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 الشكر والتقدير
 

حمدًا كثيرًا طيبًا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو، الحمد هلل الذي أعانني ووفقني الحمد هلل 
 إلتمام ىذا العمل والجيد المتواضع الذي أسأل هللا أن يكون خالصا متقبال لوجيو الكريم.

(. واعترافًا 40آية)  "لنفسو يشكر فإنما شكر ومن" ى في سورة النمل: تعال قولو من فانطالًقا
 ىمو...بالفضل أل

 من بو حظيت ما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمشرفي الفاضل الدكتور/ كمال مخامرة عمى
 ودقة رأيو، وسديد وتجاربو عممو منحني من سديد، فقد ونصح مفيد، وتوجيو إشراف كريم
 سياًل، والبعيد أقرب نوااًل. العصي جعل ما مالحظاتو،

معة الخميل لما قدموه من نصح وتوجيو طيمة أيام وال أنسى أساتذة ومدرسي كمية التربية بجا
 دراستي في برنامج الماجستير لإلرشاد النفسي بجامعتي/ جامعة الخميل.

من مدراء المدارس الحكومية في محافظة ن الشكر والتقدير لعينة الدراسة وأىدي باقات م
 الخميل متمنيتًا ليم التوفيق في مسيرتيم المينية.

ات العرفان والجميل لكل من قدم لي الدعم والمساندة والتشجيع في كما أتقدم بأسمى آي
مسيرتي التعميمية ىذه، وأخص بالذكر زوجي وأىمي وأصدقائي سائمة المولى عز وجل أن 

 يبارك ليم في عمميم وعمميم.

 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

 الباحثة:

 ميساء أحمد الزغير



 د 
 

 المحتويات فيرس
 2 ......................................................................................................... اٌ٘دا 

 ب  ............................................................................................... الةكر  ال  دٓر

 د  ............................................................................................. فٍرس اله   مدت

 ز  ................................................................................................ فٍرس الادا ؿ

 ط  .............................................................................................. فٍرس الهٛ ق

 ي  ............................................................................... باللغة العربٌة هميص الدراسب

 ن  .......................................................................... هميص الدراسب ندلمغب ا٘ىامٓزيب

 1 .................................................. الفصل األول: )مشكمة الدراسة وأىميتيا(
هٓ ٍد  2 ...................................................................................... هةكمب الدراسب  ٌأ

 2 ......................................................................................................... اله دهب

 4 ...................................................................................... هةكمب الدراسب  أسئم ٍد

 4 .............................................................................................. فرضمدت الدراسب

داؼ الدراسب  5 ................................................................................................. ٌأ

همب الدراسب  5 .................................................................................................. ٌأ

 6 .............................................................................................. ه ددات الدراسب

 6 .......................................................................................... هصطم دت الدراسب

 8 .......................................... اإلطار النظري، والدراسات السابقة :الفصل الثاني
 9 .............................................................................. دركباٖدب الىظري لمص رة اله

 9 ............................................................................. اله  ر اٖ ؿ: الص رة الهدركب

 9 ......................................................................................................... ه دهب:

 9 ................................................................................................ هفٍـ  ا٘دراؾ:

 01 ............................................................................................ هك ىدت ا٘دراؾ:

 00 ......................................................................................... يصدئص ا٘دراؾ:

 00 ............................................................................ بهفٍـ  الص رة الذٌىمب الهدرك

 01 ........................................................... يصدئص  سهدت الص رة الذٌىمب )الهدركب(

 05 .......................................................................... أى اع الص رة الذٌىمب )الهدركب (

 05 .......................................................................... هك ىدت الص رة الذٌىمب الهدركب

 06 .................................................................. هصددر  ك يف الص رة الذٌىمب الهدركب

 07 ......................................................... ب ي اله  ر ال دىْ: اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد ال ر 

 07 ........................................................................................................ ه دهب

 07 .................................................................................................. باٚرةدد لغ

 08 ...................................................................................... هفٍـ  ا٘رةدد ال رب ي 

داؼ ا٘رةدد ال رب ي   09 ..................................................................................... ٌأ



 ه 
 

 21 ....................................................................................  ظدئف ا٘رةدد ال رب ي 

 20 ........ال رب ي فْ الهدرسب كهد  دد ٍد  زارة ال ربمب  ال  ممـ الفمسطٓىمب: يدهدت برىدهج ا٘رةدد

 22 ............ (:1999  ىمدت ا٘رةدد ال رب ي كهد  دد ٍد  زارة ال ربمب  ال  ممـ ال دلْ الفمسطٓىمب )

 22 ................................................................ أد ار  هٍدـ الهرةد ال رب ي فْ الهدرسب

 21 ............................................................ د ر الهرةد ال رب ي فْ الهدارس الفمسطٓىمب

 24 .................................................. أف ٓ  مِ بٍد الهرةد ال رب ي  اليصدئص ال ْ ٓاب

 25 ....................................... الههدرسدت ال ْ ٓىنغْ أف ٓب  د الهرةد ال رب ي عف ال مدـ بٍد

 25 ..................................................  ي فْ الهدرسبالص  ندت ال ْ ٓ ااٍٍد الهرةد ال رب

 27 ............................................................................................ الدراسدت السدن ب

 27 .......................................................................... دراسدت    مق ندلص رة الهدركب

 11 ...................................................................... ال رب ي  دراسدت    مق نهدا  الهرةد

 14 ............................................................................ ال   ٓب عمِ الدراسدت السدن ب

 36 ........................................................ الفصل الثالث: الطريقة واالجراءات
 17 ....................................................................................................... اله دهب

 17 ................................................................................................ هىٍج الدراسب

 17 .............................................................................................. ها هع الدراسب

 17 ................................................................................................. الدراسب عٓىب

 19 .................................................................................................. أداة الدراسب

 19 ................................................................................................. صدؽ اٖداة

 40 ............................................................................................ صدؽ اله كهٓف

 42 ................................................................................................. صدؽ البىد 

 41 ........................................................................................................ ال ندت

 Cronbach Alpha)) ................................................... 41ال ندت نطري ب كر ىندخ ألفد 

 41 .............................................................................................ه غٓرات الدراسب

 44 .................................................................................... إارا ات  طبٓق الدراسب

 44 ....................................................................................... اٖسدلٓب ا٘ صدئمب

 45 ...........................................................................  صىٓف اله  سطدت ال سدبمب:

 46 ............................................. تحميل البيانات وعرض النتائج :الفصل الرابع
 

 67 ................................................ مناقشة النتائج والتوصيات :الفصل الخامس
 

ًٚ: هىدقةب  68 .............................................................. الى دئج اله  م ب ندلسؤاؿ اٖ ؿ أ 

 69 ........................................................... ب عف السؤاؿ اٖ ؿهىدقةب الفرضمدت الهىب  

 71 ............................................................  دىمًد: هىدقةب الى دئج اله  م ب ندلسؤاؿ ال دىْ



 و 
 

 74 ............................................................... هىدقةب الفرضمدت اله  م ب ندلسؤاؿ ال دىْ

 78 ............................................................  دل ًد: هىدقةب الى دئج اله  م ب ندلسؤاؿ ال دلث

 79 .................................................................................................. ال  صمدت:

 80 .............................................................................. قائمة المراجع
 80 ....................................................................................................... الهرااع

 80 .............................................................................................. الهرااع ال ربمب

 85 ............................................................................................ الهرااع اٖاىبمب

 86 ...............................................................................................قدئهب الهٛ ق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز 
 

 فيرس الجداول
رقم 
رقم  اسم الجدول الجدول

 الصفحة
 38 الدراسب ل ٓىب الدمه غرافمب اليصدئص 1
 39 (Pearson correlation) بٓرس ف  اٚر ندط ه دهج ى دئج 2
 ار نػػػػدط لهصػػػػف فب( Pearson correlation) بٓرسػػػػ ف  اٚر نػػػػدط ه دهػػػػج ى ػػػػدئج 3

 لٗداة الكممب الدراب هع اٖداة هادٚت هف هادؿ كج دراب
42 

 43 الدراسب أداة ل ندت ألفد ىندخ كر  ه دهج ى دئج 4
 45 ال ص مح هفد مح 5
ٖ زاف الىسبمب اله  سطدت ال سدبمب  اٚى رافدت اله مدريب  ا (6)اد ؿ رقـ  6

 ل  دٓرات أفراد عٓىب الدراسب لمص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي لهادٚت الدراسب.
47 

 ال مهْ لمهادؿ الىسبمب  اٖ زاف اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمبة اله  سطدت 7
  الهٍىْ.

48 

 49 دعْاٚا ه لمهادؿ الىسبمب  اٖ زاف اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمبة اله  سطدت 8
 50 الةيصْ لمهادؿ الىسبمب  اٖ زاف اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمبة اله  سطدت 9
 ه  سػػطدت بػػٓف لمفػػر ؽ ( Independent- Sample T-Test) اي نػػدر ى ػػدئج 10

 لمهرةػػػد الهدركػػػب لمصػػػ رة اليمٓػػػج ه دفظػػػب فػػػْ ال ك همػػػب الهػػػدارس هػػػدٓري    ػػػدٓرات
 الاىس له غٓر   زى  ال رب ي 

52 

 اٖ ػػددي ال نػػدٓف   مٓػػج اي نػػدر  ى ػػدئج اله مدريػػب  اٚى رافػػدت ال سػػدبمب ه  سػػطدتال 11
 اليمٓػػػج ه دفظػػػب فػػػْ ال ك همػػػب الهػػػدارس هػػػدٓري    ػػػدٓرات ه  سػػػطدت بػػػٓف لمفػػػر ؽ 
ج له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة  .ال مهْ الهٌؤ

53 

 اٖ ػػددي ال نػػدٓف   مٓػػج  نػػدراي  ى ػػدئج اله مدريػػب  اٚى رافػػدت ال سػػدبمب اله  سػػطدت 12
 اليمٓػػػج ه دفظػػػب فػػػْ ال ك همػػػب الهػػػدارس هػػػدٓري    ػػػدٓرات ه  سػػػطدت بػػػٓف لمفػػػر ؽ 
 .ا٘دارة فْ اليبرة سى ات له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة

54 

 اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر  ى دئج اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت 13
 اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 .الهدٓريب له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة

56 

 بٓف لمفر ؽ  الن دمب ال ىدئمب لمه درىدت( Tukey test)   كْ اي ندر ى دئج 14
 الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت

 الهدٓريب له غٓر   زى  ال رب ي  مهرةدل

57 

 اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر  ى دئج اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت 15
 اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 

58 



 ح 
 

رقم 
رقم  اسم الجدول الجدول

 الصفحة
 .الدراسمب الهر مب له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة

  دٓرات أفراد عٓىب لالىسبمب   اٖ زاف اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمبة   سطدتاله 16
 الدراسب لٗدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي.

59 

 ه  سطدت بٓف لمفر ؽ ( Independent- Sample T-Test) اي ندر ى دئج 17
لٗدا  ال ظمفْ لمهرةد  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب   دٓرات هدٓري الهدارس

 .الاىس له غٓر   زى رب ي ال 

61 

 اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر  ى دئج اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت 18
 لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
ج له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ  ال مهْ الهٌؤ

62 

 اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر  ى دئج اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت 19
 لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 .ا٘دارة فْ اليبرة سى ات له غٓر  زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ

63 

 اٖ ددي ال ندٓف  مٓج  اي ندر  ى دئج اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت 20
 لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 .الهدٓريب له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ

64 

 بٓف لمفر ؽ  الن دمب ال ىدئمب لمه درىدت( Tukey test)   كْ اي ندر ى دئج 21
 ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب ْف ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت
 الهدٓريب له غٓر  زى  ال رب ي  لمهرةد

64 

 اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر  ى دئج اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت 22
 لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 .الدراسمب الهر مب غٓرله   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ

65 

   ٓمـ  بٓف ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة بٓف لم ٛقب بٓرس ف  ار ندط ه دهج ى دئج 23
 ال ك همب الهدارس فْ ال ظمفْ أدائً

66 

 



 ط 
 

 فيرس المالحق
 رقم الصفحة اسم الممحق الرقم

 87 أداة الدراسب نص ر ٍد اٖ لمب  1

 91 الدراسب قدئهب أعضد  لاىب   كمـ أداة  2

 92 أداة الدراسب نص ر ٍد الىٍدئمب 3

 96 ك دب  سٍٓج هٍهب هف الاده ب إلِ هدٓريب ةهدؿ اليمٓج 4

 97 اليمٓج اى ب هدٓريب إلِ الاده ب هف هٍهب  سٍٓج ك دب 5

 98 اليمٓج هدٓريب إلِ الاده ب هف هٍهب  سٍٓج ك دب 6

 99 مطد هدٓريب إلِ الاده ب هف هٍهب  سٍٓج ك دب 7

 100 ك دب  سٍٓج هٍهب هف هدٓريب ةهدؿ اليمٓج  8

 101 اليمٓج هدٓريب هف هٍهب  سٍٓج ك دب 9

 102 ك دب  سٍٓج هٍهب هف هدٓريب اى ب اليمٓج 10

 

 

 



 ي 
 

 ممخص الدراسة
 فْ ال ك همب الهدارس فْ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة ال  رؼ إلِ ٌدفت ٌذي الدراسب

 بمدف هدى اٚي ٛؼ ة الهدارس هدٓري  ىظر  اٍب هف ال ظمفْ نهدائً د عٛق ٍ اليمٓج ه دفظب
ج الاىسة)فْ الص رة الهدركب  عٛق ٍد ندٖدا  ال ظمفْ  ن ًد له غٓرات  سى ات    ال مهْة  الهٌؤ

 .(الدراسمب  الهر مب  الهدٓريبة ةفْ ا٘دارة اليبرة
 ـ ال   ق دىدت لاهع اله م هدتة اس بم اس يدهت   اٚر ندطْ اس يدهت الند  ب الهىٍج ال صفْ

هدٓري   ك ف ها هع الدراسب هف اهمع هف صدقٍهد   ند ٍهد ندلطرؽ ا٘ صدئمب الهىدسنبة 
الهدراس ال ك همب ال ْ ٓ اد فْ هدارسٍـ هرةد  رب ي فْ ه دفظب اليمٓج  الندلغ عددٌـ 

 ٓرًا  هدٓرة.( هد341 قد أاريت الدراسب عمِ عٓىب هك ىب هف )ة ( هدٓرًا  هدٓرة282)
ال رب ي فْ اهمع  لمهرةد الهدركب لمص رة ال ك همب الهدارس   دٓرات هدٓري أظٍرت الى دئج أف   

كبٓرة  نه  سط  سدبْ  ْة اٚا هدعْة الةيصْ( كدىتهادٚت اٚس ندىب )ال مهْ  الهٍى
  ه  سطدت بٓف دالب إ صدئمدً  فر ؽ  كهد أظٍرت  ا د (.0.67)(ة  اى راؼ ه مدري 4.12)

ال رب ي   زى  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات
هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـبٓىهد أظٍرت  .الاىسة  الهدٓريب له غٓر
 لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف( α≤0.05) الدٚلب
ج له غٓر   زى  ال رب ي  هرةدلم الهدركب  سى ات اليبرة فْ ا٘دارةة  الهر مب ة ال مهْ الهٌؤ
 لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات . كهد   صمت إلِ أفالدراسمب
(. كهد 0.70)(ة  اى راؼ ه مدري 4.26)كبٓرة نه  سط  سدبْ  ال رب ي اد ت  لمهرةد ال ظمفْ

 فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف  صدئمدً ادالب فر ؽ   ا د  صمت إلِ 
بٓىهد   صمت ة ة  الهدٓريبله غٓر الاىس  زى   ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب
 ه  سطدت بٓف (α≤0.05)الدٚلب  صدئمب عىد هس  ى ا ا د فر ؽ ذات دٚلب  إلِ عدـ
  زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات

ج ال مهْ  .الدراسمبمب ة  سى ات اليبرة فْ ا٘دارةة  الهر له غٓر الهٌؤ
  دٓرات أفراد عٓىب الدراسب بٓف   صدئمدً ا ا د عٛقب طردمب ه انب دالب كهد   صمت الدراسب إلِ 

 .ً ال ظمفْدائٖ    دٓرا ٍـال رب ي ص رة الهدركب لمهرةد لم
 



 ن 
 

 

Abstract: 

The aim of this study is to identify the perceived image of the educational supervisor 

in the public schools in Hebron governorate and their relation to their performance 

from the point of view of school principals and to indicate the extent of the difference 

in the perceived image and its relation to job performance according to the variables 

(gender, education qualification, experience, directorate, educational level). The 

researcher used the descriptive approach and questionnaires to collect information, 

has been verified the honesty and reliability with appropriate statistical methods, and 

the study population of all government school's administrators that there had 

educational supervisor in the Hebron governorate's were (282) administrators, the 

study was conducted on a sample of (143) administrator. In this study. 

The results showed that estimates of principals for the perceived image of educational 

supervisor in all areas of the questionnaire (social, scientific and professional, 

personal) were significantly with arithmetic mean (4.12) and standard deviation 

(0.67). It also showed differences in average score estimates principals in Hebron to 

the perceived image of the educational guide depending on the variables (sex, years of 

experience, and the Directorate), while showed no statistically significant differences 

at the level of (α≤ 0.05) in average degree estimates of principals in Hebron to the 

perceived image of the educational supervisor depending on the variable (education 

qualification, and educational level). It also found that the degree of government 

principals estimates in Hebron to the functionality of the administrator came with 

arithmetic mean (4.26) and standard deviation (0.70). Also differences in average 

statistical estimates of the degree function principals in Hebron to educational 

supervisor functionality depending on the variable (gender, the directorate), while not 

found statistically significant differences at the level of the indication (α≤ 0.05) in 

average degree of administrators estimates public schools in Hebron to educational 

supervisor functionality depending on the variable (education qualification, years of 

management experience, and educational level). 

As the study found a positive correlation between perceived image function of 

educational supervisor and his career performance. 
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 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 المقدمة 

   بر اليدهدت ا٘رةددمب ضر رة هم ب فْ  ق ىد ال دضرة ىظرًا لم  دـ ال كى ل اْ السريع  هد 
الفرد  الاهدعبة فدلفرد  الاهدعب ن داب إلِ  أ د ً ٌذا ال  دـ هف هةكٛت  ضغ ط عمِ

ـ ىظرًا لم  دـ ال  كى ل اْة  ال غٓرات اٖسريب اليدهدت ا٘رةددمب فْ اهمع هرا ج ىهٌ 
  م  بر ال مدةة همددٓف اهمع فْ هٍـ ا هدعمبة  ال مق الذي ى مةً فْ عصرىد ٌذاة فد٘رةدد اٚ

  الهٍدـ الطمنبة أعداد لك رة  ذلؾ ال رب ية دلٙرةد  داب الهمددٓف أك ر هف ال رب ي  الهٓداف
  ج فْ الطمنب لهسدعدة الهدرسب فْ هرةد  ا د هف بد ٚ لذا ة الهدٓر اله مـ عد ق عمِ الهم دة

 م دىْ الذي الفمسطٓىْ الها هع فْ أك ر هم ب ال داب ٌذي  ك ف   قد   ااٍٍـة ال ْ الهةكٛت
 .الهدرسب فْ ال رب ي  الهرةد  ا د إلِ ب دا الها ه دت أك ر فٍ    ٛؿاٚ آ در هف

فدل  امً  ا٘رةدد أصنح عهممب عصريب  سهً هف سهدت الىظـ ال رب مب اله دصرةة  ال ْ ٓراد 
ا هدعمب )ربمعة مـ هع اله مط الهدرسْ  البٓئب اٚهف يٛلٍد هسدعدة الطمنب عمِ ال كٓف السم

2008.) 

 اٖسرةة ن د الطمنب عمِ  ال ه ٓر اٌٖهمب  ٓث فه ال رب مب ال دىمب الهؤسسب الهدرسب     بر
راف ٓرى   لذلؾ   اٖد ات ال سدئج   فٓر عمِ ال هج الهدرسب عمِ ٓ  اب نهىً( 1998) ٌز

 الاسدي   ط ري لىه ي الهىدسنب الظر ؼ  يمق سممهدً  بىد ً  الفرد بىد  فْ  سٍـ ال ْ اٖسدسمب
 .ىف دلْ اٚ ا هدعْ اٚ  ال  مْ

رةددمب لاهمع ال دهمٓف فدلهرةد ال رب  ي بيمفٓ ً ال مهمب  يبر ً الهٓداىمب م دـ يدهدت  رب مب  ا 
داريٓفة بج اه مع الهةدركٓف ندل هممب  اله  اادٓف فْ الهؤسسب ال رب مب هف طٛب  ه مهٓف  ا 

 ٓ ية ٌدفً    ٓق ال  افق الىفسْ  ال رب ي  الهرةد ال رب ي فْ الهدرسب د ر فد ر ةال  ممهمب
هدعْ  الهٍىْ لبىد  ةيصمب س مب ٓى ـ بٍد طٛب الهدارسة  مسدعدٌـ عمِ ال كٓف هع ا ٚ ا
 (.2004)ع جة ةكٛت الهدرسمب اله

فىظرة الطمنب لمهرةدٓف    ق د ٍـ الهسن ب عف عهممب ا٘رةددة  ؤ ر فْ دراب   بمٍـ لم هممب 
الهرةد  ال هممب عف  سمبمب أ  غٓر س مبا٘رةددمبة فٍىدؾ هف الطمنب هف م هج هفدٌمـ 
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سدت أف ن ض الطمنب ا٘رةددمبة ن ٓث  ؤ ر عمِ دراب   بمٍـ لٍدة إذ أكدت ى دئج ن ض الدرا
إلمً إٚ عىدهد  ٓماؤ ف ٚ  ال رب ي  كهىً أيصدئْ فْ   ج ال  امً ف طة ٓىظر ف لمهرةد 

ن ض م  دا ف إرةددًاة  ن ض الطمنب لدٍٓـ هفدٌمـ سمبمب عف الهرةد  ذلؾ نسبب ههدرسدت 
الهرةدٓفة ن ٓث  ا ج الطمنب ٓىظر ف إلٍٓـ كهسؤ لٓف أك ر هف أف مك ى ا هرةدٓف )الصهددية 

1994 .) 

 الهرةد   ؿ الها هع أفراد لدى اله ا دة ال ص رات عمِ الهدركب الص رة هفٍ ـ   ىطبق
 سالهدار   هدرا   ه مهٓف الهدارس  طمنب الاده دتة طمنب بٓف الص رة ٌذي   ي مف ال رب ية
 ص رة  اضح نةكج عىدٌـ   ضح لـ الذي الفمسطٓىْ ها ه ىد فْ  يدصب اٖه ر أ لمد   كذلؾ
 (.2014  دبتة أب ) ال رب ي  الهرةد

   امً ٓ  لِ فٍٓد ال ْ الهرةد ال رب ي فْ الطري ب عف الهدٓر م همٍد ال ْ الذٌىمب   ؤ ر الص رة
 هف ال دٓد ( نهف ٌىدؾ2008)  ط ي    ٓمهٍدة  ٓث ٓرى ال الهدرسب فْ ا٘رةددمب اليدهدت

الطٛب  هةكٛت هع ال  دهج عمِ ال رب ي فْ الهدرسب ٓ ركز الهرةد د ر أف الهدرا  م   د ف 
 نهف  يفض اٖعند  ا٘داريب ال ْ ٓ  همٍد الهدٓرة كهد أف ٌىدؾ ال دٓد هف الهدرا  الذٓف م   د ف 

ًٛ  الهرةد  الدراسمبة أ  ال دطفمب أ  الةيصمب لطٛبا هةكٛت لم  دهج ل ج دً  هدرب ال رب ي هٌؤ
ًٚ  أف مك ف  هىً ٓ  قع  كذلؾ   ال  ممهمب كه دن ب ال ض ر ا٘داريب هادؿ الىةدطدت فْ ف د

  دراسمب. إرةددمب براهج  عهج  الغمدبة

فدلص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي  د ري عىد الهدٓر  ؤ ر عمِ ى عمب اليدهدت ا٘رةددمب فْ  
هد كدف الهدٓر هدركًد لهادٚت عهج الهرةد ال رب ي فْ الهدرسبة     ق اٌٖداؼ الهدرسبة  كم

دة   هف يٛؿ عهج الند  ب هف اليدهدت ا٘رةددمب ههد مسدعد عمِ   دـ ال هممب ال رب مب   ط يٌر
أف ٌىدؾ ال دٓد هف الهدرا  هد زال ا غٓر  فْ الهٓداف  بىدً  عمِ اٖدب السدبق ٚ ظت الند  ب

ٌٖهمب الهرةد ال رب مب  لد ري دايج الهدرسبة لذا اد ت ٌذي الدراسب ل سممط الض    هدركٓف
فْ ه دفظب اليمٓج  عٛق ٍد عمِ الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي لدى هدٓري الهدارس ال ك همب 

 ال ظمفْ.نهدائً 
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 وأسئمتيا مشكمة الدراسة

 الها هع   ؿ لدىالهدركب ندلص رة هر نط  ف دؿإف ىادح الهرةد ال رب ي نهدا  هٍدهً نةكج 
هدرا  الهدارس اله  ر اٖسدسْ فْ   م  بر ة د ري فْ   دمـ اليدهدت ا٘رةددمب طبم ب عهمً

سمهد أف اليدهدت ا٘رةددمب ه زآدة فْ ظج ٚ  ك يف ٌذي الص رة س ا  كدىت إٓادبمب أـ سمبمبة 
ة ذٌىمب إٓادبمب عف د ر الهرةد  ا د ص ر  ظج ف دلٓ ٍد فْ ضغ ط ال مدة اله دصرةة   زداد

ق الص رة السمبمب اٚس فددة هف ٌذي اليدهدتة   ٓأف  مهكف الذي ال قت ال رب ي فْ الهدرسب فْ
 اٚ ْ: ال دلمب   ميص فْ السؤاؿ الرئمس  هف ٌىد فإف هةكمب الدراسب

يل وما ما الصورة المدركة لممرشد التربوي لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة الخم"
 ".الوظيفي؟مدى عالقتيا بأدائو 

 اٖسئمب الفرعمب ال دلمب:  ي فرع عف السؤاؿ الرئمس

   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لمص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي؟ هد .1
   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لٗدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي؟ هد .2
الص رة الهدركب  اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي هف  اٍب ىظر هدٓري ٛقب بٓف هد ال  .3

 الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج؟
 ٌج  ي مف   دٓرات أفراد عٓىب الدراسب لمص رة الهدركب ندي ٛؼ ه غٓرات الدراسب؟ .4
 سب؟ٌج  ي مف   دٓرات أفراد عٓىب الدراسب لٗدا  ال ظمفْ ندي ٛؼ ه غٓرات الدرا .5

 فرضيات الدراسة 
 أسئمب الدراسب صمغت الفرضمدت ال دلمب: فلٙادنب ع
 هس  ى  عىد  صدئمبا دٚلب ذات فر ؽ    اد ٚ :المنبثقة عن السؤال األول الرئيسية الفرضية
اليمٓج لمص رة  ه دفظب فْ ه  سطدت   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همببٓف  (α≤0.05) الدٚلب
ج الاىسة) ي   زى له غٓرات كب لمهرةد ال ربالهدر   ا٘دارةة فْ اليبرة سى ات ال مهْة الهٌؤ

 (. الدراسمب الهر مب الهدٓريبة
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 هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ    اد ٚ :المنبثقة عن السؤال الثاني الرئيسية الفرضية
ج لٗدا    دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓ ه  سطدت بٓف (α≤0.05) الدٚلب

ج الاىسة)  زى له غٓرات  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ  ا٘دارةة فْ اليبرة سى ات ال مهْة الهٌؤ
 (. الدراسمب الهر مب الهدٓريبة
 هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات عٛقب ٚ   اد :الثالثالمنبثقة عن السؤال  الرئيسية الفرضية
دارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لمص رة ه  سطدت   دٓرات هدٓري اله بٓف( α≤0.05) الدٚلب

 .ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي   اٖدا الهدركب 

 أىداف الدراسة

 :ٌدفت ٌذي الرسدلب
 لمهرةد الهدركب   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لمص رة إلِ ال  رؼ .1

 ال رب ي.
 فْ ه دفظب اليمٓج ك همب الهدٓري الهدارس   دٓرات  بٓف فر ؽ  ٌىدؾ كدف إذا عهد الكةف .2

ج ال مهْة )الاىسله غٓرات    زى لمص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي  فْ  اليبرةسى ات ة الهٌؤ
 (.الدراسمبالهدٓريبة  الهر مب ة ا٘دارة

 ال  رؼ إلِ   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج ٖدا  الهرةد ال رب ي. .3
هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج   دٓرات  ٓفبالكةف عهد إذا كدف ٌىدؾ فر ؽ  .4

ج الاىسة)له غٓرات    زى لٗدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي  فْ  اليبرةسى ات  ال مهْة الهٌؤ
 (.الدراسمب  الهر مب الهدٓريبة ةا٘دارة

 هفال ظمفْ   أدا ي ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة بٓف الكةف عهد إذا كدف ٌىدؾ عٛقب .5
 ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج. الهدارس هدٓري  ىظر ٍب ا

 أىمية الدراسة

همب  .1 الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي لدراسب هف أىٍد  س ٍدؼ ال  رؼ إلِ اٌذي  ه ْ ٌأ
ذي ال ظمفْ   عٛق ٍد نهدائً هف  اٍب ىظر هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓجة ٌ 

ههدرسب ا٘رةددمبة ٚ  سمهد أف هدٓري الهدارس ٓؤد ف الص رة ذات دٚلب ندلغب اٌٖهمب لم
ًٛ لد ر الهرةد ال رب ية  لذلؾ فإف  ا د ص رة هدركب  لدى ٌٚؤ  إٓادبمب د رًا ٌدهًد هسٍ
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همب عدلمب لضهدف ىادح ال هممب ا٘رةددمب  اٚس فددة ال رب ي   عف الهرةد را الهد   بر ذا ٌأ
 هىٍد. 

هٓ ٍد كذلؾ هف أاج ال  رؼ عمِ ا اىب الص رة الهدركب لم إلِ ال  رؼ .2 هرةد ال رب ي  ه ْ ٌأ
ال  ة  الض ف فْ الههدرسب ا٘رةددمب كهد ٓدركٍد الهدٓر فة  ا  د ب ٌذي اله م هدت لمهرةدٓف 

 ل   مـ أدائٍـ     ٓق اس فددة أكبر ل ط ير اليدهدت ا٘رةددمب فْ الهدرسب.
 .ريت فْ ٌذا الهادؿ  د ٌذي الدراسب هكهمب ل م ب الدراسدت ال ْ أا .3

 محددات الدراسة
    دد الدراسب نهد ٓمْ:

 ال د الهكدىْ: طن ت ٌذي الدراسب عمِ هدٓريدت ال ربمب  ال  ممـ فْ ه دفظب اليمٓج 
 اليمٓجة اى ب اليمٓجة مطد(.ةهدؿ اليمٓجة )

  ْ2016/2017ال د الزهدىْ: أاريت ٌذي الدراسب فْ الفصج ال دىْ هف ال دـ الدراس. 
  النةري: طن ت الدراسب ال دلمب عمِ عٓىب هف هدٓري  هدٓرات الهدارس ال ك همب ال د

 فْ ه دفظب اليمٓج.
  ال د اله ض عْ:    دد ى دئج الدراسب ن سب اٖداة الهس يدهب فْ الدراسبة  ضهف

 ه دٓٓر الصدؽ  ال ندت لٍذي اٖداة.

