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  ملخص
و ى التعرف  ھدف الدراسة ھ دارس  المشكالتإل ي الم ويين ف ه المرشدين الترب ي تواج الت

ة  اتالحكومي مالية  بالمحافظ ة (الش فة الغربي ات الض رفي ) محافظ ور مش ن منظ اد م اإلرش
ةذا الغرض استُ ، لھالتربوي ام لمصلح  خدمت استبانة محكم ة كانت و ،2014ع من خمسة مكون
دير المدرسة،ي: محاور ق بم ي تتعل اني ي تمثل األول في المشكالت الت ق والث المعلمتعل ثب  ، والثال

المجتمعتعلق ي األخير، وبالطالبتعلق والرابع ي بالمرشد التربوي، تعلقي د ب ت، وق الدراسة  أجري
م  ،)33(من أصل ، مشرفاً ومشرفة) 28(البالغ عددھم المستجيبين و اد المجتمع على جميع أفر ث

 وزعت االستبانة التي اعتمدت المقياس التدرج الخماسي، ومن النتائج التي توصلت إليھا الدراسة
ا تبين أن ھناك دة منھ ان : مشكالت عدي ا ك عحور مفي الم ام ( :وھي ،)الطالب( الراب ة االھتم قل
د جلسات  اإلرشادالطالب ألھداف  الذي يوليه رام الطالب مواعي التربوي في المدرسة، عدم احت
اد وي اإلرش د الترب ع المرش ردي م ي المحور )الف امس، وف ي( الخ ع المحل ا )المجتم ل (: منھ تقلي

دمات  ن دور الخ ور م اء األم اديةأولي دم  اإلرش ة، وع ي المدرس وي ف د الترب دمھا المرش ي يق الت
اء األ ة أولي ة، وضعف دور متابع ي المدرس ائھم ف ايا أبن ي قض وي ف د الترب ور المرش المم  اإلع

اء ة مشاركة أولي األمور في االجتماعات  الفلسطيني في متابعة أھمية دور المرشد التربوي، وقل
ً ، )إليھا المرشد التي يدعو ابية  وقد تبين أيضا ة أنه يوجد فروق في المتوسطات الحس للدرجة الكلي

ي كالت الت ة  للمش دارس الحكومي ي الم ادي ف م اإلرش ي عملھ ويين ف دين الترب ه المرش تواج
وي  اد الترب ن منظور مشرفي اإلرش ة م ر بمحافظات الضفة الغربي الجنس لصالح تعزى لمتغي

الح  رة ولص ر الخب ذكر، ولمتغي ي ) 6-3(ال اد نفس الح إرش ر التخصص ولص نوات، ولمتغي س
  .كتوراه، ولمتغير المؤھل العلمي ولصالح الدوتربوي
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Abstrat 
This study aimed at knowing the problems facing educational 

counselors in governmental schools in the Northern Governorates (the 
West Bank Governorates) from the perspective of supervisors of 
educational counseling. For this purpose, a referred questionnaire by 
Mosleh for the year 2014 was used. It consists of five axes. The first axis 
is represented in the problems related to the school principal. The second 
axis is related to the teacher. The third axis is related to the educational 
counselor. The fourth axis is related to the student. The last axis is related 
to the society. The study was conducted on all the responding individuals 
of the study population whose number is 28 male and female supervisors 
from an original number of 33 supervisors. Then the questionnaire which 
adopted the five-point scale was distributed. Among the results of the 
study is the existence of several problems including what was in the 
fourth axis (the student). These problems re: lack of interest shown by the 
student in the aims of educational counseling at school, the student’s lack 
of respect for individual counseling sessions with the educational 
counselor. As for the fifth axis (the local society) the problems included 
the guardians’ decreasing of the role of counseling services offered by 
the educational counselor in the school, the guardians’ not following up 
with the educational counselor the issues of their children in the school, 
the weak role of Palestinian mass media in following up the importance 
of the role of the educational supervisor, and the lack of participation on 
the part of the guardians in the meetings which the counselor calls for. It 
was also indicated that there are differences in the arithmetic means of 
the total degree of the problems which face educational counselors in 
their counseling work at governmental schools in the West bank 
Governorates from the perspective of supervisors of educational 
counseling which are due to the gender variable in favor of males, the 
experience variable in favor of 3-6 years of experience, the specialization 
variable in favor of educational and psychological counseling and for the 
educational qualification variable in favor of the Ph.D. degree. 
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  المقدمة
رات  ذي عاش لفت طيني ال يم الفلس ة والتعل ام التربي ورة لنظ ددة والمتط ة المتج ة الحرك نتيج

ان ن الحرم ة م ال طويل ة  ؛واإلھم ات القمعي بب الممارس ھابس ي مارس رائيلي  الت تالل اإلس االح
دة نوات عدي د، لس ل فق ذا  انتق طينيھ وي الفلس ام الترب لّ  النظ ي ظ طين ف ة فلس ى دول ة  إل مرحل

ان  و ،هأدخلت برامج عديدة عليو ،ورة جداً متط ذي أُ  اإلرشادمن ضمنھا ك وي ال ىدخل الترب  إل
انالرتقاء بالعملية التعليمة إلى بر من أجل ا مدارسھا يم حيث باشرت، األم ة والتعل  وزارة التربي
دارسيمتخصص مرشدين تربويين بتعيين الفلسطينية ع ؛ن في الم ديم جمي اديةالخدمات  لتق  اإلرش

واجھھم في والصعوبات حل المشكالت ل مساعدتھم في بةطللل ي ت ةالت ة، وتحسين  العملي التعليمي
الضغوط النفسية لتخفيف من وطأة المشاكل وول ،واتھمذتحقيق ولھذا النشء  الدراسيالتحصيل 

  .وخارجھا المدرسة منھا داخل يعانونالتي واالجتماعية 

ً مت وزارة التربية والتعليم تولي اھتمابدأو ة ا ة التعليمي ى رأسھا ،كبيراً بالعملي واحي  وعل الن
ا، ا ع جوانبھ ة بجمي يماواللتعليمي اد س وي، فباشرت اإلرش ام  الترب م  مسئولن يبتعي 1996ع لقس

ة، و يم الحكومي ة والتعل ديريات التربي ن م ة م ل مديري ي ك اد ف ه واإلرش ت التوجي دين عين مرش
  .)2004مصلح، . (ق باإلرشاد التربويعلھم أعمال تتب نيطتحيث أ،تربويين في مدارسھا 

جزءا ال يتجزأ  اإلرشادإذ يعتبر  ،التربوي بالتربية عالقة تكامل بينھما اإلرشادوتعد عالقة 
ةمن ا ا متبادل اد، حيث يتضمن التربية، فالعالقة بينھم وي إلرش ي ال الترب يم في عمليت تعلم والتعل

ه  ة التوجي ة عملي ادوتغيير السلوك، وتتضمن التربي ة المجال و ،اإلرش ر المؤسسات التربوي تعتب
  .)2002أبو عطيه، ( ع أنحاء العالمفي جمي لإلرشادالفعال 

ؤول إنّ  اد مس ه واإلرش امج التوجي ادلية كبيرةبرن ق اإلرش ين  ،وفري ع المختص مل جمي يش
الجميع حتى يعرف كل التربوي، على أن تحدد مسؤوليات  واإلرشادوالعاملين في ميدان التوجيه 

نھم د م ه ودوره  واح ه وواجبات اديمھام ى  ،اإلرش ا يجب عل ئولينكم ه  المس امج التوجي عن برن
ة  ان يراعوأ، ووالتأھيل والخبرة اإلعدادأن يكونوا على أعلى درجة من  واإلرشاد أخالقيات عملي
اد ي  اإلرش وي ف ل الترب ةالعم اون والحماس ن التع ة م ؤولية عالي ى مس اعر، ومصلح، ( وعل الش
2010(.  

ع ويتطلب من المرشد الترب تالءم م ي ت ة الت ى رسم الخطط التربوي ة عل وي مساعدة الطلب
درات ھمميول دافھمھم وق ق الھدف الخاص وأھ وي  اإلرشادمن ، وتحقي ً (الترب ا من ) النجاح تربوي

لوكه م س ب وفھ ة الطال الل معرف ة ،خ وع الدراس ليم لن ار الس ي االختي اعدته ف ى مس ل عل  والعم
  .)2003السالمة، (تربوية وسلوكية ، وحل ما يواجھه من مشكالت تمرار فيھاومناھجھا واالس

د ددت وزارة التربي وق يمح ام  ة والتعل طينية لع الي الفلس وي  راً اأدو 1999الع د الترب للمرش
ور، ألو، طلبةللو، والھيئة التدريسية،المدرسية لإلدارةتوضيح طبيعة عمله : منھا د وولياء األم عق

رر، والنشرات لتوضيح طبيعة عمله،  وإعدادرات، الندوات والمحاض اب المتك متابعة حاالت الغي
ابالت فردو راء مق ةإج ة للطلب م ،ي ارات لھ ديم االستش ا يواجھ وتق ن صعوبات وقضايا وفيم ه م ن
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تھم، وتھمھم،  ادة دافعي ةالعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي من خالل زي  ومساعدة الطلب
ولھم و في التعرف إلى دراتھممي اء  ،ق ة أولي تقبل، ومقابل ة المس رار مھن اذ ق ى اتخ ومساعدتھم عل

  .)2006البرديني، ( ھمؤلھم في القضايا التي تھم أبنا استشاراتوتقديم ، األمور

ويوقد ازداد االھتمام  اد الترب ويينعدد المرشدين و ببرنامج اإلرش دارس  الترب ة في م دول
ً ف، فلسطين ً متفرغ اتربويً اً شدفي كل مدرسة مر ُعيّن تقريبا ديم ،ا اديةالخدمات  لتق ة اإلرش ، للطلب

  .وشمل ذلك محافظات الوطن كافة

عدم :منھايواجه مشاكل عديدة بأدواره الموكلة إليه إال أنه التربوي وبالرغم من قيام المرشد 
وع الخدمات  بأھميةوعي الطلبة  اديةون وي اإلرش دمھا المرشد الترب ي يق ضعف االتصال و ،الت

ةو المدرسة وأولياء األمور، بين اء  ،وجود نزعة لدى العاملين في المدرسة للمراقب وانتظار اختف
ب ع الطال ر المرغوب نتيجة عمل المرشد م ة خاصة و، المشكلة أو السلوك غي وفر غرف دم ت ع

  .)1985أبو غزالة، ( عمله فيھا المرشد ارسليم

ه وي في عمل ا المرشد الترب ي يواجھھ يا ومن الصعوبات الت ة ف ة المتمثل  :لصعوبات الذاتي
ادي،  ل اإلرش ي العم ة ف دم الرغب ي ع رة وضعف ف مات الشخصية والخب ة، الس ة والعلمي العملي

  .)2004عبد الھادي والعزة، ( ة عملهوتقصير المرشد في توضيح دوره وطبيع

اك صعوبات أخرى  ر خمس دولُذكرت في كما أن ھن راق، ( تقري األردن، السعودية، الع
ت، ان الكوي ي تواجه  واتضح أنّ  ،)ولبن االمشكالت الت د وضعت  داإلرش يق  ،خمسة أصناف ف

ل  اإلعدادتفاوت والعاملة في ھذا المجال،  األطرقلة : وھي ادوالخبرة لدى العاملين في حق  اإلرش
ه ال ي، والتوجي ة ومھن وجھين اتاإلمكانقل دين الم ة للمرش ي المتاح ا، والت وافر ( :منھ دم ت ع

ة ارات مقنن ادر اختب ع والمص ة المراج ة، وقل ة المحلي ى البيئ ّم ، )عل ن ث دين وم ة المرش عالق
اإلطراف ة  ب ة التربوي ة بالعملي اء  اإلدارة(المعني ة، وأولي دريس، والطلب ة الت ية، وھيئ المدرس

دام التخطيط شعور بعضھم، واإلطرافبسبب عدم تفھم ھذه ) األمور دور، وانع ذا ال  بقلة أھمية ھ
ي ي تويات،على كل المس ة نظر وزارة واجھومن الصعوبات الت وي حسب وجھ ا المرشد الترب ھ

  .)1998رضوان، ( بة للمرشد الواحدكثرة عدد الطلبة بالنس) 1986( األردنيةالتربية والتعليم 

رفي  ل مش د عم د تجس ادوق ا اإلرش دة منھ ور ع ي أم وي ف راف: الترب ى  اإلش ) 1-12(عل
ارھم ، وة/ة تربوي/مرشد تم اختي يسي ة ال مع رئ اد والتربي ة قسم اإلرش ة التربي خاصة في مديري

يم، اد  والتعل ن مشرف اإلرش ب م داد خطة ويطل ادي إلشرافلإع ددة اإلرش ون مح داف  تك األھ
ل لكل  اإلشرافوتتضمن  ،زمني محدد بإطارومرتبطة  ى األق اء في الشھر عل دل لق الفردي بمع

