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ملخص
ھ دفت الدراس ة ال ى التع رف عل ى الص وره الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس
الحكومية في محافظات شمال فلسطين كما يدركھا المديرون والمديرات فيھا ،كما ھدفت التع رف
إل ى دور متغي رات الدراس ة )الج نس ،ومك ان العم ل ،والعم ر ،وس نوات الخب رة ،والحال ة
االجتماعي ة ،والمؤھ ل العلم ي( عل ى ھ ذه الص ورة .تك ون مجتم ع الدراس ة م ن ) (٦٤٢م ديراً
ومديرة في محافظات شمال فلسطين )ن ابلس ،وقلقيلي ة ،وس لفيت ،وقباطي ه ،وجن ين ،وط ولكرم(،
أما عين ة الدراس ة فق د تكون ت م ن ) (١٣٤م ديراً وم ديرة ،والت ي ت م اختيارھ ا بالطريق ة الطبقي ة
العش وائية وق د ش كلت م ا نس بته ) (%٢٠.٩م ن مجتم ع الدراس ة .وتوص لت الدراس ة إل ى ان
الصوره الذھنية للمرشد التربوي كما يدركھا المديرون والمديرات كانت ايجابية بدرجة عالي ة ،اذ
حصلت على متوسط حسابي ) (٣.٨٩ونس بة مئوي ة ) .(%٧٧.٨واظھ رت النت ائج وج ود ف روق
ذات داللة احصائية في متغير مكان العمل ولصالح المدينة على القرية ،و متغير س نوات الخب رة،
ولصالح أصحاب الخبرة )أكثر من  ٢٠س نة( عل ى أص حاب الخب رة ) ٢٠-٦س نة( ،بينم ا ل م تك ن
الفروق دالة إحصائيا ً تبعا ً لمتغيرات الجنس ،والمؤھل العلمي ،والحالة االجتماعية ،والعمر.
Abstract
This study sought to identify the image of the educational counselor
as perceived by school principals. It also sought to find out the role of
sex, place of work, age, years of experience, marital status and academic
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qualification in shaping this negative or positive image. The population
of the study consisted of 642 principals of both sexes in northern
governorates of Palestine: Nablus, Qalqilya, Salfit, Kabatiya, Jenin and
Tulkarm. The sample of the study, randomly selected, consisted of 134
principals, or 20.9% of the population of the study. The researcher
developed a questionnaire and distributed it among the subjects of the
study. She also conducted interviews with a representative sample of the
principals. After data collection and analysis, using SPSS, it was found
that the school principals had a high positive attitude towards the school
counselors. The arithmetic average of the subjects’ responses was 3.89
or 77.8%. In addition, the results showed significant statistical
differences in vaiables, place of work in favor of city over village, and
years of experience in favor of people with more than 20 years of
experience over those with 6-20 years of experience. However, there
were no statistically significant differences in variables of sex, academic
qualification, marital status and age. In the light of these findings, the
researcher recommends further clarification of the concept of educational
counseling and its process through mass media, print and electronic, to
make the information accessible to all sections of the society. In
addition, a private room has to be allocated for the educational counselor
in order to do his/her work effectively and efficiently.
مقدمة الدراسة
(Image) م ع تط ور الدراس ات النفس ية تزاي د االھتم ام ب البحوث المعني ة بالص ورة الذھني ة
عل ى اس اس انھ ا ت ؤثر ت أثيراً ملحوظ ا ً عل ى س لوك الف رد وم ن المنظ ور النفس ي ف ان مص طلح
الصورة الذھنية يستخدم للتعبير عما يجھله الفرد من جوانب عقلي ة ت ؤثر ف ي س لوكه وتش مل ھ ذه
الجوانب ما يختزنه الف رد م ن معلوم ات وافك ار ومع ان وانطباع ات ع ن موج ودات معين ة س واء
كان ت تل ك الموج ودات تتعل ق بذات ه كش خص او كان ت تتعل ق بالوس ط المح يط ب ه م ن اش خاص
( وتب دو دالل ة الص ورة الذھني ة للس لوك م ن واق عLomranz, 1998) وتنظيمات وافكار واشياء
( فطبيعة االتجاه نح و موض وع مع ين تقت رن بص ورة ذھني ةAttitude) ارتباطھا الشديد باالتجاه
معينه عن ھذا الموضوع خاصة على المستوى المعرفي واالنفع الي وبالت الي عل ى مس توى العق ل
.(Her & Lapidus, 1998) عندما يكون على الفرد القيام بسلوك معين
كما ان الصوره الذھنية ھي المحدد االساسي للبنية في االقدام على تعرف مع ين او االحج ام
 وھ ذا ھ و ج وھر مفھ وم االتج اه ف ي،عن ه فھ ي ب ذلك تعب ر ع ن االس تعداد او التھي ؤ الس لوكي
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الدراسات النفسيه ،ف اذا انتقلن ا م ن الع ام ال ى الخ اص نج د ف ي دراس ات التس ويق مرتك زاً اساس يا ً
لداللة الصوره الذھنية للخدمات النفسيه والقائمين عليھا ،فالصوره الذھني ة عن دما تنتق ل ال ى حي ز
العق ل فانھ ا تتض من تطبي ق االدراك وتنظ يم المع اني الخاص ة ب المنتج ) (Productبحي ث يك ون
سلوك المستھلكين نحو ھذا المنتج وفق ما لديھم من صورة ذھنية عنه بم ا ف ي ذل ك الق ائمين علي ه
والتعامل ھنا يعني كل ما يتعلق بقرار شراء المنتج اواستخدامه ايا ً كان ھذا المن تج س لعه ام خدم ة
)يازرعه ،١٩٨٥ ،ص.(٢٥٨-٢٥٦
وحس ب مفھ وم التس ويق االجتم اعي ) (Social Marketingف ان الخدم ة الت ي تس تھدف
جمھ وراً معين ا ً م ا ھ ي اال من تج يت أثر االقب ال علي ه بالص وره المنطبع ه عن ه ف ي اذھ ان االف راد
).(Keliy & Edward, 1998
من ھذا المنظور فان اقبال الجمھور على الخدمات النفسيه واالستفادة منھ ا س وف يت أثر بم ا
لدى ھذا الجمھور من صوره ذھنية عنھا خاصة تلك الص وره المتعلق ه بالق ائمين االساس يين عل ى
ھذه الخدمات سواء من كانوا مرشدين او اطب اء نفس يين او غي رھم مم ا ين اط بھ م التعام ل المھن ي
المتخصص مع مشكالت السلوك.
تتضح حاجة المجتمعات النامية لخدمات التوجيه واالرشاد بشكل اكثر الحاحا ً وذلك لحاجتھا
الى الشرائح الفنيه التي تسھم في تنميتھا االقتصادية واالجتماعية وذلك الن الخطط التنمويه بدون
التوجيه قد تواجه صعوبات عديدة ،ولعل اھمھا عدم توفير الشرائح البش رية المؤھل ه لتلبي ة حاج ة
المجتمع ،ل ذا فق د تنب ه العدي د م ن المجتمع ات ال ى ض رورة ان يك ون التوجي ه واالرش اد ج زءاً ال
يتجزأ من البرامج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة )ابوغزاله ،١٩٨٥ ،ص.(٨
وفي ظل الحركه الرائده للنظام التربوي الفلسطيني الذي عاش فترة ال تقل ع ن ثالث ين عام ا ً
م ن القھ ر والحرم ان والض غوط النفس يه الت ي مورس ت انتق ل ھ ذا النظ ام ال ى مرحل ة التحدي د
والتط وير وانتق اء الب رامج المناس به البن اءه لالرتق اء بفعاليت ه ،اھتم ت بع د ذل ك وزارة التربي ة
والتعليم باالرشاد التربوي والمرشدين ال ذين يس اعدون الطلب ة ال ى ح ل المش كالت الت ي ت واجھھم
وتحسين التحصيل العلمي والدراسي لھذا النشئ م ن الطلب ة ف ي المس يرة التربوي ة وللمس اعدة ف ي
تحقي ق ذواتھ م والتخفي ف ع ن وط أة المش اكل والض غوط النفس يه واالجتماعي ة واالقتص ادية الت ي
يعانون منھا داخل وخارج المدارس ومساعدتھم في تحقيق الصحةالنفسيه وتعتبر العوامل الثقافي ة
والحض ارية والتكنولوجي ه وتق دم المخترع ات وخاص ة الت ي تن تج ال دمار وھ الك البش رية م ن
االسباب التي تدعو الى حدوث القلق النفسي والصراع والتن افس وع دم التس اوي ف ي الف رص ك ل
ھذا ينش أ ع ن اض طراب ف ي العالق ات االنس انية واالعت زال الوج داني والفق ر الع اطفي والش عور
بالحزن وفقدان االتزان النفسي فيشعر االنسان امام ذلك بأنه عاجز وبحاجة الى مس اعدة وحماي ة
)مرسي.(١٩٩٢ ،
ان ھذه التغيرات والتطورات القائمة اثرت في جوانب الحياة كافة بما فيھ ا الجان ب الترب وي
حيث ادى الى مشاكل تربوية اثرت سلبا ً على العملية التربوي ة ف ي ع دم تحقي ق اھ دافھا )س ليمان،
.(١٩٨٦
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فقد اصبح االرشاد الترب وي ف ي الم دارس ض رورة ملح ة يقت رن ب أي نظ ام ترب وي متط ور
لكونه عملي ة تربوي ة واجتماعي ة انس انية تس عى لرف ع كف اءة العملي ة التربوي ة وتحس ينھا ومعالج ة
المشكالت والعقبات التي تواجھھا وفق اسس علمية تربوية )المعروف.(١٩٨٦ ،
مشكلة الدراسة
اذا ك ان االقب ال عل ى الخ دمات النفس ية واالس تفادة منھ ا يت أثران بالص ورة الذھني ة ع ن ھ ذه
الخدمات لدى جمھ ور المس تفيدين ف ان الق ائمين عل ى الخ دمات النفس يه ھ م المح ور االساس ي ف ي
تكوين ھذه الصورة ،كما انھم يعتبرون مج ال العم ل االساس ي ف ي تغييرھ ا اذا اقتض ى االم ر وال
ش ك ان الحاج ة ال ى الخ دمات النفس ية ت زداد ف ي ظ ل ض غوط الحي اة المعاص رة ف ي الوق ت ال ذي
يمكن ان تكون الص ورة الذھني ة الس لبية ع ن ھ ذه الخ دمات معوق ا ً لالس تفادة منھ ا ،وم ن ھن ا ف ان
مشكلة الدراسة الحالية تتلخص في تساؤل اساسي:
"م ا الص ورة الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال
فلسطين من وجھة المديرين والمديرات فيھا؟"
وھل تختلف تلك الصورة باختالف خصائص ھؤالء المديرين والمديرات ؟
أھداف الدراسة
سعت ھذه الدراسة إلى تحقيق الھدفين اآلتيين:
 .١التع رف إل ى الص ورة الذھني ة ع ن المرش د الترب وي م ن وجھ ة نظ ر م ديري وم ديرات
المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين.
 .٢التع رف إل ى الف روق ف ي الص ورة الذھني ة ع ن المرش د الترب وي تبع ا ً لمتغي رات )الج نس،
والمؤھل العلمي ،ومكان العمل ،وسنوات الخبرة ،والحالة االجتماعية ،والعمر( عند م ديري
ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين.
أھمية الدراسة
تنبع أھمية ھذه الدراسة من أھمية الدور التربوي للمرشدين التربويين ،ويمك ن إيج از أھمي ة
الدراسة فيما يلي:
 .١تعد الدراسة الحالية في ض وء عل م الباحث ة ،أول دراس ة ف ي فلس طين تھ تم بدراس ة الص ورة
الذھني ة ع ن المرش د الترب وي م ن وجھ ة نظ ر الم ديرين والم ديرات ،ونظ راً ألن م ديري
