الممخص
اتجاهات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
إعداد  :صالح محمود أحمد مخو
إشراف  :د .عفيف زيدان
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرف إلى اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية،
نحو عممية اإلرشاد التربوي وبيان أثر متغيرات  ،المديرية  ،والمؤىل العممي  ،والخبرة اإلدارية ،
والجنس  ،والتخصص  ،ومستوى المدرسة  ،وموقع المدرسة عمى استجابات أفراد عينة الدراسة من
مديري المدارس الحكومية  ،في الضفة الغربية  ،بالنسبة التجاىاتيم نحو عممية اإلرشاد التربوي .
وتحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس  :ما اتجاىات مديري المدارس الحكومية
في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي ؟
وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية التي يوجد في
مدارسيم مركز لممرشد التربوي  .وقد تم اختيار عينة تكونت من

 160مدي ار ومديرة من مجتمع

الدراسة  ،بالطريقة الطبقية العشوائية  .وتكونت أداة الدراسة من استبانة بمغ عدد فقراتيا ( ) 59
فقرة  ،شممت أربعة مجاالت ىي  :االجتماعي  ،واإلداري  ،واإلرشادي ،و"األكاديمي والميني" .
 0.96وتم التأكد من صدق وثبات االستبانة  ،حيث بمغ معامل الثبات وفق معادلة كرونباخ ألفا (
 ،واستخدام  ، ) SPSSوتم تحميل البيانات  ،بواسطة الحاسب اآللي باستخدام البرنامج اإلحصائي
) t- test ،الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار (ت ) (
)One way ANOVA.تحميل التباين األحادي (

 وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية :أوال  :اتجاىات مديري المدارس الحكومية  ،في الضفة الغربية ،نحو عممية اإلرشاد التربوي كانت
بدرجة متوسطة  .وجاء المجال اإلداري في المرتبة األولى  ،يميو االجتماعي ،ثم اإلرشادي ،ثم
"األكاديمي والميني" .
) بين متوسطات استجابات α= 0.05ثانيا  :عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى (
أفراد عينة الدراسة  ،من مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية  ،بالنسبة التجاىاتيم نحو
عممية اإلرشاد التربوي  ،تعزى إلى متغيرات الدراسة .
وبناء عمى ما توصمت إليو الدراسة من نتائج  ،أوصى الباحث بعدة توصيات أىميا :
- 1أن يشارك مديرو المدارس  ،في إعداد الخطط السنوية  ،لبرنامج اإلرشاد التربوي  ،لمعمل
والتعاون في بمورة ثقافة منيجية إرشادية مدرسية واحدة .
- 2عمل اجتماعات بين المرشدين والمديرين  ،لالتفاق عمى تصور مشترك نحو عممية اإلرشاد
التربوي في المدرسة  ،بحيث تتوافق وتتكامل أىداف العمل اإلرشادي مع أىداف العممية
التربوية ككل .
- 3وضع مواصفات فنية مينية لمعاممين في مجال اإلرشاد التربوي وتحديد الوظائف التي يقومون
بيا وحدود عالقاتيم داخل المدرسة وخارجيا .
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الفصل األول
مشكمة الدراسة وخمفيتيا
 مقدمة. مشكمة الدراسة. أسئمة الدراسة فرضيات الدراسة. أىمية الدراسة. أىداف الدراسة. مصطمحات الدراسة. -محددات الدراسة.

الفصل األول
مشكمة الدراسة وخمفيتيا
المقدمة:
إف أي نشاط جماعي ميما كاف بسيطا  ،وأف أي مؤسسة ميما كاف حجميا ،تحتاج إلى اإلدارة
لتنظيـ نشاطاتيا وتنسيؽ جيودىا مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي وجدت مف أجميا  ،واف تميز أي نظاـ
يمكف أف يعزى إلى تميز العممية اإلدارية فيو  ،وتميز مدخبلتو البشرية  ،وتمكنيا مف معايشة حقوقيا
ومسؤولياتيا بكفاية وفاعمية  .وما نراه في عصرنا الحاضر ،مف اىتماـ اإلدارييف في شتى مجاالت
العمؿ  ،ما يؤكد أىمية اإلدارة لنجاح األعماؿ  ،ال سيما ونحف نعيش في عصر تغير شامؿ  ،يقتضي
وجود إدارة أو إدارات تساير التغيير ،وتعمؿ مف أجمو  ،تيذبو وتنسقو في االتجاه المرغوب فيو بما
يتفؽ مع قيـ ومبادئ األمة.
فاإلدارة ىي تنظيـ معيف لتسيير األمور ،وتنفيذ أعماؿ مختمفة يقوـ بيا عدد مف األفراد
لتحقيؽ ىدؼ معيف بجيد أقؿ  ،وفي وقت أسرع وبنتيجة أفضؿ  .وىي كما ذكر النوري (  )1991ما
أشار إليو كمؼ ) )Cloughعمى أنيا فف قيادة وتوجيو أنشطة مجموعة مف األفراد نحو تحقيؽ ىدؼ
مشترؾ  ،وما أشار إليو فيفف ر (  )Fifnerعمى أنيا تنسيؽ لمجيود الفردية والجماعية لتنفيذ السياسة
العامة  .ويمكف النظر إلييا عمى أنيا عممية تتألؼ مف أعماؿ ونشاطات محددة يؤدي تنفيذىا إلى
حسف سير العمؿ في المؤسسة وبالتالي تحقيؽ األىداؼ بأقؿ ما يمكف مف الجيد والوقت والماؿ
(مخامره و آخروف . ) 2002 ،
وفي مجاؿ التربية والتعميـ فيي العمميات واإلجراءات والوسائؿ المصممة لبلتجاه بالطاقات
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واإلمكانيات البشرية والمادية نحو تحقيؽ أىداؼ محددة في إطار النظاـ التربوي الشامؿ  .وتتـ
في وسط اجتماعي قوامو مجموعات متفاعمة مف القوى البشرية ىدفيا خدمة الطبلب الذيف ىـ قواـ
األجياؿ الناشئة والمبنات األولى في نيضة المجتمع (سميماف .) 1978
أما اإلدارة المدرسية فيمكف تعريفيا بأنيا الجيود المنظمة التي يقوـ بيا فريؽ العامميف في
المدرسة لتحقيؽ األىداؼ التربوية داخؿ المدرسة والتي تتمشى مع األىداؼ العامة لمدوؿ ( فيمي
ومحمود  . )1993 ،وىي كما يعرفيا البعض حسب ما أشار العمايرة (  )2002كؿ نشاط تتحقؽ مف
ورائو األغراض التربوية تحقيقا فعاال ويقوـ بتنسيؽ وتوجيو الخبرات المدرسية والتربوية وفؽ نماذج
مختارة ومحددة مف قبؿ ىيئات عميا أو ىيئات داخؿ اإلدارة المدرسية .ويستخمص مف ذلؾ أف اإلدارة
المدرسية مجموعة عمميات تخطيط وتنسيؽ وتوجيو تتفاعؿ داخؿ المدرسة وخارجيا بناء عمى فمسفة
تربوية تضعيا الدولة إلعداد النشء بما يتفؽ وأىداؼ المجتمع.
ويعتبر مدير المدرسة أحد أىـ عوامؿ تحقيؽ الكفاءة المدرسية إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ
ذلؾ أف المدير الكؼء القادر عمى تنظيـ عمؿ جماعي ناجح يجمع بيف الكفاءة واالنفتاح ،ينجح في
كثير مف الحاالت في إدخاؿ تحسينات نوعية ذات شأف في مدرستو  ،وبذلؾ يكوف قاد اًر عمى تحسيف
العممية التعميمية وتطويرىا مف خبلؿ أمور عديدة منيا التعاوف مع اإلختصاصيف في المدرسة
كالمشرؼ والمرشد التربوي مف أجؿ معالجة جوانب الضعؼ في العممية التعميمية

 ،وخمؽ المناخ

اإليجابي الذي يزيد مف اإلنتاجية الوظيفية مف خبلؿ بث روح التعاوف واالنسجاـ بيف مختمؼ العامميف
في المدرسة  ،والتعرؼ عمى حاجات الطمبة ومشكبلتيـ الدراسية واالجتماعية بالتعاوف مع المعمميف
والمرشديف والعمؿ عمى حؿ المشكبلت بالطرؽ التربوية المبلئمة

 ،باإلضافة إلى توزيع

المياـ

والمسؤوليات وبث روح التعاوف واالنسجاـ وتنمية روح العمؿ الجماعي والمشاركة في تحمؿ المسؤولية.
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واإلدارة التربوية كفرع مف فروع اإلدارة وفي ظؿ التطورات العممية والتكنولوجية وتزايد االنفجار
المعرفي شيدت اتجاىاً حديثاً ،فمـ تعد مجرد تسيير شؤوف المدرسة سي ارً روتينياً  ،ولـ يعد ىدؼ مدير
المدرسة المحافظة عمى النظاـ فحسب  ،وانما أصبح محور العمؿ في ىذه اإلدارة يدور حوؿ الطالب
وضرورة توفير كؿ الظروؼ واإلمكانيات التي تساعد عمى توجيو نموه العقمي والجسمي
والتي تعمؿ عمى تحسيف العممية التعميمية بما يحقؽ تمؾ األىداؼ

واالنفعالي

 ،وباعتبار أف التربية عممية نمو

متكامؿ في شخصية الطالب وتسعى ؿمساعدتو في اختيار الخبرات والمعارؼ التي

تؤدي إلى نمو

شخصيتو والوصوؿ بو ليكوف مواطناً صالحاً في المجتمع.
ومف ىنا جاء اىتماـ العممية التربوية باإلرشاد التربوي وبدأت الحاجة ممحة إليو في المدارس
باعتباره خدمة ضرورية تسيـ في تخفيؼ األعباء النفسية واالنفعالية والعقمية لمفرد  ،وتسيـ في فيمو
لنفسو وتحقيؽ سبؿ تكيفو  ،وأصبحت التربية الحديثة تعتبر عممية اإلرشاد التربوي جزءا ال يتج أز منيا ،
حيث يتضمف اإلرشاد عمميتي التعميـ والتعمـ في تغيير السموؾ

 ،وتتضمف التربية عممية التوجيو

واإلرشاد  ،وتعتبر المؤسسات التربوية المجاؿ الحيوي الفعاؿ لئلرشاد في جميع أنحاء العالـ (أبو
عطية  . )1997 ،ومف ىنا كاف االىتماـ باإلرشاد التربوي في دوؿ العالـ المتقدمة منذ الربع األوؿ
لمقرف العشريف وفي الدوؿ النامية في النصؼ الثاني منو

 ،وفي و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية

لحداثتيا وظروفيا بدأت عاـ  (1996الكرنز  .) 2001 ،حيث أدخؿ المرشد التربوي المتخصص
لممدرسة لمقياـ بأدوار حددتيا الو ازرة عمى أنيا :ػ
ػ إعداد خطة لئلرشاد المدرسي واطبلع مدير المدرسة وأعضاء الييئة التدريسية وأولياء األمور والطمبة
عمييا.
ػ التعرؼ عمى مشاكؿ الطمبة وتوعية الييئة التدريسية وأولياء أمور الطمبة لتمؾ الحاجات والمشاكؿ
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واظيار أىمية اإلرشاد وابراز دور المرشد.
ػ تحديد عدة متطمبات لضماف تقديـ الخدمات اإلرشادية منيا :
أ ػ المحافظة عمى السرية التامة بالنسبة لممسترشد.
ب ػ اإلستفادة مف غياب المعمـ لتقديـ اإلرشادات لمطمبة في الصفوؼ.
ج ػ عمؿ ممفات لمطمبة ذوي الحاالت الخاصة تتضمف وضعيـ الصحي واإلجتماعي (و ازرة التربية
والتعميـ الفمسطينية.)1996،
كما حددت و ازرة التربية والتعميـ العالي عاـ (  )2000اؿميمات ؿلمرشد التربوي بأنيا بأنيا تقع في
جانبيف ىما :
الجانب اإلداري  :وفيو يقوـ المرشد بتوضيح طبيعة عممو لئلدارة والييئة التدريسية والطبلب وأولياء
األمور ،ووضع خطة والعمؿ عمى تنفيذىا بالتعاوف مع جميع األطراؼ السابقة.
الجانب الفني :وفيو يقوـ المرشد بالمقاببلت الفردية لمطمبة وجمع المعمومات عنيـ وتنظيميا مف خبلؿ
سجؿ الطالب اإلرشادي ،كما يقوـ باإلرشاد الجماعي

 ،ومقابمة أولياء أمور الطمبة وتقديـ

اإلرشادات ليـ في القضايا التي تيـ أبنائيـ  ،ويساعد الطمبة في التعرؼ عمى ميوليـ وقدراتيـ
واتخاذ قرار مينة المستقبؿ.
وحيث أف المدير ىو المسؤوؿ األوؿ في المدرسة فإف مف ضمف اختصاصاتو توجيو
الطبلب وارشادىـ مف خبلؿ أمور عديدة أشار إلييا القعيب ( )1986بأنيا :ػ
ػ تييئة البيئة والظروؼ التربوية الصالحة التي تساعد عمى تحقيؽ رعاية الطبلب وحؿ مشكبلتيـ
الفردية وتييئة الظروؼ لعمؿ المرشد ومساعدتو عمى تجاوز وحؿ المشكبلت التي قد تعترض مجاؿ
عممو وعدـ تكميفو بأعماؿ إدارية جانبية ليست ذات عبلقة بعممو.
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ػ رئاسة لجنة توجيو الطبلب وارشادىـ بالمدرسة.
ػ العمؿ مع المرشد التربوي في وضع خطة لتنفيذ برنامج توجيو الطبلب وارشادىـ في المدرسة.
ػ متابعة تطبيؽ خطة اإلرشاد وتقويـ عمؿ المرشد.
ػ متابعة ومبلحظة الظواىر السموكية العامة لدى الطبلب والعمؿ عمى وضع الخطط بالتعاوف مع
المرشد التربوي لتصحيح الظواىر غير المقبولة.
ػ االتصاؿ بالجيات المختصة لتأميف اإلحتياجات وتنسيؽ الجيود بما يتعمؽ ببرنامج اإلرشاد.
ػ االتصاؿ بأولياء أمور الطمبة لمتعاوف مع المدرسة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج.
ػ حث المدرسيف عمى رعاية الطبلب وحؿ مشكبلتيـ.
كما أنو مف منطمؽ قناعات المدير بضرورة اإلرشاد التربوي في المدارس ومبرراتو فإنو مف
الممكف أف يكوف المنشط والمفعؿ لمعمؿ اإلرشادي في المدرسة .وقد أشارت و ازرة التربية والتعميـ
الفمسطينية (  )1999إلى مجموعة مف المياـ اإلرشادية ينبغي عمى المدير أف يمارسيا بالتنسيؽ
والتعاوف مع المرشد التربوي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ األىداؼ اإلرشادية والتربوية المنشودة ومنيا:ػ
ػ التعاوف مع المرشد في وضع الخطة السنوية لئلرشاد في المدرسة.
ػ المساعدة في تنظيـ المحاضرات والندوات التي يعقدىا المرشد ألولياء األمور.
ػ إقامة عبلقات ودية شخصية مع المرشد.
ػ توضيح دور المرشد لزمبلئو المعمميف وحثيـ عمى التعاوف معو.
ػ االعتراؼ بحؽ المرشد في اتخاذ الق اررات بنفسو.
ػ تسييؿ مشاركة المرشد في اجتماعات الييئة التدريسية.
ػ تسييؿ قياـ المرشد بالزيارات المينية لممؤسسات التربوية والمينية.
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ػ توفير الوقت الكافي لممرشد ليقوـ بدوره في التوجيو الجماعي مف توفير الحصص الخاصة.
وبالرغـ مف تزايد مسؤوليات ومياـ مدير المدرسة وتعييف المرشديف المختصيف لعممية اإلرشاد
التربوي لتقديـ الخدمات اإلرشادية لمطبلب إال أنو يبقى مسؤوالً عف نجاح عممية اإلرشاد في المدرسة ،
يتحمؿ مسؤولية تنظيـ تمؾ الخدمات بالتعاوف مع المختصيف وخاصة المرشد التربوي ،مف خبلؿ توفير
اإلمكافيات المناسبة لممرشد لمقياـ بعممو ،وتخصيص الوقت الكافي لمقياـ بعممية اإلرشاد ،وتوفير
الميزانيات البلزمة لشراء ما يحتاجو المرشد وما تتطمبو عممية اإلرشاد  ،وتعزيز التعاوف بيف المدرسة
وأولياء األمور ،ودعـ التعاوف بيف المعمميف والمرشد التربوي (عابديف. )2000 ،
ويمكف أف يؤدي قياـ المدير بتنفيذ ىذه األمور في مدرستو إلى النجاح وتحقيؽ أىداؼ يسعى إلى
تحقيقيا برنامج اإلرشاد التربوي والتي ذكر مصطفى (  )1994منيا:ػ
 االنسجاـ العاـ في المدرسة. انخفاض المشكبلت اإلرشادية والشخصية. تحسف ممحوظ في مستوى التحصيؿ. انخفاض حاالت التسرب في المدرسة. الشعور باالرتياح مف قبؿ الييئة التدريسية واإلدارية. زيادة اإلقباؿ عمى االستفادة مف الخدمات اإلرشادية.وحدد الداىري (  )2000منيا  :تحقيؽ التكيؼ الشخصي والتربوي والميني

واالجتماعي ،وتحقيؽ

الذات ،وتحسيف أداء العممية التربوية.
وما أشار إليو كؿ مف راي وسبارؾ (  ) Ray and Spark,1999مف أف البرنامج اإلرشادي
الناجح في أي مدرسة يتصؼ بأنو نظاـ دعـ جيد لمطبلب والمعمميف والمديريف واألىالي ،وأف نجاح
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برنامج اإلرشاد التربوي يحقؽ فوائد عظيمة تنعكس عمى أطراؼ العممية التربوية ،المعمـ والطالب،
وولي األمر ،والمجتمع ،ويييئ لمطبلب الظروؼ لمواجية حاجاتيـ وفيـ قدراتيـ وتعميميـ الثقة بأنفسيـ
والقدرة عمى تحقيؽ أىدافيـ وتحقيؽ النجاح في المدرسة والنجاح في الحياة ليصبحوا أعضاء صالحيف
في المجتمع ،ويقدـ االستشارات لممدير ولمييئة التدريسية واآلباء لبلضطبلع بالمسؤوليات في مساعدة
الطبلب.
وعمى الرغـ مف أىمية ىذه األىداؼ وضرورة تظافر الجيود لمعمؿ عمى تحقيقيا إال أف الواقع
الحالي يشير إلى عدـ قدرة اإلرشاد التربوي عمى تحقيؽ األىداؼ المرجوة منو وذلؾ لعدـ وضوح دور
المرشد التربوي وأىداؼ اإلرشاد لدى مديري المدارس( الحبوري  ) 1986،أو عدـ اقتناع بعض مديري
المدارس بدور المرشد التربوي  ،أو االتجاىات غير السميمة نحو عممية اإلرشاد ( عامودي. ) 1992 ،
ومف ىنا فإف التعرؼ عمى اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد
التربوي يعمؿ عمى توضيح الرؤى أماـ العامميف في ىذا البرنامج األمر الذي يساعد عمى فيـ طبيعة
العمؿ اإلرشادي والتعاوف لتحقيؽ أىدافو.

مشكمة الدراسة:
في ضوء خبرة الباحث اإلدارية وعممو مدي ار لمدرسة عمؿ بيا مرشدا تربويا  ،وتابع مف خبلليا
عممية اإلرشاد التربوي  ،ومف خبلؿ االجتماعات التي كانت تتاح لو مع مديري المدارس
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 ،الحظ

غموض دور المرشد التربوي وعممية اإلرشاد  ،وعدـ تفيـ المديريف ليذا الدور  ،واعتقادىـ باف وجود
المرشد ىو تقميص وتحجيـ لصبلحياتيـ  ،األمر الذي يؤثر عمى عمؿ المرشدالتربوي وينعكس عمى
نتائج عممية اإلرشاد التربوي في المدارس  ،مف حيث تمكيف المدرسة مف تحقيؽ وظيفتيا االجتماعية
ووظيفتيا التعميمية  ،وفتح قنوات االتصاؿ الفاعمة بيف البيت والمدرسة  ،وتييئة المناخ والبيئة التربوية
الصالحة لممارسة أنشطة توجيو الطبلب وارشادىـ  ،ورعاية المتفوقيف وتنمية مواىبيـ  ،ورعاية متدني
التحصيؿ والعمؿ عمى تحسيف مستواىـ

 ،وتييئة مناخ نفسي يساعد الطبلب عمى تحقيؽ الفيـ

الصحيح لذاتيـ  .لذا فاف التعرؼ عمى اتجاىات مديري المدارس الحكومية نحو عممية اإلرشاد التربوي
 ،قد يساعد في إزالة ىذا الغموض وزيادة فعالية اإلرشاد في المدرسة  ،مف حيث التخطيط المحكـ بما
يتمشى مع الظروؼ المحيطة بتنفيذ برامجو ووضع الخطط التربوية المبلئمة التي تتفؽ مع الرؤى
التربوية الحديثة  ،والتي تعتبر الطالب محور العممية التعميمية التعممية وأف إعداده مف النواحي النفسية
والصحية والعقمية واالجتماعية والروحية كوحدة متكاممة ىو مف أبرز األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا
عممية اإلرشاد التربوي  ،األمر الذي ينعكس عمى العممية التعميمية بكافة مستوياتيا ومجاالتيا  ،ومف
ىنا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية
اإلرشاد التربوي  ،وتحديدا فقد حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي  :ما اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي ؟
أسئمة الدراسة :
 - 1ما اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
؟
 - 2ىؿ تختمؼ اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد
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التربوي تبعا لمتغيرات " المديرية  ،المؤىؿ العممي  ،الخبرة اإلدارية ،الجنس ،
التخصص  ،مستوى المدرسة  ،موقع المدرسة ؟ "
وعمى ضوء السؤاؿ الثاني فقد صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية :
فرضيات الدراسة :

استنادا إلى اؿسؤاؿ الثاني صيغت الفرضيات الصفرية اآلتية :

الفرضية األولى  :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى إلى مديرية التربية والتعميـ.
الفرضية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى إلى المؤىؿ العممي .
الفرضية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى إلى الخبرة اإلدارية .
الفرضية الرابعة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى إلى الجنس .
الفرضية الخامسة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى إلى التخصص .
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الفرضية السادسة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى إلى مستوى المدرسة .
الفرضية السابعة  :ال توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية عند مستوى (  )0.05 = αبيف متوسطات

اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى إلى موقع المدرسة .
أىمية الدراسة :
 - 1تعتبر ىذه الدراسة مف الدراسات الرائدة في فمسطيف (عمى حد عمـ الباحث) التي تتطرؽ إلى
اتجاىات مديري المدارس نحو عممية اإلرشاد التربوي .
 - 2تعتبر الدراسة مف الجيود العممية التي تركز عمى منيجية عممية لرصد

االتجاىات لمديري

المدارس نحو عممية اإلرشاد التربوي وذلؾ لما ليذه العممية مف أىمية عظمى في تعزيز رؤى
إدارية سميمة .

 - 3مف الـ مكف استفادة متخذي القرار منيا التخاذ سياسات تربوية إرشادية سميمة لما سوؼ تستند
إليو ىذه الدراسة مف منيجية عممية.
 - 4تعزيز القدرة وزيادة المساحة الفنية المتاحة لمتخطيط في عممية اإلرشاد.
 - 5تعزيز قدرة المديريف والمعمميف عمى تحسس مشكبلت الطمبة النفسية
عممية إرشادية قائمة عمى الحاجات الحقيقية لمطمبة.
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واالجتماعية وتحقيؽ

أىداف الدراسة :
إف مف أىـ عوامؿ نجاح عممية اإلرشاد التربوي في المدرسة ىو المدير مف خبلؿ دعمو لمبرنامج
اإلرشادي داخؿ المدرسة وخارجيا  ،ومف خبلؿ دعمو لممرشد التربوي  ،ومف منطمؽ قناعاتو بضرورات
ومبررات عممية اإلرشاد التربوي في المدارسة  .وحيث أف أدوار كؿ مف المرشد التربوي ومدير المدرسة
متداخمة وىناؾ المجاالت العديدة لمتعاوف بينيـ  ،وىذا ال يتحقؽ إال مف خبلؿ تفيـ المديريف لدور
المرشد التربوي وعممية اإلرشاد  ،ووضوح دور كؿ منيما في العممية  ،وبناء اتجاىات سميمة لدى
المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي  .ومف ىنا ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي

 ،والتعرؼ عمى أثر متغيرات "

المديرية  ،المؤىؿ العممي  ،الخبرة اإلدارية  ،الجنس  ،التخصص  ،مستوى المدرسة  ،موقع المدرسة "
عمى ىذه االتجاىات .
مصطمحات الدراسة :
التوجيو  :عممية منظمة تساعد الفرد عمى تحقيؽ ذاتو بحيث يكتشؼ نفسو وقدراتو
(عبدالمنعـ . )1996 ،وىي عممية مساعدة الفرد عمى معرفة ذاتو والكشؼ عف ميولو

وقدراتو ،ومساعدتو عمى مواجية مشكبلتو والقياـ بمسؤولياتو وأداء دوره في الحياة (الياشؿ،
 . )1996وىو مجموع الخدمات التربوية والنفسية والمينية التي تقدـ لمفرد ليتمكف مف التخطيط
لمستقبؿ حياتو وفقا إلمكاناتو وقدراتو العقمية والجسمية وميولو بأسموب يشبع حاجاتو ويحقؽ
تصوره لذاتو (أبو غزالة .)1985 ،
اإلرشاد التربوي  :ىو عممية مساعدة الفرد في فيـ الخطط التربوية التي تتبلءـ مع قدراتو وميولو
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وأىدافو وفي اختيار نوع الدراسة والمناىج المناسبة والمواد الدراسية التي تساعده

في

اكتشاؼ اإلمكانات التربوية التي تساعده في النجاح  ،وتشخيص المشكبلت التربوية وعبلجيا
بما يحقؽ توافقو التربوي بصفة عامة (مصمح .) 1998 ،
المرشد التربوي  :شخص ميني مؤىؿ ومدرب عمى العمؿ في حقؿ اإلرشاد
أىداؼ البرنامج اإلرشادي في المدرسة

 ،يسعى إلى تحقيؽ

 ،وتقديـ المساعدة لمطالب في المجاالت النفسية

والتربوية واالجتماعية والقيمية  ،ليتمكف مف تحمؿ المسؤولية  ،واتخاذ الق اررات  ،ولكي يصبح
فاعبل في المجتمع (عرار .)2003 ،
االتجاىات :ىي تييؤ نفسي عصبي لمسموؾ نحو موضوع مف الموضوعات

 ،سواء كاف نفسيا ،أو

اجتماعيا،أو ماديا  ،وتتحدد مكوناتو المعرفية في اعتقادات الفرد  ،ومعارفو في الموضوع،
ووجدانية تحمؿ مشاعره اتجاىو

 ،ويساىـ في بنائو العديد مف العناصر

 ،مثؿ التنشئة

االجتماعية والرأي العاـ والممارسات التربوية وخبرات الحياة اليومية (الشيباني.)2002 ،
المدارس الحكومية  :ىي المدارس التي يتـ تعييف موظفييا عف طريؽ و ازرة التربية والتعميـ العالي ،
ويدرس طمبتيا المقررات التي تحددىا الو ازرة .

محددات الدراسة :
 1ػ محددات زمانية مكانية تتعمؽ بالفترة الزمنية التي تـ فييا إجراء الدراسة وىي الفصؿ األوؿ مف
العاـ الدراسي 2005/ 2004ـ  ،والمدارس التي خضعت لمدراسة.
 2ػ تتحدد نتائج ىذه الدراسة بطريقة اختيار العينة ومدى تمثيميا لمجتمع الدراسة  ،ومدى صدؽ تقييـ
أفراد العينة مف المديريف كما عبروا عنو في أداة البحث.
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 3ػ تتحدد نتائج ىذه الدراسة بمدى صبلحية ومبلءمة أداة الدراسة مف حيث صدقيا وثباتيا.

الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
 مقدمة
 مبررات عممية اإلرشاد التربوي
 الصعوبات التي تواجو عممية اإلرشاد التربوي
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 دور مدير المدرسة في عممية اإلرشاد التربوي
 أىداف عممية اإلرشاد التربوي
 الدراسات السابقة
 الدراسات العربية
 الدراسات األجنبية

الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
مقدمة :
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يعتبر العمؿ اإلرشادي مسؤولية كبيرة وعمبل ليس سيبل  ،وىو عممية شاممة متعددة الجوانب ،ال يتـ
القياـ بيا مف قبؿ فرد واحد ،وانما ىو مسؤولية جماعية ،يحمميا فريؽ متكامؿ  ،تسوده روح الفريؽ  ،لتحقيؽ
اليدؼ األساسي الذي تسعى لتحقيقو العممية التربوية  ،وىو مساعدة الطالب  ،في جميع جوانب شخصيتو
السموكية والمينية واألكاديمية  .وعمى جميع أعضاء الفريؽ الحرص عمى أف يكوف نتاج عمميـ نتاجا جماعيا
أكثر منو نتاجا فرديا .وفي نفس الوقت ال بد أف تكوف ىناؾ مسؤوليات محددة ،بحيث يعمؿ كؿ عضو في
الفريؽ مف زاوية تخصصو ويسعى إلى تحقيؽ التكامؿ في العمؿ .
ويرى القعيب ( )1986أف الفريؽ اإلرشادي يتكوف مف المدير والمرشد ومدرسيف ال يقؿ عددىـ عف ثبلثة
 ،وأولياء أمور ال يقؿ عددىـ عف ثبلثة أيضا .ويبيف زىراف ( )1977أف مسؤولية عممية اإلرشاد يشترؾ فييا
المدير والمرشد والمدرسيف  ،ويتعاوف معيـ أولياء األمور وكميـ يركزوف عمميـ حوؿ الطالب  .أما قيادة فريؽ
اإلرشاد فيضعيا البعض في يد المدير بحكـ منصبو واعتباره الرئيس ،ويضعيا آخروف في يد المرشد باعتباره
المتخصص .
ويرى زىراف ( )1980أف البعض يعارض تركيز القيادة في يد واحدة ،ويفضموف القيادة الجماعية ،وأنو
يجب أف ال يكوف بيف فريؽ اإلرشاد مف يعتبر نفسو قائداً رئيسياً ،بؿ إف عمى كؿ عضو في الفريؽ أف يجعؿ
مف مشاركتو دو اًر رئيسياً ،حتى يمكف لئلرشاد المدرسي أف يؤدي وظيفتو ويحقؽ أىدافو  .ومف الضروري أف
يكوف المدير مقتنعا بأىمية عممية اإلرشاد
وضرورتيا  ،وأف يكوف متحمسا ليا  ،وينظر إلييا عمى أنيا مينة قائمة بذاتيا ليا قوانينيا وأبعادىا  ،التي
تؤثر عمى حسف سير العممية التربوية في المدرسة  .وأنيا تقدـ خدمات جميمة ومفيدة لمطبلب وأعضاء ىيئة
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التدريس واإلدارة  ،وأف يعمؿ عمى تزويد المرشد بما يحتاجو مف تسييبلت  ،ألداء عممو واتاحة الوقت البلزـ
لمقياـ بو  ،ويؤمف أف لئلرشاد ذاتية مستقمة  ،وعدـ اعتباره شعبة ممحقة بو تنتظر أوامره ونواىيو .
كما أف مف مياـ مدير المدرسة كما يشير عطوي (  )2001التعاوف مع المشرفيف التربوييف والمرشديف
في المدرسة  ،مف أجؿ معالجة جوانب الضعؼ في العممية التربوية  ،وتوفير الخدمات التربوية الممكنة ،
وبث روح التعاوف واالنسجاـ بيف مختمؼ العامميف في المدرسة  ،لخمؽ مناخ عمؿ إيجابي يزيد مف اإلنتاجية
الوظيفية  ،والتعرؼ إلى حاجات الطمبة ومشكبلتيـ الدراسية واالجتماعية ،بالتعاوف مع المعمميف والمرشديف
في المدرسة  ،والعمؿ عمى تمبيتيا وحميا بالطرؽ التربوية المبلئمة. .

ونظ ار ألىمية العبلقة بيف المرشد

التربوي ومدير المدرسة ،وأىمية األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا برنامج اإلرشاد التربوي  ،جاء التوجو بضرورة
إدخالو لممدارس وتفعيمو  ،وبالرغـ مف ذلؾ فإف الممارسات تختمؼ مف دولة إلى أخرى  ،ذلؾ أف فعالية ىذا
البرنامج عالية جدا في بعض الدوؿ ،مثؿ الواليات المتحدة  ،التي تفرض فييا الموائح غرامات مادية عمى
المقاطعات التعميمية في حالة عدـ توفيرىا لخدمات مناسبة مف اإلرشاد التربوي  ،وضعيفة  ،أو لـ تحقؽ
األىداؼ المرجوة في دوؿ أخرى  .ففي دراسة سميماف عف وضع اإلرشاد والتوجيو األكاديمي والميني في
المنطقة العربية ،والتي أشار إلييا بو بطانو (  )1986يظير أنو في بعض األقطار العربية ال يتوفر أي نوع
مف خدمات اإلرشاد بشكؿ كمي  ،وفي البعض اآلخر ،فإف الجيود التي تبذؿ لتطوير ىذه الخدمات ما زالت
في بداية الطريؽ  .وتوصؿ الحبوري ( )1981مف خبلؿ دراستو لتقييـ تجربة اإلرشاد التربوي
في العراؽ  ،إلى عدـ تعاوف المدرسيف وأولياء األمور مع المرشد  ،والخوؼ مف إدارة المدرسة عند زيارة
المرشد التربوي  .وفي األردف أدخمت خدمات اإلرشاد إلى مدارسو في بداية السبعينات وال تزاؿ تعترضو
صعوبات ذكر منيا سماره ونمر (  )1999عدـ تفيـ اإلدارة المدرسية والييئة التدريسية لعممية اإلرشاد  .أما
في فمسطيف فقد بدأ االىتماـ باإلرشاد التربوي مع مجيء السمطة الوطنية  ،حيث عممت و ازرة التربية والتعميـ
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الفمسطينية  ،عمى استحداث ىذا البرنامج تمبية لمتطمبات ىذا العصر ،وبدأت بتطبيقو منذ  .1996وتـ تعييف
مرشديف ومرشدات لممدارس  ،وتعييف موجو خاص لئلرشاد التربوي كما تـ عقد الدورات التدريبية الخاصة
لممرشديف  ،وشارؾ في بعض منيا مديرو المدارس لمتعرؼ عمى البرنامج وأىدافو  .وبالرغـ مف ىذا االىتماـ
الذي توليو و ازرة التربية والتعميـ العالي  ،ليذا البرنامج  ،إال أف الواقع يشير إلى عدـ تحقيقو لؤلىداؼ
المطموبة  ،حيث أشار العاجز (  )2001مف خبلؿ دراستو لواقع اإلرشاد في غزه  ،أف واقع اإلرشاد في
المدارس بحاجة إلى عناية واىتماـ أكبر مما ىو موجود.
وأشار مصمح (  )1998إلى عدـ وضوح دور المرشد التربوي لممعمميف والمعممات والطمبة .كما أشارت
رضواف (  )1998إلى المشكبلت التي تواجو عممية اإلرشاد وىي  :عدـ تفيـ المديريف لعممية اإلرشاد،
والطمب مف المرشد القياـ باألعماؿ اإلدارية ،وضعؼ العبلقة بيف المرشد واإلدارة ،باإلضافة إلى عدـ تعاوف
المديريف مع المرشديف .ومف خبلؿ ىذا العرض نرى أف لممدير دو ار ىاما ومؤث ار عمى العممية اإلرشادية ال
يمكف التغاضي عنو  ،وأف التعاوف بينو وبيف المرشد يعطي ثماره ،ويساعد في توضيح أىمية دور اإلرشاد
لممعمميف والطمبة وأولياء األمور مما ينعكس بصورة إيجابية عمى نتاج العممية التربوية  .وأشار كؿ مف حمدي
وأبو طالب ( )1992إلى أف مف أىـ عوامؿ نجاح البرنامج اإلرشادي ىو مدير المدرسة مف
حيث أنو يعتبر قائده  ،وميمتو دعمو ومساندتو  ،وىو مستشاره ومصدر تمويمو .وأشار ىوجاف ( Hogan
 ),1998أف سبب توتر المرشديف ىي العبلقة المتوترة مع المديريف  ،ألنيـ ال يفيموف دور المرشديف في
مدارسيـ  .كما ترى ميري (  )Murray,1995أنو لتحسيف التواصؿ بيف المديريف والمرشديف يجب مراعاة
األمور التالية :
 -تخصيص أوقات الجتماع فريؽ اإلدارة واإلرشاد لتحديد المشاكؿ وتطوير الحموؿ ليا.
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 تخصيص وقت لفريؽ اإلرشاد لكي يوضحوا لممعمميف أسباب االحتياجات اإلرشادية لمطمبة. ترتيب مقاببلت أعضاء اإلرشاد مع اآلباء والمجتمع ،لتزويدىـ بمعمومات عف برنامج اإلرشادالمدرسي.
 يتضح أف الخدمات اإلرشادية أصبحت ذات أىمية كبيرة في أي مؤسسة تربوية  ،وأف نجاح ىذهالخدمات في تحقيؽ أىدافيا يعتمد عمى مدى تفيـ أطراؼ العممية التربوية  ،ألىمية عممية اإلرشاد
التربوي ،وعمى رأسيـ مدير المدرسة بصفتو القائد الذي يمكف أف يسيـ بفاعمية أكثر في تحقيؽ
األىداؼ التربوية  ،مف خبلؿ التعاوف مع جميع العامميف في المدرسة.
مبررات عممية اإلرشاد التربوي
إف تطور الحياة المعاصرة وتشابكيا  ،بسبب تراكـ المعرفة العممية  ،وانعكاساتيا المتنوعة في
مختمؼ المياديف قد أفرز الكثير مف المشكبلت االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي انعكست بدورىا
عمى أفراد المجتمع بمختمؼ فئاتيـ العمرية وأوضاعيـ ومجاالت حياتيـ ومنيا مجاؿ التربية والتعميـ ،
حيث ازداد عدد الطمبة وشيدت المعرفة اإلنسانية انفجا ار ىائبل ،وتسارع نموىا وكثرت المشاكؿ المينية
والنفسية والتربوية  ،والتي مف أىميا
المشكبلت المتعمقة باختيار الطمبة لمينيـ المستقبمية  ،وتكيفيـ المدرسي  ،وقدرتيـ عمى التحصيؿ ،
وزيادة نسبة الرسوب والتسرب  ،مما يستدعي اعتماد شخص متخصص تقع عميو مسؤولية معالجة ىذه
المشكبلت أو تخفيفيا .
والمرشد التربوي  ،بما يمتمؾ مف الخبرة والميارة والتأىيؿ  ،ىو القادر عمى ذلؾ مف خبلؿ عممية
اإلرشاد التربوي .حيث ترى الحسيني (  )2000أف اإلرشاد التربوي ىو خدمة نفسية وتربوية  ،تسيـ في
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تحسيف العممية التربوية بجوانبيا المختمفة  ،وتساعد الطالب عمى معرفة ذاتو ،واختيار ما يناسبو مف فروع
دراسية متوفرة  ،وتقديـ المعمومات التربوية التي تدعـ ىذا االختيار ،ومواجية المشكبلت بأنواعيا المختمفة
 .ليذا بدأت الدوؿ النامية بإدخاؿ اإلرشاد التربوي إلى نطاقيا التربوي والى مناىجيا الجامعية في الكميات
المتخصصة وذلؾ إلعداد األطر المؤىمة لمقياـ بيذا الدور التربوي الياـ  .وتذكر الحسيني (

)2000

األسباب الداعية لضرورة إدخاؿ عممية اإلرشاد التربوي لممدارس وىي :
 التقدـ التكنولوجي والتغيرات االجتماعية الناشئة عنو. تطور الفكر التربوي بحيث أصبح الطالب محور العممية التربوية ،وأصبح التركيز عمى بناء شخصيتومف كافة جوانبيا.
 مشكبلت المدرسة الحديثة. الدراسات الميدانية التي تقر الحاجة إلى المرشد التربوي.ويرى القاضي ،وآخروف (  )2002أف ما يؤكد الحاجة إليو  :مرور كؿ فرد خبلؿ مراحؿ نموه المتتالية
بمشكبلت يحتاج بيا إلى المساعدة  ،والتغيرات األسرية التي تعتبر مف أىـ مبلمح التغير االجتماعي ،
والتقدـ العممي والتكنولوجي والتطورات في التعميـ ومناىجو  ،وزيادة أعداد
الطبلب في المدارس وحدوث تغيرات في األعماؿ المينية  .ويقؼ سماره ونمر (
الحاجة لعممية اإلرشاد في المدارس وىي :
 التكييؼ مع الحياة المدرسية. اختبلؼ البيئات لمطمبة مما يؤدي إلى وجود الفوارؽ بينيـ. الفترات الحرجة لمنمو وخصوصا مرحمة المراىقة.20

 )1999عند دواعي

 صعوبة المواد الدراسية أحيانا. سوء الفيـ والخبلفات سواء بيف الطمبة أو بيف الطمبة والمدرسيف.أما ربيع ( )2003فذكر أف مبررات اإلرشاد التربوي في العممية التربوية ىي :
 التطور السكاني  ،مما فرض عمى المؤسسة التربوية أف تضطمع بمعاونة ىذا العدد الكبير مف األفرادبحيث توفر ليـ الجو النفسي واالجتماعي داخؿ المدرسة ،أو حتى داخؿ المجتمع لتسمح ليـ باإلبداع
واالبتكار.
 التطور العممي والمعرفي  ،فالعموـ والمعارؼ في تجدد مستمر  ،مما يوقع عمى الطمبة ميمات جديدةفي متابعة ىذه العموـ  ،وىنا يأتي دور عممية اإلرشاد في توجيو الطالب نحو الدراسة المبلئمة .
 ارتفاع نسب رسوب الطمبة  ،وخاصة في المراحؿ التي تحدد مستقبؿ الطالب  ،األمر الذي استحؽاالىتماـ والرعاية ألف الرسوب ينظر إليو عمى أنو نوع مف اليدر االقتصادي .
 تطور وظيفة المدرسة  ،حيث لـ تعد تعنى فقط بالمواد العممية والمعرفية  ،بؿ امتدت وظيفتيا إلىداخؿ المجتمع .
ويشير المعروؼ ( )1986إلى أف اإلرشاد التربوي أصبح ضرورة ممحة  ،يقرف بأي نظاـ تربوي
 ،لكونو عممية تربوية واجتماعية إنسانية تسعى لرفع كفاءة العممية التربوية وتحسينيا ،ومعالجة المشكبلت
التي تواجييا وفؽ أسس عممية تربوية  .ويرى بو بطانو (

 )1986أف التغيرات االقتصادية والسياسية

واالجتماعية التي طرأت عمى المجتمع العربي  ،نتيجة لمتقدـ الحضاري والتكنولوجي  ،وزيادة عدد
الطبلب في المدار  ،والتغيرات في العمؿ  ،ىي مف المبررات التي أدت إلى إدخاؿ خدمات التوجيو
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واإلرشاد إلى الدوؿ العربية  .أما الزعبي (  )1992فيرى أف اإلرشاد التربوي يعتبر ضرورة ممحة في
الوقت الحاضر ألسباب منيا :
 التقدـ التقني الذي يشيده العالـ وما نتج عنو مف تعقيدات لمحياة االجتماعية. كثرة التخصصات التي يقؼ أماميا الطالب الختيار المينة المستقبمية. تزايد أعداد الطبلب وعجز المدارس عف استيعاب ىذا الكـ الكبير. تطور الفكر التربوي الحديث والذي يركز عمى اعتبار الطالب المحور األساسي لمعممية التعميمية . المشكبلت التي تواجو الطالب والمتعمقة بالنظاـ والمنيج المدرسي والتكييؼ مع الزمبلء والمعمميف.ويشير كؿ مف األسدي وابراىيـ (  )2003إلى أف اإلرشاد التربوي في المدارس  ،لـ يطبؽ نتيجة
لحاجة غير ضرورية أو عممية كمالية  ،وانما جاء تطبيقو نتيجة لحاجة ماسة فرضتيا ظروؼ
ومستجدات الحياة ومبررات منيا  :التطور السكاني  ،وتطور وظيفة المدرسة مف ممقف لممعمومات إلى
عنصر مؤثر في البيئة والمجتمع  ،وظيور التوجيو
الميني بسبب كثرة التخصصات والميف التي تدفع الفرد إلى الحيرة وعدـ القدرة عمى االختيار السميـ
أحيانا لممينة التي تتبلءـ وقدراتو.
يتضح مف ىذه المبررات  ،أف اإلرشاد التربوي ضروري ،لمساعدة الطالب عمى حؿ مشكبلتو
التي تتعمؽ بأمور الدراسة والتحصيؿ  ،ودفعو إلى االستفادة مف قدراتو وامكانياتو االستفادة األمثؿ التي
تمنحو القدرة عمى النجاح والتقدـ في المجاؿ التربوي  ،وحيث أف المدرسة  ،ىي المؤسسة التربوية القادرة
عمى اإلعداد السميـ لئلفراد الذيف ينتموف إلييا مف خبلؿ المنيج المنظـ الذي يتبلءـ وقدراتيـ  ،ويراعي
الفروؽ الفردية  ،ويساعدىـ عمى النمو األكاديمي ،فإنو يعتبر مف أىـ جوانب العممية التربوية  ،التي
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تقدميا المدرسة لمطمبة  ،مف حيث كونو يدخؿ في كؿ مفرداتيا  ،يدخؿ في شخصية المدرس الذي يقدـ
المادة العممية  ،وفي طريقة التعامؿ التي تسود المدرسة  ،ويدخؿ في تحديد االختيار الميني لمطالب وفي
وتحقيؽ التوافؽ األكاديمي والنفسي واالجتماعي  .واإلرشاد التربوي يقدـ في المدرسة إلى كؿ الطمبة دوف
استثناء ،فيو ال ينظر إلى الطالب المشكؿ فقط وانما لجميع الطمبة األسوياء والمتفوقيف والمتأخريف .وألف
التربية اليوـ لـ تعد مجرد نقؿ معمومات إلى الطمبة ،بؿ أصبحت تعنى بنمو وتكامؿ شخصياتيـ مف
جميع جوانبيا .
ونظ ار ألىمية األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا برنامج اإلرشاد جاء التوجو بضرورة إدخاؿ عممية
اإلرشاد التربوي لممدارس وتفعيؿ ىذه العممية  .فكاف االىتماـ في دوؿ العالـ المتقدمة منذ الربع األوؿ
لمقرف العشريف وفي الدوؿ النامية في النصؼ الثاني منو  .وفي فمسطيف بدأ االىتماـ بمجيء السمطة
الوطنية إذ عممت و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية عمى استحداث ىذا البرنامج ،تمبية لمتطمبات ىذا
العصر الذي يشيد تطورات سريعة ومتبلحقة
في جميع مياديف الحياة الفكرية واالجتماعية والسياسية وبدء بتطبيقو عاـ (

 )1996وتـ تعييف

مرشديف ومرشدات لممدارس  ،بمغ عددىـ ( )450مرشدا ومرشدة ،منيـ (  )345في الضفة الغربية،
و(  )105في قطاع غزة .واعتمدت مجموعة مف األسس والمبادئ قامت عمييا عممية اإلرشاد التربوي
أشار إلييا الكرنز ( )2001وىي :
 السموؾ اإلنساني يتأثر بالسمات الجسمية والعقمية واالنفعالية. حؽ الفرد في التوجيو واإلرشاد. -اإلرشاد عممية مستمرة ومتبلحقة مف الطفولة إلى الكيولة.
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 اإلرشاد لمجميع (آباء ،معمميف ،طمبة). اإلرشاد جزء ال يتج أز مف العممية التربوية.وعممت كذلؾ عمى تحديد دور المرشد التربوي الذي يقوـ عمى  :إعداد خطة لئلرشاد المدرسي،
واطبلع المدير وأعضاء الييئة التدريسية وأولياء أمور الطمبة عمييا  ،والتعرؼ عمى مشاكؿ الطمبة عف
طريؽ المسح الميداني  ،وتوعية الييئة التدريسية وأولياء األمور لتمؾ الحاجات ،واظيار أىمية اإلرشاد
وابراز دور المرشد،وضماف تقديـ الخدمات اإلرشادية مف خبلؿ المحافظة عمى السرية ،وعمؿ ممفات
تتضمف استمارة الحالة الشخصية لمطالب ،ووضعو الصحي واالجتماعي ،واالستفادة مف غياب المعمميف
في الحصص وتقديـ إرشاداتيـ الطمبة (و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية) 1996 ،
الصعوبات التي تواجو عممية اإلرشاد التربوي
عمى الرغـ مف أف عممية اإلرشاد التربوي مف الخدمات اليامة مف بيف التطورات الحديثة التي
أدخمت عمى التعميـ  ،إال أنو ال يزاؿ يعترضيا بعض المشكبلت والصعوبات التي تحوؿ دوف تحقيقيا
األىداؼ المنوطة بيا كما يجب ومف ىذه الصعوبات وكما أشار إلييا زىراف (-: )1980
 نقص الوقت لدى المسؤوليف لمعمؿ في البرامج اإلرشادية النشغاليـ في أعماؿ أخرى . نقص اىتماـ اإلدارة باإلرشاد وخدماتو وجعميا محدودة أو خدمات صورية فقط. نقص االعتمادات المالية البلزمة . نقص الوعي اإلرشادي العاـ ووجود اتجاه يؤدي إلى إحجاـ بعض الطبلب عف االستفادة مف خدماتاإلرشاد أو رفضيا أحيانا لخمطيـ بينو وبيف العبلج النفسي .
 نقص اإلىتماـ،والتعاوف عند أولياء األمور .24

 صعوبات عممية تقييـ البرنامج وخضوع بعض عناصره فقط لمتقييـ العاـ .ومنيا ما أشار إلييا سماره ونمر ( )1999عمى أنيا :
 عدـ تفيـ اإلدارة المدرسية والييئة التدريسية لعممية اإلرشاد. عدـ اشتراؾ الييئة اإلدارية ممثمة بالمدير بعممية اإلرشاد ومعرفة جدواه. نقص اىتماـ الييئة اإلدارية ممثمة بالمدير بعممية اإلرشاد ومعرفة فحواه. انخفاض الدعـ المادي البلزـ لتنفيذ العمؿ اإلرشادي.ويشير رضواف ( )1998إلى المشكبلت بأنيا تكمف في عدـ تفيـ المديريف لعممية اإلرشاد ،والطمب
إلى المرشد القياـ باإلعماؿ اإلدارية  ،وضعؼ العبلقة بيف المرشد واإلدارة ،وعدـ تعاوف اإلدارة المدرسية
مع المرشد التربوي .
أما الخطيب وأحمد (  )2001فيروف أف ىناؾ صعوبات تواجو المرشد التربوي في مجاؿ مينتو
منيا :
 مصاعب مف اإلدارة المدرسية تتمثؿ في عدـ االعتراؼ بأىمية ىذه المينة. مصاعب مف التبلميذ وأولياء األمور تتمثؿ في عدـ اىتماميـ بطمب الخدمات اإلرشادية أو إىماليا. مصاعب ذاتية تتعمؽ برضا المرشد التربوي عف مينتو. مصاعب ترتبط بالعبلقة بيف المدرسيف والمرشديف مف حيث النظرة إلى مينة اإلرشاد التربوي. -ضعؼ التنسيؽ بيف الفريؽ اإلرشادي المسئوؿ عف العممية اإلرشادية.
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ومف أىـ معوقات عمؿ المرشد التربوي والتي تنعكس عمى عممية اإلرشاد في المدرسة تكميفو
بإعماؿ مف قبؿ اإلدارة المدرسية منيا :تسجيؿ الطبلب المتأخريف ،ومتابعة الحضور والغياب ،والقياـ
بتسجيؿ الطبلب ،وتكميفو بالتجواؿ في الساحات المدرسية  ،وبأعماؿ المجاف المدرسية  ،وأعماؿ إدارية
وكتابية تستحوذ معظـ أوقاتو وتحوؿ دوف تنفيذ أعمالو اإلرشادية (. )Stoder& Sommer , 2000
ويرى مصمح ( )1998مف خبلؿ نتائج دراستو لتوقعات المعمميف والطمبة لدور المرشد التربوي ،
في مدينتي نابمس وسمفيت عدـ وضوح دور المرشد التربوي لممعمميف والطمبة  .وترى أبو غزالة في
رضواف ( )1998أف الصعوبات التي تواجو عممية اإلرشاد التربوي تتمثؿ في
ويشير حنورة والشيباني (  )1998أف الخدمات اإلرشادية تعاني مف عدـ انتشارىا في العالـ
العربي ألسباب منيا  :االعتقاد بأف األسرة يمكنيا أف تقوـ بعممية اإلرشاد لؤلبناء ،ووجود عوامؿ
تتحكـ في اختيار المينة لمفرد ال ترتبط بالكفاءة والميوؿ  ،ثقافة الببلد النامية التي تحد مف عمؿ
المرشد التربوي ودوره .
أما ىنتش (  )Hentsch,1996فيرى أف المرشد التربوي في المدرسة يقوـ بمعظـ األعماؿ
الكتابية  ،والميمات اإلدارية  ،وىذه الميمات تعيؽ عممو في أداء الخدمات اإلرشادية التي يمكف أف
تكوف مفيدة لممدرسة ولمطبلب .
وأشارت نتائج دراسة الحبوري ( )1981إلى المعوقات فرأت أنيا تتمثؿ فيما يمي :
 عدـ تعاوف أولياء األمور مع المرشد التربوي. عدـ تعاوف المدرسيف مع المرشد التربوي. -خجؿ الطمبة مف عرض مشكبلتيـ عمى المرشد التربوي والخوؼ مف إدارة المدرسة عند زيارتو.
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أما دراسة الجبوري (  )1986فقد أوضحت أف الصعوبات ىي :قمة اىتماـ بعض المدرسيف بميوؿ
الطمبة واتجاىاتو الشخصية ،وعدـ وضوح عمؿ المرشد التربوي إلى بعض أولياء أمور الطمبة  ،وعدـ
وضوح أىداؼ عممية اإلرشاد لدى بعض المدرسيف  ,وضعؼ تعاوف البيت مع المدرسة .
وصنؼ العاجز ( )2001المشكبلت التي تواجو عممية اإلرشاد إلى:
ػ مشكبلت تتعمؽ باإلعداد والتدريب :وتتمثؿ في ضعؼ اإلعبلـ اإلرشادي في البيئة المحمية ،واىماؿ
النواحي التطبيقية في اإلرشاد ،واقتصار الدورات التأىيمية عمى الدراسة النظرية.
ػ مشكبلت تتعمؽ بظروؼ عمؿ المرشد وىي :توفير عدد كاؼ مف المرشديف بالمدارس ،والتركيز عمى
اإلعبلـ اإلرشادي لفيـ دور المرشد التربوي في البيئة المحمية ،تييئة الجو المناسب بتوفير غرفة
خاصة باإلرشاد  ،واألخذ برأي المرشد في الق اررات الخاصة بطبيعة عممو ،واعطاء المرشد الصبلحية
في أخذ الق اررات التي تيـ الطالب.
ػ مشكبلت تتعمؽ بمجاؿ اإلدارة والييئة التدريسية وىي  :عدـ تعاوف اإلدارة مع المرشد التربوي ،وعدـ
تفيـ المعمميف لطبيعة العمؿ اإلرشادي  ،وجود النمط اإلداري المتسمط الذي يحد مف فعالية المرشد ،
وعدـ تقدير المديريف ألىمية العممية اإلرشادية في المدرسة ،وغموض دور المرشد بالنسبة لئلدارة ،
وعدـ تعاوف المعمميف مع المرشد.
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وترى عامودي (  )1992أف مف المشكبلت التي تواجو المرشديف التربوييف في المممكة األردنية
الياشمية مشكبلت تتعمؽ في مجاؿ ظروؼ عمؿ المرشد  ,ومجاؿ ظروفو الشخصية ،وكذلؾ اإلدارة
والييئة التدريسية.
ومف المعوقات التي تواجو اإلرشاد األكاديمي والتي أشار إلييا التقرير الختامي لحمقة التدارس
اإلقميمية حوؿ تطوير نظـ التوجيو واإلرشاد األكاديمي في المنطقة العربية والتي أشرؼ عمييا مكتب
اليونسكو اإلقميمي في الببلد العربية كما ودت في دراسة بو بطانة (:)1986
ػ صعوبة االنتقاؿ بيف الميف المختمفة داخؿ سوؽ العمؿ.
ػ صعوبة الحركة واالنتقاؿ داخؿ المراحؿ التعميمية نظ ار لعدـ مرونتيا وعدـ توفر فرص اإلختيار.
ػ اقتراف مفيوـ اإلرشاد بالممارسات المرتبطة بمعالجة المرضى وذوي المشكبلت.
أما نتائج دراسة الصادي (  )1981فأشارت إلى أف مف معوقات عمؿ األخصائي االجتماعي
المدرسي  ،بجميورية مصر العربية  ،عدـ وضوح دوره لمديري المدارس  ,وأوصت بضرورة االىتماـ
بمشاركة أولياء األمور والتعاوف مع بقية عناصر المدرسة .
وأشار القعيب ( )1995أف مف الصعوبات التي تحوؿ دوف ممارسة األخصائي االجتماعي لدوره
الميني في السعودية كما ينبغي ما يمي :

