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مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد بتقديرات مديري المدارس الحكومية 
 التربوي لمهامه

  ●●د. كمال مخامرة            ● د. جمال أبو مرق

 ممخص:ال

مديري المدارس الحكومية ومديراتيا في مديرية تربية جنوب  تقديرات رصد إلى الدراسة ىدفت         
6 باختالف متغيرات الدراسة تقديراتيم مدى اختالف وبيان التربوي لميامو، المرشدسة الخميل لمدى ممار 

 ومديراتياالمدارس  مديري جميعمجتمع الدراسة من  تكّون  .العممي، نوع المدرسة المؤىلالجنس، 
 ة أننتائج الدراس وكشفت( مديرا. 71. اختيرت منيم عينة عشوائية قواميا )ومديرة مديراً ( 155) وعددىم
 (، وتبين3.38متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا ) جاءت لمياموممارسة المرشد التربوي  مدى
لمتغيرات  طبقاالمدارس ومديراتيا  مديري استجاباتالمتوسطات الحسابية في  في فروق وجود عدم

 .نوع المدرسة ،العممي والمؤىلالجنس 

Abstract 
School principals' estimates, at Southern Hebron Directorate, of the extent of 

practices of counselor duties. 

This study aims at investigating the school principals' estimation of educational 

counselors in school of the Directorate of Education/ Southern Hebron . The 

study also tends to show the differences in principals estimates according to 

different variables (gender, qualifications and type of school). The population 

of the study consisted of all school principals (150). A sample of 71 subjects 

was randomly chosen.  Results of the study revealed that the counselors' 

performance was average with a mean of 3.38. There were no differences in the 

means principals responses attributed to gender, qualification and type of 

school. 
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 6المقدمة

تولي التربية الحديثة الطالب عناية كبيرة من جميع الجوانب الجسمية، والعقمية، واالجتماعية،  
والنفسية، لذا فيو يحتاج إلى إرشاد من خالل المؤسسات التربوية باعتبار أن اإلرشاد جزء ال يتجزأ من 

يتضح التكامل بين التوجيو واإلرشاد والتربية والتعميم في أن التربية و . (2555، ديثة )الدىامالتربية الح
 ياالحديثة تتضمن التوجيو واإلرشاد التربوي كجزء متكامل ال يتجزأ منيا، وىما يمثالن سمسمة من نشاطات

ثيرة من اإلرشاد، المتكاممة. فالتربية تتضمن عناصر كثيرة من التوجيو، والتدريس يتضمن عناصر ك
وعممية اإلرشاد تتضمن التعميم والتعمم كخطوة ىامة في تغيير السموك. كذلك فإن المدرسة وغيرىا من 
المؤسسات التربوية ىي أكبر األماكن التي تقدم فييا خدمات التوجيو واإلرشاد في جميع أنحاء العالم ) 

 (.2555جامعة القدس المفتوحة، 
ابرز مجاالت اإلرشاد ألنو يتعامل مع قطاع واسع من األفراد الذين ىم  يعتبر اإلرشاد التربويف

من خالل تحقيق األىداف العامة التي حددىا              عمى مقاعد الدراسة في مستوياتيا كافة.
(Schmidt)            بما يأتي6 تحسين التخطيط التربوي، وزيادة الفرص التعميمية، وتقوية التحصيل (

  .(2553الخطيب، 
أما عممية اإلرشاد الطالبي خصوصا فيي نشاط ييدف إلى مساعدة الطمبة عمى التكيف مع 

(. وتحقيق الصحة النفسية بوصول الطمبة إلى أقصى درجات اإلنتاجية،  1997الحياة المدرسية ) عقل،
توفير جو يسوده وتحسين العممية التربوية والتعميمية وذلك بالتعاون مع اإلدارة المدرسية والمدرسين ل

لذا يجب أن يحوي برنامج اإلرشاد المدرسي الشامل ، الشعور باألمن واالرتياح وتحقق فيو حاجات الطمبة
عمى خدمات واسعة موجية إلى حاجات الطمبة والوالدين والمدرسين، وىذه الخدمات ضرورية لتؤدي 

توفره المدرسة لمطمبة  التيشاد امج اإلر ن(. إن لبر 2553الخطيب،  وجو )المدرسة رسالتيا عمى أكمل 
في رعاية نموىم النفسي والصحي، فالمدرسة تقدم برامج تسعى من ورائيا تحقيق أىداف  كبيراً  دوراً 

 نمائية، ووقائية، وعالجية.
ففي الجانب النمائي تسيم برامج اإلرشاد في تحقيق أىداف المدرسة المتمثمة في الوصول بكل 

قدراتو، وتساعده عمى تجاوز مشكالت النمو العادية، واجتياز مراحل طالب إلى أقصى نمو تسمح بو 
النمو الحرجة مثل مرحمة دخول المدرسة، ومرحمة المراىقة بأقل ما يمكن من قمق وتوتر. وكذلك تقدم لو 

 المعمومات ، والميارات الالزمة، لكي يتخذ قرارات تربوية ومينية سميمة.
بتشخيص المشكالت في وقت مبكر، وفي التعرف إلى الطمبة الذين وتيتم المدرسة في الجانب الوقائي 

يتوقع أن يواجيوا مشكالت، مقدمة ليم الخدمات اإلرشادية المناسبة التي تساعدىم في تجنب ىذه 
المشكالت. في حين تسعى المدرسة في الجانب العالجي، إلى مساعدة الطمبة الذين يواجيون مشكالت 

مق، والغضب. قف، والو أو االنتباه، أو السموك، أو المشكالت االنفعالية كالخ في التحصيل، أو الدافعية،
فتساعد الطمبة الذين يواجيون مشكالت من خالل التعاون بين المدرسة واألسرة. وعندما تكون المشكمة 
ذات أساس عضوي، أو ذات مستوى متأزم تعمل المدرسة عمى إحالتيا إلى الجية المناسبة كالعيادة 
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البد من  وحتى تستطيع المدرسة القيام بيذا الدور، وتقديم مثل ىذه الخدمات، ة، أو العيادة النفسيةالعام
توفر برنامج اإلرشاد التربوي فييا بحيث يشرف عميو مرشد تربوي مؤىل مدرب، متحمس لعممو. يساعده 

  مدير المدرسة، والمعممون في تنفيذ ىذا البرنامج.
رشادية لجميع العاممين فالمرشد التربوي بخمفيتو ا لعممية وخبرتو الميدانية يقدم خدمات تربوية وا 

داريين، بل جميع المشاركين بالعممية التعميمية  المتواجدين بالمدرسة من طالب ومعممين، وا 

فيو يعد بحكم تخصصو المسؤول األول عن اإلرشاد وكفاية برامجو في  (.2554 ) السميح، 
( في كتابو " المرشد التربوي في عالم متغير" أربع ميام أساسية Wrenn,1962 المدرسة، فقد حدد ) 

 لممرشد في المدرسة وىي6
 إرشاد الطمبة. .1

 التشاور مع اإلدارة والمدرسين والوالدين حول ما يخص الطمبة. .2

 دراسة التغيرات التي تحدث في بيئة الطمبة. .3

 .تنسيق الموارد اإلرشادية في المدرسة، وبين المدرسة والمجتمع .4

أرباعو في أداء الوظيفتين  ةوأشار إلى أن المرشد التربوي يجب أن يخصص وقتو أو ثالث
 األوليين من الوظائف األربعة.
 ( عدد من الميام التي يقوم بيا المرشد في المدرسة منيا19866وحدد  المعروف )

 التعاون مع اإلدارة المدرسين عمى مساعدة الطمبة وحل مشاكميم. .1

ر الطمبة وانفعاالتيم، والعمل عمى غرس الثقة في نفوسيم من خالل االىتمام بمشاع .2
 توجيييم لالشتراك في النشاطات المختمفة.

إقامة عالقات إرشادية تتسم بالتقبل والتفيم العاطفي والتقدير غير المشروط، وغيرىا  .3
 من السمات التي تيسر العممية اإلرشادية.