ومديرات المدارس مشرفين مقيمين في المدرسة ،وعلى إطالع على دور المرش د الترب وي.
ستساھم الدراسة الحالية في التع رف إل ى جوان ب الق وة ل دى المرش د الترب وي والعم ل عل ى
تعزيزھا ،وجوانب الضعف ،وبالتالي إعداد البرامج المناسبة لعالجھا.
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 .٢تساھم الدراسة الحالي ة ف ي معرف ة أث ر متغي رات الج نس ،والمؤھ ل العلم ي ،ومك ان العم ل،
وسنوات الخبرة ،والحالة االجتماعية ،والعمر لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية ف ي
محافظات شمال فلسطين على الصورة الذھنية لديھم عن المرشد التربوي.
 .٣تساھم الدراسة الحالية من خالل إطارھا النظري ونتائجھ ا ف ي مس اعدة الب احثين ف ي إج راء
دراسات مشابھة في بيئات تعليمية أخرى مثل وكالة الغوث الدولية.
فرضيات الدراسة
سعت ھذه الدراسة الختبار الفرضيات الصفرية التالية:
 .١ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرش د الترب وي ل دى م ديري وم ديرات الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال فلس طين
تعزى لمتغير الجنس.
 .٢ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي ل دى م ديري وم ديرات الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال فلس طين
تعزى لمتغير المؤھل العلمي.
 .٣ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي ل دى م ديري وم ديرات الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال فلس طين
تعزى لمتغير مكان العمل.
 .٤ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي ل دى م ديري وم ديرات الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال فلس طين
تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
 .٥ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي ل دى م ديري وم ديرات الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال فلس طين
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
 .٦ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرش د الترب وي ل دى م ديري وم ديرات الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال فلس طين
تعزى لمتغير العمر.
حدود الدراسة
تم تحديد إطار ھذه الدراسة بالعوامل التالية
 .١الزمان٢٠٠٦/٢٠٠٥) :م(.
 .٢المكان :شمال فلسطين )نابلس ،جنين ،طولكرم ،قلقيلية ،سلفيت(.
 .٣العينة البشرية :مدراء المدارس.
 .٤االستبانه المرفقة.
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مصطلحات الدراسة
التعريفات االجرائية
الصوره الذھنية :تستخدم للتعبير ع ن م ا يحمل ه الف رد م ن جوان ب عقلي ة ت ؤثر ف ي س لوكه
وتشمل ھذه الجوان ب م ا يختزن ه الف رد م ن معلوم ات وافك ار ومع ان وانطباع ات ع ن موج ودات
معينه بالوسط المحيط به من اشخاص وتنظيم ات وافك ار واش ياء .وف ي ھ ذه الدراس ة ،فالص ورة
الذھني ة ھ ي عب ارة ع ن الدرج ة الت ي يحص ل عليھ ا الم ديرين والم ديرات عل ى اس تبانة قي اس
الصورة الذھنية عن المرشد التربوي ،المستخدمة في الدراسة الحالية.
المرشد التربوي :يقصد بالمرشد الترب وي ال ذي يمك ن م ن خ الل تدريب ه وتخصص ه )عل م
النفس – ارشاد ،علم اجتماع ،خدمة اجتماعية على خلق الجو المالئم للعالقة االرش ادية يقص د ب ه
م ن ھ ذه الدراس ة م ن يق وم بوظيف ة االرش اد الترب وي والتوجي ه الطالب ي بم دارس وزارة التربي ة
والتعليم في السلطة الوطنية.
الم دير او الم ديرة :ھ م االف راد ال ذين يقوم ون بالمھ ام االساس ية ف ي الم دارس الثانوي ة
الحكومي ة التابع ة ل وزارة التربي ة والتعل يم الع الي الفلس طينية والت ي يتواج د فيھ ا مرك ز ارش اد
تربوي.
اإلطار النظري
ان التع رف عل ى الص وره الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ل دى المس تفيدين م ن الخ دمات
االرش ادية يتطل ب اوالً التعري ف بمفھ وم الص وره الذھني ة وخصائص ھا وكيفي ة تكونھ ا وداللتھ ا
للسلوك بوج ه ع ام وللبح وث النفس يه بوج ه خ اص ،وم ن ث م يمك ن التط رق ال ى طبيع ة الص ورة
الذھنية المقترحة عن المرشد التربوي باعتباره المسؤول االول ع ن العملي ة االرش ادية بمكوناتھ ا
المختلفة.
الصورة الذھنية :تعريفھا ومواصفاتھا
بداي ة فان ه بنظ ره س ريعة ع ن مفھ وم الص ورة الذھني ة نج د ان ق اموس )وبس تر( يع رف
الصورة الذھنية بأنھا تصور عقلي ش ائع ب ين اف راد جماع ة معين ه يش ير ال ى اتج اه ھ ذه الجماع ة
نحو شخص معين او شيء معين ،وترتبط باالتجاه ) (Attitudeبل ان ھن اك م ن ي رى انھ ا تق وم
عل ى جوان ب معرفي ة وانفعالي ة ت ؤثر عل ى س لوك الف رد وتعب ر ع ن اتجاھ ه بم ا يجع ل الص وره
الذھني ة مج ال اھتم ام الدراس ات النفس يه ش أنھا ش أن االتج اه خاص ة ف ي مج ال عل م ال نفس
االجتم اعي ،وتتض ح ھ ذه بدرج ة اكب ر م ن واق ع التعري ف ال ذي يق رر ان الص وره الذھني ة ھ ي
مجموع ات مع ارف الف رد ومعتقدات ه ف ي الماض ي والحاض ر والمس تقبل وي تم االحتف اظ بھ ا وف ق
نظام معين عن ذات الفرد والعالم ال ذي يع يش في ه حي ث يترت ب الف رد ھ ذه المع ارف والمعتق دات
محتفظ ا ً ب أھم الخص ائص واب رز المع الم الستحض ارھا عن د الحاج ة ويختل ف مفھ وم الص وره
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الذھني ة ) (Imageع ن مفھ وم الص وره النمطي ة ) ،(Stereotypeوالت ي تعن ي ص فه مؤقت ه او
سطحية موجوده في اذھان جماعة عن جماعه اخرى والجماعه ھنا قد تك ون عل ى اس اس الج نس
او العرق او الم ذھب ،او الل ون او غي ر ذل ك م ن المع ايير واالس س ) .(Rayn, 1998ام ا ع ن
كيفية تكون الصوره الذھنية فانھا تتمثل في اس اليب ومحت وى االتص ال بكاف ة مس توياته فاالنس ان
كائن اجتماعي ومن خالل تواصله مع االخرين والوسط المح يط تك ون لدي ه ص وره ذھني ة معين ه
ع ن الموج ودات وق د زادت اھمي ة وس ائط االتص ال الجم اھيري ف ي نش ر المعرف ة واالراء
واالحكام ،وبالتالي اصبحت عامالً مھما ً في تكوين الصوره الذھنية لدى الجماعات ليس فق ط ع ن
االشخاص والجماعات االخرى ولكن ايضا ً عن انفسھم ) .(Batta, 1998ويؤكد ) & Walker
 (Miles, 1999ان الصوره الذھنية تتكون من تفاعالت المعرف ة والخب رات الت ي يكتس بھا الف رد
ويمر بھا الفرد وھي مزيج من المعلومات والمعتقدات واالنفعاالت ،كما تتأثر بالدوافع والحاج ات
والمي ول وطبق ا ً ل ذلك ف ان الص وره الذھني ة عرض ه لالخت زال والتش ويه بمعن ى انھ ا ق د ال تعب ر
بالض رورة ع ن حقيق ة الموج ودات فق د تك ون ھن اك ص وره ذھني ة ع ن جماع ة معين ه او ش خص
معين دون ان تعكس حقيقة تلك الجماعة او ذلك الشخص ،وتأتي اھمية الصوره الذھنية للفرد م ن
انھا بمثاب ة معرف ة لك ن ھ ذه المعرف ة تتص ف بانھ ا وظيف ة منھ ا م ن ش أنھا تبس يط المعق د وتنظ يم
المش تت .االم ر ال ذي يمك ن الف رد م ن ادراك تعقي دات الوس ط المح يط بس رعة وس ھوله ان ذل ك
ينطبق على العالقات االجتماعية وكذلك على الموجودات القائمة في البيئة من اش خاص وظ واھر
اجتماعية وانشطة مختلفة ان الفرد يتعامل بسھوله.(Nelson & Puto, 1998) .
م ن المنظ ور النفس ي ف ان الص وره الذھني ة م ا يختزن ه الف رد م ن معلوم ات وافك ار ومع ان
وانطباعات عن موجودات معينه بما في ذلك شخصية الفرد في ابعاده الذاتيه واالجتماعية وك ذلك
لما ھ و موج ود ف ي الوس ط المح يط ب ه اعتم ادا ًعل ى تواص ل م ن ن وع م ا )،(Lomranz,1998
وھذه ھي الصوره المقترحة للمرشد التربوي من حيث الكفاءه المھنية لكن الجانب المھن ي م ا ھ و
اال جانب واحد من جوانب الصوره الذھنية للمرشد فمن المفترض ان المرشد ھو شخص متواف ق
السلوك ومتزن الشخص ية حت ى يتس نى ل ه مس اعدة االخ رين ف ي التغل ب عل ى مش اكلھم والمرش د
كذلك يجب ان يمتلك الخبرة العملية التطبيقية في الفحص السيكولوجي والتشخيص وتنفيذ الخط ط
االرش ادية ومتابعتھ ا وتقييمھ ا بط رق موض وعية ص حيحه وف ي ك ل ذل ك ف ان المرش د الترب وي
يفترض فيه االلتزام باخالق المھن ة بوج ه ع ام خاص ة فيم ا يتعل ق باس رار المسترش دين واحت رام
شخصياتھم وتفھم ظروفھم ،ھذا باالضافة ال ى ام تالك مھ ارات االتص ال الفع ال واالقن اع الم ؤثر
والتش جيع ال ذي يثي ر دافعي ة المسترش دين لتع ديل س لوكھم عل ى النح و المتواف ق وك ذلك عل ى
النحوالذي يمكنھم من االستخدام االمثل لمصادرھم الشخصية في اثراء ذواتھ م ھ ذه العناص ر ف ي
حال ة تطبيقھ ا يمك ن ان تخل ق الص ورة الذھني ة االيجابي ة ع ن المرش د الترب وي وھ ذه الص وره
تتضمن ابعاد اكاديمية وتطبيقية في اطار انساني اخالقي.
وتزخ ر أدبي ات عل م ال نفس بالعدي د م ن الدراس ات المعني ة بص ورة الف رد ع ن ذات ه
) ،(Self Imageويب دو ذل ك واض حا ً م ن العدي د م ن الدراس ات المعني ة بتق دير ال ذات
) ،(Self Esteemوك ذلك بمفھ وم ال ذات ) (Self Conceptوالت ي توض ح ان ص ورة الف رد
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الذھنية عن ذاته تنعكس في سلوكه الشخصي واالجتم اعي ،فھن اك م ثالً دراس ات تناول ت ص ورة
الف رد ع ن جس مه ) (Body Imageم ن منظ ور عالقتھ ا بتق دير ال ذات ون ذكر م ن ذل ك دراس ة
) ،(Lennon et. al, 999والت ي تؤك د ان وج ود ص ورة ذھني ة ايجابي ة ل دى الف رد ع ن ش كله
ي رتبط بتق دير اعل ى لل ذات واتجاھ ات ايجابي ة غي ر تقليدي ة ع ن دورالج نس ،كم ا تناول ت دراس ة
) (Laor, et. al, 999حيوية الصوره الذھنية كمنظم فسيولوجي لدى حاالت اضطراب ض غوط
ما بعد الصدمه ،حيث تبين من الدراسة ان االشخاص ذوي الص وره الذھني ة االق ل حيوي ه ) low
 (image vividnessيعبرون عن استجابات فسيولوجيه مرتفعه زائدة مقارن ة باالش خاص ذوي
الصوره الذھنية االكثير حيويه ھناك ايضا ً دراسات تناول اضطراب الصوره الذھنية لدى حاالت
االمراض النفسية من ھذه الدراسات تلك الت ي ق ام بھ ا بيرش اد وزم الؤه ع ن اض طراب الص وره
الذھني ة ع ن الجس م ل دى ح االت تع اني م ن العص ابية واخ رى تع اني م ن ع وارض س يكومترية
بجانب مجموعة ضابطه ال تعاني من اية ع وارض وتب ين ان ال ذين يع انون ل ديھم اض طراب ف ي
