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  ملخص الرسالة
  مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى مرشدي املرحلة االبتدائية

  دينة مكة املكرمة املتخصصني وغري املتخصصني مب
  عبدا بن علي أبو عراد الشهري 

تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة التعرف على مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى املرشدين املتخصصني يف 
وتتمثل هذه املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة مقارنة مبستوى الرضا عن العمل اإلرشادي وبعض اخلصائص الوظيفية والشخصية، 

، وقد تكونت عينة )التخصص، واملؤهل العلمي، واخلربة يف جمال اإلرشاد، وصفات وخصائص املرشد، والراتب(اخلصائص يف 
مرشداً غري متخصص يف املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة، ومت ) ٣٤(مرشداً متخصصاً، و) ٣٤(مرشداً منهم ) ٦٨(الدراسة من 

، )هـ١٤١٥(لعمل اإلرشادي للمرشدين، ومقياس الصفات الشخصية الالزمة للمرشد من إعداد بار استخدام استبانة الرضا عن ا
وكانت أبرز نتائج الدراسة وجود اختالف يف مستويات الرضا عن العمل بشكل عام بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني 

ن العمل اإلرشادي بشكل عام بني مرشدي املرحلة وغري املتخصصني، ووجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا ع
االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني لصاحل املرشدين املتخصصني، كما أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 

 املتخصصني لصاحل مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي يف كل بعد من أبعاد الرضا بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري
املرشدين غري املتخصصني، عدا بعض األبعاد اليت دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائياً، كما أشارت النتائج إىل وجود 

اخلصائص فروق دالة إحصائياً تبعاً ملتغري املؤهل العلمي ومدة اخلربة، يف حني ال توجد فروق دالة إحصائياً تبعاً للمتغري الراتب ومتغري 
اإلرشادية، ويفسر الباحث هذه النتائج إىل االختالف يف نوعية اإلعداد العلمي واملهين للمرشد املتخصص وإملامه بفنيات العمل 
اإلرشادي و مهارته بدرجة أكرب من املرشد غري املتخصص، األمر الذي يؤدي إىل تدني مستوى فاعليته وينعكس سلباً على 

وقد قدم الباحث جمموعة من التوصيات أمهها احلد من تواجد املرشدين . بالتايل اخنفاض مستوى الرضامحاسه وانتمائه للعمل، و
التوسع يف زيادة إعغداد املرشدين . غري املتخصصني يف ساحة العمل اإلرشادي وعدم تكليفهم وإحالل املتخصصني بدالً عنهم

توفري قدر مناسب من احلرية اإلرشادية ملرشد يف اختاذ القرارات . ياملتخصصني، و العمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعمل
ظام حوافز هلم. واملشاركة الفاعلة إشعار املرشدين بقيمة عملهم . توفري فرص النمو الوظيفي والرتقي للمرشدين، وإجياد ن

 ألفراد اتمع وخباصة اآلباء لتصحيح العمل على نش الوعي اإلرشادي. وتوفري العديد من املزايا واخلدمات) اإلنساني(اإلرشادي 
االستمرار يف إجراء البحوث والدراسات النفسية املتخصصة لتطوير . وتعديل االجتاهات حنو العمل اإلرشادي واملرشدين

  . وحتسني العملية اإلرشادية
  الطالب

  
بن علي أبو عراد الشهريعبدا   

  املشرف
  

  عبداملنان مال معمور بار. د

  عميد الكلية
  

  صاحل بن حممد السيف. د
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  اإلهداء
  

بعد رضا ا تعاىل من أبتغي رضامها    والدي العزيزين.. إىل 
ك سبيال…راجياً رضامها   جماهداً لربمها ما استطعت إىل ذل

  
  وأملس منهم النبل.. إىل من أدين هلم بالفضل

  وفراس.. وحممد.. صاحل.. إخواني
  ..وأخواتي العزيزات
  ..وابنيت احلبيبة. .إىل زوجيت الغالية 

  
  أهدي هذا اجلهد.. إليهم 
  وعرفاناً.. ووفاء .. حمبة 

  
  الباحث
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  شكر وتقدير
بعد محد    .والصالة والسالم على معلم البشرية وعلى آله وصحبه.. احلمد  محداً 

إىل املستوى الذي وصل أشكره جل شأنه على توفيقه وإحسانه، على ما من به علينا من توفيق يف الوصول هبذا اجلهد 
متقدماً بوافر الشكر وعظيم التقدير واالمتنان لسعادة األستاذ الدكتور عبد املنان مال معمور بار اعرتافاً بفضله وعلمه وملا . إليه

لق  فاضل نبيل أثناء فرتة دراسيت وأثناء إشرافه على هذه  بذله من توجيه وآراء  سديدة، وملا غمرني به من علم غزير وخ
كما أسجل بكل اإلعزاز والتقدير أمسى آيات الشكر والتقدير والعرفان لسعادة األستاذ الدكتور حممد محزة السليماني . الدراسة

  .على سعة صدره ونبل أخالقه وعلى كل ما قدمه من توجيهات وآراء ومقرتحات سامهت يف إظهار هذا العمل هبذه الصورة
ع وسعادة الدكتور أمحد السيد كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل        بن علي بن مان سعادة األستاذ الدكتور سعيد 

  .لتفضلهما مبناقشة خطة الدراسة
كما أسجل شكري وتقديري ألساتذتي  أعضاء هيئة التدريس بقسم علم النفس على ما قدموه من جهد مشكور أثناء 

بالقسم   .فرتة دراسيت 
يف إدخال وحتليل ومعاجلة النتائجوالشكر موصول لكل العاملني مبركز احلاسب ا باجلامعة هوداهتم    .آليل 

والشكر والعرفان للمرشدين الطالبيني ملا  أبدوه من مساعدة وجتاوب أثناء القيام بالدراسة امليدانية، كما ال يفوتين أن 
  .أتقدم خبالص الشكر إىل كل من ساهم برأي أو نصيحة أو مساعدة يف هذه الدراسة

  .ميع خري اجلزاءفجزى ا اجل
  الباحث
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  قائمة احملتويات
ـــــــــــوع ـــــــــــــــــ   الصفحة  املوضــــــــ

  ................................................لدراسة ملخص ا
  .....................................................اإلهداء

  ...................................................شكر وتقدير
  ..................................................قائمة احملتويات

  ..................................................ولقائمة اجلدا
  ..................................................قائمة املالحق

  
  الفصل األول

  املدخل إىل الدراسة
  مقدمة

  مشكلة الدراسة وتساؤالهتا
  أمهية الدراسة

  أهداف الدراسة
  حدود الدراسة

  الفصل الثاني
  ت السابقةاإلطار النظري والدراسا

  مفاهيم الدراسة
  مقدمة

  التوجيه واإلرشاد
  التوجيه واإلرشاد الطالبي يف اململكة

  تعريف التوجيه واإلرشاد الطالبي 
  األهداف العامة للوجيه واإلرشاد الطالبي يف اململكة
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ـــــــــــوع ـــــــــــــــــ   الصفحة  املوضــــــــ
  ميادين وخدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي

  إعداد املرشدين الطالبيني وتأهيلهم
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  قائمة اجلداول
  رقم الصفحة  حمتوى اجلدول  رقم اجلدول

ع أفراد العينة حسب التخصص    -١   ٥٦  توزي
ع أفراد العينة حسب نوعية التخصص    -٢   ٥٧  توزي
ع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي    -٣   ٥٨  توزي
ع أفراد العينة حسب مدة اخلربة    -٤   ٥٩  توزي
ع أفراد الينة حسب   -٥   ٥٩   الراتب الشهري توزي
ع أفراد العينة حسب املتغريات الفرعية    -٦   ٦٠  توزي
ألداء    -٧   ٧٠  معامالت االرتباط بني ل بعد واموع الكلي ل
  ٧٢  صدق املقياس على العينة االستطالعية    -٨
  ٧٥  مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي للمرشدين    -٩

  ٧٦  لدراسة مستوى الرضا عن كل بعد من أبعاد الرضا لدى عينة ا   -١٠
  ٨١  داللة الفروق يف الرضا العام بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني    -١١
  ٨٣  داللة الفروق يف أبعاد الرضا لدى املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني    -١٢
حسب املؤهل العلمي    -١٣   ٨٨  الفروق يف مستوى الرضا 
بني جمموعات املؤهل باستخدام اختب   -١٤   ٨٩  ار شيفيه نتائج التحليل البعدي 
  ٩١  الفروق يف مستوى الرضا عن العمل حسب متغري مدة اخلربة    -١٥
باستخدام اختبار شيفيه    -١٦   ٩٢  نتائج التحليل البعدي بني جمموعات مدة اخلربة 
حسب متغري الراتب    -١٧   ٩٣  الفروق يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي 
بني اإلرباعي األعلى و   -١٨ يف مستوى الرضا الفروق يف الصفات اإلرشادية    ٩٥  األدنى 
بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني   -١٩   ٩٦  الفروق يف اخلصائص والصفات اإلرشادية 

  



  )٩(

  قائمة املالحق
  حمتوى امللحق  رقم امللحق 

  استبانة الرضا ع العمل اإلرشادي     -١
  مقياس الصفات الشخصية الالزمة للمرشد    -٢
  للرضا عن العمل ) هـ١٤١٧الشاحبي، (االستبيان الذين استخدمه    -٣
  خطاب سعادة عميد الكلية إلدارة التعليم مبكة    -٤
تعليم مكة إىل املدارس االبتدائية    -٥   خطاب سعادة مدير 
بـشكل عـام لـدى املرشـدين                   ٢١-٦ درجة الرضا عن العمل لكل بعد مـن أبعـاد الرضـا والرضـا 

  املتخصصني 
بـشكل عـام لـدى املرشـدين غـري      درجة الرضا عن العمل لكل مـن أبعـاد الرضـا والرضـا        ٣٧-٢٢  

  املتخصصني
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  الفصل األول
  املدخل إىل الدراسة

  .مقدمة -
  .مشكلة الدراسة  وتساؤالهتا -
  .أمهية الدراسة -
  .أهداف الدراسة -
  .مصطلحات الدراسة -
  . حدود الدراسة -
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  :مقدمــــــة 
، وقد أخذت مسئولية التوجيه واإلرشاد يعد العمل اإلرشادي الطالبي من الدعائم الرئيسية للمدرسة املعاصرة   

الطالبي يف الرقي والتطور لرتاعي النمو السليم للطالب ، واالرتقاء باألمناط السلوكية وتوجيهها مبا يتالءم مع قدرات وميول هؤالء 
م الدولة ، فإن مـن الطالب ، وملا كانت مقاصد العمل اإلرشادي استثمار للطاقات وتنمية للقوى البشـرية اليت تعد حمور اهتما

الطبيعي أن يقوم هبذا العمل من  هو قادر على القيام به وفق ما خطط له ، وأن يكون على قدر من الكفاءة ملمارسة هذا العمل 
إىل  أنه نظراً ألمهية التوجيه واإلرشاد يف حياة األفراد والشعوب ،  ) ٩٤: م ١٩٩٦( التخصصي واإلنساني ، حيث يشري اهلاشل 

عض الدول بتضمينه يف براجمها التعليمية سواء بتوفري املعلمني واملدربني للقيام بتلك املهام ، أو   من خالل تعيني مرشدين أخذت ب
متخصصني يف اإلرشاد لتويل تلك األعمال والتفرغ لـها، بل إن بعض الدول تعترب برنامج التوجيه جزءاً أساسياً يف الربامج الرتبوية 

يع املراحل الدراسـية ، وذلك هبدف مساعدة الفرد على التكيف الناجح مع  التغري السريع يف احلياة االجتماعية والتعليمية  يف مج
  . واالقتصادية ، وتوفـري القوى البشرية املختلفة الالزمة ملتطلبات اإلمناء واالرتقاء باتمع 

بيني للقيـام بالعمل اإلرشادي ، واختذت خططاً وانطالقاً من ذلك ارتأت وزارة املعارف باململكة إعداد مرشدين طال
وعلى الرغم من اخلطوات املتزايدة للوزارة يف هذا املوضوع إال أن . عديدة إلعدادهم اإلعداد املهين ، والعلمي والعملي  املناسب 

بالعمل اإلرشادي  مما فتح هناك العديد من املدارس  وخباصة املدارس االبتدائية تفتقر إىل وجود املرشد املتخصص الذي يقوم 
جريت يف  اال أمام املرشدين غري املتخصصني للدخول للعمل اإلرشادي  يف هذه املرحلة وهذا ما تؤكده بعض الدراسات اليت أُ

 بار وأمري خان ، ؛هـ١٤١١ الطويرقي ، ؛هـ ١٤١١ الزهراني ، ؛هـ ١٤٠٩  املفدي ، ؛هـ ١٤٠١القاضي ، ( اتمع السعودي 
  ) .هـ ١٤١٨ بار ، ؛ هـ١٤١٢

 باإلعداد العلمي ، والتدريب الفين للمرشد ، وحتليه بالصفات واخلصائص الالزمة ، ومتسكه االهتماموالشك أن 
 أمراً هاماً ومتطلباً ضرورياً للنجاح يف العمل اإلرشادي وهذا ما يركز عليه كل باحث يتناول هذا املوضوع ، إال األخالقيةبالضوابط 

اصر ما مل تكن متوجة بشعور املرشد بالقناعة واالرتياح والسعادة حنو عمله اإلرشادي فإن جناح العملية اإلرشادية أن هذه العن
أن الرضا  النفسي عند األفراد ميثل عامال )" ٣٠٣:م ١٩٩٧( ويؤكد عبداللطيف . بعيدة املنال ألن الرضا يرتبط بالنجاح يف العمل 

حداث واملواقف  احلياتية املختلفة ، وعلى ذلك فإن إخنفاض مستوى الرضا يدل على عدم التوافق أساسياً يف توافقهم وتقبلهم لأل
  " . النفسي والتأزم عند مواجهة ضغوط احلياة 



  )١٢(

أن رضا الفرد عن وظيفته يعترب األساس األول لتحقيق توافقه النفسي  ) " ٢٨: هـ ١٤٠٢( كما يرى أسعد ورسالن  
رضا يرتبط بالنجاح يف العمل ، والنجاح يف العمل هو املعيار املوضوعي الذي يقوم على أساسه تقييم واالجتماعي ، وذلك ألن ال

  " . اتمع ألفراده ،كما أنه ميكن أن يكون مؤشراً لنجاح الفرد يف خمتلف جوانب حياته
رشادي ، إال أننا نالحظ عدم على الرغم من أمهية الرضا عن العمل للمرشدين ، ودوره احلاسم يف جناح أو فشل العمل اإل

االهتمام بدراسة هذا املوضوع دراسة تتناسب مع ما يشكله من أثر فاعل يف جناح العملية الرتبوية والتعليمية بصفة عامة ، وجناح  
احثني وقد يعود ذلك إىل قلة الوعي بأمهية الرضا عن العمل لدى املرشدين أو قد يعود إىل اهتمام الب. العمل اإلرشادي خاصة 

باملعلمني ، ومدراء املداس اهتمـاماً طغى على االهتمام باملرشدين الذين ينتمون إىل األسرة املدرسية وهذا ما نالحظه يف أغلب 
جريت يف العامل العـربي ويف اململكة العربية السعـودية ومن بني هذه الـدراسات  م ؛ الشيخ ، وسالمه ؛ ١٩٧٨الزير، (الدراسات اليت أُ

  ).م ١٩٩٣م ؛ آل ناجي ،١٩٩١م ؛العمري ، ١٩٩١م ؛ أمحد ،١٩٨٩هـ ،؛مصطفي ،١٤٠٤النعيم م ؛١٩٨٢
كما الحظ الباحث عدم وجود أي دراسة علمية تناولت الرضا عن العمل اإلرشادي لدى مرشدي التعليم العام بوجه 

وع من الدراسات بعد اتصاالت مباشرة عام على مستوى اململكة العربية  السعودية ، وقد تأكد الباحث من عدم وجود ذلك الن
وغري مباشرة مع اجلهات املعنية من مراكز ومعاهد ومكتبات وكليات وجامعات ، و اإلمهال الكبري للدراسات املقارنة يف جمال 

ييب الرضا عن العمل بشكل عام والرضا عن العمل اإلرشادي بشكل خاص يف اململكة والعامل العربي وهذا ما تؤكده دراسة العت
  ) .م١٩٩١(

جريت يف اململكة والعامل العربي   حول الرضا عن العمل - إن مل تكن مجيعها -كما الحظ اقتصار معظم الدراسات اليت أُ
يف اال الرتبوي على املعلمني يف املراحل املختلفة وأحياناً قليلة على مدراء املدارس يف حني أغفلت املرشدين الطالبيني  كأعضاء 

م ؛ ١٩٨٢الشيخ سالمة ، ( املدرسية ال تقل أمهيتهم عن باقي أعضاء األسرة املدرسية وهذا    ما تؤكده دراسات يف األسرة 
  ) .م ١٩٩١م ؛ العمري ، ١٩٩١م ؛ العتييب، ١٩٩١م ؛ أمحد ، ١٩٨٩مصطفي 

بتدائية حيث أن نسبة كما أن هناك كم  هائل من املرشدين غري املتخصصني يف مدارس التعليم   العام وخباصة املرحلة اال
مما قد يعيق العمل اإلرشادي وهذا ما تؤكده دراسات  املفدى ( املرشدين غري املتخصصني تفوق نسبة املرشدين املتخصصني 

وإغفال الرضا عن العمل اإلرشادي كأحد أهـم العوامل اليت تسهم يف جناح املرشـدين يف عملهم ). هـ١٤١٣هـ ، الغامدي،١٤٠٩
يت تناولت موضوعات العمل اإلرشادي يف اململكة العربية السعودية وإقباهلم عليه    .يف أغلب الدراسات ال



  )١٣(

ضوء على مستوى الرضا  عن العمل اإلرشادي لدى مرشـدي       مماسبق فإن الدراسة احلالية حتاول القاء ال وانطالقاً 
 املتغريات الشخصية ، والوظيفية مبستوى املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني إضافة إىل التعرف على عالقة بعض

  .الرضا العام للمرشدين 
  :مشكــلة الدراســــة وتساؤالتـها 

تتمثل مشكلة الدراسة احلالية يف حماولة التعرف على مستوى الرضا عن العمـل اإلرشادي لدى املرشدين املتخصصني 
 العمل االرشادي لدى املرشدين غري املتخصصني ، وما قد يكون هناك يف املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة  مقارنة مبستوى الرضا عن