 الدراسة مصطمحات  

 الهدضْ فْ الفرد مك ىٍد ال ْ  اله   دات در اٖفك اله درؼ هف هاه عب :المدركة الصورة
  م ـ  فمًة م مش الذي ال دلـ  عف ذا ً عف ه ٓف ىظدـ  فق بٍد  م  فع  الهس  بج  ال دضر

د ه دلهٍد  أبرز يصدئصٍد نهٌـ  م  فع  اله   دات اله درؼ ٌذي ب ر ٓب الفرد  عىد ٚس  ضدٌر
 ٓ  رض ال ْ الهندةرة  غٓر الهندةرة السدن ب اليبرات الص رة ٌذي  ك يف فْ  ي ديج كهد ال دابة

 نهىٍد اارائمدً  الهدركب الص رة   رؼ الدراسب ٌذي  فْ (.2009  ايريفة ال  ري )الةيص  لٍد
 اس ندىب عمِ اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدرا  عمٍٓد م صج ال ْ الدراب عف عندرة
 .ال دلمب الدراسب فْ الهس يدهب ال رب ية لمهرةد الهدركب الص رة قمدس
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  زارة فْ لٙرةدد ال دهب ا٘دارة ىةرات فْ  رد هد م رؼ ا٘رةدد ال رب ي ن سب التربوي: اإلرشاد
 الا اىب عمِ   هج ال رب مب اليدهدت هف هاه عب أىً عمِ الفمسطٓىمب ال دلْ  ال  ممـ ال ربمب
 ىفسً فٍـ عمِ هسدعد ً إلِ ؼ  ٍد الطدلبة لدى  الهٍىمب ا هدعمب اٚ  اٖكددمهمب الىفسمب
هكدىد ً  قدرا ً دافًة    ٓق فْ  اس غٛلٍد  البٓئمب الذا مب  ا   ا٘هكدىدت ٌذي هع ٓ فق  نهد ٌأ

  (.2009 ةدٌٓفة)
 فْ  اله يصص اٖقج عمِ اٖ لِ الاده مب الدراب عمِ ال دصج الةيص ٌ  :التربوي  المرشد

 فْ اٖفراد هع ٓ  دهج  الذي. ا هدعمباٚ أ  اليدهب الىفسة الىفسْة أ  فْ عمـ ال  امً  ا٘رةدد
 ال ص ؿ فْ هسدعد ٍـ بٍدؼ ا هدعمب اٚ  ال  ممهمب كدلىفسمب الهي مفب الهةكٛت ذ ي  الهدرسب

 (.2007 ال ددرة عبد) هىٍد م دى ف  ال ْ الهةكٛت لٍذي  ج إلِ
 هف ال رب ي  الهرةد نً   ـم هد كج)فْ ٌذي الدراسب  نً  م صد :التربوي  مرشدالوظيفي لم داءاأل

   دس  ال ْ( الهٍىمبة  ال ظمفمب  الةيصمبة  ال مهمبا هدعمبة اٚ الهادٚت فْ ه ى عب أىةطب
  ال ْ اٚس ندىب ف رات عمِ الهدرا  اس ادندت هف ال رب ي  الهرةد عمٍٓد م صج ال ْ ندلدراب
 الهذك رة. الهادٚت   ىد ؿ
  الهةرؼ فٍٓدة ال  ممهمب البٓئب    فٓر الهدرسبة إدارة عف اٖ ؿ الهسؤ ؿ ٌ  ة المدرسة:مدير/
 أعهدلٍـ     مـ فٍٓدة    آٍٍـ ال دهمٓف اٍ د ال رب مبة   ىسٓق ال هممب سٓر لضهدف فٍٓد الدائـ
  (.2001 عدبدٓفة)لم ربمب  ال دهب اٌٖداؼ    ٓق أاج هف

ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓجة  برسلهدرؼ هدٓر/ة الهدرسب اارائمًد نهىً هدٓر ا فْ ٌذي الدراسب م 
يٛؿ ال دـ الدراسْ  داري ا٘ الذي ٌ  عمِ رأس عهمً هرةد  رب ية   ً ال ْ ٓ  ااد فْ هدرس

2016/2017. 
 كـة35 ن  الْ ال دس هف الاى ب إلِ الغربمب الضفب فْ   ع فمسطٓىمب ه دفظب :الخميل محافظة

همب لٍد مـة لٗىبمد  ه دهدت م  ي  الذي مهْا٘برٌا الهساد ٓ  سطٍد  ٓث دٓىمب ٌا  اس قة إبرٌا
مـ هللا ىبْ الِ ىسنب اٚسـ بٍذا  سهٓ ٍد سبب  يراع  ز اد ٍـة م   بة  أرب ب   ضـ اليمٓج إبرٌا
ـ  ال  ممـ لم ربمب هدٓريدت  ال ربمب ل زارة مطد(ة  دن ب اليمٓجة اليمٓجة اى ب اليمٓجة )ةهدؿ ٌ 
 (.2010 الفمسطٓىْة لٙ صد  الهركزي  اٍدزال)الفمسطٓىمب  ال دلْ  ال  ممـ
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 اإلطار النظري، والدراسات السابقة
 

ًٛ لمدراسدت السدن بة  أسدسًد اىطم ت هىً ٌذي الدراسبة  ٓث سدٌـ  ًٛ ةده مةكج ٌذا الفصج هدي
 ارا ا ٍد. اأن ددٌد فْ   دٓد ا اىب  ه ددات الدراسب   

 األدب النظري لمصورة المدركة واألداء الوظيفي لممرشد التربوي 

 المحور األول: الصورة المدركة
 مقدمة:

ٓ ه ع  لذيلكْ  ك ف اليدهدت ا٘رةددمب ف دلب  ه   ب لمى دئجة ٚ بد هف   فر الهرةد ال رب ي ا 
الهىدسنبة  ٓث أف ا٘قندؿ عمِ  نهس  ى عدٍؿ هف ال  دفب  ا٘عداد الآد  صفدت الةيصمب

ال هممب ا٘رةددمب  اٚس فددة هىٍدة ٓ ه راف ندلص رة الهدركب عف ٌذي اليدهدت لدى الطمنبة  م د 
الهرةد ال رب ي اله  ر اٖسدسْ فْ  ك يف ٌذي الص رةة  كذلؾ ص رة الهرةد ال رب ي عىد 

 الهدٓر.

 مفيوم اإلدراك:

 الهي مفبة أهد ال س  سدئج عبر الفٍـ أ  اٚس م دب عهممب نهىً المغ مب الىد مب هف ا٘دراؾ م رؼ
 عبر الهي مفب لمه ٓرات الفرد لدى ٓ ـ ه  د  ا د  عْ عف عندرة فٍ  السمك ل امب الىد مب هف

 (.2007ال سمب )سمٍبة  ال هممدت
 ال  اس ف  ػ ـ   لػًة هػف ال دلـ فْ م دث هدذا ه رفب إلِ بٓئ ً هع ٓ كٓف كْ ا٘ىسدف  م  دج
  ال  رؼ اله ض عدتة ب فسٓر ا٘دراؾ م ـ   ـ  هف اليدرامبة اله ض عدت  ا د عف بإيندري
 ٓ ـ ةه دً   ا٘دراؾ ال ػ اس بػٓف ال كدهج عهممب يٛؿ  هف م هجة  هدذا  هكدىًة الةْ  عمِ
 (.2009 ة الدلمهْ ال مسْ) ال  ممب ال ه مٛت ل ةكٓج الدهدغ هع  صدؿاٚ

 ٓمـ  أف إ سدسد ً ٓىظـ أف الةيص ب اسط ً مس طمع ه  د ىفسْ سم ؾ نهىً ا٘دراؾ  م رؼ
 :2014 أب   دبتة) ال  اس طريق عف اليدراْ ندل دلـ  ا٘لهدـ ا٘ دطب ٌ  فد٘دراؾ ندل اقعة

8.) 
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ذي ا٘ سدسة  د ث ن د م دث ا٘دراؾ أف إلِ( 27: 2001) رةٓد  مةٓر  فبٓ ال ٛقب ٌ 
ذا  ا دة ا ادي فْ طردمب عٛقب ٌْ  ىٓف٘ا  ٌ  ا٘دراؾ ل د ث اٖسدسْ الةرط أف م ىْ ٌ 

 .أ ًٚ  ا٘ سدس  د ث
 يٛلٍد هف ٓاري  ال ْ ال هممب عف عندرة ا٘دراؾ أف( 25: 2009)  الدلمهْ ال مسْ  يرى 

 . فٍهٍد   ىظمهٍد ال ػ اسة هػف ال ددهب ال سمب اله ٓرات عمِ ال  رؼ
 ٖهري   ظمهدً  ا٘دراؾ كمهب ذكر فٍٓد  رد ال ْ ال رآىمب أمدت هػف ال دٓػد الكريـ فال رآ  ضهف  قد

( 1)ال  در   ل ٓم ب   فْ أ ىزلى ً )إىَّد   ال در س رة فْ   دلِ ك  لً س رة هػف أك ػر فْ  ذلؾ    دلِة  ندرؾ
ٍر أ ل ف ه ف يٓر ال  ػدر   ل ٓم ب  ( 2)ال در ل ٓم ب   هد أ دراؾ  هد    (. 3ػ1 ال در س رة. ) ((3)ة 

( 3)ال دقب الىاـ( 2)الطدرؽ  هد دراؾأ  هد( 1) الطدرؽ   السهد  ) الطدرؽ  س رة فْ   دلِ  ك  لً
  ا ب إلِ ا٘ىسدف ٓ اً الكريـ فدل رآف(. 4ػ1 الطػدرؽ . )((4) دفع عمٍٓد لهد ىفس كج إف

 .الٍدامب  طريق اليدلقة عظهب م رؼ لكْ ال مـة هف هللا هى ً  هد   اسًة اس  هدؿ

 :اإلدراك مكونات
ْ هك ىدت أرب ب لٙدراؾ  ٌ: 

  ٛ ب الهددة بٍذي  م مط الرأس اهاهب دايج اله ا دة الهددة ٌْ الدهدغ: الصدلح الدهدغ .1
  يٍمهف الاسـة أعضد   باهمع ندل  اس   صج عدٓدة أعصدب يٛلٍد هف  ىفذ أغةمبة
 .(1985)عبد هللاة  رئمسمدً  عصندً   سن ٓف س ب ب اسطب الاسـ عمِ الدهدغ

 مك ف   قد الريحة كص ت الهددي لم اقع أ راً  مك ف   قد الك دبة ه ج هددمدً  مك ف  قد: ال اقع .2
 .(2014)أب   دبتة  كدلي ؼ أ ري م رؼ ه ى مدً 

ـ اليهس ال  اس طريق عف الدهدغ إلِ ٓى  ج فٍ  ندل اقعة ا٘ سدس ٌ  : ا٘ سدس .3  ٌ 
د النصر  دسب د السهع  دسب ال ٓفة  عضٌ  د المهس   دسب اٖذفة  عضٌ   الامدة  عضٌ 
د الذ ؽ    دسب د الةـ   دسب المسدفة  عضٌ   .(1985)عبد هللاة  اٖىف  عضٌ 

ْ: السدن ب اله م هدت .4  ٌذا إدراؾ بد ىٍد ٓ ـ أف مهكف ٚ ا٘دراؾ عهممب هف هٍـ از  ٌ 
 إلِ    لً سدن ب ه م هدت  اد لـ هد إ سدسدً  مظج  كرر هٍهد ندل اقع ا٘ سدس ٖف ال اقعة
 (.2007 سمٍبة) فكر
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 خصائص اإلدراك:
   ك ف عهممب ا٘دراؾ هف اليصدئص ال دلمب:

 ا٘دراؾ عهممب اى  دئمب: الفرد ٓدرؾ هد مهٓج إلِ ادراكً. .1
ا٘دراؾ عهممب بىدئمب: ٓىظر الفرد إلِ اٖةمد  ىظرة ااهدلمب  ـ ىظرة   مٓممب  ـ م ٓد  ك يف  .2

 اٖازا  فْ صمغب ادٓدة ذات ه ىِ.
راؾ عهممب اعطد  ه ىِ لٙ سدسدت: ٚ    صر عهممب ا٘دراؾ عمِ  ىظمـ ا٘ سدسدتة ا٘د .3

د إلِ اعطد  هاه عب ا٘ سدسدت ه ىِ ه ٓف فْ ض   يبرات الفرد.  بج    دٌا
ي مف هف فرد ٓي مف ا٘دراؾ ندي ٛؼ هٓ ؿ  ا ادٌدت اٖفراد: فإعطد  ه ىِ لٙ سدسدت ٓ .4

 (.2002ير فة  آٓ لٍـ )الكىدىْ ة  ذلؾ ندي ٛؼ يبرا ٍـ  هإلِ اير
عمِ هد سبق  رى الند  ب أف ا٘دراؾ مه ْ ن د اٚى ندية الذي ٓ ضهف  ركٓز الة  ر   بىد ً 

 ن د ذلؾ مه ْ ا٘دراؾة  الذي ٓ ضهف  فْ ةْ   أد ا ً ال  اسة فد٘ سدس مه ْ أ ًٚ 
 هف يبرة الفرد السدن ب.  فسٓر هد  ـ ا٘ سدس نً اىطٛقدً 

 ورة الذىنية المدركةالص مفيوم
هٓ ٍد ضهف أدبمدت عمـ الىفس اله رفْة ىظرًا لم مهب  ٓ زآد اٌٚ هدـ نه ض ع الص رة الذٌىمب  ٌأ

ٓادبْ لدى اٖفرادة الف دلب ال ْ  ؤدٍٓد فْ  ةكٓج اٖدا    ك يف اٚىطندعدت الذا مب  يمق سم ؾ إ
ئج ال رف ال ةريف  أطم ً هفٍ ـ الص رة الذٌىمب كهصطمح ه  درؼ عممً فْ أ ا قد ظٍر 

) ال رلٓنهدف(ة  مصطمح أسدسًد ل فسٓر الك ٓر هف عهممدت ا٘دراؾ ال ْ   هج بٍد  سدئج ا٘عٛـ 
 (.2009  س ٍدؼ نةكج رئمسْ ذٌف ا٘ىسدف )الةٓخة 

 نةهىٍد  قده ا  هك ىد ٍدة بىٓ ٍد  ٓث هفالهدركب  الص رة هفٍ ـ نةهف الند   ف   قد اي مف
ًٛ ( 26: 2014) ا ادي   فٛح ة  أ رده  ددة   دريف  أف (2011 السده ؾ ) الرزاؽ عبد عف ى 
     زع الهفردةة لٍذي ال رآىْ اٚس يداـ هف ههي ذ )الص رة( لمهصطمح المغ ي  اله ىِ

  ال دىْ( الٍٓئب) اليدراْ الةكج الِ مةٓر اٖ ؿ أسدسٓٓفة ه ىٓٓف عمِ اٖسدسمب اس يداهد ٍد
ذا  ال  جة  الذٌف اليمدؿ فْ ه دفٍ  هف عىٍد ٓى در  هد ردةالها الهدٌمب عمِ ٓدؿ  اله ىِ ٌ  ٌ 

 .الدراسب ٌذي  فْ ا هدعمب اٚ الىفسمب ال م ـ فْ الص رة هصطمح ٚس يداـ اٖقرب



02 
 

 ص رة  ك ف   قد اىطندعة أ  ص رة أ  ذٌىمب فكرة"  نهىٍد ا٘عٛهمب الهصطم دت ه اـ  م رفٍد
 ال ْ  ص ر ً الةيصة ذلؾ عف ك ىٍد ال ْ فكر ً أي ةا٘ىسدف ذٌف فْ لةيص أ  لةْ 
 (.5: 2005 الدس قْة) "عىً اىطندعً أ  ذٌىً فْ لً رسهٍد

الص رة الذٌىمب نهىٍد هاه عب  (kottler, Doubis, 2004: 729) م رؼ ك  مر  د نس 
 .الهدارؾ ال ْ مك ىٍد الفرد   ؿ ةْ  هد

 فْ  ه   دا ً الفرد ه درؼ هاه عب  ج ه الص رة نهف( 383: 2015)  الفكْ صدلح  يرى 
 ال ْ  ال ادرب السدن ب اليبرات    كـ  ٓث  ال راكـ  اليمدؿ ندل نسمط    سـ  ال دضرة الهدضْ

ْ الص رةة  ك يف فْ الفرد بٍد مهر  الاهدعمب ال  ٓدة ةكج  هيذ ال ْ ال دب ب السهدت هف أمضدً  ٌ 
 ه  صنب. فكدر ه رًا نه ه ض عْ أ  عمهْ غٓر أسدس عمِ   صدغ

 ه ٓىب اهدعب أفراد بٓف ةدئع ع مْ  ص ر نهىٍد الذٌىمب الص رة هفٍ ـ(  نس ر) قده س م رؼ  
 ال ددرة عبد)  اديندٚ   ر نط ه ٓفة ةْ  أ  ه ٓف ةيص ى   الاهدعب ٌذي ا ادي الِ مةٓر

2007 :6.) 

ف فْ أذٌدف الىدس ( الص رة الهدركب نهىٍد الص رة الف ممب ال ْ   ك  10: 2003) عا ة  م رؼ
عف الهىةآت  الهؤسسدت الهي مفبة  قد   ك ف ٌذي الص رة هف ال اربب الهندةرة أ  غٓر 
الهندةرةة  قد  ك ف ع ٛىمب أ  غٓر ع ٛىمبة  قد    هد عمِ اٖدلب  ال  دئق أ  ا٘ةدعدت 

م همً هف  ص ر فْ  اٖق اؿ غٓر اله   بة لكىٍد فْ الىٍدمب  ه ج  اق ًد صددقد ندلىسنب لمفرد لهد 
 ذٌىً.

 ٓدركٍد ال ْ  الهٛهح السهدت هاه عب: نهىٍد الذٌىمب الص رة (22: 2005صدلح )  م رؼ
  مؾ    ك ف  الةيص أ  الاهدعب أ  الد لب ى    ا ادٌد ً ه اقفً أسدسٍد عمِ  يبىْ الاهٍ رة
 .الهندةر اٚ صدؿ عمِ ال دئهب الةيصمب اليبرة طريق عف الص رة
 هدة ةْ  ى   الفرد ذٌف فْ الهةكمب اٚىطندعدت هاه عب ٌْ الهدركب الص رة أف  بالند    رى 
 الفرد م  ـ  الذي اله ض عمب أ  الذا مبة  اليبرة اله رفب هف هزيج هف اٚىطندعدت ٌذي   ك ف 

 غٓر أ  ع ٛىمب الص رة ٌذي  ك ف   قد آيرة الِ ةيص هف   ي مف ال داب  قت ندس دعدئٍد
 .هف ال  صبىدن ب  ع ٛىمب
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 (المدركة) الذىنية الصورة وسمات خصائص
 : ٓمْ هد هىٍد ىذكر( الهدركب) الذٌىمب الص رة  سهدت يصدئص هف ٌىدؾ عدٓد

  ذلؾ ندلدقبة   سـ ٚ( الهدركب) الذٌىمب الص رة أف إلِ الند  ٓف هف ك ٓر ذٌب: الدقب عدـ .1
 نةكج ال اقع عف   بر ٚ أىٍد كهد ه ض عْة عمهْ أسدس عمِ ندلضر رة غ صد ٚ ٖىٍد
 اٖفراد أف سمهد ٚ الكمْة ال دلـ هف ازئمب عف   بر أىٍد بج  فدصٓجة هف فمً  نهد كمْ
 عمٍٓد م صم ف  قمٓمب ه م هدت يٛؿ هف أيريف عف ةدهمب فكرة  ك يف إلِ ٓمائ ف  عددة
 (.2009 الةٓخة) الكدفمب اله م هدت اهع عمِ ال درة ل دـ

 فٍْ ال غٓٓرة  ه د هب ال ندت إلِ  هٓج( الهدركب) الذٌىمب فدلص رة:  غٓٓرلم  اله د هب ال ندت .2
د مص ب راسيب عددة  فْ ه يصص ف  ٓىفذٌد هدر سب  يطط هىظهب براهج ندعد ن إٚ  غٌٓٓر
ريدً   غٓراً    غٓر قمهد ط يمب زهىمب هرا ج يٛؿ  ك ىت ال ْ الص رة أف كهد الهادؿة ٌذا  اٌ 
  ك يىٍد عمِ مهر لـ  ال ْ هك همبال غٓر الص ر أف إٚ    لٍدة عىمفب لٍزة    رض لـ هد
د فرصب  ك ف  ط يمب ف رة ًٚة أك ر  غٌٓٓر ىدؾ ا  هد  ٌذا  كٓف كـ فْ  ؤ ر ع اهج عدة ٌ 

  اٖةيدص يٛلٍدة هف ال اردة ندلرسدئج ٓ  مق اله غٓرات ٌذي  ن ض اله  هجة ال غٓٓر
 ة ا ادي فٛح) الها هع ٖفراد إمصدلٍد فْ اله ن ب  ال سدئج إرسدلٍدة عمِ ال دئهٓف
2014.) 

 فمًة الهندلغ ال  همـ عمِ( الهدركب) الذٌىمب الص رة    ـ: الفردمب الفر ؽ    ادٌج ال  همـ .3
 الص رة ه ض ع الاهدعب أفراد هف فرد كج أف آلمب نطري ب مف رض ف  فدٖفراد لذلؾ  ىظراً 
 هف اٖيريف عمِ ال كـ إصدار فْ سٍم ف مس  فدٖفراد ككجة الاهدعب ص رة عممً  ىطبق
  الهٍف  الاهدعدت الفئدت أف ذلؾ عمِ  ي ر ب أيرىة اهدعدت ضهف  صىمفٍـ يٛؿ

 الفر ؽ     ادٌج ندل  همـ   سـ( هدركب) ذٌىمب ص ر الاهٍ ر عىٍد م ك ف  الهي مفب
ريب اٖ مدف ن ض فْ  ك ف  قد  اٚي ٛفدت ال ْ  (.2005 الدس قْة) أسدسمب  اٌ 

 اٖفرادة لدى ه  ٓزة إدراكدت  ك يف إلِ( الهدركب) الذٌىمب الص ر  ؤدي: اله  ٓز ٘دراؾا .4
 إلِ  ؤدي فإىٍد لذا ال  صبة درادت هف دراب عمِ أسدسدً   بىِ( الهدركب) الذٌىمب فدلص ر
 ا اىب اٖفراد ٓرى ( الهدركب) الذٌىمب الص ر يٛؿ فهف  ه  ٓزةة ه  صنب أ كدـ إصدار
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 ا ادٌد ٍـ هع   سق ٚ  ه   دا ٍـة هع   هةِ ٚ ٖىٍد أيرى  ا اىب  يٍهم ف  ال  م بة هف
 (.2009 الةٓخة)

 ديج لً الص رة ه ض ع   ؿ ع  لٍـ فْ اٖفراد ٓي زىٍد ال ْ اله م هدت لهصدر أف كهد
د فْ  الص رة عمِ ٓؤ ر ههد ه  ٓزة هصددر هف ه ض عمب غٓر اله م هدت  ك ف  ف د   ٌٓز
 (.2014 ة ا ادي حفٛ) ذا ٍد  د فْ

 الهس  بممب  ال صرفدت ندلسم ؾ ال ىبؤ فْ( الهدركب) الذٌىمب الص رة  سٍـ: ندلهس  بج ال ىبؤ .5
 الهىطن ب (الهدركب)فدلص رة الذٌىمب  الهي مفبة  اٖزهدت  ال ضدمد اله اقف  ادي لماهٍ ر

د اٖفراد لدى  ل ضدمد ا اله ض عدت   ؿ اٖفراد لدى ادٌدت ا   اىطندعدت ندع ندٌر
ًٛ  الاهدٌٓر هف  صدر قد ال ْ ندلسم كمدت  ىبئ أف مهكف  اٖةيدص  ةالدس قْ) هس  ن

2005.) 
 الزهدف ل د د ب يطٍٓد( الهدركب) الذٌىمب الص رة   سـ:  الهكدف الزهدف  د د  يطْ .6

 ٓ يطدٌد بج ه ٓىب  د د عىد( الهدركب) الذٌىمب لمص رة  ك يىً فْ م ف ٚ فدلفرد  الهكدفة
 ص ر مك ف  فد٘ىسدف الزهدف هس  ى   عمِ فمًة م مش الذى ال دلـ  ـ بمدي عف ص راً  ف لمك  
 ا٘ىسدف أف ٓ ضح  بذلؾ ال دضر  الهس  بجة عف ص ر  مك ف  الهدضْة عف هدركب ذٌىمب
 إضدفبً   هةدٌدا ً  هدركد ً له درفً  ف دً  الهي مفبة عف اٖهدكف هدركب ذٌىمب ص راً  مك ف 
 (.2014 ةفٛح  ا ادي)  اٚس ى دج جال يٓ عمِ قدر ً إلِ
د يصدئص عدة الهدركب الذٌىمب لمص رة أف سبق ههد  ىس ى ج  فٍْ ندلدقب   سـ ٚقد  أىٍد أبرٌز

 ندل ندت الهدركب الذٌىمب الص رة    هٓز  ه ض عْة عمهْ أسدس عمِ ندلضر رة  صدغ ٚ
 ا٘دراؾ إلِ   ؤدي اٖفرادة ٓفب الفردمب الفر ؽ    ادٌج ال  همـ عمِ     ـ ال غٓٓرة  ه د هب
 هف نسم كمدت ال ىبؤ فْ   سدعدىد  ه  ٓزةة ه  صنب أ كدـ إصدار إلِ ٓؤدي ههد اله  ٓز
  الهكدف الزهدف  د د    يطِ اٖةيدصة ٌٚؤ  هع  فدعمٍـ يٛؿ رؤ سٍـ فْ م هم ىٍد
  قدر ً  هدركد ً رفًله د  ف دً  الهي مفب  اٖهدكف اٖزهىب عف هدركب ذٌىمب ص ر مك ف  فد٘ىسدف

   اٚس ى دج. ال يٓج عمِ
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 (   المدركة) الذىنية الصورة أنواع

ْ أصىدؼ يهسب لمهىةهة إلِ الهدركب الذٌىمب الص رة أى اع( Jefkinz) امفكٓىز صىف  ٌ 
 :كدٔ ْ

ِ: الهرآة الص رة .1  . يٛلٍد هف ىفسٍد الهىةهة  رى   ال ْ الص رة ٌ 
ِ: ال دلمب الص رة .2  .الهىةهة أير ف  ٍدب ٓرى  ال ْ ٌ 
ِ: الهرغ نب الص رة .3  .الاهدٌٓر أذٌدف فْ لىفسٍد  ك ىٍد أف الهىةهة   د ال ْ ٌ 
ِ: اله مِ الص رة .4  الهىةآت هىدفسب اٚع ندر فْ أيذىد إذا     ق أف مهكف ص رة أه ج ٌ 

 .الاهدٌٓر عمِ ال ه ٓر فْ  اٍ دٌد اٖيرى 
 هىٍـ كج م طِ لمهىةهة هي مفٓف لهه مٓف اٖفراد ٓ  رض عىدهد    دث: اله  ددة الص رة .5

ًٛ  ال  دد ٌذا مس هر ٚ أف الطبم ْ  هف عىٍدة هي مفدً  اىطندعد  إلِ ٓ   ؿ أف فإهد ط م
 ال ىدصر  ظمٍد ه  دة ص رة الادىبٓف بٓف  اهع أف أ  سمبمب ص رة إلِ أ  إٓادبمب ص رة

 (.2009 الةٓخة) فراداٖ ٌٚؤ  عمِ هىٍد كج  ه ٓر لةدة  ن دً   السمبمب ا٘ٓادبمب
 ى ع الص ر اله  ددة ال ْ  ي مف هف ةيص إلِ آير.  الص رة الهدركب فْ ٌذا الن ث ٌْ هف

 المدركة الذىنية الصورة مكونات

ْ رئمسمب هك ىدت  ٛ ب الهدركب الذٌىمب لمص رة  ٌ: 
ْ: ا٘دراكْ الهك ف  .1  .هد نه ض ع اله  م ب  البمدىدت اله م هدت عف عندرة ٌ 
 ى   سمبمب أ  إٓادبمب كدىت س ا  ال دطفمب اٚ ادٌدت  ك يف  ي ضهف: ال دطفْ الهك ف  .2

 .الص رة ه ض ع
 عف   ى ج لمظدٌرةة الهندةرة السم كمدت يٛؿ هف الهك ف  ٌذا  مظٍر: السم كْ الهك ف  .3

 (.2015 ةالفكْ   صدلح) الهندةرة ندليبرة  لمست  اٖقد يج السهع
 الهدارس فْ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة عمِ  ركز ْال  ال دلمب دراس ىد إلِ  ندلىظر
 مهكف فإىً الهدارسة هدٓري  ىظر  اٍب هف ال ظمفْ نهدائً  عٛق ٍد اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب

 ع ج فْ الص رة ٌذي لىد ل ك ف  الن ض ن ضٍد هع   كدهج هك ىدت  ٛ ب الص رة لٍذي نهف ال  ؿ
 ال رب ية الهرةد نهدا  ه  م ب  بمدىدت ه م هدت هف لدمً هد هاه ع   فدعج  ٓث الهدارسة هدرا 
 الهدٓر سم كمدت عمِ ٓى كس ههد ى  ية سمبمب أ  إٓادبمب س ا  عدطفمب ا ادٌدت هف لدمً هد هع



06 
 

 مسٍـ ذلؾ فإف ٓادبمبإ الص رة كدىت فم  ال رب ية ندلهرةد عٛقب لٍد ال ْ اله اقف هي مف فْ
 الص رة كدىت ذاإ أهد ا٘رةددمبة لم هممب أفضج ى دئج     ٓق ال رب ي  الهرةد عهج  سٍٓج فْ

 م ٓق أف ةهىً هف  الذي الهدرسمب ا٘دارة  قرارات سم ؾ عمِ ندل هكٓد سٓى كس ٌذا فإف سمبمب
 .الهرةد عهج

 المدركة الذىنية الصورة تكوين مصادر
 اٖفراد هف نغٓري  الهندةر الٓ هْ الفرد ا  كدؾ طريق عف   ك ف : الهندةرة اليبرة .1

 هىظهب أ  هٍىب أ  ةيص عف ذا مب اىطندعدت  ك يف إلِ ٓؤدي ههد  اٖىظهبة  الهؤسسدت
ذي قضمبة أ  فكرة أ  د فْ أق ى  الهندةرة اليبرة ٌ    ع اطفً أفكدرية الفردة ع ج عمِ  ه ٌٓر

 .سم كمد ً عمِ    ِ
 هف س ا  اله م هدت فه هاه عب لمفرد مصج عىدهد اليبرة ٌذي    ك ف : الهندةرة غٓر اليبرة .2

 عف الهي مفب ا٘عٛـ  سدئج عبر أ  نًة اله مطٓف  اٖةيدص أسر ً  أصدقدئً طرؼ
ـ لـ أةيدص هٍفة هؤسسدتة  فٛح) هى  لب يبرة    د هندةرة نطري ب ه ٍـ ٓ فدعج  لـ ٌٓر

 (.2014 ةا ادي  
ْ الهصددرة هف أسدسٓٓف ى عٓف عمِ    هد الدراسب ٌذي فْ الهدركب الص رة أف ىس ى ج  ٌ 

  ك يف إلِ ٓؤدي ههد  الهرةدة الهدٓر بٓف  الٓ هْ الهندةر اٚ  كدؾ عمِ هبىمب هصددر هندةرة
 ه ج هندةرةال غٓر اليبرة طريق عف أ  الهدرسبة فْ  عهمً ال رب ي  الهرةد عف ذا مب اىطندعدت

 عف الىد اب هندةرةال ندليبرة ال ه ر أ  لدٍٓـة الهرةدٓف عف أيريف الهدرا  ندىطندع ال ه ر
 .ال دلْ الهرةد هع ال  دهج فْ اليبرة ٌذي  عكس الهدرسب فْ سدن ٓف نهرةدٓف اٚ  كدؾ
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  األداء الوظيفي لممرشد التربوي : الثاني المحور
 مقدمة   

  م  دج عمهمبة أسس عمِ م  ـ فٍ  الىفس ل مـ ال طبم مب الهادٚت أ د ال رب ي  ا٘رةدد م  بر
 أى اعً نهي مف ا٘رةدد  م د  طبم ًة طرؽ  فْ ه رفب  ي طمب   دريبة  يبرة هٍدرات إلِ

 لهصطمح   ريف أي ٓيم  ٚ إذ اٖفرادة ليدهب  ادت ال ْ الهسدعدة الهٍف أ د  هادٚ ً
 عمِ مسدعدٌـ إذ اٖس مد ة لٗفراد ا٘رةدد  م دـ ةظدٌراً  أ  ضهىدً  الهسدعدة هفٍ ـ هف ا٘رةدد
 ىه اً  ةيصمد ٍـ  ىه  كْ الىفسمب الص ب    ٓق إلِ  ص ًٚ  عمٍٓدة ال غمب   هةكٛ ٍـ ه ااٍب
 (.2009 ةدٌٓفة) ه  ازىًد  سممهدً 

 ل ب ر هةكٛ ً هف لم يمص مسدعدي هف إلِ الىه  سمـ فْ ه ق ً كدف أمدً  ا٘ىسدف  م  دج 
 بٓف لٍد ضٓ  ر  ال ْ الضغ ط عمِ  لم غمب اٖهدفة بر إلِ  ص ًٚ   مد ً فْ ال راب الهرا ج
 فْ ا٘ىسدف ٌذا ٓاد  قد يبرةة  صد ب  ه دٓد ه فٍـ إىسدف إلِ الفرد م  دج    أيرة ال ٓف
 الطه ح هس  مدت  ار فدع     دٌد ال مدة هةدكج ك رة  لكف الصدٓق أ  اله مـ أ  اٖـ أ  اٖب
 لبردٓىْةا)  ه ض عمب عمهمب أسس عمِ الهٍهب بٍذي لم  ـ ال رب ي  الهرةد إلِ ال داب  لدت
2006.) 