 أولياء األمور لحل مشاكل الطمبة. المساىمة في تنظيم الندوات والمقاءات مع .4

استضافة محاضرين وبشكل منتظم من حقل العمل من الجامعات والمعاىد، ومراكز  .5
 التدريب لتعريف الطمبة بالمين ومساعدتيم في تحديد االختيارات المينية المناسبة.

 مساعدة الطمبة في تنمية أنفسيم في جميع النواحي، الفكرية والوجدانية والجسمية. .6

 تنظيم زيارات ميدانية لممصانع والجامعات ومراكز التدريب والمدارس المينية وغيرىا. .7

توجيو الطمبة نحو االلتزام بالقيم األخالقية، واالبتعاد عن العادات والممارسات غير  .8
 الصحيحة، وغرس المفاىيم النابعة من القيم الحميدة.

 ة، تتضمن خالصة عمل المرشد.تزويد المسؤولين عن اإلرشاد التربوي بتقارير منتظم .9

التحري عن األسباب، التي تؤدي إلى استمرار تغيب بعض الطمبة وتأخرىم عن الدوام،  .15
 عمى أن يتم ذلك بالتعاون مع إدارة المدرسة.

وبمجيء السمطة الوطنية إلى األراضي الفمسطينية بدأ االىتمام واضحا عمى مناحي الحياة كافة 
بجميع جوانبيا، األمر الذي جعل السمطة تيتم باإلرشاد التربوي فعممت النواحي التعميمية  اوخصوص
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وزارة التربية والتعميم عمى دخول المرشد التربوي إلى المدارس الفمسطينية حيث تم تعيين عدد من 
(. ففي مقابمة 2551المرشدين لمعمل في المدارس يناط بيم ميمة أعمال اإلرشاد التربوي ) العاجز،

، مع األستاذ صبحي الكايد مدير عام النشاطات التربوية 22/8/1996ديو فمسطين بتاريخ إذاعية مع را
، وتم تعيين 1995بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية أفاد أن الوزارة أنشأت قسم اإلرشاد التربوي عام 

من  ، وقد أعد برنامج تأىيمي لممرشدين الجدد بدعم1996و  1995( مرشدا تربويا في عام 255)
) جامعة القدس المفتوحة، الحكومة السويدية بيدف تزويدىم بالميارات الالزمة لممارسة مياميم اإلرشادية

عن  د. وقد توالى تعيين مرشدين تربويين في المدارس بجميع المراحل حتى أصبح اليوم ما يزي(2555
، وقد 2558/2559الدراسي  ( مرشدا ومرشدة في مدارس وزارة التربية الفمسطينية مع بداية العام855)

حددت اإلدارة العامة لألنشطة الطالبية بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية ميام المرشد التربوي حيث بدأت 
ب6 عمل المرشد التربوي عبارة عن مساعد ومسيل في نمو الطالب وتطويره من جميع الجوانب النفسية 

ة يقوم بيا المرشد التربوي، فاألدوار العامة تتمل في والتربوية والمينية من خالل أدوار عامة وخاص
 اآلتي6

يجاد حمول مرضية ليم تجعميم  .1 مساعدة الطمبة ذوي المشاكل العاطفية لمتغمب عمييا وا 
 سعداء.

 تعزيز السموك االيجابي ومساعدة الطمبة عمى التكيف في البيئة المدرسية. .2

 .مساعدة الطمبة في التغمب عمى الصعوبات التعميمية .3

تقديم برامج نمائية ووقائية وعالجية لمطمبة، مع التركيز عمى الجانب الوقائي  .4
 واإلنمائي.

 العمل مع المعمم ومساعدتو عمى فيم أفضل لمطالب. .5

لفيم أبنائيم وتقديرىم، الن معظم مشاكل الطالب في المرحمة األساسية  اآلباءمساعدة  .6
 مصدرىا البيت.

 يدف اإلرشاد.ب طبيقياوت تطوير بعض االختبارات البسيطة .7

 عمل السجالت اإلرشادية لمطمبة ذوى الحاالت. .8

 مساعدة طمبة المرحمة الثانوية في التحضير لمجامعة ومينة المستقبل. .9

 المرشد التربوي يستشير ويعمل مع األخصائيين اآلخرين. .15

 وتمثمت أدوار المرشد الخاصة باآلتي6
مل بيا المرشد التربوي وذلك قبل صياغة خطة سنوية أو برنامج سنوي بكل مدرسة يع .1

بداية العام الدراسي بثالث أسابيع، بحيث تشمل ىذه الخطة المواضيع التالية6 اليدف العام 
، وعمل ذلك من اإلرشاد، وتحديد الفئة المستيدفة، وآلية تنفيذ األىداف الخاصة وكيفية

 .ومتابعتو برنامج لتقييم تنفيذ البرنامج

 . يالبرنامج اإلرشاد نم يموأعضاء فريق المدرسة واحتياجاتالطمبة،  تحديد أولويات .2

 التوصيات واالقتراحات من قبل فريق المدرسة. بتعديل الخطة المقترحة حس .3
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رفع الخطة السنوية لكل مدرسة إلى مرشد المديرية والذي يقوم بدوره برفعيا إلى رئيس  .4
 م الدراسي.الوزارة إلقرارىا ويكون ذلك في بداية العا اإلرشاد فيقسم 

ترجمة الخطة السنوية إلى خطط عمل شيرية )نشاطات، فعاليات( بحيث يكون لكل  .5
 مرشد خطة عمل منفصمة.

عمل دراسة مفصمة لواقع كل مدرسة والطمبة والييئة التدريسية وذلك لالستفادة منيا في  .6
 (.1996العمل اإلرشادي )وزارة التربية والتعميم، 

عممية التربوية وحداثة عيدة في واقعنا الفمسطيني، والذي لم ينل ونظرا لألىمية اإلرشاد في ال
تقديرات مديري ومديرات  قدرا من االىتمام والبحث، األمر الذي دفع إلى إجراء ىذه الدراسة لمعرفة

  المدارس في مديرية التربية والتعميم جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو.
 أهمية الدراسة:

 ىذه الدراسة أىميتيا من خالل6تستمد 
أىمية عممية اإلرشاد التربوي في بناء شخصيات الطمبة وتكيفيم التكيف السميم في عالم معقد  .1

 سريع التغيير.

أىمية الدور الذي يقوم بو المرشد التربوي في العممية التربوية وضرورة بذل الجيود لتطوير  .2
 كفايات المرشد لمقيام بميامو عمى أكمل وجو.

حقق مبدأ التعاون بين أطراف العممية التعميمية ال سيما اإلدارة المدرسية واإلرشاد الطالبي، ت .3
ذلك التعاون المبني عمى فيم كل طرف لدوره، والتعاون االيجابي مع ىذا الفيم يساعد 

 بالضرورة عمى تحقيق التعاون.

 أهداف الدراسة:
 يمكن تحديد أىداف الدراسة الحالية بما يمي6 

 ة واقع اإلرشاد التربوي في مدارس وزارة التربية والتعميم الفمسطينية.دراس .1

 التعزف على ههام الوزشد التزبىي فً هدارس وسارة التزبٍة والتعلٍن الفلسطٍنٍة. .2

تقديرات مديري المدارس الحكومية ومديراتيا في مديرية تربية جنوب التعزف على الفزوق فً  .3
 وي لميامو في ضوء المتغيرات موضع الدراسة.الخميل لمدى ممارسة المرشد الترب

 أسئمة الدراسة:
 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية6

ما تقديرات مديري المدارس الحكومية ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة  .1
 المرشد التربوي لميامو؟

تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية  ىل تختمف .2
 ؟المؤىل العممي، نوع المدرسة6 الجنس، متغيرات الدراسة فالمرشد التربوي لميامو باختال

 فرضيات الدراسة:
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في تقديرات مديري  ( =5.55ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
تعزى  مارسة المرشد التربوي لمياموالمدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى م

 إلى اختالف متغير الجنس.

في تقديرات مديري  ( =5.55ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2
تعزى  المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 إلى اختالف متغير المؤىل العممي.

في تقديرات مديري  ( =5.55د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال توج .3
تعزى  المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 إلى اختالف متغير نوع المدرسة.

