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 اإلهداء

وسلم عليه هللا صلى محمد ... الحق ببيوح الخلق، سيِّد العظمى والقدوة ول،ل ا اإلمام إلى  

المخلصين عاةلدوا العاملين، لعلماءا كلِّّ  إلى  

ون فأقول لهم:إلى كّل مرشد ومرشدة أرادوا اإلصالح والع  

و ال تعاملهم إال بإنصاف           تمش في الناس إال رحمة لهمال  

        العتاهية            أبو 

امهيمر في ع أطال هللاُ  أبي وأميإلى   

 إلى عائلتي أخوتي أخواتي

الدته رعاهما هللاإلى والد زوجي وو   

ى رفيق دربي زوجي الغاليلإ  

 وار()يوسف وسارة وسكبدي  اتفلذ إلى

معروفاً  لي أسدى أو عونًا، لي مقدّ  أو حرفًا، علمني من كلّ  إلى  

والمغفرة. القبول وجل عزّ  مولىلا سائالً  المتواضع، العمل هذا هديأُ   

 
 :حثةالبا

 نداء أبو طير
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 :قرارإ
خاصةة، جةة الااجتةرير، نأنهةا نر جةة أب ةا   المعة الخليل، لنيل در لجاسالة بأنها قدمت عدة الر  أنا م   أقر  

ي أي جةءء منهةا، لةم م ةدي لنيةل درجةة  ل ةا أ شارة لة  ييثاةا نرد، نأه هةال الدراسةة أنما تم اإل باسرثناء

 معهد اخر. جامعة أن
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 تاريخ: ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت
 

 وتقدير كرش
الع ل نالدين ال ائل ف   لاي أنعم  ل  بنعار   ال اد هلل يرى يبلغ ال اد منرهال، ال اد هلل ا

 العظ م.صدق هللا  (76)سف آمة سورة يو  (َوفَْوَق ُكِلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليم  كراب  العءيء )
 جدوا ما تكافئونه بهم تا فكافئوه، فإن لمن صنع إليكم معروف نسلم()صلى هللا  ل    ول هللانقال رس

 رنال ابو دانند.( فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه
الدكرور  الدراسة لف  برنامج الااجترير نمشرف ها ة  من ر ان  طالب إلىكر أتوج  بالش  

  دير.نالر  االيرراي  ، فل  من  كل  الرسالةء نجل،  لى ، الاي ل  الفضل بعد هللا  الاصري ه م إبرا 
خاصة  الدراسة لها نيتر ل  أمرا ، نساهم ف  انجاح كل من قدي ل   ونا   إلىر لشكي بانأت د  

    .اي لاتر  منهممكرب مديرية الررب ة نالر عل م لادينة ال دس قتم اإلرشاد الر ربوي للرعانه الكبير ال  
خار ر نما -م اد شاهين .دأ. لجنة مناقشة الرسالة الا ررمين لى إالجءيل  ركبالش   ي  كاا أت د   ج ا  ا  

                                          ...مار نا داخل ا   -نبيل الجندي د.أ.ن 
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 ملخص الدراسة
مةةةةدى ماارسةةةةة ن    ف ضةةةةا الةةةةوظمتةةةةروى الر  قةةةةة  االرتباط ةةةةة  بةةةةين العال معرفةةةةة  إلةةةةى  راسةةةةة  الد هةةةةدفت

اسرخدمت البايثة  الانهج  الوصف  بشةق   ، ن ة ال دسرس مدينف  مدا اإلرشادمة  ند الارشدين   لاهارات  ا
ةةامل   لةةى جا ةةع  أفةةراد  مجرالاتةةح  بطري ةةة الر  ليلةة  ناالرتبةةاط ، نأ جريةةت الدراسةةة  اةةع  الدراسةةة البةةالغ  الش 

 ،س  الر ضةةةا الةةةوظ ف مق ةةةا هاةةةا: ،مق اسةةةين رو  طةةةن ( مرشةةةدا  نمرشةةةدة ، هةةةاا 107 ةةةددهم مئةةةة نسةةةبعة )
  نقد توصلت الدراسة إلى النرائج اآلت ة:اإلرشادمة،  نمق اس الاهارات

ل الرضا الوظ ف  بشك ة إيصائ ا  بين  ال  نجود  القة ارتباط ة طردمة موجبة ند نرائج  ت الأظهر 
 معامل   بلغ   ذإأخرى،  من جهة   ة  الارشدين الرربويين للاهارات اإلرشادم بين ماارسة   اي من جهة ن  

 (. 0.00وى داللة )( باتر0.56االرتبا  للعالقة بينهاا )
 مدينةةةة   مةةدارس  ضةةةا الةةوظ ف  لةةدى الارشةةةدين الرربةةويين فةةة  ى الر  رو متةة ه  أإلةةةى  النرةةائج   توصةةلتن 
ات ارسةةة الارشةةدين الرربةةويين فةة  مةةدارس مدينةةة ال ةةدس للاهةةار ما مةةدى ه  ك إكةةالكةةاه مروسةةطا ،  ال ةةدس

 .مروسطة   رجة  دباإلرشادمة كاه 
ف  ضا الوظ متروى الر  بين مروسطات لة إيصائ ة دال ذات   فرنق   نجود  النرائج أظهرت كاا 

نتبعا  لارغير  ،الاكور لصالح   ارغير الجنس  دس تبعا  لمدينة ال  مدارس  الارشدين الرربويين ف  لدى 
ابعة للاعارف الادارس الر   لصالح   الادرسة   ة تبعر ماجترير فأ لى، نلارغي   العلا  لصالحلاؤهل ا

الادينة ف  مجال الوظ فة  لح  لصا فكاه مكاه العالأم ا نفق  تب نال وافء، ناالر     مجال  اإلسرائيل ة ف
 رربويين ف  مدارس  دين الالارش مدى ماارسة  بين مروسطات ة إيصائ ا  دال   رت فرنق  نأهايرها. كاا ظه

أ لى، لح ماجترير فصال الاؤهل العلا ر تبعا  لارغي   ةكل   ال رجةف  الد   ادمةإلرشمدينة ال دس للاهارات ا
 نمكاه العال لصالح الادينة.

ضةةا الةةوظ ف  متةةروى الر   سةةطاتبةةين مرو نجةةود فةةرنق ذات داللةةة إيصةةائ ة  ةةدي  رةةائجنبينةةت الن
، تبع ةةةة الادرسةةةةن ، ينةةةة ال ةةةدس تبعةةةا  لارغيةةةرات سةةةنوات الخبةةةرةس مدمةةةدار ربةةةويين فةةة  ين الرالارشةةةدلةةةدى 

مةةدى ماارسةةة الارشةةدين الرربةةويين فةة  روسةةطات بةةين ما  ة إيصةةائ دال ةة لةةم تظهةةر فةةرنق  ن   ،عاةةلنمكةةاه ال
 ،سةةةةتبع ةةة الادر ن  ، نسةةنوات الخبةةةرة،الجةةةنس تاال ةةةدس للاهةةارات اإلرشةةةادمة تبعةةا  لارغيةةر  ينةةة  مد مةةدارس  

 بعض الروص ات. تقدم  ةنف  ضوء نرائج الدراسة ال ال .مكاه العال ف  مهارة الاواجهةن  

.ربوي ، الارشد الر  اهارات اإلرشادمةال، الر ضا الوظ ف  الكلمات المفتاحية:  

 



 س
 

Abstract 
The study aimed at finding out the correlation between the level of job satisfaction 

and the extent of the practice of counseling skills among counselors in the schools of 

Jerusalem. The study used the descriptive method, both analytical and associative. The 

study was conducted in a comprehensive survey of all (107) members of the study 

community. The following are the results of the study: 

The results showed a positive correlation between the job satisfaction in general and 

the practice of educational counselors on the other hand. The coefficient of correlation 

between them was (0.56) with significant (0.00). 

The results also show that the level of job satisfaction among the educational 

counselors in Jerusalem schools was moderate, and the extent of the educational 

counselors' skills in Jerusalem schools for the counseling skills was medium. 

There were statistically significant differences between the averages of the level of 

job satisfaction among the educational counselors in Jerusalem schools according to the 

gender variable in favor of males. According to the variable of the academic qualification 

for the benefit of the Master and above, and the variable of the school building for the 

benefit of the schools of Israeli knowledge in the field of salaries and incentives, and the 

place of work for the city in the field of the job and its importance. There were also 

statistically significant differences between the averages of the extent of the practice of the 

educational counselors in the Jerusalem city schools for the extension skills in the total 

score according to the variable of the academic qualification for the Masters and above, 

and the place of work for the city. 

There were also no statistically significant differences between the average level of 

job satisfaction of the educational counselors in the schools of Jerusalem according to the 

variables of the years of experience, school building and place of work. There were also no 

statistically significant differences between the averages of the extent of the practice of the 

educational counselors in Jerusalem city schools for the guidance skills according to the 

gender variables, the years of experience, the school building, and the place of work in 

confrontation skills. In light of the results of the present study, some recommendations 

were listed. 

Keywords: job satisfaction, counseling skills, educational counselors. 
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 الفصل الول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة
 صبح من الاوضو ات الاهاة ف  ي اتناالعاي ال اي أ   الرضافرنع  الوظ ف  من أهم   ضاالر   ه  إ

  داء ف لى يتن اأ يتا د  ق الن فت  ناالجراا   للعاملين ن  فواالر   ق م  با ربارل ،اليوم  ة نالاهن  ة

 ات االمجاب  ة ف  العال.نات باع التلوك نالن جاح ف  ال  اة   العال،

كانت بدامة اهرااي   شر ميالدم ا ييث   ال ره الثامن الوظ ف  ف  بدامات   رضاال ظهرنقد 

أما قبل ذلك فلم  ،ة نظهور ي وق العا اللصناع   مع  صر الثورة ا ملين بالر وافق  لعااب ال كومات

 .(2015 )أبو جراد، أبدا   اوضوع  هاا ال  يرا 

 رشادم ة،اإلنجاح العال  ة  ركائء   من أهم  الارشد الن فت  نالر ربوي  لدىالوظ ف   الرضاعربر م  

ر الاطلوب  مجاب ة تترهدف الاتا دة لر  يق الناو اال   انانت  ال  ة   االرشادي   العال   نذلك أه   نالرطو 

لرنا ة هاا الفرد  اتهافر جا ع طاقاتها نامكانرااي الد نل ال ر  تو  الب ال اي هو م ور اهلشخص  ة الط  

 )الءهران ،الوظ ف   ند الارشد  ضات  ق الر  أها  ة  العالقة تظهر  لى هال إنبالن ظر ، نتلب ة ياجات 

2012). 

 جوانب بيئة العال  ن مخرلف   الرضاالاهن   ند الارشد ب الرضاوافق الن فت  ن الر   قنيرتبط ت    

ننوع  ،ناأجر ،نسا ات العال ،ربوي ةر  الدارة االن  ،ءمالءالن  ،اشرفالن  ،الطالبنهو ، من الاتررشد

ي ة ال ر  ر لطنمن ا العال الفرد ف  من انراج  ة نكفامة مالمح الر ضا تر ضحنمن ناي ة أخرى  ،العال

 .(2008 ،ماه)شو  الر ربوي ة ال ر  هو فيها ؤستة  بالعال نالا لؤ مالنز  رف مش اينظر اليه

داري ة الاراثلة بالادرسة نمدى هو العالقة مع الاؤستة الرربوي ة ناإل هال الجوانب   لعل  أهم  ن  

نجاح  نيرتبط ،الارشد ن ول وج   طاقات  ت   يالب ال ابين الارشد الر ربوي نالط   ، نالعالقة  لر وافق بينهااا
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 ال نالر واصل الارعددة مؤستا  صت االت  مهارا لى  عالقة بنجاح الارشد ف  بناء  القة معرادا  هال ال

 لدى هاا الارشد. الرضىنمن  م  ت  ق  ،رشاديالث ة بين الط رفين لركوه أساس نجاح العال اإل

ة رشادم  إة ن  الق لى تكوي  ال  ة تعراد  إال   ما هو دأه  االرشا (2011أبو أسعد ) نقد أنضح  

ة الاتررشد  لى الق اي ب ل  دالاهن  الارخصص متا  د  يرول ى فيها الارش ،نالاتررشد بين الارشد  

مرواصلة ه   ال  ة  ارشادم ة   رشاد  ال ة   ن اإل نينبثق   مشكالت  نت ا ل متؤنل ات  تجال سلوك .

لالكل   الجوانب  إلىم نفت  بالر عرف أه مفه تعل ا ة تتا د الفرد  لى ة لشخصير  ير ى يراك ن ة الاشك 

 .من ات خاذ قرارات 

 ند الارشد ق ام  باهام  الاخرلفة  لى أكال نج ، نقد  الرضاق ن العوامل الاتا دة لر    من 

ع م  ابالتمجراء إن  ،رشادالر وج   ناإل خدمات   توفير  : أهاها ،ف  ن ا   ديدة (1997) مرس يصرها 

صن فهم صفاتهم الشخص  ة نمتروى الر  صيل لديهم لررعداداتهم ن هم ناسلاعرفة اهراامات الط لبة  

جراء االخربارات الاناسبة نفق الاوضوع الاراد ف ص  ، نتبادل هال إن  ،نمتا دتهم  لى االخر ار

ننوع الاتا دة الطلبة  تالمشكهة الاعن  ة نمناقشة الاد رسين بهال الاعلومات يول مع الج   تالاعلوما

 مشكالت الر وافق    لى يل  الط لبة  ، نمتا دةالارأخرين دراس  ا   للطلبة دة اتانت دمم ال جونها،ال ر  م را

 شراف  لى تنفياها.اد الجاع  ناإلرشاإلنتخط ط برامج ، الشخص  ة ناالجرااع  ة من خالل االرشاد

 اال  مج ف   شرينم اها إ الارشد مصن فا  نار دنأ اي  مه بإسهاب ( 2011) كاا أنضح أبو أسعد

اد الفردي نالجاع  لاتا دة الط لبة  لى الر عامل شر دمة الر وج   الجاع  نالاهن  ناإلخبر دمم  ترعل ق  

نتنتيق برامج كاملة  م،نتطو ره طلبةالنر امة جوانب سلوك  ،هممع هال الصعوبات ال ر  تعررض  

تتر بهم نتأخرهم الصباي ، ن  لط لبةنمرابعة مجال غ اب ا ،ت الانءل  ةرااينمرابعة الط لبة بالء  ،للادرسة

الرربوي ة نأنل اء اأمور للر عامل مع  لإلدارةالرربوي ة   م  ت دمم االسرشارة   ،لهم ملة  شا  جراء  ال  ة ت ي م  إن 
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الاعلومات  عاشاطات الادرس  ة ، نجالن    لى تفعيل   لى  اتق الارشد أمضا العال    ، ني ع  الط لبة

 .طلبةللدم ة نالص   ة االقرصا

ة أسباب ( أه  أها ة نجود مرشد ف  كل  مؤست2008) شوماهنبي ن  ة تربوي ة تنبع من  د 

ي الركنولوج  نالر   ،مل  ن وا جديدة  مفاه م  اشئة  ن  ال اي خلق  غيرات االجرااع  ة الن  تراث ل ف  الر د 

ءي نالر غيرات رالباا ي يدنه النظر ف  قدراتهم الاات  ةمع مها جعلما   ،للكثير من الن اس  ن أنفتهم

 كثيرة   باا مصايب  من ظهور نظائف   ،ذلك الر طور الصنا  ت ال ر  ناكباالجرااع  ة الناشئة  ن  

ال تترط ع  ائلر  توفيرل  إرشاد إلى ، لالك فالط الب م راج  جديدة نتغي ر كثير من الوظائف ناند ارها

الارءايد معن  مشكالت  الطلبة العالم ، فعدد  ه سكا اد دأ ة الارشد بالءيادة الاط ردة ف     ل ، نتبرز أها

نغيرها من  ،نالرك  ف نالر أخر الد راس  ،الفرنق الفردم ة ف  الفصول مشكالتة تراث ل ف  مدرس   

مؤهلين  أناس   ن ن  ن يلول   ال ر  تب ث   ،نالاهن  ة ،نالرربوي ة ،ناالجرااع  ة ،الشخص  ة الاشكالت

من ييث الر ركيء الفكري الر ربوي ننظرت  الفلتف  ة ال ديثة  الرطو ر يصايب  ن   للاتا دة  لى يل ها.

رشاد الن فت  إللوجود برامج الر أهيل نالر وج   نا أها  ة   _ال  لى الانهاج_الب بدرجة كبيرة  لى الط  

رصادم ة ناالق نالت اس  ةلر  ارات الفكري ة ظهور ا خرين، أم البناء شخص  ة الط الب نبناء  القات  مع اآل

ا ى جانب  دي االسر رار الن فت  نالخوف نالر وت ر ما  لإظاهرة ال لق   ن  ظهور   رصار ة ف د نرج  لا  ا

الاجراع  تفا ل   ه  إخيرا فأالارشد ضرنرة لاواجهة هال الر دمات ال ر  تواج  الشباب ، ن  جعل نجود  

ب نجودا للارشد الن فت  تها يروج  معر داكارها ن فل اصل  لى أالنفراح انا المعالإلسالم  مع دنل  ا

 .الاؤه ل

ضااه   ليناإه اب ة، فالت    باهام   بالفا ل ةالن فت  نالر ربوي الق اي  الارشد    ع  مترطنير ى 

نرضال رشد اال حا، فاهارات الر واصل من أهم ركائء نجات الر واصل بفعال  ة نايرراف  ةاسرخدام  لاهار 

بها  ر  م وي  بأن ها مجاو ة من الفن  ات العال  ة ال   (2008) يوسف وأب هاف ر  ، نقد  ن ذات  ننظ فر 
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نقد تكوه هال  التل اة،ورة الاناسبة نبالط رق رشادم ة بالص  إلاأهداف ا الارشد الن فت  بهدف ت  يق  

 الا ابالت فردم ة مع الاتررشد أن م ابالت جاع  ة.

دنيؤ  ال الفع ال البد  من الردريب الاهن  صت  ق االأن   ل صل الارشد لر  ي (2005) اههر ز  ك 

، لالك سر انل الكفاءة الاطلوبةلى إ نالوصول   رشادي،اإلالالزمة لر  يق هدف   ة  الاهار  ل كرتب  

 مدى قدرة الارشد  لى اسرخداي هال الاهارات.  تترخلص  أه  البايثة  

مرتلتلة لاهارة   ةريد بطالارشالارخصص بردريب  ها ق اي  ات انن ارة نمن خطوات اكرتاب الاه

بواسطة الااليظة  لاهارة من خالل اخربار ك ف  ة ماارسة الاهارةاالت صال ب يث يرأك د من اكرتاب  ا

خطواتها  دراك  لجا ع  إنتطبيق بعض االخربارات نالا اي س للرأك د من مدى فهم الارشد للاهارة ن 

 .(2012 ،)فر  

بي نت نجود  القة بين اسرخداي الارشد لفن ات   ر( ال  1996)دا اا لدراسة الررك  ماث ل   ااهن 

م  بغض  الا اب  .أي متررشدا   أي مديرا    ن الاق  م سواء أكاه مشرفا   الن ظر   لة نت ي م فعالير  نت د 

لةةةةدى  دمةارشةةةإلا الاهةةةاراتالعالقةةةةة بةةةين الرضةةةا الةةةوظ ف  ن فةةة  ب ثهةةةا دراسةةةة  نسةةةررنانل البايثةةةة  

 .ال دسة ينس مدالارشدين الرربويين ف  مدار 
 

  :وأسئلتها مشكلة الّدراسة
ربوي ناط ال ها  لى  ال الارشد ف  الاؤستة الر ربوية نأها  ة يثة ف  العال الر  من خالل خبرة البا

  ال ر اإلرشادنجود  القة بين متروى رضا الارشد  ن  ال  نبين متروى مهارات  نظ فر ، اليظت

 إلى يؤد ي اإلرشادضعف اسرخداي مهارات  إذ أه ،درشترالا ها ف   ال  لبناء   ة بين  نبينخدم  رمت

ا ترت ب  ل    دي اشباع ما   ،بتبب  دي ت ق    لاات  ننجاي  ف  تأدمة دنرل الارشد نظ ف  ا   رضا  دي

قة كانت العال إذالك ذق نال ير     ،شباع هال ال اجاتإ مضان   ماغالبا   الرضالرغبات  نياجات  أه  

 .ضع فة ررشداتالن الارشد  بين
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 أه يرار ع   فان الضرنري  ،ف  مجال الررب  ة نالر عل م لاهاةالاكونات اأيد  الادرس    رشاد  إلنلا ا كاه ا

ييث ات  هم  أ ، نالارر بعبفعال  ة تام ة اإلرشاد لى اسرخدام  لاهارات  ينعكسبرضا نظ ف   الارشد  

ة  وامل   الوظ ف  لدى الارشد االرض قال ر  ت ف ف  نج  ت  ي بالاعوقات ة عل  الار الاشكلة مجد   د 

 ال الةالر غبة ف   تشال   ييث    القة بر  يق الا ات لهابالعال نفت   رعل ق  ظ ف  ة ت وامل ن  ،لالك

اات الشخص  ة لتان  ،لعالالر رق  با ت  ايراااليليها  ،الارشد   الن فت  ة نالاءاج  ة نأم ة ضغو  قد تواج   

اأجر ن دي الشعور  ا العوامل الخارج  ة فرشال  أم   ،نالايول نال درات ات  رعدادسالاات  ة من ييث اال

 اأسري ة. جراءات  نمدى تأ ير العال  لى ي ات  إباأمن ناالسر رار ف  العال، ننوع العال نشرنط  ن 

  س:الر ئمشكلة الد راسة ف  التؤال  تلخ ص   نياكن  

ومدى ممارسة المهارات اإلرشادية  ضا الوظيفيرّ لابين  ةذات داللة إحصائي ارتباطعالقة وجد ت له

 ؟في مدارس مدينة القدسالتربويين  مرشدينلدى ال

ؤال الرئ س   :اأسئلة اآلت ةنينبثق من الت 

 ما متروى الرضا الوظ ف  لدى الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس؟التؤال اأنل: 

بةةين مروسةةطات  (α≤0.05) لةةة إيصةةائ ة  نةةد متةروى الداللةةةدال اتفةرنق ذ هةةل توجةةدالتةؤال الثةةان : 

ويين فةة  مةةدارس مدينةةة ال ةةدس تبعةةا  لارغيةةرات )الجةةنس، متةةروى الرضةةا الةةوظ ف  لةةدى الارشةةدين الرربةة

 ؟، مكاه العال(تبع ة الادرسةخصص، لاؤهل العلا ، سنوات الخبرة، الر  ا

 ؟ت اإلرشادمة دس للاهارالرس مدينة اماارسة الارشدين الرربويين ف  مدا درجةما : التؤال الثالث

طات بةةين مروسةة( α≤0.05)يصةةائ ة  نةةد متةةروى الداللةةة داللةةة إ نق ذاتر فةةهةةل توجةةد التةةؤال الرابةةع: 

ماارسةةةة الارشةةةدين الرربةةةويين فةةة  مةةةدارس مدينةةةة ال ةةةدس للاهةةةارات اإلرشةةةادمة تبعةةةا  لارغيةةةرات  درجةةةات

 ؟العال(، مكاه تبع ة الادرسةهل العلا ، سنوات الخبرة، الرخصص، )الجنس، الاؤ 
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 :الّدراسة ّيةمأه
را ترضح    :اآلت  لى الن و  نالرطب ق  ة، نذلكالن ظري ة ناييرين سة ف  الأها  ة الد 

ارتباطا ن   ا بادى رضا الارشد  ف  الادارس يرتبط   اإلرشادمةالخدمات  نجاح   ه  إ الهمية النظرية:

راسة تتهم  لالك فهال  ،فت   ن نظ فر الن   الوظ ف  للارشدين  اضالر  ويات ف  ت ديد متر الد 

هال  كاا أه  ، ارضلارشاد الر ربوي ف  رفع متروى دارة اإلإن ف  لاتؤنليمفيد ا اما   ،نالارشدات

  ة  فك من خالل هال الدراسة معرفة   البايثة   ننجاي ، نسر انل  تعد  أساس  ال الارشد  الاهارات  

 . تطبيق الارشد لهال الاهارات

 اإلرشادمةالاهارات تين متروى ة لر ف   ضاجراء البرامج اإلإف   لدراسة  ا لها تتهم   بيقية:الهمية التط

نرفع متروى الرضا الوظ ف   ،رشادم ةسير العال  ة اإل نصوال  إلى ت تينات لدي الارشدين نالارشد

 ند تكل ف  ة مثال  الادرس    كاإلداراتالاتؤنلة  راسة الجهات  د  لا نرائج   ه تفيد  أماكن كاا  ،لديهم

 ظ ف .رضاهم الو  ر  لىؤ   ت بات نمهاي  رشدين نالارشدات بواجاال

 :أهداف الدراسة
 هدفت الدراسة إلى:  

 لارشدينلدى ا نمدى ماارسة الاهارات اإلرشادمةالوظ ف   اضالر  العالقة بين  عرف إلى طب عةالر   •

 .مدينة ال دس مدارس ف  ربويينالر  

 .مدينة ال دس مدارس ف  الرربويين نيالوظ ف  لدى الارشد اضالر  متروى  عرف إلىالر   •

 .نة ال دس للاهارات اإلرشادمةماارسة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدي درجة إلىف عر الر   •

يين فةة  بةةو فةةرنق بةةين مروسةةطات متةةروى الرضةةا الةةوظ ف  لةةدى الارشةةدين الرر ال عةةرف إلةةى طب عةةةالر   •

تبع ةةة ، سةةنوات الخبةةرة، الرخصةةص ،جةةنس، الاؤهةةل العلاةة مةةدارس مدينةةة ال ةةدس تبعةةا  لارغيةةرات )ال

 .ه العال(، مكادرسةالا
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ماارسةةة الارشةةدين الرربةةويين فةة  مةةدارس مدينةةة  جةةةر دفةةرنق بةةين مروسةةطات ال عةةرف إلةةى طب عةةةالر   •

خصةةص، سةةنوات الخبةةرة، الر   لاةة ،ال ةةدس للاهةةارات اإلرشةةادمة تبعةةا  لارغيةةرات )الجةةنس، الاؤهةةل الع

 .العال(، مكاه تبع ة الادرسة

  :ةاسر حدود الدّ 
د   :للا ددات اآلت ة طب ا  اسة الدر تعا اات نرائج تر د 

 مدينة ال دس. ف  مدارس   وه العامل لرربويوه شدات اه نالار ن الارشد الحدود البشرية:

 مدينة ال دس. الحدود المكانية:

 .2018/2019من العاي الد راس   اأنلفصل راسة ف  الالد   هال طب ت الحدود الزمنّية:

ت اإلرشةةادمة  نةةد الارشةةدين فةة  الاهةةاراماارسةةة ن   الرضةةا الةةوظ فن قةةة بةةيالعال عّية:و ود الموضددالحددد

 .ال دسمدارس مدينة 

 :مصطلحات الّدراسة
نرغبات  ات  ياج إلشباع"ايتاس داخل  للفرد يراث ل ف  شعورل باالرت اح نالتعادة  :الوظيفي ضاالرّ 

تال   ا الفرد نت ب ل  لاا وع من رضن  ننال اي نرج   ال بها،لر  لاهنر  ال ر  معمن خالل مءان 

 .(6: 2014، الءيداه) نظ فر  من ناجبات نمهاي  ل  

  اس الرضا الوظ ف لاق ليها أفراد العينة نف ا   الدرجات الر  يصل   مجاوع :الباحثة اجرائّياً  رفهوتع

 ال  ة.الد راسة ال  غراضأ الاطو ر

  ة ال ر  م وي ل ات العاة من الفن  مجاو ": بأن ها (103: 2008) فمعر فها أبو يوس :اإلرشاديةرات المها

نقد  التل اة،بالصورة الاناسبة نبالط رق  اإلرشادمة اأهداف  ت  يق  الن فت  بهدف   الارشد  بها 

 ." ابالت جاع  ةهال الا ابالت فردم ة مع الاتررشد أن م تكوه  
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بل لوسالا ل  الب  أفضسلوك الارشد الط  " أيضًا بأنها: فُ عرّ وتُ  ومات اعلن ل ناسرقبال الئل نالت 

  .(15: 2013 ،ال ري ) "ر ف  قنا اتهملاتررشدين نالر أ يناآلراء مع اناأياس س لاعان  نا

 ليها أفراد العينة نف ا  لاق اس  ل  ر  يصرجات ال  الد   مجاوع   :اهإجرائ ا  بأن  الاهارات اإلرشادمة عرف تن 

 .ةالاهارات اإلرشادم  

 وي نالاكل فرشاد الر ربإلاهاي ان ال  ا للق اي ب  ا ل  لاالاؤه   خص  الش   هو :سي والّتربوي فالمرشد النّ 

رشاد ب ة نالر عل م للق اي باهاة الر وج   ناإلرر  دارة الإرشاد أن من إلدارة العام ة للر وج   نامن اإل

 .(9: 2015 ،بو جراد)أ

ةةةر: الفةةةرد الاتةةةؤنل نالا( بأنددده9 :2011ويعرفددده الشدددرفا )  ة فةةة  ل  ةةةن العال ةةةات الرئ تةةةص اأن  خص 

رشةد  ل   مصةطلح مرشةد الروج ة  أن م ق  طلنفتها، ني  ناإلرشاد خاصة  ال ات اإلرشاد  وج    الر  

 .ةفت    ة الن  الص  
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري 
 :الوظيفي الرضا-والً أ

إنفاق  نما تم ال صول  بادل بين ما تم  ة الرلطب عاالء   العنر جة الر ي م الاي مجري اضل الر  ماث  

، ة اأ االدل الخاصة بالتلع نالخدمات الر  ت دمها منظامن كل  ال ة من  ال ات الربا ل   

ما  الدنافع الاات ة لدم  نرغبة ف  ت دمم أفضل نصول الاوظف إلى مريلة تولد الوظ ف  الرضا عربرين 

 ورف قد ت  ق ذلك الرضا لدم   ند الشعما مكوه الاوظ غالب ال، ن العا لدم  من أداء نإنجاز ف 

فيررتب  لى ذلك ي اة  ق؛بالعال نالر دي ب  بشكل مرواصل دنه نجود أي تع يدات ن وائ باالسر رار

ارة العل ا دإلى ذلك يرطلب الجهد من اإل  ال ة مري ة للغامة، نمن الجدير  بالاكر  أه الوصول

 (.2014، اهالءيد) نالاوظف معا  

  مفهوم الرضا الوظيفي:
جدل  ال يءال موضع  إذ فق  ل   لاعنى الرضا الوظ ف ، ر  د أن مفهوي مفاق م دد نايات   ال يوجد  

ر  تنانلت مفهوي فة ال  الاخرل خرصاصاالجع هاا إلى تع يدات الكرابات نجهات كثير، نير  نن اش

 كاا إه   ،ابات  ن الافاه م اإلداريةللكر نفت ةال   م ات ما بين الافاهك اخرالفهنا هأإذ الرضا الوظ ف ، 

نفق الافهوي  هااة بظرية الخاص  ر الافهوي لخدمة تصورات  نمفاه ا  الن  ي  غأه م ث م انل  ايب كل  

 (.2008رف ، اخرالف تخصص  نمشرب  اأكادما  )الصي

ها الفرد ن و  ال  م ر ة ال  ف   جاهات العاطاالت   رة إلى  لإلشافالوظ  نفس اسرخدموا الرضاال   فعلااء  

هو ضا الوظ ف  "الر   أه   (Hoppock) بوكو ة، ف شير هور التلوك   ص  ى ال نها بشر   ه العال، نيعبرن 
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فت ة، نالبيئ ة نالاادمة، الن  من العوامل  اي يركوه من مجاو ة  ن ول، نال   ظهر اهرااما  لاي ن  الش ء ا

 .(32: 2010)بوعباس،  " ن  ال  ض  ن  ران  ه م ول بصدق بأفرد أبال ر  تؤديال  

أن  ةف  مشا ر الفرد ال تن ضا  ن العال يراثل  الر   إلى أه  ( Herzbergشير هرزبرج )مبيناا 

 أه   طة ب ، نيرى بالعال نبالبيئة الا  الارعل ةر  مشعر بها يول الارغيرات الاادمة نالاعنوية التيئة ال  

 ال ة ترداخل  بأن   "هرزبرج" ال ير  ضاأمن  وض،رفم اجات الاخرلفة أمر  وظ ف   لى ال لق اي الرضا ا

ين ما يريدل الفرد فرق بق بالير     _الرضا_  ن  أالفرد ننظرات  إلى  ال  نبيئة ذلك العال، ن  فيها ق م  

 .(2014 ،الءيداهف  هاا العال ) نبين ما يصل  ل   فعال  

 ف   منفاا   اي مجد  ال  الادى، ال يروقف  لى  ن الع رضا الفرد هف عر د أ ،(Superا سوبر )م  أ

 لى موقع  العال  نطري ة ال  اة  ف أمضا  وق  شخصير  نق ا ، كاا ير ل درات  نميول  نساات مناسبا  

 .(2012)الءهران ،  اي يرااشى مع ناول نخبرات ي الدنر ال  بها أه يؤد   ر  مترط ع  ال  

 اآلت ة ةرتبط باأبعاد الثال رد ن ال  تضا لدى الففت ة الر  ت دد الر  ن  العال ات الأه  ول  ى لنير 

 :(2002)الشهري، 

 .ى الدخل م ابل العالرو مت .1

 .ناط اإلشراف الاي مخضع ل  الفرد العامل .2

 .ت اح الفرد للعال نفت ار  مدى .3

 لرضا الوظيفي:المفسرة لنظريات ال
 ا ، نف اظ فالو تفتير مفهوي الرضا  ر  يانلتلظريات الن  ف  هاا الجءء سوف ن انل الرعرف  لى ا

 ظريات الر  تنانلت الافهوي: الن   هم  يل   رض أ
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 نظرية الحاجات: 

كاا نردت لدى )خليل،  (Maslow, 1943) جراا   ماسلوتعود هال النظرية إلى  الم النفس اإل 

نها من إي التلوك ة، بل و ر  أسهات ف  مجال العلهال النظرية من أشهر النظريات ال   د  ، نتع(2005

 دد من ال اجات، نهال لدم  نتاه إلا أه   "ماسلو"فع، نيرى الدنا ناقشت موضوع ظريات الر أهم الن

  :ه  هرم ، ملسال اجات تردرج يتب إشبا ها نإل ايها ف  

ر  الع ش بدننها، نال   ال اجات الضرنرية نالر  ال ماكن لإلنتاه   ة، نه الفتيولوج   ال اجات  .1

ي ية نالنو راب نالاتكن نالرالش  عاي ناإلى الط   اجة  ال  مثلرهانمن أ ،ى الفردى ال فاظ  لال  لعت

 .نغيرها

بيئة آمنة ت ا   من  ت  يق   ال اجة إلى اأمن نالضااه: نف  هال الاريلة متعى الفرد إلى .2

 ر  قد ت  ط ب .الاخاطر ال  

 ة.جرااع   اإل داقة نالعالقاتال اجة إلى الص   .3

متعى اإلنتاه إلى  لاريلةااء: ف  هال اباالنر عورالشناآلخرين ن  يرراي النفساإلى  ال اجة .4

 جاا ات، نتارين هال العالقات نالعال  لى اسر رارها.نال اأصدقاءرتبا  باال

ء  ن غيرل لى ت دير الاات: ف  هال الاريلة متعى الفرد إلى اال رءاز بنفت  نالراي  جة إال ا .5

 .ص ة  ن الغيرصو خ ذينضع  ف  وه كه مأنة، ن  اال معي  أب

 :(Herzberg) لهرزبرج امليننظرية الع

ي إلى أن مؤ رات دافعة تؤد   ك  وامل  هنا ة مفادها أه  فكرة أساس    ت وي نظرية هرزبرج  لى

نمن هال العوامل:  ،نتكوه مرواف ة مع دافع ة داخل ة نابعة من ذات الفرد ،ضا الوظ ف عور بالر  الش  

لعوامل ينبثق  ن العال، ن بر هاا النابعة لاتؤنل ة اناإليتاس با ،نفرص الر دي ،ير درااليرراي نال

ك هنا كاا أه   ،لدافعةبالعوامل ا "هيرزبرج"ساال أما  التل م، نهاارد ال افء للعال نالتلوك لدى الف
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فة أن الوظ   ة با  ط وامل مرعل   العاملين، نه ي إلى  دي رضا ر  تؤد  أخرى من العوامل ال   مجاو ة  

نالعالقات مع ه نالاركء الوظ ف  ااشراف ناأجر، نالض  ظاة، ناإلكة أن الانت اسات الشر بيئرها ك

 لى هال الاجاو ة من العوامل  "جهيرزبر "نقد أطلق  ،ء، نظرنف العال  لى نج  العاويالءمال

جانبين  من ف  ضا الوظر العوامل الاؤدمة إلى الر  هال النظرية تفت   فإه  من هنا ، بالعوامل الص   ة

نمترويات الطاوح لاؤستة، ك ف مع ا لى الر   خص نقدرات بتاات الش  ق يرعل   ذات    جانبين: يأساس

تبط ببيئة العال نطب عة العالقة مع الءمالء ان  فار انب الثا الج  ع  للاتر بل الوظ ف ، أم  نتوق  

فرنق إغفالها لل ،ت كاه أبرزهانر اداضت إلى مجاو ة من االظرية تعر  هال الن   أه   أينالرؤساء، 

نالعوامل الوقائ ة، نطرق ق اس الرضا الوظ ف   عةبين العوامل الداف أفراد، نفصل  الشديدة بين ام  الفرد

 (.2003)الراج  ، 

 التوقع: ية نظر 
 (2003اج  ، )الر كاا نردت ف  ( Vroomستها ف كرور فرني )ر  نضع أ  ال   ترى هال النظرية  

صول الو   صل  ليها، نشعورل بإمكان ة الر  سعوائد ة للد أداء  ال معين ه  م صلة الفر  دافع أه  

ي أه دافع ة الفرد فرن  نيرى   ار التلوك الاي معظم ب   وائدل.فالفرد مايل إلى اخر ل العوائد،إلى ها

 أداء  ال معين ه  م صلة  ال ة  ناصر رئ تة ه :

 .العوائد الر  يود ال صول  ليها-أ

 ه اأداء هو الوسيلة لالك.أل بر شعو -ب

  .داءمجهودل ننشاط  ماكن أه يؤدي إلى هاا اأه أب توقع -ج

ما م صل  ل    افع للعال هو عبارة  ن ت دير ايراال  لا دارالد   إه  ف ،ةال النظريب هنيت

اأفراد  فإه  ه يروقع ال صول  ل   نر جة أدائ ، نبناء  لى ذلك الفرد من منفعة، نم دار ما كا

وقعة، ي النرائج الارم لبعض اأمور الا  طة أاكهإدر م نمدى يكامهم  لى أساس تجاربهصدرنه أ  م
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اأفراد متعوه لبال جهد أكبر  ه  إن فيفة نالعائد، فإذا كانا مرتانيبارة م ارنة بين الكلفهو ع بالرال ن 

 . نياكن أه مكونوا راضيين

 العوامل المرتبطة بالرضا الوظيفي:
 أن   ال  االخرالف إ لكن مع نجود هالوظ ف ، لاة بالرضا ل الارتبطاب ف  ت ديد العوامر  ل د اخرلف الك  

 :(2005)الرفا  ،  ال اأفكار الاطرنية باا يل إجا ماكن

ر  لى ة تؤ   شخص    ك  وامل  هنا جد ف  العديد من اأب اث أه  ل د ن   :فرد نفت مرتبطة بال  وامل   .1

 او ةنمج ،شخص ة، نق ا  الشخص ة الفرد :وامل ه عدرجة رضال  ن الوظ فة، نهال ال

 ،ننالت   ،بها، ندرجة اسر رار الفردفرد الر  م وي ال ناردأ، نتكامل أن تناقض االنرااءات الخارج ة

 لعال بالنتبة ل .  نالجنس، نأها ة اندرجة الرعل م، 

ظ فة معينة، نل تت ن نهال العوامل م صل  ليها الفرد كون  معال ف  : مرتبطة بالوظ فة  وامل   .2

 :مثل ،وافء اأخرى اأجر الن دي نال  :ه العوامل  وظ فة نفتها، نتلكال ة تصا مة بطب عمرتبط

نفرص الررق ة، ن القر  مع  من الوظ ف ،نالشعور باأ ،دريب، التكن، الاواصالت، نغيرها()الر

 اآلخرين ف  العال. 

اثل ها الاررائإ  رتبطة برصا م الوظ فة، ندرجةم وامل مرتبطة بال رفة أن الاهنة: نهال العوامل  .3

 جات الاوظف.ل اها، نمدى إشبا ها نشطة الوظ فة ن ا ف  تنوع أ

لكنها مرتبطة بت اسات فرد بوظ فة معينة، : نهال العوامل غير مررتبة  لى ق اي الةتنظ ا   وامل   .4

، نظرنف العال لالانظاة، نلها تأ ير  لى رضا العاملين  ن نظائفهم، نه  سا ات العا

 التصاالت.ننظم اات، جراءالاادمة ناإل

 ،نال ضرية ،ةنالت اس    ،ةنالث اف    ،الجرااع ةان  ،ةالعوامل االقرصادم ة: نتشال    وامل بيئ .5

  ن ة.نالر ،نالرعل ا ة
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 : رها  لى الرضا الوظ ف أ اآلت ة( أها ة العناصر اإلدارية 2000ن ال ريوت  )نبي  

 نظ م.دل للرجه وم  الاي م دي ف  الير  ال  فرد نظيي ير اضال الالن دي الا غنهو الابل :اتبالر   .1

نها يصول الاوظف  لى فرص للررق  إلى منصب أ لى، أ  لىى الررق ة لإالررق ة: ينظر  .2

 تان   الررق ة اإلشباع الاادي نالاعنوي. ب يث

أ ناء تأدير  للعال،  اأمن: نهو سع  العامل لل صول  لى نوع من الضاانات ف   ال  سواء   .3

 الخدمة. اة أن إنهاءبب العجء أن الوفل بت  للعاعد تركب أي

ي م ض  ف   اليرراي ف  العال الاانتاه متعى إلى ال صول  لى الر دير ن لر دير: اإلااليرراي نا .4

 .نقر  يوم ا   يوال   لث

ر هال العالقات ، نتؤ   نبين العاملي ترم   ال ر جاا ات العال: متود الرنظ م مجاو ة من العالقات  .5

ف  هاا الجانب  لى  اضل، نتعراد درجة الر  ر  مشعر بها الفرد ن و ال    ف الوظ الرضادرجة ف  

 افع.من تلك الان ر  م   ها الفرد  م دار الانافع ال  

ر  معطيها الرئ س للارؤنس ف  جوانب  صد بال رية م دار الاتايات ال  ال رية ف  العال: م   .6

 العال اليوم . 