يف    .. من عالقة بني مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي وبعض اخلـصائص الوظيفيـة والشخـصية       ( وتتمثـل هـذه اخلـصائص 
  ) . التخصص ، واملؤهل العلمي ، واخلربة يف جمال االرشاد ، وصفات وخصائص املرشد ، والراتب الشهري 

  :وإنطالقاً من ذلك فالباحث حياول ومن خالل هذه الدراسة اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل 
ما مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى املرشدين املتخصصني يف املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة مقارنةً مبستوى الرضا    ـ 

  ؟. عن العمل اإلرشادي لدى املرشـدين غري املتخصصني 
  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 

هل خيتلف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لـدى املرشـدين املتخصـصني عنـه لـدى املرشـدين غـري              -١
؟   املتخصصني 

هل خيتلف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني باختالف  -٢
  املؤهل العلمي ؟

ى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني باختالف مدة هل خيتلف مستو -٣
  اخلربة اإلرشادية ؟

هل خيتلف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني باختالف  -٤
  الراتب الشهري ؟

 وغـري املتخصـصني  تبعـاً    هل خيتلف مستوى الرضا عن العمـل اإلرشـادي لـدى املرشـدين املتخصـصني       -٥
  للخصائص والصفات اإلرشادية ؟

  



  )١٤(

  : أمهية الدراسة 
تتضح أمهية هذه الدراسة من منطلق قوة تأثري الرضا عن العمل على االجناز واالداء والرفع من معدالت ومستويات 

ويذكر أسـعد  .  األفراد العماهلم العطاء واالبداع إضافة لكون الرضا عن العمل يعد املؤشر احلقيقى ملدى ثقة ووالء وإنتماء 
أن رضا الفرد عن وظيفته يعترب مقياساً ملدى فعالية  اداء الفرد فمستوى رضا الفرد عن وظيفته له تاثري  ) ٢٨: هـ ١٤٠٢(ورسالن 

بزيادة استغراقه فيه ، أو مبقدار توحده   م يف عمله  ع عمله ، كبريعلى مدى كفاءته يف العمل وحرصه  عليه ويزداد جهد الفرد 
  .ومبقدار ما يوفره العمل له من اشباع حلاجاته ودوافعه واستغالل لقدراته 

ان اإلهتمام بالرضا عن العمل الوظيفي مل يكن يوماً هدفاً حبد ذاته ، بل هو وسيلة  ) " ١١: هـ ١٤١٨( ويشري أبو شيخة 
  " . ة ميكن من خالهلا اإلسهام يف احلد من املشكالت اليت تعرتض القوى العامل

وإذا كانت دراسة الرضا عن العمـل ذات أمهيـة خاصـة يف اـاالت االداريـة والـصناعية واالقتـصادية فاهنـا ذات               
خصوصية أهم يف ااالت الرتبوية ويف جمال االرشاد لكوهنا عملية إنسانية تستهدف املساعدة لتحقيق النمو اإلجيابي املتكامل 

يت جتند كل طاقاهتا وإمكاناهتا لتنمية هذه القوى البشرية  ، ومن هذا لشخصية الطالب الذين هم حمور إهتم ام ورعاية الدولة ال
خاصة إذ تعترب الدراسة األوىل على حد علم الباحث اليت هتتم بدراسة الرضا عن  املنطلق فان هذه الدراسة تكتسب أمهية 

دور هام يف توفري املناخ املدرسي املالئم جلميع منسوبي املدرسة العمل لفئة هامة من األسرة املدرسية وهم املرشدين الذين يقومون ب
وبالرغم من . بالقدر الذي تستحقه من الدراسة واإلهتمام يف جمال الرضا عن العمل ) فئة املرشدين ( ، إذ مل حتظى هذه الفئة 

ساع جماالت الدراسة اليت بدأت يف ااالت اإلهتمام املبكر بدراسات الرضا عن العمل الوظيفي والتزايد املستمر يف الدراسات وات
تـها إهتماماً طغي على اإلهتمام  الصناعية والتجارية واإلدارية ثم أنتقلت إىل اال الرتبوي إال أنـها إقتصرت على املعلمني وإول

رضا عن العمل الوظيفي بدأت دراسات ال" بأن  ) ١٤:م ١٩٩٢(باملرشدين الذين ال يقلون أمهية عن املعلمني وهذا ما يؤكده العمري 
يف ميدان الصناعة وإدارة األعمال وتركزت على فئة العمال بشكل أساسي ،ثم أنتقـلت مؤخراً إىل امليدان الرتبوي ، وكان الرتكيز 

يف هذا امليدان  ك على فئة املعلمني دون غريهم من العاملني    " . كذل
سات الرضا الوظيفي بدأت يف ميدان الصناعة ، ثم أنتقلت على درا" إىل أن   ) ٢٣:هـ ١٤١٨(  كما يشري أبو شيخة 

استحياء إىل بعض ميادين اخلدمة العامة ، وحصراً يف الصحة والرتبية ، وأن كان الرتكيز يف هذه امليادين قد أصاب فئة دون أخرى 
خالل النقاط التال" من العاملني  من  باإلضافة ملا سبق    :ية وميكن حتديد أمهية هذه الدراسة 



  )١٥(

كون هذه الدراسة دراسة ميدانية تقف على الواقع الفعلي ملستوى الرضا عند املرشدين يف مدارس املرحلة االبتدائية   -١
  .مبكة املكرمة 

تعترب من أوائل الدراسات املقارنة ملستوى الرضا عن العمل اإلرشادي ملرشدي مدارس  املرحلة االبتدائية املتخصصني  -٢
  .وغري املتخصصني 

ولة اإلسهام يف رفع مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي مـما يؤدي إىل حتسني وتطوير وإجيابية اخلدمات اإلرشادية اليت حما -٣
ك من خالل النتائج املتوقعة من هذه الدراسة    .يقدمها املرشدون وذل

  :أهداف الدراســة 
  :تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية 

ضا عن العمل اإلرشادي لكل بعد من األبعاد والرضا اإلمجايل عن العمل اإلرشادي لدى كل من التعرف على درجة الر  -١
  .املرشدين املتخصصني واملرشدين غري املتخصصني 

كل بعد من أبعاد الرضا بني املرشدين   -٢ طبيعة الفروق يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي عـن  التعرف على 
  .املتخصصني وغري املتخصصني

يف مستوى درجة الرضا العام عن العمل اإلرشــادي بـني املرشـدين املتخصـصني وغـري            -٣ التعرف على طبيعة الفروق 
  .املتخصصني 

بعض املتغريات الشخصية   -٤ على ) التخصص ، املؤهل العلمي، صفات املرشد ، اخلربة ، الراتب (التعرف على عالقة 
  . املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني درجة الرضا العام عن العمل اإلرشادي لدى

  :مصطلحات الدراسة
  : ـ الرضا عن العمل اإلرشادي 

هو اإلحساس الداخلي لدى املرشد املتمثل يف شعوره باالرتياح والسعادة نتيجة إلشباع حاجاته ورغباته من خالل   
بالعمل اإلرشادي ، والرضا عن   العمل متغري تابع يشري إىل شعور امل رشد حنو عمله اإلرشادي يف املدرسة ومصدر هذا قيامه 

يف هذه الدراسة  باستخدام األداة الرئيسية    . الشعور نابع من العناصر املختلفة للعمل اإلرشادي ، والذي يقاس 



  )١٦(

الشعور النفسي بالقناعة واالرتياح أو السعادة " الرضا عن العمل الوظيفي بأنه  )   ٥٨: هـ  ١٤٠٣( ويعرف العديلي   
ع احلاجات والرغبات والتوقعـات مع العمل نفسه وبيئة العمل ومع الثقة والوالء واالنتماء للعمل ومع العوامل واملؤثرات األخرى إلشبا

  " .ذات العالقة 
أما التعريف اإلجرائي للرضا عن العمل اإلرشادي فيمكن حتديده يف هذه الدراسة بأنه الدرجة الكلية اليت حيصل عليها 

يف هذه الدراسة املرشد يف مقي   . اس الرضا عن العمل اإلرشادي املستخدم 
  ـ :متغري مستقل وله مستويات : ـ  التخــــصــص 

باملرحـلة االبتدائية املتخرج من أقسام علم النفس باجلامعات  : املرشد املتخصص –أ  ـ وهو املرشد املمارس للعمل اإلرشادي 
ق أن تلقى دورات تدريبية يف التوجيه واإلرشاد،  أو من حصل وحيمل درجة البكالوريوس كحد أدنى ، أومن سب

يف التوجيه واإلرشاد الطالبي يف التوجيه واإلرشاد ، أومن حيمل درجة املاجستري    . على دبلوم عال 
بالعمل اإلرشادي يف املرحلة االبتدائية وحاصل على البكالوريوس يف أي ختص : املرشد غري املتخصصب ـ  ص ـ كل مرشد يقوم 

  . أكادميي غري علم النفس 
  ـ : ـ الصفات الشخصية للمرشد 

يقصد به الصفات اليت يتحلى بـها املرشد واليت تبدو يف سلوكه وتصرفاته يف حياته العملية اليومية واليت متيزه عن غريه "   
   ) . ١٥: هـ ١٤١٥بار، "(من أصحاب املهن األخرى

يت يتحلى بـها املرشد وتعد صفات وخصائص املرشد يف هذه الدراسة      متغري مستقل يشري إىل جممـوعة الصفات ال
  ) . هـ ١٤١٥بار ، ( وتقاس هذه الصفات مبقياس الصفات الشخصية للمرشد الذي أعده 

  :حدود الدراسة 
  : احلدود املوضوعية-أ

ائية مبدينة مكة اهتمت هذه الدراسة بقياس مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى مرشدي مدارس  املرحلة االبتد
  .املكرمة املتخصصني يف اإلرشاد وغري املتخصصني مع إجراء املقارنة بينهما 

  : احلدود املكانية -ب



  )١٧(

  .طبقة هذه الدراسة على عينة مكونة من مجيع املرشدين العاملني يف مدارس املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة 
  : احلدود الزمانية -جـ

  .هـ ١٤١٩ة ميدانياً على أفراد العينة خالل العام الدراسي مت تطبيق هذه الدراس
  
  

  
  



  )١٨(

  
  
  

  الفصل الثاني 
  اإلطــــــــار النظـــــري

  
  .  مفــــاهيــــــم الدراســــة-
  .  الدراســـــات السابقـــــة-
    تعليق عام على الدراسات السابقة -
  .  فـــــــــروض الدراســــــــة-



  )١٩(

  فاهيم الدراسةم: اإلطار النظري
  :التوجيـه واإلرشــاد: أوالً 

  ـ : مقدمــة 
يؤكد بعض الكتاب والباحثني أن مصطلحا التوجيه واإلرشاد يعربان عن   معنى مشرتك ويشريان إىل تلك العمليـة        

ـم ، واستغالل املتضمنة للخدمات اإلنسانية املقدمة لألفراد هبدف مساعدهتم على فهم واعي ألنفسهم ، وإدراك سليم ملشكالهت
قدراتـهم ، ومواهبهم للتغلب على كل ما يعيق التوافق والنمو املتكامل واإلجيابي لشخصياهتم ، وبالرغم من هذا الرتابط واالشرتاك 

، أن ) ١١: م ١٩٨٠(بني التوجيه واإلرشاد إال أن   هناك بعض الفروق بني مصطلح التوجيه ومصطلح اإلرشاد حيث يذكر زهران 
يت أمهها عملية اإلرشاد النفسي ، أي أنه يتضمن عملية اإلرشاد وهو ميدان يتضمن      التوجيه ه  جمموعة اخلدمات النفسية ال و 

األسس العامة ، والنظريات اهلامة ، والربامج ، وإعداد املسئولني عن عملية اإلرشاد وهو يسبق   عملية اإلرشاد ويعد هلا وميهد هلا 
سية يف خدمات التوجيه النفسي وهو عملية اإلرشاد نفسها عملياً وتطبيقياً وميثل اجلزء العملي يف ، أما اإلرشاد فهو العملية الرئي

اإلرشاد يعترب العنصر اجلوهري يف برنامج التوجيه واإلرشاد ، ومن أهم " ان  ) ٢٦٣: هـ ١٤٠٥( ميدان التوجيه ، ويرى الدوسرى 
تى اقرتان اإلرشاد دائماً بالتوجيه تأكيداً ألمهيته ، واإلرشاد يشكل جزءاً  واحداً اخلدمات اليت جيب ان حيويـها الربنامج ، ومن هنا أ

برنامج التوجيه  خدمات    " .  من 
مساعدة األفراد على مواجهة العقبات "ولقد قدمت اجلمعية األمريكية لعلم النفس تعريفاً للتوجيه واإلرشاد النفسي بأنه 

حيث وجدت، ومساعدهت تعرتض منوهم    ).٧: ١٩٩٢باترسون، " (م عـلى حتقيق أقصى درجات النمو إلمكانيتهم الشخصيةاليت 
هتدف إىل مساعدة املسرتشد لفهم نفسه ، " إىل أن  ) ٢٠: هـ ١٤١٢( ويشري بار  التوجيه واإلرشاد عملية إنسانية 

لتغلب على املشكالت اليت يواجهها بغية وإدراك املشكالت اليت يعاني منها ، ومساعدته بتبصريه لالرتفاع بقدراته ، واستعداداته ل
يف شخصيته يت يعيش فيها ،  ولكي ينمو النمو املتكامل    ".حتقيق التوافق بينه وبني البيئة ال

ب عملية التوجيه والعملية    وإذا كان العمل اإلرشادي هو العملية الرئيسية يف خدمات التوجيه النفسي فإنه بالتايل يعد لُ
يت  يقدمها املرشد للمسرتشد هبدف تنمية القدرات ، واملواهب ، والقوى اإلجيابية للمسرتشد حتى  تكون املنظمة املخططة ال

بطريقة ذاتية ،ويرى عمر  أن العمل اإلرشادي عبارة عن عملية تعليمية تساعد ) ٤٠: م ١٩٨٤(قادرة على التصدي للمشكالت 
لة لشخصيته، حتى يتمكن من اختاذ قراراته بنفسه ، وحل مشكالته الفرد على أن يفهم نفسه بالتعرف على اجلوانب الكلية املشك



  )٢٠(

مبوضوعية جمردة مما يسهم يف منوه الشخصي ، وتطوره االجتماعي والرتبوي  واملهين ، ويتم ذلك خالل عالقة إنسانية بينة وبني املرشد 
  ٠نية النفسي الذي يتوىل دفع العملية اإلرشادية حنو حتقيق الغاية منها خبرباته امله

ق ويضيف أن هذا التعريف يشتمل على عناصر مخسة  ) ٤٨٣: هـ ١٤١١(ويتفق النغيمشي      :مع هذا التعرف الساب
  : أنه عملية -١

  .أي أنه ليس حدثاً عارضاً بل هو مفهوم يتصف باالستمرارية وحتتاج هذه العملية إىل فرتات من الزمن   
  : أنه عملية تعليمية -٢

حال جاهزاً وإمنا هو مساعدة املسرتشد على تعلم  كيفية عرض مشكلته والتعرف على جوانب فهو ليس نصيحة ، أو   
  .شخصيته وكيف حيل املشكلة يف     ضوء ذلك 

  : أنه مساعدة -٣
املساعدة = وهذا من أهم عناصر اإلرشاد النفسي حيث أن عملية اإلرشاد هي املساعدة أي أن عملية اإلرشاد   

  .ساسي للعمليةوهذا هو املفتاح األ
  : أنه مبين على العالقة اإلنسانية -٤

  .فالصلة األخوية واملشاركة الوجدانية بني املرشد النفسي واملسرتشد يتوقف عليها جناح العملية اإلرشادية   
  : املرشد النفسي يكون مهنياً متدرباً -٥

بية ويفضل من عمل يف مهنة التدريس أو العالج فاملرشد ينبغي أن يتصف باخلربة واخللفية الشاملة يف علم النفس والرت  
  . النفسي أو من تدرب على اإلرشاد، وأثبت جدارته كل وفق جمال عمله 

عملية مبنية على عالقة مهنية خاصة بني مرشد متخصص وعميل، "تعريفاً لإلرشاد النفسي بأنه ) ٢٤:م١٩٩٧القذايف،(ويقدم 
ى فهم العميل ومساعدته على فهم نفسه، واختيار أفضل البدائل املتاحة له بناء على يعمل املرشد من خالل العالقة اإلرشادية عل

وعيه مبتطلبات البيئة االجتماعية وتقييمه لذاته وقدراته وإمكاناته الواقعية، ويتوقع حدوث تغيري تطوعي يف سلوك العميل يف مسار 
  ". إجيابي ووفق حدود معينة

سس ومناهج وجماالت،وأنه ) علماً(عمل اإلرشادي يعد ويتضح لنا من العرض السابق أن ال    وممارسة) فن(قائماً على أُ
بقوله ) ١٦٠:هـ١٤٠٦( إضافة إىل كونه تربية وتعلم وتعليم وهذا ما يؤكده اهلامشيعملية تلعب اخلربة دوراً هاماًوحـامساًيف جناحه



  )٢١(

ج العلم ، والفن ، والتدريب ، والرتبية ، والتعلم والتعليم لتحقيق عملية التوجيه واإلرشاد هي عملية ديناميكية متفاعلة يف نتائ" أن 
  " .سالمة اإلنسان وسعادته نفسياً وجسمياً واجتماعياً 

  :التوجيه واإلرشاد الطالبي يف اململكة العربية السعودية 
هـ ١٤٠١ربية السعودية يف عام كانت البداية الفعلية واالنطالقة العلمية لربامج التوجيه واإلرشاد الطالبي باململكة الع  

عندما مت إنشاء اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي بوزارة املعارف وقد سبق هذا التاريخ خطوات يف جمال رعاية الطالب 
ط هـ مت تطوير إدارة الرتبية والنشا١٣٨١هـ مت إنشاء إدارة الرتبية والنشاط االجتماعي، ويف عام ١٣٧٤وتوجيههم ،ففي عام 

االجتماعي إىل اإلدارة العامة لرعاية الشباب واستمرت هذه اإلدارة يف تقديم خدماهتا وبراجمها حتى  مت إنشاء اإلدارة العامة 
  ): ٢١:هـ١٤١٣(ويذكر الصائغ . للتوجيه واإلرشاد الطالبي

