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 اإلهداء
 

 بشر وقائدهم ومعلمهم سيدنا محمد صلى اهلل عليهإلى هادي ال

 .وسلم سيد الخلق

إلى الذي زرع في وجداني الحب والعطاء وعلمني األمانة واإلخالص والمثابرة إلى 

 لى "والدي الحبيب".أرمز العطاء والتضحية، إلى المثل األعلى 

إلى النعيم  ،انإلى مهجة قلبي ... إلى روح الحياة وجمالها إلى من تحت قدميها الجن

إلى " أمي الغالية وقرة   ،إلى نور العيون ،إلى نسيم الشعور ،السرمدي في دنيا الفؤاد

 عيني".

إلى الذين عاشوا معي لحظات فرحي وحزني ... إلى من هم سندا وذخرا لي " 

 انيس ابرار ميار محمد لؤي بيان حاتمإخوتي وأخواتي".

عَا نحو النجاح واإلبداع إلى من تكاتفنا يدًا إلى من سرنا سويًا ونحن نشق الطريق م

 " أصدقائي وزمالئيبيد ونحن نقطف زهرة وتعلمنا إلى "

 إلى كل هؤالء أهدي بحثي هذا

 الباحث:

 براء أبو غيث  
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  إقرار : 
بحاثي أها نتيجة ن  أ، لنيل درجة الماجستير، و لخليلالرسالة انها قدمت لجامعة ا معد هذهنا أقر أ

هذه الدراسة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل  ن  أتثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، و باسالخاصة، 

 .آخر و معهدأي جامعة أل درجة عليا

 

 ........................ التوقيع:

 يمن جدوع ابو غيثأبراء 

 0202/ 6/   02التاريخ: 
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 الشكر

ول محمد ابن عبد اهلل علية أفضل المعلم األ اهلل،خلق  أشرفالحمد هلل والصالة والسالم على 

 الصالة وأتم التسليم وبعد:

أن أتقدم بجزيل الشكر واالحترام والتقدير للدكتور  الرسالة إالانتهيت من إعداد هذه ال يسعني وقد 

الذي كان الداعم والموجه والمساند لي في كل و مشرفي على هذه الرسالة  كمال مخامرةالفاضل 

الناصح األمين، والموجه انه بعلمه وخبرته كان  الرسالة، حيثذه همرحلة من مراحل إعداد 

كما أتقدم بجزيل  والتقدير،كل االحترام والمحبة  يفله من الدقيق الذي يتوخى الدقة في كل خطوة،

مجدي  الدكتوراالستاذ و  نبيل الجنديادة أعضاء لجنة النقاش الدكتور الشكر واالمتنان من الس

 حترام والتقدير. فلهم مني كل اال زاملظ

للسادة األفاضل المحكمين الذين كان لتوجيهاتهم األثر الكبير في أعداء أدوات  موصول والشكر

هيئة التدريس في برنامج الدراسات العليا على  لكافة أعضاءهذه الدراسة. والشكر موصول 

 .توجيهاتهم القيمة طوال فترة الدراسة

لى كل يد ساهمت بشكل مادي أو معنوي في اتمام هذا الجهد المتواضع، أقدم شكري وعظيم  وا 

امتناني.
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 براء أبو غيث  
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 ملخص الدراسة 
ستوى الطموح لدى المستشارين التربويين عالقته بمالوظيفي و  الر ضاى هدفت الدراسة التعرف إل

الفرعية المتمثلة بالتعرف على مستوى الرضا  األهدافوتحقيق في المدارس العربية في النقب، 
 .المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقبالوظيفي، ومستوى الطموح لدى 

رتباطي ، وتمثلت أداة الدراسة في االستبانة لجمع المعلومات، استخدم الباحث المنهج الوصفي اال
( 051التحقق من صدقها وثباتها بالطرق االحصائية، وتكون مجتمع الدراسة من ) جرى كما

 .عينة الدراسةمرشدًا ومرشدة، وجاءت الدراسة شاملة لجميع افراد 

الوظيفي كانت عالية في جميع  االر ضاظهرت النتائج ان تقديرات افراد مجتمع الدراسة لمستوى 
(، كما اظهرت النتائج 2.05( وانحراف معياري )1.11المجاالت بمتوسط حسابي للدرجة الكلية )

(، كذلك 02-6وجود فروق في قيم المتوسطات الحسابية تعزى لمتغير سنوات الخبرة لصالح )
 نوع المدرسة لصالح المرحلة االبتدائية.

رات أفراد مجتمع الدراسة لمستوى الطموح جاء بدرجة عالية بمتوسط كما أظهرت النتائج أن تقدي
(، كما أظهرت النتائج وجود فروق في 2.05( وانحراف معياري )1.20حسابي للدرجة الكلية )

سنة  00قيم المتوسطات الحسابية تعزى لمتغير )الجنس لصالح الذكور، وسنوات الخبرة لصالح 
 سة الثانوية.فأكثر، ونوع المدرسة لصالح المدر 

الوظيفي ومستوى الطموح لدى  الر ضاهناك عالقة طردية موجبة دالة احصائيًا بين  كما تبين أن  
 المستشارين التربويين في مدينة النقب.

 توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها: وفي ضوء نتائج الدراسة
 للمستشار التربوي عملل الالزمة واالحتياجات اإلمكانيات المادية االستمرار في توفير -0

 ي في منطقة النقب.اإلرشادليستمر في بذل الجهد المتعلق بالعمل 

رفع مستوى الحوافز المخلتفة للمستشارين التربويين الذين يرشدون المرحلة االعدادية كون  -2

هذه المرحلة مهمة ومفصلية في حياة الطالب وتستلزم من المستشار ان يبذل المزيد من 

 الجهد. 



 ك

 

Abstract  
This study aims to investigative job satisfaction and its relationship with educational 

supervisors’ level of ambition in the Arab School in the Negev. It also aims to reveal 

the differences in job satisfaction and its relationship with the level of ambition in 

according to the variables (sex, years of experience, and the type of school).    

The researcher used the correlative descriptive methodology, with the questionnaire 

as the tool to collect the study data. The questionnaire was verified and proved 

statistically. The sample of the study consisted of 154 male and female supervisors 

who were all included in the sample.   

The findings showed that the estimation of the study sample regarding the job 

satisfaction level was high in all fields with a mean of 4.44 and a standard deviation 

of 0.15. The findings also showed differences in the mean values attributed to the 

years of experience variable in favor of 6-10 years, and the type of the school in favor 

with the elementary stage.   

The findings also showed that the estimation of the study sample regarding the level 

of ambition was also high with a total mean of 4.31 and a standard deviation of 0.25. 

The results also showed differences in the mean values attributed to the variable of 

sex in favor of men, and the years of experience for 11 years and more, and the type 

of school in favor of the secondary school. 

There was a statistically correlative and positive relationship between the job 

satisfaction and the level of ambition for educational supervisors in the Negev City.  

1. In light of the study findings, the researcher recommends:  

1 Continue to provide necessary material and potentials needs for the 

educational advisor to exert efforts related to the educational work in Negev 

area. 

2 Increase the level of various incentives offered for educational advisors who 

guide students in their elementary stage as it is important for students who 

need to exert more extensive efforts. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 

 ةـالمقدم
التقدم العلمي في العصر الحديث بضرورة االهتمام في المورد البشري كمحدد أساسي  أسهمَ 

ذا كان لدى الموظف أو العامل رضا إية اإلنتاج، وال تتم هذه العملية بالشكل الصحيح إال لعمل

ساعده عن العمل الذي يقوم به، حتى يستطيع رفع مستوى انتاجه وابتكار وسائل وطرق جديدة ت  

 على التقدم والعمل.

من  عام يرفع   عن الحياة بشكل الر ضامن أهم ما يسعى االنسان للحصول عليه، ف الر ضاعد وي

من  دعيالوظيفي  الر ضاوتحقيق مستوى طموح الفرد في زيادة االنتاج في المجال الذي يعمل به، 

حقوقه واشراكه  كافةعلى حصول الفرد إذ إن  التربوية،  األهدافن تحقيق مهم المسائل التي تضأ

يساعده  مسؤولة عنه،دارية الوالجهات اإلفي صنع القرار، وتحقيق المساندة له من قبل المجتمع 

يعني  الر ضاتحقيق  تجاه عمله بما يضمن النجاح والتفوق، كما إن  القيام بواجباته والتزاماته في 

 (.0202 خرون،آ)طرطوش و  األهدافلى إالوصول 

ه نتائج مؤثرة في مشاركة في صنع القرار لالأن  (Keung, 2008) قد بينت نتائج دراسة تشي کيونغ

لتزام الوظيفي، وتصور حجم العمل، كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ينبغي االك الرضا الوظيفي

تشجيع مشاركة المسئولين للمعلمين في صنع القرار، كالمناهج الدراسية، ومجاالت القرار 

 .اإلداري؛ مما يؤدى إلى زيادة الرضا الوظيفي، وتعزيز االلتزام لسياسات المدرسة بشكل كبير



3 

 

ه، بدراست يهتم الباحثون لذا، بالعمل المتعلقة االتجاهات أهم يعتبر من الوظيفي الر ضا كما إن  

 لدراسته الرئيسي والسبب ،المؤسسات مختلف في المديرين باهتماممستمر كونه يحظى بشكل 

 خاصة فيما يتعلق العاملين، اتجاهات تحسين على تساعدهم التي واألفكار باآلراء المديرين تزويد

 المسوحات اليوم المؤسسات وتستخدم ،وغيرها التدريبو  إلشراف،او  الرواتب، ،بالعمل

 لها ويحقق رضاهم يحقق الذي بالنحو وتقودها العاملين اتجاهات لتعرف الرأي واستطالعات

 (.0205)قريشي والسبتي،  النجاح

و السعادة الشباع أالشعور النفسي بالقناعة واالرتياح هو الوظيفي  الر ضاويمكن القول إن  

اجات والرغبات، والتوقعات مع العمل نفسه )محتوى الوظيفة(، مع بيئة العمل، والوالء الح

 (.0202، وعبد الرحيم)العازمي  واالنتماء للعمل، مع العوامل والمؤثرات االخرى ذات العالقة

القيادة الالمركزية للمؤسسة  أن   (Hulpia, et al, 2009) وأظهرت نتائج دراسة هيولبيا، وآخرين

 لألفراد. على الرضا الوظيفيوبالتالي على االلتزام الوظيفي، عد تسا

شعور الموظف بعد القيام باشباع حاجاته وتحقيق اهدافه، ويتوقف رضا خالله يمكن تحديد فمن 

الموظف عن عمله على المدى الذي يجد فيه منفذًا مناسبًا  لقدراته، وميوله، وسماته الشخصية، 

يلعب الدور الذي يتماشى  ن  أوعلى طريقة الحياة التي يستطيع  (0207)المعايطة، وموقفه العلمي

من  ؛ وهوالطموحوهذا التطور والنجاح في حياته العملية هو ما يطلق عليه  مع نموه، وخبراته

شحذ الهمم باعتباره يسهم في أهم السمات التي دفعت الى التطور السريع في العالم اليوم، 

ا عن التميز والنجاح ليرتقي بمستوى حياته من مرحلة الى أخرى باحثً وترتيب االفكار لدى الفرد 

 (.0200)الزعبي، والتطور
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داخلي يسعى من خالل الفرد الى الكفاءة واالستقاللية واالنتماء،  وينقسم الطموح الى قسمين

شباع الحاجات النفسية بإ هداف ال ترتبط مباشرةأخارجي يسعى من خالله الفرد الى تحقيق و 

يسعى الى عامة و بمشاريع قدراته المختلفة فيما يتعلق بعمله، أساسية لديه، بل الى تطوير األ

 .(0207تحقيقها على المستوى العام )الخزعلي والمومني، 

التي  األهدافيقوم به، والقدرة على وضع  داء المتوقع من الشخص بماومستوى الطموح يشكل األ

بكل القدرات والطاقات واالمكانات والخبرات التي لديه دون يمكن تحقيقها فيما بعد والعمل عليها 

من خالل الرغبة المشتعلة،  األهدافوهو يعني أيضا السعي لتحقيق  ،يأس أو تراجع أو خمول

إلى جانب  إلى الرؤية الواضحة، والغاية الروحانية، وتقديرها، إضافةالمقترنة بادراك الذات وحبها 

اط، مع الشجاعة، والتحدي من أجل الوصول إلى األفضل في صنع واالنضب االلتزام، واإلصرار،

 (.0207علي، ) المستقبل

الوظيفي للفرد في عمله ومستوى الطموح يوضح مستوى التقدم  الر ضاالربط بين  ويرى الباحث أن  

 الر ضايرفع مستوى  والنجاح لديه، فتقديم المعززات المعنوية والمادية للفرد خالل عمله يمكن أن  

فكار التي ستفيد العمل وتعمل على رفع عن عمله، وهذا يشحن لديه الطاقات للتقدم وتقديم األ

 في المكان الذي يوجد فيه الفرد. األكاديمينتاج، سواء الفكري أو الثقافي أو مستوى اإل

عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط  هي التربوي اإلرشادعملية  ( أن  8991وبين زهران )

يختار نوع الدراسة، والمناهج المناسبة والمواد  ن  ءم مع قدراته وميوله وأهدافه، وألتي تتالالتربوية ا

الدراسية التي تساعده في اكتشاف اإلمكانيات التربوية، وتساعده في النجاح، وتشخيص 

ته ورغبته يحدد اختياراته ويتخذ قراراته، ويحل مشكالته في ضوء معرفَ  ن  أو  التربوية،المشكالت 

 .حقيق التوافق التربوي والمهنيلت
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من أجل نمو العملية التعليمية، ويحتاج الى التقدم في )المرشد التربوي( المستشار التربوي ويعمل 

ضا عالقة بمستوى طموحه في معرفة ما إذا كان للر  ل، الر ضاعمله من خالل رفع مستوى 

 لدراسة.لى هدفه تعزيز العملية التعليمية تم التفكير بهذه اإالوصول 

وجاءت الدراسة الحالية لتحديد ما إذا كان الرضا الوظيفي يؤدي الى رفع مستوى الطموح لدى 

 المستشارين التربويين في منقطة النقب.

 مشكـلُة اّلدراسـة  
نجاز، ا على اإلليصبح قادرً لتحقيقه الموظف الوظيفي من أهم ما يسعى  الر ضا ن  أباعتبار 

المستوى الذي يهدف توقع األفضل في مجال عمله، كما يعد الطموح ج و نتاواالستمرارية في اإل

ويمكن ، من خالله الى الرقي بعمله والوصول الى الدرجات األعلى في السلم الوظيفي الموظف

 مسانًدا ومساعًدا في رفع مستوى الطموح. عاماًل  الر ضايكون  أن  

بسيطة من الدراسات السابقة التي من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة، وجد قلة و  

، ولم يجد أي لدى المستشارين التربويين الوظيفي ومستوى الطموح الر ضاناقشت العالقة بين 

 ن  أ، كما العربية في النقب لدى المستشارين التربويين في المدارسدراسة سابقة ناقشت ذلك 

الوظيفي للمستشارين  الر ضا الحاجة إلى دراسة تفصيلية في منطقة النقب تناقش العالقة بين

الدراسات السابقة ركزت بشكل كبير  حيث إن   مستوى طموحهم إدى إلى التفكير بهذه الدراسة،و 

 : بالسؤال الرئيس اآلتيمشكلة الدراسة  للمعلمين، وتتمثلالوظيفي  الر ضاعلى 

المدارس التربويين في  الوظيفي ومستوى الطموح لدى المستشارين الّرضاعالقة بين ال ما

 العربية في النقب؟

  اآلتية: الفرعية ويتفرع منه االسئلة
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 ؟ التربويين في المدارس العربية في النقب الوظيفي لدى المستشارين الر ضاما مستوى  -0

 ؟التربويين في المدارس العربية في النقب لدى المستشارينما مستوى الطموح  -0

مستوى الطموح لدى المستشارين التربويين في الوظيفي و  الر ضاما العالقة بين مستوى -2

 ؟المدارس العربية في النقب

ين في المدارس العربية الوظيفي لدى المستشارين التربوي الر ضافي مستوى  اختالف يوجدهل -1

 ؟المدرسة( نوع)الجنس، سنوات الخبرة،  اتعزى لمتغير في النقب ي

ين التربويين في المدارس العربية في مستوى الطموح لدى المستشار في  اختالف يوجدهل -5

 ؟المدرسة(نوع )الجنس، سنوات الخبرة،  اتالنقب تعزى لمتغير 

 

 أهميـة الدراسـة
 كونها:  النظرية من تأتي أهمية الدراسة

الوظيفي وعالقته بمستوى الطموح، حيث لم يتم دراسة هذين  الر ضاسعى للبحث في تَ  -

 ن  ، لذلك يمكن أفي البيئة التي تستهدف الدراسة ثبيرة حسب علم الباحالمتغيرين بدرجة ك

 والطموح لدى المستشارين التربوين. الر ضادة في العالقة بين تضيف للمكتبة العربية دراسة جدي

والطموح لدى المستشارين التربويين في النقب، من  الر ضاحاولة تقديم نموذج للعالقة بين م   -

 قهم لطموحاتهم في مجال عملهم. ارائهم نحو تحقيخالل تسليط الضوء على 

 األهمية التطبيقية

كون الباحث ينتمي الى نفس البيئة فهو يستفيد بشكل كبير في معرفة مستوى الرضا  -

 الوظيفي، وعالقته بالطموح لدى المستشارين التربويين في منطقة النقب.



7 

 

فيد أصحاب حاول الدراسة تقديم توصيات ومقترحات من خالل النتائج والتي يمكن أن تت   -

 للمستشارين التربوين في مجال عملهم. الر ضاالقرار في مسألة تحقيق 

 أهـداف الدراسـة
 :اآلتية األهدافتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 

التربويين في المدارس العربية في  الوظيفي لدى المستشارين الر ضامستوى  الىالتعرف   -0

 ؟ النقب

 ؟التربويين في المدارس العربية في النقب لمستشارينلدى امستوى الطموح  الىالتعرف  -0

الوظيفي ومستوى الطموح لدى المستشارين التربويين  الر ضاالعالقة بين مستوى  الىالتعرف  -2

 في المدارس العربية في النقب.

الوظيفي لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية  الر ضااالختالف في مستوى  تحديد-1

 المدرسة(؟ نوعلمتغير )الجنس، سنوات الخبرة،  تبعاب في النق

االختالف في مستوى الطموح لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب  تحديد-5

 ؟المدرسة( نوعلمتغير )الجنس، سنوات الخبرة،  تبعا
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 حدود الدراسة
 :اقتصرت الدراسة على الحدود التالية

)حورة، رهط، اللقية، كسيفه، تل السبع، شقيب  ارس العربية في النقبالحدود المكانية: المد-

 السالم(

 األكاديميالفصل الدراسي الثاني من العام أجريت الدراسة الحالية في الحدود الزمانية: -

0207-0202 

العربية في المستشارون التربويون في مدارس اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود البشرية: -

 النقب.

 ، مستوى الطموحالر ضاالحدود المفاهيمية: مستوى -

 مصطلحات الدراسة
 فيما يأتي توضيح ألهم المفاهيم والمصطلحات التي وردت في الدراسة:

ه، يشغل الذي العمل اتجاه الفرد بها يشعر التي الوجدانية المشاعر مجموع هوالوظيفي:  الّرضا

 أو إشباع مصدر وظيفته تمثل ما فبقدر ،عمله من يحققه أن   الفرد يتوقع الذي شباعومدى اإل

 (.0205)قريشي والسبتي،  الوظيفة هذه عن رضاه يزيد ما بقدر له ومتعددة كبيرة منافع

و أو مهنية عليمية أالمختلفة كالت مجاالتالالتي يضعها الفرد لذاته في  األهدافهو تلك  الطموح:

و عوائق مستخدما خبراته وطاقته البشرية أ اقتصادية ويحاول تحقيقها مهما اعتراه من صعوبات،

 (.0207الرفوع، وامكاناته المختلفة )

واألمين على مراحل التطو ر  ،الذي يمثل مجال الصحة النفسية في المؤسسة: المستشار التربوي

من أجل  ،التدريسية يضع قدراته المهنية تحت تصر ف إدارة المدرسة والهيئة ،لدى الفرد والمؤسسة
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 –مساعدة الهيئة التدريسية في المدرسة لتطوير بيئة تربوية لمتواصل والمشترك للوصولالعمل ا

والتي  ،الشخصي والَبي شخصي، والتي تساعد على التطور العاطفي ،تعليمية ذات جودة عالية

)وزارة  والمعلمين واألهل ،وتطو ر استقاللية عند الطالب ،واالنتماء والمقدرة ،تعطي الشعور بالثقة

 (.0202معارف االسرائيلية، ال

فلسطين، تضم مدن بئر السبع، رهط، عرعرة، تل عراد،  تقع جنوبة صحراوية منطق: النقب

 كسيفة، حورة، اللقية، وغيرها من المدن.
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل

 طار النظري اإل

 عن العمل  الّرضا-

 مستوى الطموح -

 ي التربو  اإلرشاد-

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 طار النظري والدراسات السابقةاإل


 جنبية ذات العالقة إضافة إلى الدراسات العربية واأليتناول هذا الجزء االدب النظري للدراسة 

 الوظيفي: الّرضامفهوم 
تحدث عنها التي  ةخرى الكثير نسان األفي كونه متعلق بحاجات اإل إن احتياج هذا المفهوم يكمن  

للوصول إلى الغاية أمر مرغوب فيه لدى كل  الر ضاالحاجة إلى  ن  أماسلو في هرمه، بإعتبار 

 فرد في المجتمع.