 عناصر الرضا الوظيفي: 
هناك نو ا من  نلكن   ،الافضلة لدى كل فرد نهائ  من الايولف  من  دد ال ا الوظ لرضه او  يرك

م هال الاجاالت ف  ت ت  الفرد راض ا  ن العال، ن  فاق  لى الاجاالت الواسعة الر  مكوه فيها االت  

، اأجر نه : ،(2008 ، فمجاو ة من العناصر ترفانت ف  اأها ة يتب ما أنردها )الصير 

، الاركء االجراا  ، ن لءمالءا االنتجاي مع، ن لعالاالسر رار ف  ا، ن نالعدالةادة الق ، ن العلف اظرن ن 

، اأجر دنه  ليها   اصلالاءاما ال، ن الفرص الاراية، ن نجءت دير العال الا، ن االسر رار ف  العالن 

 الق اي بعال ل  أهاير .ن 
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 لى متروى  نسلبا   ا  ر امجابؤ   خرى تمن العناصر اأ   ك مجاو ة  اهن ( أه  2006نيرى الدهش )

ناط اإلشراف ن  ت ع ف   الوظ ف ة، ايالاتروى الرنظ ا  ال  ن ل ، لااا خلالد   :نه  ،ظ ف رضا الو ال  

ا مدى إتاية العال درجة الرقابة الافرنضة  لى الفرد، نأخير  ن ع بها الفرد، ر  يرار  الخبرات ال  ن  تائد،ال

 للفرد ك  معبر  ن ذات . ةالفرص

 ية:اإلرشادمهارات ال ثانياً 
هم بةالخبرات هةا الطلبةة معظةم أنقةاتهم، نهة  تاةد  ضة  فيم   رعل ا ة ال  الر   ه  الاؤستة الادرسة   

ة ف  م نفت ا  نتربويا  للدراسة نالعال، نت وي بإ دادهم الكرتاب مهارات  ديدة نأساس   ههيئ   ة، نتالارنو  

اةةةا  ، جرالاةةةو الجتةةةا  نالع لةةة  نابة للن  رنف الاناسةةةظ ةةةبرةةةوفير ال مةةةن ال  ةةةاة، نتهةةةرم   مخرلفةةةة   م ةةةادين  

ذناتهةةم، نهنةةةا هم النشةةأة االجرااع ةةة، نمتةةا دتهم  لةةى ت  يةةق النفتةة  للطلبةةة نتنشةةئرناو نتتةةاهم بةةال

 دة الطلبةةةة  لةةى ت  يةةق هةةةال اأمةةور نصةةوال  إلةةةى ت  يةةق الةةةااتظهةةرت أها ةةة دنر الارشةةةد فةة  متةةا 

 .(2017، م)بل اس

بإدخال اإلرشاد إلى  لفلتطين ةات التلطة اساهصوص ف د لخ لى نج  ا نف  فلتطين  

وج   ناإلرشاد ل م أها ة الر  ث أدركت نزارة الررب ة نالرعبفا ل ة الرعل م، يي رس من أجل االرت اءادالا

يرتبط بعضها  عوباتقات نالص    ال زال معان  بعض الاعو  أن   غيرللطلبة نأنلر  غامة االهرااي 

دمة  خدمة الا   لار هال الاعوقات  لى جودة تؤ    ل نبيئر ، ييث  لعابط بظرنف ابالارشد ناآلخر يرت

  معراد  لى    ناإلرشاد بنجاح ف  الادرسة فإن  ل من فا ل ة اإلرشاد، نلك  يرم تنفيا دنر الروجل  نت 

دنر  ال  ال  اإلرشادي، ننظرا  أه  جالارشد النفت  نقدرت  نكفاءت  ف  أداء ناجبات  نمتؤنل ات  ت

ع من الجا ع يروق  ف، هل نالاعلاين أمضا  أ ند الطلبة ف ط بل مترار إلى ا ت ف يدند  ال ال الارشد

ر  قات ال  و مكوه ملاا  بالاع ال نج ، من هنا مجب  لى الارشد أهالارشد أه م وي بدنرل  لى أك

 (.2014 )مصلح ن ينبوس ، ة مواجهرهاتواجه  نك ف   
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 ةنشال الادارس اأساس    ي1996اي س الفلتطين ة  ار ف  الاد وي رباإلرشاد الر   ق نظاي  ب  ط  

بدنرات سريعة لربصيرهم   وه ل ي   واكان خصصات، ييث  الر   ن من جا ع  يالارشد معي نة، نكاه نالثانوي  

بالرنتيق  اتبطارشد مر لدنر ا مكوه  ير ى عل ا ة ، ن باهامهم ف  الادارس من أجل االرت اء بالعال ة الر  

ير اجات إللبة ذني الطا مشكالتة لبة الرربوية، ندراسمشكالت الط   مرابعةسة ف  لادر مع مدير ا

 ,Mosleh)الادرسة لرعل ا ة داخل ر العال ة ار  تعررض سيال   للاشكالتالخاصة، نإمجاد ال لول 

2014.) 

يد ها تءن ر  تترط ع بفه  الطري ة ال   ،رةاة الوز فت  مكانة مهاة ف  خط  اإلرشاد الن   برامج   ت رل  

نمن خاللها ماكن نالاعلومات الالزمة، رات هم الاهات نتعل ارب ة من الارشدين بالخبرار  لين ف  اللعاما

 لى إمجاد دافع ة يق ق ة للعال مع  اب  ف  العال اإلرشادي، نكالك العالإيداث الرطور اإلمج

نظر إلى اي يد اللاتررشه شخصير  المعة نو ا  ما أماي او الارشد الاي تعلم تلك الاهارات، فرك

ها )الاصري، مشكلر  نيعال  لى يل   رط ع أه م ل  ن خالل  متم ايفئ ال    الاكاه الداالارشد  لى أن  

2010 :12.) 

ربوي م وي بالخدمات اإلرشادمة ف  جا ع الارايل الرعل ا ة، نتخرلف هال الخدمات الر   الارشد  

تخرلف  الرربوي ننظائف الارشد دنر فإه برال  الطالب ف  كل مريلة تعل ا ة، ن  تباخرالف ياجا

ن ماارس مشرر  ف ا، ييث نرغباتهم الرعل ا ة لطلبة نبرنوع ياجاتهم ة لة الدراسف الاريلباخرال

لعال اإلرشادي أه مكوه ياصال   لى الاؤهل العلا  ف  اإلرشاد نالص ة النفت ة أن  لم النفس أن ا

 بهم للعال ف  الايداهرهم نتدريشدين من أجل اخر الار فن ة ل نندنات الجرااع، نيرم   د دنراتا لم 

هم تواجه  قد واقف إرشادمة ل ميو  ت ريري   جرى ف  نهامة هال الدنرات امر اه  ني  الرربوي ناإلرشادي، 

 (. 2016)الا اودي،  ؛(2017)الصاادي، ف  مجال  الهم 
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رشاد من خالل يصول ة مهنة اإلشرطا  أساس ا  لااارساأكادما  ن ل العلا  الاؤه   عربر  ني  

فت  تتا د  لى امرالك ال درات الن  اإلرشاد بها ف   ة معررف  مع   ة جاالارشد  لى درجة  لا   

 ة ف  ر ل  خبرات مرنو  من أجل أداء نظائف  الاهن ة نما يرتبط بها من إجراءات، كاا توف   تاناإلمكان

 (. 2015هللا،  يرزن مصلح مجال تخصص  )

إلرشادمة مات االخد العرب ة من خالل ت دمم ب اإلرشادي ف  دنلنانارااي بالجنقد بدأ االه

نمتا دتهم  لى مواجهة  الطلبةدمة الرعل ا ة، الس اا ف  الادارس لخإدخالها ف  الاؤستات ن 

دمات اإلرشادمة خخصص الاناسب نغيرها من الر  تواجههم ف  الر صيل ناخر ار الر  مشكالتهم ال  

 (.2017)يتن، 

يتا د الطلبة رشادمة، ن ات اإلالخدمربوي الادرس  قادرا   لى ت دمم الر   الارشد     مكوه  لكن  

نوا اسرخدامها بالشكل الص  ح، نيراكن قدراتهم ل  تإمكاناتهم ن  إلىذناتهم نالرعرف   لى فهم

 ب النظري لى الجانإأه مارلك باإلضافة  د  ب ال الارشد النفت  من الق اي بدنرل اإلرشادي بشكل فعال  

شادمة )اآلش، ارة الجلتة اإلر ر  تتا دل ف  إدة ال  الفن ات اإلرشادمة اأساس  اعرف  مجاو ة منلا

2012.) 

فر ف  الارشد لك  م وي الى مهارات نمواصفات معينة مجب أه ترو إت راج  شادمة  اإلر  فالا ابلة   

ص ة كس شخرشد كاا تع، نهال الاهارات تعكس شخص ة الالبإجراء الا ابلة بشكل ناجح نفعا

خص  للارشد اظهر الش  المكوه خص  إذ مجب أه ش  ر اللاظه  ا الاتررشد، نمن هال الاواصفات

ا  ، نهندام مالئاا  ف  لباس  بشاشة ناأمانة ناليبة اعة الط  ل بالت  ر  تراث  خص ة ال  الاؤهالت الش  أمض 

 دريب الاهن  الجيد نسعة داد نالرتراثل ف  اإل ال ر  هن ةهالت الاؤ ة، نالاتامح نالاوضوع   نالر  

 .(2003اإلطالع )رب ع، 
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 _فكاا نعلم _رسةنضعها ف  رأس الهري ف  كل مد ر  يرم  اأدنار ال   هم  الارشد من أ  ر  دن ف 

طلبة  لمشكالت الطلبة نالاعلاين ناإلداريين، نتوجيهم نالعال  لى مرابعة ا تكان أها ة  ال  ف  يل  

ل لة كم اب ال  دد من الجلتات العالج ة ن  اا يرم  تهم، كمشكال يل   من أجل ف  الادرسة نالبيت

ل ا ابلة الفردمة نالجااع ة من أجاع فن ات مرنو ة ف  كال نو   النأنل اء اأمور، نإتبمن الطلبة 

 (. 2017 نضعها ف  بدامة كل م ابلة ارشادمة )البت ت ، نرائج نيلول تم   إلىروصل ال  

 ا:ة ومهاراتهمراحل العملية اإلرشادي
)الاصري،  هايرها كاا يل دايرها إلى نمن ببعة العال ة اإلرشادمة بثالث مرايل مررا تار  

2010): 

تشير هال الاريلة إلى الارايل اأنل ة من الجلتات اإلرشادمة، نتشال  اف:مريلة االسركش أنال  

شا ر(، ى،  كس الاء الفعال، االنربال،  كس الا رو امهارات )االتصال غير اللفظ ، اإلصغ

 الب أ ناء الجلتة اإلرشادمة.بالط   شكالت الخاصةالا  لى نتتا د هال الاهارات الارشد ف  الرعرف

من الارشد نالاتررشد معا  لر ديد ما أ نجء،  ف  هال الاريلة معال كل   هم:مريلة الف  ان ا  

الرعاق ف  مشكلة  الارشد  لىنتتا د هال الاهارات  ،لاواجهة(انتشال مهارات )الرلخ ص، الرفهم، 

 ل.يلو الاتررشد نالر ضير للب ث ف  

مجب  الاتررشد باا دة الارشد ف   ال ة متا خالل هال الاريلة ينخر    لعال: الثا  مريلة ا

الاناسب  رخاذ ال را ال  للوصول إلى اأهداف، نمن خاللها م وي الارشد باتا دة الاتررشد  لى ات  

 ث مرايل:  تشال  الشأه ت  يق أهداف ، نهب

خاللها  لى جاع معلومات يول ن م الارشد عالر  مت الت ديد مشكلة الاتررشد: أي الاجاال •

 الاتررشد نمشكلر .
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من خالل ت ديد التلوك الاترهدف، نق اس هاا التلوك، نت ديد  لوك: نيرم   ليل الوظ ف  للت  لر  ا •

 .الر  تتبق هاا التلوك ةالاثيرات ال بل 

لى إ رشادي، باإلضافةل اإلة: من خالل نضع م ددات نموجهات للعااإلرشادم  االهداف  ت ديد   •

ال ف  سهامها الفع  إلى جانب إها ة للاتررشد، أ كثر ها تتا د الارشد  لى ت ديد ال ضاما اأأن  

  .اإلرشادمةة متا دة الارشد نالاتررشد  لى ت ي م نرائج العال   

    :مفهوم المهارات

الةاي  وهر اأداءهةا هة  جةن  هةارة بأف الاعةر  ت   إذيفةات لافهةوي الاهارات ر عمن الر   هناك العديد  

ت ط، أن ه  قدرة  ال ة  لى اإلنجاز ل م دار من الجهد البكبير من العال مع با جءء يرايء بإنجاز

 (.2010)جلوب،  أن بدننها بأداة  خصم ضد   يأ ،داخل فريق يأ ،كانت بشكل منفردأ سةواء  

رد ب يث م وي الف ، ال ة ة بكفاءةالعلا لاهاي من ا ها قدرة الفرد  لى أداء أنواع  بأن   ا  مضعرف أنت  

 (.2009 ، مع اقرصاد ف  الوقت نالجهد )نافبالاهاة بتر ة نبدقة نإت اه 

ا  ا  اإلنتاه يرك ا  ن  ل ا يرعل  اها اأداء اأسهل الدقيق، ال ائم  لى الفهم لعرف أمضا  بأن  كاا ت  

 (2005لو، الوقت نالجهد نالركال ف )اللو ر فيمع تو 

لأل اال ا ة ف  أداء نشا  معين، نقد مايل البعض لرخص صها البر قة ن ر ة نالد  ه  الت  ن 

ارة هالغالب ة تجعلها  امة لرشال الاهارات ال تاب ة، اللغوية، نالا أه   ال  الاهن ة كالنجارة نال دادة، إ

 (.2003ت اإلدارية... )ط ، راها ة، نالاف  إقامة العالقات االجرااع

 :اصلاالتصال والتو 
ؤال ال  اة، يرى ل د منا الل ظة الر  طرح فيها اإلنتاه سا بدء الخل  ة، ن  رف االتصال من  

هارة ممنظومة من الصالت نالرنابط نالعالقات الاشرركة بين اإلنتاه، لاا فإه  ،اةغدا مفهوي ال  
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يرك نتأ   ليركلاها ف  ي اتك نيروقف  ليها جءء كبير من فاعرات الر  تاالتصال تعد من أهم الاهار 

 (.2009ة االتصال مع اآلخرين )ناف ، إنها مهار  ،ف  ال  اة ننجايك

 :االتصال والتواصل مع اآلخرين
الزمة لخلةق آ ةار لالكفاءة االجرااع ة  لى أنهم أشخاص مارلكوه الاهارات ا نمعرف اأفراد ذن 

ه لطب ع  هنا أان الك فناء تفا لهم معهم ضان موقف اجراا   معين، نلااآلخرين أ مجابيةة ف  إ

ت موجهة ن و ت  يق اأهداف نالر  تترخدي ف  ال بين اأفراد  لى أنها سلوكنعرف مهارات الرواص

 (.  2011الرفا ل نجها  لوج  بهدف ال صول  لى أهداف امجاب ة مبرغاة )هيء، 

  يؤدي إلى الرواصل بين نشا  إنتان"  بأن تصالاال :(23: 2011)  رف نصر هللانقد 

اصل غير من طع، ال  عة خاصة؛ أن  مرو ومات، نهو نشا  ذن طبلغرض من  تبادل الاعلشر، االب

 ماكن إ ادت ، كاا ال ماكن م ول أن  كت .

نالرفا ل ن ل اأفكار إلى اآلخرين  ة  لىر ال د" :بأن  (9: 2003) ن رف  كل من الل ان  نالجال

الهاتف نغيرها وي نالصور نالخرائط ن وبة، نالرسلارعددة، كالكلاات الانطوقة نالاكرعهم بالوسائل ام

 ."سائلمن الو 

أن  نبعد االطالع  لى الدراسات التاب ة نالكرب الاراجع ماكن الرركيء  لى أهم  لبايثةنترى ا

)لغة  رواصل غير اللفظ ل ديث(، النه : مهارة الرواصل اللفظ  )ا ،رت الرعامل مع الجاهو امهار 

، نمهارة االمضاح، رة اإلقناعاأسئلة، نمها طرحرة ، نمهاصغاء(إل)ا الجتد(، نمهارة اإلنصات

ات، نمهارة االمضاح، نمهارة الاواجهة، نمهارة  كس الا روى، هارة الر لخ ص، نمهار نم ة الص 

 نمهارة  كس الاشا ر.
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  ارة التواصل اللفظي )الحديث(: هم

    :واصلتلمفهوم ا

مضا   أنك يعن  أ، ن ش ء آخرربط ش ء ب معن  ، نهوالرواصل ف  اللغة من الوصل نالوصول

آلخر نأه   اآلخر قد أنصل ما  نةدل ند اآلخر أي أنصلت ما  ندك إلى اقد ربطت ما  ندك باا  

ن تاس مأن إي: " نصول فكرة أن كلاة أن معنى نإل ك، نياكننا باخرصار أه ن ول أن  عبارة  

اإلنتاه نذلك نظرا  أه لغة  ، ى الرواصلكبيرة  ل إلى آخر"، نيعربر اإلنتاه ذن قدرة شخص

رءايد نترضا ف ف  كل مرة، نيركوه السر داث طب ا  للعصر نللبيئة نتمفروية نناسعة، نقابلة ل

ة نبيئ جعة،ار نتغامة  ،"متر بل" نمرواصل ،صلانقناة تو  ،"لمرواصل "مرسالرواصل اإلنتان  من 

 (.  2008اصل )توفيق، تو 

اعلومات نالاعان  ناأياس س تبل نالوسائل لن ل الل السلوك أفضواصل هو إه الاراد بالر

فة  أفكارهم نتوجهاتهم ناقنا هم باا تريةد سواء كاه ذلك بطري ة  راء إلةى أشخاص آخرين نالرأ يرناآل

   .(2006  رن ،وية )الغغير ل يلغوية أ

ومات نمعلل أفكار اف بر وية مترارة ترضان ق اي أيد اأطر " ال  بأن صال ف االتكاا معر  

)ماهر، نسيلة اتصال إلى الطرف اآلخر"  شفه ة أن مكروبة تن ل مةن خالل معينة إلى رسالة

2008  .) 

 مفهوم التواصل اللفظي )الحديث(:  

فة  إجةادة فةن ال ةديث اه نتةجةح اإلنكلاةا ن ،صال نالرأ ير شةيو ا  تإه الكالي هو أكثر نسائل اال

الر  ر ف  اآلخرين نتوجيههم الوجهة كاه أقدر  لى الرأ ي ة كلاانالبالغلفصاية نامرالك زماي ا

صاالت اللفظ ة ف  ي اتنا اليوم ة،  ندما نر دث إلى بعضنا البعض، أن يريدها. نن ن نترخدي االت

جراء م ابلة ما، أن الر دث بالهاتف، ن إت أجراا اش ء  ما، أن الاشاركة ف  أيد اال ن وي باناقشة
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 ,.Karen et alنها تصدر  ن طريق الفم )اسم اتصاالت شفوية كو الناس ها بعض طلق  ليني

2005               .) 

ف   ال ة  مع ارأهم صال الشفوي كرات االت  تم ا رااد مها  راسات ال ديثة إلى أن  نتشير الد  

نسر ة غاة الار دث ى كلاات الار د ين نالرغير ف  نوي  ل  م رن  أ توظ ف الخريجين الجدد،

نياليظ أه  الظاهرة يرهم، اا متا د ف  فهاهم نالرعرف  لى شخصنه ،صوت الر  مترخدمهاال

ن يصال لدى الخريجرات االت  الاشغلين مشكوه من ن ص ف  مها إه  إذ ف  أنرنبا  موجودة أمضا  

   .(2011مة، ة نتغيرات ف  العال ة الرعل ا ة )كرد     اف ل  واملع  ص  عءى هاا الن  الجدد، ني  

 :ة للحديث الفّعالالعلمي السس  
 ال فيما يلي:ث الفعّ يسس العلمية للحدخص الُ تتلّ 

ل الرسالة الاوجهة للاتر بل، رشك  فره  مهارة ت ويل اأفكار نالاعان  لكلاات  االختيار: •

 :  منها اور  أم ارلب نجاح الارسل ف   ال ة االخر طنير

  . نالاعان  ة اأفكارغة بت طة نسهلة لررجااسرخداي ل   .1

  لة.مراقبة ردند الفعل  لى الاتر بل لارابعة فها  للرسا .2

  اخر ار الوقت الاناسب للر دث مع الاتر بل. .3

  مرا اة ال الة النفت ة للاتر بل. .4

  ومات مع الاتر بل.ل دي الرعال  بالاعرفة نالاع .5

نمهارة  ة،لى اأسئلاإلجابة  تأكيد الاعنى  ن طريق إ ارة اأسئلة ن  ةمهار  نتعن  االستفهام: •

الردند اللفظ ة لة  لى الاتر بل من خالل مرابعة طلب مرابعة مترارة لرد فعل الرسااالسرفهاي تر

 نغير اللفظ ة الر  تصدر من الاتر بل. نيرطلب اأمر ما يل :   

 بل.  لاتر  لى اسئلة ر ار الوقت الاناسب إلل اء اأخا .1
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  اأسئلة. تشج ع الاتر بل  لى الرد  لى .2

  .                 (2008)توفيق،  عان ة اأسئلة ناإلجابة  ليها كوسيلة لروض ح الاسلوب إ ار اسرخداي أ .3

 متطلبات الحديث المؤثر:   

، )ياود يل  الرأ ير  لى اآلخرين تراثل ف اا هناك  دد من الارطلبات إل طاء ال ديث قوة ف 

2010)   : 

ي أكبر قدر من ال واس لخراي الجيد، ناسرخدانال الجيد : االسرهالأمور مرعل ة بالار دث نتشال .1

ال رص  لى رجع الصدى ناالتجال الطيب ن و االسرااع نتجنب ت ليد اآلخرين ن  نتعلم يتةن

  بالخطأ.  رالجاهور نال رص  لى الرل ائ ة ناإلقرا

اتةراعين اتجةال الذلك  ن طريق معرفةة ف  ا ربارل: ن  ار دثها الر مضعأمور مرعل ة بالجاهو  .2

 م ايرراي  ،رررةق نمعالجة اأفكار الات م البدء بن ا  االتفا ،الاوضوع يولهم تجال الفكرة أننم

ل اء ئلة بدال  من إسناسرخداي اأ ،شعارهم بأهايرهم نبأه الفكرة ف  ال ديث فكرتهمإاآلخرين ن 

  نالروسل بالرفق ناللين. ، لةي الاجاداأنامر ن د

ي  دن  ،انب اإلمجاب ة للطرف اآلخر ديث: نتشال د م الجو انط   للناء الغة البأمور مرعل ة بل .3

نتجنب اأخطاء أن الت طات  ،نتنوع طةرق الاعالجة ،نيشد نسائل الرأ ير الاخرلفة ،االسرطراد

 الانطق ة. 

   :الناجح لمتحدثاسمات 

 :  اآلت الن و نه   لى  ،ها الار دث الناجحب تاات يرايءهناك  دد من ال

 :  (2011 ،)الكردمة ما يلي ت الشخصية: وتشملمالسا

 رة الار ةدث  لى التةلوك نالرصةرف، ناصدار أيكةاي غير مر يةءة.  ة  قدنتعن الموضدوعية: .1
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معكس أه  أ يرا  ف  متراع  ، نالصدق معن تالار دث الصادق هو بالطبع اأكثر  الصدق: .2

  ثك يق  ة مشا رك نأفكارك نآرائك.ديي

خدمت اض ة غير مع دة نإذا اسردتةك منظاة نكلااتك ن ه لغرك بت طة نماكو ت أه الوضوح: .3

  ناض ة للاتراع ف جب شريها.مصطل ات دق  ة غير 

ؤدي الاعنى الاي ت صدل تنتعن  من ناي ة الرأكد من أه الكلاات الر  تترخدمها  الدقة: .4

  بعنامة.

دن فة  ار ةدث الةاي يبةالن  مجعل الار دث أكثر ييوية نيرارة ف  يديث ااس ل ا الحماس: .5

  ديق. لى درجة  ال ة من الرص ل  ييويا  ننش طا  معربرالظةرف االتصا

ت دم   نتعن  يضور الاهن أ ناء ال ديث، نذلك يرى ال مظهر الفرور ف اا القدرة على التذكر: .6

 جديدة أ ناء ال ديث.ت ئاا معلوماللناس بل يانل أه تض ف دا

 نأه ،ي يرناسب مع الاوقفث انفعال  بال در الا  أه مظهر الار دب صد: ني االتزان العاطفي    .7

  ف  انفعاالت . ه مر كاا  مكو 

البس لان ناأناقةة الشخص ة،  ،النظافة :ه  ،معن  الاظهر العاي مجاو ة من الجوانب :الاظهر .8

  . بدن ةت ة نالالص ة النفنالاظهر الاناسب لل الة، 

لى اسرخداي نترخدي ف ط قدرتنا   نر دث إلى اآلخرين الا : ييناالقدرة على التعبير الحركي .9

اا نترخدي باإلضافة إلى ذلك مترويين آخرين للرعبير هاا نإن   ،للغوية لن ل أفكارناالرموز ا

  .اأنضاع الجتا ة الاخرلفةرك ة ن  ات الالاؤ رات الصوت ة نالتلوك

 

 

 ة:  الصوتيالسمات 
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ماكننا    أن  الأه نغير أصواتنا إنإذا كنا ال نترط ع  ث،بالنتبة لنجايك كار د صوتك مهم   إه  

من خالل الر كم ف  الصوت رفع  أن خفضة  نضةبط نغارة  نف ةا  للظةرنف  طري ة النطق، تغيير

ه  النطق نجاح  ما ن  ق منف  ليها قدر ة خاصة بالنطق يروقدنتوجد  وامل  دية هاا الخاصةة،

 ناسرخداي الوقفات.   ، ةنالتر  ،بطري ة ص   ة، ننضوح الصوت

 مات اإلقناعية:   السّ 

 نترضان مجاو ة من التاات ه  ،رث الاؤ   ت اأساس ة للار د  اع ة من التاانال درة اإلقن

 :  (2003)يجاب، 

 كار.  رال درة  لى الر ليل ناالب .1

  ير.ال درة  لى العرض نالرعب .2

  بط االنفعال .الض ة  لىال در  .3

 ال درة  لى ت بل الن د.  .4

 سد(:   فظي )لغة الجواصل غير اللارة التّ مه  

 للفظي:  التواصل غير ا التعريف بمفهوم

 معراد  لى الجانب التلوك  نال رك  ف  الجتةم، لةاا ال اي لغة الجتد أن الرواصل غير اللفظ 

ءاء جأمن  مثل اليد أن العين أن فة   ةدة ير صغ ءجء    فف  الجتم هناك يركة  ماكننةا أه نجد أه  

اأشخاص  ادة من أجل  هال مترخدمهانلغة الجتد  ،نغيرها .نالكرف.ناليد  كاليةد نالرأس معةا  

ة نالبيئةة فة  ةواصل خاصة من الجانب الوجدان  نبعيدا   ن الكلاات، نتلعب البيئةة االجراا يالر  

جعل ئة الرواصل ه  الر  ت، فبيليها نفهاهاإعرف ف  لغة الجتد نالر   مهاا   ة دنرا  رلفةالاخالاجراعةات 

نهكاا  ،طري ة مخرلفة  ن بلد آخره معبر  ن  ف  بلد بنى معين نايد ماكن ألغة الجتد ذات مع

 (.  2008)توفيق، 
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 غ لدرة  ل  تبلة لآلخرين فهناك نسائل أخرى قاانباا أه الكالي نسيلة للرعبير نامصال الرس  

الي، ف  الرعبيةر مةن الكةل الوسائل أدق نأصدق اسالرك لغيرك أن رسالة غيرك إل ك، نقد تكوه هر 

قع  أم ا غيرل ف د ال متةرط ع اإلنتةاه أه مكةاب فية ، نالكثيةر اوه خالف الو اكن أه مكالكالي م أه  

ت  القة مع تعبيرات ير ذاغكلااتهم  ركاد تصبح، فر  يرسلها الجتدال   مةن النةاس مغفلوه  ن اللغة

ة لك ف من ا (% 90) يوال  تشير الدراسات إلى أه  ، ن مؤ رة نقوية جدا   ، فلغة الجتد تعربرجتدهم

ا  مباشرا  بلغة الجتد ف  م ابل ما ن ول  ف  الواقع ارتباط ه ترتبط ن الر  ينظر بها إلينا اآلخر 

(Adubato, 2006               .) 

 لفظي:  لواصل غير اأهمية التّ 

باسرخداي اللغة اللفظ ة  إليهم سواء   فتناي أنرق لن د  الط   ضل  نا نخرار أف ندما نرصل باآلخرين فإن  

ر  ة نيضةع لهةا ال ةدند ال  صةال   العاليةة االت   ل م دد متار  تأ ير االنطباع اأن   غير اللفظ ة، نأه   يأ

إذ ، ينبةارز فة  ت ةديرنا لآلخةر فظيةة ت ةوي بةدنر للةر ارات غياإلشا ، لالك فإه  أ ناء اتصالنا نر يد بها

توقيت يركاتنا نردند أفعالنا كلها وسنا ن نا نجلمظهرنا ننقوف أه   غيرطق بكلاة نايدة أننا قد ال نن

النا باآلخرين، لالك صت دي معلومات أنل ة   ن ا، كاا  أه  لها تأ ير ناضح  لى سلوكنا نأسلوب ات

نيعرف  ا  هال الاهارات جيد م  عامل الاباشر مع اآلخرين أه مفهصال نالر  الت  اب ن يهرم  م   فعلى كل  

ل ة أ ناء  امن الف ل بهم ناقنا هم برسالر ، نت  يق أقصى يد  اصاالت   رط ع  تأ يراتها نمعانيها ل ت

 ( . 2011صال )كردمة، االت  

ا الرسائل غير لومة، أم  عجل ن ل الاترخدي من أالرسائل اللفظ ة ت   ه  أ اأي اه نجد   نف  أغلب  

ةى العالقةة داخةل ةاس، فهة  إذه تنفةا إلناالتجاهةات بةين النن ةل اإليتةاس ي لرخدتةهةا ت  اللفظ ة فإن  

 (   2008خاص، نياكننا أمضا أه نترخدي الرسالة غير اللفظ ة كبديل للرسالة اللفظ ة )توفيق، اأش
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 اءة الرسالة غير اللفظية:  ر ق

قرب بل  معرفة اآلخر  نف  نا ة الجتد مفيدة للغامة، فه  نافعة لى قراءة لغلال درة   إه  

من رسالرك  اإلصالحنبالرال  فهناك فرصة لك أه ت انل  ،خصف ما يريد أه م ول  الشنأي انةا نعر 

ا  ن الرسالة إذا أيتتت أه ردت ت   هلب ة سوف مصل إل ك أن أا  بالرفض أن الت  إذا أيتتت أه رد  

ةب  لينةا  نةد مج  إلى هاا فإن  ول لوصرصة، نل سوف مصل إل ك نذلك قبل أه تفوتك الفا  امجابية

 اللفظ ة ما يل :    م انلةة قراءة الرسالة غير

 أه نأخا ف  اال ربار مجاو ة ال ركات معا .   .1

  توافق ال ركات مع الرعبيرات الجتدمة. .2

   . لر  ت دث فصة بالجتم ف  الوقت ا ركات الخالأه تؤخا ا .3

، الاي ظهرت ف   )توفيقالاوقف العاي  أن هرةكل ال ركات مجب أه ت رأ أن تدرس نسط الظا .4

2008  .) 

من الضرنري أه نجاع مكونةات سةلوك الفةرد  ، فإهاءة لغة الجتداج ين ف  قر نلك  نكوه ن

 (.  2009س بشكل منعءل )بورج،  ات ف  س اقها العاي نلنننظةر إلةى التلوك

    :ر اللفظيصل غيكال التواشأ

 تعبيرات العيون  •

ي ما الداخل أ ا يدنر ف عبير  ا  ه  نسيلة بل غة للر   نسيلة لإلبصار ف ط بل العيوه ل تت إه  

ظرات ال ل ة الاضطربة نغيرها الاترغيثة الاهءنمة ف  النفوس نال لوب نن ل  للخارج، فهناك الن  

ى ر خرى سارية ال مبال ة، نأخة، نأمصاا ى ، نأخر خرةسا ى ياقدة  ائرة، نأخر  ى خر ة، نأاترتلالا

   (.2010د النظرات الاعبرة )التكارنة، عد  ، نهكاا ترم بة.. ى ر خمترفهاة نأ
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صال ف د قاي خبراء االت   ،لرسائل االتصال غير اللفظ  مهاا  نلا ةا كانت منط ة العينين مصدرا  

 إليها ف اا يل :    وصلوالر  تائج االنر خص أهم  يها، نترل  لب وث  لاراسات ن بإجراء الد  

ول  لى اسررجاع ص  يالة الرغبة ف  ال لرركيء  لى العينين فامترخدي اأفراد البصر ن  .1

ة ردند الفعل لدى اآلخرين، نكالك لإل راب  ن االهرااي ناسرارارية االتصال لاعلومةات نمعرفا

 اشاركة.  لبين الطرفين نالرغبة ف  ا

  ر.التصال كلاا كانت الاتافة بينهاا أكثرف  اينين بين طتءداد درجة تركيء الع .2

  الطرف اآلخر.يلة إل ارة ال لق ف  دي تركيء العينين كوسخمتر .3

اسرخداي البصر نتركيء العينين ف  يالة الرغبة ف  إخفاء الاشا ر الداخل ة، ن ندما تكوه  م ل   .4

قاتها درجة من د  الشديد نتتو  صيرة، ن ندما مكوه بينهاا تنافسقالاتافة بين طرف  االتصال 

 . (2009 ة )جلوب،   تنا ة رنابط اجرااعفالفرور، نف  يالة  دي الرغبة 

 تعبيرات الوجه:     •

هاا  ل مرة ، نيظل  ل انطباع يلفت النظر  ند م ابلة شخص ما أن  الوج  أن   ل تعبيرات  شك  ت  

ر أجءاء الجتم نضويا     أكثعربر الوجمات طويلة نال يرغير بتهولة، إذ ر االنطباع  ال ا  بالاهن فر

رعبيرات الرة  صعوبة ف  فهم ال ءكاا أن  أكثر اأجءا ثرها ف  ن ل الاعان ،كنتعبيرا   للعواطف نأ

ةدر  ن ، باإلضافة إل  أه  تعبيرات الوج  من اأش اء الر  ترأ ر كثيرا  بال الة النفت ة ال  ة تص

ةا هنأنةواع مةن العواطةف الرة  ماكةن الرعبيةر   ةرةةل س  اأقةك  لةتاه، نياكن ال ةول أه هنانلإل

ال ءه ، االشائءاز نأخيرا  الخوف، ، ةعادة، الغضب ، الدهش  نه  الرعيير  ن التباسةرخداي الوجة

 (.   2005الوج  )أبو ع اش،  ىنغالبا ما تكوه  الاشا ر مكروبة بوضوح  ل

    :ماءاتت واإليااإلشار  •
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فرد لروصيل معنى ت الر  يؤديها الءات أنواع ال ركات ناإلمااءامااشارات ناإلتشال لغة اإل  

الفةرد فيهةا، نيرسةلها ب صةد توصةيل  ت إرادمة، يةر كمشارات ناإلمااءاكانت هال اإلأ ا ، سواء  معين

ل من أجل إتااي اللغة اللفظ ة امعنةى معين، أي كانت ال إرادمة، ت دث  شوائ ا ، أ ناء االتص

لغة الصم.  للغة كاا هو ال ال ف ا ر تأ يرا ، أي كانت هال اإلشارات بديال   نكل أكثتوصيلها بشن 

 (.  2001) امر، 

   :م الخرى عضاء الجستعبيرات أ •

اليدين نال دمين نيركات الكرفين نك ف ة  فإه  يركاتكاا أه الوج  معب ر   اا ف  النفس، 

نمن صور دق  ا   ن يالر  النفت ة  يرا    ت ر نتعط ،نتاهف  نفس اإل الاش  تعب ر  ا اأن  الجلوس

 :   (2009 التكارنة،) ما يل  يرالرعب

فهةاا معنة  شةعورل بةالعجء أن  ةدي الث ةة  ،يدية  نراء ظهةرل مرشةابكرين ندما تاليةظ إنتةانا  نضةع  .1

 ف  اآلخرين.   

عورل بالث ةة الافرطةة ةمعنة  شفهةاا  ،وسالجلة  مرشابكرين أمام  أ نةاء مأما  ندما مضع اإلنتاه يد .2

  ف  النفس. 

ب: "رب إشارة نكاا قالت العر لكالي نضويا ، ف ة مع الكالي تءيد ايدين ناأصابع الاروات الإشارا .3

  أبلغ من عبارة". 