وي، مرشد تربوي، والزيارات الميدانية مرتين خالل الفصل ا ل لكل مرشد ترب لدراسي على األق
ال مشرف  اإلشرافوقد تكون الزيارة الميدانية في نفس يوم  ادالفردي، ومن أعم مساعدة  اإلرش

د تواجه المرشد ي ق ل الت د الصعوبات والعراقي وظيفي، وتحدي ه ال يم أدائ  المرشد التربوي في تقي
وي ن  ،الترب ل م ة التقلي اومحاول ليآثارھ ر فص داد تقري ازات والصعوبات يتضم ، وإع ن االنج

  .)2009وزارة التربية والتعليم العالي، ( والتوصيات
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دارس  وي في م اد الترب ة اإلرش الرغم من حداث ة فلسطينب ويين  ،دول ين مرشدين ترب وتعي
ا ال ؛ومشرفي اإلرشاد في كل عام ي يواجھھ ويين، للتخفيف من حدة المشكالت الت مرشدون الترب

دورھا  انعكستالتي والتحديات والصعوبات يواجه كثيراً من المشكالت  التربوي ن المرشدأ إال ب
ه ى عمل ه،و عل وب من توى المطل ى المس دوخ دوره عل ه المرش ا يواجھ اً م وي  صوص ن الترب م

رائيلي  تالل اإلس ي ظل االح ة ف ا الطلب ر بھ ي يم ية الت ي ظل الظروف القاس تمرة ف رات مس تغي
ة،و بويةالتر ھااتوتأثير ،وممارساته القمعية اة الطلب ى حي ا النفسية عل ع الباحث م ى  اندف إجراء إل

ىللتعرف ھذه الدراسة  ي  إل ه المشكالت الت وييواجھ ه المرشد الترب ين  في عمل ة تعي رغم حداث
وي ذه المشكالتو ،مشرفين في اإلرشاد الترب ول المناسبة لھ راح الحل ى  ؛القت تمكنحت المرشد  ي

  .على أكمل وجهالمھني  القيام بدوره من التربوي 

  مشكلة الدراسة
دارس  ي م وي ف اد الترب ام اإلرش ق نظ د طب طينلق ة فلس ام  دول مل 1996ع م ، وش معظ

العلوم  ،تخصصات عدة وتم اختيار وتعيين مرشدين من  المدارس األساسية والثانوية، مرتبطة ب
انية  ة واإلنس ة (التربوي س، خدم م نف ةعل اعاجتماعي م اجتم وي، عل اد نفسي وترب مشروط  ، إرش

ة  ي خدم ةبفرع ل  اجتماعي ي العم نوات ف الث س رة ث اديأو خب ي  اإلرش ي أو دورات ف والنفس
ي ال النفس اقھمو )المج ة إلح دورات مكثف ل تعزيرلتبص ب ن أج يھم م ة إل أدوارھم الموكل ز ھم ب ي
اد  ، حيث يكون عمله بالتنسيق مع مدير المدرسةة في المدارسيالعملية التعليم ورئيس قسم اإلرش

ة تربالو ةي يم  الخاص ة والتعل ة التربي ي مديري ة ف ي متابع ؤونف ة ش ة والطلب يما  وال ،المدرس س
ا ة منھ ة التربوي كالت الطلب ة مش وقين ، ودراس ً والمتف يا أخرين دراس اب  ،المت ة الغي ة حال ودراس

وغيرھا من ومساعدة الطالب في تحديد مساره المھني ضمن برامج خصصت لذلك،  ،بيوالترس
  .لھا المناسبة ووضع الحلول،تعترض سير العملية الدراسية  المشاكل التي

ا ذكر  استناداً  ً آإلى م ا احث، ومن نف رة الب ا ياإلرشادفي العمل ن يخب ، ومن خالل متابعتھم
وي، تقاريرفي المدارس، ومتابعة التربوي عمل المرشد  ي و مشرفي اإلرشاد الترب ق العمل التطبي

ين ومن ،كثب عنلمقرر التربية العملية  دت للمعلم ي عق رة الت دارس  خالل الدورات الكثي في الم
وان  ت عن دريب"تح دة ت ة وح ة " المدرس يع التربوي ي المواض ددة ف ملت دورات متع ي ش الت
 في المدارس، الحظلمتابعة عملھم ) 2008(عام  ، ورغم تعيين مشرفي إرشاد تربويواإلرشادية

د التر أن انالباحث ه المرش دة تواج اكل عدي اك مش ويھن ة ب ي المدرس ق ف ة،  تتعل دير المدرس بم
ق دور المرشد ، والمجتمع المحلي، والطالب، والمعلم والمرشد، د تعي وي والتي ق ام  عنالترب القي
ا المرشد ب ليه بعض الدراساتإ أشارته، وھذا ما الموكلة ب هبواجبات دة يواجھھ وجود مشاكل عدي

ه ي عمل وي ف دة الترب ات عدي ي بيئ ةك ف م، ( دراس ذا ، )2011جاس أىل راءإ انالباحث ارت ذه  ج ھ
ذه المشاكل الدراسة من أجل تسليط الضو ى ھ اء عل ى الحد منھ لللعمل عل ا يشھده  ، وال نغف م

يركز على الطالب بوصفه محور  فكري وتربوي الذي باتو علمي لسطيني من تطورالشعب الف
ة ة العقلي ى التنمي زاً عل اك تركي ةوالذھ العملية التربوية، أي أن ھن ا ني ذا  بأبعادھ ة، ل نحن المختلف ف

  .والتربوي تفھم دور المرشد بشكل فعال في أخذ دوره في المحيط التعليمي إلىحاجة ب
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  :اآلتيعن السؤال الرئيس  اإلجابةوتتحدد مشكلة الدراسة في 

ةتواجه المرشدين التربويين  التيما المشكالت  دارس الحكومي م اإلرشادي في الم  في عملھ
  من منظور مشرفي اإلرشاد التربوي الشماليةبالمحافظات 

  :اآلتيةالتساؤالت  عن اإلجابةينبغي  عن ھذا السؤال لإلجابة

م اإلرشادي في .1 ويين في عملھ دارس  ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين الترب الم
  ؟الجنس باختالف متغير مشرفي اإلرشاد من منظور بالمحافظات الشماليةالحكومية 

دارس ھل تختلف  .2 م اإلرشادي في الم ويين في عملھ المشكالت التي تواجه المرشدين الترب
  مشرفي اإلرشاد باختالف متغير الخبرة؟ من منظور بالمحافظات الشماليةية الحكوم

دارس  .3 م اإلرشادي في الم ويين في عملھ ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين الترب
  مشرفي اإلرشاد باختالف متغير التخصص؟ من منظور بالمحافظات الشماليةالحكومية 

دارس  .4 م اإلرشادي في الم ويين في عملھ ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين الترب
ة  ماليةالحكومي ات الش ور بالمحافظ ن منظ ل  م ر المؤھ اختالف متغي اد ب رفي اإلرش مش
  العلمي؟

  أھمية الدراسة
ذه الدراسة من  ة ھ أھم عن مجالتنبع أھمي ا ب ه اھتمامھ وي واإلرشاداصر التوجي في  الترب

  :فائدة لكل من مصدريمكن أن تكون  ولذلك، وھو المرشد التربوي ،المدارس

ذه الدراسة في  ،التربوي اإلرشادممثلة بدائرة العالي الوزارة التربية والتعليم  .1 حيث تسھم ھ
وي  اإلرشاديةتطوير العملية  تم من خالل كشف المشكالت التي تواجه المرشد الترب ى ي حت

  .تالفيھا أو الحد منھا

رفي  .2 يم ومش ة والتعل ة التربي ادمديري ة اإلرش ي المديري ا ،ف ن  إذ إنھ ل م رھم للتقلي ت نظ تلف
ديمالتربوي التي تواجه المرشد المشاكل  اديةالخدمات  وتعيقه عن تق ر للط اإلرش ة، وتعتب لب

  .ينمعرفة الباحث األولى من نوعھا في محافظات الضفة الغربية ضمن حدود ھذه الدراسة

  .قدر اإلمكان منھا للحد ،في عمله تبصره بأھم المشكالت التي يواجھھا ،إذالمرشد التربوي .3

ي  انيأمل الباحثو ذه المشكالت الت ة دراسة ھ أن تنجح ھذه الدراسة في لفت النظر إلى أھمي
ا المرشد  وي قد يواجھھ ة،الترب ا التعليمي دارس بمختلف مراحلھ ا في الم ه أنظ احثين وتوجي ر الب

  .اإلرشاديةالمزيد من الدراسات المتعلقة بالعملية  إلجراء

  أھداف الدراسة
دارس المشكالت التي  إلى التعرف .1 م اإلرشادي في الم تواجه المرشدين التربويين في عملھ

  .مشرفي اإلرشاد التربوي منظور بالمحافظات الشمالية منالحكومية 
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ة .2 رات الدراس ر متغي ان أث نس، ( بي رة، الوالج ي ) التخصصوخب ادي ف ل اإلرش ي العم ف
  .مشرفي اإلرشاد التربوي منظور الشمالية منبمحافظات المدارس الحكومية 

  حدود الدراسة
  :تيةاآلتمت ھذه الدراسة في إطار الحدود 

  .مديريات المحافظات الشماليةالحكومية في مدارس المدارس : الحدود المكانية −

  .2013 – 2012 العام الدراسي: مانيةالزالحدود  −

مديريات في  راسة على جميع مشرفي اإلرشاد التربويالد اقتصرت: الحدود البشرية −
  .التربية والتعليم في مدارس المحافظات الشمالية

  مصطلحات الدراسة

  التعريفات اإلجرائية
ة دارس الحكومي يم  :الم ة والتعل وزارة التربي ة ل ة التابع ية والثانوي دارس األساس الي الم الع

  .لسطينية، والتي يوجد فيھا مراكز إرشاد تربويالف

يم الفلسطينية شخص مھني تم تعينه :المرشد التربوي ل في ويعم ،من وزارة التربية والتعل
ة دارس الحكومي ة ،الم اعدة الطلب ه مس ى عاتق ع عل ي  ويق ل ف اكلح حية  المش ة والص التربوي

  .واالجتماعية والسلوكية

وي اد الترب رف اإلرش د  :مش و مرش يم ھ ة والتعل ن وزارة التربي ف م وي مكل الي ترب الع
ة مھنيةلللمتابعة ا دارس الحكومي املين في الم ويين الع وم للمرشدين الترب ى دبل ، وھو حاصل عل

ي اإل ال متخصص ف راف ع تش ة بيرزي ن جامع ي م ة  .المھن ة التربي ي مديري ه ف ان عمل ومك
 ً ا ع إداري يم، ويتب ة ال والتعل اد والتربي م اإلرش رئيس قس دائرة ل ا ل ع مھني ة، ويتب ي المديري خاصة ف

  .التربية والتعليم العالي وزارةاإلرشاد التربوي في اإلدارة العامة لإلرشاد والتربية الخاصة في 

كالت ة  :المش اتمجموع م المعوق ب والمعل دير والطال ق بالم ي تتعل وي الت د الترب  والمرش
ه والتي قد تعيق المرشد التربوي في م ،والمجتمع المحلي دارس السلطة الوطنية من القيام بواجبات

االستبانة اإلرشادية الموكلة له، والتي يعبر عنھا كماً من خالل استجابة المرشدين التربويين على 
  .المعدة لذلك

  الدراسات السابقة
ة  ه من وجھ وي في عمل ھناك دراسات كثيرة تناولت المشكالت التي يواجھھا المرشد الترب

تم أجراؤھا ، إال أن ھذه الدراسات التربويين ينالمرشدولبة ومديري المدارس المعلمين والطنظر 
رة  اھذه الدراسات لما لھ انتعيين مشرفي اإلرشاد التربوي، لذا سيعرض الباحث قبل من أھمية كبي

  .في البحث
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لح  رى مص ر 2014(أج د النش ه ) قي ي تواج كالت الت ى المش رف إل دفت للتع ة ھ دراس
ويين تبانه  المرشدين الترب ذا الغرض صممت اس م، لھ ة بمحافظة بيت لح دارس الحكومي في الم

الغ عددھم  راد المجتمع الب ع أف ى جمي د أجريت الدراسة عل اور، وق ة من خمسة مح ) 44(مكون
ان في : مرشداً ومرشدة، ومن النتائج التي توصلت إليھا الدراسة وجود مشكالت عديدة منھا ا ك م

ث  ور الثال م(المح ي) المعل ة : وھ ن أھمي ل م اعره، ويقل ة ومش يس الطلب اة أحاس ب مراع يتجن
ر المشكالت ) المرشد(اھتمامات وقدرات الطلبة في الصف، وفي المحور الخامس  وھي من أكث