 حدود الدراسة:
يراتيا الثانويةة فةي مديريةة تربيةة تقديرات مديري المدارس ومد تقتصر الدراسة الحالية بالكشف عن

مةةةةةن العةةةةةام الدراسةةةةةي األول الفصةةةةةل فةةةةةي    جنةةةةةوب الخميةةةةةل لمةةةةةدى ممارسةةةةةة المرشةةةةةد التربةةةةةوي لميامةةةةةو،
2557/2558. 

 :ات اإلجرائيةعريفالت

6 ىةةو الشةةخص الةةذي يةةتم تعينةةو مةةن وزارة التربيةةة والتعمةةيم العةةالي إلدارة الجوانةةب اإلداريةةة مدددير المدرسددة
 سة.والفنية في المدر 

6 ىةةو المينةةي المتخصةةص فةةي حقةةل اإلرشةةاد التربةةوي والمعةةين مةةن وزارة التربيةةة والتعمةةيم المرشددد التربددوي
جميةةةةع األنشةةةةطة المينيةةةةة ، وينةةةةاط   العةةةةالي الفمسةةةةطينية، ليقةةةةدم خةةةةدمات اإلرشةةةةاد التربةةةةوي فةةةةي المدرسةةةةة

درسةة، كمةا نصةت عميةو المتخصصة التي يقوم بيا المرشد التربوي لتحقيق أىداف اإلرشةاد التربةوي فةي الم
 بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية. الطالبيةتعميمات اإلدارة العامة لألنشطة 

  : السابقة الدراسات

حظٍتتا الدراتتتام الوهتوتتة باارشتتا  النفستتً والتىيٍتتة التزبتتىي واا ارة التزبىٌتتة بالتوتتام   ٍتتز هتت    تت  

 الحصز ها ٌلً: لوثال الاالعاهلٍ  فً لذا الجانب وهنهن على ت ٍ   ال احثٍ 

واقةةع تجربةةة اإلرشةةاد والتوجيةةو المينةةي لممةةدارس المتوسةةطة فةةي  تنةةاول فييةةام( بدراسةةة 1984، قةةام )داود   
محافظةةة البصةةرة بةةالعراق وقةةد خرجةةت ىةةذه الدراسةةة بةةان نسةةبة الطمبةةة الةةذين شةةممتيم الخةةدمات التوجيييةةة 

م وقةةةد أوضةةةحت 82/1983لعةةةام الدراسةةةي % مةةةن مجمةةةوع العةةةدد الكمةةةي لطةةةالب ا15.9واإلرشةةةادية فقةةةط 
الدراسةة أن معظةةم المشةةكالت التةةي عالجيةا المرشةةدون التربويةةون تركةةزت فةي المشةةكالت الدراسةةية واألسةةرية 

 والنفسية والصحية واالجتماعية 
( بدراسةةة حاولةةت التعةةرف عمةةى واقةةع التوجيةةو واإلرشةةاد التربةةوي بدولةةة الكويةةت 1984الفةةرا،  كمةةا قةةام )   

ط طالب المرحمة المتوسطة لمستقبميم التعميمي والميني، من النتةائج الميمةة ليةذه الدراسةة أن وسبل تخطي
% من الطالب يناقشون مستقبميم في المحيط األسرى يمي ذلك محيط زمةالء الدراسةة ثةم مةع 73من  أكثر
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يتبةةين % أمةةا المرشةةد الطالبةةي فكانةةت نسةةبة استشةةارتو صةةفر% وىنةةا 4مةةدير المدرسةةة بنسةةبة لةةم تتجةةاوز 
بوضوح انحسار دور المرشد الطالبي في تمك الفترة عمى األقل فمم يستشةره أحةد مةن الطةالب فةي مسةتقبمو 

 في المدرسة. وميامو وذلك ناتج عن أسباب كثيرة منيا عدم معرفة دور المرشد الطالبي
بةةي اشةةتممت ه ( بدراسةةة اسةةتطالعية عمةةى واقةةع بةةرامج التوجيةةو واإلرشةةاد الطال1415وقةةام ) الزىرانةةي،   

مرشةدًا طالبيةًا مةن منطقةة الطةائف التعميميةة الةذين بينةوا دور اإلدارة المدرسةية تجةاه  45عينو دراستو عمةى 
دعم التوجيةو واإلرشةاد الطالبةي وخرجةت ىةذه الدراسةة بنتيجةة ميمةة تمثمةت فةي أن المرشةد الطالبةي يكمةف 

 .بأعمال إضافية ال عالقة ليا بالتوجيو واإلرشاد الطالبي
ىةة( بيدف تحميل ميني لعمل ستين مرشةدا طالبيةا، خرجةت ىةذه 1415وىناك دراسة قام بيا )الشناوي،    

الدراسةةةة بالعديةةةد مةةةن الصةةةعوبات اإلداريةةةة التةةةي يعةةةاني منيةةةا المرشةةةدون ومةةةن أىميةةةا6 عةةةدم تفيةةةم مةةةديري 
فية غالبيةةا المةةدارس والمعممةةين لطبيعةةة عمةةل اإلرشةةاد، إضةةافة إلةةى تكميةةف المرشةةد الطالبةةي بأعمةةال إضةةا

 إدارية، وعدم تعاون المعممين مع المرشد الطالبي في أداء عممو نتيجة لعدم فيميم لطبيعة عممو.
 بعض في اإلرشادية الخدمات برامج فاعمية تحديد حول 1988 ) وآخرون، بروزر )أجراىا  دراسة وفي   

 مةن االبتدائيةة المةدارس فةي ويالتربة اإلرشةاد أىميةة بيةان إلةى ىةدفت: األمريكيةة تنسةي واليةة فةي المدارس
 وكثافةة التعمةيم عمةى المتزايةد اإلقبةال ضةوء فةي كةذلك المحمةي والمجتمةع والمدرسةين الطمبةة نظةر وجيةة

، ةوطالب طالًبا ( 11663 ) الدراسة عينة بمغت وقد ، المدارس في الدراسية الفصول  أسةرة( ( 1075 و ًً
دارًيا ومدرسة مدرًسا ( 1320 ) و ، دارية وا   يتمثةل الةذي الةرئيس السةؤال عةن  اإلجابةة الدراسة حاولتو  وا 

 يقةدميا التةي اإلرشةادية الخةدمات فعاليةة عمةى مرشةد لكةل الطمبةة زيةادة تةؤثر أن يمكةن مدى أي إلى : في
 .؟ التربوي المرشد

 الدراسةة وتوصةمت ،المحمةي المجتمةعو  واإلداريةين والمدرسةين الطمبةة إلةى وجيةت اسةتبانات ثةالث واسةتخدم
 زادت مرشةد لكةل المخصصةة الطمبةة نسةبة زادت كمما أنو أقروا فئاتيم بمختمف العينة أفراد أغمبية أن إلى

 تأثيرىا وقمة اإلرشادية الخدمات فعالية ضعف إلى بالتالي ذلك وأدى ، عاتقو عمى والواجبات األعباء
اإلرشةةاد المينةةي لطةةالب واقةةع التوجيةةو و إلةةى ىةةة( بدراسةةة حةةاول فييةةا التعةةرف 1412كمةةا قةةام )النةةافع،      

المرحمة المتوسطة والثانويةة بمدينةو الريةاض وتبةين أن واقةع التوجيةو واإلرشةاد المينةي فيمةا يخةص الطةالب 
بمسةتقبميم المينةي ويعةرفيم بالتخصصةات والميةن التةي باإلمكةان  ىم، ويبصر يميراعي الفروقات الفردية بين

شاركون في األعمال اإلدارية كثيةرا ويعةانون مةن عةدم االنخراط فييا، أما فيما يخص عمل المرشدين فيم ي
 توفر اإلمكانات الالزمة لممارسة أعماليم اإلرشادية.