نت كم أنت  ،مهاليظ يركات أقداي اآلخرين أ ناء ال ديث معهم فف   تعبير  اا ف  نفوس .4

  من خالل هال ال ركة. ال رسالة م ت رر إرسب ركات قدم ك ما ل

 . ي الة  شة ء نال يةرةأن الجهةل بالرجاهةل نالالمبةاالة ةورة سةريعة معنة  الةى بصهء الكرفين لأل ل .5

 نإننا  نترط ع  ادة أه ن دد يالة الفرد الاءاج ة من طري ة جلوس ، فرشابك اأقداي من الااكن

بالضرنرة أه مكوه هاا نضعا   سلب ا ، نل س  ن، يا ر  د الاأه مظهر بافردل أن مصايب  نضع  
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أه تشةابك اأقةداي هةو الطري ة  مبكرةن مةن سةن ارعلةيالعةادات، فالنتاء ه تب ةث  ةن العةرف ن  ك أفعل

ة دفاع ة ر الص   ة للجلوس، نمع ذلك إذا صايب  تشابك للارا ين، فان الااكن تفتيرها كإشا

اا للطةرف ةهتجلس  ل   ينرج انطبا ا   صب ا ، ف د مشةير  لاية الا عد انجلوسك  لى ياف ،سلب ة

 .(2009، ف  هاا الاكاه )بورجنةك ال تريد أه تكوه اآلخةر أ

 التعبيرات الصوتية •

الاتراع بكثير من الاعلومات، فان خالل الصوت ماكن معرفة  صوت الار دث ماد   إه     

الر  ينرا  إليها، كاا  أه الصوت مكشف  ن  نالانط ة دث، نجنت ، نجنتير ، نيجم جتا ، الار

من هدنء نانفعال، أن الوظ ف ، نمءاج  الشخص  هات ، مشا رل نمركءل ر دث ناتجات الاراامااه

 ة إلت اه مهارةأن اكرئاب أن انبتا  أن ي اء أن انطواء، نيعربر الصوت أيد الارطلبات الرئ ت مرح

ل لعوامنالتر ة الاري ة من ا ،نالوقفات الاناسبة ظ،فانطق األلكلاات، نسالمة الر دث، فوضوح ا

 ، ة للار دثهاز النطق نال الة النفتبالنواي  الفتيولوج ة لجهارة الر دث، نترتبط رنرية ف  مالض

 (.  2010إال أن  ماكن تنايرها  ن طريق الااارسة نالردريب  )جلوب، 

  ت )الصمت(:  امهارة اإلنص

   اإلصغاء( اإلنصات، اع،ستماال السمع،)مصطلحات أساسية 

الصوت ة ف  أذه ف  تل   الاثيرات التاع يرعلق بوظ فة اناالسرااع ف لتاعين افر ق العلااء ب  

التاع ة لإلنتاه، أما االسرااع فهو نظ فة   ل ة نتعن  فهم الرسالة نمدى انربال الفرد إلى  يدند ال درة

و ب فهنصات أن اإلصغاء كاا ذهب إلى ذلك  لااء العر سل. أما اإلاعان  الارضانة ف اا م ول  الار لا

جرد اسرقبال صات ناإلصغاء أكثر من م  إل   من م اصد، فاإلنلار دث نإدراك ما يرمفهم لرسالة اال

ن لى هاا  ،الصوت بخالف التاع الاي يدث لاجرد اسرقبال اأصوات الخارج ة نال يرطلب  تفا ال  

ف  الاتا ات  حن ار رناالسرااع هو نفت  اإلنصات ناإلصغاء، نهاا الالسرااع ، فالتاع نالتااع غير ا
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ها نميل البايثين إلى ى اللغة العرب ة بافرداتطب عة خاصة يرجع إلى غن لداللة  لى  ال ة ذاتل

للداللة  لى نفس   "Listening"اسرخداي مفردة دنه أخرى، أما ف  اللغة االنجليءية فرترخدي كلاة

ن ر  ه  نفتها ترضاالن  ،اإلنصاتالافردات الثالث، اإلصغاء ناالسرااع ن  لاي تضانر الاعنى ا

 (.   2003يجاب، ل مع الارسل )معنى الفهم نالرفا 

   :أهمية اإلنصات

اأشخاص الاين ال مترط عوه االسرااع ال مترط عوه الرواصل، اله االسرااع الضع ف معيق 

ارة أساس ة أمة م درة تواصل تجري، نالشخص مهناالسرااع درتنا  لى االتصال مع اآلخرين، قمن 

 فإه  ل   ،أن مترشارا  بارزا   ،فعاال   ا  أن مدير ، مفانضا  جيدا  أن  ،ابال  ناج ا   مرغب ف  أه مكوه ي ايال

 (   2011مطور مهارت  ف  االسرااع الفعال )هيء،  أنال  أه

 ن مجرد  مخرلف كثيرا  اع السراأها ة، نا اإلنصات هو اأكثر واصل نجد أه  رف  كل مناي  ال 

 ال، فتوف تراكن من تكويناالسرااع بشكل فع طبقفرد آلخر، فإذا ندما ير دث الصات  

ات العال نتعال  لى ت تينها، فف  كل موقف من مواقف ال  اة سوف العالقات الشخص ة ن الق

ر  دما العال ة نتنف  ي ا .م أفكار نمشا ر نتصرفات اآلخرينهمتا دك االسرااع الفعال ف  ف

 باالسرااع الجيد لدى اآلخرين،يها، فالناس يرأ رنه  ة مرغوب فكاهارة شخصاالسرااع بدرجة كبيرة 

لآلخرين، ف د مضعك ذلك ف  منءلة الصديق لدى اآلخرين، كاا أه  إذا أنصت  نسرربح فوائد جاة 

ة فترجاع كل ت بعنامو اسراعك ل   القات العال، أضف إلى ذلك أنفهاا م  ق الفهم الاربادل 

 (. 2017، بل اسمع  )الفرد الاي ترعامل م منظاة ن نن خصائص أي أنواع الاعلومات  

الجيد يجر اأساس ف   ال ة تبادل الاعلومات أ ناء  ال ة االتصال، اإلنصات  نيعربر   

تةاع ، ن اليةة ى مةا تيةد  لةل جةنهم نترفا ةل معهةم نتةرد بشةكمناإلنصات الجيد لآلخةرين مجعلةك تةرعلم 

ع نإجادة ي لآلخرين. نيتا د يتن االسرااالنفس نإيالء االهراا من ضبط قدرا  كبيرا  اإلنصات ترطلب 
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 ة االتصال، نفهم الاتر بل للفكرة نفق ما م صدل الارسل، نيعربر اإلصغاء اإلصغاء  لى نجاح  ال

ث متئول ة مشرركة بين الار دالجيد هو اإلصغاء  قاالجرااع ة ال ايدة، نت  يات وكلالجيد من الت

    .(2004يم، ر ينالاتراع )

 أنواع اإلنصات:   

    :(2004)صالح،  ه  ،اتيوجد أربعة أنواع من اإلنص

اإلنصات هنا من أجل الارعة ناالبرهاج كاا فة  يالةة اإلنصةات إلى قطعة  اإلعجاب:إنصات  •

  .  كاهيديث ف أن إلى ،أن متري ة كوميدمة ،ق ة موس

بيب ة إنصات الطكاا ف  يال للار دث، عنوي اإلنصات الاي م دي الد م الا التعاطف:ات إنص •

  مأسانية.صاغ ة إلى صديق مار بظرنف  ا  أن  ندما نعط  آذان الاريض،النفت  إلى 

كاا ف  يالة يضورنا ندنة أن  اإلنصات من أجل فهم رسالة الار دث الفهم:اإلنصات من أجل  •

ر إيةدى الاؤستات م ةنصات إلى من مصف لنا ك فيةة الوصةول إلةى أن اإل  لا ة،ضرة م ا

  ة.دم الخ

ة معينة نريد أه ن بلها أن نرفضةها، كاا ف  جل ت ي م رسالاإلنصات من أ اإلنصات النقدي: •

  .  ارهم أ ناء م اكار ليالة اإلنصات إلى يديث يالة د ائ ة لارشح س اس  أن دفاع ا

    :تاإلنصالية شروط عم

 :   وهما ،فّعالاإلنصات الهناك شرطان أساسيان لتحقيق مهارة 

ةرة، نإشةةعارل السررسةةةال ناالسةةرارار فةةة  طةةةرح الفكةةنيراثةةل فةة  إ ةةارة رغبةةة الار ةةدث فةةة  ااأنل: 

بةةدال  بعرةة  باهراةةاي نم انلةةة فهاةة  ابأها ة ما م ول ، نالرغبة ف  االسرااع إل  ، نيرم ذلك مةةن خةةالل مر

الرشةةج ع ا الاعنةةى مةةن خةةالل ة  اسةةرجابة بهةةاائ طارضر ، مع ت دير مشا رل نأفكةارل مةن خةالل إ معمن 

فهةةم نتفتةةير نت ليةةل نت يةة م آراء نأفكةةار نتعبيةةرات الارسةةل كاةةا هةة ، . نالثةةان : غيةةر اللفظةة اللفظةة  أن 
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عةةل الاتةةر بل مجي مةةن جانةةب تةةبق  ليهةةا، ييةةث أه إبةةداء اأيكةةامدنه تكةةوين اتجةةال  كتةة ، أن يكةةم 

جةةب تجنةةب كاةةا م الاوضةةوع،طةةرح  ص الوضةةوح نالصةةراية فةة  ةةل فةةر نيةةارا ، نبالرةةال  تالارسةةل دفاع ةةا  

هةةو  (اء  ةةرض الفكةةرة، ييةةث مكةةوه الرركيةةء فةة  هةةال الاريلةةة )مريلةةة  ةةرض الفكةةرةر نالن ةةاش أ نةةال ةةوا

 (.  2011 ما م ول  ناإلنصات إل   )كردمة، اآلخر، نسااعم انلة فهم الشخص 

   :عاإلقنامهارة 

ه العنصةةةر   ةةاة نالعاةةةل، نقةةةد تكةةةو اأمثةةةل للرايةةةء فةةة  ال دررباةةا تكةةةوه قةةةوة اإلقنةةةاع هةة  الاصةةة  

ةاج ين  ةةن بةةاق  النةةاس، نن ةةن جا عةةا   نعةةرف  أفةرادا  لةةديهم قةةدرة  لةةى اإلقنةةاع م فة  تاييةء النةال اس

 لةةى جعةةل اآلخةةرين يرف ةةوه قةادرين مةا  ري ةةبطدة بالعافاهاا كاه الاوقف نجةدهم  ،بشةكل غيةر مع ول

د بعض الناس ، نيبدن هاا اأمر  ندنن  منهم أه مفعلول آرائهم أن  ال ما يريباالتفاق مع إما ةم، معه

خبةةر ن الكةة، ل، نرباةةا مكونةوه مراكنةةين للغامةةة فة  مهةةارات اإلقنةاعأنة  شةة ء هةين ال م رةةاج إلةةى مجهةود

           (.2009بورج، إلقناع من الااكن تعلاها نالبرا ة فيها )ا لىال درة  التار لنا جا عا هو أه 

تةةؤ ر فةة   ن الكاتةةب لأللفةةاظ ناإلشةةارات الرةة  ماكةةن أهنيعةةرف اإلقنةةاع بأنةة : اسةةرخداي الار ةةدث أ  

 (.  2009)التكارنة،  اتتغيير االتجاهات نالايول نالتلوك

ا كل ةا  أن جءئ ةا  مةن خةالل  ةرض ال  ةةائق رهةييا ةات لرغسل م نم بول  لى ال نتأ ير :  نيعرف بأن

   .(2008)سل ااه،  نناض ة م بولةبأدلة 

، )زايةد  ال ةة تغييةر أن تعءيةء الاواقةف، أن الاعر ةدات أن التةلوك وهةنياكن تعريف اإلقنةاع بأنة : 

2007  ) 

 عناصر اإلقناع:   

 :   (2009 ،ةتكارنال) منها ،اتوافر ف   صفرنيجب أه ت :المصدر •

 صالح اآلخرين.   دى اهراام  بادر إضافة إلى مها من تاريخ الاصالث ة: ني صل  لي .1
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  ر ي م.ق ة: ف  الو ود ناأخبار نالصداالا .2

ال درة  لى اسرخداي  دة أساليب لإلقناع: كلاة، م الة، منطق،  اطفة، الاتروى العلا   .3

  .نالث اف  نالاعرف 

  .إقناع اآلخرين بهاالر  يريد االلرءاي بالابادئ نال نا ات  .4

 :   (2013ري، )ال  بد أه تكوه  ال :الرسالة •

   فهاا  مراا ال .اها ور الاخاطبين فهفيها ب يث مترط ع جاهناض ة ال غاوض  .1

   ن .برنز الهدف منها دنه ياجة لعناء الب ث  .2

  لة نالبراهين.دمرتبة ترتيبا  منطق ا  مع الرأكيد  لى اأ .3

  كل م اي م ال.رجا  نلإشكاال  أن ي  رى ال تتبب ت نالجال يمناسبة العبا ار  .4

  اني نال ريب. رين، أه الا اصر س  بعيدة  ن الجدل ناسرعداء اآلخ .5

 :   (2009)التكارنة،  ينبغ  مرا اة ما يل  :المستقبل •

 الفرنق العارية نالبيئ ة.   .1

  ة. االخرالفات الث اف ة نالااهب .2

  .االجرااع ةالاكانة العلا ة نالاال ة ن  .3

  متروى الث ة بالنفس. .4

 الاهن   االنفراح .5

 ع:  اإلقناقواعد 

 :  (2008)سل ااه،  ت كاآلنه   ،اآلخرينل وا د لعال ة إقناع ك مجاو ة من اهنا

  . ىسب ان  نتعال هللأه مكوه الق اي باإلقناع خالصا   .1

  ننضوح ال ق. قبطلب العوه نالروفي هللااللرجاء  .2
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نال وة ف  طرح  ،إمضايها  لىنال درة  ،الفكرةاالقرناع ب :نه  ،ةتقناع الرئ نجود مرطلبات اإل .3

  .ناعلضرنرية ف  مصدر اإلقنتوافر الخصال ا ،فكرةال

نقد ينبغ   ل ك ت اص شخصير   ترتيبها،معرفة شخص ة الارل   نق ا  ناير اجات  مع ت ديد  .4

 شراكها.   ت ع ف   يب  يرى الب معرفة ييل  نأالنظرل، كاا مج ةدنافع  ننجه إلىلررعرف 

 وهاة نت ليل الاعارضةاها ال ق ق ة أن الارإليها مع معرفة مآخيءات الفكرة الر  تد و ما يصر .5

طري ة للرغلب  لى اال رراض أه تجعل    نها، نإه أسلمالجواب الشاف   إ دادلا رالة ن ب ة االتل

  من ضان يديثك.

ين الفرصة الاناسبة ننفت ة نجتدمة، مع ت ت  ة نمكان ةالاناسبة لإلقناع، زمان اأيوال اخر ار .6

  ذلك. لر  يق

  بالدفاع نرباا آلخر مرهاا  يلءمأه جعل الطرف ا الن ات،ي الجدل نالر دي ناتها االبرعاد  ن .7

  الاكابرة نالعناد.

ن جإذا كنت سرطرح فكرة ف  م  ط  .8  شرها. الا  ط قبل البدء بن لها  ند أركاه ذلك ما فر 

   قناع:ق اإلعوائ

 :  (2007، يداز ) ل تراثل ف اا ي ،إلقناعهناك  دد من  وائق ا

   االسربداد.ءنل بءنال الطرف اآلخر شكل ة تواف ة أه م نالرتلط:ربداد االس .1

نترعاظم الصعوبة إذا كاه الاعرد بنفت   ،ف صعب إقناع الاعرد برأم  الا ابل:طبع الشخص  .2

   هال  جهال  مركبا .اج

   الاهن.ربك ي فكار مااكثرة اأ .3

   .الاصدر لرسالة من قبلأن ضعف أداء ا ،ى ال نا ةتاباب مترو  .4
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نهال نر جة مبكرة ت ض   لى كل جهد قبل  ،الر اسر أن بصعوبة الرغيير  اال ر ةاد الخاطئ .5

 تاام  

  .الاتر بلاخرفاء   افة اإلشادة ب ق من قبل الاصدر تجال  .6

    :ارة توجيه السئلةهم

 التصال اإلنساني   ا سئلة فيأهمية ال

نهو نسيلة  نفعالة، رة   أداة مؤ رين، إذ أن  أساليب االتصال باآلخمعربر االسرفهاي من أهم      

 لى الاعلومات نالب انات الر  تتركال بها العال ة االتصال ة، فالتؤال متا د  لى  مهاة لل صول

إلشعار إلى جانب أن  نسيلة  ات ،الير اجبل اة الر  لم ترد خالل سرد الاتر همعرفة ال  ائق الا

   .(2001) امر، ي الارسل ل  ار يرنا اايالاتر بل باهر

ى تعريف التؤال أن  طلب ال صول  ل لىال ن لااء البالغة  ااء االجرااع ناالتصق  لنيرف

 .  (2003، )يجابكانت ناقع ة أي خالف ذلك أ الاعلومات سواء  

    :إرشادات السئلة الجيدة

ى إجابات ى ال صول  لاة تؤدي إلتا د  لى طرح أسئلة سل من اإلرشادات سر اآلت ةاة ال ائ إه  

    :(2002، فليت) بهامو وق 

 الرئ ت ة،قد يهدف سؤال إلى الرأكيد  لى إيدى الن ا   م دد:كوه أسئلرك غرض أه م ينبغ  .1

   ال.نربااليناا يهدف  الث إلى جاب  هن،االنقد يهدف سؤال آخر إلى يفء 

ا ةئلرك بكلاةات معرفهةأه تصةوغ أس مجةب إذا   للجا ع:الفهم بالنتبة بغ  أه تكوه أسئلرك سهلة ني .2

  آخر، فإن   دمم الفائدة.  الاتراع سؤاال  ك يثير ف  ذهن اه سؤالنإذا ك موظف ك،جا ع 

   نايد.ب طرح سؤالين ف  سؤال جنت مرة:مجب أه يركء سؤالك  لى ن طة نايدة ف  كل  .3
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ات الاعلومة لر صةل  لةى   ياجة لطرح أسئلة أخرى ؤال بشكل مجعلك فطرح أي س تجنب أمضا .4

  تريدها.الر  

  م ددة.إجابة أه يؤدي سؤالك إلى غ  ينب .5

ن الاتةراع مةن تخاةين إجابةة  سؤالك أبدا  ال تضع  الرخاين:ينبغ  أه يديض سؤالك  .6 بشةكل ة اك 

 .قإلى ال  ائإه  اإلجابة مجب أه تترند  ك،ض ر تقد 

   :مهارة ضبط النفس  

    :ة مهارة ضبط النفسميأه

 شيئا  ما مضغط  ل ك اكهن مجعلك تشعر بأه     هو ذلك الاءاج الايالاءاج االنفعال إه   

ذا  ك، نيجعلقدا  للاوضوع ة الاطلوبةفا ،مندفعا  ف  تصرفاتك ،يجعلك مرتر ا  ف  إصدار اأيكاين 

ةجر ين بالض  خطين شةا ر لنةا سةامةا مجع أمضا   نهةو ،اةل شخصة أمةور با انفعال  ترعامةل مةع امءاج 

ننضةع ، قدرتنا  لى ال كةم  لةى اأمةور وه ن تكندما نكوه منفعليقدين الث ة الناس، ن ناإليبةا  نفا

 طويال ، نهاا االنفعال مجعلنا اخا قرارات سريعة قد نندي  ليهناهنة، نقد نر  قرارات غيةر مضبوطة ن 

ن ائصهم ننكوه نركء  لى  قدتنا ننا بدافع انفعاالأ ،اين نرعامل معهملآلخرين ال نتبب الضيق

 (.  2001 الث ة بنا )اأقصري، مبالغة تف دهملهم بصورة  ناقدين

ةةةننتبةةةدن أها ةةةة هةةةال التةةةاة فةةة        ،خرلفةةةةاللاثيةةةرات ال برزانةةةةال ائةةةد مةةةن أه متةةةرجيب  أنهةةةا تاك 

تخةةاذ قةةرارات للرفةةاهم، نتجنبةة  بالرةةال  اأن غضةةب نتجعلةة  م ةةاال   دنه انفعةةالت بةةل الن ةةد   لةةىنتتةةا دل 

رنية فيها يرفةول بهةا فة  ل ظةة إجهةاد  ظ اللفاض أالاي بال  لتنوات ببعنبهاا ال مض ع الجهد سط  ة 

 (.  2009، )كنعاهأن تعب 



40 
 

 مهارة التعاطف )المشاعر(:
رشةةد أه يةةرفهم نيتةةراع للاترلةةة الارشةةد الرعةةاطف عبةةارة  ةةن م ان  إلةةى أه   (2006مشةةير العةةءة )

 ةن  عةاطف مخرلةفالر  ف .خةاص بة رشةد مةن خةالل  الاة  الأه يةرى  ةالم الاتر نيدرك ما مشعر بة ، أي

نالشةةف ة، نهةةو نةةوع مةةن أنةةواع الاشةةاركة الوجدان ةةة الضةةرنرية لنجةةاح العالقةةة الاهن ةةة، نيرضةةان العطةةف 

بالر ةةدير  عورا  الرعةةاطف مجةةب أه معكةةس شةةلاتررشةةد، ن لضةةرنرة الاواف ةةة  لةةى مةةا م ولةة  ااالةةرفهم نلةة س ب

ر الارشةةد، نلكةن ة نظةنجهة م ةانال  معامشةرها مةن الر  تارلك الاتررشةد بل الارشد للاشا رالدقيق من ق

ة  فةةال مجةةب أه تفتةةر هةةال الاشةةا ر بةةنفس الرفتةةير الةةاي يربنةةال الاتررشةةد، نتةةءداد أها ةةة هةةال الاهةةارة 

 .اجراعالاضاد لل بعض الاشكالت الصعبة كالتلوك

 مهارة اإليضاح:
 لاتررشةةد لروضةةة ح بعةةةضشةةرة مةةن جانةةب الارشةةد لة تغامةةة راجعةةة مباتعربةةر مهةةارة اإلمضةةاح باثابةة

 إذ ،ر  قد تكوه غامضة نغير مفهومة ف  الاناقشة الر  تدنر بينهاا خةالل الا ابلةة اإلرشةادمةال    ا الن

اإلمضاح بكفاءة  ترخدي الارشد مهارةى منير. اآلخرنه أه مفهم أيدهاا ر الاناقشة داماكن أه تتر ال

مركةءا   لةى توضة ح  ،منة ما يريد أه متروضة    تررشد نيلفت نظرة إلىانربال الا ه مجاب ل   أ مجب

الاشةةةةر ة مةةةةن تفا لةةةة  مةةةةع اآلخةةةةرين نمشةةةةا رل ن ةةةةوهم، نال سةةةة اا تلةةةةك الاعةةةةان  الاشةةةةر ة مةةةةةن  الاعةةةةةان 

ة نيرةةى ت  ةةق مهةةار . رةة  يبةةديهامعرن هةةا، نالا انمةةات الاهةةات الرةة  معةةان  منهةةا، ناالتج را ات الرةةة ةالصةة

خاينةات نافرراضةات نمةءا م يهةا مةن تاةا لة س فب مضةانهاتة  أال  لى الارشد النف لاا ،فهااإلمضاح أهدا

 يرةةردد فةة  أه ال لةةى الارشةةد النفتةة  أال مخجةةل نأيروجةةب  اكاةةنبنةةاء  ل ةة ،  .يةةول مةةا م ولةة  الاتررشةةةد

 (.2005 سعفاه،) إل   ل   من يديث   اا قد مكوه غامضا  ن  ،مفهاة  شد  اةا المترفتر من الاترر 
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 مواجهة: مهارة ال 

 قضات بةين مةا م ولة  الاتررشةد نمةا مفعلة ، ماةا مجعلة  أكثةةرلارنا ن ا ترخدي للكشفنه  مهارة ت

 واجء هةةةةو، نذلةةةةك بكتةةةةر ال ةةةةال كاةةةةا يراهةةةةا    مثلاةةةةا يراهةةةةا اآلخةةةةرنه،اتقةةةةدرة  لةةةةى رؤيةةةةة نفتةةةة  نسةةةةلوك

الفةرد نفتة  كاةا هة   نمةن  ةم يةرى  تبا ةد بينهةا، ال يةل الدفاع ةة الرة  ول  نما مفعلة ، نبر طة م ما مبين 

آلخةرين لهةا دنه زيةف نبةال إنكةار، نيةدرك سةلوك  كاةا هةو فة  ناقعة  رفق مةع رؤيةة ايق  رها باا ي لةى 

 (.2008 ،أبو يوسفنه مجاملة نبال نفاق )دمع نجهة نظر اآلخرين يول   باا يرفةق

  اضةةرة أنكةوه  لةى شةكل مأه ال ت مجةب ييةث ،الافيدة للارشدرة الاواجهة من االسرجابات هانم

ررشةد مةن مواجهةة مةا يريةد نمةاذا  ل ة  أه يرجنبة ، فهة  تتةا دل ن الاته  تاكةلاتررشد، فهجوي  لى ا

مةةا  (2001، عةةءة)البينهةةا وك ، نمةةن فوائةةدها كاةةا لالخلةةل أن العيةةب فةة  سةة إلةةىالرنةةاقض أن  إلةةىلرعةةرف ل

 يل :

 .رشد  لى الروافقأنها تتا د الاتر -1

 .ات الاتررشدالرناقض ف  سلوكتظهر أنها  -2

 .الاتررشد لر  تعكس مشا رتت انعكاس ة كاافء نل أنها يو  -3

 .أنها تعكس سلوك الاتررشد نت دي ل  الرغامة الراجعة اإلمجاب ة -4

 .ك الاتررشد ن و اأفضلو أنها تعال  لى تغيير سل -5

 :اعركس المشمهارة ع
، أن الاتررشةةدم ولهةةا لا ةةاطع اأخيةةرة الرةة  النفتةة  بركةةرار نترديةةد ا نهةة  تعنةة  أه م ةةوي الارشةةد

الارشةد  فهةةم للاتررشةد، أن جانب ماا م ول  بنبرة صوت تن ةل أن تكرار ما م ول   م روى ما م ول ةادةإ 

 جوهرهةةةا، ت تعكةةسكلاةةافةة   الاتررشةةدإ ةةادة صةة اغة مشةةا ر  لةة  دنه أي اسةةرهجاه أن اسر تةةاه، أي

نر الارشةةةد  كةةةس نآرائةةة ، أن مكةةةوه د الاتررشةةةدمشةةةا ر  دنر الارشةةةد باثابةةةة مةةةرآة تعكةةةسمكةةةوه نهنةةةا 
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كانةةت مرتةة ة مةةع أ سةةلب ة، نسةةواء   يكانةةت هةةال االتجاهةةات بنةةاءة أأ سةةواء   الاتررشةةد ر نمشةةا اتاتجاهةةة

 (.2004يتين، ) مدحأن  دنه ن د أن لوي مرناقضةة يبعضها أ

لاتررشةةةةد ة معكةةةةس بهةةةةا الارشةةةةد مشةةةةا ر اادقاشةةةةا ر باثابةةةةة مةةةةرآة صةةةةلارة  كةةةةس انتعربةةةةر مهةةةة

يجبها  ي بر  نها صراية أ ما بطن، سواء  ن  هاانفعاالت ، ما ظهر مننيعكس بها تعبيرات  ن  ،نأياس ت 

فعةل م صةود  لةى مةا ماكةن  هةال الاهةارة اسةرجابة تفتةيرية تتةرخدي كةرد تعةد  الاراية، لالك   ن الرؤيةة

 (.2011أبو اسعد،  (غير لفظ ة يت  بصورة لفظ ة أ ن نفمعبر  د أهللاتررشة

 هةا مهةارة ترعامةل مةةع الشةةعورأن  إ ادة الص اغة، ذلةك   كس الاشا ر  ن مهارةنتخرلف مهارة 

ر الرةة  تعةةالج ابيناةةا ترعامةةل مهةةارة إ ةةادة الصةة اغة مةةع الاعلومةةات ناأفكةة ،ال تةة  للاتررشةةد نانفعاالتةة 

 (.1998 ود،الءي (لجلتة اإلرشادمةتررشد ف  اما قال  الا م روى 

 مهارة التلخيص: 
 فة   بةةارات مخرصةةرة اتررشةدالة  اللنفتة  بإمجةاز مةا قف  ق ةاي الارشةد ا خ صمهارة الرلتكان  

أن   نمركءة، نه  مهارة جيدة تجعل الاتررشد متةربين بعةض ال ضةاما الرة  قةد تكةوه غيةر ناضة ة لدمة

 (.1999 كفاف ،) جا عا   ر بق  لى اأفكار نالاشانهو ما ينطمربلورة أن غير مؤكدة،  غير

  اليةةةة الرواصةةةل اللخةةة لكةةل مةةا ماكةةن طريةة  مةةةن ص  ال ةةة ربةةط نتجا ةةع عربةةر مهةةارة الرلخةةتن 

نفةة  أقةةل مةةا ماكةةن مةةةن ألفةةةاظ  ،البةةين شخصةة  فةة  مةةا بةةين الارشةةد نالاتررشةةد فةة  الجلتةةة اإلرشةةادمة

الاتررشةةد، ييةةث تتةةا د  ى الروصةةل إلةةى يةةل لاشةةكلةهةةا نأدت إلةةهادفةةة ندالةةة تةةم الروصةةل إلي اةةةاتلنك

لر  تم الروصةل إليهةا بإرادتة  ا ولنالراتك برطبيق ال ل د ف  فهم مشكلر  أكثرالاتررش ة الرلخة صمهار 

 (.2004)الخطيب، 
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 مهارة إعادة الصياغة )عكس المحتوى(: 
 ررشةةد،ا نط هةةا الاتارات كاةلعبةض ا ةاي الارشةد النفتة  بإ ةادة بعةقنتعن  مهارة إ ادة الص اغة 

  ةةادةإ  وه يثة  جيةةدا ، نقةةد تكةةلاتررشةد أنة  يرةابع يدنالرأكيةد، نيةوي  ل فة  هةاا معطيهةا بعةض ال ةوةو نهة

 العبارات كاا ه  بدنه تغيير، نقد م دث الرغيير ف  ضاير الاركلم ب يث م ول  الارشةد إلةةى ضةةاير

ن العبةارات غيةر يةاف ال شةو أن الكلاةات أعبةارات مةع لاتررشةد، نقةد معيةد النة  مخاطةب االاخاطب أ

ارشةةد لنفتةةة  بةةةأه الح ل الةةةة اأخيةةرة قةةةد متةةةاهر الفكةةةرة، نفةة  هةةةال ااإل ةةةادة  لةةى جةةةو رصةةةر نت  الاهاةةة

 (.2008، أبو يوسفمترخدي األفةاظ من  ندل للروض ح )

 رشةةدةديث الاترأه متةاع ية إاليةث مةا  لةى الارشةد يإه مهارة إ ادة الص اغة تعربر أمرا  سهال  

بأنةةك  ا مجعةةل الاتررشةةد مشةةعرر ال ةةديث، نهةةالةةى جةةوهركيةةء  فاظةة  الخاصةةة مةةع الرنيعيةةدل بكلااتةة  نأل

 (.1998الءيود، ) ارتباك قال  نيشعر باهرااي الارشد ب  نيخفف من اكا  لاا نأكثر إدر  تتاع 

 :الصوتمهارة نبرة 
  ى االهراةةاي نالرغبةةة فةةل بوضةةوح  لةةالد ابةةة تةةدلتةةارة الرةة  تعكةةس رنح انغاةةة الصةةوت الدافئةةة 

 لةةى أه تن ةةل الكثيةةر    نمعةةدل ال ةةديث قةةادرةطب ةةة الصةةوت نيجاةة ث أه، ييةةالاتررشةةداالسةةرااع إلةةى 

 (.2011أبو اسعد، ) مكنها الارشد للاتررشدمن الاشا ر الر  

 مهارة اإلنهاء:
 ، كاةةا فتةةلنالارشةةد ارشةةادمة الرةة  ينبغةة  أه يلةةم بهةةا إلتعربةةر مهةةارة اإلنهةةاء مةةن أهةةم الاهةةارات ا

لنفتةةةة  ا مجةةةب  لةةةةى الارشةةةةد ارشةةةد؛ لةةةاإيباطةةةا  للاترارات نأكثرهةةةا أصةةةعب الاهةةة أه تكةةةوه مةةةن ماكةةةن

الرةةة  مةةةن شةةةأنها تجنةةةب الكثيةةةر مةةةن الاشةةةكالت  ،العامةةةة إلنهةةةاء الا ابلةةةة اإلرشةةةادمة هةةةداتالاا اسةةةرخداي

 (.2005 اإلنهاء )سعفاه، الخاصةة بعاليةة
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 هةةدافق الطرفةاه  لةى ت  يةةق أ ييةث يوافة ،لارشد نالاتررشةدتفاق بين انرباا م دث اإلنهاء باال

رشادمة، نقد مصل اأمر إلى قلق الاتررشد لى إنهاء الجلتات اإلمة، نمن  م االتفاق  العال ة اإلرشاد

ال ةةةوار بةةين الارشةةةد ن ه الاءيةةةد مةةن الاناقشةةة أن  ،كةةاه ماثلةةة  الارشةةد مةةةن مصةةدر لألمةةن فةةة  ي اتةة  لاةةا

ال نلكةةة  قةةد ان طعةةت، بةةدال  مةةن الرفكيةةر فةة   القةةة  ت  ةةقالةةاي فةة  اإلنجةةاز علةة  مفكةةر جم تررشةةةدنالا

كفةةةةاف ، ) أه يرف ةةةةا  لةةةةى مو ةةةةد الجلتةةةةة اأخيةةةةرةطةةةةرفين  لةةةةى الإه ا  نم بطةةةةا  فةةةةدمصةةةةا مكةةةةةوه اإلنهةةةةةاء

1999.) 
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 الدراسات السابقة
 : إلىت تم الدراسات 

  ف .لرضا الوظاات ترعلق بدراس

 يين.رشادمة لدى الارشدين الرربو اهارات اإلدراسات ترعلق بال

 ة بالرضا الوظيفي:متعلقات الأوال الدراس
ر الراكةةين اإلداري فةة  ت  يةةق الرضةةا إلةةى معرفةةة أ ةةدراسةةة هةةدفت  (2015رى قريشددي والسددبتي )أجدد

أها ةةةة الراكةةةين  د  لةةةىيةةةالةةةوظ ف  لةةةدى العةةةاملين بجامعةةةة م اةةةد خ ضةةةر بتةةةكرة، كاةةةا هةةةدفت إلةةةى الرأك

راسةةة لر  يةةق أهةةداف   الدمعةةة م ةةل الدراسةةة. ن ضةةا الةةوظ ف  لةةدى العةةاملين بالجات  يةةق الر  اإلداري فةة 

( فةةردا ، نتوصةةلت الدراسةةة 150 ينةةة بلةةغ يجاهةةا ) ت  لةةىلب انةةات نقةةد نز ةةرخدمت اسةةربانة لجاةةع ااسةة

إلداري )تفةةةةويض التةةةةلطة، كين ااإلةةةى  ةةةةدة نرةةةةائج أهاهةةةةا أه مرغيةةةةرات الدراسةةةةة الاتةةةةر لة الخاصةةةةة بةةةةالر

ف (، إذ ا الةةوظ ارغيةةر الرةابع )الرضةاةل( لهةةا أ ةر  لةى الل، الر فيةء، الرةةدريب، نفةرق العتصةال الفا ةاال

%( مةةةةن الربةةةةاين فةةةة  الارغيةةةةر الرةةةةابع )الرضةةةةا الةةةةوظ ف (، كاةةةةا 52تةةةةر )اكةةةةين اإلداري مفنجةةةةدنا أه الر

 اإلداري(. راكينلأنض ت الدراسة أه مرغير )الجنس( ل  أ ر ف  مرغير )ا

 ةة للعاةل ت الاع البةين طب عةة الاشةكالقةة الع إلىلرعةرف لت ة هةدفبدراس (2014قامت الهلة )و 

( 60الدراسةة مةن ) كاةا تكونةت  ينةة ، لةى الاةنهج الوصةف  نا رادةةل، ي نالرضةةا  ةةن العااإلرشةةاد

مةةن  نس بت املخةات بطري ةة ال صةر الشةيةث أ  يإطةار الروجية  الادرسة ، مترشةارا نمترشةارة، فة  

اأنل  مق اسين ، نطبةةق  لةةيهم2014/2013نرقلةةة سةةنة -يةةة  بةةوالير  غردامركةةءي الروجيةة  الادرسةة

شةفت نرةائج الدراسةة كالت الاع  ة للعال اإلرشادي نالثان  مق س الرضا  ن العال، نقةد كق س الاشم

 ن العال لدى رشادي نالرضا عال اإلة للاع  كتة ة ف  طب عة الاشكالت ال  ن نجةود  القةة 

 .رشاري الروج  مت
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لعاةل اإلرشةادي لةدى مترشةاري  دي نجود اخرالف ف  طب عةة الاشةكالت الاع  ةة ل الد راسة نتي  بن  

الروجية  بةاخرالف  خرلةف الرضةا  ةن العاةل لةدى مترشةاري الجةنس ناأقدميةة نال م الروجية  بةاخرالف

 ميةة. دقاأالجةنس ن 

قةة بةين الرضةا لى الكشف  ةن أ ةر العالدراسة هدفت الدراسة إ (Adebomi, 2012اديبومي ) رى أج

نةة فة  ن جريةا. تكونةت  ي معلاة  الررب ةة الخاصةةاي الةوظ ف  لةدى ء  لةى االلرةنالفعال ة الاات ة الوظ ف  

 اص مكةةوه مةةن( ذكةةور اسةةرجابوا لاق ةةاس خةة100ن) ث( إنةةا150( معلاةةا  نمعلاةةة )250الدراسةةة مةةن )

النرةائج  ي الوظ ف ، نقد أظهرتلرضا الوظ ف ، نااللرءا: الفعال ة الاات ة، نا( سؤال توزع  لى أبعاد36)

، نمرةدن  ف اةا بيئةة العاةل ن القاتة  لدى الاعلاين من جانبوسط من الرضا الوظ ف  ى مرمترو  نجود

اةةين. ننجةةود  القةةة لاعللكلةة  لةةدى ارتفةةاع متةةروى الفعال ةةة الاات ةةة اايرعلةةق بالراتةةب نالرعويضةةات، مةةع 

ا  ةن بيئةة لةوظ ف  العةاي نالرضةجاالتهةا نبةين الرضةا افعال ةة الاات ةة بجا ةع ما  امجاب ة دالةة بةين الارتب

وظ ف  الرةةاي. نبينةةت الدراسةةة أه كةةل مةةن م  ةةق لهةةم االلرةةءاي الةةالررب ةةة الخاصةةة ماةةا  ى معلاةة العاةةل لةةد

غض النظر  ن الجنس ان نبأ بااللرءاي الوظ ف  بتره أة ماكن الاات ة نالرضا الوظ ف   لى يد ةالفعال 

 .ن العارأ ،لخبرةا

ا الةةوظ ف  الكشةةف  ةةن العالقةةة بةةين الرضةة إلةةىدراسةةة هةةدفت  (Voris, 2011كمددا أجددرت فددوريس )

مريك ةةة. تكونةةت  ينةةة أررب ةةة الخاصةةة فةة  كنرةةاك  بالوالمةةات الار ةةدة االاات ةةة لةةدى معلاةة  النالفعال ةةة 

 اق ةةاس أنهةةايو للفعال ةةة( معلاةةة، اسةةرجابوا ل100( معلةةم، ن)122نمعلاةةة ) اةةا  ( معل222) الدراسةةة مةةن

ة الصةف. أسةاليب الرةدريس، إدار الطالةب،  أبعاد: العالقة مل( ف رة موز ة  لى 23الاات ة الاكوه من )

ارتبةا   . نقةد أظهةرت النرةائج نجةود  القةةة( ف ةرة  امة22يلد للرضا الوظ ف  الاكونة مةن )نقائاة برامف

 لةةى شةةهادات فةة  الررب ةةة نةةد الاعلاةةين ال ةةائءين ال ةةة الاات ةةة نبخاصةةة  بةةين الرضةةا الةةوظ ف  نالفعلةةة دا

فةةة  جوانةةةب الررق ةةةات  م بدرجةةةة مروسةةةطة نخاصةةةةالاعلاةةةين  ةةةن  الهةةة رضةةةا دراسةةةةنةةةت الالخاصةةةة، نبي  
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، ط الصةفيرهم فة  ضةب لةى قةدرتهم الردريتة ة نفعةال بةا  امجإماةا يةنعكس  ،الةءمالء عالانافع نالعالقة من 

فة  العالقةة بةين الفعال ةة الاات ةة نالرضةا الةوظ ف  تعةءى  ة ةدي نجةود فةرنق دالةإلةى  كاا أشارت النرةائج

 . دي ال صول  ليها جنس نالخبرة نال صول  لى إجازة تعل م خاصة أنات اللارغير 

ر الر فيء بدراسة هدفت إلى ب اه أ  ((Karsli & Iskender, 2009كما قام كارسلي وإسكندر 

ة من  لى الرءامهم اأكادما ، نتكونت العينن ن لوظ ف  للاعلايالا دي من قبل اإلدارة  لى الرضا ا

تا ناسرب اه االلرءاي الوظ ف  مق اس الرضا الوظ ف  لاين تو  سكاريا، ناسرخدي( معلاا  ف  400)

اس ة، نكاه من ة الدر نال الفرع الت الدراسة أبعاد النوع نالنش ،يءاأكادما  لكوك ننل، ناسرب اه الر ف

لوظ ف  ه مرتفعا  كاه الرضا ايؤ ر  لى االلرءاي اأكادما  فكلاا كايء أبرز النرائج اه متروى الر ف

 ال تؤ ر  لى ت فيء الاعلاين نالرءامهم اأكادما .كاا نجد إه اأبعاد الثال ة  مرتفعا ،

لألخصائ  النفت  الاهن  الرضا  ( (Worrell et al., 2006وآخرون رل و ة كما تناولت دراس

ق اس الرضا الاهن ، ( أخصائ  نفت  مدرس  طبق  ليهم م500الت )الادرس ، نذلك  لى  ينة ش

ك نكال للاوظف،رت االسر الل ة نالاكانة الاهن ة رت النرائج أه الرضا الاهن  يءداد كلاا توفهظنأ

 تبطة بالوظ فة.ار لااأنشطة نالواجبات 

للارشةةةدين بدراسةةة هةةدفت إلةةى معرفةةة درجةةة الرضةةا الةةوظ ف  ( Hillman, 2001)وقددام هيددل مددان 

ي هةوي دنر الارشةد الرربةةو كاةا هةدفت إلةى بلةورة مف .ة فة  ترينةداد نتامةاجوالرربةةويين فةة  الاةدارس الثانوية

نر نالافهةوي، ناسةرخدي البايةث لةدا ة نضةرنرة اسرنادل إلى معايير توضةح بةالك هةااف  الادارس الثانوية

( 35، نتكونةةت  ينةةة الدراسةةة مةةن )صةةف  للكشةةف  ةةن تلةةك الافةةاه م الرةة  تةةم االسةةرجابة لهةةاالاةةنهج الو 

( 37اسةةة مةةن )الةةب، نتكونةةت أداة الدر ( ط200معلةةم ن) (100) ن ( مةةدير مدرسةةة35ويةةا  ن)مرشةةدا  ترب

هةة   ين ف ةةد أ طةة  الارشةةدنه اسةةربانةشةةدر ا  نز ةةت  لةةةى الفئةةةات الاةةاكورة، أمةةا بخصةةوص الف ةةرة نالرةة
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 .ة م وي بها الارشدنه الرربويوه الت رئ ت( مجا7( ف رة ن)77الر  تكونت من ) ،الرضا الوظ ف  قائاة

اةين نالطلبةة ةدين نالاةةدراء نالاعلهةوي بةين كةةل مةةن الارشةفرنقةات كبيةرة فة  الافنقد بينةت النرةائج نجةود 

شدين  ن دنر الارشد ر اديرين نالود تشاب  ف  الافاه م بين الانجن  ،ي  ن الدنر الاثال  للارشد الرربو 

 ق  ةةة  ربةةويين يةةول الافهةةةوي ال أه الربةةاين ناالخةةرالف لةةدى الارشةةدين الرالرربةةوي، نبينةةت الدراسةةة أمضةةا  

كاةةةا بينةةت  .سةةرثناء بعةةض ال ةةةاالتيلة برضةةاهم الةةوظ ف  باف ةةد بينةةت  القةةة ضةةئ ،تهمنالاثةةال  لخةةدما

الةةةوظ ف   الرضةةةامةةةةن  لةةةةديهم مةةةةتروى  ةةةةال   ثانويةةةة كةةاهالاةةةدارس ال دين الرربةةةويين فةةة ارشةةةلا الدراسةةة أه

 .بشكل  اي

 لتربويين:ات المتعلقة بالمهارات اإلرشادية لدى المرشدين اثانيًا الدراس
مترشةاري متةروى الاهةارات اإلرشةادمة لةدى  إلةىلرعةرف لبدراسةة هةدفت  (2017ر)قام بلقاسم ومنصدو 

مق ةةةاس خةةةاص  ة قةةةاي البايثةةةاه ببنةةةاءسةةةاغةةةراض الدر نلر  يةةةق أ اد الادرسةةة  ن الاهنةةة ، شةةةالروج ةةة  ناإلر 

تةةةرغانم، أدرار ( مترشةةةارا  مةةةن نالمةةةات م60ق  لةةةى  ينةةةة  شةةةوائ ة قوامهةةةا )ب ةةةادمة، ط  بالاهةةةارات اإلرشةةة

ي ر ى مترشات اإلرشادمة لدمتروى الاهارا وصل إلى أه  الر   نبعد معالجة الب انات إيصائ ا  تم   نغليءاه،

 الرخصةةةص اأكةةةادما  يةةةؤ ر  لةةةى كاةةةا بينةةةت الدراسةةةة أه ،عاهنةةة  مرتفةةةادرسةةة  نال  ناإلرشةةةاد الالروج ةةة

ر لارغيةر هنة ، فة  يةين ال يوجةد أ ةرشةاري الروج ة  ناإلرشةاد الادرسة  نالاالاهارات اإلرشادمة لةدى مت

 . سنوات الخدمة

رشةةدين الرربةةويين فةة  اإلةةى ت صةة  درجةةة امةةرالك الدراسةةة هةةدفت  (2017شدداهين والقسدديس )أجددرى و 

يواجهونهةا، إضةافة إلةى  لرة ات اإلرشةادمة، ن القرهةا بالصةعوبات اتطين ة للاهار  ة الفلكومال  رسالادا

نالصةةةةةعوبات بةةةةةاخرالف مرغيةةةةةرات: الجةةةةةنس،  رشةةةةةادمةالفةةةةةرنق فةةةةة  مروسةةةةةطات كةةةةةل مةةةةةن الاهةةةةةارات اإل