 عدـ وضوح الرؤية ،لدور األخصائي بالنسبة لمعظـ مديري مدارس العينة فيـ يعتقدوف أف ميمتوتكمف في حفظ النظاـ  ،والمساعدة في األعماؿ اإلدارية الصرفة.
 -ال يعطى كامؿ الحرية لمتعامؿ مع الحاالت الطبلبية  ،اذ تتدخؿ أحيانا اإلدارة في الدور الميني لو .
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 محدودية تعاوف المدرسيف معو. تكميؼ بعض المرشديف باإلشراؼ عمى أكثر مف مدرسة. عدـ تعاوف الطبلب مع عممية اإلرشاد التربوي. بعض أولياء األمور ال يقبؿ أف يتعامؿ مع المرشديف التربوييف بشأف القضايا التي تخص ابنو بؿيتجو لمتفاوض مع اإلدارة.
أما دراسة الحفظي ( )2002فأشارت إلى أف الصعوبات التي تواجو المرشديف ،في منطقة عسير
التعميمية  ،في السعودية ىي شغميـ بأعماؿ كتابية كثيرة  ،ووجود التعارض بيف ما يتخذه المرشد واإلدارة
المدرسية مف إجراءات .ويرى الصالح (  )1997أف مف الصعوبات تكميؼ المرشد التربوي بأعماؿ غير
عمؿ اإلرشاد  ،وتدخؿ اإلدارة المدرسية في عممو  ،وعدـ تعاوف المدرسيف معو .
أما دراسة الخطيب ( )1993فوجدت أف الصعوبات التي تعترض خدمات التوجيو واإلرشاد الميني
لمطبلب في السعودية ىي  :ضعؼ العبلقة بيف المدرسة واألسرة  ،وعدـ قياـ المرافؽ المدرسية بتقديـ
خدمات التوجيو واإلرشاد الميني لمطبلب .
مف خبلؿ ىذا العرض لمصعوبات التي أشار إلييا العديد مف التربوييف فأنو يمكف إجماليا ضمف
األمور التالية :
أوال _ صعوبات خاصة بالمرشد التربوي مف حيث اختبلؼ المؤىبلت  ،وعدـ توفر الخبرات الكافية ،
وقمة التدريب  ،والكفايات الشخصية والسمات.
ثانيا _ صعوبات ترتبط بفريؽ عممية اإلرشاد  ،منيا  :عدـ المعرفة الكافية بالخدمات اإلرشادية،وعدـ
اشتراؾ الييئة اإلدارية والتدريسية في العمؿ اإلرشادي.
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ثالثا _ صعوبات تتعمؽ بالطمبة  ،وىي عدـ الوعي لدييـ بأىمية عممية اإلرشاد التربوي  ,وعدـ تعاونيـ
مع المرشديف التربوييف.
رابعا _ صعوبات تتعمؽ باألسرة مف حيث ضعؼ االتصاؿ بينيا وبيف المدرسة  ،وعدـ اىتماـ اآلباء
أحيانا بمشكبلت األبناء والنظر إلييا بجدية  ,وعدـ إعطاء أىمية لعممية اإلرشاد التربوي في
مجالس اآلباء والمعمميف.
خامسا _ صعوبات تتعمؽ بنجاح عممية اإلرشاد التربوي  ،فعدـ فيـ العامميف لدور اإلرشاد يدفعيـ إلى
توقع الحصوؿ عمى نتائج سريعة لمعالجة المشكبلت.
سادسا _ الصعوبات الناتجة عف انخفاض التمويؿ والدعـ لمبرامج اإلرشادية.
دور مدير المدرسة في عممية اإلرشاد التربوي
يعتبر مدير المدرسة المسؤوؿ األوؿ عف سير النظاـ الداخمي لممدرسة  ،وعف تحقيؽ أىداؼ العممية
التربوية  ،وعف الخدمات التي تحقؽ النمو السوي المتكامؿ والشامؿ لمطبلب  .وىو المسئوؿ عف الجوانب
اإلدارية لمخدمات اإلرشادية الطبلبية  ،ومف منطمؽ قناعاتو بضرورات ومبر ار ت عممية اإلرشاد التربوي ،
فانو مف الممكف أف يكوف المنشط
والمفعؿ لمعمؿ اإلرشادي في مدرستو  ،مف خبلؿ قيامو بمياـ أشارت إلييا و ازرة التربية والتعميـ
الفمسطينية ( )1999منيا :
 التعاوف مع المرشد التربوي في استقباؿ المؤسسات االجتماعية والتربوية والمينية في المجتمع مفخبلؿ عقد الندوات والمحاضرات مما يعود بالفائدة عمى البرنامج اإلرشادي في المدرسة.
 إقامة عبلقات ودية مع المرشد بجعمو يساىـ مساىمة ايجابية ويعبر عف آرائو.30

 توضيح دور المرشد لزمبلئو المعمميف بدفعيـ لمتعاوف معو إيجابيا إلنجاح البرنامج اإلرشادي. تسييؿ وتشجيع الطمبة عمى مراجعة المرشد التربوي لمساعدتيـ في حؿ مشكبلتيـ. تسييؿ االجتماعات بيف المرشد والييئة التدريسية. توفير الوقت الكافي لممرشد ليقوـ بدوره في التوجيو الجماعي والفردي في المدرسة.ويرى مصطفى (  )1999أف مدير المدرسة يتحمؿ قد اًر كبي اًر مف مسؤولية تنظيـ الخدمات
اإلرشادية في مدرستو بالتعاوف مع القائميف عمى برنامج اإلرشاد التربوي ومف ىذه المسؤوليات :
توفير اإلمكانيات المناسبة  ،وتخصيص الوقت الكافي ألعماؿ اإلرشاد  ،وتوفير االعتمادات الضرورية
،لتزويد المدرسة بالسجبلت  ،واالختبارات واألدوات الضرورية لتنفيذ البرنامج ،وكسب تعاوف المدرسيف
وأولياء األمور ،والمساعدة في إيجاد روح التعاوف والتفاىـ بيف مدرسي المدرسة والمرشد التربوي  ،وأف
يجعؿ البرنامج اإلرشادي يحظى باحتراـ وتقدير العامميف في المدرسة ،مما يساعد عمى تحقيؽ أىداؼ
عممية اإلرشاد مف مساعدة ذوي
المشكبلت عمى فيـ مشكبلتيـ ،والعمؿ عمى تبصيرىـ بمواىبيـ الخاصة  ،وتوجيييـ حسب ميوليـ
ورغباتيـ .
ويشير الداىري (  )2000أف المدير ىو واجية الفريؽ اإلرشادي  ،وعميو مسؤولية كبيرة فيو
المسؤوؿ أماـ الجيات األعمى والجيات الخارجية والوالديف  ،ومف الضروري أف يكوف مقتنعا بأىمية
اإلرشاد التربوي  ،وأف يكوف متحمسا لبرنامجو ،حيث يتوقؼ نجاح البرنامج عمى نجاح إدارتو ويتمخص
دوره اإلرشادي فيما يمي :
ػ اإلشراؼ العاـ عمى جميع خدمات اإلرشاد التربوي.
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ػ اإلشراؼ المباشر عمى برنامج اإلرشاد التربوي وخطتو وميزانيتو.
ػ قيادة فريؽ اإلرشاد التربوي.
ػ تنظيـ سير العمؿ في المدرسة.
ػ قيامو بالدور التنفيذي مثؿ االشتراؾ في بعض إجراءات عممية اإلرشاد.
ويرى زىراف (  )1980أف أىـ معالـ الدور اإلرشادي لممدير ىي  :إدارة برنامج التوجيو
واإلرشاد  ،واإلشراؼ العاـ عمى جميع خدمات التوجيو واإلرشاد التربوي  ،والتنسيؽ بيف برنامج اإلرشاد
التربوي والبرنامج التربوي العاـ  ،وتنظيـ سير العمؿ بما يسمح لبرنامج اإلرشاد التربوي بأف يسير في
طريقو المخطط لتحقيؽ أىدافو  ،واالتصاؿ مع المؤسسات االجتماعية والتربوية والمينية ذات العبلقة
بالبرنامج .
أما بو بطانة ( )1986فأشار إلى ما حدده تركسمر ونورث (  )Triksler & Northوىو أف مف
الركائز األساسية لبناء نظاـ فعاؿ لعممية اإلرشاد التربوي ىو توفر الدعـ اإلداري البلزـ لو  ،ووجود
اتجاىات إيجابية بيف أعضاء الييئة التعميمية نحوه .
ويرى اإلبراىيمي (  )2002أف مف أىـ أدوار المدير في العممية  ،اإللماـ بأبعاد النمو المتكامؿ
لممتعمـ مما يجعمو قاد ار عمى التعرؼ عمى احتياجات الطمبة  ،والوقوؼ عمى مشاكؿ كؿ مرحمة مف
مراحؿ النمو  ،مما يعزز الدور اإلرشادي في المدرسة .
كما يشير مطاوع (  )2003أف مف مسؤولية المدير رعاية شؤوف الطبلب  ،مف حيث دراسة
المشكبلت النفسية ليـ ومساعدتيـ لمتغمب عمى الصعاب التي تقابميـ  ،واالىتماـ بتربية الطالب مف
جميع نواحي شخصيتو العقمية والجسمية والنفسية واالجتماعية.
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ويرى العمايرة (  )2002أف مف مياـ مدير المدرسة رعاية خدمات برنامج التوجيو واإلرشاد
المدرسي مف خبلؿ :
 1ػ وضع نظاـ إلجراء دراسات لواقع الطبلب االجتماعي.
 2ػ توفير التسييبلت المادية والبشرية البلزمة لتنفيذ البرنامج اإلرشادي في المدرسة.
 3ػ وضع خطة لرعاية خدمات عممية اإلرشاد التربوي.
 4ػ اإلشراؼ عمى تنفيذ وتقويـ ومتابعة نشاطات وخدمات التوجيو واإلرشاد المدرسي.
 5ػ العمؿ عمى توفير فرص النمو المتكامؿ لممتعمميف جسمياً وعقمياً واجتماعياً ونفسياً ،ورعايتيا ،وذلؾ
بتحديد حاجاتيـ ومشكبلتيـ  ،وتحديد األدوات واألساليب والتقنيات المناسبة ،لدراسة المشكبلت  ،وتشكيؿ
فريؽ يتولى مسؤولية ذلؾ.
وذكر الطويؿ ( )1999مجاالت عديدة في ىذا السياؽ  ،عمى المدير  ،االىتماـ بيا لدعـ عممية
اإلرشاد منيا :
ػ توجيو وارشاد الطمبة وتحديد مجاالت الصعوبات التي يعانوف منيا  ،سواء كاف ذلؾ في التحصيؿ أـ في
التكييؼ  ،بمعنى تحقيؽ درجة مناسبة مف الدينامية والشمولية الخدماتية لموصوؿ بالمدرسة إلى مستوى
متميز مف الكفاية والفاعمية.
ػ إدارة شؤوف الطبلب  ،مف خبلؿ نظاـ يبنى عمى أساس معرفة كاممة  ،وفيـ عميؽ لفردية وخصوصية
كؿ متعمـ  ،وبحيث يكوف إصدار أي أحكاـ قيمية  ،عمى الطبلب ،يبنى عمى أساس تفيـ سيرة الطالب
التراكمية  ،مف خبلؿ السجؿ التراكمي الذي يشكؿ وثيقة لمتعايش معو  ،خبلؿ مراحؿ دراستو وحياتو
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العممية والعممية  ،وأبعاد حياتو المستقبمية  ،ويجب أف يتولى مسؤولية إدارة ىذه السجبلت شخص
محدد يتصؼ بمينية  ،ويتعامؿ بحرص وسرية ومسؤولية ويتمتع بدعـ مف مدير المدرسة .
وذكر عطوي ( )2001أف مدير المدرسة  ،يمكنو دعـ عممية اإلرشاد بالتعاوف مع المرشد في
المدرسة  ،مف أجؿ معالجة الضعؼ في العممية التعميمية  ،وتوفير الخدمات التربوية الممكنة  ،وتحقيؽ
االنسجاـ بيف مختمؼ العامميف  ،لخمؽ مناخ عمؿ ايجابي  ،يزيد
مف اإلنتاجية الوظيفية  ،والتعرؼ عمى حاجات الطمبة ومشكبلتيـ الدراسية واالجتماعية  ،والعمؿ عمى
تمبيتيا وحميا بالطرؽ التربوية المبلئمة .
ويقؼ القاضي وآخروف (  )2002عند دور المدير بعممية اإلرشاد كما ورد في توصيات جمعية
الموظفيف والتوجيو األمريكية وىي :
ػ يجب أف ينظر المدير إلى عممية اإلرشاد التربوي عمى أنيا مينة قائمة بذاتيا ليا قوانينيا وأبعادىا التي
تؤثر عمى حسف سير العممية التربوية في المدرسة.
ػ يجب أف ينظر المدير إلى عممية اإلرشاد التربوي ،عمى أنيا تقدـ خدمات جميمة ومفيدة لمطبلب وأعضاء
ىيئة التدريس واإلدارة  .وفي نفس الوقت فاف لئلرشاد ذاتية مستقمة  ،وعدـ اعتباره شعبة ممحقة بالمدير
تنتظر أوامره ونواىيو.
ػ يجب عمى المدير أف يعمؿ عمى تزويد المرشد بما يحتاجو مف تسييبلت  ،ألداء عممو واتاحة الوقت
البلزـ لمقياـ بو .
ويرى حمدي وأبو طالب (  )1992أف مف أىـ عوامؿ نجاح برنامج التوجيو واإلرشاد التربوي ،
ىو مدير المدرسة مف حيث كونو قائد البرنامج وميمتو دعمو ومساندتو وىو مستشاره ومصدر تمويمو .
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ووجدت دراسة الجمعية األمريكية لئلرشاد المدرسي (  )ASCA,  ِ  ِ2000أف إدارة المدرسة تزود المرشد
التربوي بالمساعدة الضرورية  ،لتحقيؽ وتطوير وتنظيـ دوره ،وذكرت الدراسة كذلؾ أف نجاح المرشد
التربوي في عممو  ،يعتمد عمى مدى إدراكو ألىمية تكويف عبلقة عمؿ قريبة مف إدارة المدرسة.
ويشير عابديف (  )2000إلى أنو بالرغـ مف تزايد مسؤولية مدير المدرسة  ،وتعييف المرشديف
المختصيف لعممية اإلرشاد التربوي يبقى مسؤوال عف نجاح عممية اإلرشاد وخدماتيا في مدرستو مف خبلؿ
:
 توفير اإلمكانات المناسبة لممرشد لمقياـ بعممو. تخصيص الوقت الكافي لممرشد لمقياـ بعممية اإلرشاد. توفير الميزانية البلزمة لشراء ما يحتاجو المرشد وما تتطمبو عممية اإلرشاد. توفير التعاوف بيف المدرسة وأولياء األمور. دعـ التعاوف بيف المعمميف والمرشد التربوي.يتضح مما تقدـ  ،أف دور مدير المدرسة دور ىاـ ومؤثر في العممية اإلرشادية  ،ال يمكف
التغاضي عنو وأف ىناؾ مجموعة مف المياـ اإلرشادية  ،التي ينبغي عمى المدير أف يقوـ بيا ضمف
صبلحياتو  ،وبالتنسيؽ والتعاوف مع المرشد التربوي  ،مف جية وأعضاء الييئة التدريسية مف جية أخرى
 ،في سبيؿ تقديـ أفضؿ الخدمات اإلرشادية لمطمبة  ،وصوال لتحقيؽ الصحة النفسية والتكييؼ السميـ مع
أنفسيـ ومع البيئة المدرسية وبالتالي تحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة في تكويف الشخصية السوية
القادرة عمى تحمؿ أعباء ومسؤوليات المجتمع .
أىداف عممية اإلرشاد التربوي
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تدخؿ عممية اإلرشاد التربوي إلى المدرسة  ،لتعزز ىدؼ العممية التربوية األساسي  ،وىو بناء
شخصية الفرد السوي القادر عمى اإلبداع والمبادرة  ،وتحقيؽ النجاح في الحياة ،
وقد أشار التربويوف إلى أىداؼ عممية اإلرشاد التربوي مف وجيات نظر عديدة  .فأشار عبد المنعـ
( )1996إلى األىداؼ العامة لئلرشاد التربوي بأنيا :
 1ػ تحقيؽ الذات  ،ويقصد بو مساعدة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو بحيث ينظر إلى نفسو ويرضى عنيا.
 2ػ تحقيؽ التوافؽ ،وىو اشباع حاجات الفرد الشخصية والتربوية والمينية واالجتماعية بما يتبلءـ
ومتطمبات البيئة.
 3ػ تحقيؽ الصحة النفسية  ،ويعتبر ىدفا عاما وشامبل حيث بتحقيقو يمكف تحقيؽ الذات والتوافؽ
االجتماعي.
 4ػ تحسيف العممية التربوية  ،مف خبلؿ مساعدة الطبلب في المجاالت المختمفة  ،مع التركيز عمى
المجاؿ التربوي لتجنب الصعوبات التي تعيؽ التقدـ العممي وتوفير البيئة المناسبة لمتكيؼ وتحقيؽ
النجاح.
ويرى الشيباني ( )2002أف عممية اإلرشاد التربوي في المدارس  ،تيدؼ إلى تمبية حاجات الطبلب
مف خبلؿ  :توجيو الطالب وارشاده في جميع النواحي النفسية واألخبلقية واالجتماعية والتربوية ،لكي
يصبح عضواً صالحاً في بناء المجتمع  ،والكشؼ عف الحاجات الحقيقية لدييـ ،والمشكبلت التي
يتعرضوف ليا  ،ومساعدتيـ عمى فيـ أنفسيـ في مراحؿ نموىـ المختمفة  ،والعمؿ عمى اكتشاؼ مواىبيـ
وقدراتيـ وميوليـ والعمؿ عمى توجيييا  ،وتقديـ مجموعة مف الخدمات كالتعريؼ بالبيئة المدرسية ،
ووضع األىداؼ الدراسية والمينية في المستقبؿ .
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ويرى أحمد (  )1981أف مف أىـ األىداؼ التربوية لعممية اإلرشاد  :اكتشاؼ قدرات الطبلب
وميوليـ ومواىبيـ  ،وتبصيرىـ بحالتيـ وأسباب المشكبلت التي يتعرضوف ليا وطرؽ مواجيتيا والحد منيا
 ،وتوجيييـ نحو أفضؿ الطرؽ التي تساعدىـ عمى حسف التكيؼ مع مف حوليـ وما حوليـ .
أما السيؿ (  )1999فيرى أف اإلرشاد المدرسي  ،أصبح مف أىـ دعائـ المدرسة الحديثة ،فيو
ييدؼ إلى إيجاد التوافؽ النفسي واالجتماعي واألسري والدراسي لممتعمميف بمختمؼ أعمارىـ وتخصصاتيـ
وصفاتيـ الشخصية والثقافية  ،كما أنو يعمؿ عمى توفير ظروؼ نفسية واجتماعية ودراسية أفضؿ ليـ ،
مما يحقؽ أفضؿ الفرص لممتعمميف والمعمميف عمى السواء.
وترى الحسيني(  )2000أف اإلرشاد التربوي ىو خدمة نفسية وتربوية تسيـ في تحسيف العممية
التربوية  ،بجميع جوانبيا المختمفة  ،وتساعد الطالب عمى معرفة ذاتو  ،واختيار ما يناسبو مف فروع
دراسية  ،وتقديـ المعمومات التربوية  ،التي تدعـ ىذا االختيار ومواجية المشكبلت بأنواعيا المختمفة.
أما سمارة ونمر (  )1999فقد أشا ار إلى أف عممية اإلرشاد التربوي تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ ىامة
وعديدة في المدارس منيا:
 التعرؼ إلى المشكبلت التي يعاني منيا الطمبة وحصرىا وتحديدىا ،والوصوؿ إلى وسائؿ وأساليبناجحة لمحد مف تأثير ىذه المشكبلت عمى سير العممية التربوية بالنسبة
ليـ.

 مساعدة الطمبة عمى التكيؼ داخؿ البناء المدرسي ومع المنياج المدرسي. زيادة الثقة بالنفس ومعرفة حدود الذات والتعامؿ معيا.37

 تحقيؽ النجاح في العممية التعميمية ،وذلؾ مف خبلؿ السيطرة عمى الصعوبات عند الطمبة والعمؿعمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا.
وأشار زىراف (  )1980إلى ىذه األىداؼ عمى أنيا  :تحقيؽ التوافؽ التربوي ،عف طريؽ
مساعدة الفرد في اختيار أنسب المواد الدراسية  ،والمناىج في ضوء قدراتو وميولو  ،وبذؿ أقصى جيد
ممكف  ،بما يحقؽ النجاح المدرسي  ،وتحسيف العممية التربوية مف خبلؿ :
ػ إثارة الدافعية وتشجيع الرغبة في التحصيؿ واستخداـ الثواب والتعزيز وجعؿ الخبرة التربوية التي يعيشيا
الطالب  ،كما ينبغي أف تكوف مف حيث الفائدة المرجوة.
ػ مراعاة الفروؽ الفردية  ،والتعرؼ إلى المتفوقيف ومساعدتيـ عمى النمو التربوي في ضوء قدراتيـ.
ػ إعطاء كـ مف المعمومات األكاديمية والمينية واالجتماعية  ،تفيد في معرفة الطالب لذاتو وفي تحقيؽ
التوافؽ النفسي ،وتمقي الضوء عمى مشكبلتو وتعميمو كيؼ يقوـ بحميا.
ػ توجيو الطمبة إلى طريقة المذاكرة والتحصيؿ السميـ  ،بأفضؿ طريقة ممكنو حتى يحققوا أكبر درجة
ممكنو مف النجاح .أما القذافي (  )1996فيرى أف مف أىداؼ عممية اإلرشاد اليامة ،الرعاية النفسية
لمموىوبيف ومساعدتيـ عمى استمرار تفوقيـ وابداعيـ  ،مف

خبلؿ توفير المساعدة لو عمى فيـ اختبلفو والتعبير عف أفكاره بحرية  ،ومساعدة اآلباء واآلخريف عمى
فيـ الموىوب أو المبدع.
ويشير يونغ (  )Young,1970إلى األىداؼ األساسية لعممية اإلرشاد التربوي بأنيا :
 1ػ مساعدة الطالب عمى اتخاذ الق اررات فيما يتعمؽ باختيار الميف أو البرامج الدراسية.
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 2ػ مساعدة الطالب عمى تكويف عبلقات فاعمة مع اآلخريف.
 3ػ مساعدة الطالب عمى فيـ ذاتو وتقبميا.
 4ػ مساعدة الطالب عمى تحسيف مياراتو وقدراتو في المجاالت األكاديمية واالجتماعية.
 5ػ تقديـ العوف والدعـ البلزميف لمطالب أثناء مروره في المشاكؿ واألزمات.
أما الداىري ( )2000فيرى أف أىداؼ اإلرشاد التربوي ىي  :تحقيؽ التكيؼ السوي مف خبلؿ:
ػ التكيؼ الشخصي أي تحقيؽ السعادة والرضا عف النفس.
ػ التكيؼ التربوي ويكوف باختيار أنسب المواد الدراسية المبلئمة لقدراتو.
ػ التكيؼ الميني ويكوف باختيار المينة المناسبة.
ػ التكيؼ االجتماعي ويكوف بتحقيؽ االنسجاـ مع اآلخريف وتقبؿ التغير االجتماعي والعمؿ لخير
الجماعة واالمتثاؿ لقواعد الضبط االجتماعي.
ػ تحقيؽ الصحة النفسية والتخفيؼ مف التوتر والقمؽ.
ػ تحقيؽ الذات مف خبلؿ تحقيؽ مفيوـ إيجابي لمذات بحيث يتطابؽ مع مفيوـ الفرد الواقعي.
ػ تحسيف أداء العممية التربوية.
أما و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية فقد حددت أىداؼ اإلرشاد التربوي بأنيا  :تحقيؽ الفرد لذاتو،
وتحقيؽ التوافؽ ،وتحسيف العممية التربوية ،والوقاية مف الوقوع في المشكبلت ،وتحقيؽ الصحة النفسية
(و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية .)1999 ،وأشارت جامعة القدس المفتوحة (  )1992إلى أىداؼ اإلرشاد
التربوي عمى أنيا  :مساعدة الطمبة في جميع المجاالت التربوية والمينية واالجتماعية والشخصية ،في
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مختمؼ مراحؿ نموىـ مف أجؿ توجيو نموىـ السميـ واالرتقاء بسموكيـ ،وتناوؿ كؿ مف البيئة والسموؾ
بالتعديؿ كي يحدث التوافؽ بيف الفرد ونفسو ،وبيف الفرد وبيئتو االجتماعية ،ومساعدة الطالب في تحقيؽ
النمو السوي ،وتحسيف العممية التربوية التعميمية مف خبلؿ التعاوف مع المدرسيف واإلدارة بتوفير الجو
المدرسي الذي يسوده االرتياح والثقة .
ومف األىداؼ كما أشار مصطفى (  : )1994المساعدة في تحقيؽ النظاـ المدرسي ،وتحسيف
العممية التربوية ،واكتشاؼ حاجات الطبلب الفردية ،والتعرؼ إلى األسباب التي تمنع تقدـ الطالب في
دراستو ،ومساعدة الطبلب عمى حؿ مشكبلتيـ النفسية واالجتماعية والصحية وعمى التكيؼ االجتماعي،
وتوجيو الطبلب إلى الميف المناسبة ،ومساعدة المعمـ في عممو ،بتقديـ المعمومات لو عف طبلبو مف
حيث قدراتيـ ومدى تحصيميـ.
ويرى المغيصب ( )1992أف لممرشد دو ار ىاما في مساعدة الطبلب عمى معرفة أفضؿ سبؿ
االستذكار وتنمية القدرة عمى االستيعاب والتعرؼ إلى الطبلب المشكميف وتشخيص مشكبلتيـ،
ومعاونتيـ ،عمى تجاوزىا وتحقيؽ مستوى دراسي أفضؿ .ويرى تينسوف وآخروف ( Tennyson et al ,
 ),1989أف دور المرشد المدرسي أصبح ضروريا في عصرنا الحاضر ،وال يقؿ عممو عف عمؿ أي
شخص داخؿ المدرسة ،فيو المسئوؿ عف تحديد األبعاد االجتماعية واالنفعالية في شخصية الطبلب،
وىي وظائؼ وقائية وعبلجية تصب في حمايتيـ مف المشكبلت.
وأشار حكيـ ( )1990أف اإلرشاد التربوي يؤدي وظائؼ مف أىميا :
 مساعدة الطالب عمى فيـ نفسو وفيـ البيئة التي يعيش فييا. -مساعدتو عمى تقبؿ ذاتو عمى حقيقتيا.
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 مساعدتو في التوصؿ إلى حموؿ لمشكبلتو الدراسية واالجتماعية. توجيو أصحاب المشكبلت الخاصة إلى الجيات المختصة.أما ثومبسوف ( )Thompson , 2001فيرى أف اإلرشاد المدرسي ييدؼ إلى  :توطيد العبلقة بيف
المدرسة والبيت ،ومساعدة الطبلب في حؿ مشكبلتيـ التي تتعمؽ بالتعميـ ،وتوجيو الطبلب نحو الميوؿ
الميني المناسب ليـ.
ويرى الحفظي ( )2002أف أىداؼ اإلرشاد المدرسي:
 العمؿ عمى اكتشاؼ مواىب وقدرات وميوؿ الطمبة سواء المتفوقوف أو العاديوف . مساعدة الطبلب عمى اختيار نوع الدراسة ،والمينة ،التي تتناسب مع مواىبيـ وقدراتيـ وميوليـواحتياجات المجتمع.
 العمؿ عمى توثيؽ الروابط والتعاوف بيف البيت والمدرسة لكي يصبح كؿ منيما مكمبلً وامتداداً لآلخر. توعية الطبلب بطبيعة المرحمة العمرية ،التي يمروف بيا مف الناحية الفسيولوجية والنفسيةواالجتماعية والتغيرات التي تحدث في كؿ مرحمة.
 مساعدة المتعمـ عمى فيـ ذاتو ،ومعرفة قدراتو ،والتغمب عمى ما يواجيو مف صعوبات ليصؿ إلى تحقيؽالتوافؽ النفسي والتربوي واالجتماعي والميني لبناء الشخصية السوية.

مف ىذا االستعراض ألىداؼ عممية اإلرشاد التربوي يتضح أف ىناؾ ثبلثة أغراض رئيسية تتمركز
حوليا ىذه العممية كما أشار إلييا بو بطانو ( )1986ىي :
 الغرض أالستقراري وينحصر في مساعدة الطالب ليحؿ مشكبلتو الشخصية واالجتماعية واالقتصاديةوالصحية والنفسية ،والتي تؤثر في حياتو وتقمؿ مف قدراتو عمى الدراسة والتحصيؿ.
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 الغرض التنسيقي ،وتظير في مساعدة الطالب التعرؼ عمى إمكانياتو وميولو والفرص المتاحة لو،وتنسيؽ ذلؾ مع كؿ مف يرى أنو يفيد في ىذا االتجاه مف األخصائييف واألسرة والمجتمع.
 الغرض التكيفي ،وىو المساعدة في مبلئمة برامج التعميـ حاجات الطبلب النفسية وميوليـوتطمعاتيـ.