الصوره الذھنية عن اشكالھم مقارنة بالمجموع ة الض ابطة كم ا تب ين ان ذوي الع وارض يعب رون
عن انكار التركيب التشريحي الجسامھم كما ان مدركاتھم غير سليمة ).(Pershad etal.,1997
وعن داللة الصوره الذھني ة للس لوك ايض ا ً ت أتي دراس ة ) (Lapidas, Herr, 1998والت ي
ترى ان طبيعة االتجاھات سواء كانت مؤيده او محايده او رافضه ترتبط بطبيعة الصوره الذھني ة
عن موضوع االتجاه بل ان المكونات المعرفية واالنفعالية عن الموضوع ھي مكونات واح دة ف ي
كل من الصوره الذھنية واالتجاه وفي االطار نفسه تشير احدى الدراسات اال ان الص وره الذھني ة
عن الموضوع ھي التي تح دد الني ة اواالس تعداد للس لوك عل ى نح ومعين ) Kelly & Edward,
.(1998
ومع تطور الدراسات المعنية بالصوره الذھنية ظھرت االفكار التي تؤكد انه على الرغم من
اھميتھا في التوجيه السلوكي وتحقيق استفادة اساسية اال ان محاولة الف رد ان يخل ق ص وره ذھني ة
معين ه ع ن نفس ه ل دى االخ رين ق د تك ون مص در ض غوط ين وء بھ ا ،كم ا ان االحتف اظ بالص وره
الراھنة المرغوبة قد يتضمن كبتا ً انفعاليا ً وسلوكيا ً ).(Kwavnick & Sheppered, 1999
كما ان تطور الدراسات المعنية بالصوره الذھنية اتاح اطار مرجعيا ً لبحوث تطبيقية متقدم ة
واصبح ھناك ما يع رف بنظري ة الص وره الذھني ة ) (Image Theoryكنظري ة مفس ره للس لوك،
وقد ظھرت اختبارات مقننه تثبت فعالية تلك النظرية وقدرتھا على التمييز بين مس تويات س لوكيه
معينه يتضح ذلك مثالً في دراسات كل من ).(Bencon & Gillilamd, 1998
الدراسات السابقة
وق د اج رى أب و الھيج اء ) (١٩٨٨دراس ة ح ول تقي يم فعالي ة المرش د الترب وي كم ا ي دركھا
المديرين في المدرسة االردنية ،حيث شملت العين ة ) (٥٢٠ف رد ،يمثل ون أرب ع فئ ات مختلف ة م ن
حيث دورھا التربوي ،وقد تبين ان اكثر الصفات توافراً في المرشد التربوي ھي الھدوء والس رية
والعالقات الجيده مع المجتمع – التسامح – االحترام.
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وق د أج رى مخي ل ) (١٩٨٩دراس ة بعن وان" :خص ائص شخص ية المرش د المفض لة"،
وش ملت العين ة ) (٢٠٠م دير وم ديرة ،وش ملت القائم ة عل ى ) (٤٤خاص ية موزع ة عل ى ث الث
مجاالت )العقلية ،واالنفعالية ،والمھنية( ،وبينت النتائج ان ھناك تعاون مع االدارة ،والتزام ب القيم
والمعايير االجتماعي ة الحكيم ة ،وتقب ل اس ئلة الطلب ة ،وق درة عل ى تفھ م مش كالت الطلب ة م ن قب ل
االخصائي التربوي.
وفي دراسة قام بھا االقرع ) (١٩٩٢حول توقعات المديرين والمديرات لدور فعالية المرش د
الترب وي ف ي االردن ،حي ث ش ملت العين ة ) (٢٢م ديراً و) (١٠٠م ديرة ،وھ دفت الدراس ة إل ى
معرفة توقعات المديرين والمديرات لفعالية المرشد التربوي وفقا ً للتخص ص ،والخب رة ،والمؤھ ل
العلم ي ،والج نس ،وتب ين م ن النت ائج ان ھن اك فرق ا ً ذات دالل ة احص ائية ب ين توقع ات الم ديرين
يعزى للجنس والمستوى العلمي.
وأجرى مصلح ) (١٩٩٨دراسة ح ول توقع ات الم ديرين والمعلم ين ل دور المرش د الترب وي
ف ي مح افظتي س لفيت ون ابلس ،حي ث ش ملت العين ة ) (٢٠٧معلم ا ً ،و) (٤٥٠طالب ا ً ،وھ دفت إل ى
معرفة توقعات المعلمين والطلبة لدور المرشد الترب وي ف ي مح افظتي س لفيت ون ابلس ،وق د تب ين
من النتائج بانه ال توجد ف روق ذات دالل ة احص ائية ب ين المعلم ين والمعلم ات ف ي توقع اتھم ل دور
المرشد التربوي.
أم ا الخليف ي ) (٢٠٠٢فق د أج رى دراس ة ح ول الص ورة الذھني ة ع ن المرش د النفس ي ف ي
المجتمع الكويتي ،والتي ھدفت الدراس ة التع رف عل ى الص وره الذھني ة ع ن المرش د النفس ي ع ن
المرشد النفسي لدى المستفيدين من الخدمات النفسية ،وأجريت الدراسة على عينة قوامھ ا )(١١٠
أشخاصا ً ،وتضم متغيرات متنوعة من حيث الجنس والسن والتعليم والحال ة االجتماعي ة ومس توى
الدخل ،وقد كشفت الدراسة ان ھناك صوره ذھنية تميل بشدة الى االيجابي ة وان م ا يت راوح ).٩٨
 (%٢من المسترشدين الذين اجري ت عل يھم الدراس ة يعتب رون ع ن ص وره ذھني ة ايجابي ة ،وبن اء
عليھا توصي بوضح برامج تدريب وتأھيل علمي متقدم اكثر والمھنية التي تعمل بالرشاد.
وق ام مي رل ) (Merrill, 1979بدراس ة بعن وان":الص فات االساس ية لمرش د الترب وي كم ا
ي دركھا الم ديرون والم ديرات وعالقتھ ا بفعاليت ه" ،وھ دفت الدراس ة إل ى تحدي د الص فات الت ي
تس ھل العالق ات م ا ب ين المرش د الترب وي والمسترش د ،وت ؤدي إل ى فعاليت ه ،وتكون ت العين ة م ن
) (١٠٠مدير ،و) (٣٢مديرة ،وقد بينت النت ائج ان الت دريب والخب رة ل ه اث ر عل ى فعالي ة المرش د
وان اھ م ص فات المرش دين العم ل – التس ھيل – العالق ات االجتماعي ة ،وھ ذا ي ؤدي ال ى فعالي ة
العملية االرشادية.
أم ا دراس ة الف س ) (Alves, 1980ق ام بدراس ة بعن وان ":الص وره الذھني ة الداء المرش د
التربوي لوظيفته من قبل المديرين والمديرات في البرازيل" .وتكونت العينة م ن ) (٥٠١م ديراً
ومديرة ،واشارت النتائج ان ھناك فروقا ً فيما يتعلق باھمية دور فعالية المرشد التربوي وان ھناك
فروقا ً بين المديرين والمديرات تعزى للتخصص والخبرة بينما ال يوجد فروقا ً تعزى للجنس.
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واوضحت دراسة التي قام بھا ھيبر ومارتين ) (Hepper & Martin,1983عن" :صفات
المرشد المدركه من قبل المسترشد في المدرسة وقناعته بعمليةاالرش اد" .وتكون ت العين ة م ن
) (٧٢مسترشدا ،وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية:
 .١يجب ان يتصف المرشد التربوي الفعال بتوفير المناخ الجيد للمسترشد.
 .٢يتصف المرشد الجيد بالخبرة والمھارة في عمله وفي الجاذبية واالمانه والثقة بمن حوله.
أما جاريسو ) (Giarrusso, 1985فقد قام بدراسه حول الص وره الذھني ة للمرش د الترب وي
في المدارس الثانوية من قبل الم ديرين والمعلم ين والطلب ة ف ي نيجيري ا ،حي ث تكون ت العين ة م ن
) (١٣٠طالب ا ً و) (٥٢معلم ا ً ،و) (٣٣م ديراً ،وق د بين ت النت ائج ان المعلم ين والم ديرين والطلب ة
اعط وا اھمي ة ل دور المرش د ف ي معالج ة مش اكل المنح رفين والم دخنين وان يق وم ب دور المعل م
بالمدرسة.
وقام حافظ ) (٢٠٠٦بدراسة حول فعالية برنامج إرشادي في تغيير الصورة الذھنية للمرش د
النفس ي ل دى أمھ ات األطف ال ذوي اإلعاق ة ،أجري ت الدراس ة عل ى عين ة قوامھ ا ) (١٢٠أم م ن
أمھات األطفال ،واستخدم الباحث مقياسا ً وبرنامج ا ً إرش اديا ً م ن إع داده ،وأس فرت نت ائج الدراس ة
أن أمھ ات األطف ال األق ل تق بالً ألبن ائھن المع اقين ،أص بح ل ديھن ص ورة إيجابي ة نح و المرش د
النفسي ،ونحو أبنائھن المعاقين.
وأض حت الدراس ة الت ي ق ام بھ ا مي دويل ) (Medowell, 1995والت ي تتعل ق بالص وره
الذھني ة لمرش دي الم دارس الثانوي ة ل دى م ديرين ومعلم ين ھ ذه الم دارس ف ي مقاطع ة )ب ايرون
المستقله( ،واشارت النتائج على عدم وجود اختالفات في فھم دور مرشدي المدارس ب ين اعض اء
العينة في عملية االرشاد الفردي – الجماعي – واالكاديمي.
أما ھاردي ) (Hardy, 1999قام بدراسة في والية جورجيا حول ص ورة المرش د الترب وي
لدى مديري ومديرات المدارس ،وشملت العينة ) (٢٦٤مديراً ،و) (٦٥مرشداً ،وتبين م ن النت ائج
ان ھناك فروقا ً بين تقي يم الم ديرين للمرش دين ف ي الم دارس لص الح ال ذكور ،وان المرش دين غي ر
راضين عن االعمال التي كلفوا من قبل المديرين في المدرسة.
أما ش يلينا ) (Chilani, 2000أج رى دراس ة ح ول الص وره الذھني ة للمرش د الترب وي ل دى
االداري ين ف ي اح دى م دارس بنلس لفانيا ،واس تخدم الباح ث اس تطالعا ً مع دالً ع ن دراس ة ق ام بھ ا
سابقا ً ،وتكونت أداته من ثالثة عشر سؤاالً ،واستخدم األسلوب الوص في ف ي التعبي ر ع ن النت ائج،
وقد تبين من الدراسة ان دور المرشد التربوي بالمتوسط الى ما فوق المتوسط في كاف ة المج االت
في المدرسة الثانوية.
التعليق على الدراسات السابقة
لقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة؛ للتعرف على صورة المرشد التربوي في كافة
األقطار العربية واألجنبية ،ومدى مالئمة ھذه الصورة للبيئة الفلسطينية ،كذلك فإن نظرية
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الصورة الذھنية يستفاد منھا في تفسير سلوك البحث عن وظيفة أو مھنة ،وتبين أيضا ً أنه يمكن
االستفادة من الصورة الذھنية عن الوظائف ،في تحقيق مردود أفضل للقائمين بھذه الوظائف أو
المستفيدين منھا ،وذلك من خالل التخطيط والتوجيه الوظيفي ،كما أن االتجاھات الحديثة في
إدارة المنظمات الخدمية تنحو إلى خلق وتنمية صورة ذھنية إيجابية لدى العاملين عن المھن
والمھام الوظيفية التي يقومون بھا ،ويھدف إثارة الدافعية لدى ھؤالء العاملين ،بحيث يكونون
أكثر إنتاجية وأكثر انتماء للعمل .وعادة ما تكون ھناك قواعد ولوائح تنظم المھن المختلفة ،وھذا
التنظيم ينمو إلى الصورة المثالية في األداء.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
اتبعت الباحثة المنھج المسحي الوصفي التحليلي ،وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية.
مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من المديرين والمديرات في المدارس الحكومية في محافظات شمال
فلسطين ،والبالغ عددھم ) (٦٠٤مديراً ومديرة .وتم الحصول على حجم مجتمع الدراسة وفق
بعض المتغيرات المستقلة من دائرة التخطيط التربوي في وزارة التربية والتعليم.
عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة الحالية من ) (١٣٤مديراً ومديرة في المدارس الحكومية في
محافظات شمال فلسطين ،وقد شكلت عينة الدراسة ما نسبته ) (%٢ .٢٢من مجتمع الدراسة،
وتم اختيارھا بالطريقة الطبقية العشوائية ،حيث تم توزيع إلى طبقتين )الذكور واإلناث( ،وتوزيع
طبقتي الذكور واإلناث إلى طبقات أخرى وفق المتغيرات المستقلة في الدراسة ،ثم اختيار أفراد
العينة عشوائيا ً ،والجدول رقم ) (١يبين خصائص عينة الدراسة وتوزيعھا وفق المتغيرات
المستقلة في الدراسة.
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جدول ) :(١توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتھا المستقلة.
المتغير