وبات الرةة  يواجههةةا عمق اسةة  الاهةةارات اإلرشةةادمة، نالصةة نالرخصةةص، نسةةنوات الخبةةرة للارشةةد. طبةةق
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الغرب ةةةةة  مةةةةن الارشةةةةدين العةةةةاملين فةةةة  مةةةةدارس م افظةةةةات الضةةةةفة (333) ة ضةةةةاتينةةةةالارشةةةةد  لةةةةى  

نباسةةرخداي   ةة العينةةة العن ودمةة،نا بطري%( مةةن يجةم الاجراةع الكلةة ، اخريةر 48.0ماثلةوه ) ال كوم ةة،

ى الارشةةدين مرتفعةةا ، دالاهةةارات اإلرشةةادمة لةة أظهةةرت النرةةائج أه متةةروى ، ن الاةةنهج الوصةةف  االرتبةةاط 

(. نأشةارت النرةائج 2.85الصعوبات فكاه مروسطا ، باروسط قةدرل ) أما متروى  (،3.89ل )اروسط قدر ب

 اهةةةارات اإلرشةةةادمة تعةةةءى لارغيةةةر الجةةةنس، أمةةةاات الفةةةرنق دالةةةة إيصةةةائ ا  فةةة  مروسةةةط إلةةةى  ةةةدي نجةةةود

إرشةةةةاد نفتةةةة   تخصةةةةص حالفةةةةرنق فةةةة  مروسةةةةطات الدرجةةةةة الكل ةةةةة للاهةةةةارات اإلرشةةةةادمة، فكانةةةةت لصةةةةال

كاا أشةارت  لدى الارشد.سنوات خبرة  6شاد الاهن  ترطور إمجابا  بعد مرنر هارات اإلر نتربوي، نأه م

  يواجهها الارشةد لصةالح الةاكور، نلةم تكةن الفةرنق ت الرالصعوبا النرائج إلى نجود فرنق جوهرية ف 

د نجةو  ات فةأدنى. كاةا بينةت النرةائجو سن 5دالة، بيناا كانت الفرنق لصالح الخبرة  باخرالف الرخصص

يواجهها الارشد الرربوي، إذ بلغةت  بات الر دالة بين الاهارات اإلرشادمة نالصعو تباط ة سالبة القة ار  

%( مةن الربةاين فة  20ناوذج االن دار أه مفتةر مةا نتةبر  ) (، ناسرطاع0.21)ق اة معامل االرتبا  

  .هالر  مارلكالاهارات اإلرشادمة ا ءيواجهها الارشد ف  ضو  درجة الصعوبات الر 

ال اإلرشةادمة القرها باهارات االتصةب  ة ن اإلمجا إلىلرعرف لفأجرى دراسة هدفت  (2016) لباوي أما ا

( ذكةور 95( مرشدا  نمرشةدة  تربويةة بواقةع )160نتكونت    ينة الدراسة من )، نرشدين الرربوييلدى الا

ي البايةةث راسةةة اسةةرخد، نلغةةرض ت  يةةق أهةةداف الد ةةة ناسةةطب( إنةةاث مةةن العةةاملين فةة  مديريةةة تر 65ن)

ف ةرة ،  (89( نمكونة مةن )2002براهم  يد، الاعد من )م اد إلق اس اإلمجاب ة أداتاه للق اس: االنلى 

( مكةوه مةن 1993 بةد الةري م صةالح م تةن، (اس مهارات االتصةال اإلرشةادمة مةن إ ةداد  ة لق نالثان

اإلمجاب ةة، نكةالك مارلكةوه  ى مروسط منأفراد العينة لديهم مترو  لى أه  إ( ف رة ، نتوصلت الدراسة 60)

ات االتصةةةال رت نجةةةود فةةةرنق فةةة  مهةةةار مة، كاةةةا أظهةةةاالتصةةةال اإلرشةةةاد مروسةةةط فةةة  مهةةةارات متةةةروى 
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دن ةا( لصةالح العل ةا، كةالك توصةلت إلةةى -نسةط-تبعةا للاتةرويات الةثالث فة  اإلمجاب ةة ) ل ةةا رشةادمةاإل

 ات االتصال اإلرشادمة. اب ة نمهار لة   إيصائ ا  بين اإلمجوجبة دامنجود  القة ارتباط ة 

ربةويين فة  الاةدارس امةرالك الارشةدين الر هةدفت إلةى ت ديةد درجةةة اسةدر  (2014) شداهين كما أجدرى 

 كوم ة الفلتطين ة للاهةارات اإلرشةادمة نت ديةد االخةرالف فة  درجةة امةرالكهم لهةال الاهةارات ب تةب ال

ز ةةت ج الوصةةف . نن  ي الاةةنهناسةةرخد _همنمةةن نجهةةة نظةةر الارشةةدين أنفتةة _ ةةةعبعةةض خصائصةةهم النو 

العن ودمةةة  نةةةالبيةةرة بطري ةةة العيبا افظةةة راي هللا ن  ن العةةامليننةةة مةةن الارشةةدياهةةارات  لةةى  يبانة الاسةةر

. نأظهةةرت النرةةائج أه ت ةةديراتهم لاهةةاراتهم كانةةت مروسةةطة، كاةةا أظهةةرت النرةةائج ( مرشةةدا  49ن ةةددهم )

الفةرنق دالةة فة   الجنس نلصالح اإلناث. نلةم تكةنعا لارغير ف  درجة امرالك الاهارات تبرنق فنجود 

  صيل العلا  )الاؤهل العلا (.أن الر أن سنوات الخبرة خصصالر

 ة نجودة الخدمات ة بين الكفامات الاهندفت إلى معرفة العالقبدراسة ه (2013ي )لغانمقام او 

ق اسربانة  لى م تطبيصف ، ييث تيين، ناسرخدي البايث الانهج الو باإلرشادمة لدى الارشدين الطال

ارتبا  ذات داللة قة  ال إلى  دي نجودنمرشدة ، نتوصلت الدراسة ( مرشدا  120ة مكونة من ) ين

لارشدين الطالبيين، كاا توصلت نالكفامات الاهن ة ل ت اإلرشادمة بأبعادهاخدمايصائ ة بين جودة الإ

رشادمة نجودة الخدمات اإل لاهن ةالكفامات اجود فرنق ذات داللة إيصائ ة ف  ن الدراسة إلى  دي 

 خصص نسنوات الخبرة. تعءى لارغيري الر

ربةةةوي لاهةةةارات شةةةد الر  معرفةةةة مةةةدى امةةةرالك الار  إلةةةىهةةةدفت الدراسةةةة  اسةةةةر د (2011عثمدددان )ت وأجدددر 

 ةهةمديرية  ااه االنلةى مةن نج طلبة الادارس العامة ف  ىال ن القر  باأمن النفت  لدصال الفع  االت  

ناسةرخدمت  .عب الصةف الراسةطالبة  مةن طةال( طالةب ن 786)الدراسة مةن  ةنت  ينتكو  لبة، ن الط نظر

الفعةةال نتكةةوه بةةوي لاهةةارات االتصةةال لارشةةد الرر رجةةة امةةرالك امق ةةاس مقةة س دالرال ةةة: اأدنات  ةالبايثةة

امةرالك أه درجةة  إلةىنتوصةلت الدراسةة  .ةر ( ف ة55رة نالاق اس الثان  لألمن النفت  نمكوه )( ف 51)
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ةةةال مةةن نجهةةة  نظةةراال رشةةد الرربةةةوي لاهةةاراتاال نأه درجةةةة اأمةةةن  .ةالطلبةةةة كانةةةت مروسةةط تصةةةال الفع 

بةةين امةةرالك الارشةةد  هنةةاك  القةةة إمجاب ةةة سةةطة. كاةةا توصةةلت إلةةى أه  و رتةة  لةةدى الطلبةةة كانةةت مالنف

 .صال الفعال ندرجة اأمن النفت لاهارات االت  

للارشدين االجراةا يين  لاهاريةإلى الارطلبات ا رعرفإلى الهدفت  ( بدراسة2011م مصطفى )قا اكم

نةة يق تطبيق اسةربانة  لةى  الانهج الوصف   ن طري اأساس ، ناسرخدمت الدراسةمريلة الرعل م  ف 

ة شد  ( مر 100مكونة من ) مةن  ةراسةة إلةى مجاو ةلت الد  نمرشةدة مةن الارشةدين االجراةا يين، نقةد توص 

جراةةا  ، بةةدنر اخرصاصةةات الارشةةد اال درسةة  إلةةى الاعرفةةة الرامةةةلارشةةةد الاهةةا: افر ةةةار اا  النرةةائج، أه

 ا ةة بصةورة ت جةب ب ف  الاؤستةات الرعلطالاأ داد الغفيرة من الالاهارات اأساس ة، تكدس  الس اا

ةة رة  ةةن إدراك اير اجةةاتال ةةد رةة  ترطلةةب الرعةةانه ل  ا يةةؤ ر فةة  مجةةاالت العاةةل االطةةالب نمشةةكالتهم ما 

مةةةن جهةةةة، ناأهةةةل مةةةن جهةةةة راةةةةا   نالاعلةةةم ناإلدارة ر ف اةةةا بةةةين الارشةةةةد االجامةةةل اأدنانالرنتةةةيق لرك

يةةةث  ةةةدد ارشةةةد االجراةةةةا   مةةةن يعةةةد ارتفةةةاع نصةةةاب الذ  م  ارشةةةدين االجراةةةا يين إ  الرى، قلةةةة أ ةةةداد أخةةة

ف اةةةةا بينهةةةةا، افر ةةةةار أغلةةةةب نتةةةةيق رنال لعاةةةةل الاهنةةةة  الرةةةة  ترطلةةةةب الرعةةةةةانه لاجةةةةاالت ا الطةةةةالب معوقةةةةا  

 تعةدال ر  ، ن الر  تخدي الانهج الدراس لالزمة لااارسة النشاطات رربوية إلى اإلمكان ات الاؤستات الا

 .ل الاؤسةتة الرربوية وامةل الجةاب داخة أهم  

هدفت للكشف  ن الكفامات اإلرشادمة لدى مرشدي الادارس  راسةً ( د2002أجرى العموش )و 

رس ال كوم ة ف  الادا اسة من جا ع مرشديلدر مجراع انتكوه  .القرها ببعض الارغيرات ن  الرسا ة

 ،( مرشدا  177دراسة من )ردن ، نتألفت  ينة الالرابعة إلقل م الشاال األررب ة نالرعل م مديريات ا

من  شادمة مروافرة لدى الارشدين بدرجة  ال ة ف   ااه مجاالتلكفامات اإلر النرائج أه ا نأظهرت

ل العالقة الاهن ة نمجال شخ ص نمجاتضان مجال الر اأنل الايمجاالت الدراسة، نه  الاجال 

 للفظ  نإ داد البرنامجاالتصال نالتلوك غير ااتررشد، نمهارات تفهم التلوك االجراا   لل
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ا  اتخاذ ر ها ناسرخداي اأساليب التلوك ة نالاعرف ة، نأخيلتة اإلرشادمة نق ادتاإلرشادي، فإدارة الج

فر الكفامات ذات داللة إيصائ ة ف  تواأن  ال توجد فرنق ج إلى ارت النرائال رارات التل اة، نأش

أه رغير الخبرة ف د نجد أما ف اا يرعلق با ريب.الرد الخرالف الجنس أنى الارشدين ترجع الردريب ة لد

اإلجابة  لى ف رات االسرب اه،   اللة إيصائ ة ف  توافر الكفامات لدى الارشدين فهناك فرنقا  ذات د

ر الرأهيل ى الارشدين ترجع إلى مرغيائ ة ف  توفر الكفامات لدرنق ذات داللة إيصمضا  فنقد نجدت أ

 .لة الدبلوي العال اصدار اأيكاي، لصالح ي لى مجال الر ي م، نإ العلا 

هارات الرواصل اهدفت إلى الرعرف  ل  الفرنق الجوهرية ل( دراسة 2001ا أجرى النجار )مك

انوية، ييث اشالت لاتررشدين ف  الادارس الثمن نجهة نظر الطلبة ا وي ربارشد الرنفعاليرها لدي ال

، اسرخدمت اسربانة طالبة 170)طالبا  ن)230) طالةب نطالبة منهم )( 500دراسة  لى ) ينة ال

شائعة لةدى الارشةد  لض، نأظهرت نرائج الدراسة بأن  توجد مهارات تواصدها البايث لهاا الغر أ 

ت الرواصةل لةدى الارشةد داللة إيصائ ة ف  مهةارا ة، نتوجد فرنق ذاتلثانويالادارس ا الرربوي ف 

 .ةخصص ن دد سنوات الخبر رؤهل العلا  نلارغير الغير الجنس نلارغير الاالرربوي تعءى لار

 الرربويين ق  فلتطين هدفت إلى معرفة متروى ماارسة الارشدين( بدراسة 2001وقام الكرنز )

شدات جا ع الارشدين نالار نتكونت  ينة الدراسة من  ات، القرها ببعض الارغير إلرشادمة ن أدنارهم ا

نأظهرت مرشدا  نمرشدة، 78) ) نجنوب الخليل، ن ددهم يات بيت ل م، نالخليل،العاملين ف  مدير 

الرءاي يين ه  تلك الارعل ة بارابعرهم و أه أكثر اأدنار اإلرشادمة ماارسة من الارشدين الرربالنرائج 

 لى ارهم اإلرشادمة كانت مروسطة لرربويين أدن سة الارشدين اه درجة ماار الادرس ، نأ لبة بالدنايالط

م العلا ة ارية ناخرالف مؤهالته، ناخرالف فئاتهم العثالاكور منهم أن اإلنا اخرالف جنتهم سواء

 . صصاتهم العلا ةخناخرالف سنوات خبراتهم ن لى اخرالف ت
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ة بةةين هةدفت للكشةةف  ةةن العالقةة اسةةةدر  (Lanning et al., 2011ج وآخددرون )ا أجددرى النددنمددك

( 14م الطلبة، نتكونت  ينة الدراسةة مةن )لدى الارشدين الرربويين نقدرتهم  لى ت ي مهارات االتصال 

 ع الارشةدينى أه تارةلةرة مةن مهةارات االتصةال، نأظهةرت نرةائج الدراسةة إ( مها12طالبا  بغرض ت ي م )

 لى ن و أفضل. لى ت ي م الطالب   تاكنهم نتتا دهم تصال الالزمةارات االاهب الرربويين

 أ ةر الكفةاءة الاهن ةة إلةىلرعةرف لهةدفت ة سةابدر  Kristin et al., 2010)وقام كريسدتين وآخدرون )

مت البةةةةايثوه د( مرشةةةةدا ، ناسةةةةرخ230لدراسةةةةة مةةةةن )خرلفةةةةة، نتكونةةةةت  ينةةةةة اللارشةةةةدين مةةةةن   افةةةةات م

اسةة أه نرةائج الدر ة، نأظهةرت  شةوائ ة مةن دنل مخرلفة لاعلومات من  ينةن ة لجاع االسربانة اإللكررن ا

ارشةد، كاةا أظهةرت نرةائج الدراسةة أه الارشةد يرةأ ر اء اللةى أدهنالك أ ر للث ةة بةالنفس نايرةراي الةاات  

للخبةةرة ضةا  أه هنالةةك أ ةةر رت النرةةائج أمهةةالا  طةةة بةة  ماةا يةةؤ ر  لةةى الكفةةاءة الاهن ةة لدمةة ، نأظبالبيئةة 

جةةة إلةةى بةةرامج تدريب ةةة لرطةةوير ه هنالةةك يا، نأظهةةرت أ االجراةةا  الكفةةاءة الاهن ةةة لةةدى الارشةةد  لةةى

 . ارشد ل ل الاشكالت الر  تواجه لا لدىالكفامات الاهن ة 

لارشةدين ادراسةة هةدفت إلةى معرفةة أ ةر تةدريب  (Kuntze et al., 2009كما أجرى كدونتز وآخدرون )

لاشةا ر، اأسئلة،  كس الا روى،  كةس ا ساس ة )الرشج ع، طرحالتصال اأدئين  لى مهارات االابر

ورية( نالكشف  ن فعاليرها ف  العال ةة ، الفواجهةتصال الار دمة )الرعاطف، الاالروض ح( نمهارات اال

نةةةةة إلةةةةى العي تةةةةاتقن ( مرشةةةةدا  نمرشةةةةدة فةةةة  بريطان ةةةةا، 583) ينةةةةة الدراسةةةةة مةةةةن اإلرشةةةةادمة، نتكونةةةةت 

ضةابطة لةم ترلةق  دريب  لى مهارات االتصةال نمجاو ةةتجريب ة تل ت الراا مجاو ة مجاو رين إيداه

 فة  ت ةدي العال ةة اإلرشةادمة نر جةة تةدريب ر امجاب ةا  لنرةائج أ ةات االتصال، نأظهةرت االردريب  لى مهار 

 تصال. ين  لى مهارات االالارشد
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 :ةالتعقيب على الدراسات السابق

مرغيةةةر الرضةةةا  نلةةةتتناالدراسةةةات التةةةاب ة  بعةةةض هةةةر أهالتةةةاب ة مظاالسةةةرعراض للدراسةةةات   لةةةى بنةةةاء

، (2014الهلةةةةة )ندراسةةةةة ، (2015لتةةةةبر  )قريشةةةة  نا بارغيةةةةرات أخةةةةرى، كدراسةةةةة  لةةةةوظ ف  ن القرةةةة ا

هيةةةل مةةةاه ، ندراسةةةة (Voris, 2011فةةةوريس )، ندراسةةةة (Adebomi, 2012اديبةةةوم  )ندراسةةةة 

(Hillman, 2001) . 

 بل اسةةةةةمدين كدراسةةةةةة ناالتصةةةةةال ة لةةةةةدى الارشةةةةةاإلرشةةةةةادمة الاهةةةةةارات  ناةةةةةا تنانلةةةةةت بعةةةةةض الدراسةةةةةاتيب

الغةةةانا  ، ندراسةةةة (2016ن نال تةةة س )هيشةةةا، ندراسةةةة (2016البةةةاني )، ندراسةةةة (2017ر)نمنصةةةو 

، ندراسةة (2002العاةوش )، ندراسة (2011مصطفى )، ندراسة (2011 ثااه )، ندراسة (2013)

 .Kristin, et al, 2010))خرنه ين نآكريتر راسة، ند(2001الكرنء )راسة ند، (2001النجار )

نهج الوصةةةةف  اتةةةةرخدي نهةةةةو الاةةةةالدراسةةةةات التةةةةاب ة فةةة  نةةةةوع الاةةةةنهج الة ال ال ةةةةة مةةةةع تشةةةابهت الدراسةةةة

هةةو الارشةةدين الرربةةويين. نلكةةن تاةةايءت الدراسةةة ال ال ةةة  ةةن رتبةةاط ، كةةالك فةة  مجراةةع الدراسةةة ن اال

دى الارشةدين الاهةارات اإلرشةادمة لةالةوظ ف  ن  بةين الرضةا ف  أنها ب ثت ف  العالقة لتاب ةاالدراسات 

الاةنهج نبنةاء اب ة فة  ت ديةد ن الدراسةات التةمدينة ال دس. نقد اسرفادت الدراسة ال ال ة م ارسف  مد

 نات الدراسة نف  اأدب الرربوي.أد
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 الثثالفصل ال

 الطريقة واإلجراءات
 ة: دممق

لرنفيا  البايثةبها  متالر  قا سةالدرا طري ة نإجراءاتلنمفصال   فا  كامال  تنانل هاا الفصل نص

، صدق اأداة،  بات اأداة، دراسة، أداة الدراسة، مجراع السةدراالنشال نصف منهج  دراسةهال ال

 الر ليل اإليصائ .ن ، دراسةإجراءات ال

 :دراسةال يةمنهج
ال اضر، نتهةدف إلةى  نالب ةث  ة فة  طري ةةنهةو  االرتباط الوصف   جالانه ةالبايث تاسرخدم

بدقةةةة ترعلةةةق  -سةةةلفا   -م ةةةددة تاؤالتت فةةةرنض معينةةةة تاهيةةةةدا  لإلجابةةةةة  لةةةةى تةةةةاتجهيةةةء ب انةةةات إل بةةة

فةة  زمةةاه إجةةراء الب ةةث نذلةةك  بةةالظواهر ال ال ةةة ناأيةةداث الراهنةةة الرةة  ماكةةن جاةةع الاعلومةةات  نهةةا

مسددتوى " الرعةةرف إلةةى هةةو بةةاط االرت وصةةف الاةةنهج ال نالهةةدف مةةن اسةةرخداي. ناسةةبةدنات مأباسةةرخداي 

المرشدددين فددي مدددارس مدينددة ية عنددد مارسددة المهددارات اإلرشددادفي وعالقتدده بمدددى مالرضددا الددوظي

  ".  القدس

  :دراسةمجتمع ال
هم لغ  ةةددانالبةة مةةدارس مدينةةة ال ةةدسفةة  الارشةةدين الرربةةويين مةةن جا ةةع  دراسةةةتكةةوه مجراةةع ال

 ل،شةةةامع بطري ةةةة الاتةةةح اللةةةى جا ةةةع أفةةةراد الاجراةةة الدراسةةةة  ييةةةث أجريةةةت ،مرشةةةدا  نمرشةةةدة  ( 107)

 :لاجراع الدراسة ةاف خصائص الدماوغر اليوضح  (1)نالجدنل 

 



57 
 

  لمجتمع الدراسة خصائص الديموغرافيةال(: 1جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس

 18.7 20 ذكر

 81.3 87 ثىأن

 100.0 107 المجموع

 يالعلم المؤهل

 62.6 67 بكالوريوس

 37.4 40 ماجستير فأعلى

 100.0 107 المجموع

 سنوات الخبرة

 30.8 33 واتنس 5-1

 43.0 46 سنوات 10-6

 26.2 28 سنة فأكثر 11

 100.0 107 المجموع

 تبعية المدرسة

 46.7 50 لوطنية الفلسطينيةتابع للسلطة ا

 53.3 57 تابع للمعارف اإلسرائيلية

 100.0 107 المجموع

 ان السكنكم

 71.0 75 قرية

 29.0 32 ينةدم

 100.0 107 المجموع

 اسة:الدر  أدوات

 تا(وس)مقياس مين أواًل: مقياس الرضا الوظيفي للمرشد التربوي 

 وصف المقياس: -1

ةةةة( نقةةةة1967) ؤلأ ةةةةدل نيلةةةةء نزمةةةةال لدراسةةةةة الرضةةةةا  معةةةةة مين تةةةةوتاجا  ام هةةةةاا الاق ةةةةاس فةةةةد ص 

الررب ةة ين فة  م ةادين الصةنا ة ن ى قطا ةات مخرلفةة مةن العةاملرخداي الاق ةاس  لة م اسنمن  ،وظ ف ال

رعبةر م روياتة   ةن س لا من الا ادين، نقةد اسةرخدمت البايثةة هةاا الاق ةارضا الوظ ف  نغيرهلدراسة ال

 لاق اس  لى:نيشرال ا ،بالارغيرات الرضا الوظ ف  الكل  ن القر 

اغلها نصةةةةةالي ات  نمكانرةةةةة  الوظ فةةةةةة نمتةةةةةؤنل ات شةةةةة  ةةةةةةهاأ الك صةةةةةد بةةةةةني  الوظيفدددددة نفسدددددها:

 . اةةال تتةةر ق الر ةةدير(أ اليةةوم ، إنجةةاز سةةا ات الةةدناي نةةارة، تهويةةة، إاالجرااع ةةة نظةةرنف العاةةل ) 
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اريةة نرؤسةائهم اإلدالق ةادات بةين ادلين ني صد بالك الرعانه نالر ةدير نااليرةراي الاربة ملين:العالقة بالعا

 . همؤ ؤساالنفت  الاى يوفرل لهم ر د م نال ،ؤنسيهمهم نمر نزمالئ

 ،ها ة الوظ فة نالجهةد الابةانلأ م ارنة مع  ني صد بالك الراتب الشهري  دية:حوافز الماالراتب وال

اتةب لر  نا ،ين الصة  مأنالرة ،نالءيةادة التةنوية ،مكان ةة الرةوفيرإن  ، شةةال ف الاعنمدى كفايرة  لرغط ةة تكة

 .الر ا دي

اتخةةاذ ال ةةرارات ن   طاباشةةر فةة  الرخطةةسةةلوب الةةرئ س الأ  ني صةةد بةةالك  ف:اشددرة واالشددر دارة المبااإل

ات الر  نيجم الصالي   ،نالر ويم لألداء نمدى نضوح الرعل اات الصادرة  ن ،نجاز العالنالروج   إل

 .الارايءنت ديرل لألداء  ،ايوفره

نال صةول  لةى  ،ة الاهةاراتالرةدريب نتنا ةالك فةرص ني صةد بة :قدم الدوظيفيالنمو المهني والت

نتبةةةادل  ،نرةةةدابناال ةةةارة ناال ،رسةةةم الت اسةةةات للعاةةةلخطةةة ط ن فةةة  الراشةةةاركة نال ،فضةةةلأموقةةةع ق ةةةادي 

 .دنل ةت نات نمؤتاراكة فى ندنالاشار  ،نالعضوية فى هيئات م ل ة ندنل ة ،الخبرات

 :المقياسصدق  -2
 (: لظاهري صدق المحكمين )الصدق ا -أ

اين من ك  ( م 9) تتعة  اس  لىالبايثة بعرض الاققامت اق اس هري للالصدق الظاللر  ق من 

وصل إلى الصدق رصاص نالخبرة، نذلك من أجل الر  ف  الجامعات الفلتطين ة ذني االخلعاملين ا

 (.1) مل ق رقمظر أن للاق اسالظاهري 

 ق االتساق الداخلي:دص -ب
 ف ةرةلكةل ( Pearson Correlationه )بيرسةو  ارتبةا مةل ب معاب تةا سالاق ةاالر  ةق مةن صةدق  تةم  

 (2)الجدنل ف   ، نذلك كاا هو ناضحللاجاللدرجة الكل ة ا معا  إل   من ف رات الاجال الاي تنر
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 تباط كل فقرة من فقرات فة ار لمصفو  (Pearson correlationاالرتباط بيرسون )(: نتائج معامل 2)جدول 

 رقم الفقرة 
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(
 م الفقرة قر

تباط ل ارمعام

 رسون )ر(بي
 رقم الفقرة 

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

1.  **0.72 15.  **0.48 29.  **0.47 

2.  **0.67 16.  **0.49 30.  **0.45 

3.  **0.57 17.  **480. 31.  **.500 

4.  **0.56 18.  **0.48 32.  **0.46 

5.  **0.60 19.  **0.52 33.  **0.63 

6.  **0.62 20.  **0.55 34.  **0.52 

7.  **0.59 21.  **500. 35.  **0.64 

8.  **0.44 22.  **0.59 36.  **0.61 

9.  **0.49 23.  **.590 37.  **0.44 

10.  **0.45 24.  **0.42 38.  **0.59 

11.  **0.55 25.  **0.48 39.  **650. 

12.  **0.63 26.  **0.52 40.  **90.4 

13.  **0.54 27.  **0.44 41.  **0.41 

14.  **50.4 28.  **0.45 42.  **0.43 

 (α≤0.01دالة إحصائيًا عند ) **

مةع  الاجةالف ةرات فوفة ارتبةا  جا ةع قة م مصة إلةى أه   (2)تشير الاعط ةات الةواردة فة  الجةدنل 

هةاا نبالرةال  لاق اس،  رات اخل  لفتاق الداإلى قوة االت   ا مشير  ة إيصائ ا ، ما  دال   للاجالالكل ة الدرجة 

  اس .من أجل قاأداة ف  ق اس ما ص غت  ف رات  ن صدقر معب  

االرتبةا  بةين  تةةالمعام بساةةبي ةالبايثة تمةاةةق تصدق االتتاق الةداخل  للاجةاال ةنم  ق للر  ن 
 يوضح ذلك. (3)جة الكل ة للاق اس نالجدنل ت الاق اس مع الدر درجة كل مجال من مجاال

 ياس.للمق الدرجة الكليةجاالت المقياس مع درجة كل مجال من مالت ارتباط مصفوفة معام(: 3دول )ج

 المجال* الدرجة الكلية

معامل 

ارتباط 

بيرسون 

 )ر(

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 

 0.00 .700** * الدرجة الكليةيفة وأهميتهاوظال

 0.00 0.81** * الدرجة الكيةلينبالعام العالقة

 0.00 0.54** كلية* الدرجة الاالستقرار الوظيفيلمادية ووافز اب والحالروات

 0.00 0.81** * الدرجة الكليةواالشرافاشرة االدارة المب

 0.00 0.69** ةجة الكليلدر* االنمو المهني والتقدم الوظيفي

 (α≤0.01عند )** دالة إحصائيًا 

بالدرجةةة الكل ةةة ( أه جا ةةع الاجةةاالت تةةرتبط 3)   الجةةدنلاردة فةةات الةةو يرضةةح مةةن خةةالل الب انةة
ييةةث أه معامةةل ارتبةةا  بيرسةةوه  ،(α≤0.01اللةةة )داللةةة إيصةةائ ة  نةةد متةةروى دتباطةةا  ذن للاق ةةاس ار 
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الةةداخل  مشةةير إلةةى قةةوة االتتةةاق   ةةاس كةةاه قويةةا ، ماةةادرجةةة كةةل مجةةال نالدرجةةة الكل ةةة للاقلعالقةةة بةةين ل
 .لرربوي ف  مدينة ال دسالرضا الوظ ف  للارشد اق اس  ك معا ف ا تشرر س نأنهالاق ا لاجاالت

 :الثبات -2

 :ثبات بطريقة كرونباخ ألفالا -أ
نذلك كاا ، لفاأتاب معادلة الثبات كرننباخ الداخل  نب  تاب الثبات بطري ة االتتاق قامت البايثة ب

 .(4  الجدنل )هو موضح ف

  يفيا الوظس الرضلمقيا(: معامالت الثبات 4جدول )

 عدد الفقرات سقياالم
 اكرونباخ ألف
 معامل الثبات

 0.733 7 الوظيفة وأهميتها
 0.754 10 ينالعالقة بالعامل

 0.751 7 فيتقرار الوظيالرواتب والحوافز المادية واالس
 0.729 11 شرافاالدارة المباشرة واال

 0.738 7 و المهني والتقدم الوظيفينمال
 0.850 42 سللمقيالكلية الدرجة ا

لجا ع مجاالت باخ ألفا ق اة معامل  بات كرنن أه (4)الجدنل  تشير الاعط ات الواردة ف 

ت كرننباخ ألفا لاجاال معامل  بات ترانيت ق م إذل ة للاق اس كانت مرتفعة، ق اس نللدرجة الكالا

 للاق اسلكل ة درجة الل بلغ معامل  بات كرننباخ ألفان  (،0.754 – 0.733بين )ما الاق اس 

 سالاق انهاا مشير إلى أه رارع بدرجة مرتفعة من الثبات، ي لاق اسماا مشير إلى أه ا(، 0.850)

كأداة  الاق اسدرجة من الث ة  ند اسرخداي البايثة  طىمعماا  ،ت  يق أهداف الدراسةن صالح للرطبيق 

 ال ال . ب ثال ف للق اس 

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية: -ب

 مجءأف  الاق اس، ييث جات نصبين در يتاب معامل االرتبا  ي ة  لى ل الطر عال هات

معامل  بني تدرجات الاب و ين لكل نصف من الاق اس،  اعتج  ماس إلى نصفين مركافئين، الاق 
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 ةايثالب تلبيرماه برانه للرص  ح، نمعادلة جرااه، نقد توصم اسرخداي معادلة ساا، نترتبا  بينهاال

  :إلى ما يل

 ياس الرضا الوظيفيمقل طريقة التجزئة النصفيةب : الثبات(5جدول )

 عدد الفقرات المجال
معامل 

 االرتباط

اط االرتبمعامل 

المصحح 

 لسبيرمان براون

اط معامل االرتب

 جتمانالمصحح ل

 0.718* 0.740 0.583 7 أهميتهاالوظيفة و

 0.716 0.717** 0.446 10 العالقة بالعاملين

 0.679* 0.683 0.437 7 ادية واالستقرار الوظيفيلحوافز المالرواتب وا

 0.710* 0.711 0.550 11 رة واالشرافالمباش االدارة

 0.649* 0.672 0.406 7 النمو المهني والتقدم الوظيفي

 0.836 0.837** 0.684 42 ياسجة الكلية للمقدرال
 ياسحال تساوي نصفي المقيتم اعتماد معامل سبيرمان براون في )**(  //اسفي المقياوي نصعدم تسيتم اعتماد معامل جتمان في حال  )*(

ت الثبات لكل مجاالت الدراسة معامال  نكالك معامالت االرتباأه  (5) يرضح من الجدنل

 مشير ( ماا0.837لثبات للدرجة الكل ة للاق اس )ة، ييث بلغ معامل اف رات اأداة جيدكالك لجا ع ن 

س كأداة  ند اسرخداي الاق ا ، نهو معطى درجة من الث ةدرجة  ال ة من الثبات اس  لى ه الاقإلى أ

يد ا إذا ما أ ه الاق اس ماكن أه معط  النرائج نفتها   لى أيعد مؤشر ن للق اس ف  الب ث ال ال ، 

 بيق نفتها.عينة نفى ظرنف الرطتطب     لى ال

 :المقياستصحيح 

 ةى لةةييةةةث م ةةةصل الاةةةترجيب  Likertطري ةةةة ل كةةةرت لاق ةةاس ب ةةرات ا لةةى ف نز ةةت درجةةات اإلجابةةة

 (3ن)، )موافةةق(ةدما مجيةةب ات  نةدرجةة (4) نيعطةى ،)موافةق بدرجةة  ال ةةة(مجيةةب درجةات  نةدما ( 5)

 (درجةةةة نايةةةدة)، ن)غيةةر موافةةق(جيةةةب  نةةةدما م (درجرةةةاه)ن، ى يةةد  مةةا( إلةة)راض  مجيةةةب  درجةةةات  نةةةدما

 ال ة(.اض  بدرجة  ر ر )غيةب  نةدما مجي
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 (2013ّري، )الح ثانيًا: مقياس المهارات اإلرشادية

 ياس:وصف المق -1

ت عبةارات مق اسةين نهاةا بطاقةة ماليظةة مهةارا ة مةناالسةرفاد خةالل مةن (2013أ دل )ال ةر ي، 

 لة  النصةار، نمق ةاس أ ةدل البايةث بنةدر بةن صةالح  اد البايةث م اةد بةناإلرشةادمة مةن إ ةدالا ابلة 

ات مهةةةار ( 8) نهائ ةةةة  لةةةىنقةةةد اشةةةرال الاق ةةةاس بصةةةورت  ال صةةةال لةةةدى الارشةةةد (رات االت  )مهةةةاالاليبةةة

لعةدد ف ةرات نذلةك مةن خةالل اخرةءال  ، لى البيئة الفلتطين ةييث قامت البايثة بر نين  . عبارة( 51)ن

اس الاق ة نقد تكوه  .(2010الاأخوذة من )الاصري،  الا روى بإضافة مهارة  كس  الاهارات، نقامت

 ماا مأت : ائ ة للدراسة ال ال ةرت  النهبصو 

 ت.ف را( 6نتكونت من )مهارة اإلصغاء  .1

 ( ف رات.4مهارة طرح اأسئلة نتكونت من ) .2

 ( ف رات.4مهارة اإلمضاح نتكونت من ) .3

 ( ف رات.4ت من )كونرلخ ص نتمهارة ال .4

 ( ف رات.5ت من )مهارة الصات نتكون .5

 .ف رات (4مهارة الاواجهة نتكونت من ) .6

 ( ف رات.5من ) اشا ر نتكونتمهارة  كس ال .7

 .( ف رات6ونت من )تكن  الصوتمهارة نبرة  .8

 ( ف رات.4مهارة  كس الا روى نتكونت من ) .9
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 :المقياسصدق  -2
 (: صدق المحكمين )الصدق الظاهري  -أ

( م كاين من العاملين 9ة بعرض الاق اس  لى )لاق اس قامت البايثق الظاهري لمن الصدللر  ق 

صل إلى الصدق الظاهري خبرة، نذلك من أجل الرو من ذني االخرصاص نال فلتطين ةعات الالجام ف 

 (.1) أنظر مل ق رقم للاق اس

 الداخلي:صدق االتساق  -ب
 ةف ةر لكةل ( Pearson Correlation)بيرسةوه ارتبةا  امةل ب تةاب مع الاق ةاسالر  ةق مةن صةدق  تةم  

 (6)الجدنل ناضح ف  كاا هو ، نذلك للاجال الكل ةمع الدرجة من ف رات الاجال الاي تنرا  إل   

ل فقرة من فقرات لمصفوفة ارتباط ك (Pearson correlation) االرتباط بيرسون معامل (: نتائج 6)جدول 
 .جالللممع الدرجة الكلية  المجال

 فقرة رقم ال
معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(
 م الفقرة قر

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(
 رقم الفقرة 

معامل ارتباط 

 بيرسون )ر(

1.  **.670 15.  **0.73 29.  **0.62 

2.  **0.70 16.  **0.76 30.  **0.60 

3.  **0.68 17.  **0.64 31.  **0.51 

4.  **0.76 18.  **0.62 32.  **0.69 

5.  **0.65 19.  **0.64 33.  **0.55 

6.  **0.69 20.  **0.63 34.  **0.59 

7.  **770. 21.  **0.70 35.  **0.62 

8.  **0.68 22.  **0.56 36.  **0.56 

9.  **0.65 23.  **0.67 37.  **0.63 

10.  **0.69 24.  **0.64 38.  **0.52 

11.  **0.71 25.  **0.54 39.  **0.55 

12.  **0.66 26.  **0.67 40.  **60.5 

13.  **0.64 27.  **10.5 41.  **0.64 

14.  **0.62 28.  **0.55 42.  **0.49 

 (α≤0.01لة إحصائيًا عند )** دا

ع مةة الاجةةالرتبةةا  ف ةةرات إلةةى أه جا ةةع قةة م مصةةفوفة ا (6)واردة فةة  الجةةدنل تشةةير الاعط ةةات الةة

الداخل  لف رات الاق ةاس، نهةاا بالرةال  دالة إيصائ ا ، ماا مشير إلى قوة االتتاق  للاجالالدرجة الكل ة 

 س .  ق اس ما ص غت من أجل ق اات اأداة ف ن صدق ف ر  معبر
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ين درجةة االرتبةا  بة ةةالتمعام بساةةبي ةالبايثة تمةاةةق تالداخل  للاجةاتتاق الةصدق اال ةنمللر  ق ن 
 رجة الكل ة للاق اس نالجدنل الرال  يوضح ذلك.جاالت الاق اس مع الدكل مجال من م

 .الت المقياس مع الدرجة الكلية للمقياسمصفوفة معامالت ارتباط درجة كل مجال من مجا(: 7جدول )

 ةدرجة الكليالمجال* ال
معامل ارتباط 

 سون )ر(بير

القيمة االحتمالية 

(Sig.) 