ي ل ف ث وتتمث ي البح ة : ف ة، وقل ي المدرس وي ف د الترب اطات المرش ددة لنش ة المح ة الميزاني قل
وي المعرفة بكيفية إجراء األبحاث العلمية، وانشغ الال المرشد الترب ة في  باألعم ة المرھق الكتابي

ابية للدرجة  ات في المتوسطات الحس ين أيضاً وجود فروق السجالت والملفات اإلرشادية، وقد تب
ر  الكلية التي تواجه المرشدين التربويين في عملھم اإلرشادي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغي

  .التخصص لصالح علم االجتماع

ىللتعرف  ھدفت دراسة) 2011(أجرى جاسم  ق كشف  إل وي عن طري اد الترب ر اإلرش أث
دارس وي في الم ل النقاب عن المشاكل التي تواجه عمل المرشد الترب ة في محافظة باب ، الثانوي

ن  ث م ة البح ت عين د) 20(فتكون ً  اً مرش ا دارس ) 20(و تربوي ي الم ون ف ة يعمل دة تربوي مرش
ائج ، حيث اعت)2010 – 2009(المتوسطة لعام  ى النت نھج الوصفي للوصول إل ة الم مدت الباحث

تبانة أداة تعملت االس يرھا، واس ا وتفس دفھا وتحليلھ ى ھ ول إل ل الوص ن أج ا م لت لبحثھ ، توص
دور اإلرشاد التربوي ومدى تأثيره على المجتمع ل عدم وجود وعي: الدراسة إلى عدة نتائج أھمھا

ام كل ع اص ،بش كل خ ة بش ى المدرس اك ض ،وعل ً عفوأن ھن اء  ا د وأولي ين المرش ة ب ي العالق ف
ه،  ه المكلف ب ين أداء عمل ه وب وي يحول بين ة للمرشد الترب األمور، وأيضا عدم تخصيص غرف

  .لمرشد التربوي والھيئة التدريسيةباإلضافة إلى عدم التفاعل بين ا

المشكالت التي تواجه المرشد الطالبي  التعرف إلى ھدفھادراسة ) 2010(أجرى آل عارم 
ن ة م ع الدراس ون مجتم ث تك ي، حي ي والمھن دريب التقن ة للت ة العام ي المؤسس ع ف رفي  جمي مش

ة  ة في المملك ة الحكومي د المھني ة والمعاھ ات التقني ويين في الكلي التوجيه وجميع المرشدين الترب
نھم، )100(عددھم البالغ و ،السعودية داً ) 76(مشرفاً، و) 24( م نھج استخدم الباحث الو، مرش م

د لل أداةً استخدم االستبانة  كمالتحقيق ھدف الدراسة،  صفيالو ائج الدراسةدراسة، وق : أظھرت نت
د ة للت ة العام ي المؤسس ي ف د الطالب ه المرش كالت تواج ود مش ب وج ي حس ي والمھن ريب التقن

ب  رية، (الترتي ة والبش كالت المادي دربينوالمش ة بالمت كالت المتعلق ور،  ،المش اء األم وأولي
ين ،)المشكالت المھنية والفنية وأخيراً اإلدارية والتنظيمية، المشكالت و ا تب روق ذات  كم وجود ف

تجابات  ين متوسطات اس ة إحصائية ب راد دالل راتأف ة حسب بعض المتغي ة الدراس : وھي ،عين
ة إحصائية حول  ووجود) نوع العمل، والتخصص، وسنوات الخبرة( م في آفروق ذات دالل رائھ

ة وال كالت المھني ة، المش ودفني ين وج م يتب ا ل ول  بينم ائية ح ة إحص روق ذات دالل ي آف م ف رائھ
ور،والتنظيمية، والمشكالت المادية  المشكالت اإلدارية  والبشرية المتعلقة بالمتدربين وأولياء األم

 ً رائھم في المشكالت آفروق ذات داللة إحصائية حول  لم يتبين وجودالمؤھل العلمي  لمتغير ووفقا
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ة والف كالت المھني رية، والمش ة والبش كالت المادي ة، والمش ة والتنظيمي كالت اإلداري ة، والمش ني
  .المتعلقة بالمتدربين وأولياء األمور

ي  دفھادراسة  )2006(أجرى البردين ىالتعرف  ھ دارس  إل ي الم وي ف اد الترب ع اإلرش واق
ى ،التابعة للحكومة ووكالة الغوث الدولية في محافظات غزة رز  والوقوف عل ي أب المشكالت الت

ول المناسبةوضع و ،تواجه المرشدين التربويين ا الحل د ، لھ نھج الوصفي وق استخدم الباحث الم
ي، ن  التحليل ة م تبانة مكون تخدم اس ا اس ي) 45(كم االت ھ ة مج ى ثالث ة عل رة موزع ال : فق مج

المرشدين والھيئة التدريسية، وظروف عمل ، المشكالت التي تتعلق باإلعداد والتدريب، واإلدارة
ة  ة الدراس ة) 269(وبلغت عين ة والوكال دارس الحكوم ن م دة م داً ومرش ائج  ،مرش م نت ن أھ وم

ً ھناك اتفاق أن الدراسة ي تواجه المرشدين ا ات المشكالت الت وبالنسبة للمحاور  ،في ترتيب أولوي
ً  مرتبطةأتضح أن جميع محاور االستبانة  ة  إحصائيةداللة  ذا ارتباطا تبانةمع الدرجة الكلي ، لالس

د حصل محور  دارھا  اإلدارةوق ة مق بة مئوي ى نس داً  ،%)92(عل رة ج بة كبي واحتلت  ،وھي نس
ة ف )المشكالت في ظروف عمل المرشدين( محورأما الترتيب األول، و ى نسبة مئوي حصل عل

رة%) 87( اني، ،وھي نسبة كبي او واحتلت الترتيب الث دريب اإلعدادمشكالت (محور  أم ) والت
ً %) 76(نسبة مئوية مقدارھا  حصل علىف ين أيضا  وھي نسبة كبيرة واحتلت الترتيب الثالث، وتب

دريب  اإلعدادفي مشكالت  )0.05( داللة عند مستوى إحصائيةأنه ال توجد فروق ذات داللة  والت
ة  روق ذات دالل اك ف نس، وھن ر الج ى متغي زى إل دين يع ل المرش روف عم ائيةوظ د  إحص عن

ر الجنس في مشكال) 0.05(مستوى  ى متغي ت اإلدارة والھيئة التدريسية لدى المرشدين تعزى إل
في مشكالت اإلدارة ) 0.05(عند مستوى  إحصائية، وال يوجد فروق ذات داللة ولصالح الذكور

  .متغير المنطقة التعليمية إلىوالھيئة التدريسية ومشكالت ظروف العمل تعزى 

المة  رى الس ة ) 2003(أج دفھادراس رف إل ھ دارس  ىالتع ي الم وي ف د الترب أداء المرش
ة الثانو ةالحكومي ين وقباطي ديريتي جن دارس م ي م ة ف ين  ي ن اإلداري ل م ر ك ة نظ ن وجھ م

ين، ة  والمعلم دارس الثانوي ي الم ين ف ين والمعلم ع اإلداري ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم وتك
ام الباحث بتطوير) 826(الحكومية، والبالغ عددھم  ة  إدارياً ومعلماً، حيث ق تبانة ضمت أربع اس

ي، : (مجاالت ھي ة، مجال الشخصية، المجال العلمي المھن ات االجتماعي المجال ومجال العالق
ي ي التطبيق دارس )الفن ي الم وي ف د  الترب توى أداء المرش ة أن مس ائج الدراس ن نت ين م د تب ، وق

ى المستوى  راً عل ان كبي ي للمجاالت الحكومية الثانوية في مدارس مديريتي جنين وقباطيه ك الكل
، وكذلك تبين أن مستوى أداء المرشد %)79(بنسبة ) 395(األربعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

 ً الجنس، والخبرة، والمؤھل العلمي، حيث أن مستوى أداء المرشد  لمتغيرات التربوي يختلف تبعا
ع المجاالت، وت ين أن مستوى التربوي عند اإلناث أعلى من مستوى أدائه عند الذكور وفي جمي ب

االت  ي للمج توى الكل ى المس روق عل ت الف ث كان رة، حي ر الخب اً لمتغي ف تبع د يختل أداء المرش
توى  ر  )11(لصالح مس ا لمتغي ف تبع وي يختل د الترب توى أداء المرش ين أن مس أكثر، وتب نة ف س

ي لصالح  ى المستوى الكل روق عل ي، حيث كانت الف الوريوس (المؤھل العلم ال+ بك وم ع ) دبل
  .)3.96(متوسط حسابي ب
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رى عوض  ة )2003(أج ى دراس رف إل دفھا التع ة  ھ دارس الحكومي ديري الم ات م اتجاھ
ان  ،بمحافظات غزة نحو اإلرشاد التربوي ى بي وعالقتھا بأداء المرشدين التربويين، كما ھدفت إل

ة يومستوى المدرسة التي يد جنس المديرية، وسنوات خبرته،"أثر متغيرات  ابع رھا، والمديري الت
ى المجتمع المكون " لھا تبانة عل في اتجاھات المديرين نحو اإلرشاد التربوي، وقد تم تطبيق االس

ن  دير) 62(م ى ) 79(و ام وي عل د الترب اس أداء المرش ق مقي م تطبي ديرة، وت د) 62(م  امرش
ديري) 79(و ين اتجاھات م ة ضعيفة ب اط ايجابي ة ارتب ه يوجد عالق ائج أن  مرشدة، وتبين من النت

ويين، حيث كانت درجة معامل  وي وأداء المرشدين الترب المدارس الحكومية نحو اإلرشاد الترب
  ).0+.29( ارتباط بيرسون التجاھات مديري المدارس وأداء المرشدين التربويين

اجز  ة ) 2001(أجرى الع دفھادراس رف  ھ ىالتع د  إل وي ودور المرش اد الترب ع اإلرش واق
ك ى المش افة إل وي باإلض ة الترب دارس الثانوي ية والم دارس األساس ي الم ه ف ي تواجھ الت الت

ر ذه المشكالت بمتغي ة ھ دى عالق زة، وم ة  اتبمحافظات غ ة والمنطق ة التعليمي الجنس والمرحل
دارس ذه الم ع المرشدين بھ الغ عددھم  ،التعليمية، تكون مجتمع الدراسة من جمي من ) 105(والب

دين  دة(المرش د ومرش ة الد) مرش ت عين ة وبلغ داً ) 88(راس بة  مرش دة بنس ن %) 84(ومرش م
ىومجتمع الدراسة تم اختيارھم بالطريقة العشوائية البسيطة،  ) 27( تم تصميم استبانة اشتملت عل

ائج أن ) 3(فقرة موزعة على  تبانة، وبينت النت مجاالت باإلضافة إلى سؤال مفتوح في نھاية االس
ى  ة إل دارس بحاج ي الم وي ف اد الترب ع اإلرش ود، وأن دور واق و موج ا ھ ر مم ام أكب م واھتم دع
ا  رة، كم ة  أوضحتالمرشد التربوي فاعل وعليه مھمات كبي ائج أن مجال المشكالت المتعلق النت

درھا  ةباإلعداد والتدريب حاز على المرتبة األولى بالنسبة للمجاالت الثالث ، %)79.33(بنسبة ق
ي المر ل ف روف العم كالت ظ ق بمش ال المتعل اء المج درھا وج ة ق بة مئوي ة بنس ة الثاني تب

في المرتبة الثالثة بنسبة مئوية قدرھا  المدرسيةوجاءت المشكالت المتعلقة باإلدارة  ،%)74.17(
طات %)56.49( ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ائج ع رت النت ا أظھ ، كم

ة  المشكالت لدى المرشدين تعزى إلى الجنس والمرحلة التعليمية التي يعمل ة التعليمي بھا والمنطق
  .التابع لھا

ز رى الكرن ة ) 2001( أج ى معرف دفت إل ة ھ ويين دراس دين الترب ة المرش ة ممارس درج
وب ا ديريات جن ة في ضوء أدوارھم اإلرشادية في فلسطين من وجھة نظرھم في م لضفة الغربي

رات رة، والتخصص( :عدة متغي ي، سنوات الخب ر، المؤھل العلم وو )الجنس، العم ع تك ن مجتم
تبانة ومرشداً ومرشدة، ) 78( وعددھم ،الدراسة من جميع المرشدين التربويين استخدم الباحث اس

ويين أن درجة ممارسة ن سبعة محاور، وتبين من النتائج مكونة م مالمرشدين الترب  كانت أدوارھ
اد ادية للمدرسة، أو إرش رامج إرش ة، أو متاية لبدرجة متوسطة سواء من حيث وضع ب ة لطلب بع