كما أف المحمؿ ألىداؼ عممية اإلرشاد التربوي ،يجد أف ىناؾ توافقا في النظرة إلى مخرجات العمؿ
اإلرشادي التربوي تتمثؿ في تحسيف عممية التعميـ والتعمـ ،مف خبلؿ بناء قدرات الطالب ومياراتو
الحياتية ،في إطار احتياجاتو النفسية والصحية واالجتماعية والثقافية ،وتطوير العبلقة بينو وبيف العامميف
في المدرسة ،لتكوف مبنية عمى بعد النظر مف قبؿ المدير والمعمـ وعمى السموؾ السوي مف قبؿ الطالب.
الدراسات السابقة
أوال  :الدراسات العربية
قاـ الحبوري (  )1981بدراسة فعالية المرشد في تحقيؽ األىداؼ مف وجية نظر المديريف
والطبلب .وىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى تحقيؽ أىداؼ عممية اإلرشاد في المدارس الثانوية في
العراؽ ،والتعرؼ إلى المعوقات التي تحوؿ دوف تحقيؽ العممية ألىدافيا  ،تكونت عينة الدراسة مف
( )24مدي ار ً  ،و ( )480طالباً في المدارس الثانوية التي يتواجد فييا مرشد تربوي .واستخدـ الباحث
استبانة مف قسميف  ،األوؿ تكوف مف (  )54فقرة تتعمؽ بالمديريف والمرشديف ،والثاني مف (  )47فقرة
تتعمؽ بالطمبة.
أشارت النتائج إلى معوقات عممية اإلرشاد بأنيا :
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 - 1معوقات عامة وىي  :عدـ تعاوف المدرسيف وأولياء أمور الطمبة مع المرشد التربوي ،وعدـ توفر
المكاف المخصص لممرشد التربوي في المدرسة ،وتكميؼ المرشد القياـ بأعماؿ ليس ليا عبلقة
بعممية اإلرشاد.
 - 2معوقات أجمع عمييا المدير وف والمرشد وف منيا  :خوؼ الطمبة مف إدارة المدرسة عند زيارة
المرشد التربوي ،الخجؿ لدى الطبلب مف عرض مشكبلتيـ عمى المرشد التربوي وخوفيـ مف
عدـ سريتيا ،أعداد الطمبة الكبيرة التي يكمؼ المرشد اإلشراؼ عمييا في المدارس.
وأجرى رمح (  )1986دراسة ىدفت إلى التعرؼ

إلى أىـ الصعوبات التي تواجو عممية

اإلرشاد التربوي في المدارس المتوسطة في بغداد .حيث تكونت عينة الدراسة مف (  )20مدي اًر و( )20
مرشداً ،استخدـ الباحث االستبانة أداة دراسة ،وأشارت النتائج إلى أف أىـ الصعوبات بالنسبة لعممية
اإلرشاد ىي  :عدـ وضوح دور المرشد وعممو بالنسبة ألولياء أمور الطمبة ،وعدـ تعاوف المعمميف مع
المرشد ،وقمة الدعـ المادي لعممية اإلرشاد ،وضعؼ التعاوف بيف البيت والمدرسة ،وضعؼ اإلعبلـ
بالنسبة لمبرنامج اإلرشادي.
وقاـ الحبوري ( )1986بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى صعوبات عممية اإلرشاد التربوي
مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاليف التالييف :
ػ ما الصعوبات التي تواجو عممية اإلرشاد التربوي في المدارس المتوسطة ؟
ػ ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

متوسطات استجابات المديريف والمديرات والمرشديف

والمرشدات بالنسبة ليذه الصعوبات ؟
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تكونت عينة الدراسة مف (  )59مدي اًر ومديرة و(  )59مرشداً ومرشدة مف المدارس المتوسطة
بمدينة بغداد .واستخدـ الباحث استبانة مف ( )47فقرة واستخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد
الثبات ،ومربع كاي إليجاد داللة الفقرات .ومف ابرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :عدـ وضوح
دور المرشد لبعض أولياء أمور الطمبة ،عدـ وضوح أىداؼ عممية اإلرشاد التربوي في المدرسة
االبتدائية بالنسبة لبعض المدرسيف ،وعدـ توفر الميزانية البلزمة لمعممية اإلرشادية ،وضعؼ وسائؿ
اإلعبلـ في التوعية بالنسبة إلى عممية اإلرشاد ،كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف المديريف والمديرات والمرشديف والمرشدات بالنسبة لعممية اإلرشاد التربوي.
أما دراسة القيس (  )1986فقد ىدفت إلى الوقوؼ عمى الصعوبات التي تواجو المرشديف
التربوييف في العراؽ مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة التالية :
-1

ما الصعوبات التي تواجو المرشديف التربوييف ؟

-2

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية لمصعوبات التي تواجو عممية اإلرشاد التربوي تعزى إلى
جنس المرشد التربوي ؟

وقد تكونت عينة الدراسة مف  279مرشدا ومرشدة في المدارس الثانوية في بغداد ،واستخدـ الباحث
االستبانة أداة لمدراسة .و مف أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،أف مف الصعوبات التي تواجو
المرشديف ،ضعؼ تعاوف البيت مع المدرسة ،وضعؼ تقبؿ المدرسيف لتوجييات المرشد ,وعدـ وضوح
ميامو ،وجيؿ أولياء األمور بدور المرشد التربوي.
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وأجرى أبو الييجا (

 )1988دراسة لتقييـ فعالية المرشد التربوي في المدارس األردنية مف وجية

نظر األطراؼ األربعة (المديريف ،المعمميف ،المرشديف ،الطمبة) مف خبل ؿ اإلجابة عمى األسئمة التالية
:
ػ ىؿ يختمؼ المدير وف والمعمـ وف والمرشد وف والطمبة في تقديرىـ لفعالية المرشد التربوي في المدرسة
األردنية ؟
ػ ىؿ تتوفر في المرشديف التربوييف الفعالية اإلرشادية المطموبة لمعمؿ ؟
ػ ما الصفات األكثر وجودا في المرشد التربوي مف وجية نظر المديريف والمعمميف والمرشديف والطمبة ؟
ما أكثر األمور التي يراعييا المرشد في عممو مف وجية نظر الفئات األربعة السابقة ؟
تكونت أداة الدراسة مف استبانة تكونت مف (  )84فقرة وزعت في مجاالت ستة ىي  :تكويف العبلقات
اإليجابية مع المجتمع المدرسي والمحمي  ،وتكويف المناخ المناسب لمطالب ،وكفاية المرشد التربوي،
وقدرة المرشد عمى التشخيص والمتابعة ،وقدرة المرشد عمى مراعاة خصائص الطبلب المسترشديف،
وقدرة المرشد عمى تنمية اإلتجاىات والميارات والقيـ عند المسترشد .اذ تكونت عينة الدراسة مف
( )520شخصاً مف المديريف والمعمميف والمرشديف والطمبة .وأشارت نتائج الدراسة إلى  :عدـ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الفئات األربع مف حيث نظرتيا لدور المرشد التربوي .وأف أكثر
الصفات تواف اًر في المرشد التربوي الفعاؿ ىي أف يتصؼ باليدوء عند مواجية مشاكؿ الطمبة و

أف

يحافظ عمى السرية في العمؿ ،وييتـ بمتابعة تكرار غياب الطمبة لمتعرؼ إلى أسبابو ،وتمتعو بعبلقات
جيده مع الجميع.
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وقاـ الدليمي (

 )1988بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى اتجاىات المرشديف التربوييف نحو عمميـ

وأثر متغير الجنس عميو .تكونت عينة الدراسة مف (  )334مرشداً ومرشدة مف مديريتي تربية الكرخ
والرصافة في العراؽ .استخدـ الباحث استبانة تتكوف مف (  )50فقرة ،واستخدـ في التحميؿ اإلحصائي
المتوسط الحسابي ،واإلنحراؼ المعياري ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف ،والنسب المئوية لموصوؿ إلى النتائج.
ايجابي نحو عممية اإلرشاد وأف ىناؾ فروقا لصالح الذكور.
ا
وتبيف مف الدراسة أف ىناؾ اتجاىا
وقاـ المغيصب (

 )1992بدراسة ىدفت إلى تحديد مدى حاجة الطالب في المدرسة اإلبتدائية

في قطر إلى خدمات عممية اإلرشاد وأثر متغيرات الجنس ،وموقع المدرسة عمى وجود فروؽ فردية
لمحاجة إلى ىذه العممية مف وجية نظر مربي الصفوؼ .تكونت عينة الدراسة مف (

 )487معمماً

ومعممة في ( )27مدرسة ابتدائية في الدوحة في قطر ،استخدـ الباحث استبانة احتوت عمى ( )42فقرة
تمثؿ الخدمات اإلرشادية في ثبلثة مجاالت ىي ،المجاؿ الدراسي ،والمجاؿ االجتماعي ،والمجاؿ
النفسي .وأشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ حاجة كبيرة مف قبؿ الطالب لمخدمات اإلرشادية في
المجاالت الثبلثة ،كما بينت أنو ال يوجد اختبلؼ بيف طبلب مدارس المدينة والقرية مف حيث نوعية
الخدمات اإلرشادية التي يحتاجونيا ،وكانت الحاجة إلى الخدمات اإلرشادية حسب حاجة الطالب
المجاؿ الدراسي في المرتبة األولى والمجاؿ االجتماعي في المرتبة الثانية والنفسي في المرتبة الثالثة.
وقاـ الحراحشة (

 )1992بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى آراء المديريف والمرشديف في المدارس

الثانوية في محافظة إربد في األردف نحو فعالية خدمات التوجيو واإلرشاد ومدى تحقيقيا ألىدافيا،
والتعرؼ عمى عناصر القوة والضعؼ في مجاالت العممية اإلرشادية.إذ شممت عينة الدراسة (

)62

مدي اًر و( )62مرشداً في المدارس الثانوية في محافظة إربد ،استخدـ الباحث استبانة تكونت مف ( )63
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فقرة شممت خمسة مجاالت ىي  :اإلرشاد التربوي ،اإلرشاد النفسي ،التوجيو الميني ،التوجيو الجمعي،
واألنشطة .وحاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف :
-1

ما مدى فعالية خدمات التوجيو واإلرشاد في المدارس الثانوية في محافظة إربد مف وجية نظر
المديريف ؟

-2

ما مدى فعالية خدمات التوجيو واإلرشاد في المدارس الثانوية مف وجية نظر المرشديف؟

وأشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مستوى المديريف والمرشديف مف حيث
تقديرىـ لفعاليات خدمات التوجيو واإلرشاد تعزى إلى متغير الجنس ،أو الوظيفة ،أو التفاعؿ بينيما.
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس أو الوظيفة أو التفاعؿ بينيما نحو تقديرات
المديريف والمرشديف لمجاالت الدراسة الخمس.
وأجرت عامودي (

 )1992دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى المشكبلت التي يواجييا المرشد

التربوي في المدارس الحكومية في األردف وعبلقتيا بمتغيرات المؤىؿ العممي والجنس وسنوات الخبرة
لممرشد التربوي .وحاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف  :ما الصعوبات التي تواجو المرشد التربوي في
عممو ؟ ىؿ تختمؼ الصعوبات بالنسبة لممؤىؿ العممي ،الخبرة ،الجنس لممرشد ؟ استخدمت الباحثة
استبانة شممت ستة مجاالت ىي  :مجاؿ ظروؼ العمؿ ،األداة والييئة التدريسية ،المشكبلت الفنية،
اإلعداد والتدريب الفني ،الظروؼ الشخصية ،اإلتجاىات نحو عممية اإلرشاد ،وتكونت مف (  )51فقرة.
وتبيف مف نتائج الدراسة أف مف أبرز المشكبلت التي تواجو المرشديف ىي اإلتجاىات نحو العممية
اإلرشادية ،واإلعداد والتدريب الميني لممرشد ،باإلضافة إلى مجاؿ المشكبلت الطبلبية ،كما أشارت
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إلى وجود فرؽ في متوسطات المشكبلت تعزى إلى الجنس وخبرة المرشد ،وعدـ وجود فروؽ تعزى إلى
المؤىؿ العممي لممرشد.
وأجرى االقرع (

 )1992دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى توقعات المرشديف والمديريف والمعمميف

لدور المرشد التربوي في مدارس مديرية عماف األولى في األردف ،وعبلقة ىذه التوقعات بمتغيرات
الجنس والتخصص والخبرة والمستوى العممي .إذ تكونت عينة الدراسة مف جميع المرشديف والمرشدات
والبالغ عددىـ (  ،)114وجميع المديريف والمديرات وعددىـ (  ،)122وعدد مف المعمميف وعددىـ
( )325أي بنسبة ( )%10مف عدد المعمميف في ىذه المدارس .استخدـ الباحث استبانة قائمة توقعات
دور المرشد شممت (  )69فقرة تحدد أعماؿ ضمف دوره المتوقع في المدرسة .حاولت الدراسة اإلجابة
عف السؤاليف :
ػ ما توقعات المديريف والمرشديف والمعمميف في مديرية تربية عماف األولى لدور المرشد التربوي في
المدرسة ؟
ػ ىؿ ىناؾ فروؽ في توقعاتيـ تعزى إلى الخبرة والجنس والمؤىؿ العممي والتخصص ؟
وتبيف مف النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توقعات المعمميف تعزى لمجنس والمستوى
العممي والخبرة ،وعدـ وجود فروؽ في توقعات المديريف والمعمميف تعزى لمتخصص ،واتضح كذلؾ
وجود فروؽ بيف توقعات المرشديف تعزى لمجنس والتخصص وعدد سنوات الخبرة ،وعدـ وجود فروؽ
بيف المرشديف يعزى إلى المستوى العممي.
وقاـ النسور (

 )1995بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر توقعات المديريف والمعمميف والطمبة عمى

فعالية دور المرشد التربوي في تفعيؿ عممية اإلرشاد التربوي وتقديمو لمخدمات اإلرشادية في المدرسة.
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إذ تكونت عينة الدراسة مف جميع المديريف وعددىـ (  )48مدي اًر وجميع المرشديف وعددىـ ( )48مرشداً
و( )172معمماً ومعممة أي بنسبة ( )%10مف مجموع المعمميف و( )700طالب وطالبة أي بنسبة %4
مف مجموع طبلب المدارس الثانوية الحكومية في مديرية تربية الزرقاء األولى والثانية .واستخدـ
الباحث في دراستو مقياس توقعات دور المرشد ،واختبار فعاليتو .وأشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات الطمبة لصالح اإلناث ،والى وجود فروؽ إحصائية بيف
توقعات المعمميف تعزى لمتغير الجنس وأف المعممات أظيرف اتجاىات ايجابية نحو عممية اإلرشاد أكثر
مف المعمميف ،وأشارت كذلؾ إلى أف توقعات المديريف تؤثر عمى عمؿ المرشد التربوي ويمكف أف تكوف
توقعات ايجابية أو سمبية.
أما دراسة فرح عدناف وزميمو ( ) 1995والواردة في دراسة العاجز ( )2001فقد ىدفت
إلى التعرؼ عمى المشكبلت التي يواجييا المرشد التربوي في المدارس الحكومية في األردف وأثر
متغيرات الجنس والخبرة والمؤىؿ العممي لممرشديف عمى ىذه المشكمة .تكوف مجتمع الدراسة مف جميع
المرشديف في المدارس الحكومية في المممكة ،وتألفت عينة الدراسة مف (

 )200مرشد ومرشدة تـ

اختيارىـ عشوائياً ،واستخدمت استبانة تكونت مف (  )51فقرة وزعت عمى ستة مجاالت .أظيرت نتائج
الدراسة أف المشكبلت ظيرت في المجاالت الفنية ،واإلتجاىات نحو العممية اإلرشادية ،واإلعداد
والتدريب .كما أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى جنس المرشد وخبرتو ،ولـ تظير
فروؽ تعزى إلى المؤىؿ العممي.
ا
وأجرى رضواف (

 )1998دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى المشكبلت التي تواجو المرشد التربوي

في المدارس الحكومية في الضفة الغربية في عيد السمطة الوطنية .وحاولت اإلجابة عف السؤاليف:
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 - 1ما المشكبلت التي يواجييا المرشد التربوي في المدارس الحكومية في الضفة الغربية؟
 - 2ىؿ تختمؼ المشكبلت باختبلؼ متغيرات الجنس والخبرة والمؤىؿ العممي والتخصص والموقع
السكني ؟
استخدـ الباحث استبانة أداة لدراستو تكونت مف تسعة مجاالت ضـ كؿ مجاؿ خمس فقرات والمجاالت
ىي :مجاؿ اإلتجاىات نحو العممية اإلرشادية ،مجاؿ ظروؼ العمؿ ،المشكبلت الفنية ،اإلعداد
والتدريب الميني ،المشكبلت الطبلبية ،ومشكبلت الييئة التدريسية ،وتمت الدراسة عمى المجتمع كامبلً
حيث تكوف مف ( )200مرشد ومرشدة في جميع محافظات الضفة الغربية .بينت النتائج أف المجاالت
التي ظير فييا أكبر عدد مف المشكبلت لدى المرشديف ىي مجاؿ اإلتجاىات نحو العممية اإلرشادية،
ومجاؿ ظروؼ العمؿ ،ومجاؿ المشكبلت الفنية ،ومجاؿ اإلعداد والتدريب الميني ،ومجاؿ المشكبلت
الطبلبية ،ومشكبلت الييئة التدريسية.

ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توقعات المعمميف والمعممات لدور المرشد التربوي ولصالح
المعممات.
ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توقعات المعمميف والمعممات لدور المرشد التربوي تعزى
لممؤىؿ العممي ،والى الخبرة.
ػ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث.
وكذلؾ فقد أجرى الشيباني (

 )2000دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى اتجاىات الييئة التدريسية

نحو مينة اإلرشاد المدرسي في مدارس المرحمتيف المتوسطة والثانوية الحكومية التي يتوفر فييا
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خدمات إرشاد في الكويت .وكعينة لمدراسة تـ اختيار مدرستيف في كؿ منطقة تعميمية حيث بمغ عدد
المدرسيف ( )502منيـ ( )241معمماً و ( )262معممة .استخدـ الباحث استبانة تكونت مف (  )40فقرة
وزعت فقراتيا عمى خمسة محاور .وقد حاولت الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية :
ػ ىؿ تختمؼ اتجاىات الييئة التدريسية نحو مينة اإلرشاد المدرسي حسب متغيرات الجنس والمرحمة
التعميمية والمنطقة التعميمية ؟
ىؿ توجد فروؽ بيف المناطؽ التعميمية في االتجاىات نحو مينة اإلرشاد ؟
ىؿ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في اتجاىات أعضاء الييئة التدريسية نحو مينة اإلرشاد؟
ىؿ توجد فروؽ بيف المراحؿ التعميمية في االتجاىات نحو مينة اإلرشاد ؟
أشارت النتائج إلى :
 - 1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس ،حيث أف اتجاىات الذكور أعمى مف اإلناث.
-2

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لممنطقة التعميمية.

-3

ىناؾ اتجاه ايجابي نحو مينة اإلرشاد المدرسي.

وقاـ العاجز (

 )2001بدراسة واقع اإلرشاد التربوي ودور المرشد والمشكبلت التي تواجيو في

مدارس قطاع غزة األساسية والثانوية ،وعبلقة ذلؾ بمتغيرات الجنس ،المرحمة التعميمية ،المنطقة
التعميمية .تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المرشديف التربوييف العامميف في المدارس التابعة لو ازرة
التربية والتعميـ األساسية والثانوية .وتألفت عينة الدراسة مف ( )88مرشداً ومرشدة )53( ،مرشداً و()35
مرشدة ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة مف مديريات التربية والتعميـ شماؿ غزة ،غزة،
خانيونس ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي .استخدـ االستبانة أداة دراسة حيث تكونت مف
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( )27فقرة وزعت عمى ثبلث مجاالت ىي  :مشكبلت اإلعداد والتدريب ،مشكبلت تتعمؽ باإلدارة
والييئة التدريسة ،ومشكبلت تتعمؽ بظروؼ العمؿ.
وأظيرت نتائج الدراسة أف واقع اإلرشاد التربوي في المدارس بحاجة إلى عناية واىتماـ أكبر ،وأف دور
المرشد التربوي فاعؿ وعميو ميمات كبيرة .كما بينت النتائج أف مشكمة اإلعداد والتدريب جاءت في
المرتبة األولى ،ومشكمة ظروؼ العمؿ في المرتبة الثانية والمشكبلت المتعمقة باإلدارة والييئة في
المرتبة الثالثة .وكاف مف أبرز المشكبلت المتعمقة بمجاؿ اإلدارة والييئة التدريسية :
 .1عدـ تعاوف اإلدارة مع المرشد التربوي.
 .2عدـ تفيـ المعمميف لطبيعة العممية اإلرشادية.
 .3وجود النمط اإلداري المتسمط يحد مف فاعمية المرشد.
 .4عدـ تقدير المديريف ألىمية العممية اإلرشادية في المدرسة.
 .5غموض دور المرشد بالنسبة لئلدارة.
 .6عدـ تعاوف المعمميف مع المرشد.
وأشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المشكبلت لدى المرشديف
تعزى إلى كؿ مف جنس المرشد والمرحمة التعميمية والمنطقة التعميمية.
وأجرى الحفظي (

 )2002دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف بعض الجوانب اإليجابية والسمبية في

عممية اإلرشاد كما يراىا مرشدو الطبلب ببعض مدارس إدارات التعميـ بمنطقة عسير في المممكة
العربية السعودية ،مف خبلؿ التحقؽ مف صحة الفرضيتيف التاليتيف :
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األوؿ ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الصعوبات التي تواجو المرشد الطبلبي ترجع إلى
متغير المنطقة التعميمية.
الثاني ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الصعوبات التي تواجو المرشد الطبلبي ترجع إلى خبرة
المرشد في مجاؿ اإلرشاد.
اقتصرت الدراسة عمى مرشدي الطبلب المعينيف رسمياً بمنطقة أبيا التعميمية ،ومنطقة رجاؿ المع،
ومحايؿ وسراة عبيدة ،وكاف عددىـ (  )165مرشداً .تمثمت أداة الدراسة في استبانة مف إعداد الباحث
اشتممت في البداية ( )59فقرة واستخدـ صدؽ التحميؿ العاممي عف طريؽ البرامج اإلحصائية  spssثـ
أجرى تدوير العوامؿ بطريقة ( )Varimax Rotationوقد أعطى عشرة عوامؿ دالة إحصائية جاءت
كما يمي :
العامؿ األوؿ ػ عبلقة المرشد بمسئولي اإلرشاد في إدارة التعميـ.
العامؿ الثاني ػ تعاوف مدير المدرسة مع المرشد.
العامؿ الثالث ػ العبلقة بيف المرشد والطبلب وثقتيـ بو،
العامؿ الرابع ػ تعاوف المعمميف وطبلب المدرسة مع المرشد.
العامؿ الخامس ػ توفر البحوث والمراجع لتطوير مستوى المرشد مف الناحية العممية.
العامؿ السادس ػ المشكبلت الخاصة بالطبلب والتي تحوؿ دوف استفادتيـ مف المرشد.
العامؿ السابع ػ تعاوف أولياء األمور مع المرشد.
العامؿ الثامف ػ تأىيؿ المرشد لمقياـ بعمؿ اإلرشاد لمطبلب.

53

العامؿ التاسع ػ ميوؿ المرشد لمينة اإلرشاد.
العامؿ العاشر ػ اإلفادة مف عمؿ اإلرشاد الطبلبي.
تبيف مف نتائج الدراسة :
 - 1عبلقة المرشد بمسئوؿ اإلرشاد كانت ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة األكثر خبرة.
 - 2بالنسبة لتعاوف مدير المدرسة مع المرشد كانت

ىناؾ فروؽ ذات دالة إحصائية ولصالح

المجموعة األقؿ خبرة وىذا يشير إلى أف مدير المدرسة يتعاوف مع المرشد ذي الخبرة المحدودة.
وقاـ مصمح ( )2004بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى تقويـ المديريف والمرشديف لفاعمية
دور المرشد التربوي في محافظات الضفة الغربية ،والتعرؼ إلى أىـ المشكبلت التي تعيؽ عممو .وقد
حاوؿ الباحث في دراستو اإلجابة عمى األسئمة التالية :
ػ ما درجة فعالية دور المرشد التربوي كما يدركيا المديروف والمرشدوف في محافظات الضفة الغربية؟
ػ ما أثر متغيرات الجنس ،والخبرة ،والمؤىؿ العممي ،والبيئة اإلجتماعية ،والحالة اإلجتماعية،
والتخصص ،عمى إدراؾ المديريف والمرشديف لفعالية دور المرشد؟
تكوف مجتمع الدراسة مف (  )389مرشداً ومرشدة و(  )620مدي اًر ومديرة في (  )13مديرية تربية وتعميـ
في أنحاء الضفة الغربية ،واختار(

 )%25مف المرشديف والمرشدات ،و (  )% 30مف المديريف

والمديرات كعينة دراسية بطريقة عشوائية طبقية .استخدـ أداة دراسة استبانة تكونت مف (

 )63فقرة ،

وزعت عمى أربعة محاور ىي  :عبلقة المرشد التربوي مع اإلدارة المدرسية ،عبلقة المرشد التربوي
بالطمبة ،عبلقة المرشد التربوي مع المعمميف ،عبلقة المرشد التربوي مع المجتمع المحمي .وتبيف مف
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية دور المرشد التربوي كما يدركيا المديروف
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والمرشدوف ،وكذلؾ وجود فروؽ تعزى لمتغير التخصص ،وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية.
الدراسات األجنبية

أجرى باترؾ (  )Patrick, 1979دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى توقع كؿ مف المدير والمرشد
والمعمـ والطالب لدور المرشد في المدرسة .تكونت عينة الدراسة مف (  )31مدي اًر و(  )74معمماً و( )36
مرشداً و( )175طالباً تـ اختيارىـ مف ثبلث مدارس مف المدارس الثانوية في والية بنسمفانيا األمريكية
بطريقة عشوائية .وأظيرت النتائج التقارب بيف توقعات المديريف والمرشديف لدور المرشد .بينما يرى
المعمموف أف دور المرشد إداري في المدرسة أكثر منو إرشادي ،في حيف ينظر الطمبة إلى المرشد عمى
أنو معمـ في المدرسة.
وقاـ ديزلفسترو (

 )Disilvestro, 1979بإجراء دراسة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ

المرشد مف خبلؿ وصؼ المدير ونائبو والمرشد ليذا الدور .تكونت العينة الدراسية مف(

إلى دور
 )%10مف

المدارس الثانوية في والية انديانا األمريكية ،واستخدـ الباحث أداة قياي جيسؿ ورفاقو حيث شممت
( )99صفة مف صفات المرشد وزعت عمى (  )11مجاال ،وتبيف مف نتائج الدراسة أف فعالية عممية
اإلرشاد تزداد في المدرسة مف خبلؿ العبلقة الجيدة بيف المديريف والمرشديف والمعمميف والطبلب وأولياء
األمور.
وقاـ سوميرفؿ (

 )Sommerville, 1981بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى وجية نظر المديريف

والمرشديف بالنسبة لعمؿ المرشد ودوره التربوي في المدارس اإلبتدائية في تكساس في الواليات المتحدة
األمريكية .استخدـ الباحث في دراستو استبانة تكونت مف (
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 )60فقرة مف قائمة كرستياف لممرشد

االبتدائي تدور حوؿ واجبات وصفات المرشد .تكونت عينة الدراسة مف (

 )167مدي اًر ومرشداً مف

المدارس اإلبتدائية في تكساس أعاد االستبانة منيـ (  )90مدي اًر و( )113مرشداً .وتوصمت الدراسة إلى
النتائج التالية :
مف أىـ صفات المرشد التربوي تعاونو مع المديريف والمعمميف وأولياء األمور.
معارضة المديريف لممرشد في قيامو ببعض األعماؿ منيا تدخمو فيما يخص المعمميف مف أعماؿ.
مف األمور التي تعزز دور المرشد في المدرسة تقديـ المساعدة لمطبلب حسب احتياجاتيـ والمساىمة
في حؿ ما يعترضيـ مف مشكبلت.
تكويف العبلقات اإليجابية مع أطراؼ العممية التربوية يفعؿ دور المرشد بشكؿ ايجابي.
أما جاريسو (  )Giarrusso, 1985فأجرى دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى دور المرشد التربوي
في مدارس والية بينوا في نيجيريا مف وجية نظر المديريف والمعمميف والطمبة .تكونت عينة الدراسة مف
( )130طالباً و( )52معمماً و( )33مدي اًر .وأشارت النتائج إلى أف عممية اإلرشاد التربوي ليا دور كبير
في معالجة مشاكؿ الطمبة المنحرفيف ووافؽ عمى ذلؾ المدير وف والمعمـ وف والطمبة  ،وتبيف أف الطمبة
يروف أف المرشد يقوـ بدور المعمـ في المدرسة األمر الذي لـ يكف عميو موافقة مف قبؿ المديريف .
وقاـ فريوالد (  )Freiwald, 1987بدراسة ىدفت إلى تحديد أدوار المرشد الفعمية مف وجية
نظر المديريف والمعمميف والمرشديف في المدارس الحكومية في تكساس ووالنجتوف في الواليات المتحدة
األمريكية .تكونت عينة الدراسة مف