الجنس

المؤھل العلمي

سنوات الخبرة

مكان العمل

الحالة
االجتماعية

السن

٦٣
٧١
النسبة المئوية

٧
٨٨
٢٨

٦٣
١١

٦٣

٨

٢٤

٥٩

٢٢

٢٣
٢٩

٢٧
١٣
١١١

%٤٧
%٥٣

%٢ .٥
%٧ .٥٦
%٩ .٢٠

%٤٧
%٢ .٨

%٤٧

%٦

%٩ .١٧

%٤٤

%٤ .١٦

%٢ .١٧
%٧ .٢١

%١ .٢
%٧ .٩
%٨ .٨٢

انثى
ذكر
العدد

دبلوم عالي
بكالوريوس
دبلوم

مدينة
ماجستير

قرية

مخيم

اقل من ٥

١٠-٦

٢٠-١٠

اعزب
٢٠فأكثر

٤٠-٣٠
اقل من ٣٠
متزوج

اكثر من ٤٠
٩٤
٢ .٧٠

أداة الدراسة
بعد إطالع الباحثة على األدب التربوي والدراسات السابقة مثل دراسات كل من الخليفي
) ،(٢٠٠٢ومصلح ) ،(٢٠٠٤واألقرع ) ،(١٩٩٢والفس ) ،(١٩٨٠قامت الباحثة بإعداد أداة
الدراسة مكونة من ) (٥٥فقرة بصورتھا األولية ،وبعد تحكيمھا ،أصبحت مكونة من ) (٤٠فقرة
بصورتھا النھائية.
وتكون سلم االستجابة عليھا من ) (٥استجابات وفقا ً لتدريج ليكرت الخماسي:
-

عالي جداً

 ٥درجات

-

عالي

 ٤درجات

-

متوسط

 ٣درجات

-

منخفض

 ٢درجة

-

منخفض جداً

 ١درجة
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وصيغت جميع فقرات االستبانة بصورة إيجابية ،ووزعت على  ٥مجاالت ھي :الثقة
بالنفس ،التفاؤل ،العالقة مع اآلخرين ،الفاعلية ووضوح التفكير ،البشاشة.
صدق األداة
تأكدت الباحثة من صدق األداة من خالل عرضھا على ) (٥محكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص في كلية العلوم التربوية بجامعة النجاح الوطنية ،وقام كل محكم باالطالع على
فقرات أداة الدراسة ،وأبدى حكمه عليھا إما بالحذف أو التعديل أو بقائھا كما ھي ،وقامت الباحثة
برصد أحكام وقرارات المحكمين لكل فقرة ،وتم اعتماد الفقرات التي أجمع عليھا  ٣محكمين
فأكثر ،وبھذا أصبحت أداة الدراسة مكونة من ) (٤٠فقرة.
ثبات األداة
للتحقق من ثبات األداة ،طبقت على عينة استطالعية مكونة من ) (٢٠مديراً ومديرة ،لم يتم
تضمينھم في عينة الدراسة األصلية ،وقد حُسبت معامالت الثبات لألداة بمجاالتھا بطريقة
االتساق الداخلي بين الفقرات ،حيث تراوحت معامالت الثبات بين ) (٠.٨٧-٠.٧٥للمجاالت،
والدرجة الكلية ) ،(٠.٨٥وجميع قيم ھذه المعامالت مقبولة تربويا ً وتفي بأغراض الدراسة،
والجدول ) (٢تبين معامالت الثبات للمجاالت والدرجة الكلية
جدول ) :(٢معامالت الثبات لمجاالت الدراسه والمجال الكلي.
المجال
االول )الثقه بالنفس(
الثاني )التفاؤل(
الثالث )العالقة مع االخرين(
الرابع )الفاعلية ووضوح التفكير(
الخامس )البشاشة(
المجال الكلي

عدد الفقرات
٩
٧
١٢
٢
١٠
٤٠

معامل الثبات
٠.٨٨
٠.٧٥
٠.٨٨
٠.٨٣
٠.٨٧
٠.٩٥

المعالجات اإلحصائية
بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزھا وإدخال البيانات باستخدام الحاسوب ثم تمت
معالجة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSوذلك
باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 .١التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.
 .٢اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ).(Independent t-test
 .٣اختبار تحليل التباين األحادي ) ،(One-Way ANOVAواختبار أقل فرق دال
) (LSDعند اللزوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٣٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