دين وأولي اعدة الوال ي، أو مس يل الدراس حية والتحص واحي الص اكل الن ل مش ي ح ور ف اء األم
ائھم، تالف أبن ى اخ طة عل ة متوس ادية بدرج أدوارھم اإلرش ون ب ويين يقوم دين الترب  وأن المرش

  .)تخصصاتھموسنوات الخبرة،  جنسھم، مؤھالتھم،(

رى يرس أج ي وس ر، ل ول  ),Serres, 2007  &Nichter,Li( نيتش اء ح  آراءاستقص
ة لتحدي اس الحكومي دارس تكس ي م ويين ف دين الترب ويين المرش دين الترب ام المرش دى إلم د م
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ي با دين ف ة المرش عتھا جمعي ي وض ة الت ايير الوطني المع ة  أمريك ادلعملي د  اإلرش ودور المرش
ق دراسة مسحية شملت  اإلرشاديةالتربوي في البرامج  داً ) 495(السنوية عن طري ين و ،مرش تب

التزود  زامھم ب ة يتشاركون في الت ع المراحل التعليمي من النتائج أن المرشدين التربويين في جمي
ة ين الطلب افس ب وير وغرس حب التن ام بتط زز التحصيل واالھتم ي تع ة الت الخبرات الالزم ، ب

 .وتزويد الطلبة بالمھارات الشخصية والمھارات االجتماعية وتنميتھا

رى ي أج ة )Chandler, 2002( غيالن دارس  دراس دراء الم وم م د مفھ ى تحدي دفت إل ھ
دراء  اقتصرتالثانوية بالنسبة لدور المرشد التربوي في المدرسة،  عينة الدراسة على أعضاء وم

ر من  ذين قضوا أكث ة ال دارس الثانوي دراء  خمسالم ور م د بل ية، وق ي اإلدارة المدرس نوات ف س
دائه الوظيفي ومھاراته الضرورية وصفاته الشخصية، المدارس دور المرشد التربوي من خالل أ

ي المدرسة وي ف اك ست وظائف للمرشد الترب داً ھن ل، وتسجيل : وھي ،وتحدي دفاع عن الطف ال
ة، ات إداري ادية، ومھم ة،  المالحظات اإلرش ة تربوي اكلھم، ووظيف ل مش ي ح ة ف ع للطلب ومرج

د ادية، وق دائرة اإلرش يم ال ه وتعل ي توجي وي ف ائج  وتخطيط ترب ن النت ين م ه تب ع أن د أن يتمت ال ب
ى  درة عل راد، والق ع األف د م كالت، واالتصال الجي ل المش ى ح ه عل ي قدرت وي ف د الترب المرش

  .التعامل مع األزمات

ىدراسة ھدفت ) Doris, 2001( دوريس أجرى د  إل وظيفي عن د مستوى الرضا ال تحدي
ا في الوال ة فرجيني ة في والي ة الدراسة من مرشدي المدارس االبتدائي ات المتحدة، تكونت عين ي

ي رابطة المرشد اً مرشد) 444( ة مسجلين ف ا، بوالي ات  فرجيني وذج المعلوم استخدم الباحث نم
وظيفي،  ا ال ن الرض وتا ع ة مينس اس جامع ة ومقي ة أن والفردي ائج الدراس ت نت ن % 90بين م

ى مشاعر المرشدين راضون عن وظائفھم الحالية، وقد كان للعوامل البيئة واال أثير عل ة ت جتماعي
شعورھم بالضغط  إلىأشاروا وبدوا عدم رضاھم عن الوظيفة، شدين حول وظائفھم، والذين أالمر

  .والتوتر من األدوار والطلبات المعقدة التي تنتظرھم

اندلرك أجرى ىدراسة ھدفت ) Ghilani, 2000( ش اس  إل اتقي دور واألداء  الفروق في ال
ا مرشد المرح وم بھ ذي يق ة نظر ال ة من وجھ ة الثانوي ي إل ين ف ين واإلداري ة والمعلم حدى الطلب

دارس  ت)Pittsburgh(م د اس دالً ، وق تطالعاً مع ث اس ويس  خدم الباح ا ل ام بھ د  ،)1978(ق وق
ر ة عش وع ثالث ن مجم ئلة م بعة أس تخدام س ديل اس من التع ؤاال تض ين  س ن ب ة م افة أربع إض

ويس ي ، وال)1978( المجموعات التي استخدمھا ل ة الت ين  استخدمتطريق د تب ھي الوصفية، وق
وم  واإلداريينمن النتائج أن الطلبة والمعلمين  ذي يق دور ال قد أظھروا اقتناعا بالجوانب السبعة لل

ات في اوھي ضرورية يجب تو ،به المرشد فرھا في المرشد، وفي الوقت الذي تكمن فيه االختالف
ى مجاالت أداء المرشد، فقد اعتبر كل من الطلب ين دور المرشد بالمتوسط إل ة والمعلمين واإلداري

  .فوق المتوسط في كافة المجاالت

ة في شمال  إلىالتعرف  ھدفھا )Termaat, 2000( تيرمات أجرى وظائف المرشد الحالي
ا)فيرجينا( اتھم؟، كيف يشعر : ، وقد تم طرحھا على شكل أسئلة منھ كيف يقضي المرشدون أوق

ستغالل وقته اطاتھم اإلرشادية؟، بأي طريقة يرغب المرشد في تغيير االمرشدون تجاه قيامھم بنش
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ائج و للنشاطات اإلرشادية؟ ى أشارت النت النشاطات  إدارةيتمتعون بحسن إعداد  أن المرشدينإل
ادة، % 12في االستشارة، و% 17من وقتھم في اإلرشاد، و% 46اإلرشادية، ويستغلون  في القي

ر في الخ% 18في التنسيق، و% 7و دمات الحكومية، كما يرغب المرشدون في قضاء وقت أكب
ى شكل رادي وعل ام  مجموعات صغيرة، وبوقت للعمل مع الطالب بشكل إف ل في تنسيق مھ أق

  .تجريبية وحكومية

وقعات المھنية لمشرفي المرشد دراسة ھدفت إلى معاينة الت) Smith, 2001( سميث أجرى
يم للمرش رة التعل ات خب ة بمتطلب رة ضرورية أم أن المتعلق ذه الخب ت ھ ا إذا كان وي، وفيم د الترب

ة الدراسة من التدريب الميداني ھو  م، تكونت عين ع أعضاء رابطة المرشد والمشرف المھ جمي
ددھم  وي وع نھم) 181(الترب واً م اد،) 38( عض رفي اإلرش ن مش وا م ون  ليس م مؤھل ومعظمھ

ين من النبشھادات تتالءم مع البحث، وت ائج أن معظمب دون المشرفين  ت ة يعتق رة التعليمي أن الخب
تقبل المعلم للمرشد في و وإنھا تساعد في إدارة الصفلدى المرشد مفيدة ولكنھا ليست ضرورية، 

  .غرفة الصف

  التعقيب على الدراسات السابقة
احث ين للب ن دراسات وأبحاث تب بق م ا س تعراض م ن خالل اس د  أن بعضھا ينم ى تؤك عل

ى ، مرشد التربوي في عملهت تواجه الوجود مشكال ةوالتي تعمل عل وي  إعاق ام المرشد الترب قي
ي أشارت  )2014 ،مصلح(كدراسة  ،التربوية واإلرشادية في المدارس أداء دوره في العمليةب الت

م والمرشد، لمحليإلى مشاكل تتعلق بالمجتمع ا ي أشارت ) 2006 ،البرديني( دراسةو والمعل الت
ى ق  إل اكل تتعل اإلدارةمش د، ب ل المرش روف عم داد، وظ دريب، واإلع ةو والت م( دراس  ،جاس

ي ) 2011 ىالت ارت إل دم أش ي يخص  ع ود وع ع، وج ى المجتم أثيره عل دى ت د وم دور المرش
ور اء األم ين المرشد وأولي ة ب ة للمرشد، ، وعدم تخصيصوضعف في العالق ذلك  غرف عدم وك
ة التدريسية وي والھيئ ين المرشد الترب ارم آل دراسة، والتفاعل ب ي أشارت ،)2010( ع ى الت  إل

ي والمھني دريب التقن ة للت  دراسةو ،وجود مشكالت تواجه المرشد الطالبي في المؤسسة العام
ى اإلرشادأن إلى  التي أشارت )2001 ،العاجز( ر،  التربوي بحاجة إل ام كبي دراسة ودعم واھتم
المة( ارت ) 2003 ،الس ي أش ى الت وإل د الترب توى أداء المرش رات أن مس اً لمتغي ف تبع ي يختل

ي ل العلم رة، والمؤھ نس، والخب ة عوضو ،الج ة  )2003( دراس ود عالق ى وج ارت إل ي أش الت
وي وأداء  ارتباطية اد الترب ة نحو اإلرش دارس الحكومي ديري الم ين اتجاھات م ايجابية ضعيفة ب

ذلك  .المرشدين التربويين ي أشارت ،)Doris, 2001( دوريس دراسةوك ى الت من % 90أن  إل
ي دراسةالمرشدين راضون عن وظائفھم الحالية، و ى ،)Ghilani, 2000( غيالن ي أشارت إل الت

ه المرشد واإلداريينأن الطلبة والمعلمين  وم ب ، قد أظھروا اقتناعا بالجوانب السبعة للدور الذي يق
يرسو ي وس ر، ل ة نيتش ارت،),Serres, 2007  &Nichter, Li( دراس ي أش ى الت أن  إل

ة المرشدين ين الطلب ة  يتشاركون في تعزيز التحصيل واالھتمام بالتنافس االيجابي ب د الطلب وتزوي
ة ارات الشخصية واالجتماعي اندلر دراسة، وبالمھ ي أشارت  ،)Chandler, 2002( كش ى الت إل

ه  وي أن د الترب ع المرش د أن يتمت درة ال ب راد بالق ع األف د م كالت واالتصال الجي ل المش ى ح عل
ات،والقدرة على ا ي أشارت )Termaat, 2000( تيرمات دراسةو لتعامل مع األزم ى الت أن  إل
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اديةالمرشدين يتمتعون بحسن إدارة النشاطات  اد، % 46، ويستغلون اإلرش تھم في اإلرش من وق
ادة، و% 12في االستشارة، و% 17و ة، % 18في التنسيق، و% 7في القي في الخدمات الحكومي

ت اء وق ي قض دون ف ب المرش ا يرغ كل  كم ى ش رادي وعل كل انف ة بش ع الطلب ل م ر للعم أكب
ى  إلى التي أشارت )Smith, 2001( سميث دراسةمجموعات صغيرة، و أن معظم المشرفين عل

  .ولكنھا ليست ضرورية ،عمل المرشد يعتقدون أن الخبرة التعليمية لدى المرشد مفيدة

ث  ةحي اء أداة الدراس ي بن ابقة ف ات الس ن الدراس ث م تفاد الباح ميم اس ة  ،ھاوتص ومناقش
، إال اسة مع كثير من الدراسات السابقةوعلى الرغم من تشابه ھذه الدرنتائجھا، وتحديد مشكلتھا، 

ا ا أنھ ن غيرھ از ع ا تناول تمت ه  تبأنھ ي تواج كالت الت م المش ي عملھ ويين ف دين الترب المرش
ة فة الغربي ات الض ة بمحافظ دارس الحكومي ي الم ادي ف رفي اإلرش ور مش ن منظ اد  م اإلرش

  .اإلرشاد التربوي ، وھي مشرفوالتربوي، حيث تمثل التميز في الجھة التي ستحدد المشكالت

  إجراءات الدراسة

 منھج الدراسة
نھج الوصفي  راً  المسحياستخدم الباحث الم هلمال نظ نھج  ءمت و الم ة، وھ أغراض الدراس

  .عوامل المحيطةراسة الظاھرة كما ھي في الواقع، ويحللھا في ضوء الالذي يھتم بد

  مجتمع الدراسة
وي تكون اد الترب ع مشرفي اإلرش ة مجتمع الدراسة من جمي  ،في محافظات الضفة الغربي

الي بحسب السجالت مشرفاً ومشرفة )33(والبالغ عددھم  يم الع ة والتعل  الرسمية في وزارة التربي
راد المجتمع2013-2012للعام الدراسي  ع أف د شملت الدراسة جمي م المس ، وق ) 28(تجيبين وھ
  .مشرفاً ومشرفة

  أداة الدراسة
حيث  ،)قيد النشر 2014(مة للباحث مصلح تم استخدام استبانة محك لتحقيق أھداف الدراسة

إلى خبرته السابقة في قسم  باإلضافةرجع إلى األدب والدراسات السابقة والمراجع المتخصصة، 
وي، ىحيث اشتملت األ الصحة المدرسية واإلرشاد الترب ى خمسة ) 70( داة عل رة موزعة عل فق

دير المدرسة، -1 :وھي، محاور ق بم رة 18(وتكون من  مشكالت تتعل ق  -2 )فق مشكالت تتعل
وي، وتكون من -3فقرة ) 23( ون منبالمعلم، وتك رة 13( مشكالت تتعلق بالمرشد الترب  -4) فق