 يحصل الذي واالبتهاج بالسعادة الشعور "هو الرضى ( أن  022، ص0221) يرى الحسنية

 والخدمات، األعمال مجال في فاإلشباع، رغبة عنده أو حاجة إشباع نتيجة؛ اإلنسان عليهما

 خدمة من انتفاعه أو ما لسلعة خالل استهالكه من منفعة من يحققه ما هو المستهلك كر ضى

ه مجموعة من المشاعر ( "بأن  076، ص0202الوظيفي، فقد عرفه دويلة ) الر ضاا م  أ ."ما

 يجابية والسلبية التي يقيم العاملون عملهم بناء عليها".اإل

الوظيفي "هو المزج  الر ضا بأن   (Akehurst at el, 2009) اكيهرست وآخرون يرىفي حين 

وعرفه  .بين شعور العاملين واعتقاداتهم التي تجعلهم يتمسكون بوظائفهم الحالية ويستمرون فيها

ا أم   ه شعور الفرد بالراحة النفسية بعد القيام باشباع حاجاته وتحقيق اهدافه".ن  أ( "ب0200)الزعبي

 أساسية فكرة حول يدور الوظيفي الر ضا مفهوم أن   إلى أشار فقد (Lander, 2009)الندر 

 أي يجابي والسلبي تجاه العمل الذي يقوم به،يتثمل من خالل موقف العامل اإل الر ضاان دها مفا

 له".  كرهه أو له، ميله حيث من لعمله تقديره
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 هأعمالهم وينتج عن تجاه ونالعامليتمثل فيما يبذله  رضا العاملين ( أن  0202الشرايدة )ويشير 

يحصلوا عليه من وظائفهم، وعليه كلما قلت  داركهم لما تقدمه الوظيفة لهم، ولما ينبغي أن  إ

 داريين كلما زاد رضا العاملين.الفجوة بين اإل

 فيصبح هي حالة التكامل بين الفرد وعمله الوظيفي الر ضاّ   أن (0221)السيحاني رىبينما ي

 والتقدم النمو في والرغبة ،الوظيفي طموحه خالل من معها، ويتفاعل الوظيفة تستغرقه   إنساناً 

 عندها وعمله، الفرد بين يجابياً إ يكون قد التفاعل وهذا واالجتماعية، المادية األهداف وتحقيق

 به يقوم الذي العمل عن الر ضا بعدم الفرد وعندها يشعر سلبياً  يكونو  العمل، عن الر ضا يتحقق

 ة ومعنوية.لعوامل مادي نتيجة

أثناء قيامهم  المؤسساتالوظيفي هو الشعور االيجابي لدى العاملين في  الر ضا ن  أويرى الباحث ب

جل الحصول على الحوافز المادية أيهم النجازها بأكمل وجه وذلك من باألعمال الموكلة إل

ربوي يتمثل التستشار وهو فيما يتعلق بالم ،حصول على استحسان زمالئهم بالعملوال ،والمعنوية

التربوي عن العمل في البيئة التي يتواجد فيها، من خالل العالقة الجيدة مع  لمستشارفي رضا ا

دارية الحكيمة التي تقدر جهد المرشد التربوي وتعمل على رفع مستوى الزمالء، وتوفر القيادة اإل

 الحوافز المادية والمعنوية لديه.

 الوظيفي: الّرضاأهمية 
وقد تطرق )الهيتي،  يفي لديه قدرة جيدة على التنبؤ ببعض سلوكات العمل المهمة،الوظ الر ضا ن  إ

الوظيفي تتعرف  الر ضادارة فعن طريق دراسة الوظيفي بالنسبة لإل الر ضاهمية ألى إ( 0202

دارية، ويتم بذلك عددة نحو مختلف جوانب العملية اإلفراد واتجاهاتهم المتدارة على مشاعر األاإل
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يضا معرفة المشكالت التي تهم العاملين أى جوانب القصور ومحاولة تالفيها ويتم التعرف عل

 لوضع الحلول المناسبة التي تكفل للمنطمة التقدم وزيادة االنتاجية.

عمالهم دائهم ألأفراد في عام في نجاحها على مدى فاعلية األتعتمد بشكل  المؤسسات ن  أوحيث 

همية أمر الذي يؤكد ومستوى حماسهم للعمل، األ والتي تتوقف بدورها على درجة رضاهم

الوظيفي يعد التجسيد الواقعي  الر ضا، فدراسة المؤسساتالعنصر البشري في حياة واستمرار 

 (.0200الزعبي، ) لالستفادة من الموارد البشرية العاملة بالمنظمة

 والفكري النفسياألمن واالستقرار  تحقيق في المهمة العناصر أحد الوظيفي الر ضا ويعتبر

 وهو اإلنتاج زيادة إلى طوعاً  يدفعهم حيث اإلدارية، المستويات بمختلف العاملين لألفراد والوظيفي

 (. 0220ا )االغبري، نشاطه طبيعة عن النظر بغض المنظمة تنشده ما المطاف نهاية في

لمجتمع في الوظيفي بالنسبة للمنظمة، والعاملين، وا الر ضا( أهمية 0225ولخص )الشنوفي، 

 النقاط التالية: 

بتكار، بداع واإلترفع لديهم القدرة على اإلفلدى العاملين  الر ضاتعمل على تحفيز الشعور ب .0

نجاز، اإلوالسعي إلى تحقيق الرغبة في  ،التوافق والتالؤم مع بيئة العمل علىالقدرة كذلك 

ياة بشكل عام، وهذا يؤدي عن جودة الح الر ضاوالشعور باألداء،  مستوى تحسينوالمساهمة في 

 مستوى الطموح والتقدم.إلى رفع 

جل رفع مستوى االنتاجية أمن  الر ضاا على صعيد المؤسسات، فهي تسعى إلى تحقيق أم    .0

نتماء من قبل داء العاملين، وهذا يساعد على تحقيق اإلألالفراد، كذلك رفع مستوى الفاعلية في 
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والتأخر عن  خفض الغياب دوران العمل، كذلك فض معدلخالعاملين للمؤسسة، ويعمل على 

 مواعيد العمل، والتقليل من مستوى الشكاوى.

عن وظائفهم كذلك وبالتالي  الر ضافراده بأمهما للمجتمع كونه يؤدي إلى تمتع  الر ضاويعد   .2

 املين عالية، ويكون مستوى اهتمامهم بتنميةفراد العزيادة معدالت االنتاج وبهذا تكون طاقات األ

 مما يؤدي الى االستقرار العائلي وتماسك المجتمع وازدهاره.المجتمع مرتفع 

 الوظيفي: الّرضانظريات لها عالقة ب
هم النظريات كما وردت أويمكن تلخص الوظيفي،  الر ضاتعددت النظريات التي حاولت تفسير 

 :(0202دويلة، ، 0202؛ الهيتي، 0200عند )الزعبي، 

( التي تعنى باحتياجات الفرد األساسية الدنيا Masloنظرية ماسلو)  وأشهرهانظريات المحتوى: 

حتى يتم إشباع تلك الحاجات، ونظرية هيرزبرج  الر ضاه ال يتم واحتياجاته العليا وتتوقع أن  

(Herzberg التي توضح العوامل المؤثرة في الرضى التي من أهمها: اإلنجاز والتقدير )

 البيئة التي ينتمي إليها الفرد ودرجة شعوره باألمن. والعوامل الصحية التي من أهمها

ه نتاج التفاعل بين على أن   الر ضاوهي النظريات التي تفسر  النظريات الخاصة بالعمليات: -

مجموعة من المتغيرات مثل التوقع والحاجات، والقيم، مثل نظرية اإلنصاف والتوقعات التي ترى 

 يحصل عليه من خدمة، مقارنه بما يحصل عليه غيره، وأن   مرهون بمقارنه الفرد بما الر ضا أن  

النسقي للمنظمة التي ينتمي يحدث عندما ال يشعر الفرد بالعدل بسبب االعتالل  الر ضاعدم 

 . إليها

إلى التناقض القائم بين االحتياجات التي  الر ضاوتعيد هذه النظريات  نظريات تلبية الحاجات: -

مقدار ما توفره المنظمة التي ينتمي إليها، فكلما زادت درجة التعارض يطمح الفرد إلى تحقيقها و 
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، وكلما زادت درجة االنسجام بين االحتياجات وما يتحقق منها زادت الر ضاهذه زادت نسبة عدم 

مضاعفة تلك الحاجات  من خاللأهميتها  تكتسب ن  أيمكن  االحتياجات ن  إحيث ، الر ضادرجة 

 .لتي يمكن توفيرها حسب أهميتها للفردالممكن إدراكها حسيًا وا

 .الوظيفي الّرضاالعوامل المؤثرة في 
 أو من الوظيفي العمل أو نفسه الفرد من الناتجة العوامل من بالعديد الوظيفي يتأثر الر ضا إن  

 الر ضاعلى  المؤثرة للعوامل المحددة النظر وجهات تعددت وقد بالفرد، المحيطة التنظيمية البيئة

فمنهم من قسمها إلى عوامل مرتبطة بالهيكل التنظيمي أو  والباحثين الك تاب قبل من يالوظيف

 (.0221)عبد الباقي، بالعوامل الشخصية )الخصائص الديموغرافية( 

 لعاملين أال وهي:الوظيفي ل الر ضاعلى اإلدارة التركيز على العوامل التي تؤثر على درجة  ن  إ

يلة مهمة إلشباع الحاجات المادية واالجتماعية لألفراد، وقد األجور والرواتب: يعد األجر وس .0

عن العمل، فكلما  الر ضاالدراسات إلى وجود عالقة طردية بين مستوى الدخل و  أشارت الكثير من

 لألفراد ارتفع رضاهم عن العمل والعكس صحيح، ومن الجدير ذكره أن   زاد مستوى الدخل

األجر هو من الحاجات الدنيا التي ال تؤدي  دما أكد بأن  نظريته عن هيرزبرغ خالف هذا الرأي في

ن   الر ضاإلى  يختلف ه وهذا الرأي عليه بعض المالحظات التي من الر ضا ما فقط تمنع عدموا 

المجتمع يؤثر هو اآلخر على حاجات األفراد،  األفراد في درجة تفضيالتهم للحاجات كما وأن  

العوامل  سمالي بدرجة أكبر من الدول النامية نظرا ألهميةوتبرز أهمية األجور في ظل النظام الرأ

اجات االقتصادية في حياة األفراد في النظام الرأسمالي، إذ تعد األجور إحدى المشبعات لح

 المؤسساتعلى  قتصادية كالحاجة للتميز والتفوق والنجاح، أن  مختلفة أخرى غير الحاجات اإل

 أجور على يحصلون همأن   العاملون يعتقد ه حينماآت ألن  والمكاف األجور في العمل على العدالة
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 أن   البد لذلك ،الر ضا بعدم إحساس لديهم يخلق أن   شأنه من ذلك فإن عادلة، غير ومكافآت

 في بالعدل العاملون معه يستشعر اإلضافية، والمزايا لألجور نظام بناء على المنظمة تحرص

 . (0226)عباس، المعاملة

 وعدم والملل السأم إلى تفضي والمتكررة الروتينية األعمال وع المهام: إن  محتوى العمل وتن .0

وذلك  واالبتكار والخلق للتفكير وتدفعه الفرد، لدى التحدي تثير الحيوية األعمال بينما اإلبداع،

 في سواء ،ظروف ةألي   الكبيرة االستجابة ودرجة بالمرونة تتسم التي السياسات وضعمن خالل 

 والثبات هذه السياسات باالستقرار تتصف ويجب أن   العمل، لبيئة الداخلي أو رجيالخا اإلطار

 لهم المعنوية الروح ورفع العاملين لدى واالرتياح الثقة وتعزيز تدعيم شأنها من ألن   النسبي،

أكثر األجواء التنظيمية أثرا على األفراد والجماعات  من السياسات هذه تعد لذلك باألداء،

بيقاتها هذه النتيجة متوافقة مع نظرية "هرزبرج" فيما يتعلق بالعوامل الدافعة وتط ن  إوالمنظمة 

 (0221)عبد الباقي، المتمثلة بإثراء الوظيفة

 به وتتمسك عليه تحرص اإلدارة بأن   العامل يشعر أن  فرص التطور والترقية المتاحة:  .2

ثقته  يزيد الذي األمر روري،ض أو جديد هو ما على المتكرر تدريبه طريق عن وذلك لكفاءته،

يتوجب على اإلدارة وضع أنظمة عادلة وغير منحازة للتعامل مع العاملين من بنفسه وبالمنظمة، و 

حيث المكآفات، العقوبات، األجور، الترقيات، أو التدريب، األمر الذي يبعث االرتياح في نفوس 

أن تستخدم  المؤسساتعلى  أن   كما، العاملين ويحفزهم إلى التطور واإلبداع وزيادة إنتاجيتهم

أسلوب التحفيز بمختلف صوره الثواب أو العقاب ألنه يشجع األفراد غالبا إلى تكرار السلوك الذي 

المكافأة في ضوء االنجاز واإلبداع بأسلوب ينسجم  ن  إينطوي على تحقيق المنافع المتوقعة له، إذ 
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)دحالن، قرأنه ورؤسائه في العملأمع رغبة العامل بالحصول على مستوى رضا معين بين 

0200). 

نمط القيادة ورضا العاملين فالنمط القيادي الديمقراطي يؤدي ة: توجد عالقة بين نمط القياد .1

هم إلى تنمية المشاعر االيجابية نحو العمل والمنظمة لدى األفراد العاملين حيث يشعرون بأن  

هذا األسلوب في القيادة  ن  إوتوقراطية إذ يكون في ظل القيادة األ مركز اهتمام القائد والعكس

 (.0226)عباس،  الر ضاوعدم  يؤدي إلى تبلور مشاعر االستياء

ضاءة، ورطوبة، وحرارة  .5 الظروف المادية للعمل: تؤثر ظروف العمل المادية من تهوية وا 

رضا الظروف البيئية الجيدة تؤدي إلى  الفرد لبيئة العمل ولذلك فإن   وضوضاء على درجة تقبل

 بسبب الوظيفي الر ضا عوامل تحديد في كبيرة صعوبة الباحثونوواجه ، لاألفراد عن بيئة العم

 االتفاق من نوعاً  ناك أن   إال محددة، غير الميول هذه وأن   فرد، كل لدى المفضلة الميول كثرة

 .(Dutka, 2008) ضرورياً  األفراد إرضاء فيها يكون التي الواسعة المجاالت على

يتأثر بالكثير من العوامل ويمكن تحديدها في مجال المستشار  الر ضاتحديد  ن  ألباحث ويرى ا

، أيضا بالتنوع في المهام في فرص التطور والترقية المتاحةالتربوي باالجور والرواتب، كذلك ب

 العمل حتى ال يحصل الملل، ويكون ذلك من خالل الحصول على الدورات التأهيلية المختلفة.

 التي تترتب على رضا العامين: النتائج 
يث زيادة درجة ل للموارد، حمثاالستخدام األ الوظيفي يؤدي الى الر ضا ( أن  0222يرى )المازم، 

زيادة درجة الوالء ، و أنفسهمنتاجية سواء للمنظمة، للمجتمع، للعاملين زيادة اإل، و الكفاءة والفاعلية

انخفاض معدالت ، إضافة  الى صابات العملإت من معدال الحد، كذلك فراد للمنطمةوانتماء األ

 زياة الروح المعنوية للفرد العامل نتيجة لرضائه عن عمله.، وأيضا دوران العمل
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 حسب المؤسساتالوظيفي في  الر ضاتترتب على عدم  ن  أويمكن تصنيف النتائج التي يمكن 

يلي: التغيب عن سلوكيات االنسحاب وتتمثل بما  الى (0207؛ المعايطة، 0221)محيسن، 

الصحة البدنية: ، ثم العمل، التأخير، ترك العمل، التقاعد المبكر، نشاط النقابة، واألفعال العدائية

 والشكاوىمراض، عرضة لأل أكثرها غير مرضية، كانو ن  أعمالهم بأالعاملين الذين وصفوا  ن  إ

نتاجية اإل، و أفضلنفسية  رضا من عملهم كانوا بصحة أكثرا العاملين الذين كانوا م  أالبدنية، 

الوظيفي يفضي  الر ضا ن  أذ يعتقد بعض العلماء إداء، واأل الر ضايوجد عالقة بين  داء: انهواأل

 الر ضا ن  أخرون يعتقدون آ، وهناك الر ضاداء يسبب األ ن  أداء، في حين يرى آخرون لى األأ

داء أيكون ناتجًا عن  أن   ام  أ الوظيفي الر ضاارتفاع درجة حيث داء يسببان بعضهما البعض، واأل

 الر ضالى وجود عالقة بين إالسرقة: توصلت الدراسات ، كذلك داء مرتفعألى أو يؤدي أمرتفع، 

و غير راٍض عن أيقوم بالسرقة لكونه محبطًا،  ن  أالموظف يمكن  ن  أالوظيفي والسرقة، وبينت 

 عمله.

نتاجية لديهم، كذلك يؤدي إلى مستوى اإلللعاملين يسهم في رفع  الر ضاتحقيق  ن  ويرى الباحث أ

ليه بما يتناسب مع إحصول العامل على كل ما يصبو فرفع مستوى االنتماء والتقبل للعمل، 

خرى التوجه نحو الفساد ن العمل، ويبعده عن السلوكيات األتحسيبلتفكير لطبيعة عمله، يدفعه 

دم مناسبة العائد بالعمل المطلوب ، كونه يشعر بالظلم لعالر ضاالحصول على  جلوالسرقة من أ

 .منه

 



89 

 

 مستوى الطموح

النفس، ويظهر  يحظى مستوى الطموح باهتمام بالغ من جانب الباحثين والمشتغلين في مجال علم

ا ا بارزً فيها موضوع الطموح مكانً  بوضوح في هذا الكم الهائل من البحوث والدراسات والتي أحتل

مالمح المستقبل، ومشاكل التطور، والتخلف  على حيث يلقى مستوى طموح األفراد الضوء

على مدى الفروق الموجودة بين األفراد في الذكاء  يلقى الضوء هللمجتمع، كما يمكن أن  

معرفة مستوى الطموح وسيلة تشخيصية تنبؤيه لسلوك الفرد في  والشخصية، لذلك فقد يصبح

 المستقبل 

مستوى  من تناول أول ( إلى أن  0200ين، ؛ شاه0221؛ شعلة، 0221ابراهيم، أشار كل من )و 

الذي أجراه لبحث عالقة  وكان ذلك في البحث Hoppe(1930)  الطموح بالدراسة هو هوب

الشخص أو غاياته أو ما ي نتظر منه  ه أهدافالنجاح والفشل بمستوى الطموح، حيث عرفه بأن  

تطلعات الفرد  طة مهمة ألن  مستوى الطموح تعتبر نق تحديد القيام به في مهمة معينة. كما أن  

معينة من حياته ويسعى كي يصل في كل منها إلى ذلك المستوى  وطموحاته تنتمي إلى جوانب

طاره المرجعي، ويشعر الفرد بالنجاح إذا بلغ مستوى طموحه فكأن الذي يتفق وتكوينه  النفسي وا 

وفيما يستهدف  من أعمالمستوى الطموح معيار يحكم به الفرد على نجاحه أو فشله فيما يقوم به 

 تحقيقه من غايات. 

 :مفهوم مستوى الطموح
وسلوكه، فبالرغم من كثرة  ي عتبر مستوى الطموح أحد العوامل األساسية التي تحدد نشاط الفرد

الذي يستخدمه الفرد لتحديد أهدافه، ويعبر  ه المعيارها اتفقت بأن  تعريفات مستوى الطموح إال أن  

لبلوغه، وقد يكون مرتفعًا أو معتداًل أو منخفضًا، واتفقت معظم  ي يتطلععن مستوى األداء الذ
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لتحقيقه في  ه الهدف الذي يتطلع إليه الفرد ويسعىالتي تناولت مستوى الطموح على أن   الدراسات

نجاح السيكولوجي للفرد وخبرات ال يتوافق هذا الهدف مع التكوين أحد جوانب الحياة، شريطة أن  

طاره المرجعيوالفشل لديه و   .(0221حسيب،  ؛0111)يوسف،  ا 

من خالل توفر  يتحدد بالهدف الذي يسعى الفرد إلى تحقيقهمستوى الطموح  ن  أويرى الباحث 

حباط تؤثر فيه، كاإل ن  أيتحمل الفرد جميع الحاالت التي يمكن  ن  أالقدرة على تحقيقه على 

 يتجه نحو التفاؤل. ن  أوالشعور بالنقص، و 

 :المؤثرة في مستوى الطموح بعض العوامل

العوامل قد تؤثر في مستوى هناك بعض  ( إلى أن  0202؛ المطيري،0111أشار )يوسف، 

ذكاء كان باستطاعته  ه كلما كان الفرد أكثر قدرة عقلية وأعلىن  إ حيث القدرة العقليةوهي  الطموح

كلما كان الفرد  ن  إحيث  النضج، إضافة إلى القيام بتحقيق أهداف أكثر صعوبة وتحقيق طموحه

تحقيق أهداف الطموح، وكان أقدر على التفكير في هذه و جمع  أصبح قادًرا علىأكثر نضجًا 

 المادي والمعنوي مثل حيث يعد التحفيز لتحفيزاأيضا  ،والغايات للوصول إلى طموحه الوسائل

ى الطموح، حيث مستو  الترقيات( من العوامل الهامة التي قد تساعد على رفع– الحوافز –األجور)

الجانب ، إضافة إلى تساعد اإلنسان على تنظيم نشاطه وتوجهه نحو تحقيق الهدف

عجابهم بنشاطه كالشعور  الجو العام الذي ي مارس فيه العمل حيث االنفعالي بتقدير الزمالء وا 

نتاجه، وعالقته الجيدة ر ه مقبول ومحبوب من جماعة العمل كل ذلك ت عتببرؤسائه وشعوره بأن   وا 

 المهمة التي قد تؤثر في ارتفاع مستوى الطموح، وعكس ذلك قد يؤدي إلى كراهية من العوامل

نظرة وأخيًرا  طموحه وقد يسبب في غيابه المتكرر وبالتالي خفض مستوى الفرد للمؤسسة وللعمل

تقبل ي حققه من أهداف في مس يتوقع أن   ت ؤثر نظرة الفرد إلى المستقبل وما، فالفرد إلى المستقبل
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يمتد بصره وتفكيره إلى مستقبل زاهر يكون تحصيله  حياته على أهدافه الحاضرة، فالشخص الذي

 .ينظر للمستقبل بمنظار ضعيف أو متدني ومستوى طموحه مخالفًا لشخص

وهي األسرة  هناك عوامل أخرى قد تؤثر في مستوى الطموح ( أن  0221كما أشار )حسيب، 

الرفاق، المستوى االقتصادي  نشئة االجتماعية بها، جماعاتجتماعية وأساليب التإكمنظومة 

 .بالنفس للفرد، التحصيل الدراسي، مفهوم الذات، والثقة

مستوى الطموح حيث  وجهة الضبط من العوامل المؤثرة في ( أن  0226وأشار )محمد والشحات، 

د ذو وجهة الضبط الفر فالطموح،  توجد عالقة ارتباطية موجبة بين وجهة الضبط الداخلي ومستوى

وبالتالي فهو يعتمد على  ؛أفعاله ويتحمل مسئولية تصرفاته الداخلي يعتبر نفسه مسؤواًل عن نتائج

 .أهدافه ويسعى لتحقيقها نفسه في تحديد

من العوامل المؤثرة في مستوى طموح الفرد: العوامل الفردية  ( أن  0202وبين عبد السالم )

ضج، ومفهوم الذات، وتقدير الذات، وخبرات النجاح والفشل، وتتمثل في النوع، والذكاء، والن

 .ومركز التحكم

الطموح يعتمد بدرجة كبيرة على العوامل ذات العالقة بالفرد، إذ يحدد مستوى  ن  يرى الباحث أ

 اإلرادة، أم ال، فإذا توفرت لدى الفرد األهدافالذكاء والنضج، القدرة على االستمرار في تحقيق 

 يحقق الهدف الذي يصبو اليه. ن  دم اليأس يستطيع أوالمتابعة وع
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 :خصائص الفرد الطموح

غريب  ؛0221الشخص الطموح له خصائص يتميز بها عن غيره حيث أشار )شعلة،  إن  

أن  الفرد وهي  هناك بعض الخصائص التي يتميز بها الفرد الطموح ( بأن  0202والعضايلة، 

من أجل مستقبل يعمل دائمًا قبى على نفس الحال بل الطموح يستمر في البحث عن النجاح وال ي

، إضافة لكونه دائما ال يخشى المغامرة أو المنافسة أو المسؤوليةأفضل، كذلك فهو متحٍد قوي، ف

لم تظهر نتائج  ال يجزع إن  ، كما أن ه بأسباب الوصول إلى التقدم وال يستسلم للفشل بسهولةيهتم 

فاح حيث يتحمل الصعاب في سبيل الوصول إلى هدفه وال لديه ميل إلى الك، و جهوده سريعاً 

الجهد والمثابرة كفيالن  المثابرة حيث يؤمن بأن  ، ويستمر في يمنعه الفشل عن معاودة جهوده

 .بالتغلب على الصعاب

 أقسام مستوى الطموح

 مستوى الطموح المرتفع المبالغ فيه، ويعبر عن ما يتطلع إليههناك عدة أقسام للطموح، وهي 

الفرد وال يتوقع تحقيقه، ومستوى الطموح المتوسط أو المعتدل: وهو ما يتطلع إليه ويتوقع تحقيقه، 

عبد العظيم، )إليه ومستوى الطموح المنخفض: ويشير إلي عدم قدرة الفرد على تحقيقه أو التطلع 

0222). 