م( التةي ىةدفت إلةى معرفةة االتجاىةات النفسةية لممةديرين 1995ومن الدراسات أيضةا مةا قةام بيةا )نةافع،    
س التعمةةيم العةةام بالمممكةةة العربيةةة والمعممةةين والمرشةةدين الطالبيةةين تجةةاه التوجيةةو واإلرشةةاد الطالبةةي بمةةدار 

مرشةد طالبةي، وخرجةت  (155( معمما و )58( مديرا و)95السعودية، حيث نفذ دراستو عمى عينو بمغت )
ىةةذه الدراسةةة بةةان اتجاىةةات كةةل مةةن المةةديرين والمعممةةين والمرشةةدين كانةةت موجبةةو نحةةو التوجيةةو واإلرشةةاد 

 بية السعودية.الطالبي بمدارس التعميم العام في المممكة العر 
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 فةي المرشةد يقةدميا التةي اإلرشةادية الخةدمات" بعنةوان دراسةة  1990 ) وآخةرون، )جنتيةر وأجةرى    
 مةن المةدارس ىذه في التربوي المرشد دور تقييم إلى ىدفت. "المدرسين نظر وجية من االبتدائية المدرسة
 المةدارس مدرسةي مةن درسةةوم مدرًسةا ( 1313 ) مةن مكونةة عينةة واسةتخدام ، المدرسةين نظةر وجيةة

 مةن إرشةادية خدمةة ( 11 ) تضةمنت اسةتبانة البةاحثون وأعةد . األمريكيةة لويزيانةا واليةة فةي االبتدائيةة
 7 ) أىم يختار أن العينة أفراد من فرد كل من وطمب االبتدائية المدرسة في المرشد بو يقوم أن المفترض

تمام المدرسة داخل يةالتعميم العممية تفاعل في تساعد أن يمكن خدمات (  .ياوا 
 العمميةةتفعةل  أن يمكةن التةي اإلرشةادية الخةدمات أكثةر أن إلةى البيانةات تحميةل بعةد الدراسةة وتوصةمت

  .االستشارية ة والخدماتالمساعد الخدمات ىما أساسيين محورين حول تمحورتيمية التعم
ري المةةةدارس فةةةي مجةةةال التوجيةةةو ىةةةةة( بدراسةةةة ميدانيةةةة لقيةةةاس مةةةدى فاعميةةةة مةةةدي1425وقةةةد قةةةام )الةةةدىام، 

فاعميةو مةديري المةدارس فةي مجةال الخةدمات اإلرشةادية  أكثرواإلرشاد الطالبي، وكان من ابرز النتائج أن 
تمثمةةةت فةةةي معالجةةةة السةةةموك السةةةمبي داخةةةل المدرسةةةة، وتعزيةةةز السةةةموك اإليجةةةابي بةةةين الطةةةالب، واالىتمةةةام 

مةةا اقةةل فاعميةةو مةةديري المةةدارس فةةي مجةةال بتقةةديم غةةذاء صةةحي لمطةةالب مةةن خةةالل مقصةةف المدرسةةي. أ
فةةةةي المجتمةةةةع، وعقةةةةد  ةرعايةةةةة الخةةةةدمات اإلرشةةةةادية فكانةةةةت فةةةةي تعريةةةةف الطةةةةالب بةةةةبعض الميةةةةن المتةةةةوفر 

 محاضرات دينية بالمدرسة،  وتنمية االتجاىات اإليجابية نحو المين المختمفة.
 من الثانوية المدارس في ينالتربوي المرشدين دور" بعنوان 1999 ) شيرل، نجانو )دراسة وكذلك     

 من الثانوية المدارس في التربويين المرشدين دور لتحديد مقياس بناء إلى ىدفتوالتي  ."الطمبة منظور
 .ىاواي بجامعة التربية قسم وتوجييات األمريكية المرشدين جمعية تعميمات ضوء في الطمبة نظر وجية
 ىاواي بجامعة التربية كمية طمبة من وطالبة طالًبا ( 31 ) المقياس عمييا طبق التي الدراسة عينة وبمغت
 واإلرشاد والتنسيق االستشارة خدمات: وىي أبعاد أربعة من مكون مقياس بناء إلى الباحث وتوصل
 الباحث واستخدام الميني، اإلرشاد وخدمات واإلشراف التوجيو وخدمات ، النفسية والخدمات المباشر
 واألصل الدراسي المستوى متغيرات في الطمبة استجابات بين الفروق دراسةل التباين وتحميل "ت" اختبار

 إلى باإلضافة الدراسي العام خالل لممرشد الطالب زيارة مرات وعدد التراكمي، والمعدل ، العرضي
 المستوى عدا ما المتغيرات كل عمى إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة بينت وقد. الجنس
 إلى باإلضافة الدراسي العام خالل لممرشد إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة نتائج رتأظي كما ،الدراسي
 المستوى عدا ما المتغيرات كل عمى إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة بينت وقد .الجنس
 لممرشد المثالي لمدور الطمبة تصور بين إحصائيا دالة فروق وجود الدراسة نتائج أظيرت كما ،الدراسي
 يقوم. الذي الفعمي والدور
 الثانويةة المةدارس فةي لةدورىم التربةويين المرشةدين تصةور" بعنةوان دراسةة 1999 ) يائيةل، بةار )وأجةرى 
 اإلرشةاد أقسةام ورؤسةاء المخططةين تزويةد إلةى تالشةمالية، ىةدف أمريكةا فةي المختمطةة النياريةة الييوديةة
 الثانويةة المةدارس فةي الموجةودة اإلرشةاد بةرامج تقيةيم مةن تمكةنيم بمعمومةات الثانويةة المةدارس ومةديري
 والقيةاس ، المينةي والتوجيةو واالستشةارة اإلرشةاد: وىةي مجةاالت سةتة مةن مكونةة اسةتبانة الباحةث استخدام
 350 ) قدرىا عينة عمى المساندة اإلدارية والخدمات ، واإلدارة والتنسيق التوجيو برامج وتطوير ، والتقويم
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 النمةو مجةاالت فةي خمفيةة لةدييم الةذين الييةود حاخامةات أن إلةى النتةائج وصةمتوت ومرشةدة، مرشةًدا (
 أنةو ال إلةى أيًضةا الدراسةة وتوصةمت ، مرشةد أي مةن أكثر بالدين متعمقة إرشادية خدمات يقدموا اإلنساني

 كمةا ، اإلرشةادية والتوجيةو الخةدمات لمجةال بالنسةبة الجةنس لعامل تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد
 بخةدمات يقومةون فمةا فةوق عاًمةا  43 )العمةر) مةن يبمغةون الةذين المرشةدين أن إلةى الدراسةة نتةائج لةتد

 المرشةدين أن أيًضةا الدراسةة نتةائج وأظيةرت ذلةك مةن عمةًرا األقةل المرشةدين مةن غيةرىم من أكثر إرشادية
 إرشةادية بخةدمات نيقومةو  فةأكثر ( 150 ) المرشةد إلى نسبة  الطمبة فييا تكون مدارس في يعممون الذين
 .طالًبا ( 150 ) عن المرشد إلى الطمبة نسبة فييا يقل التي في المدارس المرشدين من أكثر

التربةوي  المرشةد ودور التربةوي اإلرشةاد واقةع عمةى التعةرف إلةى ىةدفت(، دراسةة 2001العةاجز، )وأجةرى 
 غةزة، بمحافظةات الثانويةة ارسوالمةد العميةا األساسةية المةدارس فةي تواجيةو التةي المشةكالت إلةى ةباإلضاف
 الدراسة مجتمع وتكون .التعميمية والمنطقة التعميمية والمرحمة الجنس بمتغير المشكالت ىذه عالقة ومدى
 ( 88 ) الدراسةة عينةة وبمغةت المرشةدين مةن ( 105 ) عةددىم والبةالغ المةدارس بيةذه المرشةدين جميع من

 مةن البسةيطة العشةوائية بالطريقةة اختيةارىم تةم الدراسةة مجتمةع مةن%(  44) بنسةبة ومرشةدة مرشةًدا
( 3) عمةى موزعةة فقةرة ( 27 ) عمةى ممتاشةت اسةتبانة تصميم تم الالزمة البيانات ولجمع.الثالث المديريات
 في التربوي اإلرشاد واقع أن الدراسة نتائج وبينت ،االستبانة نياية في مفتوح سؤال إلى باإلضافة مجاالت
 ميمةات وعميةو فاعةل التربةوي المرشةد دور وأن ، موجةود ىو مما أكبر واىتمام يةعنا إلى بحاجة المدارس