وتكون  جتمع الدراسي،مشكالت تتعلق بالم -5، )فقرات10(وتكون من  مشكالت تتعلق بالطالب،
ً  توأعطي ،)فقرات 6(من  ً  لكل فقرة من فقرات األداة وزنا درجا لم  م الخماسي، ) ليكرت(وفق س

  .قليلة جداً  )1( قليلة، )2( متوسطة، )3( كبيرة،) 4(، كبيرة جداً  )5: (اآلتيوالتقدير على النحو 
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  صدق األداة
دكتوراه للتأكد من صدق األداة عرضھا مصلح على ستة محكمين من ة الماجستير وال ، حمل

وتوزعت على خمسة محاور، وقد أخذ  فقرة،) 72(وقد تكونت االستبانة في صورتھا األولية من 
رة من المحور األول ين حيث حذفت فق ديالت المحكم ق ( الباحث باقتراحات وتع مشكالت تتعل

ة دير المدرس ة عن اإلرش( :وھي )بم دير المدرس ا م ي يجريھ ة األبحاث الت ي قل وي ف اد الترب
اني  ).مدارس المحافظة رة من المحور الث ا حذفت فق ق بالطالب(كم ة : (وھي) مشكالت تتعل قل

ة ي المدرس وي ف د الترب ل المرش ة عم دور وأھمي ة ل ي صورتھا )المطالع تبانة ف ت االس ، وتكون
رات ومن الفق وقد جرى تعديل على بعض الفقرات في المحاور األربعة، فقرة،) 70(النھائية من 

يقلل من أھمية اإلرشاد (: الفقرة اآلتية) مشكالت تتعلق بمدير المدرسة(المعدلة في المحور األول 
ة ي المدرس وي ف د الترب ه المرش وم ب ذي يق ديل( )الجمعي ال ل التع ديل)قب د التع ل من (: ، وبع يقل

وي في المدرسة ه المرشد الترب وم ب رات ال )أھمية اإلرشاد الجماعي الذي يق ة في ومن الفق معدل
اني ور الث ب: (المح ق بالطال كالت تتعل ة) مش رة اآلتي ديم (: الفق ن تق ي اإلفصاح ع وة ف اوم بق يق

كلته ة بمش ات الخاص ديل( )المعلوم ل التع ديل) قب د التع ديم (: وبع ن تق اح ع ن اإلفص ع ع يمتن
كلته ة بمش ات الخاص ث ،)المعلوم ور الثال ي المح ة ف رات المعدل ن الفق ق : (وم كالت تتعل مش

د في المدرسة(: الفقرة اآلتية) لمجتمع المحليبا ل ( )قلة حضور أھالي الطلبة الندوات التي تعق قب
، ومن الفقرات )قلة حضور أھالي الطلبة الندوات التي تعقد في المدرسة(: وبعد التعديل ،)التعديل

مية النشاطات يقلل من أھ -1: الفقرات اآلتية) مشكالت تتعلق بالمعلم: (المعدلة في المحور الرابع
ة في المدرسة ا اللجان الطالبي ي يشارك بھ ا  -2 .التربوية الت ال يعط مشكالت التحصيل اھتمام

ة ومشاعره -3. كبيرا اة أحاسيس الطلب ديل. (يتجنب مراع ل التع ديل  ،)قب د التع ل من  -1وبع يقل
ة في المدرسة ا اللجان الطالبي ي تشارك بھ يعطي مشكالت ال  -2. أھمية النشاطات التربوية الت

  .يتجنب مراعاة أحاسيس الطلبة ومشاعرھم -3. التحصيل اھتماما كبيرا

  اةثبات األد
ة استطالعية  2014 تحقق الباحث مصلح ى عين من ثبات أداة الدراسة بعد أن تم تطبيقھا عل

ن  ة م ة مكون ة الدراس ارج عين د) 18(خ ا  امرش اخ ألف ات كرونب ل الثب تخدام معام دة باس ومرش
)Cronbach Alpha(حيث بلغت قيمة الثبات الكلي ، )تبانة بدرجة )0.76 ، وبذلك حظيت االس

ا  اخ ألف ات كرونب ا حسب معامل الثب جيدة من الثبات، وھذا المعامل مناسب إلجراء الدراسة، كم
  .)1(بشكل عام، والمحاور بشكل خاص، وكانت النتائج كما في الجدول 

  .لفا للمحاور والدرجة الكليةنتائج معامل الثبات كرونباخ أ: )1(جدول 

  معامل الثبات  عدد المبحوثين  عدد الفقرات  المحور
  0,74 18  18  مشكالت تتعلق بمدير المدرسة

  0.803 18  10  مشكالت تتعلق بالطالب
  0,824 18  6  مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي
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 )1(تابع جدول رقم ... 

  معامل الثبات  عدد المبحوثين  عدد الفقرات  المحور
  0,758 18  23  مشكالت تتعلق بالمعلم

  0,562 18  13  مشكالت تتعلق بالمرشد التربوي
  0,76  الدرجة الكلية

  ثبات األداة
ا(تم التحقق من ثبات األداة عن طريق حساب معامل الثبات  اخ ألف غ معامل  )كرونب حيث بل

وكانت النتائج كما يظھر في  ،بدرجة جيدة من الثبات وبذلك يتمتع االستبانه )0.91( الثبات الكلي
  .)2(الجدول رقم 

  .للمحاور وللدرجة الكلية )ألفاكرونباخ (نتائج معامل الثبات: )2(جدول 

  معامل الثبات  عدد المبحوثين  عدد الفقرات  المجال
  0,78 28  18  مشكالت تتعلق بمدير المدرسة

  0,88 28  23  مشكالت تتعلق بالمعلم
  0,789 28  13  مشكالت تتعلق بالمرشد التربوي

  0,86 28  10  مشكالت تتعلق بالطالب
  0,87 28  6  محليمشكالت تتعلق بالمجتمع ال

  0,91 28  70  المجموع

  خطوات الدراسة
  :اآلتيةلقد أجريت الدراسة وفق الخطوات 

  .2014استخدمت االستبانة المحكمة لمصلح لعام  .1

  .تحديد مجتمع الدراسة .2

  .2013-2012توزيع المقياس خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  .3

ومعالجتھا إحصائيا باستخدام  إدخالھا إلى الحاسوبتفريغ إجابات أفراد العينة وترميزھا و .4
  )SPSS(اإلحصائيالبرنامج 

  .استخراج النتائج وتحليلھا ومناقشتھا .5

  متغيرات الدراسة
  :وتشمل المتغيرات اآلتية )Independent variables( التصنيفية المتغيرات المستقلة
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 ذكر، أنثى: وله مستويان :الجنس .1

 : ولھا ثالثة مستويات: الخبرة .2

  .)سنوات 3أقل من ( -أ

  .)سنوات 6-3من ( -ب

 .)سنوات 6أكثر من ( -ج

 : وله أربعة مستويات: التخصص .3

  .علم نفس -أ

  .إرشاد نفسي وتربوي -ب

   .خدمة اجتماعية -ج

 .آخر -د

 :وله مستويان :المؤھل العلمي .4

    .بكالوريوس -أ

  .ماجستير -ب

  ) Dependent variables( :المتغير التابع
ت ي اس ل ف تبانةجابة أويتمث ى اس ع الدراسة عل راد مجتم ي تواجه المرشدين المشكالت  ف الت

من منظور مشرفي  بالمحافظات الشماليةعملھم اإلرشادي في المدارس الحكومية  التربويين في
  اإلرشاد التربوي

  المعالجة اإلحصائية
ة وال ات المعياري ة للمعالجة اإلحصائية تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحراف نسب المئوي

تبانة، رات االس ى فق ة عل ع الدراس ات مجتم ات  إلجاب ل الثب م حساب معام ا ت ا(كم اخ ألف  )كرونب
  ).SPSS(وذلك ضمن برنامج الرزم اإلحصائية  ،للتحقق من صدق األداة اإلحصائي وثباتھا
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  خصائص المجتمع الديموغرافية
  .األعداد والنسب المئوية لمتغيرات مجتمع الدراسة: )3(جدول 

 النسبة المئوية العدد  الفئة  المتغير

  الجنس
 28.6 8  ذكر
 71.4 20  أنثى

 100.0 28  المجموع

  الخبرة

 21.4 6  أقل من ثالث سنوات
 25.0 7  سنوات 6-3من 

 53.6 15  سنوات 6أكثر من 
 100.0 28  المجموع

  التخصص

 42.9 12  علم نفس
 28.6 8  إرشاد نفسي وتربوي

 17.9 5  خدمة اجتماعية
    تنمية اجتماعية وأسرية

 10.7 3  أخرى
 100.0 28  المجموع

  المؤھل العلمي

 57.1 16  بكالوريوس
 35.7 10  ماجستير

 7.1 2  آخر
 100.0 28  المجموع

  
  ومناقشتھا نتائج الدراسة

  لمتعلقة بالسؤال األولالنتائج ا
ملھم اإلرشادي في المدارس المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في عما درجة 

  من منظور مشرفي اإلرشاد التربوي؟ بالمحافظات الشماليةالحكومية 

  :اآلتيةالمتوسطات  اعتمدتجل تفسير النتائج أومن 

  قليلة جداً % 1-36 −

  قليلة% 52- 37% −

  متوسطة% 68- 53% −
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  كبيرة% 84 - 69% −

  كبيرة جداً % 100- 85% −

ويين في كالت يوضح الجدول اآلتي ترتيب المحاور لدرجة المش التي تواجه المرشدين الترب
اد  رفي اإلرش ور مش ن منظ مالية م ات الش ة بالمحافظ دارس الحكومي ي الم ادي ف م اإلرش عملھ

  .التربوي

  .خالصة النتائج وترتيب األبعاد والدرجة الكلية لالستجابات: )4(جدول 

المتوسط   المجال
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

 قليلة 41.27 0.55 2.06  علق بمدير المدرسةمشكالت تت
 متوسطة 59.80 0.91 2.99  مشكالت تتعلق بالمعلم

 متوسطة 56.48 0.73 2.82  مشكالت تتعلق بالمرشد التربوي
 قليلة 52.00 0.35 2.60  مشكالت تتعلق بالطالب

 متوسطة 66.19 0.52 3.31  مشكالت تتعلق بالمجتمع المحلي
 قليلة 52.53 0.57 2.63  المجموع

  
  .ترتيب المحاور حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)1(شكل 
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ي: أن أكبر المشكالت ھي) 1( الشكلنالحظ من  المجتمع المحل ة ب ا  ،المشكالت المتعلق يليھ
  .وكانت أقل المجاالت ھي المشكالت المتعلقة بمدير المدرسة ،مشكالت تتعلق بالمعلم

لفقرات المحور األول  والنسب المئوية طات الحسابية واالنحرافات المعياريةالمتوس: )5(جدول 
  .)مشكالت تتعلق بمدير المدرسة(

المتوسط   العبارة لرقما
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

14 
ال يعطي اھتماما كبيراً أمام وسائل
اإلعالم لدور المرشد التربوي في 

  .المدرسة
 قليلة 48.57 1.32 2.43

3 
يعيق عمل المرشد التربوي في عملية 
التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي 

  .لتقديم الخدمات اإلرشادية للطلبة
 قليلة 45.71 1.05 2.29

6 
يعيق اللقاءات واالجتماعات 

اإلرشادية التي يدعو إليھا المرشد في 
  .المدرسة

 قليلة 45.71 1.18 2.29

والسنوية بالخطة الشھرية قلة اھتمامه  7
 قليلة 45.71 1.18 2.29  .التي يعدھا المرشد التربوي

نادراً ما يشجع الزيارات التبادلية بين 12
 قليلة 45.71 1.51 2.29  .المرشدين التربويين في المدارس

13 
قلة المقاالت والنشرات التي يصدرھا 

مدير المدرسة فيما يتعلق باإلرشاد 
  .التربوي

 قليلة 45.71 1.41 2.29

نادراً ما يطلع على إنجازات وأعمال  15
 قليلة 45.71 1.05 2.29  .المرشد التربوي في المدرسة

9 
قلة اللقاءات الفردية التي يعقدھا مدير 
المدرسة مع المرشد التربوي لمناقشة 

  .إنجازاته في المدرسة
 قليلة 42.86 1.15 2.14

2 
يسمح  للطلبة بالخروج من  نادراً ما

عة قضاياھم غرفة الصف لمتاب
  .التربوية عند المرشد

 قليلة 40.00 0.77 2.00

8 
يحضر اللقاءات التي يعقدھانادراً ما

المرشد مع أعضاء ھيئة التدريس في 
المدرسة لتقييم الخطة الشھرية أو 

 .السنوية
 قليلة 40.00 0.77 2.00
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  )5(تابع جدول رقم ... 