أوال :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
"ما الص ورة الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال
فلسطين من وجھة نظر المديرين والمديرات فيھا"؟
ولإلجابة عن سؤال الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
والنسب المئوية لفقرات االستبانة ،ومن ثم ترتيبھا تنازليا وفق المتوسط الحسابي ،واعتمدت
الباحثة المستويات اآلتية للتقدير:
 ) (%١٠٠-%٨٠عالي جداً ) (%٧٩.٩-%٦٠عالي ) (%٥٩.٩-%٤٠متوسط ) (%٣٩.٩-%٢٠منخفضمنخفض جداً
 )اقل من(%٢٠ونتائج الجداول ) (٧) ،(٦) ،(٥) ،(٤) ،(٣تبين ذلك ،بينما يبين الجدول ) (٨خالصة
النتائج.
أ .مجال الثقة بالنفس
جدول ) :(٣المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المجال األول
)المجال الثقة بالنفس( مرتبة تنازليا ً.
رقمھا في المتوسط االنحراف
الرقم الفقرة
االستبانة الحسابي المعياري
٠.٦٥
٣.٩٧
يستطيع ان يتعامل مع ١
١
التي
المشاكل
تصادفه
٠.٨٠
٣.٩٤
٩
لديه شخصية متزنه
٢
٠.٧٤
٣.٨٨
اشعر انه انسان ناجح ٣
٣
٠.٦٦
٣.٨٥
يقيم نفسه ويعطيھا ٢
٤
حق قدرھا
٠.٨٥
٣.٨٥
٦
لديه روح المبادرة
٥
٠.٨١
٣.٧٧
٤
قادر على حل
٦
المشكالت في
المدرسة
ً
٠.٨٧
٣.٧٥
٥
عمله مجديا
٧
٠.٨٣
٣.٧٠
٨
لديه رؤى تطويرية
٨

النسبة
المئوية %
٧٩.٤

عالي

٧٨.٨
٧٧.٦
٧٧

عالي
عالي
عالي

٧٧
٧٥.٤

عالي
عالي

٧٥
٧٤

عالي
عالي

التقدير

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٣

يشعر
٩
بأھميته
الدرجة الكلية

االخرون ٧

٣.٥٨

٠.٩٨

٧١.٦

عالي

٣.٨١

٠.٥٧

٧٦.٢

عالي

يتض ح م ن الج دول ) (٣ان الدرج ة الكلي ة للمج ال االول )الثق ة ب النفس( بلغ ت )(%٧٦.٢
وھ ي نس بة عالي ة ،ام ا فق رات ھ ذا المج ال االول )الثق ة ب النفس( فق د حص لت عل ى تق دير ع الي
جميعھا ).(٧ ،٨ ،٥ ،٤ ،٦ ،٢ ،٣ ،٩ ،١
ب .مجال التفاؤل
جدول ) :(٤المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات المجـال
الثانــي )التفاؤل( مرتبة تنازليا ً.
الرقم الفقرة
 ١٠يمتلك شعوراً بعدم
اليأس
 ١١يرتاح لما حققه في
حياته
 ١٢يتفاءل بالمستقبل
 ١٣يبدي ارتياحا ً من كل
ما حوله
 ١٤يتمنى ان يغير جانبا ً
من حياته
 ١٥تسير حياته على
النحوالذي يتمناه
 ١٦يشعر بأن افضل
سنوات حياته قد بدأت
الدرجة الكلية

النسبة
المئوية %
٧٥.٢

رقمھا في
االستبانة
١٦

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
٠.٨٠
٣.٧٦

عالي

١٤

٣.٧٤

٠.٧١

٧٤.٨

عالي

١٣
١٥

٣.٧٣
٣.٧٠

٠.٨٢
٠.٧٢

٧٤.٦
٧٤

عالي
عالي

١٢

٣.٦١

٠.٩٥

٧٢.٢

عالي

١٠

٣.٤٧

٠.٨٩

٦٩.٤

عالي

١١

٣.٤٣

٠.٧١

٦٨.٦

عالي

٣.٦٤

٠.٥١

٧٢.٨

عالي

التقدير

يتض ح م ن الج دول ) (٤ان الدرج ة الكلي ة للمج ال الث اني )التف اؤل( بلغ ت ) (%٧٢.٨وھ ي
نسبة عالية ،أما الفقرات التي حصلت على تقدير عالي كانت في جمي ع فق رات ھ ذا المج ال )،١٦
.(١١ ،١٠ ،١٢ ،١٥ ،١٣ ،١٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٣٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

جـ .مجال العالقة مع اآلخرين
ج دول ) :(٥المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة لفق ـرات المج ـال
الثالـث )العالقة مع االخرين( مرتبة تنازليا ً.
الرقم الفقرة
 ١٧يلتزم المرشد باخالق
المھنة
 ١٨يحترم المرشد
شخصية المسترشد
بوجه عام
 ١٩يوصف بأنه اجتماعي
وغير منطو على نفسه
 ٢٠يمتاز بالمرونة في
تعاملة
 ٢١يتعاون مع االخرين
في العمل
 ٢٢يحب من حوله ويثق
فيھم
 ٢٣يھتم باالخرين وتشغله
قضاياھم
 ٢٤يتقن لغة الحوار
 ٢٥يفضل العمل الجماعي
على العمل الفردي
 ٢٦لديه القدرة على
االقناع
 ٢٧يثق االخرون فيه
 ٢٨يفھمه االخرون فھما ً
جيداً
الدرجة الكلية

رقمھا في المتوسط
االستبانة الحسابي
٤.٣٥
٢٦

االنحراف النسبة
المعياري المئوية %
٨٧
٠.٦٢

التقدير
عالي جداً

٢٨

٤.١٤

٠.٥٥

٨٢.٨

عالي جداً

٢٣

٤.١٣

٠.٧٢

٨٢.٦

عالي جداً

١٨

٤.١٣

٠.٦٩

٨٢.٦

عالي جداً

٢٠

٤.٠٦

٠.٧٧

٨١.٢

عالي جداً

١٧

٤.٠٦

٠.٦٩

٨١.٢

عالي جداً

٢٤

٤.٠٢

٠.٦٩

٨٠.٤

عالي جداً

٢٢
٢١

٤.٠٠
٣.٩٣

٠.٧٠
٠.٨٤

٨٠
٧٨.٦

عالي جداً
عالي

٢٧

٣.٩٢

٠.٦٣

٧٨.٤

عالي

٢٥
١٩

٣.٨٤
٣.٧٣

٠.٧٣
٠.٧٢

٧٦.٨
٧٤.٦

عالي
عالي

٤.٠٣

٠.٤٦

٨٠.٦

عالي جداً

يتض ح م ن الج دول ) (٥ان الدرج ة الكلي ة للمج ال الثال ث )العالق ة م ع االخ رين( بلغ ت
) (%٨٠.٦وھي نسبة عالية جداً ،اما فقرات المجال الثال ث )العالق ة م ع االخ رين( الت ي حص لت

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٥

عل ى تق دير ع الي ج داً كان ت ف ي ) (٢٢ ،٢٤ ،١٧ ،٢٠ ،١٨ ،٢٣ ،٢٨ ،٢٦وان الفق رات الت ي
حصلت على تقدير عالي كانت في ).(١٩ ،٢٥ ،٢٧ ،٢١
د.

مجال الفاعلية ووضوح التفكير

ج دول ) :(٦المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة لفق ـرات المج ـال
الرابع )الفاعلية ووضوح التفكير( مرتبة تنازليا ً.
الرقم الفقرة
٢٩
٣٠

يلتزم المرشد باخالق
المھنة
يحترم المرشد
شخصية المسترشد
بوجه عام
الدرجة الكلية

رقمھا في المتوسط
االستبانة الحسابي
٣.٩٨
٢٩
٣٠

االنحراف النسبة
المعياري المئوية %
٧٩.٦
٠.٦٨

التقدير
عالي

٣.٩١

٠.٦٤

٧٨.٢

عالي

٣.٩٤

٠.٤٩

٧٨.٨

عالي

يتضح م ن الج دول ) (٦ان الدرج ة الكلي ة للمج ال الراب ع)الفاعلي ة ووض وح التفكي ر( بلغ ت
) (%٧٨.٨وھي نسبة عالية ،اما فقرات المجال الرابع )الفاعلية ووض وح التفكي ر( الت ي حص لت
على تقدير عالي كانت في ).(٣٠ ،٢٩
ھـ .مجال البشاشة
ج دول ) :(٧المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة لفق ـرات المج ـال
الخامس )البشاشه( مرتبة تنازليا ً.
الرقم الفقرة
٣١
٣٢
٣٣
٣٤

التزام المرشد النفسي
بحفظ اسرار
المسترشدين
ترتسم على محياه
االبتسامه
يمتاز بھدوء اعصابه
في المواقف المختلفة
يرافق بمن يتعامل
معھم

رقمھا في المتوسط
الحسابي
االستبانة
٤.٢٩
٣٣

االنحراف النسبة
المعياري المئوية %
٨٥.٨
٠.٧٤

التقدير
عالي جداً

٣٥

٤.١٧

٠.٧٦

٨٣.٤

عالي جداً

٤٠

٤.١١

٠.٦٣

٨٢.٢

عالي جداً

٣٦

٤.١١

٠.٦٢

٨٢.٢

عالي جداً

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٣٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

 ...تابع جدول رقم )(٧

الرقم الفقرة
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠

يتحلى بالتسامح في
أي موقف كان
لديه روح الدعابه
والمرح
التأھيل العلمي
للمرشد النفسي
قدرة المرشد علٮاثارة
دافعية المسترشد
لتعديل سلوكه.
لديه القدرة على
االقناع
يتقبل ضغوط العمل
دونما تذمر
الدرجة الكلية

رقمھا في
االستبانة
٣٨

المتوسط
الحسابي
٤.٠٦

االنحراف النسبة
المعياري المئوية %
٨١.٢
٠.٦٨

التقدير
عالي جداً

٣٧

٣.٩٧

٠.٧٥

٧٩.٤

عالي

٣٢

٣.٩٦

٠.٦٨

٧٩.٢

عالي

٣١

٣.٨٨

٠.٦٩

٧٧.٦

عالي

٣٤

٣.٧٨

٠.٨١

٧٥.٦

عالي

٣٩

٣.٧٨

٠.٨٣

٧٥.٦

عالي

٤.٠٢

٠.٤٨

٨٠.٤

عالي جداً

يتضح من الجدول ) (٧ان الدرجة الكلية للمجال الخامس )البشاشه( بلغت ) (% ٨٠.٤وھ ي
نسبة عالية جداً ،اما فقرات المجال الخامس )البشاشه( التي حص لت عل ى تق دير ع الي ج داً كان ت
في ) (٣٨ ،٣٦ ،٤٠ ،٣٥ ،٣٣وان الفقرات التي حصلت على تقدير ع الي كان ت ف ي )،٣٢ ،٣٧
.(٣٩ ،٣٤ ،٣١
و .خالصة نتائج تساؤل الدراسة
ج دول ) :(٨المتوس طات الحس ابية واالنحراف ات المعياري ة والنس ب المئوي ة لمج االت الدراس ة
مرتبة تنازليا ً وفق المتوسط الحسابي.
المجال
الثالث )العالقة مع االخرين(
الخامس )البشاشه(
الرابع)الفاعلية ووضوح التفكير(
االول )الثقة بالنفس(
الثاني )التفاؤل(
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
٤.٠٣
٤.٠٢
٣.٩٤
٣.٨١
٣.٦٤
٣.٨٩