 األولةى المرتبةة عمةى حةاز والتةدريب باإلعداد المتعمقة المشكالت مجال أن عن النتائج أسفرت كما .كبيرة
 فةي العمةل ظةروف بمشةكالت المتعمق المجال وجاء (% 97,33 ) قدرىا بنسبة الثالث لممجاالت بالنسبة

 في التدريسية والييئة باإلدارة المتعمقة المشكالت وجاءت (% 74,17 ) قدرىا مئوية بنسبة الثانية لمرتبةا
 ذات فةروق وجةود عةدم النتةائج ظيةرت أ كمةا%( 56,45)            قةدرىا مئويةة بنسةبة لثالثةة ا المرتبةة
 والمرحمةة المرشةد جةنس مةن كةل إلةى تعةزى المرشةدين لةدى المشةكالت متوسةطات بةين إحصةائية داللةة

 . ليا التابع التعميمية والمنطقة بيا يعمل التي التعميمية
 كةل فةي مسةتقل تربةوي مرشةد وتخصةيص أكبةر بدرجةة التربةوي اإلرشةاد بجانب باالىتمام الدراسة وأوصت
 فةي دوره وتوضةيح التربةوي لإلرشةاد اإلعالمةي بالجانةب االىتمةام إلى باإلضافة الوزارة مدارس من مدرسة

 .جتمعالم
( بدراسة ىدفت التعرف إلى ميام المرشد التربةوي ذات األىميةة الكبةرى والصةغرى 2004) حكما قام السمي

مةةن وجيةةةة نظةةةر مةةديري المةةةدارس والمرشةةةدين الطالبيةةين، كةةةذلك التحقةةةق مةةن ميةةةام المرشةةةد الطالبةةةي ذات 
الميمةة لممةديرين  الممارسة الكبرى والصغرى، وبيان األثر اإلحصائي الختالف بعةض السةمات الشخصةية

والمرشدين في تحديةد درجةة ممارسةة ميةام المرشةد الطالبةي. وأخيةرًا ترتيةب أىةم عشةر معوقةات تحةول دون 
ممارسةةة المرشةةد لميامةةو فةةي التوجيةةو واإلرشةةاد الطالبةةي مةةن خةةالل وجيةةة نظةةر الفئتةةين. وصةةممت اسةةتبانة 

بأىميةةةة ميةةةام المرشةةةد الطالبةةةي مةةةن أجةةةل تحقيةةةق تمةةةك األىةةةداف، وقةةةد توصةةةمت الدراسةةةة إلةةةى نتةةةائج تتعمةةةق 
وممارسةةتو، كةةذلك معوقةةات عممةةو مةةن خةةالل وجيتةةي نظةةر مةةديري مةةدارس التعمةةيم العةةام بمنطقةةة الريةةاض 
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التعميميةةةة ومرشةةةدييا. كمةةةا قةةةدمت الدراسةةةة عةةةدة مقترحةةةات لمرقةةةي بعمةةةل المرشةةةد الطالبةةةي وتفاعةةةل مةةةديري 
 المدارس معو.  

مرتبطةةة بمتغيةةرات الدراسةةة  دراسةةات وبحةةوثمةةن  ميةةةاإلطةةالع عومةةن خةةالل العةةرض السةةابق لمةةا تيسةةر  
ن الدراسةةةات السةةةابقة العربيةةةة منيةةةا الحاليةةةة ، ورغةةةم االسةةةتفادة القيمةةةة مةةةن ىةةةذة الدراسةةةات فقةةةد اتضةةةح  مةةة

 واألجنبية ما يمي6
نةةةدرة الدراسةةةات الفمسةةةطينية التةةةي تناولةةةت اإلرشةةةاد التربةةةوي بشةةةكل عةةةام وممارسةةةة المرشةةةد التربةةةوي  .1

 لميامو بشكل خاص، ويرجع ذلك إلى حداثة التجربة اإلرشادية في المدارس الفمسطينية.

اىتمت الدراسات السابقة بواقع اإلرشاد والتوجيو الطالبي وما يقدمو من خةدمات ومةا يواجيةو مةن  .2
 .معوقات

تناولت الدراسات السابقة دور المرشد الطالبي من وجية نظر المرشدين والطمبة والمدرسةين، ولةم  .3
 تتطرق ىذه الدراسات لميام المرشد التربوي من وجية نظر المديرين، باستثناء دراسة السميح.

ىةةذه  اسةةتفاد الدراسةةة الحاليةةة مةةن الدراسةةات السةةابقة فةةي بنةةاء أداة الدراسةةة، ومناقشةةة بعةةض نتةةائج .4
 الدراسة. 

لمدراسةةة الحاليةةة ميةةزة تجعميةةا تسةةد فراغةةًا كبيةةرًا فةةي البحةةث التربةةوي عنةةدما تناولةةت ميةةام المرشةةد  .5
 التربوي في المدارس الفمسطينية.

 
 إجراءات الدراسة:

 المنيج المستخدم6 استخدم المنيج الوصفي نظرا لمالءمتو لطبيعة الدراسة. .1

مةةديري المةةدارس األساسةةية والثانويةةة  راسةةة عمةةى جميةةعالدراسةةة6 اشةةتمل مجتمةةع الدوعينةةة  مجتمةةع .2
 ( 155) عةددىم ومديراتيا في تربية جنوب الخميل والمتوفر فييةا خةدمات اإلرشةاد التربةوي والبةالغ

( مةديرا، مةن مجتمةع الدراسةة كمةا  71عينةة عشةوائية قواميةا )  ، اختيةرت مةنيممديرا من الجنسين
 (6  1ىو موضح في الجدول رقم )

 
 
 
 

 
 (1دول رقم )الج

 ( مديرا ومديرة71)ن= توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة
 العدد مستوى المتغير المتغير

 36 ذكر الجنس

 35 أنثى
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 11 دبموم المؤىل

 47 بكالوريوس
 13 ماجستير فأعمى

 35 أساسية نوع المدرسة

 41 ثانوية

، تم بناؤىا وتطويرىا مستعينا الباحث استبانة دعلتحقيق أىداف الدراسة أ وصف أداة الدراسة6
باألدب التربوي المتعمق بموضوع الدراسة، والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع، وكذلك تم االستفادة 

في صورتيا النيائية  ة. وتكونت االستبان، والعاممين في الحقل التربوياإلرشادالمتخصصين في من آراء 
الخماسي لتقدير ( (Likerمن عباراتيا وزنا مدرجا وفق سمم ليكرت فقرة لكل  أعطي ( فقرة. 27)من 

الجنس6 ) ذكر،  عمى المتغيرات المستقمة التالية6 ةاالستبان تاشتمم .فقراتيامن فقرة  كل درجة أىمية
(، أساسية، ثانوية 6 )نوع المدرسة،(دبموم، بكالوريوس، ماجستير فأعمى )والمؤىل العممي6، أنثى(
تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية التربية والتعميم جنوب الخميل لمدى  متغير التابع وىووال

 .ممارسة المرشد التربوي لميامو
 

 6 ةاالستبان وثبات صدق 

، من ذوي الخبرة واالختصاص ( محكماً 12) عمى يابعرضة وذلك تم التحقق من صدق االستبان
مة العبارات والمجاالت ألغراض ءإلبداء مالحظاتيم وآرائيم حول مال ، وذلكالتربوي اإلرشادمجال في 

الدراسة، وسالمة المغة ووضوحيا، وقد تم األخذ  جالالدراسة، من حيث شموليتيا وتغطيتيا لم
كما تم حساب الصدق  فقرات أخرى، حذف، فأعيدت صياغة بعض الفقرات، وتم بمالحظات المحكمين

 جميعوقد تبين أن  الكمية، الدرجة   األداة مع عبارات  درجاتط جميع بطريقة االتساق الداخمي برب
 .األداة، وىذا مطمئن الستخدام  5.83 – 5.76فقرات األداة بأنيا تتراوح ما بين 

 
  
 
 
بإيجةاد  مةديرًا ومةديرة ( 71 ) ةالدراسةة البالغةعينةة عمةى  ةتةم حسةاب ثبةات االسةتبيانومن جية أخةرى فقةد  

 .(5.84( حيث بمغ معامل الثبات )Cronbach- Alpha) معامل
 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية6المعالجة اإلحصائية: 

 oneتحميةةل التبةةاين األحةةادي  ،  t-Testاختبةةار ، المتوسةةطات الحسةةابية واالنحرافةةات المعياريةةة .أ 

way analysis of variance    معادلة الثبات كرنباخ ألفا.و 
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تقةةةةديرات  تفسةةةر المتوسةةةطات الحسةةةابيةوبنةةةاًء عمةةةةى رأي المحكمةةةين  صةةةائي ،وألغةةةراض التحميةةةل اإلح
 6حسب السمم التالي مديري ومديرات المدارس لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 1  -  2.49 ممارسة متدنية. 
 2.55  -   3.49 ممارسة متوسطة. 