 ةلغ االرشاد
 ٌداية أرةدي  ه ىِ رةد الف ج هف مه ْ ٌ   أرةد الف ج هصدر ا٘رةدد" الهىاد فْ  رد

   دلِ هللا  أرةدي ال ق طريق عمِ اٚس  دهب أي الغْ ضد  الرةد الرةدة هىً طمب  اس رةدي
 ه ىدي كهصدر  الرةد ىةٌا د أي ٖهري  اس رةد ٓرةدة أف طمب أي  اس رةد  دلًة ٌداي نه ىِ

 الهراةد إلِ ٍٓدي ٌ   م دؿ الضٛؿة ضد  الرةدد فمًة  صمب هع ال ق طريق عمِ اٚس  دهب
 (.2003 ع ضة) الطريق ه دصد إلِ أي

 الغْ عف  اٚب  دد اٚس  دهب  طريق ال ق إلِ اٌٚ دا  أ  الٍدى إلِ مةٓر لغ دً  فد٘رةدد
 إلِ  ةٓر المفظب أف   اضح الرادؿة هبمغ  بمغ الىض ج أي الرةد سف بمغ فٛف  م دؿ  الضٛلبة
  رةٓد أ  السم ؾ  رةٓد ذلؾ  هف  ا٘عدادة  ال ىةئب  ال ربمب  ال  ممـ  الٍدى  ال  امً الىصح

 أ   بذٓر أ  إسراؼ د ف   اله   لمب اٚع داؿ الهر  فمً ٓ  يِ ن ٓث فمًة ال  عمب أي اٚس ٍٛؾ
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 صطٛ ْٚا اله ىِ عف ك ٓرا اله ىِ ٌذا ٓي مف ٚ  ليدهدتة ا  ا٘هكدىدت لٗه اؿ ٌدر
 (.2006 البردٓىْة) لٙرةدد

  التربوي  اإلرشاد مفيوم
 فٍ  اٖفرادة ليدهب  ادت ال ْ( الهسدعدة هٍف) أ د  هادٚ ً أى اعً نهي مف ا٘رةدد م  بر
 فْ لهسدعد ٍـ إلٍٓد ن داب مك ى ف  أ  الهسدعدةة مطمب ف  الذٓف اٖس مد  الطمنب نهةكٛت ٍٓ ـ
دافٍـ    ٓق مس طم  ا   ِ هةكٛ ٍـ  ج ىدؾ ال  ممهمبة ٌأ  لٙرةدد ال  ريفدت هف ال دٓد ٌ 

 :هىٍد ىذكر ال رب ي 
  طدقد ٍـ قدرا ٍـ ه رفب عمِ الطٛب هسدعدة عهممب" نهىً ال رب ي  ا٘رةدد الزعبْ م رؼ

هكدىد ٍـ  بٍد  اٚل  دؽ لٍـة الهىدسنب الدراسب اي مدر فْ هىدسب نةكج اس يداهٍد هف لم هكف  ا 
 ل   ٓق الدراسمب  مد ٍـ فْ    رضٍـ ال ْ الدراسمب الص  ندت عمِ  ال غمب فٍٓدة  الىادح
 الذات هع ال  افق ل   ٓق الدراسمب  مد ٍـ فْ    رضٍـ ال ْ الدراسمب الص  ندت هع ال  افق

 (.24: 2003 ع ضة" )الهدرسب  الها هع  
 لكْ الفرد هسدعدة إلِ  ٍدؼ بىد ة عهممب ٌ " ال رب ي  رةددا٘ أف( 322: 2001) ال داز  يرى 
 فْ هةكٛ ً  م ج إهكدىد ً  يىهْ هةكٛ ًة  م دد يبرا ًة  م رؼ ةيصٓ ً  يدرس ذا ً مفٍـ
دافً     ٓق   دٓد إلِ مصج لكْ   درينً    ممهً  رغب ً ه رف ً ض    ."ٌأ

ً عهممب قصٓرة الهدىة لٍد ىظريدتة م  ـ بٍد هرةد ا٘رةدد نهى (Gladding) م رؼ غٛدٓىغ 
هدئمب  ال مد مب لمهس رةد هٍىْ ضهف ق اعد أيٛقمب  قدى ىمب  ال ْ  ركز عمِ  ج الهةدكج الى

(1:2002(Tan ,. 
 أ دٌهد فردٓف عٛقب عف  ىةه  فدعممب عهممب نهىٍد ا٘رةددمب ال هممب( Glanz) اٛىز  م رؼ

 الهس رةد نهسدعدة ال ٛقب ٌذي يٛؿ هف الهرةد م  ـ لهس رةدةا ير أ الهرةد ٌ  ه يصص
 ٓ ااٍٍدة ال ْ الظر ؼ هع ال  دهج فْ  أسدلٓنً سم كً  ط ير أ   غٓٓر هةكمب ه ااٍب عمِ

  الة  ر ال  ب مس دي أف ٓ طمب ا  فْ ل اًة  اٍدً  اله دبمب ٌ  ا٘رةدد فْ الهس يدـ  اٖسم ب
)أب   هةدعري كدفب عف ال  بٓر هف الهس رةد ٓ هكف ن ٓث  ال سدهحة  اٚطهئىدف اله نددؿ ندل  بج
 .(18: 2014 دبتة 
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)الهدرسْ( نهىً عهممب  اعمب  كهد عرفت  زارة ال ربمب  ال  ممـ ال دلْ الفمسطٓىمب ا٘رةدد ال رب ي 
سىدد الطدلب لم  رؼ لسهد ً الةيصمب اسهمًد  ع ممدً   هس هرةة بىد ة  هيططبة  ٍدؼ إلِ دعـ  ا 
 اا هدعمًد  اىف دلمًدة ٓىهْ يبرا ًة  م دد هةكٛ ً   داد ًة  ي ف ص الفرص اله د ب لًة 
 مس يدـ  يىهْ إهكدىد ً  قدرا ً بذكد ة إلِ أقصِ  د هس طدعة ند٘ضدفب إلِ ال  ممـ  ال  امً 

ِ ج إل هف اله مهٓفة  هف اٖسرةة لكْ مص صج عممً هف الهرةدٓف ال رب يٓفة  ا٘رةدد الذي م
داؼ  اض بة     ق ذا ً  طه  ً   طم د ً الهس  بممبة  فق ا٘هكدىمدت   دٓد     ٓق ٌأ

 (.2015ة دلٓج الهرةد ال رب ي ) الةيصمب  البٓئمب اله د ب
 ال هممب فْ الهٍهب الا اىب أ د م د ال رب ي  ا٘رةدد أف ض   ال  ريفدت السدن ب فْ الند  ب   رى 

 ةيص أ دٌهد أك رة بٓف ةيصٓف أ  ل اً دً  اٍ   ـ هٍىمب عٛقب عف عندرة فٍ  ال رب مبة
ج مسدعدي  هف إلِ م  دج ةيص  أير هرةدة  مسهِ الهسدعدة   دمـ عمِ  قددر  هدرب هٌؤ
هكدىد ً قدرا ً إلِ ال  رؼ عمِ الهس رةد نهسدعدة الهرةد  فٍٓد م ـ  هس رةدة  مسهِ   هٓ لً  ا 
نً  .سم كً عمِإٓادبْ   غٓٓر  ا  داث ًهةكٛ  عمِ ال غمب عمِ  هسدعد ً  اس  دادا ًة  ه ٌا

  التربوي  اإلرشاد أىداف  
 ا٘رةددمب هىٍد: ال هممب يٛؿ هف    م ٍد عمِ الهرةد م هج ال ْ اٌٖداؼ هف ال دٓد ٌىدؾ
 أ  عددمدً  كدف س ا  ه ً  ال هج الفرد ٍٓدؼ ا٘رةدد ال رب ي إلِ هسدعدة: الذات    ٓق .1

هف أاج أف ٓرضِ عف ذا ً  ي  بمٍد   هسدعد ً دراسمدً  ه هيراً  أ  ض ٓف ال  ج أ  ه ف قدً 
 (.2012)ال محة  نةكج ص مح

 هىٍد    ٓق  البٓئب  ه طمندت ٓ ٛ ـ نهد الفرد  دادت إةندع نً م صد: ال  افق    ٓق .2
 (.2014  دبتة أب ) ال  افق ا٘ا هدعْ ال  افق الهٍىْة ال  افق الةيصْة ال  افق ال رب ية

 الفردة  س ددة الىفسمب الص ب    ٓق ٌ  لٙرةدد ال دـ الٍدؼ إف مب:الىفس الص ب    ٓق .3
 هةكٛ ً  ج فْ هسدعد ً أي الفردة هةكٛت  ج كٍدؼ الىفسمب الص ب ب   ٓق  ير نط
زالب  أعراضٍد الهةكٛت أسندب عمِ ال  رؼ ذلؾ  ي ضهف بىفسًة زالب اٖسندب  ا    ا 

 (.2006 البردٓىْة) اٖعراض
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  ذلؾ  ال رب مب ال  ممهمب ال هممب   سٓف إلِ ال رب ي  ا٘رةدد مس ِ:  رب مبال ال هممب   سٓف .4
 عدـ نةكج ال رب مب ال هممب   سٓف  مهكف الهدرسب فْ لمطمنب م دهٍد ال ْ البراهج يٛؿ هف
 : ٓمْ نهد

 ال رب مب اليبرة  ا ج  ال  زيز ال  اب  اس يداـ ال  صٓج فْ الرغنب   ةامع الداف مب إ درة .1
  .الهرا ة الفدئدة  ٓث هف  ك ف  أف ٓىنغْ كهد الطدلب م مةٍد ال ْ

همب الفردمب الفر ؽ   سدب عهج .2  ال رب ي  الىه  عمِ  هسدعد ٍـ اله ف قٓف عمِ ال  رؼ  ٌأ
 .قدرا ٍـ ض   فْ

 الطدلب ه رفب فْ مفٓد  ا٘ا هدعمبة  الهٍىمب اٖكددمهمب اله م هدت هف هىدسب كـ إعطد  .3
 .الىفسمب  الص ب الىفسْ افقال       ٓق  فْ لذا ً

 أكبر م    ا   ِ ههكىب طري ب نهفضج السممـة  ال  صٓج الهذاكرة طري ب إلِ الطٛب   امً .4
 (.2003 ع ضة) الىادح هف ههكىب دراب

ا هدعمًدة  يم مدً   ىفسمدً  عمهمدً  اٖامدؿ إعداد إلِ  ٍدؼ الهدرسب أف  نهد  ـ لمك ف   ا  ًٛ  د ٌر  فدع
د  ٓث هف اٖسرة ن د ال دىمب هؤسسبال فٍْ الها هعة فْ    دـ ف مٍٓد أف الفردة سم ؾ عمِ  ه ٌٓر

  الهٍىمب  ا٘ا هدعمب  ال رب مب الىفسمب اليدهدت هف هاه عب عمِ مةهج هدرسمدً  إرةددمدً  برىدهادً 
 إلِ الطدلب مصدؿا أاج هف  هٓ لًة  قدرا ً ٘هكدىمد ً  ف د  مد ً لهس  بج ال يطمط هف لٓ هكف
 (. 2009 ةدٌٓفة) الهدضْ فْ يبرا ً هف هس فٓداً   الهس  بج ال دضر هع فال كٓ
 الدراسمب الطدلب ندلهادٚت   ريف الهدرسب فْ إلِ    م ٍد الهرةد مس ِ ال ْ اٌٖداؼ  هف
 الطدلب  هسدعدة الهي مفبة الهٍف  نه طمندت  ىدسنًة ال ْ ال هج نهادٚت    ريفً  ىدسنًة ال ْ
 يدهدت   دـ ال ْ الهؤسسدت إلِ الطدلب     يج الٓ همبة ال مدة ةكٛته عمِ ال غمب عمِ
دارة الهدرسٓف هع آدة عٛقدت  ك يف يٛؿ هف ذلؾ  ي ـ ا٘رةددمبة لم هممب هكهمب  الهدرسب  ا 

 (.2003 ع ضة)ندلهدرسب   ال دهمٓف
 

 التربوي اإلرشاد وظائف
 لٙرةدد ال رب ي  ظدئف  ٛث ٌْ:
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 اٌٚ هدـ ندلى ا ْ  مك ف  لمفرد الهي مفب الىه  ه طمندت اٚع ندر ن ٓف  هيذ :الىهدئمب ال ظمفب .1
  د إلِ أقصِ الىه     ٓق عمِ الطمنب  هسدعدة  الهٍىمب  ال رب مب  ا٘ا هدعمب الةيصمب

 . قدرا ً إهكدىد ً نً  سهح ههكف
 .الهةدكج فْ ال ق ع هف اٖفراد  قدمب عمِ  ركز  ٓث: ال قدئمب ال ظمفب .2
لمطمنب  الههكىب الفىمب ا٘رةددمب ال مهمب الهسدعدة   دمـ عمِ  ركز :ال ٛامب مفبال ظ .3

 عمِ  ال هج   ااٍٍـ ال ْ  الهٍىمب  الىفسمب  ال رب مب ا٘ا هدعمب الص  ندت هف لم يمص
 (.2012  لٍد )ال محة  الهىدسنب ال رارات  ا يدذ  مٍد

ددتيا وزارة التربية والتعميم المدرسة كما ح في التربوي  اإلرشاد برنامج خدمات
 الفمسطينية:

ٍٓدؼ إلِ   دمـ الهسدعدة الٛزهب لمطمنب  ال ْ   ركز عمِ فٍـ  :الىفسْ ا٘رةدد يدهدت .1
ةيصمب الطدلب  قدرا ً  اس  دادا ً  هٓ لً   نصٓري نهر مب الىه  ال ْ مهر بٍد  ه طمند ٍد 

 .عمِ  ج هةكٛ ًالىفسمب  الاسهمب  ا٘ا هدعمب  هسدعد ً عمِ ال غمب 
 الهةكٛت    دٓد الهدرسمبة البٓئب فْ ال كٓف هةكٛت    ضهف :ال رب ي  ا٘رةدد يدهدت .2

 .ل ٛاٍد يطب  ضع فْ  الهسدعدة ال رب مبة
  بٓف  الهدرسب البٓت بٓف ال  د ف  ٓاددا     ال كٓف    ضهف هةكٛت: إا هدعمب يدهدت .3

 .اله مْ  الها هع الهدرسب
لِ هسدعدة الطدلب عمِ اي مدر الهادؿ ال مهْ  ال همْ الذي يدهدت هٍىمب:  ٍدؼ إ .4

داؼ سممهب  ٓ ىدسب هع طدقد ً  اس  دادا ً  قدرا ًة  ه ازى ٍد نطه  د ً  رغند ًة ل   ٓق ٌأ
   اق مب.

ْ: ا٘ دلب يدهدت .5  اٚي صدص ذات الاٍدت إلِ ه ٍـ ال هج مص ب ال ْ الطمنب إ دلب ٌ 
 .(2015لٓج الهرةد ال رب ية د)
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 الفمسطينية العالي والتعميم التربية وزارة حددتيا كما لتربوي ا اإلرشاد تقنيات
(9999 :) 
 ًنه م هدت الطمنب  ز يد عمِ الهرةد م هج  ٓث: الهدرسْ الصف دايج الاهدعْ ال  ام 

  قدٓ ٍـ أاج هف ادٓدة يبرات كسدبٍـا     يدطئب ه م هدت  ص مح بٍدؼ ادٓدة ٚهىٍامب
 .ندلهةكٛت ال ق ع هف

 فٍـ عمِ الطدلب هسدعدة إلِ  ٍدؼ ال ْ الفردمب اله دنٛت يٛؿ هف  ي ـ: الفردي ا٘رةدد 
 عمِ لم غمب الهىدسنب ال رارات ا يدذ عمِ ال درة إلِ نً لم ص ؿ  لٕيريف لذا ً أفضج

مصدلً   مٍد هةكٛ ً  . اٚس  ٛلمب الىضج هف أفضج هس  ى  إلِ  ا 
 الطمنب هف أك ر أ  ٚ ىٓف الهسدعدة ـل  دم ا٘رةدد هف الى ع ٌذا مس ِ: الاه ْ ا٘رةدد 

 بٓف هد كبٓرة أ  صغٓرة هاه عب فْ لٍـ    م ٍد مهكف  ال ْ الهةكمب ىفس هف م دى ف  الذٓف
 هةكٛ ٍـ هىدقةب عمِ ا٘رةدد هف الى ع ٌذا مسدعدٌـ  ٓث الهس رةدٓف هف( 7 إلِ 2)

 الهرةد عمٍٓد مةرؼ إرةددمب امسدت عدة يٛؿ هف  مٍد فْ اليبرات   نددؿ  فٍهٍد
 .سم كمد ٍـ    دٓج يبر ٍـ زيددة لمهس رةدٓف الفرصب ٓ مح ههد ال رب ية

 ن ض لهىدقةب ال دريسمب الٍٓئب  أعضد  الهدٓر هع الم د ات ع د فْ    ه ج: اٚا هدعدت 
 ل مٍدة الهدرسب فْ  الهرةد ال دريسمب الٍٓئب أعضد  بٓف   د ىدً   طمب  ال ْ الطٛبمب اٖه ر
 بٓف هد ال ٛقب    سٓف أبىدئٍـ هع ال  دهج فْ سممهب  رب مب نهسدلٓب اٖه ر أ لمد    ز يد
 . الهدرسب البٓت

  ر   س ٍدؼ:  الن  ث الدراسدت إارا  ال سرب ظدٌرة ه ج  ا٘رةددمب ال رب مب الظ ٌا
 .الطدلب هصم ب    ٓق ن صد الهدرسْ ال ىف  ظدٌرة الهدرسْة

 داي مد  ي ـ: ا٘رةددمب المادف  ال هج ر ح  ىهمب بٍدؼ الهدرسب فْ الصف ؼ هي مف هف ٌر
الهدرسب  فْ ال ط عمب ندٖعهدؿ  ال مدـ اٖىةطب  ههدرسب ندلهسؤ لمب  ا٘ سدس الاهدعْ
 .(2003)ع ضة 

 المدرسة في التربوي  المرشد وميام أدوار
ب أف م  ـ بٍد ( إلِ هاه عب هف الهٍدـ ال رب مب  الىفسمب  الهٍىمب ال ْ ٓا2008ربمع )مةٓر 

ـ ٌذي الهٍهدت:  الهرةد ال رب ي فْ الهدرسب  ال ْ هف ةهىٍد يدهب عهممب ا٘رةدد ال رب ية  ٌأ
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 .ال  د ف هع ا٘دارة الهدرسمب ل ج هةكٛت الطمنب 
 الهدرسمب. ا٘دارة هع ندل  د ف   اله مهٓف أ لمد  اٖه ر ٚا هدعدت ال يطمط  
 ا٘دارة. هع ندل ىسٓق  اله دضرات الىد ات ع د 
 ال دريسمب  البٓئب   الٍٓئب الطمنب  دادت هع   ىدسب دراسْ فصج لكج عهج يطب  ضع

  الٍٓئب ال دريسمب. ا٘دارة هع ندل  د ف  ذلؾ الهدرسمب  الهر مب ال  ممهمب فْ الهدرسبة  ي ـ
 اله مهٓف لمطمنب هٍهب ه م هدت ل  صٓج الىةرات إعداد . 
 اله مهٓف  أ لمد  ا٘دارة قبج هف ه  لب أيرى   دٚت  أي اله كرر الغمدب  دٚت ه دن ب  

 اٖه ر.
 ه اف ب الطدلب. هسبق ه عد عمِ بىد ً   ذلؾ الضر رة عىد الهىزلمب ندلزيدرات ال مدـ  
 ا يدذ فْ  هسدعد ٍـ الهٍف عمِ  ال  رؼ  قدرا ٍـ هٓ لٍـ إلِ ال  رؼ فْ هسدعدة الطمنب 

 .الهس  بج هٍىب قرار
 الادٓد. ا  الهدرسب هع لم كٓف ل ٍٓئ ٍـ ددالا الطمنب اس  ندؿ 
 عمِ ال هج ٓاري   اله مهٓف ا٘دارة هع  ندل  د ف  اله دمب اٖهراض  دٚت إلِ ال  رؼ 

د. له ااٍب ال قدئمب البراهج  ضع  ـ عزلٍد  اى ةدٌر
 الضنط هامس إلِ اله دؿ الطدلب ظر ؼ   ضع   ؿ الضنط لهامس كهس ةدر ال هج 

 .ال رار ا يدذ قبج بال دل عممً   رض  ٓث
 ال دلب دراسب ساج ه ج ا٘رةدد ن هممب يدصب ساٛت  ىظمـ. 
 عدـ  كج يٛؿ هف لمطمنب  ا٘ا هدعمب  ال رب مب الىفسمب لمهةكٛت ةدهج هسح بإارا  ال مدـ

  الىفسمب. هىٍد  ال رب مب  الاهدعمب الفردمب الهةكٛت    دٓد دراسْ
 أبىدئٍـ هةكٛت  ج أاج هف ه د لم  د ف  الطمنب أه ر أ لمد  هع  دمب عٛقدت إقدهب 

 .الهدرسمب

 لمدارس الفمسطينيةالمرشد التربوي في ا دور
  ددت  زارة ال ربمب  ال  ممـ الفمسطٓىمب أد ار الهرةد ال رب ي عمِ الى   ال دلْ:

  يطمط   ط ير برىدهج ال  امً  ا٘رةدد الهدرسْ. .1
 منب.ا٘رةدد الىفسْة  الفردية  الاهدعْ لمط .2
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 اهع اله م هدت عف ال ٛهٓذة   ىظمهٍد فْ ساٛت يدصب. .3
ا٘ دلب: إ دلب الطٛب الذٓف م  دا ف إلِ يدهدت ه يصصب ٚ   ع ضهف اي صدص  .4

 الهرةد.
 ( فْ ال ضدمد ال رب مب.الهدرسب )ا٘دارة  اله مهٓف ال هج كهس ةدر لٍٓئب .5
دلٓج الهرةد ) ْ برىدهج ا٘رةددندلها هع اله مْة ل  ضمح د ر الهرةد ال رب ي فاٚ صدؿ  .6

 (.2015ة ال رب ي 

 الخصائص التي يجب أن يتحمى بيا المرشد التربوي  
 أف ٓؤدي مس طمع   ِ بٍد الهرةد ال رب ي  ٓ  مِ أف ٌىدؾ هاه عب هف اليصدئص ال ْ ٓىنغْ

  ال د ة ندٖهدىب الةيصمب    ه ج السهدت  أيرى هٍىمبة ةيصمب سهدت هىٍد إ  دف نكج هٍدهً
فْ   الرغنب ندلذات  ال عْ  ا٘يٛص ال ه ٓر عمِ  ال درة  الهر ىب ب  ال سدهح اٖصدل ال سىب
  عدـ  الكفد ة ال  ممبة الفىمب ندلكفد ة ف ى كس الهٍىمب السهدت أهد  الصبرة أيريف هسدعدة
 الهٍىمب  اليبرة  ال  بج  اٚ  راـ ةقدط دً   كهدً   هةدعري  أق الً الهس رةد أف دؿ عمِ ال كـ
 (.2008ا٘رةددمب )ال ط ية  اٌٖداؼ    دٓد  ال هدسبة الىدا ب ال ٛقدت  ك يف عمِ رة ال د
  فر فْ الهرةد  ( أىً ٓاب أف 2014ى ٛ عف أب   دبت )( 2011) ال ريري  ا٘هدهْ كر يذ

 اليصدئص ال دلمب:
 الةيصمب  الىظدفب  الٍىداـ اليدراْ الهظٍر  سف. 
 هادؿ  فْ عدـ نةكج ال ربمب هادؿ فْ  ال ط رات اداتالهس  إلِ  ال  رؼ اٚطٛعة س ب 

 .يدص نةكج  يصصً
 ندليطه  اٚع راؼ  البىد  اله ض عْ الى د    بج الىظر  اٍدت فْ اٚي ٛؼ ا  راـ . 
 آير د ف  لةيص أ  أيرىة د ف  لفئب ال  ٓز عدـ . 
 نه ابٍد  ال هج  ا  راهٍد ا٘ا هدعمب  ال  دلٓد لم ددات ال هٓق ال فٍـ. 
 ال راب الص نب اله اقف فْ ال صرؼ عمِ ال درة  . 
 هىٍد ال هج س ؽ   داب  هدى أى اعٍد اي ٛؼ عمِ الهٍف نهى اع ا٘لهدـ. 
 عٛاٍد  أسدلٓب بٍدة م هج ال ْ الهر مب لطٛب  ال رب مب الىفسمب ندلهةكٛت ا٘لهدـ . 
 أيريف هع  لندقب بمطف ال  دهج عمِ ال درة. 
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 بيا القيام عن التربوي  المرشد يبتعد أن غيينب التي الممارسات
 ددت  زارة ال ربمب  ال  ممـ الفمسطٓىمب ال دٓد هف الههدرسدت  اٖعهدؿ اله ظ ر عمِ الهرةد 

 كس فْ أذٌدف الطمنب ص رة السمطب الهدرسمبة اٖهر الذي ٍٓدد  ال رب ي ال مدـ بٍدة   ِ ٚ 
  ال ٛقب ا٘رةددمب بٓف الهرةد  الطدلب  هف ٌذي اس ر ال  ب  اٖهف  اٖهدف ال ْ    ضٍٓد بىد

 اٖعهدؿ: 
 .هىع أي طدلب هف دي ؿ هك نؾ  ٚ 
 .فةْ أسرار الطمنب ٖي ةيص كدف  ٚ 
 .ف فْ ه اقف م دقب فٍٓد الطدلب   ٚ 
 .هج عمِ  سآج الطٛب اله هيريف صند دة بج سدعد اله كرر هىٍـ   ٚ 
 ج  دنع اله كرر هىٍـ.ٚ   هد إلِ ه دن ب الغمدب الٓ هْة ب 
 .طْ أرقدهؾ اليدصب لمطٛب   ٚ 
 .ى ظر ال دلب ل ه ْ إلمؾة بج ان ث عىٍد  ٚ 
 .س دعْ  لْ أهرة إٚ لمضر رة ال ص ى  ٚ 
 .هص د ر اله مـ الهىد بة أ  هٍدـ الهراقب فْ الهدرسب    ٚ 
 .ةدرؾ فْ إم دع ع  ندت عمِ الطٛب  ٚ 
  سسدت الىفسمب  ا٘ا هدعمب  الص مب د ف ه اف ب اٌٖج.ٚ    ؿ الطٛب هندةرة إلِ الهؤ 
 (.2015ة دلٓج الهرةد ال رب ي ) ٚ   طْ  ع دا ٚ  س طمع ال فد  بٍد 

 

 الصعوبات التي يواجييا المرشد التربوي في المدرسة
 ٓ ااً الهرةد ال رب ي فْ الهدرسب ال دٓد هف الص  ندت أ ىد  قمدهً ن همً هىٍد:

 نهعهدؿ عهمً   كممفً هٍدـ  سٍٓج فْ الهرةد هع رب مبال  ال هممب أطراؼ ن ض   د ف  عدـ 
 .عهمً طبم ب هع   ىدسب ٚ

 اٚي ندرات  اله دٓمس الىفسمب   طبٓق الفردمب ارا  اله دنٛت٘ يدصب غرفب   فر عدـ 
 .الفردمب لم دٚت

 ذ ي  هف ال  صٓمْ لمطمنب الهس  ى  ه دن ب فْ الهرةد هع اٖه ر أ لمد  ن ض   د ف  عدـ 
 .ال  صٓممب ٛتالهةك
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 لمس ال هج الك دبْ ال هج فْ  الاٍد ال قت هف الك ٓر  اس ٍٛؾ الك دبمب اٖعهدؿ ك رة  
 .الفىْ

 عمِ آير لٛطٛع ا٘رةددمب الهكد ب اهمع فْ  ا٘ى رىت ألْ ال دسب   فر عدـ 
 .(2014ندلطمنب )أب   دبتة  اليدصب البمدىدت اس يراج  سٍ لب ا٘رةدد فْ الهس ادات
 ال ْ إلِ الص  ندت ند٘ضدفب أىً عهمٍد كهرةدة  رب مب فْ الهدرسب يٛؿ هف   رى الند  ب

 ٓ ااٍٍد الص  ندت ٌىدؾ ن ض فإف  ال ْ  ـ ا٘ةدرة إلٍٓد الهدرسب دايج الهرةد ال رب ي  ٓ ااٍٍد
 ال  امً  صص عطد ا  د ف  م  ؿ ههد الصف ؼ الدراسمب ندلطمنب اك ظدظ: هىٍد الهرةد ال رب ي 

 لمهرةد كدفمب هٓزاىمب   فر عدـ أمضدً  الص  ندت  هف اٖىسبة الةكج عمِ لمطمنب لاه ْا
 اٚىف دلْ عهممب ال فريغ أ ىد  اس يداهٍد ٓ ـ  اٖل دب ال ْ ال رطدسمب  اٖد ات لةرا  الىفسْ
. اً أكهج عمِ  ىفٓذ ٌذي ال هممدت د ف  م  ؿ ههد ندلم ب ا٘رةدد  عهممب
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 السابقة الدراسات
  ـ اس  راض الدراسدت ال ربمب  اٖاىبمب بىدً  عمِ ال سمسج الزهىْ هف اٖ دث إلِ اٖقدـ.  

