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-ج - 

  ملخص الدراسة

  ع غزةالذات املهنية للمرشدين النفسيني يف العمل اإلرشادي الرتبوي بقطا
    هدفت الدراسة إلى التعرف على الذات المهنية للمرشدين النفسيين في العمل اإلرشـادي             

  :التربوي بقطاع غزة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية
  الذات المهنية للمرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي في قطاع غزة؟مستوىما  . 1

المرشدين النفسيين العاملين فـي المـدارس الحكوميـة         لدى  لمهنية  ذات ا ال ترتيب أبعاد ما   . 2
  ؟بقطاع غزة

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقدير اآلخرين والمقاييس الفرعية لمقياس الـذات               . 3
 المهنية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية في              . 4
الذات المهنية تعزى لمتغير الجنس ، المرحلة العمريـة التـي           محافظات غزة على مقياس     

يعمل فيها ، العمر ، الحالة االجتماعية، المؤهل الجامعي ، المنطقة التعليمية، التخـصص،              
 .الخبرة ،مستوى التأهيل والتدريب ، استخدام الحاسوب

الدراسـة  وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه يتناسب مـع طبيعـة            
الحالية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مرشدي ومرشدات مدارس وزارة التربية والتعلـيم     

 مرشـداً   )352( والبـالغ عـددهم      2010-2009الحكومية بمحافظات غزة للعام الدراسـي       
  . مرشداً ومرشدة)279(ومرشدة، وبلغت عينة الدراسة 

 أبعاد، يـشمل    يةاس، تكون من ثمان   ولتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بإعداد مقي      
المعرفي، األداء المهني، سمات الشخصية، النفسي، الطموح المهني، القـيم المهنيـة،            (البعد  

األبعـاد   فقرة موزعـة علـى       )94(، وقد اشتملت على     )خرينآلالمكانة االجتماعية، تقدير ا   
  .الثمانية

 لتحليل  )SPSS(الجتماعية  وقد استخدمت الباحثة برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات ا       
استجابات أفراد العينة، وذلك باستخدام التكرارات والمتوسـط الحـسابي والـوزن النـسبي              

  .، والتحليل العاملي واختبار تحليل التباين األحادي،)T .Test( واختبار 
  :وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية

سـمات   بعـد احتل  و%)87.51(ي للمرشدين التربويين على وزن نسب المهنية  الذات  حصلت  
رتبة البعد االجتماعي على الم   و %)90.71(بوزن نسبي قدره     المرتبة األولى الشخصية على   

 بوزن نـسبي    ة الثالث رتبةعلى الم  بعد الطموح المهني  و %)89.59( بوزن نسبي قدره     ةالثاني
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 %)88.18( بوزن نـسبي قـدره   ة الرابع رتبةعلى الم  لبعد القيمي وحصل ا  %)89.19(قدره  
البعـد  أما  %)88.06( بوزن نسبي قدره    ةالخامسرتبة  في حين حصل البعد المعرفي على الم      

 في حين حصل بعـد      %)87.71( بوزن نسبي قدره     ة السادس رتبةعلى الم فقد حصل   النفسي  
د تقدير اآلخرين علـى     وبع %)86.84( بوزن نسبي قدره     ة السابع رتبةاألداء المهني على الم   

أما الدرجة الكلية للمقياس ككل حـصلت علـى         %)81.99( بوزن نسبي قدره     ة الثامن رتبةالم
  .%)87.51(وزن نسبي 

تقدير اآلخرين والمقـاييس    ارتباطاً داالً إحصائياً بين     وجود  كما توصلت الدراسة إلى     
اللـة   فـروق ذات د    ، كما توصلت الدراسة إلى عـدم وجـود        الفرعية لمقياس الذات المهنية   

  .، والمرحلة الدراسية، المنطقة التعليمية الجنسلمتغيرتعزى إحصائية 
القـيم   العمر في بعدي الطمـوح و لمتغيرتعزى اللة إحصائية توجد فروق ذات د  كما  

 سـنة،   40-25، ولقد كانت الفروق في الطموح المهني لصالح الذين أعمارهم مـن             المهنية
  . سنة40أكثر من  لصالح الذين أعمارهم  المهنيةوبعد القيم
لحالة االجتماعية في بعدي المعرفـي      ا لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   جد فروق ذات د   توكما  

  . والطموح المهني، ولقد كانت الفروق لصالح غير المتزوجين في البعدين

 المؤهـل العلمـي فـي بعـد المكانـة        لمتغيـر تعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   و
  . بكالوريوساالجتماعية، ولقد كانت الفروق لصالح الحاصلين على 

 التخصص في  بعد الطموح المهنـي،        لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
  .ولقد كانت الفروق لصالح تخصص اإلرشاد النفسي

 التخصص في بعدي الطموح المهنـي       لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
 3لـصالح األقـل مـن        سنوات   7 سنوات وأكثر من     3، بين الخدمة األقل من       المهنية والقيم

 سـنوات، ولـم   7-3 سنوات لصالح من 7ثر من ك سنوات وأ7-3سنوات، وبين الخدمة من  
  .يتضح فروق في سنوات الخدمة األخرى

 الدورات الحاصل عليها فـي بعـدي        لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
 7-3ت لصالح من     دورا 7-3 دورات ومن    7-3المعرفي والمكانة االجتماعية بين األقل من       

 دورات، ولـم    7 دورات لصالح األكثر من      7 دورات واألكثر من     3دورات، وبين األقل من     
  .يتضح فروق في عدد الدورات األخرى

 استخدام الحاسوب في بعدي المعرفي      لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
  . بالطموح المهني ولقد كانت الفروق لصالح الذين يستخدمون الحاسوو
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ABSTRACT 
 

Self-vocational for psychology instructors in the instruction working 
in Gaza strip 

 
The study aims to recognize the vocational awareness of psychology 
instructors who work in educational psychology instruction through 
answering these questions:  
1. What are the self-vocational awareness objectives at the educational work 

guidance in Gaza Strip? 
2. What is the level of understanding the psychology instructors in Gaza Strip 

in the environmental schools ?  
3. Is there a statistically significant relationship between other evaluation and 

the branch scales for the self-vocational scale ? 
4. Is there a statistically significant relationship in the degree average of 

psychological instructors at the governmental schools of Gaza city, which 
is interested in the vocational awareness according to gender, age, social 
status, university degree, educational area, specialization, experience, the 
level of qualification and training, computer use? 

 
The researcher used the descriptive analytical method as it is fit the nature of 
the current study; study society consisted of all the psychology instructors at 
the Ministry of Education in governmental schools of Gaza Governorates at 
the academic year 2009-2010, who are (352). Study sample reached 279 
psychology instructors.  
 
To achieve the objectives of the study, the researcher has set up a scale, 
consisted of eight dimensions, including: knowledge, professional 
performance, personality traits, psychological, professional ambition, 
professional values, social status, and appreciation of others). In addition to 
including 94 paragraphs distributed into the eight dimensions. 

 
The researcher used the statistical software packages for the Social Studies 
(SPSS) to analyze the responses of the sample, using iterations and the 
arithmetic mean and the relative weight and test (T. Test), Factor Analysis  
and analysis test of variance to verify the hypotheses of the study. 
 
The researcher has the following results:    

 
The third dimension include: personal attributes ranked first relative estimated 
as  (90.71%), followed by the social dimension of relative estimated 
(89.59%), followed by professional ambition estimated as  (89.19%), followed 
by professional values estimated as  (88.18% ), followed by the dimension of 
knowledge relative estimated as (88.06%), followed by the psychological 
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dimension estimated as  (87.71%), followed by a professional performance 
estimated as (86.84%) and finally, after the estimation of others, estimate as 
(81.99%) The total degree estimated as (87.51%). 

 
There is a closely statistical indication between honoring others and sub-scale 
Standards of vocational awareness. 
 

There aren't statistically significant differences due to gender variable, 
study stage, educational region . 

There are statistically significant differences due to age variable in the 
aspiration and vocational values, the differences in the vocational aspiration 
were in favor of  25 - 40 years, and the vocational values were in favor of 
more 40 years. 

 There are statistically significant differences due to social case variable in 
the vocational knowledge and aspiration, and the difference were in favor of 
not marriage in the both cases .  

There are statistically significant differences in social status due to the 
variation in educational qualification; the differences were in favor of a BA 
degree holders. 

There are statistically significant differences in vocational  ambition due to 
the variation in branch of study; the differences were in favor of  
psychological counseling. 

There are statistically significant differences in career ethics and vocational 
ambition due to the variation in branch of study; the differences  were: 

- in case the years of work less than 3 or more than 7, in favor of the 
former. 

- In case the years of work more than 7 or 3-7, in favor of the latter. 
- No clear differences in other cases. 
 
There are statistically significant differences in knowledge and social status 

due to the variation in obtained courses; the differences  were: 
- In case the courses 3-7 or less than 3, in favor of the former. 
- in case the years of work less than 3 or more than 7, in favor of the 

latter. 
- No clear differences in other cases. 

 
There are statistically significant differences in knowledge, social status 

and vocational  ambition due to the variation in using computers; the 
differences were in favor of those who use computers. 
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  اإلهــــــــــداء
  

  ــم   إىل ــب العل ــرس يف ح ــذي غ ــانال ــلوإتق إىل روح ...  العم
والدي رمحه ا. 

   والدتي الغالية........  إىل من غمرتين حببها وعطائها. 

        أبنـاء  ...   إىل اللذين ما زالت روحهما الطاهرة ترفرف حويل
  . أخيت عوض وعصام

  وأخواتي األعزاءإخوتيإىل . 

  املهندس ناهض العكلوك ... رفيق دربي زوجي إىل.  
 أبنائي وبناتي األعزاء... إىل األمل املتجدد.  
  إىل الرتبويني والعاملني يف جمال اإلرشاد النفسي.  

  
  أهدي هذا اجلهد املتواضع 

 

  ةالباحث
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 شكر وتقدير
الة والسالم والص ﴾ َألِزيـَدنَُّكمْ  َشـَكْرُتمْ  َلِئن ﴿ائل في كتابه العزيز القالحمد هللا  

صـلى اهللا عليـه     محمد  المبعوث بالهدى والرحمة نبينا ومعلمنا ومرشدنا       على أشرف الخلق    
  .وسلم آله وصحبه وعلى 

والحمـد اهللا الـذي أكرمنـي        الحمد هللا في األول واآلخر، والحمد هللا في الظاهر  والباطن،            
  . هذا العمل المتواضعبإنهاء

يطيب لي وأنا أخط آخر حروف هذا العمل أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتنـاني               
 بغزة بأفراد هيئتها التدريسية وإدارييها والعـاملين فيهـا، إلـى هـذا              اإلسالميةإلى الجامعة   

م ليزيدهم   الشامخ الذي ما فتئ يبث شعاع العلم والمعرفة في عقول أبناء شعبنا العظي             حالصر
  .قوة وصالبة نوراً وهداية

 أشـرف   يالذكما أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى الدكتور نبيل كامل دخان            
 في إخراج هذا العمل     األثرهاته السديدة وآرائه المفيدة أكبر      يوقد كان لتوج  على هذه الرسالة،    

  . إلى حيز النور
العرفان إلى السادة لجنة المحكمـين      وجه بالشكر و  أتال يفوتني في هذا المقام أن       كما  

، وأخـص بالـشكر الـدكتور أحمـد          على أداة الدراسـة    لما أبدوه من مالحظات وتعديالت    
  .الحواجري

 مهمتي فـي توزيـع أداة   بتسهيلوالشكر موصول لوزارة التربية والتعليم التي قامت        
  .الدراسة على المرشدين العاملين في مديرياتها بقطاع غزة

 الشكر والعرفان إلى جميع العاملين بأقسام اإلرشاد في كافة المديريات           وأتقدم بجزيل 
 فـي  األقسام والمشرفين ورؤساء الشعب والسكرتارية لما قدموه لي من مـساعدة     رؤساءمن  

  . وتجميعهاتاالستبياناتوزيع 
 محمد جواد الربعي لمـا      األستاذ وأخص بالذكر    اإلرشادكما وأشكر زمالئي في قسم      

   . هذه العملإلتمام مساعدة قدمه لي من
وال يفوتني في هذا المقام شكر وتقدير أفراد عائلي زوجي أبو عدنان، وأبنائي عدنان              

  .وأزواجهن لهم مني كل الحب والعرفان بالجميلآالء وأسماء ويوسف ومحمد، بناتي 
 كل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة ، التي أرجو مـن            ىإلبجزيل الشكر   كما وأتقدم   

  .  تعالى أن تكون عمالً خالصاً لوجهه الكريم ، ونافعاً لعباده الصالحين اهللا
  وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني

  الباحثة
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  الفصل األول
  :مقدمة

يتعرض اإلنسان في مراحل حياته المختلفة لمؤثرات خارجية كثيرة ومتنوعـة تـؤثر               
 مباشراً على النواحي االنفعالية والسلوكية من حياته، وازدادت هذه المؤثرات قوة وحدة             تأثيراً

التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه في عالمنا المعاصر، حيث أصبح بمقدور الفـرد    نتيجة  
الحصول على كم هائل من المعلومات بأقل جهد ممكن، وبالتالي أصبح هنـاك فجـوة بـين                 
المرحلة العمرية للفرد وبين الحاجات النفسية والبيولوجية التي يحتاجها ويحاول إشباعها فـي            

ة التي يعيشها، وما نتج عن ذلك من صعوبات نفسية وتربوية جعلتنا فـي              دورة النمو الطبيعي  
أمس الحاجة لبرامج التوجيه واإلرشاد النفسي للوقوف على طبيعة هذه المشكالت ومحاولـة             

  .التغلب عليها سواء في المؤسسات التربوية أو المهنية أو االجتماعية
مة من سمات الـنظم التربويـة     وعليه فقد أصبح التوجيه واإلرشاد عملية عصرية وس         

المعاصرة، والتي يراد بها ومن خاللها مساعدة الطلبة على التكيـف الـسليم مـع المحـيط                 
   ).13: 2005ربيع ،(المدرسي والبيئة االجتماعية التي يعيشون فيها

وتتكامل أهداف اإلرشاد التربوي مع أهداف اإلرشاد النفسي بصفة عامة مـن جهـة                
ربوية من جهة أخرى،والهدف الرئيسي الخاص لإلرشـاد التربـوي هـو            وأهداف العملية الت  

تحقيق النجاح تربويا وذلك عن طريق معرفة التالميذ وفهم سلوكهم ومساعدتهم في االختيـار    
السليم لنوع الدراسة ومناهجها،وتحقيق االستمرار في الدراسة وتحقيق النجاح فيها وحل مـا             

  ).377: 1980زهران،(قد يعترض ذلك من مشكالت
ففي ميدان التربية والتعليم ازداد عدد الطلبة وشهدت المعرفة اإلنسانية انفجارا هـائال               

وتسارع نموها وكثرت المشاكل التربوية والمهنية والنفسية وغيرها، ومن بينهـا المـشكالت             
المتعلقة بالجانب النفسي وتلك المتعلقة بالتحصيل الدراسي وما تبعها من زيـادة فـي نـسبة                

  ).146 : 2003األسدي وإبراهيم،(رسوب والتسربال
 مـن مـشكالت نابعـة مـن         هوإذا نظرنا إلى واقعنا الفلسطيني المعاش وما يجـسد          

خصوصية مجتمعنا وما يتعرض له من ضغوطات خارجيـة وأحـداث سياسـية ونكبـات               



 -3-

وحروب وحصار أدت إلى انتباه المسئولين والتربويين ألهمية بـرامج التوجيـه واإلرشـاد              
  .ضرورة دمجها ضمن البرنامج التربوي في المدرسة لالستفادة من الخدمات التي تقدمهاو

فقد انتقل النظام التربوي الفلسطيني إلى التطور في ظل السلطة الوطنية ،وأدخلـت               
برامج عديدة له كان من ضمنها برنامج اإلرشاد التربوي الذي أدخل إلى المدارس الفلسطينية              

 باستحداث قسم   1996لنظام التعليمي، فقامت وزارة التربية والتعليم في عام         لالرتقاء بفاعلية ا  
خاص بالتوجيه واإلرشاد التربوي من أجل تقديم الخدمات اإلرشادية لطلبـة مدارسـها وتـم       
تعيين مسئول إرشاد تربوي لكل قسم في كل مديرية من مديريات الوطن، ثم قامـت بتعيـين           

  ).7 :1998مصلح،(العديد من المدارسعدد من المرشدين التربويين في 
وفي خالل السنوات األخيرة ارتقى اإلرشاد التربوي وازداد االهتمام بالبرامج التـي              

يقدمها وازداد عدد المرشدين التربويين في المدارس حيث أصبح تقريبا في كل مدرسة مرشد              
  .           تربوي مؤهل ومتفرغ للعمل اإلرشادي وذلك على مستوى مديريات قطاع غزة

واإلرشاد التربوي عملية تربوية يقوم بها مهنيون مختـصون يـسمون المرشـدون               
التربويون يعملون جميعاً على إحداث تغيير في حياة الطلبة وتكيفهم مع بيئتهم، وأن المرشـد               
التربوي يتحمل مسئولية تحقيق أهداف هذه المهنة، لذا فإن تحليـه بـصفات أو خـصائص                

ها التربويون واآلباء والطلبة أمر في غاية األهمية والبد لهذا أن ينعكس بشكل             ممتازة يقتنع ب  
مباشر على مسألة ترشيحه لالنتظام في دراسة اإلرشاد التربوي وفي عملية تأهيله وتدريبـه              

  ) .31: 2003األسدي، إبراهيم، (
ع والواقع أن الفرد يختار مهنة المستقبل نتيجة لمجموعـة مـن العوامـل والـدواف                

الشخصية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية، وقد تكون هذه العوامل والدوافع رافقـت الفـرد    
منذ سن مبكرة وتفاعلت مع بعضها عبر سنوات العمر فشكلت دافعية لـدى الفـرد الختيـار      
مهنة معينة يستطيع من خاللها إشباع حاجاته، ومن أبرز هذه العوامل والدوافع التي تـدخل                

ر في اتخاذ قرار بشأن مهنة المستقبل هي القدرات العقلية، الصفات الشخـصية،         بشكل أو بآخ  
  ) .44: 1998أبو سل،(الميول ، مفهوم الذات 



 -4-

ومفهوم الذات كما يستخدمه األدباء المتخصصون هو مجموعة من العمليات التأملية             
لي يكـون   التي يستدل عنها بواسطة سلوك ملحوظ أو ظاهرة، وعن طريق هذا التعريف الشك            

 وخلفيتـه وأصـوله وكـذلك       همفهوم الذات بمثابة تقييم الشخص لنفسه ككل من حيث مظهر         
البـين،  (قدراته ووسائله واتجاهاته وشعوره حتى يبلغ ذلك ذروته فتصبح قوة موجهة لسلوكه  

1986 :18. (  
وتعمل معرفة الذات على زيادة الدقة في اختيار الفرد لمهنته وتعرف معرفة الـذات             

ها قدرة الفرد على إجراء تمايز بين البيئات المهنيـة المحتملـة بنـاء علـى خصائـصه                  بأن
  ) .61: 2005الداهري،(الشخصية ومقدار المعلومات التي يدركها عن نفسه 

" Vocational Self_concept " ويعتقد الباحثون أن الوعي بمفهوم الذات المهنـي   
د مثال يجب أن يتصور مهنة مثل التدريس على         يعتبر عنصراً هاماً في الوعي بالذات ، فالفر       
  ).101  :1998زهران ،(أنها مناسبة لذاته قبل أن يختارها كمهنة لذاته 

 ومدى توافقه    المهنية،  المرشد في مهنة اإلرشاد يتأثر بمدى وعيه بذاته        بالتالي فإن و  
ـ    ومع متطلبات هذه المهنةوتجانسه مع ذاته ومع اآلخرين     ة إنـسانية  ، فمهنـة اإلرشـاد مهن

اجتماعية، وهي مهنة اتصال وتفاعل بين المرشد والمسترشد، تظهر فيهـا ذاتيـة المرشـد               
وشخصيته، فسمات المرشد ومزاجه الشخصي وطريقة تفكيره تنعكس سلبا أو إيجابـا علـى              

  .أداءه المهني والذي ينعكس بدوره على نجاحه في عمله
 بمعزٍل عن البيئة المهنيـة لإلرشـاد     يعي ذانه المهنية     وال يمكن للمرشد النفسي أن      

  أن فـي اختيـار الفـرد       ) جـون هوالنـد   (، حيث يفتـرض     لهوعن الخصائص الشخصية    
  للمهنة تعبيراً عن شخصيته، إذ تعبـر االهتمامـات المهنيـة عـن شخـصية الفـرد فـي                   

  ).183 : 2004عبد الحميد،(العمل 
م دوافعه، وتنمية مـشاعره     المرشد الفعال يتميز بصفات أخرى مثل تفهم ذاته، وتفه        ف  

نحو اآلخرين، والقدرة على تنظيم مدركاته، وأن يكون متسامحاً، ولديه القدرة على التوافـق              
  ).114: 1997أبو عيطة، (أو تقبل المواقف التي تتعارض مع أفكاره 
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المرشد في عمله اإلرشادي يدخل في عالقة تفاعلية مع شخص آخر هو المسترشد،             و
  رشد والمسترشد تربطهم عالقة أساسية هـي كونهمـا بـشراً، فـإن لكـل               وألن كالً من الم   

واحد منهما حاجاته، وألن المرشد يقف في موقف العطاء وهـو يمـد يـد العـون ليـساعد       
  المسترشد الذي يقف موقف اآلخذ وموقف الحاجـة إلـى خبـرة المرشـد وجهـوده فـإن                  

  اعره وباتجاهاتـه وبحاجاتـه     المرشد يجب أن يكون واعياً بذاته وبأفكـاره وبقيمـه وبمـش           
  ) .41: 1996الشناوي،(الشخصية 

والمرشد عندما يكون على وعي بذاته بما فيها من مشاعر وأفكار وقـيم وحاجـات               
  .واتجاهات أثناء العالقة التفاعلية المهنية مع المسترشد إنما يكون على وعي بذاته المهنية

زودين بالمهارات األساسية والفرعية    وبما أن المرشدين النفسيين المؤهلين علميا والم      
في عملية اإلرشاد هم الكوادر المهنية التي تستطيع القيام بهذا الدور،فإنه يجب إعـداد تلـك                
الشريحة وفق أسلوب علمي مخطط ،وتوعيتهم بمفهوم الذات المهنية وأهميتهـا فـي زيـادة               

  . المطلوبكفاءتهم في العمل، حتى يتمكنوا من القيام بهذا الدور على الوجه
من هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تحاول إلقاء الضوء على طبيعـة الـذات المهنيـة        
للمرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي، ومدى إدراكهم لذواتهم المهنية من خـالل             

  .المواقف اإلرشادية المختلفة ومن واقع التجربة العملية
  -:مشكلة الدراسة

 اإلشراف اإلرشادي لعـدد مـن المرشـدين     مجال في   لعمليةة الباحثة ا  من واقع خبر  
الزيارات الميدانية الحظت أن     ومن خالل    لمديرية غرب غزة،  التربويين في المدارس التابعة     

الممارسـات   (ىسمت بأعمال تتنافى مع مهنة اإلرشاد وهي ما         نوهناك بعض المرشدين يقوم   
مثـل جمـع التبرعـات وتوزيـع      ) سـة التي يجب أن يبتعد عنها المرشد التربوي في المدر        

اجين والمناوبة وكتابة اإلنذارات والتعهدات ممـا أثـر علـى           تالمساعدات على الطالب المح   
  .المهني أدائهمرشاد التربوي والذي انعكس بدوره سلباً على تقنيات اإللأدائهم المهني 
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  : التالية تتساؤالتتمثل مشكلة الدراسة بال
مرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي في قطـاع          الذات المهنية لل   مستوىما   . 1

 غزة؟

المرشدين النفسيين العاملين في المدارس الحكومية      لدى  ذات المهنية   ال ترتيب أبعاد ما   . 2
 ؟بقطاع غزة 

تقدير اآلخـرين والمقـاييس الفرعيـة       ن بعد   هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي       . 3
 لمقياس الذات المهنية؟

ت داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس        هل توجد فروق ذا    . 4
–مرشـد   (الحكومية في محافظات غزة على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير الجـنس             

 ؟) مرشدة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 5
حلـة العمريـة    الحكومية في محافظات غزة على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير المر          

 ؟ )أساسية دنيا ، أساسية عليا، ثانوي(التي يعمل فيها 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 6
 سنة،  40-25 سنة،   25أقل من    (العمرالحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير        

 ؟ ) سنة40أكثر من 

متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في        . 7
متـزوج ، أعـزب،     (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية        

 ؟ )أخرى

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 8
بكالوريوس، دراسات  (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير المؤهل الجامعي          

 ؟ ) ياعل
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 9
شمال غـزة، شـرق     (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية        

 ؟ )غزة، غرب غزة، الوسطى، خان يونس، رفح

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 10
علم نفس، إرشـاد نفـسي،      (على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير التخصص      الحكومية  

 ؟)خدمة اجتماعية، أخرى

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 11
 3أقل مـن    (الحكومية في محافظات غزة على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير الخبرة            

 ؟) ت فأكثر سنوا7 سنوات، 6 إلى 3سنوات، من 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 12
 3أقـل مـن   (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير مستوى التأهيل والتدريب  

 ؟)  دورات فأكثر7 دورات، 6-3دورات ،

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات درجـات مرشـدي المـدارس            . 13
يـستخدم ، ال    ( على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغيـر اسـتخدام الحاسـوب           الحكومية
 ؟)يستخدم

  :أهداف الدراسة
  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق التالي 
  .قطاع غزةالمدارس الحكومية بلى أبعاد الذات المهنية للمرشدين النفسيين في عالتعرف -1 

 . المهنية لى مستوى إدراك المرشدين النفسيين للذاتعالتعرف -2

 .تقدير اآلخرين والمقاييس الفرعية لمقياس الذات المهنيةبين عالقة معرفة ال-3

لى الفروق في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية علـى مقيـاس            عالتعرف  -4
الجنس، المرحلة، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي،       (الذات المهنية تعزى لمتغيرات     

ية، التخصص، الخبرة، الـدورات التدريبيـة الحاصـل عليهـا، اسـتخدامه             المنطقة التعليم 
  ).للحاسوب 
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  :أهمية الدراسة
  : األهمية النظرية–أ 

 ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية الموضوع الـذي تتناولـه وهـو الـذات المهنيـة                -1
ـ     ام فـي  للمرشدين النفسيين وعالقته ببعض المتغيرات، حيث تعتبر الذات المهنية متغيـر ه

تشكيل أداء المرشد النفسي، ففي ضوء معتقدات المرشد النفسي عن الذات المهنيـة تتحـدد               
الخدمات المهنية التي يؤديها ومقدار الجهد الذي يبذله ومثابرته رغم ما قـد يواجهـه مـن                 

   .معيقات
  األولى في فلسطين التي تناولت الـذات  - في حدود علم الباحثة      –كما تعتبر هذه الدراسة   -2

المهنية للمرشدين النفسيين، حيث أنه من خالل االطالع على األدبيات والدراسات الـسابقة             
الخاصة بالمرشد التربوي جميعها اهتمت بشكل خاص فـي وصـف المـشكالت النفـسية               
والسلوكية وكيفية التعامل معها والمعيقات والصعوبات التي تواجه األخصائيين والمرشـدين           

النفسي الفعال وبعضها تناول الكفاءة الذاتية للمرشـد واالحتـراق          النفسيين وسمات المرشد    
المهني والرضا الوظيفي على حساب االهتمام بالشخص الذي يمـارس هـذا الـدور وهـو       

  .المرشد والذي يواجه هذا الكم الهائل من المشكالت داخل المؤسسات التربوية
  : األهمية التطبيقية-ب
عاد الذات المهنية الكتشاف نقاط القوة لـديهم لتعزيزهـا           تعريف المرشدين التربويين بأب    -1

  . وتطويرها وصقلها بالمعرفة والخبرة 
يتوقع من إطار الدراسة النظري وما تتوصل إليه الدراسة من نتائج إفادة الباحثين فـي        و -2

  .هذا المجال في ميالد بحوث جديدة
مرشـدين النفـسيين   للذات المهنية ل إطالع المعنيين بوزارة التربية والتعليم على مستوى ا       -3

لتحديد سبل االرتقاء المهني لهم سواء من خالل تطوير برامج اإلعداد والتدريب أو أسـاليب               
  .التعيين والتوظيف

 كما ترجع أهمية هذه الدراسة إلى تطوير استبيان خاص بأبعاد الـذات المهنيـة تـساعد                -4
  . الءمة الشخص للمهنةالقائمين والمسئولين التربويين على معرفة مدى م
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 : ت الدراسةمصطلحا

   :الذات المهنية -1
تعرف سناء زهران مفهوم الذات المهني بأنه كل ما يتعلق بفكرة الفرد عن ذاته فـي                

  ) .17: 1996زهران، (مجال عمله 
 :Professional self )( التعريف اإلجرائي للذات المهنية 

 عبارة عن مدركات الفرد لمعارفه وخبراته        بأنها  إجرائياً تعرف الباحثة الذات المهنية   
ومهاراته والتزاماته وأنشطته وانفعاالته وسمات شخصيته وتقدير اآلخرين له أثنـاء تأديتـه             

وهي الدرجة التي يحصل عليها المفحوص علـى مقيـاس          ،  لعمله على مقياس الذات المهنية    
  .الذات المهنية

 :المرشد النفسي-2

ول عن العمليات الرئيسية في التوجيـه واإلرشـاد         هو عادة المسئول المتخصص األ    
 Guidance  " مرشد التوجيـه "وخاصة عملية اإلرشاد نفسها ،ويطلق عليه أحيانا مصطلح 

Counselor مرشد الصحة النفسية"  أو "Mental Health Counselor)  1998: زهران :
530.(  

ربية والتعليم الفلسطينية ،    هو أحد أعضاء الهيئة التدريسية المعين من قبل وزارة الت         و
،ومتفرغ )خدمة اجتماعية _علم نفس _إرشاد نفسي (والمتخصص في أحد فروع العلوم اإلنسانية     

لتقديم الخدمات النفسية والتربوية واالجتماعية بحيث تتداخل هذه الخدمات وتتكامـل لتقابـل             
ص متميـز  حاجات الطلبة اإلرشادية،وتسعى لتحقيق خدمات البرنامج اإلرشـادي،وهو شـخ         

  ).1997وزارة التربية والتعليم،(بحيث يشكل مركز األمن واألمان للطالب
  

   -:التعريف اإلجرائي للمرشد النفسي
الحاصـل علـى مؤهـل      إجرائياً بأنه المرشد النفسي     وتعني الباحثة في هذه الدراسة      

مـن  من إحدى الجامعات والذي يعـين  ) علم النفس،إرشاد نفسي،خدمة اجتماعية   ( جامعي في 
قبل وزارة التربية والتعليم في وظيفة مرشد نفسي تربوي ليقـوم بتقـديم خـدمات التوجيـه              

  . مديريات قطاع غزة  مدارسويعمل في إحدى واإلرشاد النفسي لطالب المدرسة،
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  :اإلرشاد التربوي-3
عملية تتضمن تقديم خدمات إرشادية عبر برامج تعليمية وإرشـادية إلـى الطـالب              

اختيار نوع الدراسة المناسبة لقدراتهم واستعداداتهم واالستمرار فيها والتغلب         لمساعدتهم على   
  ) .112: 2004حسين،(على المشكالت التي تعترضهم بغية تحقيق التوافق الدراسي 

وهو عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراتـه وميولـه              
اهج المناسبة والمواد الدراسـية التـي تـساعده فـي       وأهدافه، وأن يختار نوع الدراسة والمن     

اكتشاف اإلمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعليمي الحاضر ومساعدته في النجـاح فـي              
برنامجه التربوي والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت التربويـة بمـا يحقـق توافقـه               

  ) .377: 1980زهران، (التربوي بصفة عامة 
ذه العملية اإلرشادية التربوية بالدور الذي يلعبه المرشد التربوي فـي  وتحدد الباحثة ه    

وما يتضمنه من جوانب إرشادية من خالل تقنيات التوجيه واإلرشاد          ) مجال التعليم (المدارس  
والتي تتمثل في التوجيه الجمعي واإلرشاد الجمعي واالستشارات ودراسة الحالة والمقـابالت            

  .الفردية
  :حدود الدراسة 

  :تتحدد الدراسة بما يلي
طبقت الدراسة الحالية على المرشدين التربويين العاملين في محافظات         : الحد المكاني   . أ 

 ).شمال غزة، شرق غزة، غرب غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(قطاع غزة 

طبقت الدراسة الحالية على المرشدين والمرشـدات التربويـات فـي           : الحد البشري   . ب 
 ).352( وعددهم 2010-2009لدراسي المدارس الحكومية للعام ا

أجريت هذه الدراسة في خالل الفصل الدراسـي الثـاني مـن العـام              : الحد الزماني   .ج 
 .2010-2009الدراسي 

تحدد موضوع الدراسة في دراسـة الـذات المهنيـة للمرشـدين            ي :الحد الموضوعي   .د 
  .النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة
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  لفصل الثانيا
  "ر النظري للدراسةاإلطا"

  

  
  

 المهنية  الذات:المبحث األول .  
 المرشد النفسي : المبحث الثاني .  
 ي تربو الياإلرشادالعمل : المبحث الثالث.  
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري
  :مقدمة

الـذات  مجموعة المتغيرات الرئيسية في البحث والتي تدور حول          يتناول هذا الفصل  
 وأبعاد الذات المهنية والعمل اإلرشادي التربـوي فـي المـدارس            للمرشدين النفسيين  المهنية

  . عموماً وفي قطاع غزة بصفة خاصة

  :Self Vocation  املهنيةالذات : ًأوال
  -:مفهوم الذات_ 1

   جانبـاً مهمــاً فـي الدراســات،   Self-Concept مفهــوم الـذات  دراسـة حتـل  ت
شخصية بدراسة مفهوم الـذات لـدى       ال علماء نفس    حيث يهتم   والبحوث النفسية، والتربوية،    

رجعـي لفهـم شخـصية      الفرد ألنه المحور األساسي فـي بنـاء الشخـصية واإلطـار الم            
   .)451: 1994 ،السمادوني(الفرد

وقد مر مفهوم الذات بنمو ديني فلسفي عبر التاريخ، واقتبسه المفكـرون اليونـانيون            
ون العرب مثل العالمـة ابـن       مثل أفالطون وسقراط وأرسطو وفلسفوه ، ثم احتضنه المفكر        

  سينا في القرن العاشـر والعـالم الفيلـسوف أبـو حامـد الغزالـي فـي القـرن الحـادي                
  ) . 94: 1998زهران،(عشر 

في حين نجد تغير مفهوم الذات خالل هذه الرحلة الطويلة، فناقـشه الفالسـفة فـي                
ياناً أخرى بمعنى   الشرق والغرب، وكانت الذات في بعض األحيان تناقش بمعنى الروح، وأح          

الذات، وأحياناً ثالثة بمعنى األنا، ومعنى هذا أن االهتمام بالذات، ما هي وكيف تنمـو لـيس                 
ظاهرة حديثة، فهي كمفهوم نظري قد انساب، مع تيارات الفكر السيكولوجية، والفلسفية منـذ              

المدرك "، ألول مرة    Descartesالقرن السابع عشر عندما ناقش الفيلسوف الفرنسي ديكارت         
The cogio "     ،الذات كجوهر مفكر، ثم خضعت الذات بعـده، للفحـوص الفلـسفية القويـة

، Berkeley، وبيركلـي  Hume، وهيـوم   Lock ، ولـوك Leibaitz لمفكرين مثل ليبنتز
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  وعندما تطور علم النفس منفصالً عـن الفلـسفة فقـد تحركـت الـذات كتكـوين متعلـق                   
  ).36: 1987أبو زيد، (به

ماء النفس في النصف األول من القرن العشرين أنه ال يمكن الكتابة فـي         وقد وجد عل  
علم النفس دون االهتمام بالذات ومنذ العقد الرابع من هذا القرن أخذت الذات مكانها الطبيعي               
في دراسات علم النفس، وأصبح  مفهوم الذات اآلن ذا أهمية بالغة ويحتل مكان القلـب فـي                  

وكثرت الدراسات والبحوث وظهر ما يسمى سـيكولوجية الـذات           اإلرشاد والعالج النفسي،    
Self psychology) ،94: 1998زهران. (     

ومن أوائل علماء النفس االجتماعيين الذين ساهموا إسهاما فعاال في دراسـة الـذات              
إن المجتمـع   " وهو صاحب الرأي الـشهير       )مcooley 1902كولي  (عالم النفس االجتماعي    

هو أن الفرد يرى نفسه بالطريقة التي يراهـا  " يها نفسه ومفهوم مرآة الذات مرآة يرى الفرد ف   
   ) .163: 1966سويف ،" (به اآلخرين 

في القرن التاسع عشر اتسعت دائرة النقاش حول مفهوم الذات بعد أن أصبح علـم               و
ال  نقطة االنتق William jamesالنفس علماً معترفاً به يدرس السلوك، ويعتبر ويليم جيمس 

بين الطرق القديمة والحديثة في دراسة الذات وقد حدد أسـلوبين لدراسـة الـذات العارفـة                 
واعتبرها ال قيمة لها لفهم السلوك إذ هي تتضمن مجموعة من العمليات كـالتفكير واإلدراك               

: الـذات الماديـة   : والتذكر ، أما الذات كموضوع وهي الذات التجريبية العمليـة وتتـضمن           
ضمن وجهة نظر اآلخـرين     وتت: الذات االجتماعية ،  رد وأسرته وممتلكاته    وتتضمن جسم الف  

  ).17-16: 2004الظاهر، (.وتتضمن انفعاالت الفرد ورغباته:الذات الروحيةنحو الفرد، 
 بشكل مباشر  Selfفي حين أبرز عدد من أصحاب نظريات الشخصية، مكانة الذات 

، Angel، وإنجـل   George Meadيد جورج م: أو غير مباشر في نظمهم، وأبحاثهم، مثل
، وسـيموندس  Sarbin، وسـاربين  Donald Syngg، ودونالد سـينج  Hilgardوهيلجارد 

Symonds   وأرثركمبس ،Arthurcombs وهاري سولفان ،H.Sullivan  وكارل روجـرز ،
K. Rogers  هتم علماء آخرون من مشاهير العلماء في علم النفس بمفهوم الذات مثـل  ا كما
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ـ Maslow، وماسلو Allportلبورت أ، و Erikson يركسونإ ، Kurt levinن ي، وكيرت ليف
  ).15: 1999أبو كاشف، ( وغيرهم  William James، ووليم جيمس Adlerوأدلر 

  :تعريف الذات لغوياً
  ناحيـة مـن    :  والـذات    ،الـنفس : بمعنـى  ورد معنى الذات في معجـم الرائـد،       

ــادرة علــى المعرفــة االســت   كــل مــن يقــوم : والــذات. نتاجيةنــواحي الشخــصية ق
  ). 690: 1967مسعود،( بنفسه

 وتطلـق   ،ذاتالوهي  . احبص:  جاء معنى الذات في مختار القاموس بمعنى ذو        كما
  ).225: 1978الزاوي، . (على الطاعة والسبيل

 صاحب،: ومعنى ذو، في حين تبين معنى الذات في لسان العرب بمعنى تأنيث ذو
  ).460-457: 1992 ،منظور(ته حقيقته وخاص: وذات الشيء

  :تعريف مفهوم الذات سيكولوجياً
يكونه الشخص عن نفسه، وكيفية رؤيته لنفسه ولآلخرين نتيجـة           ما   مفهوم الذات هو  

 1994الـسمادوني، (ئة ،ومحاولته الذاتية للتكيف مع العالم المحـيط بـه     تفاعله معهم ومع البي   
:451.(  

 – 980سنة  (ينا في القرن العاشر الميالدي      وللمفكرين العرب اهتمام في ذلك فابن س      
يرى مفهوم الذات على أنه الصورة المعرفية للنفس البشرية، أما الغزالي في القـرن              ) 1037

النفس الملهمة، النفس اللوامة، النفس     (الحادي عشر الميالدي فيقول إن للنفس خمس واجهات         
عتبر األربعـة منهـا حميـدة بينمـا         ، وا )البصيرة، النفس المطمئنة، والنفس األمارة بالسوء     

  ) .16: 2004الظاهر،(الخامسة غير حميدة 
 الذات أو األنـا التجريبيـة فـي أكثـر      William Gamesكما يرى ويليام جيمس   

معانيها عمومية أنها المجموع الكلي لكل ما يستطيع اإلنسان أن يدعى أنه له، جسده، سماته،               
  ).31م، 1992دويدار، (ؤه، وأعداؤه، ومهنته، وهواياتهوقدراته، وممتلكاته، وأسرته، وأصدقا

فيرى الذات هي األساس فـي ثبـات الـسلوك البـشري            ) cattel،1950(أما كاتل     
ـ  وهي الذات الحقيقية أو) real self(الواقعية إلى الذات وانتظامه، فقد قسم الذات   االعقلية، أم
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الحقيقية هي التي تمثل حقيقة الفرد كمـا         الذات المثالية فهي ذات الطموح، والذات العقلية أو       
  ).25: 2004الظاهر،(يقر بها، أما الذات المثالية فهي كما يود الفرد أن يرى نفسه 

 كما يـراه روجـر    Self-structure أو بنية الذات  Self-conceptومفهوم الذات 
فردهـا،  ، منظم يتكون من إدراكات الفرد عن ذاته بم        )كلي(مفهوم أو تصور جشطلطي     : هو

أو لذاته فـي عالقاتـه باألشـخاص اآلخـرين          " I"كما يعبر عنها ضمير المتكلم الفاعل أنا        
" نـي " واألشياء الموجودة في البيئة أي عالقتها بالحياة، كما يعبر عنهـا ضـمير المفعـول               

"Me"      المتصلة بهذه اإلدراكات، ومفهوم الـذات ال يكـون       ) األحكام  (  ، باإلضافة إلى القيم
   بالوعي ولكنه يكون دائماً متاحـاً للـوعي بمعنـى أنـه يمكـن استحـضاره للـوعي          دائماً

  وينظر لمفهوم الذات علـى أنـه شـيء مـرن غيـر جامـد ويمثـل عمليـة                   ) الشعور  ( 
  صــية اأكثــر مــن كونــه ســمة، ولكنــه عنــد أي نقطــة زمنيــة يمكــن أن نــراه كخ

 يكونها الفرد عن نفسه جنبـاً  ومفهوم الذات هو بمثابة صورة،   " Specific entity"محددة 
  ) .275: ب تالشناوي،(إلى جنب مع تقويمه وحكمه على هذه الصورة 

ويمكن تعريف مفهوم الذات بأنه تكوين معرفي منظم ومتعلم للمـدركات الـشعورية             
والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات، يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسياً لذاتـه، ويتكـون             

من أفكار الفرد الذاتية المنسقة المحددة األبعاد عن العناصر المختلفـة لكينونتـه    مفهوم الذات   
الداخلية والخارجية وتشمل هذه العناصر المدركات والتصورات التي تحدد خصائص الـذات            

 " "مفهـوم الـذات المـدرك    " كما تنعكس إجرائياً في وصف الفرد لذاته كما يتصورها هو 

perceived Self-Concept "   والمدركات والتصورات التي تحدد الصورة التـي يعتقـد أن 
اآلخرين في المجتمع يتصورونها والتي يتمثلها الفرد من خـالل التفاعـل االجتمـاعي مـع        

والمدركات والتصورات التي ، "Social Self-concept" "مفهوم الذات االجتماعي"اآلخرين 
-Ideal Self" "فهـوم الـذات المثـالي   م"تحدد الصورة المثالية للشخص الذي يود أن يكون 

concept) "،95: 1998زهران. (  
ومفهوم الذات هو مفهوم افتراضي مدرك يتشكل من خالل المتغيرات البيئية الكثيـرة     
والتي ال يمكن الفصل بينها تماماً فهي تشترك بدرجات متفاوتة مع بعضها إذ تؤثر كل منهـا                 
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غيرات التي تشكله ستصب في مفهـوم الـذات         في األخرى، فأي تحسن في أي تغير من المت        
  ).7: 2004الظاهر،(العام 

  والذات هي كينونة الفـرد أو الـشخص وتنمـو الـذات وتنفـصل تـدريجياً عـن               
  المجال اإلدراكي، وتتكون بنية الذات نتيجة التفاعل مع البيئـة، وتـشمل الـذات المدركـة،                

  اآلخـرين، وتـسعى إلـى التوافـق     والذات االجتماعية، والذات المثالية، وقد تمـتص قـيم         
  واالتزان والثبات وتنمو نتيجة للنضج والتعلم وتصبح المركـز الـذي تنـتظم حولـه كـل                 

  ).95: 1998زهران، (الخبرات 
كما أن الذات هي جوهر الشخصية، ومفهوم الذات هو حجر الزاوية فيها، وهو الذي              

مفهـوم أساسـي فـي دراسـة     أن مفهوم الـذات،   " Allportويقول ألبورت . ينظم السلوك
  ).14: 1995الصمادي،  والمومني" (الشخصية والتوافق النفسي

في حين يعد مفهوم الذات جانباً من جوانب الذات التـي تمثـل التنظـيم المعرفـي                   
والوجداني المستمر، والمعبر عن وعي الكائن لوجوده والمنسق بين خبرته في الماضي مـع              

  ).106: 1995بريل، ج(آماله وتوقعاته في المستقبل 
مفهوم الشخص عن نفسه منفرداً، ثم مفهومه عن نفسه في عالقته           " ويرى القذافي أنه  

  ).178: 1997القذافي، " (مع اآلخرين
صورة الذات أو فكرة الشخص عن ذاته، وما هي الصورة التي يكونها            " وعرف أنه   

ى اسـتثماره   لصورة، ومـد  الفرد عن نفسه، في ضوء أهدافه، وإمكاناته، واتجاهه نحو هذه ا          
  ).745: 1993طه، " (لها، في عالقته بنفسه

والذات هي التنظيم الديناميكي لمفاهيم الفرد وأهدافه ومثله وقيمه التي تحـدد الـسبل          
التي ينتهجها في سلوكه، فهي صورة الفرد عن نفسه التي تمده بالطرق التي يمكن أن يجابـه            

  .)131 :1992جالل،(بها الحياة ومشاكلها
لذا لم يتفق الباحثون على تعريف محدد لمفهوم الذات، حيث قام كثير مـنهم بـإيراد                  

تعريفات لهذا المفهوم تبدو متشابهة حيناً ومتباينة أحياناً أخرى، وقد استخدم بعـض علمـاء               
النفس مفهوم الذات ليعبروا عن جميع األفكار والمشاعر والمعتقدات المتكونة لدى الفرد عـن      
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ي تعبر في الغالب عن خصائصه الجسمية والعقلية والشخصية كمـا تعبـر عـن               ذاته، والت 
  ). 229: 2001القاسم وآخرون، (معتقداته وقيمه وقناعاته وطموحاته وخبراته السابقة

التعريف الباحثة  ص  ستخلتبعد االطالع والتدقيق في التعريفات السابقة لمفهوم الذات           
ارجية وسماته الشخصية ولمكنونات نفسه من مـشاعر     إدراك الفرد لصورته الخ   " وهو   التالي

  " .وقيم واتجاهات وأحكام من خالل تفاعله مع اآلخرين
  

  :أشكال الذات
من أهم التطورات الحديثة في نظريـة الـذات،         إلى أن   ).86: 1980زهران،  (يشير    

إن هنـاك   "، حول الذات حيث يقـول       )Vernon)   1964اإلطار الذي قدمه فيليب فيرنون      
تختلـف  ) ذاتـاً خاصـة   (، أو   )ذاتـاً مركزيـة   (ستويات مختلفة للذات، فالفرد يشعر أن له        م

  :مستويات الذات هيو، التي تكشف للناس، )الذات االجتماعية(عن
 التي يعرضها الفـرد للمعـارف،   Social-public selfالذات االجتماعية، أو العامة  . 1

  .والغرباء، واألخصائيين النفسيين
 كما يدركها الفرد عادة، ويعبر Conscious Private Selfالخاصة الذات الشعورية  . 2

  .عنها لفظياً، ويشعر بها، وهذه يكشفها الفرد عادة ألصدقائه الحميمين فقط
التي يتحقق منها الفرد عادة، عندما يوضـع فـي    Insight Full Selfالذات البصيرة  . 3

لعالج النفسي الممركـز حـول   ما يحدث في عملية االرشاد، أو ا: موقف تحليلي شامل، مثل  
  .العميل

 أو المكتوبة التي نتوصل إلى صـورتها، عـن طريـق     Depth Selfالذات العميقة  . 4
 .التحليل النفسي 

وهي الذات كما تراها الذات، وإن جانباً من الـذات  :Perceived self الذات المدركة  . 5
نمـو مـن خـالل      أسهل في التعرف عليه، يتصل بكيف يرى الشخص ذاته، وهذا الجانب ي           

التفاعالت مع أناس آخرين ومع البيئة، فإذا كان الفرد محبوباً، ومقبوالً فـأن الـذات تـرى                
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كذلك، وإذا تعلم فرد ما أنه ال أهمية أو ال قيمة له، فإنه سيرى ذاته على أنه ال قيمـة لـه،                      
  ).277 : ت.الشناوي، ب. (ويصبح هذا تطوراً هاماً؛ ألن مفهوم الذات يحافظ على الذات

تعتبر قلب أو مركز مفهوم الذات، وهي تعنـي مـا   :  The Real Selfالذات الحقيقية . 6
يكون هذا الفرد فعالً، ماذا يكون؟ وبصفة عامة فإن األفراد يشوهون الواقع الحقيقي بـشكل               
أو بأخر، ونتيجة لهذا التشويه، فإن غالباً ما يصبح من المستحيل أن نزيح الغطاء عن الذات                

من هنا فإن الذات الحقيقية للفرد هي من علم اهللا وحده، وليس من الـسهل علـى         الحقيقية، و 
  ).161: 2001عبد العزيز،(البشر أن يعرفها

إن األفراد لهم طموحات وغايات يتطلعون إلى تحقيقهـا،  : Ideal Selfالذات المثالية  . 7
ـ              رد وجهـة   وهذا هو الجانب المثالي من الذات، وهو يدمج األدوار والتطلعات ليعطـي للف

لحياته، وتعكس الذات المثالية ما يود المرء أن يعمله، ويكون الفرد في حالة صحية عنـدما                
ال يكون هناك اختالف، أو فرق كبير بين الذات المثالية، وما يكون بوسع الفرد أن يعملـه،                 

  ).278 : ت.الشناوي، ب(أو يقوم به فعالً 
 -Private Selfم الذات الخـاص  مفهو للذات أسماه  جديداًثم أضاف زهران بعداً

Concept: أي الجـزء    ،هو أخطر مستويات مفهوم الذات، ويخـتص بالـذات الخاصـة          و 
أي الخبـرات الشخـصية      ،من خبرات الـذات   " العوري"الشعوري السري الشخصي جداً أو      

 ومحتوى مفهوم الذات الخاص يكون هامـاً وخطيـراً          السرية للذات والتي يخجل منها الفرد،     
إال أنـه ألهميتـه     . االنطمار في الالشعور، قبل أي خبرة أخرى من خبرات الـذات          يحاول  

وخطورته في حياة الفرد، يقاوم هذا االنطمار ومحتوى مفهوم الذات الخاص يكون معظمـه              
مؤذ غير مرغوب فيها اجتماعياً، كخبرات محرمة، أو محرجة، أو مخجلـة، أو معيبـة، أو                

وتنـشط الـذات تمامـاً      . ره أو كشفه أو ذكره أمام الناس      بغيضة، أو مؤلمة، وال يجوز إظها     
للحيلولة دون خروج محتواه، وهكذا يبدو مفهوم الذات الخـاص، وكأنـه العـورة النفـسية                

  ).88-87 :1980زهران، (للفرد
ويتشكل هذا المفهوم منذ الطفولة، عبر مراحل النمو المختلفة، على ضوء محـددات             

صورة تدريجية فكرته عن نفسه، فهذه األفكـار والمـشاعر          معينة، يكتسب الفرد خاللها، وب    
واالتجاهات التي يكونها الفرد عن نفسه، ويصف بها ذاتـه، هـي نتـاج أنمـاط التنـشئة                  
االجتماعية، والتفاعل االجتماعي، وأساليب الثواب والعقاب، واالتجاهات الوالدية، ومواقـف          
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رد، مثل خبرات النجاح والفشل، والـدور       خبرات إدراكية، واجتماعية، وانفعالية يمر بها الف      
  ).68: 1994الزعبي، (والوضع االجتماعي، واالقتصادي، ومواقف اإلحباط والصراع

يرى الذات بناء معرفيا يتكون من أفكار الشخص عـن مختلـف    ) 1952(أما ساربين 
) ةالذات الحسي (ومفهوم أعضاء الحس لديه   ) الذات البدنية (نواحي وجوده، فمفهومه عن جسمه      

 هذه الذوات تتكون مـن شـكل   أنويعتقد ساربين  ) الذات االجتماعية (وعن سلوكه االجتماعي  
  ).26: 2004الظاهر،(الذات البدنية ثم الذات الحسية وأخيرا الذات االجتماعية"ارتقائي منظم

الـذات االجتماعيـة، والـذات      : الذات لها مستويات مختلفة، منها    أن   ما سبق يتبين م 
، والذات البصيرة، والذات العميقة، والذات الحقيقيـة، والـذات المدركـة،         الشعورية الخاصة 

 أن  الذات الحسية والبدنية واالجتماعية،و   ،وأيضا هناك   والذات المثالية، وأخيرا الذات الخاصة    
في . كل ذات من هذه الذوات تختلف عن األخرى ، حيث إن لكل ذات خصائصها ومجاالتها              

ت بأشكاله المختلفة منذ الطفولة عبر مراحل النمو المتعددة، كما          حين ينمو ويتشكل مفهوم الذا    
أن أنماط الذات وأشكاله المختلفة تتشكل وتتكون من خالل التنشئة االجتماعيـة، والخبـرات              
الحياتية، والوضع االجتماعي واالقتصادي للطفل واألبوين، وثقافـة المجتمـع، واتجاهـات            

  .في والتعليميالوالدين، ومركزهم االجتماعي والثقا
  :مفهوم الذات كاآلتي) 1970مصطفى فهمي،( ويحدد 

 Social Self:الذات االجتماعية  -1

 وهي الذات كما يعتقد الشخص أن اآلخرين يرونها، وتؤثر على رؤيتـه لذاتـه سـلباً أو          
  .إيجاباً

  Perceived Self:الذات اإلدراكية -2

كه، أي هـي تنظـيم الفـرد        وهي إدراك الفرد لذاته في ضوء تفسيراته الخاصة لسلو        
  .التجاهاته نحو ذاته