باململكة حيث صدر قرار وزير  هـ يعترب هو تاريخ االنطالقة العلمية لربامج التوجيه واإلرشاد الطالبي ١٤٠١ إن العام 
هـ والذي ينص على تطوير إدارة الرتبية االجتماعية إىل إدارة  عامة للتوجيه واإلرشاد ١٩/١٠/١٤٠١خ يف /٢١٦املعارف رقم 

إلدارة وقد قامت ا. الطالبي لتتوىل هذه اإلدارة اجلديدة مسئولية التخطيط ، واإلشراف ، واملتابعة والتقويم للربامج يف هذا اال 
برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي يف مدارس وزارة املعارف   يت تشكل يف جمموعها واقع  ح املنظمة للعمل وال لوائ املذكورة بوضع ال

  .السعودية 
  :تعريف التوجيه واإلرشاد الطالبي 

إلرشاد النفسي وجانباً من إطار أمشل وأعم هو ا   لتوجيه واإلرشاد يعد التوجيه واإلرشاد الطالبي جمال تطبيقي ل
النفسي ، وبالتايل فإن تعريف اإلرشـاد الطالبي يستند على تعريف اإلرشاد النفسي ويعتمد عليه ليكون مناسباً لتطبيقه يف 

حيث يذكر أن اإلرشاد الطالبي هو تلك العملية البناءة اليت هتدف إىل مساعدة  ) ٩٨: م ١٩٩٧( املدرسة وهذا ما يؤكده يوسف 
فهم ذاته ، وحيدد مشكالته ، وينمى إمكانياته وحيل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته وتعليمية وتدريبه ويف إطار  من التلميذ لكي ي

التعاليم اإلسالمية السمحة لكي يصل إىل حتقيق أهدافه وحتقيق التوافق شخصياً وتربوياً ، ومهنياً ، واسرياً ، واجتماعياً وبالتايل 
ويضيف أن هذا التعريف إمنا هو إعادة صياغة للتعريف الذي  قدمه حامد . عامة للعملية التعليمية يساهم يف حتقيق األهداف ال

زهران لإلرشاد النفسي لكي يتناسب مع طبيعة اال التطبيقي لإلرشاد النفسي وهو املدرسة ، مما يؤكد أن اإلرشاد الطالبي 
  .ت اخلدمة اليت يطبق فيها اإلرشاد ليس شيئاً خمتلفاً ومستقال بقدر  ما هو جمال من جماال



  )٢٢(

عملية إنسانية تتضمن تقديم خدمات إرشادية عرب برامج "التوجيه واإلرشاد الطالبي بأنه ) ٤٤:م١٩٩٧(ويعرف عقل   
وقائية ومنائية وعالجية إىل الطالب ملساعدهتم على اختيار الدراسة املناسبة لاللتحاق هبا واالستمرار فيها، والتغلب على 

  ".  كالت اليت تعرتضهم بغية حتقيق التوافق والتحصيل الدراسياملش
أن مفهوم التوجيه واإلرشاد  الطالبي ال خيتلف عن املفهوم العام للتوجيه ) "  هـ ٣٣٧: هـ ١٤١٣(  كما يذكر املغامسي   

الجتمـاعية ليكون فرداً  واإلرشاد ، وهو مساعدة الفـرد من مجيع نواحي شخصيته الروحية واخللقية والنفسية واجلسمية وا
تعريفاً للتوجيه واإلرشاد الطالبي ينص ) ١٥:هـ١٤١٧وزارة املعارف ،(وقد حددت اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد " صاحلاً  

عملية منظمة هتدف إىل مساعدة الطالب ، لكي يفهم شخصيته ويعرف قدراته ،  وحيل مشكالته يف إطار التعاليم " على أنه 
ة ، ليصل إىل حتقيق التوافق النفسي ، والرتبوي ، واملهين ، واالجتماعي وبالتايل يصل إىل حتقيق أهدافه يف إطار األهداف اإلسالمي

  " .العامة للتعليم يف املمـلكة العربية السعودية 
ية بالطالب ويتضح من خالل استعراض التعريفات املختلفة للتوجيه واإلرشاد الطالبي اإلمجاع على االهتمام والعنا  

وهتيئة الظروف املناسبة وتوظيفها لتحقيق التطور والنمو املتكامل للطالب من خالل برامج فنية، عملية، تعليمية، متخصصة، 
  .ومنظمة تقدم للطالب هبدف مساعدته على مواجهة الصعوبات واملشكالت والتخلص منها والسيطرة عليها

 يقوم خالهلا املرشد الطالبي مبساعدة الطالب على  تعليمية متخصصةوبذلك فإن التوجيه واإلرشاد الطالبي عملية  
النمو اإلجيابي يف مجيع ااالت، إضافة إىل مساعدة الطالب على اختاذ القرارات املناسبة وفقاً لقدراته واستعداداته وميوله، 

  .ر والنموواستغالل مجيع طاقاته ومواهبه وتوظيفها التوظيف املناسب لتحقيق التوافق والتطو
  :األهداف العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي 

حددت اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي بوزارة املعارف األهداف العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي على النحو   
  ـ : التايل 

الرتبوية واملهنية لكي يصبح عضواً توجيه الطالب وإرشاده إسالمياً يف مجيع النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية و  -١
يف بناء اتمع وليحـيا حياة مطمئنة راضية    .صاحلاً 

حبث املشكالت اليت يواجهها أو قد يواجهها الطالب أثناء الدراسة سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية ، والعمل   -٢
يت تكفل أن يسري الطالب يف الدراس سرياً حسناً ، وتوفر له الصحة النفسية على إجياد احللول املناسبة  ال   ة 



  )٢٣(

العمل على توثيق الروابط والتعاون بني البيت واملدرسة لكي يصبح كال  منهما مكمال وامتداداً لآلخر لتهيئة اجلو احمليط   -٣
  .املشجع للطالب لكي يواصل دراسته 

سواء والعمل على توجيه العمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب املتفوقني أو غري امل  -٤ حد  تفوقني على 
بشكل عام  بالنفع على الطالب خاصة واتمع    .واستثمار تلك املواهب والقدرات وامليول فيما يعود 

إيالف الطالب اجلو املدرسي وتبصريهم بنظام املدرسة ومساعدهتم قدر املستطاع لالستفادة القصوى من برامج الرتبية   -٥
  .م وإرشادهـم إىل أفضل الطرق للدراسة واملذاكرة والتعليم املتاحة هل

يت تتناسب مع مواهبم وقدراهتم وميوهلم واحتياجات اتمع ،   -٦ مساعدة الطالب على اختيار نوع الدراسة واملهنة ال
هبا حتى يكونو بالفرص التعليمية واملهنية املتوفرة وتزويدهم باملعلومات وشروط القبول اخلاصة  ك تبصريهم  ا وكذل

  .قادرين على حتديد مستقبلهم آخذين بعني االعتبار اشرتاك أولياء أمورهم يف اختاذ مثل هذا القرار 
سبيل املثال مشكلة التسرب وكثرة   -٧ يف إجراء البحوث والدراسات حول مشكالت التعليم يف اململكة  على  اإلسهام 

  .اخل ... س الغياب وإمهال الواجبات املدرسية وتدني نسب النجاح يف املدار
بشكل عــام بأهـداف ومهـام التوجيه واإلرشــاد ) الطــالب واملدرس واملدير ( العمـل على توعية اتمع املدرسي   -٨

يف الرتبيــة والتعليم   ) .١٥: هـ ١٤١٧وزارة املعارف ، .   ( ودوره 
  :ميادين وخدمات التوجيه واإلرشاد يف مدارس اململكة 

اإلرشاد جمموعة من اخلدمات اليت يقوم املرشـد الطالبي بتنفيذها واليت الخترج عن كوهنا تطبيق تتضمن برامج التوجيه و  
  :للقوانني واملبادئ النفسية املتـنوعة لكل جمال من ااالت اإلرشادية ونلخص فيما يلي هذه اخلدمات 

  :التوجيه واإلرشاد الديين واألخالقي : أوالً 
 القيم اإلسالمية الصحيحة ، وتوفري القدوة احلسنة ، والعمل على تكوين الشخصية الذي يهتم إىل إكساب الطالب  

املسلمة ، وهتدف لتحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي بالعمل مبكارم األخالق ، وغرس اآلداب والفضائل يف نفوس الطالب ، 
قه مما يشعره بالطمأنينة وأن ا عز وجل معه يف السراء والبعد عن الرذائل ، ويركز االرشاد الديين على تعزيز صلة الطالب خبال

ضراء    .وال
  :التوجيه واإلرشاد الرتبوي : ثانياً 



  )٢٤(

ويهدف إىل مساعدة الطالب على بذل أكرب جهد على التكيف املدرسي ، والتحصيل العلمي من خالل سعي املرشد   
املعيدين وضع الربامج املالئمة للمتابعة مستخدماً يف ذلك اساليب لتقديم اخلدمات اإلرشادية للطالب املتأخرين ، واملتفوقني ، و

  .متعددة 
  :التوجيه واإلرشاد االجتماعي : ثالثاً 

الذي يهدف إىل التنشئة االجتماعية من خالل تعويد الطالب على االجتاهات االجتماعية كحب األخرين ، والتعاون ،   
رشد أساليب متنوعة كحث الطالب على العمل اجلماعي والتنافس الشريف ،  وتقديم املساعدة ، وتقبل الزمالء ويستخدم امل

  .وبث الكرامة اإلنسانية وروح احملبة واألخوة يف نفوس الطالب 
  :التوجيه واإلرشاد النفسي : رابعاً 

ة املباشرة ويهدف إىل تقديم املساعدة النفسية الالزمة للطالب خاصة ذوي احلاالت اخلاصة من خالل الرعاية النفسي  
واليت ترتكز على فهم شخصية الطالب وقدراته واستعدادته وميوله وتبصريه مبرحلة النمو اليت مير هبا ومتطلباهتا النفسية ، 

  .واالجتماعية ، والفسيولوجية ومساعدته على التغلب على مشكالته وحلها بنفسه
  :التوجيه واإلرشاد الوقائي : خامساً 

 الطالب حول اآلثار اليت يتعرض هلا بعضهم من النواحي الصحية ، والنفسية ، واالجتماعية ، ويهدف إىل توعية وتبصري  
  : وإزالة أسباهبا مثل 

  . أضرار عدم تناول األفطار مبكراً على الصحة -١
  . أضرار عدم لبس املالبس الكافية أثناء فصل الشتاء  -٢
  . التدخني واملخدرات وأضرارها -٣
  .فية الوقاية منها  حوادث الطرق وكي-٤
  . الكتابة على اجلدران واملقاعد الدراسية -٥

  :التوجيه واإلرشاد التعليمي واملهين : سادساً 
يعد من اخلدمات اإلرشادية الرئيسية ذات اإلرتباط الفعال مبتطلبات الفرد واتمع فعن طريقه يستطيع الطالب التعرف   

 بطموحاته ورغباته لتحقيق أهداف سليمة وواقعية ، ويهدف إىل حتقيق التكيف على ما ميتلكه من طاقات وقدرات وموازنتها



  )٢٥(

الرتبوي للطالب ومساعدته على إختيار مستقبله املهين وتقديم املعلومات عـن ااالت الدراسية إكادميياً ومهنياً وعالقة هذه 
  ).هـ ١٤١٧وزارة املعارف ، ( يوله وطموحاته ااالت بوظيفة املستقبل اليت تتالئم مـع استعدادات الطالب وقدراته وم

  :املرشـــــد الطـــــالبــي 
املرشد الطالبي هو املسئول واملتخصص االول للقيام مبهام العمل االرشادي داخل املدرسة وهو املسئول األول عن   

 أن ملرشد عضواً من أعضاء   اهليئة ) "١٥٣:هـ ١٤١٢( ختطيط وتنفيذ الربامج اإلراشدية ومتابعتها ، ويرى عبدالسالم وآخرون 
املدرسية املعنيني باإلرشاد بصورة دائمة ومنتظمة ، حيث تقع على كانله مسؤولية تطوير تلك اجلوانب من عملية التوجيه اليت 

   ".تتطلب بذل الوقت وإستخدام كفاءات متخصصة ال ميلكها املعلم العادي ، ويعترب املرشد املسؤول املباشر أمام  املدير
املهين املتخصص الذي "وقدمت الرابطة األمريكية للمرشدين النفسيني تعريفاً للمرشد النفسي يف املؤسسة التعليمية بأنه   

  )١٩:م١٩٩٧القذايف، " (يقع عليه عبء مساعدة مجيع الطلبة، ومقابلة احتياجات منوهم وما يصادفونه من مشاكل يف حياهتم
درسة مسئولية مجاعية يشرتك فيها إضافة للمرشد مدير املدرسة ، واملعلمون ، وأولياء وإذا كان العمل االرشادي يف امل  

بدون املرشد يكون من الصعب " أنه  ) ٤٦٩: م ١٩٨٠( األمور وغريهم إال أن املرشد هو املتخصص االول لذلك ، ويذكر زهران 
لعمليات الرئيسية يف التوجيه واإلرشاد وخاصة عملية تنفيذ أى برنامج للتوجيه واإلرشاد ألن املرشد هو املتخصص يف تنفيذ ا

  ".اإلرشاد نفسها 
  :إعداد املرشدين الطالبني وتأهيلهم 

انطالقاً من كون العمل اإلرشادي عمل ختصصي يتطلب إعداداً علمي و عملي خاص فقد وضعته اإلدارة العامة   
  .قيات مهنة التوجيه واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية للتوجيه واإلرشاد والتأهيل العلمي واملهين للمرشدين ضمن أخال

أن املتخصصون يتفقون  على أن اإلرشاد النفسي مهنة ختصصية وبالتايل فإن من يزاول تلك ) " هـ ١٤٠٩( ويذكر املفدي   
دة عامني على األقل بعد املهنة البد من احلصول على البكالوريوس يف علم النفس ثم احلصول على شهادة إمتام برنامج دراسي مل

  " .احلصول على البكالوريوس 
إلنطالقة الفعلية لربامج التوجيه واإلرشاد الطالبي على ١٤٠١وقد أعدت وزارة املعارف ومنذ العام  هـ خطة متكاملة ل

حاجة املدارس من املرشدين  مراحل لسد    :ثالث 
خطة قصرية املدى :املرحلة األوىل    .ملدة فصل دراسي واحد :  
خطة متوسطة املدى :املرحلة الثانية   .عدد من املعلمني لنيل درجة املاجستري   ملدة عام دراسي كامل وابتعاث :  



  )٢٦(

طويلة املدى : ة املرحلة الثالث   .خطة 
   ) .٤٠: هـ ١٤١٣الصائغ ، ( وقد أسفرت خطط إعداد املرشدين إىل زيادة عدد املرشدين 

   : الصفات والسمات الالزمة للمرشد الطالبي
تعترب الصفات والسمات الشخصية واملهنية للمرشد الطالبي ذات أثر حاسم  يف جناح أو فشل العملية اإلرشادية ويري   

ها املرشد الطالبي ومتيزه عن غريه ممن يفتقر "أن   ) ٣٤: هـ ١٤١٨( بار  صفات املرشد تعترب خصائص مشرتكة جيب أن يتصف ـب
ه سلوكه وتلعب دراً فاعال ومؤثراً يف إمناء وتطوير شخصيته املهنية وبالتايل تنعكس إجيابياً إليها ، بل أنـها تشكل شخصيته وتوج

  ".على جناح العملية اإلرشادية 
وتأكيداً ألمهية الصفات والسمات الالزمة للمرشد الطالبي فقد حددت اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد جمموعة   

يت جيب على املرشد ها سواء الصفات والسمات الشخصية أو الصفات والسمات املهنية الصفات والسمات ال (  الطالبي التحلي ـب
  ـ : على النحو التايل  ) ٢٧: هـ ١٤١٧وزارة املعارف ، 

  ـ :مسات شخصية : أوالً 
بد أن األمانة صفة هامة وأساسية ينبغي أن تتوافر يف املرشد الطالبي وذلك  لكونه موضع ثقة املسرتشد فال : األمانة  -١

من أسرته وأقرانه ومعلميه املعلومات الدقيقة الالزمة مبـا  يقدم له املعلومات صحيحة وسليمة  وأن يأخذ منه أيضاً أو 
يت يعاني منها املسرتشد وتقتضي األمانة   أن يبتعد املرشد عن جماملة اآلخرين على  يساعد على معاجلة املشكلة ال

من أى ضرر أو استغالل يتعرض له وأن حيافظ على سرية تلك املعلومات اليت حساب املسرتشد وأن يتدخل يف  محايته 
   .  حيصل عليها من املسرتشد 

وهذه السمة تعترب من أهم السمات اليت جيب أن يتحلى بـها املرشد الطالبي وذلك من خالل : القدوة احلسنة والتطابق  -٢
مة للمرشد الطالبي يف عمله ألن الطالب ينظـرون إليـه   ما يتميز به من سلوك حسن يف أقواله وأفعاله وهي صفة الز     

  .  ويصغون إىل كالمه ويتطلعون إىل ما يقوله ويفعله كمنوذج يقتدون به وحياكونه 
أي القدوة على حتمل ومقاومة املواقف الغامضة من الطالب مستقبال االخطاء العفوية من املسرتشد ، : التسامح  -٣

 من هفوات أو أخطاء بسيطة أو مواقف غري مرغوب فيها ، مؤكداً على فضيلة العفو عند ملتمساً له العذر عما يبدو منه
  . املقدرة 



  )٢٧(

ينبغي أن يتمتع املرشد الطالبي باملرونة يف تعامله مع الطالب بشكل عام ومع املسرتشد بشكل خاص ، وذلك : املرونة  -٤
بينهم ووجود بعض املشكالت لديهم فاملطلوب  منه عدم االقتصار على طريقة واحدة يف التعامل لوجود الفروق الفردية 

طرق حتى يتمكنوا من التكيف مع ما يستخدمه من طرق متعددة    .   معهم ، وإمنا عليه أن يتبع عدة 
ري  -٥ يف املسرتشد الطالبي القدرة على إدارة دفة العملية اإلرشادية ، وتوجيهها : القدرة على التأث ويعين ذلك أن تتوفر 

يف االجتاه الصحيح الذي به تتحقق أهداف التوجيه واإلرشاد ، من خالل مقدرته على التأثري  على سلوك والسري بـها 
  .املسرتشد مبا يساعد على التغلب على مشكلته 

صفة حيث عليها ديننا احلنيف ، وتعنى عدم الغلظة أو العنف مع املسرتشد الطالبي وال يعنى ذلك املوافقة على :  الرفق  -٦
اخلضوع ألفكاره وتصرفاته ، وإمنا يعين أن يقود املرشد الطالبي العملية اإلرشادية بتأن وعطف حتى يدرك سلوكه أو 