 0.00 0.85** لدرجة الكليةاإلصغاء* ا

 0.00 0.82** طرح األسئلة* الدرجة الكية

 0.00 0.77** كليةاإليضاح* الدرجة ال

 0.00 0.71** التلخيص* الدرجة الكلية

 0.00 0.76** الصمت* الدرجة الكلية

 0.00 0.57** رجة الكليةمواجهة* الدلا

 0.00 0.76** اعر* الدرجة الكليةالمشعكس 

 0.00 .830** وت* الدرجة الكليةنبرة الص

 0.00 0.65** عكس المحتوى* الدرجة الكلية

 (α≤0.01ئيًا عند )** دالة إحصا

 ةةة لكلالدرجةةة تبط بار تةةاالت الاجةة جا ةةع ( أه  7ن خةةالل الب انةةات الةةواردة فةة  الجةةدنل )مةة ضةةحير  
أه معامةةةل ارتبةةةا  بيرسةةةوه  إذ ،(α≤0.01وى داللةةةة )ئ ة  نةةةد متةةةرللاق ةةةاس ارتباطةةةا  ذن داللةةةة إيصةةةا

 الةةداخل  ةةة للاق ةةاس كةةاه قويةةا ، ماةةا مشةةير إلةةى قةةوة االتتةةاق للعالقةةة بةةين درجةةة كةةل مجةةال نالدرجةةة الكل
 .ف  مدينة ال دسي بو الرر  لارشدل مةادت اإلرشالاهاراالاق اس نأنها تشررك معا ف  ق اس  لاجاالت
 

 :باتالثّ  -2

 رونباخ ألفا:الثبات بطريقة ك -ت
نذلك كاا ، لفاأكرننباخ  تاب الثبات بطري ة االتتاق الداخل  نب تاب معادلة الثبات بايثة بقامت ال

 .(8هو موضح ف  الجدنل )
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  لمقياس المهارات اإلرشادية(: معامالت الثبات 8جدول )

 راتفقالعدد  سقياالم
 فاونباخ ألر ك

 معامل الثبات
 0.779 6 اإلصغاء
 0.646 4 سئلةطرح األ
 0.657 4 حاإليضا
 0.633 4 التلخيص
 0.642 5 الصمت
 0.670 4 المواجهة

 0.634 5 المشاعرس عك
 0.601 6 نبرة الصوت
 0.667 4 عكس المحتوى

 0.918 42 الدرجة الكلية للمقياس
الاق اس لجا ع مجاالت ق اة معامل  بات كرننباخ ألفا  هأ (8)دنل   الجف دة ات الوار تشير الاعط

 ما جاالت الاق استرانيت ق م معامل  بات كرننباخ ألفا لا إذ،  ة للاق اس كانت جيدةنللدرجة الكل

ماا (، 0.918) للدرجة الكل ة للاق اس رننباخ ألفابلغ معامل  بات كن  (،0.670 – 0.601بين )

صالح للرطبيق  الاق اسمن الثبات، نهاا مشير إلى أه ة مرتفعة رارع بدرجي الاق اسلى أه شير إم

 ف كأداة للق اس   اسالاقدرجة من الث ة  ند اسرخداي البايثة معطى ماا  ،ف الدراسةأهدا ت  يقن 

 ال ال .الب ث 

 زئة النصفية:الثبات بطريقة التج -ث

 مجءأييث   اس،ف  الاقرجات نصتعال هال الطري ة  لى يتاب معامل االرتبا  بين د

معامل  ني تبصف من الاق اس، جات الاب و ين لكل ندر  تجاع م الاق اس إلى نصفين مركافئين، 

إلى  ةالبايث تنمعادلة جرااه، نقد توصلمعادلة سبيرماه برانه للرص  ح،  نتترخدي، االرتبا  بينهاا

 :ما يل 
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 التجزئة النصفيةقة طريب : الثبات(9جدول )

 فقراتعدد ال جالالم
معامل 

 االرتباط

رتباط معامل اال

المصحح 

 ن براونلسبيرما

معامل االرتباط 

 المصحح لجتمان

 0.733 0.733** 0.578 6 اإلصغاء

 0.641 0.643** 0.474 4 طرح األسئلة

 0.599 0.604** 0.432 4 اإليضاح

 0.640 0.646** 0.477 4 التلخيص

 0.639* 0.671 0.497 5 الصمت

 0.649 0.655** 0.419 4 هةاجموال

 0.627* 0.634 0.425 5 رعكس المشاع

 0.615 0.615** 0.444 6 نبرة الصوت

 0.619 0.622** 0.439 4 عكس المحتوى

 0.876 0.891** 0.803 42 الدرجة الكلية للمقياس
 ياسبيرمان براون في حال تساوي نصفي المقسامل د معيتم اعتما)**(  //ال عدم تساوي نصفي المقياساد معامل جتمان في حيتم اعتم )*(

ت الثبات لكل مجاالت الدراسة معامالمعامالت االرتبا  نكالك أه  (9) يرضح من الجدنل
ير إلى مش ( ماا0.891ق اس )الكل ة للابلغ معامل الثبات للدرجة  إذ، نكالك لجا ع ف رات اأداة جيدة

س كأداة طى درجة من الث ة  ند اسرخداي الاق او مع، نهتأه الاق اس  لى درجة  ال ة من الثبا
ها إذا ما أ يد يعد مؤشرا   لى أه الاق اس ماكن أه معط  النرائج نفتن ب ث ال ال ، للق اس ف  ال

 نفتها.تطب     لى العينة نفى ظرنف الرطبيق 
 :سالمقياحيح تص

 لةةى ث م ةصل الاةترجيب يية ، إذLikertبة  لى ف رات الاق اس بطري ةة ل كةرت نز ت درجات اإلجا

)تنطبةةق درجةةةات  نةةةدما مجيةةةب  (4) نيعطةةى ،)تنطبةةق بدرجةةة  ال ةةة جةةدا (مجيةةةب درجةةات  نةةدما ( 5)

)ال يةةةةةب دما مج نةةةةة (درجرةةةةاهن)، )تنطبةةةةق إلةةةى يةةةةد  مةةةةا(درجةةةةةات  نةةةةدما مجيةةةةةب  (3ن)، بدرجةةةة  ال ةةةةة(

 .)ال تنطبق أبدا ( نةدما مجيةب  (رجةة نايةدةد)، نتنطبق(

 ت الدراسة:غيراتم
 ، سةةنوات الخبةةرة)بكةةالوريوس، ماجتةةرير( العلاةة لاؤهةةل ا، ر، أنثةةى()ذكةة الجةةنسالمتغيددرات المسددتقلة: 

تةةابع للتةةلطة الفلتةةطين ة، تةةابع ) تبع ةةة الادرسةةة، سةةنة فةةأكثر( 11سةةنوات(، ) 10-6ات(، )سةةنو  1-5)

 .)مخ م، قرية، مدينة( ، مكاه العالسرائيل ة(لاعارف اإلل
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نالرة  لدراسة ا ، ييث شكلت مجراعة م اي س(لرضا الوظ ف ، الاهارات اإلرشادمةا) ة:تابعالمتغيرات ال

ات اإلرشةةادمة  نةةد الارشةةدين فةة  متةةروى الرضةةا الةةوظ ف  ن القرةة  باةةدى ماارسةةة الاهةةار هةةدفت لق ةةاس 

 .دسمدارس مدينة ال 

 ات الدراسة:ءراإج
 ةالدراسة، الاي سا د البايث غيراتبار ما أت ح من اأدب الرربوي، الاةرتبطالرجوع إلى  من خالل •

 .دراسةال لى تكوين خلف ة  لا ة لاوضوع 

بارغيةرات الدراسةة  ت العالقةةةبالرجوع إلى بعض الدراسةات ناأب ةاث الا ل ةة نالعرب ةة نالعالا ةة ذا •

 .نات الدراسةدأ   بناءلالسرفادة منها ف

لةةةةك بعةةةةد ال صةةةةول  لةةةةى ت. نذ انةةةةاها لجاةةةةع البرالرةةةة  اسةةةةرخدم الا ةةةةاي سبرجهيةةةةء  ةلبايثةةةةا تقامةةةة •

 ةم تةةم جاعهةا نإجةراء الاعالجةات اإليصةةائ ة  ، نمةنسي توزيةةع الا ةاالاواف ةات الخاصةة ببةدء تنفيةا 

 الالزمة. 

 ائية:الساليب اإلحص
 للعلوي االجرااع ةالبرامج االيصائ ة  يءمة  لى الدراسةف  ت ليل ب انات  ةالبايث تا راد

(SPSS ناسرخدمت اإليصائ ات ،)ة بالر ديد:اآلت  

 نتب ة.الركرارات ناأنزاه ال •

 .تاب ة، االن رافات الاع اريةالاروسطات ال  •

 بار كرننباخ ألفا لاعرفة  بات ف رات االسربانة.خرا •

 النصف ة.  عرفة الثبات بطري ة الرجءئةمعامل ارتبا  سبيرماه برانه لا •
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ات االسربانة، نلاعرفة ف ر  لاعرفة صدق (Pearson Correlation)ه رتبا  بيرسو معامل اال •

يين للاهارات اإلرشادمة بو نبين مدى ماارسة الارشدين الرر  الرضا الوظ ف  من جهةالعالقة بين 

 .من جهة أخرى 

ت  ينرين ، لاعرفة الفرنق بين مروسطا(Independent samples t testاخربار )ت( ) •

 متر لرين.

( للا ارنة بين الاروسطات One-Way Analysis of Varianceلرباين اأيادي )ا اخربار ت ليل •

 اروسطات.لا علق بوجود أن  دي نجود فرنق بينن الروصل إلى قرار يرأ

 مفتاح التصحيح لقراءة المتوسطات الحسابية:
 ح(: مفاتيح التصحي10)جدول 

 ت اإلرشاديةضا الوظيفي/ المهاراالر فئات المتوسط الحسابي

 التقدير

 منخفضة 1.00-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 مرتفعة 3.68-5.00
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 الفصل الرابع

 ئج الدراسةعرض نتا
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 الفصل الرابع

 ئج الدراسةعرض نتا
 :مقدمة

ة إلجابة  لى أسئلجل اأنذلك من  دراسة،ال الناتجة  ن لب اناتل إيصائ ا   يرضان هاا الفصل ت ليال  

 .الدراسة

 نتائج أسئلة الدراسة
ة ومدى ممارس الرضا الوظيفيذات داللة إحصائية بين  باطارت هل توجد عالقة :لالسؤال الو

 ؟مدينة القدس رسفي مدالدى المرشدين التربويين  المهارات اإلرشادية

إلمجةاد العالقةة ( Pearson Correlation)معامل ارتبا  بيرسوه  يتب ،التؤال اأنللإلجابة  لى 

فةة  لةةدى الارشةةدين الرربةةويين رشةةادمة اإل مةةدى ماارسةةة الاهةةاراتهةةة نبةةين ج مةةنالرضةةا الةةوظ ف  ن بةةي

 (.11) ل، كاا هو ناضح من خالل الجدن خرى من جهة أ مدينة ال دسمدارس 

مدى ممارسة المهارات ن جهة وبين مالرضا الوظيفي بين نتائج معامل ارتباط بيرسون للعالقة يبين (: 11جدول )
 ة أخرى ن جهم في مدارس مدينة القدسويين بر لدى المرشدين التة اإلرشادي

 

 مجاالت الرضا الوظيفي
لية للرضا الدرجة الك

 الوظيفي

 ينملالعالقة بالعا الوظيفة وأهميتها

الرواتب والحوافز 

المادية واالستقرار 

 الوظيفي

اإلدارة المباشرة 

 واإلشراف

نمو المهني ال

 والتقدم الوظيفي

 ر() المهارات
مستوى 

 الداللة
 (ر)

مستو

ى 

 الداللة

 )ر(

مستو

ى 

 ةداللال

 )ر(

مستو

ى 

 الداللة

 )ر(
مستوى 

 الداللة
 ر()

مستوى 

 الداللة

 0.00 0.51** 0.05 0.19* 0.00 0.39** 0.64 0.05 0.00 0.43** 0.00 0.69** صغاءاإل

 0.00 0.55** 0.01 0.26** 0.00 0.35** 0.45 0.09 0.00 0.59** 0.00 0.64** طرح األسئلة

 0.00 0.41** 0.08 0.17 0.00 0.29** 0.93 0.01- 0.00 0.37** 0.00 0.56** حااإليض

 0.00 0.38** 0.23 0.12 0.00 0.29** 0.55 0.06- 0.00 0.43** 0.00 0.51** التلخيص

 0.00 0.52** 0.11 0.15 0.00 0.35** 0.06 0.18 0.00 0.47** 0.00 0.66** الصمت

 0.00 0.21* 0.99 0.00 0.46 0.07 0.98 0.00 0.00 0.27** 0.00 60.3** المواجهة

 0.00 0.37** 0.13 0.15 0.05 0.19 0.72 0.04 0.00 40.3** 0.00 0.57** عكس المشاعر

 0.00 0.44** 0.06 0.18 0.00 0.30** 0.38 0.09 0.00 0.40** 0.00 0.54** نبرة الصوت

 0.00 0.34** 0.98 0.00 0.01 0.25* 0.28 0.11 0.00 0.35** 0.00 0.42** عكس المحتوى

ة الكلة لدرجا

 للمهارات
**0.74 0.00 **0.54 0.00 0.07 0.45 **0.38 0.00 *0.19 0.05 **0.56 0.00 

 (≥ 0.05(، * دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )≥ 0.01الة إحصائيا عند مستوى الداللة )د **
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ة ة ارتباط ة طردمة موجبة ندالق( إلى نجود  ال11ل )تشير الاعط ات الواردة ف  الجدن 

)اإلصغاء، طرح اأسئلة، الاهارات اإلرشادمة  من جهة نبين الوظيفة وأهميتهاصائ ا  بين إي

الرلخ ص، الصات، الاواجهة،  كس الاشا ر، نبرة الصوت،  كس الا روى( من جهة ، اإلمضاح

  ند متروى داللة  ا  ئ( ندالة إيصا0.69-0.36بين )ما ترانيت معامالت االرتبا   إذ، أخرى 

 فة نأهايرها من جهة لة إيصائ ا  بين الوظتبين نجود  القة ارتباط ة طردمة موجبة ندا كاا (،0.01)

( 0.74ا )بلغ معامل االرتبا  للعالقة بينها إذالكل ة للاهارات اإلرشادمة من جهة أخرى، ة نبين الدرج

اهارات ة الفة يؤدي إلى زيادة ف  ماارسظ أه زيادة أها ة الو  (، نهاا يدل0.00باتروى داللة )

 نالعكس ص  ح.  ،سف  مدارس مدينة ال د لدى الارشدين الرربويين اإلرشادمة 

من جهة  العالقة بالعاملينالقة ارتباط ة طردمة موجبة ندالة إيصائ ا  بين   كاا تبين نجود

الصات، الاواجهة،  كس  ص،لة، اإلمضاح، الرلخ الاهارات اإلرشادمة )اإلصغاء، طرح اأسئنبين 

بين ما رتبا  ترانيت معامالت اال إذنبرة الصوت،  كس الا روى( من جهة أخرى،  ا ر،الاش

(، كاا تبين نجود  القة ارتباط ة طردمة 0.01ائ ا   ند متروى داللة )يص( ندالة إ0.27-0.59)

ة للاهارات اإلرشادمة من جهة ل جهة نبين الدرجة الكة إيصائ ا  بين العالقة بالعاملين من موجبة ندال

(، نهاا يدل  لى أه قوة 0.00)( باتروى داللة 0.54)بلغ معامل االرتبا  للعالقة بينهاا  إذرى، أخ

بويين ف  مدارس لدى الارشدين الرر  قة بالعاملين تؤدي إلى زيادة ف  ماارسة الاهارات اإلرشادمةعالال

  ح. نالعكس ص  ،مدينة ال دس

من  والحوافز المادية واالستقرار الوظيفي واتبالر ود  القة ارتباط ة بين نج بيناا تبين  دي

، الاواجهة،  كس مضاح، الرلخ صاإلرشادمة )اإلصغاء، طرح اأسئلة، هة نبين الاهارات اإلج

 (0.18-(-0.06بين ))ما معامالت االرتبا  ترانيت  إذ( من جهة أخرى، الاشا ر، نبرة الصوت

ات ن كس الا روى من جهة نبين الرناتب الص اا ظهرت  القة ضع فة بينينب ،نغير دالة إيصائ ا  
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الرناتب دي نجود  القة ارتباط ة بين   كاا تبين ء الاادمة ناالسر رار الوظ ف  من جهة أخرى.نال واف

شادمة من جهة أخرى، هة نبين الدرجة الكل ة للاهارات اإلر من ج الوظ ف نال وافء الاادمة ناالسر رار 

 . لة إيصائ ا  ( نه  غير دا0.45( باتروى داللة )0.07نهاا )ة بيلغ معامل االرتبا  للعالقب إذ

 اإلدارة المباشرة واإلشرافوجبة ندالة إيصائ ا  بين م أمضا  تبين نجود  القة ارتباط ة طردمة

جهة، والا، الرلخ ص، الصات، اشادمة )اإلصغاء، طرح اأسئلة، اإلمضاحلاهارات اإلر من جهة نبين ا

( 0.39-0.25بين ) ترانيت معامالت االرتبا  إذ( من جهة أخرى،  روى نبرة الصوت،  كس الا

اإلدارة المباشرة (، بيناا تبين  دي نجود  القة ارتباط ة بين 0.01ندالة إيصائ ا   ند متروى داللة )

ا  للعالقة تببلغ معامل االر  إذ، نبين مهارة ) كس الاشا ر( من جهة أخرى  من جهة شرافواإل

. كاا تبين نجود  القة ارتباط ة ( نغير دالة إيصائ ا  0.46ة إيصائ ة بلغت )دالل( ب0.07بينهاا )

لاهارات من جهة نبين الدرجة الكل ة ل اإلدارة المباشرة واإلشرافائ ا  بين يصطردمة موجبة ندالة إ

(، 0.00( باتروى داللة )0.38)ا  للعالقة بينهاا بلغ معامل االرتب إذشادمة من جهة أخرى، اإلر 

 تؤدي إلى زيادة ف  ماارسة الاهارات اإلرشادمة افاإلدارة المباشرة واإلشر يدل  لى أه تاكن هاا ن 

 نالعكس ص  ح.  ،لارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دسا لدى

قدم تلالنمو المهني واين ة ارتباط ة طردمة موجبة ندالة إيصائ ا  بين نجود  القف  يين تب

بلغت  إذجهة أخرى، ت اإلرشادمة )اإلصغاء، نطرح اأسئلة( من هارامن جهة نبين الا الوظيفي

( بداللة إيصائ ة بلغت 0.19ناإلصغاء ) المهني والتقدم الوظيفيو النممعامل االرتبا  للعالقة بين 

( 0.26أسئلة )ا نطرح تقدم الوظيفيالنمو المهني والمل االرتبا  للعالقة بين (، نبلغ معا0.05)

من  النمو المهني والتقدم الوظيفي(. كاا تبين  دي نجود  القة بين 0.01ت )بلغ بداللة إيصائ ة

اإلمضاح، الرلخ ص، الصات، الاواجهة، نبرة الصوت،  كس ) رشادمةاإلجهة نبين الاهارات 

دالة ر ي( نه  غ0.18-0.00ن )بيما أخرى، ييث ترانيت معامالت االرتبا    روى( من جهةالا
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النمو المهني والتقدم ا  بين د  القة ارتباط ة طردمة موجبة ندالة إيصائ نجو  إيصائ ا . بيناا تبين

  بلغ معامل االرتبا إذجة الكل ة للاهارات اإلرشادمة من جهة أخرى، در من جهة نبين ال الوظيفي

 ني والتقدم الوظيفيمهالنمو اليدل  لى أه (، نهاا 0.05( باتروى داللة )0.19نهاا )للعالقة بي

 ،رشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دسلدى الا ادة ف  ماارسة الاهارات اإلرشادمةى زييؤدي إل

  نالعكس ص  ح.

ضا الوظيفي الر ئ ا  بين أخيرا  أظهرت النرائج نجود  القة ارتباط ة طردمة موجبة ندالة إيصا

 إذخرى، هة أمن ج ين للمهارات اإلرشاديةويارسة المرشدين التربمدى مممن جهة نبين  بشكل عام

ضا لر (، نهاا يدل أه زيادة ا0.00( باتروى داللة )0.56اا )بلغ معامل االرتبا  للعالقة بينه

ين ف  مدارس مدينة شدين الرربويالار  لدىالوظ ف  يؤدي إلى زيادة ف  ماارسة الاهارات اإلرشادمة 

 نالعكس ص  ح.  ،ال دس

 ؟التربويين في مدارس مدينة القدسدين توى الرضا الوظيفي لدى المرشسمما : الثانيالسؤال 

النتةةةب ة ناأنزاه ن رافةةةات الاع اريةةةة االالاروسةةةطات ال تةةةاب ة ن  يتةةةبت الثةةةان ، ةةةن التةةةؤال  لإلجابةةةة

  نذلك كاا هةو موضةح فة، ويين ف  مدارس مدينة ال دسارشدين الررباتروى الرضا الوظ ف  لدى الل

 (.12الجدنل )

مستوى الرضا الوظيفي لدى المرشدين لوالوزان النسبية  رافات المعياريةالنح(: المتوسطات الحسابية وا12) جدول
 .مدينة القدس رسالتربويين في مدا

 المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 نسبي %ال
 يبالترت

مستوى 

 الرضا

 متوسط 1 72.4 0.84 3.62 الوظيفة وأهميتها

 طمتوس 2 66.4 0.59 3.32 بالعاملين عالقةال

تقرار الرواتب والحوافز المادية واالس

 الوظيفي
 متوسط 5 58.8 0.68 2.94

 متوسط 3 65.8 0.64 3.29 رة واإلشرافاشاإلدارة المب

 متوسط 4 61.8 0.66 3.09 يالنمو المهني والتقدم الوظيف

 وسطمت 65.0 0.68 3.25 المتوسط العام للرضا الوظيفي
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لارشةدين الرربةويين متةروى الرضةا الةوظ ف  لةدى ا( أه 12)دنل تشير الاعط ات الواردة ف  الجة

( 3.25)للرضةا الةوظ ف  بشةكل  ةاي بلغ الاروسةط ال تةاب   إذ، مروسطا   كاه ف  مدارس مدينة ال دس

 . (%65.0) وية بلغتنبنتبة مئ

أنل بالنتةبة لاتةروى الرضةةا اركةء االيرهةا ايرلةت ( أه الوظ فةة نأها12نقةد تبةين مةن الجةدنل )

%(، 72.4( ننتةبة مئويةة )3.62ال دس باروسةط يتةاب  )ارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ى اللد

، نجةةاء %(66.4ئويةةة )( ننتةةبة م3.32فةة  الاركةةء الثةةان  العالقةةة بالعةةاملين باروسةةط يتةةاب  ) هةةاتال

اء %(، نجة65.8( ننتبة مئوية )3.29اب  )يتباروسط  رافاإلدارة الاباشرة ناإلشف  الاركء الثالث 

، %(61.8( ننتةةبة مئويةةة )3.09باروسةةط يتةةاب  ) ر ةةدي الةةوظ ف الناةةو الاهنةة  نال  الاركةةء الرابةةع فةة

باروسةةةط يتةةةاب   رار الةةةوظ ف الرناتةةةب نال ةةةوافء الاادمةةةة ناالسةةةر نيةةةل فةةة  الاركةةةء الخةةةامس ناأخيةةةر 

 %(،58.8( ننتبة مئوية )2.94)

ين فةةةةة  مةةةةةدارس مدينةةةةةة ربةةةةةويرضةةةةةا الةةةةةوظ ف  لةةةةةدى الارشةةةةةدين الرروى الاتةةةةةبيمدددددا يتعلدددددق أمدددددا ف

اه النتةةةةةةةةب ة لكةةةةةةةةل نز خرجت الاروسةةةةةةةةطات ال تةةةةةةةةاب ة ناالن رافةةةةةةةةات الاع اريةةةةةةةةة ناأ، ف ةةةةةةةةد اسةةةةةةةةرال ةةةةةةةةدس

 مجال من مجاالت الرضا الوظ ف   لى الن و اآلت :

 (:13ية وأهميتها، ويبينه الجدول )مجال الوظيف أ(

ميتها لمستوى الرضا عن الوظيفة وأهسبية الن والوزان النحرافات المعياريةبية واسامتوسطات الح(: ال13) جدول
 .لدى المرشدين التربويين في مدارس مدينة القدس

قم ر

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 ي %النسب
 الترتيب

مستوى 

 الرضا

 متوسط 4 72.0 1.50 3.60 للمرشدين لدي قناعة بأهمية العمل اإلرشادي 1

2 
يفي للمرشد يساعد على معرفته  الوظوضوح الوصف 

 وليات لمسؤ
 مرتفع 2 74.6 1.43 3.73

 مرتفع 1 75.8 1.23 3.79 لني أقوم بالمهام المطلوبة منيجعمؤهالتي العلمية ت 3

 متوسط 3 73.0 1.28 3.65 عيتي نحو العمل اإلرشاديتزيد من داف الوظيفة 4
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قم ر

 الفقرة 
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 ي %النسب
 الترتيب

مستوى 

 الرضا

5 
للمرشهههد لالبتكهههار واإلبهههدا  فهههي متاحهههة ص هنهههار فهههر

 ل اإلرشاديالعم
 طمتوس 5 71.4 1.30 3.57

 متوسط 6 71.2 1.36 3.56 أمارس الرقابة والتعلّم الذاتي في عملي كمرشد 6

 متوسط 7 69.0 1.34 3.45 الفرص المتاحة لالبتكار واالبدا  في العمل 7

 متوسط 72.4 1.35 3.62 هميتهاالدرجة الكلية للرضا عن الوظيفة وأ

الوظ فةةةةة نأهايرهةةةةا لةةةةدى  متةةةةروى الرضةةةةا  ةةةةن( أه 13فةةةة  الجةةةةدنل )ردة تشةةةةير الاعط ةةةةات الةةةةوا

كاه مروسطا ، ييةث بلةغ الاروسةط ال تةاب  للدرجةة الكل ةة  ينة ال دسمدالارشدين الرربويين ف  مدارس 

 روسةةةةطاتلاقةةةةد ترانيةةةةت ا%(، ن 72.4( بنتةةةةبة مئويةةةةة بلغةةةةت )3.62فةةةةة نأهايرهةةةةا )رضةةةةا  ةةةةن الوظ لل

 (. 3.79 – 3.45بين )ما ال تاب ة 

للرضةةةا  ةةةن قةةةد يصةةةلت  لةةةى أ لةةةى درجةةةة بالنتةةةبة  (3( أه الف ةةةرة )13نيرضةةةح مةةةن الجةةةدنل )

ا ةة مةؤهالت  العل ، نقد نصت  لى:يرها لدى الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دسهاالوظ فة نأ 

 .تجعلن  أقوي بالاهاي الاطلوبة من 

 ةةن الوظ فةةة نأهايرهةةا لةةدى رضةةا لليصةةلت  لةةى أقةةل درجةةة بالنتةةبة قةةد ( 7ن أه الف ةةرة )فةة  يةةي

رايةة لالبركةار ناالبةداع فة  لاالفةرص ا ، نقةد نصةت  لةى:رربويين ف  مةدارس مدينةة ال ةدسالارشدين ال

 . العال

 (:14)بينه الجدول مجال العالقة بالعاملين، وي( ب

القة بالعاملين الع لمستوى الرضا عنوزان النسبية ال و  افات المعيارية(: المتوسطات الحسابية واالنحر 14) جدول
 .ين في مدارس مدينة القدسلدى المرشدين التربوي

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 الرضا

 متوسط 4 67.8 1.16 3.39 تنو  في العملاالثارة وال 8

 متوسط 8 63.6 1.32 3.18 ن في انجاز العمل اإلرشاديمليعار تعاون بين الهنا 9

 متوسط 1 71.8 1.27 3.59والتقههدير المتبههادن بههين العههاملين فههي وجههود االحتههرام  10
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرة

ط المتوس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 الرضا

 ةالعملية اإلرشادي

11 
فههي الميههدان عههدم التحيههز فههي المعاملههة بههين العههاملين 

 إلرشاديا
 متوسط 3 69.4 1.07 3.47

12 
اهم بههين العههاملين فههي لتفههواة مههن االنسههجام يوجههد درجهه

 شاديةاإلرالعملية 
 متوسط 5 66.2 1.23 3.31

 متوسط  59.4 1.40 2.97 ار موضوعية في التقييم في المجان اإلرشاديهن 13

14 
حهرص العههاملين علهى تبههادن الزيهارات فههي المناسههبات 

 عيادواال
 متوسط 9 62.8 1.30 3.14

15 
 التشههكبههبعف فههي حههل الممشههاركة العههاملين بع هههم 

 اإلرشادية 
 سطمتو 6 66.0 1.21 3.30

16 
المرشهههدين فهههي  الفهههرص متاحههه  إلقامهههة صهههداقات مهههع

 المدارس األخرى
 متوسط 7 64.6 1.26 3.23

 متوسط 2 71.6 1.32 3.58 عالقتي مع جميع عناصر العملية اإلرشادية جيدة 17

 متوسط 66.4 1.25 3.32 جة الكلية للرضا عن العالقة بالعاملينالدر

لةةةدى  لينالعالقةةةات بالعةةةاممتةةةروى الرضةةةا  ةةةن ( أه 14) ر الاعط ةةةات الةةةواردة فةةة  الجةةةدنلتشةةةي

مروسطا ، ييةث بلةغ الاروسةط ال تةاب  للدرجةة الكل ةة ه كا الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس

الاروسةةةطات  %(، نقةةةد ترانيةةةت66.4( بنتةةةبة مئويةةةة بلغةةةت )3.32) ت بالعةةةاملينالعالقةةةاللرضةةةا  ةةةن 

 (. 3.59 – 3.14بين ) ب ةتاال 

للرضةةا  ةةن ى أ لةةى درجةةة بالنتةةبة ( قةةد يصةةلت  لةة10( أه الف ةةرة )14جةةدنل )ن النيرضةةح مةة

رةراي نجةود االي ، نقد نصت  لةى:الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دسى العالقات بالعاملين لد

 .ةر الاربادل بين العاملين ف  العال ة اإلرشادمنالر دي

للرضا  ن العالقات بالعاملين لدى بة النت( قد يصلت  لى أقل درجة ب14)  رةلفف  يين أه ا

يةرص العةاملين  لةى تبةادل الءيةارات  :لةى، نقةد نصةت  الارشةدين الرربةويين فة  مةدارس مدينةة ال ةدس

 . ف  الاناسبات ناالع اد
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 (:15ه الجدول )، ويبينالحوافز المادية واالستقرار الوظيفيالرواتب و ال مج( ج

الرواتب والحوافز وى الرضا عن والوزان النسبية لمست رافات المعياريةالنح(: المتوسطات الحسابية وا15) لدوج
 لدى المرشدين التربويين في مدارس مدينة القدس. يفيوظالمادية واالستقرار ال

رقم 

 الفقرة 
 فقرةال

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 اضلرا

 متوسط 5 55.4 1.22 2.77 شخصية واألسريةي الكفاية الراتب الحتياجات 18

 متوسط 4 57.4 1.38 2.87 مناسبة الراتب للجهد الذي ابذل  في العمل كمرشد 19

 متوسط 7 52.8 1.33 2.64 ي كمرشدالمكافاءات والحوافز اإلضافية مناسبة ل 20

21 
امين تهههالاألخهههرى خادخهههار و لهههدي رضههها عهههن المزايههها

 السكن(اة والصحي والتامين على الحي
 متوسط 6 54.8 1.31 2.74

 توسطم 2 64.2 1.25 3.21 ر باالستقرار النفسي الوظيفي كمرشدأشع 22

 توسطم 1 66.2 1.36 3.31 تفتح هذه الوظيفة آفاقاً لوظيفة أخرى في المستقبل 23

 متوسط 3 61.4 1.35 3.07 دين في المدارسهنار عدن ومساواة في معاملة المرش 24

االستقرار ة للرضا عن الرواتب والحوافز المادية ولكليالدرجة ا

 الوظيفي
 متوسط 58.8 1.31 2.94

ادمةةةة الرناتةةةب نال ةةةوافء الامتةةةروى الرضةةةا  ةةةن ( أه 15ت الةةةواردة فةةة  الجةةةدنل ) ةةةاتشةةةير الاعط

مروسةةةطا ، ييةةةةث بلةةةةغ  اهكةةةة رس مدينةةةةة ال ةةةدسلةةةدى الارشةةةةدين الرربةةةويين فةةةة  مةةةدا رار الةةةةوظ ف ناالسةةةر 

( 2.94) افء الاادمةةة ناالسةةر رار الةةوظ ف الرناتةةب نال ةةو للدرجةةة الكل ةةة للرضةةا  ةةن  تةةاب الاروسةةط ال 

 (. 3.31 – 2.64بين )ما %(، نقد ترانيت الاروسطات ال تاب ة 58.8غت )بلبنتبة مئوية 

 ةةن ا للرضةةى درجةةة بالنتةةبة ( قةةد يصةةلت  لةةى أ لةة23( أه الف ةةرة )15نل )يرضةةح مةةن الجةةدن 

، نقةةد فة  مةدارس مدينةةة ال ةدسلةةدى الارشةدين الرربةةويين  السةر رار الةوظ ف ة ناالرناتةب نال ةوافء الاادمةة

 .آفاقا  لوظ فة أخرى ف  الاتر بلة تفرح هال الوظ ف نصت  لى:

الرناتةةةب نال ةةةوافء للرضةةةا  ةةةن بالنتةةةبة لةةةى أقةةةل درجةةةة ( قةةةد يصةةةلت  20فةةة  يةةةين أه الف ةةةرة )

 ، نقةةةد نصةةةت  لةةةى:ارس مدينةةةة ال ةةةدس  مةةةدلةةةدى الارشةةةدين الرربةةةويين فةةة   فدمةةةة ناالسةةةر رار الةةةوظالاا

 . نال وافء اإلضاف ة مناسبة ل  كارشد الاكافاءات
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 (:16، ويبينه الجدول )رة المباشرة واإلشرافدااإلمجال ( د

المباشرة  ةر اإلداتوى الرضا عن والوزان النسبية لمس نحرافات المعياريةالحسابية واال (: المتوسطات 16) جدول
 التربويين في مدارس مدينة القدس. شدينلدى المر  واإلشراف

رقم 

 فقرة ال
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 زنالو

النسبي 

% 

 الترتيب
مستوى 

 الرضا

 متوسط 5 66.0 1.13 3.30 رشد مناسبة في وظيفة المالطريقة التي يتم بها التعيين  25

26 
ظمهههة رة فهههي اإلرشهههاد فهههي تطبيههه  االنادالموضهههوعيّة لهههدى اإل

 والتعليمات على المرشدين 

3.25 1.32 

65.0 
 متوسط 6

27 
عههاملين االكفههاء الحههرص االدارة فههي اإلرشههاد علههى االحتفههاظ ب

 وتأهيلهم باستمرار

3.17 1.37 

63.4 
 متوسط 8

28 
بسههما  شههكاوى المرشههدين وتظلمههاتهم ومحاولههة مههام االدارة اهت

 حلها ما أمكن

3.23 1.22 

64.6 
 متوسط 7

 متوسط 3 67.2 1.23 3.36 البعد عن المزاجية في تقييم المرشدينية والموضوع 29

30 
التي تحكم العمل واضحة ومحهددة  اتالقوانين واالنظمة والتعليم

 لجميع المرشدين

3.33 1.29 

66.6 
 توسطم 5

 متوسط 9 62.4 1.39 3.12 الميدانية للمرشدينة الرئيس المباشر على التوجي  والمتابعة قدر 31

 متوسط 2 69.0 1.20 3.45 التعليمات الصادرة من االدارة ضوح و 32

 متوسط 10 60.2 1.27 3.01 ن قبل المرشدينم تقبل الرئيس المباشر للنقد البناء 33

34 
رئيسي المباشر لقاء ادائهي حصل علي  من هنار احترام وتقدير ا

 المميز 

3.58 1.27 

71.6 
 متوسط 1

35 
لفرديهههة للمرشهههدين واحتهههرام وف اتفههههم اإلدارة المدرسهههية للظهههر

 مشاعرهم 

3.35 1.27 

67.0 
 متوسط 4

 متوسط 65.8 1.27 3.29 باشرة واإلشرافلمالدرجة الكلية للرضا عن اإلدارة ا

لدى  رافاإلدارة الاباشرة ناإلشمتروى الرضا  ن ه ( أ16لجدنل )تشير الاعط ات الواردة ف  ا
ة الكل ةة مروسطا ، ييةث بلةغ الاروسةط ال تةاب  للدرجة كاه ربويين ف  مدارس مدينة ال دسرلالارشدين ا

%(، نقةةةةةةد ترانيةةةةةةت 65.8نتةةةةةةبة مئويةةةةةةة بلغةةةةةةت )ب (3.29) اإلدارة الاباشةةةةةةرة ناإلشةةةةةةرافللرضةةةةةةا  ةةةةةةن 
 (. 3.58 – 3.01بين )ما الاروسطات ال تاب ة 

للرضةةا  ةةن النتةةبة ب جةةةقةةد يصةةلت  لةةى أ لةةى در ( 34( أه الف ةةرة )16نيرضةةح مةةن الجةةدنل )
هنةةاك  ، نقةد نصةت  لةى:ارس مدينةة ال ةدسلةدى الارشةدين الرربةويين فة  مةد اشةرة ناإلشةرافالاباإلدارة 

 .ل  ل   من رئ ت  الاباشر ل اء ادائ  الاايءيصايرراي نت دير ا
الاباشةةةةرة اإلدارة للرضةةةةا  ةةةةن ى أقةةةةل درجةةةةة بالنتةةةةبة ( قةةةةد يصةةةةلت  لةةةة33فةةةة  يةةةةين أه الف ةةةةرة )

شةةر ت بةل الةرئ س الابا ، نقةد نصةت  لةى:دينةة ال ةدسرس ملارشةدين الرربةويين فة  مةداا دىلة ناإلشةراف
 . للن د البناء من قبل الارشدين
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 (:17، ويبينه الجدول )ني والتقدم الوظيفيمهالنمو المجال ( ه

هني لما النموستوى الرضا عن والوزان النسبية لم حرافات المعياريةحسابية واالن(: المتوسطات ال17) جدول
 شدين التربويين في مدارس مدينة القدس.المر لدى  والتقدم الوظيفي

رقم 

 لفقرة ا
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ن وزال

 النسبي %
 الترتيب

مستوى 

 الرضا

36 
العمههل مههن فههاءة واتقههان تههرتبط الترقيههات الوظيفيههة بالك

 قبل المرشدين
 متوسط 4 61.1 1.27 3.06

 متوسط 3 61.3 1.25 3.07 نص في الترقية بين المرشديفرالتكافؤ  37

38 
هيهههل واكتسههها  خبهههرة متخصصهههة هنهههار امكانيهههة للتأ

 للمرشدين
 وسطمت 2 63.0 1.26 3.15

39 
الفهههرص متاحهههة للمشهههاركة فهههي التخطهههيط وصهههناعة 

 إلرشادية ة بالعملية االقرارات المتعلق
 متوسط 1 63.6 1.32 3.18

40 
ومههؤتمرات محليههة ذات ت وافههرص المشههاركة فههي نههد

 عمل اإلرشادي متاحةبال عالقة
 متوسط م1 63.6 1.27 3.18

41 
الفههرص ممكنههة للحصههون علههى مزايهها ماديههة ومعنويههة 

 ماعية جتوا
 متوسط 5 60.9 1.27 3.05

 متوسط 6 58.9 1.37 2.94 المرشدين الفرص متاحة لالشترار في نقابة 42

 متوسط 61.8 1.29 3.09 التقدم الوظيفيو نيللرضا عن النمو المهالدرجة الكلية 

 الناو الاهنة  نالر ةدي الةوظ ف متروى الرضا  ن ( أه 17تشير الاعط ات الواردة ف  الجدنل )
تةاب  للدرجةة الاروسةط ال  كةاه مروسةطا ، ييةث بلةغ دى الارشدين الرربةويين فة  مةدارس مدينةة ال ةدسل

(، نقةد ترانيةت %61.8( بنتةبة مئويةة بلغةت )3.09)  اهن  نالر دي الوظ فالناو الالكل ة للرضا  ن 
 (. 3.18 – 2.94بين )ما الاروسطات ال تاب ة 

للرضةا قةد يصةلت  لةى أ لةى درجةة بالنتةبة ( 40، 39( أه الف رات )17نيرضح من الجدنل )
، نقةةد تا ةةورت  ةةدسرشةةدين الرربةةويين فةة  مةةدارس مدينةةة اللةةدى الا ظ ف الناةةو الاهنةة  نالر ةةدي الةةو  ةةن 
فةةرص ، ن ط نصةةنا ة ال ةةرارات الارعل ةةة بالعال ةةة اإلرشةةادمةرخطةة مرايةةة للاشةةاركة فةة  ال رصالفةة :يةةول

 .لعال اإلرشادي مرايةباالاشاركة ف  ندنات نمؤتارات م ل ة ذات  القة 
الناةةو الاهنةة  نالر ةةدي ضةا  ةةن للر بالنتةةبة  ( قةةد يصةلت  لةةى أقةةل درجةةة42فة  يةةين أه الف ةةرة )

الفةرص مرايةة لالشةرراك  نصةت  لةى:نقةد ،   مدارس مدينة ال دسف بويينلدى الارشدين الرر   الوظ ف
 . ينف  ن ابة الارشد
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بددين  ( ≥ 0.05)نددد مسددتوى الداللددة ع توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائيةهددل : الثالددثالسددؤال 

  لمتغيدراتتبعداً  مدارس مدينة القدستربويين في المرشدين ال مستوى الرضا الوظيفي لدى متوسطات

 ؟(، مكان العملية المدرسةتبع ،، سنوات الخبرةالعلميل المؤه)الجنس، 

 سئلة اآلت ة:نانبثق  ن  اأ

 بحسب الجنس:-أوال
رنق لفإلمجاد ا( Independent-Sample t-test) للعينات الاتر لة اخربار )ت(خدي سرا

عا  لارغير دارس مدينة ال دس تبمربويين ف  لرالارشدين الدى  الرضا الوظ ف متروى  بين مروسطات

 .الجنس

ين ب الفروق في متوسطات إلى( للتعرف Independent- Sample t-test)اختبار )ت(  جنتائ( 18جدول )
لقدس تبعًا لمتغير الجنس )ن لدى المرشدين التربويين في مدارس مدينة ا الرضا الوظيفيمستوى متوسطات 

 =107). 

 ددلعا الجنس المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

قيمة ت 

 المحسوبة
 حصائيةإللة االدال

 ظيفة وأهميتهاالو
 0.89 3.83 20 ذكر

1.224 0.224 
غير 

 0.82 3.57 87 ىأنث دالة

 العالقة بالعاملين
 0.66 3.50 20 ذكر

1.519 0.132 
غير 

 0.57 3.27 87 أنثى لةدا

ة الرواتب والحوافز المادي

 الوظيفيواالستقرار 

 0.73 3.07 20 ذكر
0.934 0.353 

غير 

 0.67 2.91 87 ىأنث دالة

 االدارة المباشرة واالشراف
 0.76 3.57 20 ذكر

 دالة 0.028* 2.229
 0.59 3.22 87 أنثى

 النمو المهني والتقدم الوظيفي
 0.63 3.33 20 ذكر

1.819 0.072 
غير 

 0.66 3.03 87 أنثى دالة

 لية الدرجة الك
 0.57 3.47 20 ذكر

 دالة 0.029* 2.220
 0.45 3.21 87 أنثى

 105(، درجات الحرية = 0.05د مستوى داللة )عن(، * دالة إحصائياً 0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58( = 0.01ة )ل، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى دال1.96( = 0.05اللة )قيمة )ت( الجدولية عند مستوى د

إيصائ ة  ند متروى الداللة  نق ذات داللةر ود ف( إلى نج18لواردة ف  الجدنل )تشير النرائج ا

(0.05 ≤ ) مدارس مدينة ال دس الارشدين الرربويين ف  لدى  ا الوظ ف رضالمتروى  مروسطاتبين

ئ ة بلغت بداللة إيصا (2.220) للدرجة الكل ة بلغت ق اة )ت( الا توبة إذ، نستبعا  لارغير الج
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(، نقد كانت الفرنق 0.05ى داللة )(  ند مترو 1.96) من ق اة )ت( الجدنل ة أكبره  ن (، 0.029)

( لإلناث، أي أه متروى الرضا الوظ ف  3.21( م ابل )3.47لغ )ب لصالح الاكور باروسط يتاب 

ا  ف  دالة إيصائ  نق لى من متروى الرضا الوظ ف  لدى اإلناث. كالك ظهرت فر لدى الاكور أ 

( بداللة إيصائ ة بلغت 2.229ة ))ت( الا توب  اةبلغت ق إذالاباشرة ناإلشراف، مجال اإلدارة 

(، نقد كانت الفرنق 0.05(  ند متروى داللة )1.96الجدنل ة ) ت(من ق اة )(، نه  أكبر 0.028)

 ( لإلناث.3.22( م ابل )3.57باروسط يتاب  بلغ )لصالح الاكور 

 مروسطات بين(  ≥ 0.05)ند متروى الداللة  ذات داللة إيصائ ة لم تظهر فرنق ن ف  يي

ف   س تبعا  لارغير الجنس دمدارس مدينة الالارشدين الرربويين ف  لدى  الرضا الوظ ف وى متر

 لرناتب نال وافء الاادمة ناالسر رار الوظ ف ، نالناومجاالت )الوظ فة نأهايرها، العالقة بالعاملين، ا

، 1.224لررتيب )بلغت  لى اد ق م )ت( الا توبة لهال الاجاالتأه ق  إذالوظ ف (،  لاهن  نالر ديا

(  ند متروى داللة 1.96( الجدنل ة ))تنجا عها أصغر من ق اة  ،(1.819، 0.934، 1.519

(0.05.) 