 Actual Self: الذات الواقعية -3

  .وهي عبارة عن كينونة الفرد وقدراته ومكانته وأدورها
 Ideal Self: الذات المثالية -4

  ).15 : 1996زهران، ( وهي نوع الشخص الذي يأمل الفرد أن يود أن يكون عليه 
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  :العوامل التي تؤثر في مفهوم الذات
، كالقدرة العقلية التي تؤثر في ي، منها ما هو داخل بعدة عوامل مفهوم الذاتثريتأ

 : 1994قواسمة، وصوالحة (تقييم الفرد لذاته، ومنها ما هو خارجي، كنظرة اآلخرين إليه 
217.(  

  :ؤثر في مفهوم الذات هيتعوامل إلى عدة ) 12، ص 1999أبو هدروس ، (وتشير 

إدراك الطفل التجاهات الوالدين نحوه يـؤثر فـي مفهـوم           حيث إن    :التأثيرات األسرية  . 1
الذات لديه، كما أن األجواء االجتماعية السائدة، والخبرات األسرية مع األخوة والوالـدين،        

  .تلعب دوراً في تشكيل مفهوم الذات لدى الفرد
. حيث تؤثر صورة الجسم في بناء مفـاهيم معينـة عـن الـذات    : التأثيرات الجـسمية   . 2

  .أو العيوب الجسمية قد تنمي مشاعر النقص، والدونية لدى بعض األفرادفالعاهات 
 فخبرات النجاح والفشل تنمي مفاهيم معينة عن الـذات، حيـث أن             :الخبرات المدرسية  . 3

خبرات الفشل المتكرر التي يتعرض لها الطالب تكون مفهوما سلبيا له عن ذاته وقدراتـه،           
 المرتفـع، يـشعر الفـرد بالثقـة بـالنفس،      والعكس صحيح، فالنجاح المتكرر والتحصيل    

  .والكفاءة، ويكسب الفرد مفهوما إيجابياً نحو ذاته
  :ة عوامل تؤثر في مفهوم الذات، وهيإلى عد) 30، 1986عبد الفتاح، (وتشير   

 حيث تلعب دوراً كبيراً في مفهوم الـذات، وتختلـف المعـايير        :المعايير االجتماعية   . 1
تمع، في حين يـؤثر فيهـا الـسن، والجـنس، والمركـز             االجتماعية من مجتمع إلى مج    

كما تختلف تلك المعايير من مرحلة نمو لمرحلة نمو تالية، فما يتاح للشباب ال              . االجتماعي
  .يتاح للطفل

 وذلك من خالل وضع الفرد في سلسلة األدوار االجتماعية، فـالفرد       :الدور االجتماعي  . 2
ي يعيش فيه، فإنه يتعلم أن يرى نفسه كما يـراه  أثناء تحركه في إطار البناء االجتماعي الذ 

  .رفاقه في المواقف االجتماعية المختلفة
التفاعل االجتماعي السليم والعالقات االجتماعية الناجحة، تعـزز        ف:التفاعل االجتماعي  . 3

  .الفكرة السليمة الجيدة عن الذات



 -21-

ي لألسرة، حيث   من العوامل الهامة والمؤثرة جداً في مفهوم الذات العامل االجتماع         و
يعتبر عامالً هاماً لفكرة تكوين الفرد عن نفسه، لذا فالفرد بمقارنته ذاته مع مجموعة أدنـى                
من األفراد يرفع من قيمة نفسه، وإذا قارن نفسه مع مجموعة أعلى فهو ينقص من قيمتـه،                 

ين وبذلك يمكن أن يساهم المستوى االجتماعي االقتصادي لألسرة في اختيار األصدقاء الـذ            
  . )22: 1998، إبراهيم، و سليمان(" يزداد تأثيرهم في هذه الفترة 

  :مفهوم الذات الموجب والسالب

أي المفهـوم المـدرك   (ويعبر مفهوم الذات الموجب عن تطابق مفهوم الذات الـواقعي      
أي المفهوم المدرك للذات    (، مع مفهوم الذات المثالي    )للذات الواقعية، كما يعبر عنه الشخص     

ومفهوم الذات الموجب عكس مفهوم الذات الـسالب الـذي          ) ية كما يعبر عنه الشخص    المثال
  ). 2008:41المشابقة،(يعبر عن عدم تطابق مفهوم الذات الواقعي ومفهوم الذات المثالي

  :كما أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى تكوين المفهوم السلبي للذات، منها

  .طفال، ورعايتهم والعناية بهم الحماية الزائدة من المشرفين على تربية األ . 1
  .السيطرة التامة على الطفل . 2
  .اإلهمال، وعدم االهتمام بالطفل، وما يترتب على ذلك من مشاعر داخل أعماق الطفل . 3
  .الخبرات غير السارة . 4
  

  :خصائص مفهوم الذات
بين مفهوم الذات المبني على اإلدراكات الذاتية للفرد ومفهوم الـذات          ) شافلسون(ميز  

 على استنتاجات اآلخرين،وعرف شافلسون سبعة معالم تعتبر حاسمة في تعريفه لبنـاء          المبني
  ).38: 2008المشابقة،(مفهوم الذات
 ، تفرده عن غيره مـن المفـاهيم النفـسية     يتسم بها مفهوم الذات ،    خصائص  ال وهذه
ن ومـر  منظم، ومتعدد الجوانب، وهرمي، وثابت، ونمائي، وتقييمي، وفارقي،          :وهي كالتالي 

  -):74: 2001طه وجزر،(كما توضحهوفيما يلي عرض لهذه السمات 



 -22-

  :Organized - Selfمفهوم الذات المنظم  . 1
خبرات الفرد المتنوعة تزوده بالمعلومات التي يرتكز عليها في إدراكه لذاته ويقـوم             

  .التصنيفات Prunerالفرد بإعادة صياغتها وتخزينها بشكل أبسط سماها برونر 
  : Multi –Sided Self- Conceptعدد الجوانب مفهوم الذات مت . 2

 أنه متعدد الجوانب، والجوانب الخاصة هذه تعكس نظام التصنيف الذي يتبناه أي
الفرد، أو يشاركه فيه العديدون، وأشارت بعض الدراسات إلى أن نظام التصنيف هذا قد 

  .يشكل مجاالت كالمدرسة، والتقبل االجتماعي، الجاذبية، والقدرة
  : Hierarchical الذات هرمي مفهوم . 3

ه خبرات الفرد في مواقف خاصـة، وقمتـه         دتتشكل جوانب مفهوم الذات هرماً قاع     
مفهوم الذات األكاديمي، حيث ينقسم إلى مجاالت وفق المواد التعليمية المختلفـة، ومفهـوم              

فهـوم  ، والتي تنقسم بدورها إلى جوانب أكثر تحديداً كما هو الحال بالنـسبة لم  الخاص الذات
  .الذات األكاديمي

  :Stableمفهوم الذات ثابت  . 4
،  حيث مفهوم الذات العام وخاصة في قمة الهرم النسبيبالثباتيتسم مفهوم الذات 

عتمد ي حيث،  يصبح بالتالي أقل ثباتاً  نحو القاعدة في هرم مفهوم الذاتكان االتجاهفكلما 
مفهوم الذات في قاعدة الهرم بشكل مفهوم الذات بشكل أكثر على المواقف المحددة، ويتنوع 

  .كبير بتنوع المواقف
  :Developmentalمفهوم الذات نمائي  . 5

 أنه نمائي، فاألطفال ال يميزون في بداية حياتهم أنفسهم عن البيئة المحيطة، وهـم    أي
غير قادرين على التنسيق بين األجزاء الفرعية للخبرات التي يمرون بها، وكلما نما الطفـل               

اته ومفاهيمه، ويصبح قادراً على إيجاد التكامل فيما بين هذه األجـزاء الفرعيـة              تزداد خبر 
  .لتشكل إطاراً مفاهيمياً واحداً في المراهقة والشباب والرشد

 : Evaluativeمفهوم الذات تقييمي  . 6
أنه ذو طبيعة تقييمية، وهذا ال يعني فقط أن الفرد يطور ذاته في موقف معين من              أي  

ويمكن أن تصدر تلك التقييمـات      . يكون ذلك تقييمات لذاته في تلك المواقف      المواقف، وإنما   
، وباإلشـارة   هتقييماتأو يمكنه أن يعدد     " المثالية" باإلشارة إلى المعايير المطلقة كالمقارنة مع       

إلى معايير نسبية كالمقارنة مع الزمالء، أو اإلشارة إلى تقييمات مدركة قام بهـا آخـرون،                
  . درجة البعد التقييمي باختالف األفراد والمواقفوتختلف أهمية و
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   Differentiableمفهوم الذات فارقي  . 7
فمفهـوم  . أنه فارقي، يتمايز عن المفاهيم األخرى التي تربطه بها عالقة نظرية          أي    

الذات للقدرة العقلية يفترض أن يرتبط بالتحصيل األكاديمي أكثر مـن ارتباطـه بـالمواقف               
ة، وكذلك يفترض أن مفهوم الذات للقدرة األكاديمية في العلـوم ارتـبط             االجتماعية والمادي 

  .بتحصيل الفرد في العلوم أكثر من ارتباطه بالتحصيل اللغوي مثال

 :Flexibleمفهوم الذات مرن  . 8

 قابل للتغيير، فنحن نتغير من موقف إلى موقف فنتحدث بـشكل مـريح مـع             أي أنه 
اك مع الذين ال نعرفهم ومن أهـم وظـائف مفهـوم          األشخاص المألوفين لنا، ونشعر باالرتب    

الذات هي توجيه السلوك، ومن هذا المنطلق فإننا نتصرف بطريقة تحافظ على مفهوم الذات              
الواقعية لدينا، وهذا ال يعني أن مفهوم الذات سريع التغيير أي أننا يمكننا تغيير مفهومنا عن                

ت الشخصية التي تظل ثابتـة لـسنوات        ذاتنا في فترات قصيرة، ولكن هناك الكثير من سما        
  .دون تغيير

يحتوى علـى  ) 14، 1996كما تشير زهران، (ومفهوم الذات في عالقته بالتوجيه النفسي   
  :األبعاد التالية

  .التطابق بين الذات المدركة والمثالية -1
 .قوة عاطفة الذات -2

 .التوافق الشخصي العام -3

 ).الصحية(العالقات العائلية المتوافقة  -4

 . ق والمسؤولية والثباتاالتسا -5

مفهـوم الـذات    :  أن خصائص مفهوم الذات متنوعة ومتعددة، منها       سبق ممايتضح  
المنظم، ومفهوم الذات الهرمي، ومفهوم الذات الثابت، ومفهوم الذات النمائي ،ومفهوم الذات            

غيره كما أن مفهوم الذات يتميز عن       . مي، ومفهوم الذات الفارقي، ومفهوم الذات المرن      يالتقي
من المفاهيم والسمات النفسية األخرى بهذه الخصائص والسمات، في حـين هـذه الـسمات              

  . والخصائص يمكن أن تتغير، ولكن هذا التغير محدود وغير سريع
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  Career:المهنة-2

العمل هو نشاط إنساني يمتد ليشمل جميع المجاالت المهنية والتنظيمية، سـواء كانـت              
   ) .41: 2001القاسم،( تية أو إدارية أو حكومية أو خاصةصناعية أو تجارية أو خدما

وتتفاوت المهن في مستواها بين أن تكون مهن أو وظائف راقية تحتاج إلى تخـصص               
قائم على دراسة عليا كالطب والمحاماة والمحاسبة والتدريس الجامعي وإدارة الـشركات أو             

ة ، إلى أن نأتي إلى المهـن أو  غيرها مما يمكن أن يندرج في إطار تلك الوظائف التخصصي 
الوظائف البسيطة والتي ال تحتاج إلى تخصص أو دراسة من أي نوع وإنما يلزم لها خبـرة               
وتدريب بسيط أو يكون العمل فيها تحت إشراف الغير وبين المهن الراقية والمهن البـسيطة               

  ) .79: 1996عبداهللا،( غير الراقية، توجد طوائف أخرى من المهن والوظائف المختلفة 

والفرد حين يختار مهنته أو عمله إنما يختار أسلوباً لحياته فليست المهنة وسيلة لكـسب            
المال الضروري للحياة فحسب بل هي ضرورة سيكولوجية واجتماعية يستجيب لهـا الفـرد          

  ) .309:1970فهمي،( ومجموع شخصيته وحصيلة بناءه النفسي 

 vocational( علـم الـنفس المهنـي    وقد اهتم علماء النفس بالمهنـة مـن خـالل   

psychology    والذي يعني ويهتم بالعامل في مصنعه، والبائع في متجره، والموظـف فـي 
مكتبه، والطبيب في عيادته أو في المستشفى، والمدرس فـي مدرسـته، والـصيدلي فـي                

بـاين  ته، واإلعالمي في جهاز التليفزيون أو الراديو، إلى غير ذلك من مهن مختلفة تت             يصيدل
  ) .15: 1966عبداهللا،(في طبيعتها 

مجموعة األعمال المتشابهة إلى حد ما في واجباتها وطبيعتهـا،          ) Vocation(والمهنة  
طـه،  (والتي تتطلب معرفة متخصصة ومهارة مكتسبة، والتـي يتعـيش منهـا اإلنـسان               

442:1988. (  

تكون هذه العالقـة    والمهنة مجموعة من األعمال المتشابهة التي تربطها عالقة ما وقد           
   )20:1966عبداهللا،(عالقة تكامل أو عالقة تدريب وإعداد وخبرة 
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والمهنة كما تستعمل في التصنيف المهني تعني نوع العمل الـذي يؤديـه الفـرد، أي                
مجموع الواجبات التي يؤديها هذا الفرد، فالطبيب صاحب مهنة، والقاضي صـاحب مهنـة،        

بالنـسبة للمعلـم وكاتـب الحـسابات وغيـرهم          والمهندس صاحب مهنة وكـذلك الحـال        
  ) .62 :2001القاسم،(

ويطلق البعض مصطلح المهنة عل كل جماعة تنظيم في نقابة، والمهنة ترتكز أساسـاً              
على مجموعة من المعارف المنسقة المنظمة في ضوء المشكالت المتميـزة الخاصـة فـي              

  هنـة عـن مجـرد البحـث        الممارسة والتطبيق في مجال نشاطها، والممارسـة تميـز الم         
  ) .31: 1991عبدالمقصود وآخرون، (المحض 

وإن وضع المرء في المهنة التي تناسبه من العوامل التي تساعده على االتزان الـذاتي               
واالجتماعي، على اعتبار أن المهنة هي الهدف الذي يسعى إليه الفرد لكي يصبح عضواً في               

مهنة للفرد االستحسان االجتماعي الذي ينشده فإن       المجتمع مستقالً عن أسرته، فما لم تحقق ال       
 باالطمئنـان،  إحـساسه  وعدم إنتاجيتهسعادته ال تتحقق وبالتالي سيترتب على ذلك انخفاض     

وعلى العكس من ذلك فعندما تكون المهنة مناسبة لمن يعمل فيها فيكون قادراً على التفـوق                
  ).104 :2005الداهري،() مهنته(فيها والترقي إلى أعلى قمة من سلم وظيفته 

ولعل من أبرز حاجات الفرد ودوافعه في المجاالت المهنية مـا يـأتي كمـا يوضـحه        
  -):44، 2001القاسم، (

 الحاجة إلى التوافق نفسياً ومهنياً واجتماعياً، والشعور بالثقة في النفس والتقدير والقبول.  
 الحاجة إلى ضمان حياة كريمة ماديا ومعنويا.  
 عمل في ظروف بيئية تنسجم مع إنسانية الفرد الحاجة إلى ال.  
  الحاجة لألمن وخاصة ما يتعلق بمستقبل المهنة والشعور باالنتماء للمؤسسة.  
  هداف المؤسسة واستيعابها وفهم دور الفرد فيها أالحاجة لفهم.  
  الحاجة إلى تحقيق النمو الوظيفي والترقي.  
 الحاجة إلى التعبير عن الرأي والتظلم.  
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  نة لها لعديـد مـن المتطلبـات أو المقومـات ومـن بينهـا مـا يلـي كمـا                     والمه
  ):32-31: 1991عبدالمقصود وآخرون، (يوضح 

  ينبغي أن تشبع حاجة اجتماعية ضرورية وتقوم على مبادئ علمية مقبولة اجتماعيا.  
  تحتاج إلى تدريب ثقافي ومهني .  
 نظمة  تتطلب الحصول على قدر معين من المعرفة المتخصصة والم.  
 تنطوي على مهارات أساسية ال يملكها عامة الناس بعضها فطري واآلخر مكتسب .  
  تطور المهنة لنفسها أساليب علمية في سياق الخبرة والتجريب.  
  تتطلب االهتمام بشأن أداء الواجب وطريقة أداءه .  
  تنطوي على مزج المعرفة النظرية باألداء الفني.  
 عضائها  لها قوة ذاتية لالحتفاظ بأ.  
  لها دستور خلقي معتمد. 

ونجاح الفرد في مهنته ال يتوقف فقط على ما لديه من ذكاء وثقافة وقـدرات مهنيـة            
خاصة بل يتوقف كذلك على ما لديه من سمات شخصية، خلقية، واجتماعية، ومزاجيـة أي               

  ) .160 :1996اهللا ،  عبد(انفعالية أيضاً 
كل ميـسر لمـا   ( شخص أخر على أساس فما يصلح له شخص بعينه قد ال يصلح له     

، وإن اختيار الفرد مهنة من المهن إنما هو تعبير عن تصوره لذاتـه فـالفرد عنـدما         ) خلق
يختار مهنة ما إنما يختار صورة محدودة لذاته، فالشاب الذي يختـار أن يكـون طبيبـاً أو                  

تي يمثلهـا الطبيـب أو   مهندساً أو مدرساً أو كاتباً إنما يختار صورة لنفسه من بين الصور ال      
  المهندس أو الكاتب وهو بذلك إنما يحدد الشخص الـذي يكونـه فـي المـستقبل، والفـرد                  
  عندما يتكيف مع هذا العمل إنمـا يتقبـل ذاتـه بالـصورة التـي يرسـمها هـذا العمـل                     

  ) .349 ،242: 2008أبو حماد،(بالذات 
وماتهـا وأن الـشخص   ومما سبق يتضح أن لكل مهنة ظروفها الخاصة ومتطلباتها ومق         

أثناء مزاولته لمهنته يجب أن يكون واعياً بذاته المهنية وهل هي تتالءم مع متطلبـات هـذه               
  .المهنة أم ال وهو بذلك أنه يتعرف على مفهوم ذاته المهنية
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  :مفهوم الذات المهنية-3

  يعد مفهوم الذات المهني من أهم أبعاد مفهوم الـذات، ويعتبـر عنـصراً هامـاً فـي                  
   ةي بالذات، حيث يجب على الفرد أن يتـصور أن المهنـة التـي يعمـل بهـا مناسـب       الوع
  ) .101: 1998زهران،(لذاته 

ومفهوم الذات المهنية لدى الفرد هي الصورة التي يكونها الفرد عن ذاته فـي مجـال                

عمله على اعتبار أن مفهوم الذات متطور بناء على مالحظات األطفال للكبار المنخـرطين              

  ) .115: 2008الهوراي،  وأبو أسعد(واالقتداء بهم بالعمل 

  ويعرف مفهوم الذات المهني بأنه كل ما يتعلق بفكرة الفـرد عـن ذاتـه فـي مجـال                   
  ) .17 :1996زهران،(عمله 

وتشكيل مفهوم الذات يتطلب من الفرد أن يتعرف على نفسه كفرد متميـز فـي نفـس                 

 ومفهوم الذات غير ثابت فهو يتغير نتيجـة         الوقت عليه أن يدرك التشابه بينه وبين اآلخرين       

نمو وتطور الفرد العقلي والجسمي والنفسي والتفاعل مع اآلخـرين واالقتـداء بالنـاجحين              

العاملين، كذلك فإن مفهوم الذات المهنية تتطور بنفس الطريقة فالفرد عندما ينـضج يختبـر             

 لديه إدراكات أولية تتعامـل مـع   نفسه بعدة طرق مهنياً وأكاديمياً، فالطفل عند الوالدة تكون      

إحساسات بدائية مثل الجوع واأللم وفي المراهقة تتبع االختالفات بـين الـذات واآلخـرين               

  فيصبح الفرد مدركاً لكونه طويل أو قصير، جيـد أو ضـعيف فـي األمـور األكاديميـة،                  
  م هذه المالحظات تقود إلى قرارات تتعلق بالتعليم والعمـل وتكـون منـسجمة مـع مفهـو                

  ) .123: 1999عبدالهادي والعزة،(الذات 

وعندما يتناسب مفهوم الذات الشخصي مع مفهوم الذات المهني يميل الناس ألن يكونوا             

  أفضل بأعمالهم، أما األفراد الذين لديهم وجهات نظر غير متبلـورة عـن أنفـسهم فتكـون          

   ذات إيجـابي    لديهم صعوبة أكثر في اختيار مهنهم مـن األفـراد الـذين لـديهم مفهـوم               

  ) .138: 2005الداهري،(ومنظم 
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" Vocational Self-concept Index"ويمكن التوصل إلى دليل مفهوم الذات المهني 

وهو عبارة عن معامل ارتباط بـين مفهـوم الـذات المهنـي       ) 1978زهران،  (كما يوضح   

امل االرتبـاط   المدرك من ناحية ومفهوم الذات المهني المثالي من ناحية أخرى، فإذا كان مع            

موجباً كان مفهوم الذات المهني موجباً ويعبر عن التوافق المهني، وإذا كان سالباً فإن ذلـك                

يعبر عن سوء التوافق المهني ، وكذلك يمكن حساب دليل مفهوم الـذات المهنـي بحـساب                 

الفرق المطلق بين تقديرات مفهوم الذات المهني المدرك وتقديرات مفهـوم الـذات المهنـي           

ثالي، فإذا قل الفرق كان مفهوم الذات المهني موجباً وإذا زاد الفرق كان مفهـوم الـذات                 الم

  ) .16: 1996زهران،.(المهني سالباً 

في دراسة مركزة لتوضيح مفهوم الذات المهنيـة توصـل    "Holand" وقد قام هوالند 
 توصل فـي نتيجـة   إلى أن هناك فروقاً ثابتة ومتمايزة بين الطلبة في توجهاتهم المهنية، وقد  

  دراساته إلى أن ستة أنماط من الشخصية تقابلها ستة أنماط من البيئة وأن كل فـرد يمتلـك                  
  هذه األنماط الشخصية الستة بدرجات متفاوتة ومتمـايزة إال أنـه يتميـز بأحـدها بدرجـة            

  ) .165: 2005الداهري،(أكبر 

هنية تتفق إلى حد بعيد مع       أن الفرد يقوم بعمل عدة اختبارات م       Superكما يعتقد سوبر    
صورة الفرد عن ذاته، وحيث يتكون مفهوم الذات المهني كنمط لالتجاهـات، االهتمامـات              
وطموح الفرد والذي ينمو بمرور الوقت من خالل مراحل المبادئة، االختالف والتوحـد ثـم    

  ).91 :2004رسمي،(يترجم إلى اختيار مهنة 

د يقوم بتكوين األفكار عن العمل المناسـب        ومن خالل ما تم استعراضه يتضح أن الفر       
له ويطور مفهوم الذات المهني حيث يحدد أهدافه المهنية من خالل وعيه بقدراتـه وميولـه               

  .وقيمه وسمات شخصيته 

مـدركات الفـرد لمعارفـه       هأنتعرف الباحثة مفهوم الذات المهنية       سبق   بناء على ما  و
النفعالية ومكانته االجتماعيـة أثنـاء تأديتـه        وقدراته وقيمه وطموحاته وسماته الشخصية وا     

  .لعمله 
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  :أبعاد الذات المهنية-4

 : المعرفة المهنية -1

تلعب المعلومات والمعارف التي تتعلق باألشياء واألشخاص دورا هاما فـي إدراكنـا             
نراه مناسبا للخبـرات الجديـدة       لآلخرين،وعملية اإلدراك تخلق إطارا مرجعيا من خالل ما       

  ).38: 2002وآخرون، عبد الباقي،(عدنا على تنظيم المعلومات التي تسا

ت والمعارف والمضامين التي تمثل بالشيء أو       الوالمعلومات هي جملة البيانات والدال    
الموضوع، وهي من مقومات الحضارة اإلنسانية، ويستلزم الولـوج إلـى عـالم المعرفـة               

  ) . 2: 2009حثناوي،( استخدام التقنيات الحديثة 

ا يساعد على جعل نشاط العمل ممتعاً مشبعا للفرد إتاحة الفرصة له حتى يـستفيد               ومم
  ) .362: 2004محمد على، شريت، (من معارفه وخبراته 

فال يكفي أن يكون الشخص راغباً في العمل حتى يؤديه بل يجـب تواجـد عنـصر                 
  الوجـه  الخبرة الذي يتكون من المعرفة والمعلومـات الالزمـة ألداء هـذا العمـل علـى                 

  ) .66: 1990الوهاب، عبد(المرغوب 

هي كل ما يدركه الفرد من معلومات ومعارف        المهنية   أن المعرفة    وتشير الباحثة إلى  
وأفكار ونظريات والتي يكتسبها اإلنسان من خالل تفاعله مع اآلخر في البيئة المحيطـة أو                

  .في مجال عمله

يقوم به الفرد في مجـال يتطلـب   ما " :Vocational Performance األداء المهني -2
 حيث يقوم البعض بتسمية هذا العمل والفعل باألداء، ألن كلمة أداء            ،"فعالً أو عمالً أو إنجازاً    

أكثر شمولية من اإلنجاز وهي تنطوي على القيام الفعلي والحقيقـي إلنجـاز هـذه المهنـة                
   ) .319: 1982الرفاعي،(
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تي يتوصل بها األعضاء إلى وضع تعريف واألداء هو السلوك الفعلي واألساليب ال
للموقف ويشير إليها بليمر على أنها الوصف الصحيح لعملية التفاعل اإلنساني، حيث يتعين 

  ) .250: 2004رسمي،(على المشاركين إظهار أنماط من السلوك المأمول للفرد 

  واألداء هو إظهار المهارة بـشكل يمكـن قياسـه، فـاألداء هـو المظهـر الفعلـي                
  ).27 :1987بخش،(كفاءة لل

  باألداء هو مـا يقـوم بـه الـبعض بالفعـل ال بمـا يمكنـه                 ) peter(ويقصد بيتر   
  ).115، 2006هافارد، (تحقيقه 

ويعتبر األداء الوظيفي واحداً من أهم متغيرات العمل حيث تهتم المؤسسات بمتابعتـه             
جـاح أو فـشل أي     ومراقبته وقياسه أكثر من أي متغير آخر، وهذه مـسألة منطقيـة ألن ن             

  ) .115: 1999ريجيو،(مؤسسة يعتمد بالدرجة األولى على أداء موظفيها 

مدى قدرة الفرد علـى تقـديم الخـدمات         " األداء الوظيفي أو المهني      وتعرف الباحثة 
وتوظيف مهاراته في العمل ،ومدى التزامه نحو ما يقوم به من واجبات وأعمال إضافية من               

  ."ماعي وتقدير اآلخرين له أثناء عمله خالل شعوره بالتفاعل االجت

  : المهنيةسمات الشخصية_ 3

تختلف المهن بعضها عن بعض من حيث ما تتطلبه من سمات شخصية، فاألعمـال              
التي تقتضي االختالط بالناس والتعامل معهم تتطلب الصبر وسعة الصدر، والميـل والتفـاهم،      

اب واالبتعاد عن الناس كما ال يـصلح        وهي أعمال ال يصلح لها المنطوي الذي يفضل االنسح        
لها ذوو الميول العدوانية، واألعمال المحفوفة بالمخاطر والشدائد تتطلـب قـدراً كبيـراً مـن        
  االتزان االنفعالي والبعد عن التهور واالندفاع، وأعمال اإلدارة والقيـادة واإلشـراف تتطلـب         

تخـاذ القـرار والمبـادأة والنـضج        قدراً كافيا من الثقة بالنفس وضبط النفس والشجاعة في ا         
االنفعالي والمهارة في إقامة عالقات إنسانية طيبة بين الـرئيس ومرؤوسـيه وبـين بعـضهم        

  ). 160: 1996عبد اهللا (البعض 
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فالعالقة بين السمات الشخصية لدى الفرد والمهنة هي عالقة ال يمكن تجاوزهـا ألن              
عبد الهادي والعـزة،  ( تتفق مع مهنة أخرى   مواصفات الفرد تتفق مع متطلبات مهنة معينة وال       

1999 :23. (  

  وهكذا فكل مهنة تتطلب قدراً مـن سـمات الشخـصية قـد تتفـاوت مـن مهنـة                   
ألخرى بمعنى أن السمات العامة تكون مرغوبة في مهنة ما قد ال تكون مرغوبة فـي مهنـة                  

  ) .160: 1996عبد اهللا،(أخرى

على أساس منطقي، وبما أن المنطق ال يقبـل     وبالتالي البد لالختيار المهني أن يكون       
نقاشاً، فالمطلوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أي أن من يتقدم لمهنة معينـة               
يجب أن تتوافر فيه الخصائص والقدرات والمهارات التي تتناسب مع متطلبات المهنة، إن أهم              

  مات الشخـصية للفـرد وإمكاناتـه       عامل ينبغي التنبه له قبل عملية االختيار المهني هو الـس          
  ) .76: 2005الداهري، (وميوله  

فالفرد بخبرته عن نفسه يرسم مالمح شخصيته ويختار مجال العمل األكثر مناسـبة             
  ).219 :2001ي، معدس، و قطا(لخصائصه الشخصية 

كل ما يتعلق في الشخص من خـصائص سـواء          "سمات الشخصية   وتعرف الباحثة   
جلية لألشخاص أو داخلية تنعكس تلقائيا على سلوكياته وتحدد أسلوب          خارجية تظهر واضحة و   

  ."تفاعله مع اآلخرين وتفاعل اآلخرين معه

   البعد النفسي-4

وكما يتوقف التكيف للمهنة على قدرات واستعدادات جسمانية معينة كـذلك يتوقـف             
ى أن يتفاعل   على استعدادات انفعالية ومميزات وسمات خاصة في الشخصية، تساعد الفرد عل          

  مع الجماعة التي يعمل معها، كما يتوقف نجاحـه علـى نظرتـه لنفـسه ونظـرة الجماعـة           
  ) .239: 2008حماد، أبو(نحوه 

وتلعب االنفعاالت دوراً هاماً في تشكيل شخصية الفرد وسلوكه وتتألف مـن جانـب              
 الفـرد   شعوري ذاتي، وجانب خارجي ظاهر يتمثل في التعبيرات والحركات التي تبدو علـى            
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المنفعل، وكذلك في االختالالت الوظيفية التي تطرأ على أجهزة الجسد كاضـطرابات التـنفس     
  ) .11: 2008مغربي،(وخفقان القلب 

ولذا قد يرجع عدم تكيف الفرد لمهنته وعدم سعادته ونجاحه فيها ال إلى افتقاره إلـى                
  به االنفعـالي وعـد م    القدرات المهنية الخاصة التي تتطلبها هـذه المهنـة ولكـن الضـطرا            

اتزان شخصيته وعدم تكيفه مع نفسه، إذ أثبتت بعض البحوث العلمية أن النجاح والسعادة فـي      
  بعض المهن إنما يتوقف على االسـتعدادات االنفعاليـة للفـرد ومركـزه االجتمـاعي بـين                 

  ) .240: 2008أبو حماد، (زمالئه 

 القدرات الوجدانية تتجلى فـي      ويتطلب النجاح المهني أن يتحلى الفرد بمجموعة من       
قدرته على الوعي بمشاعره وانفعاالته، والتحكم في نزواته ونزعاته، أي في قدرته على إدارة              
  حياته الوجدانية بذكاء، وقراءته لمشاعر اآلخرين، والتفاعـل معهـا بمرونـة فـي عالقتـه                

  ) .86: 2005جولمان،(معهم 

السمات المزاجية لهـا     تكيف الفرد لمهنته ف    وتشير الباحثة إلى أهمية البعد النفسي في      
  دور مكافئ تماماً للدور الذي تلعبه القدرات المهنية والعقلية في األداء

   :Aspirationالطموح _ 5

      يعتبر الطموح بعداً هاماً من أبعاد الذات المهنية والطموح له عالقة بالنجاح وهو يعني              
  .ي المهنةالتطلع ألعلى والوصول إلى مستوى راق ف

ك األهداف التي يضعها الفرد لنفسه في عمل        تل) " 122 ،   1976(ويعرفه عبد العال    
، وقد أشار سيد عبـد العـال علـى أن           "من األعمال التي لها قيمة وداللة ومعنى بالنسبة له        

  :ألبورت وهيرلوك وروزن قد حددوا ثالثة جوانب أساسية للطموح وهي

  .بره الفرد هاماً ويرغب في القيام به في أي عمل أي نوع األداء الذي يعت: األداء

  .أي توقع الفرد ألدائه بهذا العمل أو ذاك : التوقع

   .هذا األداء هاماً بالنسبة للفردأي إلى أي حد يعتبر : األهمية
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يعتبر مفهوم الذات من العوامل التي تسهم في رسم مستوى الطموح، كفكرة الفـرد              و
كونها الفرد لنفسه عن نفسه، من حيث ما يتسم به من صـفات،     وهي الصورة التي ي   "عن نفسه   

  ).130: 1985راجح، " (وقدرات جسمية، وعقلية، وانفعالية

فإذا كان مفهوم الذات عند الفرد يتطابق مع واقعه كما يدركه اآلخرون يكون متوافقاً،              
فقده التوافق مـع    وإذا كان مفهوم الذات لديه متضخماً أدى به هذا إلى الغرور والتعالي مما ي             

اآلخرين، كما قد يتسم فرد ما بمفهوم ذات متدن عن الواقع أو عن إدراك اآلخرين له، وهنـا           
، وبتضخيم ذوات اآلخرين يؤدي به هذا أيضاً إلـى          )اإلحساس بالنقص (يتسم سلوكه بالدونية    

  ).59: 1999الداهري، والعبدي، (سوء التوافق 
االستزادة من هـذا    "  بالذات، يجعله يسعى إلى    فشعور الفرد بحالة الرضا، واالعتداد    

الشعور المرضي، ويطمح في تحقيق أهداف أبعد، وإن كانت مترتبة على األولى، إال أنها في               
  ).328 :1971الغريب،  (العادة تكون أصعب وأبعد مناالً
إلى أن األفراد ذوي الطمـوح المرتفـع    "  Cooper Smith,s ويشير كوبر سميث 

تفع، يشعرون بالرضا عن ذواتهم، ولهم ثقة في مداركهم، وأحكامهم، ويعتقـدون            واألداء المر 
أن باستطاعتهم بذل الجهد بقدر معقول، وتؤدي اتجاهاتهم المقبولة نحو أنفسهم، إلـى قبـول               
آرائهم، والثقة واالعتزاز بردود أفعالهم، واستنتاجاتهم، مما يزيد من مـستوى طموحـاتهم،             

 المتبادلة بين كل من مستوى الطموح، ومـستوى األداء، وتقـدير            وهكذا نخلص إلى العالقة   
  ).405 :1987المرسي، " (الذات

كما أن األفراد ذو الطموح المرتفع يعملون  باستمرار على تطوير وتنميـة ذواتهـم               
تنمية الذات المهنية بأنها النمو المنظم للمعـارف والمهـارات   " "Paktricالمهنية ،وقد عرف  

ج السلوك المقنن الذي يكتسبه الممارس أثناء عمله المهني،مما يساهم لرفـع            والخبرات ونماذ 
  ).Patric,1997:5(معدالت األداء في المواقف المهنية المختلفة 

  

  : القيم المهنية_ 6

أخالقيات المهنة ليست علما قائما بذاته أو مادة دراسية خاصة وإنمـا          والقيم المهنية أ  
وكية ووجدانية وإن اهتمامها بالسلوك والوجدان يجعلهـا فـي          هي ثقافة ذاتية ذات طبيعة سل     

  .النهاية ترتبط كثيرا بالقيم

وتعتبر القيم أحد الجوانب الهامة في دراسة السلوك اإلنساني ، حيث تـشكل أساسـا               
لفهم االتجاهات والدوافع ، وتؤثر على إدراكاتنا ، وكذلك ينظر إلى القـيم كقـوة محركـة                 
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 القيم معيار يلجأ إليه األفراد أثناء إجراءات مقارنات بين مجموعـة            ومنظمة للسلوك وتعتبر  
  ).109: 2005العميان،(من البدائل السلوكية وكعامل موحد للثقافة العامة

  بأنها المعتقدات التي يعتقـد أصـحابها بقيمتهـا ويلتزمـون       بشكل عام   وتعرف القيم   
  ).87 :1988 القيروني،(بمضامينها 

   تعبر عما يعتقـده فـرد أو جماعـة          –ضمني أو صريح     -قادكذلك تعرف بأنها اعت   
  معينــة بأنــه المــسلك المفــضل ويــؤثر فــي اختيــارهم لطــرق وأســاليب وغايــات 

  ).73 :1988رفاعي، (التصرف

  وتعرف أيضا بأنها المعاني التي يعطيها الفـرد أهميـة كبـرى أو تقـديرا كبيـرا                 
ــشجاعة وغ     ــدل وال ــامرة والع ــن المغ ــلوكه م ــه وس ــي حيات ــن  ف ــا م   يره

  ).61: 1995الخضرا وآخرون ،(الصفات 

تشكل غالبية الجماعات مجموعة من القواعد أو األنماط السلوكية التي تحكـم بهـا              و
سلوك أعضائها ، وتمثل اإلطارات المرشدة لما هو مقبول وما هو غيـر مقبـول، وتعتمـد                 

كبير في إظهار مجموعـة  القواعد أو األنماط السلوكية على القيم ، فقيم المجتمع تؤثر بشكل          
  ).141 : 1986الغمري ،(القواعد وتشكيلها بطريقة متوافقة ومنسجمة مع تلك القيم 

توجد عالقة وطيدة بين دراسة القيم السائدة في المنظمة وأخالقيات العمـل فيهـا ،               و
وهناك بعض القيم التي يفضل وجودها لدى األفراد العاملين مثل قيم اجتماعية وقيم تنظيمية              

  ).118: 2005العميان، (وقيم مهنية 

كل ما يتبادر إلـى الـذهن مـن سـلوكيات           "هي  القيم المهنية أو أخالقيات المهنة      و
ومواصفات ومواقف وقيم أخالقية والتي يجب أن يتحلى بها الفرد أثنـاء مزاولتـه لمهامـه            

والـضمير  اإلخالص لها والتحلـي بـالمروءة       االقتناع والرضا عن المهنة ،      : منها   "المهنية
 ).3: 2008بن عيسى، (التواضع والقدوة الحسنة ، التضحية والحلم، المهني

مجموعة القواعد واألسس التي يجب على المهني التمسك بها والعمـل  "هي ة يالمهنالقيم  و
  ).16 :1986، المصري( "بمقتضاها ليكون ناجحاً في تعامله مع الناس، ناجحاً في مهنته
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نة هو تكوين حزمة من قيم تحكم عالقات الشخص مـع            المه اتويظل هاجس أخالقي  
 طاقاتها الخالقة في    وإبرازنفسه ومع اآلخرين والعمل على توجيهها نحو تحرير الذات الفردية           

مجال المهنة ، لذا تتجلى الغاية من وراء أخالقيات المهنة في تعزيز وترسيخ القيم، وتنطلـق                
بي نحو المهنة ، فال يمكن االطمئنان إلى تـشكيل          أخالقيات المهنة أساسا من وجود اتجاه إيجا      

هذه األخالقية من دون وجود هذا االتجاه ، وإن استدماج آداب المهنة وأخالقياتها ال يمكن أن                 
يتأتى بالوعظ واإلرشاد بل باإلقناع واالقتناع وهو ال يتم إال عبر االنخراط في ثقافة المؤسسة                

، الموقف من المكانـة االجتماعيـة للمهنـة        :حو المهنة   مجاالت االتجاه ن  . وقبول العمل فيها    
الموقـف  ائص الشخصية التي تتطلبها المهنة، الموقف من القدرات المهنية،          الموقف من الخص  

 ).2 : 2008بن عيسى، . (من مستقبل المهنة وما تحققه من إشباعات مادية

  : المكانة االجتماعية-7

ته إنما يتحدد بنوع العمل الذي يؤديه ويـضع         إن مكانة الفرد في المجتمع ومقدار أهمي      
المجتمع األفراد في طبقات مختلفة تندرج في أهميتها وعلوها وانخفاضها تبعـاً للمهـن التـي         
ينضمون إليها، ومن ثم فإن نظرة الشخص لنفسه ودرجة أهميته في الحياة ومكانته االجتماعية              

المجتمع إليها، باإلضافة إلى الـوزن أو القيمـة   تتأثر تأثيراً كبيراً بالوظيفة التي يشغلها ونظرة  
  ) .25 :1990عبد الوهاب، (التي يعطيها هو لهذه الوظيفة 

المرتبة والوضع الذي يتمتع بـه شـخص مـا     "ومصطلح المكانة االجتماعية يقصد به      
والمكانة االجتماعية إما أن تكون المركز الرسمي        ،"مقارنة مع اآلخرين في أي نظام اجتماعي      

ص ما كما حدده المسمى الوظيفي في المؤسسة التي يعمل فيها،أو أنها المكانة االجتماعية              لشخ
التي يمنحها اآلخرون لفرد ما بسبب شعورهم واقتناعهم نحوه ،وال تكون حينئذ رسمية ،وتحدد              
مرتبة كل فرد داخل التنظيم بالنسبة لآلخرين بطريقة هرمية ،لذا يتسابق األفراد في حـصولهم    

لمكانة العليا والمرتبة الفضلى ببذل قصارى جهودهم فـي العمـل ألن فقـدان المكانـة         على ا 
االجتماعية المناسبة يفقد الشخص محبة واحترام اآلخرين بالتـالي يـؤدي إلـى اضـطراب               
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شخصيته وعدم الرضا عن الذات فيسعى للبحث عن مكان آخر يجد به احترامه لنفسه والتقدير              
  ).52 :2005غنام، (من اآلخرين

وقد أكد ليفين على قوة المجال االجتماعي والذي يعني به فهم شخصية الفرد في بيئتـه          
االجتماعية وتأثره بالضغوط االجتماعية بسبب انتماء الفرد إلى جماعة يرجع إليها يتأثر بهـا               
وتؤثر فيه، وإن محيط العمل يعتبر أقوى وأوسع المجاالت االجتماعية وذلك لما ينجم عنه من               

  ) .53: 2001القاسم،(ع وضغوط نفسيه تشكل مكونات الفرد أوضا

إلى أن الفرد يتطلع من خـالل التحاقـه بعمـل يتناسـب مـع        )1986عكر،(ويشير  
تخصصه إلى تحقيق حاجات مختلفة،منها الحصول على الضمان الوظيفي أو الرغبـة فـي              

ولكي يحقق ذلك فإنه    االنتماء لزمالء التخصص،أو تحقيق مزيد من النمو من الناحية المهنية،         
يضع تحت تصرف المؤسسة قدراته ومعارفه وفي الجانب اآلخر مهام المنظمـة وأهـدافها              
بجانب توقعاتها من األعضاء الفاعلين، والعالقة الفعالة بين الجانبين هي التي تحقـق نوعـا           

  ).3 :2003مقبول، (من التفاعل الذي يمكن كال منهما من تحقيق توقعاته، وبالتالي أهدافه
  :تقدير اآلخرين_ 8

لكل شخص وظيفة أو مهنة ينبغي أن يمارسها بنجاح وذلك عندما يشعر بأن هنـاك                
عاطفة تربطه بالمهنة ، فإذا لم تتوفر هذه العاطفة فإن بلوغ الشخص درجة من النجاح فـي                 
عمله تصبح من األمور الصعبة ، وفي حالة تكيف الشخص إلحدى المهن فإن ذلـك يعنـي            

مكاناته وكونها نابعة من ميوله ، وإن كان هذا التكيـف يعتمـد          إك المهنة لقدراته و   مناسبة تل 
لحد كبير على سمات شخصيته وحياته االنفعالية والعاطفية ، مما يـساعده علـى التفاعـل                
المثمر مع جماعة العمل ، حيث أنه من خالل مفهومه عن ذاته تتشكل نظرته إلـى جماعـة    

  ).80 :1988عبد العظيم، وندا،(ليهالعمل ونظرة جماعة العمل إ

يتفاعل مع واقعه في إطار ميلـه       ، و    لديه دافع أساسي لتأكيد وتحقيق وتعزيز ذاته       الفرد  
 ويشمل الحـب     للذات    لتقدير موجب  - رغم أنها متعلمة   -لديه حاجة أساسية    كما  لتحقيق ذاته   
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ب متبادل مـع اآلخـرين      واالحترام والتعاطف والقبول من جانب اآلخرين، هذا التقدير الموج        
  ). 70 :1997زهران، (المهمين في حياته 

  ن الصعب تطور الوعي بالـذات دون تـوافر وعـي اجتمـاعي، أي أن الفـرد                 وم
  ال يــستطيع إدراك ذاتــه إال مــن خــالل إدراك ردود أفعــال اآلخــرين تجــاه أعمالــه 

  ). 9 :1994الديب، (وتصرفاته 

به مما يؤثر على إحـساسه بالقيمـة الذاتيـة،         خر ويؤثر ويتأثر    فالفرد يتفاعل مع اآل   
ويتوافر لدى الفرد اإلحساس بالقيمة الذاتية عندما يشعر أن اآلخرون يقدرونـه و أن لـديهم             
إيمانا بنجاحه في المستقبل ، وحينما يعتقد بأن لديه القدرة على القيام بما يراه به غيره مـن                  

  ).99 :1996 ، عبد اهللا(الناس وأن له جاذبية وقبوال من اآلخرين 

  وتلعب المهنة دوراً هاماً في إشباع الحاجـة إلـى الحـب واالنتمـاء واالعتـراف                
  والتقدير فالعمل مع مجموعة متجانسة يشعر الفرد أنه جـزء مـن المجموعـة ال تتكامـل                 
  إال بوجوده، يالقي منهـا التقبـل والترحيـب ممـا يـساعد علـى إشـباع حاجتـه مـن                 

  ) .242: 2008أبو حماد، ( االنتماء 

فالفرد عندما يشعر بأن اآلخرين يقدرون مهنته إنما يشعر بتقدير اآلخرين لـه ممـا               
ينعكس إيجاباً على أدائه وإتقانه في العمل، كما يزيد من شعوره بقيمته الذاتية وأنه جـزء ال                 

  .يتجزأ من منظومة العمل ككل

المعلومـات  (معرفي  ونستخلص مما سبق أن أبعاد الذات المهنية تشتمل على البعد ال          
السمات (، وسمات الشخصية والبعد النفسي      )المهارات والفنيات (، واألداء المهني    )والمعارف

، والمكانـة   )أخالقيـات المهنـة   (، والطموح المهني والقـيم المهنيـة        )المزاجية واالنفعالية 
أن نتنـاول  وألننا بصدد الحديث عن الذات المهنية فقد ارتأينـا  االجتماعية وتقدير اآلخرين،    

  ).تعريفه وأهدافه ونظرياته (هذا المفهوم من خالل التوجيه المهني
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  -:التوجيه المهني-5

مما الشك  فيه أن لمهنة اإلنسان أهمية كبيرة في حياته، لما يترتب عليها مـن آثـار     
تنعكس على الفرد نفسه، وعلى أسرته وعلى مجتمعه، ومع أن اإلنسان يختار الكثيـر مـن                

ي حياته، إال أن قرار اختيار المهنة يبقى أهم تلك القرارات ألنه يحمل في طياتـه  القرارات ف 
دالالت مهمة لمستقبل الفرد والمجتمع معا، كما أن االختيار المناسب للمهنة يعد في الوقـت               

  ) .219: 2007الخطيب،(الحاضر من أهم القضايا التي يتفاعل معها الفرد 

راد لكي ينجحوا فيها مطالب مختلفة، فكل دراسـة أو  والمهن المختلفة تستلزم من األف   
مهنة تختلف عن غيرها، وكذلك يختلف كل فـرد عـن غيـره فـي الـصفات والقـدرات         

  ) .45: 2001القاسم،(واالستعدادات 

وفي أحيان كثيرة ال يستطيع الفرد فهم قدراته وميوله ويحتاج إلى من يساعده علـى               
  هـي المهنـة المالئمـة لهـذه         يـول، ومـا   فهم ذاته وما يتعلـق بهـا مـن قـدرات وم           

  ) .26: 2005الداهري،(القدرات 

  : تعريف التوجيه المهني-أ 

هو عملية مساعدة الفرد على إنماء وتقبـل  Vocational guidance يالتوجيه المهن
صورة لذاته متكاملة ومتالئمة لدوره في عالم العمل، وكذلك مساعدته على أن يختبر هـذه               

م الواقعي وأن يحولها إلى حقيقة واقعة بحيث تكفل له الـسعادة ولمجتمعـه        الصورة في العال  
  ) .19: 1999عبدالهادي والعزة،(المنفعة 

والفرد عندما يتكيف مع العمل إنما يتقبل ذاته بالصورة التي يرسـمها هـذا العمـل                
  ) .242: 2008أبو حماد، (بالذات وبذلك يتحقق له الرضا والسعادة وتتحقق الفائدة للمجتمع 

ويعرف التوجيه المهني بأنه معونة الفرد على اختيار مهنة تناسبه، وعلى إعداد نفسه             
لها، وعلى االلتحاق بها وعلى التقدم فيها على نحو يكفل له النجاح فيها والرضا عنها وعـن     

  ) .12: 1989األسدي،(نفسه والنفع للمجتمع 
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 أو الجماعات من أجـل اختيـار        وهو المساعدة التي يقدمها المرشد التربوي لألفراد      
مهنة معينة، وذلك بعد فهمهم لقدراتهم ورغباتهم وميولهم واختيار المهنـة المالئمـة لتلـك               

  ).21: 2003السفاسفة،(القدرات والميول من أجل تحقيق التوافق والرضا والشعور بالسعادة 

 لهم  وتهيئهم  وهو عملية مساعدة األفراد لتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي تساعد        
فرص النجاح على الصعيد المهني مما يساعدهم على التوافق المهنـي والوصـول ألعلـى              

  ) .22: 2005الداهري،(مستوى من التوافق النفسي 

إذن يتضح من التعريفات السابقة أن التوجيه المهني هو العملية التـي يـساعد فيهـا        
ي تتناسب مع قدراته وميوله وإمكاناتـه       الموجه المهني الفرد على اختيار مهنة المستقبل والت       

  .المتاحة حتى يحقق التوافق والرضا والسعادة مع ذاته ومع اآلخرين 

  :أهداف التوجيه المهني_ ب
 :.أهداف التوجيه المهني كالتالي) 38-37: 2008أبو أسعد والهواري،(حدد كل من   

ية ودقيقة عنهـا،    مساعدة الفرد على التعرف على ذاته وتكوين صورة واقعية وموضوع          -1
 . وتقبلها بما فيها من قدرات وميول واتجاهات وقيم 

 مساعدة الفرد على التعرف على عالم المهـن والبيئـات المهنيـة المختلفـة المتـوفرة              -2
 .ومتطلبات هذه المهن من تعليم وتدريب والمهارات التي تتطلبها والفرص المتوافرة فيها 

ة تمكنه من اختيار المهنة التي تحقق له توافـق          مساعدة الفرد على اتخاذ قرارات مناسب      -3
 .بين ذاته وعالم العمل بشكل يضمن له الشعور بالرضا 

 .مساعدة الفرد على تنمية اتجاهات وقيم إيجابية عن عالم المهن  -4

ـ               -5  يإحاطة الفرد بمعلومات عن المعاهد والمؤسسات التي تقـوم بتقـديم التعلـيم لراغب
 .شروط االلتحاق ومدة الدراسة االلتحاق بالوظائف المختلفة و

مساعدة األفراد على التكيف األسري والمدرسي والمهني من خالل مـساعدتهم علـى               -6
 .الرضا على المهنة وااللتزام بها واالنتماء لها 

 .المساهمة في رعاية المتفوقين دراسياً ومهنياً وتنظيم البرامج المناسبة لهم  -7

  .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب -8

 .تهيئة الفرص المساعدة في اكتساب الخبرات حول المهن  -9
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  نظريات التوجيه المهني-ج
 : نظرية سوبر  -1

أصحاب المدرسة كارل روجرز وكارتر وبودرن " ر بما جاء به بتأثرت أفكار سو  
الذين ركزوا على أن سلوك الفرد ما هو إال انعكاس يبحث الفرد من خالله عن " اإلنسانية

  ) .218: 1993،عانشالم( المتعلقة بوصف الذات وتقييمها تحقيق أفكاره
فالصبغة الرئيسية التي تظهر جلية في أبحاث سوبر ونظريته هي أهمية تطور   

والفرضية تقوم على أساس أن الفرد يختار المهنة " Self-Concept"وتنفيذ مفهوم الذات 
 Self" في ذهنه عن الذات التي تسمح له بأداء عمله على نحو ينسجم مع الصورة المتكونة

Picture) "،56: 1998أبو سل. (  
ويفترض سوبر أن األفراد عند اختيارهم الدخول بمهنة تبدو أكثر مالئمة لهم، فهم   

إنما يكافحون من أجل تحقيق الذات ويرى أن مفهوم الذات يتطلب من الشخص أن يعرف 
عده في اتخاذ قرارات تربوية نفسه كفرد متميز، وأن يدرك تشابهه مع اآلخرين، بما يسا

ومهنية تنسجم مع مفهومه عن ذاته، وأن مفهوم الذات المهني ينمو من خالل النمو الجسمي 
  ) .234: 2007الخطيب،(والعقلي للفرد 

يرى سوبر أن النمو عملية مستمرة مدى العمر تبدأ في منتصف مرحلة الطفولة و  
من " جموعة من المراحل تبدأ بمرحلة النمو وتستمر إلى مرحلة المراهقة حيث يمر الفرد بم

-20من "  مرحلة التأسيس – " 24- 10من "  مرحلة االكتشاف – " 14الوالدة حتى سن 
رسمي، " ( فما فوق 65من " ثم مرحلة االنحدار  " 65 -45من "  مرحلة االستقرار - " 40

2004 :91. (  
 18- 14من "ن مرحلة البلورة تبدأ موالتي وفي المقابل هناك مراحل النمو المهني   

" حيث يقوم الفرد بتكوين األفكار عن العمل ويطور مفهوم الذات المهني، مرحلة التحديد " 
الدخول في  " 24 – 21من " يتخذ الخطوات لتحديد قراره ثم مرحلة التنفيذ " 21- 18من 

 فما 35" الندماج الثبات في العمل، ثم مرحلة ا " 35-25" مجال العمل ثم مرحلة االستقرار 
  ). 235: 2007الخطيب،(وهي مرحلة األمن واألمان والراحة النفسية " فوق