 3.55 -  5   ممارسة كبيرة. 

  ومناقشتها: عرض نتائج الدراسة
ما تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية  والذي ينص: لنتائج المتعمقة بالسؤال األولأوال: ا

 تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو؟
لإلجابة عنو، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 

 (26كما ىو موضح في الجدول رقم )ستبانة عمى كل فقرة من فقرات اال
 (2الجدول رقم )

 جميع فقرات االستبانة. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى
المتوسط  الفقرة الترتيب رقم الفقرة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة ممارسة 
 المرشد لميامو

 كبيرة  5.75 4.68 ى نشر الوعي اإلرشادي بالمدرسة.يعمل المرشد عم 1 4

يعد المرشد التربوي الخطة السنوية لبرنامج التوجيو  2 1
 واإلرشاد بالمدرسة.

 كبيرة 5.57 4.41

 كبيرة 5.65 4.33 يعمل المرشد عمى عقد محاضرات إرشادية بالمدرسة. 3 15

في  كيفعمى الت لمساعدة الطمبة تعزيز السموك اإليجابي  4 14
  .المدرسة

 كبيرة 5.46 4.55

يتابع المرشد يوميا الحاالت المحولة من مدير المدرسة   5 6
 والمعممين.

 كبيرة 5.61 3.98

معالجة مشكالت  ييتعاون المرشد مع إدارة المدرسة ف 6 11
 الطمبة.

 كبيرة 5.75 3.94

 كبيرة 5.67 3.95 بناء عالقات بناءة مع المعممين ىيعمل المرشد عم 7 27

 ةيعقد المرشد التربوي اجتماعات مع المعممين لمناقش 7 5
 حاالت الطمبة.

 كبيرة 5.53 3.95

 كبيرة 5.71 3.88 يتابع المرشد حاالت الغياب المتكرر عن المدرسة. 8 7

 كبيرة 5.52 3.85 يتابع المرشد حاالت التأخر الصباحي يوميا. 9 9

 كبيرة 5.61 3.78 المدرسةالتسرب من  يتابع المرشد حاالت 15 23

 كبيرة 5.65 3.76 يعالج المرشد السموك الطمبة العدواني في المدرسة 11 22

يعمل المرشد عمى تنفيذ برنامج التوجيو واإلرشاد  12 24
 المدرسي.

 كبيرة 5.65 3.74

 كبيرة 5.66 3.72 يحافظ المرشد عمى سرية الممفات اإلرشادية. 13 25

 كبيرة 5.59 3.64 التربوي في إثراء اإلذاعة المدرسية.يشارك المرشد  14 21

يعد المرشد الخالصات الشيرية والفصمية لألعمال التي  15 2
 قام بيا.

 كبيرة 5.96 3.52
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يشارك المرشد التربوي كعضو فاعل في المجنة الصحية  16 25
 لتحقيق أىدافيا.

 متوسطة 5.85 3.49

لمتحضير لمجامعة ومينة مساعدة طمبة المرحمة الثانوية  16 19
 المستقبل.

 متوسطة 5.75 3.49

يعمل المرشد التربوي عمى تشكيل لجان إرشادية في  17 26
 المدرسة.

 متوسطة 5.75 3.74

 متوسطة 5.92 3.45 يعقد المرشد التربوي اجتماعات مع أولياء أمور 18 8

 متوسطة 5.87 3.41 يقوم المرشد بتعبئة سجل تراكمي لمطالب. 19 13

 متوسطة 5.91 3.39 يشغل المرشد ما يسند إليو المدير من الحصص. 25 18

 تيشارك المرشد في مالحظة سموك الطمبة أوقا 21 12
 االستراحة.

 متوسطة 5.85 3.13

 تدنيةم 5.84 2.13 االحتياجات الخاصة. ييقدم المرشد برامج عالجية لذو  22 16

 تدنيةم 1.55 1.98 تأخرين دراسيا.يعمل المرشد عمى مساعدة الطمبة الم 23 17

 تدنيةم 5.97 1.92 مع زمالء المينة. ةيتبادل المرشد التربوي الرأي والخبر  24 15

 تدنيةم 1.58 1.68 عممو. ايجري المرشد اختبارات تربوية ونفسية يتطمبي 25 3

 متوسطة 5.31 3.38 الدرجة الكمية  

( أن المتوسةطات الحسةابية لفقةرات االسةتبيان انحصةرت 2) تشير نتائج التحميةل كمةا يوضةحيا الجةدول رقةم
ن جميةةع تقةةديرات مةةديري المةةدارس لمةةدى ممارسةةة المرشةةد التربةةوي 1.68و  4.68بةةين المتوسةةطات ) (، وا 

( قد حصمت عمى درجة متوفرة بدرجة كبيةرة أو بدرجةة متدنيةة 27لميامو التي تمثميا فقرات االستبيان ال )
والمتوسةةطات مةةن )  ،( بدرجةةة متدنيةةة 2.49_ 1المتوسةةطات الحسةةابية مةةن ) حيةةث اعتبةةرت الفقةةرات ذات 

( بدرجةةةة كبيةةةرة. وبنةةةاء عمةةةى ىةةةذا  5_  3.55( بدرجةةةة متوسةةةطة، ، والمتوسةةةطات مةةةن )  3.49_  2.55
متةةوفرة بدرجةةة كبيةةرة وكةةان اللمميةةام  و( فقةةرة قةةد حصةةمت عمةةى درجةةة ممارسةة16التصةةنيف، وتبةةين وجةةود )

( فقةةةرات قةةةد حصةةةمت عمةةةى 7(، ووجةةةود )3.64_ 4.68بةةةين المتوسةةةطات )  اً متوسةةةطيا الحسةةةابي محصةةةور 
بةةةين المتوسةةةطات )  متةةةوفرة بدرجةةةة متوسةةةطة وكةةةان متوسةةةطيا الحسةةةابي محصةةةوراً اللمميةةةام  ودرجةةةة ممارسةةة

لمميةام متةوفرة بدرجةة متدنيةة، وكةان  و( فقرات قد حصمت عمةى درجةة ممارسة4(، ووجود ) 3.13_  3.49
(. وبالتالي فإنو يمكن اعتبةار أن تقةديرات  1.68_  1.98بين المتوسطات )  متوسطيا الحسابي محصوراً 

 مديري المدارس لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو متوسطة.
 6 يكبيرة من وجية نظر مديري المدارس في ممارسة بدرجةأما أبرز ميام المرشد التربوي 

وتعزى ىذه النتيجة إلى أن ىناك ضعف في تقدير قيام المرشد التربوي بنشر الوعي اإلرشادي بالمدرسة، 
أىمية اإلرشاد التربوي بشكل عام ودور المرشد التربوي بشكل خاص في المدرسة، ولعل ذلك نابع من 
عدم اىتمام المجتمع ووسائل اإلعالم بجميع أشكاليا بأىمية ىذا الدور. وليذا ركز المرشدون عمى نشر 