ال يرضى ه ال يقنع بالقليل، و ومن خصائص األشخاص المتمتعين بمستوى طموح مرتفع: أن  

بمستواه ووضعه الحالي، ويجاهد في تغييره، ويضع خططًا مستقبلية يسير على خطاها، وال يؤمن 

بالحظ أبدًا بل يؤمن بالجد واالجتهاد وال يخشى المغامرة وأحيانًا يكون مجازفًا، وال ينتظر الفرصة 

شكل سريع بل يضع تظهر نتائج أعماله ب لتأتيه بل بتقدم هو لها ويخلق الفرص، وال يتوقع أن  



23 

 

تخمينات وفروضًا مبنية على األسس العلمية السليمة حسب توافر البيانات لديه، ولديه قدره فائقة 

 (0202)شعلة،  على تحمل المشاق حتى يصل لهدفه

يصل إليه أو  المستوى الذي يطمح الفرد أن   ( بأن  0221ويدعم ذلك ما أشار إليه عبد القادر )

تحصيله الدراسي أو في انجازه العلمي أو في إنتاجه أو في مهنه ويجتهد يتوقعه لنفسه سواء في 

لتحقيقه معتمدًا في ذلك على مدى كفاءته وقدراته، وعلى مالءمة الظروف الخاصة به وبالبيئة 

 .من حوله

مستوى الطموح هو بعد من أبعاد الشخصية ويعبر عن قدرة الفرد  أن   (0202عبد السالم )ويرى 

 األهدافومحاولة الوصول إلي تحقيق هذه  ،والتخطيط لها في جوانب حياته دافاألهعلى وضع 

مكاناته وتطلعاته  متخطيًا كل الصعوبات للوصول إلي مكانة أعلى مما هو عليه وفقًا لقدراته وا 

 .المستقبلية وذلك طبقًا للعوامل المؤثرة فيه سواء كانت ذاتية أو بيئية

هدافه التي يضعها نصب عينه يق أحقتطموح هو الذي يستطيع المستشار ال ن  وهنا يمكن القول إ

و معيقات، فالتصميم مهما كان هناك عقبات أ األهدافهذه  من خالل االستمرار في التوجه نحو

 تساعد بشكل كبير في تحقيق الهدف. اإلرادةو 

 :النظريات المفسرة لمستوى الطموح

تفسر هذه النظرية مستوى الطموح من :  (Escalona) نظرية القيمة الذاتية للذات السكالونا

خالل ميل الفرد لوضع مستوى طموح بعيدًا عن الطموح المبالغ فيه وبعيدًا عن المنخفض جدًا 

الفرد غالبًا يبحث  الفرد لديه رغبه في أن يصل بمستوى طموحه إلي أقصى حد ممكن، وأن   وأن  

ت النجاح والفشل السابقة والمتوقعة عن مستوى طموح مرتفع والقيمة الذاتية للهدف واحتماال
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عليهم يتحدد االختيار، ويوجد بين البشر فروق جوهرية في مدى تجنب الفشل أو البحث عن 

النجاح، وتوجد عدة عوامل تساهم في النظرة المستقبلية للموقف سواء بالنجاح أو الفشل منها: 

واالستعداد للمغامرة، واقتراب أو بعد التوقع، والرعب، والرهبة، وقلق المستقبل والخبرات السابقة 

الفرد من دائرة الفشل ومدى تحصيله العلمي وانجازاته العلمية، ومدى رؤيته لألحداث 

  .(0220)مهني، بواقعية

تفسر هذه النظرية مستوى طموح الفرد  :(Hanary Murray) نظرية الحاجات هنري موراي

وعندما تواجهه صعوبة في تحقيق ما يتمناه، عليه بالنظر إليه على أنه يريد تحقيق مكانة مرتفعة 

يفكر في عدة بدائل ويختار منها، وأثناء ذلك يمر بعدة تناقضات بين فشل ونجاح، حب  أن  

وقد حدد موراي عدة حاجات لكي يصف من خاللها أنماط السلوك واالنفعاالت المصاحبة ، وكره

ط من قدر الفرد، والحاجة إلي التعويض، لمستوى الطموح وأبعاده منها الحاجة إلي تجنب ما يح

 (.0112، والحاجة إلي االنجاز)عبد الرحمن

اإلنسان له دوافع اجتماعية، وله آمال وطموحات يسعى جاهدًا على  :(Adler)نظرية ادلر

نضعها في عين  تحقيقها، وقد نوه ادلر إلي مجموعة من المحاور والمفاهيم التي يجب أن  

دوافع التي تدفع الفرد لتحقيق أهدافه وهي: الذات الخالقة، والكفاح في االعتبار عند تفسير ال

الوهمية التي ترجع لسوء تقدير الفرد  األهدافالنهائية القابلة للتحقيق و  األهدافسبيل التفوق، و 

 .(0220)مهني، 

ن  ، و و بيئيةحيطة بالفرد سواء كانت اجتماعية أالنظريات اهتمت بالعوامل الم ن  أيرى الباحث  ا 

ميل إلى أو منخفض، و أتحدد شكل الطموح، ومستواه، مرتفع  ن  هذه العوامل هي التي يمكن أ
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نظرية ادلر كونه اهتم بالحديث عن الذات الخالقة، أي االنسان المبدع المكافح في أي بيئة كان 

 يحقق اهدافه. ن  أيمكن 

 التربوي اإلرشاد
ن ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس هو الشخص المؤهل مهنيًا، وميعد المرشد التربوي 

 (.8996التربوي يمارس هذه المهنة في المدارس فعاًل )وزارة التربية والتعليم الفلسطيني،  اإلرشادو 

مساعدة الطالب ها ن  التربية بأ اإلرشاد( فقد عرفت عملية 2181ا وزراة المعارف االسرائيلية )أم  

لى اإلستغالل ا  دف إيصالهم للعمل بجودة عالية، و ة، بهكفرد والمدرسة كمؤسسة اجتماعية تنظيمي

األقصى للطاقات الكامنة بهم على أحسن وجه، في جو داعم بناء ومتقبِّل، باإلرتكاز على حقوق 

 الطالب.

 مجالت عمل المرشد: 

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

التعليمية المدرسية التي يطمحون إليها والتوافق  األهدافذ القرارات التي تتعلق بتحقيق بشأن اتخا

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

 .(2181سرائيلية، )وزارة المعارف اإلعام

 مجالت عمل المرشد المدرسي:

 المرشد المدرسي في:( مجاالت عمل 2113السفاسفة) حدد

نفعالية، إويهدف إلى مساعدة المسترشد الذي يعاني من اضطرابات ي: اإلرشادالمجال النفسي -

ية المختلفة مثل: تنمية القدرة على فهم الذات، كيفية التغلب على اإلرشادعن طريق األنشطة 
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المتعلم في التخلص مشاعر الدونية والنقص، ومواجهة الصراع بين الواقعية والمثالية، مساعدة 

من اليأس والكآبة، ومواجهة عدم القدرة على التركيز الناتج من تأثير الضغوط النفسية 

 واالجتماعية.

ا، في ويهدف إلى مساعدة المتعلمين والمتفوقين والعاديين والمتأخرين دراسيً المجال المهني:  -

التعريف بمدى مالئمة  مثل:ة ية المختلفاإلرشادالتخطيط الدراسي والمهني عن طريق األنشطة 

قدراتهم لمتطلبات المهن التي يرغبونها، وتكوين مهارات معرفة وفهم الذات وتطويرها، التوعية 

ا لها، تقديم معلومات عن ومجاالت العمل التي يؤدي إليها أو يعتبر رافدً  ،بين التخصص الدراسي

فهوم ذا موجب لدى المتعلم سوق العمل، ماذا يحتاج وما هو مطلوب من تخصصات، وتكوين م

 حول: اهتماماته واتجاهاته وأهدافه وأسلوب حياته المهنية المستقبلية وغير ذلك.

ويهدف إلى مساعدة المسترشدين الذين يواجهون صعوبات تؤثر في أدائهم المجال األكاديمي: -

اد الدراسية، التغلب على الرسوب في المو  مثل:ية المختلفة اإلرشادالمدرسي عن طريق األنشطة 

وتحسين مستوى الدافعية للتعلم، وتحسين عادات الدراسة والمذاكرة الصحيحة والتعريف بها، وحث 

الطلبة على تنظيم الوقت واستغالل أوقات الفراغ من خالل إكساب مهارات إدارة الوقت، 

والتعريف بكيفية  والتعريف بكيفية التخطيط للبرامج الدراسية في المدرسة الثانوية والجامعة وغيرها،

 وضع أهداف أكاديمية واقعية ممكنة التحقيق وغير ذلك.

ويهدف إلى مساعدة المسترشدين الذين يعانون من عدم التوافق مع البيئة المجال الجتماعي:  -

ية المختلفة مثل: فهم أسلوب اإلرشادالمدرسية والبيئة المحيطة، عن طريق مجموعة من األنشطة 

وافق مع المحيط، وتطوير القدرة على تكوين عالقات إيجابية جيدة مع الزمالء، إدارة الوقت، والت

وفتح قنوات اتصال مع كافة عناصر البيئة المدرسية، تقبل النقد البناء، تزويد المتعلم بمعلومات 
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عمن كيفية اختيار أسلوب الحياة االجتماعية األفضل، التعريف بأسلوب تفهم المشكالت األسرية 

ا، وتدريب المتعلمين على الكثير من المهارات االجتماعية، ومراعاة اآلداب العامة ومواجهته

 وغير ذلك من األمور الهامة. 

 التربوي:  اإلرشادوظائف 

 التربوي هي: اإلرشادهم وظائف أ ن  أ (2116وضح البرديني)

 وينصب  متطلبات النمو المختلفة للفردوهي تلك الوظيفية التي تهتم ب :الوظيفة النمائية

النواحي الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية ومساعدة الطلبة على تحقيق االهتمام فيها على 

 وقدراته.النمو إلى أقصى حد ممكن تسمح به إمكاناته 

 وقاية األفراد من الوقوع في المشاكل.والتي تهتم ب :الوظيفة الوقائية 

 للتخلص من  للفردية الفنية الممكنة اإلرشادية تقديم المساعدة العلمتهتم ب: الوظيفة العالجية

الصعوبات االجتماعية والتربوية والنفسية والمهنية التي تواجههم والعمل على حلها واتخاذ القرارات 

 المناسبة حولها.

 التربوي:  اإلرشادأهداف 
، 8991)زهران، كما وضحها  التالية األهدافية في المدرسة إلى تحقيق اإلرشادتهدف العملية 

 :(48ص

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

 سويًا أو جانحًا ،دراسيًا متفوقًا أو متأخرًا أو مميزًا أو عاديًا فردًاسواء أكان " يكون أن يستطيع

 .حيحـص لشكـب اـويتقبله ذاته عن يرضى أن  لأج من
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التغيير ـب واالجتماعية الطبيعية والبيئة السلوك لتناو التوافق عنيوي: التوافق تحقيق -

 ات الفردـحاج باعـإش يتضمن التوازن وهذا، وبيئته الفرد بين توازن يحدث حتى، لوالتعدي

 التوافق تحقيق، والشخصي التوافق تحقيق التوافق مجاالت وأهم، البيئة متطلبات ومقابلة

 واالجتماعي.  ، وتحقيق التوافق المهني،التربوي

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

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

 وإزالة ة األسبابـوإزال هاـوأعراض شكالتـالم بابـأس على التعرف ذلك ويتضمن، بنفسه

  األعراض.

 ة والتربويةـالتعليمي ةـالعملي سينـتح ىـإل التربوي اإلرشاد يسعى: التربوية العملية تحسين-

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

 :   (25، ص2113عوض، ) يلي بما عام

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

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

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

 .  قدراتهم ضوء في

 ة الطالبـمعرف يـف دـيفي، واالجتماعية يةوالمهن األكاديمية المعلومات من مناسبإعطاء كم  -

 .  النفسية والصحة النفسي التوافق تحقيق وفي لذاته
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 ى يحققواـحت، ةـممكن طريقة لبأفض، السليم لوالتحصي المذاكرة طريقة إلى الطالب توجيه -

 النجاح.  من ممكنة درجة أكبر

 مهام وواجبات المرشد التربوي: 
 شد التربوي هي:مهام المر  ( أن  2111ربيع) بين

  الطلبة.التعاون مع اإلدارة المدرسية والمدرس لحل مشكالت  .8

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

  جماعية.المساعدة لحل مشكالتهم فردية كانت أم 

لزيادة ثقته المحافظة على سرية المعلومات التي تتطلب ذلك حفظا على مصلحة المسترشد و  .3

  بالمرشد.

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

السلوكية الحادة( إلى الجهات المختصة، سواء كانت في مجال خدمات الطالب أم في مجال 

 الصحة النفسية والعالج النفسي.

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

 المذاكرة أو فهم مادة دراسية معينة. 

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

 دراسي وتحديد المشكالت الفردية والجماعية والتربوية منها والنفسية. 

دراسة الحالة، سجل توزيع الطلبة على  )سجلمثل  اإلرشادتنظيم سجالت خاصة بعملية  .7

 سجل عن الفروق الفردية بين الطلبة(.  الفصول،
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التعرف على ميول الطلبة واتجاهاتهم واستعداداتهم وقدراتهم العقلية والجسمية لغرض توجيههم  .1

 التوجيه الصحيح.

يتم التركيز في  ن  أو  التعاون مع إدارة المدرسة في وضع برنامج عمل منظم لإلرشاد والتوجيه، .9

ا( لرعايتهم كال حسب المتخلفين أو المتفوقين دراسيً )العاديين البرنامج على الطلبة غير 

 احتياجاته. 

إقامة عالقات ودية مع أولياء أمور الطلبة للتعاون معا من اجل حل مشكالت أبنائهم  .81

 المدرسية.

 المدرسي في النقب اإلرشاد

لمعارف االسرائيلية لذلك فهي تلتزم بما تقدمه وزارة المعارف من تخضع منطقة النقب إلى وزارة ا

تي تمثلت كما بينتها ي في المدراس الحكومية في النقب، والاإلرشادشروط حول آليه العمل 

 ( فيما يأتي:2181الوزارة )

واألمين على مراحل التطو ر  المؤسسة،المستشار التربوي، الذي يمثل مجال الصحة النفسية في و  

التدريسية، من أجل  لدى الفرد والمؤسسة، يضع قدراته المهنية تحت تصر ف إدارة المدرسة والهيئة

)وزارة المعارف االسرائيلية،  التربوية التالية األهدافالعمل المتواصل والمشترك للوصول إلى 

0202): 

 عالية، والتي تعليمية ذات جودة  –مساعدة الهيئة التدريسية في المدرسة لتطوير بيئة تربوية

الشخصي والَبي شخصي، والتي تعطي الشعور بالثقة، واالنتماء  –تساعد على التطور العاطفي

 والمقدرة، وتطو ر استقاللية عند الطالب، والمعلمين واألهل.
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  تطوير الوعي في المؤسسة التربوية الحتياجات الفرد، من خالل الحساسية واالنتباه للتباين بين

 وذلك بإتاحة ظروف تمكنهم من التعبير الذاتي )األصيل(. معلمين،والجمهور الطالب 

 عملية )سيرورة( استشارية يصل فيها الفرد لمعرفة ذاته ومعرفة قدراته، ميوله وطموحاته  تطوير

 من خالل تحك م وتوجيه ذاتي.

  تطوير وتعزيز مهارات )مؤهالت( ضرورية، تكسب أدوات وقدرة مواجهة فعالة مع أوضاع

مختلفة من عالم الطالب بهدف الوصول لتطوير ذاتي وأسلوب حياة مهم وذا معنى في  حياتية

 المستقبل )مهارات حياتية وذكاء عاطفي(.

  تطوير المناعة لدى الفرد والمؤسسة لمواجهة سيرورات التطور واألزمات غير المتوقعة، كذلك

 األوضاع الضاغطة التي تعتبر جزًءا من الحياة اليومية.

  في تطوير الطالب كمتعل م مستقل يتحمل مسؤولية تعليمه، من خالل زيادة وعي الهيئة مساعدة

 التدريسية لسيرورات التعلم لديها ولدى طالبها.

  تنمية الوعي، دقة الشعور والتعاطف الوجداني، والمسؤولية تجاه اآلخرين، من خالل التأكيد

 على قيمة العطاء والمساعدة.

 تداخل وتعاون بين األهل والمدرسة، كأساس لوجود مناخ بالجودة  المساعدة في تطوير عالقة

 العالية.

للشخص الذي يعمل بوظيفة مستشار تربوي هو  (0202) التعريف الرسمي لوزارة المعارفو 

بناًءا على تعريف قسم الخدمات النفسية  المهنية، تكون"معلم مستشار" شروط تشغيله وتبعيته 

 ( .0/ ח"נ (،א) 7/ ב"ס ،0/ ה"מ ،0/ א"מ) ي منشور المدير العام)شيفي( ومثبتة ف االستشارية
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رخصة االستشارة والتأهيل: رخصة االستشارة الثابتة أو المؤقتة، ت منح للعامل في مجال التدريس 

االستشارة التربوية والحاصل عليه من مؤسسة  في األقل،والحامل للقب األكاديمي الثاني، على 

الي في البالد أو في الخارج، وصاحب شهادة تدريس من مؤسسة معترف معترف بها للتعليم الع

بها لتأهيل المعلمين في البالد أو في الخارج. وللحصول على رخصة استشارة ثابتة يتطلب األمر 

، ولمزيد من التفاصيل حول المستشار لمستشار عن طريق كبير المستشارينعملية تقييم لعمل ا

 (5اإلسرائيلية انظر ملحق ) التربوي حسب وزارة المعارف
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 الدراسات السابقة 

والطموح، وذلك من أجل الوظيفي  الر ضاالمتعلقة بهذا الجزء الدراسات العربية واالجنية  ضم  

االستفادة منها في مقارنه النتائج، وتعد الدراسات السابقة هي الجهود التي يتم االستناد اليها لفهم 

دراسة الحالية يمكن االستفادة منها في معرفة مستوى الرضا العالقة بين المتغيرات، وفي ال

 الوظيفي لدى المرشدين التربويين) المستشارين( وايضا مستوى الطموح.