 :نظرية هوالند  -2
 لتوضيح مفهوم الذات المهنية 1956 و 1952في دراساته الممتدة بين عامي   

   تعريفها، توصل إلى أن األفراد الذين القوا اهتماماً لتنظيم معرفتهم حول المهن ةوكيفي
  تهم خالل مرحلة نموهم لديهم قدرة أكثر على اتخاذ قرارات مهنية ذا وحول

  ) .142: 2005الداهري،(مستقبلية 
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" Behavioral style"وقد ركز هوالند على عاملين هامين هما النمط السلوكي   
، ويفترض بأنه من الممكن وصف األشخاص باالستناد " Personal type"وطراز الشخصية 

لسلوك المرافق له، كما يفترض هوالند بأن البيئات التي يعيش فيها إلى نمط الشخصية وا
األفراد يمكن أن توصف على أساس مقارنتها لنموذج معين من البيئات، وأن المزاوجة بين 
األشخاص والبيئات تفرز مجموعة من النتائج يقع ضمنها نمط سلوكي معين للفرد يتضمن 

  ) .50: 1998أبو سل، (االختيار المهني 
ويرى هوالند أنه يمكن النظر إلى الميول المهنية أنها تعبير عن شخصية الفرد أي   

أنه هناك عالقة تبادلية بين صفات الشخصية والميول، وقد بنى هوالند نظريته في أنماط 
الشخصية المهنية على قاعدة أساسية وهي اختيار الفرد لمهنة معينة واستمراره فيها إنما 

  ) .244: 2007الخطيب،(لك المهنة لشخصيتهيعتمد على مالئمة ت
وقد وضع هوالند أربعة مبادئ للسلوك المهني وهو إمكانية تصنيف شخصية   

، "  تقليدية – إقدامية – اجتماعية – فنية – تفحصية –واقعية " األفراد إلى ستة أنواع 
بهدف إحداث من التنظيم وجود ضغوط ووإمكانية تصنيف البيئات إلى ذات األنماط السابقة، 

  يتفق مع قدراته الذي ، فالفرد يعمل على االلتحاق بالعمل  من جانب كل فرداتساق
ونمط شخصيته، والتنظيم يقوم باختيار األفراد بناء على مجموعة من اإلجراءات، والمبدأ 

  لفرد يتأثر بهذا التفاعل بين نمط الشخصية وخصائص بيئة ااألخير هو أن 
   .)91: 2004رسمي، (العمل 
  :Ann roeنظرية آن رو  -3

فيما يتعلق باستخدامها لنظرية الطاقة " بجاردنر ميرفي"تأثرت آن رو في نظريتها   
النفسية التي يقوم بها األهل كطريق تتدفق من خالله طاقة األطفال نحو العمل، كما تأثرت 

ل دور في في الحاجات والعوامل الوراثية، ورأت أن للتنشئة األسرية للطف" ماسلو"بنظرية 
  ) .139: 2005الداهري،( عملية اختياره لمهنته 

   إحدى نظريات التحليل النفسي التي تبحث في أساليب )آن رو(وتعد نظرية   
   في مرحلة الطفولة المبكرة، وتأثير ذلك على الميول المهنية والسلوك ةالرعاية الوالدي

   هو )رو(الفتراض األساسي عند المهني واتخاذ القرارات في المراحل العمرية الالحقة، وا
  أن العناصر األساسية الرئيسة ترجع إلى التفاعالت المبكرة بين الوالدين 

  ).241: 2007الخطيب،(واألبناء 
إن طبيعة العالقة العاطفية السائدة في األسرة بالنسبة لألطفال من وجهة نظر رو و  

"Roe" لحاجات ابتداء من الحاجات ، إما أن تتصف بالحب والتقبل فتنعكس على إشباع ا
األولية وانتهاء بتحقيق الذات، وإما أن تتصف بالرفض واإلهمال فتنعكس على إشباع 
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الحاجات األولية فقط دون إيالء الحاجات األعلى في السلم الهرمي أي اهتمام ، وينشأ عن 
يعتمر في ذلك بالضرورة توجه األفراد نحو المهنة التي يجدون فيها متنفساً للتعبير عما 

نفوسهم نتيجة لهذه التنشئة، فالطفل الذي نشأ مقبوالً في أسرته يتجه في اختياره المهني إلى 
المهن التي تتطلب قدراً كبيراً من االحتكاك مع الناس، أما الطفل الذي نشأ في أسرة يسودها 

عمال التي البرود العاطفي وكان فيها مرفوضاً فإنه يسعى في اختياره المهني إلى المهن واأل
أبو سل، ( تتطلب أقل قدر ممكن من التعامل مع الناس كالمحاسبة وأعمال المختبرات والبناء 

1998 :49.  (  
  

  -:تعليق عام على النظريات
  :تضح ما يليي" سوبر، وهوالند، وآن رو"من خالل استعراضنا لكل من نظرية 

د لمهنة من المهن إنما األساس الذي قامت عليه نظرية سوبر هو أن اختيار الفرأن   
هو تعبير عن تصوره لذاته وعن الدور الذي يتفق مع تصوره عنها، وأن مراحل نمو الفرد 
الطبيعية تقابلها مراحل لنمو الذات المهنية له، فالفرد يسعى إلى تكوين ذات مهنية عن نفسه 

د في تطوير تتطابق مع مفهومه عن ذاته ، وإن لعب الدور الذي تثيره عملية الهوية يساع
  .مفهوم الذات المهني ، ومع التقدم في العمر يصبح لعب الدور أكثر دقة

 بين البيئة التي يعيش فيها الفرد اًمؤهوالند فقد أوضح أن هناك تال أما  
ومهنته،وغالبا ما تكتسب معرفة الفرد عن نفسه وعن البيئة الشعوريا، وأن اختيار الفرد 

 كما جموعة من القوى والتي تتضمن تدرج هرمي الختيارهلمهنته بعد التخرج هو محصلة لم
 عن ضرورة وجود انسجام لقدرات الفرد مع متطلبات البيئة ، وهذا األمر )هوالند(تحدث 

يتوقف على كون الشخصية والبيئة من نفس النمط، ولما كان لكل فرد أسلوب حياته الذي 
ه وذكاءه ومفهومه عن ذاته، فإن تحدد بناء على قيمه وميوله واستعداداته وسمات شخصيت

هذا األسلوب هو الذي سيساعد الشخص على توجيهه بدرجات متفاوتة نحو البيئات المهنية 
  .المختلفة 
سرية هي التي تؤثر على مفهوم الذات المهنية للفرد ترى أن التنشئة األ" رو"أما   

بالخبرات التي مر بها في وعلى قراره المهني، فالخصائص الوراثية عند الفرد ال تتأثر فقط 
سن الطفولة، بل تتأثر بالثقافة والوضع االجتماعي والثقافي في األسرة وبالدرجة التي يسمح 
بها الوالدان للطفل بإشباع حاجاته أو عدم إشباعها، والتي تتطور حسب اتجاهات الوالدين 

  .ردفهناك عالقة بين الجو األسري في مرحلة الطفولة والمستقبل المهني للف
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   املرشد النفسيًثانيا

  :مقدمة
كان اإلنسان منذ أقدم العصور ومازال محتاجاً إلى المساعدة وسـماع النـصيحة أو              
التوجيه ألخيه اإلنسان من أجل مواجهة صعوبات الحياة أو اتخاذ قـرار عاجـل ال يحتمـل                 

وافـق  التأخير، أو من أجل تعديل سلوكه حتى يصبح أكثر قدرة علـى القيـام بعمليـات الت                
الحياتية، فاإلنسان كائن اجتماعي ال تحلو له الحياة إال في اإلطار االجتماعي الذي يتـيح لـه     

  ) .9: 1997القذافي،(فرصة التأثير في اآلخرين والتأثر بهم 
وقد تطور اإلرشاد النفسي بتطور علم النفس وتطبيقاته وظل مدة طويلة يبحث عـن              

 خدمة مهنية تخصصية تعد من أهـم الخـدمات     هويته حتى أصبحت له هوية مستقلة وأصبح      
التي يقدمها التوجيه، وأصبح تخصصاً علمياً يدرس في كثير من جامعات العـالم، وأصـبح               

  ) .19: 2007الخطيب،(مهنة منظمة لها أسسها ومبادئها وأخالقياتها 
واإلرشاد النفسي هو عملية مبنية على عالقة مهنية خاصة بين مرشـد متخـصص              

ل المرشد من خالل العالقة اإلرشادية على فهم العميل ومساعدته علـى فهـم              وعميل، ويعم 
نفسه، واختيار أفضل البدائل المتاحة له بناء على وعيه بمتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمـه              

  ) .24: 1997القذافي،(لذاته وقدراته وإمكاناته الواقعية 
  :تعريف المرشد النفسي-1

   هو شخص يمتلـك المعرفـة والتـدريب    (Carkhuff,1967 )والمرشد كما يعرفه  
  على مساعدة األفراد في تحقيق توافقهم النفـسي، ويتميـز بالقـدرة علـى كـشف الـذات                  
ــة   ــزام بالعمليـ ــة وااللتـ ــاح والمرونـ ــة واالنفتـ ــسرية والدقـ ــة والـ   والتلقائيـ

  ).26 :2003األسدي وإبراهيم،(والموضوعية
 الذي لعبه تطور الفكر التربوي عبر العصور        وال يمكن لفرد ما أن ينكر الدور الهام       

 في المدرسة، والنظرة الفلـسفية  التـي تبنتهـا          نفسيفي تعزيز الحاجة الماسة إلى المرشد ال      
  العملية التربوية من حيث التركيز على التلميذ بدرجـة أكبـر مـن التركيـز علـى المـادة         



 -44-

لنفس وأساليبه وأسـسه ومبادئـه   التي تقدم له في المدرسة أتاحت الفرصة أمام نظريات علم ا   
  حتى تسهم بفعالية برفـع المـستوى الدراسـي للتلميـذ نتيجـة لتوافقـه النفـسي وتكيفـه                   

  ) .21: 1984عمر،(االجتماعي 
 المؤسسة في النفسي للمرشد تعريفاً النفسيين للمرشدين األمريكية الرابطة قدمتقد و
 ومقابلـة  الطلبـة،  جميـع  مـساعدة  عبء عليه يقع الذي المتخصص المهني بأنه التعليمية

  ) .19 :1997 القذافي، (حياتهم في مشاكل من يصادفونه وما نموهم احتياجات
فاألخصائي النفسي المدرسي ال يعمل داخل منظومة المدرسة فقـط ولكـن يعمـل              

، فهو يقدم الخدمة النفسية على النطاق       -)Anastasi,1979( على حد قول أنستازي      -خاللها
ويستفيد من البيئة المدرسية كوسيط عالجي ولهذا السبب فإنه بحاجـة لفهـم             المدرسي ككل   

طبيعة العملية التربوية والمعرفة بفلسفة التعليم وأهدافه ونظامـه وطـرق إدارة المدرسـة،              
باإلضافة إلى بعض األلفة باستراتيجيات التدريس التي تستخدم داخـل الفـصول والمـوارد              

 المختلفة للمهنيين اآلخرين حتى ال تتـصارع هـذه األدوار           المتاحة داخل المدرسة واألدوار   
   ) . 113:  1996حطب وصادق، أبو(وتؤدي إلى خلل في المنظومة التربوية

أن اإلرشاد التربوي نشاط متخصص يحتـاج       ) Patterson 1962باترسون  (ويرى  
م ميـزات  ألشخاص مدربين مسلكياً بحيث يمكنهم أن ينجزوا عملهم بمهارة فائقة وتوفر فـيه         

الزمة لنجاح العملية اإلرشادية ولهم القدرة والمهارة على إقامة العالقات اإلنسانية، والمرشد             
التربوي جدير لهذه المهمة، فهو واجهة مهنة اإلرشاد والمسئول عن تنفيذ وتحقيـق أهـداف               

  ) .27: 2003األسدي و إبراهيم،(المهنة وازدهارها 
ه المهنة، فهو يمتلك الخبرة والمهارة والوقت الكافي        والمرشد التربوي أكثر تأهيالً لهذ    

لمساعدة الطالب في مجاالت متعددة، وهو شخص متخصص ومدرب إلنجاز عمله بمهـارة             
  ) .1: 2008زريقي،(عالية 

 داخل اإلرشادي العمل بمهام للقيام األول والمتخصص المسئول هو تربويال المرشدو
 عبـد ( ويرى ، ومتابعتها ديةااإلرش البرامج وتنفيذ تخطيط عن األول المسئول وهو المدرسة

 بـصورة  باإلرشاد المعنيين المدرسية الهيئة أعضاء من عضواً لمرشدا أن )وآخرون السالم
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 التـي  التوجيه عملية من الجوانب تلك تطوير مسؤولية لههكا على تقع حيث ، ومنتظمة دائمة
 المرشـد  ويعتبـر  ، العادي المعلم ايملكه ال متخصصة كفاءات ستخداماو الوقت بذل تتطلب

    ) .47: 1999الشهري، (المدير أمام المباشر المسئول
 للمرشد إضافة فيها يشترك جماعية مسئولية المدرسة في اإلرشادي العمل كان وإذا

 ولاأل المتخـصص  هو المرشد أن إال وغيرهم األمور وأولياء ، والمعلمون المدرسة، مدير
 هو المرشد ألن واإلرشاد للتوجيه برنامج يأ تنفيذ الصعب من كوني المرشد بدونو  لذلك،

 اإلرشـاد  عمليـة  وخاصـة  واإلرشـاد  التوجيه في الرئيسية العمليات تنفيذ في المتخصص

  ) .469 : 1980،زهران (نفسها 
وكم عانى هذا الميدان في كل دور ممن ادعوا العلم والمعرفـة بالطبيعـة البـشرية                

  ).93 :1992جالل،(الت النفسية والعالج النفسيوالقدرة على حل المشك
ولقد حذر المختصون من صعوبة قيام المديرين والمدرسـين بمعالجـة المـشكالت             

من الصعب تمامـاً للتلميـذ أن يكـون     "  (More ,1967)الخاصة بطلبتهم ألنه كما يقول 
د مرشـد  صريحاً وأميناً مع شخص يمتلك معه عالقة سلطة لذلك أصبح من المسلمات وجـو        

تربوي في المدرسة يتحمل مسؤولية توجيه الطلبة وإرشادهم ويسهم فـي حـل مـشاكلهم أو          
  ) .27: 2003األسدي وابراهيم،" (إحالتهم إلى ذوي االختصاص عند الضرورة 

  : النفسيصفات المرشد-2
المرشد ينبغي أن يتصف بعدة خصائص أساسية ليمارس العمـل اإلرشـادي، كمـا     ف

 أن يمحص نفسه من وقت آلخر ليطمئن إلى أن هذه الخصائص ال تـزال               يحتاج بصفة دائمة  
  ) .30: الشناوي، ب، ت( قوية عنده وأن يبحث في تقويتها بصفة دائمة 

الـصفات  ) AESC( جمعية األمريكية للتربية واإلشـراف للمرشـدين      الوقد حددت   
  :الشخصية التي يجب أن تتمثل في المرشد وهي

ـ        ى تغييـر نفـسه بنفـسه، و اإليمـان بـالقيم اإلنـسانية          اإليمان بقدرة كل فرد عل
  عند المسترشد، والقدرة على تقبل التغيير وكل جديـد يحـدث فـي العـالم، يمتلـك قـدرة                   
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  عقلية متفتحة، القـدرة علـى فهـم ذاتـه وفهـم اآلخـرين، األمانـة وااللتـزام المهنـي                    
  ).:1997101أبو عيطة،. (والعلمي

) 55: 2007الخطيـب، ( كما يوضـحها     صفات المرشد وتشير األدبيات المتعلقة بموا   
إلى مجموعة كبيرة من الصفات التي يلزم توفرها بالمرشد، وهي صفات من الكثـرة بحيـث      
يندر توافرها في شخص بعينه، ولكن يمكن القول أن هناك ثالثة متغيرات يجب التحدث عن                

ـ        ارات التـي يقـوم بهـا    مدى توافرها لدى المرشد كونها مرتبطة باألدوار والوظائف والمه
  :المرشد وهي 

  : المتغير األكاديمي-ا
      الذي يعد شرطاً أساسياً لمزاولة مهنة اإلرشاد ويقوم على حصوله على درجة جامعيـة              

  .علمية معترف بها في اإلرشاد النفسي 
  : المتغير المهني-ب

بهـا مـن إجـراءات         بمعنى امتالكه لقدرات تساعده في أداء وظائفه المهنية، وما يرتبط           
  .ومتطلبات 

  : متطلبات الشخصية-ج
   التي تجعل منه شخصاً متوافقاً نفسياً مما يمكنه من بنـاء عالقـات مهنيـة فعالـة مـع                   

  .المسترشدين
وعادة ما تعتمد أساليب الموجه أو المرشد النفسي على مفهومه لذاته، وعلى اتجاهاته               

  ).72: 1997،القذافي (نحو العميل وعلى قيمه ومعتقداته 
فعلى المرشد أن يكون واعيا بذاته وأفكاره وقيمه ومـشاعره واتجاهاتـه وحاجاتـه              

ومراجعـة   الشخصية،وعلى المرشد أن يكون قادرا على التعرف على ذاته واالتصال بهـا ،          
سلوكياته الشخصية وأفكاره والعمل على تصحيحها،والمرشد الواعي بذاته يعرف نقاط القـوة           

  ).54 : 2008المشاقبة،(يه،ويعرف سلبياته وإيجابياتهونقاط الضعف لد
فالمرشد في عمله اإلرشادي يدخل في عالقة تفاعلية مع شخص آخر هو المسترشد،             
وألن كال من المرشد والمسترشد تربطهما عالقة أساسية هي كونهما بشرا فإن لكـل واحـد                
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عون ليـساعد المـسترشد     منهما حاجاته، وألن المرشد يقف في موقف العطاء وهو يمد يد ال           
   يقف موقف األخذ ،وموقف الحاجة إلـى خبـرة المرشـد وجهـوده ، فـإن المرشـد                   الذي

   ،وبأفكــاره وبقيمـه وبمـشاعره وباتجاهاتـه وبحاجاتــه    بذاتـه يجـب أن يكـون واعيـا    
  ).41 :1997الشناوي،(الشخصية 

كـون علـى    والمرشد وهو يعي ذاته أثناء العالقة اإلرشادية وفي ميدان عمله إنما ي           
وعي بذاته المهنية وما تتضمنه من معارف وقيم ومهارات وانفعـاالت وسـمات شخـصية               

  .ومدى تقدير المحيطين به لمهنته وألدائه
ويرتبط مفهوم الذات المهني الموجب لدى األخصائي النفـسي المدرسـي باالتجـاه             

خصائي النفـسي  الموجب نحو العمل وبالرضا المهني،ووجد أن االتجاه الموجب نحو مهنة األ     
المدرسي يرتبط بحب المهنة واإلعداد الجيد لها وبالعالقات اإلنسانية فيها وبأهمية المهنة فـي     

  ).39: 1996زهران،(المجتمع وتقبله لها
مما سبق نخلص إلى أن الذات المهنية للمرشد التربوي تتحدد بعدة أبعاد مطابقة تماماً              

البعد المعرفي، األداء المهني، سمات الشخصية،      (ي  ألبعاد الذات المهنية ألية مهنة أخرى وه      
وقد تـم   ) البعد النفسي، الطموح المهني، والقيم المهنية، والمكانة االجتماعية، وتقدير األخرين         

  :توضيحها كالتالي
  : للمرشد النفسي في المدرسةأبعاد الذات المهنية-3
  : البعد المعرفي-أ

ى العمل اإلرشادي على األقـل     مدرب عل  Professionalالمرشد شخص متخصص    
ويستوجب أن يكـون علـى      ) البكالوريوس أو الليسانس  (في مستوى الدرجة الجامعية األولى      

دراية بطبيعة اإلنسان ونموه وارتقائه وخصائصه وسلوكه، وأن تكون لديه قاعـدة معرفيـة              
 كل مـا  واسعة في مجاالت متنوعة، كما يسعى لزيادة معرفته وصقل مهاراته واالطالع على     

هو جديد في المصادر العلمية المتصلة بعمله ومنها االطالع على المجالت العلمية التي تنشر              
وهو حريص على حضور المـؤتمرات واللقـاءات والنـدوات           البحوث والمؤلفات الجديدة،  
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 خبرته يستشير أهل العلم والخبـرة       أوالعلمية التي تتصل بمجال عمله، وعندما يقف به علمه          
  ) .30: 1997الشناوي ،(س بالحرج دون إحسا

والمرشد األفضل هو ذلك المرشد الذي يمتلك ذخيرة واسعة من مهارات المـساعدة             
وهو الذي يحاول مساعدة المرشد وتشمل حبه لتقديم المساعدة وخلفيته النظريـة ومؤهالتـه              

حـة،  وخبراته في مجال اإلرشاد ومدى قدرته على التحمل وعلى إقامة عالقة إرشـادية ناج             
وتقبل المسترشد ومشكالته وطرق فهمه للمشكلة واختيار أفضل الـسياسات للتعامـل معهـا              
وإشراك المسترشد في وضع أهدافه اإلرشادية وتقييمه للمشكلة تقييماً جيداً وجمع المعلومـات      

  ) .13: 2010العزة، (الهامة عنها لتوظيفها في عملية اإلرشاد 
ت اإلرشادية وأساليب العالج، ويلم بخـصائص       وعلى المرشد أن يلم بجميع النظريا     

أبـو عيطـة،   (نمو المسترشدين في المراحل العمرية المختلفة والعالقة بين هـذه المراحـل          
1997 :121. (  

ن المرشد التربوي ينطلق بالعمل اإلرشادي من خـالل قاعـدة           اوبناء علي ما سبق ف    
 خالل دراسته األكاديمية،    حصل عليها من  معرفية تحتوي علي معلومات ومعارف ونظريات       

أن يتبنى عدد من النظريات التي تساعده في تفسير المشاكل السلوكية وأن يصقل هـذه      وعليه  
  . المعلومات والمعارف بالممارسة المهنية

  : األداء المهني-ب
يمارس المرشد التربوي أدوارا كثيرة ومتنوعة من خالل العملية اإلرشـادية تهـدف         

المسترشدين على الوعي بمشكالتهم وحلها، ودوره مهم فـي تـشخيص     بمجملها إلى مساعدة    
مشكالت الطلبة األكاديمية والنفسية ،وتقديم المساعدة لهـم باسـتخدامه لمهاراتـه وكفاءتـه              

  ).2: 2008زريقي،(المهنية
ويتطلب من المرشد أن يمتلك نظام يسير علية في تقديم المساعدة ألن نجـاح عملـة        

فاإلرشاد المنظم والمخطط له بعناية يستند إلى مبـادئ وأهـداف     ، نظيميتوقف علي الدقة والت   
، والعملية اإلرشادية المنظمة تسير وفق خطوات منتظمـة ومتسلـسلة         ، معينة توجه إجراءاته  

ويـشار إلـي   " مهندس اجتماعي " المرشد بأنه )  Warnath & Stewart 1956(ويعرف 
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إذ يستند في عملية جمع المعلومات إلـى  ، نالمرشد كمهندس بشري في دراسته لسلوك اإلنسا    
التي تكـون مرسـومة فـي مخـه     ) Cognitve map( بالخريطة العقلية المعرفية ىما يسم

  ). 18: 2003، األسدى وإبراهيم (كتخطيط مسبق لعملة 
أن تتضمن مهارات الموجه التربوي المهـارات الالزمـة         "  1965Wrenn" ويرى  

مهارات الالزمة للعمل مع الجماعات، ونظراً لما يتوقعه التالميـذ   لتوجيه الفرد في المقابلة وال    
ـ واآلباء والنظار فإنه يجب على الموجه أن يكون على دراية واعية بعلم النفس وبمهنته                 وفه

  ) .99: 1992جالل،(يسعى دائماً لتنمية مهاراته 
عمل المرشد مع كافة القطاعات التي هي بحاجـة لمـساعدته، وتنـوع الخـدمات               ف

المطلوبة منه تتطلب توافر مواصفات وكفاءات ومهارات محددة تجعله قادراًً على تقديم هـذه           
  ) .55: 2007الخطيب،(المساعدة على أكمل وجه 

ولحسن أداء عمله فإن األخصائي النفسي المدرسي يجب أن يكون على درجة عالية              
وحفظ واسـتخدام    من المهارة في جمع المعلومـات واسـتخدام األدوات الالزمـة لجمعهـا،            

  ).41: 1996زهران،(السجالت،وتقديم الخدمات الالزمة 
حيث يعمل المرشد علي إعداد الموقف الذي يساعد المسترشد فـي التعـرف علـى               

للعمل سوية على تحديدها ووضع خطط لمعالجتها واقتراح البدائل لحلها ثم مـساعدة    ، مشكلته
  ).19 :2003، األسدي وإبراهيم(المسترشد على االختيار واتخاذ القرار بنفسه 

أن الخدمات التي يقوم بها الموجه في المدرسة تنحصر فيمـا           ) 1949(ويرى ماثيوسون   
مساعدة التلميذ الفرد على تقويم خبراته وتقويم سلوكه في ضوء هذه الخبرات ، وتنسيق               :يلي

رشـاد الفـردي    المعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر مستمدة لتقويم التلميذ ، واإل           
للتلميذ فيما يتعلق براحته والمشكالت المتعلقة بفهمـه لنفـسه وتحـصيله الـدرس وتكيفـه                
االجتماعي وتوجيهه تربوياً ومهنياً، والحصول على المزيد من المعلومات عن التلميـذ عـن              
طريق المقابلة وغيرها من طرق التقويم ، وإيجاد حلقة اتـصال بـين المدرسـة والمنـزل                 

الخارجي وخاصة البيئة المحلية ، وتنسيق النشاط المدرسي وخاصة ذلـك النـشاط    والمجتمع  
الذي يتصل بتوجيه التلميذ ، وتهيئة السبل العالجية للمشكالت البـسيطة الخاصـة بالعمـل               
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الدراسي أو التكيف االجتماعي ، وقيادة جماعات التوجيه الجماعي دورياً والقيام بالمقـابالت             
  ) .98: 1992جالل،(الفردية 

إن أداء المرشد يجب أن يعتمد على أسس علمية ومهـارة مهنيـة الزمـة لتقـديم                 
  ).22: 2003، األسدي وإبراهيم(المساعدة لألفراد 

فكلما كان لدي المرشد التربوي قدرة على تقديم خدمات اإلرشاد وتوظيف مهـارات             
  . يزاً ومبدعاً في أدائهاإلرشاد في العمل الميداني بمهارة فائقة ومهنية عالية كلما كان متم

  :سمات الشخصية-ج
العمل اإلرشادي ينتمي إلى مجموعة تخصصات أو مهن تعـرف بمهـن المـساعدة            

 ولهذه المهن تتطلب من القائم بها أن يـضع شخـصه    (Helping Profession)" المعاونة"
وفر فيه  داخل هذا العمل وأن يكون مستعداً للعطاء دون ضجر أو يأس وهو لذلك يحتاج أن تت               

مجموعة سمات أو خصائص شخصية تجعل من عمله بجانب اصطباغه باألسس العلميـة ذا              
  ) .31: 1997 الشناوي،(طبيعة فنية خاصة 

فشخصية المرشد من أكثر المتغيرات أهمية لمساعدة اآلخرين،فنجاح المرشد يعتمـد           
  ).Moser,1963:197(بدرجة كبيرة على سماته الشخصية

 القدرة على التعاون مع اآلخرين ، روح        :أو السمات الشخصية فيما يلي    وتتمثل هذه الصفات    
عية فـي إطـار   القدرة على االحتفاظ بالموضو  المرح والحماسة، القدرة على اإليحاء بالثقة ،        

االستعداد للعمل خارج إطار ما تمليه      العالقات اإلنسانية ، القدرة على الحكم الصادق السليم ،          
 ) .57: 2007،الخطيب(عليه واجباته 

الـصبر، الحلـم، ضـبط الـنفس،        : كما يتسم المرشد بمجموعة صفات أخرى منها      
  ) .42: 1997الشناوي،(الرحمة، الجرأة، الحياء، تحمل المسئولية 

 :مجموعة من الخصائص الشخصية للمرشـد وهـي       ) Brammer(ويوضح بريمر   
قدرتـه علـى أن     ،  ره الذاتية   قدرته على تحليل مشاع   ، حساسيته للفوارق الثقافية،     وعيه لذاته 

لديه حس قوي للمبادئ األخالقية ن ويتحمل المسئولية ويساعد علـى  ون نموذجا لآلخرين،   يك
  ).   34 :2003الضامن،(عملية النمو عند اآلخرين
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 1964عـام   )(AESCوقد حددت جمعية التربية واإلشراف للمرشدين األمريكيـة  
يمان بقدرة كل مرشد على تغيير نفسه بنفسه،        اإل: صفات شخصية يجب أن تتوفر في المرشد      

  اإليمان بالقيم اإلنسانية، القدرة على تقبل التغيير وكل جديد يحدث في العالم، القـدرة علـى                
  فهم ذاته وفهـم اآلخـرين، يمتلـك قـدرة عقليـة متفتحـة، األمانـة وااللتـزام المهنـي                    

  ) .110: 1997أبوعيطة،(والعلمي 
سمات الشخصية محور هام وأساسي في الذات المهنيـة      من خالل ما سبق يتضح أن       

للمرشد التربوي، حيث أن البشاشة وروح التفاؤل والثقة بالنفس والمظهر الحسن لـه يـدفع               
  .المسترشد إلى اإلقبال على طلب اإلرشاد دون تردد

  : البعد النفسي-د
ة والشخصية،  فالفرد الراضي عن مهنته ومطابقة هذه المهنة مع حالته العلمية والنفسي          

تزيد من اهتمامه وتفاعله فـي المهنـة وهـذا بـدوره يـنعكس إيجابـا علـى أداءه مـع                     
  ).6 : 2003مقبل، (المسترشدين

ال يتوقع أحد أن يكون المرشد النفسي كامل الصحة النفسية ، ولكنه يكـون أكثـر                و
مـوذج  قدرة على مساعدة المسترشد حينما تكون صحته النفسية سليمة، والمرشـد النفـسي ن       

للسلوك ، وكل جلسة إرشادية تعد فترة تدريب لتعديل سلوك المسترشد، وإذا لم يكن المرشـد            
متمتعا بالصحة النفسية فسيكون إطارا مرجعيا ناقصا للمسترشد، وبذلك فإنه يزيد من القلـق              
الذي لديه، وعندما يحدث ذلك فأن المرشد يصبح جزءا من المشكلة أكثر من كونه جزءا من                

  ).63: 2007لخطيب،ا(الحل
وتوصلت البحوث والدراسات حول خصائص المرشد إلى مجموعة من الخـصائص           

الثقة باآلخرين، الشعور باألمن والطمأنينة،     : النفسية التي تميز المرشد الناجح عن غيره وهي       
والتحلي بالصبر والهدوء والروح المرحة، والقدرة على فهـم ذاتـه واآلخـرين واالتـزان               

ملـه   مواجهة المواقف الطارئة، وتقبل ذاته واالعتراف بنواحي القصور فـي ع           االنفعالي في 
  ).49 :2006العزة، (ومحاولة تجاوزها

فالحالة االنفعالية والمزاجية للمرشد النفسي تنعكس تلقائياً على أدائه وعلـى نظـرة             
مدرسـة  اآلخرين له فلذلك يجب أن يتميز المرشد بالثبات واالتزان، خاصة أن المواقف في ال             

  . وتختلف باختالف األفراد ومفاجئة كثيرة ومتعددة
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  :الطموح المهني_ هـ
  ونظراً لما يتوقعـه التالميـذ واآلبـاء والنظـار مـن المـوجهين فيجـب علـى                  
  الموجه أن يكون علـى درايـة واسـعة بعلـم الـنفس وبمهنتـه ويـسعى دائمـاً لتنميـة                     

  ) .100: 1992جالل،(مهاراته 
  حو نفـسه أن يبـذل جهـده للـدفاع عـن االختـصاص              ومن مسئوليات المرشد ن   

  المهنــي، ويــسعى للتجديــدات فــي المهنــة ويعمــل علــى اســتمرار نمــوه المهنــي  
  ).324: 2007الخطيب،(والشخصي 

 California Stateوقد جاء فـي تقريـر إدارة التعلـيم فـي واليـة كاليفورنيـا       

Department of Education  التربـوي بخـصائص    أن من الضروري أن يتصف المرشد
منها أن يستعد ليعمل ما هو أكثر من الواجب ويفهم مشكالت الفئات المختلفة، ولديـه الرغبـة    

  ) .30: 2003األسدي،إبراهيم،(في حلها، والميل الشديد للرقي في المهنة 

 ما يحق للمدرسة أن تتوقعه مـن القـائمين باإلرشـاد    Hoyt ) ( 1965ويلخص هويت 
  مون باإلرشاد مؤهلين تربوياُ ويرتبط مستقبلهم المهنـي بمهنـة التعلـيم ،    أن يكون القائ  : فيها

  وأن يكون القائم باإلرشاد متخصـصاً ، أن تمتـد خدماتـه لهيئـة التـدريس ، وأن تمتـد                    
هذه الخدمات لإلدارة، أن يهتم بصالح كل تلميذ في المدرسة ، وأن يـسعى لزيـادة كفاءتـه                  

   ) .100 :1992جالل، . (المهنية 
وأن يحـرص   .على المرشد الجيد أن يتصف بالرغبة في النجاح والتقدم في عملـه           و

على التطـور والنمـو المهنـي واالرتقـاء الـوظيفي وأن يكـون مبـدعا ومجـددا فـي                  
  ).145 :1984عمر،(عمله

فالمرشد كلما سعى للتطوير واالرتقاء في عمله كلما زاد علمه وبراعته في متابعـة              
 على كل ما هو جديـد  علية اإلرشادية عملية فنية تحتاج إلى اإلطال المشكالت السلوكية، فالعم  

  .باستمرار، وكلما ارتقى المرشد بعمله كلما ارتقى بمهنته
  



 -53-

  ":أخالقيات المهنة" القيم المهنية -و
لكل مهنة مجموعة من المبادئ واألخالقيات التي تحكمها وتنظم سـير العمـل بهـا               

نه قد يتعرض للعقوبة من يخل بهذه المبادئ،وذلـك بهـدف           ويلتزم بها العاملون بالمهنة،بل إ    
  ).37: 1996زهران،(تحقيق أداء مهني عال يترفع عن األخطاء الضارة بالمهنة

فيجب على العاملين بمهنة اإلرشاد النفسي التعـرف علـى االعتبـارات القانونيـة              
 ثم يجـب علـى       تمارس في إطارها،ومن   أنواألخالقية واألدبية التي تحيط بها والتي يجب        

المرشدين النفسيين أن يكونوا على وعي كامل بالمحظورات التي تدعم ممارسـتهم األدبيـة              
  ).288: 1984عمر،(سلموا من خطر االنزالق فيهاحتى يللمهنة اإلرشادية 

وتتجلى أخالقيات المهنة في تأسيس عالقات إيجابية مع المهنة ومـع المـسترشدين             
زمالء واحترام آراء المسترشدين وتشجيعهم على االستقالل في        وأولياء أمورهم والمعلمين وال   

تتمثـل   حيـث  بها االلتزام التربوي المرشد على ينبغي، واتخاذ القرارات المرتبطة بمصيرهم
  : بالتالي األخالقيات هذه

بالعلم والمعرفة التخصـصية والخبـرات    مؤهالً المرشد يكون أن ينبغي : والخبرة التخصص
زمة وأن يكون حريصاً بالتزود بالمعلومات والدراسات والبحوث فـي ميـدان      والمهارات الال 

 دراسـات  مـن  يـستجد  ما بكل دراية وعلى ، والتوجيه اإلرشاد مجال في خبرة اإلرشاد وذا

  ).53 : 2007الخطيب، (النفسي والتربوي  اإلرشاد مجال في وبحوث
  علـى  وينبغـي  تـرخيص  إلى تحتاج أخرى مهنة كأي والنفسي اإلرشادي العمل : الترخيص

   ممارسـته  قبـل  تـرخيص  علـى  يحـصل  أن النفـسي  واألخـصائي  النفـسي  المرشـد  
  . )26 : 2003عبدالمنعم ، (للمهنة
ـ     لمزاولة مهنة اإل : القسم   ولين قبـل حـصوله   ئ المـس امرشـاد قـسم يقـسمه المرشـد أم

ــات   ــه ومراعــاة أخالقي ــوده مراعــاة اهللا فــي عمل ــرخيص ومــن أهــم بن   علــى الت
 . )14، 2006العزة، (نة المه
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محكومـة بعـدد مـن     ، مهنية عالقة والمسترشد المرشد بين العالقة تكون : المهنية العالقة
 نوع إلى المهنية العالقة تتطور ال أن ويجب وأخالقيات المجتمع وقوانينه، االجتماعية المعايير

  ).54 :2007الخطيب، .( الصداقة عالقات أو الشخصية كالعالقات العالقات أخر من
التي يسجلها المرشد بحيث ال تقـع بيـد    المعلومات المحافظة على سرية : المعلومات سرية

 ، ومكانتـه  سمعته وتشوه للمسترشد كثيرة مشاكل تسبب بها  اإلباحةالعابثين والمتطفلين، الن
 اإلباحـة  يمكـن  الحـاالت  بعض وفي ، نفسه المسترشد استئذان بعد إال بها اإلباحة يجوز وال

أو تشكل تهديد   آخر طرف وعن عنه الضرر رفع ذلك من الغرض كان إذا المسترشد بأسرار
  ).44 :2006العزة، (على حياته وحياة اآلخرين 

 أنـسب  للمسترشد ويقدم ، عمله في مخلصاً يكون أن المرشد على نبغي : العمل في اإلخالص

   بالرضـا  حتـى يـشعر   لتهومـشك  حالته مع تتفق التي اإلرشادية والطرق الوسائل وأفضل
 ألغـراض  أو المسترشد مادياً استغالل إلى اللجوء عدم عليه ينبغي كما ، والطمأنينة والراحة

  . )27 :2003عبد المنعم، (خاصة
 إذ ، سهلة ليست عملية اإلرشاد خاصة في الحاالت التي تستدعي ذلك فعملية : كفريق العمل

 نجاح لضمان متكامل واألسرة كفريق والمعلم فسيوالن االجتماعي األخصائي يتعاون أن ينبغي

 . )54 :2007الخطيب، (اإلرشادية، على أن يلتزم الجميع بأخالقيات المهنة  العملية
 أن يجوز وال ، األخرى االختصاصات احترام المرشد على ينبغي : الزمالء اختصاص احترام

   أن النفـسي وعليـه   الطبيب أو ، المعلم أو المدير أو الطبيب عمل في بالتدخل رشد الم يقوم
  ضـمن   تـدخل  وال ، يحتاجهـا  التـي  األمـور  فـي  األخـصائي  إلـى  المـسترشد  يحيـل 

  . )27 :2003عبد المنعم، (اختصاصه
  أن يحافظ المرشد على كرامـة وأخالقيـات مهنتـه بـأن يراعـي جميـع        : المهنة كرامة

  اد واالستــشارات المبــادئ األخالقيــة عــن اســتخدام االختبــارات والمقــاييس واإلرشــ
  . )53 :2007الخطيب،  (.النفسية
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 يقـدم  اإلرشاد كان وإذا ، باهظة بمبالغ وإرهاقه المسترشد استغالل يجوز ال : االستغالل عدم

 خـدمات  من وكافية لإلرشاد كاملة عناية المسترشد إعطاء ينبغي ، الدولة حساب على مجاناً

  . ) 28- 26: 2003عبد المنعم، (اإلرشاد
  جب على المرشد أن يكون حذرا في عالقاته اإلنـسانية والمهنيـة مـع الفـرد     كما ي 

داخل المؤسسة التي يعمل بها وخارجها،وأن يتميز بالسلوك الحسن والسيرة الطيبة والـسمعة             
الجيدة مع الجميع،وأن يكون مخلصا في عمله متفانيا فيه وفي إنجازه على أكمل وجـه دون                

ال يذهب بعيدا عن حدود مهنته التي يمارسها فال يهمل عمالئه           قصور أو إهمال أو مغاالة ،وأ     
ــي     ــدوده ف ــدى ح ــايتهم ويتع ــي رع ــصرف ف ــه، وال يت ــوالهم برعايت دون أن يت

  ).294 :1984عمر،(مساعدتهم
وعلى المرشد النفسي الجيد التمتع بالحرية الشخصية، الصدق الواضح والمحدد فـي            

الشابة على العمل واإلنتاج، ويحتـرم أخالقيـات        أقوله، اإلخالص المتفاني في عمله، الطاقة       
  ).145 :1984عمر، (ومثل المجتمع الذي يعيش فيه وتعليم الديانة التي يعتنقها

فالمرشد الذي يوجه ويرشد ويغرس القيم في الطالب عليه أن يكون نسق متكامل من              
  .هذه القيم، وأن يكون قدوة حسنة ونموذج يقتدي به داخل المدرسة وخارجها

  :المكانة االجتماعية_ ز
إن عمل المرشد هو جزء من النظام االجتماعي في المجتمع الذي يتكون من مجموع              
أدوار جميع األفراد، فالنظام االجتماعي ينظم األفراد والجماعات بإعطائهم مكانة في النظـام             
االجتماعي، يتوقف عليها تحديد عالقاتهم بعضهم مع بعض وعند وصول الفـرد إلـى هـذا              
الدور أو ذاك فإنه يقوم بالسلوك المناسب الذي يحقق أو ينمي دوره في المجتمع فالدور هـو                 
السلوك المتوقع لشخص ما في مكانة أو وظيفة معينة وهو يتـضمن مـسئوليات وواجبـات                

  ) .105: 1997أبوعيطة،(مصاحبة، فدور المرشد يحدده وينظم سلوكه النظام االجتماعي 
قوم به المرشد التربوي في المدرسة يتأثر بطبيعة العالقـات          وإن أهمية الدور الذي ي    

التي ينسجها المرشد التربوي مع أعضاء الهيئة التدريسية واتجاهاتهم نحو المرشد التربـوي             
  ).16 :2003السالمة، (ومدى تقبل المعلمين واإلداريين لهذا الدور الذي يقوم به
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  القـدرة علـى إقامـة      : شـد ومن الخصائص االجتماعية المرتبطـة بفاعليـة المر       
عالقات اجتماعية، حب االختالط بالناس والشعور بالمسئولية نحوهم، والقدرة علـى تكـوين             
  صدقات، الفهم العميق للقيم والمعايير االجتماعيـة، الجاذبيـة االجتماعيـة، القـدرة علـى               

ة وتوجيـه   ، حبه للعمل الخيري والتطوعي، يحترم قيم اآلخرين، والقدرة على القيـاد           اإلقناع
  ).50 :2006العزة، (اآلخرين 

 (Theوقد سجلت لجنة المستويات المهنية التابعة لرابطة موظفي الكلية األمريكيـة  
Professional standards committee Of The American Collage Personnel 

Association 1954 (  مجموعة من الخصائص العامة المرغوبة في المرشد التربوي وهي
حساسية في العمل االجتماعي، والقدرة على قيادة األفراد، واإلخالص في العمل، والقـدرة        كال

  ) .29: 2003األسدي وابراهيم،( على احترام اآلخرين 
على أن حساسية المرشد للعالقات اإلنسانية أمـر        ) :Roger 1942(وقد أكد روجرز  

خرين هو الذي يكـون     إن الشخص الذي ال يعرف كيف يتفاعل مع اآل        :"ضروري حيث يقول  
متأكداً أن تعليقاته ومالحظاته ستكون مزعجة لآلخرين ، أو أنها ال تجلـب الـسرور لهـم ،       
والذي ال يشعر بالمحبة أو الكره الذي ينشأ بينه وبين اآلخرين أو بين اثنين من معارفه فإنـه                

  ).17 :2003السالمة، (ال يصلح ألن يكون مرشدا ناجحا
  نفـسي عنـد ممارسـة مهنتـه االلتـزام بمقتـضيات            لذا يجب علـى المرشـد ال      

  النظام االجتماعي الذي ينضم إليـه وكـذلك القـيم والتقاليـد والثقافـة التـي يعـيش فـي           
  ) .88: 2008أبو جدوع، ( كنفها 

ويجب أن يعمل المرشد على توطيد العالقات الطيبة بينه وبين تالميذه خارج جدران             
ئن إلى مرشده وأن يشعر أن بابه مفتوح له دائمـاً، وأن            الفصل، إذ أنه على كل تلميذ أن يطم       

  ) .119: 1992جالل،(يشترك معهم في رحالتهم وندواتهم وأوجه النشاط الرياضي 
هو حمامة السالم ينشر المودة والمحبـة واالحتـرام         في المدرسة   فالمرشد التربوي   

ماعية فـي المدرسـة وأن      ليه أن يبادر في توطيد العالقات االجت      فع ،والدفء واألمن واألمان  
، يحترم مهنته وينتمي لها حتى تحترمه هذه المهنة وينال من خاللها مكانة اجتماعيـة جيـدة               

وعليه أن يتميز بروح الدعابة خاصة في المواقف اإلرشادية فال مانع أثناء الجلسة اإلرشادية              
طة حتى يـضفي    يقوم المرشد بممازحة بسي   ) الصمت(عندما يشعر أن المسترشد بدأ بالمقاومة     

  . مما يساهم في نجاح العملية اإلرشادية للمسترشدواألريحيةجو من المرح 



 -57-

  : تقدير اآلخرين-ح
نجاح المرشد في عمله اإلرشادي يتوقف أساساً على قدرته علـى توضـيح دوره    إن  

لآلخرين في البيئة المدرسية وخاصة للطلبة وللمعلمين ولإلدارة المدرسية وللمشرفين، وعلى           
رشد أال يكتفي بتوضيح الدور بل عليه أن يتعرف على إدراكات وتوقعات اآلخرين لدوره              الم

وكفاياته بحيث يعمل على تعزيز توقعاتهم اإليجابية، وتعديل اتجاهاتهم السلبية كي يتمكن من             
النجاح في مهمته وكسب ثقة األطراف األخرى للعمل كفريق في برنامج التوجيه واإلرشـاد              

ر المدرسة مثالً ركن مهم في برامج التوجيه واإلرشاد المدرسي بحيث يمكنه            المدرسي، فمدي 
بحكم دوره القيادي في المدرسي أن يجعل من خدمات اإلرشاد جزءاً ال يتجزأ من فعاليـات                

  ) .94: 1992أبو طالب،(العملية التربوية المتكاملة داخل المدرسة وخارجها 
نفسه وللخدمات التي يمكن أن يقدمها للتالميذ       لذا يجب على المرشد أن يقوم بالدعاية ل       

  ) .120: 1992جالل،(سواء بإلقاء المحاضرات مبيناً مهام وظيفته واإلمكانات التي لديه 
ــترم   ــر و شوسـ ــرى بريمـ   أن ) Brammer & Shostorm,1982(ويـ

الخصائص الشخصية للمرشد تلعب دوراً مسئوالً في نجـاح أو فـشل العمليـة اإلرشـادية،         
ـ    د يثـق بـاآلخرين ويحـبهم ويقـدرهم، وهـم بـدورهم يبادلونـه هـذا التقـدير          فالمرش

  ) .34: 2003الضامن،(واالحترام 
فكلما شعر المرشد بأن الجميع يقدرون مهنته كلما زاد إقباله على تقـديم الخـدمات               
اإلرشادية ولكن في المقابل على المرشد أن يوضح طبيعة عمله وأنه جـزء ال يتجـزأ مـن             

، حتى ينال   ئة التدريسية يحترم المدرسة ويلتزم بقوانينها ويحث الطالب على ذلك         أعضاء الهي 
  .تقدير واحترام اآلخرين

وفي النهاية فإن المرشد الذي يؤمن بعمله اإلرشادي يجـب أن يكـون لديـه ذكـاء             
يتميز بسرعة البديهة وعليـه     كما   ،ف االجتماعية قاجتماعي حيث يستطيع التصرف في الموا     

عرف كيف يستخدم ذكاء المرشد المهني والذي نعني به أن يميـز المرشـد بـين                أيضاً أن ي  
وهي ما نطلق   المواقف التي تحتاج منه إلى التدخل وبين المواقف التي يجب أن ينسحب منها              

الن تدخله فيهـا قـد   التي يتعرض لها المرشد أثناء تأديته لعمله اإلرشداي،         ) المطبات(عليها  
  . المدرسةيؤثر على طبيعة عمله في
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  )1( شكل 

  أبعاد الذات املهنية للمرشد النفسي كما حددتها الباحثة

الذات 
  ةياملهن

مسات 
  الشخصية

  

  املعريف

األداء 
  املهني

  

  النفسي

القيم 
  املهنية

تقدير 
  اآلخرين

املكانة 
  ةياالجتماع

الطموح 
  املهني
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  :صفات المرشد في المجتمع اإلسالمي-4
اإلرشـاد  فإن  المنطلق االتربية اإلسالمية هي أعظم حدث في تطور التربية، ومن هذ        

تربية وتعليم، وأهم معالمه هو االعتراف بالذنب       أسلوب توجيه وإرشاد وعالج و    يعتبر  الديني  
، )23االعـراف،  ) ( (أمام اهللا 

، ولذا فالمرشد المسلم في المجتمع اإلسالمي يستمد قيمه وصفاته من خالل اإلسـالم العظـيم         
محمد صلى اهللا   " رسولنا الكريم ويغرس هذه القيم ويعلمها للطالب وليس لنا أعظم من قدوتنا           

 نسق متكامالً من القيم وكان خلقه القران        وهو نعم المعلم والمرشد والموجه،      فهو،  "عليه وسلم 
) )( ،محمد صلى اهللا ، ولذا فعلى المرشد أن يتحلى بصفات نبينا) 4القلم 

  .عليه وسلم المستمدة من القران الكريم
  :التالي النحو على )161-152: 1984عمر، ( وقد حددها

ــساعدة 1- ــرين م ــارهم اآلخ ــى وإيث    عل

) "9: الحشر. (  

 الجماعـة  وصـالة  الحـج  فريضة ديةتأ خالل من المعاملة وحب بالناس االختالط حب 2-
   ( المنكـر  عـن  والنهـي  بالمعروف واألمر

 ) ،104أل عمران(  

 ) 186:آل عمران" (   "  الصبر-3

 )30: الكهف " (    " اإلخالص -4

  ) 24: األحزاب  " ("  الصدق -5

    " التعاطف والرفـق والرحمـة لقولـه تعـالى    -6

)"27: الحديد (  

          " وسلم عليه اهللا صلى وقوله

        ".  
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   "تعـالى  بقولـه  ذلـك  مؤيدا االنفعالي  الثبات-7 

")  وسـلم  عليه اهللا صلى وقوله 125 ): النحل "      

     " البخاري رواه.  