  .درجات 5أقصى درجة لالستجابة 

كالت  ة للمش ة الكلي ق بالدرج ا يتعل بة فيم ت النس ق كان ي تتعل ةالت دير المدرس ي بم : ھ
ة، %)41.27( ابي  وھي درجة قليل ى انويعزو الباحث ،)2.06(بمتوسط حس ك إل ديري  ذل أن م

وذلك من خالل ، رفع مستوى الخدمات اإلرشادية في المدرسة  علىالمدارس يعملون بكل جدية 
ن ة م ي المدرس ادية ف ة اإلرش اح العملي ة إلنج ھيالت الالزم ة التس ديم كاف د :خالل  تق ھيل عق تس

ديم خدمات التربوية،  الندوات ي لتق وي مع مؤسسات المجتمع المحل تسھيل تنسيق المرشد الترب
وي،  اد الترب خ،.... اإلرش وا  ال ون تلق دارس أشخاص تربوي ديري الم ى أن م ك إل ود ذل ا يع وربم

ووبخاصة اإل "المدرسة وحدة تدريب" تعليماً وتدريباً في مواد التربية والتعليم ا رشاد الترب ي، كم
دان  ة) المدرسة(أنھم يعملون في المي دركون المشكالت التربوي ع وي ى أرض الواق ونعل  ، ويعمل

ى  باإلضافة ،ومشرف اإلرشاد في المديرية ا بالتعاون مع المرشد التربويعلى تذليلھ بكل جھد إل
اد ة الخاصة المتابعة المستمرة من قبل رئيس قسم اإلرش ة شادومشرف اإلر والتربي  في المديري

المتوسط   العبارة لرقما
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

11  
نادراً ما يتيح المجال أمام المرشد

إلعطاء حصص التوجيه الجماعي 
  .لبةللط

 قليلة 40.00 0.77 2.00

قلة اھتمامه بسرية عمل المرشد  17
 قليلة 40.00 1.44 2.00  .التربوي في المدرسة

عقد الندوات التربوية التي يدعو يعيق  1
 قليلة 37.14 0.65 1.86  .إليھا المرشد في المدرسة

يحيل بعض األعمال اإلدارية إلى  4
 لةقلي 37.14 0.85 1.86  .المرشد التربوي

5 
عن عمل المرشد  نادراً ما يدافع

التربوي أمام أعضاء ھيئة التدريس 
  .ورئيس قسم اإلرشاد التربوي

 قليلة 37.14 0.85 1.86

يتدخل في الحاالت الفردية التي  16
 قليلة 37.14 1.15 1.86  .يتابعھا المرشد التربوي في المدرسة

يقلل من أھمية اإلرشاد التربوي أمام  10
جداً  قليلة 34.29 0.90 1.71  .ولياء األمورالطلبة وأ

يقلل من أھمية اإلرشاد الجماعي الذي  18
جداً  قليلة 34.29 0.71 1.71  .يقوم به المرشد التربوي في المدرسة

 قليلة 41.27 0.55 2.06  الدرجة الكلية
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ل ن أج دير  م ع م اون م ة بالتع ي المدرس وي ف د الترب ا المرش اني منھ ي يع اكل الت ذليل المش ت
ى أكمل وجه، وتتعارض ؛المدرسة ذه الدراسة حتى يقوم المرشد بعمله عل  مع دراسة عوض ھ

 التي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطيه ضعيفة بين اتجاھات مديري المدارس الحكومية) 2003(
ويين، وتتعارض مع دراسة اندلر نحو اإلرشاد وأداء المرشدين الترب ) Chandler, 2002( كش

ى  ،أنه ال بد أن يتمتع المرشد التربوي في قدرته على حل المشكالت إلى التي أشارت باإلضافة إل
د كانت  ل المشكالت ھيأقدرته على االتصال الجيد مع األفراد، وق اد (: ق ة اإلرش ل من أھمي يقل

  %34.29بنسبة  )جماعي الذي يقوم به المرشد التربوي في المدرسةال

لفقرات المجال الثاني  والنسب المئوية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )6(جدول 
  .)مشكالت تتعلق بالمعلم(

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

ت االيجابية يقلل من أھمية العالقا 3
 متوسطة 60.00 1.33 3.00  .بين الطالب والمرشد التربوي

بمراعاة احتياجات قلة اھتماماته  4
 متوسطة 60.00 1.09 3.00  .غرفة الصفالطلبة داخل 

ال يعطي مشكالت التحصيل  8
 متوسطة 60.00 0.94 3.00  .الدراسي اھتماماً كبيراً 

10 
يبتعد عن توضيح العالقة بين المادة

لتي يدرسھا والتخصصات ا
 .الجامعية

 متوسطة 60.00 1.09 3.00

20 
يتغيب عن اللقاءات واالجتماعات 

والندوات التي يعقدھا المرشد بحجة 
  .انشغاله بأمور تربوية

 متوسطة 57.14 1.48 2.86

21 

نادراً ما يتعاون مع المرشد
التربوي في إعداد الخطط الشھرية 

والسنوية التي يعدھا المرشد 
  .لتربوي في المدرسةا

 متوسطة 57.14 1.48 2.86

يقلل من أھمية اھتمامات وقدرات  7
 متوسطة 54.29 0.71 2.71  .الطلبة في الصف

يتجنب مراعاة أحاسيس الطلبة  9
 متوسطة 54.29 0.90 2.71  .ومشاعرھم

22 
يقلل من أھمية النشرات واألبحاث 

والمقاالت التي يصدرھا المرشد 
  .رسةالتربوي في المد

 متوسطة 54.29 1.41 2.71
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 )6(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

ينتقد دور المرشد التربوي أمام   17
 قليلة 48.57 1.20 2.43  .اإلدارة المدرسية

يھمل متابعة عمل اللجان اإلرشادية  23
 قليلة 48.57 1.32 2.43  .التي يشكلھا المرشد في المدرسة

يقلل من أھمية روح التعاون  6
 قليلة 45.71 0.46 2.29  .والعمل الجماعي في نفوس الطلبة

ندراً ما يتعاون مع المرشد التربوي 11
 قليلة 45.71 1.05 2.29  .في تشخيص مشكالت الطلبة

14 
ال يطلع المرشد التربوي على 

أسماء الطلبة المتفوقين والموھوبين 
  .من أجل رعايتھم

 قليلة 45.71 1.05 2.29

ال يشارك المرشد التربوي في  16
 قليلة 45.71 1.30 2.29  .إليھا االجتماعات التي يدعو

نادراً ما يساعد الطلبة على التكيف 5
 قليلة 42.86 0.36 2.14  .السليم مع أنفسھم

13 

نادراً ما يشجع الطلبة على متابعة
حصص التوجيه الجماعي التي 

يعقدھا المرشد التربوي في 
  .المدرسة

 قليلة 42.86 1.15 2.14

15 
تي يقلل من أھمية االجتماعات ال

يعقدھا المرشد في المدرسة مع 
  .المعلمين

 قليلة 42.86 1.15 2.14

18 
يقلل من أھمية االجتماعات التي 

يعقدھا المرشد التربوي في 
  .المدرسة مع أولياء األمور

 قليلة 42.86 1.15 2.14

2 
يقلل من أھمية النشاطات التربوية 

التي يشارك بھا اللجان الطالبية في 
  .المدرسة

 قليلة 40.00 0.54 2.00

19 
يقلل من أھمية دور المرشد  

التربوي في اصطحاب الطلبة إلى 
  .الجامعات والمعاھد الفلسطينية

 قليلة 40.00 0.94 2.00
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 )6(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

1 
نادراً ما يحيل الحاالت المستعصية
التي تظھر عند الطلبة إلى المرشد 

  .التربوي في المدرسة
 قليلة 37.14 0.85 1.86

12 
تربوي على ال يطلع المرشد ال

أسماء الطلبة المتأخرين دراسياً 
  .لمتابعته تحصيلھم العلمي

 قليلة 37.14 0.85 1.86

 متوسطة 59.80 0.91 2.99 الدرجة الكلية

  درجات 5أقصى درجة لالستجابة 

ق بالدرجة الكل ا يتعل المعلم كانت النسبة فيم ق ب ي تتعل ة للمشكالت الت %)  59.80: ( ھيي
ين )2.99(وسط حسابي وھي درجة متوسطة، بمت ام المعلم ى مدى اھتم ك إل ان ذل ، ويعزو الباحث

ة،  وباألخصاإلرشادية في المدرسة بالعملية  ة التعليمي  باإلضافةالطالب الذي يعتبر محور العملي
ة بالمسيرة  ة المتعلق ادية والتربوي إلى مشاركة المرشد التربوي المعلم في كثير من القضايا اإلرش

ب ق و، التعليمية للطال ا يتعل م فيم ا المعل ي التحق بھ ة الت دورات التدريبي ادال وي في  باإلرش الترب
ذليل مستوى الوزارة، المدرسة أو على  وي في ت م في مساعدة المرشد الترب ا سھل عمل المعل م

ا في المدرسة،ال ي يواجھھ اً مع دراسة السالمة  مشكالت الت ذه الدراسة جزئي ) 2003(وتتفق ھ
ي أشارت ى الت دارس  أن إل ة في م ة الثانوي دارس الحكومي وي في الم مستوى أداء المرشد الترب

ة،  االت األربع ي للمج توى الكل ى المس راً عل ان كبي ه ك ين وقباطي ديريتي جن ذه م ارض ھ وتتع
اجز ة الع ع دراس اً م ة جزئي ود ) 2001(الدراس ى وج ارت إل ي أش اإلدارة الت ق ب كالت تتعل مش

  .التي أشارت إلى وجود مشكالت تتعلق بالمعلم) 2014( لتدريسية، وتتعارض مع دراسة مصلحا

مشكالت تتعلق (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث : )7(جدول 
  .)بالمرشد التربوي

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

ضعف مھارة االتصال والتواصل  7
 متوسطة 65.71 0.71 3.29  .المحلي مع المجتمع

ضعف في إدارة المواعيد لمتابعة  8
 متوسطة 60.00 0.94 3.00  .قضايا الطلبة ومشاكلھم

لنشاطات  المحددةالميزانية  قلة 11
 متوسطة 60.00 1.33 3.00  .المرشد التربوي في المدرسة
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 )7(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

13  
ضعف قدرة المرشد التربوي في 

استخدام وتفسير االختيارات 
  .نيةالمھ

 متوسطة 60.00 1.22 3.00

1 
قلة اشتمال الدورات التدريبية على 

المھارات األساسية في عمل 
  .المرشد التربوي

 متوسطة 57.14 1.48 2.86

قلة المعرفة بكيفية إجراء األبحاث  4
 متوسطة 57.14 1.48 2.86  .العلمية 

قلة اإلمكانيات المتاحة في المدرسة  5
 متوسطة 57.14 1.76 2.86  .اديةللقيام بالنشاطات اإلرش

الخبرة في طرق إدارة جلسة قلة  6
 متوسطة 57.14 1.15 2.86  .اإلرشاد الفردي

9 
انشغال المرشد التربوي باألعمال 

الكتابية المرھقة في السجالت 
  .والملفات اإلرشادية

 متوسطة 57.14 1.15 2.86

2 
قلة اھتمام ومتابعة المرشد التربوي 

تعقد حول اإلرشاد  للمؤتمرات التي
  .التربوي

 متوسطة 54.29 1.41 2.71

عدم توفر قاعة لممارسة النشاطات  12
 قليلة 51.43 1.32 2.57  .اإلرشادية في المدرسة

3 
قلة الوقت المتاح للمرشد التربوي 
لمطالعة الكتب المتعلقة باإلرشاد 

  .التربوي
 قليلة 48.57 1.32 2.43

 للمرشد عدم توفر غرفة خاصة 10
 قليلة 48.57 1.32 2.43  .التربوي لممارسة المھنة

 متوسطة 56.48 0.73 2.82 الدرجة الكلية

  درجات 5أقصى درجة لالستجابة 

ق  ي تتعل كالت الت ة للمش ة الكلي ق بالدرج ا يتعل بة فيم ت النس ويكان د الترب ي بالمرش : ھ
ابي %) 56.48( ط حس طة، بمتوس ة متوس ي درج ك)2.82(وھ ان ذل زو الباحث دى  ،ويع ى م إل

دورھ ويين ب دين الترب ام المرش ل اإلرشادي، ماھتم ي العم ي  باإلضافةف ة الت دورات المكثف ى ال إل
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ي  وي ف اد الترب دائرة اإلرش ة ب يم ممثل ة والتعل دتھا وزارة التربي ة عق ى ممارس ز عل ة التركي كيفي
ة ؛لالمھارات اإلرشادية  ى الطلب ة معالجة المشكالت ،تقديم أفضل الخدمات إل ة وكيفي ذليل كاف وت