  ذات العالقة بمستوى الرضا الوظيفي ومستوى الطموح.الدراسات أول: 

 ( 5102دراسة حميد وعبد اهلل )

ي وعالقته بمستوى اإلرشادعن العمل  الر ضاين ف إلى العالقة االرتباطية بر هدفت الدراسة التع

على عينة عن العمل ومستوى الطموح  الر ضاهداف الدراسة طبق مقياس ا ألالطموح، وتحقيقً 

( مرشد ومرشدة، كما قامت الباحثتان باستخراج الخصائص السيكومترية 841دراسية بلغت )

معامل ارتباط بيروسون واالختبار  حصائيا باستعمالسين وبعد معالجة نتائج البيانات إللمقيا

ه ال يوجد رضا عن العمل لدى المرشدين، ووجود ن  أظهرت النتائج أالتائي لعينة واحدة ولعينتين، 

ظهرت وع ولصالح اإلناث، كما أنوحسب متغير ال الر ضاحصائية في مستوى إفروق ذات داللة 

توجد فروق ذات داللة احصائية في  مستوى الطموح لدى المرشدين كان متوسطا، وال النتائج بأن  

عن العمل  الر ضاهناك عالقة ارتباطية طردية بين  ن  أمستوى الطموح وحسب متغير النوع، و 

 ي ومستوى الطموح.اإلرشاد

 (5105دراسة الزهراني )

 ومستوى ياإلرشاد العمل عن الر ضا مستوى بين العالقة على التعرف إلى الدراسة هدفت

 متغيري ضوء في ياإلرشاد العمل عن الر ضا مستوى في الفروق عن والكشف الطموح،
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 إجراء وتم ، جدة بمحافظة الطالبيين المرشدين من عينة لدى (الخبرة سنوات – التخصص)

 بمراحله العام التعليم مدارس مرشدي من طالبياً  مرشداً  (62) من مكونة عينة على الدراسة

 مستوى بين موجبة ارتباطية عالقة هناك أن نتائجال وكشفت (0122( للعام جدة بمدينة الثالث

 عدم النتائج أظهرت كما الطالبيين، المرشدين لدى الطموح ومستوى ياإلرشاد العمل عن الر ضا

 المتخصصين المرشدين بين العمل عن الر ضا مستوى أبعاد في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 في إحصائية داللة ذات فروق وجدت حين في التخصص، لمتغير تبعاً  وذلك المتخصصين وغير

 الذين الطالبيين المرشدين لصالح وذلك الخبرة سنوات في ياإلرشاد العمل عن الر ضا مستوى

 .سنة 05 من أكثر ياإلرشاد العمل في خبرتهم

 الوظيفي  الّرضاالدراسات العربية المتعلقة بثانيا: 

 ( 5102دراسة المعايطة )

درجة الرضا الوظيفي الذي يحظى به معلمو ومعلمات مرحلة ما بعد هدفت الدراسة التعرف إلى 

التعليم األساسي في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء باالردن من وجهة نظرهم، وقد بلغت عينة 

( مدرسة ما بعد التعليم األساسي في لوقاء 86( معلما ومعلمة موزعين على )211الدراسة )

وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ائية، الرصيفية تم اختبارهم بطريقة عشو 

احصائية تعزى الثر النوع وكانت الفروق لصالح فئة االناث في المجاالت التالية: مجال مدير 

المدرسة والترقي واألجر، ومجاالت االتجاهات نحو العمل، ومال الوقت وأهميته، وتبين عدم 

لمسؤولية والعمل، وتقدير الذات، كما أزهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في مجالي ا

وجودد فروق ذات داللة احصائية ألثر سنوات الحبرة في جميع المجاالت، وجاءت الفروق 
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( سنه، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية 85-88لصالح فئة الخبرة )

 األداة ككل. تعزى ألثر المؤهل العلمي في جميع المجاالت وفي

 ( 5102دراسة خليل )

هدفت الدراسة إلى التعرف على الكفايات اإلرشادية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى مرشدي 

( مرشدا، وتم بناء مقياسين: مقياس الكفايات 022الطالب بمنطقة جازان، وتكونت العينة من )

بة ودالة إحصائيا بين اإلرشادية، ومقياس الرضا الوظيفي، ومن النتائج وجود عالقة موج

الكفايات اإلرشادية والرضا الوظيفي، وأنه يمكن التنبؤ بالرضا الوظيفي بمعلومية الكفاية 

الشخصية والكفاية المعرفية، وأن أكثر الكفايات اإلرشادية المدروسة إسهاما في التنبؤ بالرضا 

 .الوظيفي هما الكفاية الشخصية والكفاية المعرفية

 (8192زواق)دراسة عبد الحق و 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة التي تربط الرضا الوظيفي بدافعية اإلنجاز لدى أساتذة 

التربية البدنية في مرحلة التعليم المتوسط بوالية المسيلة، وهذا باستعمال منهج وصفي ذي 

ق بين األساتذة الطابعين االرتباطي والمقارن، وكذا التحقق أو الكشف عن ما إذا كانت هناك فوار 

في كل من الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز، وقد تم ذلك باستخدام عينة عشوائية قدر حجمها 

أستاذا من أساتذة التعليم المتوسط تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة، وبعدها تم تطبيق  (75)

وصلنا في هذه مقياسين األول لقياس الرضا الوظيفي، والثاني لقياس دافعية اإلنجاز، وقد ت

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات الرضا الوظيفي  - :الدراسة إلى أهم النتائج التالية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األساتذة مرتفعي  - .والدافعية لإلنجاز لدى األساتذة
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 .ضا الوظيفيومنخفضي الرضا الوظيفي في مستوى الدافعية لإلنجاز لصالح األساتذة مرتفعي الر 

 .ال توجد فروق بين الجنسين في كل من الرضا الوظيفي والدافعية لإلنجاز -

 

 ( 5102دراسة الهلة )

 ياإلرشاد للعمل المعيقة المشكالت طبيعة بين الموجودة العالقة على التعرف إلى سةاالدر  هدفت

 واألقدمية، لجنسا :وهي الوسيطية راتالمتغي من عدد وجود ضل في وكذلك العمل، عن الر ضاو 

 عينة تكونت كما الوصفي المنهج على االعتماد ثم دراسةال تساؤالت على اإلجابة أجل من

 الحصر بطريقة أخذت حيث المدرسي، التوجيه إطار في ومستشارة، امستشار  (62)من سةار الد

 ماستخد ورقلة-غرداية بواليتي المدرسي التوجيه مركزي من سحبها وتم/ عليهم وطبق الشامل

 وقد العمل، عن الر ضا يقيس والثاني ياإلرشاد للعمل المعيقة المشكالت يقيس األول استبيانين

 ياإلرشاد للعمل المعيقة المشكالت طبيعة في عكسية عالقة وجود على سةاالدر  نتائج كشفت

 ياإلرشاد للعمل المعيقة المشكالت طبيعة تختلف ال -التوجيه مستشاري لدى العمل عن الر ضاو 

 مستشاري لدى العمل عن الر ضا يختلف وال واألقدمية الجنس باختالف التوجيه مستشاري دىل

 .واالقدمية الجنس باختالف التوجيه

 ( 8194دراسة دويلة )

هدفت الدراسة الى التعرف على الرضا الوظيفي لدى معلي المرحلة الثانوية بدولة الكويت في 

( معلم ومعلمة بالمرحلة الثانوية 022اسة من)ضوء بعض المتغيرات، وقد تكونت عينة الدر 

توصلت الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في بالتساوي، وقد  بالكويت موزعين

 درجات الرضا الوظيفي تبعا لمتغير سنوات الخبرة.
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 ( 8198دراسة أبو رحمة )

الوظيفي لدى  الر ضاب هدفت الدراسة إلى تحليل ضغوط العمل بالمؤسسة والتعرف إلى عالقتها 

وقد اعتمد الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي. وقد  .المشرفين التربويين بمحافظات غزة

االستبانة كأداة  الباحث غزة. واستخدمبمحافظة  على جميع المشرفين التربوين مجتمع شمل

ور يعانون من ضغوط للوصول إلى نتائج الدراسة والتي أظهرت أن أكثر المبحوثين من فئة الذك

كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى  .في العمل مصدرها عبء الدور

من نتائج الدراسة إعادة النظر في أجور العمال والحوافز غير و إلى المتغيرات الديمغرافية. 

 .هذه المحافظات المادية وزيادة االهتمام بالمشرفين

 ( 8198دراسة الحيح )

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

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

 في وذلك ومعلمة، معلما( 0252) عددهم والبالغ الخليل، شمال تربية في المعلمين جميع من

 التحليلي، الوصفي المنهج الدراسة واتبعت ،0200-0202 الدراسي العام من ولاأل الفصل

 بتطويرها قام استبانة الباحث واستخدم ومعلمة معلماً ( 012) قوامها عشوائية عينة اختيرت حيث

 أربعة مجاالت إلى ومقسمة فقرة( 22) من مكونة استبانة عن عبارة وهي الدراسة أهداف لتحقيق

 (.األداء ومجال المهني، والمجال االجتماعية، العالقات ومجال خصية،الش مجال: )هي

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

 عام، بشكل الدراسة مجاالت على كبيرة، كانت الخليل شمال تربية في الحكومية المدارس في
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 بينما الدراسة، مجاالت جميع بين درجة أعلى على واألداء الشخصية مجاالت حصلت حيث

 الدراسة وكشفت كما متوسطة. درجة على المهني والمجال االجتماعية العالقات مجال حصل

 عن الر ضا درجة نحو والمعلمات المعلمين استجابات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن

 تظهر لم حين في فأكثر(. سنة 00) الفئة الحلص الخبرة سنوات لمتغير تعزى التربوي المرشد

 عن الر ضا درجة نحو والمعلمات المعلمين استجابات بين إحصائية، داللة ذات فروق الدراسة

 العلمي. والمؤهل الجنس لمتغيري تعزى التربوي المرشد

 الوظيفي  الّرضاالدراسات الجنبية المتعلق ب

  (Makolle, 2015 &Henryدراسة )

لمعلمين عن العمل ودافع العمل في المنطقة الجنوبية الغربية من الكاميرون، من ا حول رضا

مدرسا من  065.  تم الحصول على البيانات من عينة طبقية من مختلفةخالل تصميم أساليب 

وأظهرت الدراسة أن  (مدرسة حكومية ثانوية من فاكو )بيئة حضرية( ونديان )وهي بيئة ريفية 02

ية )المرتبات والعالوات والمنافع(، والظروف الظرفية )العوامل البيئية وظروف العوامل االقتصاد

العمل(، وكذلك التصرفات السلوكية ألعضاء آخرين في المدرسة )الطالب والمعلمين اآلخرين 

 .واإلداريين(، كانت أبرزها العناصر التي تمس رضا المعلمين عن العمل والدافع

  (Sancar, 2010دراسة سانكر)

دفت الدراسة الى الكشف عن انماط السلوك االداري لمديري مدارس التعليم العام على الرضا ه

الوظيفي للمعلمين في قبرص، ومن خالل وجهة نظر المعلمين خلصت الدراسة الى أن السلوك 

االداري عامل تنبؤي دال للرضا الوظيفين وقد كشفت الدراسة وجود عالقة ايجابية قوية بين 
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يفي وسلوك المديرين اتلذين يتفهمون حاجات المعلمين ورغباتهم، اضافة الى ذلك رضاهم الوظ

 فقد اشارت الدراسة الى ان المعلمين عبروا عن شعورهم بمستوى عال لرضاهم الوظيفي

 (Peltzer,  et al, 2009دراسة بيلتزر وآخرون )

ظيفي وانتشار االمراض هدفت الدراسة للكشف عن العالقة بين ضغوط العمل الذاتية والرضا الو 

المرتبطة بالضغوط لدى المعلمين، واظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستويات التوتر بشكل كبير 

بين المعلمين، واظهرت وجود عالقة بين ضغوط العمل وعدم الرضا عن العمل مع معظم 

ت ان االمراض المرتبطة بالضغوط وهي ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب وقرحة المعدة، وبين

ضغوط طرائق التدريس وانخفاض دعم االقران كانت مرتفعة باتفاع ضغط الدم وانعدام االمن 

 الوظيفي وغياب التقدم الوظيفي.

 

 

 التي تناولت مستوى الطموحثالثا: الدراسات 

 ( 8192دراسة الرفوع )

العاملين هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين مستوى الطموح المهني واألداء الوظيفي لدى 

( موظفين 002اإلداريين بجامعات جنوب األردن من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من )

من العاملين اإلداريين )مديري الدوائر ورؤساء الشعب( بجامعات جنوب األردن. وأظهرت النتائج 

وب مستوى الطموح المهني ومستوى األداء الوظيفي لدى العاملين اإلداريين بجامعات جن أن  

األردن من وجهة نظرهم جاء متوسطًا، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة 

بعاده (a0.05) إحصائية عند مستوى الداللة  .بين مستوي الطموح المهني واألداء الوظيفي وا 

وأوصت الدراسة بضرورة أن تقوم الجامعات بتوفير المناخ التنظيمي المناسب للعاملين فيها، 
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تتوفر فيه عناصر اإلثراء الوظيفي وتتنوع المهام وحيويتها بقصد زيادة مستوى الطموح  والذي

 .المهني، والذي يسهم بدوره في رفع مستوى األداء الوظيفي

 (8192دراسة الخزعلي والمومني)

 وعالقتهاهدفت الدراسة إلي التعرف علي التصورات المستقبلية لدي طالبات كلية إربد الجامعية، 

( طالبة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية 102من )عينة الدراسة تكونت  ،الطموح ىمستو ب

كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التصورات المستقبلية .الطبقية

دبلوم متوسط، بكالوريوس(. في حين كشفت الدراسة عن وجود فروق ) تعزي للبرنامج الدراسي

في التصورات المستقبلية تعزي لمستوي الطموح األكاديمي علي الدرجة  ذات داللة إحصائية

الكلية للمقياس، وعلي جميع مجاالته لصالح الطالبات الالتي يمتلكن مستوي طموح أكاديمي 

 .مرتفع

 (8196ولد هدار)أدراسة 

نة من لدى عي ومستوى الطموحالعالقة القائمة بين تقدير الذات  علىإلى التعرف هدفت الدراسة 

سعى إلى الكشف عن الفروق في تقدير الذات تعزى لمتغير الجنس، تطلبة الجامعة بغرداية، كما 

إضافة إلى الكشف عن الفروق في مستوى الطموح تبعًا للمتغيرات التالية: جنس الطالب، 

وقد توصل البحث إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بين تقدير الذات  .تخصصه ومستواه الدراسي

لدى عينة الدراسة، كما بي نت النتائج عدم وجود فروق جوهرية في درجات  وى الطموحومست

الطالب في تقدير الذات ومستوى الطموح تعزى لمتغير الجنس، بينما توجد فروق دالة إحصائيًا 
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 وفروق لصالح طلبة التخصص العلمي،  الدراسي التخصصفي مستوى الطموح تبعًا لمتغير 

 .لمستوى الدراسي لصالح طلبة السنة الثالثةدالة إحصائيًا في ا

 ( 8192دراسة الساعدي )

مستوى الطموح المهني واالكاديمي لدى ب وعالقتهااللتزام االكاديمي  الى قياسهدفت الدراسة 

وقد أظهرت النتائج أن طلبة الجامعة  ،طالب وطالبة 122طلبة الجامعة، عينة البناء البالغة 

عالي ولديهم طموح مهني وأكاديمي مرتفع وهناك عالقة أيجابية بين  يتمتعون بالتزام أكاديمي

فروق في العالقة لصالح  االكاديمي، وتوجدااللتزام االكاديمي وكل من الطموح المهني والطموح 

 .التخصص العلمي، والتوجد فروق في العالقة بالنسبة للمتغير الجنس

 (8194دراسة مكي )

لدى التدريسيين ومستوى الطموح  الضغوط المهنية العالقة بين إلى هدفت الدراسة إلى التعرف 

ومعرفة "داللة الفروق األحصائية في الضغوط المهنية لدى التدريسيين في  جامعة بغدادفي 

الجامعة تبعًا)لمتغيرالجنس("والتعرف على "داللة الفروق في مستوى الطموح لدى التدريسيين في 

لتعرف على "العالقة األرتباطية بين الضغوط المهنية ومستوى الجنس("وا الجامعة تبعًا)لمتغير

وبلغ عدد   (47)أذ بلغ عدد التدريسيين من الذكور  ،الطموح لدى التدريسيين في الجامعة

( وتم أختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية لكال الجنسين، فقد 22التدريسيات من األناث )

من التدريسيين العينة أن أفراد :ة من النتائج ومن أهمهاتوصل الباحث من خالل أهدافه إلى جمل

يعانون من بعض الضغوط المهنية عند في جامعة بغداد، أن أفراد عينة البحث الحالي من 

، عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية دالتدريسيين يمتلكون مستوى طموح عالي في جامعة بغدا

)الذكور واألناث(، عدم وجود فروق ذات داللة في مقياس الضغوط المهنية وفقا لمتغير الجنس
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 ةتوى الطموح وفقا لمتغير الجنس )الذكور واألناث (عند مستوى داللسأحصائية في مقياس م

وجود عالقة أرتباطية أيجابية عالية بين مقياس الضغوط المهنية ومقياس مستوى الطموح عند 

 .التدريسيين في جامعة بغداد

  (8198خي )دراسة الكيخاني وصبري وك

الذكاء واالتزان االنفعالي ومستوى الطموح عند طالبات  حيث هدفت الدراسة الى  التعرف على

الفروق في الذكاء واالتزان و المراحل الدراسية األربعة لكلية التربية الرياضية في جامعة بابل 

ان االنفعالي ومستوى عالقة االرتباط بين الذكاء واالتز و .  تطالباالاالنفعالي ومستوى الطموح بين 

استخدم  الطموح لطالبات المراحل الدراسية األربعة لكلية التربية الرياضية في جامعة بابل

الباحثون المنهج الوصفي بأساليب)المسح( و)العالقات االرتباطية( )الدراسات المقارنة(، وقد 

لمراحل األربعة والبالغ تكو ن مجتمع البحث من طالبات كلية التربية الرياضية لجامعة بابل في ا

%(. 62طالبة منهن كعينة للبحث أي بنسبة بلغت )  (60)( طالبة، وتم اختيار022عددهن )

تميزن طالبات المرحلتين )الثانية والرابعة( في كلية التربية الرياضية وتوصلت الدراسة الى ان 

التميز نفسه في الذكاء  بدرجات ذكاء عالية بينما لم تحقق طالبات المرحلتين)األولى والثالثة(

األولى والثانية ) تميزت طالبات المراحل ،وأشرت المحصلة تميز جميع طالبات الكلية بالذكاء

والثالثة( في كلية التربية الرياضية بدرجات اتزان انفعالي عالية بينما لم تحقق طالبات المرحلة 

تميز جميع طالبات الكلية باالتزان  )الرابعة( التميز نفسه في االتزان االنفعالي، وأشرت المحصلة

االنفعالي. تميزت طالبات جميع المراحل الدراسية)األولى والثانية والثالثة والرابعة( في كلية التربية 

الرياضية بدرجات مستوى طموح عالية، وكانت المحصلة تميز جميع طالبات الكلية باالتزان 

 .االنفعالي
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 وحالدراسات الجنبية المتعلقة بالطم

 (Mecce et al., 2013دراسة )

( والية 21هدفت الدراسة الى تحديد طبيعة الطموحات التعليمية والمهنية لدى شباب الريف في )

( مدرسة ثانوية، واشارت نتائج 72( طالبا وطالبة في )1212امريكية وتكونت عينة الدراسة من )

هادة جامعية متوسطة، او غلب شباب الريف يطمحون الى الحصول على شأالدراسة الى ان 

 شهادة بكالوريوس، وقد توصلت ان هناك طموحات تعليمية منخفضة لدى الشباب.

وهدفت الدراسة إلى معرفة استمرار الطموح عبر سنوات الدراسة  (Hudson, 2009) دراسة

( 22لكي يصل الفرد لهدفه، وتم استخدام دراسة طولية على عينة الدراسة التي تكونت من )

وتقسيمهم على مجموعتين واستخدام المنهج التجريبي، للمقارنة بين مراحل نمو طالب 

المجموعتين، ووجدت الدراسة انخفاض في مستوى الطموحات على األغلب في المرحلة االنتقالية 

من  ما بين المدرسة العليا والكلية، وأوصت الدراسة بتوسيع المعرفة بالمرحلة االنتقالية الحرجة

 .المدرسة إلى الكلية وضرورة االستمرار بطموح عالي ومساعدة الطلبة على تجاوز هذه المرحلة

  (HuaZhang, 2004) دراسة

بدراسة جوانب الطموح في الريف الصيني، وتم إجراء الدراسة في مقاطعة ريفية فقيرة في غرب 

لمقابلة كأداة لدراسة مديري من مديري المدارس وتم استخدام ا( 05الصين، وتكونت العينة من )

المدارس الثانوية وأشارت الدراسة إلى تأثير الطموح بالتنشئة االجتماعية، وأساليب التربية، وأن 

تحسين التعليم يمكن أن يساهم في إثراء السمات اإليجابية وأن تكوين مفهوم لذات يعزز مستوى 

 .الطموح
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 التعليق على الدراسات السابقة

ات التي أجريت حول متغيرات الدراسة الحالية نالحظ ندرة الدراسات التي بحثت من خالل الدراس

، كما أن (0205( ودراسة حميد وعبد اهلل )0200وهي دراسة الزهراني ) هذه المتغيرات معاً 

كما ان بمتغيرات أخرى،  ةعالقالوظيفي كانت ب الر ضامعظم الدراسات العربية التي أجريت حول 

ورضا مخفض بين الدراسات السابقة، فيما تبين  لٍ اظيفي تنوع  بين رضا عالو  الر ضامستوى 

للباحث عدم وجود دراسات تتعلق بالطموح لدى المرشدين التربويين، حيث لم يجد الباحث أي 

 دراسة سابقة بمتغير الطموح بشكل منفرد، وهذا ادى إلى استخدام دراسات اخرى. 

السابقة في بناء ادوات الدراسة، كذلك تم االستفادة منها في وافادت الدراسة الحالية من الدراسات 

 بناء االطار النظري للدراسة، كذلك في االجراءات المتبعة ومناقشة النتائج.

 الر ضاتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تركز بشكل كبير على ربط 

في النقب وهي الدراسة االولى التي تناولت الوظيفي بمستوى الطموح لدى المستشارين التربويين 

وبهذا فهي تسد فراغا في البحث التربوي الفلسطيني عندما  المتغيرين معا في البيئة الفلسطينية،

الوظيفي بمستوى الطموح لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية  الر ضاتناولت عالقة 

 في النقب.
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46 

 

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات
وتتضـمن في تنفيذ الدراسة،  تم اتباعهاالتي  للطريقة واالجراءات يتناول هذا الفصل وصفًا مفصالً 

، والتأكـد مـن صـدقها وثباتهـا، الدراسة كذلك وصف مقاييس الدراسـةومجتمع  منهج الدراسةل وصًفا

 .وبيان إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج

 منهج الدراسة
، وهــو المــنهج األنســب الوصــفي االرتبــاطياســتخدام المــنهج تــم  مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة 

العالقة بين المتغيرات، ويصف درجة العالقة بين المتغيرات وصـفًا  لهذه الدراسة وذلك ألنه يدرس

 كميًا، حيث إن  هذا المنهج يحقق اهداف الدراسة بما يضمن الدقة والموضوعية.