    " تعـالى  بقولـه  ذلـك  مؤيـدا  األعـذار  والتمـاس  التـسامح   -8

 ) " 22: النور (  

 " : وسلم عليه اهللا صلى الرسول بقول ذلك مؤيداً الخلق حسن 9-

( مسلم رواه. 
 بخلـق   يـاً تحلبتعاليم دينـه م   جب أن يكون ملتزماً     فالمرشد في المجتمع اإلسالمي ي    

اإلسالم، ومتديناً يغرس القيم اإلسالمية في نفوس الطالب منطلقاً في عمله من خالل العقيـدة             
 .اإلسالمية

  :1997أدور المرشد التربوي كما حددتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية -5
زارة التربية والتعليم العالي الفلـسطينية   في وواإلرشاد للتوجيه العامة اإلدارة حددت

أدوار أساسية، وأدوار ثانوية، كمـا  : وقسمتها إلى قسمين   م أدوار ومهام المرشد1997سنة 
  . وضحت الممارسات التي ينبغي أن يبتعد المرشد التربوي عن القيام بها في المدرسة

 : في وتتمثل أساسية أدوار : األول القسم
  : اإلداري الجانب .أ

 التدريـسية  والهيئـة  المدرسـية  لإلدارة عمله طبيعة بتوضيح التربوي المرشد يقوم

 ضـرورة  وجد كلما أو ، الجديد اإلرشادي المركز في عمله بداية في األمور وأولياء والطلبة

. المدرسة في التعيين حديثي المعلمين أو الجدد للطلبة الدراسي العام بداية في أو لذلك

 المدرسية اإلدارة مع بالتعاون والمعلمين اآلباء عاتالجتما التخطيط .   
 اإلدارة مع بالتنسيق والمحاضرات الندوات عقد .   
 التدريـسية  والهيئـة  الطلبة حاجات مع تتناسب دراسي فصل لكل عمل خطة وضع  

والهيئـة   اإلدارة مع بالتعاون ذلك ويتم ، مدرسته في التعليمية احل المر أو والمرحلة
  . أمكن إن وأولياء األمور التدريسية

 األمور وأولياء التدريسية والهيئة اإلدارة مع بالتعاون وتقييمها العمل خطة تنفيذ  
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 والمعلمـين  للطلبة مهمة معلومات لتوصيل أو العمل طبيعة لتوضيح النشرات إعداد 

مـدير   عليها يطلع وأن وواضحة مفهومة النشرة لغة تكون أن ويراعى األمور وأولياء
 . وتوزيعها طباعتها قبل رسةالمد

 التربويـة  والقضايا األمور في التدريسية والهيئة لإلدارة المستشار بدور المرشد يقوم 

  . الصف غرفة في سلوكهم وأنواع بالطلبة تتعلق التي واإلرشاد التوجيه قضايا وفي
 والمعلمـين  اإلدارة قبل من محولة أخرى حاالت وأي المتكرر الغياب حاالت متابعة 

  . األمور وأولياء
  : الفني الجانب -ب

 ـ  مـن  يواجهونه فيما لهم االستشارات وتقديم للطلبة فردية مقابالت إجراء  وباتعص

  . تهمهم وقضايا
 البطاقة التراكمية( اإلرشادي الطالب سجل في مهاينظوت الطلبة عن المعلومات جمع( 

  .  إرشادية ألغراض الستخدامها
 وتعريفهم للدراسة ة الطالبدافعي زيادة خالل من يالدراس التحصيل رفع على العمل 

  . االمتحان من والخوف القلق مستوى وخفض الجيدة بطرق الدراسة
 موضـوعات  الطلبـة  مـع  يناقش حيث الصفوف في الجماعي بالتوجيه المرشد يقوم 

 ، الدراسية المناهج في تتوفر ال بمعلومات المناقشة خالل من وتزويدهم تهمهم وقضايا
  . وسلوكهم اتجاهاتهم وتعديل مشكالتهم مواجهة على ساعدهمي مما

 يتراوح الطلبة من مجموعات مع المرشد يناقش حيث الجمعي باإلرشاد المرشد يقوم 

 من خالل فيساعدهم مشتركة مشاكل من يواجهون ما ) 7 إلى 2 ( من أعضائها عدد

 األمر الذي لها بةالمناس الحلول واقتراح المشكالت تلك جوانب فهم على جلسات عدة

وتعـديل   سـتقبل  الـم  فـي  مشكالتهم مواجهة في ومهاراتهم قدراتهم نمو إلى يؤدي
 . سلوكهم وأنماط اتجاهاتهم

 أبنائهم تهم التي القضايا في لهم استشارات وتقديم األمور أولياء بمقابلة المرشد يقوم .   
 وبموافقـة   مسبق موعد على بناء وذلك الضرورة عند المنزلية بالزيارات المرشد يقوم

وتعذرت  ذلك على وافق إذا عمله مكان في أو ، المنزل في األمر ولي بزيارة الطالب
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 القـضايا  بعـض  وفـي  إرشادية ألغراض الزيارات هذه وتكون ، منزله في زيارته

  . الطالب موافقة دون بالزيارة القيام الخطرة عليه
 المهـن  علـى  والتعـرف  اتهموقـدر  ميولهم على التعرف في الطلبة المرشد يساعد 

  . )التوجيه المهني للطالب( المستقبل مهنة قرار اتخاذ في ومساعدتهم
 جـو  مـع  للتكيـف  لتهيئتهم الجدد الطلبة الستقبال برنامج وضع على لمرشدا يعمل 

  . الجديد المدرسة
 : في وتتمثل ثانوية أدوار : الثاني القسم

 : المدرسية النشاطات مجاالت في المرشد دور .أ
 االجتماعيـة،  ، الثقافية ، العلمية ( المختلفة األنشطة رؤساء مع بالتعاون المرشد يقوم

 الفردية التي للحاالت ونمائية وعالجية وقائية كأساليب المدرسية األنشطة بتوظيف ) الصحية

 . العملية التربوية في المدرسية النشاطات تلعبه الذي المهم الدور يثري مما معها يتعامل

 الفردية اللقاءات خالل من للطلبة المدرسية النشاطات أهمية إبراز على المرشد مليع

 ، لديهم توجهات مهنية تكوين وفي وقدراتهم ميولهم تنمية في وتوظيفها ، الطلبة مع والجماعية
  . المستقبل مهنة اختيار في القرار اتخاذ لعملية يمهد مما

 االبتدائية المدارس وفي ) اإلرشاد لجنة ( يئةالب خدمة لجنة عمل التربوي المرشد يتابع

  . ومهماتها نشاطاتها على إشرافياً دوراً يتولى
 : الصحية الخدمات مجال في المرشد دور . ب

 السمع كضعف وصحية جسمية يعانون من مشكالت الذين الطلبة إلى المرشد يتعرف

 اإلرشـادي  الطالب وسجل المالحظة خالل منوالروماتيزم  القلب وأمراض البصر وضعف

 في غرفـة  الجلوس أماكن توزيع في الحاالت هذه لمراعاة التدريسية الهيئة أعضاء مع ينسق

 . الرياضية كالتدريبات بدني جهد بذل تتطلب التي األنشطة ممارسة وفي ، الصف

ومشرف الـصحة   اإلدارة مع بالتعاون المعدية األمراض حاالت علىالمرشد  يتعرف
  . انتشارها لمواجهة الوقائية البرامج وضع ثم عزلها العمل على يجريالمدرسية و

 المدرسة في والصحية واالجتماعية والعلمية الثقافية األنشطة لجان مع المرشد ينسق

 . والتغذية الجلوس في السيئة العادات وإبراز الصحية بالتوعية يتعلق برنامج لوضع
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ظـروف   حـول  الضبط لمجلس مستشارك المرشد يعمل : الضبط مجلس في المرشد دور .ج
  . القرار اتخاذ قبل الحالة عليه تعرض حيث الضبط مجلس إلى المحال الطالب ووضع

 : أدوار أخرى-د

 خاصة إرشادية ألهداف البسيطة االختبارات بعض وتطوير تطبيق على المرشد يعمل
  .فيما يتعلق بالتوجيه المهني للطالب

  .المدرسة واللفظي داخل والنفسي البدني لعقابا أسلوب مع وسلس هادئ بشكل تعاملي
  . المدرسة داخل التدريس أساليب حول الطلبة شكاوي مع وسلس هادئ بشكل تعاملي

  
 : بها القيام عن التربوي المرشد يبتعد أن ينبغي التي الممارسات

المدرسـة   في التربوي المرشد بها يقوم ال أن يفضل واألعمال الممارسات بعض هناك
واألمن  الثقة جسور يهدد الذي األمر المدرسية السلطة صورة الطلبة أذهان في يعكس ال حتى

 : األعمال هذه ومن والطالب المرشد بين اإلرشادية العالقة تقتضيها التي واألمان

 أو  الطـالب  استراحة أثناء المدرسة في النظام بحفظ المرشد يقوم أن وهي : المناوبة
  . نهايته في أو الدراسي اليوم بداية في

 المدرسية االمتحانات في المراقبة .   
 المدرسي المقصف على المباشر اإلشراف .   
 المدرسة في والنظام الهدوء على المحافظة أعمال بها تناط التي اللجان على اإلشراف 

  . فقط الطلبة لضبط الصفوف إلى الدخول أو
 المدرسية تبرعاتال وجمع الطلبة على العينية أو المالية المساعدات توزيع .   
 المدرسية الرحالت على المباشر اإلشراف .   
 الطبية للعيادات مباشر بشكل الطلبة تحويل . 

 للطلبة والتنبيهات اإلنذارات كتابة .   
 والمرشدات الكشافة أنشطة على المباشر اإلشراف .  
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  :في المدرسةتصورات خاطئة حول عمل المرشد النفسي -6
إلى تصورات خاطئة حول عمل المرشد النفسي في        ) 77-74 : 1984عمر،  (يشير  

  :المدرسة وهي كالتالي
               توهم البعض أن المهام التي يؤديها المرشد النفسي في المدرسة يكلف بها وفق أهواء

 .كل من يعتقد أن له الحق في إبداء الرأي فيها
 درسـي  أن أي فرد يعمل داخل المدرسة يستطيع القيام بأعمال المرشد النفـسي الم            و

 .والتي تبدو في ظاهرها بأنها أعمال مكتبية وإدارية ال تتصف بالفنية
 أنه ممكن االستغناء عن المرشدين النفسيين في المدارس وإسناد مهامهم إلى نفر من             و

 .الكتبة أو السكرتاريين،أو تكليف بعض المدرسين إذا لزم األمر 
   بمعنـى أن   )لنفسي عن بعـد   اإلرشاد ا (تصور البعض أنه ابتكر تجربة وأسماها       كما

 .يدرب أحد المدرسين في المدرسة ويكلفه بالقيام بعملية اإلرشاد النفسي

 أن بعض مديري المدارس يكلفون المرشدين النفسيين بمهام ال تتعلق بمهنتهم التـي             و
أعدو من أجلها،حيث اختلفت وجهات نظر العديد من هؤالء المديرين حول العمـال             

ا على المرشد النفـسي فـي المدرسـة،وبالتالي تـضاربت           اإلدارية التي يفرضونه  
 .التكليفات التي أسندوها إليه بما ال يتفق مع مهامه األصلية

المسئولية التي تقع على عاتق المرشد التربوي فـي المدرسـة     تشير الباحثة إلى أن     و
 خطـأ   وبالتالي فأن أي  ، حيث يتعامل بشكل مباشر مع اإلنسان بما فيه من متناقضات         ، كبيرة

فالمرشد هو الذي يستطيع أن ييسر األمر على        ، في العملية اإلرشادية قد يؤدي إلي خطأ أكبر       
فالمرشد إذاً ينبغي أن يكون ذلك اإلنسان الفريد الذي يجمع في شخـصه             ، المسترشد أو يعقده  
وأن يكون موضوعياً   ، فيكون قادرا على التعاطف دون أن يدلل المسترشد       ، بين العالم والفنان  

وأن يساعد المسترشد على اتخاذ     ، فيما يتعلق بالمشاعر الذاتية للمسترشد مع مشاركته وجدانيا       
  . قراراته بنفسه ويتجنب القيام بذلك نيابة عنه
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  :المدرسة في النفسيالصعوبات التي يواجهها المرشد -7

يواجه المرشد التربوي صعوبات متعـددة أثنـاء تأديتـه لعملـه اإلرشـادي فـي                
) 202،209:2006العزة،(وتختلف هذه الصعوبات باختالف مصدرها وقد أشار        المدرسة،

  -:إليها، نجملها فيما يلي

    يختلف المرشدون مـن حيـث سـماتهم الشخـصية          : صعوبات مصدرها المرشد ذاته
وقدراتهم المهنية وتخصصاتهم ومستوياتهم التدريسية،فبعض المرشدين ليس لديهم القدرة         

لعمل ومساعدة اآلخرين،وبعضهم يحمل مؤهل علمـي فـي         على الصبر وتحمل أعباء ا    
الخدمة االجتماعية أو التربية الخاصة بعيدا عن علم النفس واإلرشاد النفسي مما يجعلهم             
يواجهون صعوبات فنية وعملية في التعامل مع قضايا الطلبة بـسبب تبـاين خلفيـاتهم               

 االطـالع فـي   مرشـدين   بعض ال  ةعدم توفر المراجع اإلرشادية وعدم رغب     و العلمية ، 
  المرشد تعدد قطاعات العمل اإلرشادي التي يعمل بها       كما أن    واالرتقاء بمستواه العلمي،  

االسـتفادة  طلب المشورة من ذوي الخبرة أو        وعدم    بعض المرشدين على نفسهم    وتقوقع
  .من خبرات اآلخرين

    ودوره فـي   فبعض المدراء ال يؤمنون باإلرشاد      : ةباإلدارة المدرسي صعوبات مصدرها
مساعدة الطلبة ويؤمنون باألساليب التقليدية كالنصح والوعيـد والعقـاب والتهديد،وقـد            
يكلفون معلم التربية اإلسالمية أو معلم التربية الرياضية بما لديه من عالقات منفتحة مع              
الطالب،وقد يفترض أن عمل المرشد مشابه لعمل السكرتير فيكلفه باألعمال اإلدارية أو            

التعهدات واإلنذارات، ومنهم من ال يحتاجون أصال إلى مرشد في المدرسـة وألن           كتابة  
المدير هو الذي يقيم األداء السنوي للمرشد فإن المرشد يكون بين حجري الرحـى إمـا                
يرضي مدير المدرسة أو االلتزام بأخالقيات المهنة والعمل بما هو مطالب منه من قـسم       

  .ب المدير اإلرشاد ومشرف اإلرشاد، فينال غض

   عدم وضوح دور المرشد التربوي في أذهان الطلبة،وعـدم         : صعوبات مصدرها الطلبة
تعاونهم معه ، وإنه من العيب مراجعة المرشد، وعدم إيمانهم باإلرشاد، واعتبـار مـن               
يزور المرشد التربوي هو معاق أو مجنون،صعوبة المشكالت التي يعانون منها بحيـث             
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ل معها، اعتبار أن المرشد هو الملجأ لهم للخالص من األعباء           ال يستطيع المرشد التعام   
  .الدراسية

   عدم فهم بعض المعلمين لطبيعة عمل المرشد في المدرسة      : صعوبات مصدرها المعلمون
أو التقليل من أهمية دوره في المدرسة ، أو حسد بعض           ، وعدم رغبتهم في التعاون معه    

وهناك من يعتبره جاسوسا لمدير المدرسة، أو       ،المعلمين للمرشد ألن لديه غرفة مستقلة       
يقوم بعض المدرسين بتحريض الطلبة عليه وحثهم على عدم التعاون معه،وعدم إيمـان             
بعضهم بجدوى العمل اإلرشادي ، وهناك من المعلمين من يقوم بتحويل الطـالب إليـه             

  .ألتفه األسباب واعتمادهم عليه اعتمادا كلياَ في حل مشكالت الطلبة

 عدم معـرفتهم بطبيعـة عمـل المرشـد         : بات مصدرها األهل والمجتمع المحلي    صعو
التربوي، وتدني توقعاتهم من الخدمات التي يقـدمها المرشـد،وعدم اقتنـاعهم بالعمـل         
اإلرشادي، أو التوقعات العالية ألولياء األمور من المرشد التربوي ، أو عـدم تعـاون               

  . الطلبةبعض أولياء األمور مع المرشد في حل قضايا

     بعض المدارس ال يوجد فيهـا غرفـة        : صعوبات مصدرها نقص اإلمكانيات المدرسية
للمرشد،أو ال تستطيع توفير ثمن سجالته اإلرشادية أو توفير المراجع له إلعداد بحث أو             

  .تصوير أو سحب بعض نشراته أو توفير قاعة خاصة الستقبال أولياء األمور

    بعض المدارس بنظام الفترتين مما يجعـل دوام        تعمل   :صعوبات مصدرها ضيق الوقت
 ساعات، مما يشكل صعوبة في عمل المرشـد، حيـث ال            5-4كل مدرسة ال يزيد عن      

يستطيع إنجاز عمله األمر الذي يضطره إلى تأجيل عملـه لليـوم التـالي، أو يـضطر          
للحضور في وقت أبكر أو يتأخر بعد الدوام ،وهناك طالب ال يوافقون على الحـضور               

  .كرا أو التأخير عن الدوام المدرسي، فينقطع الطالب عن المتابعة مع المرشد مب

كل هذه الصعوبات والمعيقات تؤثر علـى       تشير الباحثة إلى أن     و من خالل ما سبق      
أداء المرشد التربوي في المدرسة ناهيك عن كثرة عدد الطالب الذي يقدم لهـم المرشـد                

ل المرشد ال ينهي عمله نهاية مهنية صحيحة ، مما          التربوي الخدمات اإلرشادية ، مما يجع     
  . يؤثر سلبا على إتقانه في العمل
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 عدم وضوح الرؤيا لدى بعض مدراء المدارس بالنسبة لطبيعة عمل المرشـد             فعدم
به إلـى  لهو من المعيقات األساسية والتي تعرقل عمل المرشد في المدرسة مما قد يؤدي   

نه من خالل عمل الباحثة كمرشدة تربوية في المدارس         كما أ اإلحباط واالحتراق المهني،    
وجدت أنه قد يكون لدى بعض الطالب أفكار مسبقة عن المرشد التربوي في المدرسـة               
حيث يكون له تجربة مع مرشد آخر في المرحلة السابقة لم تؤدي إلى نتيجـة إيجابيـة                 

ثر على توجه الطـالب  وبالتالي يعمم هذه األفكار على زمالئه الجدد في المدرسة مما يؤ   
للمرشد،كما ينحصر مفهوم اإلرشاد لدى الطلبة على حل المشكالت وبالتالي فإنـه لـو              
فشل المرشد أو تعثرت خطواته مع المسترشد لسبب من األسباب فإنه قد يـؤثر علـى                
نظرة المسترشد للمرشد في المدرسة وقد ينتقل هذا األثـر للطـالب وإدارة المدرسـة               

وتضيف الباحثة إلى أن المرشد بدون تعـاون الهيئـة التدريـسية ال             ،  ةوالهيئة التدريسي 
يستطيع إنجاز عمله على أكمل وجه، ولكن بعض المعلمون إذا حاول المرشـد التـدخل       
لمتابعة مشكلة ما بين المعلم والطالب يعتبره المعلم تدخل في خصوصياته وأن المرشـد              

 والعمل اإلرشادي ككـل، كمـا أن        يتعدى على عمله، وقد يبدأ بالتحريض ضد المرشد       
بعض المعلمون يوضحوا للطالب بأن المرشد هو من ضمن سلطة العقاب في المدرسـة    

ة بـين  ويقوموا بتهديد الطالب المشكلين بتحويلهم للمرشد التربوي مما يؤدي لوجود فجو     
ومن خالل ممارسة الباحثة للعمل اإلرشادي في المدرسة        المرشد والطالب في المدرسة،     

الحظت أن بعض األهالي  يرون أن عمل المرشد يقتصر على توزيع المساعدات فقـط               
فيلجئوا إليه في طلب المساعدات ، كما أن المرشد في بعض الحاالت يحتاج إلى تعاون                
األهالي معه لجمع المعلومات عن ابنهم خاصة في دراسـة الحالـة، ولكنـه يفاجـأ أن            

ى خصوصياتهم فيرفضوا التعاون معه تمامـا       بعضهم  يعتبر أن تدخل المرشد تعدي عل       
هناك بعـض   لى المرشد لطلب الخدمة اإلرشادية، كما أن        وقد يمنعوا ابنهم من التردد ع     

المدارس تفتقر لإلمكانيات نتيجة لوجودها في بيئة فقيرة ،مما يؤدي إلـى عـدم تـوفير           
  .القرطاسية الالزمة للمرشد التربوي
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  :ويالعمل اإلرشادي الرتب: ًثالثا

العمل اإلرشادي ينتمي إلى مجموعة تخصصات أو مهن تعرف بمهن المـساعدة أو             
  ) .31: 1997محروس الشناوي،" (Helping Professions"المعاونة 
   ، واإلرشـاد  التوجيـه  برنـامج  فـي  الجـوهري  العنـصر   اإلرشـاد يعتبـر  و

 دائمـاً  اإلرشـاد  اقتـران  أتى هنا ومن ، البرنامج يحويها نأ يجب التي الخدمات أهم ومن
 برنـامج  خـدمات  مـن  واحـداً  جـزءاً  يـشكل  واإلرشـاد  ، ألهميتـه  تأكيـداً  بالتوجيـه 

   .)263:، 1985 ،الدوسرى( التوجيه 
  

  وال يمكن الفصل التام بين التربية والتعلـيم وبـين التوجيـه واإلرشـاد، فالتربيـة                
ــن    ــرة م ــضمن عناصــر كثي ــدريس يت ــن التوجيه،والت ــرة م ــضمن عناصــر كثي   تت

  ) .31 :1998زهران، (رشاد اإل
  

فاإلرشاد النفسي جزء ال يتجزأ من العملية التربوية بمختلـف جوانبهـا، فخدماتـه              
التربوية تغطي جوانب متعددة في هذه العملية من خـالل توظيـف المعلومـات التربويـة                
واالجتماعية واالنفعالية والمهنية عن الطالب باستخدام مجموعة من األسـاليب المتخصـصة          

    ) .138: 2003األسدي،(هدف المساعدة في اتخاذ قرارات تربوية وشخصية ومهنية ب
  

فعالقة اإلرشاد بالتربية عالقة تكامل حيث أن التربية الحديثة تعتبر عملية اإلرشـاد             
أنه ال يمكن التفكير بالتربية بدون اإلرشاد ) Vaughar 1975(جزءاً ال يتجزأ منها، وقد أكد 

تبادلة، حيث يتضمن اإلرشاد عمليتي التعلم والتعليم فـي تغييـر الـسلوك،             فالعالقة بينهما م  
وتتضمن التربية عملية التوجيه واإلرشاد، وتعتبر المؤسسات التربوية المجال الحيوي الفعـال    

  ) .18: 2006العزة، (لإلرشاد في جميع أنحاء العالم 
تربيـة ونقـل الثقافـة    فالمدرسة هي المؤسسة التربوية الرسمية التي تقوم بعمليـة ال      

المتطورة، وتوفير الظروف المناسبة للنمو جسمياً وعقلياً وانفعاليـاً واجتماعيـاً، والمدرسـة             
مسئولة عن النمو النفسي السوي والتنشئة االجتماعية السليمة وتدعيم الصحة النفـسية لـدى              

عتماد على الغيـر    الدارسين، فهي مسئولة عن تقديم الرعاية النفسية لهم واالنتقال بهم من اال           
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إلى االستقالل واالعتماد على النفس والتوافق النفسي، والمدرسة هي أهم المؤسسات المسئولة            
  ) .376: 1986زهران،(عن اإلرشاد التربوي للطالب 

وأهمية اإلرشاد التربوي أصبحت من المسلمات، كما أن اإلرشاد التربـوي عمليـة             
اهيم محددة وأغراض واضـحة وأسـاليب مقننـة    تربوية مهنية متطورة أصبحت لها قيم ومف    

  ) .31: 2003األسدي، ابراهيم، (تستجيب جميعاً للحاجات اإلرشادية المطلوبة 
  : تعريف اإلرشاد التربوي-1

اإلرشاد التربوي عملية مساعدة الطالب على التبصر بمشكالته التربوية مـن خـالل       
هم بوضع أهداف مستقبلية تـسهم فـي        معرفة ذاته وقدراته والوصول إلى الحل المالئم ليسا       

  ) .43: 2005ربيع، (تحقيق ذاته 
واإلرشاد التربوي هو عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط التربوية التي تتالءم مـع     
قدراته وميوله وأهدافه، وأن يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة والمواد الدراسـية التـي              

ة فيما بعد للمستوى التعليمي الحاضر ومـساعدته فـي          تساعده في اكتشاف اإلمكانات التربوي    
النجاح في برنامجه التربوي والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت التربوية بمـا يحقـق          

  ) .377: 1980زهران، (توافقه التربوي بصفة عامة 
وال ينجم عن الحلـول     ) tylar  ،1969(واإلرشاد ليس مجرد تقديم النصح كما تؤكد        

ها المرشد وأنه أكثر من تقديم حل لمشكلة أنية، إذ أنه يهدف إلى تمكين الفـرد                التي قد يقترح  
من التخلص من متاعبه ومشكالته، وتكوين اتجاهات عقليـة واجتماعيـة وتربويـة تـساعد        
المسترشد على التخلص من كل المعيقات التي تقف في طريق نمـوه النفـسي واالجتمـاعي           

  ).11: 2006العزة، (والجسمي والعقلي والمهني 
  : مبررات اإلرشاد التربوي-2

لم تعد وظيفة المدرسة فقط تعليم الطالب المواد العلمية والمعرفية وإنمـا أصـبحت              
مركز إشعاع داخل المحيط االجتماعي وعنصر مؤثر في البيئة، ظهور التوجيه المهني، كمـا    

ل الطلبة من مجتمعات    أن عملية التعليم أصبحت مشاعة لكل الشرائح االجتماعية أدى إلى إقبا          
مختلفة مما أدى إلى تباين بين الطالب في قدراتهم ومستوياتهم، التطور العلمـي والمعرفـي               
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وما يشهده العالم من حركة علمية، تزايد المشكالت داخل المجتمع مما أدت إلى تعطيل بعض               
ــاهج     ــا أن المن ــسرب، كم ــوب والت ــسبة الرس ــادة ن ــة وزي ــن الدراس ــالب ع   الط

  يس قد ال تتالءم مع قـدرات الطـالب العقليـة ، ولـذلك فإنـه أصـبح مـن                 وطرق التدر 
الضروري توفير الجو النفسي المالئم للطالب للنمو العلمـي والمعرفـي وتحقيـق التوافـق            

  )36، 2003األسدي، إبراهيم، (النفسي
  : أهداف اإلرشاد التربوي في المدرسة-3

 النفسي بصفة عامة مـن جهـة        تتكامل أهداف اإلرشاد التربوي مع أهداف اإلرشاد      
  :وأهداف العملية التربوية من جهة أخرى ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية

يسعى اإلرشاد التربوي إلى مساعدة الطالب إلـى تحقيـق النجـاح            : التوافق األكاديمي  -1
تربوياً، وذلك عن طريق معرفة الطلبة ومساعدتهم باالختيار السليم الذي يؤدي للنجاح،            

ساعدة في تحقيق االستمرار في الدراسة من خالل المتابعة اليومية مـن قبـل         وكذلك الم 
المرشد ثم مساعدة الطالب على وضع أهداف مستقبلية تنسجم وقدراته وتكون منطقيـة             

  ) .40: 2003األسدي، وابراهيم،(ومقبولة 
تخليص الفرد من التوتر والقلق واإلحباط والخوف أي مـساعدة          : تحقيق الصحة النفسية   -2

الفرد أن يحيا حياة هادئة آمنة عن طريق تبصير الفرد بالمشكالت ومساعدته على حلها              
 ) .41: 2006العزة،(

أي مساعدة الطالب على تخطي مشكالته بأسلوب سليم ومنظم يـستطيع           : حل المشكالت  -3
من خالله أن يتعلم كيف يتغلب على مشكالته المستقبلية من خالل تعميم التعلم في حـل                

 كما يهدف إلى تصنيف الطلبة وفق استعدادهم وقدراتهم وميـولهم الفرديـة             المشكالت،
ومساعدتهم على اختيار نوع الدراسة الحالية والمستقبلية وجمع البيانـات الكافيـة عـن      

 ) . 45: 2005ربيع،(الطالب وتنظيمها وتحليلها 
 وعلـى   كما يهدف إلى مساعدة الطالب للكشف عن إمكاناتهم وقدراتهم واسـتعداداتهم،           -4

ــدرات    ــات والق ــك اإلمكان ــتخدام تل ــة باس ــة ممكن ــصى درج ــى أق ــو إل   النم
 استخداماً سليماً، ومساعدتهم على اختيار نوع الدراسة المناسبة لهـم والتكيـف معهـا              
ــه    ــية بوج ــاتهم المدرس ــي حي ــواجههم ف ــي ت ــصعوبات الت ــى ال ــب عل   والتغل

  ) .90: 2003األسدي، وابراهيم، (عام 
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شاد العمل على توثيق الروابط والتعاون بين البيت والمدرسة         كما أن من أهداف اإلر    
لكي يصبح كل منهما مكمالً وامتداداً لألخر، والعمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميـول              
الطالب سواء المتفوقين منهم والعاديين وإيالف المتعلمين الجو المدرسي وتبصيرهم بنظـام            

مج التربوية، ومساعدتهم علـى اختيـار نـوع         المدرسة ومساعدتهم قدر المستطاع من البرا     
الدراسة والمهنة التي تتناسب مع مواهبهم وقدراتهم وميولهم واحتياجات المجتمـع وتوعيـة             
الطالب بطبيعة المرحلة العمرية التي يمرون بها مـن الناحيـة الفـسيولوجية والنفـسية و                

لطالب ذوي الـصعوبات    االجتماعية والتغيرات التي تحدث في كل مرحلة، ودراسة حاالت ا         
الخاصة بالتعلم واإلعاقات البسيطة ورصد حاالت االضطراب االنفعالي بمختلـف نوعياتـه            

  ).144: 2002الحفظي، (ودرجاته بين الطالب
   : النفسي في المدرسة األسس والمبادئ العامة لإلرشاد-4

  :إلي  مجموعة من األسس والمبادئ العامة وهي ) 68-61 : 1998(أشار زهران 
الـسلوك هـو أي نـشاط حيـوي       :  به ؤثبات السلوك اإلنساني نسبيا وإمكان التنب      -1

يصدر من الكائن الحي نتيجة لعالقـة       ) جسمي وعقلي أو اجتماعي أو انفعالي     (هادف
والسلوك اإلنساني مكتسب ومـتعلم مـن       . ديناميت وتفاعل بينه وبين البيئة المحيطة     
وهو يكتسب صفة الثبات النـسبي      ، والتعليم  خالل عملية التنشئة االجتماعية والتربية      

 .وكون السلوك اإلنساني ثابت نسبياً فأنه يمكن التنبؤ به 

فإنه مـرن وقابـل     ، السلوك اإلنساني رغم ثباته النسبي       : مرونة السلوك اإلنساني   -2
وال يقتصر مبـدأ    ، للتعديل والتغيير فالثبات النسبي للسلوك اإلنساني ال يعني جموده          

لي السلوك الظاهري فقط بل يشمل التنظيم األساسي للشخـصية ومفهـوم            المرونة ع 
الذات مما يؤثر في السلوك ولوال هذه المسلمة لما كان اإلرشـاد النفـسي والعـالج                

 .النفسي وال التربية 

 جمـاعي مهمـا بـدا    -السلوك اإلنساني فردي  :  جماعي -السلوك اإلنساني فردي     -3
،  فسلوك اإلنسان وهو وحده يبدو فيه تأثير الجماعـة    ،فردياً بحتا أو اجتماعياً خالصاً    

وفي اإلرشاد والعـالج    ، وسلوكه وهو مع الجماعة تبدو فيه آثار شخصيته وفرديته          
النفسي نجد أن أي محاولة لتعديل سلوك الفرد البد أن تدخل في الحـساب شخـصية      

لقيم بمـا يحقـق     الفرد ومعايير الجماعة واألدوار االجتماعية واالتجاهات السائدة وا       
 . صالح كل من الفرد والجماعة
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الفرد العادي لديه استعداد للتوجيه واإلرشاد مبني        : استعداد الفرد للتوجيه واإلرشاد    -4
فكل منا حين يلتوي عليه أمر أو تعترضه مشكلة يلجأ         ، علي وجود حاجة أساسية لديه    

 .لآلخرين طلباً لالستشارة والتوجيه واإلرشاد

التوجيه واإلرشاد حاجة نفسية هامة لدى اإلنـسان،   : وجيه واإلرشاد حق الفرد في الت    -5
ومن مطالب النمو السوي إشباع هذه الحاجة، وعلى هذا يكون التوجيه واإلرشاد حقاً             

أي أن للفرد حقـاً علـى    ، من حقوق كل فرد حسب حاجته في أي مجتمع ديمقراطي         
 . المجتمع في أن يوجهه كإنسان

 من أهم مبادئ التوجيه واإلرشاد النفـسي االعتـراف          :هحق الفرد في تقرير مصير     -6
بحرية الفرد ومقامه وقيمته وحقه في اختيار وتقرير مصيره، وهناك قاعدة أساسـية             

 " .ليس هناك من هو أعرف بالفرد من نفسه"وهي أنه 

يقوم اإلرشاد النفسي علي أساس تقبل المرشد للمسترشد كمـا هـو            : تقبل المسترشد  -7
 حدود، وهذا أمر ضروري لتحقيق العالقـة اإلرشـادية الطيبـة           وبدون شروط وبال  

 . المطلوبة التي تتيح الثقة المتبادلة في العملية اإلرشادية

تقبل المسترشد ككل ال يعني بالضرورة أنني أقبل كل          أن مبدأ  وتشير الباحثة إلى  
اعترافاً بـه   سلوكه أياً كان هذا السلوك حسناً أو سيئاً ولكن تقبلنا للمسترشد ككل هو              

ككائن حي قد يتقدم في حياته وقد يتغير لألفضل، وهذا المبدأ أوجـد إشـكالية فـي                 
على المسترشد ويوافقه علـى     ) يطبطب(المدرسة لدى المرشد حيث فسر أن المرشد        

 .تصرفاته

عملية اإلرشاد عملية مستمرة متتابعة مـن الطفولـة إلـي          : استمرار عملية اإلرشاد   -8
إلى اللحد، ففي الطفولة يقوم بها الوالدان حين يهرع إليهما الولد           ومن المهد   ، الكهولة

 المرشد حين يلجأ إليه التلميـذ،  -بمشكالته، وفي المدرسة يقوم بها المرشد أو المعلم    
 . يسعي الفرد لإلرشاد لدى شخص متخصص، وهكذا في كل مراحل الحياة

لتربية الـسليمة تـشمل     الدين عنصر أساسي في حياة اإلنسان، وا      :الدين ركن أساسي   -9
التربية الدينية، والنمو السوي يتضمن النمو الديني، فالصحة النفسية تـشمل الـسعادة     
في الدنيا والدين، والمعتقدات الدينية لكل من المرشد والمسترشد هامة وأساسية ألنها            

 . تعتبر ضوابط للسلوك ومعايير مقدسة محددة له وتؤثر في العالقة اإلرشادية
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  :التربوي في المدرسة  اإلرشاد هج منا-5
وألن اإلرشاد التربوي مجاالً من مجاالت اإلرشاد النفسي لذلك فهو يستخدم نفس المناهج 

  :وهي
   :اإلنمائي المنهج -ا

يتمثل بالدفع بقدرات الطالب المختلفة للوصول بها إلى أقصى حد ممكن مستثمراً مـا          
ا الشك فيه أن النمو هو أقصى غاية يطمح لها          لدى الطالب من تلك القدرات واإلمكانات، ومم      

الفرد  ألن النمو السليم يعني اإلنتاج والسعادة والتخلص من المشكالت التي لها عالقة بالنمو               
ومن أهم تلك المشكالت مشكالت عدم النضج المختلفة ومـشكالت عـدم الـشعور بـاألمن            

  ) .271: 2006العزة،(والسلوك غير االجتماعي 
   العـاديين  األفـراد  إلـى  وتقـدم  نمـو،  عمليـة  اإلرشاد عملية المنهج هذا ويعتبر

 واسـتعداداتهم  وقـدراتهم  إمكانـاتهم  ورفـع  بسلوكهم السليم واالرتقاء نموهم رعاية بهدف
   أقـصى  إلـى  والمهنـي  والتربوي والصحي واالجتماعي النفسي توافقهم لتدعيم وكفاءاتهم

   لألخـذ  واإلرشـاد المدرسـي   التوجيـه  رامجب تخطيط في المنهج هذا ويفيد ممكنة، درجة
   واالجتماعيـة  الشخـصية  جـوانبهم  جميـع  فـي  التوافـق  إلى بهم والوصول التالميذ بيد

   .1996 : 36) المنعم، عبد  (والدراسية
 :الوقائي المنهج -ب

والذي يسعى إلى إرشاد الطالب وذويه وأقرانه إلى عـدم الوقـوع فـي المـشكالت      
يره بتلك المـشكالت قبـل وقوعـه فيهـا، وباألضـرار النفـسية              المختلفة عن طريق تبص   

واالجتماعية والتحصيلية المترتبة على الوقوع فيها مستخدماً لتحقيق ذلك حـصص التوجيـه           
  الجمعي واإلرشاد الجماعي العالجي والمحاضرات والنشرات وكل وسائل اإلرشاد المتاحة له           

   طريــق وضـع ملــصقات  فـي المدرسـة مــن إذاعـة مدرســية أو نـشاطات أو عـن     
  ) .271: 2006العزة، ( جدارية 

 حدوث ضد ليقيهم بالمرضى اهتمامه قبل واألصحاء باألسوياء الوقائي المنهج ويهتم
 :هي ثالثة مستويات الوقائي وللمنهج النفسية واألمراض المشكالت واالضطرابات
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 األسباب بإزالة رضى،الم أو االضطراب أو المشكلة حدوث منع محاولة : األولية الوقاية •
  .يقع المحظور ال حتى

 مرحلتـه  فـي  االضطراب وتشخيص المبكر الكشف محاولة وتتضمن : الثانوية الوقاية •
 .وتفاقمه تطوره ومنع عليه للسيطرة بقدر اإلمكان؛ األولى

   إزمـان  منـع  أو االضـطراب  أثـر  تقليل محاولة وتتضمن :الثالثة الدرجة من الوقاية •
  ) .21: 2001 والخطيب، ديالزبا(المرض 

 التـي  الخـدمات  الوقائي المنهج أهداف لتحقيق تقدم التي اإلرشادية الخدمات ومن
 فـي  والمتمثلـة  اإلعـالم  وسائل تقدمها التي تلك أو واألمومة رعاية الطفولة مراكز تقدمها
 وتشخيص دبتحدي تهتم تربوية خدمات أو واالجتماعية واالقتصادية، الدينية القيم على التأكيد

 السلوكية والمشكالت االمتحانات ونظام والمنهج الدراسي بالمدرسة المرتبطة التعليم مشكالت
   ) .26: 2004 حسين،(   الطالب لدى االجتماعية والمشكالت االنفعالية واالضطرابات

والمرشد التربوي هو الشخص المؤهل أكاديميا ومهنيا للتعامل مع الطالب من خالل            
ائي حيث يوجه ويرشد ويقي الطالب قبل الوقوع في المشكالت ،أمـا إذا وقعـت               المنهج الوق 

المشكلة فإنه تختلف األدوات التي يستخدمها باختالف نوعية المشكالت ، كمـا يحتـاج إلـى     
أطراف داعمة لمساعدته في التعامل مع هذه المشكالت سواء علـى مـستوى المدرسـة أو                

  .المجتمع المحلي 
  :جيالعال  المنهج- جـ

هذا المنهج يصبح ضرورة حتمية إذا لم يستفد الطالب من وسائل اإلرشاد الوقـائي،              
ويتطلب من المرشد الدراية والمعرفة العميقة بأساليب اإلرشاد وفنياته بهدف مساعدة الطالب            
التخلص من تلك المشكالت أو الحد من حدوثها وتكرارها ليستطيع أن يسير في طريق النمو               

  ) .272: 2006العزة،( فيه أن المشكالت تحد من استمرارية النمو عند الفرد ألنه مما الشك
  

 اختيار ثم ، للمشكلة الدقيق التشخيص على يعتمد النفسي اإلرشاد عملية في والعالج
 االقتـصار  عـدم  يعني الدقيق معها، والتشخيص للتعامل المالئمة األساليب اإلرشادية أفضل
 لتقـصي  يمتـد  وإنما ، خطورتها ودرجة أعراضها أهم والتعرف على المشكلة وصف على

  . نفسية كمشكلة وتطورها نشأتها وظروف أسبابها
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   اإلرشـادي  األسـلوب  الختيـار  الـسبيل  يمهـد  قد والدقيق المحدد التشخيص هذا
  اإلرشـادية  الخدمـة  لهـم  تقـدم  سـوف  التي األفراد والجماعات ضوئه في ويتحدد المالئم

   إليهـا  ينتمـي  التـي  لألسـرة  يقـدم  جماعية أو أو فردية بصور يالنفس اإلرشاد يقدم فقد
   )27: 2004 حسين، ( الحالة

 المنـاهج،  بهـذه  ومعرفة علم على يكون أن النفسي المرشد على أنه الباحثة وترى
 والتوافـق  والسعادة الرضا تحقيق على األفراد يساعد لكي الحاجة إليها؛ حسب واستخدامها

، وهنا يجدر بنا اإلشارة إلى أن ننوه أن المرشـد النفـسي التربـوي    النفسية والصحة النفسي
يجب أن يكون حذراً في استخدام هذه المناهج الثالثة خاصة ما يتعلق بالمنهج العالجي حيث               
أن هناك محاذير خاصة بالمهنة في التعامل مع  الحاالت التي تحتاج إلى عالج واألفضل أن                

يها مهنياً في حالة الطالب الذي يعاني من هذه االضـطرابات          يتبع المرشد األساليب المتفق عل    
التي وصلت إلى حد االضطراب النفسي بتحويلها إلى الجهات المسئولة والمعتمدة من وزارة             
التربية والتعليم وذلك من خالل نموذج يتم تعبئته باالتفاق مع ولي أمر الحالة وبالتعاون مـع                

  .المرشد هنا متابعة هذه الحالة مع المختصين المسئولين في المديرية، ويصبح دور 
  
  : المدرسة في التربوي اإلرشاد برنامج  خدمات-6

  : الخدمات الوقائية واإلنمائية -ا
تتمثل الخدمات الوقائية واإلنمائية لإلرشاد في المدرسة بدعوته إلى ضرورة تضمين           

الجوانب النفسية في الشخـصية     المناهج الدراسية مواد للعلوم السلوكية التي تعرف التالميذ ب        
  ) .50: 2005ربيع،(اإلنسانية، مما يسمح بعالج الكثير من المشكالت قبل وقوعها 

  : خدمات توجيهية -ب
  وتتمثل في التعرف على المدرسة بـصورة عامـة مـن حيـث أنـواع المـواد التـي                   

 في تخـصيص    تقدمها والمرافق الصحية واالجتماعية والرياضية التي تحويها، وتتمثل أيضاً        
ــصورة   ــشاطاته المدرســية ب ــة ن ــة لمتابع ــب تحــوي خطــة كامل ــل طال ــة لك   بطاق

  ).118: 2004حسين،(مستمرة 
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  : خدمات شؤون الطلبة-   جـ
وهي الخدمات التي تقدم للطالب في المدرسة مثل تلك التي تتعلق باستقبال الطلبة الجـدد          

ستغالل أوقات الفراغ ومحاولة تعريفهم     في اليوم األول من الدراسة وكيفية المذاكرة، وكيفية ا        
  ) . 51: 2005ربيع،(على زمالئهم من الطلبة وأساتذتهم 

  : خدمات فردية -د
يقدم للطالب ذوي المشكالت النفسية والتربوية بشكل فردي من خـالل مقابلـة الطالـب         

ـ                ي  الواحد على انفراد والتعرف على مشكلته ودوافعها والتـي تحـول دون توافقـه الدراس
  ) .118: 2004حسين، ( والعمل على إيجاد الحلول المناسبة له 

  : خدمات تربوية -هـ
وتشمل معلومات وخبرات تتضمنها خدمات التربية المهنية، التربية الزواجية، التربية          
الجنسية والتربية األسرية، والتعريف باإلمكانات التربويـة المختلفـة، والخـدمات المتعلقـة             

وية، وحل المشكالت المرتبطة بالتخلف الدراسي والتفـوق، والعمـل علـى            باالستشارة الترب 
تحقيق التوافق الدراسي، وكذلك تهتم بتوجيه الطلبة الجدد والخريجين واإلسهام فـي تطـوير         

  ) .506: 1998زهران،(وتحسين المناهج 
  : خدمات البحث العلمي والقياس -و

، وتتضمن هذه الخدمات إجـراء   حيث يقول البعض أن كل مرشد البد أن يكون باحثاً         
البحوث التربوية التي تكشف عن أهم المشكالت التي يعاني منها الطالب في المدرسـة مـع                

  ) .119: 2004حسين،(محاولة تشخيصها ومعرفة أسبابها وعالجها مبكراً 
  :خدمات اإلعالم التربوي-ز

مح للطالـب   تشمل األدلة والصور التي تعبر عن االختصاصات وأنواعهـا والتـي تـس            
  باالختيار السليم لنوع الدراسة، فاإلعالم وسيلة هامة لطمأنـة الفـرد وتحقيـق ولـو الحـد                 
األدنى من قدراته ورغباته، واإلعالم من الواجب أن تشارك فيه عـدة جهـات ومؤسـسات                

الدراسـات   باإلضافة إلى دور المرشد التربوي فيـه، ووظيفتـه تتحـدد بمعرفـة أنـواع              
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ة في المجتمع لغرض مساعدة الطالب للتكيـف مـع نـوع الدراسـة              والتخصصات الموجود 
  ) .63: 2003األسدي، وابراهيم، (
  :خدمات اإلحالة-ح

وهذه يجب أن يعمل حسابها في حالة الحاجة إليها وذلك بتحديد جهات اإلحالـة الممكـن            
  ) .507: 1998زهران،( التعرف عليها وتيسير عملية اإلحالة إليها والتعاون معها 

  :خدمات اجتماعية-ط
ويكون االهتمام فيها موجه إلى توثيق التعاون بين المنزل والمدرسـة وبـين المدرسـة               
والمجتمع الخارجي وخاصة البيئة المحلية، من خالل الزيارات الميدانية للمتاحف والمعارض           

  ) .118: 2004حسين،(والمصانع وورش العمل 
  

  : في المدرسةمجاالت اإلرشاد النفسي-7

 American Counseling)بنــت جمعيــة التوجيــه واإلرشــاد األمريكيــة  وقــد ت
Association, 2004)سبع مجاالت لإلرشاد النفسي وهي  :  

شخصية المتعلقة ببيان مواطن القوة والضعف   :مساعدة الطلبة على تحقيق أهدافهم -1
 الشاملة شادية اإلرتأسيس البرامجوالمراهق  و بنمو الطفلالمتعلقةفهم النظريات الطلبة و

 في عملية التخطيط تهممساعدوالمجتمع و واآلباء والمعلمين اإلداريين الطلبةكافة ل
  .التربوي والمهني

: تبادل الرأي مع الطلبة والمعلمين واآلباء واإلداريين وأفراد المجتمع ذوي العالقة -2
عقد يلهم وأداء الطلبة وتحص التي تؤثر في سرية حول الظروف األتقديم االستشارات 

 حول المشكالت التي قد تؤثر في الطلبة في  كفايات اآلباء والمعلمينتطويرل ندوات
  .الرسوب والعنفك لمدرسةا

التحويل "تطوير خدمات و تقديم  : وللمعلمينةبل المتوافرة للط الداعمةتنسيق الخدمات - 3
ى خدمات بشكل فاعل، لمساعدة الطلبة وموظفي المدرسة في الحصول عل" للمختصين
  . أو المؤسسات المتخصصةالمرشدين

المهني واتخاذ  هم عقد جلسات صفية مع الطلبة من أجل تعزيز وعي :التوجيه المهني -4
توفير معلومات وتشجيع المعلمين على دمج نشاطات تطوير المهنة في المنهاج و القرار
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لتعليم  استكشاف فرص اتهم علىمساعدة وحول الفرص التربوية والمهنية للطلب
تشجيع اآلباء على المشاركة في عمليات ووالتدريب المدرسي بعد المرحلة الثانوية 

  .المهني ألبنائهمالتخطيط وصنع القرار 
تفسير  والمقابالت المناسبة للتشخيص وت تطبيق االستبيانا: الطلبة تفسير بيانات تقييم -5

 لمساعدة الطلبة في اتخاذ هاستخداماوإلداريين المعلمين وا ولآلباء وةبلبيانات التقييم للط
  .الطلبة ذوي االحتياجات الخاصةهم المهني ولتحديد قرار

لمعايير األخالقية واالتقيد بالقوانين   : المعايير األخالقية و معايير التطور المهني  -6
  . النفسيين المرشديناتوالمهنية التي تم تطويرها من جمعي

حل النزاعات وبرامج التوسط مع    برامجتطوير : اإلرشادية استخدام المهارات-7
  ) .13: 2008الزريقي، (األقران 

  

  : تقنيات اإلرشاد التربوي -8
 : Individual counseling اإلرشاد الفردي -أ

وهو إرشاد شخص واحد وجهاً وجه، وتعتمد فعاليته على العالقة اإلرشادية المهنية بـين              
ة بين الطرفين تتم فـي إطـار الواقـع، ويعتبـر            المرشد والمسترشد، أي هي عالقة مخطط     

اإلرشاد الفردي نقطة االرتكاز ألنشطة أخرى في كل من عملية اإلرشاد وبرنامج اإلرشـاد               
ومن الوظائف الرئيسية لإلرشاد الفردي تبادل المعلومات وإثارة الدافعيـة لـدى المـسترشد              

   ) .320: 1998زهران،(وتفسير المشكالت ووضع خطة العمل المناسبة 
 : Consultationاإلستشارة -ب 

يقوم المرشد في كثير من األحيان بدور المستشار حينما يقدم المـساعدة للمدرسـين              
والوالدين في الكثير من القضايا المتعلقة بنمو الطلبة وسلوكهم، واالستـشارة عالقـة يقـوم               

هداف ويحـددون   شخصان أو أكثر من خاللها بتحديد أهدافها ويضعون خطط لتحقيق هذه األ           
المسئوليات لتنفيذ هذه الخطط، وفي العالقات االستشارية يكون أحد األشخاص هو المستـشار    

Consultant              المستـشير " الذي يقود العملية، والشخص اآلخـر هـو طالـب االستـشارة "
Consultee        وفي اإلرشاد المدرسي يكون المرشد هـو المستـشار والطلبـة والمدرسـون ،



 -79-

ين يطلبون االستشارة منه، ويستخدم المرشدون فـي االستـشارة مهـارات            والوالدين هم الذ  
 ) .264: 2007الخطيب، (اتصال مماثلة لتلك التي  يستخدمونها في العالقات اإلرشادية 

  : Group Counseling اإلرشاد الجماعي -جـ

واضـطراباتهم معـاً فـي    يتكون من عدد من المسترشدين الذين تتشابه مـشكالتهم       
 صغيرة، ويعتبر اإلرشاد الجماعي عملية تربوية إذ أنه يقوم أساسـاً علـى موقـف           جماعات

تربوي ومن ثم لفت أنظار المرشدين والمربين ويقوم على أسس نفـسية واجتماعيـة أهمهـا      
اإلنسان كائن اجتماعي لديه حاجات نفسية اجتماعية البد من إشباعها في إطار اجتماعي وأن              

عتمد على العمل في جماعات وتتطلب ممارسة أساليب التفاعـل          الحياة في العصر الحاضر ت    
 ) .322: 1998زهران ،(االجتماعي السوي واكتساب مهارات التعامل مع الجماعة 

 وهـم الفئـة   Student counselingويقسم اإلرشاد في المدرسة إلى إرشاد الطلبة 
 parents والمدرسـين  المستهدفة األساسية بخدمات اإلرشاد في المدرسة، إرشاد الوالـدين 

&teachers counseling  حيث يلتقي الوالدون والمدرسون أحياناً بالمرشدين لمـشاركتهم  
االهتمام بما يشغل الطلبة، ثم ينتهي بهم األمر لإلفـصاح للمرشـد بمـشكالتهم الشخـصية                

  ) .263 :2007الخطيب،(
  : الجماعة اإلرشادية أو التوجيه الجمعي   - د

ة طبيعية قائمة فعالً مثل جماعة الطـالب فـي الفـصل أو             وهي إما أن تكون جماع    
  جماعة مصطنعة يكونها المرشد، وتتم عملية التوجيـه مـع الجماعـة كوحـدة ومـن ثـم                  
فالبد أن يعرف جميع أفراد الجماعة أهدافها وأسلوب العمل الجماعي ومـسئولياتهم وتنميـة              

  ل االجتمــاعي عنــد العالقــات والتفــاهم االجتمــاعي بــين أعــضائهم وإنهــاء التفاعــ
  ) .322 :1998زهران،(انتهائها 
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م  1999 الفلسطينية العالي والتعليم التربية وزارة حددتها التربوي كما اإلرشاد  تقنيات-9
  : وهي كالتالي

 : الفصول داخل الجمعي التوجيه: أوالً
 بةمع الطل التربوي المرشد يناقش حيث الفصل داخل الطلبة مع اللقاءات خالل من يتم

 طرق الدراسة ( مثل والعقلية واالجتماعية النفسية حاجاتهم وتلبي وتخصهم تهمهم موضوعات

 ،أهميـة  االجتماعيـة  العالقـات  أهمية ، الشخصية النظافة ، بالمعلم الطالب عالقة ، السليمة

،  الـصدق  ، المـشاعر  عـن  التعبيـر  كيفيـة  ، الذات توكيد ، األسرية العالقات ، الصداقة
 خـارج إطـار   جديدة بمعلومات الطلبة تزويد على التربوي المرشد يعمل حيث) …األمانة،

 حـل مـشكالتهم   على مساعدتهم أو لديهم خاطئة معلومات تصحيح بهدف الدراسي المنهاج

 . المشكالت في الوقوع من وقايتهم بهدف أو جديدة خبرات إكسابهم أو بأنفسهم

  : الفردي اإلرشاد : ثانياً
فهـم   على الطالب مساعدة إلى تهدف التي الفردية والمقابالت قاءاتالل خالل من ويتم

علـى   للتغلـب  المناسـبة  القرارات اتخاذ على القدرة إلى به للوصول ولآلخرين لذاته أفضل
مـستوى   إلـى  المـسترشد  إيصال إلى يهدف الفردي اإلرشاد أن إلى إضافة ، وحلها مشكالته

 .حياته اليومية في المشكالت وحل القرارات اتخاذ ىعل والقدرة واالستقاللية النضج من أفضل

 : الجماعي اإلرشاد : ثالثاً
 خالل تواجده من مشكلته حل في المسترشد مساعدة على اإلرشاد من النوع هذا يعتمد

 يـسعى لتقـديم   اإلرشاد من النوع هذا فإن وبالتالي المشكلة نفس من يعانون آخرين أفراد مع

 ما والتـي  حد إلى اإلرشادية وحاجاتهم ميولهم تتفق الذين الطلبة من أكثر أو الثنين المساعدة

 حيـث  المسترشدين من ) ٧ إلى ٢ ( بين ما كبيرة أو صغيرة مجموعة في لهم تحقيقها يمكن

 من في حلها الخبرات وتبادل وفهمها مشكالتهم كمناقشة على اإلرشاد من النوع هذا يساعدهم

 الفرصـة للمـسترشدين   يتيح مما ، التربوي المرشد يهاعل يشرف إرشادية جلسات عدة خالل

 . لهم بشكل أفضل واالجتماعي الشخصي النمو وتحقيق سلوكياتهم تعديل و خبرتهم لزيادة
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 : االجتماعات : رابعاً
أوليـاء   أو التدريسية الهيئة وأعضاء المدير مع واالجتماعات اللقاءات عقد في ويتمثل

األمـور   بعـض  لمناقـشة  أو اإلرشادية القضايا لبعض أو دالمرش دور توضيح بهدف األمور
 المدرسة، في والمرشد التدريسية الهيئة أعضاء بين ما تعاوناً تتطلب والتي والتربوية الطالبية

 ما بـين  العالقة وتحسين أبنائهم مع التعامل في سليمة تربوية بأساليب األمور أولياء لتزويد أو

 . والمدرسة البيت

 : والبحوث الدراسات راءإج : خامساً
تحقيـق   بقـصد  واإلرشـادية  التربويـة  الظواهر مستهدفاً بذلك التربوي المرشد يقوم

المرشـد   يـستهدفها  التـي  الظواهر أمثلة ومن ، شخصيته تنمية على والعمل الطالب مصلحة
قضايا  وأي المدرسي والعنف الدراسي والتأخر المدرسة من التسرب ظاهرة والدراسة بالبحث

  . والمدير والمدرسين للطلبة أهميتها برزت
  : اإلرشادية اللجان : سادساً

 يختارها البيئة واللجنة اإلرشادية حيث لجنة بتشكيل المدرسة في التربوي المرشد يقوم

 البعض، بعضهم الطلبة بين االجتماعية العالقات تحسين مهمتها الصفوف وتكون مختلف من

 علـى  وتـشجيعهم  الطلبـة  بين اإلرشادي الوعي نشر على والعمل الطلبة والمعلمين بين أو

 علـى  والعمـل  والمحلية المدرسية البيئة وخدمة التطوعية األنشطة والقيام باألعمال ممارسة

 العمـل  روح وتنميـة  وهوايـاتهم  الطلبـة  شخصيات تنمية اللجان من هذه والهدف تجميلها،

 مـن  مناسب مستوى وتحقيق السوي والنم على يساعدهم مما واإلحساس بالمسؤولية الجماعي

 في اإلرشادية وللعملية التربوي للمرشد مساند فريق اللجان هذه وتعتبر لديهم، النفسية الصحة

  . المدرسة
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  لثالفصل الثا
  دراسات السابقةال

  
 ًالدراسات التي تتعلق بالذات المهنية:أوال .  

 ًبالمرشد النفسي الدراسات التي تتعلق :ثانيا.  

 ًباإلرشاد التربوي الدراسات التي تتعلق :ثالثا. 