 39مدي اًر و  205معمـ يف و 24مرشدا و 400طالب  ،واستخدـ

استبانة أعدىا الباحث بنفسو .وتبيف مف نتائج الدراسة :
اقتناع المديريف والمعمميف بدور المرشد وأىميتو في المدرسة.
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قياـ المرشد باألعماؿ الكتابية والمياـ اإلدارية يعيؽ عممو اإلرشادي.
أما دراسة لويس

( 1987و )Lewiesالواردة في الكرنز(  )2001بعنواف " دور المرشد التربوي

في المدارس العميا مف وجية نظر الطبلب والمديريف والمعمميف " .فقد ىدفت إلى التعرؼ

إلى الفرؽ

في وجية نظر الطبلب والمديريف والمرشديف والمعمميف نحو الدور المحدد لممرشد ،وتكونت عينة
الدراسة مف  175طالبا و  74مدي ار و  31معمما و  63مرشدا ،استخدـ الباحث في دراستو أداة تكونت
مف  13سؤاال تمثؿ توقعات مختمفة ومحددة لدور المرشد .وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف المعمميف والطمبة لمدور الفعمي لممرشد،

كما توصمت إلى وجود اختبلؼ بيف

وجيات نظر المديريف والمعمميف  .واتفؽ المديروف والمرشدوف والطمبة حوؿ الدور الفعاؿ لممرشد.
أما ستايكؿ ( )Stickele, 1990فأجرى دراسة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى التطابؽ
في أدوار المديريف والمرشديف في مدارس الواليات الغربية في أمريكا .وقد تكونت عينة الدراسة مف
مديري ومرشدي ( )214مدرسة .حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ التالي :
ػ ما الفروؽ بيف اعتقاد كؿ مف المديريف والمرشديف بالنسبة لمعمؿ الذي يمكف أف يؤديو المرشد؟
أشارت نتائج الدراسة إلى أف :
 %90 - 1مف المرشديف يحرصوف عمى تأدية ما يطمبو المديروف.
 - 2اتفاؽ المديريف والمرشديف عمى أف مسؤولياتيـ وأساليب عمميـ متشابية,
 - 3المدير يدعـ المرشد في الدور الذي يحدده ليـ مف قبؿ.
 - 4ىناؾ بعض األعماؿ يرى المدير وف أنيا ليست مف عمؿ المرشديف مما يؤدي إلى النزاع بينيـ
أحيانا.
57

 - 5التوافؽ بيف المديريف والمرشديف يؤدي إلى دعـ وتطوير عمؿ المرشد والعممية اإلرشادية في
المدرسة
أما دراسة ويتمر ( )Wittmerالواردة في دراسة االقرع ( )1992والتي ىدفت لقياس اتجاىات
المعمميف نحو فعالية البرنامج اإلرشادي في المدرسة وأىمية دور المرشد .تكونت عينة الدراسة مف
( )372مدرساً ،وأظيرت النتائج أف المعمميف الذيف لدييـ الخبرة ا لطويمة أشاروا أف المرشديف تنقصيـ
القدرة في التعامؿ مع المشكبلت التحصيمية التي يواجييا الطمبة ،وأنيـ ليس لدييـ القدرة الكافية
لمتعامؿ مع الطمبة ،بينما المعمـ وف ذوي الخبرة القميمة أشاروا الى أف لممرشد أىمية ودور في عبلج
المشاكؿ الشخصية لمطمبة ولـ يشيروا إلى دوره في عبلج المشاكؿ التحصيمية.
وأجرى فرح وثومبسوف ( )Farah &Thompson, 1993دراسة ىدفت إلى تطوير دور المرشد
المدرسي مف خبلؿ التعرؼ عمى دوره ووظيفتو في المدرسة ،وذلؾ مف خبلؿ دراسة استبانة وزعت
عمى المديريف والمرشديف وأولياء األمور في ( ) 25مدرسة ثانوية في والية ميزوري  ،وأشارت نتائج
الدراسة إلى  :وجود فروؽ في نظرة كؿ مف المديريف والمرشديف وأولياء األمور بالنسبة لتحديد وظائؼ
المرشد التربوي  ،وأف برامج تاىيؿ المرشديف غير كافيو إلعدادىـ كما يجب بالنسبة لمدور المطموب
وتىيميـ.
منيـ  ،وبالنسبة لمساعدة الطبلب أ
وقاـ ىوفماف (  )Hoffman, 1993بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى كيفية ادراؾ المدرس يف
واإلدارييف والطبلب وأولياء األمور لدور المرشد المدرسي في المدارس األساسية في اطمنطا في
الواليات المتحدة األمريكية  ,تكونت عينة الدراسة مف (  )263طالباً و(  )121ولي أمر و (  )43مدرساً
و( )8مديريف في (  )8مدارس أساسية مف الصفيف السادس والثامف .وأظيرت الدراسة أف المدرسيف
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واإلدارييف يدركوف قيمة دور المرشد أفضؿ مف الطبلب وأولياء األمور ،كما أظيرت أف المعمميف يروف
أف المرشديف أحيانا بدائؿ لئلدارييف بسبب تكميفيـ ببعض باألعماؿ اإلدارية.
وأجرى اليانؿ ( )Elainel, 1993دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر التعاوف بيف المرشديف والمديريف
في دعـ عممية اإلرشاد التربوي في المدارس الريفية في والية تكساس األمريكية .تكوف مجتمع الدراسة
مف (  )6مديريف و(  )22معمماً و(  )305ط الب  .وأشارت النتائج إلى أف التعاوف بيف المديريف
والمرشديف حاجة ممحة لتطوير العمؿ اإلرشادي ،وأف المرشديف يقوموف بمساعدة المديريف بأعماؿ
ليست إرشادية مما يقمؿ الوقت الكافي لدييـ في إرشاد الطبلب ،كما أف االحتياجات المادية التي
يتطمبيا اإلرشاد والمرشد ليس باألمر السيؿ عمى المديريف األمر الذي يحد مف تطوير وتنمية العبلقة
بينيما.
وقاـ مكروسكي (

 )Mecrosky, 1994بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى دور المرشد التربوي في

مدرسة أوؾ ريدج الثانوية ) )Oak Ride High Schoolفي والية تنسي األمريكية ووجية نظر
المديريف والمعمميف والطمبة حوؿ ىذا الدور .وتكونت عينة الدراسة مف المديريف والمعمميف والمرشديف
والطمبة في ىذه المدارس ،وتبيف مف النتائج :
 - 1ضرورة تركيز المرشديف عمى األعماؿ المتعمقة بعممية اإلرشاد.
 - 2األعماؿ اإلدارية مثؿ الجداوؿ واإلختبارات ليست مف عمؿ المرشد وعميو اإلبتعاد عنيا.
 - 3مف أىـ الصفات التي يجب أف يتصؼ بيا المرشد التربوي لزيادة فعاليتو قدرتو عمى التصاؿ
والتواصؿ وتكويف عبلقات جيده مع جميع األطراؼ المعنية بعممية اإلرشاد في المدرسة.

59

 - 4عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر المديريف والمعمميف والطمبة والمرشديف
تعزى إلى الجنس والعمر والخبرة والمؤىؿ العممي.
وأجرى كونؼ وليف (

 )Konf & Lin, 1995دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أىمية عبلقة

المرشد باألطراؼ ذات العبلقة معو والتي ليا تأثير عمى عممو وعبلقتو مع الطبلب ،ومدى تقبؿ
المدرسة لمعبلقة مع المرشد المدرسي وممارساتو اإلرشادية وتوصياتو.
حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف :
ما مدى تقبؿ المدرسة لمعبلقة مع المرشد المدرسي ؟
ما ىي النتائج الحقيقية لدور المرشد في تغير سموؾ الطمبة ورضاىـ عف ذلؾ ؟
استخدمت في الدراسة أداة مقياس فاعمية اإلرشاد ،وتكونت عينة الدراسة مف (

 )66مدرسة ابتدائية

و( )4مدارس متوسطة و(  )25مدرسة ثانوية و (  )16مدرسة خاصة مف مدارس في والية فموريدا
األمريكية .توصمت الدراسة إلى النتائج التالية  :وجود تبايف في اتجاىات المدرسيف نحو مينة اإلرشاد
المدرسي .تتأثر اتجاىات المدرسيف نحو مينة اإلرشاد بكؿ مف العمر ،والمؤىؿ العممي ،وسنوات
الخبرة .حيث أبدى المعمـ وف األكبر سناً تقديرات أكثر ،والمعمـ وف أصحاب الدرجات العممية األعمى
أظيروا تقديرات أعمى ،وأظير المعمموف األقؿ سنوات خبرة تقدير أقؿ نحو عممية اإلرشاد.
وأجرى مكدويؿ ( 1995

 )Mcdowell,دراسة ىدفت إلى التعرؼ

إلى توقعات المديريف

والمرشديف والمعمميف لدور المرشد التربوي في المدارس الثانوية والفرؽ في فيميـ ليذا الدور .استخدـ
الباحث استبانة تـ توزيعيا عمى عينة مف المديريف والمرشديف والمعمميف في مدارس مقاطعة بايروف.
وأشارت نتائج الدراسة إلى  :عدـ وجود اختبلفات في فيـ دور مرشدي المدارس مف قبؿ المديريف
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والمرشديف والمعمميف بالنسبة لئلرشاد الفردي والجماعي األكاديمي ،وجود فروؽ في توقعات المعمميف
بالنسبة لممديريف والمرشديف في المشاكؿ الطبلبية الصفية.
وقاـ ىنتش (

 )Hentsch, 1996بدراسة ىدفت إلى المقارنة بيف المديريف والمرشديف ومشرؼ

اإلرشاد حوؿ وظائؼ المرشد التربوي ودوره في المدرسة .استخدـ الباحث االستب

انة أداة لمدراسة ،

وتكونت عينة الدراسة مف مدير يف ومرشديف وموجو ي اإلرشاد الذيف تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي ممف
يحمموف بطاقات العضوية في ىيئة اإلرشاد األمريكية بوساطة الحاسوب .وتوصمت الدراسة إلى النتائج
التالية  :يجب أف ينظـ المرشد عبلقتو مع المدير لما لذلؾ مف أىمية في تطبيؽ برنامج اإلرشاد في
المدرسة .يجب أف يتوفر لممدير المعرفة الكافية بأمور اإلرشاد بحيث يصبح لديو الفيـ الواضح
لئلرشاد ووسائمو وكيفية ادارتو بشكؿ فعاؿ ،وحتى يكوف قاد ار عمى التقييـ والتطوير والتنسيؽ .أف ال
يقوـ المديروف بتكميؼ المرشديف بأعماؿ إدارية في المدرسة .أف يعمؿ المرشدوف عمى تحديد األوليات
في عممية اإلرشاد حسب المنطقة التي يعمموف بيا .أف يعمؿ المرشد عمى تطوير ميارات االتصاؿ مع
األفراد والمجتمع .وجود فروؽ بيف وجيات نظر المرشديف ومشرفييـ .
أما ميسي (

 )Meysee, 1996فأجرى دراسة ىدفت إلى وصؼ آراء المديريف والمرشديف

والمعمميف لدور المرشد في المدارس الثانوية في ماليزيا ،وأىمية ىذا الدور في إدراؾ حاجات الطبلب،
وتأثير متغيرات الجنس والخبرة والعمر لممرشد عمى إدراؾ حاجات الطبلب مف وجية نظر المديريف
والمعمميف .تكوف مجتمع الدراسة مف (  )98مدرسة ثانوية كانت موزعة عمى أربع واليات .واستخدـ
مقياس تقيمي لدور المرشد قاـ بتطويرىا الباحث .وحاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف :
ػ ما الدور الحقيقي لممرشد مف وجية نظر المديريف والمرشديف والمعمميف ؟
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ػ ىؿ ىناؾ اختبلؼ بيف وجيات نظر المديريف والمرشديف والمعمميف لدور المرشد الحقيقي في المدرسة
؟
أشار الباحث إلى وجود معوقات تعيؽ عمؿ المرشد ودوره في المدرسة وىي  :عدـ وجود تعريؼ
واضح لدور المرشد ،ونقص دعـ المديريف لممرشديف والعممية اإلرشادية .توصمت الدراسة إلى النتائج
التالية  :اتفؽ المديروف والمرشد وف والمعمـ وف عمى أىمية دور المرشد التربوي في المدرسة .ال يقوـ
المرشد في المدارس الثانوية بدوره كما يجب بسبب فقدانو أحيانا لمميارات واألساليب الفنية البلزمة.
وجود فروؽ بيف وجيات نظر المديريف والمرشديف والمعمميف بالنسبة لدور المرشد .عدـ وجود فروؽ
في وجية نظر المديريف بالنسبة لدور المرشد تعزى إلى جنسو وخبرتو وعمره.
أما ىاستنؾ وآف (

 )Hasting & Ann, 1997فقاما بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى

وجيات نظر مديري المدارس والمرشديف حوؿ دور المرشد المدرسي ،وىؿ ىناؾ فروؽ في وجية
نظرىـ .حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ  :ما الفرؽ بيف وجيات نظر المديريف والمرشديف في أدوار
المرشد والتي تعزى إلى سنوات الخبرة والجنس وعدد الطبلب في المدرسة ؟ تكونت عينة الدراسة
مف) (112مرشداً و(  )130مدي اًر مف مدارس والية كوالرادو في الواليات المتحدة األمريكية .استخدـ
الباحث استبانة تكونت مف (  )26فقرة تمثؿ فعاليات المرشديف حددت مف رابطة المرشد المدرسي
األمريكية.
مف أبرز نتائج الدراسة :
ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر المديريف والمرشديف حوؿ أدوار المرشد تعزى
إلى الجنس.
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ػ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر المديريف والمرشديف حوؿ أدوار المرشد تعزى
إلى الخبرة وعدد الطبلب.
وأجرى بي

سؿ ( )Peasle, 1999دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى أدوار وميمات المرشديف في

المدارس األساسية مف وجية نظر المديريف والمرشديف والمعمميف واآلباء في تكساس في الواليات
المتحدة .تكونت عينة الدراسة مف  44مدي ار و  28مرشدا و  123ولي أمر .واستخدـ الباحث استبانة
تكونت مف  28فقرة استمدىا مف قوانيف ىيئة اإلرشاد القومي األمريكي في تكساس .وحاولت الدراسة
اإلجابة عف األسئمة التالية :
ػ كيؼ ينظر المديروف والمعمموف واآلباء ألىمية دور المرشد المدرسي ؟
ػ ما أثر متغيرات جنس المرشد وخبرتو عمى وجية نظر المديريف والمعمميف واآلباء نحو ىذا الدور
واألىمية ؟
توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
ػ ىناؾ عبلقة بيف العمر والجنس وسنوات الخبرة بالنسبة ألداء المرشد.
ػ أظيرت المدارس التي يتواجد فييا مرشدوف تفيما أكثر ألىمية دور المرشد مف المدارس التي ال يوجد
فييا مرشديف.
ػ أظيرت المدارس التي يوجد فييا مرشدوف ارتباطا وثيقا بيف المرشد والطالب.
ػ مستوى اإلرشاد لدى المديريف أقؿ منو لممرشديف.
وقاـ ىاردي (

 )Hardy, 1999بدراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى الفروؽ في توقعات المديريف

والمرشديف لفعالية عممية اإلرشاد التربوي في مدارس جورجيا الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية.
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تكونت عينة الدراسة مف (  )264مدي اًر و(  )650مرشداً .أظيرت النتائج أف المديريف كمفوا المرشديف
بأعماؿ إدارية في المدارس وأنيـ غير راضيف عف القياـ بيذه األعماؿ ،وأف ىناؾ فروؽ

ا بيف تقييـ

المديريف والمرشديف لعممية اإلرشاد.
 )Chulavista, 1999دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى ضرورة التعاوف بيف

وأجرى كولفستا (

المديريف والمرشديف وأنو ىاـ مف الناحية التعميمية ويحقؽ المصمحة لدى الطبلب ويؤثر عمى مستقبؿ
المدرسة بشكؿ ايجابي .وأف غياب التعاوف ىو مف األسباب التي تجعؿ األدوار بينيـ غير واضحة،
وتجعميـ ال يدركوف أنيا متكاممة وليست متضادة .وتبيف مف نتائج الدراسة أف :
-1

معظـ المرشديف يدركوف أف عمميـ وصبلحياتيـ تخضع إلتجاىات المديريف والتي تكوف غير
مقنعة ليـ أحيانا.

-2

المديريف ذوي المعرفة لدييـ القدرة عمى اإلستفادة مف قدرات المرشد في رفع مستوى الطبلب
وقدراتيـ.

-3

معظـ المرشديف ال يحبذوف اإلتصاؿ المباشر مع المديريف خاصة عندما يتعمؽ األمر بقدرة
المرشد عمى حؿ المشاكؿ باإلعتماد عمى تخصصو وليس عمى القوانيف اإلدارية.

-4

ىناؾ اختبلؼ ،أحيانا ،بيف المديريف والمرشديف في وجيات نظرىـ نحو السياسة األكاديمية في
المدرسة ،ومف خبلؿ التعاوف وفيـ األدوار تزوؿ ىذه اإلختبلفات.

أما غيمينا (

 )Ghilani, 2000فأجرى دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى الفرؽ في دور وأداء

مرشدي المرحمة الثانوية مف وجية نظر المديريف والمعمميف والطمبة في المدارس الثانوية في والية
بنسمفانيا األمريكية .استخدـ الباحث استطبلعا عف الدراسة التي قاـ بيا لويس (  )1978والتي تكونت
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مف سبعة أسئمة شممت األدوار الرئيسية التي يقوـ بيا المرشد التربوي .تبيف مف نتائج الدراسة  :اقتناع
المديريف والمعمميف والطمبة بأدوار المرشد التربوي وأنيا ميمات ضرورية يجب توفرىا فيو ،كما اتضح
فروؽ في وجيات نظر المديريف والمعمميف والطمبة حوؿ تنفيذ المرشد التربوي لواجباتو.
ا
أف ىناؾ

خالصة الدراسات السابقة
يبلحظ مف خبلؿ استعراض نتائج الدراسات أنو بالرغـ مف أنيا أجريت في بمداف مختمفة فإف معظميا
يشير إلى :
أوالً  :وجود معيقات تواجو عممية اإلرشاد التربوي في المدارس منيا :
ػ عدـ تعاوف المدير والمدرسيف وأولياء أمور الطمبة مع المرشد التربوي

 .دراسة الحبوري ( ، )1981

رمح ( ، )1986القيس ( ، )1986رضواف ( ، )1998العاجز (. )2001
ػ تكميؼ المرشد القياـ بأعماؿ ليس ليا عبلقة بعممية اإلرشاد Hardy ، Mecrosky (1994) .
). Freiwald (1987) ، Hentsch (1996( ،(1999
ػ عدـ وضوح دور المرشد وعممو بالنسبة ألولياء أمور الطمبة .دراسة رمح (  ،)1986القيسي ( )1986
.
ػ غموض دور المرشد  .العاجز (. )2001
ػ عدـ تقدير المديريف ألىمية العممية اإلرشادية  .دراسة العاجز (.Meysee (1996) ، )2001
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ثانياً  :اقتناع المديريف والمعمميف بأىمية مياـ المرشد التربوي في المدرسة .د ار سة األقرع ( ، )1992
)، Ghilani , (2000) Lewies (1987) ، Freiwald (1987) ، Wittmer (1987
).Giarrusso (1985
ثالثاً  :تزداد فعالية عممية اإلرشاد في المدرسة مف خبلؿ العبلقة الجيدة بيف المديريف والمرشديف
والتوافؽ بينيما  .دراسة )Disilvestro ، Sommerville (1981) ، Stickle (1990
). Elainle (1993) ، Mecrosky (19894) ، (1979
رابعاً  :وجود فروؽ في نظرة كؿ مف المديريف والمرشديف بالنسبة لوظائؼ المرشد التربوي .دراسة
).Meysee (1996) , Ghilaini (2000) ،Farah&Thompson(1993
خامساً  :عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المديريف والمديرات والمرشديف والمرشدات بالنسبة
لعممية اإلرشاد  ،الحبوري ( ، )1986أبو الييجا ( ، )1988المغيصب (. )1992
سادساً  :عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر المديريف والمرشديف حوؿ دور
المرشد تعزى إلى الجنس والخبرة ،دراسة ).Hasting&Ann (1997
سابعاً :عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر المديريف والمعمميف والمرشديف تعزى
إلى الجنس ،والخبرة  ،والمؤىؿ العممي  ،والعمر .دراسة ). Mecrosky (1994
ثامناً  :مف أبرز المشكبلت التي تواجو العممية المرشديف ىي اإلتجاىات نحو العممية اإلرشادية.
دراسة عامودي ( ، )1992فرح عدناف وزميمو ( ، )1995رضواف (. )1998
تاسعاً  :وجود تبايف في اتجاىات المدرسيف نحو مينة اإلرشاد وتتأثر ىذه االتجاىات بالعمر والمؤىؿ
وسنوات الخبرة  .دراسة (. ) Konf and Lin 1995
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عاش ارً  :دور المرشد يخضع إلتجاىات المديريف ،دراسة ). Chulavista (1999
حادي عشر  :ىناؾ اتجاه ايجابي نحو مينة اإلرشاد المدرسي ،دراسة الشيباني

( ،)2000الدليميي

( ، )1998وىناؾ فروؽ بيف المناطؽ التعميمية  ،والجنس ولصالح الذكور في ىذه اإلتجاىات .
ثاني عشر  :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لفاعمية دور المرشد كما يدركيا المديروف تعزى
لمتغير التخصص  .وعدـ وجود فروؽ يعزى لمتغير الحالة اإلجتماعية .دراسة مصمح (. )2004
ثالث عشر  :وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توقعات المديريف نحو عممية اإلرشاد تعزى
لمجنس ،والمستوى العممي ،والخبرة  ،وعدـ وجود فروؽ تعزى لمتخصص  ،دراسة األقرع (.)1992
رابع عشر  :توقعات المديريف تؤثر عمى عمؿ المرشد ويمكف أف تكوف ايجابية أو سمبية
النسور (. )1995

الفصل الثالث
طريقة الدراسة واجراءاتيا
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 ،دراسة

منيج الدراسة
مجتمع الدراسة
عينة الدراسة
أداة الدراسة
صدق أداة الدراسة وثباتيا
إجراءات الدراسة
متغيرات الدراسة
المعالجة اإلحصائية

الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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في ىذا الفصؿ تناوؿ الباحث وصفاً لمنيج الدراسة ولمجتمع الدراسة وعينتيا  ،ووصؼ أداة
الدراسة  ،والتأكد مف صدقيا وثباتيا  ،واإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تنفيذ الدراسة  ،وكذلؾ
المعالجة اإلحصائية التي استخدميا في تحميؿ البيانات.
منيج الدراسة :
تـ استخداـ الطريقة الوصفية منيجية بحثية لمدراسة وذلؾ لمناسبتيا أغراض الدراسة.
مجتمع الدراسة :
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري المدارس الحكومية ،في مديريات التربية والتعميـ ؼ
الغربية ،والتي يوجد في مدارسيـ مركز لممرشد التربوي حيث بمغ عددىـ (

 )803مديريف ومديرات،

موزعة عمى (  )13مديرية ،حسب إحصائية و ازرة التربية والتعميـ العالي ،لمعاـ الدراسي
 .2005ويبيف الجدوؿ ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس.

الجدوؿ ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة مف المديريف حسب المديرية والجنس
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ي الضفة

/ 2004

الرقم
1

المديرية

جنوب الخميؿ

الخميؿ

2

بيت لحـ

3

القدس

4

ضواحي القدس

5

أريحا

6

راـ اهلل

7

سمفيت

8

قمقيميو

9
10
11
12
13

نابمس

جنيف

قباطيو

طولكرـ

المجموع

ذكور
38

إناث
46

المجموع
84

53

55

108

29

26

55

09

14

23

21

16

37

09

07

16

48

37

85

24

18

42

23

18

41

57

54

111

33

37

70

31

32

63

35

33

68

410

393

803

عينو الدراسة:
تكونت عينة الدراسة مف (  )160مدي اًر ومديرة )81 ( ،مدي اًر و(  )79مديرة  ،إذ بمغت نسبة العينة
 %20مف مجتمع الدراسة  ،وقد تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية عمى النحو التالي:
 1ػ تـ تسمـ كشؼ بأسماء المدارس الحكومية في كؿ مديرية مف و ازرة التربية والتعميـ العالي والتي يوجد
فييا مركز إرشاد تربوي .
 2ػ تـ إعطاء أرقاـ متسمسمة لمدارس الذكور ،وكذلؾ لمدارس اإلناث في كؿ مديرية.
 3ػ تـ اختيار األرقاـ بطريقة عشوائية ومنيا تـ تحديد أسماء المدارس في كؿ مديرية ممحؽ (. )2
وتبيف الجداوؿ ( )7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2وصفاً لخصائص عينة الدراسة .
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الجدوؿ ()2

توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب متغير المديرية
العدد

النسبة

جنوب الخميل

16

%10.5

الخميل

17

%11

بيت لحم

13

%8.5

القدس

7

%4.6

ضواحي القدس

8

%5.2

أريحا

8

%5.2

رام اهلل

16

%10.5

سمفيت

9

%5.9

قمقيمية

9

%5.9

نابمس

16

%10.5

جنين

13

%8.5

قباطية

8

%5.2

طولكرم

13

%8.5

المجموع

153

%100

الوذيزيت

الجدوؿ ()3
توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي
الوؤُل

النسبة

العدد
71

دبموـ

48

%31

بكالوريوس

69

%45

بكالوريوس  +دبموـ تربية

23

%25

ماجستير

13

%9

المجموع

153

%100

الجدوؿ ()4

توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب متغير الخبرة
العدد

النسبة

أقؿ مف  5سنوات

11

%7

مف  10 – 5سنوات

28

%18

أكثر مف  10سنوات

114

%75

المجموع

153

% 100

الخبرة

الجدوؿ ()5
توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب متغير الجنس

72

الجنس

العدد

النسبة

ذكر

81

%53

أنثى

72

%47

المجموع

151

%100

الجدوؿ ()6
توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب متغير التخصص
العدد

النسبة

عممي

60

%40

أدبي

91

%60

المجموع

151

%100

التخصص

الجدوؿ ()7
توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب متغير مستوى المدرسة
العدد

النسبة

أساسية

69

%47

ثانوية

84

%53

المجموع

153

%100

المستوى

الجدوؿ ()8
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توزيع المديريف والمديرات في عينة الدراسة حسب موقع المدرسة
الموقع

العدد

النسبة

مدينة

64

%42

قرية

89

%58

المجموع

153

%100

أداة الدراسة:

قاـ الباحث ببناء استبانة مف خبلؿ الرجوع الى األدب التربوي ذي العبلقة بموضوع الدراسة  ،ومف
خبلؿ استشارة بعض الخبراء والمختصيف  ،وقد بمغ عدد فقرات االستبانة في المرحمة األولى مف بنائيا

( )69فقرة  ،وبعد التحكيـ والتعديؿ اصبحت في صورتيا النيائية تتكوف مف (  )59فقرة تدرجت في
المجاالت األربعة اآلتية :
- 1المجاؿ االجتماعي  :واشتمؿ عمى ( )15فقرة.
- 2المجاؿ اإلرشادي  :واشتمؿ عمى ( )14فقرة.
- 3المجاؿ اإلداري  :واشتمؿ عمى ( )18فقرة.
- 4المجاؿ األكاديمي والميني  :واشتمؿ عمى ( )12فقرة.
وقد صيغت الفقرات وفؽ مقياس ( ليكرت) الخماسي حيث وزعت الدرجات عمى النحو التالي:
ػ كبيرة جدا وتأخذ ( )5درجات إذا كانت الفقرة إيجابية ودرجة واحدة إذا كانت الفقرة سمبية.
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ػ كبيرة وتأخذ ( )4درجات إذا كانت الفقرة إيجابية ودرجتيف إذا كانت الفقرة سمبية.
ػ متوسطة وتأخذ ( )3درجات إذا كانت الفقرة إيجابية أو سمبية.
ػ قميمة وتأخذ درجتيف إذا كانت الفقرة إيجابية و( )4درجات إذا كانت الفقرة سمبية.
ػ قميمة جدا وتأخذ درجة واحدة إذا كانت الفقرة إيجابية و( )5درجات إذا كانت الفقرة سمبية.
وطمب مف كؿ مشارؾ في اإلجابة عف االستبانو وضع إشارة  Xمقابؿ كؿ فقرة وتحت الدرجة المناسبة
ليا  .وبناء عمى ذلؾ تكوف أعمى درجة لبلستجابة ىي

5

 295 = 59 Xوأدنى درجة ىي

 . 59 = 59 X 1ويبيف الممحؽ ( )1االستبانة بصورتيا النيائية.
صدق أداة الدراسة وثباتيا:
صدق األداة  :بعد بناء االستبانة تـ عرضيا بصورتيا األولية المكونة مف ( )69فقرة عمى لجنة تحكيـ
مف (  )10محكميف مف ذوي الخبرة والكفاءة  ,مف و ازرة التربية و التعميـ العالي  ,و جامعة القدس
المفتوحة  ,وجامعة بيرزيت  ,و كمية العموـ التربوية  ,وجامعة القدس ممحؽ (

 . )3وقاـ كؿ محكـ

بإبداء رأيو في كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مف حيث وضوح الفقرة  ,ومناسبتيا لممجاؿ الذي وضعت
فيو  .وبعد جمع البيانات وتحميميا تـ تعديؿ االستبانة بحذؼ بعض فقراتيا وتعديؿ البعض اآلخر.