 المدركة بالصورة تتعمق دراسات

  الطمنب   دٓرات اله مهٓف  هس  ى  إلِ ال  رؼ الدراسب  ٌدفت ٌذي (2014دراسة أبو ثابت )
الدراسب هف  عٓىب   ك ىت لمهرةد الىفسْ فْ هدٓر ْ غرب غزة  يدف ٓ ىسة الهدركب لمص رة

( طدلنًد  طدلنبة  قد ا نع الند ث الهىٍج ال صفْ 777( ه مهًد  ه مهب ند٘ضدفب )309)
 إلِ أف الص رة الدراسب   صمت الىفسْ  قد لمهرةد الهدركب الص رة  اس يداـ ه مدس ال  مٓمْة
 الهدركب   سطة  الص رة ه اله مهٓف آادبْ هف الدراسب أفراد عٓىب لدى الىفسْ لمهرةد الهدركب
 الص رة فر ؽ فْ  ا د  ه  سطة  عدـ آادبْ الطمنب هف الدراسب عٓىب أفراد لدى الىفسْ لمهرةد
الاىسة  الهدٓريبة  ال يصص   ا د فر ؽ  له غٓر   زى  اله مهٓف لدى الىفسْ لمهرةد  الهدركب

 لمهرةد الهدركب ص رةال دٚلب ا صدئمب فْ ذات فر ؽ  ( سى ات    اد10-6لذ ي اليبرة هف )
 اله مهٓف. لصدلح الفر ؽ   كدىت طمنب( )ه مهٓف   ال ٓىب له غٓر   زى  الىفسْ

ال ٛقب بٓف الص رة الذٌىمب   ؿ  ٌدفت ٌذي الدراسب ال  رؼ إلِ (2014دراسة فالح وجوداي )
  ـ هس ةدر ال  امً  هٍى ً لدى الطمنب اله بمٓف عمِ ال يرج  قمق الهس  بج الهٍىْ لدٍٓـة 

د ) ( طدلنًد  طدلنب هف قسـ ال م ـ اٚا هدعمب باده ب 127إارا  الدراسب عمِ عٓىب ه داٌر
ال ادية اس يدـ الند ث الهىٍج ال صفْ هف يٛؿ  طبٓق ه مدسٓف ٌهد الص رة الذٌىمب  ه مدس 
قمق الهس  بج الهٍىْة  ٓث يمصت الدراسب ن دـ  ا د عٛقب ار ندطمب بٓف الص رة الذٌىمب 

هس ةدر ال  امً  هٍى ً لدى الطمنب  قمق الهس  بج الهٍىْ لدٍٓـة   ا د فر ؽ ذات دٚلب    ؿ
ا صدئمب فْ الص رة الذٌىمب   ؿ هس ةدر ال  امً  ا٘رةدد  هٍى ً لدى الطمنب   زى له غٓر 
ال يصص  لصدلح طمنب ا٘رةدد  ال  امًة  عدـ  ا د فر ؽ ذات دٚلب ا صدئمب فْ الص رة 

  ؿ هس ةدر ال  امً  ا٘رةدد  هٍى ً لدى الطمنب   زى له غٓر الهس  ى الدراسْ.الذٌىمب  
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ص رة الهرةد الىفسْ لدى  إلِال  رؼ  الدراسب ٌذي ٌدفت  (2012دراسة طشطوش وآخرون )
 ٓي مف  ن ًد له غٓري  ه رفب هد إذا كدف ذلؾ  طمنب كممب ال م ـ ال رب مب فْ اده ب الٓره ؾ

( طدلنًد  طدلنب هف طمنب النكدل ري س 349)(ة   ك ىت عٓىب الدراسب دراسْالاىسة  الهس  ى ال)
   صمتة   الهىٍج ال صفْ ال  مٓمْالند   ف   قد اس يدـفْ الاده بة  فْ كممب ال م ـ ال رب مب

 أف الدراسب ى دئج  أظٍرت أمضدً  إٓادبمبة كدىت الىفسْ لمهرةد الذٌىمب الص رة أف إلِ الدراسب
  بدٚلب الران ب ٓ ف ق ف  السىب طمنب  أف الةيصمبة هادؿ فْ ا٘ىدث عمِ ف ٓ ف ق   الذك ر

  ال دل ب. ال دىمب السى ٓف طمنب عمِ اٚا هدعمب ال ٛقدت هادؿ فْ  صدئمبا

ٌدفت إلِ ه رفب إدراكدت الطمنب  Wantz & Firmin (2011) وانتر وفيرمين دراسة
 هف دً اده م  طدلنبً  طدلندً  (216) هف الدراسب عٓىب ة   ك ىتاله  رؼ الىفسْ لمهرةد الاده ٓ ف 

 الىظرة أف سباالدر     صمت ة قد اس يدـ الند ث الهىٍج ال صفْ ال  مٓمْة الىفس عمـ قسـ
 ال ْ اله م هدت هصدرل  ندلىسنب ةسباالدر  أن دد اهمع عمِ ٓادبمبإ كدىت الىفسْ لمهرةد الكممب
 ال دهبة اله رفب الةف ية ال دٓث ْ:ال دل   الى عمِ كدىت ف د الهرةد ص رة  ةكٓج فْ  ؤ ر

 . ال مفزي ف  الك بة   اٖصدقد ة    ال  ممـة الهدرسب اٖفٛـة

لدى هدٓري  الهدركب الذٌىمب الص رة إلِ ال  رؼ الدراسب ٌذي ٌدفت (2008عطوي )الدراسة 
 الدراسب عٓىب فْ هدارس هدٓىب  ب ؾ ال  ممهمبة   ك ىت ال رب ي  الهرةد لد ر  اله مهٓف الهدارس

 اس يدـ الند ث الهىٍج ال صفْ ال  مٓمْة    صمت الدراسب  ةدً ه مه  (503) ًا هدٓر  (51) هف
 الهدركب الذٌىمب الص رة كدىت بٓىهد هر ف ب الهرةد لد ر لمهدرا  الهدركب الذٌىمب الص رة إلِ أف
 فْ  صدئمبا دٚلب اتذًد فر ق ٌىدؾ أكدت الدراسب أف  ه  سطب ال رب ي  الهرةد لد ر لمه مهٓف
ة الهدرا  لصدلحذلؾ    ال ظمفب له غٓر دً  ن   اله مهٓف الهدرا  ق بج هف الذٌىمب الص رة إدراؾ

 لد ر  الهدرا  اله مهٓف ق بج هف الذٌىمب الص رة إدراؾ فْ  صدئمبا دٚلب ذات فر ؽ   ا د ٌىدؾ  
ج له غٓر   زى  ال رب ي  الهرةد  .ال دلْ الدبمـ  دراب مب ه لصدلح كدىت  ٓث ال مهْة الهٌؤ
   اد ٚ ٓث بٓىت الدراسب أىً  الهرةد يبرة سى ات ه غٓر   الهرةدة  يصص ه غٓرن كس 
  زى لٍذٓف  ال رب ي  الهرةد لد ر  الهدرا  اله مهٓف ق بج هف الهدركب الذٌىمب الص رة فْ فر ؽ 

  اله غٓراف.
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 ال رب ي  الهرةد عف الذٌىمب  رةالص إلِ ال  رؼ ٌدفت ٌذي الدراسب  (2007)عبدالقادر سةادر 
 بمدف  فٍٓدة تا الهدٓر  الهدٓر ف  ٓدركٍد كهد فمسطٓف ةهدؿ ه دفظدت فْ ال ك همب الهدارس فْ

  سى ات  ال هرة ال هجة  هكدف الاىسة) سباالدر  تاه غٓر  هدى اي ٛؼ ٌذي الص رة ندي ٛؼ
ج ا هدعمبةا٘ ب ال دل اليبرةة ( هدٓرًا  هدٓرة 134) دراسب هفعٓىب ال   ك ىتْ(ة ال مه  الهٌؤ

 الذٌىمب الص رة أف إلِ ة    صمت ى دئج الدراسب قد اس يدـ الند ث الهىٍج ال صفْ ال  مٓمْ
 ذات فر ؽ ة  أف ٌىدؾ عدلمب بدراب ٓادبمبا كدىت تا الهدٓر  الهدٓر ف  ٓدركٍد كهد ال رب ي  لمهرةد
 دلحلص اليبرة سى ات  ه غٓر  ريبةال عمِ الهدٓىب صدلح ال هج هكدف ه غٓر فْ  صدئمبا دٚلب

 الاىسة تاله غٓر   ن دً   صدئمدً ا دالب الفر ؽ   كف لـ بٓىهدسىبة  20أك ر هف  اليبرة أص دب
ج  . ال هر اٚا هدعمبة  ال دلب ال مهْة  الهٌؤ

إدراؾ طمنب الاده دت الفمسطٓىمب لد ر  ٌدفت ٌذي الدراسب  ال  رؼ إلِ (2007دراسة سميب )
( طدلنًد  طدلنبة  اس يدـ الند ث ه مدس ا٘دراؾ 510ْة   ك ىت عٓىب الدراسب هف )الهرةد الىفس

داؼ الدراسب  ه مدس رافف لمهصف فدت اله  دن ب الهم ىبة    صمت ى دئج  الذي أعدي ل   ٓق ٌأ
الدراسب إلِ عدـ  ا د فر ؽ ذات دٚلب ا صدئمب فْ إدراؾ الطمنب لد ر الهرةد الىفسْ   زى 

ه ب  ه غٓر الاىس  ه غٓر الهس  ى الدراسْة بٓىهد أةدرت الى دئج إلِ  ا د فر ؽ له غٓر الاد
 ذات دٚلب ا صدئمب فْ إدراؾ الطمنب لد ر الهرةد الىفسْ   زى له غٓر ال يصص.

 يبر ًة سى ات الهدٓرة اىسٌدفت ٌذي الدراسب إلِ بمدف أ ر ه غٓرات ) (2003دراسة عوض )
دة ال ْ الهدرسب هس  ى  فْ  ال رب ي  ا٘رةدد ى   الهدٓريف ا ادٌدت فْ (لٍد ال دنع الهدٓريب ٓدٌٓر

ـ  اً ( هدٓر 141راسب هف )الد عٓىب  ك ىت  قد ةه دفظدت غزة  الها هع هف هدٓرة  ـ اي مدٌر
ـ اهمع ها هع الدراسبة  اً ( هرةد141)  هىظهبة نص رة اٖصمْ  الند ث قدـ  قد هرةدة ٌ 
 اس  دف كهد ال رب ي  ا٘رةدد ى   الهدارس هدٓري  ا ادٌدت رفبله  إعدادي هف اس ندىب ندس يداـ
  صمت ى دئج    ال دلْة  زارة ال ربمب  ال  ممـ فْ نً اله ه ؿ ال رب ي  الهرةد أدا  نه مدس الند ث

إٓادبمبة  ا ادٌدت ٌْ ال رب ي  ا٘رةدد ى   ال ك همب الهدارس هدٓري  ا ادٌدتالدراسب إلِ أف 
 ى   غزة نه دفظدت ال ك همب الهدارس هدٓري  ا ادٌدت فْ  صدئمدً ا دالب فر ؽ   ا د عدـ 
د ال ْ الهدرسب لهس  ى  اليبرةة سى ات الى عة له غٓر   زى  ال رب ي  ا٘رةدد  لمهدٓريب ٓرالهد ٓدٌٓر
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 الهدارس هدٓري  ا ادٌدت بٓف ض مفب آادبمب ار ندطمً عٛقب  ا دة   الهدٓر ضهىٍد م هج ال ْ
 .فب يٓال ر  الهرةدٓف  أدا  ال رب ي  ا٘رةدد ى   ال ك همب

 لمهرةد الذٌىمب الص رة إلِ ال  رؼ  ٌدفت ٌذي الدراسب Chilan (2000دراسة شيالن )
 فردًاة (20هف) الدراسب عٓىب  ك ىت  قد بىمسمفدىمدة إ دى هدارس فْ ا٘داريٓف لدى ال رب ي 
ًٚ هف اس طٛعدً  ْ هف يٛؿالى عالهىٍج  الند ث  اس يدـ  سدن ًدة بٍد قدـ دراسب عف داديإع ه د
ًٚ  عةر  ٛ ب هف أدا ً   ك ىت  ال رب ي  الهرةد د ر ة    صمت ى دئج الدراسب إلِ أفسؤا
 .ال دى مب الهدارس فْ الهادٚت كدفب فْ اله  سط ف ؽ  هد إلِ ندله  سط

  التربوي  المرشد بأداء تتعمق دراسات
  اٍب هف ال رب ي  الهرةد أدا  هس  ى  ِإل ال  رؼ ٌذي الدراسب ٌدفت (2013) صباح دراسة
 عٓىب   ك ىت . البٓرة هللا راـ ه دفظب فْ  ه مهٍٓد ال ك همب الهدارس  ه مهْ هدٓري  ىظر

 ال  مٓمْ ال صفْ فْ ٌذي الدراسب الهىٍج بالند   ت اس يده  ه مهًدة هدٓراً ( 260) هف الدراسب
 ذات فر ؽ   ا د عف الدراسب ة  أسفرتف رة 40 هف  ك ىت الند  ب  صهمـ هف اس ندىب يٛؿ هف

 ال ك همب الهدارس هدٓري  ىظر  اٍب هف ال رب ي  الهرةد أدا  هس  ى  فْ ا صدئمب دٚلب
 فر ؽ   اد  عدـ اله مهدتة لصدلح اله مـ اىس له غٓر  ن دً   البٓرة هللا راـ ه دفظب فْ  ه مهٍٓد

 ال ك همب الهدارس هدٓري  ىظر  اٍب هف ال رب ي  الهرةد أدا  هس  ى  فْ ا صدئمب دٚلب ذات
ج له غٓر  ن دً   البٓرة هللا راـ ه دفظب فْ  ه مهٍٓد   هس  ى  ال ظمفْة ال مهْة  الهسهِ الهٌؤ
 .اليبرة  سى ات الهدرسبة

ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ رصد   دٓرات هدٓري الهدارس  (2009دراسة أبو مرق ومخامرة )
ى ههدرسب الهرةد ال رب ي لهٍدهًة  بمدف هدى ال ك همب فْ هدٓريب  ربمب اى ب اليمٓج لهد

ج ال مهْة ى ع الهدرسب(ة   ك ىت  اي ٛؼ   دٓرا ٍـ ندي ٛؼ ه غٓرات الدراسب )الاىسة الهٌؤ
د قدـ الند  دف ب صهمـ اٚس ندىب كهداة لٍذي الدراسبة ( هدٓرًا  هدٓرةة  ق71لدراسب هف )عٓىب ا
 بمغ  ٓث ه  سطب اد ت لهٍدهً ال رب ي  ةدالهر  ههدرسب هدى أفالدراسب   ى دئج  كةفت
 اس ادندت فْ ال سدبمب اله  سطدت فْ فر ؽ   ا د عدـ   بٓف(ة  3.38) لٍد ال سدبْ اله  سط
ج الاىس له غٓرات طن دً   هدٓرا ٍد  الهدارس هدٓري   .الهدرسب ى ع ال مهْة  الهٌؤ
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 لمهرةدٓف ال ظمفْ ٖدا ا هس  ى      مـ ه رفب إلِ ٌدفت ٌذي الدراسب (2008) شومان دراسة
 عٓىب   ك ىت أدائٍـة فْ عمٍٓد ٌـ ال ْ الص رة  ه رفب غزة قطدع ه دفظدت فْ الىفسٓٓف
 ال ربمب   زارة الد لمب الغ ث  كدلب هف كج فْ ال دهمٓف هف  هرةدة اً هرةد( 207) هف الدراسب
 ىظر  اٍب هف الىفسْ دلمهرة ال ظمفْ اٖدا  هس  ى  ه مدس ندس يداـ الند ث قدـ  قد  ال  ممـة
 ال  امً ىظر هةرفْ  اٍب هف الىفسْ لمهرةد ال ظمفْ اٖدا  هس  ى  ه مدس الهدارسة هدرا 

 ا نع  قد الند ثة إعداد هف  اهم ٍد الىفسْ لمهرةد ال ظمفْ الرضد  ه مدس الىفسْة  ا٘رةدد
 ا صدئمب دٚلب اتذ فر ؽ   ا د عدـ إلِ الدراسب   صمت  قد ال  مٓمْ ال صفْ الهىٍج الند ث

 دٚلب ذات فر ؽ   ا د  عدـ الاىسة له غٓر   زى  الىفسٓٓف لمهرةدٓف ال ظمفْ اٖدا  هس  ى  فْ
 فر ؽ    ا د اليبرةة سى ات له غٓر   زى  الىفسٓٓف لمهرةدٓف ال ظمفْ اٖدا  هس  ى  فْ ا صدئمب

 الهرةدٓف رضد ه غٓرل   زى  الىفسٓٓف لمهرةدٓف ال ظمفْ اٖدا  هس  ى  فْ ا صدئمب دٚلب ذات
 .ال هج عف

  اي ٛفٍد الهدركب ا٘رةددمب الكفدمدت إلِ ال  رؼ ٌدفت ٌذي الدراسب (2008) زريقي دراسة
  ك ىت عٓىب الدراسب هف  اٖردىمبة الهدارس فْ الهرةد  اىس  اليبرة  ال دريب ال هٌٓج ندي ٛؼ

ـ ندلطري ب ال ة ائمبة  اربد  ـ   الزرقد  عهدف ه دفظدت فْ  هرةدة ( هرةداً 184) اي مدٌر
 هرةدي الدراسب إلِ أف    صمت ى دئج ال صفْة فْ ٌذي الدراسب الهىٍج الند ث  اس يدـ
 هادٚت هف هادلٓف فْ اداً  عدلمب دراب مه مك ف  ال دلمب الدراسب ةهم ٍـ ههف ال ك همب الهدارس
 فر ؽ    اد ٚ  اىً ا٘رةددمبة تالكفدمد هف اله ن مب الهادٚت السن ب فْ عدلمب  بدراب الدراسبة

 أ  ال مهْ ال هٌٓج اي ٛؼ دراب إلِ  راع الهرةدٓف لدي الهدركب ا٘رةددمب الكفدمدت اه ٛؾ فْ
 لمكفدمدت الهرةدٓف اه ٛؾ فْ  صدئمبا دٚلب ذات فر ؽ   ا د إلِ الى دئج  أةدرت الاىسة
 اليبرة فْ ال دلْ الهس  ى  ذ ي  هف فالهرةدٓ  لصدلح اليبرة ه غٓر إلِ  راع الهدركب ا٘رةددمب
 الهرةدٓف لدى ا٘رةددمب الكفدمدت اه ٛؾ فْ  صدئمبا دٚلب ذات فر قدً   ا د كذلؾ   ا٘رةددمب
 .د ر ٓف  ـ فهك ر د رات  ٛث فْ ةدرك ا الذٓف الهرةدٓف  لصدلح

 ٌٖهمب يٓفال رب   الهرةدٓف إدراؾ عف الكةف ٌذي الدراسب إلِ ٌدفت (2005) السفاسفة دراسة
الهادٚتة  ٌذي فْ لم هج  ههدرس ٍـ ة( ال ٛاْ  ال قدئْة الىهدئْة) ا٘رةدد هادؿ فْ ال هج

 فْ الاى ب إقممـ فْ ال ك همب الهدارس فْ  هرةدة اً هرةد (132) عمِ الدراسب عٓىب   ك ىت
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 الهرةدٓف إدراؾ قمدس أداة  ط ير يٛؿ هف ال  مٓمْ ال صفْ الهىٍج الند ث  اس يدـ اٖردفة
 الهرةد إدراؾ أف إلِ الدراسب    صمت الهي مفبة ا٘رةدد هادٚت فْ ال هج ٌٖهمب ال رب يٓف
  سب الهادٚت ٌذي  ر ٓب  كدف عدلمًدة كدف الهي مفب ا٘رةدد هادٚت فْ ال هج ٌٖهمب ال رب ي 
 لم هج الهرةدٓف بههدرس أف كهد ال قدئْة الهادؿ  ـ ال ٛاْة  الهادؿ الىهدئْة الهادؿ: اٌٖهمب

 الهادلٓف فْ  ه ب لب الىهدئْ الهادؿ فْ عدلمب فٍْ آدةة كدىت الهي مفب ا٘رةدد هادٚت فْ
 بٓىٍهد  ال فدعج  ال يصص  اليبرة الاىس له غٓر مكف لـ أىً إلِ الى دئج أةدرت كهد أيريفة

 ٌذي فْ لم هج درس ٍـ هه الهي مفبة ا٘رةدد هادٚت فْ ال هج ٌٖهمب الهرةدٓف إدراؾ فْ أ ر
همب إدراؾ فْ الىهدئْ الهادؿ ندس  ىد  الهادٚتة  لماىس   زى  فر ؽ  ظٍرت  ٓث ال هجة ٌأ

 ا٘رةدد هادٚت فْ لم هج الهرةدٓف ههدرسب فْ ا٘ىدث لصدلح فر ؽ  ظٍرت كهد ا٘ىدث لصدلح
 مِع  ال يصص الاىس  فدعج  كذلؾ  ال ٛاْ الىهدئْ الهادؿ  فْ ككجة اله مدس عمِ

 الىفسمب  الص ب ا٘رةدد  يصص هف ا٘ىدث  لهصم ب ال ٛاْ الهادؿ  فْ ككج اله مدس
 اله  سطب اليبرة ذ ات هف ا٘ىدث  لهصم ب ال ٛاْ الهادؿ فْ  اليبرة الاىس ل فدعج إضدفب

 .ا٘رةددي ال هج فْ

 الهدرسٓف الىفسٓٓف الهرةدٓف فدعممب هدى   دٓد إلِ الدراسب ٌذي ٌدفت (2005) شايب دراسة
 ه غٓرات ض   فْ بٍد ال ىبؤ ه د لب  كذلؾ  الطمنبة  اله مه فة ة الهدٓر ف  ٌـة ٓدرك ىٍد كهد

ج  اليبرةة الاىس  الطمنبة لدى الدراسْ  ال يصص الهرةدٓفة لدى  ال يصص ال مهْة  الهٌؤ
 فدعممب ل مدس الدراسب أداة بىد  يٛؿ هف ال  مٓمْ ال صفْ الهىٍج  اس يدـ الند ثة ال ٓىب  فئدت
 كهد الهدرسْ الىفسْ الهرةد فدعممب دراب ار فدع الى دئج أظٍرت  قد الهدرسْة الىفسْ الهرةد
 بٓف  صدئمبا دٚلب ذات فر ؽ   ا د  عدـ  الطمنبة  اله مه ف   الهدٓر ف  الهرةد ف  ٓدركٍد

ج اليبرةة له غٓر  ن د الهدرسْة الىفسْ الهرةد فدعممب ه مدس أن دد درادت ه  سطدت   الهٌؤ
 له غٓر  ن دً   صدئمبا دٚلب ذات فر ؽ  ٌىدؾ كدىت بٓىهد الهرةدٓفة لدى ه د   فدعمٍهد ال مهْة
 ه مدس أن دد درادت ه  سطدت بٓف ا صدئمب دٚلب ذات فر ؽ    ا د الهدٓريفة لدى اليبرة
 .الطمنب لدى الدراسْ ال يصص له غٓر  ن دً  الهدرسْ الىفسْ الهرةد فدعممب

 هفدٌمـ إلِ ال  رؼ الدراسب ٌذي ٌدفت Clark & Amatea (2004) وأميتا ككالر  دراسة
 هدرسدً ( 23) هف الدراسب عٓىب  ك ىت  قد الهدرسْة الهرةد ٘سٍدهدت الهدرسٓف   ص رات
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 الةيصمب اله دنٛت أسم ب ب طبٓق الند  دف قدـ  قد  ال دى مبة  اله  سطب اٚب دائمب ندلهدارس
 الدراسب ى دئج أةدرت  قد اله دنٛتة   مٓج فْ الى عْ الهىٍج اس يدـ  ٓث الدراسبة عٓىب عمِ
هٓ ً الهدرسْ الهرةد د ر اله مهٓف لدٍٓـ هفدٌمـ آادبمب ى   أف إلِ  ال دريس دعـ فْ  ٌأ

همب إلِ الى دئج بٓىت كهد. الصفْ   امً   د رات ال اـ إرةددمب صغٓرة هاه عدت  ا د ٌأ
الهرةدٓف  الهدٓريف  لاٍ د الصف دايج اله مـ  داب إلِ دمبالىٍ فْ الدراسب  أظٍرت ةصفْ

 . اً أكهج عمِ لم مدـ ب اابٍـ ال  ممهْ

 فْ الهدارس الهرةد ال رب ي  أدا  ٌذي الدراسب ال  رؼ إلِ ٌدفت (2003) سالمةال دراسة
 ا٘دارٓٓو هو كج هدٓري ْ اىٓف  قندطمب هف  اٍب ىظر فْ هدارس ال ك همب ال دى مب

 ال ك همب ال دى مب الهدارس فْ َاله مهٓو ةا٘دارٓٓو   ك ف ها هع الدراسب هف اهمع ةوَاله مهٓ
 عددٌـ ال دن ب ل زارة ال ربمب  ال  ممـ ال دلْ فْ فمسطٓف  الندلغفْ هدارس هدٓري ْ قندطمب  اىٓف 

داريًدة  ه مهدً ( 782) عددٌن  لكف الذٓف اس ادب ا عمِ أداة الدراسب بمغ   ه مهدً  إداريدً  (826)  ا 
 أرب ب ضهت س بدىبا  قدـ الند ث ب ط ير الدراسبة ٌذي فْ ال صفْ الهىٍج  اس يدـ الند ث
 ؿالهاد ةَالهٍىْ ال مهْ ؿالهاد هادؿ ال ٛقدت اٚا هدعمبة هادؿ الةيصمبة)هادٚت ٌْ 

 الهدارس فْ ال ربَّ الهرةد أدا  هس َُ أوإلِ  الدراسبى دئج     صمت ة(ال طبٓ ْ الفىْ
 لمهادٚت الكمْ الهس َُ عمِ كبٓراً  كدف َقبدطٓب اىٓو دٓرٓ ْػه هدارس فْ ال دىَٓب ل كَهٓبا

 الهادٚت بٓو اَٖلِ الهر بب عمِ ؿ ص الةيصْ ؿالهاد أو الدراسب ى دئج  أظٍرت ةاٖرب ب
 ْػف ٓوػَاله مه ا٘دارٓٓو هو كج ىظر َاٍب هو ال ربَّ الهرةد أدا  هس َُ كدف  ٓث

 ؿدػَها ةالهٍىْ ؿالهاد اد  ال دىٓب الهر بب فْ   اداً كبٓراً  َقبدطٓب اىٓو هدٓرٓ ْ دارسػه
 ِػعم ْػال طبٓ  الفىْ ؿالهاد ؿ ص  ٓو فْ ةال دل ب الهر بب عمِ ؿ ص اٚا هدعٓب ال ٛقدت
 ٓوػا٘دارٓ وػه كج ىظر َاٍب هو ال ربَّ الهرةد أدا  هس َُ كدف  ٓث ةالراب ب الهر بب

 .ال ٛ ب الهادٚت عمِ كبٓراً  َقبدطٓب اىٓو رٓ ْهدٓ هدارس فْ َاله مهٓو

 هفدٌمـ إلِ ال  رؼ ٌدفت ٌذي الدراسب Fitch, et al (2001) وآخرون  فيتش دراسة
 الدراسب عٓىب اة همت  قد الهدرسْة الهرةد د ر   ؿ ال هريف   ت الهدارس هدٓري    ص رات

مب باده  ٓف ال هريف   ت هدرسمدً  هدٓراً ( 86) عمِ  ببرىدهج  الهسامٓف اٖهريكمب كْكى د بٚ 
 إلِ الدراسب ى دئج أةدرت  قد ال  مٓمْة ال صفْ الهىٍج  ف الند   اس يدـ  قد الهدرسمبة ا٘دارة
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 ال   مـة ال سآجة)إرةددمب  غٓر نهٍدـ اله  م ب اليهس الازئمدت أف ٓر ف  ال ٓىب أفراد أف
همب الهٍدـ أقج ٌْ( ال ٍذٓب الساٛتة  فع اليدصبة ال رب مب الهسدعدة  لمهرةد ندلىسنب ٌأ
 لمهرةد ندلىسنب اٌٖهمب هف عدلمب دراب عمِ إرةددمب هٍدـ يهس  ا د الى دئج  أظٍرت الهدرسْ
ْ الهدرسْ  لمطٛب أهف الهىدخ   ٍٓئب اٖزهدتة إدارة فْ  الهندةرة السري ب اٚس ادنب ٌ 
 الطٛب  هسدعدة اٖزهدتة إدارة فْ الهدرسٓف  هسدعدة ال يدطبْة  ال د  ال  دطف لم دٓثة

 .هرا ج عمِ

 السابقة الدراسات عمى التعقيب
 ض الهادٚت  اي مفت فْ هادٚت أيرى السدن ب فْ ن الدراسدتهع ا ف ت الدراسب ال دلمب 

 هىٍد:

  فهف  ٓث الٍدؼ فإف الدراسب ال دلمب  ٍدؼ إلِ الن ث فْ الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي
ال ظمفْ هف  اٍب ىظر هدٓري  ْ ه دفظب اليمٓج  عٛق ٍد نهدائًهمب ففْ الهدارس ال ك  

فْ الهدارس ٌ   هد لـ ٓ ىد لً أ د هف الند  ٓف فْ  د د عمـ الند  بة    ةدنً ٌذي الدراسب 
 إلِ  ٍدؼ  ال ْ( 2007) ال ددر هع دراسب عبد ىد لٍد لمص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي 

 ةهدؿ ه دفظدت فْ ال ك همب الهدارس فْ ال رب ي  الهرةد فع الذٌىمب إلِ الص رة ال  رؼ
( ال ْ ٌدفت إلِ 2008فمسطٓف كهد ٓدركٍد الهدٓر ف  الهدٓرات فٍٓدة  دراسب ال ط ي )

ال  رؼ عمِ الص رة الذٌىمب الهدركب لدى هدٓري الهدارس  اله مهٓف لد ر الهرةد ال رب ي 
( ال ْ ٌدفت إلِ ال  رؼ عمِ 2000)  دراسب ةمٛففْ هدارس هدٓىب  ب ؾ ال  ممهمبة 

الص رة الذٌىمب لمهرةد ال رب ي لدى ا٘داريٓف فْ ا دى هدارس بىمسمفدىمدة     بر ٌذي 
 ٌهد اٖقرب لمدراسب ال دلمب.  الدراسدت

  فْ  ٓف أف الدراسدت اٖيرى  ىد لت الص رة الهدركب لمهرةد الىفسْ هىٍد دراسب أب   دبت
 الهدركب لمص رة  الطمنب   دٓرات اله مهٓف  هس  ى  إلِ ل  رؼا ٌدفت إلِ( ال ْ 2014)

( ال ْ 2014ة  دراسب فٛح  ا ادي )لمهرةد الىفسْ فْ هدٓر ْ غرب غزة  يدف ٓ ىس
ٌدفت إلِ ال  رؼ عمِ ال ٛقب بٓف الص رة الذٌىمب   ؿ هس ةدر ال  امً  هٍى ً لدى 

طةط ش  آير ف  ة  دراسبلدٍٓـالطمنب اله بمٓف عمِ ال يرج  قمق الهس  بج الهٍىْ 
ص رة الهرةد الىفسْ لدى طمنب كممب ال مـ  ال رب مب  عمٌِدفت إلِ ال  رؼ  ال ْ  (2012)



15 
 

ٌدفت إلِ ه رفب إدراكدت الطمنب   ال ْ (2011)  اى ر  فٓرهٓفة  دراسب فْ اده ب الٓره ؾ
ي الدراسب إلِ ٌدفت ٌذ(  ال ْ 2007ة  دراسب سمٍب )اله  رؼ الىفسْ لمهرةد الاده ٓ ف 

 .ال  رؼ عمِ إدراؾ طمنب الاده دت الفمسطٓىمب لد ر الهرةد الىفسْ
  أهد بيص ص  ىد ؿ اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي   ةدنً ٌذي الدراسب هع دراسب صندح

 هدٓري  ىظر  اٍب هف ال رب ي  الهرةد أدا  هس  ى  إلِ ال  رؼ إلِ (  ال ْ ٌدفت2013)
 البٓرةة  دراسب أب  هرؽ  هيدهرة  هللا راـ ه دفظب فْ  ه مهٍٓد ال ك همب الهدارس  ه مهْ

(  ال ْ ٌدفت إلِ رصد   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ هدٓريب  ربمب اى ب 2009)
 ٌدفت إلِ ال ْ(   2008اليمٓج لهدى ههدرسب الهرةد ال رب ي لهٍدهًة  دراسب ة هدف )

غزةة  دراسب  قطدع ه دفظدت فْ الىفسٓٓف فلمهرةدٓ ال ظمفْ اٖدا  هس  ى      مـ ه رفب
 كهد الهدرسٓف الىفسٓٓف الهرةدٓف فدعممب هدى   دٓد إلِ (  ال ْ ٌدفت2005الةدٓب )
إلِ  ٌدفت(  ال ْ 2003سٛهب )الٌـ  الهدٓر ف  اله مه ف  الطمنبة  دراسب  ٓدرك ىٍد

هدٓري ْ اىٓف  هدارس فْ ال ك همب ال دى مب فْ الهدارس الهرةد ال رب ي  أدا  ال  رؼ عمِ
( 2001)  آير ف  فٓ شة  دراسب َاله مهٓو ا٘دارٓٓو هو كج  قندطمب هف  اٍب ىظر
   ؿ ال هريف   ت الهدارس هدٓري    ص رات هفدٌمـ إلِ ال  رؼ ٌدفت ٌذي الدراسب إلِ

 .الهدرسْ الهرةد د ر
 ذا ٓ ةدنً أهد هف  ٓث عٓىب الدراسب فإف الدراسب ال دلمب  هيذ عٓى ٍد هف هدرا  ال هدارس ٌ 

 دراسب (ة 2013) (ة  دراسب صندح2007عبد ال ددر) (ة  دراسب2008) هع دراسب ال ط ي 
(ة 2001)  آير ف  فٓ ش (ة  دراسب2005) (ة  دراسب ةدٓب2009) هرؽ  هيدهرةأب  

 (ة  دراسب طةط ش  اير ف 2014)   ي مف هف  ٓث ال ٓىب هع دراسب أب   دبت
(ة كهد  ي مف الدراسب ال دلمب هع ال دٓد هف 2014) دي(ة  دراسب فٛح  ا ا2012)

 الدراسدت السدن ب هف  ٓث ىسنب  اـ ال ٓىب إلِ ها ه ٍد اٖصمْ. 
  ذا أهد هف  ٓث اٖد ات فإف الدراسب ال دلمب س ؼ    ـ ندس يداـ اٚس بمدف كهداة لمدراسب ٌ 

(  ٓث اس يدهت 2004) ٓ ةدنً هع اهمع الدراسدت السدن ب ندس  ىد  دراسب كٛرؾ  أهٓ د
 .اله دنٛت الةيصمب كهداة لمدراسب
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 الفصل الثالث: الطريقة واالجراءات 
 المقدمة. 