 ًيب على الدراسات السابقةقتع: رابعا.  
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  :مقدمة

بعد إطالع الباحثة على األدب التربوي، والتراث السيكولوجي، وتجميع أكبر عدد 
لمية المرتبطة بموضوع ممكن من األدبيات والدراسات واألبحاث المحلية والعربية والعا

تتعلق الدراسة، قامت بترتيبها وتنظيمها حسب البعد الزمني ولقد تم تقسيمها إلى دراسات 
  .بالذات المهنية ودراسات تتعلق بالمرشد النفسي ودراسات تتعلق باإلرشاد التربوي

  :الدراسات التي تتعلق بالذات املهنية :ًأوال
ة الذات المهنية لألخصائيين االجتماعيين فـي   بعنوان تنمي ) 1999(دراسة أبو النصر    

المجال الدراسي من منظور طريقة تنظيم المجتمع دراسة مطبقة على بعض المدارس فـي              
  . محافظة القاهرة

وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم درجة استخدام وسائل تنمية الذات المهنيـة مـن قبـل                
 درجة االستفادة من وسائل تنمية الذات       األخصائيين االجتماعيين في المجال الدراسي، وتقدير     

المهنية من قبل األخصائيين االجتماعيين في المجال الدراسي لجميع األخصائيين االجتماعيين           
مدينـة نـصر،    (العاملين في المدارس الحكومية اإلعدادية والثانوية بالمناطق التعليمية اآلتية          

 سؤال حول   60 من تصميمه يتكون من      واستخدم الباحث استبيان  ) والمعادي، والمرج، وشبرا  
بعض الخصائص الديموغرافية والمهنية لألخـصائيين االجتمـاعيين وبعـض الخـصائص            
المرتبطة بمجال الممارسة باإلضافة إلى تنمية الذات المهنية وكانت مـن نتائجهـا أن نـسبة           
كبيرة من األخصائيين االجتماعيين غيـر راض عـن عملهـم ، وأن عـدد األخـصائيين                 

جتماعيين في المدرسة الواحدة قليل بالمقارنة بحجم العمل وعـدد الحـاالت والجماعـات              اال
  .المدرسية والمشكالت التي يعمل معها األخصائيين االجتماعيين

فعالية الذات اإلرشادية لدى األخـصائي النفـسي        :  بعنوان )2006(دراسة عبد الجواد    
التي هدفت إلى تناول فعاليـة الـذات        ، و المدرسي وعالقتها ببعض عوامل المناخ المدرسي     

اإلرشادية لدى األخصائي النفسي المدرس وعالقتها بالمناخ المدرسي وإلقاء مزيد من الضوء            
على أهمية دور األخصائي المدرسي حيث يعد االهتمام بتقديم الخدمات النفـسية بالمـدارس              

 قدراتهم، وتكونت عينـة     دليالً على االهتمام بالطالب ومساعدتهم على حل مشكالتهم وتنمية        
_ بنـي سـويف   _  أخصائي نفسي مدرسي من مدارس محافظات الفيـوم          169الدراسة من   

 ,Hoffman)الجيزة ولقد استخدم الباحث مقياس لفعالية الذات اإلرشادية من إعداد _ القاهرة 

Hill, Lent, 2003).  واستبيان المناخ المدرسي من إعداد الباحث.  
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ة أن هناك ارتباط بين فعالية الذات اإلرشادية لدى األخصائي          وأوضحت نتائج الدراس  
النفسي المدرسي ومدركاته عن عوامل المناخ السائد، وكانت أفضل المنبئات بفعاليـة الـذات     
اإلرشادية لدى األخصائي النفسي المدرسي هي مستوى التدريب والخبرة لديـه وكـال مـن               

ب وأولياء أمورهم وما يتاح لهم من إمكانات        مدركاته عن دعم رؤسائه له وعالقاته مع الطال       
  .توفرها له بيئة العمل 

، وتقـدير الـذات المهنـي   ، مستويات الرضا الوظيفي" بعنوان ) Poling , 1991(دراسة 
  "وإدراك األداء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أوهايو

وإدراك ، ت المهنـي  وتقدير الذا ، هدفت الدراسة إلي تحديد مستويات الرضا الوظيفي      
وأظهـرت نتـائج   . ألعضاء هيئة التدريس في أربع كليات في جامعة أوهايو  |األداء الوظيفي   

الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس لديهم مستويات عالية من تقـدير الـذات المهنـي واألداء                
وبـين  ، وكانت هناك عالقة معتدلة بين القيم التنظيمية المناسـبة        ، والرضا الوظيفي ، الوظيفي

  .أفضل متنبئ بالرضا الوظيفي
 وبـين  اإلرشاد في الذات فاعلية بين العالقة فهم " بعنوان): Kocarek , 2001( دراسة
  ." التربوي المرشد وأداء والخبرة التطور ومستوى القلق

 اإلدراك لبندورا ونظريـة  الذات فاعلية نظرية من كل خالل من الدراسة هذه جاءت
 أمـا  التدريب، في وأهميتها للمرشد الذات فاعلية التركيز على  خاللبعد من فيما االجتماعي
 فـي  والخبـرة  التـدريب  حدة للمتدرب المتطور  والمستوى والتوتر القلق( الدراسة متغيرات
 :إلى الدراسة ، وقد هدفت تحديده ثم )والتطبيق اإلرشاد،
 .المرشد أداء على تأثيرها بمدى للتنبؤ الدراسة في السابقة المتغيرات استعمال
 ثـالث  فـي  التربـوي  اإلرشاد في ماجستير طالب ( 117 ) من جمعت التي العينة وتكونت
  .التدريبي والحقل اإلرشاد ممارسة وبعد اإلرشاد ممارسة قبل من التدريب مراحل

فـي   كبيـر  بـشكل  يختلفان التطويري والمستوى الذات فاعلية من كالً أن النتائج جاءت وقد
 وقـد  .متقلـب  وسـيط  أنه الدراسة تثبت لم التطويري والمستوى للتدريب ثالثال المستويات

 المرشـدين  علـى  وينبغي المرشد أداء لتحسين مهمة جميعها المتغيرات هذه أن اجمعوا على
 أعلى في كانت الذات فاعلية أن إلى الدراسة وتوصلت .أدائهم لتحسين هذه المتغيرات تطوير

 للتنبـؤ  مهـم  متغير الذات فاعلية أن بينت وقد التدريب في ززتع وأنها في التدريب مستوياتها
   .مستوى أعلى على وقد حصل المرشد بأداء
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  : الدراسات التي تتعلق باملرشد النفسي يف العمل اإلرشادي:ًثانيا
العالقة بين الرضا الـوظيفي وسـمات الشخـصية عنـد           " بعنوان  ) 1987( دراسة الفار   

  " .ظة عمانالمرشدين التربويين في محاف
هدف الدراسة التي أجريت في محافظة عمان إلي وصف مستوي الرضا عن العمـل      

وإلي استقصاء تأثير عدد مـن      ، عند المرشدين التربويين العاملين في وزارة التربية والتعليم       
وبالتحديد أجابت الدراسة عـن الـسؤالين       ، متغيرات الشخصية في درجة رضاهم عن العمل      

درجة الرضا عن المهنة عند المرشدين العاملين في مدارس الوزارة؟، وهل           ما  : اآلتيين وهما 
 تتأثر درجة الرضا عن المهنة بسمات الشخصية عند المرشدين العاملين في مدارس الوزارة؟

من جملة المرشدين   % 65يشكلون  ، مرشدا ومرشدة ) 78(وتكونت عينة الدراسة من     
ي مدينة عمان، وقد استخدمت الباحثة اختبـار  والمرشدات ممن يعملون في مدارس الوزارة ف      

مجـاالت هـي    ) 10(وتكون مـن    ، ومقياس الرضا عن العمل   ) 16(كاتل لعوامل الشخصية    
اإلدارة، واإلشراف، والرضا العام، وظروف العمل، والمحفزات المادية، وواجبـات العمـل،      

 توصلت الباحثـة إلـي      ومتطلبات العمل، والنمو، والتطور الذاتي، واالعتزاز بالمدرسة، وقد       
 العظمي من المرشدين التربويين كانوا راضين عـن عملهـم           ةوهي أن الغالبي  : النتائج التالية 

وأن السمات الشخصية لفئة الرضا المرتفع اختلفت عن الـسمات الشخـصية لفئـة الرضـا                
  .المتدني

  ".االتجاهات النفسية لألخصائي النفسي نحو عمله" بعنوان ): 1987( دراسة ياسين
حيث قـام  ، هدفت الدراسة إلي تحديد االتجاهات النفسية لألخصائي النفسي نحو عملة   

 أبعـاد  6 عبـارة وزعـت علـي    50الباحث بإعداد اختبار لقياس هذه االتجاهات مكون من   
وإشباع المهنـة   ، أساسية هي حب المهنة، والعالقات اإلنسانية، واإلعداد المهني لألخصائي          

وأهمية المهنة في المجتمع وسمات الشخصية المرتبطة بنجـاح         ، سيةلحاجات األخصائي النف  
) 60( وقد طبق المقياس علي عينتين أساسيتين األولـي تتكـون مـن           ، األخصائي في عملة  

أخصائي نفسي ممارس لإلرشاد مـن      ) 50(والثانية تتكون من    ، أخصائي نفسي تحت األعداد   
 لألخصائي النفسي تحت اإلعـداد تختلـف        وأظهرت النتائج أن االتجاهات النفسية    ، الجنسين  

وأن االتجاهات النفسية لألخصائي النفسي تختلف بـاختالف    ، باختالف الجنس لصالح اإلناث     
الخبرة فاألخصائي النفسي ذو الخبرة العالية يتمتع بالرضا عن العمل كمـا تختلـف أيـضاً                

أثر بعدة عوامل نحو مهنة      طبيعة العمل وأن االتجاهات النفسية لألخصائي النفسي تت        فباختال
واإلعداد لها والعالقات اإلنسانية وأهمية المهنة في المجتمـع وتقبلـه      ، مثل عامل حب المهنة   

  .لها
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تقييم فعالية المرشد التربوي كما يدركها بعنوان ، )1988( أبو الهيجاء دراسة
  .المديرون والمعلمون والمرشدون والمسترشدون في المدرسة األردنية

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها  مرشدا ومرشدة، )520(عينة الدراسة  و شملت 
 حول تقييم فاعلية المرشد  الفئات األربعنالدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بي

ن أكثر الصفات توافراً في المرشد التربوي الفعال، كما أ، وقد تبين من النتائج أيضاً المدرسي
ية ما ر على سالمحافظةهدوء عند مواجهة مشاكل الطالب، وال: ربع هيأدركتها الفئات األ
  . والعالقات الجيدة مع المجتمع،يدلي به المسترشد

دور المرشد التربوي في تحقيق أهدافه العلمية       "بعنوان) 1988(دراسة أبو عطية والرفاعي     
  .والمهنية والنفسية للمرحلة الثانوية بالكويت

 في المدارس الكويتيـة     نعرف على آراء المديرين والمرشدي    وهدفت الدراسة إلى الت   
حول أثر الخدمات اإلرشادية في تحقيق أهداف النشاطات اإلرشادية في المرحلـة الثانويـة               
وذلك من خالل التعرف على درجة مساهمة المرشد التربوي في تحقيق النشاطات اإلرشادية             

تان بتصميم اسـتبانه الدراسـة، والتـي    وحاجة الطالب من هذه النشاطات، حيث قامت الباحث      
  ).األكاديمي، المهني، النفسي( فقرة صنفت إلى ثالثة مجاالت26اشتملت على 

من المديرين والمرشدين أكدوا بأن المرشد يعمل       ) 90: (وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية    
النمـو الـشامل    على تحقيق النشاطات اإلرشادية األكاديمية والمهنية والنفسية التـي تحقـق            

  .المتكامل لطالب المرحلة الثانوية
%) 91يرى المديرون أن نسبة مساهمة المرشدين في النشاطات األكاديمية قد بلغـت   

كمـا  %).92(بينما يرى المرشدون أن درجة مساهمتهم في النشاطات اإلرشادية األكاديميـة            
لة بـالنمو النفـسي     وأظهرت إجابات المديرين أن درجة مساهمة المرشد التربـوي المتـص          

بينما يرى المرشدون أن درجة مساهمتهم في النشاطات اإلرشادية النفسية قد بلغـت             %) 87(
وأشارت النتائج أن درجة مساهمة المرشد التربوي في المجال المهنـي قـد بلـغ               %). 90(
  %).91(بينما يرى المرشدون أن درجة مساهمتهم في هذا المجال %) 89(

  
بعنوان االحتراق النفـسي لـدى المرشـدين التربـويين          ) : 1991(دراسة الحرتاوي   

  . األردنيين
وهدفت الدراسة إلي الكشف عن مستوي االحتراق النفسي لـدي المرشـدين التربـويين              

المؤهل العلمي وسنوات الخدمة وعـدد      ، األردنيين ومن ثم بيان أثر كل من متغيرات الجنس        
وطبقـت الباحثـة    . درجة االحتراف النفـسي   الطالب الذي يتعاون المرشد معهم شهرياً في        
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) 84(ذي األبعاد الثالث وذلك علي عينة مكونـة مـن           " ماسالش لالحتراق النفسي    " مقياس  
مرشداً ومرشدة تم اختيارهم عشوائياً من المدارس الحكوميـة التابعـة لمحافظـات شـمال               

  -: ةوبعد فحص البيانات وتحليلها توصلت الباحثة للنتائج التالي، المملكة
يعاني المرشدون التربويين في المملكة األردنية الهاشمية مـن درجـة متوسـطة مـن                -1

  .االحتراق النفسي 
هناك فروق ذات دالله بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على تكرار وشـدة               -2

تعزى إلي متغير الجنس وذلك لصالح الذكور الذين سجلوا درجة          " ماسالش"أبعاد مقياس   
 . الحتراق النفسي من اإلناث على مستوي الشدة عند اإلناث أعلى من الذكورأعلي من ا

لم تكشف الدراسة عن وجود أية فروق ذات داللة إحصائية على درجة االحتراق 
المؤهل العلمي ( وشدتها تعزى إلي متغير " ماسالش"النفسي على تكرار أبعاد مقياس 

  ) .  وسنوات الخدمة 
توقعات المرشدين والمديرين والمعلمين لدور المرشد نوان بع) 1992(  األقرعدراسة

   . ومستواه العلمي وتأهيله وجنسهة المرشدخبربفي األردن و عالقتها 
 توقعات المرشدين والمديرين والمعلمين لدور المرشد في الدراسة للتعرف على هدفت

) 79(شملت العينة ، حيث  ومستواه العلمي وتأهيله وجنسهة المرشدخبرب و عالقتها األردن
تبين . مديرة) 100(مديراً و) 22( ومرشدة) 94(مرشداً و ) 20(معلمة و) 24(معلماً و 

 والمديرين والمرشدين لدور النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين توقعات المعلمين
ة  تعزى للجنس والمستوى العلمي والخبرة، في حين لم يكن هناك فروق ذات داللالمرشد

  . تعزى للتأهيل والمرشدين لدور المرشدإحصائية في توقعات المعلمين والمديرين
  

المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في  بعنوان )1992(عامودي ال  دراسة
   . األردنيةالمدارس الحكومية

تعرف على المشكالت التي تواجه المرشدين التربويين في المدارس لل هدفت الدراسة
، واستقصاء عالقة هذه المشكالت بتأهيل المرشد الدراسي وسنوات الخبرة  األردنيةيةالحكوم

 إلى أن أكبر عدد من المشكالت لدى المرشدين لدراسة توصلت ا،في اإلرشاد وجنسه
مجال المشكالت الفنية، واالتجاهات نحو العملية :  تباعاًالتربويين ظهر في المجاالت التالية
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أما المجاالت التي ظهر فيها أقل عدد من المشكالت  ،، والتدريب المهنياإلرشادية، واإلعداد
مجال ظروف العمل، ومجال الظروف الشخصية والمعيشية، واإلدارة، والهيئة :  تباعاًفكانت

 في متوسطات المشكالت لدى  ذات داللة إحصائية فروق الدراسةالتدريسية، كما وجدت
خبرة في اإلرشاد، وانه ال توجد فروق في المرشدين تعزى إلى كل من الجنس، وال

   .متوسطات المشكالت لدى المرشدين تعزى إلى التأهيل
 فعاليـة  بتقييم وعالقته المقابلة لتقنيات المرشد استخدام"  بعنوان):1993 ( دراسة الترك

 ."والمديرين والمسترشدين المشرفين قبل من المرشد
 تقييم وبين المقابلة لفنيات المرشد ستخداما بين العالقة استقصاء إلى الدراسة وهدفت

 المـنهج  الباحـث  اسـتخدم  و . والمسترشدين والمديرين المشرفين قبل  من المرشد فعالية
 لتقـدير  الدارسـة  واسـتخدمت  ومرشدة مرشدا17 ) (من  العينة وتكونت التحليلي الوصفي
 فـي  ومرشـدة  مرشد قة لكلدقي ( 30 ) مدتها مقابلة تصوير المقابلة لفنيات المرشد استخدام

 بطبيعـة العمـل   الطلبـة  تعريف تستهدف أولية المقابلة تكون بحيث الواقعية، المرشد بيئة
 تقـدير  قائمـة  على واإلجابة المقابلة هذه مشاهدة اثنين مالحظين من طلب وقد اإلرشادي،

 لتقييم بالنسبة أما الغرض، لهذا تطويرها تم والتي ، المقابلة لفنيات المرشد المالحظ الستخدام
 لكل بذلك خاصة أدوات استخدام تم فقد والمشرفين والمديرين قبل المسترشدين من المرشدين

 .والمديرين والمشرفين المسترشدين من
 فعاليته وتقييم المقابلة لفنيات المرشد استخدام بين عالقة وجود الدراسة نتائج وأظهرت

  .مسترشدا أم يرامد أم مشرفًا كان سواء عن المقيم النظر بغض
تقدير األداء اإلرشادي للمرشدين التربويين من وجهة  بعنوان )1994(دراسة طالب 

  . نظر المشرفين والمسترشدين، وعالقته بمتغيرات جنس المرشد وتخصـصه وخبرته
. مسترشداً ومسترشدة) 756(مشرفاً ومشرفة و) 63( الدراسة من تألفت عينة و

ايناً في تقديرات المشرفين ألداء المرشدين التربويين فقد قدر أظهرت النتائج أن هناك تب
كما بينت النتائج وجود تباين في تقديرات ، المشرفون أن أداء المرشدين كان عالياً

وقد تأثرت تقديرات المشرفين ألداء المرشدين التربويين  ،المسترشدين ألداء المرشدين
ر أفضل من أداء المرشدات من وجهة نظر بمتغير الجنس وظهر أن أداء المرشدين الذكو

المشرفين عليهم في مجالين هما تخطيط برنامج التوجيه واإلرشاد في المدرسة  والتوجيه 
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جاءت تقديرات المشرفين ألداء المرشدات أفضل من المرشدين في ، كما واإلرشاد المهني
ء المرشدين بمتغير و تأثرت تقديرات المشرفين ألدا مجال االتصال بأولياء أمور الطلبة

تخصص المرشدين في أربعة مجاالت في حين تأثرت تقديرات المشرفين ألداء المرشدين 
 ولم تتأثر تقديرات المسترشدين بمتغير جنس ،بمتغير خبرة المرشد في أربعة مجاالت أيضاً

  . الطالب أو عمره
  

 وخبرته شد المر وجنسفاعلية الخدمات اإلرشادية بعنوان) 1995(  فريحات  دراسة
   .ا المسترشدوندركهكما ي

طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع والعاشر ) 200(تكونت عينة الدراسة من و
فروق ذات وجود  أشارت نتائج هذه الدراسة إلى،  في األردنواألول الثانوي والثاني ثانوي

 ، اإلرشاديةلعدد سنوات خبرات المرشد على فاعليته في تقديم الخدماتتعزى داللة إحصائية 
لجنس المرشد على فاعليته تعزى داللة إحصائية فروق ذات لم تظهر هذه الدراسة وجود و

  .اإلرشادية
  

 عند المرشد وخبرته العملية في تصال االة أثر مهاربعنوان ) 1987 ( الزبوندراسة
  .العلمي على تقبل المديرين والمعلمين للعملية اإلرشادية في األردنمؤهله اإلرشاد و

مديراً ومديرة باإلضافة ) 136(مرشداً ومرشدة و ) 136(تكونت عينة الدراسة من و
أظهرت . معلماً ومعلمة) 778(من المدرسين في مجتمع الدراسة وعددهم %) 25(إلى 

 ةخبرالمهارة االتصال وو هي النتائج أن نسبة التباين الذي تفسره متغيرات الدراسة المستقلة 
التقبل و اإلحالة (جنس في كل من متغيرات الدراسة التابعة الي و العلمالتأهيلالعلمية و
   .من عينتي المديرين والمعلمين لم تكن ذات داللة في كل) ةواالستشار

  
لكشف عن األدوار والوظائف التي يقوم بعنوان ا، )1998(الزغاليل والشرعة دراسة 

   .عليم األردنيةبها المرشد فعلياً في المدارس التابعة لوزارة التربية والت
 من مختلف مديريات التربية دة ومرشاًمرشد) 203(تكونت عينة الدراسة من وقد 

 أشارت النتائج الدراسة إلى أكثر األدوار الفعلية الممارسة من المرشدين .والتعليم في األردن
والمرشدات كانت في مجاالت وضع برامج لإلرشاد والتوجيه، وإرشاد الطلبة فردياً فيما 

علق بمشكالتهم الشخصية، والتعرف على المشكالت الصحية والجسمية التي يعاني منها يت
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الطلبة، وتحديد األساليب المناسبة لتنفيذ أهداف البرامج اإلرشادية، وتزويد الطلبة بمعلومات 
نشرات للطلبة وأولياء األمور والمدرسين حول العادات  عن المهن المختلفة، وإعداد

 على ة الطلبة بمعلومات حول الدراسة بعد المرحلة الثانوية، ومساعدة الطلبالدراسية، وتزويد
 والمعلمين على برامج اإلرشاد ةالوقاية من األمراض المعدية، واطالع األهل والطلب

  .والتوجيه، وتقديم الخدمات االستشارية للمعلمين
 تقـديم  فـي  ربويالت المرشد لدى المهارات فاعلية مدي"  بعنوان):2001 (دراسة النجار

 ."المرحلة الثانوية بطلبة اإلرشادية الخدمات
 لدي وفعاليتها التواصل لمهارات الجوهرية الفروق علي التعرف إلي الدراسة وهدفت

 عينة اشتملت حيث الثانوية، المدارس في المسترشدين الطلبة نظر وجهة التربوي من المرشد
 الباحـث  استخدم طالبة ( 170 ) طالبا ( 230 ) منهم طالب وطالبة ( 500 ) علي الدراسة
 الحـسابية  المتوسـطات  باسـتخدام  النتائج إحـصائيا  تحليل وتم الغرض لهذا أعدها استبانة

 الثنـائي،  التباين وتحليل التباين األحادي وتحليل االرتباط ومعامالت المعيارية، واالنحرافات
 المدارس في المرشد التربوي لدي شائعة تواصل مهارات توجد بأنه الدراسة نتائج وأظهرت

 تعزى المرشد التربوي لدي التواصل مهارات في إحصائية داللة ذات فروق توجد و الثانوية
  .الخبرة سنوات وعدد التخصص ولمتغير العلمي المؤهل ولمتغير الجنس لمتغير

مستوى ممارسة المرشدين التربويين قي فلسطين بعنوان ) 2001(دراسة الكرنز 
   م اإلرشادية وعالقتها ببعض المتغيراتألدواره
ن جميع المرشدين والمرشدات العاملين في مديريات بيت لحم، عينة الدراسة م تتكونو

 األدوار كثر أظهرت النتائج أن أ،مرشداً ومرشدة) 78(والخليل، وجنوب الخليل، وعددهم 
م التزام الطلبة بالدوام  بمتابعتهة المتعلقهي تلكاإلرشادية ممارسة من المرشدين التربويين 

على  ن درجة ممارسة المرشدين التربويين ألدوارهم اإلرشادية كانت متوسطة أ و،المدرسي
هالتهم  مؤواختالف  اختالف فئاتهم العمريةو ،اختالف جنسهم سواء الذكور منهم أو اإلناث

   .اختالف سنوات خبراتهم وعلى اختالف تخصصاتهم العلمية والعلمية 
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الكفايات اإلرشادية لدى مرشدي المدارس الرسمية بعنوان  )2002 (لعموشدراسة ا
  .وعالقتها ببعض المتغيرات

تكون مجتمع الدراسة من جميع مرشدي المدارس الحكومية في مديريات التربية و
أظهرت  ،اًمرشد) 177(والتعليم التابعة إلقليم الشمال األردني، وتألفت عينة الدراسة من 

فرة لدى المرشدين، بدرجة عالية في ثمان مجاالت من اكفايات اإلرشادية متولنتائج أن الا
 المجال األول الذي تضمن مجال التشخيص ومجال العالقة المهنية وهيمجاالت الدراسة، 

إعداد ومجال تفهم السلوك االجتماعي للمسترشد، ومهارات االتصال والسلوك غير اللفظي و
استخدام األساليب السلوكية   ولسة اإلرشادية وقيادتها فإدارة الج،البرنامج اإلرشادي

 ذات نه ال توجد فروقأوأشارت النتائج إلى  ، وأخيراً اتخاذ القرارات السليمة،والمعرفية
فر الكفايات التدريبية لدى المرشدين ترجع الختالف الجنس أو ا في توداللة إحصائية

فر ا ذات داللة إحصائية في تواًأما فيما يتعلق بمتغير الخبرة فقد وجد أن هناك فروق. التدريب
 ذات داللة ت أيضاً فروقالكفايات لدى المرشدين في اإلجابة على فقرات االستبيان، وقد وجد

إحصائية في توفر الكفايات لدى المرشدين ترجع إلى متغير التأهيل العلمي على مجال 
  .األحكام، لصالح حملة الدبلوم العاليالتقييم، وإصدار 
بعنوان الصعوبات التي تواجه مرشدي الطـالب فـي مدارسـي            ) 2002(دراسة الحفظي   

   .منطقة عسير التعليمية وعالقتها ببعض المتغيرات
وهدفت هذه الدراسة إلي كشف بعض الجوانب السلبية واإليجابية في عمليـة اإلرشـاد       

واقتـصرت عينـة البحـث علـي        ، مدارس منطقة عسير  كما يروه مرشدي الطالب ببعض      
مرشدا وقد قام الباحـث     ) 165(مرشدي الطالب المعينين رسمياً علي هذه الوظيفة وعددهم         

بإجراء تحليل مهني لعمل المرشد الطالبي من خالل استبانه قام بتطبيقها علي عينة عشوائية              
وقـد  ، لفة فـي منطقـة الريـاض    مرشداً ممن يعملون في مراحل التعليم المخت      ) 50(قوامها  

توصلت الدراسة إلي نتائج تتعلق بمهام المرشد من أهمها تنفيـذ خطـة اإلرشـاد ورعايـة                 
وإجراء اتـصاالت مـع     ، وتعريف الطالب وإرشادهم حول تنظيم وقت االستذكار      ، المعوقين

الت كما أن من أهم المـشك   ، وتزويد الطالب بمعلومات حول الفرص التعليمية     ، أولياء األمور 
وعـدم تـوفر اختبـارات نفـسية        ، التي يواجهها المرشدون هي شغلهم بأعمال كتابية كثيرة       

واإلدارة المدرسـية مـن     ، ووجود تعارض بين ما يتخذه المرشد     ، تساعدهم علي أداء عملهم   
  . إجراءات
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المعيقات المهنية لدى المرشدين التربويين فـي       " بعنوان   ) : 2003شبير،  ( دراسة  
   "ومية في قطاع غزة وعالقتهما في الرضا الوظيفيالمدارس الحك

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعيقات المهنية للمرشدين في المدارس الحكومية           
في قطاع غزة وعالقتها بالرضا الوظيفي، كما هدفت الدراسة إلى معرفة الفـروق المعنويـة       

فـي  ) الخبرة، والـسن    جنس المرشد التربوي، والتخصص العلمي، وسنوات       ( بين كل من    
) 144(المعيقات المهنية والرضا الوظيفي للمرشدين التربويين، وتكونت عينة الدراسـة مـن     

مرشدة تربوية من العاملين في المدارس الحكومية في محافظات غـزة واسـتخدام الباحـث               
بـويين،  استبانة المعيقات المهنية للمرشدين التربويين واستبانة الرضا الوظيفي للمرشدين التر         

واستخدم الباحث أيضا النسب المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبارات تحليـل التبـاين             
األحادي، اختبار توكي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أكثر فقرات المعيقات المهنية شيوعاً             
لدى المرشدين التربويين هي فقرة تمكن المرشد التربوي من مزاولة أعماله بصورة جيدة في              

ال توفر غرفة خاصة باإلرشاد وأن أكثر مجاالت المعيقات المهنية شيوعاً لدى المرشـدين              ح
التربويين هو مجال ظروف العمل، وبينت نتائج الدراسة أنه توجد عالقة سـالبة دالـة بـين            
الدرجة الكلية للمعيقات المهنية في حين توجد عالقة سالبة غير دالة بـين الدرجـة الكليـة                 

  .ية للمرشدين التربويين وكل من بعدي الحوافز والترقيات واإلمكانيات للمعيقات المهن
 المـدارس  فـي  التربـوي  المرشـد  أداء " بعنوان ): 2003    (السالمه دراسة 

 اإلداريـين  مـن  كـل  نظر ةهوج من وقباطية جنين مديريتي مدارس في الثانوية الحكومية
  ." والمعلمين

 الحكومية الثانوية المدارس في التربوي المرشد أداء على التعرف إلى الدراسة وهدفت
 وأجريـت  والمعلمين،  اإلداريين من كل نظر وجهة من وقباطية جنين مديريتي مدارس في

هـي   مجاالت أربعة ضمت إستبانة بتطوير الباحث وقام بأكمله، الدراسة مجتمع على الدراسة
، )التطبيقـي  الفني المجال المهنيو العلمي المجال الشخصية مجال االجتماعية العالقات مجال(

 :التالية النتائج من عدد إلى الحالية الدراسة توصلت وقد

 مـدارس  في الثانوية الحكومية المدارس في التربوي المرشد أداء مستوى أن اتضح

 بـين  األولـى  المرتبـة  علـى  الشخصي وحصل المجال كبيرا، كان وقباطية مديريتي جنين
 ،والمعلمين اإلداريين من كل نظر وجهة من التربوي المرشد داءأ مستوى حيث كان المجاالت
 المرتبـة  على حصل االجتماعية ومجال العالقات الثانية المرتبة على المهني المجال وحصل
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 نتـائج  مـن  تبـين   وكذلك،الرابعة على المرتبة التطبيقي الفني المجال حصل حين في الثالثة

  :اآلتية للمتغيرات تبعا يختلف يالتربو المرشد أداء مستوى أن الدراسة
 مديرية في مستوى أدائه من أعلى جنين مديرية في التربوي المرشد أداء مستوى أن

، كما تبين أن مستوى أداء المرشد يختلف تبعاً لمتغير الجنس فمستوى أداء المرشـد   قباطية
ف أداء المرشـد  عند اإلناث أعلى من مستوى أداءه عن الذكور في جميع المجاالت، كما يختل   

  .في جميع المجاالت تبعاً لمتغير الخبرة والتأهيل العلمي والتخصص
  

بعنوان درجة الرضا الوظيفي لدي مرشدي ومرشـدات المـدارس          ) 2003( دراسة مقبول   
  . الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية

 لدي مرشدي ومرشدات المدارس     وهدفت الدراسة إلي معرفة درجة الرضا الوظيفي      
ولتحقيق هذه األهـداف    ، الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية        

اختيرت عينة الدراسة من المرشدين والمرشدات في المدارس الحكومية في محافظات الضفة            
رها معتمدة علي   مرشدا ومرشدة، واستخدمت الباحثة إستبانة قامت بتطوي      ) 235(من  ، الغربية

التي تتعلق بالعوامل المشجعة وغير المشجعة التخاذ اإلرشاد مهنة         ) 1999(استبانه أبو فرحة    
  :في فلسطين، وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية

، إن الدرجة الكلية للمعدل العام للرضا الوظيفي للمرشدين والمرشدات كانت  متوسـطة             -
وكان مجال العالقة مـع الهيئـة       %) 66,2(إلي  حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة      

التدريسية في المرتبة األولي لمجاالت الرضا حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلي            
حيث وصـلت النـسبة     ، بينما كان مجال أنظمة الرواتب في المرتبة األخيرة       %) 76,2(

  %). 40,2(المئوية لالستجابة إلي 
في درجة الرضا الوظيفي لدي     ) a=0,05( مستوي   توجد فروق ذات دالله إحصائية عند      -

تعزي لمتغيـرات   ، مرشدي ومرشدات المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية       
، وعـدد األوالد    ، والحالة االجتماعيـة    ، والخبرة  ، والمؤهل العلمي   ، العمر  ، الجنس

 . وعدد الطلبة، ومكان السكن

في درجة الرضا الـوظيفي     ) a=0,05(ويال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مست        -
تعزي لمتغير  ، لدي مرشدي ومرشدات المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية        

 .مستوى الدخل
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 دراسـة  – والممارسة األهمية بين الطالبي المرشد مهام"  بعنوان):2004 (دراسة السميح
  . "التعليمية ضالريا بمنطقة العام مدارس التعليم ومرشدي مديري على ميدانية

 الكبرى األهمية ذات الطالبي المرشد مهام على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت وقد
 مهام من التحقق وكذلك ، الطالبيين والمرشدين المدارس مديري وجهة نظر من والصغرى

 بعـض  الختالف اإلحصائي األثر وبيان والصغرى الممارسة الكبرى ذات الطالبي المرشد
 المرشـد  مهـام  ممارسـة  درجة تحديد والمرشدين في للمديرين المهمة ةالشخصي السمات
 التوجيـه  في لمهامه ممارسة المرشد دون تحول معوقات عشر أهم ترتيب وأخيرا الطالبي

 العشوائية العينة بطريقة العينة اختيرت الفئتين، وقد نظر وجهة خالل من الطالبي واإلرشاد
 ، األهـداف  تلك تحقيق أجل استبانة من صممت وقد رداً،ف (165 ) قوامها كان التي الطبقية
 ، الطالبـي  مهام المرشـد  ممارسة بأهمية تتعلق نتائج إلى الدراسة هذه توصلت فقد وعليه
بمنطقـة   التعلـيم  مـدارس  ومرشـدي  مديري نظر وجهتي خالل من عمله معوقات وكذلك

 :يلي كما النتائج أهم كانت وقد، الرياض
 تحديد في التعليمية الرياض بمنطقة العام التعليم مدارس ومرشدي ريمدي من كل اتفاق -1

 المهام تحديد في اتفاقهم وكذلك الطالبي، المرشد مهام من الكبرى األهمية العشر ذات المهام
  .األهمية الصغرى ذات السبع

 تحديد في التعليمية الرياض بمنطقة العام التعليم مدارس ومرشدي مديري من كل  اتفاق-2
 العشر الممارسات تحديد في اتفاقهم وكذلك الطالبي، المرشد لمهام الكبرى الممارسات العشر

  .اليومي عمله في الطالبي لمهام المرشد الصغرى
 بمنطقـة  العـام  التعلـيم  مدارس ومرشدي مديري بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد-3

  .الطالب المرشد مهام التعليمية في الرياض
 المرشـد  مهـام  ممارسـة  في التعليمية المرحلة لعامل إحصائية داللة اتذ فروق جدتو-4

 .الطالبي
 تحديد في الوظيفة وعامل التعليمية المرحلة عامل بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد- 5

 .الطالبي مهام المرشد ممارسة
 مـن  ليـسوا  الدراسـة  هـذه  فـي  المشاركين المرشدين من الغالبية أن الدراسة  بينت-6

  .فقط الخبرة أصحاب من هم وإنما الطالبي، التوجيه واإلرشاد في المتخصصين
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 واختالفهـا بـاختالف   الكفايات اإلرشادية المدركة    بعنوان  ) 2008(  دراسة زريقي 

  . التأهيل والتدريب والخبرة وجنس المرشد في المدارس األردنية
فظات عمان والزرقـاء  مرشداً ومرشدة في محا   ) 184 (من عينة عشوائية    اختياروتم  

ذلك تم بناء أداة خاصـة للتعـرف   ولتحقيق  ،  )794(واربد، ومن مجتمع عدد أفراده اإلجمالي     
 على تسع مجاالت، وقد     فقرة موزعة ) 89( مكونة من    على درجة امتالك الكفايات اإلرشادية    
التوصل إلى مستوى صدق ومعـامالت ثبـات مقبولـة          وضعت األداة بصيغتها النهائية بعد      

  .ايات البحث العلمي، وإدخال التعديالت الالزمة وبما أشارت إليه نتائج التحكيم والتجريبلغ
ممن شملتهم الدراسة الحالية أظهرت النتائج أن مرشدي المدارس الحكومية و

يمتلكون درجة عالية جداً في مجالين من مجاالت الدراسة، وبدرجة عالية في السبعة 
 مجال تنفيذ اإلرشاد الفردي :ت اإلرشادية مرتبة تنازلياً كما يليالمجاالت المتبقية من الكفايا

ويليه مجال االلتزام بالمعايير األخالقية ومعايير التطور  والجماعي احتل المرتبة األولى
في المدرسة تاله مجال مساعدة الطلبة لتحسين  المهني ثم مجال تنظيم برنامج اإلرشاد

 تاله تطبيق ،ةاإلنمائية الطلبة على فهم خصائصهم ثم مجال مساعد، تحصيلهم األكاديمي
ثم مجال ، التوجيه المهني للطلبة ثم تقييم الطلبة وتفسير المعلومات تاله تقديم االستشارات

  .تطبيق األبحاث وتقييم البرنامج اإلرشادي الذي احتل المرتبة األخيرة
ج إلى أنه ال توجد  النتائبالنسبة لمتغيري التأهيل العلمي وجنس المرشد، أشارتو

اختالف درجة   إلىفروق في امتالك الكفايات اإلرشادية المدركة لدي المرشدين ترجع
  فروق ذات داللة إحصائية في امتالكوجود أشارت النتائج إلى .الجنس التأهيل العلمي أو

  ذويلكفايات اإلرشادية المدركة ترجع إلى متغير الخبرة ولصالح المرشدين منل المرشدين
وفيما  .) سنوات5-2 (ةمتوسطالو)  سنوات فأكثر6 ( لي في الخبرة اإلرشاديةعاالالمستوى 

 ذات داللة إحصائية في امتالك الكفايات اإلرشادية اًد فروقو وجيتعلق بمتغير التدريب لوحظ
  .دورتين ثم ثالث دورات فأكثرالذين شاركوا في لدى المرشدين ولصالح المرشدين 
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 بضرورة إجراء المزيد من الدراسـات حـول موضـوع           يوصىلسابقة  وفي ضوء النتائج ا   
الكفايات اإلرشادية للمرشدين مع التركيز على جوانب أخرى لم تهـتم بهـا هـذه الدراسـة                 

الكفايات اإلرشادية المعدة كأداة تقييم ذاتي لدى المرشدين وتطويرهـا        استبيان   واالستفادة من   
  .ينكبرامج تدريب خاصة لرفع كفايات المرشد

العالقـة بـين الـصفات الشخـصية واتجاهـات      "بعنوان ): Roy  1980 ,(دراسة 
  .المرشدين نحو عملهم وفعاليتهم اإلرشادية

هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين الصفات الشخصية واتجاهات المرشـدين نحـو           
) 32(عملهم وفعاليتهم اإلرشادية في إحدى الواليات األمريكية، وتكونت عينة الدراسة مـن             

مسترشد، واستخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار كاليفورنيا النفـسي وذلـك            ) 69(مرشد و 
لقياس الصفات المختارة للمرشدين واختبار بورتر التجاهات المرشدين نحو عملهم ومقيـاس            

  .لتقيم أداء المرشد
 وأظهرت نتائج الدراسة بان المرشدين األكثر فعالية هو األكثـر اهتمامـاً بخبـرات             
وشعور اآلخرين وهم األكثر قدرة على تحمل المسؤولية، واألكثر تقـبالً للـذات، واألكثـر               
تسامحاً ومرونة مع اآلخرين، ومن حيث االتجاهات كان المرشدون ذوي الفعالية اإلرشـادية             

  .العالية أكثر رضا وقناعة في عملهم وأنفسهم
  

على أداء المرشـدين التربـويين    أثر اإلعداد المهني  " بعنوان): Brent , 1981( دراسة
  "واألخصائيين النفسانيين

 إعـداد  حيـث  مـن  النفسانيين واألخصائيين التربويين المرشدين آراء معرفة إلى هدفت

 هـذه  طبقـت  اإلرشاد، إجازة إلى المرشد يحتاج كان إذا ما ومعرفة وتأهيله أكاديميا المرشد

 عنـد  الخبـرة  سـنوات  معدل وبلغ دامرش ( 116 ) بلغت عينة على الطرفين على الدراسة

 الحاصلين المرشدين من (% 68 ) اهو مؤهالتهم أد مقاطعة (من سنوات ( 9.4 ) المرشدين

 (% 12 ) ماجستير و درجة على منهم حاصلون (% 18 ) و الماجستير من أعلى درجة على

 دراسةال وأوضحت ماجستير، من  أقل المرشدين من (%2 ) و دكتوراه درجة على حاصلون

 إلجـازة  النفس علماء من حماسا كانوا أكثر المرشدين أن التربويين المرشدين نظر وجهة من

 التربـويين  المرشـدين  من الطـرفين  كال أن الدراسة أوضحت وكما تربويا، وتأهيله المرشد

  .اإلرشاد إجازة في إلى بحاجة المرشدين بأن يرون النفسيين واألخصائيين
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  "تقييم اتجاهات المرشدين نحو عملهم" بعنوان )Pince , 1982(دراسة 
هدفت الدراسة إلى تحديد اتجاهات المرشدين نحو عملهم، وتكونت عينه الدراسة من            

، وتكونـت  "ويمك بالواليات المتحدة األمريكيـة "مرشد يعملون بقسم التعليم في والية       ) 185(
ة اإلرشاد النفسي، وأسـفرت     فقرة من إعداد مديري   ) 30(أداة الدراسة من استبيان مكون من       

نتائج الدراسة عن اتجاهات إيجابية للمرشدين نحو العمل، والمرشدون الذين أعمارهم فـوق             
الخمسين عبروا عن مواقف أقل إيجابية اتجاه العمل، لكن المرشدين الذين تتراوح أعمـارهم              

ر من الذكور،    سنة أبدوا اتجاهات إيجابية أكثر، المرشدات أظهرن استجابات أكث         40-31من  
  .المرشدون ذو الخبرة الكبيرة أظهروا اتجاهات إيجابية نحو العمل

  
تقويم أداء المرشد التربـوي  " بعنوان ): Habner & Martin , 1983 ( دراسة

  "وعالقة ذلك باألمانة العلمية والخبرة 
وهدفت الدراسة إلى التعرف على صفات المرشد التربوي وتوقعـات المـسترشدين            

م بعملية اإلرشاد، كما هدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين أمانة المرشـد وخبرتـه،           وقناعته
مـسترشداً، وأظهـرت نتـائج      ) 72(مرشداً و  ) 55(حيث تناول الباحثان عينة الدراسة من       

الدراسة ان المرشد الجيد يتصف بالخبرة والمهارة فـي عملـة واإليجابيـة فـي عالقاتـه                 
شاركة في العملية اإلرشادية ويتصف باألمان والثقة بمن حولـه،         االجتماعية مع األطراف الم   

  .كما يتصف بتوفير المناخ الجيد والراحة للمسترشدين
  

دراسة أثر هدفت إلى )   (Epperson, Bushway & Warman, 1983دراسة 
 استمرار المسترشد في حضور فيجنس المرشد و خبرته و تفهمه لمشكلة المسترشد 

 النتائج أظهرت .طالباُ و طالبة جامعي) 758(تكونت عينة الدراسة من ية، اإلرشادالجلسات 
كما  يزيد من دافعية المسترشد لاللتزام بحضور الجلسات، أن تفهم المرشد لمشكلة المسترشد

  . ذات داللة تعزى لصالح الذكور والخبرةاًأظهرت النتائج فروق
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ستوى االحتراق الذاتي م" بعنوان ): Conoway & Christine , 1984(دراسة 
  )لدى المرشدين التربويين وعالقاتها بالمتغيرات الوظيفية واإلحصائية والشخصية 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات االحتراق الذاتي لدى المرشدين التربويين           
والمتغيـرات  ) صراع الدور ، غموض الدور ، نقص الدعم         ( وعالقتها بالمتغيرات الوظيفية    

التسلط ( والمتغيرات الشخصية   ) الخبرة  – الحالة االجتماعية    – الجنس   –العمر  ( ائية  اإلحص
مرشـداً تربويـاً    ) 115(، وتكونت عينة الدراسة من      )  تقبل الذات    – التوتر   – اإلنجازات   –

وأظهرت نتائج الدراسة أن المرشدين التربويين حققوا نسباً منخفضة في مقيـاس الشخـصية             
جال اإلنجاز الشخصي وقد كانت نسب االحتراق الذاتي مرتبطـة بـصورة           ونسباً أعلى في م   

كبيرة مع عبء العمل وصراع الدور والرضا الوظيفي وضغط العمل والدعم والوضوح فـي     
 وربطـت بمقـدار احتـراق ذاتـي      )القلق والجبن   ( توقعات المسترشد ومميزات الشخصية     

الدالئل نتائج المقادير، وكمـا يعـزى       ، والمتغيرات الوظيفية كمجموعة، كانت أفضل       مرتفع
اإلرهاق العاطفي للمرشدين التربويين إلى عبء العمل والذي سببه العديد من المهمات غيـر              

  .اإلشرافية والتي حددت عالقتهم واتصالهم بالطالب
  

 التربـويين،  المرشـدين  دور بين العالقة"  بعنوان:Duffus Eustace , 1995)(دراسة 
  "الوظيفي ضاوالر الدور، وغموض

 الدور، وغموض التربويين، المرشدين دور بين العالقات استكشاف إلى الدراسة هدفت
 لعمليـة  استجابوا شخصا ( 166 ) و مرشدا ( 221 ) من العينة الوظيفي، وتكونت والرضا
 فرضية 12 وشكلت عشوائية، بطريقة العينة الختيار العينة المترسبة أسلوب واستخدم المسح،
 أسـاليب  في الطريقة أحادي والتحليل المترابط أسلوب اإلحصاء واستخدم فحصت،و وجرت
 الـوظيفي  والرضا الدور صراع بين أن العالقة النتائج وأظهرت البيانات، تحليل في مختلفة

 الـوظيفي  بالرضا المرتبط فإن الدور عام وبشكل جدا، مهم االبتدائية المدارس في للمرشدين
  .إيجابيا كان
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 بقياس اثر االتجاهات العرقية (Steward & Boatwright, 1998)دراسة 
في ممارسة المرشد للكفايات ) العرق، التأهيل، التدريب، الخبرة(والمتغيرات الديموغرافية 
أظهرت النتائج إن . مرشدا) 115(، حيث طبقت الدراسة على اإلرشادية متعددة الثقافات

تؤثر على ممارسة المرشد للكفايات اإلرشادية متعددة االتجاهات العرقية، التأهيل، والخبرة، 
الثقافات، بينما لم تجد الدراسة اثراً للتدريب على ممارسة المرشد للكفايات اإلرشادية متعددة 

  .الثقافات
  

  

قياس مدى امتالك مرشدي المدارس لكفايات  هدفت (Eichenholtz, 2001)دراسة 
 على عينة من المرشدين ارسات اإلرشاديةالتكنولوجيا و استخدام الحاسوب في المم

من المرشدين يملكون مهارة  % 77.3 أن تبين،  مرشداً ومرشدة37المدرسيين مكونة من 
كما أكدت نتائج الدراسة . يمتلكون مهارة استخدام االنترنت% 97.5استخدام الكمبيوتر، وأن 

  .مهارة استخدام الكمبيوتربأن نظرة المرشد للفعالية مرتبطة 
أثر التوجه النظري هدفت إلى التعرف على  (Counstantine, 2001)راسة د
والجنس والعرق في كفايات المرشد في ) تكاملي، إنساني، سلوكي، سلوكي معرفي(للمرشد 

طالب ) 105(، كما يدركها المرشدون، حيث طبق االستبيان على اإلرشاد المتعدد الثقافات
أظهرت النتائج إن . شمال الشرقي في الواليات المتحدةماجستير في قسم اإلرشاد في منطقة ال

المرشدين ذوي التوجه التكاملي االنتقائي اظهروا مستويات أعلى في الكفاية اإلرشادية متعددة 
 الثقافات، وبينت النتائج أثراً لكل من متغير الجنس و العرق على كفايات المرشدين

 فـي  التربـويين  للمرشـدين  وظيفيال والرضا "بعنوان ):Hillman , 2001( دراسة 

  .وتاياجو ترينداد في الثانوية المدارس
 وضـرورة  الثانويـة  المدارس في التربوي المرشد دور مفهوم بلورة إلى هدفت الدراسة

  والمفهوم، الدور هذا بذلك توضح إلى معايير استناده
 االستجابة تم تيال المفاهيم تلك اكتشاف إلى التي هدفت الوصفية الدراسة الباحث واستخدم

 100 )و مدير مدرسة ( 35 )و تربويا مرشدا ( 35 ) من فتكونت الدراسة عينة وتكونت لها،
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 علـى الفئـات   وزعت والتي فقرة ( 37 ) من الدراسة أداة وتكونت .طالب ( 200 )و معلم (

 الرضا الوظيفي قائمة وهي استبانة المرشدون أعطي فقد المرشدين بخصوص أما المذكورة،

  . التربويون المرشدون بها يقوم رئيسية مجاالت (7 ) وتعطى فقرة ( 77 ) تحمل والتي
 والمـدراء  المرشـدين  مـن  كـل  بين المفهوم في كبيرة فروقات وجود النتائج بينت وقد

 بين المديرين المفاهيم في تشابه وجود و التربوي للمرشد المثالي الدور عن والطلبة والمعلمين

 كانت مفـاهيمهم  فقد والطلبة المعلمين عند المفاهيم أما التربوي المرشد ردو عن والمرشدين

 .والطلبـة  مفهوم المعلمين عن اختلفت التربويين المرشدين مفاهيم أن حين في تماما متشابهة

 الحقيقـي  حول المفهـوم  التربويين المرشدين لدى واالختالف التباين أن أيضا الدراسة وبينت

 وكمـا  .بعض الحـاالت  باستثناء الوظيفي برضاهم ضئيلة عالقة بينت فقد لخدماتهم والمثالي

 مـن  مـستوى عـال   لـديهم  كان الثانوية المدارس في التربويين المرشدين أن الدراسة بينت

   .عام بشكل الوظيفي المستوى
 ودور المرشد التربوي كما يدركه مدير" بعنوان ) Ghanadler, 2002(دراسة 

    . " المدارس
 نرس الثانوية الذيادللم مديراً )33(كونة من عينة م عينة الدراسة على اقتصرت

 وظائف أربعبتحديد  هؤالء   قاممضى عليهم أكثر من خمس سنوات في اإلدارة المدرسية
حقوق الطفل، والتسجيل والتوثيق اإلرشادي، ومهمات : هي وللمرشد التربوي في المدارس 

الدراسة أنه ال بد من هذه  بينت .حو البرامج اإلرشاديةإدارية، والتخطيط التربوي الموجه ن
، بالهدوء على حل المشكالت، والتحلي كالقدرة  بكفايات خاصةأن يتمتع المرشد التربوي

 األزمات، والتحلي بروح مع على االتصال الجيد مع األفراد، والقدرة على التعامل ةقدرالو
   .الدعابة
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  :إلرشاد الرتبوي الدراسات التي تتعلق با:ًثالثا
اإلرشاد التربوي في المدارس األساسـية العليـا        " بعنوان   ) : 2001(دراسة العاجز   

   " .والثانوية بمحافظات غزة المشكالت واقع وحلول
وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع اإلرشاد التربـوي ودور المرشـد التربـوي         

ساسـية العليـا والمـدارس الثانويـة        باإلضافة إلى المشكالت التي تواجهه في المدارس األ       
بمحافظات غزة ومدى عالقة هذه المشكالت بمتغير الجنس والمرحلـة التعليميـة والمنطقـة        

 105" التعليمية وتكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين في هذه المدارس والبالغ عددهم             
رشـدة بنـسبة    مرشـداً وم   ) 88( وبلغت عينة الدراسة    ) مرشد ومرشدة   " ( من المرشدين   

من مجتمع الدراسة، تم اختيارهم بالطريقة العـشوائية البـسيطة مـن المـديريات              % ) 84(
 فقرة موزعة على ثالثـة    27الثالث، ولجمع البيانات الالزمة تم تصميم استبانة اشتملت على          

 مجاالت باإلضافة إلى سؤال مفتوح في نهاية االستبانة وبينت نتائج الدراسة أن واقع اإلرشاد             
التربوي في المدارس بحاجة لعناية واهتمام أكبر مما هو موجود، وأن دور المرشد التربـوي        
فاعل وعليه مهمات كبيرة، كما أسفرت النتائج على أن مجال المشكالت المتعلقـة باإلعـداد               
والتدريب حاز على المرتبة األولى ثم ظروف العمل، ثم بعد ذلك اإلدارة والهيئة التدريـسية،           

النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات لمشكالت لـدى             وأظهرت  
المرشدين تعزى إلى كل من جنس المرشد والمرحلة التعليمية والمنطقة التعليمية التي يعمـل              

  .بها 
بعنوان فاعلية اإلرشاد التربوي من وجهة نظر طلبة المدارس ) 2001(دراسة أحمد 

  .ءالحكومية في محافظة الزرقا
 أظهرت النتائج أن هناك نظرة ".الب وطالباتط") 506(تألفت عينة الدراسة من و

السيكولوجي   وشكل المجال األول الذي يتضمن الجانب،يجابية نحو اإلرشاد التربويإ
المرتبة األولى وتاله المجال الثالث الذي يتضمن سمات المرشد ومن ثم المجال الرابع الذي 

، وجاء المجال الثاني الذي يتضمن الجانب العالجي في المرتبة يتضمن الجانب التنظيمي
 ترجع للجنس في  ذات داللة إحصائيةوجد فروقتأشارت النتائج إلى أنه ال كما  .األخيرة

اإلجابة عن فقرات االستبيان باستثناء مجال سمات المرشد، إذ وجدت فروق ذات داللة 
  .اإلناثلصالح إحصائية 
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اتجاهات مديري المدارس الحكومية بمحافظـات      "بعنوان  ) : 2003(دراسة عوض   
  " .غزة نحو اإلرشاد التربوي وعالقتها بأداء المرشد

وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة           
نحو اإلرشاد التربوي وعالقتها بأداء المرشد التربوي، حيث كانت عينـة البحـث مـديري               

% 85، وقد أسفرت النتائج على أن       2003حكومية بمحافظات غزة للعام الدراسي      المدارس ال 
من مديري المدارس لديهم اتجاهات إيجابية نحو اإلرشاد التربوي، وخلصت الدراسـة إلـى              
توصيات من أهمها إعطاء أهمية أكبر لبرامج اإلرشاد التربوي وذلك من خالل وضعها على              