ا يؤكد ذلك ما أشارت لو الدراسة من ميام أخرى لممرشدين جاءت الوعي اإلرشادي بجميع أشكالو ومم
المرشد في إثراء اإلذاعة عقد محاضرات إرشادية بالمدرسة، ومشاركة  كبيرة مثل ادرجة ممارستي

، وىذه الممارسات تيدف باألساس إلى نشر الوعي اإلرشادي بالمدرسة، واتفقت ىذه النتيجة مع المدرسية
(، أن ضعف اإلعالم اإلرشادي في البيئة المحمية، جاءت في 2551العاجز) ما أشارت إليو دارسة
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المرتبة األولى لممشكالت التي تواجو المرشدين بمحافظات غزة. مع أن معظم ممارسات المرشد في 
تحقيق أىداف اإلرشاد المدرسي تحمل في طياتيا نشر الوعي اإلرشادي. ومن خالل خبرة الباحث في 

تضمنت أىداف الخطة اإلرشادية السنوية لممرشدين المعدة من وزارة التربية والتعميم اإلرشاد المدرسي 
نشر الوعي اإلرشادي كأحد أىدافيا الرئيسية، وجاء نشر الوعي اإلرشادي ىدف من أىداف خطة معظم 

حددت اإلدارة العامة لألنشطة  المرشدين في المدارس، ونظرا ألن التخطيط ىو بداية أي عمل فقد
صياغة خطة سنوية أو  في الخاصةالبية بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية ميام المرشد التربوي الط

وذلك قبل بداية العام الدراسي بثالث أسابيع، بحيث تشمل ىذه  برنامج سنوي بكل مدرسة يعمل بيا
تنفيذ األىداف الخطة المواضيع التالية6 اليدف العام من اإلرشاد، وتحديد الفئة المستيدفة، وآلية 

 .تو، وعمل برنامج لتقييم تنفيذ البرنامج ومتابعذلك الخاصة وكيفية

الخطة السنوية لبرنامج وىذا ما أكدت عميو الدراسة من أن درجة ممارسة المرشد التربوي لميام إعداد    
السميح  في حين اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة .جاءت بدرجة كبيرة أيضا التوجيو واإلرشاد بالمدرسة

(، التي أشارت أن من الممارسات العشرة الصغرى لممرشد من وجية نظر مديري المدارس أن 2554)
 يعد المرشد الخطة السنوية لبرنامج التوجيو واإلرشاد بالمدرسة.

المرشد التربوي في تعزيز السموك اإليجابي إسيام  ومن الممارسات التي جاءت بدرجة كبيرة 
، ولعل ذلك يعود إلى معرفة المرشد لطبيعة دوره في المدرسة المدرسةلتكيف في عمى االطمبة لمساعدة 

اإلدارة العامة لألنشطة الطالبية بوزارة التربية والتعميم الفمسطينية لميام المرشد التربوي  ووفق ما حددت
حيث بدأت ب6 عمل المرشد التربوي عبارة عن مساعد ومسيل في نمو الطالب وتطويره من جميع 

لجوانب النفسية والتربوية والمينية من خالل أدوار عامة منيا تعزيز السموك االيجابي ومساعدة الطمبة ا
واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة  .(1996)وزارة التربية والتعميم، عمى التكيف مع البيئة المدرسية 

ي بين الطالب، وكذلك مع ه( التي أشارت أن المرشد يعمل عمى تعزيز السموك االيجاب1425الدىام )
( التي أشارت أن من ميام المرشد الطالبي ذات األىمية الكبرى إسيامو 2554نتيجة دراسة السميح )

 في تعزيز السموك االيجابي بين الطالب في المدرسة.
محةاالت المحولةة مةن مةدير المدرسةة لالمرشةد يوميةا متابعةة  ومن الممارسات التي جاءت بدرجة كبيرة

ولعةل ذلةك يعةود إلةى التعةاون  معالجةة مشةكالت الطمبةة. يالمرشد مةع إدارة المدرسةة فة، وتعاون نوالمعممي
المتبادل بين مدير المدرسة والمرشد من خةالل تفيةم كةل منيمةا لةدور األخةر،  فممارسةات المرشةد التربةوي 

مشةةكالت التةةي تيةةدف إلةةى االنةةدماج مةةع الييئةةة اإلداريةةة والتدريسةةية حتةةى يسةةاعد ذلةةك فةةي التغمةةب عمةةى ال
مةةةع  ببةةةاءةبنةةةاء عالقةةةات  ىعمةةة تواجةةةو الطمبةةةة، وىةةةذا مةةةا أكةةةدت عميةةةو نتيجةةةة الدراسةةةة مةةةن حةةةرص المرشةةةد

. ولعةةل مةةا يؤكةةد ىةةذا التعةةاون أن درجةةة حةةاالت الطمبةةة ةاجتماعةةات مةةع المعممةةين لمناقشةة هعقةةد، و المعممةةين
التةأخر الصةباحي، والتسةرب، ممارسة المرشد جةاءت كبيةرة فةي الميمةات التاليةة6 متابعةة حةاالت الغيةاب، و 

والسةموك العةدواني، و ىةذه الميةام ال تتحقةق إال بالتعةاون مةع الييئةة اإلداريةة والتدريسةية فةي المدرسةة وكةةل 
ىذه الميام تيدف إلى تنفيذ برنامج التوجيو واإلرشاد في المدرسة وىذا ما يحةرص عميةو المرشةد. واختمفةت 

(، أن وجةود الةنمط اإلداري المتسةمط يحةد مةن فاعميةة 2551اجز)ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دارسة الع



 15 

المرشةةد التربةةوي، وعةةدم تعةةاون اإلدارة والمعممةةين مةةع المرشةةد، وضةةعف العالقةةات االجتماعيةةة بةةين المرشةةد 
والييئة اإلدارية، كانت من مشكالت اإلرشاد التربوي في محافظة غزة،وكذلك اختمفت ىةذه النتيجةة مةع مةا 

ه(، فةةي نقةةص 1412ه(، والنةةافع )1415ه(، والشةةناوي )1415ة  كةةل مةةن الزىرانةةي )أشةةارت إليةةو دارسةة
اىتمةةةام مةةةةدير المدرسةةةةة بالتوجيةةةةو واإلرشةةةاد الطالبةةةةي، وعةةةةدم اىتمةةةةام بعةةةض المعممةةةةين بالتوجيةةةةو الطالبةةةةي 

 واإلرشاد الطالبي.
ة، محافظةةة المرشةةد عمةةى سةةرية الممفةةات اإلرشةةادي ومةةن الممارسةةات التةةي جةةاءت بدرجةةة كبيةةرة أيضةةا

وليس بالغريب أن تكون ىذه بدرجة كبيرة نظرا لكون السرية أحد المبةادىء التةي يقةوم عمييةا اإلرشةاد وأحةد 
مقومات نجاحو، وبالمحافظة عمى السرية تتحقق الثقةة بةين المرشةد والمسترشةد. وجةاءت الممارسةة األخيةرة 

، نظةةةرا ألن خالصةةةة قةةةام بيةةةاالخالصةةةات الشةةةيرية والفصةةةمية لألعمةةةال التةةةي بدرجةةةة كبيةةةرة إعةةةداد المرشةةةد 
 أعمالو مطموبة لتقديميا لرئيس قسم اإلرشاد في مديرية التربية والتعميم لإلطالع عمييا وتقيميا. 