 هل العلميبحسب المؤ  -ثانياً 
بين لفرنق جاد اإلم( Independent-Sample t-test) لةللعينات الاتر  اخربار )ت(اسرخدي 

ا  لارغير بعمدارس مدينة ال دس تشدين الرربويين ف  الار لدى  ظ ف الرضا الو متروى  طاتمروس

 .الاؤهل العلا 
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بين الفروق في متوسطات  إلى( للتعرف Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )19جدول )
ل المؤهدس تبعًا لمتغير في مدارس مدينة الق لدى المرشدين التربويين الوظيفيا الرضمستوى متوسطات 

 .(107=  )ن يالعلم

 المتغير
المؤهل 

 العلمي
 العدد

وسط متال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 هميتهاالوظيفة وأ

 0.77 3.41 67 بكالوريوس

 دالة **0.001 3.584-
 يرماجست

 فأعلى
40 3.98 0.84 

 ة بالعاملينالعالق

 0.56 3.23 67 وسبكالوري

 لةدا *0.046 2.020-
ماجستير 

 فأعلى
40 3.46 0.62 

تب والحوافز المادية واالر

 واالستقرار الوظيفي

 0.56 2.87 67 بكالوريوس

-1.472 0.144 
غير 

ماجستير  دالة

 فأعلى
40 3.07 0.85 

 واالشرافة االدارة المباشر

 0.59 3.29 67 بكالوريوس

0.056 0.955 
غير 

ماجستير  الةد

 فأعلى
40 3.28 0.72 

 النمو المهني والتقدم الوظيفي

 0.59 3.05 67 وسريبكالو

-0.788 0.432 
غير 

ماجستير  دالة

 فأعلى
40 3.15 0.77 

 جة الكليةالدر

 0.37 3.18 67 بكالوريوس

 دالة 0.038* 2.099-
ير ستماج

 فأعلى
40 3.38 0.61 

ً الة إحص(، * د0.01توى داللة )الة إحصائياً عند مس* *د  105= (، درجات الحرية 0.05 عند مستوى داللة )ائيا

 2.58( = 0.01مستوى داللة )لجدولية عند ، قيمة )ت( ا1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

لة ائ ة  ند متروى الدال( إلى نجود فرنق ذات داللة إيص19)تشير النرائج الواردة ف  الجدنل 

(0.05 ≤  ) مدارس مدينة ال دس   الارشدين الرربويين فلدى  الرضا الوظ ف  تروى م وسطاتمربين

من  أكبر( نه  2.099) درجة الكل ةلل الا توبة بلغت ق اة )ت( إذ، الاؤهل العلا تبعا  لارغير 

ر فأ لى الفرنق لصالح ماجتري(، نقد كانت 0.05د متروى داللة ) ن( 1.96ق اة )ت( الجدنل ة )

دالة إيصائ ا  ف   نق ( للبكالوريوس. كالك ظهرت فر 3.18م ابل )( 3.38بلغ ) باروسط يتاب 

من ق اة )ت( ( نه  أكبر 3.548) )ت( الا توبةبلغت ق اة  إذمروسطات مجال الوظ فة نأهايرها، 
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سط ماجترير فأ لى بارو  (، نقد كانت الفرنق لصالح0.01لة )ال(  ند متروى د2.58الجدنل ة )

ا  ف  مروسطات ئ للبكالوريوس. كاا ظهرت فرنق دالة إيصا (3.41م ابل ) (3.98يتاب  بلغ )

من ق اة )ت( الجدنل ة ه  أكبر ( ن 2.020بة )بلغت ق اة )ت( الا تو  إذمجال العالقات بالعاملين، 

غ  لى باروسط يتاب  بلنقد كانت الفرنق لصالح ماجترير فأ (،0.05(  ند متروى داللة )1.96)

 س.وريو ( للبكال3.23( م ابل )3.46)

 مروسطاتبين (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة  ة ائف  يين لم تظهر فرنق ذات داللة إيص

 ا الاؤهل العلمدارس مدينة ال دس تبعا  لارغير ن الرربويين ف  الارشديلدى  الرضا الوظ ف متروى 

نالناو الاهن  اف، شرة ناإلشر  ف ، اإلدارة الابادمة ناالسر رار الوظف  مجاالت )الرناتب نال وافء الاا

، 1.472ق م )ت( الا توبة لهال الاجاالت قد بلغت  لى الررتيب ) أه إذنالر دي الوظ ف (، 

لة دال(  ند متروى 1.96( نجا عها أصغر من ق اة )ت( الجدنل ة )0.788، 0.934، 0.056

(0.05.) 

 برةبحسب سنوات الخ -ثالثاً 

ن مروسةطات بةي( للفةرنق One Way ANOVAار ت ليةل الربةاين اأيةادي )خداي اخربةتةم اسةر

،  ةدس تبعةا  لارغيةر سةنوات الخبةرةمةدارس مدينةة الالارشدين الرربةويين فة  لدى  الرضا الوظ ف متروى 

 .((21(، )20))نل الجدا نذلك كاا هو موضح ف 

شدين المر لدى  الرضا الوظيفيمستوى ية ليار نحرافات المعواال (: يبين العداد والمتوسطات الحسابية 20جدول )
 مدينة القدس تبعًا لمتغير سنوات الخبرةس مدار التربويين في 

 سط الحسابيالمتو العدد سنوات الخبرة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 الوظيفة وأهميتها

 0.84 3.85 33 نواتس  5-1

 0.78 3.44 46 سنوات  10-6

 0.88 3.66 28 رسنة فأكث 11

 0.84 3.62 107 مجموعلا

 عاملينبال العالقة
 0.70 3.37 33 سنوات 5-1 

 0.54 3.22 46 سنوات  10-6
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 سط الحسابيالمتو العدد سنوات الخبرة المتغير
االنحراف 

 المعياري

 0.52 3.41 28 سنة فأكثر 11

 0.59 3.32 107 المجموع

الرواتب والحوافز 

المادية واالستقرار 

 ظيفيلوا

 0.77 2.91 33 سنوات  5-1

 0.60 2.89 46 سنوات  10-6

 0.72 3.07 28 فأكثرسنة  11

 0.68 2.94 107 المجموع

االدارة المباشرة 

 واالشراف

 0.67 3.33 33 سنوات 5-1 

 0.62 3.22 46 سنوات  10-6

 0.64 3.35 28 سنة فأكثر 11

 0.64 3.29 107 المجموع

م النمو المهني والتقد

 الوظيفي

 0.68 3.05 33 سنوات  5-1

 0.67 3.02 46 سنوات 10-6 

 0.62 3.25 28 كثرنة فأس 11

 0.66 3.09 107 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.54 3.31 33 تسنوا  5-1

 0.42 3.17 46 سنوات 10-6 

 0.50 3.35 28 سنة فأكثر 11

 0.48 3.26 107 لمجموعا

الرضةةةةا اتةةةةروى لبةةةين الاروسةةةةطات ال تةةةاب ة  ظاهريةةةةةق ( نجةةةةود فةةةرن 20يرضةةةح مةةةةن الجةةةدنل )

 . نللر  ةةق مةةنا  لارغيةةر سةةنوات الخبةةرةتبعةة مةةدارس مدينةةة ال ةةدس  رربةةويين فةةال الارشةةدينلةةدى   ف الةةوظ

و موضةح فة  كاةا هة ،(One Way Anova)اللةة الفةرنق اسةرخدي اخربةار ت ليةل الربةاين اأيةادي د

 .(21)الجدنل 

بين متوسطات وق الفر  إلىللتعرف  (One Way Anovaالتباين الحادي )ل ( نتائج اختبار تحلي21جدول )
)ن= ، تغير سنوات الخبرةلممدارس مدينة القدس تبعًا ربويين في الت المرشدينلوظيفي لدى ى الرضا استو م

107) 

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

ات درج

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 حصائيةإلا

 الوظيفة وأهميتها

 1.644 2 3.289 بين المجموعات

 0.684 104 71.171 داخل المجموعات دالةغير  0.095 2.403

 ------ 106 74.459 المجمو 

 

 العالقة بالعاملين

 0.354 2 0.707 بين المجموعات

 0.346 104 36.016 داخل المجموعات ر دالةغي 0.364 1.021

 ------ 106 36.723  موالمج

الرواتب والحوافز 

االستقرار المادية و

 ظيفيالو

 0.293 2 0.587 جموعاتين المب

 0.471 104 48.999 تداخل المجموعا غير دالة 0.539 0.623

 ------ 106 49.586 المجمو 

 دالةر غي 0.605 0.505 0.208 2 0.416 بين المجموعاتاالدارة المباشرة 
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 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

ات درج

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 حصائيةإلا

 0.412 104 42.820 داخل المجموعات االشرافو

 ------ 106 43.236  المجمو

لنمو المهني ا

 يوظيفوالتقدم ال

 0.510 2 1.019 بين المجموعات

 0.438 104 45.538 داخل المجموعات غير دالة 0.316 1.164

 ------ 106 46.557 المجمو 

 الدرجة الكلية

 0.355 2 0.710 بين المجموعات

 0.231 104 24.047 داخل المجموعات غير دالة 0.220 1.535

 ------ 106 24.757 مجمو ال

 (0.05** دالة إحصائياً عند مستوى داللة )  (.0.01لة إحصائياً عند مستوى داللة )* دا

د  ننجود فرنق ذات داللة إيصائ ة  دي ( 21)دة ف  الجدنل الوار  يرضح من خالل النرائج

ويين ف  الررب ارشديناللدى  لوظ ف الرضا امتروى  بين مروسطات( α≤0.05متروى الداللة )

تظهر فرنق دالة إيصائ ا  ف  الدرجة الكل ة  لم إذ، تبعا  لارغير سنوات الخبرة دس مدارس مدينة ال

درجة لل، ييث كانت ق اة الداللة اإليصائ ة لهال الاجاالت ن  نف  جا ع مجاالت الرضا الوظ ف

 . إيصائ ا  ( نغير دالة 0.05الكل ة أكبر من متروى الداللة )

 تبعية المدرسةبحسب  -رابعاً 
لفرنق إلمجاد ا( Independent-Sample t-test) للعينات الاتر لة ت() رباراخاسرخدي 

ال دس تبعا  لارغير مدارس مدينة شدين الرربويين ف  الار لدى   ف الرضا الوظمتروى  بين مروسطات

 .تبع ة الادرسة

 بين الفروق في متوسطات إلىللتعرف ( Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )22جدول )
تبعية لدى المرشدين التربويين في مدارس مدينة القدس تبعًا لمتغير  الرضا الوظيفيمستوى متوسطات 

 .(107)ن =  المدرسة

 عددال تبعية المدرسة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

قيمة ت 

 المحسوبة
 ةالداللة اإلحصائي

 الوظيفة وأهميتها

 تابع للسلطة

 الفلسطينية
50 3.65 0.83 

0.271 

 

0.787 

 

غير 

تابع للمعارف  دالة

 اإلسرائيلية
57 3.60 0.85 

 العالقة بالعاملين

للسلطة تابع 

 طينيةالفلس
50 3.32 0.60 

0.100 0.920 
غير 

تابع للمعارف  دالة

 رائيليةاإلس
57 3.31 0.58 
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 عددال تبعية المدرسة المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

قيمة ت 

 المحسوبة
 ةالداللة اإلحصائي

فز المادية الرواتب والحوا

 ار الوظيفيواالستقر

ابع للسلطة ت

 ةطينيالفلس
50 2.76 0.64 

 الةد 0.010 **2.615
تابع للمعارف 

 اإلسرائيلية
57 3.10 0.69 

 واالشرافاالدارة المباشرة 

ع للسلطة تاب

 الفلسطينية
50 3.35 0.64 

1.035 0.303 
غير 

ع للمعارف تاب دالة

 اإلسرائيلية
57 3.23 0.63 

م النمو المهني والتقد

 الوظيفي

بع للسلطة تا

 ينيةالفلسط
50 2.98 0.58 

-1.592 

 

0.114 

 

ير غ

تابع للمعارف  دالة

 اإلسرائيلية
57 3.18 0.72 

 الدرجة الكلية

 تابع للسلطة

 الفلسطينية
50 3.23 0.43 

-0.494 0.622 
غير 

رف تابع للمعا دالة

 اإلسرائيلية
57 3.28 0.53 

 105لحرية = (، درجات ا0.05مستوى داللة )ند اً ع(، * دالة إحصائي0.01داللة ) إحصائياً عند مستوى * *دالة

 2.58( = 0.01ة عند مستوى داللة ))ت( الجدولي ، قيمة1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

صائ ة  ند متروى نجود فرنق ذات داللة إي  دي ( إلى22دنل )تشير النرائج الواردة ف  الج

مدارس مدينة لرربويين ف  الارشدين الدى  لرضا الوظ ف اى مترو  مروسطاتبين (  ≥ 0.05)اللة الد

 أصغرنه   (0.494) للدرجة الكل ة ا توبةق اة )ت( ال بلغت إذ، تبع ة الادرسةال دس تبعا  لارغير 

للدرجة  ت الداللة اإليصائ ة(، كالك بلغ0.05(  ند متروى داللة )1.96)من ق اة )ت( الجدنل ة 

كاا لم تظهر فرنق ذات داللة ( نغير دالة إيصائ ا ، 0.05)من كبر ( نه  أ0.622 ة )الكل

دين الارشلدى  الرضا الوظ ف تروى م مروسطاتين ب(  ≥ 0.05) ند متروى الداللة إيصائ ة 

، ت )الوظ فة نأهايرهاف  مجاال تبع ة الادرسة دس تبعا  لارغير مدارس مدينة الالرربويين ف  

أه ق م )ت(  إذنالر دي الوظ ف (، رة ناإلشراف، نالناو الاهن  اباشة اللعاملين، اإلدار العالقات با

نجا عها ( 1.592، 1.035، 0.100، 0.271لى الررتيب )الا توبة لهال الاجاالت قد بلغت  

لهال الداللة اإليصائ ة  (، نبلغت0.05(  ند متروى داللة )1.96 ة )أصغر من ق اة )ت( الجدنل

( 0.05ال الق م أكبر من )( نجا ع ه0.114، 0.303، 0.920، 0.787ت  لى الررتيب )الاجاال

 نغير دالة إيصائ ا .
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ل ةةوافء الاادمةةةة الرناتةةب ناة فةة  مروسةةةطات مجةةال داللةةة إيصةةائ فةة  يةةين ظهةةرت فةةةرنق ذات 

( بداللةةةة 2.615ة )ت( الا تةةةوبة )بلغةةةت ق اةةة إذ، تبع ةةةة الادرسةةةةيتةةةب مرغيةةةر  ف ناالسةةةر رار الةةةوظ 

(، نقةةةد كانةةةت 0.01متةةةروى داللةةةة )ر مةةةن ق اةةةة )ت( الجدنل ةةةة  نةةةد أكبةةةنهةةة  (، 0.010يصةةةائ ة )إ

( 2.76بةةةل )( م ا3.10باروسةةةط يتةةةاب  بلةةةغ ) اإلسةةةرائيل ة الفةةةرنق لصةةةالح الاةةةدارس الرابعةةةة للاعةةةارف

 ة الفلتطين ة.للادارس الرابعة للتلط

 مكان العملبحسب  -خامساً 
بين لفرنق مجاد اإل( Independent-Sample t-test) عينات الاتر لةلل اخربار )ت( سرخديا

مكاه لارغير  مدارس مدينة ال دس تبعا  الارشدين الرربويين ف  لدى  الرضا الوظ ف متروى  مروسطات

 .العال

بين  وسطاتق في متالفرو إلى( للتعرف Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )23جدول )
 مكان العملمدارس مدينة القدس تبعًا لمتغير التربويين في دين لدى المرش ظيفيالرضا الو ستوى ممتوسطات 

 .(107)ن = 

 العدد لمكان العم المتغير
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 لمحسوبةا
 الداللة اإلحصائية

 الوظيفة وأهميتها
 0.85 3.50 76 قرية

 دالة 0.019 **2.375-
 0.75 3.92 31 مدينة

 نامليالعالقة بالع
 0.58 3.25 76 قرية

-1.833 0.070 
غير 

 0.60 3.48 31 مدينة دالة

المادية  الرواتب والحوافز

 ظيفيواالستقرار الو

 0.66 2.99 76 قرية
1.139 0.257 

غير 

 0.73 2.82 31 مدينة دالة

 افاالدارة المباشرة واالشر
 0.56 3.25 76 قرية

-0.890 0.376 
غير 

 0.80 3.37 31 مدينة لةدا

 مو المهني والتقدم الوظيفيالن
 0.67 3.11 76 قرية

0.417 0.677 
غير 

 0.66 3.05 31 نةمدي دالة

 رجة الكليةالد
 0.45 3.22 76 قرية

-1.144 0.255 
غير 

 0.55 3.34 31 مدينة دالة
 ً ً  (، *0.01اللة )توى دعند مس * *دالة إحصائيا  105الحرية = (، درجات 0.05لة )عند مستوى دال دالة إحصائيا

 2.58( = 0.01لة )الجدولية عند مستوى دال ، قيمة )ت(1.96( = 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

متروى  نجود فرنق ذات داللة إيصائ ة  ند دي ( إلى 23ئج الواردة ف  الجدنل )تشير النرا

مدارس مدينة الرربويين ف  الارشدين لدى   ف الرضا الوظروى مت مروسطاتبين (  ≥ 0.05)لة الدال
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بداللة  (1.144) ل ةللدرجة الك )ت( الا توبة، ييث بلغت ق اة مكاه العالال دس تبعا  لارغير 

د (  ن1.96من ق اة )ت( الجدنل ة ) أصغرنه   ( نغير دالة إيصائ ا ،0.255بلغت )إيصائ ة 

مجاالت )العالقة  ا  ف  مروسطاتصائ ر فرنق دالة إي(. كالك لم تظه0.05وى داللة )متر

شراف، نالناو الاهن   ، اإلدارة الاباشرة ناإلبالعاملين، الرناتب نال وافء الاادمة ناالسر رار الوظ ف

 ،1.833رتيب )أه ق م )ت( الا توبة لهال الاجاالت قد بلغت  لى الر إذي الوظ ف (، نالر د

( 1.96اة )ت( الجدنل ة )نأصغر من ق  ئ ا  ا غير دالة إيصا( نجا عه0.417، 0.890، 1.139

 (.0.05 ند متروى داللة )

 اتمروسطبين (  ≥ 0.05)لداللة لة إيصائ ة  ند متروى اذات دالف  يين ظهرت فرنق 

  مكاه العال فير لارغس تبعا  مدارس مدينة ال دالارشدين الرربويين ف  لدى متروى الرضا الوظ ف  

( 0.019( بداللة إيصائ ة بلغت )2.375لا توبة )ت ق اة )ت( ابلغ ة نأهايرها، ييثمجال الوظ ف

نقد كانت  (،0.01(  ند متروى داللة )1.96ن ق اة )ت( الجدنل ة )مندالة إيصائ ا ، نه  أكبر 

( م ابل 3.92يتاب  بلغ )وسط دينة بارالفرنق لصالح الارشدين الرربويين الاين مكاه  الهم ف  الا

 ال رية.اه  الهم ف  ن مك( للارشدين الاي3.50)

 ؟يةالقدس للمهارات اإلرشاد مدى ممارسة المرشدين التربويين في مدارس مدينةما : الرابعالسؤال 

ناأنزاه تةةم اسةةرخراج الاروسةةطات ال تةةاب ة ناالن رافةةات الاع اريةةة  ع،الرابةةلإلجابةةة  ةةن التةةؤال 
نذلك كاا هو ، ال دس مدارس مدينة ة ف اهارات اإلرشادملالرربويين ل الارشدينماارسة ادى للنتب ة ا

 (.24موضح ف  الجدنل )
 
 



89 
 

ة المرشدين التربويين لمدى ممارسوالوزان النسبية  واالنحرافات المعيارية (: المتوسطات الحسابية24) جدول
 .للمهارات اإلرشادية في مدارس مدينة

رقم 

 ة الفقر
 قرةالف

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

الوزن 

سبي الن

% 

 الترتيب
م مدى تقيي

 الممارسة

1 
أحافظ على االتصان البصهري مهع المسترشهد عنهد المناقشهة 

 ادية.الحوار في الجلسة اإلرش او
 طةمتوس 3 70.6 1.33 3.53

 سطةمتو 6 69.4 1.54 3.47 اصغي لكل ما يقول  المسترشد دون مقاطعة. 2

 توسطةم 2 71.8 1.37 3.59 ستما  الي .المسترشد عند االفي جلستي نحو اتج   3

 ةمتوسط 5 69.6 1.40 3.48 اصغي إلى كل ما يقول  المسترشد باهتمام. 4

5 
يث مههع ه إلههى أشههياء أخههرى اثنههاء الحههداتجنههب تشههتن االنتبهها

 المسترشد.
 متوسطة 4 70.0 1.40 3.50

 متوسطة 1 72.8 1.32 3.64 رح األفكار.ديث وطلة للحاعطي المسترشد فرصة كام 6

 متوسطة األولى 70.6 1.39 3.53 مهارة اإلصغاءرسة المرشدين لمدى ممالكلية لجة االدر

 متوسطة 4 67.6 1.33 3.38 حة حسب الحاجة.المسترشد االسئلة المفتواستخدم مع  1

 متوسطة 2 70.6 1.31 3.53 اوج  االسئلة بشكل تدريجي إلى المسترشد. 2

 متوسطة 1 71.0 1.33 3.55 شد.مسترسؤالي على ال قن المناسب لطرحاختار الو 3

 متوسطة 3 69.4 1.18 3.47 أوضح للمسترشد أبعاده مشكلت . 4

 متوسطة الرابعة 69.6 1.28 3.48 سئلةمهارة طرح األرسة المرشدين لمدى مماالدرجة الكلية ل

 طةمتوس 3 67.2 1.36 3.36 لسؤان.ة في االغام استوضح من المسترشد الجوانب  1

 متوسطة 2 67.6 1.41 3.38 أثناء الحوار مع المسترشد.سئلة المركبة ن األابتعد ع 2

3 
كهد مهن صهحة تفسير بعف ما يقول  للتأاطلب من المسترشد 

 فهمي لحديث .
 متوسطة 1 73.0 1.15 3.65

4 
التههي استوضههح مههن المسترشههد عههن الرسههائل غيههر اللفظيههة 

 أثناء الحديث.صدرها ي
 متوسطة 2 67.6 1.29 3.38

 متوسطة السادسة 69.0 1.30 3.45 مهارة اإليضاحمارسة المرشدين لمدى مالكلية ل درجةال

 متوسطة 3 68.6 1.36 3.43 .ارات المسترشد دون تغييراعيد عب 1

 ةمتوسط 4 67.4 1.29 3.37 اعيد عبارات المسترشد على شكل تلخيص مركز. 2

 سطةمتو 1 72.0 1.27 3.60 دون تأويل. ارات المسترشدعيد عبا 3

 متوسطة 2 68.8 1.24 3.44 لى أكثر من وسيلة في التلخيص.أعتمد ع 4

 متوسطة لخامسةا 69.2 1.29 3.46 رة التلخيصمهادى ممارسة المرشدين لمالدرجة الكلية ل

 توسطةم 1 70.0 1.23 3.50 أستطيع تمييز صمن عدم التقبل عند المسترشد. 1

 متوسطة 3 68.8 1.32 3.44 مسترشد.د العدم الثقة عن يع تمييز مؤشراتأستط 2

 متوسطة 2 69.0 1.35 3.45 أستطيع فهم وتمييز مؤشرات االنفعان عند المسترشد. 3

 متوسطة 4 68.6 1.22 3.43 حيرة عند المسترشد.أستطيع فهم وتمييز صمن ال 4

 متوسطة 5 65.8 1.39 3.29 المسترشد. زن عندمن الحأستطيع فهم وتمييز ص 5

 متوسطة السابعة 68.4 1.30 3.42 مهارة الصمتسة المرشدين لمدى مماركلية لة الالدرج

1 
معلومههات او عههدم جهههة التعليميههة مههع نقههص الاسههتخدم الموا

 سترشد.الفهم من الم
 متوسطة 4 64.4 1.28 3.22

 وسطةمت 2 66.6 1.15 3.33 عبارات .شد مع المستراستخدم المواجهة عند تناقف سلور  2

3 
حههث المسترشههد علههى التصههرف اجهههة التشههجيع لم مواسههتخد

 والحديث االيجابي.
 متوسطة 1 67.8 1.27 3.39

4 
لهى نقهاط ال هعف فهي شخصهية تخدم المواجهة للتركيز عاس

 ر المسترشد.وسلو
 متوسطة 3 65.8 1.28 3.29

 متوسطة تاسعةال 66.2 1.25 3.31 ة المواجهةمهارل مرشدينمدى ممارسة الالدرجة الكلية ل

1 
عند غ هب  بعبهارة مثهل خيظههر لهي أن ههذا بادر المسترشد أ

 الموضو  حساس بالنسبة لك(.
 متوسطة 2 70.6 1.25 3.53
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رقم 

 ة الفقر
 قرةالف

متوسط ال

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

الوزن 

سبي الن

% 

 الترتيب
م مدى تقيي

 الممارسة

 متوسطة 4 68.8 1.25 3.44 كس مشاعر الحزن.دم كلمات وايماءات مناسبة لعاستخ 2

 متوسطة 1 71.2 1.27 3.56 مشاعر الخوف.لعكس  مناسبةاستخدم كلمات وايماءات  3

 متوسطة 3 70.2 1.39 3.51 ات مناسبة لعكس مشاعر الغ ب.م كلمات وايماءستخدا 4

5 
ر ال ههعف يمههاءات مناسههبة لعكههس مشههاعاسههتخدم كلمههات وا

 السعادة.
 متوسطة 5 68.6 1.35 3.43

 متوسطة ةالثالث 70.0 1.30 3.50 اعرمهارة عكس المشمدى ممارسة المرشدين لالدرجة الكلية ل

1 
ضا( فهي حهديثي مهع ارتفاعا وانخفاتي خ  في نبرات صوانو

 المسترشد.
 متوسطة 3 70.8 1.33 3.54

2 
حسهب  وت فهي حهديثي مهع المسترشهدانو  في سرعات الص

 الحاجة اإلرشادية.
 متوسطة 4 70.2 1.28 3.51

3 
اسهة و الحمأمثل انفعاالتي بصوتي خمهع السهرور أو الحهزن أ

 .لحاجة اإلرشاديةالغ ب( حسب ا أو
 متوسطة 5 68.8 1.26 3.44

 متوسطة 1 72.6 1.27 3.63 حدث مع المسترشد بصوت واضح.ات 4

 متوسطة 6 67.2 1.37 3.36 د بنط  سليم.أتحدث مع المسترش 5

6 
لكالم مع المسترشد قبهل وبعهد الكلمهات والجمهل أتوقف عن ا

 رشد.المهمة الصادرة من المست
 سطةمتو 2 71.8 1.30 3.59

 متوسطة الثانية 70.2 1.30 3.51 نبرة الصوت مهارةلمرشدين لسة امدى ممارلية لالدرجة الك

 كبيرة 1 73.6 1.23 3.68 التي يقولها المسترشد.أعيد تركيب محتوى الرسالة  1

2 
تطيع اسههتخدام مهههارات سههلوكية تههوحي للمسترشههد بههأنني أسهه

 مصغ إلي  وأفهم .
 متوسطة 2 72.5 1.28 3.63

3 
ومها يريهد جلسهات السهابقة ي الل  المسترشهد فهأربط بين ما قا

 التعبير عن .
 متوسطة 3 65.8 1.41 3.29

4 
متههردد التعامههل مههع المسترشههد ال أرى نفسههي غيههر قههادر علههى

 وغير الملتزم.
 متوسطة 4 55.9 1.43 2.79

 متوسطة امنةالث 67.0 1.34 3.35 لمحتوىمهارة عكس امدى ممارسة المرشدين لالدرجة الكلية ل

ن التربويين للمهارات ممارسة المرشديمدى درجة الكلية لال

 اإلرشادية
 متوسطة 69.0 1.31 3.45

يين فةة  مةةدارس مةةدى ماارسةةة الارشةةدين الرربةةو  ( أه24واردة فةة  الجةةدنل )تشةةير الاعط ةةات الةة

لمهدى ة الكل ةة ال تةاب  للدرجة اروسةطبلةغ ال إذ، مروسةطةبدرجةة مدينة ال دس للاهارات اإلرشةادمة كةاه 

 . (%69.0) بنتبة مئوية بلغت( 3.45) رات اإلرشاديةتربويين للمهان الممارسة المرشدي

لت الاكانة اير لمهارة اإلصغاءلرربويين مدى ماارسة الارشدين اه ( أ24نيرضح من الجدنل )

 إذ ةةةةة مروسةةةةطة. مواف ( بدرجةةةةة%70.6ننتةةةةبة مئويةةةةة بلغةةةةت )( 3.53)اأنلةةةةى باروسةةةةط يتةةةةاب  بلةةةةغ 

 (. 3.64-3.47) بين ماطات ال تاب ة ترانيت الاروس
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دين الرربةويين مةدى ماارسةة الارشة ييةثف ةد ايرلةت الاكانةة الثان ةة مةن  مهدارة نبدرة الصدوتأما 

%( 70.2( ننتةةبة مئويةةة بلغةةت )3.51روسةةط يتةةاب  بلةةغ )مدينةةة ال ةةدس لهةةال الاهةةارة بافةة  مةةدارس 

 ة.بدرجة مواف ة مروسط

ن الرربةويين ماارسةة الارشةدي مةدى ييةثثالثةة مةن فة  الاكانةة ال عررة عكس المشدامهااءت نج

( %70.0ننتةةبة مئويةةة بلغةةت )( 3.50فةة  مةةدارس مدينةةة ال ةةدس لهةةال الاهةةارة باروسةةط يتةةاب  بلةةغ )

 بدرجة مواف ة مروسطة.

ين الرربةويشةدين مدى ماارسة الار  ييثالاكانة الرابعة من  مهارة طرح السئلةين ايرلت ف  ي

%( 69.6( ننتةةبة مئويةةة بلغةةت )3.48يتةةاب  بلةةغ )وسةةط الاهةةارة بار مدينةةة ال ةةدس لهةةالفةة  مةةدارس 

 بدرجة مواف ة مروسطة.

ربةويين فة  مةدى ماارسةة الارشةدين الر ييةثالاكانةة الخامتةة مةن  خيصمهارة التلبيناا ايرلت 

بدرجةة  %(69.2بلغةت )مئويةة  ننتةبة( 3.46مدارس مدينة ال دس لهال الاهارة باروسط يتاب  بلغ )

 وسطة.مواف ة مر

مةةدى ماارسةةة الارشةةدين الرربةةويين فةة   ييةةثاكانةةة التادسةةة مةةن فةة  ال اإليضدداحة مهددار نجةةاءت 

%( بدرجةة 69.0بلغةت ) ( ننتةبة مئويةة3.45تاب  بلغ )س لهال الاهارة باروسط يمدارس مدينة ال د

 مواف ة مروسطة.

بةةويين فةة  سةةة الارشةةدين الرر مةةدى ماار  ييةةثبعة مةةن التةةا فايرلةةت الاكانةةة الصددمتمهددارة أمةةا 

%( بدرجةة 68.4( ننتةبة مئويةة بلغةت )3.42الاهارة باروسط يتاب  بلغ ) دينة ال دس لهالرس ممدا

 مروسطة. مواف ة
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لثامنةةةة مةةةن ييةةةث مةةةدى ماارسةةةة الارشةةةدين فةةة  الاكانةةةة ا عكدددس المحتدددوى رة مهدددابيناةةةا جةةةاءت 

ت بة مئويةةةة بلغةةة( ننتةةة3.35  بلةةةغ )باروسةةةط يتةةةاب الاهةةةارةلهةةةال الرربةةةويين فةةة  مةةةدارس مدينةةةة ال ةةةدس 

 ف ة مروسطة.%( بدرجة موا67.0)

ث مةةةدى ماارسةةةة الارشةةةدين مةةةن ييةةة المواجهدددةمهدددارة أمةةةا الاكانةةةة الراسةةةعة ناأخيةةةرة فايرلرهةةةا 

( ننتةةةبة مئويةةةة بلغةةةت 3.31دس لهةةةال الاهةةةارة باروسةةةط يتةةةاب  بلةةةغ )لرربةةةويين فةةة  مةةةدارس مدينةةةة ال ةةةا

 مروسطة. مواف ة بدرجة%( 66.2)

بددين  ( ≥ 0.05)مسددتوى الداللددة لددة إحصددائية عنددد دال  وجددد فددروق ذاتتهددل : الخددامسؤال السدد

تبعددًا  رات اإلرشدداديةمدددارس مدينددة القدددس للمهدداالمرشدددين التربددويين فددي مدددى ممارسددة  متوسددطات

 ؟(العمل ، مكانتبعية المدرسة، ، سنوات الخبرةالمؤهل العلمي)الجنس،  تلمتغيرا

 ت ة:بثق  ن  اأسئلة اآلنان

 الجنسبحسب  -أوال
لفرنق جاد اإلم( Independent-Sample t-test) الاتر لةللعينات  بار )ت(اخر اسرخدي

تبعا   مدارس مدينة ال دس للاهارات اإلرشادمةالارشدين الرربويين ف  سة مدى ماار  بين مروسطات

 .الجنسرغير لا

ن بيت الفروق في متوسطا إلىللتعرف  (Independent- Sample t-testتائج اختبار )ت( )( ن25جدول )
الجنس متغير تبعًا ل لقدس للمهارات اإلرشاديةمدارس مدينة ان التربويين في المرشديارسة مدى مممتوسطات 

 .(107)ن = 

 العدد الجنس المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 ءاإلصغا
 0.94 3.76 20 ذكر

1.158 0.250 
غير 

 0.96 3.48 87 أنثى دالة

 األسئلة طرح
 0.91 3.73 20 ذكر

1.342 0.183 
ر غي

 0.89 3.43 87 أنثى دالة

 اإلي اح
 0.84 3.40 20 ذكر

-0.268 0.790 
غير 

 0.86 3.46 87 أنثى دالة

غير  0.845 0.196- 0.97 3.43 20 ذكر التلخيص
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 العدد الجنس المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 معياريال

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 دالة 0.88 3.47 87 أنثى

 الصمن
 0.97 3.52 20 ذكر

0.588 0.557 
غير 

 0.81 3.40 87 أنثى دالة

 المواجهة
 0.72 3.43 20 ذكر

0.787 0.433 
غير 

 0.74 3.28 87 أنثى دالة

 عكس المشاعر
 0.68 3.59 20 ذكر

0.608 0.544 
غير 

 0.79 3.47 87 أنثى دالة

 نبرة الصوت
 0.71 3.55 20 ذكر

0.257 0.798 
غير 

 0.76 3.50 87 أنثى دالة

 عكس المحتوى
 0.65 3.56 20 كرذ

1.501 0.136 
غير 

 0.72 3.30 87 نثىأ دالة

لية للمهارات الدرجة الك

 اإلرشادية

 0.64 3.56 20 ذكر
0.849 0.398 

غير 

 0.62 3.43 87 أنثى دالة
 105ات الحرية = درج (،0.05ئياً عند مستوى داللة )(، * دالة إحصا0.01)إحصائياً عند مستوى داللة * *دالة 

 2.58( = 0.01مستوى داللة )، قيمة )ت( الجدولية عند 1.96=  (0.05دولية عند مستوى داللة )قيمة )ت( الج

ائ ة  ند متروى نجود فرنق ذات داللة إيص( إلى  دي 25تشير النرائج الواردة ف  الجدنل )

ل دس ف  مدارس مدينة ايين مدى ماارسة الارشدين الرربو ت ( بين مروسطا ≥ 0.05)الداللة 

( 0.849للدرجة الكل ة )، ييث بلغت ق اة )ت( الا توبة نست اإلرشادمة تبعا  لارغير الجللاهارا

(، 0.05اللة )(  ند متروى د1.96نل ة )( نه  أصغر من ق اة )ت( الجد0.398بداللة إيصائ ة )

ى مد( بين مروسطات  ≥ 0.05)ائ ة  ند متروى الداللة رنق ذات داللة إيصف كالك لم تظهر

ف  جا ع  ا  لارغير الجنسنة ال دس للاهارات اإلرشادمة تبعرشدين الرربويين ف  مدارس مديماارسة الا

( نجا عها 1.501-0.257ترانيت بين ) الاهارات ييث أه ق م )ت( الا توبة لهال الاهارات

لهال داللة اإليصائ ة ت ال(، نبلغ0.05 ند متروى داللة )( 1.96الجدنل ة ) ت(أصغر من ق اة )

، 0.544، 0.433، 0.557، 0.845، 0.790 ،0.183، 0.250 لى الررتيب ) تالاهارا

 ( نغير دالة إيصائ ا .0.05( نجا ع هال الق م أكبر من )0.136، 0.798
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 المؤهل العلمي بحسب -ثانياً 
ق لفرن ا مجادإل( Independent-Sample t-test) للعينات الاتر لة اخربار )ت(اسرخدي 

تبعا   مدارس مدينة ال دس للاهارات اإلرشادمةارشدين الرربويين ف  المدى ماارسة  بين مروسطات

 .العلا الاؤهل رغير لا

ن بيالفروق في متوسطات  إلى( للتعرف Independent- Sample t-testار )ت( )( نتائج اختب26جدول )
المؤهل  لمتغير تبعاً  قدس للمهارات اإلرشاديةينة الس مدمدار بويين في المرشدين التر ة مدى ممارسمتوسطات 

 .(107)ن =  العلمي

 العدد المؤهل العلمي المهارة
توسط الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 محسوبةال
 الداللة اإلحصائية

 اءاإلصغ
 0.96 3.31 67 بكالوريوس

 دالة **0.001 3.326-
 0.84 3.92 40 فأعلى ماجستير

 ئلةاألسطرح 
 0.91 3.31 67 الوريوسبك

  دالة **0.010 2.613-
 0.80 3.77 40 ماجستير فأعلى

 اإلي اح
 0.87 3.32 67 بكالوريوس

 دالة *0.049 1.993-
 0.79 3.66 40 ير فأعلىماجست

 يصالتلخ
 0.86 3.34 67 بكالوريوس

-1.778 0.078 
غير 

 0.91 3.66 40 ير فأعلىماجست دالة

 صمنال
 0.78 3.28 67 يوسبكالور

 دالة *0.021 2.338-
 0.89 3.66 40 ماجستير فأعلى

 المواجهة
 0.69 3.18 67 بكالوريوس

 دالة 0.021* 2.339-
 0.76 3.52 40 علىماجستير فأ

 رعكس المشاع
 0.74 3.37 67 بكالوريوس

 دالة *0.029 2.218-
 0.79 3.71 40 أعلىماجستير ف

 لصوتنبرة ا
 0.70 3.34 67 ريوسبكالو

 دالة 0.002** 3.259-
 0.76 3.80 40 ماجستير فأعلى

 عكس المحتوى
 0.73 3.28 67 بكالوريوس

-1.358 0.177 
غير 

 0.67 3.47 40 جستير فأعلىما دالة

درجة الكلية للمهارات ال

 اإلرشادية

 0.57 3.31 67 ريوسبكالو
 الةد 0.001** 3.297-

 0.64 3.70 40 لىفأع ماجستير
 105رية = (، درجات الح0.05(، * دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.01ياً عند مستوى داللة )* *دالة إحصائ

 2.58( = 0.01قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )، 1.96( = 0.05عند مستوى داللة )قيمة )ت( الجدولية 

متروى الداللة فرنق ذات داللة إيصائ ة  ند نجود  إلى (26  الجدنل )نرائج الواردة فتشير ال

(0.05 ≤  بين مروسطات )دينة ال دس للاهارات ن ف  مدارس ممدى ماارسة الارشدين الرربويي

( 3.297ل ة )يث بلغت ق اة )ت( الا توبة للدرجة الك، يالاؤهل العلا ة تبعا  لارغير اإلرشادم

 (،0.01لة )(  ند متروى دال2.58لجدنل ة ))ت( ا ق اةمن  أكبرنه   (0.001إيصائ ة )بداللة 
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رير فأ لى باروسط العلا  ماجت نقد كانت الفرنق لصالح الارشدين الرربويين أص اب الاؤهل

  ربويين يالة الاؤهل العلا  بكالوريوس.( للارشدين الر3.31( م ابل )3.70يتاب  بلغ )

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05)ة دالل ند متروى ال ت داللة إيصائ ةكالك ظهرت فرنق ذا

غت ق اة )ت( سة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس لاهارة اإلصغاء، ييث بلماار 

كبر من ق اة )ت( الجدنل ة (، نهال الق اة أ0.001ئ ة بلغت )( بداللة إيصا3.326الا توبة )

يين أص اب الاؤهل الرربو دين ق لصالح الارشنقد كانت الفرن  (،0.01متروى داللة )(  ند 2.58)

ن يالة ( للارشدين الرربويي3.31( م ابل )3.92ترير فأ لى باروسط يتاب  بلغ )العلا  ماج

  ل العلا  بكالوريوس.الاؤه

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05)الداللة   ند متروى رنق ذات داللة إيصائ ة نظهرت ف

 اأسئلة، ييث بلغت ق اة )ت( رة طرحلاهامدينة ال دس  ربويين ف  مدارسماارسة الارشدين الر

جدنل ة ق اة )ت( ال (، نهال الق اة أكبر من0.01( بداللة إيصائ ة بلغت )2.613الا توبة )

الارشدين الرربويين أص اب الاؤهل  (، نقد كانت الفرنق لصالح0.01ة )(  ند متروى دالل2.58)

ارشدين الرربويين يالة ( لل3.31) ( م ابل3.77) اروسط يتاب  بلغلا  ماجترير فأ لى بالع

  ل العلا  بكالوريوس.الاؤه

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05)الداللة  ند متروى أمضا  ظهرت فرنق ذات داللة إيصائ ة 

ق اة )ت( الا توبة بلغت  إذدينة ال دس لاهارة اإلمضاح، ة الارشدين الرربويين ف  مدارس مماارس

(  ند 1.96الجدنل ة )ال الق اة أكبر من ق اة )ت( (، نه0.049يصائ ة بلغت )( بداللة إ1.993)

يين أص اب الاؤهل العلا  رشدين الرربو (، نقد كانت الفرنق لصالح الا0.05متروى داللة )

الة الاؤهل ( للارشدين الرربويين ي3.32( م ابل )3.66رير فأ لى باروسط يتاب  بلغ )ماجت

  كالوريوس.العلا  ب
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بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة صائ ة لة إيدال ظهرت فرنق ذات كالك

ا توبة الصات، ييث بلغت ق اة )ت( ال ال دس لاهارةماارسة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة 

(  ند 1.96ة )ت( الجدنل ة )(، نهال الق اة أكبر من ق ا0.021لغت )( بداللة إيصائ ة ب2.338)

ين أص اب الاؤهل العلا  فرنق لصالح الارشدين الرربوينت الد كا(، نق0.05لة )متروى دال

رشدين الرربويين يالة الاؤهل ( للا3.28ل )( م اب3.66ماجترير فأ لى باروسط يتاب  بلغ )

  العلا  بكالوريوس.