 فبما رمحة من ا لنت هلم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب املسرتشد بأنه يسعى ملصلحتة ويريد له اخلري اقتداء بقوله  
 [  األمر فإذا عزمت فتوكل على ا إن ا  حيب املتوكلني النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هلم وشاروهم يف

  ) ] . ١٥٩(آل عمران ، آية 
شيئاً من الطمأنية واهلدوء لدى : الدعابة  -٧ يت تضفي على العملية  اإلرشادية  تعترب الدعابة من الصفات اإلجيابية ال

 علمي يتناسب مع املوقف اإلرشادي كعرض املسرتشد ، إذا كانت بدرجة  معتدلة كما أن استخدامها يتم وفق أسلوب
  .  موقف طريف أو حكاية قصرية مسلية تزيل امللل من نفس املسرتشد 

من الصفات والسمات األساسية لعمل املرشد الطالبي ، فالبد  أن خيلص النية الصادقة يف تعامله مع :  اإلخالص  -٨
يف العمل وبذل بني أهدافه التفاني    .  أقصى جهد ممكن إلجناحه وعدم التقاعس منه املسرتشد ، وأن جيعل من 

أي يكون املرشد الطالبي واقعياً يف تعامله ، لكى يساعد املسرتشد على االندماج والتفاعل أثناء العالقة : الواقعية  -٩
بصدق يف مشاعره وإنفاعالته    . اإلرشادية والتعامل معه 

يف االس:  التلقائية  -١٠ تجابة للمسرتشد بل جيب أن يكون لبقاً حاضر الذهن ، سريع ويقصد بـها عدم التكلف أو الرتدد 
  .  البديهة 

جيب على املرشد الطالبي أن يكون واعياً بأفكاره ، وقيمه ، ومشاعره :  الوعي بالذات والرغبة يف مساعدة اآلخرين  -١١
اته الشخصية، واليت واجتاهاته، وحاجاته الشخصية،حتى ال يتجه بالعملية اإلرشادية وفقاً ملشاعره وأفكارة وحاج



  )٢٨(

هم ، حتى  من التعرف على أفكار اآلخرين وحاجاـت مع حاجات املسرتشد فاذا تفحص ذاته أوالً متكن  قد تتعارض 
  .  يتمكن من مساعدهتم ، وقدرته على االندماج يف عالقة شخصية مهنية فعالة 

يت يتعامل معها: الصرب  -١٢ بـها يف مجيع املواقف ال  ، وأن يغرس هذه الصفة احلميدة يف نفوس وهو فضيلة جيب أن يتحلى 
  . املسرتشدين 

ببعض التجارب واخلربات ، لتساعده ) الطالب(على املرشد الطالبي أن يزود املسرتشد : االنفتاح ومشاركة املسرتشد -١٣
ـها على التقرب من املرشد الطالبي وليشعر أن اجلميع حيس به وأن بعض الناس لديهم بعض نفس املشكالت ، وميرون ب

  .  ولكن بالعزمية والصرب يستطعون التغلب عليها 
هبا املرشد الطالبي أثناء العملية اإلرشادية  -١٤ : وهي من أساسيات العمل اإلرشادي مثل :  مسات أخرى البد أن يتميز 

يف احلكم على األمور والصدق    .  احللم وضبط النفس واجلرأة واحلياء وسرعة التصرف واحلزم والرتوي 
  ـ :  سـمات مهنية :ثانياً 

وتتمثل يف التعرف على ما لدى املسرتشد من خصائص ومسات نفسية خمتلفة وقدرته على االبتكار : الكفاءة الفنية  -١
واالبداع واملنافسة املهنية الشريفة وإدارة جلسات اإلرشاد الفردي واجلماعي واجلدية والتعاطف مع املسرتشدين 

  . والثبات االنفعايل والثقة والقدرة على تكوين عالقة تفاعلية مع املسرتشد والقدرة على التحكم يف نربة الصوت 
جيب أن يكون املرشد الطالبي ذا قدرة ومعرفة بطبيعة عمله والرغبة يف التعلم والبحث عن األشياء : الكفاءة العقلية  -٢

 واالصغاء له باهتمام وتركيز ومسبباتـها والقدرة على اختـاذ القرار املناسب املساعد على التحسن لدى املسرتشد
وحماولة فهم كل صغرية وكبرية للمشكلة وهذا جيعل املسرتشد يشعر بالراحة والطمأنية وحيس بأن هناك من يصغي له 

  . ويفهم ما يقوله ويشري إىل األشياء املدهشة واملهمة يف املشكلة 
خالل   ما يدىل به من أقوال أو أفعال أثناء العالقة من : عدم احلكم على أفعال املسرتشد وأقواله ومشاعره حكماً قاطعاً -٣

  . اإلرشادية وعلى املرشد الطالبي   أن يفهم وضعه وحياول البحث عن املسببات وليس عن الواقع احلايل للمسرتشد 
بذلك املوافقة على سلوكه وإمنا يصغي إىل ما يقـول ولـيس      : التقبل   -٤  حيث يتقبل املرشد املسرتشد كما هو وال يعين 

ضرورة أن يقبل ذلك    .  بال
حياول املرشد أن جيعل املسرتشد يشعر بأنه حيرتمه لكونه إنساناً وبطريقة تلقائية بعيدة عن التكلف والرياء : اإلحرتام  -٥

مع املسرتشد  ك معاملته حبماس وكرامة و أن يكون للمرشد الطالبي الرغبة األكيدة يف العمل    .  وكذل



  )٢٩(

وتتمثل يف فهم طبيعة املسرتشد وتقبله وإظهار الرغبة يف مساعدته وحل مشكالته : رين املشاركة الوجدانية مع اآلخ -٦
  .  والسرور واالبتهاج عند مقابلته واالستماع له وتشجيعه على ما يقول 

الرتبوية وتعين ما يتمتع به املرشد الطالبي من خلفية علمية يف العلوم : اخلربة املهنية والقدرة على تكوين العالقات الناجحة  -٧
  .  والنفسية وإملامه بالنظريات اإلرشادية وتطبيقاتـها والقدرة على تكوين العالقات اإلرشادية املثالية 

وهو الشعور اإلجيابي حنو مساعدة اآلخرين برغبة صادقة واعية وأن يعمل املرشد الطالبي من أجل منفعة : احلماسة  -٨
حاجاته الشخصية فهو يعمل ل      لبحث عن املسببات من أجـل املـساعدة يف الوصـول إىل حـل     املسرتشد ال من أجل 

حب االستطالع  يت يعاني منها املسرتشد وليس إلشباع    .  للمشكلة ال
جيب أن يكون لدى املرشد الطالبي املهارة يف حتديد األهداف اإلرشادية ومالئمتها لعمله : حتديد األهداف اإلرشادية  -٩

جاء بـها املسرتشد والق يت  درة على إعداد أهداف عامة وأخرى نوعية وأهداف سلوكية تساعده يف وللمشكلة ال
بعد اآلخر وميكن أيضاً يف بعض احلاالت إعداد  النهاية على تقويم عمله اإلرشادي حتى يتمكن من حتقيقها واحداً 

  .  أهداف خاصة لكل مسرتشد على حده 
البد أن يكون   لدى املرشد الطالبي خربة معرفية وعملية : توفر املهارات املطلوبة الختيار الطرق اإلرشادية املناسبة  -١٠

مبجموعة من النماذج النظرية والطرق املتنوعة املندرجة حتتها حيث حيتاج أن تكون لديه مهارة يف استخدام طريقة معينة 
بينما ال ميكنه استخدامها مع مسرتشد آخر ، وميكن للمرشد الطالبي استخد ام بعض خيتارها مع أحد املسرتشدين 

املهارات يف تقييم العملية اإلرشادية من خالل حتديد البيانات املطلوبة واختيار أساليب حتليلها وتفسري نتائجها وينطبق 
هاء عملية اإلرشاد بعد تكوين عالقة وثيقة  على ذلك استخدام املهارات املالئمة يف البدء يف دراسة احلالة واقفاهلا وإـن

خالل استخدام مهارة التدرج باملسرتشد شيئاً فشيئاً ليصل إىل نـهاية العملية اإلرشادية بني املرشد واملسرتشد من 
تأكد من جناحها    .  وال

  :مهام وواجبات املرشد الطالبي يف املدرسة 
بان املرشد الطالبي يقوم بتنفيذ خطط وبرامج التوجيه واإلرشاد املقرتحة من قبل قسم التوجيه ) ٦: هـ١٤١٨( يرى بار   

  :اإلرشاد الطالبي على مستوى   إدارة التعليم يف املنطقة التعليمية ويلخص مهام املرشد الطالبي يف املدرسة على    النحو التايل و
برامج التوجيه واإلرشاد وفقاً للخطة املعتمدة   -١   .تنفيذ 
  .عداد واملتابعة لتنفيذ قراراهتا التنسيق مع مدير املدسة حول أعمال جلنة التوجيه واإلرشاد الطالبي ، والقيام باإل  -٢



  )٣٠(

بطريقة يسهل الرجوع إليها   -٣   .تعبئة السجالت الشاملة للطالب وتنظيمها وحفظها 
ث احلـاالت النفسية للطالب ، ودراستها ، واحملافظة على سرية املعلومات  -٤   .حبـ
  .إعداد الربامج املساعدة على توثيق العالقة بني البيت واملدرسة   -٥
  .ة الطالب املتفوقني دراسياً رعاي  -٦
  .االهتمام مبشكلة الطالب املتأخرين دراسياً   -٧
  .التنسيق مع إدارة املدرسة لالستفادة من برامج النشاطات املختلفة   -٨

  .القيام مبهام التوجيه الرتبوي ، والتعليمي ، واملهين ، واالستفادة من الدليل التعليمي للطالب   -١٠
  .نفيذ ، والتقويم ، والتطوير لربامج التوجيه ، واإلرشاد يف املدرسةالتخطيط ، والت  -١١

لتوجيه واإلرشاد الطالبي باململكة مهام وواجبات املرشد الطالبي كما يلي     :كما حددت اإلدارة العامة ل
  . إعداد اخلطة العامة السنوية لربامج التوجيه واإلرشاد -
  .اإلرشاد وخططه وبراجمه وخدماته تبصـري اتمـع الـمدرسي بأهداف التوجيه و -
هتيئة اإلمكانات الالزمة للعمل اإلرشادي باملدرسة -  .  
جها -   . تشكيل جلان التوجـيه واإلرشـاد، ومتـابعـة تنفيذ تـوصياهتا وتقويم نتائ
  . تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد وخدماته اإلمنائية، والوقائية، والعالجية -
  .ة والذاتية واخلربات العلمية لالرتقاء مبستوى أدائه تنمـية قـدرات الـمرشد املعرفي -
بناء عالقات مهنية مثمرة مع الزمالء والتالميذ وأولياء األمور مبنية على الثقة واالحرتام املتبادل لتحقيق اهلدف من العمل  -  

  .اإلرشادي
يت يتطلبها العمل اإلرشادي -   . املسامهة يف إجراء البـحوث والـدراسـات الرتبوية ال
يت وضعها املرشد للربامج وتقوميها - يف ضوء اخلطة ال إلجنازات    ).٢٠: هـ١٤١٧وزارة املعارف، . ( إعداد التقرير اخلتامي ل



  )٣١(

  :الرضا عن العمل : ثانياً 
  : مقدمة 

بـها أن جناح العمل أياً كان نوعه يتطلب حتقق درجة عالية من االرتياح واالقتناع هبذا العمل ال سي ما يف جمال الرتبية من األموراملسلم 
ك نتائج بعض الدراسات اليت أجراها كال من" والتعليم    حيث توصلت إىل أن العاملني األكثر  ( Argyris , Bhella )ويؤكد ذل

   ).٧: م١٩٩٣آل ناجي ،"(رضا واقتناع لعملهم مييلون لتحقيق مستويات مرتفعـة من اإلنتاجية ويتوقع منهم العمل بفعالية أكثر 
اختذت تعريفات الرضا عن العمل اجتاهات خمتلفة مما جعل اإلمجاع على تعريف موحد للرضا عن العمل أمراً يف  ولقد 

ظراً الختالف النظرة للرضا عن العمل اليت ترجع إىل منطلقات كل باحث حني تعرضه هلذا املوضوع إضافة إىل  غاية الصعوبة ن
ة االجتاه الذي يرتكز أحياناً على املشاعر واألحاسيس الشخصية وأحياناً اختالف الظروف والبيئة والقيم واملعتقدات وطبيع

أن مفهوم الرضا عن العمل تطور ) : " ١٤٧: م ١٩٩١(ويذكر العمري . أخرى على املوقف البيئي للعمل وأحياناً لطبيعة العمل نفسه 
وعوامل هذا ) مصادر(نظرة مركبة حتلل مكونات من النظرة املبسطة على أنه شعور عام حيمله الفرد حنو عمله أو وظيفته إىل 

  " .الشعور
أن "  الذي يرى  Superجمموعة تعريفات لعدد من العلماء منها تعريف سوبر ) ٢٨: هـ ١٤٠٢(ويذكر أسعد ورسالن   

يتوقف   أيضاً رضا الفرد عن عمله يتوقف على املدى   الذي جيد فيه منفذاً مناسباً لقدرته وميوله ومسات شخصيته وقيمه ، كما 
 Bullock، ويعرف بولوك " على موقعه الوظيفي وعلى طريقة احلياة اليت يستطيع هبا أن يلعب الدور الذي يتمشى مع منوه وخرباته

حمصلة للعديد من اخلربات املرغوبة وغري املرغوبة املرتبطة بالعمل ويكشف عن نفسه يف تقدير الفرد للعمل " الرضا عن العمل بأنه 
ه ، ويستند هذا التقدير بدرجة كبرية على مدى النجاح الشخصي أو الفشل يف حتقيق األهداف الشخـصية ، وعلـى         وإدارت

سبيل الوصول إىل هذه الغايات  يت يقدمها العمل وإدارة العمل يف    " .اإلسهامات ال
الرضا عـن العمـل   الذي يعد من اوائل الباحثني يف جمال ) " ١٤٥: م ١٩٩٣آل ناجي ،  ( Hoppockويعرف هوبك    

يت جتعل املوظف راضياً عن عمله    " .الوظيفي هذا املفهوم على أنه من العوامل النفسية والوظيفية واالوضاع البيئية ال
أن الرضا عن العمل هو الشعور النفسي "أن تعريف العديلي الذي ينص على ) ١٦:هـ ١٤١٠(وتؤكد لولو العيدروس   

شباع احلاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه وبيئة العمل ومع الثقة والوالء واالنتماء للعمل بالقناعة واالرتياح أو السعادة ال
من أكثر التعاريف تكامال حيث جيـمع بني أغلب العوامل املؤثرة داخلياً وخارجياً واليت " ومع العوامل واملؤثرات األخرى ذات العالقة 
  . صلة جاءت من ا لتعريفات املختلفة بصورة منف



  )٣٢(

حيث ينـص على أنه درجة إشباع حاجات الفرد  ) ٦٩: م ١٩٩٣(ويلخص املشعان    تعريف شامل للرضاعن العمل 
ويتحقق هذا اإلشباع من عوامل متعددة منهاما يتصل بالعمل ذاته ، ومنها ما يتصل بالبيئة ، وما يتصل بالفرد ذاته وتلك العوامل من 

له حمققاً لطموحاته ورغباته وتطلعاته وميوله املهنية ومتناسباً مع ما يريده الفرد من عمله وبني شأهنا أن جتعل العامل راضياً عن عم
  .ما حيصل عليه يف الواقع أو يفوق توقعاته منه 

  :النظريات املفسرة للرضا عن العمل 
 ويذكر ان هناك الكثري مما ملخصاً خمتصراً البرز النظريات اليت تناولت الرضا عن العمل وتفسريه ،) م١٩٩١(يقدم أمحد   

ك تايلور  ظرية اإلدارة العملية لفردري ك ن  واليت كانت ترتكز على أن احلوافز (F. Taylor)ساقه الباحثون يف هذا اال، ومن ذل
اسات املادية هي أهم ما حيقق رضا العمال عن العمل ، ومن  ثم سعت هذه النظرية إىل تنمية أساليب وإجراءات العمل بناء على در

وهذه النظرية ركزت على تلبية . الوقت واحلركة ووضع معايري لألداء يتم يف ضوئها إعطاء احلوافز املادية للعمال حلفزهم  على العمل 
ألفراد كـوسيلة لتوجيه سلوكهم ، ولكنها أمهلت العوامل اإلنسانية باعتبار العمال هم أفراد هلم حاجات  احلاجات الفسيولوجية ل

ظريـة ماسـلو    غري فسيولوج ظرية ماسلو ، ومن النظريات األخرى املفسرة للرضا عن العمـل ن يف ن   ية وهي ذات الرتبة األعلى 

Maslow) ( يت يرى أن من شأن إشباعها حتقيق الرضـا لدى الفرد ، ومن ثم فإنه عن طريق  الذي حدد احلاجات اإلنسانية وال
وقد حتددت هذه احلاجات يف صورة هرمية متدرجة حسب . لعمل إشباع هذه احلاجات لدى الفرد ميكن ضمان رضاه عن ا

  .درجة االشباع 
ظرية هرزبرج     -Two) واليت تسمى بنظرية العاملي (Harzberg)ومن النظريات األخرى املفسرة للرضا عن العمل ن

Factor Throry ) ظرية ماسو للحاجات يف مواقع العمل حيث يرى أن هناك جمموعتني من " هرزبرج"وهي ترتبط أصال بتطبيق ن
  )العوامل أحدامها تعترب مبثابة دوافع تؤدي إىل رضا العاملني عن أعماهلم وأطلق عليها عوامل مرتبطة بالوظيفة أو العمل نفسه

Elemonts Assooisled with the Job)  يف إحساس الفرد باإلجناز ، وحتمل املـسؤولية ، و تـوفر فـرص    "  وحصرها 
ف ا بالعمل الرتقية للوظائ ،  أما اموعة األخرى من العوامل فيعتربها مبثابة دوافـع " ألعلى  و املشاركة يف اختاذ القرارات املعلقة 

 The  Job Elements which : تـؤدي إىل عدم رضا العمال عن أعمـاله وأطلق عليها عوامل حميطة بالوظيفة أو العمل

surround ) (يط بالعمل كالرئاسة أو اإلدارة أو اإلشراف أو منط القيادة ، وطبيعة العالقات وقد حصرها يف تلك الظروف اليت حت
بالعمل أو الوظيفة    .بني الفرد وزمالئه ، وبينه وبني رؤسائه ، وظروف البيئة احمليطة 