 .الدراسة منيج
 الدراسة. مجتمع
 الدراسة. عينة
 .الدراسة أداة

 .الدراسة أداة صدق
 .الدراسة أداة ثبات

 .الدراسة متغيرات
 اجراءات تطبيق الدراسة.

 .االحصائية األساليب
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 الطريقة واإلجراءات
 المقدمة 

ًٛ   صفدً  الفصج ٌذا  ىد ؿ ارا ات لطري ب هفص  ٌذي ل ىفٓذ الند  ب بٍد قدهت ال ْ الدراسب  ا 
  ندت اٖداةة صدؽ الدراسبة أداة الدراسبة  عٓىب الدراسبة ها هع الدراسبة هىٍج هف  ٓث الدراسب
اس يدهت فْ ه دلاب الى دئجة  فمهد ٓمْ الدراسبة  اٖسدلٓب ا٘ صدئمب ال ْ  إارا ات اٖداةة

  صف لٍذي ا٘ارا ات.

 الدراسة منيج
 فْ الظدٌرة دراسب عمِ م  هد الذي اٚر ندطْ ال صفْ الهىٍج الدراسب ٌذي فْ الند  ب اس يدهت

 .الدراسدت ٌذي له ج  اٖفضج الهىدسب الهىٍج ٌ   ال اقعة فْ ٌْ  كهد ال دضر ال قت

 مجتمع الدراسة 

ا هع الدراسب هف اهمع هدٓري الهدارس ال ك همب ال ْ ٓ اد فْ هدارسٍـ هرةد  رب ي فْ  هلف ه
( هدٓرا  هدٓرةة  سب ا صدئمدت هدٓريدت ال ربمب  ال  ممـ 282ه دفظب اليمٓجة  الندلغ عددٌـ )

 .2017/ 2016فْ ه دفظب اليمٓج  ذلؾ يٛؿ الفصج الدراسْ ال دىْ هف ال دـ الدراسْ 

 

 عينة الدراسة

( هدٓرًا  هدٓرة  زعت اٚس ندىب عمٍٓـ. 143بمغت ) ال ة ائمب ندلطري ب الدراسب عٓىب اي مدر  ـ
 الدراسب. ل ٓىب الدمهغرافمب  سب اليصدئص الدراسب عٓىب أفراد   زيع (1) الاد ؿ  ي ضح
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 الدراسة لعينة الديموغرافية الخصائص(: 9جدول )

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 46.2 66 ذكر
 53.8 77 أى ِ

 100.0 143 المجموع

 المؤىل العممي

 16.1 23 هداس ٓر
 76.2 109 نكدل ري س

 7.7 11 دبمـ 
 100.0 143 المجموع

 سنوات الخبرة في اإلدارة

5 - 1 25 17.4 
10 - 6 34 23.8 

15 - 11 34 23.8 
 35.0 50 ف ؽ  فهد 16

 100.0 143 المجموع

 المديرية

 35.6 51 اليمٓج هدٓريب
 22.4 32 اليمٓج ةهدؿ هدٓريب
 26.6 38 اليمٓج اى ب هدٓريب
 15.4 22 مطد هدٓريب

 100.0 143 المجموع

 المرحمة الدراسية

 25.9 37 دىمد أسدسْ
 36.4 52 عممد أسدسْ
 37.7 54  دى ي 

 100.0 143 المجموع
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 أداة الدراسة 
داؼ الدراسبة  ـ بىد  اٚس ندىب اس يدهت الند   ب اٚس ندىب لغدمدت اهع البمدىدت     ٓق ٌأ
ن د اٚطٛع عمِ اٖدب الىظري  الدراسدت السدن ب له  ر الص رة الهدركب نص ر ٍد اٖ لمب 

(ة 2014) (ة  دراسب فٛح  ا ادي2014ذات الصمب ندلص رة الهدركب ه ج دراسب أب   دبت )
ة أهد بيص ص اس بمدف اٖدا  ال ظمفْ ف د  ـ اٚطٛع عمِ دراسب (2008 دراسب ال ط ي )

 اس  دىت الند  ب نه مدس (ة 2008 دراسب ة هدف )(ة 2003(ة  دراسب سٛهب )2013صندح )
أدا  الهرةد ال رب ي اله ه ؿ نً فْ  زارة ال ربمب  ال  ممـ الفمسطٓىمبة   ك ىت اٚس ندىب هف  ٛ ب 

 ؿ اة هج عمِ ه م هدت عدهب عف هدٓر/ة الهدرسب هف  ٓث )الاىسة أقسدـ رئمسمبة ال سـ اٚ
ج ال مهْة سى ات اليبرة فْ ا٘دارةة الهدٓريبة الهر مب الدراسمب(ة فْ  ٓف  ضهف ال سـ  الهٌؤ

الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي فْ )الهادؿ ال مهْ  الهٍىْة  الهادؿ  ه  ر ال دىْ عمِ
ة بٓىهد اة هج ال سـ ال دلث عمِ ه  ر ( ف رة30 عدد ف را ٍد ) ة  الهادؿ الةيصْ(اٚا هدعْ

 .ف رة (15 عدد ف را ٍد ) اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي 

 صدق األداة 

 لف رات( Pearson correlation) بٓرس ف  اٚر ندط ه دهج ن سدب اٖداة صدؽ هف ال   ق  ـ
 (.2) الاد ؿ فْ  اضح ٌ  كهد  ذلؾ لمهادؿة الكممب الدراب هع هادؿ كج

 (Pearson correlation) بيرسون  االرتباط معامل نتائج(: 2) رقم جدول

معامل ارتباط  المحور األول: الصورة المدركة لممرشد التربوي  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 المجال العممي والميني
 0.000 **667. ٓ  ف الهرةد هٍدرة  ال  ار  اٚس هدع.  .1
 0.000 **754.  زز الهرةد ا ادٌدت آادبمب بٓف الطدلب  الهدٓر  اله مـ م  .2
 0.000 **646. مه مؾ الهرةد ال درة عمِ ا٘قىدع.  .3
 0.000 **744. ٓ  د ف الهرةد هع الٍٓئب ال دريسمب فْ  ىفٓذ البراهج ا٘رةددمب.  .4
 0.000 **683. ٓم ـز الهرةد نهيٛقمدت الهٍىب ا٘رةددمب .  .5
 0.000 **560. ؾ الهرةد فْ ع د الىد ات  اله دضرات ال ْ    مق ن ضدمد ا٘رةدد.مةدر   .6
 0.000 **698.  الطمنب.مسدعد الهرةد فْ  ج هةكٛت   .7
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معامل ارتباط  المحور األول: الصورة المدركة لممرشد التربوي  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

8.  
م ـ  الهرةد ندلزيدرات الهىزلمب لمطٛب ٖغراض إرةددمب  سب ه  ضمدت 

 ال هج.
.600** 0.000 

 0.000 **636. ةفدفمب .مةاع الهرةد الهس رةد عمِ ال  بٓر عف ىفسً ن  .9
 0.000 **740. ٓ دنع الهرةد ا  مدادت الطمنب  هةكٛ ٍـ.  .10

 المجال االجتماعي
 0.000 **651. ٓ  بج  اٚيريف كهد ٌـ ٚ كهد ٓاب أف مك ى ا . .1
 0.000 **637. ٓ  مِ الهرةد ندله ض عمب  الهٍىمب فْ اله اقف الهي مفب. .2

3. 
ع عىدصر ال هممب ال  ممهمب اٌٚ هدهدت  اٖفكدر مةدرؾ الهرةد ال رب ي اهم
 ل ط ير ال هج ا٘رةددي .

.694** 0.000 

 0.000 **665. م رص الهرةد عمِ بىد  عٛقدت اا هدعمب آدة هع الطمنب  ا٘دارة الهدرسمب . .4
 0.000 **564. مةدرؾ الهرةد فْ الهىدسندت اٚا هدعمب . .5
 0.000 **605. اله اقف الهي مفب . ٓ  مِ الهرةد ندل سدهح فْ .6
 0.000 **642. مفضج الهرةد ال هج الاهدعْ عمِ ال هج الفردي . .7
 0.000 **747. ٓ  د ف الهرةد هع اٚيريف فْ ال هج . .8
 0.000 **727. ٓ فدعج الهرةد هع  الطمنب بإٓادبمب. .9
 0.000 **692. ٓ فدعج الهرةد هع اله مهٓف  بإٓادبمب . .10

 المجال الشخصي
 0.000 **716. مه مؾ الهرةد ةيصمب ه زىب .1
 0.000 **739. ٓ صف  فكٓر الهرةد ال رب ي ندلهر ىب الفكريب  . .2
 0.000 **775. ٓ ه ع الهرةد نةيصمب ق مب فْ عهمً . .3
 0.000 **724. مضنط الهرةد ال رب ي اىف دٚ ً  ي  كـ فٍٓد  . .4
 0.000 **804. ه دلمد م  ذى نً لمطمنب.م د الهرةد ىه ذاد  .5
 0.000 **778. ٓ ه ع الهرةد ال رب ي بمندقب فْ ال دٓث هع اٚيريف. .6
 0.000 **703. ٓ  بج الهرةد ال رب ي الى د البىد  بيص ص عهمً. .7
 0.000 **492. م دفع  الهرةد ال رب ي عمِ هظٍري ال دـ نةكج ٚئق . .8
 0.000 **770.  ي ر ح الهنددرة.مه مؾ الهرةد ال رب .9
 0.000 **799. ٓ  دهج الهرةد ال رب ي هع اٖزهدت الطدرئب ب  ً . .10

 المحور الثاني: األداء الوظيفي لممرشد
 0.000 **576. إرةدد سى مب هطمع كج عدـ . م ـ  الهرةد ال رب ي بإعداد يطب .1
 0.000 **715.اه ْ  اٚس ةدرات لم  دهج هع م دـ الهرةد ال رب ي يدهدت ا٘رةدد الفردي  ال .2
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معامل ارتباط  المحور األول: الصورة المدركة لممرشد التربوي  الرقم
 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 الهةكٛت الهدرسمب.
 0.000 **773. مظٍر الهرةد الداف مب  اٚس  داد لم  مـ   ط ير اٖدا  الهٍىْ. .3
 0.000 **754. .ندى ظدـم هج الهرةد ال رب ي عمِ  ىفٓذ اليطب ا٘رةددمب  .4
 0.000 **669. مةدرؾ الهرةد ال رب ي فْ المادف الهدرسمب . .5
 0.000 **691. ٓ ديج الهرةد فْ  قت اٖزهدت  ي ااً ضغط ال هج . .6
 0.000 **738. م دفع الهرةد ال رب ي عمِ سريب الهمفدت ا٘رةددمب . .7
 0.000 **743. م ـ  الهرةد ب   يج ال دٚت الِ اٍدت اٚي صدص فْ ال قت الهىدسب. .8
 0.000 **739.  اٖىةطب  الهةدريع الداعهب لٙرةدد. ٓ دنع الهرةد ال رب ي البراهج .9
 0.000 **656. ٓم ـز الهرةد ال رب ي ندلد اـ الرسهْ . .10
 0.000 **808. مهدرس الهرةد هٍدرات اٚ صدؿ الف دؿ هع ادارة  الهدرسب.  .11
 0.000 **730. ٓىسق الهرةد ال هج هع اٚدارة الهدرسمب  .  .12
 0.000 **730. ضرات ارةددمب فْ الهدرسب .ٓىظـ الهرةد ال رب ي ه د  .13
 0.000 **482. م هج الهرةد ال رب ي عمِ اع هدد اليطب السى مب ا٘رةددمب هف هدٓر الهدرسب.  .14

15.  
م ـ  الهرةد ب  دمـ يدهدت ال  عمب ال قدئمب فْ الا اىب الص مب  ال رب مب 

  الىفسمب  اٚا هدعمب لمطٛب .
.740** 0.000 

 (≥0.05α) عىد إ صدئمدً  دالب*  ة(≥0.01α) عىد دً إ صدئم دالب** 
 هع هادؿ كج ف رات ار ندط هصف فب قمـ اهمع أف إلِ السدبق الاد ؿ فْ ال اردة اله طمدت  ةٓر
 هف هادؿ كج لف رات الدايمْ اٚ سدؽ ق ة إلِ مةٓر ههد إ صدئمًدة دالب لمهادؿ الكممب الدراب
ذا الدراسبة هادٚت  أاج هف صمغت هد قمدس فْ هادؿ كج ف رات صدؽ عف م بر ندل دلْ ٌ 
 .قمدسً

 صدق المحكمين 

صههت الند  ب اٚس ندىب نص ر ٍد اٖ لمبة لم   ق هف صدؽ اٖداة  ال هكد هف أىٍد   مس هد 
 ض ت هف أامًة عرض ٍد عمِ هاه عب هف اٖسد ذة الاده ٓٓف اله يصصٓف فْ ا٘رةدد 

(ة  ذلؾ هف أاج إعطد  2ة كهد ٌ  هبٓف فْ هم ق رقـ )( ه كهٓف9) عددٌـ ال رب ي  الىفسْة 
أامًة  سٛهب صمدغب الف راتة   ـ اٖيذ  هف  ض ت هد   مس أىٍد هف الهٛ ظدت  لم هكد
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 ال ْ اق صرت ف ط عمِ ال  دٓج فْ صمدغب الف راتة  ا عددة  ر ٓب أرقدـ  نهٛ ظدت اله كهٓف
 .هادٚ ٍد

  البناء صدق
   صب ال ْ داؼٌٖا ؽ    دىه سٓ ٓ  فٍ ال مدسة أداة دؽص ه دٓمس  دأ البىدئْ الصدؽ رٓ  ب
 الكممب الدراب فٓػب طدػ باٚر ػدىه البىدئْ الصدؽ  م مس. ال مدس أداة داـ يػسا ػرعب الدراسب إلٍٓد
 طدػ بار ػجه ده بسدػب  ػ ب الند هتدػق ذلػؾ فه  لم   ق. لٗداة الكممب الدراب هع هادؿ لكج

 رقـ  الاد ؿ لٗداة الكممب الدراب هع اٖيرى   لمهادٚت هادؿ لكج الكممب لدرابا بٓف بٓرس ف 
 .ذلؾ ٓ ضح( 3)

 كـل درجـة ارتبـاط لمصـفوفة( Pearson correlation) بيرسـون  االرتباط معامل نتائج(: 3) رقم جدول
 .لألداة الكمية الدرجة مع األداة مجاالت من مجال

 محاور االستبانة الرقم

معامل 
ط ارتبا

بيرسون 
 )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 

 المحور األول: الصورة المدركة لممرشد التربوي.
 0000. **897. الهادؿ ال مهْ  الهٍىْ  .1
 0000. **905. الهادؿ اٚا هدعْ  .2
 0000. **934. الهادؿ الةيصْ  .3

 المحور الثاني: األداء الوظيفي لممرشد التربوي.
 0000. **859. رب ي.اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد ال   .4
 (α≤0.05) داللة مستوى  عند إحصائياً  دالة*  ،(α≤0.01) عند إحصائياً  دالة** 
 الدراسب أداة ف رات ار ندط هصف فب قمـ اهمع أف إلِالسدبق  الاد ؿ فْ ال اردة اله طمدت  ةٓر
  أىٍد اٖداة اتلف ر  الدايمْ اٚ سدؽ ق ة إلِ مةٓر ههد إ صدئمًدة دالب لٗداة الكممب الدراب هع

 اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس فْ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة قمدس فْ ه د  ة رؾ
 .اع هددي  ـ الذي اله مدس ض   عمِ الهدارسة هدٓري  ىظر  اٍب هف ال ظمفْ نهدائً  عٛق ٍد
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 الثبات

 ((Cronbach Alphaألفا  كرونباخ بطريقة الثبات
  ذلؾ ألفدة كر ىندخ ال ندت ه ددلب  ن سدب الدايمْ اٚ سدؽ نطري ب ال ندت ن سدب الند  ب قدهت
 (.4) الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد

 الدراسة أداة لثبات ألفا كرونباخ معامل نتائج(: 4) رقم جدول
 ة ألفامقي عدد الفقرات عدد الحاالت المحور األول: الصورة المدركة لممرشد التربوي 

 15850 01 041 الهادؿ ال مهْ  الهٍىْ

 15854 01 041 الهادؿ اٚا هدعْ

 15914 01 041 الهادؿ الةيصْ

 15947 11 041 الدراب الكممب لاهمع هادٚت الص رة الهدركب
 15924 05 041 اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد المحور الثاني: 

 له د ر خكر ىند ألفد  ندت ه دهٛت قمـ اهمع أف السدبق الاد ؿ فْ ال اردة اله طمدت  ةٓر
هادٚت  لاهمع ال ندت قمهب بمغت  ٓث هر ف بة الكممب لمدراب  كذلؾ الدراسب  هادٚت أداة

 أف إلِ مةٓر (ة ههد0.924  ندت ه  ر اٖدا  ال ظمفْ ) (ة0.947ه  ر الص رة الهدركب )
داؼ ل   ٓق ٚع هددٌد  قدبمب ال ندت هف عدلمب بدراب   ه ع اٚس ندىب  .الدراسب ٌأ

 ت الدراسة متغيرا 
: ْ  اله غٓرات الهس  مبة ٌ 

  لً هس  مدف: ذكرة اى ِ. الجنس،
  لً  ٛ ب هس  مدت: هداس ٓرة نكدل ري سة دبم ـ. العممي، المؤىل
 16ة هف 15-11ة هف 10-6ة هف 5-1 لً أرب ب هس  مدت: هف  اإلدارة، في الخبرة سنوات

 فهد ف ؽ.
 اليمٓجة اى ب اليمٓجة مطد.  ةأرب ب هس  مدت: ةهدؿ اليمٓج  لً المديرية، 
   لً  ٛ ب هس  مدت: أسدسْ دىمدة أسدسْ عممدة  دى ي. الدراسية، المرحمة 



44 
 

 اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس فْ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة المتغير التابع:
 الهدارس. هدٓري  ىظر  اٍب هف ال ظمفْ نهدائً  عٛق ٍد

 إجراءات تطبيق الدراسة

طم ت الند  ب عمِ اٖدب الىظري  الدراسدت السدن ب اله  م ب نه ض ع الدراسبة  ـ قدهت ببىد  ا
اٚس ندىبة  ال هكد هف صدقٍد   ند ٍدة  ل سٍٓج هٍهب الند  بة    زيع اٚس بمدىدت  ـ ال ص ؿ 

ر اٚرةدد دائرة الدراسدت ال ممد/ برىدهج هداس ٓ كممب ال ربمبة عمِ ك دب  سٍٓج هٍهب الطدلنب هف
ال رب ي  الىفسْ  الذي  ـ ارسدلً لهدٓريدت ال ربمب  ال  ممـ فْ ه دفظب اليمٓج هم ق رقـ 

 ( .7ة6ة5ة4)
( 10ة9ة8 ن د أف  ـ ال ص ؿ عمِ ك دب  سٍٓج هٍهب هف هدٓريب ال ربمب  ال  ممـ هم ق رقـ )

فٍٓد هرةد  رب ي ه دفظب اليمٓج  ال ْ ٓ اد  هف هدارسهدرسب  (143) زعت اٚس بمدىدت عمِ 
اس ندىبة  ـ  143 ـ  ـ اس ردادٌد عف طريق البريد الهدرسْة  قد بمغت اٚس ندىدت الهس ردة 

اٚس ندىدت  ال هكد هف صٛ ٓ ٍد لم  مٓجة  قدهت ن د ذلؾ بإارا  اله دلاب  قدهت الند  ب نف ص
 لمبمدىدت.ا٘ صدئمب 

 :اإلحصائية األساليب
غراض ال  مٓج اٚ صدئْ  ـ  :اس يداـ ٖ 

 .الهئ مب  الىسب ال كرارات .1
 .اله مدريب اٚى رافدت ال سدبمبة اله  سطدت .2
 .اٚس ندىب ف رات  ندت له رفب ألفد كر ىندخ اي ندر .3
 ه دهج  اٚس ندىب ف رات صدؽ له رفب( Pearson correlation) بٓرس ف  اٚر ندط ه دهج .4

 .اٚر ندط
 (.Independent samples t test( )ت) اي ندر .5
 (.One Way Anova) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر .6
 .اله  ددة لمه درىدت( Tukey)   كْ اي ندر .7
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 :الحسابية المتوسطات تصنيف  
  دٓرات أفراد عٓىب الدراسب لمص رة الهدركب  اٖدا  ال ظمفْ لمهرةد    فسر اله  سطدت ال سدبمب

 ال رب ي  سب اله مدس الىسبْ ال دلْ:

 التصحيح مفاتيح(: 5) جدول
درجة الصورة المدركة لممرشد  المتوسط الحسابي

 التربوي 
 ضعيفة 0011-3022
 متوسطة 3022-20.3
 كبيرة 20.3-0011

 

 وتم حساب الوزن النسبي كما يمي:

 5\%(100 ×ال زف الىسبْ = )اله  سط ال سدبْ 
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 الفصل الرابع
 تحميل البيانات وعرض النتائج
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 الرابع: تحميل البيانات وعرض النتائجالفصل 
 .فرت عىٍد ٌذي الدراسب  سب اسئم ٍد  فرضمد ٍدٓ ضهف ٌذا الفصج عرضًد لمى دئج ال ْ أس

 : النتائج المتعمقة بالسؤال األول:أوالً 
 التربوي؟ لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات ما

 ـ  سدب اله  سطدت ال سدبمب  اٚى رافدت اله مدريب  اٖ زاف الىسبمب اٖ ؿ السؤاؿ لٙادنب عف 
ْ )الهادؿ  :ٚس ادندت أفراد عٓىب الدراسب عمِ ف رات كج هادؿ هف هادٚت اٚس ندىب ٌ 

 (.6)الاد ؿ ٌ  ه ضح فْ  الةيصْ( كهدال مهْ  الهٍىْة الهادؿ اٚا هدعْة الهادؿ 

تقــديرات أفــراد عينــة ة لبية واالنحرافــات المعياريــة واألوزان النســبيالمتوســطات الحســا (6)جــدول رقــم 
 مجاالت الدراسة.ل ورة المدركة لممرشد التربوي الدراسة لمص

اله  سط  عدد الف رات الهادؿ
 ال سدبْ

اٚى راؼ 
 اله مدري 

ال زف 
 %الىسبْ

 ال ر ٓب

 1 %82.8 0.64 4.14 10 ال مهْ  الهٍىْ
 3 %81.8 0.44 4.09 10 اٚا هدعْ
 2 %82.5 0.67 4.12 10 الةيصْ

  %82.5 0.58 4.12 30 الدراب الكممب
أفراد عٓىب الدراسب لمص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي كدىت  اتٓ ضح هف الاد ؿ السدبق أف   دٓر 

(ة  أف أك ر 0.58(ة  اى راؼ ه مدري )4.12) نه  سط  سدبْ   اهمع الهادٚتلكبٓرة 
(ة 0.64(ة  اى راؼ ه مدري )4.14ال مهْ  الهٍىْ نه  سط  سدبْ ) الهادٚت   دٓرًا الهادؿ

(ة  يممً الهادؿ 0.67(ة  اى راؼ ه مدري )4.12) سدبْ ٓممً الهادؿ الةيصْ نه  سط 
  دٓرات أفراد ب .  فمهد ٓ  مق(0.44) ه مدري   اى راؼ ة(4.09)  سدبْ اٚا هدعْ نه  سط

هادٚت اٚس ندىبة  ـ  سدب اله  سطدت ال سدبمب  عٓىب الدراسب لمص رة الهدركب لكج هادؿ هف
 هف الهادٚت كج هادؿل اٚى رافدت اله مدريب  اٖ زاف الىسبمب ٚس ادندت أفراد عٓىب الدراسب 

 .مِ  داع
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 أوال: المجال العممي والميني
ىب  ـ  سدب اله  سطدت ال سدبمب  اٚى رافدت اله مدريب  اٖ زاف الىسبمب ٚس ادندت أفراد عٓ

 (.7الدراسب لف رات الهادؿ ال مهْ  الهٍىْ كهد ٌ  ه ضح فْ الاد ؿ )

 والميني العممي لممجال النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات (7) جدول

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

 كبٓرة 1 86.9 0.50 4.34 ال  ار  اٚس هدع.ٓ  ف الهرةد هٍدرة   1

2 
م زز الهرةد ا ادٌدت آادبمب بٓف الطدلب 

  الهدٓر  اله مـ 
 كبٓرة 6 83.1 0.53 4.15

 كبٓرة 7 82.7 0.62 4.13 مه مؾ الهرةد ال درة عمِ اٚقىدع. 3

4 
ٓ  د ف الهرةد هع الٍٓئب ال دريسمب فْ  ىفٓذ 

 البراهج اٚرةددمب.
 كبٓرة 5 82.9 0.64 4.15

 كبٓرة 2 86.9 0.64 4.34 ٓم ـز الهرةد نهيٛقمدت الهٍىب اٚرةددمب . 5

6 
مةدرؾ الهرةد فْ ع د الىد ات  اله دضرات ال ْ 

    مق ن ضدمد اٚرةدد.
 كبٓرة 4 83.5 0.62 4.17

 كبٓرة 3 86.4 0.55 4.32  الطمنب.مسدعد الهرةد فْ  ج هةكٛت  7

8 
رات الهىزلمب لمطٛب ٖغراض م ـ  الهرةد ندلزيد

 ارةددمب  سب ه  ضمدت ال هج.
 كبٓرة 10 73.7 1.01 3.69

9 
رةد عمِ ال  بٓر عف ىفسً مةاع الهرةد الهس 

 .نةفدفمب
 كبٓرة 8 81.0 0.55 4.05

 كبٓرة 9 80.7 0.72 4.03 ٓ دنع الهرةد ا  مدادت الطمنب  هةكٛ ٍـ. 10
 كبيرة 82.8 0.64 4.14 الدرجة الكمية

 

ٓ ضح هف الاد ؿ السدبق أف   دٓرات أفرد عٓىب الدراسب لمص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي اد ت 
(ة  أف أك ر الف رات   دٓرًا اد ت الف رة 0.64(ة  اى راؼ ه مدري )4.14كبٓرة نه  سط  سدبْ )

(ة 4.34 اٚس هدع(ة نه  سط  سدبْ ) ال  ار  هٍدرة الهرةد (  ال ْ ىصت )ٓ  ف1رقـ )
 الهٍىب نهيٛقمدت الهرةد (ة  ال ْ ىصت )ٓم ـز5(ة ٓمٍٓد الف رة رقـ )0.50ى راؼ ه مدري ) ا
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  ال ْ ة(7) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.64) ه مدري   اى راؼ ة(4.34)  سدبْ اٚرةددمب(ة نه  سط
 ه مدري   اى راؼ ة(4.32)  سدبْ ة نه  سط(الطمنب هةكٛت  ج فْ الهرةد مسدعد) ىصت

(0.55). 

 لمطٛب الهىزلمب ندلزيدرات الهرةد (  ال ْ ىصت )م ـ 8أقج الف رات   دٓرًا اد ت الف رة رقـ )أهد 
 ه مدري   اى راؼ ة(3.69)  سدبْ ال هج(ة نه  سط ه  ضمدت  سب ارةددمب ٖغراض

(1.01). 