ات مدى بين مروسط(  ≥ 0.05) ند متروى الداللة ات داللة إيصائ ة نظهرت فرنق ذ

اجهة، ييث بلغت ق اة )ت( ارس مدينة ال دس لاهارة الاو ف  مديين لارشدين الرربو ماارسة ا

 ة ق اة أكبر من ق اة )ت( الجدنل(، نهال ال0.021( بداللة إيصائ ة بلغت )2.339الا توبة )

ل رربويين أص اب الاؤه(، نقد كانت الفرنق لصالح الارشدين ال0.05(  ند متروى داللة )1.96)

دين الرربويين يالة ( للارش3.18( م ابل )3.52غ )ب  بليتا ر فأ لى باروسطالعلا  ماجتري

  الاؤهل العلا  بكالوريوس.

بين مروسطات مدى  ( ≥ 0.05) ند متروى الداللة لة إيصائ ة كاا ظهرت فرنق ذات دال

 ث بلغت ق اة )ت(ارة  كس الاشا ر، يين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس لاهماارسة الارشدي

ل الق اة أكبر من ق اة )ت( الجدنل ة (، نها0.029ة إيصائ ة بلغت )بدالل( 2.218الا توبة )

ن أص اب الاؤهل فرنق لصالح الارشدين الرربويينقد كانت ال (،0.05(  ند متروى داللة )1.96)

بويين يالة ( للارشدين الرر 3.37( م ابل )3.71أ لى باروسط يتاب  بلغ )العلا  ماجترير ف

  س.وريو هل العلا  بكالالاؤ 

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة  ظهرت فرنق ذات داللة إيصائ ةن 

الصوت، ييث بلغت ق اة )ت( ارس مدينة ال دس لاهارة نبرة ربويين ف  مدماارسة الارشدين الر
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لجدنل ة ر من ق اة )ت( ا(، نهال الق اة أكب0.002( بداللة إيصائ ة بلغت )2.259بة )الا تو 

فرنق لصالح الارشدين الرربويين أص اب الاؤهل (، نقد كانت ال0.01ى داللة )مترو   ند (2.58)

شدين الرربويين يالة ( للار 3.34( م ابل )3.80بلغ )اروسط يتاب  العلا  ماجترير فأ لى ب

  ا  بكالوريوس.الاؤهل العل

 وسطاتن مربي(  ≥ 0.05) د متروى الداللة نات داللة إيصائ ة ف  يين لم تظهر فرنق ذ

يين ف  مدارس مدينة ال دس لاهارة الرلخ ص، ييث بلغت ق اة )ت( مدى ماارسة الارشدين الرربو 

اة أصغر ه  غير دالة إيصائ ا ، نهال الق ( ن 0.078داللة إيصائ ة بلغت )( ب1.778بة )الا تو 

  (.0.05 ند متروى داللة )( 1.96من ق اة )ت( الجدنل ة )

بين مروسطات (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة ئ ة إيصا اللةظهر فرنق ذات دكالك لم ت

كس الا روى، ييث بلغت ق اة  دس لاهارة  مدى ماارسة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال

، نهال الق اة ( نه  غير دالة إيصائ ا  0.177 ة بلغت )( بداللة إيصائ1.358( الا توبة ))ت

  (.0.05داللة ) متروى  ند ( 1.96جدنل ة )من ق اة )ت( ال أصغر

 وات الخبرةسنبحسب  -ثالثاً 

مةةدى بةةين مروسةطات للفةرنق  (One Way Anovaاأيةةادي )اخربةار ت ليةةل الربةاين  اسةرخدي

، ات الخبةرةنو سةعةا  لارغيةر تب رسةة الارشةدين الرربةويين فة  مةدارس مدينةة ال ةدس للاهةارات اإلرشةادمةماا

 ((.28(، )27)) نلاح ف  الجدهو موض نذلك كاا

مرشدين التربويين في مدى ممارسة الليبين العداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (:27جدول )
 رشادية تبعًا لمتغير سنوات الخبرةرس مدينة القدس للمهارات اإل مدا

 بيسط الحساالمتو العدد سنوات الخبرة المتغير
النحراف ا

 يالمعيار

 اإلصغاء

 1.03 3.65 33 سنوات 5-1

 0.90 3.35 46 اتسنو 10-6

 0.96 3.70 28 سنة فأكثر 11
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 بيسط الحساالمتو العدد سنوات الخبرة المتغير
النحراف ا

 يالمعيار

 0.96 3.53 107 المجموع

 رح األسئلةط

 1.00 3.48 33 سنوات  5-1

 0.83 3.39 46 سنوات  10-6

 0.88 3.63 28 سنة فأكثر 11

 0.90 3.48 107 المجموع

 ي احاإل

 0.87 3.68 33 سنوات  5-1

 0.83 3.26 46 سنوات  10-6

 0.83 3.47 28 سنة فأكثر 11

 0.85 3.45 107 المجموع

 التلخيص

 0.80 3.65 33 سنوات  5-1

 0.94 3.34 46 سنوات  10-6

 0.91 3.44 28 سنة فأكثر 11

 0.89 3.46 107 المجموع

 الصمن

 0.84 3.48 33 سنوات  5-1

 0.87 3.30 46 واتسن  10-6

 0.77 3.56 28 سنة فأكثر 11

 0.84 3.42 107 وعلمجما

 لمواجهةا

 0.68 3.40 33 سنوات  5-1

 0.74 3.16 46 سنوات  10-6

 0.76 3.45 28 سنة فأكثر 11

 0.73 3.31 107 المجموع

 رعكس المشاع

 0.70 3.68 33 سنوات  5-1

 0.76 3.43 46 سنوات  10-6

 0.85 3.38 28 أكثرسنة ف 11

 0.77 3.50 107 المجموع

 تالصوبرة ن

 0.77 3.62 33 سنوات  5-1

 0.75 3.34 46 سنوات  10-6

 0.70 3.66 28 سنة فأكثر 11

 0.75 3.51 107 المجموع

 عكس المحتوى

 0.71 3.45 33 سنوات  5-1

 0.76 3.29 46 سنوات  10-6

 0.65 3.32 28 سنة فأكثر 11

 0.71 3.35 107 وعالمجم

 درجة الكليةلا

 0.61 3.57 33 سنوات  5-1

 0.61 3.32 46 سنوات  10-6

 0.66 3.53 28 سنة فأكثر 11

 0.63 3.45 107 المجموع

ماارسةةةةة اةةةةدى لين الاروسةةةةطات ال تةةةةاب ة بةةةة ظاهريةةةةة( نجةةةةود فةةةةرنق 27)يرضةةةةح مةةةةن الجةةةةدنل 

. نللر  ةق سةنوات الخبةرةر رغيةتبعةا  لا اإلرشةادمة الارشدين الرربويين ف  مةدارس مدينةة ال ةدس للاهةارات
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( كاةا هةو One Way Anova)بةار ت ليةل الربةاين اأيةادي اخر ةالبايثة تلةة الفةرنق اسةرخدمالد مةن

 :(28)موضح ف  الجدنل 

مدى بين متوسطات الفروق  إلىللتعرف  (One Way Anovaتحليل التباين الحادي )( نتائج اختبار 28جدول )
   .دية تبعًا لمتغير سنوات الخبرةشار رس مدينة القدس للمهارات اإل مدابويين في رشدين التر ممارسة الم

 (107)ن=  

 مصدر التباين المتغير
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 لمربعاتا

قيمة ف 

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 اإلصغاء

 1.364 2 2.727 بين المجموعات

 0.916 104 95.258 تل المجموعاداخ غير دالة 0.230 1.489

 ------ 106 97.985 المجمو 

 

 طرح األسئلة

 0.512 2 1.025 المجموعاتبين 

 0.808 104 84.009 داخل المجموعات غير دالة 0.532 0.634

 ------ 106 85.034 المجمو 

 

 احاإلي 

 1.716 2 3.432 بين المجموعات

 0.710 104 73.821 عاتاخل المجمود غير دالة 0.094 2.418

 ------ 106 77.254 المجمو 

 التلخيص

 0.960 2 1.921 جموعاتبين الم

 0.788 104 81.973 داخل المجموعات غير دالة 0.300 1.219

 ------ 106 83.894 المجمو 

 

 الصمن

 0.676 2 1.352 ن المجموعاتبي

 0.698 104 72.643 لمجموعاتداخل ا غير دالة 0.383 0.968

 ------ 106 73.995 المجمو 

 

 المواجهة

 0.933 2 1.866 عاتبين المجمو

 0.531 104 55.207 داخل المجموعات غير دالة 0.178 1.757

 ------ 106 57.072 المجمو 

 عكس المشاعر

 0.831 2 1.661 بين المجموعات

 0.587 104 61.087 المجموعات داخل غير دالة 0.248 1.414

 ------ 106 62.748 المجمو 

 

 نبرة الصوت

 1.182 2 2.364 مجموعاتبين ال

 0.552 104 57.428 داخل المجموعات غير دالة 0.123 2.141

 ------ 106 59.793 المجمو 

 توىعكس المح

 0.280 2 0.560 بين المجموعات

 0.512 104 53.285 وعاتداخل المجم غير دالة 0.581 0.546

 ------ 106 53.845 المجمو 

 الدرجة الكلية

 0.708 2 1.417 بين المجموعات

 0.387 104 40.242 داخل المجموعات غير دالة 0.165 1.831

 ------ 106 41.659 و المجم

ً   (.0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة )*   (0.05داللة ) عند مستوى ** دالة إحصائيا

ذات داللة إيصائ ة  ند  نجود فرنق  دي ( 28)ف  الجدنل  دةار الو  يرضح من خالل النرائج

ارس مدينة ال دس لارشدين الرربويين ف  مدمدى ماارسة ا بين مروسطات( α≤0.05متروى الداللة )
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لكل ة ة اف  الدرج ة إيصائ ا  ، ييث لم تظهر فرنق دالسنوات الخبرةتبعا  لارغير  رشادمةللاهارات اإل

الكل ة لادى ماارسة الارشدين الرربويين لغت الداللة اإليصائ ة للدرجة ب يث، يجا ع الاهاراتنف  

  ا .( نغير دالة إيصائ0.05ر من )( نه  أكب0.165ة ال دس )للاهارات اإلرشادمة ف  مدارس مدين

 تبعية المدرسةبحسب  -رابعاً 
-Independent) ينات الاتر لةللع (اخربار )تاسرخدي  ،قالتاب التؤاللإلجابة  ن 

Sample t-test) مدارس مدينة  الارشدين الرربويين ف مدى ماارسة  بين مروسطاتلفرنق إلمجاد ا

 .تبع ة الادرسةتبعا  لارغير  شادمةال دس للاهارات اإلر 

بين الفروق في متوسطات  إلىللتعرف  (Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )29)جدول 
تبعية تبعًا لمتغير  ارس مدينة القدس للمهارات اإلرشاديةمدربويين في لتين االمرشدمدى ممارسة وسطات مت

 .(107)ن =  المدرسة

 العدد تبعية المدرسة المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 اإلصغاء
 0.95 3.65 50 الفلسطينيةع للسلطة تاب

1.168 0.245 
غير 

 0.97 3.43 57 ليةارف اإلسرائيللمعابع ت دالة

 طرح األسئلة
 0.94 3.55 50 تابع للسلطة الفلسطينية

0.716 0.476 
غير 

 0.86 3.43 57 تابع للمعارف اإلسرائيلية دالة

 اإلي اح
 0.95 3.41 50 تابع للسلطة الفلسطينية

-0.410 0.683 
غير 

 0.77 3.48 57 اإلسرائيليةللمعارف تابع  دالة

 التلخيص
 0.92 3.47 50 للسلطة الفلسطينية تابع

0.051 0.959 
غير 

 0.87 3.46 57 للمعارف اإلسرائيلية تابع دالة

 الصمن
 0.83 3.40 50 تابع للسلطة الفلسطينية

-0.191 0.849 
غير 

 0.85 3.44 57 سرائيليةتابع للمعارف اإل دالة

 مواجهةال
 0.69 3.39 50 ابع للسلطة الفلسطينيةت

1.078 0.283 
غير 

 0.77 3.24 57 تابع للمعارف اإلسرائيلية دالة

 عكس المشاعر
 0.77 3.54 50 يةتابع للسلطة الفلسطين

0.510 0.611 
غير 

 0.77 3.46 57 تابع للمعارف اإلسرائيلية دالة

 صوتنبرة ال
 0.69 3.64 50 للسلطة الفلسطينيةتابع 

1.724 0.088 
غير 

 0.79 3.39 57 إلسرائيليةبع للمعارف اتا الةد

 عكس المحتوى
 0.68 3.44 50 نيةتابع للسلطة الفلسطي

1.183 0.239 
 غير

 0.74 3.27 57 تابع للمعارف اإلسرائيلية دالة

 الدرجة الكلية 
 0.64 3.51 50 تابع للسلطة الفلسطينية

0.891 0.375 
 غير

 0.62 3.40 57 ليةتابع للمعارف اإلسرائي دالة
 105رية = (، درجات الح0.05ند مستوى داللة )(، * دالة إحصائياً ع0.01* *دالة إحصائياً عند مستوى داللة )

 2.58( = 0.01اللة )، قيمة )ت( الجدولية عند مستوى د1.96( = 0.05داللة )قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 
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داللة إيصائ ة  ند متروى ود فرنق ذات نجي  دى ( إل29ردة ف  الجدنل )ائج الواتشير النر

رس مدينة ال دس ماارسة الارشدين الرربويين ف  مدامدى ( بين مروسطات  ≥ 0.05)الداللة 

لكل ة للدرجة ا، ييث بلغت ق اة )ت( الا توبة تبع ة الادرسة لارغير للاهارات اإلرشادمة تبعا  

(  ند متروى داللة 1.96الجدنل ة ) ة )ت(ق ا من أصغر( نه  0.375) ة إيصائ ة( بدالل0.891)

بين مروسطات (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة صائ ة . كالك لم تظهر فرنق ذات داللة إي(0.05)

ث كانت ادمة، ييربويين ف  مدارس مدينة ال دس ف  جا ع الاهارات اإلرشمدى ماارسة الارشدين الر

(  ند متروى 1.96دنل ة )ق اة )ت( الجر من أصغ ع الاهارات اإلرشادمةتوبة لجا ق م )ت( الا 

 ا .( نجا عها غير دالة إيصائ 0.05داللة )

 عملمكان البحسب  خامساً 

لفرنق ا إلمجاد( Independent-Sample t-test) للعينات الاتر لة بار )ت(اخراسرخدي 

تبعا   شادمةاإلر للاهارات  مدارس مدينة ال دس  لارشدين الرربويين فامدى ماارسة  بين مروسطات

 .مكاه العاللارغير 

بين ات روق في متوسطالف إلى( للتعرف Independent- Sample t-test( نتائج اختبار )ت( )30)جدول 
لمتغير مكان تبعًا  القدس للمهارات اإلرشادية مدارس مدينةالمرشدين التربويين في مدى ممارسة متوسطات 

 .(107ن = ) العمل

 دالعد كان العملم المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 إلصغاءا
 0.93 3.40 76 قرية

 لةدا *0.027 2.244-
 0.97 3.85 31 مدينة

 طرح األسئلة
 0.89 3.33 76 قرية

 دالة **0.005 2.893-
 0.81 3.86 31 مدينة

 اإلي اح
 0.87 3.33 76 قرية

 دالة *0.021 2.336-
 0.75 3.74 31 مدينة

 صالتلخي
 0.93 3.34 76 قرية

 لةدا *0.022 2.318-
 0.72 3.77 31 مدينة

 لصمنا
 0.88 3.32 76 قرية

 دالة *0.050 1.964-
 0.68 3.66 31 مدينة

 اجهةالمو
 0.73 3.29 76 قرية

-0.344 0.732 
غير 

 0.75 3.35 31 ةمدين دالة
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 دالعد كان العملم المهارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة
 الداللة اإلحصائية

 رعكس المشاع
 0.80 3.34 76 يةقر

 دالة **0.001 3.510-
 0.53 3.88 31 مدينة

 نبرة الصوت
 0.74 3.42 76 قرية

 دالة 0.047* 2.013-
 0.75 3.74 31 ينةمد

 عكس المحتوى
 0.70 3.22 76 قرية

 دالة **0.003 3.011-
 0.66 3.66 31 مدينة

للمهارات الدرجة الكلية 

 اإلرشادية

 0.61 3.34 76 قرية
 دالة 0.003** 3.068-

 0.58 3.73 31 مدينة
 105(، درجات الحرية = 0.05وى داللة )ئياً عند مست(، * دالة إحصا0.01توى داللة )* *دالة إحصائياً عند مس

 2.58( = 0.01وى داللة )ت( الجدولية عند مست، قيمة )1.96( = 0.05ستوى داللة )قيمة )ت( الجدولية عند م

لة رنق ذات داللة إيصائ ة  ند متروى الدال( إلى نجود ف30ئج الواردة ف  الجدنل )لنراتشير ا

(0.05 ≤  بين مروسطات )رشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس للاهارات ى ماارسة الامد

بداللة  (3.068درجة الكل ة ) اة )ت( الا توبة لل، ييث بلغت قمكاه العالا  لارغير اإلرشادمة تبع

نقد  (،0.01(  ند متروى داللة )2.58نل ة )من ق اة )ت( الجد أكبرنه   ،(0.003ة )صائ إي

( 3.73الاين مكاه  الهم ف  الادينة باروسط يتاب  بلغ )ن الرربويين كانت الفرنق لصالح الارشدي

  .كاه  الهم ف  ال رية( للارشدين الرربويين الاين م3.34م ابل )

مروسطات مدى بين (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة  ة يصائات داللة إكالك ظهرت فرنق ذ

ث بلغت ق اة )ت( اإلصغاء، يي ن ف  مدارس مدينة ال دس لاهارةماارسة الارشدين الرربويي

( 1.96) (، نه  أكبر من ق اة )ت( الجدنل ة0.027( بداللة إيصائ ة بلغت )2.244الا توبة )

م ف  ح الارشدين الرربويين الاين مكاه  الهلصالنت الفرنق (، نقد كا0.05اللة ) ند متروى د

اه  الهم ف  يين الاين مك( للارشدين الرربو 3.40م ابل ) (3.85الادينة باروسط يتاب  بلغ )

   ال رية.

طات مدى بين مروس(  ≥ 0.05)تروى الداللة  ند مكاا ظهرت فرنق ذات داللة إيصائ ة 

)ت(  دس لاهارة طرح اأسئلة، ييث بلغت ق اةال  دارس مدينةشدين الرربويين ف  مماارسة الار 

( 2.58ل ة )اة )ت( الجدن (، نه  أكبر من ق 0.005بلغت ) ( بداللة إيصائ ة2.893الا توبة )
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م ف  ارشدين الرربويين الاين مكاه  اله(، نقد كانت الفرنق لصالح ال0.01 ند متروى داللة )

 ارشدين الرربويين الاين مكاه  الهم ف ( لل3.33 ابل )( م3.86يتاب  بلغ ) الادينة باروسط

   ال رية.

طات مدى بين مروس(  ≥ 0.05) ند متروى الداللة ئ ة نظهرت فرنق ذات داللة إيصا

رة اإلمضاح، ييث بلغت ق اة )ت( ماارسة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس لاها

( 1.96من ق اة )ت( الجدنل ة ) أكبر(، نه  0.021لة إيصائ ة بلغت )( بدال2.336ا توبة )ال

 كاه  الهم ف لح الارشدين الرربويين الاين م(، نقد كانت الفرنق لصا0.05وى داللة ) ند متر

بويين الاين مكاه  الهم ف  ( للارشدين الرر 3.33( م ابل )3.74الادينة باروسط يتاب  بلغ )

   .ال رية

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05)لة الدال ند متروى ذات داللة إيصائ ة  أمضا  ظهرت فرنق 

ت ق اة )ت( ال دس لاهارة الرلخ ص، ييث بلغة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ماارس

( 1.96اة )ت( الجدنل ة )(، نه  أكبر من ق 0.022( بداللة إيصائ ة بلغت )2.318لا توبة )ا

يين الاين مكاه  الهم ف  رربو لارشدين الكانت الفرنق لصالح ا(، نقد 0.05داللة )  ند متروى 

لهم ف  رشدين الرربويين الاين مكاه  ا( للا3.34( م ابل )3.77سط يتاب  بلغ )الادينة بارو 

   ة.ال ري

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة كالك ظهرت فرنق ذات داللة إيصائ ة 

ييث بلغت ق اة )ت( الا توبة  صات،لاهارة ال   مدارس مدينة ال دسلارشدين الرربويين فماارسة ا

 ند متروى  (1.96ر من ق اة )ت( الجدنل ة )(، نه  أكب0.050بداللة إيصائ ة بلغت )( 1.964)

مكاه  الهم ف  الادينة باروسط  (، نقد كانت الفرنق لصالح الارشدين الرربويين الاين0.05اللة )د

   مكاه  الهم ف  ال رية. لاينلرربويين ا( للارشدين ا3.32ل )( م اب3.66اب  بلغ )يت
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بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة ذات داللة إيصائ ة نظهرت فرنق 

غت ق اة )ت( ن الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس لاهارة  كس الاشا ر، ييث بلارسة الارشديما

( 2.58ل ة )لجدن ق اة )ت( ا(، نه  أكبر من 0.001لة إيصائ ة بلغت )( بدال3.510الا توبة )

يين الاين مكاه  الهم ف  قد كانت الفرنق لصالح الارشدين الرربو (، ن 0.01 ند متروى داللة )

الهم ف  ( للارشدين الرربويين الاين مكاه  3.34( م ابل )3.88اب  بلغ )نة باروسط يتالادي

   ال رية.

روسطات مدى ين مب(  ≥ 0.05)ند متروى الداللة  ذات داللة إيصائ ة كاا ظهرت فرنق 

صوت، ييث بلغت ق اة )ت( ف  مدارس مدينة ال دس لاهارة نبرة ال ماارسة الارشدين الرربويين

( 1.96(، نه  أكبر من ق اة )ت( الجدنل ة )0.047داللة إيصائ ة بلغت )( ب2.013بة )الا تو 

لهم ف  ه  االاين مكا الارشدين الرربويين د كانت الفرنق لصالح(، نق0.05 ند متروى داللة )

لاين مكاه  الهم ف  ( للارشدين الرربويين ا3.42( م ابل )3.74الادينة باروسط يتاب  بلغ )

   ال رية.

دى بين مروسطات م(  ≥ 0.05) ند متروى الداللة ات داللة إيصائ ة نظهرت فرنق ذ

)ت(  اة ييث بلغت قاهارة  كس الا روى، مدارس مدينة ال دس لماارسة الارشدين الرربويين ف  

( 2.58لجدنل ة )(، نه  أكبر من ق اة )ت( ا0.003بلغت )( بداللة إيصائ ة 3.011الا توبة )

د كانت الفرنق لصالح الارشدين الرربويين الاين مكاه  الهم ف  (، نق0.01ة ) ند متروى دالل

ف   مكاه  الهمين الرربويين الاين ( للارشد3.22م ابل )( 3.66الادينة باروسط يتاب  بلغ )

   ال رية.

بين مروسطات (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة لة إيصائ ة بيناا لم تظهر فرنق ذات دال

( ويين ف  مدارس مدينة ال دس لاهارة الاواجهة، ييث بلغت ق اة )تارشدين الرربمدى ماارسة ال
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 اة أصغر من ق دالة إيصائ ا ، نه  ( نغير0.732ة بلغت )( بداللة إيصائ 0.344الا توبة )

 (.0.05)(  ند متروى داللة 1.96)ت( الجدنل ة )
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 نتائج والتوصياتمناقشة ال
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 سالفصل الخام

 نتائج والتوصياتمناقشة ال
خةرنج باجاو ةةة مةن الروصةة ات ال رةة  توصةلت إليهةا الدراسةةة،  ةم  رةائج ال  للن   مناقشةة   ا الفصةةل  هةا ن  يرضةا  

 .ياتنالا رر 

 اسة:الدر ائج نتأوال مناقشة 
 الرضا الوظيفيلة إحصائية بين هل توجد عالقة ارتباطية ذات دال : السؤال الولنتائج  مناقشة

 ؟في مدارس مدينة القدسربويين المرشدين التلدى مارسة المهارات اإلرشادية ومدى م

شكل في بضا الوظيالرّ ا  بين موجبة ندالة إيصائ  طردمة   باط ة  ارت نجود  القة   أظهرت النرائج  

من جهة أخرى، ييث بلغ  ممارسة المرشدين التربويين للمهارات اإلرشاديةنبين من جهة  عام

زيادة الرضا الوظ ف   ، نهاا يدل أه  (0.00داللة )( باتروى 0.56للعالقة بينهاا )معامل االرتبا  

 ،ال دسينة س مدن الرربويين ف  مدار الارشدي لدىة الاهارات اإلرشادمة ي إلى زيادة ف  ماارسيؤد  

 كس ص  ح. نالع

وجبة دالة   نجود  القة ارتباط ة مالر  توصلت  (2016الباني )مع دراسة  هال النر جة   ترفق  ن  

الر   (2013الغانا  ). ناخرلفت مع دراسة ت االتصال اإلرشادمةجاب ة نمهاراإيصائ ا  بين اإلم

شادمة بأبعادها لخدمات اإلر دة ان جو ات داللة إيصائ ة بي دي نجود  القة ارتبا  ذوصلت إلى ت

 .ننالكفامات الاهن ة للارشدين الطالبيي

ةال   الصعبة  رنف الظ     رغم  أن   نترى البايثة   ة ها أبنةاء  رة  مع ش  طين  فة  مدينةة ال ةدس عب الفلتةالش 

 رغيةةعاةةةةل اإلرشةةةةادي رةة  تعيةةق الاشةةةةكالت نالصةةعوبات ال  بتةةبب االيةةرالل اإلسةةرائيل ، نبةةالرغم مةةن ال

رةةةة  الاوجهةةةةةة لهةةةةم نالضةةةةغو  ال  رجةةةةةة مروسةةةطة مةةةن الرضةةةةةا الةةةوظ ف  رغةةةةةم الاتةةةةةؤنل ة يرارعةةةوه بد هةةمأن  
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أخةةةرى تةةةؤ ر  لةةةى رضةةةا الارشةةدين  ةةةن  الةةةهم كعةةةدي  مع  ةةةات هنةةاك كاةةا أه  ونهةةةا أ نةةةاء العاةةةل، يواجه

الادرسةة أن تكليةةةف مرشةد ةةةودل فةةة  ة نجايةةةل الاجراةع لاةةةدى أهر الةةاي م ةةوي بةة  الارشد، نجهفهةم الةدن 

هةةةال د  لةةى الق ةةاي بواجبةة ، نتعربةةةر رةة  تتةةا د الارشةةكةةالك ن ةةةص الوسةةةائل ال  نايةةةةد أكثةةةةر مةةةن مدرسةةة، 

 نبةةالر غم مةةن نجةةود نلكةةن  .وظ ف الرضةةا الةة ة مةةةن أهةةةم الاشةةةكالت الرةةة  تةةةؤدي بالارشةةد إلةةةى  ةةةدياأخيةةةر 

داء   يبةةال قصةةارى جهةةدل مةةن أجةةل أأن ةة ال  الرربةةوي إ الارشةةد  رةة  تواجةة  ل  ت ااشةةكالنال هةةال الاع  ةةات   كةةل  

 الاترطاع.ف   ال  قدر ن خالل ماارسة مهارات اإلرشاد  ال  بالصورة الاناسبة نالالئ ة م

ويين في الرضا الوظيفي لدى المرشدين التربمستوى ما : الثانيالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 ؟دسالق مدارس مدينة

، مروسطا   كاه س مدينة ال دسضا الوظ ف  لدى الارشدين الرربويين ف  مدار تروى الر  مه   تبين أ

 . (%65.0) نبنتبة مئوية بلغت( 3.25)ف  بشكل  اي ضا الوظ للر  الاروسط ال تاب   بلغ   ييث  

 متةةروى  نجةةودرةة  أظهةةرت ال   (Adebomoi, 2012اديبةةوم  )اسةةة ترفةةق هةةال النر جةةة مةةع در ن  

لك اتف ةةت مةةع دراسةةة . كةةاوظ ف  لةةدى الاعلاةةين مةةن جانةةب بيئةةة العاةةل ن القاتةة ضةةا الةةن الر  سةةط مةةمرو 

روسةةطة م  الهةةم بدرجةةة  الاعلاةةين  ةةن رضةةا الرةة  توصةةلت إلةةى أه   (Voris, 2011أجةةرت فةةوريس )

ةة مالءالةةء   عقةةة مةةنةةب الررق ةةات نالانةةافع نالعالنخاصةةة فةة  جوا  يتةة ةا   لةةى قةةدرتهم الردر ا يةةنعكس امجابةةما 

رةة  بينةةت نجةةود ال   (Hillman, 2001هيةةل مةةاه ). ناخرلفةةت مةةع دراسةةة بط الصةةفاليرهم فةة  ضةةنفعةة

 .ف  ترينداد نتاماجوالثانوية  ن ف  الادارسضا الوظ ف  للارشدين الرربوييمن الر   ا ال    متروى  

ةةةة  فةةةةة  وه مةةةةةن غاةةةةةوض الةةةةةدنرالارشةةةةدين الرربةةةةويين معةةةةةان لةةةةى أه  هةةةةال النر جةةةةة   ر البايثةةةةة  نتفت 

صةادمة الصةعبة الرة  معةان  منهةا العةاملين معهةم، كاةا أه غةالء الاع شةة نالظةرنف االقرقةاتهم مةع  ال

س بشةةكل خةةاص، نبتةةبب تةةدن  الرناتةةب م ارنةةة  ء مدينةةة ال ةةدلشةةعب الفلتةةطين  بشةةكل  ةةاي نأبنةةاأبنةةاء ا
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رضةةا نظ فةة  روى ى متةةت إلةةهةةال اأمةةور أد   الرابعةةة للاعةةارف اإلسةةرائيل ة، كةةل بالعةةاملين فةة  الاةةدارس

 روسط لدى الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس.م

فةة  لةى عض إلةى الوظ مةن شةخص  إلةى آخةر، ييةث ينظةر الةبنترى البايثة أه أها ة الوظ فة تخرلةف 

ة، نهةاا متةؤنل  ات صةعبة نمهاة بأه ير ا ل   ر ح للشخصت   العال، فهناك نظائف   ف  خبرات  ها تثري أن  

ةةح أها ةةة تجبعةةض اأمةةور ال   فةة  العاةةل، نهنةةاك الاهةةارات مفيةةد لرطةةوير اكرتةةاب كربةةة العاةةل رةة  توض 

، رواصةةةلالت صةةةال نال  تطةةةوير مهةةةارات ا، ن   بشةةةكل  الةةة   دراسةةةر   تطبيةةةق مةةةا تةةةم  ن ، االسركشةةةاف، ن ةلخبةةةر ا

ال ةدس بتةبب  ربةويين فة  مةدارس مدينةة  الارشةدين الر نلكةن   ،االسراراع بالوقةت، ن   ةالشبكات االجرااعن 

 فةةةرهمنظ  مةةةن ناقرصةةةادمة أفضةةةل   اجرااع ةةةة   ى تعطةةة  أصةةة ابها مكانةةةة  م ارنةةةة نظ فةةةرهم بوظةةةائف أخةةةر 

  ن نظ فرهم. اروسط  بدنرل أدى إلى رضاهم ال _كل  هاا للظرنف الا  طة بهم_باإلضافة  

 لهةمال  مةن اأها ةة نبالر ة،هم ف  العال ت  بيرا  من ي انمنهم الارشدنه م ضوه جءء  ك، العاملين أه   كاا

ظ ف  قد ضا الو الر   ا أه  ، كاةة نالاهن   الشخص    ف  ي اتهم ال يوي  دنرللالوظ ف   ضاأه يب ثوا  ن الر  

بتةةبب الظةةرنف   أن ةة ،إال   ائةدة بالنتةةبة للاؤستةةات نالعةةامليناإلنراج ةةة نيررتةةب  ل ةة  الف ي إلةةى زيةةادة  يةؤد  

بةين النةاس القةات   الع ص  إلةى ت ل ة ىأدما ةا  ةاي  مدينةة ال ةدس بشةكل   ها أبنةاء  ع ش  ر  مصعبة ال  اأمن ة ال

 التةةلب ة ك نظةةرة الاعلاةةين نالاةةديرشةةكل خةةاص، كةةالدس بال ةة لين فةة  مةةدارس مدينةةةمبشةةكل  ةةاي نالعةةا

ر إلةى شةعو  هةاا ىأد   ،مةثلهم  بعاةل مرهةق   ق ةاي  دنه ال   نهةو جةالس    يرل ةى راتب ةأن ة للارشد الرربوي  لى

 ر  لى رضاهم الوظ ف . لاي أ   الارشدين بعالقات فاترة نو ا  ما مع العاملين ف  الادرسة نا

توجد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة ل ه: الثالثال السؤ قة بقشة النتائج المتعلامن

(0.05 ≤ ) ة مددارس مديندي المرشددين التربدويين فدظيفي لددى مسدتوى الرضدا الدو  بدين متوسدطات

 ؟(، مكان العملتبعية المدرسة ،، سنوات الخبرةالمؤهل العلمي)الجنس،  تبعًا لمتغيرات القدس

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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المرشددددين مسدددتوى الرضدددا الدددوظيفي لددددى  متوسدددطاتوق فدددي بدددالفر لقدددة لمتعمناقشدددة النتدددائج ا الأو 
 نس: تبعًا لمتغير الج مدارس مدينة القدسربويين في الت

 مروسطاتبين (  ≥ 0.05)داللة إيصائ ة  ند متروى الداللة فرنق ذات  ودنجالنرائج أظهرت 

نقد ، غير الجنس لارتبعا   دس مدارس مدينة الف  ن الارشدين الرربوييلدى  ضا الوظ ف الر  ى مترو 

وى ( لإلناث، أي أه متر3.21( م ابل )3.47ب  بلغ )كانت الفرنق لصالح الاكور باروسط يتا

من متروى الرضا الوظ ف  لدى اإلناث. كالك ظهرت فرنق دالة الاكور أ لى الرضا الوظ ف  لدى 

اروسط يتاب  بلغ كور بالا صالحنقد كانت الفرنق ل، ئ ا  ف  مجال اإلدارة الاباشرة ناإلشرافإيصا

داللة  ند متروى اللم تظهر فرنق ذات داللة إيصائ ة  ف  يين ( لإلناث.3.22( م ابل )3.57)

(0.05 ≤  ) مدارس مدينة ال دسالارشدين الرربويين ف  لدى  الرضا الوظ ف ى مترو  مروسطاتبين 

رناتب نال وافء الاادمة ن، الامليبالعأهايرها، العالقة ن  ف  مجاالت )الوظ فة تبعا  لارغير الجنس

 (2014الهلة )مع دراسة ناتف ت هال النر جة  الاهن  نالر دي الوظ ف (.ناالسر رار الوظ ف ، نالناو 

كالك اتف ت  .فالجـنسبـاختالاليختلفالرضـاعـنالعمـللـدىمستشـاريالتوجيـهه الر  بينت أ

تنبأبااللتزامالوظيفيياالوظيفييمكنانضالر  ن نتأتيبي ال  (Adebomi, 2012اديبومي )مع 

 .رعنالجنسبغضالنظ

   مةةةدارس مدينةةةة ال ةةةدس يرةةةأ رفةةة الةةةاكور يين  لةةةدى الارشةةةدين الرربةةةو ضةةةا الةةةوظ فالر   أه   نتةةةرى البايثةةةة  

 نظةةةايلارتبطةةةة بت اسةةةة الا العديةةةد مةةةن الاةةةؤ رات نالعوامةةةل ل اسةةةرخداي  مةةةن خةةةال للفةةةرد   فتةةة ة  الن   الجوانةةةب  ب

 ىنالرةة  سةةرعود بةةاأ ر اإلمجةةاب   لةة ،، باإلضةةافة لر تةةين الجوانةةب الاادمةةة كةةاأجور نال ةةوافءعل اةة الر

نمهةةةاراتهم  ضةةةا الةةةوظ ف  نتطةةةوير فعال ةةةة أدائهةةةمنالر  ت تةةةين اأمةةةن  ىي إلةةةاي يةةةؤد  أمةةةر ال ةةةا الارشةةةدين

لةةى نتةةبة الرضةةا  ةةر  اةةا أاث م م ارنةةة  باإلنةةفةةإه  ةةدد الارشةةدين الةةاكور قليةةل نتةةب ا  ، كةةالك اإلرشةةادمة
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فةة  نظ فةةة  أنهةةم معالةةوه الوظ فةةة، كاةةا تب ةةى فةة  هةةال الاهنةةة قلةةة م رنعةةة مؤمنةةة بأها ةةة  مةةن لةةديهم أه

 .ضاف ةإأخرى 

المرشدددين دى مسددتوى الرضددا الددوظيفي لدد متوسددطات انيددًا مناقشددة النتددائج المتعلقددة بددالفروق فدديث
 :يلعلمهل االمؤ متغير تبعًا ل سمدارس مدينة القدالتربويين في 

 مروسطاتبين (  ≥ 0.05)ى الداللة ئ ة  ند مترو د فرنق ذات داللة إيصانجو إلى  لت الدراسة  توص  

، الاؤهل العلا عا  لارغير مدارس مدينة ال دس تبارشدين الرربويين ف  اللدى  الرضا الوظ ف متروى 

للبكالوريوس.  (3.18ل )( م اب3.38اب  بلغ )كانت الفرنق لصالح ماجترير فأ لى باروسط يتنقد 

الوظ فة نأهايرها، نقد كانت الفرنق لصالح روسطات مجال نق دالة إيصائ ا  ف  مكالك ظهرت فر 

كاا ظهرت فرنق دالة  ،يوس( للبكالور 3.41( م ابل )3.98ط يتاب  بلغ )ماجترير فأ لى باروس

فأ لى باروسط  تريرماج فرنق لصالحد كانت الا  ف  مروسطات مجال العالقات بالعاملين، نقإيصائ 

  كالوريوس.( للب3.23( م ابل )3.46يتاب  بلغ )

البا  يالة الااجترير فأ لى أكثر   ة ت دير الارشد لاهنر ، فغ بارتبا  هال النر جة   ر البايثة  تفت  ن 

  ف  أ لى.رضاهم الوظ هادات اأقل لاا فإه  يالة الش   تهم  لى مواجهة ت دمات العال منبأنف

متروى  اتمروسطبين (  ≥ 0.05)تروى الداللة  ند منق ذات داللة إيصائ ة ر فر تظه ف  يين لم

ف   الاؤهل العلا ة ال دس تبعا  لارغير مدارس مدينالارشدين الرربويين ف  لدى  الرضا الوظ ف 

  لناو الاهنشراف، ناناالسر رار الوظ ف ، اإلدارة الاباشرة ناإل االت )الرناتب نال وافء الاادمةمج

 ي الوظ ف (.لر دنا

لرربويين ف  مدارس مدينة ال دس مع شوه نفس الظرنف الارشدين ا هال النر جة إلى أه   ر البايثة  نتفت  

  اربا .كاه مر، لاا فإه رضاهم الوظ ف  قرصادمة، نيخضعوه لنفس اأنظاة نال وانيناأمن ة ناال
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المرشدددين ا الددوظيفي لدددى الرضددتوى مسدد متوسددطاتلفروق فددي ثالثددًا مناقشددة النتددائج المتعلقددة بددا

 :سنوات الخبرةلمتغير  تبعاً  القدس مدارس مدينةربويين في الت

بين ( α≤0.05إيصائ ة  ند متروى الداللة ) نجود فرنق ذات داللة دي  أظهرت النرائج

رغير تبعا  لا مدارس مدينة ال دسالارشدين الرربويين ف  ى لد الرضا الوظ ف متروى  مروسطات

جاالت الرضا ة نف  جا ع مائ ا  ف  الدرجة الكل ييث لم تظهر فرنق دالة إيص ،برةالخ سنوات

اللة لاجاالت نللدرجة الكل ة أكبر من متروى الد، ييث كانت ق اة الداللة اإليصائ ة لهال االوظ ف 

 . ( نغير دالة إيصائ ا  0.05)

ي نجود فرنق  دى ت إلالر  توصل (Voris, 2011فوريس ) ناتف ت هال النر جة مع دراسة

 .الخبرة ظ ف  تعءى لارغيرة نالرضا الو ة بين الفعال ة الاات دالة ف  العالق

اءات ن الرربويين ف  مرغير الخبرة إلى جاود إجر نقد مفتر  دي نجود فرنق لدى الارشدي

مطرأ ال  يدمةافآت الر ل دمم الاكاةة الررق ات نال وافء نإجراءات الرعءيء نتالر فيء ن دي تجددها، فأنظ

رس مدينة ال دس نغيرها من الادارس بويين ف  مداها كافة الارشدين الرر  ليها أي تطور نيخضع ل