  )٣٣(

ليت  فهو يفسر الرضا عن العمل على أساس أن عملية الرضا أو عدم الرضا حتدث نتيجة للمقارنة ا(Vroom)أما فروم   
جيريها الفرد بني ما كان يتوقـعه من عوائد للسلوك الذي يتبعه وبني املنفعة الشخصية اليت حيققها بالفعل ، ومن ثم   فإن هذه املقارنة 
بدائل خمتلفة الختيار نشاط معني حيقق له العائد املتوقع حبيث تتطابق التوقعات مع املنفعة اليت  بني عدة  بالفرد إىل املفاضلة  تؤدي 

  .نيها بالفعـل وهذه املنفعة تضم اجلانبني املادي واملعنوي معاً جي
يت بتوافرها يتحقق    وهناك من يفسر الرضا عن العمل على أساس أنه ظاهرة تتكون من عدد من العوامل أو العناصر ال

كونات والعناصر واليت  من أمهها الرضا عن العمل وبافتقادها يتحقق عدم الرضا ، ومن ثم فهم يضعون النماذج اليت تضم مثل هذه امل
ت(العائد املادي  :  ، واملكانة االجتماعية ، وأمهية العمل وتقدير اتمع له ، ومنط القيادة ، والعالقات مـع  ) الرواتب والبدالل

رد يف اختاذ الرؤساء والزمالء ، وظروف العمـل وشروطه والعبء املناط بالفرد ، وفرص الرتقي للمستويات األعلى ، ومشاركة الف
بالعمل وتفويضه السلطة   .القرارات املتعلقة 

ويالحظ مما سبق أن غالبية النظريات املفسرة للرضا عن العمل تأخذ بالنظرة إىل الرضا عن العمل باعتباره ظاهرة   
. لعدم الرضا  مبعنى أن مسببات الرضا عن العمل لدى الفرد هي نفسها قد تكون مسببات  (Unidimensional)أحادية البعد 

ك إذا ما اختلفت التوقعات لدى الفرد عن الواقع ، فمثال العائد املادي الذي يتوقع الفرد احلصول عليه من العمل قد يكون دافعاً  وذل
اللتحاقه هبذا العمل وحيقق له رضا عنه ، ولكن إذا ما فاقت توقعات الفرد الدخل أو العائد الفعلي الذي حيصل عليه بالفعل ، كان 
ك دافعاً لعزوفه عن هذا العمل أو على األقل سبباً لعدم رضاه عنه ، ومعنى ذلك أن توافر العنصرـ كما يتوقعه الفرد ـ قد يكون  ذل
يت فسرت الرضا عن العمل على أساس الفصل بني عوامل الرضا وعوامل  عامال من عـوامل عدم رضاه عنه ، والنظرية الوحيدة ال

ظرية الذي يرى أن عوامل الرضا هي عوامل ترتبط بالوظيفة أو العمل نفسه، بينما عوامل عدم الرضـا " رجهرزب"عدم الرضا هي  ن
طبيعة الوظيفـة أو العمل نفسه  ظروف احمليطة بالوظيفة أو العمل وليست    .هي عوامل تسببها ال

يت تناولت الرضا عن العمل إىل ثالثة أقسام) ٢٧٩:هـ١٤١٧العجاجي، (ويقسم      : رئيسية هيالنظريات ال
يتعلق بنظريات احملتوى ، وهتتم بالعوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي فيما يتعلق باالحتياجات والقيم أو التوقعات اهلامة : القسم األول 

يف حتديد درجة الرضا الوظيفي لديهم يت تساعد    :وأهم هذه النظريات هي. للعاملني، وال
ظرية لالحتياجات Maslowماسلو   - أ وتقسم هذه . شهر هذه النظريات، وتعنى بتهيئة احتياجات الفردوهي أ :  ن

  :واالحتياجات هي. االحتياجات إىل احتياجات دنيا، واحتياجات عليا
  .    احلاجات الطبيعية )١



  )٣٤(

  .احلاجات األمنية )٢
  ).االجتماعي( احلاجة لالنتماء  )٣
  .احلاجة لالحرتام أو املنزلة االجتماعية )٤
  .   احلاجة لتحقيق الذات )٥

سبة لوضع العامل يف عمله، تتوقع هذه النظرية أنه ال يتم الرضا حتى يتم إشباع احلاجات الدنيا واخلاصة باألمن وبالن
ظريته يف  Maslowماسلو "وتشري بعض أدبيات الرضا الوظيفي إىل أن  ) . املرتب(واألجر الذي يتقاضاه املوظف  مل يستخدم ن

ظرية ماسلو وعالقتها بالرضا " نظرين هم الذين فعلوا ذلكجمال الرضا الوظيفي، لكن هناك عدداً من امل وتشري الدالئل املتوفرة حول ن
ئك العاملون الذين يكونون يف مستوى وظيفي متدن غالباً ما تؤثر فيهم "الوظيفي أن الرضا يتأثر باملستوى الوظيفي للموظف،  فأول

يت صنفها ماسلو على أهنا دنيا  ئك العاملني الذين يتولون الوظائف العليا )  واألمنكمقدار الراتب،(االحتياجات ال يف حني أن أول
احلاجة (ويشار إىل أن احلاجات الثالثة األوىل  . والذين مت إشباع حاجتهم الدنيا، هؤالء ينظرون إىل إشباع حاجتهم األعلى درجة 

 حني تصنف احلاجتان األخريان على أهنما تصنف على أهنا حاجات دنيا، يف) الفسيولوجية واحلاجة األمنية واحلاجة لالنتماء
  .حاجات عليا

ظرية هريزبرج  -ب وحيدد هريزبرج . وترتبط هذه النظرية بنظرية ماسلو لإلحتياجات : )املتغريين(  ذات  العاملني  Herzbergن
  :يف هذه النظرية جمموعتني من العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي

يف: اموعة األوىل -  حال وجودها يف جمال العمل تؤدي إىل الرضا، ولكن يف حال عدم وجودها اليؤدي ذلك عوامل مساعدة 
وتعادل االحتياجات (اإلجناز، والتقدير، ووجود ميل حقيقي جوهري للعمل ذاته : من أمثلة هذه العوامل. إىل عدم الرضا

حددها ماسلو   ).ذات املستويات العليا كما 
يت حينما تكون غري مالئمةفإهنا تؤدي إىل عدم الرضا الوظيفي، ولكنها العوامل الصح:  اموعة الثانية  - ية، وهي العوامل ال

. املرتب، واألمن، واألوضاع الفيزيائية يف بيئة العمل: ومن أمثلة هذه العوامل. حينما تكون مالئمة التؤدي إىل الرضا الوظيفي
  .ياجاتوتعادل هذه العوامل االحتياجات الدنيا يف سلم ماسلو لالحت

بالعمليات: القسم الثاني التوقع : (  اليت تؤدي إىل وجود تفاعل بني املتغريات التالية  process theoriesيعنى بالنظريات اخلاصة 
expectation  واحلاجات والقيم ،needs and values  (وترى نظريات . وبني خصائص العمل للوصول إىل الرضا الوظيفي

خالل االحتياجات والقيم والتوقعات اليت هلا عالقة هذا االجتاه أن الرضا الو ظيفي ينطلق ليس فقط من طبيعة العمل ولكن من 



  )٣٥(

يركز : األول ينظر للعالقة بني توقعات املوظف مقارنة مع مايقدمه العمل؛ والثاني: وتقسم هذه النظرية إىل ثالث مستويات. بالوظيفة
ث  يت: على احتياجات الفرد، والثال بالقيم ال هبا العامل أو املوظفيهتم  ظريـات  .  يتحلى  وقد أمجلت النظريات املشهورة من ن

ظريتني مها   :العمليات يف ن
ظرية اإلنصاف والتوقعـات    - أ يف أن املوظـف يقـارن      expectation and equity theory ن  وتـتلخص هـذه النظريـة 

ويتمثل عدم الرضا . كان أقل منهم مل يرضماحيصل عليه من أجر مبا حيصل عليه غريه، فإن كان مساوياً ألجرهم رضي وإن 
ومما يدعو للدهشة أن بعض الدراسات تؤكد أن . هذا يف عدم العناية مبا يعمله إضافة إلطالة املدة املخصصة لالسرتاحة

ظن أنه يستحق، إذ وجدت بعض الدراسات أن عدم الرضا يتضح يف  عدم الرضا حيصل أيضاً يف حالة زيادة األجر أكثر مما ي
ظن أن سبب عدم زيادة أجورهم إحس ) كما هو الوضع بالنسبة له( اس املوظف بعدم العدل مع املوظفني اآلخرين الذين ي

  .يعود إىل خلل يف النظام الذي تسري عليه املؤسسة
ظرية اجلماعة املرجعية   - ب   Holeen and Bloodوتنسب هـذه النظريـة إىل هـولني وبلـود     : reference group  ن

بالنظر ية السابقة منحيث إن املوظف يسعى لتحديد اموعة التيينتمي إليها، وذلك  كخطوة أوىل كي يقرر ماإذا وترتبط 
يت يعمل هبا يف املؤسسة ال فقد أظهر  بعض املديرين الذين حيملون مؤهال . كان يتم معاملته مبساواة مع غريه من املوظفني 

ك أن هؤالء املديرين لديهم تصور بالتمييز عمن هم ويعود. جامعياً عدم الرضا عما حيصلون عليه من أجر  السبب يف ذل
ولكن هذه النظرية ترتك عدداً ). مقارنة  مع من ليست لديهم شهادة جامعية من املديرين(دوهنم من حيث الدرجة العلمية 

يت ينتمي إليها املوظـف؟ ماالـذي   : من من املسائل دون اإلجابة عنها، من ضمنها       يـضبط اموعـة   ماهي اموعة ال
ري الذي ترتكه اخلصائص الشخصية للفرد، فإن هذه النظرية  لتأث ظراً ل ظرية اجلماعة املرجعية(املرجعية؟ ون تتطلب ) ن

باخلصائص الشخصية للموظف حتى ميكن االستفادة من هذه النظرية   .معرفة مفصلة 
ظريات تلبية احلاجات: القسم الثالث يت يراها املوظف(والقيم / ن  ويعرض  needs fulfilment theoriesققة للمطلوب جم) ال

ظرية االحتياجات مها Froomفروم  يت تعرض ن   : لنموذجني أو اجتاهني من االجتاهات ال
ويعيد هذا النموذج الرضا الوظيفي إىل التناقض بني االحتياجات اليت يطمح إليها : subtractive model منوذج الطرح   - أ

فكلما زادت درجة التعارض هذه زادت نسبة عدم .  للموظف من هذه االحتياجاتاملوظف ومقدار مايوفره العمل
تحقق منها(الرضا الوظيفي، وكلما زادت درجة االنسجام    .زادت درجة الرضا الوظيفي) بني االحتياجات وما ي
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ويؤكـد هـذا النمـوذج أن االختياجـات تكتـسب أمهيـة عـن طريـق         : multiplicative model منوذج التضاعف    - ب
يت ميكن توفريها عن طريق العمل حسب أمهية هذه االحتياجات  مضاعفة تلك احلاجات املمكن إدراكها حسياً، وال

ولكن هذا النموذج الخيلوا من مشكلة، حيث الميكن هلذا النموذج متييز إىل أي مدى حيتاج إنسان إىل شيء، وال . للفرد
  .مقدار ماحيتاجه اإلنسان من ذلك الشيء

  :ات الرضا عن العمل  عوامل وحمدد
يت تسهـم يف حتقيق االحساس بالرضا أو عدم الرضا    إذا كان الرضا عن العمل هو حمصلة موعة من العوامل واحملددات ال

ق  يت حددها عبد اخلال   :كما يلي  ) ٧٥: هـ ١٤٠٦(فإن من املفيد التعرف على هذه العوامل واحملددات وال
بقدرات ومؤ  -١   .هالت ومهارات العاملني عوامل ذاتية تتعلق 
بسياسة التعليم وظروف وشروط العمل   -٢   .عوامل تنظيمية تتعلق 
ظروف البيئية املؤثرة على العمل والعامل   -٣ بال بيئية تتعلق    .عوامل 

ظر كيث  ) ٣٤:هـ ١٤٠٢( كما يورد أسعد ورسالن      :  حيث قسم العوامل إىل Kedthوجهة ن
  .كفاية اإلشراف املباشر   -١
  .الرضا عن العمل نفسه   -٢
يف العمل   -٣   .االندماج مع الزمالء 
  .توفري اهلادفية يف التنظيم   -٤
  .عدالة املكافآت االقتصادية   -٥
  .احلالة الصحية البدنية والذهنية   -٦

  :أساليب قياس الرضا عن العمل 
مرارية وانتاجية افرادها وعملها تتضح أمهية قياس الرضاعن العمل من منطلق إهتمام كل منظمة أو جهة   عمل باست  

على عدم التفريط فيهم واحملافظة عليهم ورغبتها يف االعتماد عليهم وكسب رضاهم وجذهبم للعمل ، ومن هنا فإن قياس الرضا 
  .عن العمل يعد ضرورة ملحة إذا ما أريد حتقيق ذلك 

  :وهناك أسلوبان رئيسيان ميكن اتباعهما لقياس الرضا عن العمل مها   
يت تصدر عن العاملني وتدل على الرضا أو عدم الرضا عن العمل   -١   .أسلوب قياس اآلثار السلوكية ال
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حيث جييب الفرد عن بعض األسئلة ليقرر بنفسه مـا إذا كان راضياً عن عمله أو غري راض أو أن   -٢ أسلوب التقرير الذاتي 
جوانبه املختلفة وأسلوب التقرير الذا تي يعتمد على اإلستبانة اليت توجه إىل الفرد ليجيب عن يذكر مشاعره جتاهه من 

يت تدول حول واحد مما يلي    :أسئلتها ال
تقسيم   )أ لكل ) العمل(للحاجات ويكون اهلدف التعرف على مدى إشباع الوظيفة " ماسلو " احلاجات اإلنسانية وفق 

  .حاجة من هذه احلاجات لدى الفرد الذي يشغل الوظيفة 
وفرص ) الرواتب والبدالت(ختلفة باعتبارها عناصر أو مكونات للرضا عن العمل كالعـائد املادي جوانب العمل امل  ) ب

ظروف احمليطة ببيئة العمل ، والعالقات مع الزمالء ومع الرؤساء ،  الرتقي ومنط القيادة أو نوع الرئاسة واإلشراف ، وال
بالعمـل  وعبء العمل ومسئولياته وعدد ساعاته ، والسلطة املمنوحة ومـدى      املشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة 

  ) .٢٨٩ ، ١٩٩١أمحد ، . ( واملكانة االجتماعية وتقدير اتمع 
ظراً لطبيعة الدراسة احلالية فإن الباحث يرى أن األسلوب الثاني هو االنسـب لالستخدام ليكـون االداة الرئيـسة         ون

  .  املستخدمة يف هذه الدراسة 
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  سابقـــةالدراســات ال
  : الدراسات اليت تناولت الرضا عن العمل -١

 حظي موضوع الرضا عن العمل بإهتمام الباحثني يف ميادين العمل كافة وأخذ مكاناً بارزاً يف الدراسات واالحباث 
هذا املوضوع قد بدأت يف جماالت حمدده  إال أهنا انطلقت بعد ذلك املتزايدة باعتباره موضوعاً قائماً بذاته ولئن كانت بداية االهتمام ـب

لتشمل على كافة ااالت وامليادين باعتبار أن  الرضا يرتبط يف النجاح يف العمل وسوف يعرض الباحث لعدد من الدراسات اليت 
  ـ :تناولت الرضا عن العمل وفق العرض التايل 

  : دراسات تناولت الرضا عن العمل يف ااالت اإلدارية والصناعية  -أ
( بدراسة هدفت للتعرف على عالقة الرضا عن العمل باإلنتاجية ، تكونت العينة من ) م ١٩٦١ ( Katzellاتزل قام ك  

مصنعاً بالواليات املتحدة ، وكانت ابرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن رضا العاملني كان عالياً يف  ) ٣٢( مستخدماً يف ) ٣٥
يت تتمتع بنسبة عالية من  ع ال   ) م١٩٩٣املشعان ، . ( االنتاج اضافة إىل وجود عالقة   إجيابية بني الرضا عن العمل وزيادة اإلنتاج املصان

حول الرضا الوظيفي ملوظفي احلكومة يف اململكة العربية السعودية استخدم الباحث ) هـ١٤٠١(ويف دراسة العديلي   
بعد ترمجته وتعديله(M..S.O)استبيان منيسوتا للرضا الوظيفي  موظفاً يف القطاع العام  ) ٢٢٤(  ومت تطبيقه على عينة قوامها   

بشكـل عام عن كل من العالقة مع الزمالء واالعرتاف  مبدينة الرياض ، وإشارت نتائج الدراسة ان موظفي القطاع العام راضون 
باالجنازات   إال أهنم غري راضون عن الراتب وكمية العمل ال ذي يؤدونه مقارنة بعدد ساعات العمل ، والتقدير ونوع العمل والشعور 

بني املتغريات الشخصية كالعمر واحلالة االجتماعية واملستوى الوظيفي والدخل        كما اشارت الدراسة إىل أنه ال توجد عالقة 
  والتدريب مع الرضا الوظيفي 

 دولة الكويت هدفت إىل بدراسة عن الرضا الوظيفي بني موظفي القطاعني احلكومي واخلاص يف) م١٩٩١(وقام العتييب 
من موظفي القطاع احلكومي واخلاص ،وعالقته ببعض املتغريات  ) ٦٦٠(التعرف على مستويات الرضا لدى أفراد عينته املكونة من 

الشخصية ، ومت استخدام إستبيان مكون من ثالثة أقسام لقياس الرضا الوظيفي ،وقد اشارت النتائج إىل عدم وجود عالقة ذات 
بني الرضا الوظيفي وبني تلك املتغريات داللة إح   .صائية 

بدراسة هدفت للتعرف على الرضا الوظيفي لإلدارة الوسطي يف أجهزة ) م ١٩٩٥( كما قام كال من العدوان وعبداحلليم   
تكونت عينة الدراسة من   الوزارات مديراً من) ٢١٧(اإلدارة العامة األردنية وعالقته   ببعض اخلصائص الشخصية والوظيفية ، 



  )٣٩(

 وأشارت نتائج الدراسة إىل أن متوسط الرضا (J.D.I)والدوائر احلكومية ، واستخدم الباحثان مقياس الدليل الوصفي الوظيفي 
للمديرين كان متوسطاً عن مجيـع جوانب الرضا الوظيفي ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ثنائية دالة إحصائياً بني بعض 