عليم من حيث اإلعداد والتطوير، كما قدم الباحث مقترحـات          سلم أولويات وزارة التربية والت    
  .ومن أبرزها عمل دراسة لقياس اتجاهات الطلبة نحو اإلرشاد التربوي

هارات اإلرشاد واألساليب الضرورية م" بعنوان Muccuistion , 1997)  (دراسة
   "بمهارات وأساليب اإلرشاد إلجراء مقابلة فعالة وتطوير وإعداد قائمة

الى  أشارت نتائج الدراسة .مشرفاً لإلرشاد) 30(على عينة من ت عينة الدراسة تكون
 المشتقة من نظريات اإلرشاد النفسي الزالت تحتل المرتبة ساليبأن المهارات األساسية  واأل

 لمهارات  بحاجة المرشدينوأنأن مهارات اإلرشاد األسري تحتل المرتبة الثانية، واألولى، 
   .لإلرشاد متعدد الثقافاتو اإلرشاد الجمعي
ومستوى تمثل "  أخالقيات اإلرشاد"هدفت إلى دراسة Urofsky, 2000) ( دراسة 

المرشدين لها وممارستها والتأكيد على  أهمية العالقة ما بين النظرية والتطبيق في أخالقيات 
جريت على تم تحليل المقابالت التي أ.  من الكفايات المهمة في عمل المرشدةاإلرشاد كواحد

أظهرت نتائج الدراسة  وقد ،اإلرشادأخالقيات مهنة ضوعات  ذوي خبرة في مومرشدين) 7(
ن يشعرون بأهمية يفرة لدى المرشدين الممارسين وأن المرشداأن األخالقيات اإلرشادية متو

  .العالقة ما بين النظرية والتطبيق في أخالقيات اإلرشاد
  

قياس "بعنوان )  (Goodnough, Rashelle  & Carolyn, 2001دراسة 
   ."في تخصص االرشادالكفايات المتوافرة 

طالباً في تخصص اإلرشاد في مجموعة من ) 232(وتكونت عينة الدراسة من 
األول اختيار من متعدد والثاني أسئلة : استبيان مكون من قسمينالجامعات األمريكية، استخدم

 اجة إلى تدريس مساقات متقدمة في البحثأن الجامعات بح مفتوحة، أشارت نتائج الدراسة
والقياس في اإلرشاد، أما التدريب الميداني فبينت النتائج الحاجة إلى تدريب المرشدين على 

  .إقامة عالقة إرشادية ومهارات أساليب دراسة المسترشد
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  :تعقیب على الدراسات السابقة

و العربي أو العـالمي     بعد استعراض الدراسات السابقة سواء على المستوى المحلي أ        
 وجدت أن موضوع الدراسة الحالية لم يحظ بالبحث الكافي، حيث لم            -في حدود علم الباحثة   –

تعثر الباحثة على أي دراسة تناولت الذات المهنية للمرشدين النفسيين بالتوصيف الذي تعنيـه            
الدراسـات فـي    الباحثة للمفهوم، وبما تشتمله على أبعاد ولكنها رغم ذلك اتفقت مع عدد من              

بعض المجاالت التي تناولتها هذه الدراسات، وفي العينة واألهداف واتفقت مع بعـضها فـي               
  :النتائج، واختلفت مع األخرى كما هو موضح

  :  من حيث العينة -

ياسـين،  (،) 1987الفـار   (طبقت بعض الدراسات على المرشدين التربويين مثل دراسة         
، ) 2006عبد الجـواد،    (،  )2002الحفظي،  (،  )2003عوض،  (،)2003شبير،  (،)1987

، واختلفــت )Brent ،1981( ،)Roy ،1980( ،)Eugene ،1995(، )2008زريقــي، (
وكـذلك اختلفـت مـع    ،  حيث طبقت على األخصائيين النفسيين )1987،  ياسين(مع دراسة   

أبـو  (حيث طبقت على مديرين ومعلمين مرشدين، وكذلك اختلفـت مـع       ) 1992االقرع،  (
 )1988،أبو عيطة والرفاعي  (،   حيث كانت العينة لألخصائيين االجتماعيين     )1999النصر،  

) 1993التـرك،   ( كما واختلفت مع دراسة      ،فقد كانت العينة من مديري ومرشدي المدارس      
حيث كانـت العينـة مـن    )Poling ،1991 (حيث كانت على المشرف والمدير والمسترشد   

  .سأعضاء هيئة التدري

   : من حيث األهداف -

 حيث هدفت الدراسة إلـى الكـشف عـن          )1998الزغاليل وشرعة،   (اتفقت مع دراسة    
 حيث هدفت دراسـته إلـى       )2006عبد الجواد،   (،  األدوار والوظائف التي يقوم بها المرشد     

تناول فعالية الذات اإلرشادية لدى األخصائي النفسي المدرسي وعالقتها بالمناخ المدرسـي،            
 إلى دراسة أخالقيات اإلرشاد ومستوى تمثـل المرشـدين         حيث هدفت  )2000يوروفسكي،  (

،  حيث هدفت إلى دراسة فعالية اإلرشاد التربـوي        )2001أحمد،  ( واختلفت مع دراسة    . لها
 حيث هدفت إلى دراسة الصعوبات التي تواجه مرشـدي          )2002الحفظي،  (كما اختلفت مع    
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اسـته إلـى كـشف    حيث هـدفت در ) Duffus Eustace , 1995 (،الطالب في المدرسة
  .العالقات بين دور المرشدين التربويين وغموض الدور، والرضا الوظيفي

  : من حيث البيئة  -

حيث طبقت   ) 2003شبير،  (،  )2003عوض،  (،  )2001العاجز،  ( اتفقت مع دراسة    
مقبـول،  ( و )2003الـسالمة،   (،  الدراسة في المدارس األساسية العليا والثانوية بقطاع غزة       

زريقـي،  (، )1987الفـار،   (، ، واختلفت مع دراسة      قت في الضفة الغربية   ،حيث طب )2003
،  حيث طبقت في الكويـت     )1988،  والرفاعيأبو عيطة   (،  ، حيث طبقت في األردن    )2008

)Brent ، 1981(حيث طبقت في مقاطعة أداهو  ،)Hillman ،2001(ترينـداد  طبقت في  

  حيث طبقت في أمريكا) Eugene ،1995(وتاياجو، 
  
  : حيث النتائج من  -

 فقد أوضـحت نتـائج دراسـته أن المرشـدين          )2008زريقي  (تشابهت مع دراسة    
حصلوا على درجات عالية في مجال األداء المهني والمعايير األخالقية ودرجـة أقـل فـي                
التطور المهني والمعرفة األكاديمية، وأنه ال توجد فروق ترجع مع متغير الجـنس والمؤهـل     

 بالنسبة لمجال القـيم المهنيـة المتخصـصة،         )1995يجين  إ(ع دراسة   العلمي، كما اتفقت م   
، حيث أوضحت الدراسة المجال االجتماعي احتـل        )2005المشهداني  (واختلفت مع دراسة    

المرتبة األولى من المجال األكاديمي،ثم المجال النفسي، واتفقت معها في وجـود اختالفـات              
ـ لمتغير الجنس، وتـشابهت مـع درا   وجود فروق تعزى   متعزى لمتغير التخصص، وعد    ة س

، في بعض النتائج حيث وجدت أن هناك فروق ذات داللة احصائية تتعلق             )2002العموش  (
الزبـون  (ة  سواختلفت مع درا   ةسبمتغير الخبرة والتأهيل العلمي والتدريب، واختلفت مع درا       

لـم يكـن هنـاك     فيما يتعلق بمتغيري الخبرة العلمية والتأهيل العلمي والجنس حيث        )1987
  .فروق ذات دالالت إحصائية تعزى ألي من هذه المتغيرات 
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 :فروض الدراسة

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين بعد تقدير اآلخرين والمقـاييس الفرعيـة      . 1
 .لمقياس الذات المهنية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 2
زة على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغيـر الجـنس          الحكومية في محافظات غ   

 ) .مرشدة –مرشد (

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 3
الحكومية في محافظات غزة على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغيـر المرحلـة       

 ).أساسية دنيا ، أساسية عليا، ثانوي(العمرية التي يعمل فيها 

جد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس            ال تو  . 4
-25 سنة،   25أقل من   (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير العمر         

 ). سنة40 سنة، أكثر من 40

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 5
متـزوج ،  (ير الحالة االجتماعيـة الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغ     

 ).أعزب، أخرى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 6
بكالوريوس، (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير المؤهل الجامعي          

 ) .دراسات عليا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 7
شمال غـزة،   (كومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير المنطقة التعليمية        الح

 ). شرق غزة، غرب غزة، الوسطى، خان يونس، رفح

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 8
علم نفس، إرشـاد    (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير التخصص       

 ).ماعية، أخرىنفسي، خدمة اجت
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشـدي المـدارس              . 9
الحكومية في محافظات غزة على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغيـر الخبـرة             

 ) . سنوات7 سنوات، أكثر من 6 إلى 3 سنوات، من 3أقل من (

رس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات مرشدي المدا           . 10
أقل (الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير مستوى التأهيل والتدريب           

 ) . دورات فأكثر7 دورات، 6-3 دورات ،3من 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي متوسـطات درجـات متوسـطات               . 11
درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الذات المهنية تعـزى لمتغيـر            

 .)خدم ، ال يستخدميست(استخدام الحاسوب
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  رابعالفصل ال

  الطريقة واإلجراءات
 

 منهج الدراسة.  
 مجتمع الدراسة.  
 عينة الدراسة. 
 أدوات الدراسة.  
 صدق االستبانة. 

 ثبات االستبانة. 
 إجراءات الدراسة. 

 المعالجات اإلحصائية.  
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  الرابعالفصل 
  الطريقة واإلجراءات 

  :المقدمة
 في تنفيذ الدراسـة،     ةها الباحث تإلجراءات التي اتبع  يتناول هذا الفصل وصفاً مفصالً ل     

ومن ذلك تعريف منهج الدراسة، ووصف مجتمع الدراسة، وتحديد عينة الدراسة، وإعداد أداة             
، والتأكد من صدقها وثباتها، وبيـان إجـراءات الدراسـة، واألسـاليب             )االستبانة( الدراسة

   . يلي وصف لهذه اإلجراءاتاإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج، وفيما
  :منهج الدراسة: أوالً

وصف " اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعرف بأنه            
منظم للحقائق ولميزات مجموعة معينة أو ميدان مـن ميـادين المعرفـة الهامـة بطريقـة                 

    )62: 1985الخطيب وآخرون،". (موضوعية وصحيحة
   يـدرس ظـاهرة أو حـدثا أو قـضية موجـودة حاليـاً يمكـن                 وهو المنهج الذي  "  

  الحــصول منهــا علــى معلومــات تجيــب عــن أســئلة البحــث دون تــدخل الباحــث 
  )83: 1999األغا، واألستاذ،".( فيها

  :مجتمع الدراسة: ثانياً 
 من جميع مرشـدي ومرشـدات المـدارس الحكوميـة فـي             تكون مجتمع الدراسة  ي

مرشـداً ومرشـدة    ) 352( والبـالغ عـددهم      2010-2009محافظات غزة  للعام الدراسي      
  :توزيع مجتمع الدراسةيوضح ) 1(والجدول رقم 

   )1(جدول رقم 
  يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس ومكان العمل 

  المجموع  أنثى  ذكر  المديرية
 59 34 25 شمال غزة
 75 43 32 شرق غزة
 73 42 31 غرب غزة
 37 21 16 الوسطى

 77 42 35 خان يونس
 31 16 15 رفح

 352 198 154 اإلجمالي
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  : العينة االستطالعية-أ
مرشـداً ومرشـدة مـن المـدارس الحكوميـة          ) 40(تكون العينة االستطالعية من     

، وذلك للتأكـد    من خارج أفراد عينة الدراسة    بمحافظات غزة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية       
  .من صدق وثبات أداة الدراسة

  : الفعليةراسة عينة الد-ب
كافة أفراد المجتمع عند تطبيق أدوات الدراسة بعد اسـتبعاد أفـراد           الباحثة  استهدفت  

فـرداً،  ) 312(تكون من   ت عينة ال تأصبححيث  فرداً،  ) 40(العينة االستطالعية البالغ عددهم     
لي عدم اكتمال البيانات فيهـا، وبالتـا       وأاستبانة بسبب عدم استردادها     ) 33(وقد تم استبعاد    

، من مجتمع الدراسة  ) %89.42( فرداً بنسبة تمثل    ) 279(أصبحت عينة الدراسة تتكون من      
 الدراسة تبعاً للمتغيـرات     عينةتوزيع  تبين  ) 11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2(ول  اوالجد

  :المستقلة
  :متغير الجنس -1

   )2(جدول رقم 
  حسب الجنسيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

%سبة المئويةالن العدد  الجنس  

 43.37 121 ذكر

 56.63 158 أنثى

 100 279 المجموع

ولإلناث %) 43.37(يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية للذكور وصلت إلى           
  .ويعزى ذلك إلى أن عدد مدارس اإلناث أكثر من عدد مدارس الذكور%). 56.158(
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  :متغير المرحلة -2
   )3(جدول رقم 

  حسب المرحلةة الدراسة يوضح توزيع أفراد عين

 النسبة المئوية العدد  المرحلة
 59.86 167 أساسي

 40.14 112 ثانوي

 100 279 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية ألصحاب المدارس األساسية وصلت إلى            
وهذا يبـين أن غالبيـة    %) 40.14(وألصحاب المدارس الثانوية وصلت إلى    %) 59.86(

 .راسة من المدارس األساسيةمجتمع الد

  :متغير العمر -3
   )4(جدول رقم 

  حسب العمريوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد  العمر
 12.54 35  سنة25أقل من 

 57.35 160  سنة40-25من 

 30.11 84  سنة40أكثر من 

 100 279 المجموع

 سـنة   25ب األعمار األقل مـن      يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية ألصحا       
%) 57.35(سنة وصلت إلـى    ) 40 – 25من  (وألصحاب األعمار   %) 12.54(وصلت إلى   

وهذا يبين أن غالبية مجتمع     %) 30.11( سنة وصلت إلى     40وألصحاب األعمار األكثر من     
  . سنة40-25الدراسة هم من أصحاب األعمار األكثر من 
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  :متغير الحالة االجتماعية -4
   )5(جدول رقم 

  حسب الحالة االجتماعيةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

%النسبة المئوية العدد  الحالة االجتماعية  

 81.00 226 متزوج

 15.41 43 أعزب

)أرمل، مطلقة (أخرى  10 3.58 

 100 279 المجموع

%) 81.41(يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية للمتزوجين وصـلت إلـى             
وهذا يبين أن غالبيـة مجتمـع      %) 3.58(وأخرى  %) 15.41( ن وصلت إلى  وغير المتزوجي 

 .الدراسة هم من المتزوجين

  :متغير المؤهل التربوي -5
   )6(جدول رقم 

  حسب المؤهل العلمييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

%النسبة المئوية العدد  المؤهل التربوي  

 92.11 257 بكالوريوس

 7.89 22 دراسات عليا

 100 279 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئويـة لحملـة البكـالوريوس وصـلت إلـى       
وهذا يبـين أن غالبيـة مجتمـع        %) 7.89( وحملة الدراسات العليا وصلت إلى    %) 92.11(

 .الدراسة هم من حملة البكالوريوس
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 :متغير المنطقة التعليمية -6
   )7(جدول رقم 

  سب المنطقة التعليميةحيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
%النسبة المئوية العدد المنطقة التعليمية  

 14.34 40 شمال غزة
 20.07 56 شرق غزة
 21.86 61 غرب غزة
 11.47 32 الوسطى

 22.58 63 خان يونس
 9.68 27 رفح

 100 279 المجموع

 يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية لمجتمع الدراسة في مديرية شمال غـزة             
ولمجتمـع  %) 20.07(ولمجتمع الدراسة في شرق غزة وصلت إلـى       %) 14.34(وصلت إلى 

ولمجتمع الدراسة فـي الوسـطى وصـلت        %) 21.86(الدراسة في غرب غزة وصلت إلى       
ولمجتمع الدراسـة   %) 22.58(ولمجتمع الدراسة في خان يونس وصلت إلى      %) 11.47(إلى

  %).9.68(في رفح وصلت إلى
  

  :متغير التخصص -7
   )8(قم جدول ر

  حسب التخصصيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
%النسبة المئوية العدد  التخصص  
 32.62 91 علم نفس

 30.11 84 إرشاد نفسي
 24.73 69 خدمة اجتماعية

)فلسفة، علم اجتماع(أخرى  35 12.54 
 100 279 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية تخـصص علـم نفـس وصـلت إلـى                 
، وتخـصص خدمـة اجتماعيـة       %) 30.11(تخصص إرشاد نفسي وصلت إلى    %) 32.62(

وهـذا يبـين أن غالبيـة مجتمـع       %) 12.54(وأخرى وصلت إلى    %) 24.73(وصلت إلى   
 .الدراسة هم تخصص علم النفس واإلرشاد النفسي
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  :متغير عدد سنوات الخبرة -8
   )9(جدول رقم 

  ت الخبرةحسب عدد سنوايوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 
 النسبة المئوية العدد  عدد سنوات الخبرة

 38.35 107  سنوات3أقل من 
 26.88 75  سنوات7-3من 

 34.77 97  سنوات7أكثر من 
 100 279 المجموع

 سـنوات  3يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية ألصحاب الخبرة أقـل مـن           
%) 26.88(وات وصـلت إلـى    سن ) 7 – 3من  (وألصحاب الخبرة   %) 38.35(وصلت إلى   

وهذا يبين أن غالبية مجتمـع      %) 34.77( سنوات وصلت إلى     7وألصحاب الخبرة أكثر من     
  . سنوات3الدراسة هم من أصحاب الخبرة األقل من 

 
  :متغير عدد الدورات الحاصل عليها -9

   )10(جدول رقم 
  حسب عدد الدورات الحاصل عليهايوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد  رات الحاصل عليهاعدد الدو
 11.83 33  دورات3أقل من 

 31.90 89  دورات7-3من 
 56.27 157  دورات7أكثر من 

 100 279 المجموع

 3يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية ألصحاب الحاصلين على أقـل مـن               
ت وصـلت   دورا ) 7 – 3مـن   (وألصـحاب الـدورات     %) 11.83(دورات وصلت إلـى     

وهذا يبين  %) 56.27( دورات وصلت إلى     7وألصحاب الدورات األكثر من     %) 31.90(إلى
  . دورات7أن غالبية مجتمع الدراسة هم من أصحاب الدورات األكثر من 
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  :متغير استخدام الحاسوب -10
   )11(جدول رقم 
  حسب متغير استخدام الحاسوبيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 

 النسبة المئوية العدد  استخدام الحاسوب
 68.46 191 يستخدم

 31.54 88 ال يستخدم

 100 279 المجموع

يتضح من الجدول السابق أن النسبة المئوية ألصحاب الذين يـستخدمون الحاسـوب             
وهذا يبين أن غالبيـة     %) 31.54(والذين ال يستخدمون وصلت إلى    %) 68.46(وصلت إلى   

  .الحاسوبمجتمع الدراسة هم من الذين يستخدمون 
  

  :أداة الدراسة : رابعاً
الذات المهنية للمرشدين النفسيين في العمل اإلرشـادي  أعدت الباحثة استبانة لقياس    

االستبانة األداة الرئيـسية المالئمـة للدراسـة الميدانيـة          " ، حيث تعتبر     التربوي بقطاع غزة  
 200ملحـم،   " (يبللحصول على المعلومات والبيانات التي يجري تعبئتها من قبـل المـستج           

المتعلقـة بمـشكلة    وفي إطار األدب التربوي الحديث ، وفي ضوء الدراسات السابقة           ) 300:
عـن  المتخصصين في علم الـنفس  واستطالع رأي عينة من التي تم االطالع عليها،    الدراسة  

  :وفق الخطوات اآلتية، طريق المقابالت الشخصية
يوضح ) 1(فقرة والملحق رقم    ) 126(شملت   في صورتها األولية والتي      االستبانةإعداد   -

 . في صورتها األوليةاالستبانة
 .تعرض االستبانة علي المشرف من أجل اختيار مدى مالئمتها لجمع البيانا -
 .تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -
أفرز التحليـل   ومرشداً ومرشدة،   ) 104(التحليل العاملي على عينة قوامها      صدق   اءجرإ -

وقامت الباحثة بتوزيع الفقرات حسب ما أفرزه التحليـل العـاملي           عوامل  ) 10(العاملي  
 .يوضح ذلك) 2(والملحق عوامل ) 8(لى إوتوصلت 

 من المحكمين التربويين بعضهم أعضاء هيئة تـدريس فـي           )9( على   االستبانةعرض   -
 ليم، وكالة الغـوث،    ووزارة التربية والتعليم، ومديرات التربية والتع      ، الجامعة اإلسالمية 

 .يبين أعضاء لجنة التحكيم ) 3(والملحق رقم 
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فقـرات   فقـرة مـن      )32(تم حـذف     بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون       -
 بعـد  االسـتبانة كذلك تم تعديل وصياغة بعض الفقرات وقد بلغ عدد فقرات     و،  االستبانة

 حيث أعطـى لكـل فقـرة وزن    ،ثمانية أبعاد فقرة موزعة على    ) 94(صياغتها النهائية   
 :مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدول التاليمدرج وفق 

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق   موافق بشدة  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

 
لالستجابة موافق بدرجة كبيرة جداً وبذلك يكـون الـوزن          ) 5(اختارت الباحثة الدرجة    

الذات المهنية للمرشـدين    يتناسب مع االستجابة لمعرفة     وهو  % 100النسبي في هذه الحالة     
 فـي  االسـتبانة يبـين   ) 4( والملحق رقم    النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة      

 .صورتها النهائية

 :ولقد أصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من قسمين كالتالي -
  .عينة الدراسة يحتوي علي الخصائص العامة لمجتمع و:القسم األول

الـذات المهنيـة    فقرة موزعة علي ثمانية أبعاد تتنـاول        ) 94( يتكون من    :القسم الثاني 
  : كالتاليللمرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة

  .فقرات) 8(المعرفي ويتكون من : البعد األول -
  .فقرة) 16(األداء المهني ويتكون من : البعد الثاني -
  .فقرة) 14(سمات الشخصية ويتكون من : ثالبعد الثال -
  .فقرة) 13(النفسي ويتكون من : البعد الرابع -
  .فقرات) 8(الطموح المهني ويتكون من : البعد الخامس -
  .فقرة) 15(القيمي ويتكون من : البعد السادس -
  .فقرات) 6(االجتماعي ويتكون من : البعد السابع -
  .فقرة) 14( ويتكون من اآلخرينتقدير : البعد الثامن -

بغـرض  مرشداً ومرشدة   ) 40(أولية لالستبانة قوامها    إجراء دراسة استطالعية ميدانية      -
 .الحصول على قيم معامل الصدق والثبات وتعديل ما يتناسب

  :االستبانةصدق : خامساً

ويقصد بصدق االستبانة أن تقيس فقرات االستبانة ما وضعت لقياسه وقامت الباحثة 
  :انة بطريقتينبالتأكد من صدق االستب
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  :صدق المحكمين-1

 في صورتها األولية على مجموعة من أسـاتذة جـامعيين           االستبانةتم عرض   حيث  
ووزارة التربية والتعليم    اإلسالمية ةممن يعملون في الجامع   علم النفس   من المتخصصين في    و

حظـاتهم  في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائهـم ومال العالي ومديرياتها ووكالة الغوث     
 لالستبانة،  الثمانية ادبع من األ  بعد، ومدى انتماء الفقرات إلى كل       االستبانةحول مناسبة فقرات    

وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقـرات وتعـديل           
ابة على األبعاد الثمانية لالسـتن    فقرة موزعة   ) 94 ( االستبانة بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات    

  ):12(في الجدول رقم  هو موضح كما
  )12(جدول 

  أبعادھا من بعد حسب كل االستبانةیبین عدد فقرات 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  : صدق االتساق الداخلي-2

ويقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع البعـد              
قق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة      تحالذي تنتمي إليه هذه الفقرات وقد قامت الباحثة بال        

، وتم حساب معامل    ة تربوي /مرشد) 40( على عينة استطالعية مكونة من       االستبانةبتطبيق  
 االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة وكذلك تـم       أبعاد من   بعدارتباط بيرسون بين درجات كل      

الدرجة الكلية للبعد الـذي    حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االستبانة و          
  .) SPSS(تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

عدد   البعد
  الفقرات

  8  المعرفي: البعد األول
  16  األداء المهني: البعد الثاني
  14  سمات الشخصية: البعد الثالث

  13  النفسي: البعد الرابع
  8  الطموح المهني: البعد الخامس

  15  القيمي: لبعد السادسا
  6  االجتماعي: البعد السابع
  14  تقدير اآلخرين: البعد الثامن

  94  المجموع
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والدرجة الكلية ) المعرفي: (معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد األول
  ):13( كما هو مبين بالجدول رقم لفقراته

  )13(الجدول 

   مع الدرجة الكلیة للبعد األول"عرفي الم"  األولالبعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.521 .أعمل في مهنة اإلرشاد ألنها تتناسب مع تخصصي العلمي -1

 0.01دالة عند  0.710 .أتابع كل ما هو جديد في مجال اإلرشاد النفسي والتربوي -2

 0.01دالة عند  0.590 . المرتبطة بمهنتيأحرص علي حضور المؤتمرات والندوات -3

أمتلك االستراتيجيات المعرفية الفعالة لمساعدة الطلبة في مجـال التحـصيل             -4
 .األكاديمي

 0.01دالة عند  0.655

أمتلك المعرفة بالنظريات الحديثة في اإلرشاد النفسي وتطبيقاتها في العمليـة            -5
 .اإلرشادية 

 0.01دالة عند  0.755

 0.01دالة عند  0.756 .دة بيانات ومعلومات كافية ألغراض اإلرشاد واالستشارات المهنيةأمتلك قاع -6

 0.01دالة عند  0.425 .أتفهم مشاعر اآلخرين وقيمهم واتجاهاتهم -7

أتفهم شخصية الطلبة وحاجاتهم ودوافعهم وخصائصهم التمائية في المراحـل           -8
 .المختلفة

 0.05دالة عند  0.345

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(درجة حریة ر الجدولیة عند 

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

" البعـد األول    معامالت االرتباط بين كل فقـرة مـن فقـرات             الجدول السابق  يبين
دالـة عنـد   والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتبـاط المبينـة              "المعرفي  

-0.345(، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى           )0.01،  0.05(مستوى داللة   
 0.05الجدولية عند مـستوى داللـة       ر   المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) 0.756

  صـادقة لمـا      األول  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد        0.304  والتي تساوي     38ودرجة حرية   
  .وضعت لقياسه
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والدرجة الكلية لفقراته   ) األداء المهني  (:خلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الثاني     االتساق الدا 
  ):14(كما هو مبين بالجدول رقم 

  )14(الجدول 
   مع الدرجة الكلية للبعد الثاني"األداء المهني "  الثانيالبعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.01دالة عند  0.494 .نيات المقابلة اإلرشادية في جلسات اإلرشاد الفرديأوظف ف  .1
 0.01دالة عند  0.534 .أنظم حصص التوجيه الجمعي بكفاءة ومهنية لتحقيق األهداف المعدة من أجلها  .2
 0.01دالة عند  0.486 .أوظف الحاسوب في عملي اإلداري والفني  .3
 0.01دالة عند  0.667 .دين اإلنساني والمهنيأتواصل بفاعلية مع الطالب على الصعي  .4
 0.01دالة عند  0.671 .أشكل مجموعات اإلرشاد الجماعي وفق معايير واضحة ومحددة  .5

أمتلك القدرة على توعية الطالب وتنمية شخصياتهم من خالل جلسات اإلرشـاد الفـردي                .6
 .والجماعي

 0.01دالة عند  0.646

 المتعلقة بالخيارات المتاحة التخاذ القرار المناسب لحـل  أساعد المسترشد في طرح البدائل   .7
 .مشكالته

 0.01دالة عند  0.611

أستفيد من نتائج التقييم لتصميم برامج إرشادية مستقبلية تتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة        .8
 .الذين أعمل معهم

 0.01دالة عند  0.590

 0.01دالة عند  0.490 .ني وفي الوقت المناسبأمتلك مهارة إنهاء العالقة اإلرشادية بأسلوب مه  .9
 0.01دالة عند  0.478 .أوظف االختبارات والمقاييس اإلرشادية المختلفة الفردية والجماعية في العملية اإلرشادية.10
 0.01دالة عند  0.493 .أعد خطة العمل اإلرشادي الفصلية والشهرية وأطوعها حسب الحاجة.11
 0.01دالة عند  0.594 .ة ذوي االحتياجات الخاصةأقدم الدعم النفسي للطلب.12
 0.01دالة عند  0.531 .أمتلك مهارة إدارة االجتماعات مع المعلمين والطلبة وأولياء األمور.13

ألتزم بجلسات المجموعات العنقودية بهدف تبادل الخبرات وطلب االستـشارة مـن ذوي             .14
 .الخبرة والتخصص

 0.05دالة عند  0.370

 0.05دالة عند  0.396 .ة التوثيق لكل ما أقوم به من أنشطة إرشادية في السجالت والملفات الخاصةأمتلك مهار.15

أمتلك القدرة على تحديد الحاالت التي بحاجة للتحويل إلى المؤسسات ذات العالقة وأتابعها           .16
 .مع المختصين

 0.01دالة عند  0.635

  0.393) = 0.01 (وعند مستوى داللة) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولية عند درجة حرية 

األداء "  الثـاني البعد  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات     الجدول السابق  يبين
 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى              "المهني  

، ) 0.671-0.370(، ومعامالت االرتباط محـصورة بـين المـدى          )0.01،  0.05(داللة  
 ودرجة حريـة    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      ر المحسوبة اكبر من قيمة      روكذلك قيمة   

 .  صادقة لما وضعت لقياسهالثاني  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد 0.304  والتي تساوي 38
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والدرجة الكليـة   ) سمات الشخصية : (ت البعد الثالث  االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرا    
  ):15(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )15(الجدول 
  الثالث للبعد مع الدرجة الكلية "سمات الشخصية "  الثالث البعدمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة  عند  0.594 .تيأتمتع بمظهر الئق يتناسب مع مهن  1

 0.01دالة  عند  0.419 .أتعاون مع اآلخرين وأعمل بروح الفريق  2

 0.01دالة  عند  0.495 .أتمتع بالبشاشة وروح الدعابة واللباقة في الحديث  3

 0.01دالة  عند  0.696 .أفصل في العمل بين القضايا المهنية والشخصية  4

 0.01دالة  عند  0.529 .وف صعبةأتمكن من العمل تحت الضغط وفي ظر  5

 0.01دالة  عند  0.799 .أتمتع بروح القيادة والقدرة على إدارة الذات واألفراد  6

 0.01دالة  عند  0.462 .أتسامح وأقدم بعض التنازالت لصالح العمل ولتجنب المشكالت  7

 0.01دالة  عند  0.655 .أتصرف كنموذج وقدوة حسنة للطالب في المدرسة  8

 0.01دالة  عند  0.491 .عامل مع المواقف المفاجئة بجاهزية واستعدادأت  9

 0.01دالة  عند  0.407 .أنسحب بلباقة من المواقف المحرجة التي تتعارض مع مهنتي  10

 0.01دالة  عند  0.496 .أتميز باليقظة والحيوية والنشاط  11

 0.01دالة  عند  0.629 .أتحمل المسؤولية وأبادر في تقديم المساعدة  12

 0.05دالة  عند  0.344 .أتحلى بالصبر والسكينة وسعة الصدر وأتقبل النقد البناء  13

 0.01دالة  عند  0.393 .أمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي في محيط عملي  14

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    0.304 ) =0.05(وى داللة وعند مست) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

سمات "  الثالث البعد  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
 والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى              الشخصية

، ) 0.799-0.344(، ومعامالت االرتباط محصورة بـين المـدى         )0.01 ،   0.05(داللة  
 ودرجة حريـة    0.05الجدولية عند مستوى داللة     ر   المحسوبة اكبر من قيمة      روكذلك قيمة   

 .  صادقة لما وضعت لقياسهالثالث  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد 0.304  والتي تساوي 38
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والدرجة الكلية لفقراته كما ) النفسي: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الرابع
  ):16(بين بالجدول رقم هو م

  )16(الجدول 
  الرابع  للبعد مع الدرجة الكلية"النفسي" البعد الرابع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة  عند  0.590 .أشعر باألمن واالستقرار النفسي أثناء ممارسة مهنتي .1

 0.01دالة  عند  0.531 .قتهاأتقبل ذاتي وأفهمها على حقي .2

 0.01دالة  عند  0.795 .أشعر أن مهنتي تتالءم مع ميولي ورغباتي .3

 0.05دالة  عند  0.377 .أسيطر على انفعاالتي وأضبطها في المواقف المختلفة .4

 0.01دالة  عند  0.467 .أشعر باالنسجام والتكيف مع مهنة اإلرشاد .5

6. 
ساعدة الطلبة وإحداث تغييـر إيجـابي فـي         أشعر باالعتزاز عندما أنجح في م     

 .سلوكهم
 0.01دالة  عند  0.533

 0.05دالة  عند  0.365 .أستبصر لنقاط القوة والضعف في شخصيتي ، وأتقبلها .7

 0.05دالة  عند  0.369 .أتعرف علي مشاعري وأعبر عنها بصراحة ووضوح  .8

 0.01دالة  عند  0.673 .أشعر بالقناعة والرضا عن عملي في التوجيه واإلرشاد .9

 0.05دالة  عند  0.391 .أتخلص من الضغوطات والعوائق التي تعترضني أثناء عملي .10

 0.01دالة  عند  0.461 .أشعر باالغتراب داخل مدرستي .11

 0.01دالة  عند  0.447 .أنتهز أي فرصة مواتية ألغير مهنتي .12

 0.01دالة  عند  0.619 .لدي رغبة صادقة في العمل اإلرشادي .13
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 
    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

" البعـد الرابـع       معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات           الجدول السابق  يبين
ت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى    والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامال    "النفسي
، ) 0.795-0.365(، ومعامالت االرتباط محـصورة بـين المـدى          )0.01،  0.05(داللة  

 ودرجة حريـة    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      ر المحسوبة اكبر من قيمة      روكذلك قيمة   
  .لقياسه  صادقة لما وضعت الرابع  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد 0.304  والتي تساوي 38
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والدرجة الكلية ) الطموح المهني: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الخامس
  ):17(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )17(الجدول 
  الخامس  للبعد مع الدرجة الكلية"الطموح المهني" البعد الخامس معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 ستوى الداللةم

 0.01دالة  عند  0.669 .أسعى للحصول على مؤهالت عليا في تخصصي .1

 0.01دالة  عند  0.500 .أسعى دائماً للتطوير المهني واكتساب مهارات جديدة .2

3. 
أنقل أثر التدريب الذي أتلقاه للممارسة الفعلية في المدرسـة وأوظفـه لتطـوير              

 .أدائي
 0.01دالة  عند  0.416

 0.01دالة  عند  0.460 .حقيق ذاتي بما يتالءم مع قدراتي وإمكاناتيأسعى لت .4

 0.01دالة  عند  0.551 .أكتشف ميولي واهتماماتي وأطورها كلما أمكن .5

 0.05دالة  عند  0.400 .أوظف التغذية الراجعة من المشرفين في النمو والتطور المهني .6

 0.01دالة  عند  0.619 .اديأحرص على أن أكون مبدعاً ومجدداً في عملي اإلرش .7

 0.01دالة  عند  0.484 .أطمح إلى االرتقاء بوظيفتي .8

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

" البعـد الخـامس   قـرات    معامالت االرتباط بين كل فقرة من فالجدول السابق  يبين
  والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند              "الطموح المهني 
-0.400(، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى           )0.01،  0.05(مستوى داللة   

 0.05 الجدولية عند مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) 0.669
 صادقة لمـا    الخامس  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد        0.304  والتي تساوي     38جة حرية   ودر

  .وضعت لقياسه
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والدرجة الكليـة لفقراتـه   ) القيمي: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد السادس      
  ):18(كما هو مبين بالجدول رقم 

  )18(الجدول 
  السادس  للبعد مع الدرجة الكلية"القيمي" البعد السادس معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.01دالة  عند  0.522 .أحترم مبادئ وأخالقيات العمل اإلرشادي وألتزم بها .1

 0.01دالة  عند  0.561 .أراعي األمانة العلمية والمهنية في عملي .2

 0.01دالة  عند  0.507 .ضايا الملفات الساخنةأحترم المتطلبات القانونية واألخالقية في ق .3

 0.05دالة  عند  0.394 .أستشير المسترشد قبل البدء في أي خطوة أثناء العمل معه .4

 0.01دالة  عند  0.489 .أحترم مواعيد العمل وألتزم بها .5

6. 
أقدم خدمات اإلرشاد للمسترشدين على اختالف ظروفهم بغـض النظـر عـن             

 . الحالة الشخصيةالجنس أو المعتقد أو
 0.01دالة  عند  0.570

 0.01دالة  عند  0.432 .أعتذر عن أداء أي عمل يتنافى مع أخالقيات مهنة اإلرشاد .7

 0.01دالة  عند  0.462 .أحيد اتجاهاتي وانتماءاتي ومعتقداتي أثناء القيام بعملي  .8

 0.01ند دالة  ع 0.692 .أصدر أحكام موضوعية بعيداً عن النظرة الشخصية .9

 0.05دالة  عند  0.403 .أستثمر عالقاتي مع المسترشدين لتحقيق مكاسب شخصية .10

 0.01دالة  عند  0.414 .أشعر باالنتماء إلى مهنة اإلرشاد وأحرص على االرتقاء بها .11

 0.01دالة  عند  0.501 .أحترم القوانين والتعليمات المدرسية وأشجع الطالب على االلتزام بها .12

 0.01دالة  عند  0.528 .لى تغيير بعض االتجاهات السلبية التي كونها البعض عن مهنة اإلرشادأحرص ع .13

14. 
أتصرف بصراحة ووضوح مع المسترشد عندما أشعر أنني غير قادر على تقديم         

 .المساعدة له
 0.01دالة  عند  0.477

 0.01الة  عند د 0.469 .أعتذر عن تقديم الخدمة اإلرشادية لمسترشد يعمل معه مرشد آخر .15
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 
    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

" البعـد الـسادس     معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات     الجدول السابق  يبين
ين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مـستوى         والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يب       "القيمي
، ) 0.692-0.394(، ومعامالت االرتباط محـصورة بـين المـدى          )0.01،  0.05(داللة  

 ودرجة حريـة    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      ر المحسوبة اكبر من قيمة      روكذلك قيمة   
ة لمـا وضـعت     صـادق الـسادس   ، وبذلك تعتبر فقرات البعد      0.304  والتي تساوي     38

  .لقياسه
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والدرجة الكلية لفقراته ) االجتماعي: (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد السابع
  ):19(كما هو مبين بالجدول رقم 

  )19(الجدول 
  السابع  للبعد مع الدرجة الكلية" االجتماعي "البعد السابع معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

  الفقرة م
معامل 

 اطاالرتب
 مستوى الداللة

 0.01دالة  عند  0.550 .أنتمي إلى جماعة العمل وأتفاعل معها بإيجابية .1

 0.01دالة  عند  0.562 .أشارك في المناسبات االجتماعية لزمالئي في العمل  .2

 0.01دالة  عند  0.615 .أستطيع تكوين الصداقات بسهولة ويسر .3

 0.01دالة  عند  0.586 .اإلرشادأحقق مكانة اجتماعية من خالل عملي بمهنة  .4

 0.01دالة  عند  0.667 .أتواصل مع المجتمع المحلي للمساهمة في حل مشكالت الطلبة .5

 0.01دالة  عند  0.486 .أمورهم وأولياء الطالب مع إيجابية عالقات أبادر في تكوين .6

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ولیة عند درجة حریة ر الجد

" البعـد الـسابع       معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات           الجدول السابق  يبين
  والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد          "االجتماعي

-0.550(بـاط محـصورة بـين المـدى         ، ومعامالت االرت  )0.01،  0.05(مستوى داللة   
 0.05 الجدولية عند مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) 0.667

  صـادقة لمـا   السابع  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد     0.304  والتي تساوي     38ودرجة حرية   
  .وضعت لقياسه
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والدرجـة الكليـة    ) خـرين تقدير اال : (االتساق الداخلي ألداة الدراسة لفقرات البعد الثامن      
  ):20(لفقراته كما هو مبين بالجدول رقم 

  )20(الجدول 
  الثامن  للبعد مع الدرجة الكلية" تقدير االخرين"البعد الثامن معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

معامل   الفقرة م
 االرتباط

 مستوى الداللة

 0.05دالة  عند  0.399 .أشعر بأنني شخصية محبوبة ومحترمة في المدرسة ومحيط العمل .1
 0.01دالة  عند  0.481 .أحصل من مدير المدرسة على الدعم  المادي والمعنوي المناسب إلنجاز عملي .2
 0.01دالة  عند  0.607 .يشركني مدير المدرسة في القرارات الخاصة بالمستوى التعليمي للطالب ومراحلهم النمائية .3

 0.01دالة  عند  0.487 .ة في تخطي العقبات الفنية واإلداريةأحصل على دعم ومساعدة إدارة المدرس .4

5. 
يتعاون معي المعلمون لمواجهة مشكالت النمو والتكيف مع الطـالب فـي المراحـل              

 .النمائية
 0.01دالة  عند  0.485

 0.01دالة  عند  0.516 .يستشيرني المعلمون في كثير من قضاياهم الشخصية .6
 0.01دالة  عند  0.437 .في نجاح عملي كمرشدأشعر أن المعلمين لهم دور  .7

8. 
يؤمن الجميع بأن العمل اإلرشادي ينجح من خالل التعاون بين المرشد وإدارة المدرسة          

 .والمجتمع المحلي
 0.01دالة  عند  0.726

9. 
يطلع مدير المدرسة على بعض سجالتي  كجزء من دوره اإلداري لمتابعة عملي وتقديم 

 .التغذية الراجعة
 0.01دالة  عند  0.482

10. 
أشعر أنني عضو فعال في المدرسة وال يمكن االستغناء عن الخدمات اإلرشادية التـي           

 .أقدمها
 0.01دالة  عند  0.709

11. 
أشارك إدارة المدرسة في تصنيف الطالب إلى فئات متجانـسة وتـوزعيهم علـى             

 .الشعب وفق الخطة المدرسية
 0.01دالة  عند  0.547

12. 
مور على حضور االجتماعات التي أنظمهـا لمتابعـة مـشكالت         يحرص أولياء األ  

 .أبناءهم المتعلقة بالظروف األسرية 
 0.01دالة  عند  0.562

 0.01دالة  عند  0.670 يتزايد إقبال الطالب لطلب االستشارة واإلرشاد بصورة مستمرة .13
 0.01دالة  عند  0.471 .أشعر أن المعلم يتمتع بوضع أفضل مني في المدرسة .14

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 
    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

تقدير " البعد الثامن     معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات          الجدول السابق  يبين
معامالت االرتبـاط المبينـة دالـة عنـد         والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن          "االخرين

-0.399(، ومعامالت االرتبـاط محـصورة بـين المـدى           )0.01،  0.05(مستوى داللة   
 0.05 الجدولية عند مـستوى داللـة        ر المحسوبة اكبر من قيمة      ر، وكذلك قيمة    ) 0.726

  صـادقة لمـا   الثامن  ، وبذلك تعتبر فقرات البعد        0.304  والتي تساوي     38ودرجة حرية   
  .وضعت لقياسه
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  :صدق االتساق الداخلي لألبعاد-3
 بحساب معامالت االرتبـاط     ة الباحث ت قام  االتساق الداخلي لألبعاد   للتحقق من صدق  

 بالدرجـة الكليـة     بعـد  األخرى وكذلك كـل      واألبعاد االستبانة   أبعاد من   بعدبين درجة كل    
  .يوضح ذلك) 21(لالستبانة والجدول 

  )21(الجدول 

   األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكليةواألبعاد االستبانة أبعاد من بعد ارتباط كل مصفوفة معامالت

 
الدرجة 
الكلية 
  لالستبانة

البعد 
: األول

 المعرفي

البعد 
: الثاني

األداء 
 المهني

البعد 
: الثالث

سمات 
 الشخصية

البعد 
: الرابع
 النفسي

البعد 
: الخامس

الطموح 
 المهني

البعد 
: السادس
 القيمي

بعد ال
: السابع

 االجتماعي

البعد 
: الثامن

تقدير 
 اآلخرين

: البعد األول
        1 0.709  المعرفي

األداء : البعد الثاني
       1 0.522 0.808  المهني

: البعد الثالث
      1 0.637 0.666 0.748  سمات الشخصية

: البعد الرابع
     1 0.584 0.508 0.573 0.816  النفسي

: البعد الخامس
    1 0.357 0.504 0.350 0.447 0.467  الطموح المهني

: البعد السادس
   1 0.334 0.654 0.445 0.497 0.401 0.744  القيمي

: البعد السابع
  1 0.368 0.203 0.366 0.304 0.499 0.338 0.485  االجتماعي

تقدير : البعد الثامن
 1 0.311 0.378 0.340 0.343 0.359 0.470 0.383 0.410  اآلخرين

  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 
    0.304 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة 

 البعض وبالدرجة الكليـة     ببعضها ترتبط   األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع       
وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع     ) 0.01(لالستبانة ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         

  .بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي
  : Reliability  االستبانةثبات: سادساً

أفراد العينـة  أجرت الباحثة خطوات التأكد من ثبات االستبانة وذلك بعد تطبيقها على         
   .بطريقتين وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخاالستطالعية 
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  : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االسـتبانة بطريقـة التجزئـة             

 االستبانة وكذلك درجة    عوامل من   عاملالنصفية حيث احتسبت درجة النصف األول لكل        
ثم جرى تعـديل    النصف الثاني من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين           

 والجدول  (Spearman-Brown Coefficient)الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون
  :يوضح ذلك) 22(

   )22(الجدول 
وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل ومعامل الثبات   االستبانة أبعاد من بعديوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل 

   التعديلدبع

 عدد الفقرات األبعاد
اط قبل االرتب

 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.734 0.580  8  المعرفي: البعد األول

 0.774 0.631  16  األداء المهني: البعد الثاني

 0.792 0.655  14  سمات الشخصية: البعد الثالث

 0.407 0.402  *13  النفسي: البعد الرابع

 0.514 0.346  8  الطموح المهني: البعد الخامس

 0.567 0.550  *15  القيمي: سالبعد الساد

 0.528 0.359  6  االجتماعي: البعد السابع

 0.602 0.430  14  تقدير اآلخرين: البعد الثامن

 0.684 0.519  94  المجموع

  .تم استخدام معامل جتمان ألن النصفین غیر متساویین* 

وهـذا يـدل علـى أن       ) 0.684(يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي         
  . إلى تطبيقها على عينة الدراسةة من الثبات تطمئن الباحثمقبولةستبانة تتمتع بدرجة اال
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  :طريقة ألفا كرونباخ -2
،  وهي طريقة ألفا كرونبـاخ      طريقة أخرى من طرق حساب الثبات      ة الباحث تاستخدم  

 أبعاد من   بعد على قيمة معامل ألفا لكل       توذلك إليجاد معامل ثبات االستبانة، حيث حصل      
  :يوضح ذلك)  23(تبانة وكذلك لالستبانة ككل والجدول االس

  ) 23(الجدول 

   وكذلك لالستبانة ككل   االستبانةأبعاد من بعديوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.705  8  المعرفي: البعد األول

 0.805  16  األداء المهني: البعد الثاني

 0.807  14  سمات الشخصية: البعد الثالث

 0.661  13  النفسي: البعد الرابع

 0.586  8  الطموح المهني: البعد الخامس

 0.658  15  القيمي: البعد السادس

 0.596  6  االجتماعي: البعد السابع

 0.709  14  تقدير اآلخرين: البعد الثامن

 0.905  94  المجموع

وهذا يدل على أن االسـتبانة      ) 0.905 ( أن معامل الثبات الكلي    السابقيتضح من الجدول    
  . إلى تطبيقها على عينة الدراسةة من الثبات تطمئن الباحثمقبولةتتمتع بدرجة 
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  :الدراسةسابعاً إجراءات 
 .إعداد األداة بصورتها النهائية -1
حصلت الباحثة على كتاب موجه من عمادة كلية الدراسات العليا بالجامعـة اإلسـالمية             -2

 وزارة التربية والتعليم العالي لتسهيل مهمتها في توزيـع االسـتبانات            موجه إلى وكيل  
 .يوضح ذلك) 4(على مرشدي ومرشدات المدارس وملحق رقم 

على التوجيهات والتسهيالت من قبل وزارة التربية والتعليم العـالي           ةالباحثبعد حصول    -3
املي لتكوين أبعـاد    استبانة أولية بغرض إجراء التحليل الع     ) 104(قامت الباحثة بتوزيع    

 .الذات المهنية
اسـتبانة أوليـة   ) 40(بعد تكوين األبعاد وعرضها على المحكمين قامت الباحثة بتوزيع          -4

 .للتأكد من صدق االستبيانة وثباتها
 عينـة استبانة على جميع أفراد     ) 312(بعد إجراء الصدق والثبات قامت الباحثة بتوزيع         -5

 .عية استثناء العينة االستطالبعدالدراسة 
 أو   عن أحد فقراتها   اإلجابةبعد جمع األداة من أفراد العينة، تم استبعاد األداة التي لم يتم              -6

 .استبانة) 33(لم يتم إسترجاعها وعددها 
، كما تم توزيع البيانـات حـسب   استبانة) 279( وعدد هم تم ترقيم وترميز أداة الدراسة   -7

للحـصول علـى نتـائج       (SPSS) برنـامج   األصول ومعالجتها إحصائياً، من خالل      
  .الدراسة

  : اإلحصائية المستخدمة في الدراسةالمعالجات: ثامناً
 : للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسةاإلحصائية التاليةالمعالجات استخدام تم  -1

   التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة وذلك بإيجـاد         : معامل ارتباط بيرسون
 .عد والدرجة الكلية لالستبانةبين كل ب" ارتباط بيرسون"معامل 

              معامل ارتباط سبيرمان براون للتجزئة النـصفية المتـساوية، ومعادلـة جتمـان
للتأكد مـن ثبـات     : للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ       

 .أداة الدراسة
  :ة تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل نتائج الدراسة الميداني-2

    الذات المهنية للمرشدين   للكشف عن درجة     :والمتوسطات الحسابية النسب المئوية
 .النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة

  الذات المهنية للمرشدين النفسيين في العمـل       لبيان داللة الفروق في     : اختبار ت
ن يعـزى    ، للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتي      اإلرشادي التربوي بقطاع غزة   

 لمتغير الجنس، والمرحلة، والمؤهل، استخدام الحاسوب
   الذات المهنية للمرشدين النفسيين    لبيان داللة الفروق في     : تحليل التباين األحادي

للفروق بين متوسطات ثالث عينـات  ( ، في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة    
تعليمية، التخصص، عدد   فأكثر يعزى لمتغير العمر والحالة االجتماعية، المنطقة ال       

 ).سنوات الخبرة، عددا الدورات الحاصل عليا
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  الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة وتفسريها

  التوصيات 
  املقرتحات
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  :مقدمة
 أسـئلة   لـى يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابـة ع             

برز نتائج المقياس والتي تم التوصل إليها من خالل تحليـل فقراتهـا،             الدراسة واستعراض أ  
 ترتيب أبعاد الذات المهنية   و،   الذات المهنية للمرشدين النفسيين    مستوىعلى  بهدف التعرف   

والعالقة بين تقـدير      ،بقطاع غزة في العمل اإلرشادي التربوي     لمرشدين النفسيين   ل
نية، والوقوف على متغيرات الدراسة التـي اشـتملت         اآلخرين والمقاييس الفرعية للذات المه    

الجنس، المرحلة، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل، المنطقة التعليميـة، التخـصص،           (على  
وقد تم إجراء المعالجـات اإلحـصائية       ) الخبرة، الدورات الحاصل عليها، استخدام الحاسوب     

ج الـرزم اإلحـصائية للدراسـات       للبيانات المتجمعة من مقياس الدراسة باسـتخدام برنـام        
للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها وتحليلهـا فـي هـذا             ) SPSS(االجتماعية  

  .الفصل
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

لـدى  لذات المهنية   مستوى ا ما   ": السؤال األول من أسئلة الدراسة على       ينص  
  ؟لحكومية بقطاع غزة المرشدين النفسيين العاملين في المدارس ا

 باستخدام التكرارات والمتوسـطات والنـسب       ة الباحث تقامهذا السؤال   ولإلجابة عن   
  :وضح ذلكيالمئوية، والجدول التالي 

  )24(جدول 
  )279=ن  (الذات المهنية لمقياسالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

 % العدد 
المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 72.55 14.083 341.000 2.51 7  )فأقل% 75(منخفضي 

 81.25 10.795 381.882 27.24 76 )85-76من(متوسطي

 90.47 15.003 425.199 70.25 196 )فأكثر% 86(مرتفعي 

 87.51 26.284 411.287 100 279 المجموع 



 -131-

%) 2.51(المهنية كانـت    أن نسبة المرشدين منخفضي الذات      ) 24(جدوليتضح من   
 كانـت أمـا مرتفعـي الـذات المهنيـة ف        %) 27.24(ومتوسطي الذات المهنية كانت بنسبة      

 نفـسيين  العرض السابق يتضح أن الـذات المهنيـة للمرشـدين ال           ل،  ومن خال   %)70.25(
  .مرتفعة

المدارس هم من الحاصلون علـى      في  المرشدين النفسيين   إلى أن   ذلك  وتعزو الباحثة   
) إرشاد نفسي، علم نفـس، خدمـة اجتماعيـة        (امعية في أحد التخصصات التالية      مؤهالت ج 

دية، كمـا   اولديهم معرفة بالنظريات الحديثة في اإلرشاد النفسي وتطبيقاتها في العملية االرش          
لديهم القدرة على تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد وتوظيف مهارات اإلرشـاد فـي العمـل،               

، اإلرشاد الجمـاعي، إرشـاد   االستشاراتالتوجيه الجمعي، (رشادوتطبيق تقنيات التوجيه واإل  
ـ ، وتوثيق األعمال في السجالت الخاصة وتحيـد الحـاالت التـي تحتـاج               )فردي  لللتحوي

للمؤسسات النفسية، كما يتمتع المرشدون بسمات شخصية مثل اليقظة والحيويـة والمظهـر             
اقة في الحـديث وتحمـل المـسؤولية،        والبالالئق والبشاشة، والعمل بروح الفريق والتسامح       