 مجتمع الدراسة
والبالغ ، التربويين في المدارس العربية في النقب المستشارين تألف مجتمع الدراسة من جميع

وجاءت الدراسة شاملة لجميع أفراد مجتمع الدراسة )مسحية  ربوًيا،مستشاًرا ت (051) عددهم 

 :الدراسةتوزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات  (0رقم )الجداول يوضع و شاملة(، 

 .الدراسةالدراسة حسب متغيرات  مجتمع(: توزيع أفراد 9جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 13.6 21 ذكر الجنس

 86.4 133 ىأنث

 22.1 34 سنوات 5-0من  سنوات الخبرة

 37.7 58 سنوات 02 -6من 

 40.3 62 سنة فأكثر 00

 20.1 31 ابتدائي نوع المدرسة

 35.7 55 إعدادي

 44.2 68 ثانوي
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 أداة الدراسة:
تها جمــع البيانــات ويحقــق أهــداف الدراســة، تــم بنــاء االســتبانه بصــور  تــم اســتخدام االســتبانه لغايــات

الــوظيفي مثــل  الر ضــااألوليــة بعــد االطــالع علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة ذات الصــلة ب

، أمـــا بخصـــوص 2184الهلـــة  ودراســـة ،2185حميـــد وعبـــد اهلل ودراســـة  ،2182الزهرانـــي دراســـة 

، 2182الحيــدري ودراســة  ،2187خزعلــي ومــومني مســتوى الطمــوح فقــد تــم االطــالع علــى دراســة 

وتكونــت االســتبانه مــن ثالثــة أقســام رئيســية: القســم األول اشــتمل علــى  .2182رانــي ودراســة الزه

معلومات عامة عـن المرشـد التربـوي مـن حيـث )الجـنس، سـنوات الخبـرة، نـوع المدرسـة(. فـي حـين 

الوظيفي من حيث )النمو المهني، ظروف العمل، العالقـة  الر ضاتضمن القسم الثاني على محور 

( 36لحوافز، العالقة مع اإلدارة المدرسية، األنظمة في العمل(. وعدد فقراتهـا )مع الزمالء، نظام ا

( 25فقــرة فيمــا اشــتمل القســم الثالــث علــى محــور مســتوى الطمــوح للمستشــار التربــوي وعــدد فقراتــه )

 فقرة.
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 صدق األداة
كـل ت لفقـرا (Pearson Correlation) تـم التحقـق مـن صـدق األداة بحسـاب معامـل االرتبـاط بيرسـون

 :(2ذلك كما هو موضح في الجدول رقم )و ، للمجالمع الدرجة الكلية  مجال

 ( Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 8جدول )

 Rقيمة  الوظيفي الّرضاالمحور األول:  الرقم
الدالة 
 اإلحصائية

   المجال األول: النمو المهني 

0.364 اشعر بتقدم في عملي كمستشار 8
**
 2.222 

0.352 تطوري في عملي هو اساس نجاحي كمستشار 2
**
 2.222 

0.231 يوفر لي عملي كمستشار فرصة للحصول على مواقع ادارية مختلفة 3
**
 2.224 

0.372 تشعرني وظيفتي بأني شخص ذو قيمة في مهنتي  4
**
 2.222 

0.293 التربوي بسبب عملي في المدرسة. اإلرشاداتابع كل ما هو جديد في  5
**
 2.222 

0.284 ية.اإلرشادتتيح لي وظيفتي المشاركة في المؤتمرات  6
**
 2.222 

 Rقيمة  المجال الثاني: ظروف العمل 
الدالة 
 اإلحصائية

0.288 تشجعني ظروف عملي على التطور الدائم 8
**
 2.222 

0.353 يتوفر لدى المدرسة كافة التسهيالت التي احتاجها في عملي 2
**
 2.222 

0.316 ية تتناسب مع خصوصية عملياإلرشادموقع الغرفة  3
**
 2.222 

0.278 يتعاون أولياء امور الطلبة معي بشكل مناسب لتعديل سلوكيات ابنائهم 4
**
 2.222 

0.349 نادرا ما اواجه مشكالت في تعديل سلوك الطلبة. 5
**
 2.222 

0.404 ضغوط العمل في وظيفتي ال تؤثر على حياتي الشخصية 6
**
 2.222 

 Rقيمة  المجال الثالث: العالقة مع الزمالء 
الدالة 
 اإلحصائية

0.357 اشعر باالرتياح في عالقاتي مع زمالئي. 8
**
 2.222 
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0.285 يقدر زمالئي طبيعة عملي فأحصل منهم على الدعم االجتماعي المستمر. 2
**
 2.222 

0.335 تقوم عالقاتي مع زمالئي على اسس علمية مهنية 3
**
 2.222 

0.361 نجاحي في العمل مع زمالئي يقلل من مستوى الضغط النفسي 4
**
 2.222 

0.160 ية ما أمكناإلرشاداتبادل مع زمالئي الخبرات  5
*
 2.247 

0.313 ثناء المحيطين بي يدفعني إلى االستمرار في العمل 6
**
 2.222 

 Rقيمة  المجال الرابع: نظام الحوافز 
الدالة 
 اإلحصائية

0.272 احصل على الراتب الذي يتناسب مع طبيعة عملي. 8
**
 2.221 

0.355 راتبي يوفر لي مستوى معيشي مناسب 2
**
 2.222 

0.267 احصل على شهادات التكريم بشكل مستمر على انجاز مهام ابداعية 3
**
 2.221 

0.242 احصل على الترقيات حسب االصول القانونية 4
**
 2.223 

0.191 فرصة تأمين مستقبلي من خالل )التأمين، والتقاعد، صندوق التكافل(توفر لي وظيفتي  5
*
 2.218 

0.211 غالبا ما يكون تقدير رؤسائي في العمل مساعدا لي على االستمرار 6
**
 2.228 

 Rقيمة  المجال الخامس: العالقة مع اإلدارة المدرسية 
الدالة 
 اإلحصائية

0.436 ار تربويتتعاون االدارة المدرسية مع كمستش 8
**
 2.222 

0.340 عالقتي مع االدارة المدرسية تتسم بالتفاهم. 2
**
 2.222 

المستشار، المعلمين، اولياء )ادارة المدرسة توفر االنسجام بين مكونات العملية التعليمية  3
 االمور، الطلبة(

0.402
**
 2.222 

0.470 ياإلرشاداصة بالعمل االدارة المدرسية تشركني في اتخاذ القرارت المدرسية الخ 4
**
 2.222 

0.298 تحترم االدارة المدرسية خصوصية عملي كمستشار تربوي 5
**
 2.222 

0.438 تتعامل إدارة المدرسة بعدل مع جميع العاملين في المدرسة 6
**
 2.222 

 المجال السادس: األنظمة في العمل 
 Rقيمة 

الدالة 
 اإلحصائية

0.445 في عمليتوفر االنظمة الحماية لي  0
**
 2.222 
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0.380 التربوي اإلرشادتساعد االنظمة في فرص تطور مهنة  0
**
 2.222 

0.351 المدرسي اإلرشادتمنح االنظمة المستشار التربوي حرية التصرف مع الطلبة ضمن مباديء  2
**
 2.222 

0.387 تساعد األنظمة المستشار التربوي في التطور المهني 1
**
 2.222 

0.268 االنظمة امكانية التدريب بشكل مستمرتمنحن  5
**
 2.221 

0.322 ياإلرشادتساعد االنظمة المرشد على اتخاذ القرار المناسب في العمل  6
**
 2.222 

 Rقيمة  المحور الثاني: مستوى الطموح 
الدالة 
 اإلحصائية

0.478 النجاح في مهنتيأشعر بمستوى عال من  0
**
 2.222 

0.571  أعمل على تحقيقهاو أضع أهداف محددة  0
**
 2.222 

0.588 االستمرار في عمليأحاول التخلص مما يعوق قدرتي على  2
**
 2.222 

0.447 بنجاحالكاملة بعد أداء العمل  السعادةأشعر ب 1
**
 2.222 

0.527 تحقيق أهدافي تحد منالمعوقات التي  اخشى 5
**
 2.222 

0.389 مهنتيلدى من الكفاءة ما يمكنني من التقدم في  6
**
 2.222 

0.498 ستطيع تحقيقهافي العمل أل أغير من ترتيب أولوياتي 7
**
 2.222 

0.560 واحاول النهوض دائمالم للفشل ساستال  2
**
 2.222 

0.599 حتى انتهى من أي عمل أقوم به أثابر 1
**
 2.222 

0.566 معين عند حد تقفال  نظرتي للمستقبلأرى أن  02
**
 2.222 

0.558 ناجحني ضياع أي وقت بال عمل يغضب 00
**
 2.222 

0.511 في تطوير قدراتي المستقبلية أحاول االستفادة من خبرات اآلخرين 00
**
 2.222 

0.580 المهنية عند التقصير في بعض األعمال باالحباطأشعر  02
**
 2.222 

0.591 مهنيا بما يتوافق مع نظرتي المستقبلية للمهنةأدفع نفسي للتطور  01
**
 2.222 

0.600 من خالل تحسين سلوكيات المتعلميناعتقد بأني قادرًا على تطوير مجتمعي  05
**
 2.222 

0.566 متحمال مسؤوليتهالمستقبلي ن اخطط لعملي أاستطيع  06
**
 2.222 
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0.571 ال يزال امامي الكثير من االمال التي ارغب بتحقيقها 07
**
 2.222 

0.563 قيق اهدافي المستقبليةاسعى لتحمل المسؤولية لتح 02
**
 2.222 

0.716 كثيرا ما تكون نتيجة اعمالي موافقه لما اسعى اليه 01
**
 2.222 

0.602 ية يدفعني الى انجاز مهام ذات مستوى اعلىاإلرشادالنجاح في مهامي  02
**
 2.222 

0.485 انظر الى مهنتي كمستشار باعتبارها افضل من غيرها من المهن 00
**
 2.222 

0.475 مستقبالً  اإلرشاداسعى الى تطوير عملي في مجال  00
**
 2.222 

0.402 اسعى للحصول على درجة علمية اعلى في المستقبل 02
**
 2.222 

0.421 اإلرشاداسعى إلى وضع نظام يخصني في العمل المستقبلي في مجال  01
**
 2.222 

0.484 متعددةاحب مهنتي كونها تفتح لي افاقا مستقبلية في مجاالت  05
**
 2.222 

(0.0.دالةاحصائياعنمستوىالداللة)* .*

 (0.0.دالةاحصائياعنمستوىالداللة)*

(، أن جميع قيم مصفوفة ارتباط فقرات كل مجال مع 0تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

فقرات كل مجال من الدرجة الكلية للمجال داله احصائيًا مما يشير إلى قوة االتساق الداخلي ل

 مجاالت الدراسة، وهذا بالتالي يعبر عن صدق كل مجال في قياس ما وضع من أجل قياسه.

 صدق المحكمين:
جموعة معرضها على والتأكد من أنها تقيس ما وضعت من أجله، تم داة األلتحقق من صدق ل

ي والبالغ النفسي والتربو  اإلرشاداألساتذه الجامعيين المختصين في من المحكمين من 

(، وذلك من أجل اعطاء المالحظات والتأكد من 3( كما هو مبين في الملحق رقم )88عددهم)

وسالمة صياغة الفقرات وتم األخذ بمالحظات المحكمين والتي أنها تقيس ما وضعت من أجله، 

عادة ترتيب أرقام المجاالت.  اقتصرت فقط على التعديل في صياغة الفقرات وا 
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 سة الدراأداة ثبات 
كما هو موضح في الجدول كرونباخ الفا، أداة الدراسة بمعادلة الثبات حساب ثبات بقام الباحث 

 (: 2رقم )

 معامل كرونباخ ألفا لثبات إداة الدراسة نتائج(: 4جدول )
 معامل الثبات المجالت المحور

 0.73 النمو المهني الوظيفي الّرضا

 0.76 ظروف العمل

 0.74 العالقة مع الزمالء

 0.76 نظام الحوافز والجور

 0.77  العالقة مع الدارة المدرسية 

 0.75 األنطمة في العمل

 0.84 الوظيفي الّرضالجميع مجالت  الدرجة الكلية

 0.89 الدرجة الكلية مستوى الطموح

 

لمحاور  (، أن جميع قيم معامالت ثبات كرونباخ ألفا2واردة في الجدول رقم )لتشير المعطيات ا

تفعة، حيث بلغت قيمة الثبات لجميع مجاالت ر مالدرجة الكلية ومجاالت إداة الدراسة وكذلك 

أن االستبانه تشير الى  مما ( ،2.21)ثبات محور مستوى الطموح و  ،(0.84)الوظيفي  الر ضا

 .بدرجة عالية من الثبات وقابلة لالعتماد ولتحقيق أهداف الدراسةتمتع 
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 متغيرات الدراسة :
 المتغيرات المستقلة وهي:

 )ذكر، أنثى( وله مستويان الجنس-0

 سنة فما فوق( 00سنوات،  02-6سنوات، من  5-0الخبرة وله ثالث مستويات )من  سنوات-0

 المدرسة وله ثالث مستويات )ابتدائي، اعدادي، ثانوي( نوع-2

ين التربويين في المدارس الوظيفي وعالقته بمستوى الطموح لدى المستشار  الر ضاالمتغير التابع: 

 العربية في النقب.

 إجراءات الدراسة
المهمــة بعــد الحصــول علــى كتــاب تســهيل ، أفــراد مجتمــع الدراســةبتطبيــق األداة علــى  قــام الباحــث

من أفراد العينـة بعـد إجـابتهم عليهـا بطريقـة  تاكتملت عملية تجميع االستبيانا وبعد أن  ( 4ملحق )

المســــــتردة الصــــــالحة والتــــــي خضــــــعت للتحليــــــل  تاالســــــتبيانا صــــــحيحة، تبــــــين للباحــــــث أن عــــــدد

 ( استبانه.854اإلحصائي: )
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 المعالجة اإلحصائية
ا معينــة(، وذلــك قامــوالتأكــد مــن صــالحيتها للتحليــل تــم ترميزهــا )إعطائهــا أر  تبعــد جمــع االســتبيانا

المناسبة، وتحليل  تمهيدا إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية

النســب المؤيــة البيانــات وفقــا ألســئلة الدراســة، وقــد تمــت المعالجــة اإلحصــائية للبيانــات باســتخراج 

ـــة لكـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االســـتبانة، ومعامـــل ارتبـــاط و  المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياري

ام الـرزم اإلحصـائية (، وذلـك باسـتخدCronbach Alphaبيرسون، ومعادلة الثبات كرونبـاخ ألفـا )

(SPSS( )Statistical Package For Social Sciences.) 

 

الوظيفي  الّرضاوتفسر المتوسطات الحسابية تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستوى 
 ومستوى الطموح 

 :للمتوسطات الحسابية المقياس الوزني( 3جدول )
الوظيفي  الّرضامستوى  الحسابي متوسطال

 ومستوى الطموح

 منخفض 8-2333

 متوسط 2.34-3.67

 عالي 5311 - 3.61

 وتم حساب الوزن النسبي كما يلي:

 5( /811الوزن النسبي= )المتوسط الحسابي * 
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 لفصل الرابع: نتائج الدراسةا


 النتائج المتعلقة بالسؤال الول 

 النتائح المتعلقة بالسؤال الثاني 

 النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

 ئج المتعلقة بالسؤال الرابعالنتا

النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
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 لفصل الرابع: نتائج الدراسةا
  حسب أسئلتها. ن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسةتضم

الوظيفي لدى  الّرضامستوى ما لنتائج المتعلقة بالسؤال األول:  نتائج أسئلة الدراسة:
 ؟  في النقب المستشارين التربويين في المدارس العربية

ــــة ــــام الباحــــثعــــن هــــذا الســــؤال  لإلجاب ــــة  بحســــاب ق ــــات المعياري المتوســــطات الحســــابية واالنحراف

الـوظيفي  الر ضـامسـتوى  عـناالسـتبانة التـي تعبـر  مجـاالت علـى أفراد مجتمـع الدراسـةالستجابات 

 (.5م )، كما هو موضح في الجدول رقلدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب

 أفراد مجتمع الدراسة(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات 2جدول )
الوظيفي لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في  الّرضامستوى لمجالت 

 النقب

 الرقم
النحراف  المتوسط الحسابي المجالت

 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 0.31 4.72 والجورنظام الحوافز  4

94.4 
 عالية

 0.24 4.45 ظروف العمل 2

89.0 
 عالية

 0.27 4.40 العالقة مع الدارة المدرسية 5

88.1 
 عالية

 0.24 4.39 العالقة مع الزمالء 3

87.8 
 عالية

 0.25 4.36 األنطمة في العمل 6

87.2 
 عالية

 0.23 4.36 النمو المهني 8

87.1 
 عالية

 عالية 88.. 0.15 4.44 الدرجة الكلية
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الــوظيفي لــدى  الر ضــامســتوى علــى  أفــراد مجتمــع الدراســة أن تقــديراتيالحــظ مــن الجــدول الســابق 

متوســـط كانـــت عاليـــه لجميـــع المجـــاالت ب المستشـــارين التربـــويين فـــي المـــدارس العربيـــة فـــي النقـــب

ــــاري )4.44حســــابي ) ــــى 1.85( وانحــــراف معي ــــدل عل ــــوظيفي لــــد الر ضــــادرجــــة أن ( وهــــذا ي ى ال

نظـام . ولقـد حصـل مجـال عاليـةجـاء بدرجـة  المستشارين التربويين في المدارس العربية فـي النقـب

، يليــه ظــروف العمــل(، ويليــه مجــال 4.72علــى أعلــى متوســط حســابي ومقـداره ) الحـوافز واألجــور

األنطمــة فـــي ، ويليـــه مجــال العالقـــة مــع الــزمالء، يليــه مجــال العالقــة مــع اإلدارة المدرســـيةمجــال 

 .عمل، ومن ثم النمو المهنيال

الـــوظيفي لكـــل مجـــال مـــن مجـــاالت  الر ضـــاوفيمـــا يتعلـــق بتقـــديرات أفـــراد مجتمـــع الدراســـة لمســـتوى 

االستبانة، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسـبية لكـل مجـال مـن 

 على حده. المجاالت

 النمو المهني: مجال-0

أفــراد مجتمــع الســتجابات واألوزان النسـبية حسـابية واالنحرافــات المعياريــة حســاب المتوســطات التـم 

 . (6مجال النمو المهني كما هو موضح في الجدول رقم ) فقراتلالدراسة 
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لستجابات واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية 6جدول )
 مجال النمو المهنيل أفراد مجتمع الدراسة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 90.8 0.50 4.54 تطوري في عملي هو اساس نجاحي كمستشار 2

 عالية 88.8 0.49 4.44 التربوي بسبب عملي في المدرسة. اإلرشاداتابع كل ما هو جديد في  5

 عالية 88.0 0.49 4.40 تشعرني وظيفتي بأني شخص ذو قيمة في مهنتي  4

 عالية 87.6 0.48 4.38 ية.اإلرشادتتيح لي وظيفتي المشاركة في المؤتمرات  6

 عالية 85.8 0.45 4.29 يوفر لي عملي كمستشار فرصة للحصول على مواقع ادارية مختلفة 3

 عالية 81.6 0.27 4.08 اشعر بتقدم في عملي كمستشار 8

 87.1 0.23 4.35 الدرجة الكلية
 ةعالي

ـــــذي يعبـــــر عـــــن المتوســـــطات الحســـــابية واالنحرافـــــات المعياريـــــة  يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول الســـــابق ال

للدرجـــــة المتوســـــط الحســـــابي  أنمجـــــال النمـــــو المهنـــــي علـــــى  أفـــــراد مجتمـــــع الدراســـــةالســـــتجابات 

بدرجــة  جــاء مجــال النمــو المهنــيأن ( وهــذا يــدل علــى 1323معيــاري )النحــراف ال( وا4.35)الكليــة

 .عالية

تطـــوري فـــي عملـــي هـــو . وحصـــلت الفقـــرة " عاليـــةجـــاءت بدرجـــة هـــذا المجـــال ات فقـــر ال جميـــعأن و 

اتــابع كــل مــا هــو (، ويليهــا فقــرة " 1.51علــى أعلــى متوســط حســابي )اســاس نجــاحي كمستشــار " 

(. وحصلت الفقرة " 1.11" بمتوسط حسابي ) التربوي بسبب عملي في المدرسة اإلرشادجديد في 

يــوفر لــي (، يليهــا الفقــرة " 1.22" علــى أقــل متوســط حســابي ) اراشــعر بتقــدم فــي عملــي كمستشــ

 (.1.01بمتوسط حسابي )عملي كمستشار فرصة للحصول على مواقع ادارية مختلفة " 
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 :ظروف العمل مجال-5

أفــراد مجتمــع الســتجابات واألوزان النسـبية حســاب المتوســطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريــة تـم 

  (.7روف العمل كما هو موضح في الجدول رقم )مجال ظ فقراتل الدراسة

لستجابات  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية2جدول )
 ظروف العمللمجال  أفراد مجتمع الدراسة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 91.6 0.49 4.58 هيالت التي احتاجها في عملييتوفر لدى المدرسة كافة التس 2

 عالية 90.2 0.50 4.51 يتعاون أولياء امور الطلبة معي بشكل مناسب لتعديل سلوكيات ابنائهم 4