  .   ومستوى الرضا عن العمل خصائص املديرين
دراسة هدفت لتحديد مستوى الرضا الوظيفي لدى مديري العالقات يف اجلهاز احلكومي ) م ١٩٩٦( وأجرى منصور   

 ) ٥٧(األردني وعالقتها ببعض املتغريات ، واستخدم الباحث استبانة خاصة جلمع البيانات ثم تطبيقها على عينة مكونة من   
ائج الدراسة إىل أن الرضا الوظيفي ملديري العالقات العامة كانت متوسطاً ، كما أشارت النتائج إىل وجود مديراً ، وتوصلت نت

عالقة العالقات دالة إحصـائياً بني الرضا الوظيفي وعدد العاملني يف حني مل يتبني وجود عالقة بني الرضا ومتغريات اجلنس ، الراتب 
  . ، سنوات اخلربة ، التخصص ، املؤهل 

  : دراسات تناولت الرضا عن العمل يف اال الرتبوي -ب
بدراسة هدفت للتعرف على الرضا عن العمل ملعلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف األردن ، ) م ١٩٧٠( قام الطوباسي 

سة أن املعلمات واختار الباحث عينة الدراسة من معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية من ختصصات خمتلفة ، وأظهرت نتائج الدرا
أكثر رضاً عن عملهم من املعلمني ، كما أشارت الدراسة اىل أن درجة الرضا تتأثر بسنوات اخلدمة فكلما زادت سنوات اخلدمة زاد 

الرضا ، كما أن املعلمني واملعلمات أصحاب املؤهالت اجلامعية أكثر رضاً من احلاصلني على مؤهالت غري جامعية ، كما أشارت 
  .  أن التخصص األكادميي له أثر يف الرضا عن العمل حيث ختتلف درجة الرضا باختالف التخصص النتائج إىل

بدراسة  هدفت للتعرف على العوامل اليت تدفع معلم املرحلة االبتدائية إىل عدم الرضا )  م ١٩٧٣(        وأجرى احلنبلي   
 معهدي املعلمني و املعلمات وقام بتطبيق اختبار الرضـا املهين الذي عن املهنة ، واختار الباحث عينة الدراسـة بطريقة عشوائية من

أعده هلذه الدراسة ، وقد أظهرت النتائج ان بيئة العمل ال ترضـى املعلمات يف حني أهنا ترضى املعلمون إىل حد كبري إضافة إىل انه 
ضافة إىل تفاوت درجات الرضا بني معلمي املواد كلما زاد العمر زاد رضا املعلمات أما املعلمون فإن درجة رضاهم متذبذبة إ

  ) .م ١٩٨٩مصطفى ، . ( املختلفة وأظهرت نتائج الدراسة انه ليس للخربة اثر يف الرضا عن العمل 
بني معلمي املرحلتني اإلعدادية والثانوية مبصر ، وقد ) م ١٩٧٨( كما أجرت وفاء الزير    دراسة عن الرضا عن العمل 

معلماً ومعلمة لتخصصات متعددة ، وقد مت استخدام مقياس الرضا عن العمل وأشارت النتائج إىل عدم  ) ٣٨٥ (تكونت العينة من 
هم  وجود فروق جوهرية يف الرضا عن العمل بني املعلمني واملعلمات كما أشارت النتائج أن معلمي املرحلة الثانوية أقل إشباعاً حلاجاـت
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ة ، وأقل رضا عن العمل إضافة إىل وجود فروق بني املعلمني املؤهلني تربوياً وغري املؤهلني لصاحل يف العمل من معلمي املرحـلة اإلعدادي
  . املؤهلني 

عن الرضا املهين لدى املعلمني بدولة قطر مت استخدام استبيان لقياس الرضا ) م١٩٨٢(   ويف دراسة الشيخ ، وسالمة   
معلماً ومعلمة وأظهرت النتائج أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املعلمني  )٢٤٠(من إعداد الباحثني على عينة تتكـون   من 

واملعلمات من حيث الرضا عن العمل ،كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائية بني معلمي املراحل املختلفة ،كما أظهرت النتائج أن 
ظهرون اجتاهات سلبية حنو األجور واملك ظهرون اجتاهات إجيابية حنو العالقات مع غالبية املعلمني واملعلمات ي افآت والرتقي يف حني ي

كما أشارت النتائج إىل أن االستمرار لسنوات أطول يف العمل يؤدي إىل منو يف مستوى الرضا عن  الرؤساء والزمالء والتالميذ ؛ 
  .العمل

س االبتدائية عن مهنتهم يف مدارس دراسة ملعرفة مستوى رضا معلمي املدار) م ١٩٨٤( وأجرى كال من ناصر ، وحممود   
ت عينة الدراسة من       معلماً ومعلمة ، ومت استخدام مقياس الرضا عن العمـل،   ) ٤٥٢( وكالة الغوث الدولية باألردن ، وتكون

اخلربة على وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري اجلنس لصاحل اإلناث ، كما تبني وجود أثر دال إحصائياً ملتغري 
  . مستوى الرضا املهين ، أضافة لوجود اثر دال إحصائياً على درجة رضا أفراد العينة على متغري احلالة االجتماعية 

بدراسة  ملعرفة عالقة الرضا عن العمـل لدى املعلمات مبستوى الطموح باململكة ) هـ١٤٠٤(كما قامت موضي النعيم   
تكـونت عينة  الدراسة .  استبيان الرضا عن العمل من اعداها ومقياس مستوى الطموح العربية السعودية واستخدمت الباحثة 

معلمة من املراحل املختلفة ، وتوصلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود ارتباط بني الرضا عن العمل والعمر ، ومدة اخلربة  ) ١٥٠( من 
  .ومستوى الطمـوح لدى املعلمات يف مراحل التعليم املختلفة ، واملؤهل الدراسي ، إال أنه يوجد إرتباط بني الرضا عن العمل 

م إىل التعرف على العالقة بني رضا املعلمني ومنط القيادة اإلدارية السائدة يف ١٩٨٦( وهدفت دراسة حسان والصياد   
ببعض املتغريات      يق الدراسة على عينة مكونة ومت تطب) . كالراتب الشهري ، العمر ، سنوات اخلربة ( املدرسة ، وعالقة الرضا 

وأشارت النتائج إىل انه كلما ساد املناخ الدميقراطي يف إدارة املدرسة كان . معلماً باملرحلة املتوسطة مبكة املكرمة  ) ٢٣٤( من 
ك دافعاً لرضا املعلم عن عملة ، أما بالنسبة للمتغريات األخرى فقد أشارت النتائج أنه ليس ألي متغري منها عالقة  دالة إحصائياً ذل

  .بالرضا عن العمل 
اليت أستهدفت التعرف على الرضا الوظيفي ملعلمي املدرسة اإلعدادية باإلمارات )  م ١٩٨٩( ويف دراسة مصطفى   

ببعض املتغريات ، واستخدم الباحث مقياس الرضا عن من إعداده على عينة مكونة من  معلماً  ) ٣٢١( العربية املتحدة وعالقته 



  )٤١(

 وأشارة النتائج إىل أن مستوى الرضا مرتفع لدى أفراد العينة إضافة إىل وجود اثر دال إحصائياً بني الرضا ومتغريات ومعلمه ،
التخصص ، واملؤهل العلمي ، والعمر الزمين ، واحلالة اإلجتماعية ، وسنوات اخلدمة ، يف حني أنه ال يوجد اثر دال إحصائياً ملتغري 

  . اجلنس 
دراسة ملعرفة املتغريات املرتبطة مبستوى الرضا الوظيفي ملعلمي املرحلة الثانوية املطورة ) هـ١٤١٠(وأجرى البابطني   

مبدينة الرياض، وقد استخدم الباحث استبيانه لتحديد األمناط اإلدارية ملديري املدارس واستبيانه للتعرف على مستوى الرضا 
، وأشارت النتائج إىل وجود عالقة بني النمط اإلداري للمدير ودرجة الرضا معلماً ) ٤٠٠(عن العمل الوظيفي على عينة مكونة من 

ج إىل وجود عالقة بني الراتب الشهري والرضا عن العمل، بينما التوجد عالقة دالة إحصائياً  الوظيفي للمعلمني، كما أشارت النتائ
  .بني التخصص ونوع املؤهل على مستوى الرضا الوظيفي

يت استهدفت التعرف على مستوى الرضا عن العمل لدى معلمي املرحلة ) هـ١٤١١(البابطني ويف دراسة الدحيان و   ال
معلماً، وأشارت  ) ٣٤٥( الثانوية مبدينة الرياض، واستخدم الباحثان استبيانة تقيس الرضا عن العمل طبقت على عينة مكونة من 

ريس على الرضا الوظيفي لدى املعلمني عينة الدراسة، بينما مل يظهر النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية للخربة يف جمال التد
أثر ذو داللة إحصائية ملتغريات املؤهل العلمي واإلعداد الرتبوي، واحلالة االجتماعية للمعلم على استجابات املعلمني فيما يتعلق 

  .بالرضا عن العمل
اجتاهـات اعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية بدراسة استهدفت الكشف على ) هـ ١٤١٢( كما قام نصر الدين   

من  ) ١٢٣( حنو العوامل املسببة للرضا الوظيفي واستخدم الباحث قائمة استقصاء بطريقة االسئلة املغلقة على عينة مكونة  من 
نة متوسطاً لظروف لعمل اعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية ، وتوصلت النتائج أن مستوى الرضا العام ألفراد العي

املادية وطريقة اختيار العمداء ورؤساء االقسام ، كما اشارت النتائج إىل أن مستوى الرضا املنخفض يرتبـط باجراءات الرتقية  
  . واملرتب واملشاركة يف رسم السياسات واختاذ القرارات ، واملناخ التنظيمي العام 

لتعرف على مستوى الرضا الوظيفي ملديري املدارس األردنية وعالقتها بدراسة هدفت ل) م ١٩٩٢( كما قام العمري   
 ٢٢٣( ببعض املتغريات الشخصية والوظيفية ، واستخدم الباحث استبانة مينسوتا لقياس الرضا عن العمل على عينـة مكونة مـن   

هم باالجناز ، وتقدير اتمع لعملهم ، ودروهم يف مديراً ومديرة ، وأشارت النتائج إىل أن مستوى الرضا ألفراد لعينة نابعة من شعور) 
خدمة اتمع ، بينما كانت عوامل التقدم الوظيفي ، والصالحيات ، واالجوز ، واسلوب اختاذ القرار مصدراً ضعيفاً ومعيقاً للرضا 

بني جمموعة اخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة ورضاهم الوظي   . في ، كما تبني أن هناك عالقة 



  )٤٢(

اليت هدفت للتعرف على الرضا الوظيفي للموجهني واملوجهات الرتبويات يف التعليم العام ) هـ١٩٩٣(ويف دراسة املعمر   
موجهاً ) ٣١٦(مبدينة الرياض وأثر بعض العوامل على درجة الرضا، استخدم الباحث أداة تقويم وظيفي لعينة الدراسة البالغة 

ود عالقة إحصائية بني مستوى الرضا الوظيفي واخلربة يف جمال العمل ، واجلنس، والعمر، والنمط وموجهة، وأشارت النتائج إىل وج
اإلداري، يف حني التوجد عالقة بني مستوى الرضا عن العمل لدى جمتمع الدراسة وعوامل التخصص واملرحلة التعليمية والتدريب 

بية بني مستوى الرضا الوظيفي لعينة الدراسة ودرجات أدائهم والعبء اإلشرايف، كما أشارت النتائج إىل وجود عالقة إجيا
  .الوظيفي

بدراسة هدفت للتعرف على الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات التعليم العام ) م ١٩٩٦( وقامت أمينة العمادي   
ومت تطبيق مقياس . التعليمية بدولة قطر ، وطبيعة عالقة الرضا باجلنس ، واملؤهل ، واجلنسية ، واخلربة ، والتخصص ، واملرحلة 

معلماً ومعلمة ، وأشارت النتائج إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بني  ) ٦٦٧( الرضا عن العمل للمعلمني على عينة مكونة من 
ن العمل يف حني أن هناك عالقة دالة إحصائياً بني الرضا ع. الرضا عن العمل ومتغريات املرحلة التعليمية ، واخلربة ، واملؤهل 

  . ومتغريات ختصص املعلم ، واجلنسية 
اليت هدفت إىل التعرف على االساليب القيادية ملديري املدارس واثرها يف ) م ١٩٩٦العمادي ، ( ويف دراسة املغيدي   

االبتدائية اكثر مستوى الرضا الوظيفي للمعلمني مبحـافظة االحساء التعليمية باململكة توصلت الدراسة إىل أن املعلمني يف املرحلة 
رضا من بيئة العمل وحمتوى العمل من املعلمني باملرحلة املتوسطة والثانوية ، كما بينت الدراسة ان املعلمني اصحاب اخلربة الطويلة 

  . اكثر رضا من املعلمني األقل خربة 
لوظائف التعليمية بدراسة هدفت للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى شاغلي ا) هـ ١٤١٧( كما قام الشاحبي   

مبدارس التعليم العام الثانوي احلكومي واالهلي مبدينة جدة ، استخدم الباحث استبانة الرضا عن العمل الوظيفي على عينة مكونة 
فرداً من القطاعني احلكومي واألهلي ، وقد كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة احصائياً بني القطاعني احلكومي  ) ٧٤١( من 

 مستوى درجة الرضا الوظيفي بشكل عام ، كما دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة احصائياً بني املـتغريات       واألهلي يف 
الشخصية ومستوى الرضا الوظيفي للقطاعني ما عدا بعض املتغريات الشخصية بالنسبة للقطاع احلكومي فقط ، فقد دلت النتائج 

بينها وبني مستوى    . الرضا الوظيفي من وجود فروق دالة احصائياً 
دراسة هدفت للتعرف على الرضا الـوظيفي ملعلمـي املـواد االجتمـاعيى باملرحلـة       ) هـ١٤١٧(وأجرى العجاجي     

املتوسطة مبدينة الرياض وعالقته ببعض املتغريات، واستخدم الباحث مقياس الرضا الوظيفي للمعلمني من إعدادة على عينة 



  )٤٣(

بني متوسط إجابات املعلمـني ملقيـاس الرضـا    معلماً، وأشارت النت  ) ١٠٥(مكونة من      ائج إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً 
ومتغريات اخلربة والعمر والتخصص، يف حني أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط الرضا والدرجة العلمية اليت 

  .حيملها املعلم
  : الدراسات اليت تناولت العمل اإلرشادي -٢

الدراسة اليت تناولت العمل اإلرشادي يف املدارس اجتاهات متعددة متدرجة بني الواقع الفعلي ملا هو موجود يف اختذت   
 املدارس واملراحل املختلفة ومدى ممارسة الربامج اإلرشادية واثرها على العملية الرتبوية مروراً بتقييم هذه الربامج وحتليلها وانتهاء

  : اإلرشادي ومن هذه الدراسات مايلي مبا جيب أن يكون عليه العمل
اليت هدفت ملعرفة اخلدمات التوجيهية واإلرشادية املوجودة يف مدارس الرياض ، وقد ) هـ١٤٠١(دراسة القاضي   

استخدم الباحث إستبياناً مكون من سبعة أسئلة مفتوحة طبقت هذه األسئلة على عينة مكونة من مدراء مدارس ثانوية 
مدرسة من مدارس الرياض ، وقد أظهرت نتائج الدراسة  أن اخلدمات التوجيهية واإلرشادية غري مطبقة ) ٢٠(ومتوسطة لعشرين 

  .وغري متوفرة يف هذه املدارس 
اليت هدفت إىل التعرف على أوضاع اإلرشاد النفسي املدرسي ، والتعرف على مدى توفر ) هـ١٤٠٩(ودراسة املفدي   

اإلرشـادي باملدارس ، وقد استخدم الباحث استمارة خاصة هلذا الغرض مت توزيعها على العينة الضوابط واملعايري املهنية للعمل 
من املرشدين غري متخصصني يف علم النفس ، مما جعل الباحث يقدم % ٦٤مرشداً وأظهرت نتائج الدراسة أن ) ٤٥(اليت تكونت من 

إلرشاد بدراسة تقوميية شاملة ل باختيار املرشدين ، وإقامة دورات توصيات هامة منها ضرورة القيام   املدرسي ، واالهتمام 
بالعمل اإلرشادي    .تدريبية للقائمني 

 هدفت – دراسة تقوميية –بدراسة عن برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي ) هـ١٤١٠(كما قام كال من  الطريري والصائغ   
من املوجهني )٢٠٠(صص للدراسة على عينة مكونة من للوقوف على واقع هذه الربامج اإلرشادية ، ومت استخدام استبيان خم

واملرشدين واملعلمني وأولياء األمور والطالب مبدينة الرياض ، واشارت الدراسة أن مجيع أفراد العينة ترى حتقق األهداف العامة 
ة باقي  أفراد العينة حيث يرى املرسومة لربامج التوجيه واإلرشاد ،كما أشارت الدراسة إىل أن قناعة الطالب باملرشد اقل من قناع

الطالب أن املرشدين ال ينفذون برامج التوجيه واإلرشاد االجتماعي واألخالقي وقد أوصى الباحث بأمهية إجراء دراسات 
  . تقوميية مستمرة  هلذه الربامج 



  )٤٤(

 واإلرشاد الطالبي ، دراسة استطالعية هتدف إىل معرفة الواقع الفعلي لربنامج التوجيه) هـ ١٤١٠(  واجرى الزهراني 
 سؤاالً عن عدد  من املهام ٨٨فرداً ممن يعملون يف جمال اإلرشاد الطالبي ، ثم تطبيق استبانة مكونة من ) ٤٥(ومشلت عينة الدراسة 

الرئيسية لتوجيه الطالب وارشادهم ، وكشف نتائج الدراسة اخنفاض مستوى إدراك مهام املرشد الطالبي يف املدرسة واخنفاض 
ى مشاركة املرشد يف خدمات وبرامج النشاط املدرسي ، كما بينت الدراسة عدم توفر االمكانات الالزمة ألداء توجيه مستو

  .الطالب وارشادهم 
التعرف على مدى حتقيق االرشاد الطالبي يف املدارس الثانوية املطورة ) م١٩٩٠(واستهدفت دراسة احلازمي 
وقد استخدم الباحث استبانه من اعداده جلمع املعلومات طبقت على . ة والشخصيةالحتياجات الطالب التعليمية واالجتماعي