 ثانيًا: المجال االجتماعي
 عٓىب أفراد ٚس ادندت مبالىسب  اٖ زاف اله مدريب  اٚى رافدت ال سدبمب اله  سطدت  سدب  ـ

 (.8) الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد الهادؿ اٚا هدعْ لف رات الدراسب

 االجتماعي لممجال النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية، المتوسطات (8) جدول

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

 كبٓرة 8 81.5 0.67 4.08 ٚيريف كهد ٌـ ٚ كهد ٓاب أف مك ى ا ٓ  بج  ا 1

2 
ٓ  مِ الهرةد ندله ض عمب  الهٍىمب فْ 

 اله اقف الهي مفب.
 كبٓرة 3 82.9 0.58 4.15

3 
مةدرؾ الهرةد ال رب ي اهمع عىدصر ال هممب 
ال  ممهمب اٌٚ هدهدت  اٖفكدر ل ط ير ال هج 

 اٚرةددي .
 رةكبٓ 9 78.6 0.64 3.93

4 
م رص الهرةد عمِ بىد  عٛقدت اا هدعمب 

 آدة هع الطمنب  اٚدارة الهدرسمب .
 كبٓرة 1 84.2 0.65 4.21

 كبٓرة 7 81.8 0.71 4.09 مةدرؾ الهرةد فْ الهىدسندت اٚا هدعمب . 5
 كبٓرة 2 84.1 0.56 4.20 ٓ  مِ الهرةد ندل سدهح فْ اله اقف الهي مفب . 6

7 
الاهدعْ عمِ ال هج  مفضج الهرةد ال هج

 الفردي.
 كبٓرة 10 77.5 0.85 3.87

 كبٓرة 6 81.8 0.66 4.09 ٓ  د ف الهرةد هع اٚيريف فْ ال هج . 8
 كبٓرة 4 83.1 0.61 4.15 ٓ فدعج الهرةد هع  الطمنب بإٓادبمب. 9
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 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

 كبٓرة 5 82.5 0.68 4.13 ٓ فدعج الهرةد هع اله مهٓف  بإٓادبمب . 10
 كبيرة 81.8 0.66 4.09 الدرجة الكمية

 اد ت ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة الدراسب عٓىب أفرد   دٓرات أف السدبق الاد ؿ هف ٓ ضح
 الف رة اد ت   دٓراً  الف رات أك ر  أف ة(0.66) ه مدري   اى راؼ ة(4.09)  سدبْ نه  سط كبٓرة
  اٚدارة الطمنب هع آدة اا هدعمب عٛقدت بىد  عمِ الهرةد م رص) ىصت  ال ْ( 4) رقـ

  ال ْ ة(6) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.65) ه مدري   اى راؼ ة(4.21)  سدبْ نه  سط ة(الهدرسمب
  اى راؼ ة(4.20)  سدبْ نه  سط ة(الهي مفب اله اقف فْ ندل سدهح الهرةد ٓ  مِ) ىصت
 فْ مب الهٍى ندله ض عمب الهرةد ٓ  مِ) ىصت  ال ْ ة(2) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.56) ه مدري 
 (.0.58) ه مدري   اى راؼ ة(4.15)  سدبْ نه  سط ة(الهي مفب اله اقف

 عمِ الاهدعْ ال هج الهرةد مفضج) ىصت  ال ْ (7) رقـ الف رة اد ت   دٓراً  الف رات أقج أهد
 (.0.85) ه مدري   اى راؼ ة(3.87)  سدبْ نه  سط ة(الفردي ال هج

 ثالثًا: المجال الشخصي

 عٓىب أفراد ٚس ادندت الىسبمب  اٖ زاف اله مدريب  اٚى رافدت سدبمبال  اله  سطدت  سدب  ـ
 (.9) الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد الهادؿ الةيصْ لف رات الدراسب

 الشخصي لممجال النسبية واألوزان المعيارية واالنحرافات الحسابية، ( المتوسطات9جدول )

 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ن الوز
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

 كبٓرة 2 84.9 0.62 4.24 مه مؾ الهرةد ةيصمب ه زىب 1
 كبٓرة 4 82.7 0.66 4.13 .ر ىب الفكريبٓ صف  فكٓر الهرةد ال رب ي ندله 2
 كبٓرة 6 81.7 0.73 4.08 ٓ ه ع الهرةد نةيصمب ق مب فْ عهمً  3
 كبٓرة 5 82.5 0.71 4.13 .د ال رب ي اىف دٚ ً  ي  كـ فٍٓدمضنط الهرة 4
 كبٓرة 8 81.0 0.67 4.05 م د الهرةد ىه ذاد ه دلمد م  ذى نً لمطمنب. 5



50 
 

 الفقرة الرقم 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ن الوز
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

6 
ٓ ه ع الهرةد ال رب ي بمندقب فْ ال دٓث هع 

 اٚيريف.
 كبٓرة 3 83.8 0.60 4.19

7 
ٓ  بج الهرةد ال رب ي الى د البىد  بيص ص 

 عهمً.
 كبٓرة 9 80.4 0.71 4.02

8 
رب ي عمِ هظٍري ال دـ م دفع  الهرةد ال 

 نةكج ٚئق .
 كبٓرة 1 86.4 0.58 4.32

 كبٓرة 7 81.4 0.74 4.07 مه مؾ الهرةد ال رب ي ر ح الهنددرة. 9

10 
ٓ  دهج الهرةد ال رب ي هع اٖزهدت الطدرئب 

 ب  ً.
 كبٓرة 10 79.9 0.73 3.99

 كبيرة 82.5 0.67 4.12 الدرجة الكمية

 اد ت ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة الدراسب عٓىب أفرد دٓرات   أف السدبق الاد ؿ هف ٓ ضح
 الف رة اد ت   دٓراً  الف رات أك ر  أف ة(0.67) ه مدري   اى راؼ ة(4.12)  سدبْ نه  سط كبٓرة
  سدبْ نه  سط ة(ٚئق نةكج ال دـ هظٍري عمِ ال رب ي  الهرةد  م دفع) ىصت  ال ْ( 8) رقـ
مه مؾ الهرةد ةيصمب ) ىصت  ال ْ ة(1) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.58) ه مدري   اى راؼ ة(4.32)

 ىصت  ال ْ ة(6) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.62) ه مدري   اى راؼ ة(4.24)  سدبْ نه  سط ة(ه زىب
  اى راؼ ة(4.19)  سدبْ نه  سط ة(ٓ ه ع الهرةد ال رب ي بمندقب فْ ال دٓث هع اٚيريف)

 (.0.60) ه مدري 

ٓ  دهج الهرةد ال رب ي هع اٖزهدت ) ىصت  ال ْ (10) رقـ الف رة اد ت اً   دٓر  الف رات أقج أهد
 (.0.73) ه مدري   اى راؼ ة(3.99)  سدبْ نه  سط ة(الطدرئب ب  ب

 فحص الفرضيات المنبثقة عن السؤال األول
( α≤0.05) الدٚلب هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ    اد ٚ: األولى الرئيسية الفرضية

 لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري  طدت   دٓراته  س بٓف
ج الاىسة) له غٓرات   زى  ال رب ي   الهر مب الهدٓريبة ا٘دارةة فْ اليبرة سى ات ال مهْة الهٌؤ
 ة  قد اىب ق عىٍد الفرضمدت ال دلمب: (الدراسمب
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 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  دعن إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية األولى: ال
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديراتمتوسطات 
 الجنس.  لمتغير التربوي تعزى 

-Independent-Sample T( )ت) اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب لم   ق هف ص ب
Test ) رة ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لمصه  سطدت   دٓرات هدٓري الهدارس  بٓف لمفر ؽ 

 .(10كهد ٌ  ه ضح فْ اد ؿ رقـ )له غٓر الاىس  الهدركب لمهرةد ال رب ي   زى 

 تقــديرات متوســطات بــين لمفــروق ( Independent- Sample T-Test) اختبــار نتــائج(: 91) جــدول
 الجنس. لمتغير زى تع التربوي  لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري 

 العدد النوع المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

المجال العممي 
 والميني

 غٓر دالب 0.122 1.555- 0.44 4.08 66 ذكر
 0.41 4.19 77 أى ِ

المجال 
 االجتماعي

 0.48 4.04 66 ذكر
 غٓر دالب 0.228 1.211-

 0.39 4.13 77 أى ِ

 المجال الشخصي
 دالة 0.027 *2.240- 0.55 4.02 66 ذكر
 0.43 4.21 77 أى ِ

 الدرجة الكمية
 0.46 4.05 66 ذكر

 غٓر دالب 0.069 1.834-
 0.38 4.18 77 أى ِ إ صدئمدً 

 141درجة الحرية =  (α≤0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ريب فر ؽ    اد أىًالسدبق  الاد ؿ ٓ ضح هف  الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف اٌ 
 الهادؿ) الاىس فْ له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب
 (4.02) ه دبج( 4.21) بمغ  سدبْ نه  سط ا٘ىدث لصدلح الفر ؽ  كدىت  ٓث(. الةيصْ
ريب فر ؽ   ظٍر لـ بٓىهد. لمذك ر  فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات سطدته    بٓف اٌ 
: ال دلمب الهادٚت فْ الاىس له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب

 (.الكممب  الدراب اٚا هدعْة  الهادؿ  الهٍىْة ال مهْ الهادؿ)
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 بين (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال الفرضية الثانية:
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديراتمتوسطات 

 .لمتغير المؤىل العمميتعزى  التربوي 

 One Way) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
ج له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب  رقـ الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ ال مهْة الهٌؤ

(11). 

 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 99) جـــدول
 لممرشـد المدركـة لمصـورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .العممي المؤىل لمتغير تعزى  التربوي 

 المجال
فئات 
 المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

المجال 
العممي 
 والميني

 0.334 2 0.668 بٓف الهاه عدت 0.53 3.98 هداس ٓر
 1800. 140 25.211 دايج الهاه عدت 0.39 4.17 نكدل ري س 0.160 1.855

 ----- 142 25.878 الهاه ع 0.47 4.18 دبمـ 

المجال 
 االجتماعي

 0.167 2 0.335 بٓف الهاه عدت 0.53 3.98 هداس ٓر
 1920. 140 26.871 دايج الهاه عدت 0.43 4.11 نكدل ري س 0.420 0.872

 ----- 142 27.206 الهاه ع 0.29 4.07 دبمـ 

المجال 
 الشخصي

 0.415 2 0.830 بٓف الهاه عدت 0.65 3.97 هداس ٓر
 2430. 140 34.004 دايج الهاه عدت 0.46 4.14 نكدل ري س 0.185 1.709

 ----- 142 34.834 الهاه ع 0.37 4.26 دبمـ 

الدرجة 
 الكمية

 0.275 2 0.550 الهاه عدت بٓف 0.55 3.98 هداس ٓر
 1740. 140 24.329 دايج الهاه عدت 0.39 4.14 نكدل ري س 0.209 1.584

 ----- 142 24.880 الهاه ع 0.34 4.17 دبمـ 

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

 الدٚلب هس  ى  عىد ا صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05) دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لمص رة  ه  سطدت بٓف  
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ج له غٓر   زى  الهدركب لمهرةد ال رب ي   لمهرةد الهدركب الص رة هادٚت كدفب فْ ال مهْ الهٌؤ
ْ (α >0.05)قمهب  كدىت  ٓث. الكممب الدراب  فْ ال رب ي   .  إ صدئمد دالب غٓر ٌ 

بين ( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة اتذ فروق  توجد ال: الفرضية الثالثة
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .سنوات الخبرة في اإلدارة لمتغيرتعزى  التربوي 

 One Way) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova)  لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ سى ات اليبرة فْ ا٘دارةة له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب

 (.12) رقـ

 دياألحـــا التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 92) جـــدول
 لممرشـد المدركـة لمصـورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة تعزى  التربوي 

 المجال
فئات 
 المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
داللة ال

 اإلحصائية

المجال 
العممي 
 والميني

 0980. 3 2940. بٓف الهاه عدت 0.54 4.11 1 - 5
 1840. 139 25.584 دايج الهاه عدت 0.47 4.16 6 - 10 6610. 5330.

 ----- 142 25.878 الهاه ع 0.37 4.21 11 - 15
فهد  16

 ف ؽ 
4.09 0.37  

المجال 
 االجتماعي

 0250. 3 0750. الهاه عدت بٓف 0.57 4.04 1 - 5
 1950. 139 27.131 دايج الهاه عدت 0.48 4.09 6 - 10 9430. 1280.

 ----- 142 27.206 الهاه ع 0.36 4.11 11 - 15
فهد  16

 ف ؽ 
4.11 0.39  

المجال 
 الشخصي

 1280. 3 385. بٓف الهاه عدت 0.68 4.06 1 - 5
 2480. 139 34.449 لهاه عدتدايج ا 0.51 4.10 6 - 10 6710. 5170.

 ----- 142 34.834 الهاه ع 0.46 4.21 11 - 15
  0.40 4.11فهد  16
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 المجال
فئات 
 المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
داللة ال

 اإلحصائية
 ف ؽ 

الدرجة 
 الكمية

 0570. 3 171. بٓف الهاه عدت 0.56 4.07 1 - 5
 1780. 139 24.709 دايج الهاه عدت 0.47 4.11 6 - 10 8110. 3210.

 ----- 142 24.880 الهاه ع 0.36 4.17 11 - 15
فهد  16

 ف ؽ 
4.10 0.34  

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

الدٚلب  هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05) لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف 

 الهدركب الص رة هادٚت كدفب فْ ا٘دارة فْ اليبرة  اتسى له غٓر  زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب
ْ (α >0.05)قمهب  كدىت  ٓث. الكممب الدراب  فْ ال رب ي  لمهرةد  .إ صدئمد دالب غٓر ٌ 

 بين (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الفرضية الرابعة
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل فظةمحا في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .المديرية لمتغير تعزى  التربوي 

 One Way) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 (.13) رقـ الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ الهدٓريبة رله غٓ   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب
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 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 93) جـــدول
 لممرشـد المدركـة لمصـورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات لمفروق بين

 .المديرية لمتغير تعزى  التربوي 

 فئات المتغير المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

المجال 
العممي 
 والميني

 0.818 3 2.454 بٓف الهاه عدت 0.41 4.14 اليمٓج
4.853

** 
 1690. 139 23.425 دايج الهاه عدت 0.38 4.32 ةهدؿ اليمٓج 0.003

 ----- 142 25.878 الهاه ع 0.47 4.14 اى ب اليمٓج
  0.34 3.88 مطد

المجال 
 االجتماعي

 0.655 3 1.965 بٓف الهاه عدت 0.39 4.05 اليمٓج
3.607

* 
 1820. 139 25.241 دايج الهاه عدت 0.47 4.27 ةهدؿ اليمٓج 0.015

 ----- 142 27.206 الهاه ع 0.45 4.11 اى ب اليمٓج
  0.40 3.90 مطد

المجال 
 الشخصي

 0.606 3 1.819 بٓف الهاه عدت 0.48 4.18 اليمٓج
 2380. 139 33.015 دايج الهاه عدت 0.41 4.22 ةهدؿ اليمٓج 0.058 2.553

 ----- 142 34.834 الهاه ع 0.55 4.12 اى ب اليمٓج
  0.49 3.87 مطد

الدرجة 
 الكمية

 0.643 3 1.929 بٓف الهاه عدت 0.40 4.12 اليمٓج
3.895

** 
 1650. 139 22.950 دايج الهاه عدت 0.39 4.27 ةهدؿ اليمٓج 0.010

 ----- 142 24.880 الهاه ع 0.46 4.12 اى ب اليمٓج
  0.36 3.88 مطد

 (1011، ** دالة عند مستوى )( فأقل1010دالة عند مستوى )*

الدٚلب  هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05 )لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓراته  سطدت  بٓف 

)الهادؿ ال مهْ  الهٍىْة  ال دلمب: الهادٚت الهدٓريب فْ له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب
 بٓفإ صدئمب  دٚلب لـ  ظٍر فر ؽ ذاتبٓىهد  .الكممب( الدراب الهادؿ اٚا هدعْة  فْ

 ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت
ْ (α >0.05)قمهب  كدىت فْ الهادؿ الةيصْة  ٓث الهدٓريب له غٓر   زى   دالب غٓر ٌ 

 إ صدئمد.
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ٓادد  لمفر ؽ  الن دمب ال ىدئمب لمه درىدت( Tukey test)   كْ اي ندر اس يدـ الفر ؽ  هصدر ٘ 
 لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف

 (.14) الاد ؿ يٛؿ هف  اضح ٌ  كهد  ذلؾ الهدٓريبة له غٓر   زى  ال رب ي 

 متوسـطاتبـين  مفـروق ل البعديـة الثنائيـة لممقارنـات( Tukey test) تـوكي اختبـار نتـائج(: 94) جـدول
 لمتغيـر تعـزى  التربـوي  لممرشـد المدركـة لمصـورة الخميـل محافظـة فـي الحكوميـة المدارس مديري  تقديرات
 .المديرية

 المقارنات المجال
المتوسط 
 الحسابي

 يطا جنوب الخميل شمال الخميل الخميل 

المجال العممي 
 والميني

 25544. 00222.- 17837.-  4.14 الخميل

 *43381. 17615.  17837. 4.32 ميلشمال الخ

 25766.  17615.- 00222. 4.14 جنوب الخميل

  25766.- *-43381.- 25544.- 3.88 يطا

المجال 
 االجتماعي

 15160. 06347.- 22169.-  4.05 الخميل

 *37330. 15822.  22169. 4.27 شمال الخميل

 21507.  15822.- 06347. 4.11 جنوب الخميل

  21507.- *-37330.- 15160.- 3.90 يطا

 الدرجة الكمية

 23693. 00167.- 14745.-  4.12 الخميل

 *38437. 14578.  14745. 4.27 شمال الخميل

 23860.  14578.- 00167. 4.12 جنوب الخميل

  23860.- *-38437.- 23693.- 3.88 يطا

 فْ مطد  هدٓريب اليمٓج ةهدؿ يبهدٓر  بٓف كدىت الفر ؽ  أف السدبق الاد ؿ يٛؿ هف ٓ ضح
 لصدلح الفر ؽ  كدىت  ٓث الكممبة الدراب  فْ اٚا هدعْ  الهادؿ  الهٍىْ ال مهْ الهادؿ
 .أعمِ عىدٌـ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة كدىت  ٓث اليمٓجة ةهدؿ هدٓريب
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 بين (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال الفرضية الخامسة:
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديراتمتوسطات 

 .المرحمة الدراسية لمتغير تعزى  التربوي 

 One Way) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 رقـ الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ الهر مب الدراسمبة له غٓر  زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب

(15.) 

 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 95) جـــدول
 لممرشـد المدركـة لمصـورة الخميل حافظةم في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .لمتغير المرحمة الدراسية عزى ت التربوي 

 فئات المتغير المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

المجال 
العممي 
 والميني

 0.014 2 0.029 الهاه عدتبٓف  0.44 4.16 أسدسْ دىمد
 1850. 140 25.850 دايج الهاه عدت 0.37 4.13 أسدسْ عممد 0.925 0.078

 ----- 142 25.878 الهاه ع 0.47 4.13  دى ي 

المجال 
 االجتماعي

 047. 2 0.094 بٓف الهاه عدت 0.44 4.06 أسدسْ دىمد
 194. 140 27.113 دايج الهاه عدت 0.41 4.12 أسدسْ عممد 0.786 0.242

  142 27.206 الهاه ع 0.47 4.08  دى ي 

المجال 
 الشخصي

 040. 2 0.081 بٓف الهاه عدت 0.45 4.14 أسدسْ دىمد
 248. 140 34.753 دايج الهاه عدت 0.44 4.14 أسدسْ عممد 0.850 0.163

  142 34.834 الهاه ع 0.58 4.09  دى ي 

الدرجة 
 الكمية

 015. 2 0.030 بٓف الهاه عدت 0.42 4.12 أسدسْ دىمد
 178. 140 24.850 دايج الهاه عدت 0.37 4.13 أسدسْ عممد 0.920 0.084

  142 24.880 الهاه ع 0.47 4.10  دى ي 

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

الدٚلب  هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05) لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓراته  سطدت  بٓف 
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 لمهرةد الهدركب الص رة هادٚت كدفب فْ الهر مب الدراسمب له غٓر  زى   ال رب ي  لمهرةد الهدركب
ْ (α >0.05)قمهب  كدىت  ٓث. الكممب الدراب  فْ ال رب ي   إ صدئمد. دالب غٓر ٌ 

 السؤال الثانيثانيًا: النتائج المتعمقة ب

 تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لألداء الوظيفي لممرشد التربوي؟ ما

  اٖ زاف اله مدريبة  اٚى رافدت ال سدبمبة اله  سطدت  سدب  ـ ال دىْ السؤاؿ فع لٙادنب
 ال رب ي  رةدلمه ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري  ل  دٓرات الىسبمب
 .(16) الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد

ـــة ل النســـبية واألوزان المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية، المتوســـطات (96) جـــدول تقـــديرات أفـــراد عين
 الدراسة لألداء الوظيفي لممرشد التربوي.

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

1 
رةد ال رب ي بإعداد يطب ارةدد سى مب م ـ  اله

 هطمع كج عدـ.
 كبٓرة 1 94.0 0.52 4.70

2 
م دـ الهرةد ال رب ي يدهدت اٚرةدد الفردي 
 الاه ْ  اٚس ةدرات لم  دهج هع الهةكٛت 

 الهدرسمب.
 كبٓرة 5 88.0 0.64 4.40

3 
مظٍر الهرةد الداف مب  اٚس  داد لم  مـ 

   ط ير اٖدا  الهٍىْ.
 كبٓرة 9 83.6 0.75 4.18

4 
م هج الهرةد ال رب ي عمِ  ىفٓذ اليطب 

 اٚرةددمب ندى ظدـ.
 كبٓرة 12 83.1 0.72 4.15

 كبٓرة 13 82.0 0.82 4.10 مةدرؾ الهرةد ال رب ي فْ المادف الهدرسمب. 5

6 
ٓ ديج الهرةد فْ  قت اٖزهدت  ي ااً ضغط 

 ال هج.
 كبٓرة 8 83.6 0.71 4.18

7 
ال رب ي عمِ سريب الهمفدت  م دفع الهرةد

 ا٘رةددمب.
 كبٓرة 2 90.6 0.59 4.53

 كبٓرة 10 83.6 0.80 4.18م ـ  الهرةد ب   يج ال دٚت الِ اٍدت  8



61 
 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 
% 

 الدرجة الترتيب

 اٚي صدص فْ ال قت الهىدسب.

9 
ٓ دنع الهرةد ال رب ي البراهج  اٖىةطب 

  الهةدريع الداعهب لٙرةدد.
 كبٓرة 7 84.2 0.67 4.21

 كبٓرة 4 88.3 0.69 4.41 د ال رب ي ندلد اـ الرسهْ.ٓم ـز الهرة 10

11 
مهدرس الهرةد هٍدرات اٚ صدؿ الف دؿ هع 

 ادارة  الهدرسب.
 كبٓرة 6 86.4 0.69 4.32

 كبٓرة 3 88.4 0.62 4.42 ٓىسق الهرةد ال هج هع اٚدارة الهدرسمب. 12

13 
ٓىظـ الهرةد ال رب ي ه دضرات ارةددمب فْ 

 الهدرسب.
 كبٓرة 15 79.4 0.78 3.97

14 
م هج الهرةد ال رب ي عمِ اع هدد اليطب 

 السى مب اٚرةددمب هف هدٓر الهدرسب.
 كبٓرة 14 80.8 0.83 4.04

15 
م ـ  الهرةد ب  دمـ يدهدت ال  عمب ال قدئمب فْ 
الا اىب الص مب  ال رب مب  الىفسمب 

  اٚا هدعمب لمطٛب.
4.15 0.65 82.9 

11 
 

 كبٓرة

 85.3 0.70 4.26 يةالدرجة الكم
 كبيرة

 

 

 أف   دٓرات أفراد عٓىب الدراسب لٗدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي اد ت الاد ؿ السدبق هف ٓ ضح
 أك ر (ة  أف85.3 بىسنب هئ مب ) ة(0.70) ه مدري   اى راؼ ة(4.26)  سدبْ نه  سط كبٓرة

رب ي بإعداد يطب إرةدد سى مب م  ـ الهرةد ال ) ىصت  ال ْ( 1) رقـ الف رة اد ت   دٓراً  الف رات
 ة(7) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.52) ه مدري   اى راؼ ة(4.70)  سدبْ نه  سط ة(هطمع كج عدـ

 ة(4.53)  سدبْ نه  سط ة(م دفع الهرةد ال رب ي عمِ سريب الهمفدت ا٘رةددمب) ىصت  ال ْ
ةد ال هج هع ا٘دارة ٓىسق الهر ) ىصت  ال ْ ة(12) رقـ الف رة ٓمٍٓد ة(0.59) ه مدري   اى راؼ
 (.0.62) ه مدري   اى راؼ ة(4.42)  سدبْ نه  سط ة(الهدرسمب
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ٓىظـ الهرةد ال رب ي ه دضرات ) ىصت  ال ْ (13) رقـ الف رة اد ت   دٓراً  الف رات أقج أهد
 (.0.78) ه مدري   اى راؼ ة(3.97)  سدبْ نه  سط ة(إرةددمب فْ الهدرسب

 الثانيفحص الفرضيات المنبثقة عن السؤال 

( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الثانية الرئيسية الفرضية
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين

 رحمةالم المديرية، اإلدارة، في الخبرة سنوات العممي، المؤىل الجنس،) لمتغيرات تعزى  التربوي 
 وقد انبثق عنيا الفرضيات التالية: (الدراسية

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية األولى: ال
تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لألداء الوظيفي لممرشد  متوسطات
 لمتغير الجنس. تعزى التربوي 

-Independent-Sample T( )ت) اي ندر اس يداـ  ـ دن بالس الفرضمب لم   ق هف ص ب
Test ) لٗدا   اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب   دٓرات هدٓري الهدارسه  سطدت  بٓف لمفر ؽ

 .(17كهد ٌ  ه ضح فْ الاد ؿ رقـ ) الاىس له غٓر  زى ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي  

تقــديرات  متوســطات بــين مفــروق ل( Independent- Sample T-Test) اختبــار نتــائج(: 97) جــدول
س.الجـن لمتغيـر تعـزى لـألداء الـوظيفي لممرشـد التربـوي  الخميـل محافظـة فـي الحكومية مديري المدارس

      

 العدد النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

األداء الوظيفي لممرشد 
 التربوي 

 دالب 0.004 2.925- 0.51 4.14 66 ذكر
 0.44 4.37 77 أى ِ

 141درجات الحرية =  (α≤0.05)* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

ريب فر ؽ    اد السدبق أىً الاد ؿ ٓ ضح هف   دٓرات هدٓري الهدارس  ه  سطدتبٓف  اٌ 
( 2.925-( )ت) قمهب بمغت ف د. الاىس له غٓر   زى ال ك همب لٗدا  ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي 

ْ( 0.004) بمغت إ صدئمب بدٚلب  نه  سط ا٘ىدث لصدلح الفر ؽ  كدىت  ٓث إ صدئمًدة دالب ٌ 
 .لمذك ر( 4.14) ه دبج( 4.37)  سدبْ
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 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال الفرضية الثانية:
 لممرشد الوظيفي لألداء ميلالخ محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .لمتغير المؤىل العممي عزى ت التربوي 

 One Way) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لٗدا   ه  سطدت بٓف لمفر ؽ  

ج له غٓر  زى ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي    رقـ الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ ال مهْة الهٌؤ
(18) 

 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 98) جـــدول
 لممرشـد الـوظيفي لـألداء الخميـل محافظـة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .عمميال المؤىل لمتغير عزى ت التربوي 

 المحور
فئات 
 المتغير

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

األداء 
الوظيفي 
لممرشد 
 التربوي 

 0.323 2 0.645 بٓف الهاه عدت 0.62 4.11 هداس ٓر

1.353 0.262 
 2380. 140 33.385 الهاه عدت دايج 0.45 4.29 نكدل ري س

 ----- 142 34.030 الهاه ع 0.52 4.30 دبمـ 

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

 الدٚلب هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05 )لٗدا  اليمٓج ه دفظب ال ك همب فْ الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف 

ج له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ ْ( α >0.05) قمهب كدىت  ٓث. ال مهْ الهٌؤ  غٓر ٌ 
 .ا صدئمد دالب

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الفرضية الثالثة
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات

 .اإلدارة في الخبرة سنوات لمتغيرتعزى تربوي ال
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 One Way) اٖ ددي ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ دارةةسى ات اليبرة فْ ا٘ له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ
 (19) رقـ الاد ؿ

 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 99) جـــدول
 لممرشـد الـوظيفي لـألداء الخميـل محافظـة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .إلدارةسنوات الخبرة في ا لمتغير تعزى  التربوي 

 فئات المتغير حورالم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

األداء 
الوظيفي 
لممرشد 
 التربوي 

 0.017 3 0.051 بٓف الهاه عدت 0.62 4.24 1 - 5
 2440. 139 33.978 هاه عدتدايج ال 0.55 4.26 6 - 10 0.976 0.070

 ----- 142 34.030 الهاه ع 0.41 4.29 11 - 15
  0.43 4.26 فهد ف ؽ  16

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

 الدٚلب هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05 )لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف 

( α >0.05)كدىت قمهب   ٓث. ا٘دارة فْ اليبرة سى ات له غٓر  زى   ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ
ْ  .ا صدئمد دالب غٓر ٌ 

 بين (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الفرضية الرابعة
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل ةمحافظ في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات

 .المديرية لمتغير التربوي تعزى 

 One Way)اٖ ددي  ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 (20) رقـ الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ الهدٓريبةله غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ
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 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 21) جـــدول
 لممرشـد الـوظيفي لـألداء الخميـل محافظـة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .المديرية لمتغير عزى ت التربوي 

 فئات المتغير ورالمح
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

األداء 
الوظيفي 
لممرشد 
 التربوي 

 0.796 3 2.389 بٓف الهاه عدت 0.42 4.38 اليمٓج
 2280. 139 31.640 تدايج الهاه عد 0.53 4.30 ةهدؿ اليمٓج 0.017 3.499

 ----- 142 34.030 الهاه ع 0.51 4.24 اى ب اليمٓج
  0.46 3.99 مطد

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

 الدٚلب هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05 )مٓج لٗدا    دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب الي ه  سطدت بٓف

ْ (α <0.05)كدىت قمهب   ٓث. الهدٓريب له غٓر  زى ال ظمفْ لمهرةد ال رب ي    دالب ٌ 
 .إ صدئمد

ٓادد هصدر الفر ؽ اس يدـ اي ندر   كْ )  ٘Tukey Test لمه درىدت ال ىدئمب الن دمب لمفر ؽ )
فْ لمهرةد   دٓرات هدٓري الهدارس ال ك همب فْ ه دفظب اليمٓج لٗدا  ال ظمه  سطدت  بٓف

 (.21ة  ذلؾ كهد ٌ   اضح هف يٛؿ الاد ؿ )له غٓر الهدٓريب   زى ال رب ي 

متوسـطات  بـين ( لممقارنـات الثنائيـة البعديـة لمفـروق Tukey Testنتـائج اختبـار تـوكي ) (29جـدول )
لمتغيـر  عـزى تتقديرات مديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة الخميـل لـألداء الـوظيفي لممرشـد التربـوي 

 .لمديريةا

 المقارنات حورالم
المتوسط 
 الحسابي

 يطا جنوب الخميل شمال الخميل الخميل

 األداء الوظيفي
 مرشد التربوي لم

 *38818. 14400. 07908.  4.38 الخميل

 30909. 06491.  07908.- 4.30 شمال الخميل

 24418.  06491.- 14400.- 4.24 جنوب الخميل

  24418.- 30909.- *-38818.- 3.99 يطا
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هف يٛؿ الاد ؿ السدبق لمه درىدت ال ىدئمب الن دمبة ف د ظٍرت الفر ؽ بٓف هدٓريب اليمٓج 
  هدٓريب مطدة  كدىت لصدلح هدٓريب اليمٓج الذٓف كدف   ٓمـ الهرةد ال رب ي عىدٌـ أعمِ.

 
 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال: الفرضية الخامسة

 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .المرحمة الدراسية لمتغيرتعزى التربوي 

 One Way)اٖ ددي  ال ندٓف   مٓج اي ندر اس يداـ  ـ السدن ب الفرضمب ص ب هف لم   ق
Anova ) لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف لمفر ؽ 
 رقـ الاد ؿ فْ ه ضح ٌ  كهد  ذلؾ له غٓر الهر مب الدراسمبة  زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ

(22) 

 األحـــادي التبـــاين تحميـــل اختبـــار ونتـــائج المعياريـــة واالنحرافـــات الحســـابية المتوســـطات( 22) جـــدول
 لممرشـد الـوظيفي لـألداء الخميـل محافظـة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات بين لمفروق 
 .المرحمة الدراسية لمتغيرتعزى  التربوي 

 فئات المتغير حورال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

األداء 
الوظيفي 
لممرشد 
 التربوي 

 3870. 2 7750. ف الهاه عدتبٓ 0.48 4.38 أسدسْ دىمد

1.631 .2000 
 2380. 140 33.255 دايج الهاه عدت 0.50 4.25 أسدسْ عممد

 ----- 142 34.030 الهاه ع 0.48 4.20  دى ي 

 ( فأقل1010دالة عند مستوى )*

 الدٚلب هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الاد ؿ السدبق يٛؿ هف ٓ ضح
(α≤0.05 )لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت ٓفب 

ْ( α >0.05)كدىت قمهب   ٓث. الهر مب الدراسمب له غٓر  زى   ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ  غٓر ٌ 
 .إ صدئمد دالب
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 ثالثًا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث

 مديري  نظر وجية من التربوي  شدلممر  الوظيفي واألداء المدركة الصورة بين العالقة ما
 الخميل؟ محافظة في الحكومية المدارس

 عف ٌذا السؤاؿ الفرضمب ال دلمب: اىب ق

( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة ال توجد: الثالثة الرئيسية الفرضية
دركة وعالقتيا تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لمصورة الم بين متوسطات

 .باألداء الوظيفي لممرشد التربوي 
 فحص الفرضية المنبثقة عن السؤال الثالث:

 الص رة بٓف ال ٛقب ٘ٓادد بٓرس ف  ار ندط ه دهج الند  ب اس يدهت الفرضمب ٌذي عف لٙادنب
 هف ضح ا ٌ  كهد أيرىة اٍب هف أدائً ال ظمفْ   ٓمـ  بٓف اٍب هف ال رب ي  لمهرةد الهدركب

 (.23) الاد ؿ ؿيٛ

 تقيــيم وبــين التربــوي  لممرشــد المدركــة الصــورة بــين لمعالقــة بيرســون  ارتبــاط معامــل نتــائج (23) جــدول
 الحكومية المدارس في أدائو الوظيفي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ر( المتغيرات
 0000. **0.773   ٓمـ أدا  الهرةد الص رة الهدركب لمهرةد *

 0.01 ى الدٚلب ** دالب إ صدئمد عىد هس 

( بدٚلب إ صدئمب 0.773 ةٓر اله طمدت ال اردة فْ الاد ؿ السدبق أف ه دهج اٚر ندط بمغ )
ذا ٓدؿ عمِ  ا د عٛقب طردمب ه انب  ق مب دالب إ صدئمد بٓف 0.000) الص رة الهدركب (ة ٌ 

ه دفظب اٖدا  ال ظمفْ هف  اٍب ىظر هدٓري الهدارس ال ك همب فْ  بٓف لمهرةد ال رب ي 
 .اليمٓج
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 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

ٓ ضهف ٌذا الفصج هىدقةب ى دئج الدراسب فْ ض   أسئم ٍد  فرضمد ٍدة    دمـ  فسٓرًا لمى دئج 
هد يمصت إلمً الند  ب هف    امضد ًد لدٚٚ ٍدة فْ ض   ا٘طدر الىظري  الدراسدت السدن بة 

   صمدت ه  ر ب فْ ض   هد   صمت إلمً هف ى دئج.