 عالية 90.0 0.50 4.50 ضغوط العمل في وظيفتي ال تؤثر على حياتي الشخصية 6

 عالية 89.2 0.50 4.46 نادرا ما اواجه مشكالت في تعديل سلوك الطلبة. 5

 عالية 87.8 0.48 4.39 ية تتناسب مع خصوصية عملياإلرشادموقع الغرفة  3

 عالية 85.0 0.43 4.25 تشجعني ظروف عملي على التطور الدائم 8

 89.0 0.23 4.44 الدرجة الكلية
 عالية

واألوزان ريــة يالحـظ مـن الجـدول السـابق الـذي يعبــر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعيا

للدرجـة المتوسـط الحسـابي  أن مجـال ظـروف العمـلعلـى  أفراد مجتمع الدراسةالستجابات النسبية 

جاءت بدرجة  مجال ظروف العملأن ( وهذا يدل على 1.23معياري )النحراف ال( وا4.44)الكلية

فــــة يتــــوفر لــــدى المدرســــة كاوحصـــلت الفقــــرة "  جميــــع الفقــــرات جــــاءت بدرجــــة عاليــــة.أن و  .عاليـــة

" يتعـاون (، ويليهـا فقـرة 1.52علـى أعلـى متوسـط حسـابي )التسهيالت التي احتاجها فـي عملـي " 

(. 1.50" بمتوســـط حســـابي ) أوليـــاء امـــور الطلبـــة معـــي بشـــكل مناســـب لتعـــديل ســـلوكيات ابنـــائهم
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(، 1.05" على أقل متوسط حسابي ) تشجعني ظروف عملي على التطور الدائموحصلت الفقرة " 

 (.1.21حسابي ) " بمتوسطية تتناسب مع خصوصية عملي اإلرشادموقع الغرفة رة " يليها الفق

 العالقة من الزمالء: مجال-3

أفــراد مجتمــع الســتجابات واألوزان النسـبية حســاب المتوســطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريــة تـم 

  .(2مجال العالقة مع الزمالء كما هو موضح في الجدول رقم ) فقراتل الدراسة

العالقة مجال ل أفراد مجتمع الدراسةلستجابات  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية8جدول )
 مع الزمالء

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 90.6 0.50 4.53 مر.يقدر زمالئي طبيعة عملي فأحصل منهم على الدعم االجتماعي المست 2

 عالية 88.0 0.49 4.40 ثناء المحيطين بي يدفعني إلى االستمرار في العمل 6

 عالية 87.6 0.48 4.38 نجاحي في العمل مع زمالئي يقلل من مستوى الضغط النفسي 4

 عالية 87.2 0.48 4.36 تقوم عالقاتي مع زمالئي على اسس علمية مهنية 3

 عالية 87.2 0.48 4.36 ية ما امكناإلرشادئي الخبرات اتبادل مع زمال 5

 عالية 86.2 0.47 4.31 اشعر باالرتياح في عالقاتي مع زمالئي. 8

 87.8 0.23 4.39 الدرجة الكلية
 عالية

واألوزان يالحـظ مـن الجـدول السـابق الـذي يعبــر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة 

المتوســط الحســابي  أن مجــال العالقــة مــع الــزمالءعلــى  د مجتمــع الدراســةأفــراالســتجابات النســبية 

 مجـال العالقـة مـع الـزمالءأن ( وهـذا يـدل علـى 1.23معيـاري )النحراف ال( وا4.39)للدرجة الكلية

يقـدر زمالئـي طبيعـة . وحصـلت الفقـرة " جميع الفقرات جاءت بدرجة عاليةأن و  .عاليةبدرجة  جاء



68 

 

ــ (، 1.52علــى أعلــى متوســط حســابي )دعم االجتمــاعي المســتمر " عملــي فأحصــل مــنهم علــى ال

(. 1.12متوسـط حسـابي )ثناء المحيطين بي يدفعني إلى االستمرار في العمـل " ب ويليها فقرة " يو

(، 1.20" علـى أقـل متوسـط حسـابي ) اشعر باالرتيـاح فـي عالقـاتي مـع زمالئـي وحصلت الفقرة "

ية مـا امكـن " والفقـرة " تقـوم عالقـاتي مـع زمالئـي اإلرشـادبرات اتبادل مع زمالئي الخيليها الفقرة " 

 (.1.26بمتوسط حسابي )على اسس علمية مهنية " 

 مجال نظام الحوافز واألجور: -2

أفــراد مجتمــع الســتجابات واألوزان النسـبية حســاب المتوســطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريــة تـم 

  (.1جور كما هو موضح في الجدول رقم )مجال نظام الحوافز واال فقراتلالدراسة 

لستجابات  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية1جدول )
 نظام الحوافز والجورلمجال  أفراد مجتمع الدراسة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 96.6 0.37 4.83 شي مناسبراتبي يوفر لي مستوى معي 2

 عالية 95.6 0.41 4.78 احصل على الترقيات حسب االصول القانونية 4

 عالية 94.6 0.44 4.73 غالبا ما يكون تقدير رؤسائي في العمل مساعدا لي على االستمرار 6

 يةعال 94.0 0.47 4.70 احصل على شهادات التكريم بشكل مستمر على انجاز مهام ابداعية 3

توفر لي وظيفتي فرصة تأمين مستقبلي من خالل )التأمين، والتقاعد، صندوق  5
 التكافل(

4.64 0.49 

92.8 

 عالية

 عالية 92.4 0.48 4.62 احصل على الراتب الذي يتناسب مع طبيعة عملي. 8

 94.4 0.30 4.71 الدرجة الكلية
 عالية
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واألوزان حسـابية واالنحرافـات المعياريــة يالحـظ مـن الجـدول السـابق الـذي يعبــر عـن المتوسـطات ال

المتوسـط الحسـابي  أن مجال نظام الحـوافز واالجـورعلى  أفراد مجتمع الدراسةالستجابات النسبية 

مجــــال نظــــام الحــــوافز أن ( وهــــذا يــــدل علــــى 1.31معيــــاري )النحــــراف ال( وا4.78)للدرجــــة الكليــــة

راتبــي وحصــلت الفقــرة "  جــة عاليــة.جميــع الفقــرات جــاءت بدر أن و  .عاليــةجــاءت بدرجــة  واالجــور

احصــل (، ويليهــا فقــرة " 1.22علــى أعلــى متوســط حســابي )يــوفر لــي مســتوى معيشــي مناســب " 

احصـــل (. وحصـــلت الفقـــرة " 1.72" بمتوســـط حســـابي ) علـــى الترقيـــات حســـب االصـــول القانونيـــة

الفقــرة "  يليهــا (.1.60" علــى أقــل متوســط حســابي ) علــى الراتــب الــذي يتناســب مــع طبيعــة عملــي

توفر لي وظيفتي فرصة تأمين مستقبلي من خالل )التأمين، والتقاعد، صندوق التكافـل(" بمتوسـط 

 (.1.61حسابي )

 مجال العالقة مع اإلدارة المدرسية -2

أفــراد مجتمــع الســتجابات  واألوزان النسـبية حســاب المتوســطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريــةتـم 

  (.02كما هو موضح في الجدول رقم ) العالقة مع االدارة المدرسية مجال فقراتل على الدراسة

لستجابات  األوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية91جدول )
 العالقة مع الدارة المدرسيةلمجال  أفراد مجتمع الدراسة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 0.49 4.59 عالقتي مع االدارة المدرسية تتسم بالتفاهم. 2
 عالية 91.8

 0.50 4.46 ياإلرشاداالدارة المدرسية تشركني في اتخاذ القرارت المدرسية الخاصة بالعمل  4
 عالية 89.2

 0.50 4.45 تتعامل إدارة المدرسة بعدل مع جميع العاملين في المدرسة 6
 عالية 89.0

 0.49 4.36 االدارة المدرسية خصوصية عملي كمستشار تربوي تحترم 5
 عالية 87.2
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ادارة المدرسة توفر االنسجام بين مكونات العملية التعليمية)المستشار، المعلمين،  3
 اولياء االمور، الطلبة(

4.31 0.47 

86.2 

 عالية

 0.44 4.23 تتعاون االدارة المدرسية مع كمستشار تربوي 8
 عالية 84.6

 0.27 4.40 لدرجة الكليةا
 عالية 88.1

 

واألوزان يالحـظ مـن الجـدول السـابق الـذي يعبــر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة 

المتوســـط  أن العالقــة مـــع االدارة المدرســيةمجــال علـــى  أفـــراد مجتمــع الدراســةالســتجابات النســبية 

العالقـة مـع مجال أن ( وهذا يدل على 1.27معياري )النحراف ال( وا4.41)للدرجة الكليةالحسابي 

وحصــلت الفقــرة "  جميــع الفقــرات جــاءت بدرجــة عاليــة.أن و  .عاليــةجــاءت بدرجــة  االدارة المدرســية

(، ويليهــا فقــرة " 1.51" علــى أعلــى متوســط حســابي ) عالقتــي مــع االدارة المدرســية تتســم بالتفــاهم

" بمتوسط حسابي  ياإلرشادية الخاصة بالعمل االدارة المدرسية تشركني في اتخاذ القرارت المدرس

" علـــى أقـــل متوســـط  تتعـــاون االدارة المدرســـية مـــع كمستشـــار تربـــوي(. وحصـــلت الفقـــرة " 1.16)

التعليميــــة يليهــــا الفقــــرة " ادارة المدرســــة تــــوفر االنســــجام بــــين مكونــــات العمليــــة  (.1.02حســــابي )

 (.1.20سط حسابي )المستشار، المعلمين، اولياء االمور، الطلبة(" بمتو )

 األنظمة في العمل: مجال-6

أفــراد مجتمــع الســتجابات  واألوزان النسـبية حســاب المتوســطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريــة تـم

  .(88األنطمة في العمل كما هو موضح في الجدول رقم )مجال  فقراتل على الدراسة
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لستجابات  واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية99جدول )
 لجال األنطمة في العمل أفراد مجتمع الدراسة

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 عالية 90.4 0.50 4.52 التربوي اإلرشادتساعد االنظمة في فرص تطور مهنة  2

 عالية 87.6 0.50 4.38 لمهنيتساعد األنظمة المستشار التربوي في  التطور ا 4

 عالية 87.2 0.49 4.36 تمنحن االنظمة امكانية التدريب بشكل مستمر 5

 عالية 86.2 0.47 4.31 ياإلرشادتساعد االنظمة المرشد على اتخاذ القرار المناسب في العمل  6

 اإلرشادتمنح االنظمة المستشار التربوي حرية التصرف مع الطلبة ضمن مباديء  3
 مدرسيال

4.30 0.47 

86.0 

 عالية

 عالية 85.6 0.46 4.28 توفر االنظمة الحماية لي في عملي 8

 87.2 0.25 4.35 الدرجة الكلية
 عالية

واألوزان يالحـظ مـن الجـدول السـابق الـذي يعبــر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة 

المتوســط الحســابي  أن نطمــة فــي العمــلاألمجــال علــى  أفــراد مجتمــع الدراســةالســتجابات النســبية 

 األنطمـة فـي العمـلمجـال أن ( وهـذا يـدل علـى 1.25معيـاري )النحـراف ال( وا4.35)للدرجة الكلية

تســاعد االنظمــة وحصــلت الفقــرة "  جميــع الفقــرات جــاءت بدرجــة عاليــة.أن و  .عاليــةجــاءت بدرجــة 

تساعد (، ويليها فقرة " 1.50" على أعلى متوسط حسابي ) التربوي اإلرشادفي فرص تطور مهنة 

توفر (. وحصلت الفقرة " 1.22" بمتوسط حسابي ) المهني في التطوراألنظمة المستشار التربوي 

، يليهـا الفقـرة " تمـنح االنظمـة (1.02" على أقـل متوسـط حسـابي ) االنظمة الحماية لي في عملي

لمدرسـي " بمتوسـط حسـابي ا اإلرشـادالمستشار التربوي حرية التصرف مـع الطلبـة ضـمن مبـاديء 

(1.22).  
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مستوى الطمـوح لـدى المستشـارين التربـويين فـي المـدارس ما : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

 ؟  العربية في النقب 

 واألوزان النســبية المتوسـطات الحسـابية واالنحرافــات المعياريـة حســابتـم عـن هــذا السـؤال  لإلجابـة

الطمـــوح لـــدى  مســـتوى عـــناالســـتبانة التـــي تعبـــر فقـــرات  لـــىع أفـــراد مجتمـــع الدراســـةالســـتجابات 

 . ( 00المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب كما هو موضح في الجدول رقم )

جابات لست واألوزان النسبية (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية98جدول )
رين التربويين في المدارس العربية أفراد مجتمع الدراسة لمستوى الطموح لدى المستشا

 في النقب 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

 الدرجة

 89.4 0.51 4.47 تحقيق أهدافي تحد منالمعوقات التي  اخشى 5
 عالية

 89.2 0.51 4.46 بنجاحالكاملة بعد أداء العمل  السعادةأشعر ب 4
 عالية

 88.6 0.50 4.43 مستقبالً  اإلرشادطوير عملي في مجال اسعى الى ت 22
 عالية

 88.0 0.50 4.40 اإلرشاداسعى إلى وضع نظام يخصني في العمل المستقبلي في مجال  24
 عالية

 87.6 0.49 4.38  وأعمل على تحقيقهاأضع أهداف محددة  2
 عالية

 87.6 0.49 4.38 تقبليةفي تطوير قدراتي المس أحاول االستفادة من خبرات اآلخرين 82
 عالية

 87.4 0.49 4.37 ية يدفعني الى انجاز مهام ذات مستوى اعلىاإلرشادالنجاح في مهامي  21
 عالية

 87.0 0.49 4.35 من خالل تحسين سلوكيات المتعلميناعتقد بأني قادرًا على تطوير مجتمعي  85
 عالية

 86.8 0.49 4.34 ناجحيغضبني ضياع أي وقت بال عمل  88
 عالية

 86.8 0.48 4.34 المهنية عند التقصير في بعض األعمال باالحباطأشعر  83
 عالية
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 86.8 0.48 4.34 ال يزال امامي الكثير من االمال التي ارغب بتحقيقها 87
 عالية

 86.8 0.49 4.34 كثيرا ما تكون نتيجة اعمالي موافقه لما اسعى اليه 89
 عالية

 86.6 0.48 4.33 ستطيع تحقيقهافي العمل أل أغير من ترتيب أولوياتي 7
 عالية

 86.4 0.48 4.32 لدى من الكفاءة ما يمكنني من التقدم في مهنتي 6
 عالية

 85.8 0.47 4.29 االستمرار في عمليأحاول التخلص مما يعوق قدرتي على  3
 عالية

 85.8 0.46 4.29 حتى انتهى من أي عمل أقوم به أثابر 9
 عالية

 85.8 0.47 4.29 متحمال مسؤوليتهالمستقبلي ن اخطط لعملي أع استطي 86
 عالية

 85.6 0.46 4.28 اسعى لتحمل المسؤولية لتحقيق اهدافي المستقبلية 81
 عالية

 85.6 0.46 4.28 انظر الى مهنتي كمستشار باعتبارها افضل من غيرها من المهن 28
 عالية

 85.4 0.46 4.27 واحاول النهوض دائمالم للفشل ساستال  1
 عالية

 85.4 0.47 4.27 مهنيا بما يتوافق مع نظرتي المستقبلية للمهنةأدفع نفسي للتطور  84
 عالية

 84.8 0.44 4.24 معين عند حد تقفال  نظرتي للمستقبلن أرى أ 81
 عالية

 84.6 0.44 4.23 اسعى للحصول على درجة علمية اعلى في المستقبل 23
 عالية

 83.6 0.40 4.18 نها تفتح لي افاقا مستقبلية في مجاالت متعددةاحب مهنتي كو  25
 عالية

 82.2 0.33 4.11 النجاح في مهنتيبمستوى عال من أشعر  8
 عالية

 عالية 8662 0.25 4.31 الدرجة الكلية

واألوزان يالحـظ مـن الجـدول السـابق الـذي يعبــر عـن المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريــة 

الطمـــوح لـــدى المستشـــارين التربـــويين فـــي  مســـتوىعلـــى  أفـــراد مجتمـــع الدراســـةســـتجابات الالنســـبية 

( 1.25( وانحـراف معيـاري )4.38)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن النقبالمدارس العربية في 

جـاء  الطموح لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية فـي النقـب مستوىأن وهذا يدل على 

المعوقــات التــي  اخشــىوحصــلت الفقــرة "  جميــع الفقــرات جــاءت بدرجــة عاليــة.أن و  . ةعاليــبدرجــة 
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 الســـعادة(، ويليهـــا فقـــرة " أشـــعر ب1.17تحقيـــق أهـــدافي " علـــى أعلـــى متوســـط حســـابي ) تحـــد مـــن

(. وحصـلت الفقـرة " أشـعر بمسـتوى عـال 1.16" بمتوسط حسـابي ) بنجاحالكاملة بعد أداء العمل 

يليها الفقرة " احب مهنتي كونها تفتح  (.1.00على أقل متوسط حسابي )"  النجاح في مهنتيمن 

 (.1.02لي افاقا مستقبلية في مجاالت متعددة " بمتوسط حسابي )

لـدى  ومسـتوى الطمـوحالوظيفي  الّرضامستوى عالقة بين ال ما: الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 

  ب؟النقالمستشارين التربويين في المدارس العربية في 

 تم تحويله للفرضية التالية: عن هذا السؤال لإلجابة

الـــوظيفي  الّرضــابـــين ( α ≥ 0.05ذات دللـــة احصــائية عنـــد مســتوى الدللــة ) عالقــةيوجــد 

 .لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب ومستوى الطموح

 إليجــاد العالقــة بــين مســتوى لإلجابــة عــن هــذه الفرضــية اســتخدم الباحــث معامــل االرتبــاط بيرســون

كمـا  الـوظيفي ومسـتوى الطمـوح لـدى المستشـارين التربـويين فـي المـدارس العربيـة فـي النقـب الر ضا

  .(02هو مبين في الجدول رقم )

الوظيفي ومستوى الطموح  الّرضا مستوى معامل ارتباط بيرسون بيننتائج  (:94جدول )
 ربية في النقبلدى المستشارين التربويين في المدارس الع

 مستوى الدللة معامل بيرسون المتغيرات

الوظيفي * مستوى الطموح الّرضامستوى   1625 16111 

 2.20** دالة احصائيًا عن مستوى الداللة 
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(، ومستوى الداللة 2.10معامل ارتباط بيرسون )تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق أن 

 الر ضامستوى بين  موجبة وقوية دالة احصائياً  طردية عالقةوهذا يدل على وجود (، 2.222)

 .الوظيفي ومستوى الطموح لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب

الـــوظيفي لـــدى  الّرضـــاهنـــاخ اخـــتالف فـــي مســـتوى هـــل : الرابـــعالنتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال 

الجـنس، سـنوات الخبـرة،  لمتغيـر )يعـزى  المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقـب

 ؟نوع المدرسة (

أفراد  اتالستجابولالجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لمستوى رضاهم الوظيفي تبعًا لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، نوع المدرسة(  مجتمع الدراسة

 ( 84كما هو موضح في الجدول رقم )

مجتمع  أفراد اتلستجابالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية  (:93جدول )
 )الجنس، سنوات الخبرة، نوع المدرسة( اتمتغير ل الوظيفي تبعاا  الّرضاالدراسة لمستوى 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغير
 14.. 4.44 21 ذكر الجنس

 15.. 4.44 133 أنثى

 17.. 4.40 34 سنوات 5-0ن م سنوات الخبرة

 14.. 4.47 58 سنوات 02 -6من 

 14.. 4.43 62 سنة فأكثر 00

ابتدائي نوع المدرسة
31 4.47 ..16 

 17.. 4.43 55 إعدادي

 12.. 4.44 68 ثانوي

يالحظ من خالل الجدول ان هناك فروق طفيفة بين قيم المتوسطات الحسابية لكل من متغيرات: 

سنة فأكثر ونوع المدرسة لصالح  00سنوات يليها سنوات الخبره  02-6من  سنوات الخبره

 ها المدرسة الثانوية.يالمدرسة االبتدائية يل
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فـي مسـتوى الطمـوح لـدى المستشــارين ف خـتالهنـاخ اهـل : الخـامسالنتـائج المتعلقـة بالسـؤال 

 ؟رة، نوع المدرسة(جنس، سنوات الخب)ال متغيرل يعزى التربويين في المدارس العربية في النقب

أفراد الستجابة واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية ولالجابة عن هذا السؤال تم حساب 

كما هو  الجنس، سنوات الخبرة، نوع المدرسة(لمستوى طموحهم تبعًا لمتغيرات ) مجتمع الدراسة

 . (05موضح في الجدول رقم )

 مجتمع أفرادلستجابة  ت المعياريةالمتوسطات الحسابية والنحرافا (:92جدول )
 ات )الجنس، سنوات الخبرة، نوع المدرسة(متغير ل الدراسة لمستوى طموحهم تبعاا 

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المتغيرات
 25.. 4.34 21 ذكر الجنس

 25.. 4.31 133 أنثى

 20.. 4.22 34 سنوات 5-0من  سنوات الخبرة

 30.. 4.33 58 سنوات 02 -6من 

 21.. 4.35 62 سنة فأكثر 00

 34.. 4.30 31 ابتدائي نوع المدرسة

 24.. 4.29 55 إعدادي

 20.. 4.34 68 ثانوي

قيم المتوسطات الحسابية لكل من  طفيفة بين( أن هناك فروق 85رقم )من الجدول ويالحظ 

ها ذوي يسنة فأكثر يل 88 همتغيرات: الجنس لصالح الذكور وسنوات الخبره لصالح ذوي الخبر 

 سنوات ونوع المدرسة لصالح المدرسة الثانوية يلها المدرسة االبتدائية. 81-6الخبره من 
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 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

 

 

 مناقشة النتائج المتعلقة باسئلة الدراسة 

التوصيات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
صل مناقشة اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة، من اجل تحليها ومعرفة مدى يتناول هذا الف

 توافقها او تعارضها مع الدراسات السابقة.