طالب من طالب املرحلة الثانوية املطورة، واشارت النتائج اىل حتقيق االرشاد الطالبي الحتياجات )١٠٠٣(عينة مكونه من 
ماعية، إال أن حتقيق االرشاد الطالبي الطالب التعليمية بدرجة كبرية، يليها االحتياجات الشخصية ثم االحتياجات االجت

الحتياجات الطالب الشخصية واالحتياجات االجتماعية مل يكن مبستوى حتقيق االرشاد الطالبي لالحتياجات التعليمية ممايعين 
  .قصوره يف هذين اجلانبني

عض مشكالت الطالب  بدراسة للتعرف على دور التوجيه واإلرشاد الطالبي يف التغلب على ب) م١٩٩٠(وقام االمسري 
يف املرحلة الثانوية، والتعرف على أهم املشكالت اليت تواجه املرشدين يف تعاملهم مع الطالب، وما يقومون به من دور يف الوقاية من 

مرشداً طالبياً، وأشارت ) ٢٥(طالب و)٢٠٠(واستخدم الباحث استبانتني مت تطبيقهما على عينة مكونه من . هذه املشكالت
 إىل وجود عالقة بني املشكالت الصحية وتدني املعدل الرتاكمي للطالب، كما أشارت النتائج إىل أن املشكالت النفسية تؤثر النتائج

تأثرياً كبرياً على املعدل الرتاكمي للطالب، كما أظهرت النتائج  أن دور املرشد الطالبي يف املدارس الثانوية املطورة مبدينة الرياض 
  .ليس له وجود

يت هدفت للتعرف على مـا إذا كان هناك فـروق يف مـدركات املرشـدين لعملـهم      ) هـ١٤١١( دراسة الطويرقي    ويف   ال
باملدارس استخدام الباحـث اسـتمارتني       اإلرشادي تبعاً الختالف املؤهل واملرحلة التعليمية وسنوات اخلربة وعدد الطالب 

املرشد ، مشلت عينة الدراسة مجيع املرشدين املتفرغني والعاملني يف ملدركات املرشدين لعملهم اإلرشادي وإستمارة معلومات عن 
ج الدراسة إىل وجود فروق إحصائية دالة بني املرشدين  تائ جدة ، واشارت ن املدارس املتوسطة والثانوية مبنطقة مكة ومنطقة 

 الختالف سنوات اخلربة والتأهيل العلمي املؤهلني وغري املؤهلني  ، كما اشارت إىل عدم وجود فروق إحصائية بني املرشدين تبعاً



  )٤٥(

حـائال يف سـبيل اداء عملـهم                  بـبعض املعوقـات الـيت تقـف  واملرحلة التعليمية ، كما اشارت الدراسة  إىل احساس املرشـدين 
  .اإلرشادي
طالبي يف اليت اجريت هبدف معرفة أثر برامج التوجيه واإلرشاد ال) هـ ١٤١٢بار ، وخان (ويف دراسة إدارة تعليم الرس   

 ١٠٨( من أولياء األمور و  )١٠٩( طالب مبراحل التعليم العام و) ٢٢٦(العملية الرتبوية والتعليمية ،كانت   عينة الدراسة مكونة من 
طبقت ثالث استبيانات خاصة بكل فئة، وكشفت الدراسة على اتفاق العاملني واولياء . من العاملني يف هذه املراحل التعليمية ) 

لى أمهية برامج استقبال الطالب اجلدد وعلى أمهية جمالس اآلباء ، وأمهية جمموعات التقوية ،كما اشارت النتائج إىل أن األمور ع
العاملني يرون أمهية التوجيه واإلرشاد إال أن الطـالب ترى أمهيته بنسبة أكربمن العاملني يف حني أن أولياء األمور ترى أمهيته بصورة 

  .قليلة 
بدراسة هدفت للتعرف على واقع التوجيه واالشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة والثانوية ) م١٩٩٢(افع كما قام الن

مبدينة الرياض، واألساليب اليت يستخدمها املرشدون عند ممارسة العمل االرشادي املهين، إضافة للتعرف على الصعوبات اليت 
 فقرة مت تطبيقها علىعينة مكونه ٧٥ جماالت تضم ٣لباحث استبانه مكونه من إستخدم ا. تواجه خدمات التوجيه واالرشاد املهين

: وأشارت النتائج أن برنامج التوجيه واالرشاد املهين يتميز بعدد من اخلصائص الفعالة منها. مديراً ومرشداً وطالباً ) ١١٩٨( 
عدم : ، إال أنه يفتقد لعدد من اخلصائص املهمة مثلمراعاة الفروق الفردية، وتغيري اجتاهات الطالب حنو التعليم الفين واملهين

املساعدة يف اختيار املهنة املناسبة مليول وقدرات الطالب، وعدم اشباع احلاجات، كما أشارت النتائج إىل وجود عدد من 
وتدريب املرشدين، إضافة افتقار الربنامج إىل حتديد املعلومات الالزمة يف جمال العمل، والقصور يف إعداد وتأهيل : الصعوبات مثل

  .إىل تكليف املرشدين مبهام إدارية مما يعيق تنفيذ العملية اإلرشادية بالشكل املالئم
  : الدراسات اليت اهتمت باملرشدين -٣

يت هدفت للتعرف على اخلصائص العامة املشرتكة ) م ١٩٦٢ ( Kazienko& Neiedtدراسة كازينكو ونيدت    ال
مرشداً  متدرباً ) ١٢٤(مرشداً نفسياً وأشارت النتائج أن ) ٢٣٩( من غريهم ومت إجراء الدراسة على املميزة للمرشدين األكفاء

مرشداً متدرباً ميكن وصفهم باالفتقار إىل اخلصائص والصفات ) ١١٥(ميكن اعتبارهم من النوع الكفء ملمارسة املهنة وأن    
يتصف أو جيب أن يتصف بالذكاء واالبتكار والكفاءة يف إدارة الشخصية املميزة للمرشد وحددت  الدراسة أن املرشد اجليد 

بالرغبة يف النجاح واإلستقالل واحملافظة على املركز       اجللسات واجلدية والتعاطف والثبات اإلنفعايل والصداقة ، وأن يتصف 
، كما ) املسرتشدين(اآلخرين االجتماعي ، إضافة إىل وجوب متتعه مبجموعة من القيم األخالقية واملهنية وأن يتصف بالشعور ب



  )٤٦(

بإهنم غري جادين ويفتقرون للصرب واهنم يفعلون غري ما يقولون وغري مقتنعني  أظهرت الدراسة خصائص املرشدين غري اجليدين 
. ( ل بإمكانية الفرد وقدراته على التغيري، حمدودي القدرة على فهم العمالء وتقبلهم ، غري طموحني أو مدفوعني للتقدم ملـا  هو أفض

  )هـ ١٤١٥بار ، 
بدراسة هدفت للتعرف على مسات الشخصية املرتبطة بفعالية املرشد املدرسي يف االردن ) م١٩٨٢(كما قام اخلطيب   

من  الني ٤٠، استخدام الباحث اختباركاتل للشخصية املعدل ومقياس مكون  الني وغري الفع فقرة للكشف عن املرشدين الفع 
ج أن هناك مخسة عوامل فقط هلا ارتباط بفعالية املرشد وذلك لصاحل مر) ١٦٠(وتكون العينة من  شداً ومرشدة ، أظهرت النتائ

الني  وهدوءاً كما أهنم أكثر استقالالً من املرشدين غري الفع ظهر اهنم أقل حتفظاً وأكثر ذكاء الني حيث  املرشدين الفع.  
ات الشخصية واجلنس وبني فعالية املرشد املدرسي يف البيئة ملعرفة العالقة بني مس) م١٩٨٣(ويف دراسة قام هبا القيسى 

ث  ) ٢٠٠(مـسرتشد و  ) ٢٠٠(مرشـدة و  ) ٤٠(مـــرشداً و) ٤٠(األردنيـة تكونـت العينــة مـن     مــسرتشدة ، اسـتخدم الباحــ
كثر فعالية م ، إشارت النتائج إىل أن املرشدين األ١٩٦٦ورفاقه عام "ليندن"واختبار تقدير املرشد الذي أعده ) كاتل(اختبار

باملغامرة والدهاء والثبات اإلنفعايل والتحفظ والسيطرة واإلنضباط اإلجتماعي ، كما أشارت النتائج إىل أن املرشدين  يتصفون 
  .الذكور أكثر شكاً وأقل ثقة باآلخرين من اآلناث

املدرسي باألردن دراسة هدفت للتعرف على العوامل  املؤثرة يف فعالية املرشد ) م١٩٨٦(واجرت سامية الرحال 
من الطالب والطالبات الذين هلم عالقة إرشادية مع املرشدين  أفراد ) ٧٥٠(مرشداً ومرشدة و) ٨٠(وتكونت عينة الدراسة من 

 العينة ، أظهرت النتائج أن متغري الثقة باآلخرين كان له أكرب اآلثر يف تباين الفعالية اإلرشادية  ثم متغري التوازن االنفعايل ثم متغري
  . االستدالل واإلستنتاج وأخرياً حضور الدورات اخلاصة باملرشد 

  
بدراسة هدفت إىل إجراء حتليل مهين لعمل املرشد بقصد املساعدة على توضيح أكرب ) هـ ١٤١٠( كما قام الشناوي 

نه عن عمل املرشد مت لطبيعة العمل اإلرشادي وإعداد الربامج املساعدة إلعداد املرشدين الطالبني ، وقد عد الباحث إستبا
مرشداً وأشارة النتائج أن هناك بعض النقص يف مهارة إستخدام اإلختبارات النفسية يف العمل  ) ٥٠( تطبيقها على عينه مكونه من 

كما أظهر املرشدون % . ٧٤اإلرشادي ، واشارت الدراسة إىل أن مستوى رضا املرشدين عن عملهم اإلرشادي مرتفع وبنسبة 
ة إىل املزيز من املهارات واملعلومات ، كما إمجع املرشدون على أمهية الصفات واخلصائص اإلرشادية للمرشد ووجوب أهنم يف حاج

  .التحلي هبا 



  )٤٧(

هتدف إىل تشخيص االعداد املهين للمرشد الطالبي بني الواقع ) هـ ١٤١٠( ويف دراسة اجراها كال من الطويل وامللحم   
عضو هيئة تدريس جبامعة االمـام حممد بن ) ١٦(موجهاً ارشادياً ، و) ٤٥(مرشداً  طالبياً ، و) ١٠٠(واملأمول ، تكونت العينة من 

خاصة   هلذه الدراسة، وتوصلت النتائج إىل أن قسم علم النفس  سعود وجامعة امللك سعود واستخدم الباحثان استبانات 
 ، كما اتفقت اراء اساتذة اجلامعات واملوجهـني واملرشدين على أن جبامعة امللك سعود يقدم  أكثر املواد ذات العالقة مبجال االرشاد

اساليب تشخيص وعالج التأخر الدراسي من أهم املوضوعات ، ثم موضوع خصائص النمو ، ثم املهارات االساسية يف املقابلة ، ثم 
كما أوصت الدراسة بضرورة استبعاد خرجيي قسم  علم االجت ماع من العمل يف جمال االرشاد التدريب العملي يف االرشاد ، 

  . الطالبي وضرورة التحاقهم بدورة خاصة هلذا الغرض 
إىل تقويم وظائف املرشد الطالبي احلالية، وحتديد وظائفه املستقبلية، والتعرف على ) م١٩٩١(وهدفت دراسة القرني 

ظر أعضاء هيئة الت يت تعيق تقديم اخلدمات االرشادية من وجهة ن   دريس والطالب بكلية الرتبية يف جامعة امللك أهم املشكالت ال
واستخدم الباحث أداتني لقياس االجتاهات حنو وظائف املرشد، ومت تطبيقهما على عينة مكونة من . سعود بالرياض

طالباً، وأشارت النتائج اىل اختالف إدراك الطالب لوظائف املرشد الطالبي عنها لدى ) ٣١٩(عضو هيئة تدريس، و) ١٠٤(
 هيئة التدريس، كما أشارت النتائج إىل أن عدم وضوح اهلدف من االرشاد الطالبي من أهم املشكالت اليت تعيق تقديم أعضاء

  .اخلدمات االرشادية
يت هدفت للتعرف علـى اخلـصائص اإلرشـادية واإلسـتعداد اإلجتمـاعي لـدى       ) هـ ١٤١٣( ويف دراسة الغامدي     ال

( مرشداً ،  ) ٧٢( لة الثانوية يف اململكة ، وقد مت تطبيق أدوات الدراسة على عينة مكونة من املرشدين املؤهلني وغري املؤهلني باملرح
بني املرشدين املؤهلني وغري    ) ٧٢ مسرتشداً ، وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اخلصائص اإلرشادية 

إرتباط دال إحصائياً بني  اخلصائص اإلرشادية واإلستعداد اإلجتماعي املؤهلني لصاحل املؤهلني ، كما أشارت النتائج إىل عدم وجود 
  . لدى عينة الدراسة 

بـار  برنامج اإلرشاد النفسي والتوجيه املهين بقسم علم النفس بكلية الرتبية ) هـ١٤١٥(كما  قام  بدراسة مدى فعالية 
د الرئسية اليت تدور حوهلا برامج اإلعداد وتكونت مبكة املكرمة ، استخدم الباحث  مقياس خاص للدراسة اشتمل على األبعا

طالبات ممن خترجوا من قسم علم النفس ختصص إرشاد نفسي ، وكانت ابرز نتائج الدراسة ) ٧(طالب و ) ٢٤(عينة الدراسة من 
ني حول أمهية معظم أن املتطلبات العلمية واملهنية إلعداد املرشدين حققت أكرب نسبة من األمهية ، كما امجعت اراء معظم اخلرجي

يت متيز املرشد عن غريه ،   الصفات واخلصائص الشخصية ال



  )٤٨(

  كما أمجعت اآلراء حول أمهية جانب املهارة املهنية للمرشد  وأشارت النتائج إىل أن 
  
  

لفردي ، والرتبوي ، اإلرشاد النفسي ، وا:  أهـم ااالت االرشادية املهنية اليت يؤدي فيها املرشد خدماته حسب أمهيتها تتمثل يف  
ين ، والوقائي ، واملهنى ،  والصحي    والدي

اليت هدفت للتعرف على املشكالت اليت يواجهها املرشد الرتبوي  يف املدارس ) م ١٩٩٥( ويف دارسة فرح وعامودي 
رشدة ، ومت مرشداً وم) ٢٠٠(احلكومية يف األردن ، وعالقة هذه املشكالت ببعض املتغريات ، تكونت عينة الدراسة من 

 مشكلة موزعة على ستة جماالت ، واظهرت الدراسة ان ااالت اليت ظهر فيها اكرب عدد من ٥١استخدام إستبانة اشتملت على 
املشكالت هي جمال املشكالت الفنيـة وجمال االجتاه حنو العمل االرشادي وجمال اإلعداد والتدريب ، كما اظهرت النتائج وجود 

 بني متوسطات املشكالت لدى املرشدين تعزى إىل كل من جنس املرشد وخربته يف اإلرشاد ، يف حني أنه ال فروق دالة احصائياً
  . يوجد فروق دالة احصائياً بني متوسط املشكالت تعزى إىل املؤهل العلمي للمرشد 

  
  :تعليق عام على الدراسات السابقة 

يت  ت احملاور املختلفة أنه وبالرغم من تعددها حول يتضح للباحث من خالل استعراضه للدراسات السابقة ال تناول
ت تدور حول فئة واحدة من فئات األسرة املدرسية وهم املعلمون ويف أحياناً قليلة تناول  موضوع الرضا عن العمل إال أهنا كان

رشدين ، كما تبني للباحث من املدراء واملوجهني ، إال أن هناك ندرة مالحظة حول الدراسات اليت أهتمت بالرضا عن العمل لدى امل
ت العمل اإلرشادي  احلاجة امللحة لتفعيل برامج التوجيه واإلرشاد وتطويرها إضافة إىل  يت تناول خالل استعراض الدراسات ال

ت األهتمام بإختيار املؤهل القادر على القيام بالعمل اإلرشادي ، وإقامة دورات مستمرة ومتتابعة للمرشدين  وعقد لقاءات وندوا
للنهوض مبستوى املرشدين ، كما تبني للباحث إتفاق وإمجاع الدراسات حول أمهية األعداد العلمي واملهـين للمرشـد وأمهيـة      
اخلصائص الشخصية واملعايري األخالقية ملمارسة العمل اإلرشادي ، يف حني أن هناك أمهال يف تناول الرضا عن العمل اإلرشادي 

يت  جتعل املرشد أكثر محاساً وإقباالً وحباً للعمل ،كما يالحـظ الباحث ومن خالل استعراضه لدى املرشدين كأحد العوامل ال
ما يلي    ـ : للدراسات السابقة 



  )٤٩(

اتفاق نتائج الدراسات اليت تناولت الرضا عن العمل بشكل عام يف ااالت الصناعية واإلدارية على ان الرضا عن العمل  -١
  . لفرد ، فكلما زاد مستوى الرضا زاد مستوى األداء واإلنتاج والعكس يؤثر سلباً وإجياباً على إنتاجية ا

ت الرضا عن العمل يف ااالت الصناعية واإلدارية عدم وجود عالقة دالة إحصائياً  -٢ بعض الدراسات اليت تناول أشارت 
ان ، وعبداحلليم ، م ؛ العدو١٩٩١هـ ؛ العتييب ، ١٤٠١العديلي ،( بني الرضا عن العمل وبعض املتغريات الشخصية 

  ) . م ١٩٩٦م ؛ منصور ، ١٩٩٥
الطوباسي ، (  ركزت اغلب الدراسات اليت تناولت الرضا عن العمل يف اال الرتبوي  على املعلمني يف املراحل املختلفة  -٣

م؛ ١٩٨٤هـ ،؛ناصر وحممود ، ١٤٠٤م ؛ النعيم ،١٩٨٢م؛ الشيخ وسالمة ، ١٩٧٨م ؛  الزير ، ١٩٧٣م؛ احلنبلي ، ١٩٧٠
م ؛ ١٩٩٦هــ ؛ املغيـدي، العمـادي،   ١٤١١هـ ؛  الدحيان والبـابطني ،  ١٤١٠م ؛ البابطني ، ١٩٨٦حسان والصياد ،  

بقية أعضاء األسرة املدرسية ومن بينهم املرشدين يف حني ان ) هـ ١٤١٧هـ ؛ العجاجي ، ١٤١٧الشاحبي ،  وأمهلت 
ت الرضا عن العمل ملدراء املدارس  ودراسة أخرى تناولت الرضا ) م ١٩٩٢العمري ، ( هناك دراسة واحدة تناول