وتقبل الذات والسعي للتطور واالرتقاء في المهنة، وااللتزام بمبادئ وقيم وأخالقيات المهنـة،             
 مـع الهيئـة     ةإيجابيواالنتماء لجماعة العمل والتواصل مع المجتمع المحلي وتكوين عالقات          

  .التدريسية وأولياء األمور
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  :ال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤ
لـذات المهنيـة    ترتيب أبعاد ا  ما   ": السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على       ينص  

  ؟المرشدين النفسيين العاملين في المدارس الحكومية بقطاع غزة لدى 
 باستخدام التكرارات والمتوسـطات والنـسب       ة الباحث تقاملسؤال  هذا ا ولإلجابة عن   

  :وضح ذلكيالمئوية، والجدول التالي 
  )25(ل جدو

 المقياس أبعاد من بعدالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 
  )279=ن (وكذلك ترتيبها 

عدد   األبعاد
 الفقرات

مجموع 
 االنحراف المعياري المتوسط االستجابات

الوزن 
 الترتيب النسبي

 1 90.71 5.041 63.498 17716 14 بعد سمات الشخصية
 2 89.59 2.620 26.878 7499 6 ماعيبعد االجتال

 3 89.19 3.233 35.677 9954 8 بعد الطموح المهني
 4 88.18 4.994 66.136 18452 15 البعد القيمي
 5 88.06 2.724 35.222 9827 8 البعد المعرفي
 6 87.71 5.411 57.014 15907 13 البعد النفسي

 7 86.84 5.279 69.470 19382 16 بعد األداء المهني
 8 81.99 5.579 57.391 16012 14 بعد تقدير اآلخرين

  87.51 26.284 411.287 114749 94 الدرجة الكلية

بوزن  المرتبة األولى سمات الشخصية حصل على      يتضح من الجدول السابق أن بعد     
 %)89.59( بوزن نسبي قدره     ةالثانيرتبة  المالبعد االجتماعي على    و %)90.71(نسبي قدره   

 لبعد القيمـي وحصل ا %)89.19( بوزن نسبي قدره ة الثالثرتبةعلى الم الطموح المهني بعد  و
 في حين حصل البعـد المعرفـي علـى          %)88.18( بوزن نسبي قدره     ة الرابع رتبةعلى الم 

 رتبـة المعلـى   فقد حـصل    البعد النفسي   أما   %)88.06( بوزن نسبي قدره     ةالخامسرتبة  الم
 رتبـة  في حين حصل بعـد األداء المهنـي علـى الم   )%87.71( بوزن نسبي قدره    ةالسادس
 بوزن نـسبي    ةالثامن رتبةد تقدير اآلخرين على الم    وبع %)86.84( بوزن نسبي قدره     ةالسابع
  .%)87.51(أما الدرجة الكلية للمقياس ككل حصلت على وزن نسبي %)81.99(قدره 

ـ  رتبةالموتعزو الباحثة حصول بعد سمات الشخصية على         نـه فـي      إلـى أ    ى األول
المقابالت الشخصية أثناء التعيين يتم التركيز على شخصية المتقدم لوظيفـة مرشـد تربـوي     
حيث أنه من المهم أن يتمتع المرشد التربوي بسمات شخصية تميزه عن غيره مثـل اليقظـة           
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والحيوية والمظهر الالئق والبشاشة والقدوة الحسنة حتى يستطيع التعامل مع الطالب بمختلف            
  .النمائية ومعالجة المشكالت والمواقف المفاجئة التي تحدث في البيئة المدرسيةمراحلهم 

 حيث أن المرشـد     ة الثاني رتبةالمثم تأتي المكانة االجتماعية بعد ذلك مباشرة أي في          
يعلم تماما أنه من المهم أن يبني عالقات اجتماعية مع الهيئة التدريسية وأولياء األمور حتـى                

لدورهم الهام في العملية اإلرشادية، حيث ال يستطيع المرشد التربوي أن           يكسب ثقتهم وودهم    
  .ينجح في عمله اإلرشادي بدون تعاون الهيئة التدريسية والمجتمع المحلي معه 

 ألن المرشـد يـسعى دائمـا لتطـوير          ة الثالث رتبةالمثم يأتي الطموح المهني ليحتل      
ص المهني ليطور ذاته المهنية،فاإلرشـاد      مهاراته والحصول على المؤهالت العليا في التخص      

  . متجدد ومتطور وبالتالي فإنه على المرشد أن يواكب هذا التطور ليرتقي بنفسه وبمهنته
 ،فاإلرشاد مهنـة لهـا أسـسها وقيمهـا          ةلرابع ا رتبةالمويأتي بعد القيم المهنية في      

والمبـادئ وبالتـالي    ومبادئها، وهي مهنة إنسانية يعمل من خاللها المرشد على غرس القيم            
  .عليه أن يحترم هذه القيم والمبادئ وأن يلتزم بها

 ذلك ألن األعباء اليومية للمرشد التربـوي        ة الخامس رتبةالمويأتي البعد المعرفي في     
يد في المهنة وحضور المؤتمرات والندوات المرتبطة       دما هو ج  كل  قد تحد من االطالع على      

  .ما حصل عليه من معرفة أثناء دراسته األكاديميةبالعمل اإلرشادي، فيكتفي المرشد ب
  والذي نقصد به االتـزان والثبـات   ة السادس رتبةالموبعد ذلك يأتي البعد النفسي في       

 الشعب الفلسطيني والمرشد أحد أفراد هذا       ااالنفعالي أثناء العمل ونظراً للظروف التي يمر به       
ة إلى كم المشكالت التـي تحـدث فـي         الشعب فإنه تقع عليه ضغوط وأعباء نفسية، باإلضاف       

المدرسة كل ذلك يؤثر سلباً على الناحية النفسية للمرشد التربوي، كما أن الثبات النفسي فـي                
 إال من خالل الممارسة والخبرة      ىأتتالمواقف الحياتية يحتاج إلى كثير من التدريب والذي ال ي         

  الميدانية 
 خدمات التوجيه واإلرشاد متعددة وتقـع        ألن ة السابع رتبةالموجاء األداء المهني في     

أعباء كثيرة على كاهل المرشد التربوي باإلضافة إلى أن وقت العمل في المدرسـة محـدود                
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بالمقارنة إلى كم المواقف التي تحتاج من المرشد معالجة ومتابعة مما يعيق استخدامه لفنيات              
  . اإلرشاد بطريقة مهنية

 حيث يحتاج المرشد أن يعلـم عـن عملـه       ةخير األ رتبةالموجاء تقدير اآلخرين في     
ودوره في المدرسة وأن عمله جزء ال يتجزأ من العملية التربوية وأنه عضو مـن أعـضاء                 
الهيئة التدريسية وبالتالي فهو بحاجة لتقدير اآلخرين المتمثلين في مـدير المدرسـة والهيئـة            

يشركه مـدير المدرسـة لتنفيـذ    التدريسية وأولياء األمور والمجتمع المحلي وهو بحاجة ألن    
الخطة المدرسية وأن يتابع أعماله وسجالته كباقي المعلمـين ولكـن ال زال هنـاك بعـض                 

  .الغموض بالنسبة لدور المرشد النفسي لدى التربويين وأولياء األمور 
في بعـض   ) 2003(وقد جاءت هذه النتائج تتفق إلى حد ما مع نتائج دراسة السالمة             

 البعد الشخصي على المرتبة األولى والمهنـي علـى المرتبـة الثانيـة              األبعاد، حيث حصل  
والعالقات االجتماعية على المرتبة الثالثة، أما المجال الفني فحصل على المرتبة الرابعة، أي             
أن البعد الشخصي يتقدم في العمل اإلرشادي على البعد الفني وبعد العالقات االجتماعية، أما              

فقد جاءت القيم المهنية في المرتبة األولى وقيم الصحة النفـسية  ) Eugene ،1995(دراسة 
  .في المرتبة الثانية
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   :الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هـل توجـد عالقـة ذات داللـة         :   من أسئلة الدراسة على    الثالثالسؤال  ينص  

  .؟إحصائية بين تقدير اآلخرين والمقاييس الفرعية لمقياس الذات المهنية
بين  قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون        السؤالإلجابة على هذا    ول

  .تقدير اآلخرين والمقاييس الفرعية لمقياس الذات المهنية
  )26(جدول 

  بين تقدير اآلخرين والمقاييس الفرعية لمقياس الذات المهنيةيبين معامالت االرتباط 
 تقدير اآلخرين األبعاد

 0.373** المعرفي: البعد األول

 0.510** األداء المهني: البعد الثاني

 0.431** سمات الشخصية: البعد الثالث

 0.432** النفسي: البعد الرابع

 0.365** الطموح المهني: البعد الخامس

 0.410** القيمي: البعد السادس

 0.532** االجتماعي: البعد السابع

 0.700** الدرجة الكلية للمقياس
  0.148) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 277(جة حرية ر الجدولية عند در

    0.113 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 277(ر الجدولية عند درجة حرية 
بين تقدير اآلخـرين    يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباطاً داالً إحصائياً          

  .والمقاييس الفرعية لمقياس الذات المهنية
كلما كان المرشد التربوي مـؤهالً علميـاً ولديـه         وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن       

معرفة بمجال تخصصه ويتمتع بالقدرة على تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد ويوظف مهارات            
اإلرشاد في العمل اإلرشادي ويتمتع بسمات المرشد التربوي ولديه اتـزان وثبـات انفعـالي               

 تقدير واحترام جماعـة العمـل     وطموح مهني ويحترم قيم وأخالقيات مهنة اإلرشاد كلما زاد        
وأصبح المرشد عضو فعال في المدرسة حيث يقدم له مديري          رشاد وألداء المرشد،    لمهنة اإل 

المدرسة الدعم المعنوي والمادي، ويشركه في القرارات الخاصـة فـي مـستوى الطـالب               
تقدير المـدير  التعليمي، كما يساعده في تجاوز العقبات التي تواجهه أثناء تأديته لعمله، أي أن    

والمعلمين وأولياء األمور والطلبة لعمل المرشد يزيد من قدرة المرشد على التأثير اإليجـابي              
 مـع دراسـة     اآلخـرين وتتفق نتائج هذه الدراسة فـي بعـد تقـدير           على العملية التربوي،    

حيث أسفرت النتائج على أن مديري المدارس لديهم اتجاهات إيجابيـة، ممـا       ) 2003(عوض
  .يجاباً على أداء المرشد التربوي في المدرسةيؤثر إ
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   :الرابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هـل توجـد فـروق ذات داللـة         :   من أسئلة الدراسة على    رابعالسؤال ال ينص  

إحصائية في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الـذات           
   ؟)مرشدة –مرشد (المهنية تعزى لمتغير الجنس 
يوضح ) 37(والجدول "  T. test "اختبار باستخدام ة الباحثت قامولإلجابة على هذا  السؤال

  :ذلك
  )27(جدول 
  )ذكور، إناث( الجنسللمقياس تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  المتوسط العدد الجنس األبعاد
االنحراف 
  المعياري

  اللةمستوى الد قيمة الداللة "ت"قيمة 

 المعرفي: البعد األول 2.496 35.306 121 ذكر
 2.892  35.158  158 أنثى 

0.448 
 

0.655 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 األداء المهني: البعد الثاني 5.355 68.835 121 ذكر
 5.185  69.956  158 أنثى 

1.764 
 

0.079 
 

غير دالة 
 إحصائياً

سمات : البعد الثالث 5.482 63.306 121 ذكر
 4.689  63.646  158 أنثى الشخصية

0.557 
 0.578 

غير دالة 
 إحصائياً

 النفسي: البعد الرابع 5.441 56.835 121 ذكر
 5.401  57.152  158 أنثى 

0.485 
 0.628 

غير دالة 
 إحصائياً

الطموح : البعد الخامس 3.143 35.579 121 ذكر
 3.307  35.753  158 ثىأن المهني

0.447 
 0.656 

غير دالة 
 إحصائياً

 5.254 65.529 121 ذكر
 القيمي: البعد السادس

 4.750  66.601  158 أنثى
1.785 

 0.075 
غير دالة 
 إحصائياً

 2.678 26.669 121 ذكر
 االجتماعي: البعد السابع

 2.571  27.038  158 أنثى
1.165 

 0.245 
غير دالة 
 إحصائياً

 5.188 56.826 121 ذكر
 تقدير اآلخرين: البعد الثامن

 5.840  57.823  158 أنثى
1.482 

 0.140 
غير دالة 
 إحصائياً

 27.113 408.884 121 ذكر
 المجموع

 25.564  413.127  158 أنثى
1.338 

 
0.182 

 
غير دالة 
 إحصائياً

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 277(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 277(ولية عند درجة حرية الجد" ت"قيمة   
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 الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    اقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
وجود فروق ذات داللة إحـصائية      عدم  وهذا يدل على    جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس،      

  . )ذكور، إناث(لمتغير الجنس تعزى 
ذلك إلى أن درجة إدراك المرشدين ألبعـاد ذواتهـم المهنيـة كانـت     وتعزو الباحثة  

متساوية بغض النظر عن جنس المرشد التربوي، مما يشير إلى أن المرشـدين والمرشـدات           
مؤهلين أكاديمياً ومهنياً وأن تعيينهم يتم ضمن برنامج موحد ال تدخل فيه الفروق الجنسية من               

شد الفعال في المدرسة هو ذلـك المرشـد الملتـزم           حيث المتطلبات والتصميم، كما أن المر     
بأخالقيات المهنة ومبادئها وبالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بغض النظر عـن             

ومـع دراسـة   ) 1995(، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج فريحـات         جنس المرشد 
والتي أشارت إلى أنـه  ) 2008(ومع نتائج الزريقي ) 2001(ودراسة أحمد   ) 2002(العاموش

حيـث  ) 1992(ال توجد فروق دالة تعزى الختالف الجنس، كما اختلفت مع دراسة األقـرع        
  .أظهرت فروق تعزى لمتغير الجنس
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   :الخامسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجـد فـروق ذات داللـة        :   من أسئلة الدراسة على    الخامسالسؤال  ينص  

جات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الـذات        إحصائية في متوسطات در   
  ؟)أساسي، ثانوي(المهنية تعزى لمتغير المرحلة 

  :يوضح ذلك) 38(والجدول "  T. test "اختبار باستخدام ة الباحثت قامولإلجابة على هذا  السؤال
  )28(جدول 
  )أساسي، ثانوي(المرحلة للمقياس تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

االنحراف   المتوسط العدد  األبعاد
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

 2.667  35.170  112 ثانوي المعرفي: البعد األول 2.768 35.257 167 أساسي
غير دالة  0.792 0.264

 إحصائياً
 5.471  69.598  112 ثانوي األداء المهني: البعد الثاني 5.161 69.383 167 أساسي

غير دالة  0.739 0.333
 إحصائياً

سمات : البعد الثالث 5.266 63.683 167 أساسي
 4.696  63.223  112 ثانوي الشخصية

غير دالة  0.457 0.746
 إحصائياً

 4.985  57.107  112 ثانوي النفسي: البعد الرابع 5.693 56.952 167 أساسي
غير دالة  0.815 0.234

 إحصائياً
الطموح : البعد الخامس 3.126 35.874 167 أساسي

 3.378  35.384  112 ثانوي المهني
غير دالة  0.215 1.243

 إحصائياً
 القيمي: البعد السادس 5.138 65.946 167 أساسي

 4.779  66.420  112 ثانوي 
غير دالة  0.439 0.776

 إحصائياً
 2.624  26.634  112 ثانوي االجتماعي: البعد السابع 2.612 27.042 167 أساسي

غير دالة  0.203 1.277
 إحصائياً

 5.705  56.955  112 ثانوي تقدير اآلخرين: البعد الثامن 5.491 57.683 167 أساسي
غير دالة  0.287 1.068

 إحصائياً
 25.932  410.491  112 ثانوي المجموع 26.581 411.820 167 أساسي

0.413 
 

0.680 
 

غير دالة 
 إحصائياً

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 277(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 277(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

 الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    اقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
وجود فروق ذات داللة إحـصائية      عدم  وهذا يدل على    للمقياس،  جميع األبعاد والدرجة الكلية     

  ). ثانوي، أساسي (المرحلةلمتغير تعزى 
وتعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات نتائج إحصائية على مقياس أبعاد الذات المهنية             
 للمرشدين النفسيين ألن إعداد المرشدين أكاديمياً ومهنياً في الميدان يتم لجميع المرشدين بنفس           
المستوى على اختالف المرحلة العمرية للمدرسة التي يعمل بها، كمـا أن مهنـة اإلرشـاد                 

ـ            ، ةالنفسي لها قوانينها وأسسها ومبادئها ومجاالتها والتي ال تختلف باختالف المراحل اإلنمائي
وبالتالي فإن اآلليات والمهارات والتقنيات التي يعمل بها المرشد التربوي في مرحلة ما هـي               

ا التي يعمل بها في مرحلة أخرى فاالختالف ال يكون في الجوهر وإنما في أمور شـكلية         ذاته
  .بسيطة
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   :السادسمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية      :   من أسئلة الدراسة على    السادسالسؤال  ينص  

لمهنية تعزى لمتغير   في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الذات ا         
  ؟) سنة40 سنة، أكثر من 40-25 سنة، 25أقل من (العمر

 One باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين األحـادي    ة الباحثتالسؤال قاما ولإلجابة على هذ
Way ANOVA.   

  )29(جدول 
 لمتغير ومستوى الداللة تعزى" ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  ). سنة40 سنة، أكثر من 40-25 سنة، 25أقل من (العمر

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 21.534 2 43.069  بين المجموعات
 المعرفي: البعد األول 7.316 276 2019.154  اتداخل المجموع
  278 2062.222  المجموع

2.944 
 

0.054 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 32.555 2 65.110  بين المجموعات
 األداء المهني: البعد الثاني 27.835 276 7682.381  داخل المجموعات

  278 7747.491  المجموع 
1.170 

 
0.312 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 4.182 2 8.365  بين المجموعات
 سمات الشخصية: البعد الثالث 25.570 276 7057.385  داخل المجموعات

  278 7065.749  المجموع 
0.164 

 
0.849 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 10.339 2 20.677  بين المجموعات
 النفسي: البعد الرابع 29.418 276 8119.265  داخل المجموعات

  278 8139.943  المجموع 
0.351 

 
0.704 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 46.533 2 93.065  بين المجموعات
 الطموح المهني: البعد الخامس 10.188 276 2811.902  داخل المجموعات

  278 2904.968  المجموع 
4.567 

 
0.011 

 0.05دالة عند  

 117.939 2 235.878  بين المجموعات
 القيمي: البعد السادس 24.264 276 6696.946  جموعاتداخل الم

  278 6932.824  المجموع 
4.861 

 
0.008 

 
 0.01دالة عند 
 

 3.017 2 6.034  بين المجموعات
 االجتماعي: البعد السابع 6.891 276 1901.822  داخل المجموعات

  278 1907.857  المجموع 
0.438 

 
0.646 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 49.804 2 99.608  بين المجموعات
 30.988 276 8552.808  داخل المجموعات

 تقدير اآلخرين: البعد الثامن
 رفيالمع: البعد األول

  278 8652.416  المجموع 
1.607 

 
0.202 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 687.801 2 1375.603  بين المجموعات
 الدرجة الكلیة 690.860 276 190677.458  داخل المجموعات

  278 192053.061  المجموع
0.996 

 
0.371 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 

  3.17 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،278( الجدولية عند درجة حرية ف
   2.29) = 0.05( وعند مستوى داللة )2،278( الجدولية عند درجة حرية ف

الجدوليـة عنـد   " ف" من قيمة  أقلالمحسوبة  " ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، عدا البعد الخامس الطمـوح           في) 0.05(مستوى داللة   

  . العمروجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال تأي أنه المهني والسادس القيمي، 
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فـي  ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف" من قيمة أكبرالمحسوبة  " ف"ن قيمة   وأ
وجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر         ت أي أنه ،  الطموح المهني والبعد القيمي   بعد  

-30(العمر، ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعـدي والجـدول     
  :يوضح ذلك) 31

 )30(جدول 
 الطموح المهني: يوضح اختبار شيفيه في البعد الخامس

    سنة40أكثر من    سنة40-25من   سنة25أقل من 
36.086 36.050 34.798 

  سنة25أقل من 
36.086 

0   

  سنة40-25من 
36.050 

0.036 0  

  سنة40أكثر من 
34.798 

1.288 *1.252 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
 سنة وبين أكثر من     40-25يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين األعمار من          

  .مار األخرى سنة، ولم يتضح فروق في األع40-25 سنة لصالح من 40
 تسمح لهـم باإلبـداع      40- 25وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن فئة المرشدين من          

واإلنجاز واالرتقاء في المهنة  وفي الدرجة الوظيفية فهم أكثر حماسة ودافعية للحصول على              
  .مؤهالت علمية واإلبداع والتطور وتحقيق الذات 
 )31(جدول 

 القيمي: دسيوضح اختبار شيفيه في البعد السا
   سنة40أكثر من   سنة40-25من   سنة25أقل من 

64.457 65.863 67.357 
  سنة25أقل من 

64.457 
0   

  سنة40-25من 
65.863 

1.405 0  

  سنة40أكثر من 
67.357 

*2.900 1.495 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
 سنة وبين أكثر مـن  25 من يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين األعمار أقل     

  .، ولم يتضح فروق في األعمار األخرى سنة40أكثر من  سنة لصالح 40
 سنة يحرصوا على االلتزام بأخالقيات      40وترى الباحثة أن فئة المرشدين األكثر من        

المهنة والقيم المهنية فهم أكثر حرصاً على احترام مواعيد العمل وااللتزام بهـا فكلمـا زادت       
 الميدانية للمرشد كلما أصبح على دراية أكثر بالقيم المهنية وأكثر تمسكاً بها، فـالقيم   الممارسة

عادة ما ترتبط بالتربية واألخالق وتتأكد كلما زاد التواصل مع المجتمع المحلي وهذا بـدوره               
  .يزداد بزيادة الخبرة وزيادة العمر الزمني 
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  :السابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية       :  ع من أسئلة الدراسة على    سابالسؤال ال ينص  

في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير            
  ؟)متزوج، أعزب، أخرى(الحالة االجتماعية

 باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين األحـادي         ة الباحث تالسؤال قام ا  ولإلجابة على هذ  
One Way ANOVA.   

  )32(جدول 
ومستوى الداللة تعزى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  )متزوج، أعزب، أخرى(الحالة االجتماعيةلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 

 لةالدال
 25.787 2 51.573  بين المجموعات
 المعرفي: البعد األول 7.285 276 2010.649  داخل المجموعات

  278 2062.222  المجموع 
3.540 

 
0.030 

 
 0.05دالة عند 
 

 20.925 2 41.850  بين المجموعات
 األداء المهني: البعد الثاني 27.919 276 7705.641  موعاتداخل المج

  278 7747.491  المجموع 
0.749 

 
0.474 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 12.053 2 24.107  بين المجموعات
 سمات الشخصية: البعد الثالث 25.513 276 7041.643  داخل المجموعات

  278 7065.749  المجموع 
0.472 

 
0.624 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 20.831 2 41.662  بين المجموعات
 النفسي: البعد الرابع 29.342 276 8098.280  داخل المجموعات

  278 8139.943  المجموع 
0.710 

 
0.493 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 38.080 2 76.160  بين المجموعات
 الطموح المهني: البعد الخامس 10.249 276 2828.808  داخل المجموعات

  278 2904.968  المجموع 
3.715 

 
0.026 

 
 0.05دالة عند 
 

 15.954 2 31.907  بين المجموعات
 القيمي: البعد السادس 25.003 276 6900.917  داخل المجموعات

  278 6932.824  المجموع 
0.638 

 
0.529 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 1.464 2 2.927  بين المجموعات

 االجتماعي: البعد السابع 6.902 276 1904.929  خل المجموعاتدا
  278 1907.857  المجموع 

0.212 
 

0.809 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 43.837 2 87.674  بين المجموعات
 تقدير اآلخرين: البعد الثامن 31.032 276 8564.742  داخل المجموعات

  278 8652.416  المجموع 
1.413 

 
0.245 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 1103.490 2 2206.980  بين المجموعات
 الدرجة الكلیة 687.848 276 189846.080  داخل المجموعات

  278 192053.061  المجموع
1.604 

 
0.203 

 
غير دالة 
  إحصائياً

  3.17 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،278( الجدولية عند درجة حرية ف
   2.29) = 0.05( وعند مستوى داللة )2،278( الجدولية عند درجة حرية ف

الجدوليـة عنـد   " ف" من قيمة  أقلالمحسوبة  " ف"ن قيمة   ن الجدول السابق أ   يتضح م 
جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، عدا البعـد األول المعرفـي           في  ) 0.05(مستوى داللة   
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الحالـة  وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر  ال تأي أنه والخامس الطموح المهني،    
  . االجتماعية
فـي  ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف" من قيمة أكبرلمحسوبة  ا" ف"ن قيمة   وأ

وجد فـروق ذات داللـة إحـصائية    تأي أنه  البعد األول المعرفي والخامس الطموح المهني،       
الحالة االجتماعية، ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شـيفيه      تعزى لمتغير   

  :يوضح ذلك) 34-33(البعدي والجدول 
 )33(جدول 

  المعرفي: يوضح اختبار شيفيه في البعد األول
  أخرى أعزب متزوج

35.062 36.209 34.600 
 متزوج

35.062 
0   

 أعزب
36.209 

*1.147 0  

 أخرى
34.600 

0.462 1.609 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
وجين لصالح غير   يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المتزوجين وغير المتز         

  .المتزوجين، ولم يتضح فروق في الحاالت األخرى
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المرشدين غير المتزوجين لديهم الوقـت الكـافي              
واإلمكانات المادية لزيادة معرفتهم سواء من خالل االطـالع أو التـدريب أو البحـث، أمـا      

ة وأن أعباء الحياة الزوجية تؤثر سـلباً علـى          المرشدين المتزوجين فإن لديهم التزامات كثير     
  زيادة اطالعهم وتوسيع دائرة معرفتهم

 )34(جدول 
 الطموح المهني: يوضح اختبار شيفيه في البعد الخامس

  أخرى أعزب متزوج
35.478 36.884 35.000 

 متزوج
35.478 

0   

 أعزب
36.884 

*1.406 0  

 أخرى
35.000 

0.478 1.884 0 

  0.01ئياً عند مستوى داللة دالة إحصا* 
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين المتزوجين وغير المتزوجين لصالح غير            

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الشباب فـي        . المتزوجين، ولم يتضح فروق في الحاالت األخرى      
  للحصول علـى مـؤهالت عليـا    نيسعومقتبل العمر يتطلعون إلى مستقبل مهني أفضل فهم         

  .واالرتقاء بالوظيفة جديدة خبرات ب واكتسا
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   :الثامنمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :  من أسئلة الدراسة على الثامنالسؤال  ينص  

في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى           
  ؟)بكالوريوس، دراسات عليا(لمتغير المؤهل

يوضح ) 35(والجدول "  T. test "اختبار باستخدام ة الباحثت قامولإلجابة على هذا  السؤال
  :ذلك

  )35(جدول 
  )بكالوريوس، دراسات عليا(المؤهلللمقياس تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

االنحراف   المتوسط العدد الجنس األبعاد
  مستوى الداللة لةقيمة الدال "ت"قيمة   المعياري

 المعرفي: البعد األول 2.693 35.222 257 بكالوريوس
 3.131  35.227  22 دراسات عليا

0.009 0.993 
غير دالة 
 إحصائياً

 األداء المهني: البعد الثاني 5.175 69.510 257 بكالوريوس
 6.495  69.000  22 دراسات عليا

0.434 0.665 
غير دالة 
 إحصائياً

سمات : الثالثالبعد  5.021 63.475 257 بكالوريوس
 5.389  63.773  22 دراسات عليا الشخصية

0.266 
 0.791 

غير دالة 
 إحصائياً

 النفسي: البعد الرابع 5.333 56.996 257 بكالوريوس
 6.391  57.227  22 دراسات عليا

0.192 
 0.848 

غير دالة 
 إحصائياً

الطموح : البعد الخامس 3.169 35.591 257 الوريوسبك
 3.847  36.682  22 دراسات عليا المهني

1.522 
 0.129 

غير دالة 
 إحصائياً

 القيمي: البعد السادس 4.708 66.171 257 بكالوريوس
 7.729  65.727  22 دراسات عليا

0.400 
 

0.690 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 االجتماعي: البعد السابع 2.518 26.973 257 بكالوريوس
 3.491  25.773  22 دراسات عليا

2.074 
 

0.039 
 0.05دالة عند  

 تقدير اآلخرين: البعد الثامن 5.401 57.506 257 بكالوريوس
 7.371  56.045  22 دراسات عليا

1.179 
 

0.239 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 المجموع 25.343 411.444 257 بكالوريوس
 36.224  409.455  22 ات عليادراس

0.340 
 0.734 

غير دالة 
 إحصائياً

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 277(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 277(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

 الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    اقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
وجود فروق ذات   عدم  وهذا يدل على    رجة الكلية للمقياس، عدا البعد السابع       جميع األبعاد والد  

  ). بكالوريوس، دراسات عليا (المؤهللمتغير تعزى داللة إحصائية 
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 الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    أكبرالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
ـ وهذا يدل على وجود فروق ذات داللـة إحـصائية           البعد السابع     المؤهـل لمتغيـر   زى  تع

  . ولقد كانت الفروق لصالح البكالوريوس) بكالوريوس، دراسات عليا(
إلـى أن  عدم وجود فروق في جميع أبعاد المقياس والدرجـة الكليـة           وتعزو الباحثة   

أن يكـون المؤهـل     : المرشدين التربويين يتم اختيارهم بناءاً على أسس مهنية واضحة وهي         
 خدمة اجتماعية أو علم نفـس، ويخـضعون لـنفس الـدورات     العلمي األول إرشاد نفسي أو   

التدريبية وورش العمل والمحاضرات واإلشراف المهني من قبل رؤساء األقـسام ومـشرفي             
اإلرشاد وفقاً لسياسة الوزارة في برامج تنمية القدرات البشرية، كما أن مهنة اإلرشـاد هـي                

ضوابطها الواضحة والمحددة مما يوحد العمل      مهنة لها مهامها وتقنياتها وفنياتها وأخالقياتها و      
دي على اختالف المؤهالت الجامعية، وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسـة              اإلرشا

حيث أظهرت عدم وجود فروق دالة بين ارتفاع المؤهل العلمـي للمرشـد             ) 1987(الزبون  
حيث لم يكن فـروق  ) 1992(كما اتفقت مع دراسة األقرع . وتقبل اآلخرين للعملية اإلرشادية 

، دالة إحصائياً في توقعات المديرين والمعلمين لدور المرشد تعزى لمتغير المؤهـل العلمـي             
حيث أشارات النتائج إلى عدم وجود فروق دالـة         ) 2008(واتفقت مع نتائج دراسة الزريقي      

  .في امتالك الكفايات اإلرشادية لدى المرشدين ترجع الختالف المؤهل العلمي
 تعزى لمتغير المؤهـل  االجتماعيود فروق ذات داللة إحصائية في البعد         عن وج  اأم

لصالح البكالوريوس إلى أن المرشدين الحاصلين على درجة الماجستير والدراسـات العليـا             
تفـاعلهم مـع المجتمـع المحلـي        لديهم اهتمامات تتعلق في البحث والدراسة قد تؤثر على          

، أما حملة البكالوريوس فلـديهم متـسع مـن          اعية لزمالئهم ومشاركتهم في المناسبات االجتم   
ومشاركة زمالئهـم فـي     الوقت لتطوير عالقات إيجابية مع أولياء األمور والمجتمع المحلي          

  .المناسبات االجتماعية
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  :التاسعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
ـ      :   من أسئلة الدراسة على    تاسعالسؤال ال ينص   ة إحـصائية فـي     هل توجد فـروق ذات دالل

متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الذات المهنية تعـزى لمتغيـر المنطقـة     
  ؟)شمال غزة، شرق غزة، غرب غزة، الوسطى، خانيونس، رفح(التعليمية

 باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين األحـادي         ة الباحث تالسؤال قام ا  ولإلجابة على هذ  
One Way ANOVA.   

  )36(جدول 
  .المنطقة التعليميةومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف"صدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة م

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد
قيمة  "ف"قيمة   متوسط المربعات  الحرية

 مستوى الداللة الداللة
 7.745 5 38.726  بين المجموعات
 المعرفي: البعد األول 7.412 273 2023.497  داخل المجموعات

  278 2062.222  المجموع 

1.045 
 

0.392 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 20.636 5 103.180  بين المجموعات
 األداء المهني: البعد الثاني 28.001 273 7644.311  داخل المجموعات

  278 7747.491  المجموع 

0.737 
 

0.596 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 15.363 5 76.814  بين المجموعات
 سمات الشخصية: البعد الثالث 25.600 273 6988.936  داخل المجموعات

  278 7065.749  المجموع 

0.600 
 

0.700 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 39.720 5 198.599  بين المجموعات
 النفسي: البعد الرابع 29.089 273 7941.344  داخل المجموعات

  278 8139.943  المجموع 

1.365 
 

0.238 
 

غير دالة 
 ياًإحصائ
 

 9.244 5 46.218  بين المجموعات
 الطموح المهني: البعد الخامس 10.472 273 2858.750  داخل المجموعات

  278 2904.968  المجموع 

0.883 
 

0.493 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 20.877 5 104.383  ن المجموعاتبي

 القيمي: البعد السادس 25.013 273 6828.441  داخل المجموعات
  278 6932.824  المجموع 

0.835 
 

0.526 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 8.304 5 41.519  بين المجموعات
 االجتماعي: البعد السابع 6.836 273 1866.338  داخل المجموعات

  278 1907.857  المجموع 

1.215 
 

0.302 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 60.512 5 302.560  بين المجموعات
 30.586 273 8349.855  داخل المجموعات

 تقدير اآلخرين: البعد الثامن
 
  278 8652.416  المجموع 

1.978 
 

0.082 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 522.258 5 2611.289  بين المجموعات
 الدرجة الكلیة 693.926 273 189441.772  داخل المجموعات

  278 192053.061  المجموع

0.753 
 

0.585 
 

الة غير د
 إحصائياً

 
  3.17 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 5،278( الجدولية عند درجة حرية ف
   2.29) = 0.05( وعند مستوى داللة )5،278( الجدولية عند درجة حرية ف

الجدوليـة عنـد   " ف" من قيمة  أقلوبة  المحس" ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
وجد فـروق ذات  ال تأي أنه جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس،      في  ) 0.05(مستوى داللة   

وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن المرشدين       .  المنطقة التعليمية داللة إحصائية تعزى لمتغير     
خضعوا لنفس بـرامج التعيـين      النفسيين جميعهم حاصلون على نفس المؤهل العلمي وأنهم ي        

بمختلف معاييرها من امتحانات ومقابالت كما أنهم يتبعوا برنامج تدريب موحد وهو البرنامج             
الخاص بتنمية القدرات البشرية بوزارة التربية والتعليم لجميع مديريات قطاع غزة ، ووجـود   

.المحافظـات تقارب وتشابه في الظروف المادية واالجتماعية والـسياسية علـى مـستوى             
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  :العاشرمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية      :   من أسئلة الدراسة على    عاشرالسؤال ال ينص  

في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الذات المهنية تعزى لمتغير            
  .؟)علم نفس، إرشاد نفسي، خدمة اجتماعية، أخرى(التخصص

 باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين األحـادي         ة الباحث تالسؤال قام ا  بة على هذ  ولإلجا
One Way ANOVA.   

  )37(جدول 
ومستوى الداللة تعزى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  ).علم نفس، إرشاد نفسي، خدمة اجتماعية، أخرى(التخصصلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  تباينمصدر ال  األبعاد
قيمة  "ف"قيمة   متوسط المربعات  الحرية

 مستوى الداللة الداللة

 13.856 3 41.568  بين المجموعات
 المعرفي: البعد األول 7.348 275 2020.654  داخل المجموعات

  278 2062.222  المجموع 
1.886 

 
0.132 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 47.489 3 142.467  بين المجموعات
 اء المهنياألد: البعد الثاني 27.655 275 7605.024  داخل المجموعات

  278 7747.491  المجموع 
1.717 

 
0.164 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 11.695 3 35.086  بين المجموعات
 سمات الشخصية: البعد الثالث 25.566 275 7030.664  داخل المجموعات

  278 7065.749  المجموع 
0.457 

 
0.712 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 18.152 3 54.457  بين المجموعات
 النفسي: البعد الرابع 29.402 275 8085.486  داخل المجموعات

  278 8139.943  المجموع 
0.617 

 
0.604 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 40.153 3 120.459  بين المجموعات
 الطموح المهني: البعد الخامس 10.125 275 2784.509  داخل المجموعات

  278 2904.968  المجموع 
3.966 

 
0.009 

 
 0.01دالة عند 
 

 31.391 3 94.172  بين المجموعات
 القيمي: البعد السادس 24.868 275 6838.652  داخل المجموعات

  278 6932.824  المجموع 
1.262 

 
0.288 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 1.955 3 5.866  بين المجموعات
 االجتماعي: عد السابعالب 6.916 275 1901.991  داخل المجموعات

  278 1907.857  المجموع 
0.283 

 
0.838 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 58.457 3 175.371  بين المجموعات

 تقدير اآلخرين: البعد الثامن 30.826 275 8477.044  عاتداخل المجمو
  278 8652.416  المجموع 

1.896 
 

0.130 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 
 530.340 3 1591.021  بين المجموعات
 الدرجة الكلیة 692.589 275 190462.040  داخل المجموعات

  278 192053.061  المجموع
0.766 

 
0.514 

 

غير دالة 
 إحصائياً

 
  3.17 ) = 0.01(ة وعند مستوى دالل) 3،278( الجدولیة عند درجة حریة ف
   2.29) = 0.05( وعند مستوى داللة )3،278( الجدولیة عند درجة حریة ف
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الجدوليـة عنـد   " ف" من قيمة  أقلالمحسوبة  " ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، عدا البعد الخامس الطمـوح          في  ) 0.05(مستوى داللة   

  . التخصصوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تال أي أنه المهني ، 
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن غالبية المرشدين التربـويين العـاملين فـي الميـدان      
متخصصون في اإلرشاد النفسي والتربوي وعلم النفس والخدمة االجتماعية، وأنهم مارسـوا            

 المؤهالت مـن خـالل التـدريب        العملية اإلرشادية وتدربوا عليها أثناء حصولهم على هذه       
  .الميداني، وحصولهم على دورات موحدة من قبل وزارة التربية والتعليم

فـي  ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف" من قيمة أكبرالمحسوبة  " ف"ن قيمة   وأ
وجد فروق ذات داللـة إحـصائية تعـزى لمتغيـر           ت، أي أنه    البعد الخامس الطموح المهني   

) 38(تجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجدول          التخصص ولمعرفة ا  
  :يوضح ذلك

 )38(جدول 
 الطموح المهني: يوضح اختبار شيفيه في البعد الخامس

  أخرى خدمة اجتماعية إرشاد نفسي علم نفس
35.560 36.488 35.522 34.343 

 علم نفس
35.560 

0    

 إرشاد نفسي
36.488 

0.928 0   

 خدمة اجتماعية
35.522 

-0.039 0.966 0  

 أخرى
34.343 

1.218 *2.145 1.179 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين تخصص اإلرشاد النفسي والتخصـصات           

  .األخرى لصالح اإلرشاد النفسي، ولم يتضح فروق في التخصصات األخرى
النتيجة إلى أن تخصص اإلرشاد النفسي ال زال حديثا ولذا فـإن            وتعزو الباحثة هذه    

المرشدين الحاصلين على بكالوريوس إرشاد نفـسي حـديثي التعيـين بالمقارنـة مـع ذوو                
التخصصات األخرى ولذا فإن لديهم دافعية لإلنجاز ويطمحوا لالرتقاء في مهنـتهم وتطـوير    

  .ذواتهم المهنية 
 إرشاد نفسي لديهم الفرصة في إكمـال دراسـتهم          كما أن المرشدين الحاصلين على    

العليا بالمقارنة مع التخصصات األخرى، علماًً بأن تخصص اإلرشاد النفسي يكـون مـؤهالً              
.تربوياً مما يعزز المرشد في إكمال دراسته لمـا هـو متـاح فـي الجامعـات الفلـسطينية           
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  : عشرالحاديمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فـروق ذات داللـة       :   من أسئلة الدراسة على    ادي عشر حالسؤال ال ينص  

إحصائية في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية على مقياس الـذات المهنيـة             
  ؟ ) سنوات7 سنوات، أكثر من 7-3 سنوات، من 3أقل ( تعزى لمتغير سنوات الخبرة

التبـاين األحـادي    السؤال قامت الباحثة باستخدام أسلوب تحليـل        ا  ولإلجابة على هذ  
One Way ANOVA.   

  )39(جدول 
ومستوى الداللة تعزى " ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 

  .عدد سنوات الخبرةلمتغير 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.890 2 1.780  بين المجموعات
 المعرفي: البعد األول 7.465 276 2060.443  داخل المجموعات

  278 2062.222  المجموع 
0.119 

 
0.888 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 20.338 2 40.676  بين المجموعات
 األداء المهني: البعد الثاني 27.923 276 7706.815  اتداخل المجموع

  278 7747.491  المجموع 
0.728 

 
0.484 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 5.070 2 10.141  بين المجموعات
 سمات الشخصية: البعد الثالث 25.564 276 7055.608  داخل المجموعات

  278 7065.749  المجموع 
0.198 

 
0.820 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 50.097 2 100.194  بين المجموعات
 النفسي: البعد الرابع 29.130 276 8039.749  داخل المجموعات

  278 8139.943  المجموع 
1.720 

 
0.181 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 76.180 2 152.359  بين المجموعات
 الطموح المهني: البعد الخامس 9.973 276 2752.609  داخل المجموعات

  278 2904.968  المجموع 
7.638 

 
0.001 

 
 0.01دالة عند 
 

 114.960 2 229.919  بين المجموعات
 القيمي: البعد السادس 24.286 276 6702.905  داخل المجموعات

  278 6932.824  المجموع 
4.734 

 
0.010 

 
 0.05دالة عند 
 

 1.495 2 2.990  بين المجموعات
 االجتماعي: البعد السابع 6.902 276 1904.867  موعاتداخل المج

  278 1907.857  المجموع 
0.217 

 
0.805 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 

 52.340 2 104.680  بين المجموعات
 تقدير اآلخرين: البعد الثامن 30.970 276 8547.736  داخل المجموعات

  278 8652.416  المجموع 
1.690 

 
0.186 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 

 101.584 2 203.167  بين المجموعات
 الدرجة الكلیة 695.108 276 191849.894  داخل المجموعات

  278 192053.061  المجموع
0.146 

 
0.864 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 

  3.17 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،278( الجدولیة عند درجة حریة ف
   2.29) = 0.05( وعند مستوى داللة )2،278( الجدولیة عند درجة حریة ف
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الجدوليـة عنـد   " ف" من قيمة  أقلالمحسوبة  " ف"ن قيمة   ل السابق أ  يتضح من الجدو  
جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، عدا البعد الخامس الطمـوح          في  ) 0.05(مستوى داللة   

سـنوات  وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيـر         ال ت أي أنه   المهني والسادس القيمي،    
  . الخبرة

فـي  ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف" من قيمة أكبرالمحسوبة  " ف"ن قيمة   وأ
وجد فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لمتغيـر         ت، أي أنه    الطموح المهني والقيم المهنية   بعد  

سنوات الخبرة ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجـدول             
  :يوضح ذلك) 40-41(

 )40(جدول 
 الطموح المهني: يه في البعد الخامسيوضح اختبار شيف

    سنوات7أكثر من   سنوات7-3من   سنوات3أقل من 
36.290 36.107 34.670 

  سنوات3أقل من 
36.290 

0   

  سنوات7-3من 
36.107 

0.183 0  

  سنوات7أكثر من 
34.670 

*1.620 *1.437 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
 7 سنوات وأكثر من     3بق وجود فروق بين الخدمة األقل من        يتضح من الجدول السا   

 سـنوات  7 سنوات وأكثـر مـن    7-3 سنوات، وبين الخدمة من      3سنوات لصالح األقل من     
  . سنوات، ولم يتضح فروق في سنوات الخدمة األخرى7-3لصالح من 

 حيـث أن  المرشدين حديثي التعيين    غالبية عينة الدراسة من     وتعزو الباحثة ذلك إلى     
 ترىكما  ،  والسعي للحصول على التثبيت في الوظيفة     لديهم الدافعية والطموح لالرتقاء بالعمل      

مالك المرشد النفسي التربـوي  المرشدين األكثر خبرة يقل طموحهم المهني ال  إلى أن   الباحثة
ال يسمح له باالرتقاء في السلم الوظيفي أسوة بالمعلم، فالمعلم قد يصبح نائب مدير أو مـدير                 
مدرسة أو مشرف تربوي، أما المرشد ففرصته بالترقي محدودة جداً مما يجعل هناك نوعـاً               

  .من اإلحباط واالحتراق المهني، حيث أنه يبقى على مسمى مرشد تربوي حتى نهاية خدمته
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 )41(جدول 

 القيمي: يوضح اختبار شيفيه في البعد السادس

   سنوات7أكثر من   سنوات7-3من   سنوات3أقل من 
65.692 65.200 67.351 

  سنوات3أقل من 
65.692 

0   

  سنوات7-3من 
65.200 

0.492 0  

  سنوات7أكثر من 
67.351 

1.659 *2.151 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
 7سنوات وأكثـر مـن    7-3يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين الخدمة من      

  . يتضح فروق في سنوات الخدمة األخرى سنوات، ولم7سنوات لصالح أكثر من 
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أنه كلما زادت سنوات الخبرة والممارسـة الميدانيـة                

كلما تأكدت القيم المهنية لدى المرشد وكانت لديه البدائل المناسبة للتعامـل مـع المتطلبـات                
رة على االعتذار مع أي عمـل       القانونية واألخالقية في القضايا والمشكالت، وتصبح لديه القد       

  .يتنافى مع أخالقيات مهنة اإلرشاد بدون الشعور بالحرج
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  : عشرالثانيمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فـروق ذات داللـة       :   عشر من أسئلة الدراسة على     ثانيالسؤال ال ينص  

إحصائية في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية علـى مقيـاس الـذات             
 دورات،  7-3 دورات، مـن     3أقـل   ( المهنية تعزى لمتغير عدد الدورات الحاصل عليها      

   ؟) دورات7أكثر من 
 باستخدام أسلوب تحليـل التبـاين األحـادي         ة الباحث تالسؤال قام ا  ولإلجابة على هذ  
One Way ANOVA.   

  )42(جدول 
  .عدد الدورات الحاصل عليهاومستوى الداللة تعزى لمتغير " ف "مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  األبعاد
  الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة   المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 38.634 2 77.268  بين المجموعات
 المعرفي: البعد األول 7.192 276 1984.954  تداخل المجموعا

  278 2062.222  المجموع 
5.372 

 
0.005 

 
 0.01دالة عند 
 

 67.691 2 135.382  بين المجموعات
 األداء المهني: البعد الثاني 27.580 276 7612.109  داخل المجموعات

  278 7747.491  المجموع 
2.454 

 
0.088 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 46.212 2 92.424  بين المجموعات
 سمات الشخصية: البعد الثالث 25.266 276 6973.325  داخل المجموعات

  278 7065.749  المجموع 
1.829 

 
0.163 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 15.364 2 30.729  بين المجموعات
 النفسي: البعد الرابع 29.381 276 8109.214  داخل المجموعات

  278 8139.943  المجموع 
0.523 

 
0.593 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 5.827 2 11.654  بين المجموعات
 الطموح المهني: البعد الخامس 10.483 276 2893.314  داخل المجموعات

  278 2904.968  المجموع 
0.556 

 
0.574 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 151.433 2 302.866  بين المجموعات
 القيمي: البعد السادس 24.022 276 6629.958  داخل المجموعات

  278 6932.824  المجموع 
6.304 

 
0.002 

 
 0.01دالة عند 
 

 10.548 2 21.096  بين المجموعات
 االجتماعي: البعد السابع 6.836 276 1886.761  داخل المجموعات

  278 1907.857  المجموع 
1.543 

 
0.216 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 41.832 2 83.665  بين المجموعات
 31.046 276 8568.751  داخل المجموعات

 تقدير اآلخرين: البعد الثامن
 المعرفي: األولالبعد 

  278 8652.416  المجموع 
1.347 

 
0.262 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
 1937.835 2 3875.671  بين المجموعات
 الدرجة الكلیة 681.802 276 188177.390  داخل المجموعات

  278 192053.061  المجموع
2.842 

 
0.060 

 
غير دالة 
 إحصائياً

 
  3.17 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،278( الجدولیة عند درجة حریة ف
   2.29) = 0.05( وعند مستوى داللة )2،278( الجدولیة عند درجة حریة ف

الجدوليـة عنـد   " ف" من قيمة  أقلالمحسوبة  " ف"ن قيمة   يتضح من الجدول السابق أ    
 ،  المعرفي والقيمي جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، عدا البعد        في  ) 0.05(لة  مستوى دال 

  . عدد الدورات الحاصل عليهاوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير ال تأي أنه 
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فـي  ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " ف" من قيمة أكبرالمحسوبة  " ف"ن قيمة   وأ
عدد الـدورات  وجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير      تنه  ، أي أ  المعرفي والقيمي البعد  

الحاصل عليها ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شيفيه البعدي والجـدول             
  :يوضح ذلك) 43-44(

 )43(جدول 
 المعرفي: يوضح اختبار شيفيه في البعد األول

    دورات7أكثر من   دورات7-3من   دورات3أقل من 
33.788 35.371 35.439 

  دورات3أقل من 
33.788 0   

  دورات7-3من 
35.371 *1.583 0  

  دورات7أكثر من 
35.439 *1.652 0.069 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
 7-3 دورات ومـن     7-3يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين األقـل مـن            

 دورات لـصالح  7 دورات واألكثر مـن  3من  دورات، وبين األقل    7-3دورات لصالح من    
  . دورات، ولم يتضح فروق في عدد الدورات األخرى7األكثر من 

 )44(جدول 
 القيمي: يوضح اختبار شيفيه في البعد السادس

   دورات7أكثر من   دورات7-3من   دورات3أقل من 
64.727 65.045 67.051 

  دورات3أقل من 
64.727 0   

  دورات7-3من 
65.045 0.318 0  

  دورات7أكثر من 
67.051 *2.324 *2.006 0 

  0.01دالة إحصائياً عند مستوى داللة * 
 7-3 دورات ومـن     7-3يتضح من الجدول السابق وجود فروق بين األقـل مـن            

 دورات لـصالح  7 دورات واألكثر مـن  3 دورات، وبين األقل من    7-3دورات لصالح من    
  .روق في عدد الدورات األخرى دورات، ولم يتضح ف7األكثر من 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أثر التدريب على البعد المعرفي والقـيم المهنيـة، أي         
كلما زادت الدورات التأهيلية والتخصصية التي يخضع لها المرشدون زادت مـن خبـراتهم              

 وامـتالكهم    القيم المهنية لـديهم،    توتميز أداءهم المهني ومتابعتهم  لكل ما هو جديد وتعزز         
لالستراتيجيات المعرفية الفعالة التي تساعد الطلبة في تجاوز مشكالتهم على اختالفها، كمـا             
تعمل الدورات على صقل مهارات المرشدين التربويين وتتيح لهم تبادل الخبرات مع الزمالء             

لتدريبية واالستفادة من هذه الخبرات في التعامل مع القضايا اإلرشادية، كما وتلعب الدورات ا            
دوراً هاماً في تنمية الذات المهنية للمرشدين النفسيين، حيث يعتبر التدريب أثناء العمل مـن                

ـ            ي تأهيـل كـادر المرشـدين       أولويات برامج التربية والتعليم واهتماماتها لما له من أثـر ف
  .التربويين
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  : عشر الثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال 
هل توجد فـروق ذات داللـة   :  أسئلة الدراسة على      عشر من  ثالثالسؤال ال ينص  

إحصائية في متوسطات درجات مرشدي المدارس الحكومية علـى مقيـاس الـذات             
   ؟)يستخدم ، ال يستخدم(المهنية تعزى لمتغير استخدام الحاسوب

يوضح ) 45(والجدول "  T. test "اختبار باستخدام ة الباحثة قامولإلجابة على هذا  السؤال
  :ذلك

  )45(ول جد
  )يستخدم ، ال يستخدم(استخدام الحاسوبللمقياس تعزى لمتغير " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

االنحراف   المتوسط العدد الجنس األبعاد
  مستوى الداللة قيمة الداللة "ت"قيمة   المعياري

 المعرفي: البعد األول 2.681 35.545 191 يستخدم
 2.699  34.523  88 ال يستخدم

2.952 
 

0.003 
 0.01 دالة عند 

 األداء المهني: البعد الثاني 5.309 69.702 191 يستخدم
 5.207  68.966  88 ال يستخدم

1.082 
 

0.280 
 

غير دالة 
 إحصائياً

سمات : البعد الثالث 5.069 63.759 191 يستخدم
 4.961  62.932  88 ال يستخدم الشخصية

1.275 
 

0.203 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 النفسي: البعد الرابع 5.600 56.927 191 يستخدم
 5.002  57.205  88 ال يستخدم

-0.398 
 

0.691 
 

غير دالة 
 إحصائياً

الطموح : البعد الخامس 3.021 36.183 191 يستخدم
 3.416  34.580  88 ال يستخدم المهني

3.950 
 

0.000 
 0.01دالة عند  

 القيمي: البعد السادس 5.352 65.995 191 يستخدم
 4.121  66.443  88 ال يستخدم

-0.696 
 

0.487 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 االجتماعي: البعد السابع 2.734 26.832 191 يستخدم
 2.363  26.977  88 ال يستخدم

-0.428 
 

0.669 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 تقدير اآلخرين: البعد الثامن 5.675 57.283 191 يستخدم
 5.389  57.625  88 ال يستخدم

-0.476 
 

0.635 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 المجموع 26.835 412.225 191 يستخدم
 25.073  409.250  88 ال يستخدم

0.878 
 

0.381 
 

غير دالة 
 إحصائياً

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 277(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 277(جة حرية الجدولية عند در" ت"قيمة   

 الجدوليـة فـي   " ت" من قيمة    أقلالمحسوبة  " ت" أن قيمة    السابقيتضح من الجدول    
وهذا يدل علـى    ،  المعرفي والطموح المهني  جميع األبعاد والدرجة الكلية للمقياس، عدا البعد        

  ). يستخدم، ال يستخدم (سوباستخدام الحالمتغير تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم 
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المعرفـي   البعـد  الجدوليـة فـي  " ت" من قيمة أكبرالمحسوبة " ت"يتضح أن قيمة   و
 استخدام الحاسوب لمتغير  تعزى  وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية         ،  والطموح  