االنحراف
المعياري
٠.٤٦
٠.٤٨
٠.٤٩
٠.٥٧
٠.٥١
٠.٤٣

النسبة
المئوية%
٨٠.٦
٨٠.٤
٧٦
٧٧.٢
٧٢.٨
٧٧.٨

التقدير
عالي جداً
عالي جداً
عالي
عالي
عالي
عالي

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٧

يتضح من الجدول ) (٨ان المجال الثالث )العالقات مع االخرين( ،والمجال الخامس
)البشاشه( للدراسة قد حصلت على تقدير عالي جداً ،كما حصل المجال االول )الثقة بالنفس(
والرابع )الفاعلية ووضوح التفكير ،والثاني )التفاؤل للدراسة على تقدير عالي ،اما الدرجة الكلية
للمجاالت الخمس فقد حصلت على نسبة مئوية بلغت ) (%٧٧.٨٦بتقدير عالي.
النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير الجنس.
ولفحص ھذه الفرضية تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،والجدول ) (١١يبين ذلك.
جدول ) :(١١نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في الصورة الذھني ة
عن المرشد التربوي تبعا لمتغير الجنس.
المجال
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
الدرجه الكلية

انثى )ن=(٦٣
ذكر )ن =(٧١
االنحراف
المتوسط االنحراف المتوسط
المعياري
الحسابي المعياري الحسابي
٠.٥٥
٣.٨٧ ٦٠ .٠
٣.٧٦
٠.٥١
٣.٧٢
٠.٥١
٣.٥٦
٠.٤٤
٤.٠٦
٠.٤٨
٣.٩٩
٠.٤٦
٣.٨٠
٠.٥٣
٣.٨٠
٠.٤٧
٤.٠٢
٠.٤٩
٤.٠٣
٠.٤١
٣.٩٢
٠.٤٥
٣.٨٦

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة*

١.١٦٠
١.٨٥٧
٠.٨٣٤
٠.٠٧٤
٠.٨٧
٠.٣٢١

٠.٢٤٨
٠.٠٦٦
٠.٤٠٦
٠.٩٤١
٠.٤٠٩
٠.٧٤٩

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) ،(٠.٠٥ =درجات الحرية =  ،١٣٢قيمة ت الحرجة =
.١.٩٦
يتضح من نتائج الجدول ) (١١ع دم وج ود ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (٠.٠٥ =ف ي مج االت الص وره الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس الحكومي ه ف ي
محافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير الج نس ف ي المج االت األول ،والث اني ،والثال ث ،والراب ع،
والخامس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٣٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير المؤھل العلمي.
ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين االحادي ) One-Way
 (ANOVAونتائج الجدول ) (١٢تبين ذلك.
جدول ) :(١٢نتائج اختبار التباين األحادي في الصورة الذھنية عن المرشد التربوي تبعا لمتغير
المؤھل العلمي.
المجال

مصدر التباين

بين المجموعات
االول )الثقة
داخل المجموعات
بالنفس(
المجموع
بين المجموعات
الثاني
داخل المجموعات
)التفاؤل(
المجموع
بين المجموعات
الثالث )العالقة
داخل المجموعات
مع االخرين(
المجموع
بين المجموعات
الرابع
الفاعلية
)
داخل المجموعات
ووضوح
المجموع
التفكير(
بين المجموعات
المجال
داخل المجموعات
الخامس
)البشاشه(
المجموع
بين المجموعات
الدرجة الكلية داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
١.٠٥٨
٤٣.٤١٠
٤٤.٤٦٨
١.٩٤٢
٣٣.٥٥٨
٣٥.٤٩٩
٠.٤٤٨
٢٨.٣٩٢
٢٨.٤٨١
١.٤٦٩
٣١.٦٢٠
٣٣.٠٨٩

درجات
الحرية
٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣

١.١٧٤
٢٩.٦٦٥
٣٠.٨٣٩
٠.٩٧٤
٢٤.٢٦٧
٢٥.٢٤١

٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣

متوسط
المربعات
٠.٣٥٣
١.٠٥٦ ٠.٣٣٤
قيمة f

مستوى
الداللة*
٠.٣٧٠

٠.٦٤٧
٠.٢٥٨

٢.٥٠٧

٠.٠٦

٠.١٤٩
٠.٢١٨

٠.٦٨٤

٠.٥٦٣

٠.٤٩٠
٠.٢٤٣

٢.٠١٣

٠.٣١٩
٠.٢٢٨

١.٧١٥

٠.٣٢٥
٠.١٨٧

١.٧٣٩

٠.١١٥

٠.١٦٧

٠.٦٢

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٩

يتض ح م ن الج دول ) (١٢قب ول الفرض ية أي ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مستوى الداللة ) (٠.٠٥ =في الصورة الذھنية عن المرشد التربوي في المدارس الحكومي ه ف ي
محافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير المؤھل العلمي.
النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلس طين تع زى
لمتغير مكان العمل.
ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين االحادي ) One-Way
 (ANOVAونتائج الجدول ) (١٣تبين ذلك.
جدول ) :(١٣نتائج اختبار التباين األحادي في الصورة الذھنية عن المرشد التربوي تبعا لمتغي ر
مكان العمل.
المجال
االول
)الثقة بالنفس(
الثاني
)التفاؤل(
الثالث
)العالقة مع
االخرين(
الرابع
)الفاعلية
ووضوح
التفكير
المجال
الخامس
)البشاشه(
الدرجة الكلية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
٠.٤٢٦
٤٤.٠٤٢
٤٤.٤٦٨
١.٧٧٩
٣٣.٧٢٠
٣٥.٤٩٩
٠.٦٥٢
٢٨.١٨٩
٢٨.٤٨١
٠.٤٣٢
٣٢.٥٦٥
٣٣.٠٨٩

درجات
الحرية
٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

٠.٦٦٩
٣٠.١٧٠
٣٠.٨٣٩
٠.٦١٦
٢٤.٦٢٥
٢٥.٢٤١

٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣

مصدر التباين

متوسط
المربعات
٠.٦٣٣ ٠.٢١٣
٠.٣٣٦

مستوى
الداللة*
٠.٥٣٢

٠.٨٨٩
٠.٢٥٧

٣.٤٥٥

*٠.٠٣٤

٠.٣٢٦
٠.٢١٥

١.٥١٥

٠.٢٢٤

٠.٢١٦
٠.٢٤٩

٠.٨٦٧

٠.٤٢٣

٠.٣٣٥
٠.٢٣٠

١.٤٥٣

٠.٢٣٨

٠.٣٠٨
٠.١٨٨

١.٦٣٩

٠.١٩٨

قيمة f

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة )(٠.٠٥ =
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٤٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

يتضح من الجدول ) (١٣أنه ال توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة )=
 (٠.٠٥ف ي الص وره الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي مج االت )الثق ة ب النفس ،والعالق ة م ع
اآلخرين ،والفاعلية ،ووضوح التفكير والبشاشة ،والدرجة الكلية( تُعزى لمتغير مك ان العم ل ل دى
الم ديرين والم ديرات ،وب الرغم م ن ع دم دالل ة الف روق عل ى الدرج ة الكلي ة إال أنھ ا كان ت دال ة
إحص ائيا ً ف ي مج ال التف اؤل ،ولتحدي د الف روق لمج ال التف اؤل ،ت م اس تخدام اختب ار )(LSD
للمقارنات البعدية بين المتوسطات ،والجدول ) (١٤يبين ذلك.
جدول ) :(١٤نتائج اختبار) (LSDللمقارنات البعدية لمعرفة الفروق في مجال التفاؤل تبعا ً
لمتغير مكان العمل.
مكان العمل
مدينة
قرية
مخيم

مدينة

قرية
*٠.٢٠٤١

مخيم
 ٠.١٤٧١٠.٣٥١٢ -

* دالة احصائيا ً عند مستوى )(٠.٠٥ = α
يتضح من الجدول ) (١٤أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )= α
 (٠.٠٥في مجال التفاؤل بين المدينة والقرية ولصالح المدينة ،بينما لم تكن المقارنات األخرى
دالة إحصائيا ً.
النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير سنوات الخبرة.
ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين االحادي ) One-Way
 (ANOVAونتائج الجدول ) (١٥تبين ذلك.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤١

جدول ) :(١٥نتائج اختبار التباين األحادي في الصورة الذھنية عن المرشد التربوي تبعا لمتغير
سنوات الخبرة.
المجال
االول )الثقة
بالنفس(
الثاني
)التفاؤل(
الثالث
)العالقة مع
االخرين(
المجال
الرابع
)الفاعلية
ووضوح
التفكير
المجال
الخامس
)البشاشه(
الدرجه
الكلية
*

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات
١.٨٩٤
٤٢.٥٧٤
٤٤.٤٦٨
٠.٩٢٦
٣٤.٥٧٣
٣٥.٤٩٩
١.٢٧٣
٢٧.٥٦٨
٢٨.٨٤١
٢.١١٥
٣٠.٩٧٣
٣٣.٠٨٩

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

٣
١.٩٣٦
١٣٠ ٢٨.٩٠٣
١٣٣ ٣٠.٨٣٩
٣ ١.٥٤٦
١٣٠ ٢٣.٦٩٥
١٣٣ ٢٥.٢٤١

مصدر التباين

درجات
الحرية
٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣
٣
١٣٠
١٣٣

متوسط
المربعات
٠.٦٣١
٠.٣٢٧

١.٩٢٨

٠.٣٠٩
٠.٢٦٦

١.١٦١

٠.٤٢٤
٠.٢١٢

٢.٠٠

٠.٧٠٥
٠.٢٣٨

قيمة f

مستوى
الداللة*
٠.١٢٨

٠.٣٢٧

٠.١١٧

٢.٩٥٩

*٠.٠٣٥

٠.٦٤٥
٠.٢٢٢

٢.٩٠٣

*٠.٠٣٧

٠.٥١٥
٠.١٨٢

٢.٨٢٨

*٠.٠٤١

دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة )(٠.٠٥ =

يتض ح م ن الج دول ) (١٥رف ض الفرض ية أي ان ه توج د ف روق ذات دالل ة احص ائية عن د
مس توى الدالل ة ) (٠.٠٥ =ف ي مج االت الص وره الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس
الحكوميه في محافظات شمال فلس طين تع زى لمتغي ر س نوات الخب رة ف ي المج ال الثال ث والراب ع
والخامس والدرجة الكلية.
ولمعرفة لصالح من كانت الفروق في ھذه المجاالت ،تم استخدام اختبار ) (LSDللمقارنات
البعدية .ونتائج الجداول ) (١٨) ،(١٧) ،(١٦يبين ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٤٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

أ.