 االمرشةةد اختبةةارات تربويةةة ونفسةةية يتطمبيةة أمةةا الممارسةةات التةةي جةةاءت بدرجةةة متدنيةةة فكانةةت أن يجةةري
عةةدم معرفةةة المرشةةد التربةةوي بطريقةةة تطبيقيةةا، عممةةو، ولعةةل السةةبب يعةةود إلةةى عةةدم تةةوفر ىةةذه االختبةةارات و 

(، أن مةةن أىةةم مشةةكالت إعةةداد المرشةةدين فةةي محافظةةة غةةزة 2551وىةةذا مةةا أكةةدت عميةةو دراسةةة العةةاجز )
ىمةةال النةةواحي التطبيقيةةة فةةي اإلرشةةاد،  وتةةدريبيم تمثمةةت فةةي عةةدم تةةوفر االختبةةارات النفسةةية لةةدى المرشةةد، وا 

مةع  ةالمرشةد التربةوي الةرأي والخبةر  لة النظرية. وجاءت ممارسة تبةادواقتصار الدورات التأىمية عمى الدراس
(، أن مةةن أىةةم مشةةكالت 2551زمةةالء المينةةة بدرجةةة متدنيةةة وىةةذا مةةا أكةةدت عميةةو أيضةةا دراسةةة العةةاجز )

إعداد وتدريب المرشدين في محافظة غزة تمثمت فةي قمةة تبةادل الةرأي والخبةرة بةين زمةالء المينةة. وجةاءت 
االحتياجةةةات الخاصةةةة كممارسةةةة  يوتقةةةديم بةةةرامج عالجيةةةة لةةةذو  طمبةةةة المتةةةأخرين دراسةةةيا،مسةةةاعدة الكةةةذلك 

(، أن مةةن ميةةام المرشةةةد ذات 2554متدنيةةة، واختمفةةت ىةةذه النتيجةةة مةةةع مةةا أشةةارت إليةةو دارسةةةة السةةميح )
الممارسةةة الكبةةرى دراسةةة المرشةةد الطالبةةي ومعالجتةةو أوضةةاع الطةةالب المتةةأخرين دراسةةيا، وبحثةةو حةةاالت 

(، التي أشةارت أن ميةادين التوجيةو 1984ب التحصيمية والسموكية، واختمفت كذلك مع دراسة داوود )الطال
 واإلرشاد تركز عمى االىتمام بالمشكالت الدراسية. 

تقديرات مديري المدارس ومديراتيا  ىل تختمفالثاني والذي ينص : النتائج المتعمقة بالسؤال ثانياثانيا
6 الجنس، متغيرات الدراسة فيل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو باختالفي مديرية تربية جنوب الخم
 ؟المؤىل العممي، نوع المدرسة

تقديرات مديري المدارس  لإلجابة عن السؤال الثاني وضع الباحث ثالث فرضيات لمفروق في 
لى اختالف تعزى إ ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 .كما يمي كمتغيرات، الجنس،  والمؤىل العممي، ونوع المدرسة وذل
 الفرضية األولى:

 تقديرات مديري المدارس في ( = .0.0 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
الف تعزى إلى اخت ومديراتها في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لمهامه

 لمتغير، الجنس.
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تقديرات مديري المدارس  في لمفروق   (T-test)لمتحقق من صحة الفرضية األولى استخدم اختبار 
لمتغير الجنس،  تعزى ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 (.3وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم )
 

 (3الجدول رقم )
تقديرات مديري ومديرات المدارس في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد  لمفروق في (T-test)تبار نتائج اخ

 تعزى لمتغير الجنس. التربوي لميامو
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت  درجات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 5.44 5.78 49 5.35 3.45 28 ذكر
 5.65 3.33 23 أنثى

 في (،   =5.55( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3تبين من الجدول رقم )
 تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

اختالف  لمدى ممارسة المرشد لميامو عمى سطةلمتغير الجنس فقد كانت تقديرات المديرين متو  تعزى
   (.3.33)( أو اإلناث بمتوسط حسابي   3.45جنسيم، سواء الذكور منيم بمتوسط حسابي )

 
 
 

 الفرضية الثانية:
تقديرات مديري المدارس  في ( = .0.0 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

تعزى إلى اختالف  الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لمهامه في مديرية تربية جنوب ومديراتها
 لمتغير،المؤهل العممي.

لتقديرات مديري  لمتحقق من صحة الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ب متغير المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو حس

 (.4، وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم )المؤىل العممي
 

 (4الجدول رقم )
لتقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو حسب متغير المؤىل العممي
 االنحراف المعياري لمتوسط الحسابيا العدد المؤىل العممي

 5.39 3.31 9 دبموم
 5.26 3.33 32 بكالوريوس
 5.31 3.58 15 ىماجستير فأعم



 17 

 5.31 3.38 51 المجموع

ومن خالل مالحظة قيم المتوسطات الحسابية، تبين أن ىناك فروقًا بين المتوسطات الحسابية. ولمتحقق إذا ما 
 (one way analysis of variance)تم استخدام تحميل التباين األحاديكانت ىذه الفروق دالة إحصائيا، 

 (5لمفروق بين تقديرات مديري المدارس كما ىو موضح في الجدول رقم )
 

 (5الجدول رقم )
تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في  في لمفروق (one way analysis of variance)نتائج اختبار 

 لمتغير المؤىل العممي. تعزى لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامومديرية تربية جنوب الخميل 
درجات  مصدر التباين

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 5.56 2.99 5.26 5.53 2 بين المجموعات
 5.59 4.21 48 داخل المجموعات

 - 4.73 55 المجموع
 

 في (،   =5.55( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )5رقم ) تبين من الجدول
 تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 ىلمدى ممارسة المرشد لميامو عم لمتغير المؤىل العممي فقد كانت تقديرات المديرين متوسطة تعزى
 اختالف مؤىميم العممي.

 
 :ةالفرضية الثالث

تقديرات مديري المدارس  في ( = .0.0 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
تعزى إلى اختالف  في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لمهامه ومديراتها

 لمتغير نوع المدرسة.

تقديرات مديري المدارس  في لمفروق   (T-test)ة األولى استخدم اختبار لمتحقق من صحة الفرضي
لمتغير نوع  تعزى ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو

 (.6المدرسة، وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم )
 

 

 (6الجدول رقم )
مديري المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد تقديرات  لمفروق في (T-test)نتائج اختبار 
 تعزى لمتغير نوع المدرسة. التربوي لميامو
المتوسط  العدد نوع المدرسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت  درجات الحرية
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية
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 5.17 -1.45 49 5.27 3.32 28 أساسية
 5.34 3.44 23 ثانوية

 
 في (،   =5.55( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )6تبين من الجدول رقم )

 تقديرات مديري المدارس ومديراتيا في مديرية تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو
 لمدى ممارسة المرشد لميامو عمى لمتغير نوع المدرسة، فقد كانت تقديرات المديرين متوسطة تعزى

 (.  3.44( أو ثانوية بمتوسط حسابي )3.32اختالف نوع مدرستيم، سواء أساسية بمتوسط حسابي )

يتضح من نتائج التحميل اإلحصائي لمسؤال الثاني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
ي مديرية تربية جنوب الخميل لمدى في تقديرات مديري المدارس ومديراتيا ف ( =5.55مستوى الداللة )

تعزى إلى اختالف متغيرات الجنس، والمؤىل العممي، ونوع المدرسة.  ممارسة المرشد التربوي لميامو
ولعل ذلك يعود تشابو ظروف المدارس، وتشابو تأىيل المرشدين نظرا لمركزية تدريبيم في وزارة التربية 

( التي أشارت وجود فروق في 2554مع نتيجة دراسة السميح ) والتعميم الفمسطينية، واختمفت ىذه النتيجة
 لمتغير الجنس والمرحمة التعميمية.تقديرات مديري المدارس لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو تعزى 

 
 التوصيات:

 بناء عمى النتائج السابقة توصمت الدراسة إلى التوصيات التالية6
 توضيح دوره في العممية التربوية.االىتمام إعالميا باإلرشاد التربوي، و  .1

 االحتياجات الخاصة. يضرورة أن يقدم المرشد برامج عالجية لذو  .2

 ضرورة أن يساعد الطمبة المتأخرين دراسيا.  .3

 مع زمالء المينة. ةحث المرشد التربوي عمى تبادل الرأي والخبر   .4

 تدريب المرشدين وتأىيميم عمى تطبيق االختبارات تربوية ونفسية. .5

 عمل المرشد. ار االختبارات التربوية والنفسية التي يتطمبيتوفي  .6

 وضع آلية لتعاون أولياء األمور مع المرشد التربوي. .7

 مساعدة المرشد لطمبة المرحمة الثانوية لمتحضير لمجامعة ومينة المستقبل. ضرورة .8
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