الوظيفي لدى المستشارين التربويين  الّرضاما مستوى مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الول: 

 في المدارس العربية في النقب؟ 

(  1.11الوظيفي ) الر ضالدرجة الكلية للمتوسط الحسابي لمحاور اظهرت نتائج الدراسة على ا

الوظيفي لدى المستشارين جاء بدرجة  الر ضا% وهي نسبة عالية، تدل على ان مستوى 22بنسبة 

% يلية 11عالية، وعلى جميع المحاور، فقد تبين ان نظام الحوافر واالجور هو االعلى  بنسبة 

 %.  27.0ل النمو المهني على نسبة %، فيما حص21ظروف العمل بنسبة 

يعزو الباحث هذه النتيجة الى طبيعة العمل االستشاري يتعزز من مستوى الراتب المرتفع، وايضا 

من خالل توفير االحتياجات الوظيفية للمستشار حتى يقوم بالدور المهني له بالشكل الصحيح، 

جها في العمل، كما أن هناك مساعدة فعلى مستوى المدرسة بتوفر له كافة التسهيالت التي يحتا

من قبل أولياء االمور بحيث يتعاونون معهم بشكل كبير في تعديل سلوكيات ابنائهم، كما ان 

 الوظيفي. الر ضاوجود التعاون الكامل مع المستشار من قبل الزمالء، يسهم في حصوله على 

ي تتبع تعليميا الى وزارة كما يرى الباحث ان عمل هؤالء المستشارين في منطقة النقب والت

عن العمل، كون مستوى الرواتب والمعاشات،  الر ضاالمعارف االسرائيلية يساعد في تحقيق 

اضافة الى الحوافز يأتي دائما بدرجة عالية، وهذا يحقق ما يصبو اليه المستشار من المستوى 
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يل تعزيز العمل المعيشي العالي، وبالتالي يحقق حياة كريمة تمكنه من بذل الجهد في سب

 هالتي اشارت ان درج ( 0200) وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة الحيحي، اإلرشاد

 رضا المعلمين عن المرشد التربوي كانت كبيره.

ال يوجد  هن  إشارت إالتي  (0205) في حين اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة حميد عبداهلل

 .رضا عن العمل لدى المرشدين

، ويعزو الر ضاه جاء في نهاية سلم ن  إ% اال 27.0النمو المهني حقق درجة عالية  ن  أ ومع

الباحث ذلك الى الشعور المستمر من قبل المستشارين التربويين بضرورة التقدم بالحصول على 

، سواء من خالل الدورات أو الندوات وورش العمل التي اإلرشادالمعلومات الحديثة في مجال 

الطالبي، ويعد النمو المهني من اهم  اإلرشادا على تقديم االفضل والجديد في مجال تساعد دائم

  .ما يسعى اليه المستشار 

لدى المستشارين التربويين في  الطموحمستوى ما : لثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا

 المدارس العربية في النقب ؟

أن المتوسط الحسابي للمستوى  جة عالية، حيثتوى الطموح جاء بدر اظهرت نتائج الدراسة ان مس

اخشى ، واشارت النتاتج إلى ان اعلى الفقرات كانت "(2.052( وانحراف معياري )1.20الكلية)

 " أشعر بالسعادة الكاملة بعد أداء العمل بنجاح "كذلك  المعوقات التي تحد من تحقيق أهدافي" 

لتربويين في النقب لديهم حب وقناعة بالعمل يعزو الباحث هذه النتيجة الى ان المستشارين او 

، لذلك فإن مستوى الطموح جاء عاليا، ويؤدون اعمالهم بنجاح ي، ويرون فيه مستقبلهماإلرشاد

ولكن هذا الطموح يصطدم لديهم بالخوف من المعوقات التي يمكن ان تحول دون ذلك، والتي قد 
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ي  اإلرشادان السعي الى تطوير العملي  تكون معوقات لها عالقة بالعمل، او بالفرد نفسه، إذ

يحتاج الى بذل الجهد والمتابعة المستمرة،  من خالل الدورات التدريبية او التأهيل المستمر 

والمعتمد على المستشار نفسه الذي يسعى الى التميز في عمله، كذلك ليكون لديه الخبرات 

سائل والطرق التي يستخدمها وتتفق الكافية للوصول بالمسترشدين الى بر االمان من خالل الو 

( التي اشارت ان مستوى الطموح لطالبات كلية 0207) مع نتيجة دراسة الخزعلي هذه النتيجة

يتمتعون بمستوى  لبة( التي اشارت ان الط0205ودراسة الساعدي ) ،اربد الجامعية جاء مرتفعا

درسيين في جامعة بغداد ( التي اشارت ان مستوى طموح الت0202سة مكي )اودر ،طموح مرتفع 

( التي اشارت ان طالبات كلية التربية 0200خي )صوصبري و  ،،ودراسة الكيخانيوجاء مرتفعا

 الرياضية بجامعة بابل يتمتعن بمستوى طموح مرتفع.

( التي اشارت ان مستوى 0207في حين اختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيجه دراسة الرقوع )

( التي 0205) وعبد اهلل ،ودراسة حميد ،جنوب األردن جاء متوسطا العاملين االدرايين بجامعات

 اشارت ان مستوى الطموح كان متوسطا لدى المرشدين.

الوظيفي ومستوى الطموح  الّرضاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد عالقة بين مناقشة 

 ؟ لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب 

 ( وهذا يعني ان هناك عالقة طردية بين 2.25نتائج الدراسة ان مستوى الداللة اقل من) اظهرت 

الوظيفي ومستوى الطموح لدى المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب. أي  الر ضا

الوظيفي زاد ذلك من مستوى الطموح لدى المستشارين التربويين في المدارس  الر ضاأنه كلما زاد 

 عربية في النقب.ال
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الوظيفي في المجاالت المخلتفة يسهم في تكوين  الر ضاويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ان تحقيق 

في البحث عن التقدم في الوظيفة،  المستشارورفع مستوى تفكير  الر ضاعالقة ارتباطية بين 

ه المسترشدين، عملية يسعى من خاللها المرشد لحل المشكالت التي تواج اإلرشادوكون عملية 

وتستجلي نظرتهم نحو المستقبل، فالمرشد ذو النظرة الثاقبة نحو مستقبل متفائل يمكن له ان يقدم 

من خالل المستوى المعيشي العالي  الر ضاوعليه فإن تحقيق ية بالشكل الصحيح، اإلرشادلعملية ا

من مستوى طموح  عن التسهيالت المقدمة في مكان العمل، يرفع الر ضاباالجور والحوافز، و 

( 0200وتتفق هذه النتيجة مع نتيجه دراسة الزهراني ) ية،اإلرشادالمستشار التربوي في العملية 

ي ومستوى اإلرشادعن العمل  الر ضارتباطية موجبة بين مستوى التي اشارت الى وجود عالقة ا

 الطموح لدى المرشدين.

الوظيفي لدى  الّرضامستوى في  ختالفهناخ اهل : الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال مناقشة 

الجنس، سنوات الخبرة،  متغيرات حسب المستشارين التربويين في المدارس العربية في النقب

 ؟نوع المدرسة

ه بين الذكور الحسابي اتقيم المتوسط ال توجد فروق في  اشارت النتائج فيما يتعلق بالجنس بأن

ابة ظروف العمل بين الذكور واالناث في المدارس ويعزو الباحث هذه النتيجة الى تش،واالنات 

( التي اشارت ال يختلف 2184واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الهلة ) ،العربية في النقب

( التي اشارت 2182اسة الحيح )ودر  ،عن العمل لدي مستشاري التوجية باختالف الجنس الر ضا

  .عن المرشد الر ضاة بين المعلمين والمعلمات نحو درج قيوجد فرو  ان 
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نتائج قيم المتوسطات ان هناك فروق طفيفة بين هذه  الخبرة فقد اشارت سنواتبخصوص أما 

(، يليله 4347سنوات حصل على أعلى متوسط حسابي ) 81-6 القيم لصالح سنوات الخبره من

 (.4341سنوات بمتوسط حسابي ) 5-8(، ومن ثم من 4343سنة فأكثر بمتوسط حسابي ) 88ل 

ي اإلرشاديعزو الباحث هذه النتيجة إلى ان ذوي الخبرة المتوسطة، هم االكثر فاعلية في المجال 

ولديها طموح في الوصول إلى درجة الخبرة العالية، لذلك  بداية العملكون هذه الفئة تخطت 

ي، وفي النقب فإن الخبرة المتوسطة تحصل اإلرشاديكون لديهم مستوى رضا عال عن العمل 

ي، اإلرشاددل كافي من الدورات التأهيلية التي تساعد المستشار على التمكن من العمل على مع

وعلى مستوى العالقة مع الزمالء يكون لديه فاعلية اعلى في التواصل مع االخرين، ويكون 

مستوى النشاط اعلى، في حين ان ذوي الخبرة العالية عادة يكون لديهم رضا اقل حيث ارتفاع 

ت وايضا قلة الدورات التدريبية التي يمكن ان يحصلوا عليها، كذلك يكون حجم مستوى المصرفا

االلتزامات  مرتفع فيكون التواصل مع االخرين اقل، وعلى مستوى المستشارين المبتدئين يكون 

لديهم رضا اقل لكون الدورات التأهيلية التي يحصول عليها وضغط العمل، والراتب المبتدئ 

مقارنه بمن يسبقونهم درجة. وتتفق هذه  الر ضامكن ان تقلل من مستوى ايضا، كلها عوامل ي

كانت لصالح ذوي الخبره اكثر من  الر ضاالتي اشارت ان  (.2182النتيجة مع دراسة الزهراني )

 سنه. 85

حصل على أعلى  االبتدائيةأن المتوسط الحسابي للمدرسة  وفيما يتعلق بنوع المدرسة فقد تبين

(، ومن ثم اإلعدادي بمتوسط 4344(، يليه الثانوي بمتوسط حسابي )4.17متوسط حسابي )

 بتدائيةفي المدارس االويعزو الباحث هذه النتيجة ايضا إلى ان المستشارين  (.4343حسابي )

ي مع الطلبة، كون الطلبة في هذه المرحلة العمرية اإلرشادنادرا ما يواجهون مشكالت في العمل 
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فيها متعلق في االغلب بالدراسة، او  اإلرشادتي يحتاجون الى يكون مستوى المشكالت ال

لدى المستشارين يكون أعلى، في حين انه في المرحلة  الر ضامشكالت بسيطة، لذلك فإن 

ايضا متدنية لكون  اإلرشادالثانوية يكون مستوى النضج لدى الطلبة اعلى، تكون الحاجة الى 

دراسي، أما المرحلة االعداية فهي مرحلة المراهقة الطلبة منشغلين في الدراسة والتحصيل ال

ومرحلة التغيرات لدى الطلبة، لذلك تكون مستوى المشكالت بين الطلبة عالية، والحاجة الى 

 المرشدين تكون ايضا عالية. 

مستوى الطموح لدى المستشارين ختلف يهل : الخامسالنتائج المتعلقة بالسؤال  مناقشة

 الجنس، سنوات الخبرة، نوع المدرسة  متغيرات حسب لعربية في النقبالتربويين في المدارس ا

( حصل على أعلى متوسط 4334المتوسط الحسابي للذكور )أن اشارت النتائج المتعلقة بالجنس 

 . (4338حسابي من اإلناث )

حث ذلك إلى ان مستوى النشاط للمستشار التربوي اعلى منه للذكور عند االناث، كون ايعزو الب

ه مستشار التربوي يرى ان مستقبلة في هذا العمل بدرجة اكبر، فيكون مستوى الطموح في التوجال

نحو تطوير المهنة والسعي للحصول على الجديد فيها اعلى منه عند االناث، اللواتي يكون 

ال يسمح كثيرا بالتطور بسبب الوضع مستوى الطموح الوظيفي اقل، كون العمل في هذا المجال 

 االنشغال التام في امور متعلقة بالبيت واالسرة.االسري و 

سنة فأكثر حصل على أعلى متوسط  88أن سنوات الخبرة ل  أما فيما يتعلق بالخبرة فقد تبين

(، ومن ثم الخبرة من 4333سنوات بمتوسط حسابي ) 81-6(، يليه للخبرة من 4335حسابي )

  (.4322سنوات بمتوسط حسابي ) 8-5
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نتيجة إلى ان مستوى الطموح في تطوير المهنة للمستشار التربوي بعد سنوات يعزو الباحث هذه ال

فعامل الخبرة تؤدي إلى النجاح والتقدم في العمل مقارنه مع ذوي الخبرة االقل الخبرة العالية 

بنجاح  األهدافالطويلة يؤدي إلى استشراف المستقبل والتخطيط له بعناية وهذا يؤدي إلى تحقيق 

 ودافعية.

أن المتوسط الحسابي للمدرسة الثانوية حصل على أعلى  نوع المدرسة فقد اشارت النتائج إلى أما

(، ومن ثم لإلعدادي بمتوسط 4331بمتوسط حسابي ) االبتدائي(، يليه 4334متوسط حسابي )

ويعود السبب في ذلك كما ذكرنا سابقا إلى ان جحم الجهد المبذول من قبل  (.4329حسابي )

لتربويين في المرحلة االساسية والثانوية اقل، فيكون لديهم مستوى طموح اعلى  المستشارين ا

لكون االجهاد الوظيفي قليل، في حين ان المرشدين في المرحلة االعدادية يكون مستوى الطموح 

 لديهم اقل بسبب االجهاد الذي يحصل لهم نتيجة لمستوى العمل المرتفع.
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 التوصيات 

ليستمر  التربويللمستشار  لعمل الالزمة واالحتياجات مكانيات الماديةاإل توفيراالستمرار في   .8

 ي في منطقة النقب.اإلرشادفي بذل الجهد المتعلق بالعمل 

رفع مستوى الحوافز المخلتفة للمستشارين التربويين الذين يرشدون المرحلة االعدادية كون هذه   .2

 مستشار ان يبذل المزيد من الجهد. المرحلة مهمة ومفصلية في حياة الطالب وتستلزم من ال

العمل المستمر لدعم ذوي الخبرات العالية، واشراكهم في الدورات التدريبية والتأهيلية ليكون   .3

، وحتى يكون لديهم رضا مرتفع عن المهنة كونهم اإلرشادلديهم الدافع العالي في االستمرار ب

 يشعرون بقرب انتهاء الخدمة واالتجاه نحو التقاعد.

 متواصلة، للتعرف على عمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي، وعقد دورات تدريبيةال .4

 .ياإلرشاد العمل في مايستجد كل

عطاؤهم فرصة للمشاركة  القرارات، اتخاذ في ية للمرشداإلرشاد الحرية مناسب من توفير قدر .5 وا 

وتحمسهم للعمل مما يمكنهم التخطيط حتى يزيد والؤهم  في في برامج اإلعداد، وفرصة للمشاركة

 .وسعادة من استخدام مهاراتهم وقدراتهم في إنجاز أعمالهم بارتياح

النبيل من خالل إكسابهم المزيد من  -اإلنساني– ياإلرشادبقيمة عملهم  المرشدين إشعار .6

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

 .والمخفضة للمرشدين يةالمجان

 وتحسين تطوير على تعمل التي المتخصصة النفسية والدراسات البحوث إجراء في االستمرار .7

 .يةاإلرشاد العملية
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النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام  سم علم. رسالة ماجستير غير منشورة، قالرياض

 .الرياض محمد بن سعود اإلسالمية،

الرضا الوظيفي لدى معلمي و معلمات مرحلة  .(0207المعايطة، عبد العزيز عطا اهلل) .12
 ،  50الجزائر،-دراسات ما بعد التعليم األساسي في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء ، 

247 - 264 
الضغوط المهنية وعالقتها بمستوى الطموح لدى التدريسيين في .(0202طيف )مكي، ل .11

 .002-022 (،0)22، جامعة بغداد،مجلة البحوث التربوية والنفسيةالجامعة، 

دراسة االغتراب وعالقته بمستوى الطموح لدى طالب الثانوي  .(0220مهني، شريف) .52

، معهد الدراسات والبحوث التربوية، العام والفني والصناعي. رسالة ماجستير )غير منشورة(

 .جامعة القاهرة

عن  الّرضاي وعالقتها باإلرشادطبيعة المشكالت المعيقة للعمل (. 0201الهلة، هجيرة) .50
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح العمل لدى مستشاري التوجيه المدرسي

 ورقلة، الجزائر.

، الطبعة الثالثة، األردن: البشرية مدخل استراتيجيادارة الموارد (. 0202الهيتي، خال ) .50
 .دار وائل للنشر

(، 1621/ 151/2رقم) نشرة ،المدرسة في المرشد مهام (1996 والتعليم التربية وزارة .52

 .فلسطين

 (االستشارة التربوية في المدرسة، على الرابط0202وزارة المعارف االسرائيلية) .51

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/yeutz/Yoet
zArabic.htm. 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/yeutz/YoetzArabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/gapim/yeutz/YoetzArabic.htm
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وتحقيق الذات لدى  (القابلية للتعلم الذاتي ومستوى الطموح0111يوسف، يوسف جالل ) .55

 .022-11، (02)0، ربيةمجلة كلية التطالب الجامعة المفتوحة. 
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 ( استبانه الدراسة بشكلها الولي 9ملحق )
 

                 





 جامعة الخليل
 الدراسات العلياكلية 

 النفسي اإلرشادمج التوجيه و برنا
 استبانه الدراسة

 /ةالمستشار التربويعزيزي 

       ،تحية طيبة وبعد

الوظيفي ومستوى الطموح لدى  الّرضاعالقة بين ال يقوم الباحث بعمل دراسة بعنوان "

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على " التربويين في المدارس العربية في النقب المستشارين

وقع عليك قد و  النفسي، اإلرشادالماجستير من جامعة الخليل/كلية التربية، قسم التوجيه و درجة 

بصورة  ةنك التكرم بإجابة فقرات اإلستبانلتكون من ضمن عينة الدراسة، أرجو مقصديا، االختيار 

مل تعكس الواقع الموجود بدقة وموضوعية لما لها من أهمية بإنجاز الدراسة علمًا أن إجابتك ستعا

  .بسرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

 مع جزيل الشكر والتقدير لحسن التعاون

 براء ابو غيث  :الباحث

 إشـراف: د. كمال مخامرة

8192-8192 
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 ات األساسيةالبيانالقسم األول: 

 الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليخ:

   انثى ❒ذكر           ❒:   الجنس

 مسنه فأكثر  88 ❒سنوات      81-6 ❒سنوات           5-8 ❒الخبرة:  سنوات

 مرتفع  ❒متوسط              ❒منخفض         ❒مستوى الدخل:  

 شقيب السالم ❒تل السبع     ❒كسيفه    ❒اللقية   ❒رهط    ❒حورة    ❒: مكان العمل
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 الوظيفي،  الر ضال: مستوى القسم الثاني: يتمثل هذا القسم في محورين، المحور األو 

 ( في المكان المناسب.Xوالمحور الثاني :مستوى الطموح، أرجو منك التكرم بوضع اشارة )
 

 الوظيفي  الّرضاالمحور األول: 

 الفقرات الرقم
موافق 
 بشدة 

غير  ل أعرف أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة 

 النمو المهنيالمجال األول: 
      ياشعر بتقدم كبير في مهنت  .0

      استطيع االعتماد على نفسي في عملي  .0

      اتعرض للمخاطر اثناء العمل  .2
      توفر لي وظيفتي فرصة للتطور الوظيفي  .1
      تشعرني وظيفتي بأني شخص ذو قيمة   .5

6.  
 اإلرشاداستطيع معرفة كل ما هو جديد في 
 التربوي بسبب عملي في المدرسة.

     

7.  
شاركة المستمرة في تتيح لي وظيفتي الم

 ية.اإلرشادالمؤتمرات 
     

 المجال الثاني: ظروف العمل

2.  
تشجعني ظروف عملي على التطور 

 والنجاح.
     

1.  
يتوفر لدى المدرسة كل االمكانيات التي 

 احتاجها.
     

02.  
ية تتناسب مع ما اإلرشادتجهيزات الغرفة 

 احتاجه)تهوية، اضاءة(.
     

00.  
عي بشكل مناسب تتعاون اسر الطلبة م

 لتعديل سلوكيات  الطلبة.
     

00.  
تتيح لي وظيفتي الحصول على االحترام 

 الكامل مع قبل الجميع
     

     الوسائل المساعدة والمعينة المستخدمة في   .02
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 ي متوفرة في المدرسةاإلرشادالعمل 

01.  
نادرا ما اواجه مشكالت مع الطلبة ذوي 

 السلوك الخاطئ.
     

 ث: العالقة مع الزمالءالمجال الثال
      اشعر باالرتياح في عالقاتي مع زمالئي.  .05
      يساعدني زمالئي عند الحاجة اليهم.  .06

07.  
يقدر زمالئي عملي من خالل الدعم 

 المستمر.
     

02.  
اشعر بجو اسري من خالل عالقاتي مع 

 زمالئي.
     

      يدفعني زمالئي لحب عملي بدرجة عالية.  .01

      زمالئي في العمل في كل المهام.اتعاون مع   .02
      أقوم باستشارة زمالئي في العمل عند الحاجة.  .00

 المجال الرابع: نظام الحوافز والجور
      احصل على االجر الذي يتناسب مع عملي.  .00
      راتبي يوفر لي مستوى معيشي مناسب  .02
      ال افكر بترك وظيفتي بسبب الراتب  .01

05.  
دات التكريم بشكل مستمر احصل على شها

 من قبل المسؤولين.
     

      يقدر المسؤولين عملي لذلك يتم تحفيزي ماديا  .06
      احصل على الترقيات بشكل مستمر  .07

02.  
توفر لي وظيفتي فرصة تأمين مستقبلي من 
 خالل )التأمين، والتقاعد، صندوق التكافل(

     

 المجال الخامس: النمط القيادي لالدارة

01.  
ساعدني مديري الديمقراطي في المدرسة ي

 على االستمرار في العمل.
     