 أواًل: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول والذي نص:
 التربوي؟ لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات ما

ت ال رب ي فْ اهمع هادٚ لمهرةد الهدركب لمص رة ال ك همب الهدارس اد ت   دٓرات هدٓري 
(ة  اى راؼ 4.12ا هدعْة الةيصْ( كبٓرة نه  سط  سدبْ )اٚس ندىب )ال مهْ  الهٍىْة اٚ

 (. 0.58)ه مدري 

الد ر الذي ٓم نً الهرةد ال رب ي فْ ال قت ال دلْ فْ ه دن ب  إلػِ    ز  الند  ب ٌذي الى ٓاب
دمهمبة  ٓث م  ـ الهرةد ال رب ي ندل هج عمِ  يفٓف ا هدعمب  اٖكدهةدكج الطمنب الىفسمب  اٚ

 دة ٌذي الهةدكج لدى الطمنبة اٖهر الذي ٓؤدي إلِ رفع هس  ى   صٓمٍـ الدراسْة  كذلؾ 
 فٍـ الهدرا  لميدهدت مسٍـ نةكج هندةر فْ اٚىضندط الصفْ  الهدرسْة كج ذلؾ أدى إلِ 

همب د ر الهرةد ا مٍػـا٘رةددمب ال ْ م هج الهرةد ف عمِ   ػدمهٍد ههػد   مة ر ف نهدى ٌأ
 ( ال ْ بٓىت أف 2014 دبت ) .  قد ا ف ت ٌذي الى ٓاب هع دراسب أب فْ الهدرسب ال رب ي 
 ه  سطة  كذلؾ  إٓادبْ اله مهٓف هف الدراسب عٓىب أفراد لدى الىفسْ لمهرةد الهدركب الص رة

ٓري الهدارس ال ك همب ى   ( ال ْ أةدرت إلِ أف ا ادٌدت هد2003ا ف ت هع دراسب ع ض )
ال ْ   صمت عمِ  (2012دراسب طةط ش  آير ف ) ا ف ت هع ا٘رةدد ٌْ ا ادٌدت إٓادبمبة 

 Wantzدراسب  اى ر  فٓرهٓف  ا ف ت كذلؾ هع ة إٓادبمب كدىت الىفسْ لمهرةد الذٌىمب الص رةأف 
& Firmin (2011)  عمِ آادبمب تكدى الىفسْ لمهرةد الكممب الىظرةال ْ   صمت إلِ أف 

 الص رة أف إلِ( ال ْ   صمت 2007)عبدال ددر سبادر ة  كذلؾ ا ف ت هع سباالدر  أن دد اهمع
 .عدلمب بدراب إٓادبمب كدىت تا الهدٓر  الهدٓر ف  ٓدركٍد كهد ال رب ي  لمهرةد الذٌىمب
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 مناقشة الفرضيات المنبثقة عن السؤال األول :
( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية الرئيسية األولى: ال

الخميل لمصورة المدركة لممرشد  محافظة في تقديرات مديري المدارس الحكومية متوسطات بين
 المرحمة المديرية، اإلدارة، في الخبرة سنوات العممي، المؤىل الجنس،)التربوي تعزى لمتغيرات 

 .(الدراسية
 ب: قد اىب ق عىٍد الفرضمدت ال دلم

بين ( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية األولى: ال
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .الجنس لمتغير تعزى  التربوي 

ريب فر ؽ   بٓف  ا د  اليمٓج دفظبه  فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف اٌ 
 كدىت  ٓث(. الةيصْ الهادؿ) فْ الاىس له غٓر  زى ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة
 فر ؽ   ظٍر لـ بٓىهد(. 4.02) ه دبج( 4.21) بمغ  سدبْ نه  سط ا٘ىدث لصدلح الفر ؽ 
ريب  الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت بٓف اٌ 
  الهادؿ  الهٍىْة ال مهْ الهادؿ: )ال دلمب الهادٚت فْ الاىس له غٓر زى ل رب ي  ا لمهرةد

 (. الكممب  الدراب اٚا هدعْة

 الطدلندتة هع ال  دهج  سدسمب نسبب الهدارس هدٓرات أف إلِ الى ٓاب ٌذي الند  ب    ز 
 ه دفع ها هع ْف ى مش أىىد  يص صدً  ن مد ٍفة اله  م ب اليدصب اٖه ر ن ض عمِ  اٚطٛع
 الهرةدة أ  الهرةد ٓ ه ع أف إلِ م  دج ٌذا كج ا٘ىدثة هع لم  دهج ندلىسنب هد ى عدً   ه ةدد
ذا   دهمًة  طري ب  بٍىداهً نهظٍري  م رصف فٍف ا٘ىدثة هدارس فْ لم دهمٓف أك ر مك ف  ٌ 
ئقة أىٓق نهظٍر الظٍ ر عمِ دائهدً  . ا٘ىدث حلصدل الةيصْ الهادؿ فْ الفر ؽ  ظٍرت لذا ٚ 

 أف الذك ر إلِ   صمت ال ْ( 2012)  آير ف  طةط ش دراسب هع الى ٓاب ٌذي  اي مفت
 .الةيصمب هادؿ فْ ا٘ىدث عمِ ٓ ف ق ف 

فْ الهادٚت   هدٓرا ٍد الهدارس هدٓري  بٓف لماىس   زى  فر ؽ   ا د عدـ الند  ب    ز 
هٍ هف ع اهج ل دة (ةالةيصْ)ال مهْ  الهٍىْة  اٚا هدعْة      الهدٓرات الهدٓريف نهف دٌأ
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همب  يدرك ف  ال ظمفػبة ىفس فْ م هم ف   م دهػً لهد هدارسٍـ فْ ال رب ي  لٙرةدد برىدهج  ا د ٌأ
 اهمع فْ  الطدلندت الطٛب يدهب فْ  ه ى عب عدٓدة يدهدت هف ال رب ي  ا٘رةػدد برىػدهج
 نسبب كذلؾ  ال  ممهمبة مب ال رب    ا٘ا هدعمب الىفسمب اٖص دة اهمع  عمِ الدراسمب هرا مٍـ
  رب ي  هرةد  اػ د إلػِ بد ري ٓدع   الذي الطمنبة هف كٛ الاىسٓف عىد هةكٛت  ا د

    رضٍـ ال ْ  الهةكٛت الػص  ندت ه ااٍػب عمػِ  الطدلبػدت الطمبػب ٌٚؤ  لهسدعدة ه يصص
 . مد ٍـ فْ

 الص رة فْ فر ؽ   ا د عدـ ِإل   صمت ال ْ( 2014)  دبت أب  دراسب هع الى ٓاب ٌذي  ا ف ت
 ال ددر عبد دراسب هع ا ف ت كذلؾ الاىسة له غٓر   زى  اله مهٓف لدى الىفسْ لمهرةد الهدركب

 ال رب ي  الهرةد عف الذٌىمب لمص رة إ صدئمدً  دالب فر ؽ   ا د عدـ إلِ   صمت ال ْ( 2007)
 .فٍٓد  الهدٓرات الهدٓر ف  ٓدركٍد كهد فمسطٓف ةهدؿ ه دفظدت فْ ال ك همب الهدارس فْ

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية الثانية: ال
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديراتمتوسطات 

 .لمتغير المؤىل العمميتعزى  التربوي 

 ه  سطدت بٓف( α≤0.05) الدٚلبهس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د  بٓف عدـ
   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات
ج له غٓر . الكممب الدراب  فْ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة هادٚت كدفب فْ ال مهْ الهٌؤ
ْ( α >0.05) قمهب كدىت  ٓث  . إ صدئمد دالب غٓر ٌ 

 ال ْ ال مهمب الدراب عف الىظر  نغض  الهدٓرات الهدٓريف أف إلِ ب ٌذي الى ٓاب   ز  الند  
 الهدٓريف فاهمع أمضدً  ال رب ية الهادؿ فْ م هم ف  زال ا ٚ  عهم ا اهم دً  فإىٍـ م هم ىٍد
  أكددمهمبة لذلؾ فٍـ  اا هدعمب ىفسمب هةكٛت لدٍٓـ  الطدلندت الطٛب أف م مه ف   الهدٓرات
 دالب فر ؽ   ظٍر لـ لذا  مٍدة فْ  الهسدعدة له دن  ٍد  رب ي  هرةد  ا د إلِ هدسب ن داب

ج  سب  الهدٓرات الهدٓريف بٓف إ صدئمدً   .ال مهْ الهٌؤ

 ذات فر ؽ   ا د عدـ إلِ   صمت ال ْ( 2007) ال ددر عبد دراسب هع الى ٓاب ٌذي  ا ف ت
 ه دفظدت فْ ال ك همب هدارسال فْ ال رب ي  الهرةد عف الذٌىمب الص رة فْ إ صدئمب دٚلب
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 ال ط ي  دراسب هع الى ٓاب ٌذي  اي مفت. فٍٓد  الهدٓرات الهدٓر ف  ٓدركٍد كهد فمسطٓف ةهدؿ
 ق بج هف الذٌىمب الص رة إدراؾ فْ إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د إلِ   صمت  ال ْ( 2008)

ج له غٓر   زى  ال رب ي  الهرةد لد ر  الهدرا  اله مهٓف   همب لصدلح كدىت  ٓث ةال مهْ الهٌؤ
 .ال دلْ الدبم ـ دراب

 بين (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية الثالثة: ال
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديراتمتوسطات 

 .لمتغير سنوات الخبرة في اإلدارة تعزى  التربوي 

ه  سطدت  بٓف (α≤0.05) د فر ؽ ذات دٚلب إ صدئمب عىد هس  ى الدٚلب  ا  بٓف عدـ
  زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات

فْ كدفب هادٚت الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي  فْ الدراب  له غٓر سى ات اليبرة فْ ا٘دارة
ْ  (α >0.05) الكممب.  ٓث كدىت قمهب  دالب إ صدئمد. غٓر ٌ 

 الهدٓرات ٚ  ٓريفأف الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي ندلىسنب لمهد    ز  الند  ب ٌذي الى ٓاب
  غٓر  سب سى ات يبر ٍـ فْ ا٘دارةة فدلهػدٓر ٓريد هف الهرةد أف مسدعدي عمِ ضنط الىظدـ 

 قت الكدفْ له دن ب هةدكج الطػٛب الهدرسْ نهد م دهػً هػف هػسدعدةة كذلؾ لمس لدٍٓـ ال
 .  مٍدة فْ  ٓف أف الهرةد ال رب ي  اد هف أاج  ج هةدكج الطٛب

ال ْ   صمت إلِ  ا د فر ؽ ذات دٚلب  (2014دراسب أب   دبت ) اي مفت ٌذي الى ٓاب هع 
-6لذ ي اليبرة هف ) الىفسْ لمهرةد الهدركب لمص رة اله مهٓف   دٓرات هس  ى إ صدئمب فْ 

 ذات فر ؽ   ا د( ال ْ   صمت 2007)ال ددر  عبد سبادر .  اي مفت أمضًد هع ( سى ات10
  سىب. 20أك ر هف  اليبرة أص دب  لصدلح اليبرةة سى ات ه غٓر فْ إ صدئمب دٚلب
 

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية الرابعة: ال
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية رسالمدا مديري  تقديرات متوسطات
 .لمتغير المديرية تعزى  التربوي 

   دٓرات ه  سطدت بٓف (α≤0.05) الدٚلب هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د  بٓف
 له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري 
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(. الكممب الدراب  فْ اٚا هدعْة الهادؿ  الهٍىْة ال مهْ الهادؿ: )ال دلمب لهادٚتا الهدٓريب فْ
 فْ ال ك همب الهدارس هدٓري  ه  سطدت   دٓرات بٓف إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ظٍر لـ بٓىهد

 الةيصْة الهادؿ فْ الهدٓريب له غٓر   زى  ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب
ْ( α >0.05) هبقم كدىت  ٓث  . إ صدئمد دالب غٓر ٌ 

  الهادؿ  الهٍىْ ال مهْ الهادؿ فْ مطد  هدٓريب اليمٓج ةهدؿ هدٓريب بٓف الفر ؽ   كدىت
 كدىت الذٓف اليمٓجة ةهدؿ هدٓريب لصدلح الفر ؽ  كدىت  ٓث الكممبة الدراب  فْ اٚا هدعْ

 .أعمِ عىدٌـ ال رب ي  لمهرةد الهدركب الص رة

 ففْ الهدٓريدتة ٌذي فْ الطمنب هىٍد م دىْ ال ْ الهةكٛت طبم ب إلِ ذلؾ ببس الند  ب   راع
  م  د مطدة هدارس فْ الطمنب هةكٛت هف  دة أقج الطمنب هةكٛت  ك ف  اليمٓج ةهدؿ هدٓريب
ْ   دىْ هف هةدكج فْ  إلِ ذلؾ أف هدٓريب  ربمب    ممـ مطد  لٓدة ال ٍد  ـ  هسمسٍد هؤيرًا ٌ 

ذاهد ٓى كس عمِ الطمنب  هةدكمٍـة هر مب ال هسمس ه  لمهرةد الهدركب الص رة عمِ ٓؤ ر بد ري ٌ 
 .مطد  هدٓريب اليمٓج ةهدؿ هدٓريب بٓف فر ؽ  ظٍرت ٌىد هف الهدٓريدتة ٌذي فْ ال رب ي 

 ذات فر ؽ   ا د ى دئاٍد أظٍرت ال ْ( 2007) ال ددر عبد دراسب هع الى ٓاب ٌذي ا ف ت  قد 
 .ال ريب عمِ الهدٓىب  لصدلح ال هج هكدف ه غٓر فْ إ صدئمب دٚلب

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية الخامسة: ال
 لممرشد المدركة لمصورة الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .لمتغير المرحمة الدراسيةتعزى  التربوي 

  ه  سطدت بٓف (α≤0.05)دٚلب إ صدئمب عىد هس  ى الدٚلب   ا د فر ؽ ذات  بٓف عدـ
  زى ال رب ي  لمهرةد الهدركب لمص رة اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات

فْ كدفب هادٚت الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي  فْ الدراب الكممب.  له غٓر الهر مب الدراسمب
ْ  (α >0.05)  ٓث كدىت قمهب   دالب إ صدئمد. ٓر غٌ 

الطٛب  الهدٓريف  الهدٓرات أةيدص  رب يٓف   م مه ف أف    ز  الند  ب ٌذي الى ٓاب إلِ أف
فهىٍـ هف م دىْ هف هةكٛت هرا ج الدراسمب م دى ف هف هةدكجة  الطدلندت فْ اهمع ال

ذياا هدعمبأكددمهمب  هىٍـ هف م دىْ هف هةكٛت ىفسمبة  آير ف م دى ف هةكٛت   ة ٌ 



71 
 

دة هف ٌىد  اد  الهةكٛت ندي ٛؼ أى اعٍد فٍْ ن داب إلِ هف مسدعد الطدلب عمِ  اد ٌز
هسدعدة الطمنب فْ  ج هةدكمٍـ د ف الىظر لمهر مب  د ر الهرةد ال رب ي الذي م هج عمِ

الدراسمبة هف ٌىد فإف الهدٓريف  الهدٓرات ن داب إلِ الهرةد ال رب ي لهسدعد ٍـ فْ  ج هةدكج 
ه دفظب عمِ الضنط الهدرسْة لذا لـ  ظٍر فر ؽ دالب إ صدئمًد بٓف الهدرا  فْ الطمنب  ال

 الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي  سب ه غٓر الهر مب الدراسمب.
 الصف دايج اله مـ  داب ال ْ   صمت إل2004ِ) ) أهٓ د  كٛرؾ دراسب ا ف ت ٌذي الى ٓاب هع 

 . اً أكهج عمِ ل  ممهْا لم مدـ ب اابٍـ  الهدٓريف الهرةدٓف لاٍ د

 ثانيًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والذي نص:
 التربوي؟ الوظيفي لممرشد لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات ما

ال رب ي اد ت  ال ظمفْ لمهرةد لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري  إف   دٓرات
 (.0.70(ة  اى راؼ ه مدري)4.26) سدبْ  سط كبٓرة نه 

  م  د كبٓرةة كدىت ال رب ي  لمهرةد ال ك همب الهدارس  هدٓرات هدٓري    ٓمـ نهف الند  ب   رى 
ًٛ   الهدٓرات الهدٓريف أف إلِ ذلؾ سبب  الهٓداف فْ م هم ف  أىٍـ كهد  رب يٓفة أةيدص أص

 هىٍد م دىْ ال ْ  اٚا هدعمب  الىفسمب بالدراسم الهةكٛت  اـ ٓدرك ف  فٍـ ٌىد هف ال رب ية
 سممهدً    آٍدً   ي اٍٍـ الهةكٛت ٌذي عمِ ال غمب فْ ٓػسدعدٌـ لهف الهدسب  ال داب الطمنبة
 ه اقع  يص صد الطمنب قبج هف لم كى ل امد السمبْ اٚس يداـ  م د كهد  هٍىمًدة أكددمهمدً 
 هرةد إلِ ن داب  كبٓرة ك ٓرة هةدكج فْ الطمنب أ ق ت ال ْ الهسدئج هف ا هدعْةاٚ ال  اصج
 دراس ٍـ ٓيدـ إٓادبْ نةكج اس يداهٍد كمفمب   ؿ الطمنب    عمب  مٍد عمِ لمهسدعدة  رب ي 

  قد ةإٓادبْ نةكج الهدرا  قبج هف الهرةدٓف أدا    ٓمـ إلِ أدى ٌذا كج ةاليدصب   مد ٍـ
 الهدارس هرةدي أف  دئاٍدى أظٍرت ال ْ( 2008) زري ْ دراسب هع الى ٓاب ٌذي ا ف ت

( 2003) سٛهبال هع أمضدً   ا ف ت مه مك ف دراب عدلمب ادًا هف الكفدمدت ا٘رةددمبة ال ك همب
 فْ هدارس هدٓري ْ فْ الهدارس ال ك همب ال دى مب  الهرةد ال رب ي  أدا  هس  ى  أف بٓىت ال ْ

 ْ   صمت إلِ أف إدراؾ ( ال2005ة  ا ف ت هع دراسب السفدسفب )كبٓراً  كدف اىٓف  قندطمب
الهرةد ال رب ي ٌٖهمب ال هج فْ هادٚت ا٘رةدد الهي مفب كدف عدلمًدة  ا ف ت هع دراسب ةدٓب 

( ال ْ أظٍرت ى دئاٍد ار فدع دراب فدعممب الهرةد الىفسْ الهدرسْ كهد ٓدركٍد 2005)
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( ال ْ 2004ٓ د )الهرةد ف  الهدٓر ف  اله مه ف  الطمنبة  كذلؾ ا ف ت هع دراسب كٛرؾ  أه
هٓ ً فْ دعـ ال  ممـ الصفْة فْ  ٓف    صمت أف اله مهٓف لدٍٓـ هفدٌمـ إٓادبمب ى   الهرةد  ٌأ

( ال ْ أةدرت أف ههدرسب الهرةد 2009اي مفت ى ٓاب ٌذي الدراسب هع دراسب أب  هرؽ  هيدهرة )
 ال رب ي لهٍدهً اد ت بدراب ه  سطب.

 لثاني:مناقشة الفرضيات المتعمقة بالسؤال ا
( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية الرئيسية الثانية: ال

 لممرشد تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظة الخميل لألداء الوظيفي متوسطات بين
 رحمةالم المديرية، اإلدارة، في الخبرة سنوات العممي، المؤىل الجنس،)تعزى لمتغيرات  التربوي 
 (. الدراسية

  قد اىب ق عىٍد الفرضمدت ال دلمب:

بين ( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الفرضية األولى: ال
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .الجنس لمتغير تعزى التربوي 

ريب   بٓف  ا د  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات ه  سطدت ٓفبفر ؽ اٌ 
( بدٚلب 2.925. ف د بمغت قمهب )ت( )له غٓر الاىس   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا 

ْ دالب إ صدئمًدة  ٓث كدىت الفر ؽ لصدلح ا٘ىدث نه  سط 0.004إ صدئمب بمغت )  ٌ )
 .( لمذك ر4.14( ه دبج )4.37 سدبْ )

أفضج هف أدا     الند ػ ب السػبب أف أدا  الهرةدات ال رب مدت فػْ هػدارس ا٘ىػدث   ز  
ا٘رةدد ال رب ي  ف الهرةدات  اله مهػدت مهيػذفٖ  ذلؾالهرةدٓف ال رب يٓف فْ هدارس الذك رة 

ه د دة ى ٓاب ال ٓ د ال ْ مض ٍد عمٍٓف  الذك ر.  فرص ال هج أهدـ الف مدتهف بادمب أكبر 
د الف دة فرصب لٍد كْ   ك ىٍد  ادت فرصب لم هج ب ظمفػب هرةػدةالها هع   رب مبة  ٓث    بٌر

بادمب أكبر فْ  ٓف أف الهرةدٓف ال رب يٓف   س طمع    ٓق ذا ٍد هف يٛؿ ٌذي ال ظمفبة ف  هػج
قد ٚ  مبْ الرضد ال ظمفْ لن ض الهرةدٓف  قد مك ى ف أقج ادمب نهٍىب ا٘رةدد ال رب ي  ال ػْ

 ةيمص ال دٚت ا٘رةددمب  ه دن  ٍد هف   يٓف أهدـ الهٍف اٖيرى فمكف أك ر قدرة عمِال رب
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الف مدت م  اف الهسدعدة ا٘رةددمب أك ر  الهرةدٓف ال رب يٓف.  ربهد ٓراع السبب أمضًد إلِ أف
الهىزؿ د ف قٓ د فٓ ااٍف ص  ندت أك ر هف  هف الذك رة  ٓث أف الف دة ٚ  سػ طمع اليػر ج هػف

ذا قد ٓا جال ا٘ىدث ٓماهف أك ر لمهرةدات ال رب مدت أك ر  ذك ر ٚ سمهد فْ ف رة الهرٌا بة ٌ 
فْ هدارس ا٘ىدث الهدٓرات الذي ٓمهس هف قبج  هف لا   الذك ر إلِ الهرةدٓف ال رب يٓف اٖهػر

  .هدارس الذك رقبج الهدٓريف فْ أك ر هف 

فر ؽ   زى لماىس ال ْ   صمت إلِ  ا د  (2005 ا ف ت ٌذي الى ٓاب هع دراسب السفدسفب )
 فْ فر ؽ   صمت إلِ عدـ  ا د  ْال  (2008) زري ْ ة  اي مفت هع دراسبلصدلح ا٘ىدث

 اي مفت أمضًد هع . اي ٛؼ الاىس إلِ  راع الهرةدٓف لدي الهدركب ا٘رةددمب الكفدمدت اه ٛؾ
 اٖدا  هس  ى  فْ دئمبإ ص دٚلب ذات فر ؽ   ا د ال ْ أظٍرت عدـ (2008دراسب ة هدف )

 .الاىس له غٓر لمهرةدٓف الىفسٓٓف   زى  ال ظمفْ

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الالفرضية الثانية: 
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات
 .لمتغير المؤىل العممي تعزى التربوي 

 ه  سطدتبٓف  (α≤0.05)الدٚلب  ا د فر ؽ ذات دٚلب إ صدئمب عىد هس  ى   بٓف عدـ
   زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات

ج ال مهْ ْ  (α >0.05.  ٓث كدىت قمهب )له غٓر الهٌؤ  دالب إ صدئمد. غٓر ٌ 
إلِ ك رة الهةدكج ال ْ م دىْ هىٍد الطمنب   داب الهدرسب لمهرةد    ز  الند  ب ٌذي الى ٓاب 

ىظرة إٓادبمب ى   الهرةد ال رب ي نغض ال رب ي لمهسدٌهب فْ  ج ٌذي الهةدكجة كج ذلؾ أدى 
ة ٖف د ر الهرةد ال رب ي فْ الهدرسب هدرا  الهدارسالدراب ال مهمب ال ْ م همٍد الىظر عف 

 ـ الهدرا   الهدٓرات ٖدا  الهرةد ال رب ي اد  ه  دربًد.أصنح هٍهًدة هف ٌىد فإف   ٓم
فر ؽ ذات ( ال ْ   صمت إلِ عدـ  ا د 2013دراسب صندح ) قد ا ف ت ٌذي الى ٓاب هع 

دٚلب إ صدئمب فْ هس  ى أدا  الهرةد ال رب ي هف  اٍب ىظر هدٓري الهدارس ال ك همب 
ج ال مهْ ه مهٍٓد فْ ه دفظب راـ هللا  البٓرة  ن ًد له غٓ ةدٓب  دراسب ا ف ت أمضًد هع . ر الهٌؤ

 درادت ه  سطدت ببف إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـال ْ أظٍرت ى دئاٍد  (2005)
ج له غٓر  ن د الهدرسْة الهرةد الىفسْ فدعممب ه مدس أن دد  .ال مهْ الهٌؤ
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 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الالفرضية الثالثة: 
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات

 .اإلدارة في الخبرة سنوات لمتغير التربوي تعزى 

 ه  سطدت بٓف (α≤0.05) ا د فر ؽ ذات دٚلب إ صدئمب عىد هس  ى الدٚلب  بٓف عدـ 
  زى  ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا  مٓجالي ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات

ْ  (α >0.05).  ٓث كدىت قمهب له غٓر سى ات اليبرة فْ ا٘دارة  دالب إ صدئمد. غٓر ٌ 
   رى الند  ب نهف إٓادبمب ا ادٌدت هدٓري الهدارس ال ك همب ى   أدا  الهرةد ال ربػ ي 

كهد أف ر ٍـ فْ ا٘دارةة نغض الىظر عف سى ات يب  راع إلِ أف الهدٓريف أةيدص  رب يٓفة
هد بٓى ً ى دئج الدراسب ال دلمب   ؿ إٓادبمب   ٓمـ هػدٓري  هدٓرات الهػدارس ى   ا٘رةدد ال رب ي 
ٓدع  إلِ اٚر مدح لهد لٍذي الى ٓاب هف هرد د إٓادبْ عمػِ برىػدهج ا٘رةدد ال رب ي الهدرسْ 

همب  ا د  ال ْ   ه ج فْ دعـ البرىدهج  هسدىدة الهرةد ال رب ي  فْ عهمًة فٍـ ٓدرك ف ٌأ
ٍذا البرىدهج هػف يدهدت عدٓدة  ه ى عب فْ يدهب لبرىدهج لٙرةدد ال رب ي فْ هدارسٍـ لهد 

 ال رب مب   اٚا هدعمبالطمنب فْ اهمع هرا مٍـ الدراسمب  الىهدئمبة  عمِ اهمع اٖص دة الىفسمب 
 . الهٍىمب

فر ؽ ذات دٚلب  ( ال ْ بٓىت عدـ  ا د2013دراسب صندح )ا ف ت ٌذي الى ٓاب هع ى ٓاب 
إ صدئمب فْ هس  ى أدا  الهرةد ال رب ي هف  اٍب ىظر هدٓري الهدارس ال ك همب  ه مهٍٓد 

( 2008 ا ف ت أمضًد هع دراسب ة هدف ) .فْ ه دفظب راـ هللا  البٓرة  ن ًد له غٓر سى ات اليبرة
ال ظمفْ لمهرةدٓف  اٖدا  س  ى ه فْ إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د ال ْ أظٍرت عدـ

 ى دئاٍد ال ْ أةدرت (2008) زري ْ  اي مفت هع دراسب .اليبرة سى ات له غٓر الىفسٓٓف   زى 
  راع الهدركب ا٘رةددمب لمكفدمدت اه ٛؾ الهرةدٓف فْ إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د إلِ
 .ا٘رةددمب يبرةال فْ ال دلْ ذ ي الهس  ى  هف الهرةدٓف  لصدلح اليبرة ه غٓر إلِ

بين ( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الالفرضية الرابعة: 
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات

 .لمتغير المديرية التربوي تعزى 
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   دٓرات ه  سطدت بٓف (α≤0.05)الدٚلب  ا د فر ؽ ذات دٚلب إ صدئمب عىد هس  ى  بٓف 
له غٓر   زى   ال رب ي  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري 
ْ دالب إ صدئمد. α <0.05.  ٓث كدىت قمهب )الهدٓريب  ٌ ) 

 كدىت الفر ؽ بٓف هدٓريب اليمٓج  هدٓريب مطدة  كدىت لصدلح هدٓريب اليمٓج الذٓف كدف 
 هرةد ال رب ي عىدٌـ أعمِ.لم الهدارس  دٓرات هدٓري 

  راع الند  ب ٌذي الى ٓاب إلِ أف الهرةدٓف ال رب يٓف اهم ٍـ ٓ م  ف ىفس ال دريب  ال هٌٓج 
د هف اه  دىدت  لم مدـ ب ااند ٍـ ا٘رةددمبة  أىٍـ ٓيض  ا لىفس بػراهج ال  ٓػٓف نهي مف ه دٌٓٓر

دمب  اٚا هدعمب  الػسمدسمب عمػِ هػس  ى  ه دنٛتة   اػ د   درب   ةدنً فْ الظر ؼ الهد
ة  لكف السبب فْ اي ٛؼ   ٓمـ الهدرا   الهدٓرات ٖدا  الهرةد ال رب ي ندلىسنب اله دفظػدت

ٚي ٛؼ الهدٓريدت عدئد إلِ طبم ب الهةدكج ال ْ ٓ دن ٍد الهرةد ف فْ كج هدٓريبة فهةدكج 
 ربهد ٓراع ذلؾ ٚي ٛؼ   د ف ليمٓج الطمنب فْ مطد  ي مف عف هةدكج الطمنب فْ هدٓريب ا

ذا بد ري ٓؤ ر اٌٖج هع الهرةد فْ ه دن ب هةدكج الطمنب بٓف هدٓريب اليمٓج  هدٓريب مطدة   ٌ
عمِ أدا  الهرةد ال رب ية  ندل دلْ ٓ اد  فد ت فْ   ٓمـ الهدرا   الهدٓرات ٖدا  الهرةد 

 ٓ ب ىسبمًد.ال رب ية  ل ج ذلؾ م زى إلِ أف هدٓريب مطد هدٓريب  د

إلِ ال  رؼ إلِ هس  ى أدا  ( ال ْ ٌدفت 2013دراسب صندح )اي مفت ٌذي الى ٓاب ازئمًد هع 
الهرةد ال رب ي هف  اٍب ىظر هدٓري  ه مهْ الهدارس ال ك همب  ه مهٍٓد فْ ه دفظب راـ هللا 

ال رب ي فر ؽ ذات دٚلب إ صدئمب فْ هس  ى أدا  الهرةد  قد   صمت إلِ عدـ  ا د   البٓرة.
ج  هف  اٍب ىظر هدٓري الهدارس ال ك همب  ه مهٍٓد فْ ه دفظب راـ هللا  البٓرة  ن ًد له غٓر الهٌؤ

 .سى ات اليبرة   .هس  ى الهدرسب   . الهسهِ ال ظمفْ .ال مهْ

 بين( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد الالفرضية الخامسة: 
 لممرشد الوظيفي لألداء الخميل محافظة في الحكومية المدارس مديري  تقديرات متوسطات

 .لمتغير المرحمة الدراسية التربوي تعزى 

  ه  سطدت بٓف (α≤0.05)الدٚلب  هس  ى  عىد إ صدئمب دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ بٓف 
ال رب ي   زى  لمهرةد ال ظمفْ لٗدا  اليمٓج ه دفظب فْ ال ك همب الهدارس هدٓري    دٓرات

ْ( α >0.05) قمهب كدىت  ٓث. الدراسمب الهر مب  غٓرله  . إ صدئمد دالب غٓر ٌ 



78 
 

 فْ  هٍىمدً  أكددمهمدً  الهرةدٓف إعداد أف إلِ  صدئمبا دٚلب ذات فر ؽ   ا د عدـ الند  ب    ز 
 هٍىػب أف كهػد الدراسمبة الهر مب اي ٛؼ عمِ الهس  ى  بىفس الهرةدٓف لاهمع ٓ ـ الهٓداف

 الهرا ج ندي ٛؼ  ي مف ٚ  ال ْ  هادٚ ٍد  هنددئٍد  أسسٍد ق اىٓىٍد لٍد  ي ا٘رةػدد ال رب
 هد هر مب فْ ال رب ي  الهرةد بٍد م هج ال ْ  ال  ىمدت  الهٍدرات ألمدت فإف الدراسمب  ندل دلْ

ر فْ مك ف  ٚ فدٚي ٛؼ أيرى  هر مب فْ بٍد م هج ال ْ ٌػْ ذا ٍد ىهد الاٌ   ةػكممب أه ر فْ  ا 
 عف الىظر نغض ه  دربدً  اد  ال رب ي  الهرةد ٖدا   الهدٓرات الهدرا    ٓمـ فإف لذا ةنسمطب
 .بٍد م هج ال ْ الدراسمب الهر مب

 ثالثًا: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث والذي ينص
 مديري  نظر وجية من التربوي  لممرشد الوظيفي واألداء المدركة الصورة بين العالقة ما

 الخميل؟ محافظة في الحكومية المدارس

 اىب ق عف ٌذا السؤاؿ الفرضمب ال دلمب: 

 مناقشة الفرضية المنبثقة بالسؤال الثالث

( α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة الفرضية الرئيسية الثالثة: ال توجد
األداء المدركة و  الخميل لمصورةتقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظة  بين متوسطات

 .الوظيفي لممرشد التربوي 

 بٓف الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي  بٓف  ا د عٛقب طردمب ه انب  ق مب دالب إ صدئمد بٓف 
ن ٓث ٓ ضح أىً كمهد زادت الص رة الهدركب لمهرةد ال رب ي كمهد زاد   ٓمـ ة   ٓمـ أدا  الهرةد

  ال كس ص مح.  أدا  الهرةدة

ب  ا د ٌذي ال ٛقب نهف كج هف هدٓر الهدرسب  الهرةد ال رب ي ٓؤ ر كج هىٍهد فْ   فػسر الند ػ 
أيػرة فدلهرةد الكف  الذي م  ـ بد ري   ااند ً عمِ أكهج  اً ٓؤ ر فْ ا ادٌدت هدٓر 

ة كهد  أف الهدٓر الذي م هج ا ادٌدت إٓادبمب ى    ى   الهرةد ى   ا٘رةدد ال رب ي  الهدرسب
 ًفإىً ٓؤ ر فْ أدا  الهرةد  ذلؾ هف يٛؿ هد ٓ فري لمهرةد هف ا  مداػدت ٚزهػ ػ ي ا٘رةػدد ال رب
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ا٘رةددي ند٘ضدفب إلِ هسدعد ً فْ ال مدـ بد ري   ااند ً   هكٓىً هف ال مدـ ب ااند ً  لم هج
 .ح هرينةكج سممـ فْ ا  آهف  الهٍىمب

ت إلِ عدـ  ا د عٛقب ( ال ْ يمص2014دراسب فٛح  ا داي )اي مفت ٌذي الى ٓاب هع 
ار ندطمب بٓف الص رة الذٌىمب   ؿ هس ةدر ال  امً  هٍى ً لدى الطمنب  قمق الهس  بج الهٍىْ 

 لدٍٓـ.