75

وأصبحت في صورتيا النيائية المعدلة تتكوف مف (  )59فقرة موزعة عمى المجاالت األربعة التالية :
المجاؿ االجتماعي  ،والمجاؿ اإلرشادي  ،والمجاؿ االداري  ،والمجاؿ "األكاديمي والميني".

ثبات األداة  :تـ ايجاد معامؿ الثبات حسب معادلة كرونباخ ألفا ( Alpha

 , )Cronbachحيث

كانت قيمة معامؿ الثبات الكمي ( , )0.96كما تـ فحص الثبات لكؿ مجاؿ مف المجاالت األربعة ,
ويبيف الجدوؿ ( )9معامؿ الثبات لمجاالت الدراسة ومعامؿ الثبات لممقياس الكمي .
الجدوؿ ()9
يوضح الجدوؿ معامبلت ثبات أداة الدراسة (اإلستبانو) وثبات كؿ مجاؿ مف المجاالت األربعة
الرقـ
1

الفقرات

المجاؿ

قيمة معامؿ الثبات
0,96

االجتماعي

15

2

اإلداري

14

0,65

3

اإلرشادي

18

0,94

4

األكاديمي والميني

12

0,93

59

0,96

الكمي

يتبيف مف الجدوؿ (  )9أف قيمة معامؿ الثبات لممجاالت والدرجة الكمية عالية وكافية ألغراض إجراء
الدراسة.
إجراءات الدراسة:
بعد إعداد األداة والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا  ,تـ تطبيقيا عمى أفراد العينة  ,حيث قاـ الباحث
بتوزيعيا عمى جميع أفراد عينة الدراسة في شير كانوف أوؿ مف سنة
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 ،2004بعد الحصوؿ عمى

موافقة وزير التربية والتعميـ العالي ممحؽ (  )5وقد تـ توزيع واستعادة االستبانات مف المدارس التي وقع
عمييا االختيار  ،مف خبلؿ التعاوف الذي أبداه المسؤولوف في الو ازرة ومديريات التربية والتعميـ  ،وبمغ
عدد المسترد منيا ( )153استبانة .
وبعد االنتياء مف جمعيا تـ تفريغ البيانات الواردة منيا عمى نماذج خاصة وادخاليا إلى
الحاسوب ،إلجراء عمميات التحميؿ اإلحصائي المناسبة بواسطة البرنامج اإلحصائي .SPSS

متغيرات الدراسة :
المتغيرات المستقمة وتشتمل عمى:
 - 1المديرية  :وليا ثبلثة عشر مستوى تمثؿ جميع مديريات التربية والتعميـ في الضفة الغربية.
 - 2المؤىل العممي  :ولو ثبلثة مستويات ( دبموـ)( ،بكالوريوس)( ،دراسات عميا).
 - 3الخبرة  :وليا ثبلثة مستويات (أقؿ مف  5سنوات 10 – 5 ،سنوات ،أكثر مف 10سنوات)
 - 4الجٌس  :ونه يسخىَاٌ ( ذكر،أَثً).
- 5التخصص  :ولو يسخىَاٌ ( عممي،أدبي ).
- 6مستوى المدرسة :ولو مستوياف ( أساسي ،ثانوي)
 - 7موقع المدرسة  :ولو مستوياف ( قرية ،مدينة)
المتغير التابع :اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي.
المعالجة االحصائية:ـ
استخدـ الباحث طرقاً إحصائية وصفية وتحميمية وتمثمت الطرؽ الوصفية في المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية .وتمثمت الطرؽ التحميمية في اختبار (ت) ،وتحميؿ التبايف
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األحادي (  )One way ANOVAو "  ،)Least Significant Difference( " L.S.Dومعادلة
كرونباخ ألفا إليجاد معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي.
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الفصل الرابع  :نتائج الدراسة
النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس
النتائج المتعمقة بالفرضية األولى
النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة
النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة
النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة
النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة  ،حوؿ اتجاىات مديري المدارس الحكومية في
الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي  ،وبياف أثر كؿ مف متغيرات "المديرية  ،والمؤىؿ العممي،
والخبرة اإلدارية  ،والجنس  ،والتخصص  ،وموقع المدرسة  ،ومستوى المدرسة " عمى ىذه االتجاىات ،
مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة  ،وتحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصوؿ عمييا
 .وحتى يتـ تحديد مستوى استجابة المديريف بالنسبة التجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد التربوي ومف خبلؿ
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية :
متوسط حسابي ( 4فأكثر) أو ( )%80فأكثر يدؿ عمى درجة كبيرة جدا .
متوسط حسابي ()3.99- 3.5أو ( )%79.9-70يدؿ عمى درجة كبيرة .
متوسط حسابي ( )3.49 – 3أو ( )%69.9-60يدؿ عمى درجة متوسطة .
متوسط حسابي ( )2.99- 2.5أو ( )%59.9-50يدؿ عمى درجة قميمة .
متوسط حسابي (أقؿ مف  )2.5أو (أقؿ مف )%50يدؿ عمى قميمة جداً .
وفيما يمي عرض لنتائج الدراسة وفقا لسؤاؿ الدراسة الرئيس وفرضياتيا .
أوال  :نتائج سؤال الدراسة الرئيس :
ما اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ  ،تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،والنسب
المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة  ،مف مديري المدارس لكؿ فقرة ولكؿ مجاؿ  ،مف المجاالت
األربعة (االجتماعي ،اإلداري ،اإلرشادي" ،األكاديمي والميني") لعممية اإلرشاد التربوي والمجاؿ الكمي .
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ترتيب مجاالت الدراسة حسب الدرجة الكمية لكل مجال
استخدـ الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمفقرات عمى الدرجات الكمية لجميع المجاالت
لترتيب مجاالت الدراسة كما ىو موضح في الجدوؿ (. )10
جدوؿ رقـ ( )10

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة والترتيب لمجاالت الدراسة والدرجة
الكمية حسب استجابات أفراد عينة الدراسة
الرقـ الترتيب المجاؿ
1

2

المجاؿ االجتماعي

2

1

المجاؿ اإلداري

المتوسط االنحراؼ النسبة

الدرجة

الحسابي المعياري المئوية
0.53
3.43
 %68.6متوسطة
0.36
3.92
 %78.4كبيرة

3

3

المجاؿ اإلرشادي

3.40

0.57

 %68.0متوسطة

4

4

المجاؿ "األكاديمي والميني "

3.12

0.59

 %62.4متوسطة

الدرجة الكمية

3.47

0.33

 %69.4متوسطة

يتضح مف الجدوؿ (  )10أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممجاالت األربعة (  )3.47وىذه القيمة
تشير إلى أف اتجاىات المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي في المجاالت األربعة كانت بدرجة
متوسطة .كما يتضح أف المجاؿ اإلداري جاء في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي (
كبيرة ،والمجاؿ االجتماعي في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (

 )3.92وبدرجة

 )3.43وبدرجة متوسطة ،والمجاؿ

اإلرشادي في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي (  )3.40وبدرجة متوسطة ،والمجاؿ األكاديمي والميني
جاء في أدنى مرتبة وبمتوسط حسابي ( )3.12وبدرجة متوسطة.
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المجال االجتماعي لعممية اإلرشاد التربوي.
يتضمف ىذا المجاؿ خمس عشرة فقرة  ،تتعمؽ بالمجاؿ االجتماعي لعممية اإلرشاد التربوي  ،في
المدارس الحكومية ،إذ قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ،والنسب
المئوية والدرجة  ،لكؿ فقرة كما ىو موضح في الجدوؿ (. )11
الجدوؿ رقـ ( )11

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية والدرجة والترتيب لفقرات المجاؿ
االجتماعي حسب استجابات أفراد العينة.
الرقم

الفقرة

الترتيب

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

الدرجة

1

10

زادت عممية اإلرشاد مف الروابط االجتماعية بيف الطمبة

3.43

0.66

 %68.6متوسطة

2

9

عممت عممية اإلرشاد عمى تنمية روح العمؿ الجماعي لدى الطمبة

3.44

0.61

 %68.8متوسطة

3

12

طورت عممية اإلرشاد قدرات الطمبة عمى المشاركة في الحياة العامة

3.27

0.72

 %65.4متوسطة

4

1

ساعدت عممية اإلرشاد في الكشؼ عف حاجات الطمبة االجتماعية

بفاعمية
0.72

%75.6

5

14

ساىمت عممية اإلرشاد بتفعيؿ دور مجمس اآلباء في المدرسة

3.16

0.84

 %63.2متوسطة

6

5

ساىمت عممية اإلرشاد بتسييؿ التواصؿ مع أولياء األمور

3.50

0.74

%70.0

7

11

عممت عممية اإلرشاد عمى تنمية العبلقة بيف الطمبة والمعمميف

3.37

8

13

أدت عممية اإلرشاد إلى زيادة التقارب بيف المعمميف

3.22

0.78
0.78

 %67.4متوسطة

3.78

بشكؿ أفضؿ

كبيرة

كبيرة

 %64.4متوسطة

9

3

ساىمت عممية اإلرشاد في حؿ النزاعات داخؿ بروح تعاونية

3.54

0.73

%70.8

كبيرة

10

2

أدت إلى فتح قنوات اتصاؿ واضحة مع الطمبة

3.68

0.72

%73.6

كبيرة

11

15

زادت مف التعاوف بيف المدارس

3.10

0.85

 %62.0متوسطة

12

6

ساعدت اآلباء في فيـ حاجات أبنائيـ

3.49

0.78

 %69.8متوسطة

13

8

أوجدت عممية اإلرشاد تعاوف اكبر بيف أولياء األمور وادارة المدرسة

3.46

0.81

 %69.2متوسطة

في حؿ المشكبلت
14

4

زودت عممية اإلرشاد المعمميف برؤية مشتركة عف مشكبلت الطمبة

3.53

0.73

%70.6

15

7

مكنت المرشد مف تعريؼ أولياء األمور بأىداؼ العممية اإلرشادية

3.48

0.78

 %69.6متوسطة

الدرجة الكمية لممجاؿ

3.43

0.53

 %68.6متوسطة
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كبيرة

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( ) 11أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في المجاؿ االجتماعي كانت ( 3.43
) واالنحراؼ المعياري (  ،)0.53وبنسبة مئوية  ،% 68.6وىذه القيمة تشير إلى إف استجابة المديريف
بالنسبة التجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد التربوي في المجاؿ االجتماعي ىي درجة متوسطة .كما تبيف أف
الفقرة رقـ(  " )4ساعدت عممية اإلرشاد التربوي في الكشؼ عف حاجات الطمبة االجتماعية بشكؿ
أفضؿ" جاءت في الترتيب األوؿ وبأعمى متوسط حسابي (

 .)3.78والفقرة رقـ(  " )10أدت عممية

اإلرشاد التربوي إلى فتح قنوات اتصاؿ واضحة مع الطمبة " في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي
( .)3.68والفقرة رقـ(  " ) 9ساىمت عممية اإلرشاد التربوي في حؿ النزاعات داخؿ المدرسة بروح
تعاونية " في الترتيب الثالث وبمتوسط حسابي ( .)3.54كما تبيف أف الفقرة رقـ (  " )11زادت عممية
اإلرشاد التربوي مف التعاوف بيف المدارس " حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمقدار
( .)3.10ويمييا الفقرة رقـ( " )5ساىمت عممية اإلرشاد التربوي بتفعيؿ دور مجمس اآلباء في المدرسة "
وبمتوسط حسابي مقداره ( .)3.16ويمييا الفقرة رقـ( " )8أدت عممية اإلرشاد التربوي إلى زيادة التقارب
بيف المعمميف " وبمتوسط حسابي مقداره (.)3.22وتبيف أف الفقرات()14،10،9،6،4جاءت بدرجة كبيرة
وتراوح المتوسط الحسابي ليا بيف(

 )3.5و ( . )3.78والفقرات ( )13،15 ،1،2،3،5،7،8،11،12

جاءت بدرجة متوسطة وتراوحت المتوسطات الحسابية ليا بيف ( )3.10و(.)3.49
المجال اإلداري لعممية اإلرشاد التربوي.

يتضمف ىذا المجاؿ أربع عشرة فقرة  ،تتعمؽ بالمجاؿ اإلداري لعممية اإلرشاد التربوي  ،في المدارس
الحكومية ،إذ قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية  ،واالنحرافات المعيارية  ،والنسب المئوية ،
والدرجة  ،لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كما ىو موضح في الجدوؿ (. )12

83

الجدوؿ ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة والترتيب لفقرات المجاؿ اإلداري
حسب استجابة أفراد العينة

الرقـ

الترتيب

الفقرة

16

2

مف الضروري توفير مكاف مناسب في المدرسة لتسييؿ عممية

المتوسط

االنحراؼ

النسبة

الحسابي
4.44

المعياري
0.63

المئوية
%88.8

الدرجة
كبيرة جدا

اإلرشاد
17

7

عمؿ المرشد ىو تدخؿ في العمؿ اإلداري في المدرسة

4.08

0.92

%81.6

كبيرة جدا

18

14

المرشد ىو المرجع األوؿ لمطمبة فيما يخص مشكبلتيـ

3.03

1.11

%60.6

متوسطة

19

3

اشعر باف المرشد سيطر عمى بعض صبلحياتي

4.42

0.91

%88.4

كبيرة جدا

20

10

أرى أف مياـ وصبلحيات المرشد واضحة ومفيومة

3.84

21

3

مف الضروري أف يساىـ المدير في دعـ البرامج اإلرشادية

4.42

0.80
0.55

%76.8

كبيرة

%88.4

كبيرة جدا

22

1

مف الميـ تعاوف المدير مع المرشد إلنجاح عممية اإلرشاد

4.56

0.64

%91.2

كبيرة جدا

23

5

لـ يعد المدير أعمى سمطة في المدرسة بوجود المرشد

4.25

0.99

%85.0

كبيرة جدا

24

12

احرص عمى وضع سياسات إدارية لمتحكـ في عممية اإلرشاد

3.09

1.14

%61.8

متوسطة

25

6

يحرص المرشد عمى تقديـ خطة إرشادية سنوية تحظى بموافقة

4.15

0.73

%83.0

كبيرة جدا

المدير
26

13

ساعدت عممية اإلرشاد في صنع القرار اإلداري في المدرسة

3.07

1.02

%61.4

متوسطة

27

11

تؤثر العممية اإلرشادية ايجابيا في عممية تخطيط األىداؼ

3.46

0.86

%69.2

متوسطة

28

8

مف الضروري تشجيع المعمميف عمى تقبؿ أفكار ومقترحات

3.99

0.62

%79.8

كبيرة

29

9

المرشد حوؿ
أشجع المعمميف عمى تقديـ اقتراحات لتطوير العممية اإلرشادية

3.97

0.71

%79.4

كبيرة

في المدرسة
الدرجة الكمية

3.92

0.36

%78.4

كبيرة

يتضح مف الجدوؿ (  ) 12أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في المجاؿ اإلداري لعممية اإلرشاد
التربوي كاف ( )3.92واالنحراؼ المعياري ( )0.36وبنسبة مئوية ( )% 78.4وىذه القيمة تشير إلى أف
اتجاىات المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي في المجاؿ اإلداري ىي درجة كبيرة ،كما يتضح أف
الفقرة رقـ( " )22مف الميـ تعاوف المدير مع المرشد إلنجاح عممية اإلرشاد التربوي" جاءت في الترتيب
األوؿ وبمتوسط حسابي (  ، )4.56والفقرة رقـ(  " )16مف الضروري توفير مكاف مناسب في المدرسة
84

لتسييؿ عممية اإلرشاد التربوي "في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (

 ،)4.44والفقرة رقـ(  " )19مف

الضروري أف يساىـ المدير في دعـ البرامج اإلرشادية " في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي ( . )4.42
كما تبيف أف الفقرة رقـ(

 " )18المرشد التربوي ىو المرجع األوؿ لمطمبة فيما يخص مشكبلتيـ "

حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمقدار (

 ،)3.03ويمييا الفقرة رقـ(  " )26ساعدت

عممية اإلرشاد التربوي في صنع القرار اإلداري في المدرسة " وبمتوسط حسابي (  ،)3.07ويمييا الفقرة
رقـ( " )24احرص عمى وضع سياسات إدارية لمتحكـ في عممية اإلرشاد التربوي " وبمتوسط حسابي
( .)3.09كما يتضح أف الفقرات (  )23،25 ،22 ،19 ،17 ،16جاءت بدرجة كبيرة جدا وتراوح
المتوسط الحسابي ليا بيف (  )4.08و ( )4.56والفقرات ( )28،29 ،20بدرجة كبيرة وبمتوسط حسابي
تراوح بيف (  )3.84و( ،)3.99والفقرات (  )27،24 ،18بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي تراوح بيف
( )3.03و (.)3.09

المجال اإلرشادي لعممية اإلرشاد التربوي.
يتضمف ىذا المجاؿ ثماني عشرة فقرة تتعمؽ بالمجاؿ اإلرشادي لعممية اإلرشاد التربوي في المدارس
الحكومية ،إذ قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة
لكؿ فقرة مف فقرات المجاؿ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)13
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الجدوؿ رقـ ( ) 13

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة والترتيب لفقرات المجاؿ اإلرشادي
حسب استجابة أفراد العينة
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الرقـ

الترتيب

30

1

تعزز عممية اإلرشاد التربوي ثقة الطالب بنفسو

31

3

أدت عممية اإلرشاد التربوي إلى التوازف والنضج السميـ عند الطمبة

3.54

32

6

اشغؿ اإلرشاد التربوي الطمبة في أمور جانبية عمى حساب الجيد

3,46

الفقرة

النسبة

الدرجة

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

المئوية

3.99

0.73

 %79.8كبيرة

0.68

 %70.8كبيرة

0.97

 %69.2متوسطة

األكاديمي
33

18

سيؿ اإلرشاد التربوي عمى المعمـ في المدرسة الضبط الصفي

3.03

0.79

 %60.6متوسطة

34

17

أسيمت عممية اإلرشاد التربوي في الكشؼ عف مواىب الطمبة

3.15

0.81

 %63.0متوسطة

35

12

رفعت عممية اإلرشاد التربوي مف درجة االنتماء لدى الطمبة

3.29

0.75

 %65.8متوسطة

36

9

فعمت عممية اإلرشاد التربوي خططا عبلجية لمشكبلت الطمبة

3.40

0.80

 %68.0متوسطة

37

16

ساىمت عممية اإلرشاد التربوي في حؿ مشكمة التأخر الدراسي عند

3.19

0.94

 %63.8متوسطة

الطمبة
38

11

قممت عممية اإلرشاد التربوي مف ظاىرة العنؼ في المدرسة

3.34

0.87

 %66.8متوسطة

39

8

ساعد المرشد الطبلب في التغمب عمى القمؽ والتوتر

3.41

0.82

 %68.2متوسطة

40

10

أدت عممية اإلرشاد التربوي إلى تشخيص أدؽ لمشكبلت الطمبة

3.39

0.86

 %67.8متوسطة

41

7

ساىمت عممية اإلرشاد التربوي في توضيح المعوقات التي تؤثر عمى

3.43

0.73

 %68.6متوسطة

42

14

نجاح الطالب
أدت عممية اإلرشاد التربوي إلى تقميؿ حاالت الغياب المتكرر

3.25

0.89

 %65.0متوسطة

43

2

توجو الطمبة لممرشد يغير مف سموكيـ بشكؿ أفضؿ

3.56

0.72

 %71.2كبيرة

44

15

قممت عممية اإلرشاد التربوي مف نسبة التسرب

3.24

0.91

 %64.8متوسطة

45

13

أسيمت عممية اإلرشاد التربوي في توضيح كيفية االستفادة مف مرافؽ

3.27

0.80

 %65.0متوسطة

المدرسة
46

3

نمت عممية اإلرشاد التربوي قيـ االلتزاـ بالنظاـ المدرسي لدى الطمبة

3.54

0.71

 %70.8كبيرة

47

3

ساعدت عممية اإلرشاد التربوي في الكشؼ عف حاجات الطمبة النفسية

3.54

0.67

 %70.8كبيرة

الدرجة الكمية لممجاؿ

3.40

0.57

 %68.0متوسطة

87

يتضح مف الجدوؿ (  ) 13أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في المجاؿ اإلرشادي كاف (

)3.40

وبانحراؼ معياري مقداره (  )0.57وبنسبة مئوية (  (% 68.0وىذه القيمة تشير إلى أف اتجاىات
المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي في المجاؿ اإلرشادي كانت بدرجة متوسطة .كما يتضح أف الفقرة
رقـ( " )30تعزز عممية اإلرشاد التربوي ثقة الطالب بنفسو " جاءت في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي
مقداره (  ،)3.99والفقرة (  " )43توجو الطمبة لممرشد التربوي يغير مف سموكيـ بشكؿ أفضؿ " في
المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (  )3.56والفقرات التي أرقاميا(  " )31،46،47أدت عممية اإلرشاد
التربوي إلى التوازف والنضج السميـ عند الطمبة " " ونمت عممية اإلرشاد التربوي قيـ االلتزاـ بالنظاـ
المدرسي لدى الطمبة " " وساعدت عممية اإلرشاد التربوي في الكشؼ عف حاجات الطمبة النفسية " في
المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي (  .)3.54كما تبيف أف الفقرة (  " )33سيؿ اإلرشاد عمى المعمـ في
المدرسة الضبط الصفي "حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمقدار (

 ،)3.03ويمييا

الفقرة( " )34أسيمت عممية اإلرشاد التربوي في الكشؼ عف مواىب الطمبة "وبمتوسط حسابي ( ،)3.15
ويمييا الفقرة (  " )37ساىمت عممية اإلرشاد التربوي في حؿ مشكمة التأخر الدراسي عند الطمبة "
وبمتوسط حسابي ( . )3.19كما اتضح أف الفقرات ( )43،31 ،30جاءت بدرجة كبيرة وتراوح المتوسط
الحسابي ليا بيف (  )3.54و ( ، )3.99والفقرات ( ،42 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32
 )44،،45بدرجة متوسطة وتراوح المتوسط الحسابي ليا بيف ( )3.03و (.)3.46

المجال األكاديمي والميني لعممية اإلرشاد التربوي.
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يتضمف ىذا الفصؿ اثنتا عشرة فقرة تتعمؽ بالمجاؿ األكاديمي والميني لعممية اإلرشاد التربوي ،إذ قاـ
الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة لكؿ فقرة مف
فقرات المجاؿ كما ىو موضح في الجدوؿ (.)14
جدوؿ رقـ ( ) 14

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والدرجة والترتيب لفقرات المجاؿ األكاديمي
والميني حسب استجابة أفراد العينة.
الرقـ

المتوسط االنحراؼ النسبة

الترتيب الفقرة

الدرجة

الحسابي المعياري المئوية
48

7

قدمتعممية اإلرشاد التربوي اقتراحات لتحسيف إدارة التعميـ

3.04

0.81

%60.8

متوسطة

49

9

ساعدت في التغمب عمى المعيقات التي تحد مف تحصيؿ الطمبة

2.99

0.75

%59.8

قميمة

50

5

ساعد التدخؿ اإلرشادي في تنمية تعمـ الطمبة

3.11

0.68

%62.2

متوسطة

51

2

قدمت خدمات اإلرشاد الجماعي حموؿ لمشكبلت الطمبة

3.37

0.75

%67.4

متوسطة

52

1

قدمت خدمات اإلرشاد الفردي حموؿ لمشكبلت الطمبة

3.61

0.61

%72.2

كبيرة

53

4

قدمت خدمات اإلرشاد الفردي والجماعي حموؿ لمشكبلت الطمبة

3.25

0.74

%65.0

متوسطة

54

3

يسرت حاجات الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة

3.26

0.80

%65.2

متوسطة

55

12

ساعدت عمى التخطيط لبلختبارات وتفسيرىا

2.84

0.84

%56.4

قميمة

56

10

أدت إلى زيادة التحصيؿ األكاديمي لمطمبة

2.88

0.68

%67.6

متوسط

57

5

ساعدت عمى توفير معمومات تتعمؽ باختيارات الطمبة المينية

3.11

0.87

%62.2

متوسطة

58

11

ساعدت عمى توفير بيانات لفرص العمؿ المتاحة لمطمبة بعد

59

7

المينية

المستقبمية
0.68

%57.2

قميمة

ىيأت الطمبة بشكؿ أفضؿ لدخوؿ الجامعة

3.04

0.91

%60.8

متوسطة

الدرجة الكمية لممجال

3.12

0.59

%62.4

متوسطة

2.86

التخرج

89

يتضح مف الجدوؿ (

 )14أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية في المجاؿ األكاديمي والميني

لعممية اإلرشاد التربوي (  )3.12واالنحراؼ المعياري (  )0.59والنسبة المئوية (  )% 62.4وىذه القيمة
تشير إلى أف اتجاىات المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي في المجاؿ األكاديمي والميني كانت بدرجة
متوسطة .كما تبيف أف الفقرة رقـ( " )52قدمت خدمات اإلرشاد الفردي حموؿ لمشكبلت الطمبة " جاءت
في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي مقداره (  )3.61والفقرة (  " )51قدمت خدمات اإلرشاد الجماعي
حموؿ لمشكبلت الطمبة " في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (

 ،)3.37والفقرة (  ")54يسرت عممية

اإلرشاد التربوي حاجات الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة " في المرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي
( ، )3.26كما تبيف أف الفقرة (  " )55ساعدت عممية اإلرشاد التربوي عمى التخطيط لبلختبارات
وتفسيرىا " حصمت عمى أدنى متوسط حسابي بيف الفقرات وبمقدار (

،)2.84ويمييا الفقرة ( " )58

ساعدت عممية اإلرشاد التربوي عمى توفير بيانات لفرص العمؿ المتاحة لمطمبة بعد التخرج " وبمتوسط
حسابي (  ، )2.86ويمييا الفقرة (  " )56أدت عممية اإلرشاد التربوي إلى زيادة التحصيؿ األكاديمي
لمطمبة " وبمتوسط حسابي (  .)2.88كما تبيف أف الفقرة(  " )52قدمت خدمات اإلرشاد الفردي حموؿ
لمشكبلت الطمبة " ىي فقط جاءت بدرجة كبيرة  ،والفقرات (  )54 ،53 ،51 ،50 ،48بدرجة متوسطة
وبمتوسط حسابي تراوح بيف (  )3.04و ( ،)3.37والفقرات (  )56،58 ،55 ،49بدرجة قميمة وبمتوسط
حسابي تراوح بيف ( )2.84و (.)2.99

ثانيا  :نتائج فرضيات الدراسة
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- 1النتائج المتعمقة بالفرضية األولى " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى () 0.05=α
بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي

تعزى لمتغير المديرية .الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي والجدوؿ (
يبيف ذلؾ.