  . ولقد كانت الفروق لصالح الذين يستخدمون الحاسوب) يستخدم، ال يستخدم(
األداء المهني وسمات الشخـصية  (األبعاد التالية    عدم وجود فروق في      وتعزو الباحثة 

هـذه األبعـاد تـرتبط      إلى أن   ،  ) وتقدير اآلخرين والمكانة االجتماعية    النفسي والقيم المهنية  و
  . وطبيعة تعامله مع اآلخرينبشخصية وسمات المرشد التربوي

الـذين يـستخدمون    لصالح  بعدي المعرفة والطموح المهني     عن وجود فروق في     أما  
الحاسوب حيث أن من يستخدم الحاسوب يسهل عليه االطالع على كل ما هو جديد في مجال                
اإلرشاد التربوي والنفسي ويمتلك استراتيجيات مهنية فعالـة كمـا يـصبح لديـه المعرفـة                
بالتطبيقات العملية للنظريات الحديثة في اإلرشاد النفسي ويسهل عليه امتالك قاعـدة بيانـات           

علومات كافية ألغراض اإلرشاد واالستشارات المهنية، مما يزيد فـي طموحـه المهنـي              وم
  . في العمل اإلرشاديدواكتشاف اهتماماته والحرص على اإلبداع والتجدي
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  ملخص النتائج
للمرشدين التربويين على وزن نـسبي      المهنية  الذات  حصلت   :تتلخص نتائج الدراسة بما يلي    

 %)90.71(بوزن نسبي قـدره     المرتبة األولى  الشخصية على    سمات بعداحتل   و %)87.51(
 بعد الطمـوح المهنـي    و %)89.59( بوزن نسبي قدره     ةالثانيرتبة  البعد االجتماعي على الم   و

ـ  رتبةعلى الم  لبعد القيمي وحصل ا  %)89.19( بوزن نسبي قدره     ة الثالث رتبةعلى الم   ة الرابع
 بـوزن   ةالخامـس رتبة  لمعرفي على الم   في حين حصل البعد ا     %)88.18(بوزن نسبي قدره    

 بوزن نسبي قـدره     ة السادس رتبةعلى الم فقد حصل   البعد النفسي   أما   %)88.06(نسبي قدره   
 بـوزن نـسبي قـدره       ة الـسابع  رتبة في حين حصل بعد األداء المهني على الم        %)87.71(
مـا  أ%)81.99( بوزن نـسبي قـدره       ة الثامن رتبةد تقدير اآلخرين على الم    وبع %)86.84(

  .%)87.51(الدرجة الكلية للمقياس ككل حصلت على وزن نسبي 
مستوى المعرفـة المهنيـة التخصـصية ومـستوى     ارتباطاً داالً إحصائياً بين  وجود  

سمات الشخصية المهنية ومـستوى األداء       بين   اًارتباطاً داالً إحصائي  الطموح المهني، ووجود    
دير اآلخرين والمقاييس الفرعية لمقيـاس الـذات   بين تقارتباطاً داالً إحصائياً المهني، ووجود   

  .المهنية
، والمرحلـة الدراسـية،     لمتغير الجـنس    تعزى  اللة إحصائية   ال توجد فروق ذات د    

  .المنطقة التعليمية
 العمر فـي بعـدي الطمـوح والقـيم     لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   

 سـنة،   40-25ح الذين أعمارهم مـن      المهنية، ولقد كانت الفروق في الطموح المهني لصال       
  . سنة40أكثر من والبعد القيم المهنية لصالح الذين أعمارهم 

 للحالة االجتماعية فـي بعـدي المعرفـي       لمتغيرتعزى  اللة إحصائية    توجد فروق ذات د   
  . والطموح المهني، ولقد كانت الفروق لصالح غير المتزوجين في البعدين

 المؤهل العلمي في بعد المكانة االجتماعية،       لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
  . ولقد كانت الفروق لصالح الحاصلين على بكالوريوس

 التخصص في  بعد الطموح المهنـي،        لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
  .ولقد كانت الفروق لصالح تخصص اإلرشاد النفسي

لتخصص في بعدي الطموح المهنـي       ا لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
 3 سنوات لـصالح األقـل مـن         7 سنوات وأكثر من     3والقيم المهنية، بين الخدمة األقل من       

 سـنوات، ولـم     7-3 سنوات لصالح من     7 سنوات وأثر من     7-3سنوات، وبين الخدمة من     
  .يتضح فروق في سنوات الخدمة األخرى

رات الحاصل عليها فـي بعـدي        الدو لمتغيرتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
 دورات لـصالح مـن     7-3 دورات ومـن     7-3المعرفي والمكانة االجتماعية بين األقل من       

 7 دورات لصالح األكثر مـن  7 دورات واألكثر من   3 دورات، وبين األقل من      7األكثر من   
  .دورات، ولم يتضح فروق في عدد الدورات األخرى

 استخدام الحاسوب في بعدي المعرفي      تغيرلمتعزى  اللة إحصائية   توجد فروق ذات د   
  . والطموح المهني ولقد كانت الفروق لصالح الذين يستخدمون الحاسوب
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  التوصيات
  

 :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتالي

تطوير برامج التدريب واإلعداد للمرشد التربـوي وخاصـة فيمـا يتعلـق بمجـال                -1
 .الحاسوب

ات التعليم بكل ما هو جديد في مجال اإلرشاد وذلـك           تزويد مكتبات المدارس ومديري    -2
 . حتى يتمكن المرشدون من صقل معارفهم وتطويرها

نشر وتعزيز ثقافة اإلرشاد التربوي في المدارس بالتنسيق مـع اإلعـالم والمجتمـع         -3
 .المحلي

على المرشد التربوي أن يستشعر حجم مهمته، وأنه هو المسئول األول عـن بيـان                -4
ن يثق أن عنده الشيء الكثير الذي يمكن  أن يقدمه لهذا المجتمع،وليس             أهمية عمله وأ  

عمله مرتبط فقط بمدير المدرسة وما يمليه عليه من أعمال إدارية قد تنـسيه مهمتـه      
 . األولى وهي اإلرشاد

إعادة النظر في النظام اإلداري المعمول به فيما يتعلق بالسلم الـوظيفي والترقيـات،           -5
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 .أسوة بالمعلم

تطوير برامج اإلرشاد في المدرسة بحيث يكون مدير المدرسة هـو المـسئول األول        -6
 .رسة ومتابعتهوالمباشر على تنفيذ البرنامج اإلرشادي في المد

 . وتطويرها بما يخدم البحث العلمي" استبيان الذات المهنية"االستفادة من أداة الدراسة  -7

 .االستفادة من نتائج الدراسة في تطوير معايير التعيين والتوظيف للمرشد التربوي  -8

 .إضافة مساقات تتعلق باإلرشاد النفسي التربوي لتخصص الخدمة االجتماعية -9
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  )1(ملحق 

  المقياس في صورته األولية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  استبانة آراء المحكمين حول بحث

  "المهنية للمرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة الذات "  بعنوان 

  

  ة/المحترم.....................................ة/ ة الدكتور/األستاذ

يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستبانة التي تشكل أداة لدراسة ميدانية في 

الذات " : النفسي وهي بعنوانالماجستير في اإلرشاد صورتها األولية للحصول على درجة 

من الجامعة  "قطاع غزة في العمل اإلرشادي التربوي بالمهنية للمرشدين النفسيين 

  .اإلسالمية بغزة

، ومن المهتمين بالبحث العلمي؛ فإن ثقـة        هذا المجال  من المختصين في     أنكموحيث  

تها للتأكد من دقة صياغتها     الباحثة بكم تدفعها لتضع االستبانة بين أيديكم إلبداء رأيكم في فقرا          

ووضوحها وسهولة اإلجابة عليها، ومدى ترابطها ومالءمتهـا لموضـوع الدراسـة ، وأن               

اهتمامكم بتحكيم هذه األداة وتقويمها سيكون له مردود إيجابي في تطويرها وإعادة صـياغتها       

توزيعهـا  لتتمكن الباحثة من بنائها في صورتها النهائية في ضوء مالحظاتكم القيمـة قبـل               

  .وتطبيقها ميدانياً

                                                                  الباحثة

                                                                 عبير فتحي الشرفا
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           أستطيع إعداد الخطط والبرامج اإلرشادية   .17
           أمتلك القدرة علي تطويع الخطة اإلرشادية كلما اقتضى األمر   .18
           أمتلك القدرة علي اكتشاف الجوانب االيجابية  للمسترشدين   .19
           استطيع إنهاء العالقة اإلرشادية في الوقت المناسب   .20
           أمتلك القدرة علي إدراك ذاتي وفهمها على حقيقتها   .21
           أمتلك القدرة علي تفهم قيم واتجاهات اآلخرين   .22
            والضعف في شخصيتيأمتلك القدرة علي إدراك  نقاط القوة   .23
           أمتلك القدرة علي إرشاد ذاتي   .24
           أمتلك القدرة علي إصدار أحكام موضوعية   .25
           أمتلك القدرة علي تقيم ذاتي باستمرار   .26
           أستطيع تحقيق ذاتي حسب قدراتي وإمكانياتي   .27
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

           لدي القدرة علي اكتشاف مواهبي وتطويرها كلما أمكن   .28
           فهم وإدراك شخصية الطالب واحتياجاتهم ودوافعهمأستطيع    .29
           لدي القدرة علي إدراك المواقف المختلفة والهدف منها   .30
           بإمكاني فهم السلوك اإلنساني وإدراك الهدف منة   .31
           لدي القدرة على التعرف علي مشاعري والتعبير عنها بقوة   .32
           أظهر دائما بشكل الئق يتناسب مع مهنتي   .33
           أستطيع اختيار مالبس بدقة وعناية   .34
           أشعر بالنشاط والحيوية مع كل يوم جديد   .35
           أحب التعاون والعمل بروح الفريق   .36
           أتمتع بالبشاشة وروح الدعابة   .37
           أستطيع الفصل بين همومي وهموم اآلخرين   .38
           أشعر أن مهنتي تتالءم مع ميولي ورغباتي   .39
           كاني رسم ابتسامة علي وجهي رغم المواقف الضاغطةبإم   .40
           أتمتع بروح القيادة والقدرة علي إدارة األفراد     .41
           أتصرف بلباقة وأدب حتى في أصعب الظروف   .42

لدي القدرة علي التسامح وتقديم بعض التنازالت لتجنب    .43
           المشكالت

           أمتلك القدرة اللفظية واللباقة في الحديث   .44
           أشعر بأن مهنة اإلرشاد تحقق لي مكانة اجتماعية هامة   .45
           لدي القدرة علي التواصل االجتماعي مع مختلف الفئات العمرية   .46
           أشعر باألمن والهدوء النفسي وأنا أمارس مهنتي   .47
           أستطيع السيطرة علي انفعاالتي   .48
           أشعر باالنسجام واالنتماء لمهنة اإلرشاد   .49
           أشعر بالتفاؤل والقناعة والرضا عن مهنتي   .50
           أمتلك القدرة على حل مشكالتي بطريقة مهنية   .51
           أشعر بأنني شخصية محبوبة في المدرسة   .52
           أمتلك القدرة علي استيعاب انفعاالت اآلخرين   .53
           أشعر بالثقة بنفسي وباألخريين   .54
           والً بأولأمتلك القدرة علي تقييم ذاتي أ   .55
           أمتلك القدرة على التخلص من الضغوطات النفسية أوالً بأول   .56
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

           أمتلك القدرة علي إحداث تغيير إيجابي في محيط عملي   .57
           بإمكاني استيعاب العوائق التي تعترضني أثناء عملي   .58
           أشعر باالتزان والهدوء النفسي رغم ضغوطات الحياة الواقعية   .59
           ر باالغتراب داخل مدرستيأشع   .60
           أتمني لو تأتي الفرصة ألغير مهنتي    .61

أنصح الطالب بااللتحاق بقسم اإلرشاد النفسي والخدمة    .62
           االجتماعية في الجامعة

           أشعر أن المدرس له وضع أفضل مني في المدرسة   .63

بإمكاني تطبيق بعض االختبارات والمقاييس الخاصة بالعمل    .64
           رشادياإل

           لدي القدرة علي إعداد خطة عمل شهرية وفصلية   .65

أمتلك القدرة علي التخطيط للخدمات والبرامج اإلرشادية في    .66
           المدرسة

أستطيع تشخيص المشكالت وطرح البدائل المناسبة لها بأسلوب    .67
           مهني

           بإمكاني اتخاذ القرارات المهنية المناسبة في الوقت المناسب   .68

بإمكاني االنسحاب من المواقف المحرجة بلباقة وفي الوقت    .69
           المناسب

استطيع استخدام ذكائي كمرشد عندما تفرض علي مواقف    .70
           .تتعارض مع عملي 

أمتلك القدرة على االعتذار عن أداء عمل ال يتالءم مع مهنتي    .71
           كمرشد

للقاءات الفردية بمهارة بإمكاني استخدام المهارات اإلرشادية في ا   .72
           ومهنية

           أمتلك القدرة في إنهاء الجلسة اإلرشادية بطريقة مهنية   .73

أحرص علي االلتزام بجلسات المجموعات العنقودية بهدف تبادل    .74
           الخبرات مع الزمالء

           احرص علي توثيق كل ما أقوم به بدقة وعناية   .75

نة اإلرشاد وأحرص علي احترام مبادئ وأخالقيات وأسس مه   .76
           االلتزام بها

لدي القدرة علي طلب المشورة والمساعدة من ذوي الخبرة    .77
           والتخصص

           أنظم عملي وسجالتي أوالً بأول   .78
           أعتمد في عملي علي ذاكرتي   .79
          استطيع تحديد الحاالت التي تحتاج إلى تحويل إلى المؤسسات    .80
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 الخاصة
           د العمل والتزم بهااحترام مواعي   .81
           أحرص علي أن أكون قدوة حسنة للطالب في المدرسة   .82
           أشعر بأن مهنتي تجعلني نموذج يحتذي به   .83
           أستطيع رسم ابتسامة علي شفتي رغم أنني امر بظروف صعبة   .84
           أتميز باليقظة والحرية والنشاط   .85
           لي أكمل وجهأستطيع تحمل المسؤولية والقيام بواجبي ع   .86
           أراعي األمانة المهنية والعلمية في عملي   .87
           أتحلي بالصبر والسكينة وسعة الصدر   .88

لدي القدرة علي إنجاز عملي تحت الضغوط وفي مواقف    .89
           األزمات

           أتحمل النقد من األخريين   .90
           لدي القدرة علي اإلبداع في العمل اإلرشادي   .91
           سلوكية أحترفها والتزم بها في بداية عمليلدي عادات    .92
           استطيع جذب انتباه الطالب لمواضيع التوجيه الجمعي   .93

أشعر بأنني منفتح وأستطيع التعاون مع المستويات المختلفة    .94
           للطالب

           بإمكاني إقامة عالقة ثقة واحترام متبادل مع الطلبة   .95

د وبغض النظر عن جنسه أو احترم حق المسترشدين في اإلرشا   .96
           دينه أو إعاقته

           استشير المسترشد قبل البدء في أي خطوة أثناء العمل معه كحالة   .97
           أحيد اتجاهاتي وانتماءاتي في عملي   .98

أستطيع  إصدار أحكام موضوعية رغم أنها تتعارض مع    .99
           المصلحة الشخصية

           أحترم الحقوق اإلنسانية للمسترشدين .100
           عالقتي ببعض الطلبة تساعدني علي تحقيق منافع شخصية .101
           أؤمن بأن اآلباء يؤثرون في نمو وتطوير أبنائهم .102

103. 
بإمكاني تهيئة الفرص المناسبة ألولياء األمور للمشاركة الفعالة 

           في األنشطة المدرسية

104. 
ر بإمكاني إنهاء الكثير من الحاالت دون الرجوع إلي ولي أم

           الحالة

           أتابع مشكالت الطالب مع أولياء األمور كلما اقتضت الحاجة .105
          لدي القدرة علي مساعدة المعلمين لمواجهة مشكالت النمو  .106
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

 والتكيف معها في مراحل نموهم المختلفة
           بإمكاني تقديم الخدمات اإلرشادية للمعلمين والعمل كمستشار لهم .107

108. 
ي كمرشد لطلب االستشارة اإلرشادية في أمور يلجأ المعلمون ل

           شخصية

109. 
أحترم دور المعلمين في التأثير علي  البناء األساسي لنمو 

           الطالب العقلي والعاطفي واالجتماعي في المدرسة

           أستطيع تقديم المساعدة للطالب دون الرجوع للمعلمين .110
           عملي كمرشدأشعر بأن بعض المعلمون لهم دور في إعاقة  .111
           لدي القدرة علي تغير اتجاهات المعلمين نحو العمل اإلرشادي .112

113. 
بإمكاني تزويد المعلمين بالتطبيقات التربوية لنظريات التعلم 

           ومراحل النمو كلما لزم األمر

           أتجنب المعلمون الذين يجهلون أهمية عملي كمرشد في المدرسة .114

115. 
مين من الموائمة بين متطلبات المناهج بإمكاني تمكين المعل

           الدراسية والحتياجاتهم النمائية

116. 
أؤمن بأن العمل اإلرشادي الينجح إال بتعاون إدارة المدرسة مع 

           المرشد التربوي

           بإمكاني مناقشة مدير المدرسة بالموضوعات المتعلقة بالطالب .117

118. 
معنوي والمادي النجاز أشعر بأن مدير المدرسة يقدم لي الدعم ال

           عملي كمرشد

119. 
لدي القدرة علي توضح مهامي كمرشد تربوي إلدارة المدرسة 

           كلما أحتاج األمر 

120. 
أتفهم أن للمدير الحق في االطالع علي بعض سجالت المرشد 

           لمتابعة للعمل

121. 
المرشد بحاجة لمساعدة اإلدارة المدرسية في تخطي بعض 

           ةالعقبات اإلداري

           احترم المتطلبات القانونية واألخالقية في قضايا الملفات الساخنة  .122

123. 
أحترم القوانين والتعليمات المدرسية وأشجع الطالب علي 

           االلتزام بها

124. 
أحرص دائماً على أن يرضى مدير المدرسة حتى لو حالفت 

           مبادئ مهنتي

           هريةأشارك مدير المدرسة في االجتماعات الش .125

126. 
أناقش مدير المدرسة في الخطة الشهرية لتطويعها مع ما يتالءم 

           ظروف المدرسة
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  )2(ملحق 
  بعد التدویرالذات المھنیة للمرشدین التربویین یبین تشبع العوامل السبعة لمقیاس 

 بعد التدویر
 الشیوع الفقرة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          0.707 0.590 1فقرة
          0.813 0.819 2فقرة
  0.302-      0.322  0.502 0.658 3فقرة
          0.405 0.390 4فقرة
 0.425 0.361    0.611     0.772 5فقرة
    0.332-  0.457  0.377   0.617 6فقرة
         0.609  0.490 7فقرة
        0.317 0.582  0.611 8فقرة
         0.502  0.492 9فقرة
 0.319 0.382   0.323-     0.561 0.813 10فقرة
 0.336 0.367 0.341-      0.395  0.600 11فقرة
    0.383     0.497  0.657 12فقرة
         0.576  0.619 13فقرة
     0.315 0.561   0.402  0.729 14فقرة
       0.487  0.514  0.723 15فقرة
       0.411  0.417  0.531 16فقرة
       0.389-  0.540  0.633 17فقرة
         0.696  0.582 18فقرة
  0.478    0.527   0.322  0.778 19فقرة
         0.698  0.691 20فقرة
    0.375    0.336 0.484 0.447 0.857 21فقرة
  0.318   0.459      0.474 22فقرة
  0.320     0.511 0.422   0.759 23فقرة
        0.764   0.723 24فقرة

 25فقرة
0.756 

     -0.321 0.553   -
0.350 

     0.746      0.709 26فقرة
     0.392  0.325   0.433 0.653 27فقرة
      0.329    0.694 0.778 28فقرة
 0.301         0.432 0.701 29فقرة
          0.706 0.560 30فقرة
          0.545 0.477 31فقرة
      0.331- 0.543   0.426 0.772 32فقرة
        0.804  0.305 0.867 33فقرة
      0.309  0.748   0.780 34فقرة
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 بعد التدویر
 الشیوع الفقرة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        0.735   0.682 35فقرة
 0.358     0.434 0.490 0.380   0.800 36فقرة
 0.325       0.332   0.852 37فقرة
        0.674   0.622 38فقرة

      0.501 0.349-    0.594 39قرةف
 0.302-       0.459   0.466 40فقرة
        0.647   0.585 41فقرة
      0.415-  0.400   0.557 42فقرة
       0.480    0.659 43فقرة
 0.325-      0.357 0.444  0.455 0.744 44فقرة
    0.675       0.501 45فقرة
 0.363   0.355       0.562 46فقرة
 0.384      0.301- 0.429   0.715 47فقرة
 0.325  0.340    0.527    0.638 48فقرة
       0.543 0.338   0.619 49فقرة
 0.360   0.326   0.596    0.738 50فقرة
       0.784    0.716 51فقرة
  0.363 0.553      0.497  0.780 52فقرة
 0.313- 0.331-     0.650 0.357   0.807 53فقرة
       0.820    0.838 54فقرة
   0.310     0.532   0.478 55فقرة
        0.406  0.376 0.662 56فقرة
       0.600 0.476   0.672 57فقرة
   0.428     0.525   0.778 58فقرة
   0.356 0.335   0.611    0.682 59فقرة
      0.323- 0.683    0.789 60فقرة
       0.551-    0.616 61فقرة
     0.317    0.583  0.679 62فقرة
  0.352     0.630-    0.594 63فقرة
 0.391-        0.349  0.553 64فقرة
    0.342 0.326    0.553  0.827 65فقرة
    0.334  0.352   0.702  0.808 66فقرة
 0.334        0.391 0.416 0.635 67فقرة
        0.565   0.618 68فقرة
       0.509    0.452 69فقرة
   0.324  0.342  0.682  0.300-  0.883 70فقرة
     0.646   0.407   0.704 71فقرة
        0.421 0.444  0.640 72فقرة
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 بعد التدویر
 الشیوع الفقرة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

         0.767  0.751 73فقرة
         0.427  0.365 74فقرة
   0.361 0.382     0.474  0.754 75فقرة
  0.347   0.393      0.515 76فقرة
      0.654     0.515 77فقرة
      0.566-  0.326 0.486-  0.794 78فقرة
  0.322       0.383- 0.522 0.640 79فقرة
         0.459 0.713 0.829 80فقرة

 0.807 81فقرة
0.391     0.674   -

0.377  

        0.590  0.383 0.674 82فقرة
     0.395   0.677  0.487 0.955 83فقرة
        0.659   0.654 84فقرة
      0.537-  0.356  0.333 0.644 85فقرة
     0.449  0.632    0.819 86فقرة
     0.595  0.496 0.346   0.815 87فقرة
        0.707   0.746 88فقرة

 0.822 89فقرة
0.361 -

0.315 
 0.529       

       0.732    0.744 90فقرة
      0.481   0.333  0.427 91فقرة
        0.552   0.514 92فقرة
        0.544  0.324 0.526 93فقرة
 0.330  0.350  0.362-   0.400-   0.720 94فقرة
    0.445     0.581  0.737 95فقرة
 0.310    0.327-      0.757 96فقرة

 0.605 97فقرة
     -0.580   -

0.308  

     0.576      0.495 98فقرة
   0.323 0.337 0.317      0.469 99فقرة
    0.671   0.479    0.847 100فقرة
    0.485 0.306- 0.393     0.671 101فقرة

 0.627 102فقرة
-0.313 0.378  0.341  -

0.406 
    

   0.371 0.596     0.310  0.692 103فقرة
     0.534     0.413- 0.577 104فقرة
   0.783        0.768 105فقرة
         0.584  0.586 106فقرة
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 بعد التدویر
 الشیوع الفقرة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 0.893 107فقرة
 0.742    0.303    -

0.333 
   0.311-      0.670  0.692 108فقرة

 0.328-    0.391      0.568 109فقرة

     0.408  0.386-    0.473 110فقرة

       0.304    0.374 111فقرة

   0.709        0.549 112فقرة

 0.347-     0.314   0.309 0.418 0.817 113فقرة

 0.351- 0.332    0.326  0.359 0.402  0.765 114فقرة

         0.311 0.528 0.554 115فقرة
   0.570 0.348-       0.619 116فقرة
   0.767        0.666 117فقرة
   0.364 0.344-   0.387-   0.361- 0.679 118فقرة
         0.543  0.613 119فقرة
  0.339 0.690      0.317  0.719 120فقرة
   0.716        0.606 121فقرة
     0.302- 0.485 0.348-    0.637 122فقرة
    0.413 0.574-      0.616 123فقرة
   0.536   0.308 0.323-    0.617 124فقرة
  0.394- 0.409 0.398 0.327-      0.653 125فقرة
   0.329-  0.444      0.524 126ةفقر

 6.302 6.997 7.097 7.190 7.962 8.762 8.809 9.601 9.751 11.224 0.617 التباین
 5.002 5.553 5.633 5.706 6.319 6.954 6.992 7.620 7.739 8.908 0.653 نسبة التباین

 التباین المتجمع
0.524 8.908 

16.64
7 

24.26
7 

31.25
8 

38.21
2 

44.53
1 

50.23
7 

55.87
0 

61.42
3 

66.42
5 

وقامت الباحثة بتكوين األبعاد وفقاً لما أفرزه التحليل العاملي فحـصلت علـى             
  :ثمانية أبعاد والجداول التالية توضح ذلك
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  :المعرفي: العامل األول
  :فقرة وكانت التشبعات كما يلي)  11 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) المعرفي(يبين العبارات المنتمية للعامل األول جدول 

 م
 في الرقم

 االستبانة
  التشبع   العبارة

 0.707  مهنة اإلرشاد تتناسب مع مؤهلي العلمي 1 1

 0.813 أطلع علي كل ما هو جديد في اإلرشاد النفسي والتربوي 2 2

 0.502 مهنتيأحرص علي حضور المؤتمرات والندوات المرتبطة ب 3 3

 0.405 أشارك في المؤتمرات والندوات مشاركة فعالة 4 4

 0.561 أمتلك القدرة علي االتصال والتواصل مع الطالب في مراحل النمو المختلفة 10 5

 0.447 أمتلك القدرة علي إدراك ذاتي وفهمها على حقيقتها 21 6

 0.432 فعهمأستطيع فهم وإدراك شخصية الطالب واحتياجاتهم ودوا 29 7

 0.706 لدي القدرة علي إدراك المواقف المختلفة والهدف منها 30 8

 0.545 بإمكاني فهم السلوك اإلنساني وإدراك الهدف منة 31 9

 0.455 أمتلك القدرة اللفظية واللباقة في الحديث 44 10

11 115 
بإمكاني تمكين المعلمين مـن الموائمـة بـين متطلبـات المنـاهج الدراسـية               

 الحتياجاتهم النمائيةو
0.528 
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  :األداء المهني: الثانيالعامل 
  :فقرة وكانت التشبعات كما يلي)  30 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) األداء المهني (الثانيجدول يبين العبارات المنتمية للعامل 

 م
 في الرقم

  التشبع   العبارة االستبانة
 0.609 رشاد كلما تطلب الموقفأمتلك القدرة علي تقديم خدمات التوجيه واإل 7 1
 0.582 أمتلك القدرة علي استخدام فنيات المقابلة اإلرشادية 8 2
 0.502 أمتلك القدرة علي قيادة حصة توجيه جماعي وتحقيق الهدف منها 9 3
 0.395 أمتلك القدرة علي تشكيل مجموعات اإلرشاد الجمعي وقيادتها 11 4
 0.497 مكانيات المسترشدينأستطيع التعرف علي قدرات إ 12 5
 0.576 أمتلك القدرة على توعية الطالب بجوانب القوة والضعف في شخصياتهم 13 6
 0.402 أمتلك القدرة علي إغالق جلسات اإلرشاد في الوقت المناسب 14 7
 0.514 أستطيع طرح البدائل المناسبة للموقف اإلرشادي 15 8
 0.417 ات المناسبة في الوقت المناسبأمتلك القدرة علي اتخاذ القرار 16 9

 0.540 أستطيع إعداد الخطط والبرامج اإلرشادية 17 10
 0.696 أمتلك القدرة علي تطويع الخطة اإلرشادية كلما اقتضى األمر 18 11
 0.322 أمتلك القدرة علي اكتشاف الجوانب االيجابية  للمسترشدين 19 12
 0.698 دية في الوقت المناسباستطيع إنهاء العالقة اإلرشا 20 13
 0.349 بإمكاني تطبيق بعض االختبارات والمقاييس الخاصة بالعمل اإلرشادي 64 14
 0.553 لدي القدرة علي إعداد خطة عمل شهرية وفصلية 65 15
 0.702 أمتلك القدرة علي التخطيط للخدمات والبرامج اإلرشادية في المدرسة 66 16
 0.391 شكالت وطرح البدائل المناسبة لها بأسلوب مهنيأستطيع تشخيص الم 67 17

 0.444 بإمكاني استخدام المهارات اإلرشادية في اللقاءات الفردية بمهارة ومهنية 72 18

 0.767 أمتلك القدرة في إنهاء الجلسة اإلرشادية بطريقة مهنية 73 19

 0.427 ادل الخبرات مع الزمالءأحرص علي االلتزام بجلسات المجموعات العنقودية بهدف تب 74 20

 0.474 احرص علي توثيق كل ما أقوم به بدقة وعناية 75 21
 0.486- أنظم عملي وسجالتي أوالً بأول 78 22
 0.383- أعتمد في عملي علي ذاكرتي 79 23
 0.459 استطيع تحديد الحاالت التي تحتاج إلى تحويل إلى المؤسسات الخاصة 80 24

25 106 
رة علي مساعدة المعلمين لمواجهة مشكالت النمو والتكيف معها في مراحـل            لدي القد 

 نموهم المختلفة
0.584 

 0.742 بإمكاني تقديم الخدمات اإلرشادية للمعلمين والعمل كمستشار لهم 107 26

 0.670 يلجأ المعلمون لي كمرشد لطلب االستشارة اإلرشادية في أمور شخصية 108 27

 0.309  يد المعلمين بالتطبيقات التربوية لنظريات التعلم ومراحل النمو كلما لزم األمربإمكاني تزو 113 28

 0.402 أتجنب المعلمون الذين يجهلون أهمية عملي كمرشد في المدرسة 114 29
 0.543 لدي القدرة علي توضح مهامي كمرشد تربوي إلدارة المدرسة كلما أحتاج األمر 119 30
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  :الشخصيةسمات : الثالثالعامل 
  :فقرة وكانت التشبعات كما يلي)  24 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) سمات الشخصية (الثالثجدول يبين العبارات المنتمية للعامل 

 م
 في الرقم

  التشبع   العبارة االستبانة
 0.422 أمتلك القدرة علي إدراك  نقاط القوة والضعف في شخصيتي 23 1

 0.764 أمتلك القدرة علي إرشاد ذاتي 24 2

 0.804 أظهر دائما بشكل الئق يتناسب مع مهنتي 33 3

 0.748 أستطيع اختيار مالبس بدقة وعناية 34 4

 0.735 أشعر بالنشاط والحيوية مع كل يوم جديد 35 5

 0.380 أحب التعاون والعمل بروح الفريق 36 6

 0.332 أتمتع بالبشاشة وروح الدعابة 37 7

 0.674 مومي وهموم اآلخرينأستطيع الفصل بين ه 38 8

 0.459 بإمكاني رسم ابتسامة علي وجهي رغم المواقف الضاغطة 40 9

 0.647 أتمتع بروح القيادة والقدرة علي إدارة األفراد 41 10

 0.400 أتصرف بلباقة وأدب حتى في أصعب الظروف 42 11

 0.532 أمتلك القدرة علي تقييم ذاتي أوالً بأول 55 12

 0.406 لك القدرة على التخلص من الضغوطات النفسية أوالً بأولأمت 56 13

 0.476 أمتلك القدرة علي إحداث تغيير إيجابي في محيط عملي 57 14

 0.525 بإمكاني استيعاب العوائق التي تعترضني أثناء عملي 58 15

 0.565 بإمكاني اتخاذ القرارات المهنية المناسبة في الوقت المناسب 68 16

 0.590 أحرص علي أن أكون قدوة حسنة للطالب في المدرسة 82 17

 0.677 أشعر بأن مهنتي تجعلني نموذج يحتذي به 83 18

 0.659 أستطيع رسم ابتسامة علي شفتي رغم أنني امر بظروف صعبة 84 19

 0.356 أتميز باليقظة والحرية والنشاط 85 20

 0.707 أتحلي بالصبر والسكينة وسعة الصدر 88 21

 0.552 لدي عادات سلوكية أحترفها والتزم بها في بداية عملي 92 22

 0.544 استطيع جذب انتباه الطالب لمواضيع التوجيه الجمعي 93 23

- أشعر بأنني منفتح وأستطيع التعاون مع المستويات المختلفة للطالب 94 24
0.400 
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  :النفسي: الرابعالعامل 
  :تشبعات كما يليفقرة وكانت ال)  20 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) النفسي (الرابعجدول يبين العبارات المنتمية للعامل 

 م
 في الرقم

  التشبع   العبارة االستبانة
 0.325 أستطيع تحقيق ذاتي حسب قدراتي وإمكانياتي 27 1

 0.543 لدي القدرة على التعرف علي مشاعري والتعبير عنها بقوة 32 2

 0.480 امح وتقديم بعض التنازالت لتجنب المشكالتلدي القدرة علي التس 43 3

- أشعر باألمن والهدوء النفسي وأنا أمارس مهنتي 47 4
0.301 

 0.527 أستطيع السيطرة علي انفعاالتي 48 5

 0.543 أشعر باالنسجام واالنتماء لمهنة اإلرشاد 49 6

 0.596 أشعر بالتفاؤل والقناعة والرضا عن مهنتي 50 7

 0.784 ك القدرة على حل مشكالتي بطريقة مهنيةأمتل 51 8

 0.650 أمتلك القدرة علي استيعاب انفعاالت اآلخرين 53 9

 0.820 أشعر بالثقة بنفسي وباألخريين 54 10

 0.611 أشعر باالتزان والهدوء النفسي رغم ضغوطات الحياة الواقعية 59 11

 0.683 أشعر باالغتراب داخل مدرستي 60 12

- تمني لو تأتي الفرصة ألغير مهنتيأ 61 13
0.551 

- أشعر أن المدرس له وضع أفضل مني في المدرسة 63 14
0.630 

 0.509 بإمكاني االنسحاب من المواقف المحرجة بلباقة وفي الوقت المناسب 69 15

 0.682 .استطيع استخدام ذكائي كمرشد عندما تفرض علي مواقف تتعارض مع عملي  70 16

 0.632 تطيع تحمل المسؤولية والقيام بواجبي علي أكمل وجهأس 86 17

 0.529 لدي القدرة علي إنجاز عملي تحت الضغوط وفي مواقف األزمات 89 18

 0.732 أتحمل النقد من األخريين 90 19

 0.304 أشعر بأن بعض المعلمون لهم دور في إعاقة عملي كمرشد 111 20
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  :الطموح المهني: الخامسالعامل 
  : وكانت التشبعات كما يلياتفقر)  6 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) الطموح المهني (الخامسجدول يبين العبارات المنتمية للعامل 

 م
 في الرقم

  التشبع   العبارة االستبانة
 0.611 أطمح في الحصول علي مؤهالت عليا في تخصص 5 1
 0.457 .أحرص على االستفادة من الدورات التدريبية وورش العمل 6 2
 0.329 لدي القدرة علي اكتشاف مواهبي وتطويرها كلما أمكن 28 3
 0.501 أشعر أن مهنتي تتالءم مع ميولي ورغباتي 39 4
 0.654 لدي القدرة علي طلب المشورة والمساعدة من ذوي الخبرة والتخصص 77 5
 0.481 لدي القدرة علي اإلبداع في العمل اإلرشادي 91 6

  :القيمي: السادسالعامل 
  :فقرة وكانت التشبعات كما يلي)  18 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) القيمي (السادسجدول يبين العبارات المنتمية للعامل 

 م
 في الرقم

  التشبع   العبارة االستبانة
 0.459 أمتلك القدرة علي تفهم قيم واتجاهات اآلخرين 22 1
 0.321- أمتلك القدرة علي إصدار أحكام موضوعية 25 2
 0.746 أمتلك القدرة علي تقيم ذاتي باستمرار 26 3
 0.317 أنصح الطالب بااللتحاق بقسم اإلرشاد النفسي والخدمة االجتماعية في الجامعة 62 4
 0.646 أمتلك القدرة على االعتذار عن أداء عمل ال يتالءم مع مهنتي كمرشد 71 5
 0.393  وأحرص علي االلتزام بهااحترام مبادئ وأخالقيات وأسس مهنة اإلرشاد 76 6
 0.674 احترام مواعيد العمل والتزم بها 81 7
 0.595 أراعي األمانة المهنية والعلمية في عملي 87 8
 0.327- احترم حق المسترشدين في اإلرشاد وبغض النظر عن جنسه أو دينه أو إعاقته 96 9

 0.580- لعمل معه كحالةاستشير المسترشد قبل البدء في أي خطوة أثناء ا 97 10
 0.576 أحيد اتجاهاتي وانتماءاتي في عملي 98 11
 0.317 أستطيع  إصدار أحكام موضوعية رغم أنها تتعارض مع المصلحة الشخصية 99 12
 0.406- أؤمن بأن اآلباء يؤثرون في نمو وتطوير أبنائهم 102 13
 0.534 لي ولي أمر الحالةبإمكاني إنهاء الكثير من الحاالت دون الرجوع إ 104 14

15 109 
أحترم دور المعلمين في التأثير علي  البناء األساسي لنمو الطالب العقلي والعـاطفي              

 واالجتماعي في المدرسة
0.391 

 0.408 أستطيع تقديم المساعدة للطالب دون الرجوع للمعلمين 110 16
 0.302- لملفات الساخنةاحترم المتطلبات القانونية واألخالقية في قضايا ا 122 17
 0.574- أحترم القوانين والتعليمات المدرسية وأشجع الطالب علي االلتزام بها 123 18
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  :االجتماعي: السابعالعامل 
  : وكانت التشبعات كما يلياتفقر)  6 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) االجتماعي (السابعجدول يبين العبارات المنتمية للعامل 

 م
 في الرقم
بانةاالست  

  التشبع   العبارة
 0.675 أشعر بأن مهنة اإلرشاد تحقق لي مكانة اجتماعية هامة 45 1

 0.355 لدي القدرة علي التواصل االجتماعي مع مختلف الفئات العمرية 46 2

 0.445 أحقق مكانة اجتماعية من خالل عملي بمهنة اإلرشاد 95 3

 0.671 يجابيةأنتمي إلى جماعة العمل وأتفاعل معها با 100 4

 0.485 أبادر في تكوين عالقات إيجابية مع الطالب وأولياء األمور 101 5

 0.596 أتواصل مع المجتمع المحلي للمساهمة في حل مشكالت الطلبة 103 6

  :تقدير اآلخرين: الثامنالعامل 
  :فقرة وكانت التشبعات كما يلي)  11 (ىوتشبع عل

  وتشبعاتها) اآلخرينتقدير  (الثامنمل جدول يبين العبارات المنتمية للعا

 م
 في الرقم

 التشبع  العبارة االستبانة
 0.553 أشعر بأنني شخصية محبوبة في المدرسة 52 1
 0.783 أتابع مشكالت الطالب مع أولياء األمور كلما اقتضت الحاجة 105 2
 0.709 لدي القدرة علي تغير اتجاهات المعلمين نحو العمل اإلرشادي 112 3

 0.570 أؤمن بأن العمل اإلرشادي الينجح إال بتعاون إدارة المدرسة مع المرشد التربوي 116 4

 0.767 بإمكاني مناقشة مدير المدرسة بالموضوعات المتعلقة بالطالب 117 5

 0.364 أشعر بأن مدير المدرسة يقدم لي الدعم المعنوي والمادي النجاز عملي كمرشد 118 6

 0.690 لمدير الحق في االطالع علي بعض سجالت المرشد لمتابعة للعملأتفهم أن ل 120 7

 0.716 المرشد بحاجة لمساعدة اإلدارة المدرسية في تخطي بعض العقبات اإلدارية 121 8
 0.536 أحرص دائماً على أن يرضى مدير المدرسة حتى لو حالفت مبادئ مهنتي 124 9

 0.409 ات الشهريةأشارك مدير المدرسة في االجتماع 125 10

11 126 
أناقش مدير المدرسة في الخطة الشهرية لتطويعها مـع مـا يـتالءم ظـروف               

 المدرسة
-

0.329 
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  )3(ملحق 
  أمساء احملكمني

  مكان العمل  اسم المحكم

  .نروا األردنأل ا– معهد التربية –خبير علم النفس   أحمد الحواجرى. د

  .اإلسالمية جامعةال في النفس علم أستاذ  جميل الطهراوي. د

  .وكيل وزارة التربية والتعليم العالي  زياد ثابت. د

  .خبير التوجيه واإلرشاد معهد التربية األنروا األردن  سعد العنوز. د

  .نروا األردنأل معهد التربية ا–خبيرة التربية والمناهج   كوثر معدي. د

  .دننروا األرمدير وحدة البرامج التدريبية األ  شريف مصطفي. د

  .اإلسالمية الجامعة في النفس علم أستاذ  األغاعاطف . د

  .األقصى جامعة في ومحاضر إلدارة األزمات المجتمعي التدريب مركز مدير  فضل أبوهين. د

  .رئيس قسم اإلرشاد والتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم  منير شبير. أ
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  )4(ملحق 
  المقياس في صورته النهائية

  ...أختي المرشدة  / شد أخي المر
  ،،، السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته  

الذات المهنية للمرشدين النفسيين    " تقوم الباحثة بدراسة ميدانية علمية موضوعها       
للحصول على درجة الماجستير فـي التربيـة        " في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزة       

للتعرف على الذات   ة، وتهدف الدراسة    من الجامعة اإلسالمية بغز   ) تخصص إرشاد نفسي  (
  .المهنية للمرشدين النفسيين

ونظراً ألهمية رأيكم في نجاح هذه الدراسة؛ فإن الباحثة يشرفها أن تتفضلوا باإلجابة             
عن فقرات االستبيان المرفق بكل دقة وموضوعية ، وتسجيل أية مالحظات ترونها مناسـبة              

 . والجاد إلنجاح هذه الدراسةإلثراء الدراسة، راجية تعاونكم الصادق 

  .مع جزيل الشكر واالمتنان لكم لما ستبذلوه من جهد ووقت في سبيل إنجاح الدراسة
  يرجى تعبئتها وإعادتها إلى قسم اإلرشاد والتربية الخاصة في أقصى سرعة: مالحظة

  ،،،مع شكري وتقديري لكم 
                الباحثة                                                      

  عبير فتحي الشرفا                                                                    
  :البيانات األولية

  أنثى      ذكر     الجنس
  

  ثانوي      أساسي    المرحلة التي أعمل بها

  رفح      خان يونس      الوسطى    :مكان العمل  غرب غزة      شرق غزة      شمال غزة  
  

        آخرى تذكر    التخصص  خدمة اجتماعية      إرشاد نفسي      علم نفس  
  

 

  ال يستخدم      يستخدم    استخدام الحاسوب

  العمر   سنة  40أكثر من        سنة40-25       سنة25أقل من   

  ةالحالة االجتماعي  أخرى تذكر      أعزب      متزوج  

  المؤهل  دراسات عليا      سبكالوريو  

  عدد سنوات الخبرة   سنوات7أكثر من        سنوات7-3       سنوات3أقل من   

عدد الدورات الحاصل 
  عليها

   دورات7أكثر من        دورات7-3       دورات3أقل من   
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  مقياس الذات المهنية 

موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

  .صصه العلمي من معلومات ومعارف وأفكار ونظرياتمدى إدراك المرشد ومعرفته بمجال تخ: المعرفي: البعد األول

أعمل في مهنة اإلرشاد ألنها تتناسـب مـع تخصـصي              .1
            .العلمي

 كل ما هو جديـد فـي مجـال اإلرشـاد النفـسي              أتابع   .2
            .والتربوي

أحرص علي حضور المؤتمرات والنـدوات المرتبطـة           .3
            .بمهنتي

لة لمساعدة الطلبة في أمتلك االستراتيجيات المعرفية الفعا   .4
            .مجال التحصيل األكاديمي

أمتلك المعرفة بالنظريات الحديثة في اإلرشـاد النفـسي            .5
            .وتطبيقاتها في العملية اإلرشادية 

أمتلك قاعدة بيانات ومعلومات كافية ألغراض اإلرشـاد           .6
            .واالستشارات المهنية

            .م وقيمهم واتجاهاتهنأتفهم مشاعر اآلخري   .7

أتفهم شخصية الطلبة وحاجاتهم ودوافعهم وخصائـصهم          .8
            .التمائية في المراحل المختلفة

  مدى قدرة المرشد على تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد وتوظيف مهارات اإلرشاد في العمل:األداء المهني: البعد الثاني

أوظف فنيات المقابلة اإلرشادية في جلـسات اإلرشـاد            .1
             .الفردي

أنظم حصص التوجيه الجمعي بكفاءة ومهنيـة لتحقيـق            .2
            .األهداف المعدة من أجلها

            .أوظف الحاسوب في عملي اإلداري والفني   .3

أتواصل بفاعلية مع الطالب على الـصعيدين اإلنـساني            .4
            . والمهني

أشكل مجموعات اإلرشاد الجماعي وفق معايير واضحة          .5
            .ومحددة

متلك القدرة على توعية الطالب وتنمية شخصياتهم مـن    أ   .6
            .خالل جلسات اإلرشاد الفردي والجماعي
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

أساعد المسترشد في طرح البدائل المتعلقـة بالخيـارات            .7
            .المتاحة التخاذ القرار المناسب لحل مشكالته

 التقييم لتصميم برامج إرشادية مـستقبلية       جأستفيد من نتائ     .8
            .مرحلة العمرية للطلبة الذين أعمل معهمتتناسب مع ال

أمتلك مهارة إنهاء العالقة اإلرشادية بأسلوب مهني وفي           .9
            .الوقت المناسب

10. 
أوظف االختبارات والمقاييس اإلرشادية المختلفة الفردية      

            .والجماعية في العملية اإلرشادية

11. 
هـا  أعد خطة العمل اإلرشادي الفصلية والشهرية وأطوع      

            .حسب الحاجة

            .أقدم الدعم النفسي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة .12

13. 
أمتلك مهارة إدارة االجتماعات مع المعلمـين والطلبـة         

            .وأولياء األمور

14. 
ألتزم بجلسات المجموعـات العنقوديـة بهـدف تبـادل          

            .الخبرات وطلب االستشارة من ذوي الخبرة والتخصص

15. 
ة التوثيق لكل ما أقوم به من أنشطة إرشـادية    أمتلك مهار 

            .في السجالت والملفات الخاصة

16. 
أمتلك القدرة على تحديد الحاالت التي بحاجـة للتحويـل         

            .إلى المؤسسات ذات العالقة وأتابعها مع المختصين

  سمات الشخصية: البعد الثالث
            .أتمتع بمظهر الئق يتناسب مع مهنتي   .1
            . مع اآلخرين وأعمل بروح الفريقأتعاون   .2
            .أتمتع بالبشاشة وروح الدعابة واللباقة في الحديث   .3
            .أفصل في العمل بين القضايا المهنية والشخصية   .4
            .أتمكن من العمل تحت الضغط وفي ظروف صعبة   .5
            .  أتمتع بروح القيادة والقدرة على إدارة الذات واألفراد   .6

امح وأقدم بعض التنازالت لصالح العمـل ولتجنـب         أتس   .7
            .المشكالت
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            .أتصرف كنموذج وقدوة حسنة للطالب في المدرسة   .8
            .أتعامل مع المواقف المفاجئة بجاهزية واستعداد   .9

10. 
أنسحب بلباقة من المواقف المحرجة التي تتعارض مـع         

            .مهنتي

            .أتميز باليقظة والحيوية والنشاط .11
            .أتحمل المسؤولية وأبادر في تقديم المساعدة .12
            .أتحلى بالصبر والسكينة وسعة الصدر وأتقبل النقد البناء .13
            .أمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي في محيط عملي .14

  النفسي: البعد الرابع
            .أشعر باألمن واالستقرار النفسي أثناء ممارسة مهنتي   .1
            .بل ذاتي وأفهمها على حقيقتهاأتق   .2
            .أشعر أن مهنتي تتالءم مع ميولي ورغباتي   .3
            .أسيطر على انفعاالتي وأضبطها في المواقف المختلفة   .4
            .أشعر باالنسجام والتكيف مع مهنة اإلرشاد   .5

أشعر باالعتزاز عندما أنجح في مساعدة الطلبة وإحداث           .6
            .متغيير إيجابي في سلوكه

            .أستبصر لنقاط القوة والضعف في شخصيتي ، وأتقبلها   .7
            .أتعرف علي مشاعري وأعبر عنها بصراحة ووضوح    .8
            .أشعر بالقناعة والرضا عن عملي في التوجيه واإلرشاد   .9

            .أتخلص من الضغوطات والعوائق التي تعترضني أثناء عملي .10
            .يأشعر باالغتراب داخل مدرست .11
            . أنتهز أي فرصة مواتية ألغير مهنتي .12
            .لدي رغبة صادقة في العمل اإلرشادي .13

  التطور والنمو واالرتقاء الوظيفي: الطموح المهني: البعد الخامس
            .أسعى للحصول على مؤهالت عليا في تخصصي   .1
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            .أسعى دائماً للتطوير المهني واكتساب مهارات جديدة   .2

أنقل أثر التدريب الذي أتلقـاه للممارسـة الفعليـة فـي               .3
            .المدرسة وأوظفه لتطوير أدائي

            .أسعى لتحقيق ذاتي بما يتالءم مع قدراتي وإمكاناتي   .4
            .أكتشف ميولي واهتماماتي وأطورها كلما أمكن   .5

أوظف التغذية الراجعة من المشرفين في النمو والتطور           .6
            .المهني

حرص على أن أكـون مبـدعاً ومجـدداً فـي عملـي         أ   .7
            .اإلرشادي

            .أطمح إلى االرتقاء بوظيفتي   .8
  مبادئ وقيم وأسس وأخالقيات اإلرشاد والتوجيه: القيمي: البعد السادس

            .أحترم مبادئ وأخالقيات العمل اإلرشادي وألتزم بها   .1
            .أراعي األمانة العلمية والمهنية في عملي   .2

أحترم المتطلبات القانونية واألخالقية في قضايا الملفـات           .3
            .الساخنة

أستشير المسترشد قبل البدء في أي خطوة أثنـاء العمـل       .4
            .معه

            .أحترم مواعيد العمل وألتزم بها   .5

أقدم خدمات اإلرشاد للمسترشدين على اختالف ظروفهم          .6
            .الة الشخصيةبغض النظر عن الجنس أو المعتقد أو الح

أعتذر عن أداء أي عمل يتنافى مـع أخالقيـات مهنـة               .7
            .اإلرشاد

            .أحيد اتجاهاتي وانتماءاتي ومعتقداتي أثناء القيام بعملي    .8
            .أصالدر أحكام موضوعية بعيداً عن النظرة الشخصية   .9

10. 
أستثمر عالقاتي مـع المـسترشدين لتحقيـق مكاسـب          

            .شخصية
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

11. 
أشعر باالنتماء إلى مهنة اإلرشاد وأحرص على االرتقاء        

            .بها

12. 
أحترم القوانين والتعليمات المدرسية وأشـجع الطـالب        

            .على االلتزام بها

13. 
أحرص على تغيير بعض االتجاهات السلبية التي كونهـا      

            .البعض عن مهنة اإلرشاد

14. 
أتصرف بصراحة ووضوح مع المسترشد عندما أشـعر        

            .أنني غير قادر على تقديم المساعدة له

15. 
أعتذر عن تقديم الخدمة اإلرشادية لمسترشد يعمل معـه         

            . مرشد آخر

  التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية: االجتماعي: البعد السابع
            .أنتمي إلى جماعة العمل وأتفاعل معها بإيجابية   .1
            .ة لزمالئي في العمل أشارك في المناسبات االجتماعي   .2
            .أستطيع تكوين الصداقات بسهولة ويسر   .3
            .أحقق مكانة اجتماعية من خالل عملي بمهنة اإلرشاد   .4

أتواصل مع المجتمع المحلي للمساهمة في حل مشكالت           .5
            .الطلبة

 وأوليـاء  الطـالب  مع إيجابية عالقات أبادر في تكوين   .6
            .أمورهم

  شعور المرشد بمدى احترام جماعة العمل لمهنة اإلرشاد ونظرتهم لعمل المرشد النفسي: تقدير اآلخرين:لثامن البعد ا

أشعر بأنني شخصية محبوبة ومحترمة فـي المدرسـة             .1
            .ومحيط العمل

أحصل من مدير المدرسة على الدعم  المادي والمعنوي            .2
            .المناسب إلنجاز عملي

رسة في القرارات الخاصة بالمـستوى  يشركني مدير المد     .3
            .التعليمي للطالب ومراحلهم النمائية
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موافق   الفقرة  م
  بشدة

غير   محايد  موافق
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

أحصل على دعم ومساعدة إدارة المدرسة فـي تخطـي             .4
            .العقبات الفنية واإلدارية

يتعاون معي المعلمون لمواجهة مشكالت النمو والتكيـف        .5
            .مع الطالب في المراحل النمائية

            .ي كثير من قضاياهم الشخصيةيستشيرني المعلمون ف   .6
            .أشعر أن المعلمين لهم دور في نجاح عملي كمرشد   .7

يؤمن الجميع بأن العمل اإلرشادي يـنجح مـن خـالل              .8
            .التعاون بين المرشد وإدارة المدرسة والمجتمع المحلي

يطلع مدير المدرسة على بعض سجالتي  كجـزء مـن              .9
            . وتقديم التغذية الراجعةدوره اإلداري لمتابعة عملي 

10. 
أشعر أنني عضو فعال في المدرسة وال يمكن االستغناء         

            .عن الخدمات اإلرشادية التي أقدمها

11. 
أشارك إدارة المدرسة في تصنيف الطالب إلـى فئـات          

            . على الشعب وفق الخطة المدرسيةممتجانسة وتوزعيه

12. 
عـات التـي    يحرص أولياء األمور على حضور االجتما     

أنظمها لمتابعة مشكالت أبنـاءهم المتعلقـة بـالظروف         
  .األسرية 

          

13. 
يتزايد إقبال الطالب لطلب االستشارة واإلرشاد بـصورة        

            مستمرة 

            .أشعر أن المعلم يتمتع بوضع أفضل مني في المدرسة .14
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  )5( ملحق 
 )اجلامعة االسالمية(تسهيل مهمة باحث 



 -198-

  )5(ملحق 
 وزارة الرتبية والتعليم( مهمة باحث تسهيل

  
  

  