      عالقتي مع االدارة المردسية تتسم بالتفاهم.  .22

20.  
ادارة المدرسة توفر االنسجام بين الزمالء 

 المدرسية. األهدافلتحقيق 
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      تقلل االدارة من اشراكي في القرارات المدرسية  .20
      وفير احتياجاتي كمرشد.تسعى االدارة إلى ت  .22

21.  
تقوم االدارة بتكليفي بمهام ادارية عند الحاجة 

 فقط
     

25.  
تقدر االدارة عملي كمرشد عند حل 

 المشكالت لدى الطلبة
     

 المجال السادس: النظمة والتعليمات

26.  
تحد التعليمات من قدرتي على التميز في 

 عملي
     

27.  
ة تساعد االنظمة في فرص تطور مهن

 التربوي اإلرشاد
     

22.  
تعطي االنظمة المرشد التربوي المساحة 

 الكافية للتصرف مع الطلبة
     

21.  
تساعد األنظمة المرشد التربوي في  التطور 

 المهني
     

12.  
تمكن االنظمة المرشد التربوي من الحصول 

 على التدريب المستمر
     

10.  
تساعد االنظمة المرشد على اتخاذ القرار 

 ب وقت الطوارئالمناس
     

10.  
تدعم االنظمة قرار المرشد التربوي اذا كانت 

 االدارة المدرسية معارضة له.
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 مقياس الطموح

أوافق  الفقرات الرقم
 بشدة

معارض  معارض ل أعرف أوافق 
 بشدة

      بمستوى عال من الطموح مقارنه مع غيريأشعر  .0

      أضع أهداف محددة وأحاول تحقيقها .0
      أحاول التخلص مما يعوق قدرتي على األداء .2
      أشعر بالراحة الكاملة بعد أداء العمل على أكمل وجه .1
      أخاف من المعوقات التي قد تحول دون تحقيق أهدافي .5
      التخلص مما يعوقني عن النجاحقدر على أ .6

      القيام بأكثر من عمل في آن واحد يمكنني .7
      أغير من ترتيب أولوياتي لكي أستطيع تحقيقها .2
      أتغلب على انفعاالتي عند الشدائد .1

      استلم للفشل واإلحباطقوي وال  .02
      ال أهدأ حتى انتهى من أي عمل أقوم به .00
      أخطط ألعمال ومهام كثيرة في آن واحد .00
      دأرى أن طموحي ال يتفق عند ح .02
      يغضبني ضياع أي وقت بال عمل هادف .01

      أحاول االستفادة من خبرات اآلخرين .05
      أشعر بالذنب عند التقصير في بعض األعمال .06
      لالستمرار في العملثناء المحيطين بي يدفعني  .07

      مهنيا بشكل مستمرأدفع نفسي للتطور  .02
      درًا على تطوير مجتمعي لألفضلاعتقد بأني قا .01

      استطيع الن اخطط لعملي متحمال مسؤوليته .02
      ال يزال امامي الكثير من االمال التي ارغب بتحقيقها .00
      اشعر بأني اكثر حماسا من زمالئي في العمل .00
      اقدم على كل ما فيه تحمل للمسؤولية .02
      تيجة اعمالي موافقه لما اسعى اليهكثيرا ما تكون ن .01
غالبا ما يكون تقدير رؤسائي في العمل مساعدا لي على  .05

 االستمرار
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 ( الستبانه بصورتها النهائية 8ملحق)
                 




 
 
 

 جامعة الخليل
 الدراسات العلياكلية 

 النفسي اإلرشادبرنامج التوجيه و 

 
 استبانه الدراسة

 /ةالمستشار التربويي عزيز 
 

       ،تحية طيبة وبعد
الوظيفي ومستوى الطموح لدى  الّرضاعالقة بين اليقوم الباحث بعمل دراسة بعنوان "

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على " التربويين في المدارس العربية في النقب المستشارين
وقع عليك قد و  النفسي، اإلرشادوجيه و درجة الماجستير من جامعة الخليل/كلية التربية، قسم الت

بصورة  ةنك التكرم بإجابة فقرات اإلستبانلتكون من ضمن عينة الدراسة، أرجو مقصديا، االختيار 
تعكس الواقع الموجود بدقة وموضوعية لما لها من أهمية بإنجاز الدراسة علمًا أن إجابتك ستعامل 

  .بسرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي
 

 مع جزيل الشكر والتقدير لحسن التعاون
 

 براء ابو غيث  :الباحث
 إشـراف: د. كمال مخامرة

 
8192-8192
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 ات األساسيةالقسم األول: البيان
 

 نطبق عليخ:ي ( أمام الخيار الذي√الرجاء وضع اشارة )
 

     انثى ❒ ذكر     ❒ الجنس : 

  سنه فأكثر 88 ❒ سنوات   81-6 ❒ سنوات       5-8 ❒ : سنوات الخبرة

      ثانوي ❒       عداديإ ❒            ابتدائي  ❒ :نوع المدرسة
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 : يتكون هذا القسم في محورين:القسم الثاني
 ( في المكان المناسب.Xأرجو منك التكرم بوضع اشارة )

 الوظيفي  الّرضامستوى المحور األول: 

موافق  الفقرات الرقم
 بشدة 

غير  ل أعرف أوافق
 قمواف

 غير موافق بشدة 

 النمو المهنيالمجال األول: 
      اشعر بتقدم في عملي كمستشار .0

مؤهلي االكاديمي يساعدني على اتخاذ  .0
 القرارات الناجحه

     

2. 
تطوري في عملي هو اساس نجاحي 

 كمستشار
     

1. 
يوفر لي عملي كمستشار فرصة 
 للحصول على مواقع ادارية مختلفة

     

5. 
تشعرني وظيفتي بأني شخص ذو قيمة 

 في مهنتي 
     

6. 
التربوي  اإلرشاداتابع كل ما هو جديد في 
 بسبب عملي في المدرسة.

     

7. 
تتيح لي وظيفتي المشاركة في المؤتمرات 

 ية.اإلرشاد
     

 المجال الثاني: ظروف العمل

0. 
تشجعني ظروف عملي على التطور 

 الدائم
     

0. 
دى المدرسة كافة التسهيالت التي يتوفر ل

 احتاجها في عملي
     

2. 
ية تتناسب مع اإلرشادموقع الغرفة 

 خصوصية عملي
     

1. 
يتعاون أولياء امور الطلبة معي بشكل 

 مناسب لتعديل سلوكيات ابنائهم
     

5. 
تتيح لي وظيفي مساعدة الطلبة على 

 تنمية شخصياتهم
     

6. 
الت في تعديل سلوك نادرا ما اواجه مشك

 الطلبة.
     

     ضغوط العمل في وظيفتي ال تؤثر على  .7
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 حياتي الشخصية
 المجال الثالث: العالقة مع الزمالء

      اشعر باالرتياح في عالقاتي مع زمالئي.  .0
      يساعدني زمالئي خارج نطاق عملي.  .0

2.  
يقدر زمالئي طبيعة عملي فأحصل منهم 

 اعي المستمر.على الدعم االجتم
     

1.  
تقوم عالقاتي مع زمالئي على اسس 

 علمية مهنية
     

5.  
نجاحي في العمل مع زمالئي يقلل من 

 مستوى الضغط النفسي
     

ية ما اإلرشاداتبادل مع زمالئي الخبرات   .6
 امكن

     

7.  
ثناء المحيطين بي يدفعني إلى االستمرار 

 في العمل
     

 افز والجورالمجال الرابع: نظام الحو 

0.  
احصل على الراتب الذي يتناسب مع 

 طبيعة عملي.
     

      راتبي يوفر لي مستوى معيشي مناسب  .0
      ال افكر بترك وظيفتي بسبب الراتب  .2

1.  
احصل على شهادات التكريم بشكل 

 مستمر على انجاز مهام ابداعية
     

5.  
يقدر المسؤولين عملي بموضوعية فيتم 

 تحفيزي ماديا
     

6.  
احصل على الترقيات حسب االصول 

 القانونية
     

7.  
توفر لي وظيفتي فرصة تأمين مستقبلي 
من خالل )التأمين، والتقاعد، صندوق 

 التكافل(

     

غالبا ما يكون تقدير رؤسائي في العمل   .2
 مساعدا لي على االستمرار
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 العالقة مع الدارة المدرسيةالمجال الخامس: 

0.  
الدارة المدرسية مع كمستشار تتعاون ا
 تربوي

     

0.  
عالقتي مع االدارة المدرسية تتسم 

 بالتفاهم.
     

2.  
ادارة المدرسة توفر االنسجام بين مكونات 
العملية التعليمية)المستشار، المعلمين، 

 اولياء االمور، الطلبة(

     

1.  
االدارة المدرسية تشركني في اتخاذ 

عمل القرارت المدرسية الخاصة بال
 ياإلرشاد

     

5.  
تحترم االدارة المدرسية خصوصية عملي 

 كمستشار تربوي
     

      عند حل المشكالت لدى الطلبة  .6
 في العملالمجال السادس: النظمة 

      توفر االنظمة الحماية لي في عملي  .0

0.  
تساعد االنظمة في فرص تطور مهنة 

 التربوي اإلرشاد
     

2.  
شار التربوي تمنحني االنظمة المست

المساحة الكافية للتصرف مع الطلبة 
 المدرسي اإلرشادضمن مباديء 

     

1.  
تساعد األنظمة المستشار التربوي في  

 التطور المهني
     

5.  
تمنحني االنظمة امكانية التدريب بشكل 

 دائم
     

6.  
تساعد االنظمة المرشد على اتخاذ القرار 

 المناسب وقت الطوارئ
     

 



811 

 

 الطموحمستوى الثاني: المحور 
 

معارض  معارض ل أعرف أوافق  أوافق بشدة الفقرات الرقم
 بشدة

      النجاح في مهنتيبمستوى عال من أشعر  .0
       وأعمل على تحقيقهاأضع أهداف محددة  .0
االستمرار أحاول التخلص مما يعوق قدرتي على  .2

 في عملي
     

      بنجاحأداء العمل الكاملة بعد  السعادةأشعر ب .1
      تحقيق أهدافي تحد منالمعوقات التي  اخشى .5
      لدى من الكفاءة ما يمكنني من التقدم في مهنتي .6
ستطيع في العمل أل أغير من ترتيب أولوياتي .7

 تحقيقها
     

      واحاول النهوض دائمالم للفشل ساستال  .2
      قوم بهحتى انتهى من أي عمل أ أثابر .1

      معين عند حد تقفال  نظرتي للمستقبلن أرى أ .02
      ناجحيغضبني ضياع أي وقت بال عمل  .00
في تطوير  أحاول االستفادة من خبرات اآلخرين .00

 قدراتي المستقبلية
     

 عند التقصير في بعض األعمال باالحباطأشعر  .02
 المهنية

     

مهنيا بما يتوافق مع نظرتي أدفع نفسي للتطور  .01
 المستقبلية للمهنة

     

من خالل اعتقد بأني قادرًا على تطوير مجتمعي  .05
 تحسين سلوكيات المتعلمين

     

متحمال المستقبلي ن اخطط لعملي أاستطيع  .06
 مسؤوليته

     

ال يزال امامي الكثير من االمال التي ارغب  .07
 بتحقيقها

     

مل المسؤولية لتحقيق اهدافي اسعى لتح .02
 المستقبلية

     

كثيرا ما تكون نتيجة اعمالي موافقه لما اسعى  .01
 اليه
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ية يدفعني الى انجاز اإلرشادالنجاح في مهامي  .02
 مهام ذات مستوى اعلى

     

انظر الى مهنتي كمستشار باعتبارها افضل من  .00
 غيرها من المهن

     

 اإلرشادوير عملي في مجال اسعى الى تط .00
 مستقبالً 

     

اسعى للحصول على درجة علمية اعلى في  .02
 المستقبل

     

اسعى إلى وضع نظام يخصني في العمل  .01
 اإلرشادالمستقبلي في مجال 

     

احب مهنتي كونها تفتح لي افاقا مستقبلية في  .05
 مجاالت متعددة

     

تربوي يعمل على أعد نفسي مميزا كمستشار  .06
تقديم الحلول لالخرين وهذا يدفعني دائما للبحث 

 عن الجديد في المهنة
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 ( المحكمين 4ملحق )
 الجامعة السم الرقم 

 جامعة الخليل ابراهيم المصري د.  .0

 جامعة القدس اياد الحالق د.  .0

 جامعة القدس المفتوحة خالد قطوفد.  .2

 مفتوحةجامعة القدس ال خالد كتلو د.  .1

 جامعة القدس سمير شقيرد.  .5

 جامعة القدس سهير الصباحد.  .6

 جامعة الخليل عبد الناصر السويطيد.  .7

 جامعة الخليل كامل كتلو د.  .2

 جامعة الخليل محمد عجوةد.  .1

 جامعة الخليل نبيل الجنديأ.د.  .02

 جامعة القدس نبيل عبد الهاديد.  .00
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 ( تسهيل المهمة 3ملحق)
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 ستشار التربوي في النقب(: الم2ملحق )
 العاممع المفتش  وبالتنسيق المستشارينيوظَّف المستشار التربوي في المدرسة بعد موافقة كبير 

 .(0202وزارة المعارف االسرائيلية، )

"شيفي"، ولمدير  ولقسم المستشارينيتبع المستشار مهنيًا لمتطلبات المهنة ولكبير  :التبعية

 بويًا واداريًا.المدرسة والتفتيش العام تر 

ساعة  0،7  : وظيفة المستشار في المدارس الثانوية مثبتة في مالك المدرسة.حجم الوظيفة

أسبوعية للصف. ي فض ل تخصيص ساعات استشارة في جميع مراحل الجيل المختلفة في المدرسة 

اعة خدمة استشارية تالئم متطلبات الطالب والجهاز المدرسي. )س تقديم للمستشاركي يتسنى 

ساعة اسبوعية في اإلعداديات،  0.5وَ  اإلبتدائيةاسبوعية لكل صف على األقل في المدارس 

 (.0220، 0121وذلك بتوصية من السكرتارية التربوية 

وبناًء   الوظيفة في الصف بموجب تعريفه "معلم مستشار"  2/0يجب على المستشار أن يدر س 

يعلم المستشار في الصف حسب برامج مخصصة  على اتفاق مع السكرتارية التربوية يفض ل أن

 في المواضيع اإلستشارية )مثل مهارات ومؤهالت حياتية(.

ذات حجم وأثاث يسمح له  مالئمة،تحت تصر ف المستشار غرفة عمل  توضع :العملشروط 

 والمجموعات.بالعمل مع األفراد 

يؤثر  كي المدرسةبناء سياسة ي فضل أن يكون المستشار عضوًا في الهيئة اإلدارية ومشاركًا في 

 المؤسسة.على جودة العمل وعلى تطوير أسلوب حياة صحي في 
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وذلك بناًءا على سياسة قسم الخدمات النفسية  ومستمرة،ي لزم المستشار بسيرورة تطو ر مهنية 

 االستشارية )شيفي( ورقابة كبير المستشارين.

 أساسية.ار التربوي بواسطة أربع مهارات يعمل المستش االستشاري:العمل  مهارات :العملأسلوب 

)وزارة المعارف االسرائيلية،  دمج هذه المهارات والموازنة بينها يجعل عمله خاصًا ومتمي زاً 

0202) : 

على عالقات مهنية بين األشخاص: المستشار والمستشير  مبني-(Counseling) – استشارة.0

المستشير معها أن يتحدث  يستطيع مدر بةة . وأهميته انه يضع بين يدي المستشير قدرة مهني

خاصة عندما يحتاج  بحكمة طريقهويستوضح مشاكله وبمساعدته يستطيع أن يخطط ويختار 

 ذلك .

مبني على المشاركة بالمعلومات المهنية مع مصادر مهنية  -(Consultation) – التشاور .0

َهنيًا ) أخرى ) أخصائيين نفسيين، أهاٍل، معلمين، مدير( . يقابل ا لمستشار في هذه العملية م 

يتم تفعيل المعلومات والتجارب لدى كل منهم ) تى ولو كانت القدرة   آخر او اكثر( وفي اللقاء

 المهنية غير متكافئة( كي يتم التركيز في إيجاد حل لمشكلة معينة.

ما بين  يقوم المستشار بعملية التنسيق من اجل المالءمة -(Coordination) – التنسيق .2

الخدمات الجماهيرية واحتياجات الطالب المحددة، المعلمين واألهالي. يعمل المستشار بالتنسيق 

ما بين الجهات المختلفة في المدرسة، والعناصر المتواجدة في اإلطار المحيط بالمدرسة وبين 

صحة النفسية احتياجات الفرد مثل : الخدمات النفسية التربوية ، الشؤون االجتماعية ، خدمات ال

 وغيرها.
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تأهيل  بواسطة ووقائية تفعيل برامج تطويريةProgram-Managing) - ) – دارة البرامج.إ1

 هيئات تدريسية، وتطبيق البرامج بين الطالب مع تفعيل هيئة مراقبة وتقييم .

 : سيرورة العمل

خالل اهتمامه بالفرد، العمليات االستشارية يقوم بها المستشار بواسطة المهارات األربع أعاله من 

 .(0202كما وضحتها وزارة المعارف االسرائيلية ) المجموعة والمؤسسة

لمساعدة المؤسسة أو أجزاء منها وتحوي عدة  تهدف عمليةالعملية االستشارية: هي عبارة عن 

 مراحل:

.تخطيط وتشخيص المؤسسة من جميع جوانبها: تحديد الحاجة، تشخيص مصادر القوة، 0

 التي تحس ن أو تعرقل الجودة  واألوضاع مؤسسة(وعات مستهدفة )فرد، مجموعة، تشخيص مجم

تنظيم المعلومات وعرضها أمام إدارة المدرسة والهيئة التدريسية بهدف زيادة الوعي وااللتزام  .0

 بعمليات التدخل التربوية حسب المعطيات.

 ل، حسب الواقع المدرسي..تطوير برامج وأجهزة تنظيمية للتدخل قبل العمل أو كردود فع2

 .تطوير أسس وطرائق للتغذية المرتدة، مراقبة وتقييم لعمليات التدخل التي تحصل في المدرسة.1
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 :المستشارمجالت عمل 

مجال عمل المستشار ت قرر مشتق من أهداف "شيفي" وأهداف وزارة التربية، وما تؤكده األلوية 

 ا.المختلفة وسياسة المدرسة التي يعمل فيه

برنامج عمل المستشار ي شتق من معطيات التخطيط المدرسي وي بنى بالتنسيق مع المدير ويكون 

مالئمًا لسياسة المدرسة وموصول مع أهداف "شيفي"، من خالل رؤيا إلحتياجات 

 المؤسسة. واحتياجات الفرد

حسب تقرر الفعالية حسب الموارد الموجودة التي توضع تحت تصر ف المستشار والمدرسة، 

 :(0202وزارة المعارف االسرائيلية، ) التاليةترتيب األولويات، بحيث تحوي المجاالت 

 وتعتمد على األسس التالية: –تطوير هيئة مدرسية .0

 .التعاون والعمل الجماعي 

 .إثارة نقاش ذا أهمية بين المشتركين في المؤسسة 

 .الشعور المرهف تجاه الفرد 

 .تحديد مصادر القوة عند الطالب 

 .خلق أوضاع تمك ن من النجاح 

 .خلق أوضاع تمك ن من التعبير الذاتي 
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دخال برامج تطوير، تدخل ووقاية: .0  تطوير وا 

مواضيع مثل مواجهة الضغوطات  ،مثل: المهارات الحياتية وهي لب البرامج االستشارية الموجودة

من المهارات  معينة نواحٍ واألزمات، المعابر ومواضيع وقائية هي عبارة عن توسيع وتأكيد 

 الحياتية.

 ت فع ل البرامج بواسطة المربين بإرشاد ومرافقة المستشار، كي تتحقق كأسلوب حياة وثقافة مدرسية.

معد لمساعدة الطالب لمواجهة الصعوبات )المؤقتة أو المستمرة(  الستشارة الفردية للطالب: .2

 في مجاالت حياته المختلفة.

 التالية:وهو مركب من الفعاليات 

 .تحديد أولي وتشخيص المشكلة 

 .)التدخل قصير األمد )حسب الحاجة 

  حسبوالتوجيه  بالمشكلة،تركيز المعلومات والمالءمة بين العناصر المختلفة المتعلقة( 

 الحاجة(.

 .إدارة الحالة، تتب ع وتطبيق التوصيات 

 الخاصة:ذوي االحتياجات  عند تقديم االستشارة للطالب كفرد يتم التأكيد على معالجة األوالد

 .أوالد بأوضاع خطرة 

 .أوالد ذوي عسر التعليمي 

 .أوالد مدَمجين 

 .أوالد موهوبين 
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  التعددية الثقافية في المدرسة. –أوالد القادمين الجدد 

 استشارة وتشاور مع اإلدارة والهيئة التدريسية في المواضيع التالية:  .1

 مجاالت التالية: تشخيص إشارات الوقوع في ضائقة، المستشار هو مورد إرشاد للطواقم في بال

الذي يحوي أدوات معينة مع األخذ باالعتبار تصرف الطالب كفرد وأدوات توجيه للمربي 

 واصحاب الوظائف في المدرسة.

  تطوير ظروف تقد م العمل الجماعي: تحفيز ومنع عملية السحق )لدى المعلمين( أساليب

 والقيادة. مسؤوليةالمبادرة، الاتخاذ القرارات، 

 .مواجهة االختالف والتعدد الثقافي 

 .تنظيم المؤسسة 

 .خلق مناخ ذو جودة 

 .عمليات التعل م 

  المؤسسة.قراءة معقولة للمعطيات من خالل مراحل التقدير والقياس ثم التوفيق بينها داخل 

 ودمجها.بناء برامج تدخ ل مبنية على المعطيات 

  المؤسسة.رية وجمع المعطيات الموجودة في المبادرة بعمليات القياس الضرو 
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 :وأزماتحالت ضاغطة، طوارئ 

تقديم المساعدة والمشاركة عند إستعداد المؤسسة التربوية لمواجهة حاالت الطوارئ واألزمات  .0

 التي تحوي العمليات التالية:

  التربوية.تأهيل الهيئة 

 تحضير برامج جاهزة . 

 المؤسسة.صفوف ودمجها في تطبيق وتفعيل البرامج في ال 

 والثانوي.التدخل في الحاالت الطارئة واألزمات بمستويات التدخل األولي  .0

 بهدف التعلم واستخالص العبر الحاالت،توثيق منهجي لمعالجة  .2