ة اإلشراف  ة المستمرة في عملي ى المتابع ك إل ود ذل ا يع الصعوبات التي تواجھه في عمله، وربم
وية الذي يعمشرف اإلرشاد التربوي في المدرس التربوي من قبل  مل على مساعدة المرشد الترب

ز .تخطي كافة الصعوبات المھنية في عملهل اً مع دراسة الكرن ذه الدراسة جزئي  )2001(وتتفق ھ
ى  التي أشارت ويين أن إل م بدرجة متوسطةدرجة ممارسة المرشدين الترب ذه أدوارھ ، وتتفق ھ

من المرشدين التربويين % 90التي أشارت إلى أن ) Doris, 2001( دوريس الدراسة مع دراسة
) Termaat,2000( تيرمات ، وتتفق ھذه الدراسة جزئيا مع دراسةراضون عن وظائفھم الحالية

ي أ ارت الت ى ش ي إل ون ف ا يرغب ادية، كم اطات اإلرش داد النش ن إع ون بحس دين يتمتع أن المرش
كل ة بش ع الطلب ل م ر للعم ت أكب اء وق را قض ع إنف ة م ذه الدراس ق ھ  دي، وتتف

ة  ارت) Ghilani,2000(دراس ي أش ى الت ين إل ة والمعلم ً  أن الطلب ا روا اقتناع د أظھ   ق
ب ا ه المرشبالجوان وم ب ذي يق دور ال بعة لل ة د،لس ع دراس ق م يرس وتتف ي وس ر، ل  نيتش

Serres,2007)  &Nichter,Li, ( ز التحصيل التي أشارت إلى الدور الفعال للمرشد في تعزي
ة، ام بالطلب ي واالھتم لح  الدراس ة مص ع دراس اً م ة جزئي ذه الدراس ارض ھ ي ) 2014(وتتع الت

  .أشارت إلى وجود مشكالت تتعلق بالمرشد التربوي

مشكالت تتعلق (ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع المتوسط: )8(جدول 
  .)بالطالب

المتوسط   العبارة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

1 
قلة االھتمام الذي يوليه الطالب 

ألھداف اإلرشاد التربوي في 
  .المدرسة

 كبيرة جداً  88.57 0.92 4.43

2 
ب مواعيد جلسات عدم احترام الطال

اإلرشاد الفردي مع المرشد 
  .التربوي

 كبيرة 77.14 1.38 3.86

يقلل من عمل المرشد التربوي أمام  3
 متوسطة 57.14 1.15 2.86  .زمالئه

يتغيب عن االجتماعات التي يعقدھا  4
 قليلة 45.71 0.90 2.29  .المرشد مع الطلبة

7 
يشارك في الندواتنادراً ما

يدعو إليھا المرشد  اإلرشادية التي
 .التربوي

 قليلة 45.71 0.46 2.29

ال يشارك في المقاالت والنشرات  8
 قليلة 45.71 0.46 2.29  .التي يكلفه بھا المرشد التربوي 
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 )8(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

10 
تخوف الطالب من متابعة قضاياه 
التربوية مع المرشد التربوي من 

  .اإلدارة المدرسية
 قليلة 42.86 1.01 2.14

6 
رك في اللجان يشا نادراً ما

اإلرشادية التي يشكلھا المرشد 
  .التربوي في المدرسة

 قليلة 40.00 0.00 2.00

يمتنع عن اإلفصاح عن تقديم  9
 قليلة 40.00 0.77 2.00  .المعلومات الخاصة بمشكلته

يقرأ النشرات اإلرشادية  نادراً ما 5
 قليلة 37.14 0.85 1.86  .التي يصدرھا المرشد التربوي

 متوسطة 52.00 0.35 2.60 لكليةالدرجة ا

  .درجات 5أقصى درجة لالستجابة 

ق بالطالب ھي ي تتعل ة للمشكالت الت ق بالدرجة الكلي ا يتعل بة فيم  )%52.00: (كانت النس
ام (: أكثر المشكالت بروزاً ھي كان، و)2.60(وھي درجة متوسطة، بمتوسط حسابي  ة االھتم قل
، بمتوسط حسابي %)88.57(بنسبة  )ربوي في المدرسةالذي يوليه الطالب ألھداف اإلرشاد الت

وي( و،)4.43( ردي مع المرشد الترب اد الف د جلسات اإلرش رام الطالب مواعي دم احت بة  )ع بنس
ك، ويعز)3.86(بمتوسط حسابي %) 77.14( ان ذل اعي  و الباحث ه الجم ة حصص التوجي ى قل إل

ة  ى االموجھ ة،إل ى التولطلب ب عل يتركيز الطال ية حصيل الدراس اطات المدرس ن  والنش ر م أكث
دوام في  ،أھداف اإلرشاد التربوي وي عن ال مدرسة الوربما يعود ذلك إلى انقطاع المرشد الترب
ى ،بعض األحيان في مدرستين أو ثالث ألنه يعمل في ؛لمدة يومين في األسبوع عدم باإلضافة إل

اد  د جلسات اإلرش ردي، احترام الطالب مواعي ة الوقت المت والف ة الجلسات قل اح للطالب لمتابع
دير المدرسة الفردية، ة  وقد يعيق م ة لمتابع اكلھمخروج الطلب ة  مش عالفردي وي م  ،المرشد الترب

د  دير ق ى المرشد، ألن الم ذھاب إل اء ال وقد يشعر الطالب بالخوف الشديد من مراقبة المدير له أثن
  .يجبره على اإلفصاح بما دار بينه وبين المرشد
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مشكالت (لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الخامس ا: )9(جدول 
  .)تتعلق بالمجتمع المحلي

المتوسط   العبارة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  النسبة  المعياري

6 
تقليل أولياء األمور من دور 

الخدمات اإلرشادية التي يقدمھا 
  .المرشد التربوي في المدرسة

 كبيرة 80.00 0.94 4.00

3 
عدم متابعة أولياء األمور المرشد 

التربوي في قضايا أبنائھم في 
  .المدرسة

 كبيرة 74.29 1.18 3.71

ضعف دور اإلعالم الفلسطيني في  5
 كبيرة 74.29 1.18 3.71  .متابعة أھمية دور المرشد التربوي

4 
قلة مشاركة أولياء األمور في 
االجتماعات التي يدعو إليھا 

  .المرشد
 كبيرة 71.43 1.32 3.57

قلة حضور أھالي الطلبة للندوات  2
 متوسطة 54.29 1.51 2.71  .التي تعقد في المدرسة

1 
قلة مشاركة مؤسسات المجتمع 

المحلي في عقد الندوات التربوية 
  .اإلرشادية

 قليلة 42.86 1.01 2.14

 متوسطة 66.19 0.52 3.31 الدرجة الكلية

  .اتدرج 5أقصى درجة لالستجابة 
المجتمع ھي ق ب ي تتعل ة للمشكالت الت ق بالدرجة الكلي ا يتعل  %)66.19: (كانت النسبة فيم

اء ( :، وكان أكثر المشكالت بروزاً ھي)3.31(متوسطة، بمتوسط حسابي  وھي درجة ل أولي تقلي
ة ي المدرس وي ف د الترب دمھا المرش ي يق ادية الت دمات اإلرش ن دور الخ ور م بة )األم  بنس

وي في قضايا (و ،)4.00(سط حسابيبمتو%) 80.00( اء األمور المرشد الترب ة أولي عدم متابع
اء األمور في (و ،)3.71(بمتوسط حسابي) 74.29(بنسبة  )أبنائھم في المدرسة قلة مشاركة أولي

 انويعزو الباحث) 3.57(بمتوسط حسابي ) 71.43(بنسبة  )االجتماعات التي يدعو إليھا المرشد
ال غال األھ ى انش ك إل ة ذل ي العملي الي ف م األھ دوات مواضيع تھ اول الن ة تن ى قل الھم، وإل ي بأعم

اء، التربوية، ين وترك وبخاصة معالجة ضعف التحصيل والتعامل مع األبن ى التلق ا عل اعيزھ  وإتب
ويو ،األوامر ، %)74.29( بنسبة ضعف اإلعالم الفلسطيني في متابعة أھمية دور المرشد الترب

افة ي باإلض ى ضعف التنس ة إل ة التربي ع مديري دارس م ي الم ة ف ة المتبع راءات اإلداري ق واإلج
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دور المرشد  ادية ب ة اإلرش ة التوعي لتغطية كافة نشاطات اإلرشاد التربوي في المدارس،وكذلك قل
اً مع دراسة جاسم  في المجتمع الفلسطيني من قبل المرشدين التربويين، وتتفق ھذه الدراسة جزئي

م وجود وعي عن دور اإلرشاد التربوي ومدى تأثيره على المجتمع التي أشارت إلى عد) 2011(
قكما يلحظ بشكل عام،  ور، وتتف اء األم ربط المرشد بأولي ذه  أن ھناك ضعفاً بين العالقة التي ت ھ
ة ارم  الدراس ة آل ع ع دراس اً م اء ) 2010(جزئي ق بأولي كالت تتعل ود مش ى وج ارت إل ي أش الت
ى وج) 2014(اً مع دراسة مصلح وتتفق ھذه الدراسة جزئياألمور،  ي أشارت إل د مشكالت والت

د ( :وقد كانت أقل المشكالت ھيتتعلق بالمجتمع، ي في عق ة مشاركة مؤسسات المجتمع المحل قل
ام مؤسسات المجتمع ويعزو الباحث ذلك إل ،)42.86(بنسبة  )الندوات التربوية اإلرشادية ى اھتم

ي  ة والصحيالمحل دمات التربوي ة الخ راز بتغطي ي إب ال ف دارس ولعب دور فع ادية للم ة واإلرش
  .خدماتھا
  الذي نصه: متعلقة بالسؤال األولالنتائج ال

دارس  م اإلرشادي في الم ويين في عملھ ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين الترب
  ر مشرفي اإلرشاد باختالف متغير الجنس ؟ومن منظ بالمحافظات الشماليةالحكومية 

  .رافات المعيارية والنسب المئويةنتائج المتوسطات الحسابية واالنح : )10(جدول 

المتوسط  العدد الجنس  المحور
 الحسابي

االنحراف 
  النسبة المعياري

مشكالت
تتعلق بمدير 

 المدرسة

 44.58 0.41 2.23 8  ذكر
 39.94 0.59 2.00 20 أنثى

مشكالت 
  تتعلق بالمعلم

 68.19 0.83 3.41 8  ذكر
 56.44 0.90 2.82 20 أنثى

مشكالت
تتعلق 

بالمرشد 
 التربوي

 60.96 0.61 3.05 8  ذكر

 54.69 0.77 2.73 20 أنثى

مشكالت
تتعلق 
 بالطالب

 50.00 0.23 2.50 8  ذكر
 52.80 0.38 2.64 20 أنثى

مشكالت
تتعلق 

بالمجتمع 
  المحلي

 62.50 0.48 3.13 8  ذكر

 67.67 0.54 3.38 20 أنثى

 56.00 0.47 2.80 8  ذكر  الدرجة الكلية
 51.14 0.61 2.56 20 أنثى
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 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(لألبحاث ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :)2(شكل 

واردة في  ات ال ابية ) 10( الجدولتشير المعطي روق في المتوسطات الحس ه يوجد ف ى أن إل
م ي عملھ ويين ف دين الترب ه المرش ي تواج كالت الت ة للمش ة الكلي دارس  للدرج ي الم ادي ف اإلرش

ة محافظات(الشمالية  المحافظاتلحكومية با اد تعزى من منظور مش )الضفة الغربي رفي اإلرش
ذكور، ويعزو الباحثلمتغير الجنس و ة  انلصالح ال دركون أھمي ذكور ي ى أن المرشدين ال ك إل ذل

ع ات مستمرة م ادية وعالق ة وإرش ه من خدمات تربوي ا يقدمون  :دورھم في العمل اإلرشادي وم
رى  مدير المدرسة، ة، وي ادية للطلب ديم أفضل الخدمات اإلرش ع؛ لتق ب، والمجتم م، والطال والمعل

ي  انالباحث عبة الت روف الص ىأن الظ ھا األنث تالل تعيش ات االح راء ممارس رائيلي ج ، اإلس
ا  وصعوبة التعامل مع فئات المجتمع كونھا أنثى قد توثر على قيام المرشدة التربوية بمتابعة عملھ

ة، اخدماتھفي تقديم  وجه لاإلرشاد على أكم ادية للطلب اً مع  وتتعارض اإلرش ذه الدراسة جزئي ھ
ي ى ) 2006( دراسة البردين ة إحصائية تعزى إل روق ذات دالل د ف ه ال يوج ى أن ي أشارت إل الت

اجز  وتتعارضالجنس،متغير  روق ذات ) 2001(مع دراسة الع ه ال يوجد ف ى أن ي أشارت إل الت
ر الجنس، داللة إحصائية بين متوسطات ارضالمشكالت لدى المرشدين تعزى إلى متغي مع  وتتع