مجال الفاعلية ووضوح التفكير

جدول ) :(١٦نتائج اختبار) (LSDللمقارنات البعدية لمعرفة الفروق في مجال الفاعلية ووضوح
التفكير تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة.
سنوات الخبرة
اقل من  ٥سنوات
١٠-٦
٢٠-١٠
اكثر من ٢٠
*

اقل من ٥

١٠-٦
٠.١٠٠٨

٢٠-١٠
٠.١٨٣٤
٠.٠٠٨٢

اكثر من ٢٠
 ٠.١٨٠٤ *٠.٢٨١٢*٠.٣٦٣٩

دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =
يتضح من الجدول ):(١٦

-

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ = αفي مجال الفاعلية
ووضوح التفكير بين سنوات الخبرة أكثر من  ٢٠و سنوات الخبرة  ،١٠-٦و لصالح
سنوات الخبرة أكثر من .٢٠
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ = αفي مجال الفاعلية
ووضوح التفكير بين سنوات الخبرة أكثر من  ٢٠و سنوات الخبرة  ،٢٠-١٠و لصالح
سنوات الخبرة أكثر من .٢٠

ب .مجال البشاشة
جدول ) :(١٧نتائج اختبار) (LSDللمقارنات البعدية لمعرفة الفروق في مجال البشاشة تبعا ً
لمتغير سنوات الخبرة.
سنوات الخبرة
اقل من  ٥سنوات
١٠-٦
٢٠-١٠
اكثر من ٢٠
*

اقل من ٥

١٠-٦
٠.٠٠٧٧

٢٠-١٠
٠.٢٢٥٢
٠.١٤٧٨

اكثر من ٢٠
 ٠.١٥١٣ *٠.٢٢٨٧*٠.٣٧٦٥ -

دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =
يتضح من الجدول )(١٧

-

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ = αفي مجال البشاشة بين
سنوات الخبرة أكثر من  ٢٠و سنوات الخبرة  ،١٠-٦ولصالح سنوات الخبرة أكثر من .٢٠

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٣

-

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ = αفي مجال البشاشة بين
سنوات الخبرة أكثر من  ٢٠وسنوات الخبرة  ،٢٠-١٠ولصالح سنوات الخبرة أكثر من
.٢٠

جـ .الدرجة الكلية
جدول ) :(١٨نتائج اختبار) (LSDللمقارن ات البعدي ة لمعرف ة الف روق ف ي مج ال الدرج ة الكلي ة
للصورة الذھنية تبعا ً لمتغير سنوات الخبرة.
سنوات الخبرة
اقل من  ٥سنوات
١٠-٦
٢٠-١٠
اكثر من ٢٠
*

اقل من ٥

١٠-٦
٠.٠٠٣٩

٢٠-١٠
٠.١٥٥٥
٠.١١٦٢

اكثر من ٢٠
 ٠.١٧٨٧ *٠.٢١٨٠*٠.٣٣٤١ -

دالة احصائيا ً عند مستوى ).(٠.٠٥ = α
يتضح من الجدول ):(١٨

-

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ = αفي الدرجة الكلية بين
سنوات الخبرة أكثر من  ٢٠و سنوات الخبرة  ،١٠-٦و لصالح سنوات الخبرة أكثر من ٢٠
سنة.
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (٠.٠٥ = αفي الدرجة الكلية بين
سنوات الخبرة أكثر من  ٢٠و سنوات الخبرة  ،٢٠-١٠و لصالح سنوات الخبرة أكثر من
.٢٠

النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير الحالة االجتماعية.
ولفحص ھذه الفرضية تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ،والجدول ) (١٩يبين ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٤٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

جدول ) :(١٩نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في الصورة الذھني ة
عن المرشد التربوي تبعا ً لمتغير الحالة االجتماعية.
المجال
االول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
الدرجه الكلية

متزوج )ن=(١١١
اعزب )ن =(٢٣
االنحراف
المتوسط االنحراف المتوسط
المعياري
الحسابي المعياري الحسابي
٠.٥٦
٣.٧٨
٠.٦٤
٣.٩٧
٠.٥١
٣.٦١
٠.٥٤
٣.٧٥
٠.٤٦
٤.٠١
٠.٤٦
٤.١١
٠.٤٨
٣.٧٨
٠.٥٦
٣.٨٨
٠.٤٧
٤.٠١
٠.٥٢
٤.١١
٠.٤٢
٣.٨٧
٠.٤٨
٣.٩٩

قيمة "ت"

مستوى*
الداللة

١.٤٢٦
١.١٣٢
٠.٩٢٦
٠.٨٩١
٠.٩٢٧
١.٢٣٤

٠.١٦٥
٠.٢٦٠
٠.٣٥٦
٠.٣٧٥
٠.٣٥٦
٠.٢١٩

* دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ) ،(٠.٠٥ =درجات الحرية =  ،١٣٢قيمة ت الحرجة
= ١.٩٦
يتضح من نتائج الجدول ) (١٩أنه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى الدالل ة
) (٠.٠٥ =ف ي الص ورة الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس الحكومي ه ف ي محافظ ات
شمال فلسطين تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير العمر.
ولفحص الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين االحادي ) One-Way
 (ANOVAونتائج الجدول ).(٢٠
جدول ) :(٢٠نتائج اختبار التباين األحادي في الصورة الذھنية عن المرشد التربوي تبعا لمتغير
العمر.
المجال

مصدر التباين

بين المجموعات
االول )الثقة
داخل المجموعات
بالنفس(
المجموع

مجموع
المربعات
٠.٠٠٢١
٤٤.٤٦٦
٤٤.٤٦٨

درجات
الحرية
٢
١٣١
١٣٣

متوسط
المربعات
٠.٠٠١٠
٠.٠٠٣ ٠.٣٣٩

قيمة f

مستوى
الداللة*
٠.٩٩٧

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسمية عبد القادر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٤٥

 ...تابع جدول رقم )(٢٠

المجال

مصدر التباين

بين المجموعات
الثاني
داخل المجموعات
)التفاؤل(
المجموع
بين المجموعات
الثالث
)العالقة مع داخل المجموعات
االخرين(
المجموع
المجال
بين المجموعات
الرابع
داخل المجموعات
)الفاعلية
ووضوح
المجموع
التفكير
بين المجموعات
المجال
الخامس
داخل المجموعات
)البشاشه(
المجموع
بين المجموعات
الدرجه
داخل المجموعات
الكلية
المجموع
*

مجموع
المربعات
٠.٨٠٥
٣٤.٦٩٤
٣٥.٤٩٩
٠.٥٨٤
٢٨.٢٥٧
٢٨.٨٤١
٠.٣٤٠
٣٢.٧٤٩
٣٣.٠٨٩

درجات
الحرية
٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣

٠.٣٢٢٦
٣٠.٥١٨
٣٠.٨٣٩
٠.٣٠٥
٢٤.٩٣٦
٢٥.٢٤١

٢
١٣١
١٣٣
٢
١٣١
١٣٣

متوسط
المربعات
٠.٤٠٣
١.٥٢٠ ٠.٢٦٥

٠.٢٢٣

٠.٢٩٢
٠.٢١٦

١.٣٥٥

٠.٢٦٢

٠.١٧٠
٠.٢٥٠

٠.٦٨٠

٠.٥٠٨

٠.١٦١
٠.٢٣٣

٠.٦٩٠

٠.٥٠٣

٠.٥١٥
٠.١٥٣

٠.١٩٠

قيمة f

مستوى
الداللة*

٠.٤٥١

دالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ).(٠.٠٥ =

يتض ح م ن الج دول ) (٢٠قب ول الفرض ية أي ان ه ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د
مستوى الداللة) (٠.٠٥ =في الصورة الذھنية عن المرشد التربوي ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي
محافظات شمال فلسطين تعزى لمتغير العمر.
أوال :مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
"ما الص ورة الذھني ة ع ن المرش د الترب وي ف ي الم دارس الحكومي ة ف ي محافظ ات ش مال
فلسطين من وجھة نظر المديرين والمديرات فيھا"؟
بينت نتائج الدراسة أن درجة الصورة الذھنية عن المرشد التربوي فيھا قد بلغت نسبة مئوية
مقدارھا ) (%٧٧.٨٦ھي نسبة عالية.
-

وتعزي الباحثة سبب ذلك:
مھنة اإلرشاد النفسي مھنة حديثة في المدرسة ،والمنظم والمنسق لعمل المرشد التربوي في
المدرسة ھو المدير.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١

 ٩٤٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ "......

-

-

-

كذلك يعود ذلك ،أن المرشدين والمديرين قريبون من بعضھم البعض ،لذلك فإن تقبل الدور
الفعال للمرشد التربوي ،باإلضافة إلى وضوح دور المرشد ،والتي اتفقت على خصائص
منھا التعاون مع اإلدارة وحل المشكالت الموجودة في المدرسة ،ويعود ذلك أن المديرين
والمديرات أقرب إليھم وضوح لدور المرشد.
تفرغ المرشدين والمرشدات لعملھم كامالً ،لذلك فإنھم يھتمون بھذه الوظيفة اھتماما كبيراً،
إضافة لعدم وجود وظائف أخرى لھم في المجتمع.
إن اإلرشاد مھنة حديثة في فلسطين ،ويحاول المرشد أو المرشدة إثبات نفسه في ھذه المھنة
في المدارس ،كي يُنجح تجربة اإلرشاد في فلسطين ،ومن محاوالته إلثبات نفسه وإنجاح
المھنة ،فإنه يسعى ألن يحظى بصورة وقبول جيدين امام الذين يتعامل معھم خاصة
المديرين والمديرات.
انسجام المرشدين والمرشدات في عملھم في ھذه المرحلة ،مما يؤدي بھم إلى إفراز أكبر
لكفاءاتھم.