)15

الجدوؿ ( )15
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في المجاالت األربعة والدرجة الكمية تبعاً لمتغير المديرية.
المجال

مصدر التباين

المجال

بين المجموعات

6.37

االجتماعي

داخل المجموعات

36.6

140

المجموع

43

152

بين المجموعات

1.33

12

0.11

داخل المجموعات

18.44

140

0.13

المجموع

19.8

152

بين المجموعات

5.8

12

0.48

داخل المجموعات

42.8

140

0.31

المجموع

48.6

152

بين المجموعات

6.75

12

0.56

والميني

داخل المجموعات

45.7

140

0.33

المجموع

52.5

152

الدرجة

بين المجموعات

3.5

12

0.29

داخل المجموعات

24.9

140

0.18

المجموع

28.5

152

المجال

اإلداري

المجال

اإلرشادي

المجال

األكاديمي

الكمية

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

12

0.53
0.26

قيمة (ف)

مستوى
الداللة

2.03

0.84

1.58

1.72

1.65

* 0.026

0.61

0.11

0.07

0.084

* ذات داللة احصائية عند مستوى () 0.05=α

يتضح مف الجدوؿ (  )15أف مستوى الداللة اإلحصائية  0.05 > pعمى الدرجة الكمية وفي
المجاالت اإلداري واإلرشادي واألكاديمي والميني وىي غير دالة إحصائية  ،لذلؾ ال توجد فروؽ ذات
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داللة إحصائية تعزى إلى متغير المديرية في اتجاىات المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي وبذلؾ تقبؿ
الفرضية الصفرية األولى  .كما تبيف أف قيمة  0.05 < pوتساوي (  )0.026في المجاؿ االجتماعي
وىي بذلؾ ذات داللة إحصائية  ،أي يوجد فروؽ في المجاؿ االجتماعي بالنسبة لمتغير المديرية
لممديريف في االتجاىات نحو عممية اإلرشاد التربوي  .ولبياف مصدر الفرؽ في المجاؿ الداؿ إحصائيا
تـ استخداـ اختبار "  )Least Significant Difference( " L.S.Dوالجدوؿ (  )16يظير نتائج
اختبار " ." L.S.D
الجدوؿ ()17
نتائج اختبار "  " L.S.Dالتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية
اإلرشاد التربوي تعزى لمديرية التربية

()I
القدس

المقارنات
جنوب الخميؿ

()J

الخميؿ
بيت لحـ
ضواحي القدس
أريحا
راـ اهلل
سمفيت
قمقيميو
نابمس
جنيف

متوسط الفروقات

الداللة اإلحصائية

-0.83

* 0.001

-0.61

* 0.009

-0.59

* 0.016

-0.57

* 0.034

-0.67

* 0.004

-0.79

* 0.002

-0.99

* 0.000

-0.67

* 0.005

-0.72

* 0.070

-0.83

* 0.001

( )I-J

* دال إحصائيا عند مستوى الداللة () =0.05

يتبيف مف الجدوؿ (  )16أف ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة
جميع المديريات عمى حساب مديرية القدس.
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( )0.05= αلصالح

 -2النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05= α
بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى

لممؤىؿ العممي لممديريف " .الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي والجدوؿ (
يبيف ذلؾ.

)17

الجدوؿ ()17
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في المجاالت األربعة والدرجة الكميةتبعا لممؤىؿ
المجال

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

المجال

بين المجموعات

3.6

3

2و1

داخل المجموعات

39.4

149

0.26

المجموع

43

152

بين المجموعات

0.32

3

0.11

داخل المجموعات

19.5

149

0.13

المجموع

19.8

152

بين المجموعات

1.9

3

0.64

داخل المجموعات

46.7

149

0.31

المجموع

48.6

152

بين المجموعات

1.4

3

0.47

والميني

داخل المجموعات

51.1

149

0.34

المجموع

52.5

152

الدرجة الكمية

بين المجموعات

1.3

3

0.42

داخل المجموعات

27.2

149

0.18

المجموع

28.5

152

االجتماعي
المجال اإلداري

المجال

اإلرشادي

المجال

األكاديمي

قيمة

مستوى

درجات

متوسط

المربعات

( ف)

* 0.005

4.5

0.82

2.03

1.4

2.3

الداللة

0.49

0.11

0.25

0.08

 ذات داللة إحصائية(),05= α
يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )17أف مستوى الداللة اإلحصائية  0.05 > pعمى الدرجة الكمية وفي
المجاالت اإلداري واإلرشادي واألكاديمي والميني وىي غير دالة إحصائية  ،لذلؾ ال توجد فروؽ

ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي لممديريف في اتجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد

التربوي وبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية الثانية  .كما تبيف أف قيمة  0.05 < pوتساوي  0.005في
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المجاؿ االجتماعي وىي بذلؾ ذات داللة إحصائية  ،أي يوجد فروؽ في المجاؿ االجتماعي
بالنسبة لمتغير المؤىؿ العممي لممديريف في اتجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد التربوي  ،ولبياف مصدر

)Least Significant Difference( " L.S.D

الفرؽ في المجاؿ االجتماعي تـ استخداـ "

والجدوؿ ( )18يظير نتائج اختبار " ." L.S.D

الجدوؿ ()18

نتائج اختبار "  " L.S.Dلبلتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية
اإلرشاد التربوي تعزى لممؤىؿ العممي لممديريف

المقارنات

()I

متوسط الفروقات

( )I-J
0.256

()J

بكالوريوس  +دبموـ تربية

الداللة اإلحصائية
0.051

ماجستير

0.543

بكالوريوس  +دبموـ تربية

0.181

* 0.001
0.147

ماجستير

0.468

تربية

دبموـ

-0.256

* 0.003
0.051

بكالوريوس

-0.181

0.147

ماجستير

دبموـ

-0.543

* 0.001

بكالوريوس

-0.468

* 0.003

بكالوريوس
بكالوريوس  +دبموـ

 داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة (.  =0.05
يتبيف مف الجدوؿ (  )18أف ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) =0.05لصالح
حممة الدبموـ عمى حساب حممة الماجستير ،وكذلؾ لصالح حممة البكالوريوس عمى حساب حممة

الماجستير.

 -3النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 0.05= α
) بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى لمخبرة اإلدارية لممديريف ".

94

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي مف اجؿ اختبار داللة الفروؽ
اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية فيما إذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائية في المجاالت األربعة
وعمى الدرجة الكمية تبعا لمتغير الخبرة والجدوؿ ( )19يبيف ذلؾ.

الجدوؿ رقـ ()19
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في اتجاىات المديريف في المجاالت األربعة في والدرجة
الكمية تبعا لمتغير الخبرة :
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مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المجاؿ

مصدر التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

(ؼ)

2

0.01

0.046

المجال

بين المجموعات

0.027

0.28

االجتماعي

داخل المجموعات

42.9

150

المجموع

43.0

152

المجال

بين المجموعات

0.1

2

0.05

اإلداري

داخل المجموعات

19.7

150

0.13

المجموع

19.8

152

المجال

بين المجموعات

0.11

2

0.04

اإلرشادي

داخل المجموعات

48.5

150

0.19

المجموع

48.6

152

المجال

بين المجموعات

0.5

2

0.24

األكاديمي

داخل المجموعات

52

150

0.35

والميني

المجموع

52.5

152

الدرجة الكمية

بين المجموعات

0.08

2

0.04

داخل المجموعات

28.4

150

0.19

المجموع

28.5

152

يتضح مف الجدوؿ رقـ (  )19أف مستوى الداللة اإلحصائية

0.4

0.17

0.7

0.22

مستوى الداللة

0.96

0.67

0.84

0.49

0.80

 0.05 > pعمى الدرجة الكمية وفي

المجاالت األربعة اإلداري واإلرشادي واألكاديمي والميني وىي غير دالة إحصائية  ،لذلؾ ال توجد
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فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الخبرة اإلدارية لممديريف في اتجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد
التربوي وبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية الثالثة.
 -4النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05= α
بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى
إلى الجنس " .الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (ت) مف اجؿ اختبار داللة الفروؽ اإلحصائية
بيف المتوسطات الحسابية في المجاالت األربعة وعمى الدرجة الكمية والجدوؿ (  )20يبيف ذلؾ.
الجدوؿ ( )20
نتائج اختبار (ت) لمتغير الجنس التجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية
اإلرشاد التربوي في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية

ذكر ف = 81

أنثى ف = 72

قيمة

مستوى

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط االنحراؼ

(ت)

الحسابي
3.5

المعياري
0.5

الحسابي لمعياري
0.56
3.4

1.25

0.21

اإلداري

3.9

0.4

3.9

0.32

0.08

0.93

اإلرشادي

3.4

0.6

3.4

0.53

0.05

0.96

األكاديمي والميني 3.2
3.5
الكمي

0.6

3.0

0.50

1.41

0.16

0.4

3.4

0.41

0.82

0.41

المجاؿ
االجتماعي

الداللة

يتضح مف الجدوؿ ( )20أف المتوسطات الحسابية لممجاالت (االجتماعي واإلداري واألكاديمي والميني
والدرجة الكمية) التجاىات المديريف نحو عممية اإلرشاد التربوي كانت متقاربة .كما تبيف أف المجاؿ
األكاديمي والميني حصؿ عمى أدنى متوسط لكؿ منيما .وتبيف أف قيمة مستوى الداللة اإلحصائية p
>  0.05في المجاالت األربعة وعمى الدرجة الكمية وىي غير دالة إحصائياً  ،لذلؾ ال توجد فروؽ
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ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.05 = αبيف تقديرات المديريف والمديرات في المدارس الحكومية
تعزى إلى متغير جنس المديريف  ،وبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية الرابعة.
 5ـ النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=α
بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى لمتخصص " .الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (ت) مف اجؿ اختبار داللة الفروؽ
اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية في المجاالت األربعة وعمى الدرجة الكمية والجدوؿ (  )21يبيف
ذلؾ.

الجدوؿ رقـ () 21
نتائج اختبار (ت) لمتغير التخصص التجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو
عممية اإلرشاد التربوي في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية
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عممي (ف) =60
المجاؿ

أدبي (ف) = 91

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

لمعياري

قيمة

مستوى

(ت)

الداللة

االجتماعي

3.4

0.53

3.4

0.53

0.40

0.70

اإلداري

3.9

0.34

3.8

0.37

0.82

0.41

اإلرشادي

3.4

0.57

3.4

0.56

0.31

0.75

األكاديمي والميني

3.1

0.54

3.0

0.62

0.65

0.52

3.4

0.43

3.4

0.44

0.61

0.54

الكمي

يتضح مف الجدوؿ (  )21أف المجاؿ اإلداري جاء في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي

))3. 9

لممديريف و( )3.8لممديرات ،وجاء المجاؿ االجتماعي واإلرشادي في المرتبة الثانية لكؿ منيما وبنفس
قيمة المتوسط الحسابي ( ،)3.4بينما حصؿ المجاؿ األكاديمي والميني عمى أدنى متوسط في الجانبيف
وبمقدار (  )3.1تقريبا .وتبيف أف قيمة مستوى الداللة اإلحصائية

 0.05 > pفي المجاالت األربعة

وعمى الدرجة الكمية وىي غير دالة إحصائياً ،لذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى (α
= ) 0.05بيف تقديرات المديريف والمديرات في المدارس الحكومية تعزى إلى متغير التخصص ،وبذلؾ
تقبؿ الفرضية الصفرية الخامسة.
 6ـ النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05= α
بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي
تعزى لمتغير مستوى المدرسة " .الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (ت) مف أجؿ اختبار
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داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية في المجاالت األربعة والدرجة الكمية والجدوؿ (
 )22يبيف ذلؾ.
الجدوؿ رقـ () 22
نتائج اختبار (ت) لمتغير مستوى المدرسة التجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية

أساسية (ف) = 69
المجاؿ

ثانوية (ف) = 84

المتوسط

االنحراؼ

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الحسابي

لمعياري

قيمة

مستوى

(ت)

الداللة

االجتماعي

3.5

0.56

3.4

0.50

0.84

0.40

اإلداري

3.9

0.35

3.9

0.37

0.41

0.68

اإلرشادي

3.4

0.58

3.4

0.56

0.15

0.88

األكاديمي والميني

3.0

0.56

3.2

0.61

1.22

0.22

3.5

0.43

3.5

0.44

0.28

0.78

الكمي

نحو عممية اإلرشاد التربوي في مجاالت الدراسة والدرجة الؾ
يتضح مف الجدوؿ (  )22أف المجاؿ اإلداري جاء في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي (

)3.9

لممديريف والمديرات  ،وجاء المجاؿ االجتماعي واإلرشادي في المرتبة الثانية لكؿ منيما وبنفس قيمة
المتوسط الحسابي (  )3.4تقريبا ،بينما حصؿ المجاؿ األكاديمي والميني عمى أدنى متوسط في
الجانبيف وبمقدار (  )3.0لممديريف و(  )3,2لممديرات  .وتبيف أف قيمة مستوى الداللة اإلحصائية > p
 0.05في المجاالت األربعة وعمى الدرجة الكمية وىي غير دالة إحصائياً ،لذلؾ ال توجد فروؽ ذات
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داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 = αبيف تقديرات المديريف والمديرات في المدارس الحكومية تعزى
إلى متغير مستوى المدرسة ،وبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية السادسة.
 7ـ النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة " ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ))0.05 = α
بيف متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى
لمتغير موقع المدرسة " .الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (ت) مف اجؿ اختبار داللة الفروؽ
اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية في المجاالت األربعة وعمى الدرجة الكمية والجدوؿ (  )23يبيف
ذلؾ.
الجدوؿ رقـ () 24
نتائج اختبار (ت) لمتغير موقع المدرسة التجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو
عممية اإلرشاد التربوي في مجاالت الدراسة والدرجة الكمية
مدينة (ف) = 64
المجاؿ

المتوسط

قرية (ف) = 89

االنحراؼ

0.034

0.97

اإلداري

3.9

0.35

3.9

0.36

0.39

0.69

اإلرشادي

3.4

0.57

3.4

0.56

0.19

0.85

األكاديمي والميني

3.0

0.57
0.45

3.1

0.59

1.17

0.24

3.5

0.42

0.40

0.69

الكمي

3.4

الحسابي
3.4

(ت)

الداللة

لمعياري
0.51

االجتماعي

الحسابي
3.4

المعياري
0.56

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

مستوى

يتضح مف الجدوؿ ( )23أف المجاؿ اإلداري جاء في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي(  ) 3.9لممديريف
و لممديرات  ،وجاء المجاؿ االجتماعي واإلرشادي في المرتبة الثانية لكؿ منيما وبنفس قيمة المتوسط
الحسابي (  ، )3.4بينما حصؿ المجاؿ "األكاديمي والميني" عمى أدنى متوسط في الجانبيف وبمقدار
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( )3.0لممديريف و(  )3.1لممديرات  .وتبيف أف قيمة مستوى الداللة اإلحصائية

 0.05 > pفي

المجاالت األربعة وعمى الدرجة الكمية وىي غير دالة إحصائياً  ،لذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0.05 = αبيف تقديرات المديريف والمديرات في المدارس الحكومية تعزى إلى
متغير موقع المدرسة  ،وبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية السابعة.
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الفصل الخامس  :مناقشة النتائج
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية األولى
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الرابعة
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية الخامسة
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السادسة
مناقشة النتائج المتعمقة بالفرضية السابعة
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

يتناوؿ ىذا الفصؿ تفسي ار لمنتائج  ،التي توصمت إلييا الدراسة  ،في ضوء السؤاؿ الرئيس ليا
والفرضيات التي انبثقت عف السؤاؿ الثاني  ،ومقارنة توافؽ ىذه النتائج أو اختبلفيا مع الدراسات
السابقة  ،ثـ تقديـ بعض المقترحات والتوصيات بناء عمى ذلؾ.
مناقشة النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيس :
ما اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي ؟
أظيرت النتائج أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية الستجابة أفراد عينة الدراسة مف مديري المدارس
الحكومية في الضفة الغربية بالنسبة التجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد التربوي وفي المجاالت األربعة كاف
( )3.47وبانحراؼ معياري (  ) 0.33وىو بدرجة متوسطة .ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى العديد مف
األسباب منيا :
عدـ وجود البرامج التدريبية والتأىيمية الكافية لممديريف في ىذا المجاؿ  ،وقمة المتابعة مف قبؿ و ازرة
التربية والتعميـ العالي لموقوؼ عمى جوانب القوة والضعؼ في البرامج اإلرشادية التربوية في المدارس ،
عدـ وضوح دور المرشد التربوي بالنسبة لمعظـ مديري المدارس  ،وعدـ وضوح المواصفات الفنية
والمينية لمعامميف في مجاؿ اإلرشاد التربوي باإلضافة إلى عدـ تحديد الوظائؼ التي يقوموف بيا وحدود
عبلقاتيـ داخؿ المدرسة وخارجيا  ،عدـ وضوح دور المرشد وعممو ألولياء أمور الطمبة  ،وضعؼ
اإلعبلـ بالنسبة لمبرامج اإلرشادية  ،واالتجاىات نحو العممية اإلرشادية وارتباطيا بمفيوـ الممارسات
الكمينيكية المرتبطة بمعالجة المرضى ذوي المشكبلت ،وعدـ توفر المعرفة الكافية لممدير بأمور اإلرشاد
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التربوي بحيث يصبح لديو الفيـ الواضح لئلرشاد ووسائمو وكيفية إدارتو بشكؿ فعاؿ وحتى يكوف قاد ار
عمى التقييـ والتطوير ،وعدـ قياـ المرشد التربوي بدوره كما يجب بسبب فقدانو أحيانا الميارات
واألساليب الفنية البلزمة  .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عامودي (  )1992والتي أشارت إلى أف
مف أبرز المشكبلت التي تواجو المرشديف ىي االتجاىات نحو العممية اإلرشادية  ،ودراسة النسور
( )1995والتي بينت أف توقعات المديريف تؤثر عمى عمؿ المرشد التربوي ويمكف أف تكوف توقعات
إيجابية وسمبية  ،ودراسة فرح وزميمو الواردة في العاجز (  )2001والتي أوضحت أف مف المشكبلت
التي يواجييا المرشد التربوي في المدارس األردنية االتجاىات نحو العممية اإلرشادية  ،ودراسة رضواف
( )1998والتي بينت أف مف أىـ المشكبلت التي تواجو المرشديف في المدارس الحكومية في الضفة
الغربية ىي االتجاىات نحو العممية اإلرشادية  ,ودراسة كونؼ و ليف (  )Konf & Lin, 1995والتي
أشارت إلى وجود تبايف في اتجاىات المدرسيف نحو مينة اإلرشاد المدرسي  .في حيف تختمؼ ىذه
النتيجة مع نتائج دراسة الدليمي (  )1988والتي أظيرت أف ىناؾ اتجاىا ايجابيا نحو عممية اإلرشاد
التربوي  ،ودراسة النسور (  )1995والتي بينت أف المعممات أظيرف اتجاىات إيجابية نحو عممية
اإلرشاد أكثر مف المعمميف  ،ودراسة مصمح (  )1998والتي أوضحت وجود اتجاه إيجابي نحو مينة
اإلرشاد المدرسي مف قبؿ المعمميف والطمبة في محافظتي نابمس وسمفيت.
وتبيف مف خبلؿ مراجعة النتائج كما يوضح الجدوؿ رقـ (  )10أف المجاؿ اإلداري لعممية اإلرشاد
جاء في المرتبة األولى مف حيث استجابة أفراد عينة الدراسة مف مديري المدارس الحكومية في الضفة
الغربية بالنسبة التجاىاتيـ نحو عممية اإلرشاد التربوي وبمتوسط حسابي (

 )3.92وىو يقع ضمف

الدرجة الكبيرة  ،ولعؿ ذلؾ يعزى إلى أف ىذا المجاؿ يتوافؽ مع العمؿ اإلداري لمدير المدرسة مف
خبلؿ رؤيتو أف العمؿ اإلرشادي ليس لو ذاتية مستقمة وأنو شعبة ممحقة بالمدير ،وأف دور المرشد
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التربوي يكمف في حفظ النظاـ في المدرسة والمساعدة في األعماؿ اإلدارية  .وتتفؽ ىذه النتيجة مع
نتائج دراسة الحبوري (  )1981والتي أشارت إلى أف مف معيقات عممية اإلرشاد تكميؼ المرشد
بأعماؿ ليس ليا عبلقة بعممو  ،ودراسة ىاردي (

 )Hardy,1999والتي أظيرت أف المديريف كمفوا

المرشديف بأعماؿ إدارية في المدارس وأنيـ غير راضيف عف القياـ بيذه األعماؿ  ،ودراسة فريوالد
( )Freiwald, 1987والتي أشارت إلى أف قياـ المرشد التربوي باألعماؿ الكتابية والمياـ اإلدارية
يعيؽ عممو اإلرشادي  ،ودراسة باترؾ ( )Patrick, 1979والتي بينت أف المديريف والمعمميف يروف أف
دور المرشد في المدرسة إداري أكثر منو إرشاديا ،ودراسة ىوفماف ( )Hoffman, 1993والتي أظيرت
نتائجيا  ،أف المعمميف يروف أف المرشديف أحيانا بدائؿ لئلدارييف بسسبب تكميفيـ باألعماؿ اإلدارية،
ودراسة ايميانؿ (  ) Elainel, 1993والتي بينت أف المرشديف يقوموف بمساعدة المديريف  ،بأعماؿ
ليست إرشادية مما يقمؿ الوقت الكافي لدييـ في إرشاد الطبلب .
وجاء المجاؿ االجتماعي في المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي (

 )3.43وىو يقع ضمف الدرجة

المتوسطة  ،وربما يعود ذلؾ إلى العديد مف األسباب منيا :
أف القناعة بأىمية العمؿ اإلرشادي غير متوفرة ،إلى حد ما عند بعض المديريف  ،واعتقاد البعض
أف ما يقوـ بو المرشد ال يتعدى كونو خدمات إضافية غير أساسية  ،تيدؼ إلى المساعدة في تثبيت ما
يقدمو المعمموف أنفسيـ لمطبلب  ،وتقييد حرية المرشد في التعامؿ مع الحاالت الطبلبية  ،إذ تتدخؿ
أحيانا االدارة في الدور الميني لو  ،ومحدودية تعاوف المدرسيف والطبلب وأولياء األمور مع المرشد
التربوي  .واقتراف مفيوـ اإلرشاد التربوي بالممارسات الكمينيكية المرتبطة بمعالجة المرضى ذوي
المشكبلت .وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة الحبوري (  )1981والتي أشارت إلى أف مف معوقات
عممية اإلرشاد التربوي الخجؿ لدى الطبلب مف عرض مشكبلتيـ عمى المرشد التربوي وعدـ تعاوف
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المدرسيف وأولياء األمور مع المرشد التربوي  ،ودراسة رمح ( )1986والتي بينت أف مف أىـ الصعوبات
التي تواجو عممية اإلرشاد التربوي في المدارس المتوسطة  ،في بغداد ،ضعؼ التعاوف بيف البيت
والمدرسة .
أما المجاؿ اإلرشادي فجاء في المرتبة الثالثة  ،وبمتوسط حسابي (  )3.40وىو يقع ضمف الدرجة
المتوسطة  ،ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى األمور التالية  :االلماـ بالخدمات اإلرشادية يكاد يكوف قميبل لدى
الكثير مف المديريف  ،والبرامج اإلرشادية المنفذة في كثير مف األحياف تكوف مبتورة وغير متكاممة ،
اضافة إلى اقتصار عممية اإلرشاد التربوي عمى مجاؿ واحد وىو اإلرشاد األكاديمي والذي في الغالب
ال يقوـ بو مرشدوف متخصصوف .
والمجاؿ "األكاديمي والميني" في المرتبة الرابعة وبأدنى متوسط حسابي بمقدار (  )3.12وىو يقع
ضمف الدرجة المتوسطة  ،وربما يعود السباب منيا  :عدـ إدراؾ بعض مديري المدارس ألىمية واثر
عممية اإلرشاد التربوي في تحسيف العممية األكاديمية في المدرسة  ،وعدـ اعتبار عممية اإلرشاد التربوي
جزءا ال يتج أز مف مجمؿ العممية التعميمية وتوفير الدعـ اإلداري ليا  ،وعدـ إعطاء المرشد التربوي
كامؿ الحرية لمتعامؿ مع الحاالت الطبلبية وتدخؿ االدارة في الدور الميني لو  ،ومعارضة المديريف
لممرشد في قيامو ببعض األعماؿ ومنيا تدخمو مع المعمميف أحيانا ،واالختبلؼ أحيانا بيف المديريف
والمرشديف في وجيات نظرىـ نحو السياسة األكاديمية في المدرسة .وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة
كالفستا(  )Chulavista, 1999والتي أظيرت أف ىناؾ اختبلفا بيف المديريف والمرشديف في وجيات
نظرىـ نحو السياسة األكاديمية في المدرسة  ،ودراسة سومرفؿ (  )Sommerville, 1981والتي بينت
معارضة المديريف لممرشديف  ،في قياميـ ببعض األعماؿ مع المعمميف.
مناقشة نتائج الفرضية األولى :
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبين متوسطات اتجاىات

مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمتغير المديرية .
أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
متوسطات اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند
المستوى (  ) 0.05 = αتعزى لمتغير المديرية.
ويرى الباحث أف ذلؾ يمكف أف يعزى إلى مركزية الق اررات التي تصدر مف و ازرة التربية والتعميـ
العالي إلى مديريات التربية والتعميـ  ،واستناد العممية اإلرشادية في المدارس إلى ىذه المركزية  ،األمر
الذي يؤدي إلى قياـ المرشديف بأعماؿ إرشادية واحدة مما يعكس وجيات نظر متقاربة بالنسبة لممديريف
في كافة المديريات.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة العاجز (  )2001والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في المشكبلت التي تواجو اإلرشاد التربوي في مدارس قطاع غزه تعزى إلى المنطقة التعميمية
 ،ودراسة الحفظي (  )2002والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الصعوبات
التي تواجو المرشد الطبلبي في مناطؽ عسير التعميمية ترجع إلى متغير المنطقة التعميمية .وتختمؼ
ىذه النتيجة مع دراسة الشيباني (  )2002والتي أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة
لممنطقة التعميمية مف حيث اتجاىات الييئة التدريسية نحو مينة اإلرشاد المدرسي.

مناقشة نتائج الفرضية الثانية :
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبين متوسطات اتجاىات مديري

المدارس الحكومية في الضفة الغربية بالنسبة التجاىاتيم نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمتغير
المؤىل العممي لممديرين.
أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات
اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند المستوى (α
=  ) 0.05تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
ويرى الباحث أف ذلؾ ربما يعود إلى أسباب منيا :
 وجود المديريف في نفس بيئة العمؿ والتي تخضع لنفس األنظمة والقوانيف.بناء عمى الواقع الذي يحس بو المديروف بغض
 يمكف أف يكوف الحكـ عمى عممية اإلرشاد جاء ًالنظر عف الدرجة العممية ليـ.
 تصور معظـ المديريف أف دورىـ إداري يقوـ فقط عمى تنفيذ التعميمات وكذلؾ بعدىـ عف الدورالقيادي ،الذي يعطي مجاالً لئلبداع واالجتياد والتعامؿ حسب المواقؼ ،مما يمزـ المرشديف
بحرفية تنفيذ القوانيف ،وعدـ إعطائيـ مساحة لئلحتياد واإلبداع في العمؿ.
 رغـ التفاوت في المؤىبلت العممية إال أف غياب التأىيؿ التربوي قد يساعد في تبمور نفساإلتجاىات عف عممية اإلرشاد.
تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة فرح وزميمو الواردة في العاجز (  )2001والتي لـ تظير فروؽ تعزى إلى
المؤىؿ العممي بالنسبة لممشكبلت التي يواجييا المرشد التربوي في المدارس الحكومية في األردف ،
ودراسة ميكروسكي ) (Mecrosky, 1994والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
وجيات نظر المديريف نحو عممية اإلرشاد تعزى إلى المؤىؿ العممي .في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع
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دراسة الزبوف (  )1987والتي أظيرت أف تقبؿ المديريف لمعممية اإلرشادية  ،يزداد بارتفاع المؤىؿ
العممي لممرشد.
مناقشة نتائج الفرضية الثالثة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبين متوسطات اتجاىات مديري

المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية
لممديرين.
أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات
اتجاىات مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند المستوى ( = α
 ) 0.05تعزى لمتغير الخبرة اإلدارية في المجاالت األربعة االجتماعي واإلداري واإلرشادي
و"األكاديمي والميني "وعمى الدرجة الكمية.
ويفسر الباحث ذلؾ مف خبلؿ األمور التالية :
 عممية اإلرشاد التربوي ،تعتبر مف الخبرات الجديدة ،والحديثة ،في المدارس ودورىا غير واضحتماما لبعض مديري المدارس ،واف اختمفت الخبرة اإلدارية ليـ ،فإنيا عكست نفس اإلتجاىات
تقريبا.
 البرامج اإلرشادية المنفذة في كثير مف األحياف غالبا ما تكوف مبتورة وغير متكاممة فيالمدارس وذلؾ بسبب تنقبلت المرشديف األمر الذي يعكس اتجاىاًغير ايجابيا في عممية التقييـ
لعممية اإلرشاد وعمؿ المرشد.
 صعوبة التقييـ لمبرامج اإلرشادية ،حيث أف نتائجيا ،تحتاج إلى فترة ليتـ مبلحظتيا ،وغالبا مايكوف الحكـ بناء عمى النتائج واألىداؼ المحققة.
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 عدـ استفادة بعض المديريف مف سنوات العمؿ في اكتساب خبرات جديدة بسبب قياميـ بنفساألعماؿ المتكررة سنويا والتي تخمو مف التجديد واإلبداع مما يشير إلى نفس اإلتجاىات رغـ
اختبلؼ سنوات الخدمة.
تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة مصمح (  )1998والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف توقعات المعمميف والمعممات لدور المرشد التربوي تعزى إلى الخبرة ،ودراسة ميير
( )Meysee, 1996والتي بينت عدـ وجود فروؽ في وجية نظر المديريف بالنسبة لدور المرشد تعزى
إلى خبرتو  ،ودراسة ميكروسكي (  )Mecrosky, 1994والتي أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف وجيات نظر المديريف تعزى إلى الخبرة  ،ودراسة ىاستنؾ وآف (

Hasting & Ann,

 )1997والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيات نظر المديريف حوؿ أدوار
المرشد تعزى إلى الخبرة اإلدارية .في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الزبوف (  )1987والتي أشارت
إلى أف تقبؿ المديريف والمعمميف لمعممية اإلرشادية يزداد بازدياد سنوات الخبرة لممرشد  ،ودراسة كولفستا
( )Chulavista, 1999والتي أشارت إلى أف المديريف ذوي الخبرة لدييـ القدرة عمى االستفادة مف
خدمات المرشد في رفع مستوى الطبلب وقدراتيـ.