 التوصيات:

 هف يٛؿ الى دئج السدن ب فإف الند  ب   صْ نهد ٓمْ:

  ز يد هك ندت الهدارس  هدٓريدت ال  ممـ نكج هد ٌ  ادٓد فْ هادؿ ا٘رةدد  ذلػؾ .1
د  ِ ٓ ه  .كف الهرةد ف هف ص ج ه درفٍـ   ط يٌر

 .  رةدت عهج لهدرا  الهدارس الادد لم  رؼ عمِ د ر الهرةد ال رب ي فْ الهدرسبع د  .2
 ىةر    زيز   دفب ا٘رةدد ال رب ي فْ الهدارس ندل ىسٓق هػع ا٘عػٛـ  الها هػع .3

 .اله مْ
همب أكبر لبراهج ا٘رةدد ال رب ي الهدرسْة  ذلؾ هف  .4 يٛؿ  ض ٍد عمػِ سمـ إعطد  ٌأ

ـ   ِ  ن ِ  ال  ٓمىفٓذ  اله دن ب  ا٘ةراؼ أ ل مدت ال زارة هف  ٓث ا٘عداد  ال ط ير  ال 
 .الص رة الهدركب لمهرةد آادبمب

  ِ  ن ِ ص رة الهرةد  ةدٓف ال رب يٓف أكددمهمًد  هٍىمدً  دريب   هٌٓج الهر  اٚس هرار فْ .5
 .آادبمب

ةراؼ آدٓف ف ٓج د ر الهرةدٓف ال رب ي .6  .ٓف نةكج أكبر هف يٛؿ ىظدـ ه دن ب  ا 
ددي نةكج أكبػر ىةر ال عْ ا٘رة ٓ هكف هف    ِ الهرةد ال رب ي ل هج  ٓر سٍٓج الهد .7

 .اله مْ ٖبىػد  الها هػع
ًٚ هف هرةد  ربػ ي  .8   ٓٓف هرةدٓف  رب يٓف عمِ اٖقج هرةد  رب ي لكج هدرسب بد

همب فْ ه د  ن ب الطمنب ىفسمًدة  اا هدعمًدة  دراسمًد.لهدرس ٓفة لهد لذلؾ هف ٌأ
 اةراؾ الهدرا  نةكج هس هر فْ الد رات ال دريبمب فْ هادؿ ا٘رةدد. .9
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 المراجع
 المراجع العربية

 .القرآن الكريم 
  المعممين  دراسة مقارنة بين النفسيالصورة المدركة لممرشد (. 2014) .ة مدسرأب   دبت

ر . رسدلب هداس ٓر غٓر هىة رةة اده بطمبة في المرحمة الثانويةوال  غزة.-اٌٖز
 تقديرات مديري المدارس الحكومية بمديرية (. 2009) .أب  هرؽة اهدؿ  هيدهرةة كهدؿ

. الهركز ال  هْ لمن  ثة غزةة تربية جنوب الخميل لمدى ممارسة المرشد التربوي لميامو
 فمسطٓف.

 وكالة ومدارس الحكومية المدارس في التربوي  اإلرشاد واقع. (2006) .أ هد البردٓىْة 
 ة الاده بغٓر هىة رة دراسب ه درىبة رسدلب هداس ٓر غزة، بمحافظات الدولية الغوث

 .غزة – ا٘سٛهمب
 النيائية النتائج عمى منقحة تقديرات (.2010) .الفمسطٓىْ لٙ صد  الهركزي  الاٍدز 

 .فمسطٓف_ هللا راـ. والمنشأت والمساكن لمسكان العام لمتعداد
 الذىنية الصورة ادارة(. 2009) ههد ح  عندبىبة ٌدٓج. ال  رية فدلح  الزيدداتة 

 ةركدت فْ هٓداىمب دراسب"االجتماعية  المسؤولية واقع إطار في االردنية لممنظمات
 . ادارة هىظهدت اٖعهدؿ: ال  دمدت ال دلهمب اله دصرةة"اٖردىمب اٚ صدٚت اليم مب

 الهؤ هر ال مهْ ال دلثة كممب اٚق صدد  ال مـ  اٚداريبة اده ب ال مـ  ال طبم مب.
 تربية مدارس في التربويين المرشدين عن المعممين رضا درجة(. 2012) .ال محة  سف 

 ة اده ب ال دس.غٓر هىة رة . رسدلب هداس ٓرالمتغيرات بعض ضوء في شمال الخميل
 المصري، العام الرأي لدى الشرطة لرجال الذىنية ةالصور  (.2005) .أ هد الدس قْة 

 ال درات دعـ هةر ع)ا٘ىهدئْ  اله  دة اٖهـ برىدهج د رات إ دى إلِ ه دهب عهج  رقب
 (.ا٘ىسدف    ؽ  هادؿ فْ

 هك نب الها هع  (. اإلرشاد التربوي والنفسي من المنظور الحديث.2008) .ربمعة ٌددي
 ال ربْة عهدف_ اٖردف.
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 هؤسسػػػػػب  هػػػػػددة لمدراسػػػػػػدت اإلدراك واإلدراك الحســـــي الفـــــائق(. 2001) .لػػػػػبرةػػػػػٓدة غد .
 اٖردف.-اربد -الاده مب

 التأىيل باختالف واختالفيا المدركة اإلرشادية الكفايات(. 2008) .الدٓف سٓف زري ْة 
 الدراسدت كممب دك  راية رسدلب .األردنية المدارس في المرشد وجنس والخبرة والتدريب
 .اٖردف اٖردىمبة ده بالا ال ممدة

 رافة  دهد _ الطن ب ال دل بة عدلـ الك بة ال دٌرةالتوجيو واإلرشاد النفسي، (. 1998) .ٌز
 هصر.

 ا٘رةػػػػدد هاػػػػدؿ فػػػػْ ال هػػػػج ٌٖهمػػػػب ال ربػػػػ يٓف الهرةػػػػدٓف إدراؾ(. 2005) .دمحم السفدسػػػػفبة 
 الهامػد ةشـقدم جامعـة مجمـة. اٖردىمػب الهػدارس ن ػض فْ(  ال ٛاْ  ال قدئْة الىهدئْة)

 .129_ 91ص ص  ال دىْ ال دد ة21
 ــوي  المرشــد أداء(. 2003) .ىدصػػر السػػٛهبة ــي الترب ــة المــدارس ف ــة الحكومي ــي الثانوي  ف

ــين مــديريات مــدارس ــة جن ــين مــن كــل نظــر وجيــة مــن وقباطي  رسػػدلب. والمعممــين اإلداري
 .فمسطٓف ىدبمسة الىادحة اده ب هىة رةة غٓر هداس ٓر

 ْالجامعات الفمسطينية لدور المرشد النفسي وعالقتو إدراك طمبة (. 2007) .سمٍبة سده
 .غزة – ا٘سٛهمب رسدلب هداس ٓر غٓر هىة رةة الاده ب ببعض المتغيرات.

 الحكومية والبيرة هللا رام محافظة مدارس في التربوي  المرشد دور(. 2009) .ةدٌٓفة دمحم 
 .34_1دراسب هٓداىمبة اده ب ال دس الهف   ب  والمأمول، الواقع بين

 الطٛب الهرب ف  ٓدركٍد كهد الهدرسْ الىفسْ الهرةد فدعممب. (2005) .ه ر ؼ ةدٓبة  
 ال دسع ال دد ةهسة عٓف اده ب ةالنفسي اإلرشاد مجمة ال دى مب. الفمسطٓىمب فْ الهدارس

 .372 - 365ة ص ص عةر
 المتغيرات بعض ضوء في النفسي المرشد ألداء تقييمية دراسة(. 2008) .زيدد ة هدفة. 

 .غزة – ا٘سٛهمب الاده ب هداس ٓرة رسدلب
 فييا العامة العالقات ودور لمشركات الذىنية الصورة تكوين (.2009) .صدلح الةٓخة .

 .الد لمب الس ريب اٖكددمهمب_ س ريد
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 الصورة المدركة عن األتراك لدى طالب  (.2015) .صدلحة الطدٌر  الفكْة عبد الىدصر
رؤمب  _دنع هف هؤ هر ال ٛقدت اٖفري مب رقب ن  مب هف اله  ر السشرق افريقيا. 

 الس داف. ال دلهمبة افري مد اده ب اس ةرافمبة
 لمىةر هك نب الفٛح ةالذىنية الصور وصناعة اإلعالم وسائل (.2005) .سممهدف صدلحة 

 .الك يت  ال  زيعة
 ه مهْ هدٓري  ىظر  اٍب هف ال رب ي  الهرةد أدا  هس  ى (. 2013) . دئرة صندحة  

 ةالمفتوحة دسالق جامعة مجمة . البٓرة هللا راـ ه دفظب فْ  ه مهٍٓد ال ك همب الهدارس
 .252 _ 217ص ص  الرانع ال دد اٖ ؿة الهامد

 ةمجمة دراسات، ا ادٌدت طمنب اده ب الٓره ؾ ى   ا٘رةدد (.1994) .الصهددية أ هد 
 الهامد ال ددي  ال ةر ف)أ(ة ال دد الرانعة عهدف _ اٖردف.

 ص رة الهرةد  (.2012) .ة قمساله داد ىدف   الة رافة  ف از اله هىْة   راهْ طةط شة
ص ة مجمة جامعة الممك خالد. لدى طمنب كممب ال م ـ ال رب مب فْ اده ب الٓره ؾالىفسْ 
 .26_ 1ص 

  عهدف: دار الةر ؽ لمىةر  ال  زيع.اإلدارة المدرسية الحديثة(. 2001) .ٓفة دمحمعدبد . 
 ا٘رةدد ال رب ي فْ الهدارس اٖسدسمب ال مٓػد  ال دى يػب نه دفظدت  (.2001) .ال دازة فؤاد

ة ص ال ػدد ال دىْ ةالهامد ال دسػع ةمجمة الجامعة اإلسالميةة كٛت   م ؿغزة  اقع  هة
 .57 -1ص 

  (. الص رة الذٌىمب عف الهرةد ال رب ي فْ الهدارس ال ك همب 2007) .رسهمبعبد ال ددرة
مجمة جامعة النجاح فْ ه دفظدت ةهدؿ فمسطٓف كهد ٓدركٍد الهدٓر ف  الهدٓرات فٍٓد. 

-919ة ص صالهامد ال ددي  ال ةر فة ال دد ال دلثة لألبحاث )العموم االنسانية(
954.  

  هصر -ال دٌرة . عدلـ الك بالعالقات العامة والصورة الذىنية. (2003) .عمْعا ةة. 
 مـديري  لـدى التربـوي  المرشـد لـدور المدركـة الذىنيـة الصورة (.2008) .هللا عبد ال ط ية 

 .هؤ ب اده ب هداس ٓرة رسدلب. التعميمية تبوك مدينة مدارس في والمعممين المدارس
 الريػػػػػدض: دار اليػػػػػرآف لمىةػػػػػر  .االرشـــــاد النفســـــي والتربـــــوي (. 2004) .ه هػػػػػ د ع ػػػػجة

  ال  زيع.
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 ـــة المـــدارس مـــديري  اتجاىـــات(. 2003) .عػػػ ضة أ هػػػد  نحـــو غـــزة بمحافظـــات الحكومي
 – ا٘سػػٛهمب رسػدلب هداسػ ٓرة الاده ػب المرشــد التربـوي، بـأداء التربـوي وعالقتيـا اإلرشـاد
 غزة.

 الروح. اإلدراك. الغرائـز. العمـل. الشخصـية،مفاىيم إسالمية(. 1985) .عبد هللاة  سٓف . 
 الطن ب اٖ لِ.

  ة اٚدارة ال دهػػػػب لٙرةػػػػدد  ال ربمػػػػب  زارة ال ربمػػػػب  ال  مػػػػمـ ال ػػػػدلْ ، دليــــل المرشــــد التربــــوي
 الطن ب ال دل ب. (.2015) اليدصبة دائرة اٚرةدد ال رب ي.

  جيـو ومينتـو الصـورة الذىنيـة حـول مستشـار التو (. 2014) .ة رسػٓمبا اديي لب   فٛحة
رسػػدلب  لــدى الطمبــة وعالقتيــا بقمــق المســتقبل المينــي لــدييم فــي ضــوء بعــض المتغيــرات.

 ة الازائر.اده ب ال اديهداس ٓر غٓر هىة رةة 
 الطمنػػػب لػػػدى ال ركػػػْ ال سػػػْ ا٘دراؾ (.2009) .س سػػػف الغفػػػدر  الػػػدلمهْة عبػػػد ال مسػػػْة 

هامػد  ة الىفسػمب ال رب مػبالن ػ ث  هامب. ا٘عدادمب الهدارس فْ دراسمد  اله هيريف اله ف قٓف
 .66 - 21(ة ص ص 22ة ع)12

 إلـى المـدخل (.2002) . سػف الكىدرية أ هد  ادبرة عمسػِ  اله سػهْة  ههد ح الكىدىْة 
 .الك يت_   ال  زيع لمىةر الفٛح هك نب. النفس عمم
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 ( أداة الدراسة بصورتها األولٌة.1ملحق )

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 الخليل جامعة 

 العليا الذراسات عمادة/ التربية  كلية

 نفسي ارشاد ماجستير
 .....عزٌزي المحكم 

الصورة المدركة للمرشد التربوي فً المدارس  بعنوان "تموم الطالبة بدراسة 

الحكومٌة فً محافظة الخلٌل وعالقتها بأدائهم الوظٌفً من وجهة نظر مدٌري 

 المدارس ".

داء رأٌكم فً محاور االستبانة ومدى عاللة الفمرات مع إبمنكم  خبرتكم الطوٌلة نأملونظرا ل

 الٌه.المجال الذي تنتمً 

 "شاكرة لن حسن تعاونن"

  

 الباحثة: 

 مٌساء أحمد الزغٌر.
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 أولٌة. بٌانات األول:القسم 

االجابة المناسبة  أمام( x) إشارة بوضع المسم وذلنأسئلة هذا  باإلجابة عن التكرم منكم ٌرجى

  منها: ـلن أمام كل 

 

 الجنس:

المؤهل 

 :العلمً

 سنوات الخبرة فً اإلدارة:
  01ـ6من  5ـ0من 

  فما فوق  06  05ـ00 من

 

 المدٌرٌة 
  مدٌرٌة شمال الخلٌل  مدٌرٌة الخلٌل

  مدٌرٌة ٌطا  مدٌرٌة جنوب الخلٌل

 

  ثانوي  أساسً علٌا   أساسً دنٌا  رحلة الدراسٌة :الم

 القسم الثانً   : الصورة المدركة للمرشد التربوي .

 موافك المجال العلمً والمهنً الرلم
غٌر 
 موافك

 التعدٌل

    ٌتمن المرشد مهارة  الحوار واالستماع. 1

2 
ٌخلك المرشد اتجاهات اٌجابٌة بٌن الطالب 

 والمدٌر والمعلم 
   

    ٌمتلن المرشد الممدرة  على االلناع. 3

4 
ٌتعاون مع الهٌئة التدرٌسٌة فً تنفٌذ البرامج 

 االرشادٌة.
   

    ٌلتزم المرشد بأخاللٌات المهنة  . 5

6 
ٌشارن المرشد فً عمد الندوات 

 والمحاضرات التً تتعلك بمضاٌا االرشاد.
   

    ٌلتزم المرشد بحفظ أسرار الطلبة. 7

8 
وم المرشد بالزٌارات المنزلٌة للطالب ٌم

 ألغراض ارشادٌة حسب ممتضٌات العمل.
   

9 
ٌستطٌع المرشد أن ٌشجع المسترشد على 

 التعبٌر عن نفسه  .
   

    ٌراعً المرشد األسس النفسٌة للطلبة 10

  أنثى  ذكر 

  دبلوم   بكالورٌوس  ماجستٌر 
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 موافك  المجال االجتماعً الرلم
غٌر 
 موافك

 التعدٌل

    جب أن ٌكونواٌفهم االخرٌن كما هم ال كما ٌ 11

12 
ٌشارن المرشد التربوي االخرٌن من حوله 

 االهتمامات واالفكار.
   

    ٌتحلى المرشد بالتسامح فً الموالف المختلفة 13

14 
بناء عاللات اجتماعٌة  ٌحرص المرشد على

 الخرٌن .ة مع اجٌد
   

    ٌبدي المرشد تفاؤالً حول المستمبل . 15

16 
سامح فً الموالف المختلفة ٌتحلى المرشد بالت

. 
   

17 
ٌفضل المرشد العمل الجماعً على العمل 

 الفردي .
   

    ٌتعاون المرشد مع االخرٌن فً العمل . 18

    ٌتابع المرشد احتٌاجات الطلبة ومشكالتهم 19

    ٌتفاعل المرشد مع الزمالء والطلبة بإٌجابٌة  20

 

 موافك  المجال  الشخصً الرلم
غٌر 

 وافكم
 التعدٌل

    ٌمتلن المرشد شخصٌة متزنة 21

22 
ٌتصف تفكٌر المرشد بالعمك والبعد عن 

 السطحٌة
   

    ثمته بنفسه عالٌة 23

    ٌضبط المرشد التربوي نفسه وٌتحكم فً ذاته  24

    ٌعد المرشد نموذجا مثالٌا ٌحتذى به للطلبة. 25

    ث ٌتمتع المرشد التربوي بلبالة فً الحدٌ 26

27 
ٌتمبل المرشد التربوي النمد البناء بخصوص 

 عمله.
   

    ٌهتم المرشد التربوي بمظهره العام 28

    ٌمتلن المرشد التربوي روح المبادرة. 29

30 
ٌتعامل المرشد التربوي مع األزمات الطارئة 

 بثمه .
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 تقييم المرشد استبيان الثالث: القسم

 فكموا أداء المرشد  الرلم
غٌر 

 موافك
 التعدٌل

1 
ٌموم المرشد التربوي بإعداد خطة ارشاد سنوٌة 

 مطلع كل عام .

   

2 

ٌمدم المرشد التربوي خدمات االرشاد الفردي 

والجمعً واالستشارات للتعامل مع المشكالت 

 المدرسٌة.

   

3 
ٌظهر المرشد الدافعٌة واالستعداد للتعلم وتطوٌر 

 األداء المهنً.

   

4 
المرشد التربوي على تنفٌذ الخطة ٌعمل 

 االرشادٌة بانتظام.

   

    ٌشارن المرشد التربوي فً اللجان المدرسٌة . 5

6 
ٌتدخل المرشد فً ولت األزمات وٌواجه ضغط 

 العمل .

   

7 
ٌحافظ المرشد التربوي على سرٌة الملفات 

 اإلرشادٌة .

   

8 
ٌموم المرشد بتحوٌل الحاالت الى جهات 

 ص فً الولت المناسب.االختصا

   

9 
ٌتابع المرشد التربوي البرامج واألنشطة 

 والمشارٌع الداعمة لإلرشاد.

   

    ٌلتزم المرشد التربوي بالدوام الرسمً . 10

11 
ٌمارس المرشد مهارات االتصال الفعال مع 

 طالم المدرسة وأولٌاء االمور.

   

    ٌنسك المرشد العمل مع طالم المدرسٌة  . 12

13 
ٌنظم المرشد التربوي محاضرات ارشادٌة فً 

 المدرسة .

   

14 
ٌعمل المرشد التربوي على اعتماد الخطة 

 السنوٌة االرشادٌة من مدٌر المدرسة.

   

15 

ٌموم المرشد بتمدٌم خدمات التوعٌة الولائٌة فً 

الجوانب الصحٌة والتربوٌة والنفسٌة 

 واالجتماعٌة للطالب .

   

  د ىكـ  ل سف ةكرا
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 ة أعضاء لجنة تحكٌم أداة الدراسة( قائم9ملحق )

 الاده ب اسـ اله كـ الرقـ
 اده ب اليمٓج د. اهدؿ أب  هرؽ  . أ 1
 اده ب اليمٓج  عا ةدمحمد.  2
 اده ب اليمٓج د. ىبٓج الاىدي 3
 اده ب ال دس الهف   ب فدٓز الفسف س . أ 4

 اده ب بٓت ل ـ
   باده ب ال دس الهف  د. ىبٓج الهغربْ 5
مـ الهصري  6  اده ب اليمٓج د. ابرٌا
 اده ب ال دس الهف   ب د. ه ه د ال ريندت 7
 اده ب ال دس الهف   ب د. يدلد ك م  8
 اده ب ال دس الهف   ب . فريدؿ عهر أ 9
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 ( أداة الدراسة بصورتها النهائٌة.4ملحق )

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 الخليل جامعة

 العليا الذراسات عمادة /التربية  كلية

 نفسي ارشاد ماجستير

 الكرٌمة:/ أختً الكرٌم أخً

 :وبعد وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

ً الصورة المدركة للمرشد التربوي فً المدارس الحكومٌة ف) بعنوان دراسة تموم الباحثة بإعداد

 .(المدارسالوظٌفً من وجهة نظر مدٌري  محافظة الخلٌل وعاللتها بأدائه

 أرجو لذا درجات خمسة من سلم ةالباحث توضع ولد المرفمة، االستبانة تطوٌر تم الغرض ولهذا

 بكل رأٌن عن والتعبٌر وموضوعٌة دلة بكل علٌها واإلجابة تامة بعناٌة فمرة كل بمراءة التكرم

 .المناسب المكان فً( x) إشارة بوضع وذلن صراحة

ً  وأحٌطكم  البحث ألغراض تستخدم وسوف وتمدٌر تراماح موضع ستكون كمءآرا نأب علما

  .فمط العلمً

 

 اشراف الدكتور :                                                                    الباحثة:

 مخامرة.مٌساء أحمد الزغٌر.                                                        كمال 
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 ولٌة.أ بٌانات األول:القسم 

أمام االجابة المناسبة ( x) إشارة بوضع المسم وذلنأسئلة هذا  باإلجابة عن التكرم منكم ٌرجى

  منها: ـلن أمام كل 

 الجنس: 

 :العلمًالمؤهل 

 سنوات الخبرة فً اإلدارة:
  01ـ6من  5ـ0من 

  فما فوق  06  05ـ00 من

 

 :المدٌرٌة 
  مدٌرٌة شمال الخلٌل  مدٌرٌة الخلٌل

  مدٌرٌة ٌطا  مدٌرٌة جنوب الخلٌل

 

  ثانوي  أساسً علٌا   أساسً دنٌا  المرحلة الدراسٌة :

 

 التربوي.الصورة المدركة للمرشد  :القسم الثانً

 المجال العلمً والمهنً الرلم
موافك 
 بشدة

 موافك
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافك

غٌر 
موافك 
 بشدة

      تمن المرشد مهارة  الحوار واالستماع.ٌ 1

2 
ٌعزز المرشد اتجاهات اٌجابٌة بٌن الطالب 

 والمدٌر والمعلم 
     

      ٌمتلن المرشد المدرة على االلناع. 3

4 
ٌتعاون المرشد مع الهٌئة التدرٌسٌة فً تنفٌذ 

 البرامج االرشادٌة.
     

      ٌة .ٌلتزم المرشد بأخاللٌات المهنة االرشاد 5

6 
ٌشارن المرشد فً عمد الندوات والمحاضرات 

 التً تتعلك بمضاٌا االرشاد.
     

       الطلبة.ٌساعد المرشد فً حل مشكالت  7

8 
ٌموم المرشد بالزٌارات المنزلٌة للطالب 

 ألغراض ارشادٌة حسب ممتضٌات العمل.
     

9 
ٌشجع المرشد المسترشد على التعبٌر عن نفسه 

 ٌة .بشفاف
     

      .ومشكالتهم الطلبة احتٌاجات المرشد ٌتابع 10

 

  أنثى  ذكر 

  دبلوم   بكالورٌوس  ماجستٌر 
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 المجال االجتماعً الرلم
موافك 
 بشدة

 موافك
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافك
 

غٌر 
موافك 
 بشدة

      ٌتمبل  االخرٌن كما هم ال كما ٌجب أن ٌكونوا  1

2 
 فً والمهنٌة بالموضوعٌة المرشد ٌتحلى

 .المختلفة الموالف
     

3 

 العملٌة عناصر جمٌع التربوي المرشد ارنٌش

 العمل لتطوٌر واألفكار االهتمامات التعلٌمٌة

 . االرشادي

     

4 
ٌحرص المرشد على بناء عاللات اجتماعٌة 

 جٌدة مع الطلبة واالدارة المدرسٌة .
     

      ٌشارن المرشد فً المناسبات االجتماعٌة . 5

      الف المختلفة .ٌتحلى المرشد بالتسامح فً المو 6

7 
ٌفضل المرشد العمل الجماعً على العمل 

 الفردي .
     

      ٌتعاون المرشد مع االخرٌن فً العمل . 8

      بإٌجابٌة. الطلبة  مع المرشد ٌتفاعل 9

      ٌتفاعل المرشد مع المعلمٌن  بإٌجابٌة . 10

 المجال  الشخصً الرلم
موافك 
 بشدة

 موافك
غٌر 
 متأكد

غٌر 
 موافك
 

غٌر 
موافك 
 بشدة

      ٌمتلن المرشد شخصٌة متزنة 1

2 
ٌتصف تفكٌر المرشد التربوي بالمرونة الفكرٌة  

. 
     

      ٌتمتع المرشد بشخصٌة لوٌة فً عمله . 3

      ٌضبط المرشد التربوي انفعاالته وٌتحكم فٌها  . 4

      ٌعد المرشد نموذجا مثالٌا ٌحتذى به للطلبة. 5

6 
ٌتمتع المرشد التربوي بلبالة فً الحدٌث مع 

 االخرٌن.
     

7 
ٌتمبل المرشد التربوي النمد البناء بخصوص 

 عمله.
     

8 
ٌحافظ  المرشد التربوي على مظهره العام 

 بشكل الئك .
     

      ٌمتلن المرشد التربوي روح المبادرة. 9

10 
ارئة ٌتعامل المرشد التربوي مع األزمات الط

 بثمه .
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 األداء الوظٌفً للمرشد التربوي الث:الثالقسم 

 غالبا دائما األداء الوظٌفً للمرشد التربوي الرلم
أحٌا

 نا
 أبدا نادرا

1 
ٌموم المرشد التربوي بإعداد خطة ارشاد سنوٌة 

 مطلع كل عام .

     

2 

ٌمدم المرشد التربوي خدمات االرشاد الفردي 

ت للتعامل مع المشكالت والجمعً واالستشارا

 المدرسٌة.

     

3 
ٌظهر المرشد الدافعٌة واالستعداد للتعلم وتطوٌر 

 األداء المهنً.

     

4 
ٌعمل المرشد التربوي على تنفٌذ الخطة االرشادٌة 

 بانتظام.

     

      ٌشارن المرشد التربوي فً اللجان المدرسٌة . 5

6 
ضغط  ٌتدخل المرشد فً ولت األزمات وٌواجه

 العمل .

     

7 
ٌحافظ المرشد التربوي على سرٌة الملفات 

 اإلرشادٌة .

     

8 
ٌموم المرشد بتحوٌل الحاالت الى جهات 

 االختصاص فً الولت المناسب.

     

9 
ٌتابع المرشد التربوي البرامج واألنشطة 

 والمشارٌع الداعمة لإلرشاد.

     

      سمً .ٌلتزم المرشد التربوي بالدوام الر 10

11 
ٌمارس المرشد مهارات االتصال الفعال مع ادارة  

 المدرسة .

     

      ٌنسك المرشد العمل مع االدارة المدرسٌة  . 12

13 
ٌنظم المرشد التربوي محاضرات ارشادٌة فً 

 المدرسة .

     

14 
ٌعمل المرشد التربوي على اعتماد الخطة السنوٌة 

 ة.االرشادٌة من مدٌر المدرس

     

15 

ٌموم المرشد بتمدٌم خدمات التوعٌة الولائٌة فً 

الجوانب الصحٌة والتربوٌة والنفسٌة واالجتماعٌة 

 للطالب .

     

 شكرًا لحسن تعاونكم
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 ( كتاب تسهٌل مهمة من الجامعة إلى مدٌرٌة شمال الخلٌل3ملحق )
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 خلٌل.( كتاب تسهٌل مهمة من الجامعة إلى مدٌرٌة جنوب ال0ملحق )
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 كتاب تسهٌل مهمة  من الجامعة إلى مدٌرٌة الخلٌل. (6ملحق )
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 كتاب تسهٌل مهمة من الجامعة إلى مدٌرٌة ٌطا.(2ملحق )
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 كتاب تسهٌل مهمة من مدٌرٌة شمال الخلٌل. (8ملحق )
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 كتاب تسهٌل مهمة من مدٌرٌة الخلٌل. (11ملحق )
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 ب تسهٌل مهمة من مدٌرٌة جنوب الخلٌل.( كتا11ملحق )

 
 

 

 