إضافة لذلك ،فإن انتفاضة األقصى أعطت صورة جيدة عن المرشد التربوي في المجتمع،
ألنه أصبح دوره أكثر حساسية وأھمية في ھذه االنتفاضة.
وقد اتفقت ھذه النتائج مع نتائج الخليفي ) (٢٠٠٢في وجود صورة ذھنية للمرشد تميل بشدة
إلى اإليجابية.
كما اتت النتائج متوافقة مع ما جاء به جاريسو ) (١٩٨٥في إعطاء المعلمين والطلبة
والمديرين أھمية لدور المرشد في معالجة المشاكل المدرسية وقيامه بدور المعلم أحيانا ً.
كما تتفق نتائج ھذه الدراسة مع نتائج سيلينا ) (٢٠٠٠في أن دور المرشد التربوي جاء فوق
المتوسط في كافة مجاالت مھامه بالمدرسة الثانوية.
ثانيا ً :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصھا:
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير الجنس.
بينت النتائج التي تم التوصل اليھا بعد تطبيق اجراءات الدراسة واستخدام المعالجات
االحصائية المناسبة ،قبول الفرضية الصفرية وھذا يعني ان المديرين والمديرات يتفقوا في
رؤيتھم للصورة الذھنية عن المرشد التربوي.
وتعزو الباحثة ذلك لعدم وجود فروق ھو توحيد القوانين التربوية والظروف الثقافية والبيئية
والسياسية التي يعيشھا كل من المدير والمديرة ولھم نفس الصوره الذھنية عن المرشد التربوي
في محافظات شمال فلسطين.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثا ً :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلس طين تع زى
لمتغير المؤھل العلمي.
بينت النتائج التي تم التوصل اليھا بعد تطبيق اجراءات الدراسة واستخدام المعالجات
االحصائية المناسبة ،قبول الفرضية الفرضية .أي ان الصوره الذھنية عن المرشد التربوي ال
تختلف لدى المديرين باختالف المؤھل العلمي للمديرين.
وتعزو الباحثة ذلك الى تشابه الظروف البيئة والتربوية في المدارس الحكومية في
محافظات الشمال ،وتتفق ھذه مع دراسة ھاردين ) (Hardin,1981التي اشارت الى عدم وجود
فروق بين المديرين والمديرات في الصوره الذھنية تعزى للمؤھل العلمي.
رابعا ً :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلس طين تع زى
لمتغير مكان العمل.
بينت النتائج التي تم التوصل اليھا بعد تطبيق اجراءات الدراسة واستخدام المعالجات
االحصائية المناسبة ،قبول الفرضية الصفرية في مجاالت الثقة بالنفس ،والعالقة مع االخرين،
والفاعلية ووضوح التفكير ،والبشاشة ،والدرجة الكلية فيما رفضت الفرضية في مجال التفاؤل
حيث أظھرت نتائج اختبار ) (LSDفي الجدول ) (١٤ان مديري ومديرات المدارس الذين
يعملون في المدينة يرون ان المرشد التربوي متفائالً اكثر من المديرين والمديرات الذين يعملون
في القرية.
وتعزو الباحثة ذلك الى ان الصوره الذھنية لدى المديرين والمديرات في المدينة افضل من
القرية والمخيم وھذا يعود لطبيعة المدينة من نواحي ثقافية وسھولة التنقل دون وجود معيقات من
عراقيل وحواجز واالھتمام الكبير في وجود المؤسسات التي تحتاج لعمل المرشد وضرورة عمل
المرشد التربوي وضروته في ظل الظروف السياسية واجراءات االحتالل التي اثرت على الحياة
النفسية وكثرة الضغوط النفسة في المدينة وكذلك الدعم المادي والمعنوي الذي يقدم الى
المؤسسات النفسية واالجتماعية الموجوده في المدينة مما زاد من صورة المرشد التربوي في
نظر المجتمع ،وترى الباحثة أن السبب يعود إلى أن صورة المرشد التربوي في المدينة بدأت
تتغير نتيجة زيادة عدد المرشدين في المدينة وفعاليتھم في المؤسسات المختلفة ،وبدأت المفاھيم
الخاطئة عن المرشد التربوي والعالج النفسي تتغير في المدينة أسرع مما ھو موجود في القرية
والمخيم .وھذه الدراسة تتفق مع دراسة مصلح ) (٢٠٠٤في فلسطين في تقييم دورالمرشد
التربوي من قبل المديرين.
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خامسا ً :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلس طين تع زى
لمتغير الخبرة.
بينت النتائج التي تم التوصل اليھا بعد تطبيق اجراءات الدراسة واستخدام المعالجات
االحصائية المناسبة ،قبول الفرضية الصفرية في مجاالت الثقة بالنفس ،والتفاؤل ،والعالقة مع
االخرين ،بينما رفضت الفرضية في مجاالت الفاعلية ووضوح التفكير ،والبشاشة ،والدرجة
الكلية ،حيث أظھرت نتائج اختبار ) (LSDفي الجداول ) (١٨) ،(١٧) ،(١٦ان االمديرين
اصحاب الخبرة اكثر من ) ٢٠سنه( يرون ان المرشد التربوي فاعالً وواضح التفكير ،وبشوشا ً
اكثر من المديرين والمديرات اصحاب الخبرة ) ٢٠-٦سنه( .وبشكل عام فإن الصوره الذھنية
عن المرشد التربوي اكثر وضوحا ً لدى مديري المدارس اصحاب الخبرة )اكثر من  ٢٠سنه(
عن مديري ومديرات المدارس اصحاب الخبرة ).(٢٠-٦
وتعزو الباحثة ذلك الى ان المديرين والمديرات االكثر خبرة لھم قدرة على تحليل االمور
بصورة اوضح.
واتفقت ھذه الدراسة مع دراسة الفس ) (Alves, 1980ودراسة ھاردي )(Hardy, 1999
والتي أظھرت أنه ال توجد فروق بين المديرين والمديرات راجع الى الخبرة ،وتتعارض جزئيا ً
مع دراسة ميرل ) (Merrill, 1979التي اشارت ان الخبرة ليس لھا اثر على فعالية المرشد
التربوي.
وتتعارض مع دراسة ھيبر ومارتن ) (Hepper & Martin,1983التي اشارت الى دور
الخبرة العالية في تقييم عمل المرشد التربوي.
سادسا ً :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات شمال فلس طين تع زى
لمتغير الحالة االجتماعية.
بينت النتائج التي تم التوصل اليھا بعد تطبيق اجراءات الدراسة واستخدام المعالجات
االحصائية المناسبة ،قبول الفرضية الصفرية ،ويعني ھذا ان المدير والمديره المتزوج
والمتزوجه واالعزب والعزباء يتفقون في ادراكھم للصوره الذھنية عن المرشد التربوي.
وتعزو الباحثة ذلك الى طبيعة الحياة التربوية التي يعيشھا االعزب والمتزوج من المرشدين
والمديرين وذلك الھتمام االثنين العازب والمتزوج بمھنة االرشاد التربوي.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٣) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وتتفق ھذه الدراسة مع دراسة الخليفي ) (١٩٩٨حول عدم التأثر بعمق الصورة الذھنية
بتغير الحالة االجتماعية.
سابعا ً :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة والتي نصھا
ال توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية عن د مس توى ) ( =٠.٠٥ف ي الص ورة الذھني ة ع ن
المرشد التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظ ات ش مال فلس طين تع زى
لمتغير العمر.
بينت النتائج التي تم التوصل اليھا بعد تطبيق اجراءات الدراسة واستخدام المعالجات
االحصائية المناسبة ،قبول الفرضية الصفرية ،ويعني ھذا ان المديرين يتفقون في ادراكھم
للصوره الذھنية عن المرشد التربوي بغض النظر عن عمر المدير او عمر المديرة.
وتعزو الباحثة ذلك الى طبيعة عمل المرشد التربوي تعزز صورته امام المديرين وربما
حسب رأي الباحثة ان المديرين والمديرات يتحمسن في ھذه المرحلة للعمل االرشادي التربوي
ويعملون على اظھار كفاءاتھم اكثر من خالل التعاون في العملية االرشادية.
التوصيات
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨

بنا ًء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي:
العمل على توفير غرفة مستقلة خاصة للمرشد ليمارس عمله ومھامه فيھا.
توض يح مفھ وم االرش اد الترب وي والعملي ة التربوي ة الولي اء االم ور واش راكھم ف ي ب رامج
التوجيه واالرشاد حتى يمارسوا دورھم بشكل فاعل في العملية االرشادية.
ادخال تخصص االرشاد التربوي في الجامعات الفلسطينية جميعھا.
توضيح المف اھيم الخاص ه بالمرش د الترب وي والمرش د النفس ي والباح ث االجتم اعي م ن ھ م
وما ھو عملھم.
عم ل دورات مكثف ة للمرش دين الترب ويين م ن اج ل اكس ابھم المھ اره والخب رة ف ي عملھ م
وحسب نوع تخصص كل منھما.
تفعيل دور االعالم الفلسطيني في نشر مفھوم االرشاد وانجازات ه وتغيي ر مفھ وم عل م ال نفس
وصورة االخصائي النفسي.
عقد مؤتمرات ارشادية سنوية توضح فيھا دور المرشد وانجازاته واھمي ة العم ل ال ذي يق وم
في مدارس المحافظات في فلسطين.
اصدار مجلة شھرية عن االرشاد التربوي يشارك فيھا المديرون والمرشدون.
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 .٩العمل على توفير ميزانية خاصة في وزارة التربية والتعل يم الع الي خاص ة للمرش دين للقي ام
بعملھم على اكمل وجه واعطائھم الدافعية والحافز للعمل.
 .١٠يجب على الجامعات تضع شروطا ً لمعدالت عالية في تخصص علم النفس لترفع م ن نظ رة
المجتمع لھذا التخصص.
 .١١عم ل امتحان ات معين ة لك ل مرش د نفس ي وترب وي لمزاول ة عمل ه بج داره ويج ب اجتي از
االمتحان بنجاح.
 .١٢دوام المرشد في مدرسة واحدة من اجل ان تأخذ العملية االرشادية فعالية اكثر.
 .١٣تعيين مرشدين تربويين من المتخصص ين ف ي ھ ذا المج ال م ن اج ل زي ادة فاعلي ة الخ دمات
االرشادية.
 .١٤زيادة عدد المرشدين التربويين في المدارس لمتابعة قضايا ومشاكل الطلبة.
 .١٥تغيير المفاھيم الخاطئة عن الطب النفسي وعلم النفس لدى افراد المجتمع.
 .١٦اجراء البح وث والدراس ات الميداني ة ف ي مح ل االرش اد النفس ي س واء االرش اد المدرس ي –
االسري – الزواجي والشبابي – العاديين وغير العاديين.
قائمة المراجع العربية واألجنبية
 ابو الھيجاء ،احمد سليمان" .(١٩٨٨) .تقييم فعالية المرشد التربوي كما يدركه الم ديرونوالمعلم ون والمرش دون والمسترش دون ف ي المدرس ة االردني ة" .رس الة ماجس تير غي ر
منشوره ،جامعة اليرموك ،االردن.
 بازرعه ،محمود صادق .(١٩٨٥) .ادارة التسويق .دار النھضة العربية ،القاھرة. بطرس ،حافظ .(٢٠٠٦) .فعالية برنامج إرش ادي ف ي تغيي ر الص ورة الذھني ة ل دى أمھ اتاألطفال ذوي اإلعاقة السمعية .مركز اإلرشاد النفسي .جامعة عين شمس.
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