مناقشة نتائج الفرضية الرابعة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبين متوسطات اتجاىات مديري

المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى إلى الجنس.
أظيرت نتائج اختبار (ت) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند المستوى (  )0.05= αتعزى
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لمتغير الجنس في المجاالت األربعة االجتماعي واإلداري واإلرشادي و"األكاديمي والميني "وعمى
الدرجة الكمية .أي أف االتجاىات نحو عممية اإلرشاد التربوي ىي واحدة وبدرجة متوسطة ،بالنسبة
لممديريف والمديرات في المدارس الحكومية ،وعمى مستوى الضفة الغربية.
ويشيرالباحث  ،إلى أف أسباب ذلؾ  ،قد تعزى إلى اعتقاد كؿ مف المديريف والمديرات بأف
االولويات الواجب التركيز عمييا  ،في المدارس ،ىو الجانب األكاديمي لمطمبة واعتبار الجانب
اإلرشادي جانبا ثانويا  ،وليس لو دور مؤثر في العممية التربوية  ،وعدـ وضوح أىداؼ ودور عممية
اإلرشاد التربوي ،في المدرسة  ،وغموض دورىا بالنسبة لممديريف  ،باإلضافة إلى استناد عمؿ المديريف
والمديرات إلى نفس األسس  ،والمستمدة مف مصدر واحد وىو تعميمات و ازرة التربية والتعميـ العالي
وعدـ ترؾ مساحة كافية أماميـ لبلجتياد  ،كما أف قياـ المرشديف بنفس األعماؿ واعتمادىـ عمى نفس
األسس يؤدي إلى الخروج بنفس التصور واصدار حكـ متشابو عمى عممية اإلرشاد سواء كاف ذلؾ مف
جانب المديريف أو المديرات .
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحبوري (  ، )1986والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف المديريف والمديرات بالنسبة لعممية اإلرشاد التربوي  ،كما أشارت إلى عدـ وضوح
أىداؼ ىذه العممية في المدرسة  ،ودراسة الحراحشة (  )1992والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف مستوى المديريف مف حيث تقديرىـ لخدمات التوجيو واإلرشاد تعزى إلى متغير
الجنس  ،ودراسة ميكروسكي (  )Mecrosky, 1994والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف وجيات نظر المديريف تعزى إلى الجنس ,ودراسة كؿ مف ىاستنؾ وآف (

& Hasting

 )Ann, 1997و ميسي(  )Meysee, 1996والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف وجيات نظر المديريف حوؿ أدوار المرشد تعزى إلى الجنس  ،في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع
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دراسة األقرع (  )1992والتي أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف توقعات المديريف نحو
عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمجنس  ،ودراسة بيسمي (  )Peasle,1999والتي أشارت إلى اف ىناؾ
عبلقة بيف جنس المديريف ونظرتيـ ألداء المرشديف في مدارس تكساس في الواليات المتحدة األمريكية.

مناقشة نتائج الفرضية الخامسة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ) 0.05 = αبين متوسطات اتجاىات مديري

المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمتخصص.
أظيرت نتائج اختبار (ت) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند المستوى (  ) 0.05 = αتعزى
لمتغير التخصص في المجاالت األربعة االجتماعي واإلداري واإلرشادي و"األكاديمي والميني "وعمى
الدرجة الكمية .أي أف االتجاىات نحو عممية اإلرشاد التربوي ىي واحدة وبدرجة متوسطة بالنسبة
لممديريف والمديرات في المدارس الحكومية وعمى مستوى الضفة الغربية بغض النظر عف التخصص.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى قياـ المديريف والمديرات بنفس العمؿ المستمدة أسسو مف نفس المصدر،
والعمؿ في نفس الظروؼ والبيئة ،باإلضافة إلى استناد أعماؿ المرشديف ،لنفسس األسس ،واعتمادىا
نفس األساليب في جميع المدارس ،مما يجعؿ التخصص قميؿ التأثير عمى اتجاىات المديريف
والمديرات بالنسبة لعممية اإلرشاد التربوي في مدارسيـ.
تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة األقرع (  )1992والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ في توقعات
المديريف بالنسبة لعممية اإلرشاد تعزى لمتخصص .في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة مصمح
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( )2004والتي أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية دور المرشد التربوي كما يدركيا
المديروف تعزى لمتغير التخصص.

مناقشة نتائج الفرضية السادسة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 )0.05 = αبين متوسطات اتجاىات مديري

المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمتغير مستوى المدرسة.
أظيرت نتائج اختبار (ت) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند المستوى (  )0.05 = αتعزى
لمتغير مستوى المدرسة في المجاالت األربعة اإلجتماعي واإلداري واإلرشادي و"األكاديمي والميني"
وعمى الدرجة الكمية .أي أف االتجاىات نحو عممية اإلرشاد التربوي ىي واحدة بالنسبة لممديريف
والمديرات في المدارس الحكومية وعمى مستوى الضفة الغربية.
ولعؿ مف أسباب ذلؾ ،أف الممارسات اإلرشادية التي يقوـ بيا المرشدوف ال تختمؼ حسب مستوى
المدرسة ربما ألف عمؿ المرشديف  ،مستمد مف نفس األسس والتي تخضع لممركزية في التعميمات ،مما
يبمور نفس الرؤية لممديريف  ،بالنسبة لعممية اإلرشاد التربوي.
تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحبوري (  ، )1986والتي أشارت إلى عدـ وضوح أىداؼ عممية
اإلرشاد التربوي  ،في المدرسة اإلبتدائية ،ودراسة الشيباني (

 ،)2002والتي أشارت إلى عدـ وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة لممرحمة التعميمية  ،ودراسة العاجز (  )2001والتي أشارت إلى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المشكبلت لدى المرشديف تعزى إلى المرحمة التعميمية
 .في حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ميسي
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) )Meysee,1996والتي أشارت إلى اتفاؽ

المديريف عمى أىمية دور المرشد التربوي في المدرسة إال أنو ال يستطيع القياـ بيذا الدور كما يجب في
المدارس الثانوية بسبب فقدانو لمميارات واألساليب الفنية البلزمة.

مناقشة نتائج الفرضية السابعة :
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05= αبين متوسطات اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية اإلرشاد التربوي تعزى لمتغير موقع المدرسة.
أظيرت نتائج اختبار (ت) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات اتجاىات مديري
المدارس الحكومية في الضفة الغربية نحو عممية االرشاد التربوي عند المستوى(  )0.05 = αتعزى
لمتغير موقع المدرسة في المجاالت األربعة اإلجتماعي واإلداري واإلرشادي "واألكاديمي والميني" وعمى
الدرجة الكمية .أي أف اإلتجاىات نحو عممية اإلرشاد التربوي ىي واحدة بالنسبة لممديريف والمديرات
في المدارس الحكومية وعمى مستوى الضفة الغربية بغض النظر عف موقع المدرسة.
ويشير الباحث إلى أف ذلؾ يعزى إلى عدـ وجود فروؽ جوىرية في ظروؼ عمؿ المديريف،
والمرشديف  ،بالنسبة لمدارس المدينة  ،ومدارس القرية  ،ذلؾ أف الجميع يعتمد عمى نفس األسس
ويخضع لنفس القوانيف والتي تعتمد عمى مركزية الق اررات في معظـ األحياف.
تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المغيصب (  ، )1992والتي أشارت إلى عدـ وجود اختبلؼ
بيف طبلب مدارس المدينة والقرية مف حيث نوعية الخدمات اإلرشادية التي يحتاجونيا  ،ودراسة العاجز
( )2001والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات المشكبلت لدى
المرشديف تعزى إلى المنطقة التعميمية  ،ودراسة الحفظي (  )2002والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية في الصعوبات التي تواجو المرشد الطبلبي ترجع إلى متغير المنطقة التعميمية .في
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حيف تختمؼ مع نتائج دراسة الشيباني ( )2002والتي أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
اتجاىات الييئة التدريسية نحو مينة اإلرشاد المدرسي بالنسبة لممنطقة التعميمية.
التوصيات :
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ،يوصي الباحث بما يمي :
 عمؿ اجتماعات بيف المرشديف والمديريف لئلتفاؽ عمى تصور مشترؾ نحو عممية اإلرشادالتربوي ،في المدرسة ،بحيث تتوافؽ وتتكامؿ أىداؼ العمؿ اإلرشادي ،مع أىداؼ العممية
التربوية ككؿ.
 أف يشارؾ المديروف في إعداد الخطط السنوية لبرنامج اإلرشاد التربوي ،لمعمؿ والتعاوف فيبمورة ثقافة منيجية مدرسية واحدة.
 إقامة الندوات والمحاضرات ،لممديريف ،لتزويدىـ بالمعمومات حوؿ اإلرشاد التربوي لتنميةاتجاىات ايجابية ،نحو برنامج عممية اإلرشاد ،بحيث يشرؼ عمييا خبراء متخصصوف.
 إجراء دورات لممديريف والمعمميف ،في اإلرشاد التربوي ،باعتبارىـ أطرافاً مشاركة فاعمة فيالعممية اإلرشادية.
 أال تكمؼ إدارة المدرسة المرشد التربوي باألعماؿ اإلدارية ،أو أي نشاط خارج نطاؽ دورهالميني.
 أف تعمؿ و ازرة التربية والتعميـ العالي ،ومف خبلؿ برامج مخططة ،عمى توضيح الرؤى لمديريالمدارس ،بأف عممية اإلرشاد التربوي مينة قائمة بذاتيا ،ليا قوانينيا وأبعادىا التي تؤثر عمى
حسف سير العممية التربوية في المدرسة ،وأنيا تقدـ خدمات مفيدة لمطبلب والمعمميف واإلدارة،
وأف لو ذاتية مستقمة ،وعدـ اعتبارىا شعبة ممحقة بالمدير.
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 تحسيف التواصؿ بيف المديريف والمرشديف مف خبلؿ :أ  -تخصيص أوقات الجتماع فريؽ اإلرشاد لتحديد األولويات لمعمؿ والتطوير.
ب -تخصيص وقت لبلجتماع مع المعمميف وتوضيح الدور اإلرشادي ليـ.
ت ت-رتيب لقاءات لممرشديف مع اآلباء والمجتمع المحمي لتزويدىـ بمعمومات عف البرنامج وأىدافو.
 أف تعمؿ و ازرة التربية والتعميـ العالي وبالتعاوف مع مديريات التربية والتعميـ ،عمى تخطيطبرنامج إرشادي ،بحيث يكوف برنامجا متكامبل مع البرنامج التربوي العاـ في المدرسة في
ضوء وظيفتيا التربوية ،وأف يكوف دور المدير فيو محددا وواضحا .
 أف تعمؿ و ازرة التربية والتعميـ عمى إيجاد الحموؿ الناجعة ،لممعوقات المينية والصعوباتالمادية والمعنوية ،التي تعيؽ عممية تنفيذ الخطط اإلرشادية في المدارس مثؿ :
أ  -إعطاء المرشد التربوي كامؿ الحرية لمتعامؿ مع الحاالت الطبلبية وعدـ تدخؿ اإلدارة في الدور
الميني لو.
ب -إيجاد الوسائؿ الكفيمة بالتعاوف بيف المرشديف والمعمميف.
ت -توفير المكاف المناسب لممرشد في المدرسة.
 وضع مواصفات فنية مينية لمعامميف في مجاؿ اإلرشاد التربوي وتحديد الوظائؼ التي يقوموفبيا وحدود عبلقاتيـ داخؿ المدرسة وخارجيا.
 أف ينظر إلى عممية اإلرشاد التربوي ،عمى أنيا أصبحت جزءا رئيسا مف العممية التربوية،وعمى مديري المدارس التعاوف مع المرشديف لتحقيؽ األىداؼ المنشودة منو.
 إجراء المزيد مف الدراسات ،لمتعرؼ عمى العوامؿ التي تسيـ في تفسير التبايف في تقبؿالمديريف لمعمؿ اإلرشادي.
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المالحق

الممحق رقم ( ) 1
بسم اهلل الرحمن الرحيم

المدير/ة المحترـ/ة

استبانة

َقىو انباحث بدراست حهدف إنً انخعرف إنً احجاهاث يدَرٌ انًدارس انحكىيُت
فٍ انضفت انغربُت َحى عًهُت االرشاد انخربىٌ يٍ وجه َظر يدَرٌ انًدارس انحكىيُت ،
وذنك اسخكًاال نًخطهباث انحصىل عهً درجت انًاجسخُر فٍ اإلدارة انخربىَت يٍ جايعت
انقدس َ .رجً يٍ حضرحكى انخعاوٌ فٍ اسخكًال انبُاَاث يٍ خالل اإلجابت عهً جًُع
فقراث االسخباَت  ،وذنك بىضع إشارة (  )Xيقابم كم فقرة وححج درجت انحكى انخٍ حراها
يُاسبت  ،عهًا باٌ جًُع إجاباحك سخكىٌ سرَت ال َطهع عهُها سىي انباحث وسىف
حسخعًم نغاَاث انبحث انعهًٍ فقط .
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وشك ار لكـ لحسف تعاونكـ

الباحث  :صالح

محمود مخو
الجزء األول :
المديرية:

..........................

( ) ذكر

الجنس :

( ) أنثى

المؤىؿ العممي  ) ( :دبموـ ( ) بكالوريوس ( ) بكالوريوس  +دبموـ تربية ( ) ماجستير
التخصص :

( ) عموـ طبيعية

( ) عموـ إنسانية

سنوات الخبرة  ) ( :أقؿ مف  5سنوات ( )  10-5سنوات

موقع المدرسة  ) ( :مدينة

مستوى المدرسة  ) ( :أساسية

( ) قرية

( ) أكثر مف  10سنوات

( ) ثانوية

الجزء الثاني  :فقرات االستبانة
أوالً  :المجال االجتماعي
الفقرة

الرقم

بدرجة

1

زادت عممية اإلرشاد مف الروابط االجتماعية بيف الطمبة

2

عممت عممية اإلرشاد عمى تنمية روح العمؿ الجماعي لدى

3

طورت عممية اإلرشاد قدرات الطمبة عمى المشاركة في الحياة

الطمبة

العامة بفاعمية
4

ساعدت عممية اإلرشاد في الكشؼ عف حاجات الطمبة
االجتماعية بشكؿ أفضؿ
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كبيرة جداً

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

ضعيفة جداً

5

ساىمت عممية اإلرشاد بتفعيؿ دور مجمس اآلباء في المدرسة

6

ساىمت عممية اإلرشاد بتسييؿ التواصؿ مع أولياء األمور

7

عممت عممية اإلرشاد عمى تنمية العبلقة بيف الطمبة
والمعمميف

8

أدت عممية اإلرشاد إلى زيادة التقارب بيف المعمميف

9

ساىمت عممية اإلرشاد في حؿ النزاعات داخؿ بروح تعاونية

10

أدت عممية اإلرشاد إلى فتح قنوات اتصاؿ واضحة مع
الطمبة

11

زادت عممية اإلرشاد مف التعاوف بيف المدارس

12

ساعدت عممية اإلرشاد اآلباء في فيـ حاجات أبنائيـ

13

أوجدت عممية اإلرشاد تعاوف اكبر بيف أولياء األمور وادارة
المدرسة في حؿ المشكبلت

14

زودت عممية اإلرشاد المعمميف برؤية مشتركة عف مشكبلت

15

مكنت عممية اإلرشاد المرشد مف تعريؼ أولياء األمور

الطمبة

بأىداؼ العممية االرشادية
ثانيا  :المجال اإلداري

بدرجة كبيرة بدرجة

الرقم

الفقرة

16

مف الضروري توفير مكاف مناسب في المدرسة لتسييؿ

17

عمؿ المرشد ىو تدخؿ في العمؿ اإلداري في المدرسة

18

المرشد ىو المرجع األوؿ لمطمبة فيما يخص مشكبلتيـ

19

أشعر باف المرشد سيطر عمى بعض صبلحياتي

20

أرى أف مياـ وصبلحيات المرشد واضحة ومفيومة

21

مف الضروري أف يساىـ المدير في دعـ البرامج اإلرشادية

22

مف الميـ تعاوف المدير مع المرشد إلنجاح عممية االرشاد

23

لـ يعد المدير أعمى سمطة في المدرسة بوجود المرشد

جدا

كبيرة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدا

عممية االرشاد
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24

احرص عمى وضع سياسات إدارية لمتحكـ في عممية

25

يحرص المرشد عمى تقديـ خطة إرشادية سنوية تحظى

االرشاد

بموافقة المدير
26

ساعدت عممية اإلرشاد في صنع القرار اإلداري في المدرسة

27

تؤثر العممية االرشادية ايجابيا في عممية تخطيط األىداؼ

28

مف الضروري تشجيع المعمميف عمى تقبؿ أفكار ومقترحات
المرشد

29

أشجع المعمميف عمى تقديـ اقتراحات لتطوير العممية
االرشادية في المدرسة

ثالثا  :المجال اإلرشادي
بدرجة كبيرة بدرجة

الرقم

الفقرة

30

تعزز عممية اإلرشاد ثقة الطالب بنفسو

31

أدت عممية اإلرشاد إلى التوازف والنضج السميـ عند الطمبة

32

أشغؿ اإلرشاد الطمبة في أمور جانبية عمى حساب الجيد

جدا

كبيرة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

متوسطة

ضعيفة

ضعيفة
جدا

األكاديمي
33

سيؿ اإلرشاد عمى المعمـ في المدرسة الضبط الصفي

34

أسيمت عممية اإلرشاد في الكشؼ عف مواىب الطمبة

35

رفعت عممية اإلرشاد مف درجة االنتماء لدى الطمبة

36

فعمت عممية اإلرشاد خططا عبلجية لمشكبلت الطمبة

37

ساىمت عممية اإلرشاد في حؿ مشكمة التأخر الدراسي عند
الطمبة

38

قممت عممية اإلرشاد مف ظاىرة العنؼ في المدرسة
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39

ساعد المرشد الطبلب في التغمب عمى القمؽ والتوتر

40

أدت عممية اإلرشاد إلى تشخيص أدؽ لمشكبلت الطمبة

41

ساىمت عممية اإلرشاد في توضيح المعوقات التي تؤثر
عمى نجاح الطالب

42

أدت عممية اإلرشاد إلى تقميؿ حاالت الغياب المتكرر

43

توجو الطمبة لممرشد يغير مف سموكيـ بشكؿ أفضؿ

44

قممت عممية اإلرشاد مف نسبة التسرب

45

أسيمت عممية اإلرشاد في توضيح كيفية االستفادة مف
مرافؽ المدرسة

46

نمت عممية اإلرشاد قيـ االلتزاـ بالنظاـ المدرسي لدى الطمبة

47

ساعدت عممية اإلرشاد في الكشؼ عف حاجات الطمبة
النفسية

رابعا  :المجال األكاديمي والميني

الفقرة

الرقم

بدرجة

كبيرة جداً

48

قدمت عممية اإلرشاد اقتراحات لتحسيف إدارة التعميـ

49

ساعدت عممية اإلرشاد في التغمب عمى المعيقات التي تحد
مف تحصيؿ الطمبة

50

ساعد التدخؿ اإلرشادي في تنمية تعمـ الطمبة

51

قدمت خدمات اإلرشاد الجماعي حموؿ لمشكبلت الطمبة

52

قدمت خدمات اإلرشاد الفردي حموؿ لمشكبلت الطمبة

53

قدمت خدمات اإلرشاد الفردي والجماعي حموؿ لمشكبلت
الطمبة المينية

54

يسرت عممية اإلرشاد حاجات الطمبة مف ذوي االحتياجا
الخاصة

55

ساعدت عممية اإلرشاد عمى التخطيط لبلختبارات وتفسيرىا

56

أدت عممية اإلرشاد إلى زيادة التحصيؿ األكاديمي لمطمبة

57

ساعدت عممية اإلرشاد عممية اإلرشاد عمى توفير معمومات
تتعمؽ باختيارات الطمبة المينية المستقبمية
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ت

بدرجة
كبيرة

بدرجة

متوسطة

بدرجة

ضعيفة

بدرجة

ضعيفة جداً

58

ساعدت عممية اإلرشاد عمى توفير بيانات لفرص العمؿ

59

ىيأت عممية اإلرشاد الطمبة بشكؿ أفضؿ لدخوؿ الجامعة

المتاحة لمطمبة بعد التخرج
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ممحق رقم ()2
أسماء المدارس حسب العينة العشوائية
الرقـ

المديرية

1

جنوب الخميؿ

2

الخميؿ

3

بيت لحـ

4

القدس

5

ضواحي القدس

6

أريحا

7

راـ اهلل

8

سمفيت

9

قمقيميو

10

نابمس

11

جنيف

12

قباطيو

المدارس
ذ

يطا /ث  ،إذنا /ث  ،كر از  /ث  ،الريحيو /ث  ،خرسا/س ،الرازي/س ،المجد/ث ،دير سامت
/س

ب

الظاىريو /ث ،الصخره/س ،الطبقو/س ،النظاميو/س ،كريسو/س ،القدس المختمطو ،السموع
/س ،االقصى/س

ذ

الجعبري/س ،بيت اوال/ث ،سعير/ث ،شرؽ صوريؼ/س،الشافعي/ث،فيد
القواسمي/س،النصر/س،الكندي/س

ب

القواسمي /ث،ترقوميا/ث،عمرو بف عبدالعزيز/س ،ياسيف طو /س،بركات/ث ،صفيو/س،بيت
امر/س،آمنو/س،مصعب/س

ذ

العبيديو/ث ،الخمفاء الراشديف/س ،دار صبلح/ث  ،نحاليف/ث ،بيت فجار/ث،محمد سالـ ذويب،
اشباؿ حمزه/ث

ب

تؿ الربيع /س ،بيت فجار /ث ،العوده/ث ،التعامره/ث  ،تقوع/ث  ،روابي القدس/ث

ذ

االيتاـ /ث ،االيتاـ د ،االمو/ث  ،البيروني /ث

ب

الروضو الحديثو  ،الفتاه د ،الفتاه التجاريو /ث،

ذ

ابوديس/ث،ابوديس  ٍ/س  ،شيداء حزما/س ،صبلح الديف المختمطو

ب

القبيبو /ث ،االمويو/ث ،الراـ /س ،جبع/ث

ذ

البحتري /ث ،ىشاـ بف عبدالممؾ/ث ،عمر بف الخطاب ، ،البحتري الدنيا

ب

اريحا/ث ،فاطمو الزىراء ،الزبيدات/س ،فصايؿ /ث المختمطو

ذ

كفر نعمو/ث ،بيتممو  ،سنجؿ/ث ،بير زيت/س ،رموف/س،عطاره/س ،نعميف/ث ،المديو ،صفا

ب

البيره المختمطو،البيره/ث ،ابوشخيدـ المختمطو ،شقبا،سمواد/ث،الكرامو،كوبر /س

ذ

سمفيت/ث  ،كفؿ حارس/ث  ،مسحو/ث ،رافات/ث  ،الزاويو/س

ب

سمفيت/ث  ،قراوه بني حساف/ث  ،كفر الديؾ/ث ،مرده/س

ذ

عزوف/س  ،كفرزيباد/ث  ،كفر قدوـ  ،السعديو/ث  ،المرابطيف أ

ب
ذ

فاطمو سرور ،عزوف  ،حبمو  ،الشيماء/ث
عمر بف الخطاب/ث  ،الممؾ طبلؿ /ث ،بيت وزف/س  ،ب ازريا/ث  ،الصناعيو/ث  ،قصره/ث،
طوره/ث  ،عصيره القبميو/ث  ،شريؼ صبوح/س،برقو/ث

ب

العائشيو/ث ،رفيديا /س ،النظاميو ب /س ،عادؿ زعيتر/س ،ابف سينا/س ،الخنساء/س،

ذ

جمقموس/ث ،المغير/س ،الياموف /ث ،الشييد عز الديف القساـ/ث ،جمبوف /س ،برطعو/ث ،

ب

فاطمو خانتوف  ،1االبرىيميف/س ،جمبوف/س ،يعبد /س األولى ،نزلة زيد المختمطو ،الخنساء
/ث ،الياموف /ث

13

طولكرـ

ذ

طموف/س ،جبع/س ،صانور/ث ،الجديده/ث

ب

طموف/س  ،2الجديده/ث ،قباطيو/س الغربيو ،ميثموف/ث

ذ

الفاضميو/ث ،اجناديف/س ،حممي حنوف/س ،الصناعيو/ث ،طو حسيف/س ،باقو الشرقيو

ب

زىير محسف/س ،زيتا/ث ،فمسطيف/س ،حسف القيسي/س ،ارتاح/سٍ ،
عتيؿ س.غ صيدا /ث
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هلحق رقن ( ) 3
األساتذة الوشاركيي في تحكين اإلستباًت
 -1أ  .د  .أحوذ فِين جبز

جاهعت القذس

 -2د  .غشاى شزحاى

جاهعت القذس

 -3د  .هحوذ العولَ

جاهعت القذس

 – 4د  .هحوْد أبْ سوزٍ

جاهعت القذس

 – 5د  .هحسي عذس

جاهعت القذس

 -6د .

هحوذ عوزاى

كليت العلْم التزبْيت

 -7د  .خْلت الشخشيز

جاهعت بيز سيت

 -8د  .عبذ عطا هللا حوايل

جاهعت القذس الوفتْحت

 – 9أ  .بشار العٌبْسي

ّسارة التزبيت ّالتعلين العالي

 -10أ  .خْلت سزحاى

هذيزيت التزبيت ّالتعلين  /رام هللا ّالبيزة
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Abstract
The Attitudes of Governmental Schools Headmasters in
the West Bank Towards Educatinal Counseling Process .
Prepared by:
Saleh Mahmoud Makho
Supervised by :
Dr . Afif Zeidan
This study aimed at knowing the attitudes of
governmental school headmasters in the West Bank
towards educational counselingprocess . and to point out
the effects of different variables( Dirrectorate of
education, scientific qualification , administrative
experience , sex , major , school level , and school site )
on the response of the sample members from the
headmasters of governmental schools in the West Bank
regarding their attitude towards educational counseling
process . The proplem of the study was limited to the
folloing main question : What is the attitudes of
governmental schools headmasters in the West Bank
towards educational counseling process ? .
The
population of the study consisted of all
headmasters of governmental schools in the West Bank
where there is counseling post . A stratified sample was
randomly selected , consisted from 160 headmasters and
headmistress . The instrument of the study was
questionnaire of (59) items and four dimensions : the
Social , the administrative , the counseling , and the
academic and professional causes . The instrument was
tested for its reliability by Cronbach Alpha , its total
stability constant found to be ( 0.96 ) . The data were
analyzed statistically by the use of SPSS , and
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hypotheses were tested by t- test , and One way ANOVA .
Means ,Standerd deviations , and percentage ratio were
comuted .
The study revealed the following results :
1- The attitudes of the headmasters of governmental
schools in the West Bank towards the educational
counseling process were with middle degrees , and the
administrative causes in the first place , then the social ,
then the counseling , followed by the academic and
professional.
2- There were no significant differences ( = 0.05 ) were
found in the mean scores of the members of the samples
from the headmasters of the governmentals schools in
the West Bank regarding there attitudes towards the
educational counseling process due to the variables of
the study . This study came up with the following
recommendations :
- Headmasters should take part in preparing annual plans
for educational counseling programme .
- Meeting should be held between counselors and
headmasters to agree upon acommon concept towards
educational counseling process .
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