ز  ة الكرن ن ) 2001(دراس ر ع أدوارھم بغض النظ ون ب دين يقوم ى أن المرش ارت إل ي أش الت
د ) 2003(الجنس، وتتعارض مع دراسة السالمة  وي عن ى أن أداء المرشد الترب ي أشارت إل الت

  .اإلناث أعلى من مستوى أدائه عند الذكور
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  الذي نصه: ئج المتعلقة بالسؤال الثانيالنتا
دارس  م اإلرشادي في الم ويين في عملھ ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين الترب

  ؟ الخبرة ر مشرفي اإلرشاد باختالف متغيرومن منظ فظات الشماليةاالمحب الحكومية

  .مئويةنتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب ال :)11(جدول 

المتوسط العدد الخبرة  المحور
 الحسابي

االنحراف 
  النسبةالمعياري

مشكالت تتعلق بمدير 
  المدرسة

38.70 0.55 1.94 6  أقل من ثالث سنوات
44.76 0.46 2.24 7  سنوات 6-3من 
40.67 0.60 2.03 15  سنوات 6من  أكثر

59.36 1.02 2.97 6  أقل من ثالث سنوات  مشكالت تتعلق بالمعلم
66.79 0.84 3.34 7  سنوات 6-3من 
56.71 0.91 2.84 15  سنوات 6من  أكثر

مشكالت تتعلق بالمرشد 
  التربوي

57.69 0.90 2.88 6  أقل من ثالث سنوات
61.32 0.64 3.07 7  سنوات 6-3من 
53.74 0.71 2.69 15  سنوات 6من  أكثر

50.67 0.20 2.53 6  أقل من ثالث سنوات  مشكالت تتعلق بالطالب
52.00 0.37 2.60 7  سنوات 6-3من 
52.53 0.40 2.63 15  سنوات 6من  أكثر

مشكالت تتعلق بالمجتمع 
  المحلي

75.00 0.20 3.75 6  أقل من ثالث سنوات
67.62 0.43 3.38 7  سنوات 6-3من 
62.00 0.55 3.10 15  سنوات 6من  أكثر

52.36 0.62 2.62 6  أقل من ثالث سنوات  الدرجة الكلية
56.49 0.46 2.82 7  سنوات 6-3من 
50.74 0.61 2.54 15  سنوات 6من  أكثر
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 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(لألبحاث ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :)3(شكل 

واردة في الجدول ات ال ابية ) 11( تشير المعطي روق في المتوسطات الحس ه يوجد ف ى أن إل
دارس  ي الم ادي ف م اإلرش ي عملھ ويين ف دين الترب ه المرش ي تواج كالت الت ة للمش ة الكلي للدرج

رة لصالح فظات الشمالية االمحبلحكومية ا ) 6 -3(من منظور مشرفي اإلرشاد تعزى لمتغير الخب
نوات، ام ا س ى اھتم ك إل ان ذل زو الباحث ويين ويع دين الترب نوات ) 6-3(لمرش أدوارھم س ام ب بالقي

ى  ة، وال ادية للطلب ديم أفضل الخدمات اإلرش ذليلھا من أجل تق الموكلة إليھم على أكمل وجه، وت
ازاتھم مح ي المدرسة بانج ات وجودھم ف ة إثب اديةاول دورات اإلرش اقھم ب ى التح ود إل ا يع ، وربم

ادالنفسيين أو إدارة المدرسة وقسم  األخصائيينتدريبية مكثفة تعقدھا رابطة  وي في  اإلرش الترب
يم ة والتعل ة، وزارة التربي لطة الوطني ات الس ة آل أو مؤسس ع دراس اً م ة جزئي ذه الدراس وتتفق ھ

ة  )2010( ارمع التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عين
رة ر الخب ى متغي زى إل ة تع ز ، الدراس ة الكرن ع دراس ة م ذه الدراس ارض ھ ي ) 2001(وتتع الت

ا وجد فروق تعزى إلى متغير الخبرة، أشارت إلى أنه ال يو ذه الدراسة مع دراسة كم تتعارض ھ
ي للمجاال )2003(السالمة  ى المستوى الكل روق عل ت لصالح مستوى التي أشارت إلى وجود ف

  .السنة فأكثر) 11(
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  لذي نصها: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في عملھم اإلرشادي في المدارس 

  ختالف متغير التخصص؟ر مشرفي اإلرشاد باومن منظ بالمحافظات الشماليةالحكومية 

  .نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية :)12(جدول 

المتوسط  العدد التخصص  المجال
الحسابي

االنحراف 
  النسبة المعياري

مشكالت تتعلق بمدير 
  المدرسة

39.35 0.55 1.97 12  علم نفس
46.67 0.47 2.33 8  إرشاد نفسي وتربوي

38.22 0.63 1.91 5  جتماعيةخدمة ا
39.63 0.66 1.98 3  آخر

59.11 1.01 2.96 12  علم نفس  مشكالت تتعلق بالمعلم
62.20 0.58 3.11 8  إرشاد نفسي وتربوي

55.44 1.08 2.77 5  خدمة اجتماعية
63.43 1.32 3.17 3  آخر

مشكالت تتعلق بالمرشد 
  التربوي

55.64 0.80 2.78 12  علم نفس
60.19 0.55 3.01 8  شاد نفسي وتربويإر

51.08 0.75 2.55 5  خدمة اجتماعية
58.97 1.02 2.95 3  آخر

50.50 0.24 2.53 12  علم نفس  مشكالت تتعلق بالطالب
57.50 0.46 2.88 8  إرشاد نفسي وتربوي

48.80 0.22 2.44 5  خدمة اجتماعية
48.67 0.23 2.43 3  آخر

تمع مشكالت تتعلق بالمج
  المحلي

66.39 0.59 3.32 12  علم نفس
65.42 0.39 3.27 8  إرشاد نفسي وتربوي

71.33 0.48 3.57 5  خدمة اجتماعية
58.89 0.67 2.94 3  آخر

51.37 0.61 2.57 12  علم نفس  الدرجة الكلية
56.33 0.48 2.82 8  إرشاد نفسي وتربوي

49.39 0.59 2.47 5  خدمة اجتماعية
52.28 0.80 2.61 3  آخر
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 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(لألبحاث ــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  )4(شكل 
واردة في الجدولت ات ال ابية ) 12( شير المعطي روق في المتوسطات الحس ه يوجد ف ى أن إل

دارس  ي الم ادي ف م اإلرش ي عملھ ويين ف دين الترب ه المرش ي تواج كالت الت ة للمش ة الكلي للدرج
 ولصالحتخصص متغير المن منظور مشرفي اإلرشاد تعزى إلى  بالمحافظات الشماليةالحكومية 
اد وي إرش دات ذوي التخصصات نفسي وترب دين والمرش ى أن المرش ك إل ان ذل زو الباحث ، ويع

األخرى ال يتلقون التدريب الكافي في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على تطبيق المھارات 
ةاإلرشادية، وأن جل تركيزھم في الدر واحي النظري ى الن م اسة عل رى تخصص عل ، في حين ن

اعاال ة جتم ة االجتماعي ونھ والخدم والك د تلق ً  م ق دريبا ً  ت دانيا ي  )3+2+1( مي لطةمؤسسات ف  الس
دارس وكان جل تركيزھم على الحاالت الفردية ،الوطنية ، دون ممارسة العمل اإلرشادي في الم

ة  التي أشارت) 2010ل عارم آ(وتتفق ھذه الدراسة جزئيا مع دراسة  روق ذات دالل إلى وجود ف
ائي ر التخصص،إحص ى متغي زى إل ة تع ة الدراس تجابات عين طات اس ين متوس ذه  ة ب ق ھ وتتف

ابية للدرجة  الدراسة جزئياً مع دراسة مصلح التي أشارت إلى وجود فروق في المتوسطات الحس
ى  التي أشارت) 2001(ولكنھا تتعارض مع دراسة الكرنز  الكلية تعزى لمتغير التخصص، أن إل

  .ھم بعض النظر عن التخصصالمرشدين يقومون بأدوار
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  الذي نصه: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
ھل تختلف المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في عملھم اإلرشادي في المدارس 

  ر مشرفي اإلرشاد باختالف متغير المؤھل العلمي؟ومن منظ بالمحافظات الشماليةالحكومية 

  .رافات المعيارية والنسب المئويةبية واالنحنتائج المتوسطات الحسا :)13(جدول 

المؤھل   المجال
المتوسط  العدد العلمي

 الحسابي
االنحراف 
  النسبة المعياري

مشكالت تتعلق بمدير 
  المدرسة

 36.04 0.60 1.80 16  بكالوريوس
 48.78 0.15 2.44 10  ماجستير
 45.56 0.00 2.28 2  دكتوراه

 53.64 1.10 2.68 16  بكالوريوس  مشكالت تتعلق بالمعلم
 66.69 0.15 3.33 10  ماجستير
 74.59 0.00 3.73 2  دكتوراه

مشكالت تتعلق بالمرشد 
  التربوي

 50.19 0.80 2.51 16  بكالوريوس
 63.38 0.29 3.17 10  ماجستير
 72.31 0.00 3.62 2  دكتوراه

 48.38 0.21 2.42 16  بكالوريوس  مشكالت تتعلق بالطالب
 57.40 0.38 2.87 10  ماجستير
 54.00 0.00 2.70 2  دكتوراه

مشكالت تتعلق بالمجتمع 
  المحلي

 63.54 0.66 3.18 16  بكالوريوس
 69.00 0.11 3.45 10  ماجستير
 73.33 0.00 3.67 2  دكتوراه

 47.32 0.64 2.37 16  بكالوريوس  الدرجة الكلية
 59.06 0.15 2.95 10  ماجستير
 61.58 0.00 3.08 2  دكتوراه
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  :)5(شكل 

واردة في الجدول ات ال ابية ) 13( تشير المعطي روق في المتوسطات الحس ه يوجد ف ى أن إل
دارس  ي الم ادي ف م اإلرش ي عملھ ويين ف دين الترب ه المرش ي تواج كالت الت ة للمش ة الكلي للدرج

ة  ماليةالحكومي ات الش ي، بالمحافظ ل العلم ر المؤھ زى لمتغي اد تع رفي اإلرش ور مش ن منظ  م
ة  ،ولصالح الدكتوراه ي درسھا حمل ررات الدراسية الت ى المق ك إل ان ذل دكتوراهويعزو الباحث ، ال

ً  فترات الدراسة الذي أكسبھم دوراً  في التطبيقية التي مارسوھات اوإلى المھار في معالجة  واضحا
تھالمرشدون في المدارس، المشكالت التي يواجھونھا ي وحكم وقھم العقل ى تف ود إل في  موربما يع

  .في العمل معالجة المشاكل التي تواجھھم
  

  تالتوصيا
  :ئج الدراسة يوصي الباحثان بما ھو آتبناًء على نتا

ة  .1 ق المراسالت الورقي دوات واالجتماعات عن طري ى حضور الن تشجيع أولياء األمور عل
ى  ة، عل ايا  أنوااللكتروني ي القض راء ف ات وخب اتذة جامع افة أس دوات استض من الن تتض

  .وية واإلرشاديةالترب

ة في  .2 دارس الحكومي ة فلسطينتزويد الم ه  دول ديم خدمات يم لتق وي مق اديةبمرشد ترب  اإلرش
  .على أكمل وجه
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ال  .3 ي مج ويين من المتخصصين ف دين ترب ين مرش ادتعي وي من أجل  النفسي اإلرش والترب
  .في المدارس اإلرشاديةتحسين فاعلية الخدمات 

داف  .4 وم وأھ ادتوضيح مفھ ة التر اإلرش وي والعملي اديةب وي  اإلرش د الترب ل المرش ن قب م
امج و ،والطلبة ألمور والمجتمع المحليألولياء ا ومشرف اإلرشاد التربوي إشراكھم في برن

  .التربوي لممارسة دورھم بفاعلية في العمل اإلرشادي واإلرشادالتوجيه 

  .وريوسإرشاد نفسي وتربوي في الجامعات الفلسطينية لدرجة البكالإدخال تخصص  .5

يم  اإلرشادعمام نتائج الدراسات التي تجري في مجال إ .6 ة والتعل التربوي على مديرات التربي
  .في الضفة الغربية لالستفادة منھا

  .للمرشدين التربويين مھنية وتخصصيةضرورة عمل دورات  .7

ي  .8 ادي ف م اإلرش ي عملھ ويين ف دين الترب ه المرش ي تواج كالت الت ة عن المش راء دراس إج
من وجھة نظر  )قطاع غزة( وفي المحفظات الجنوبية) الضفة الغربية(الشمالية ت محافظاال

  .مشرفي اإلرشاد والمرشدين ومديري المدارس
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