 . ن الخبرة الاروفرة لديهم ر  ظبغض الن  الرابعة للتلطة الفلتطين ة 

م الةةوظ ف  رة لرطةةورهة ال ةةوافء باهنةةة اإلرشةةاد ن ةةدي نجةةود فةةرص كثيةةا معل ةةل  بعةةض  الارشةةدين أه  قل ةةكاةة

 لك  لى رضاهم الوظ ف   سلبا.الهم فأ  ر ذنتب ا ننادرة ف  مج   دد  الررق ات قليلةإذ أه  فين كاشر 

المرشدددين  مسددتوى الرضددا الددوظيفي لدددى تمتوسددطامناقشددة النتددائج المتعلقددة بددالفروق فددي  رابعدداً 

 :تبعية المدرسةتبعًا لمتغير  مدارس مدينة القدسالتربويين في 

بين (  ≥ 0.05)روى الداللة ذات داللة إيصائ ة  ند متنق د فر نجو  يصلت النرائج إلى  دتو 

تبع ة رغير مدارس مدينة ال دس تبعا  لاالارشدين الرربويين ف  لدى  الرضا الوظ ف روى مت مروسطات

 الرناتب نال وافء الاادمةصائ ة ف  مروسطات مجال ظهرت فرنق ذات داللة إي ف  يين .الادرسة
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فرنق لصالح الادارس الرابعة للاعارف ، نقد كانت التبع ة الادرسةير مرغ يتب ناالسر رار الوظ ف 

 الفلتطين ة.( للادارس الرابعة للتلطة 2.76( م ابل )3.10سرائيل ة باروسط يتاب  بلغ )اإل

من الرناتب ف  الادارس الرابعة للاعارف اإلسرائيل ة أ لى  إلى أه الرناتب نال وافءنترى البايثة 

ادي ، نيعود التبب ف  ذلك إلى الوضع االقرصلتلطة الوطن ة الفلتطين ةمن ا  دمةالا نال وافء

مضع العراقيل نالصعوبات الصعب الاي تعان  من  التلطة الوطن ة الفلتطين ة، كالك فإه االيرالل 

فة مجاالت ي ات  من ال دس الا رلة نذلك من أجل م اربة أهلنا ف  كا اي أي تطوير لادارسنا ف أم

 دينة الا دسة من أهلها.غ الاإفرا جل أ

المرشدددين مسددتوى الرضددا الددوظيفي لدددى  متوسددطاتفددي  مناقشددة النتددائج المتعلقددة بددالفروق  امسدداً خ
 :لعملمكان اتبعًا لمتغير  القدسمدارس مدينة التربويين في 
 تسطاو مربين (  ≥ 0.05)ة نجود فرنق ذات داللة إيصائ ة  ند متروى الدالل  دي أظهرت النرائج

. مكاه العال لارغير مدارس مدينة ال دس تبعا  ن الرربويين ف  الارشديلدى  لرضا الوظ ف اروى مت

متروى  تمروسطابين (  ≥ 0.05)لة ذات داللة إيصائ ة  ند متروى الدالف  يين ظهرت فرنق 

ال مج  ل فامكاه الععا  لارغير مدارس مدينة ال دس تبالارشدين الرربويين ف  دى لالرضا الوظ ف  

ن مكاه  الهم ف  الادينة باروسط الفرنق لصالح الارشدين الرربويين الاي وظ فة نأهايرها، نقد كانتال

 ة.الاين مكاه  الهم ف  ال ري( للارشدين 3.50( م ابل )3.92يتاب  بلغ )

ر البايثة  هال ينة الادف   ت ع لوه ف  الادارس الر النر جة إلى أه  الارشدين الرربويين الاين معا نتفت 

الط الب تخرلف   ن طالب ال رى ذني  فكري ا أكثر من ال رية ، نطب عة   فرح  من يرعاملوه مع مجراع  

ه ة الادينة .كاا  قد مكو موجودة ف  بيئت نمشاكل غير ل اين يواجهوه ت دماالبيئة الا افظة ا

 إذ أهال رى، ارس   مدوه فين الاين معاللمعاالر من يرل وه اهرااما  أكثالارشدنه ف  الادينة 

، كالك بشكل مترار ب ة نالرعل م ل ربهم منهامدارس الاده مكونوه  لى تواصل مع الرر العاملين ف  
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ارشدين الرربويين أكثر، من هنا فإه ال رس الواقعة ف  الادينة تكوه فإه الءيارات الايدان ة للادا

 ملين ف  مدارس ال رى.العامن  أكثرم نظ فره نه بأها ة  الادينة مشعر  العاملين ف  مدارس  

مددى ممارسدة المرشددين التربدويين فدي مددارس مديندة مدا : الرابدعالسدؤال باقشة النتائج المتعلقة من

 ؟اديةالقدس للمهارات اإلرش

بدرجةةة مةةدارس مدينةةة ال ةةدس للاهةةارات اإلرشةةادمة كةةاه  لارشةةدين الرربةةويين فةة مةةدى ماارسةةة اأه  تبةةين

ة المرشههدين التربههويين للمهههارات لمههدى ممارسههللدرجةةة الكل ةةة  ب ل تةةاروسةةط الا، ييةةث بلةةغ امروسةةطة

 .(%69.0) بنتبة مئوية بلغت( 3.45) ديةاإلرشا

نزارة  دة مةةن قبةةلالبةةرامج الاعةةبرنفيةةا  ال يلرءمةةوه رشةةدين الرربةةويين نتفتةةر البايثةةة هةةال النر جةةة بةةأه الا

ديةد ت اةا أه ك ،الرربةوي ن الة  شةدالار هةارات نمأداء  اي يةؤ ر  لةىبالشكل الاطلوب، اأمةر الة الررب ة

كةل نت ديد الطرق نالوسةائل الفن ةة نالبةرامج اإلرشةادمة،  رشادي،نخصائص ال ائاين بالعال اإل مايءات

 أعبةةاء العاةةل ت ةةد مةةن نشةةا  نتطةةويرثةةرة الاتةةؤنل ة نت اةةل ك كةةالك ى الناط ةةة فةة  العاةةل.أدى إلةة هةةاا

 ربوي.مهارات الارشد الر

لة وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال توجد فر هل : الخامسالسؤال ب علقةج المتائمناقشة النت

(0.05 ≤ ) القددس للمهدارات  مددارس مديندةالمرشدين التربويين في مدى ممارسة  بين متوسطات

 ؟(كان العمل، متبعية المدرسة، ، سنوات الخبرةالمؤهل العلميس، )الجن تبعًا لمتغيرات اإلرشادية

مدارس ويين في المرشدين التربمدى ممارسة  اتمتوسط ئج المتعلقة بالفروق فيلنتاااقشة منأوال 
 :الجنستبعًا لمتغير  مدينة القدس للمهارات اإلرشادية

( بين  ≥ 0.05)تروى الداللة يصائ ة  ند م دي نجود فرنق ذات داللة إ النرائج أظهرت

لارغير دس للاهارات اإلرشادمة تبعا  ال  ةمدين ف  مدارس الرربويين مدى ماارسة الارشدينمروسطات 

 .الجنس
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نجود فرنق ف  درجة  أظهرت الر  (2016دراسة شاهين والقسيس )نر جة مع ناخرلفت هال ال

الر  ( 2001النجار )دراسة  ا اخرلفت معكا ح اإلناث.ك الاهارات تبعا لارغير الجنس نلصالامرال

بوي تعءى لارغير ت الرواصةل لةدى الارشةد الرر ةاراهف  م ة إيصائ ةق ذات داللفرن  نجود توصلت إلى

   .الجنس

الوه ف  نفس ى البايثة أه الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس من كال الجنتين معنتر 

ه  دي نجود فرنق ذات داللة إ كالك، وه مع نفس الطلبةدريب نيرعاملالظرنف نيرل وه نفس الر

يرجع إلى الرجانس الكبير بين اإلرشادمة قد  ةروى الاهةارات  متةةاث فكور ناإلن ة بين الاإيصائ

نغير ذلك، فكل من  جامعة الرخرج نمدة الردريب ننوع ة العالباإلناث خاصة ف اا يرعلق ن الاكور 

الخصائص؛ ماا مجعل متروى الاهارات اإلرشادمة لديهم  ات أنف  هال الصف الجنتين يرشابهوه 

 .بيريد ك  إلىن مرتانيا  مر اربا  أ

مدارس المرشدين التربويين في دى ممارسة م متوسطات لمتعلقة بالفروق فيمناقشة النتائج اثانيًا 
 المؤهل العلمي:بعًا لمتغير ت مدينة القدس للمهارات اإلرشادية

مروسطات  ( بين ≥ 0.05)فرنق ذات داللة إيصائ ة  ند متروى الداللة نجود  لنرائجأظهرت ا

تبعا   رجة الكل ةف  الد دس للاهارات اإلرشادمةالرربويين ف  مدارس مدينة ال دين شالار  دى ماارسةم

 الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة . كاا ظهرت فرنق ف  مروسطات ماارسةالاؤهل العلا لارغير 

ة ا ر، ننبر ن كس الاش ات )اإلصغاء، نطرح اأسئلة، ناإلمضاح، نالصات، نالاواجهة،ال دس لاهار 

ف   لا  ماجترير فأ لى.ن الرربويين أص اب الاؤهل العقد كانت الفرنق لصالح الارشديت، ن و الص

بين مروسطات مدى (  ≥ 0.05)اللة  ند متروى الديين لم تظهر فرنق ذات داللة إيصائ ة 

  الا روى(. ن الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس لاهارات )الرلخ ص، ن كسارسة الارشديما
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لةإحصائيةفروقذاتدال يتوصلتإلىوجودالت (2001النجار )ة مع دراسة نر جلهال اناتف ت 

 .لالعلميمتغيرالمؤهلفيمهـاراتالتواصـللـدىالمرشـدالتربويتعزى

لااجترير فأ لى مكوه لديهم معرفة نإلااي أكثر بالاهارات يالة درجة ا الارشديننترى البايثة أه 

ت ة  لى إمداد الطالب بالاعلومابالرال  مكوه لديهم قدر ريوس، كالو بجة الن يالة در إلرشادمة ما

الرعرف  لى قدرات  نإمكانات  الارنو ة نالاناسبة نتنا ة شعورل بالاتئول ة باا متا دل  لى فهم ذات  ن 

م ذات  الب  لى فهتخاذ قرارات ، نهال اإلجراءات بدنرها ت وي  لى متا دة الطمشكالت  نا ةنمواجه

للوصول    الاات  نالبيئ سلوك  االمجاب ، نت  يق تواف باشكالت  نمواجهرها نتنا ة   دراتقعرفة نم

ر  نالاهارات الارخصصة نال من الفن ات إلى درجة مناسبة من الص ة النفت ة ف  ضوء مجاو ة

 .العال ة اإلرشادمة تترخدي ف 

مددارس رشدين التربويين فدي الم ةممارسمدى  سطاتمتو  روق فيثالثًا مناقشة النتائج المتعلقة بالف

 :سنوات الخبرةتبعًا لمتغير  نة القدس للمهارات اإلرشاديةمدي

بين ( α≤0.05 ة  ند متروى الداللة )نجود فرنق ذات داللة إيصائ دي  جأظهرت النرائ

رغير تبعا  لا اإلرشادمة ماارسة الارشدين الرربويين ف  مدارس مدينة ال دس للاهاراتمدى  مروسطات

  الخبرة. نواتس

 دي نجود فرنق  الر  توصلت إلى( 2016شاهين والقسيس ) دراسةمع  ناتف ت هال النر جة

الر  ( 2013الغانمي ). ناتف ت أمضا  مع دراسة وات الخبرةف  درجة امرالك الاهارات تبعا لارغير سن

شادمة تعءى اإلر  خدماتنجودة ال ات الاهن ة دي نجود فرنق ذات داللة إيصائ ة ف  الكفامأظهرت 

ناخرلفت مع دراسة  .(2017ومنصور )سم بلقاكالك اتف ت مع دراسة  رة.لارغير سنوات الخب

تعءى دى الارشدين داللة إيصائ ة ف  توافر الكفامات ل فرنقا  ذات الر  أظهرت( 2002العموش )

اللة ات دذفرنق  إلى نجودلر  توصلت ا( 2001النجار ) كاا اخرلفت مع دراسة لارغير الخبرة.
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 .ءى لارغير  دد سنوات الخبرةاصةل لةدى الارشةد الرربوي تعإيصائ ة ف  مهةارات الرو 

ه ن ل ال الارشدلبيئة نظرنف العال نالردريب الاي يرتشاب  ا نتعءن البايثة هال النر جة إلى أه  

كالك الكفامات  عال،لقات اي خارج أن اء  الهم أه، ننوع الخبرات الر  يرل ونها سواء  أكانت أ نو الرربوي

، إضافة إلى تشاب  الفئة الاترهدفة نه  طالب لارشديناأفراد ال ائاين  لى تدريب االر  مارلكها 

ى إلى ذلك أد   منها، كل  الر  معانوه ييث الاشكالت النفت ة ناالجرااع ة  مدارس مدينة ال دس من

لدى الارشدين الرربويين تعءى دمة ااإلرشالاهارات دى ماارسة  دي نجود فرنق دالة إيصائ ا  ف  م

 لارغير الخبرة.

دارس مالتربويين في المرشدين مدى ممارسة  متوسطات مناقشة النتائج المتعلقة بالفروق في رابعاً 
 :تبعية المدرسةتبعًا لمتغير  يةمدينة القدس للمهارات اإلرشاد

( بين  ≥ 0.05)لة ى الداللة إيصائ ة  ند مترو نجود فرنق ذات دال دي  أظهرت النرائج  

يين ف  مدارس مدينة ال دس للاهارات اإلرشادمة تبعا  لارغير ارسة الارشدين الرربو مدى مامروسطات 

 .تبع ة الادرسة

واج  ر  ت  جهة الاشكالت ال  من خالل موا ادمة تكوه نابعة  الاهارات اإلرش ماارسة   أه   ايثة  نترى الب

ابعة هة الر  نالج   تبع ة الادرسةلى ة ال معراد  اإلرشادم   رات  لاهاا ة  ماارس ال  فإه   ها، بالر  لبة ننو الط  

خضعوه دنرات الردريب ة الر  مه من الو لرربويه ان اها الارشدر  يرل   لها، نكالك من خالل الاعارف ال  

 ال دس.مدينة  ة ف  مدارس  الارشدين الرربويين للاهارات اإلرشادم  ف  ماارسة  لاا لم تظهر فرنق  ، لها

المرشدددين التربددويين فددي ممارسددة مدددى  متوسددطات فروق فدديناقشددة النتددائج المتعلقددة بددالسددًا مساد

 :مكان العملتبعًا لمتغير  مدارس مدينة القدس للمهارات اإلرشادية

( بين  ≥ 0.05) ند متروى الداللة  ذات داللة إيصائ ة فرنق   جود  ن  إلى لت الدراسة  توص  

 لدرجةف  اهارات اإلرشادمة ن ف  مدارس مدينة ال دس للاربوييالر ارشدينمدى ماارسة الوسطات مر
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 0.05)الداللة   ند متروى ائ ة . كاا ظهرت فرنق ذات داللة إيصمكاه العالتبعا  لارغير الكل ة 

اء، ف  مدارس مدينة ال دس لاهارات )اإلصغ دى ماارسة الارشدين الرربويينبين مروسطات م(  ≥

ا روى(، ننبرة الصوت، ن كس ال ص، نالصات، ن كس الاشا ر، الرلخح، ن اإلمضانطرح اأسئلة، ن 

يين الاين مكاه  الهم لارشدين الرربو ييث كانت الفرنق ف  الدرجة الكل ة نف  هال الاهارات لصالح ا

بين (  ≥ 0.05) ند متروى الداللة إيصائ ة  بيناا لم تظهر فرنق ذات داللة ف  الادينة.

 .ل دس لاهارة الاواجهةالرربويين ف  مدارس مدينة اشدين الار اارسة مروسطات مدى م

ة كوجةود غرفةةة   مةدارس الادينةربةوي فةاإلمكانةات الارةوفرة للارشةد الر   نتعةءن البايثةة ذلةك إلةى أه  

ال ريةةة،  نةةات الارةةوفرة للارشةةد الرربةةوي فةة  مةةدارسأكثةةر مةةن اإلمكا مةةثال مرةةوف رة  خاصةةة للارشةةد الرربةةوي 

الارشةةدين الةةاين  فةةرص أكثةةر اللر ةةاء ود يةةؤدي إلةةى نجةة نكثرتهةةا لادينةةةفةة  ا دارسدد الاةة ةة قةةربكةةالك 

 لبة.الط   ر  تواج   ال   الاشكالت   يربادلوه الخبرات نيرشانرنه ف  ك ف ة يل  

 ثانيًا التوصيات:
وص ات الر  معر ةد نرائجها، توص  البايثة باجاو ة من الر  ما اسفرت  ن  أهداف الدراسة ن ف  ضوء 

  :نه  كاا يل،بنرائج الدراسة القة ها  ل أه  ب

 لةةةةى أداء مهةةةةامهم هم تتةةةةا د ننسةةةةائل   مةةةةن أدنات  الارشةةةةدين  مةةةةا يلةةةةءي   كةةةةل   تةةةةوفير   لةةةةى  العاةةةةل   -1

 .صة  ف  مدارس مدينة ال دسخا جيدةبصورة   

 دة  م نزيةامجةاب   لةى معنويةاتها أ رهةا االللارشةدين نظةر   ة  نالاعنوي  الاادمة   بر دمم ال وافء   ي  االهراا -2

 .ادة رضاهم الوظ ف العال نبالرال  زي رهم ن و  دافعي

نمهةاراتهم  راتهم نمعةارفهمقةد لر تةين   تدريب ة   برطوير الارشدين  ن طريق من هم برامج   الهرااي  ا -3

 .العال ف 

 ظ ف .بالرضى الو من شعورل  ا يءيد  ما    رار  ال خاذات   ف   ال ة   الارشد إشراك   ضرنرة   -4
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 نة ال دس.ف  مدارس مدي مرشد   لرطوير الدرجة العلا ة لكل   ةاس   ح در فير من لى تو  العال   -5

 المقترحات:

 ت ررح البايثة إجراء دراسات يول:

 .شادمةقرها بأداء الارشدين للاهارات اإلر اإلرشادي ن ال معوقات العال -1

 اإلرشادمة. مهارتهم الردريب ة الا دمة للارشدين ف  تنا ة دراسة ت ويا ة للبرامج -2

 ف .ن القر  بدرجة اأداء الوظ ظ ف  الو  الرضا -3
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 .ندار الث افة للنشر نالروزيع
 الرسدددددددددميةالكفايددددددددات اإلرشددددددددادية لددددددددددى مرشددددددددددي المددددددددددارس (. 2002عاةةةةةةةةوش، سةةةةةةةةايرة. )ال

 مةةةةةوك، اربةةةةةد،ة الير ، جامعةةةة(ر غيةةةةر منشةةةةورةرسةةةةالة ماجتةةةةري)، القتهددددا بددددبع  المتغيددددراتوع
 .دهاأر 



124 
 

ايددات المهنيددة وجددودة الخدددمات اإلرشددادية لدددى العالقددة بددين الكف(. 2013. )الغةةانا ، خليةةل أياةةد
ة ، جامعةةة الالةةك  بةةد العءيةةء، الاالكةة(رسةةالة ماجتةةرير غيةةر منشةةورة)، يددينمرشدددين الطالبال

 دمة.العرب ة التعو 
 .جريرمكربة  :الرياض ،ناسالدائم للنجاح مع الالدليل (. 2002فليت، ج اس. )

ر اأنةةةةةةةدلس الخضةةةةةةةراء للنشةةةةةةةر ، الريةةةةةةةاض: داال تكدددددددون كدددددددالحتدددددددى (. 2006ال رنةةةةةةة ،  ةةةةةةةوض. )
 نالروزيع.

 (. أ ةةةةةةر الراكةةةةةةين اإلداري فةةةةةة  ت  يةةةةةةق الرضةةةةةةا2015لتةةةةةةبر ، لط فةةةةةةة اياةةةةةةد. )، نااةةةةةةد قريشةةةةةة ، م 
 الردنيددددددة فددددددي إدارةالمجلددددددة بجامعةةةةةةة م اةةةةةةد خ ضةةةةةةر بتةةةةةةكرة.  الةةةةةةوظ ف  لةةةةةةدى العةةةةةةاملين

 . 89-59(، 1)11، لعمالا
ة للسددددددلوك اإلنسدددددداني الفددددددردي السددددددلوك التنظيمددددددي، دراسدددددد(. 2000م. )ال ريةةةةةةوت ، م اةةةةةةد قاسةةةةةة
 دار الشرنق للنشر نالروزيع. :،  ااهلمختلفةفي المنظمات اوالجماعي 

اليدددة التعامدددل مدددع الجمهدددور وأثدددره علدددى فع مهدددارات الكدددادر الصدددحي فدددي. (2011كردمةةةة، أماةةةن. )
رسةةةةةةالة ماجتةةةةةةرير غيةةةةةةر )، جعينلمددددددرامددددددن وجهددددددة نظددددددر جمهددددددور اصددددددحية الخدمددددددة ال

 غءة، فلتطين. ، الجامعة اإلسالم ة،(منشورة
 ممارسدددددددددددة المرشددددددددددددين التربدددددددددددويين قدددددددددددي فلسدددددددددددطين مسدددددددددددتوى (. 2001). الكرنةةةةةةةةةةةء، فةةةةةةةةةةةؤاد

، (رسةةةةةالة ماجتةةةةةرير غيةةةةةر منشةةةةةورة)، تهدددددا بدددددبع  المتغيدددددراتلدوارهدددددم اإلرشدددددادية وعالق
 فلتطين. جامعة ال دس،

 .دار الفكر العربة ال اهرة: ، السري  د والعالج النفسيرشااإل (. 1999ء الدين. )ف ،  الكفا
معجددم المصددطلحات التربويددة المعرفددة فددي المندداهج وطددرق  .(2003،  لةة . )الل ةةان ، أياةةد، الجاةةل
  الم الكرب. : اهرةال التدريس،

المنددددداهج الفلسدددددطينية  ي محتدددددوى ة المتضدددددمنة فدددددالمهدددددارات الحياتيددددد(. 2005 ةةةةةة. )اللولةةةةةو، فر 
لطفةةةةةل الفلتةةةةةطين  بةةةةةين ا"، الاةةةةةؤتار الرربةةةةةوي الثةةةةةان ني الساسددددديينل والثددددداالوللصددددددفين 
 .الاتر بل"، كل ة الررب ة، الجامعة اإلسالم ة، غءةواقع نطاويات ت دمات ال

الةةةةةةدار ، اإلسةةةةةةكندرية: ريددددددة فددددددي االتصددددددالكيددددددف ترفددددددع مهاراتدددددد  اإلدا(. 2008)مةةةةةةاهر، أياةةةةةةد. 
  ة.الجامع

دين قرهةا بجةودة الخةدمات اإلرشةادمة لةدى الارشة ة ن اللشخصة(. ساات ا2016 اودي، معيوف. )الا
 ، مصر.أسيو ، تربيةمجلة كلية الالطالبيين. 

 .مكربة نهبةال اهرة: ، مهني(. اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي وال1997) مرس ، سيد.
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غربية، ة اللضفتنمية مهارات المرشد النفسي با في إرشادبرنامج  ا ل ة(. ف2009. )الاصري، إبراه م

سات العرب ة، قتم الب وث نالدراالدنل العرب ة، معهد  ، جامعة(رسالة دكرورال غير منشورة)

 . الدراسات الرربوية، ال اهرة، مصر

 .ال ديثالكرب  الم  :أربد.  2  طبيقاته. اإلرشاد النفسي أسسه وت (.2010. )راه مالاصري، إب
أساسة ، م اشةدين االجراةا يين فة  مريلةة الرعلة للار الارطلبةات الاهاريةة (. 2011). مصطفى، طالل
 .533-499 (،1)27، جامعة دمشقمجلة 

الاشكالت الر  تواج  الارشدين الرربويين ف  الادارس  (.2014مصلح، معرصم م اد  ءيء. )

القدس مجلة جامعة . الارشدين الرربويين ت ل م من منظورة با افظة بيال كوم 

 .246-209(: 5)2. المفتوحة

 (. درجةةة ماارسةة الارشةدين الرربةةويين فة  م افظةةة راي هللا2015ي. )يتةا يةةرز هللان  ؛ح، معرصةممصةل
بحداث والدراسدات المفتوحة لألمجلة جامعة القدس نالبيرة أخالق ات مهنة اإلرشاد الرربةوي. 

 .63-48(: 19)6، نفسيةالتربوية وال
 دين التربدددددددويين فددددددديلمرشدددددددواقدددددددع ممارسدددددددة ا. (2015)، معرصةةةةةةةم، يةةةةةةةرز هللا، يتةةةةةةةاي. مصةةةةةةةلح

 ، نرقةةةةةة م دمةةةةةةة للاةةةةةؤتار العلاةةةةةة  لخالقيددددددات مهنددددددة اإلرشددددداد التربددددددوي محافظدددددة رام هللا
جامعةةةةةة اق الاتةةةةةر بل الةةةةةدنل  الثةةةةةان  بعنةةةةةواه: الرعلةةةةة م فةةةةة  فلتةةةةةطين" ت ةةةةةدمات العصةةةةةر نآفةةةةة

 ، فلتطين.النجاح الوطن ة، نابلس
فةةةةة  رشةةةةةدين الرربةةةةةويين الا الاشةةةةةكالت الرةةةةة  تواجةةةةة (. 2014صةةةةةم،  ينبوسةةةةة ، بشةةةةةار. )مصةةةةةلح، معر

شةةةةةادي فةةةةة  الاةةةةةةدارس ال كوم ةةةةةة بالا افظةةةةةات الشةةةةةةاال ة مةةةةةن منظةةةةةور مشةةةةةةرف   الهةةةةةم اإلر 
-2816 (،12)28، مجلددددددة جامعددددددة النجدددددداح )العلددددددوم اإلنسددددددانية(، إلرشةةةةةةاد الرربةةةةةةوي ا

2852. 
 ى فاعليدددددددددة مهدددددددددارات التواصدددددددددل لددددددددددى المرشدددددددددد التربدددددددددوي مدددددددددد (.2001). النجةةةةةةةةةار، م يةةةةةةةةةى
رسةةةةةالة ماجتةةةةةرير غيةةةةةر ). لطلبدددددة المرحلدددددة الثانويدددددة يةادديم الخددددددمات اإلرشدددددتقدددددفدددددي 

 .مصر ،، ال اهرة ين شاس امعة، ج(منشورة
دار نائل  :،  ااه2،  مباد  االتصال التربوي واإلنساني(. 2011نصر هللا،  ار  بد الري م. )

 للنشر.
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ن العةةةةةةاي نالخةةةةةةاص، ل طةةةةةةا ي(. الرضةةةةةةا الةةةةةةوظ ف  للاوظةةةةةةف التةةةةةةعودي فةةةةةة  ا1993عود. )، سةةةةةةالناةةةةةةر
 .109-63(، 5)1، جامعة المل  سعودة جلم

ن العمل لددى طبيعة المشكالت المعيقة للعمل اإلرشادي وعالقتها بالرضا ع (.2014لة، هجيرة. )اله
رسةالة )، غدددددددددرداية -ددددددتي ورقددددددددلةدمستشاري التوجيه المدرسي، دراسددددددة ميدانيددددددددة بواليد

 ، الجءائر.ةةةةةاح نرقلةةةةةةامعة قةةةةةةةةةةةةةةةاصدي مربةةةةةةةجةةةةة، (ر منشورةماجترير غي
، ترجاةةةةةةة: مةةةةةةرناه طةةةةةةاهر عمددددددلمهددددددارات التواصددددددل بددددددين الفددددددراد فددددددي ال(. 2011هيةةةةةةء، جةةةةةةوه. )

 الءغبة ،  اةاه: دار الاتيرة للنشر نالروزيع.
دى لدددد دةبالددددذكاءات المتعددددد وعالقتهدددداالمهددددارات الحياتيددددة (. 2009،  بةةةةد الةةةةريان جاعةةةةة. ) نافةةةة

. الجامعةةةةةة (رسةةةةةالة ماجتةةةةرير غيةةةةةر منشةةةةورة) .طلبددددة المرحلدددددة الثانويدددددة فدددددي قطدددداع غدددددزة
 االسالم ة، غءة، فلتطين.
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 اسةدر س ال(: مقايي1قم )ملحق ر 

 جامعة الخليل
 كلية الدراسات العليا

 رنامج االرشاد النفسي والتربوي ب
 

 النفت /ةة الاترشار/ ت / ءيءي 
   ة طيبة ......ت
 القر  بادى ماارسة الاهارات اإلرشادمة ن متروى الرضا الوظ ف  داد دراسة بعنواه )بإ  ة وي البايثت

 ي.درجة الااجترير ف  اإلرشاد النفت  نالرربو ل لني كنذل (.ال دس رشدين ف  مدارس مدينة ند الا
 ،الاهارات اإلرشادمة مق اسن ، رشدينالرضا الوظ ف  لدى الامق اس  إ دادتم  نلر  يق أهداف الدراسة

  ة نالرعبير رة بعنامة تامة ناإلجابة  ليها بكل دقة نموضوعفالركري ب راءة كل  من يضرتكم أرجولاا 
 ( ف  الاكاه الاناسب.xإشارة ) ضعك بو بكل صراية نذل ن رأمك 

نسيرم اسرخدامها ي معلومات سردل  بها ضان س اق هاا االسرب اه سرعامل بترية تامة ه أأ لاا ب
 ف ط.لا  أغراض الب ث الع

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 نداء أبوطير :ةالباحث

 القسم الول: المعلومات الولية

   )  ( أنثى                )  (           ذكر         الجنس:

 )   ( ماجترير فأ لى)   (       الوريوسبك : المؤهل العلمي

                   )   (  سنة فأكثر 11       )  (  ( سنوات10-6)      )  ( ات سنو  5 -1: سنوات الخبرة

 ة)   (ل رائيللاعارف االس تابع         : تابع للتلطة الفلتطين ة)  (     تبعية المدرسة

 مدينة)   (  قرية)   (   :  مخ م)   (العملمكان 
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ربوي التالثاني: مقياس الرضى الوظيفي للمرشد القسم   
غير راٍض 

بدرجة 

 عالية

غير 

 موافق

راٍض إلى 

 ٍد ماح
 موافق

موافق 

بدرجة 

 ةعالي

 الرقم الفقرات

 روف العملجتماعي ة وظت شاغلها وصالحياته ومكانته االياسؤولة الوظيفة ومقصد بذلك أهمي  المجال االول: الوظيفة وأهميتها: وي

 1 قناعة بأهمية العمل اإلرشادي للمرشدينلدي      

فتهههه  وضههههوح الوصههههف الههههوظيفي للمرشههههد يسههههاعد علههههى معر     

 لمسؤوليات 

2 

 3 تي العلمية تجعلني أقوم بالمهام المطلوبة منيمؤهال     

 4 مل اإلرشاديلعحو امن دافعيتي ن الوظيفة تزيد     

 5 ي العمل اإلرشاديلالبتكار واإلبدا  ف متاحة للمرشدهنار فرص      

 6 والتعلّم الذاتي في عملي كمرشد أمارس الرقابة     

 7 العمللمتاحة لالبتكار واالبدا  في الفرص ا     

ئهاام ؤسااائهم وزمالتبااادلين والقيااادات االداريااة ورلمام اتقاادير واالحتاارك التعاااون والالمجااال الثاااني: العالقااة بالعاااملين ويقصااد بااذل

 النفسي الذي يوفره لهم رؤسائهم  ومرؤوسيهم والدعم

 8 االثارة والتنو  في العمل     

 9 رشادين العاملين في انجاز العمل اإلهنار تعاون بي     

لعمليهههة العهههاملين فهههي اوجهههود االحتهههرام والتقهههدير المتبهههادن بهههين      

 ديةاإلرشا

10 

 11 ين في الميدان اإلرشادبين العاملي عدم التحيز في المعاملة     

اهم بههين العههاملين فههي العمليههة يوجههد درجههة مههن االنسههجام والتفهه     

 اإلرشادية

12 

 13 المجان اإلرشاديهنار موضوعية في التقييم في      

 14 داسبات واالعيايارات في المنحرص العاملين على تبادن الز     

 15 شكالت اإلرشادية عف في حل الممشاركة العاملين بع هم بب     

رشهههدين فهههي المهههدارس الفهههرص متاحههه  إلقامهههة صهههداقات مهههع الم     

 األخرى

16 

 17 دةع عناصر العملية اإلرشادية جيعالقتي مع جمي     

فااة والجهااد الشااهري مقارنااة مااع اهميااة الوظي تاابالراي ويقصااد بااذلك سااتقرار الااوظيفالمجااال الثالاال: الرواتااب والحااوافز الماديااة واال

التثبياات الزيااادة الساانوية والتااأمين الصااحي والتقاعاادي وفاار  و غطيااة تكاااليم المعيشااة وامكانيااة التااوفيرمبااذول وماادى كفايتااه لتال

 نين  واالق دارة في تطبيقة موضوعية االدارة في معالجات الشكاوي وتحسين الظروف الوظيفية ودرجبالوظيفة واهتمام اال

 18 ية واألسريةياجاتي الشخصكفاية الراتب الحت     

 19 مل كمرشدمناسبة الراتب للجهد الذي ابذل  في الع     

 20 مناسبة لي كمرشد المكافاءات والحوافز اإلضافية     

مين ي رضا عن المزايا األخرى خادخار والتامين الصحي والتالد     

 ة والسكن(على الحيا

21 

 22 في كمرشدأشعر باالستقرار النفسي الوظي      

 23 فة آفاقاً لوظيفة أخرى في المستقبلتفتح هذه الوظي     

 24 مدارسهنار عدن ومساواة في معاملة المرشدين في ال     

التوجيه إلنجااز العمال و اراتط واتخاذ القراشر في التخطيدارة المباشرة واالشراف ويقصد بذلك أسلوب الرئيس المبالمجال الرابع: اال

 يره لألداء المتميز ة عنهم وحجم الصالحيات التي يوفرها وتقدضوح التعليمات الصادرالداء ومدى ووتقويم ا



131 
 

غير راٍض 

بدرجة 

 عالية

غير 

 موافق

راٍض إلى 

 ٍد ماح
 موافق

موافق 

بدرجة 

 ةعالي

 الرقم الفقرات

 25 سبة التعيين في وظيفة المرشد منا الطريقة التي يتم بها     

 تطبيهههه  االنظمههههةالموضههههوعيّة لههههدى اإلدارة فههههي اإلرشههههاد فههههي      

 رشدين لملى اوالتعليمات ع

26 

االكفهههاء  ى االحتفهههاظ بالعهههامليني اإلرشهههاد علهههحهههرص االدارة فههه     

 وتأهيلهم باستمرار

27 

حاولة حلها تمام االدارة بسما  شكاوى المرشدين وتظلماتهم وماه     

 ما أمكن

28 

 29 الموضوعية والبعد عن المزاجية في تقييم المرشدين     

ة ت التي تحكهم العمهل واضهحة ومحهددماتعليواالنظمة وال القوانين     

 شدينلجميع المر

30 

 31 ميدانية للمرشدينلرئيس المباشر على التوجي  والمتابعة القدرة ا     

 32 رة من االدارة وضوح التعليمات الصاد     

 33 الرئيس المباشر للنقد البناء من قبل المرشدين تقبل     

من رئيسهي المباشهر لقهاء ادائهي   علي م وتقدير احصلهنار احترا     

 لمميز ا

34 

درسهههية للظهههروف الفرديهههة للمرشهههدين واحتهههرام تفههههم اإلدارة الم     

 مشاعرهم 

35 

لتادريب وتنمياة المهاارات والحصاول علاى موقاع قياادي أفضال قدم الاوظيفي ويقصاد باذلك فار  االمجال  الخامس: النمو المهني والت

محلياة ودولياة والمشااركة ت والعضاوية فاي هيئاات تبادل الخباراات للعمل واالعارة واالنتداب واسالسيالتخطيط ورسم والمشاركة في 

 ات دولية  في ندوات ومؤتمر

 36 شديناءة واتقان العمل من قبل المرترتبط الترقيات الوظيفية بالكف     

 37 تكافؤ الفرص في الترقية بين المرشدين     

 38 تسا  خبرة متخصصة للمرشديناكيل وامكانية للتأههنار      

تخطيط وصناعة القرارات المتعلقة متاحة للمشاركة في الالفرص      

 ة اإلرشادية بالعملي

39 

ل ؤتمرات محلية ذات عالقهة بالعمهفرص المشاركة في ندوات وم     

 اإلرشادي متاحة

40 

 41 ة نوية واجتماعيايا مادية ومعالفرص ممكنة للحصون على مز     

 42 ديننقابة المرش الفرص متاحة لالشترار في     
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اإلرشاديةمهارات اللث: مقياس القسم الثا  
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إلى 

 حد ما

 تنطبق

بدرجة 
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تنطبق 

بدرجة 

عالية 

 جداً 

 المهارة م بارةالع

مناقشهة او مسترشد عنهد الأحافظ على االتصان البصري مع ال     

 الجلسة اإلرشادية. فيوار الح

1 

 االصغاء

 2 دون مقاطعة. كل ما يقول  المسترشداصغي ل     

 3 و المسترشد عند االستما  الي .اتج  في جلستي نح     

 4 ام.ى كل ما يقول  المسترشد باهتماصغي إل     

اء الحههديث مههع اتجنههب تشههتن االنتبههاه إلههى أشههياء أخههرى اثنهه     

 المسترشد.

5 

 6 كار.يث وطرح األفاعطي المسترشد فرصة كاملة للحد     

 1 جة.مع المسترشد االسئلة المفتوحة حسب الحا استخدم     

 طرح

 االسئلة

 2 جي إلى المسترشد.اوج  االسئلة بشكل تدري     

 3 تار الوقن المناسب لطرح سؤالي على المسترشد.اخ     

 4 ت .د أبعاده مشكلأوضح للمسترش     

  1 في السؤان. وانب الغام ةاستوضح من المسترشد الج     

 2 مع المسترشد. ابتعد عن األسئلة المركبة أثناء الحوار     

 االيضاح

ن صهحة تفسير بعهف مها يقوله  للتأكهد مه اطلب من المسترشد     

 فهمي لحديث .

3 

لفظيهههة التهههي لرسهههائل غيهههر الاستوضهههح مهههن المسترشهههد عهههن ا     

 ثناء الحديث.أ درهايص

4 

 1 د دون تغيير.ارات المسترشاعيد عب     

 يصالتلخ
 2 تلخيص مركز.اعيد عبارات المسترشد على شكل      

 3 تأويل.اعيد عبارات المسترشد دون      

 4 ثر من وسيلة في التلخيص.أعتمد على أك     

 1 المسترشد. دم التقبل عندأستطيع تمييز صمن ع     

 تالصم

 2 لمسترشد.الثقة عند ا أستطيع تمييز مؤشرات عدم     

 3 مسترشد.تطيع فهم وتمييز مؤشرات االنفعان عند الأس     

 4 عند المسترشد.أستطيع فهم وتمييز صمن الحيرة      

 5 ع فهم وتمييز صمن الحزن عند المسترشد.أستطي     

لومات او عهدم الفههم معص التعليمية مع نقم المواجهة الاستخد     

 د.من المسترش

1 

 ةالمواجه

 2 .جهة عند تناقف سلور المسترشد مع عبارات استخدم الموا     

علههى التصههرف اسههتخدم مواجهههة التشههجيع لحههث المسترشههد      

 والحديث االيجابي.

3 

شخصههية  اسههتخدم المواجهههة للتركيههز علههى نقههاط ال ههعف فههي     

 المسترشد.وسلور 

4 

لههي أن هههذا ة مثههل خيظهههر أبههادر المسترشههد عنههد غ ههب  بعبههار     

 اس بالنسبة لك(.الموضو  حس

1 

 عكس

 المشاعر

 2 تخدم كلمات وايماءات مناسبة لعكس مشاعر الحزن.اس     

 3 ت مناسبة لعكس مشاعر الخوف.استخدم كلمات وايماءا     

 4 .لغ بلعكس مشاعر ا يماءات مناسبةاستخدم كلمات وا     

س مشههاعر ال ههعف ت مناسههبة لعكههاسههتخدم كلمههات وايمههاءا     

 ة.السعاد

5 

ا وانخفاضها( فهي حهديثي مهع انو  في نبرات صهوتي خارتفاعه       نبرة 1
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 الصوت المسترشد.

فهي حهديثي مهع المسترشهد حسهب انو  فهي سهرعات الصهوت       

 الحاجة اإلرشادية.

2 

أو الحزن أو الحماسة أو  ورالسرتي بصوتي خمع أمثل انفعاال     

 اإلرشادية. ( حسب الحاجةالغ ب

3 

 4 اتحدث مع المسترشد بصوت واضح.     

 5 أتحدث مع المسترشد بنط  سليم.     

د الكلمهات والجمهل ن الكهالم مهع المسترشهد قبهل وبعهأتوقف عه     

 المهمة الصادرة من المسترشد.

6 

 1 يقولها المسترشد. تية المحتوى الرسال أعيد تركيب     

عكس 

 وىالمحت

لوكية تههوحي للمسترشههد بههأنني طيع اسههتخدام مهههارات سههأسههت     

 هم .مصغ إلي  وأف

2 

لسهات السهابقة ومها يريههد أربهط بهين مها قاله  المسترشهد فهي الج     

 ر عن .التعبي

3 

د مسترشههد المتههردأرى نفسههي غيههر قههادر علههى التعامههل مههع ال     

 م.وغير الملتز

4 

 

 

 شاكرًة لكم تعاونكم
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 حكمينمة بأسماء السادة الم(: قائ2رقم )ملحق 

 الجامعة االسم الرقم

 جامعة الخليل د. م اد  جوة 1

 جامعة الخليل د الناصر التويط د.  ب 2

 عة الخليلامج د. كامل كرلو 3

 جامعة الخليل أ.د. نبيل الجندي 4

 جامعة الخليل أ.د. جاال أبو مرق  5

 جامعة ال دس الافروية ماد أبو بكرإ. د 6

 أقصىجامعة ا نظا  ابو مصطفىأ.د  7

 أقصىجامعة ا أ.د  طاف أبو غال  8

 



135 
 

 (: كتب تسهيل المهمة3ملحق رقم )
 