إضـافة إىل دراسـة واحـدة تناولـت إرضـاء      ) هــ  ١٤١٢نصر الدين ،(ألعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية    
  ) . م ١٩٩٣املعمر ، ( للموجهني واملوجهات مبدينة الرياض 

يت تناولت الرضا عن العمل يف اال ا -٤ ج الدراسات ال تائ بني الرضا وبعض املتغريات عدم اتفاق ن لرتبوي بشأن العالقة 
الطوباسي ، ( الشخصية والوظيفية ، فهناك دراسـات تؤكد وجود عالقة دالة احصائياً بني الرضا وبعض هذه املتغريات  

  بينما هناك دراسات تنفي وجود هذه العالقة) م ١٩٩٢م ؛ العمري ، ١٩٨٤م ؛ ناصر ، وحممود ، ١٩٧٨م ؛ الزير ، ١٩٧٠
  ). هـ ١٤١٧م ؛ الشاحبي ، ١٩٨٦م ؛ حسان والصياد ؛ ١٩٧٣هـ ؛ اجلنبلي ،١٤٠٤النعيم ، ( او عدم داللتها احصائياً 

ت العمل اإلرشادي واملرشدين أن هناك نسبة عالية من املرشدين الذين يقومون  -٥ يت تناول أشارت اغلب الدراسات ال
ــيم العــام مــن غــري امل    ــدارس التعل ـــ؛ املفــدي ،  ١٤٠١القاضــي ،( تخصــصني بالعمــل اإلرشــادي يف م ـــ ؛ ١٤٠٩ه ه

خـان ،    ١٤١١هـ ؛ الزهراني ، ١٤١٠هـ ؛ الطويل وامللحم ،      ١٤١٠الزهراني، بـار وامـري  هــ ؛ الغامـدي ،   ١٤١٢هـ ؛ 
  ). هـ١٤١٣

 تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السباقة من حيث تناوهلا لبعض املتغريات األساسية واليت من أمهها الرضا عن -٦
العمل وعالقته ببعض املتغريات الشخصية والوظيفية ، كما تتفق الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات السابقة من 



  )٥٠(

حيث منهج البحث املستخدم ، وأدوات الدراسة املستخدمة ، وطريقة اختيـار العينة ، إال أن الدراسة احلالية ختتلف 
  ـ  : عن الدراسات السابقـة من حيث عدة نقاط أمهها

 تتناول الدراسة احلالية مجيع املرشدين الطالبني باملرحلة االبتدائية مبكة املكرمـة من حيث رضاهم عن العمل ، حيث  •
  اقتصرت الدراسات السابقة على املعلمني واملعلمات واحياناً قليلة على املدراء واعضاء هيئة التدريس باجلامعات 

بإجراء املقارنة بني •  املرشدين املتخصصني باملرحلة االبتدائية واملرشدين غري املتخصصني من حيث  هتتم هذه الدراسة 
مستوى الرضا عن العمل لديهم ، وهي بذلك تعد اضافة علمية يف جمال دراسة املرشدين لعاملني باملرحلة االبتدائية ، حيث 

ت املرشدين على املرحلة املتوسطة واملرحلة ا يت تناول   .  لثانوية اقتصرت معظم الدراسات ال
يت تسهم يف جناح املرشد وارتياحه  • تناول هذه الدراسة الرضا عن العمل لدى املرشدين الطالبني كاحد اهم العوامل ال

وتقبله للعمل االرشادي ، حيث ركزت  الدراسات السابقة على أمهية االعداد العلمي والعملي املهين للمرشـد ، وأمهية 
 ، يف حني أهنا امهلت الرضا عن العمل كعامل مؤثر ومهم لنجاح املرشد يف عمله اخلصائص والصفات الشخصية للمرشد

  .االرشادي
  :  فــروض الدراســــة 

من خالل اإلطار النظري ملفاهيم اإلرشاد والرضا عن العمل وبعد استعراض الدراسات السابقة صاغ الباحث فروض   
  ـ : الدراسة على النحو التايل 

يات الرضا عن العمل األرشادي بني مرشدي املرحلة األبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني يوجد اختالف يف مستو .١
  . مبكة املكرمة 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام ويف أبعاد الرضا عن العمل اإلرشادي  .٢
  . مبكة املكرمة بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني 

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرشدي املرحلة االبتدائية مبكة  .٣
  .املكرمة تبعاً ملتغري املؤهل العلمي 

مبكة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرشدي املرحلة االبتدائية  .٤
  .املكرمة تبعاً ملتغري مدة اخلربة 



  )٥١(

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرشدي املرحلة االبتدائية مبكة  .٥
  .املكرمة تبعاً ملتغري الراتب الشهري

دي املرحلة االبتدائية مبكة توجد فروق ذات دالله إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرش .٦
  .املكرمة تبعاً للخصائص والصفات اإلرشادية



  )٥٢(

  
  
  

  الفصل الثالث 
  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة  -
  جمتمع الدراسة  -
  .عينة الدراسة  -
  .  مصطلحات الدراسة  -
  . أدوات الدراسة  -
  .  التحليل اإلحصائي  -

  



  )٥٣(

  :منهج الدراسة
هج الوصفي املقارن بقصد التعرف على مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املن

ملرشدي املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة، والتعرف على الفروق ببني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني يف مستوى الرضا 
وبعض اخلصائص واملتغريات عن العمل اإلرشادي، وما قد يكون هناك من عالقة بني مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي 

ظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعرب  الشخصية والوظيفية، واألسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع وال
ظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبري الكمي فيعطينا وصف اً رقمياً عنها تعبرياً كيفياً أو تعبرياً كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا ال

ظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى   ).٢٢٣: م١٩٩٦عبيدات وآخرون، . (يوضح مقدار هذه ال
  :جمتمع الدراسة 

ومجيع . مرشداً  ) ٣٤( تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وعددهم 
غ                  مرشدي املرحلة االبتدائية غ ري املتخصصني والقائمني بأعمال اإلرشاد يف مدارس املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة والبال

  .مرشداً   ) ١٦٧( عددهم 
  :عينة الدراسة

ظراً لكون الدراسة احلالية تتناول فئتني  هبدف التعرف على ) املرشدين  املتخصصني واملرشدين غري املتخصصني(ن
  : عن العمل اإلرشادي لدى كل فئة، وإجراء املقارنة بينهما فقد مت اختيار عينة الدراسة وفق اخلطوات التاليةمستوى الرضا 

  :املرشدين املتخصصني-١
ظراً لقلة عدد املرشدين املتخصصني يف مدارس املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة فقد مت اختيار مجيع مرشدي املرحلة  ن

  .من اتمع األصلي للمرشدين املتخصصني% ١٠٠مرشداً وبنسبة ) ٣٤( تكونت عينة املرشدين من االبتدائية املتخصصني حيث
  : املرشدين غري املتخصصني-٢

مرشداً ميثلون املرشدين غري املتخصصني يف مدارس املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة ) ٣٤(مت اختيار عينة مكونة من 
املرشدين املتخصصني وقد مت اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية حيث مت حصر مجيع وذلك لتحقيق التماثل بينها وبني عينة 

مدرسة ثم إعطاء كل مدرسة رقم ) ١٦٧(املدارس االبتدائية مبكة املكرمة واليت يعمل هبا مرشدين غري متخصصني والبالغ عددها 



  )٥٤(

من اتمع األصلي %) ٢٠, ٣( خصص وبنسبة مرشداً غري مت) ٣٤(حيث مت اختيار . ومت اختيار األرقام بطريقة عشوائية
  .للمرشدين غري املتخصصني

مرشداً من مرشدي املرحلة االبتدائية مبكة املكرمة، ) ٦٨( بناء على ماسبق فقد تكونت عينة الدراسة الكلية من -٣
  . من إمجايل اتمع األصلي%) ٣٣, ٨(ومتثل هذه العينة مانسبته 

  .توصيف أفراد عينة الدراسة حسب متغريات الدراسةواجلـداول التـاليـة تـوضـح 
  )١(جدول رقم 

  )التخصص(توزيع أفراد العينة حسب 
  النسبة  التكرار  التخصص  م
  %٥٠  ٣٤  مرشدين متخصصني  ١
  %٥٠  ٣٤  )ختصص آخر غري علم النفس(مرشدين غري متخصصني   ٢

  %١٠٠  ٦٨  اموع
، % ٥٠كما أن نسبة املرشدين غري املتخصصني تبلغ % ٥٠ني تبلغ أن نسبة املرشدين املتخصص) ١(يوضح اجلدول رقم 

  .وقد مت اختيار هذا العدد بالنسبة للمرشدين غري املتخصصني لتحقيق التماثل بني العينتني



  )٥٥(

  )٢(جدول رقم 
  )نوعية التخصص(توزيع أفراد العينة حسب 

  النسبة  التكرار  نوعية التخصص  م
  %٥٠  ٣٤  علم نفس  ١
  %١١ ,٨  ٤   اجتماععلم   ٢
  %٥٬٩  ٢  دبلوم عام  ٣
  %٢٣٬٥  ٨  شريعة  ٤
  %٢٬٩  ١  حماسبة  ٥
  %٢٬٩  ١  إجنليزي  ٦
  %٢٬٩  ١  مكتبات  ٧
  %٢٬٩  ١  إعالم  ٨
  %٨٬٨  ٣  علوم  ٩

  %٥٬٩  ٢  إدارة تربوية  ١٠
  %٥٬٩  ٢  تربية إسالمية  ١١
  %٥٬٩  ٢  مناهج وطرق تدريس  ١٢
  %٨٬٨  ٣  خدمة اجتماعية  ١٣
  %٢٬٩  ١  لغة عربية  ١٤
  %٢٬٩  ١  جغرافيا  ١٥
خ وحضارة إسالمية  ١٦   %٥٬٩  ٢  تاري

  %١٠٠  ٦٨  اموع
، يف حني أن عينة املرشدين غري املتخصصني واليت % ٥٠أن عينة املرشدين املتخصصني تبلغ ) ٢(يتضح من اجلدول رقم 

حيث تبلغ نـسبة املتخصـصني  يف دراسـة الـشريعة      ) ١٥(متثل  % ٥٠تبلغ   بة للمرشـدين غـري   كـأعلى نـس  %)٢٣,  ٥(ختصص ، 



  )٥٦(

، يف حني بـلغت نسبـة املتخصصني يف املـحاسبة %) ١١, ٨(املتخصصني، يليهم املتخصصني يف علم االجتماع حيث بلغت نسبتهم 
لغة العربية واجلغرافيا  لـغة اإلجنليزية واملكتبات واإلعالم وال   .كأقل نسبة بني املرشدين غري املتخصصني %) ٢, ٩(وال

  )٣(جدول رقم 
  )املؤهل العلمي(ع أفراد العينة حسب توزي

  النسبة  التكرار  املؤهل العلمي  م
  ٢٬٩  ٢  )عام(دبلوم معلمني   ١
  ٣٨٬٢  ٢٦  بكالوريوس  ٢
  ٣٩٬٧  ٢٧  دورة إرشاد+ بكالوريوس   ٣
  ١٩٬١  ١٣  ماجستري  ٤

  %١٠٠  ٦٨  اموع
 ميثلون أعلى نسبة من أفراد العينة )دورة إرشاد+البكالوريوس (أن املرشدين احلاصلني على ) ٣(يوضح اجلدول رقم 

دبلوم (، يف حني أن احلاصلني على %٣٨٬٢حيث بلغت نسبتهم ) البكالوريوس(، يليهم احلاصلني على %٣٩٬٧حيث تبلغ نسبتهم 
  .كأقل نسبة% ٢٬٩ميثلون ) عام

  )٤(جدول رقم 
  )مدة اخلربة يف جمال اإلرشاد(توزيع أفراد العينة حسب 

  النسبة  التكرار  خلربة يف جمال اإلرشادمدة ا  م
  ٤٧ ,١  ٣٢   سنوات٤أقل من   ١
   ٣٢ ,٤  ٢٢  سنوات٨سنوات إىل أقل من ٤من   ٢
  ٢٠ , ٦  ١٤  سنوات٨أكثر من   ٣

  %١٠٠  ٦٨  اموع
حيث تبلغ نسبتهم  ) سنوات٤أقل من (أن معظم أفراد العينة ترتاوح مدة خربهتم يف جمال اإلرشاد ) ٤(يوضح اجلدول رقم 

حني أن الذين تبلغ مدة خربهتم ، يف%٤٧ ,١   .كأقل نسبة % ٢٠ ,٦ميثلون نسبة ) سنوات٨أكثر من ( 



  )٥٧(

  )٥(جدول رقم 
  )الراتب الشهري(توزيع أفراد العينة حسب 

  النسبة  التكرار  الراتب الشهري  م
  ١٦٬٢  ١١   ريال٦٠٠٠أقل من   ١
  ١١٬٨  ٨   ريال٨٠٠٠ إىل أقل من ٦٠٠٠من   ٢
  ٢٩٬٤  ٢٠   ريال١٠٠٠٠قل من  ريال إىل أ٨٠٠٠من   ٣
  ٤٢٬٦  ٢٩   ريال١٠٠٠٠أكثر من   ٤

  %١٠٠  ٦٨  اموع
حيث تبلغ ) ريال١٠٠٠٠أكثر من (أن معظم أفراد العينة من الفئة الرابعة واليت يبلغ الراتب الشهري ) ٥(يوضح اجلدول رقم 

  %.١١ , ٨حيث بلغت ) ريال٨٠٠٠ىل أقل من إ٦٠٠٠من (، أما أقل نسبة فهم الفئـة الثانية واليت ترتاوح رواتبهم %٤٢ ,٦نسبتهم 
  :أدوات الدراسة

باستخدام األدوات التالية   :قام الباحث يف دراسته احلالية 
  ).هـ١٤١٧الشاحبي،(استبانة الرضا عن العمل الوظيفي إعداد   -١
  ).هـ١٤١٥بار،(مقياس الصفات الشخصية للمرشد إعداد   -٢

  :استبانة الرضا الوظيفي: أوالً
فهي أداة تقيس درجة الرضا عن العمل الوظيفي للتعرف على الشعور الشخصي حنو ) هـ١٤١٧احبي،الش(من إعداد 

  :الوظيفة أو العمل، وتتكون هذه األداة من قسمني
بقياس درجة الرضا عن العمل الوظيفي، موزعة على ) ٧٣( يتكون من :القسم األول بعداً ويضم كل بعد من ) ١٥(عبارة، تتعلق 

 - راضي- راضي متاماً:العمل جمموعة من البنود أو العبارات متبوعة خبمسة اختيارات هيأبعاد الرضا عن 
  . غري راضي إطالقاً- غري راضي-الأدري

متغريات ) ٩( يتكون من جمموعة من العبارات اليت تتعلق باملتغريات الشخصية والوظيفية، حيث تضمن هذا القسم : القسم الثاني
  ) .٣:ملحق رقم. (شخصية ووظيفية



  )٥٨(

وقد قام الباحث يف دراسته احلالية بإجراء بعض التعديالت املناسبة لكي تكون األداة أكثر انسجاماً مع طبيعة مشكلة 
  :الدراسة احلالية، حيث قام الباحث مبا يلي

ة ، ودراس)م١٩٨٦حسان والصياد،( استعراض العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت الرضا عن العمل مثل دراسة -١
، ودراسة )م١٩٩١العتييب،(، ودراسة )م١٩٩١أمحد،(، ودراسة )١٤١٠العيدروس،(، ودراسة )هـ١٤٠٦العديلي ،(
وغريها من الدراسات احمللية والعربية، وبعد االطالع على األداة املستخدمة يف كل دراسة وجد الباحث أن ) هـ١٤١٧الشاحبي،(

ي أكثر األدوات املستخدمة مشوالً ملختلف العوامل املتعلقة بالرضا عن العمل، ه) هـ١٤١٧الشاحبي، (األداة املستخدمة يف دراسة 
  .ورأى الباحث أهنا أقرب األدوات وأنسبها خلدمة الدراسة احلالية

قام الباحث باستئذان معد األداة الستخدامها يف الدراسة احلالية مع إجراء بعض التعديالت املناسبة انطالقاً من مبدأ األمانة -٢
  .علميةال
ظراً لكون االستبانة اليت استخدمها -٣ مصممة لقياس مستوى الرضا عن العمل الوظيفي لشاغلي الوظائف ) هـ١٤١٧الشاحبي،(ن

ظراً لكون الدراسة احلالية ختتص بدراسة مستوى  التعليمية يف مدارس التعليم العام من مديرين ووكالء ومدرسني ومرشدين، ون
فقد قام بإجراء التعديالت املالئمة تمع الدراسة احلالية، ) املرشدين(دة من فئات اتمع املدرسي الرضا عن العمل لدى فئة حمد

عبارة، ) ٧٣(حيث قام الباحث احلايل حبذف بعض عبارات القسم األول املكونة من .ولطبيعة مشكلة الدراسة وفروضها
كما قام الباحث .  إجراء بعض التغيري يف صياغة بعض العباراتوإضافة عبارات أخرى  أكثر مالئمة تمع الدراسة، إضافة إىل

  .حبذف بعض املتغريات الشخصية والوظيفية من القسم الثاني، وإضافة متغريات شخصية ووظيفية أخرى
  :وبناء على ماسبق قام الباحث بإعداد االستبانة يف صورهتا املبدئية مكونة مما يلي-٤

  .متغريات شخصية ووظيفية للمرشد) ٥(ساسية ويتضمن هذا اجلزء  خمصص للبيانات األ:اجلزء األول
بعداً من أبعاد الرضا ) ١٥(عبارة، تتعلق بقياس مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي، موزعة على ) ٧٥( ويتكون من :اجلزء الثاني
  .عن العمل

ن مالءمتها ألهداف الدراسة احلالية، ومدى قام الباحث يعد االنتهاء من إعداد االستبانة يف صورهتا املبدئية، وللتأكد م-٥
مرشداً شرح هلم الباحث أمهية ) ٢٠(مشوليتها، ومدى صحة ودقة العبارات لغوياً؛ قام الباحث بعرضها على عينة مكونة من 

  .وأهداف الدراسة، وقد قاموا مشكورين بإبداء مالحظاهتم حول بعض العبارات يف اجلزء األول من االستبانة
  :، وقد جاءت مكونة ممايلي)١:ملحق رقم(لى ما سبق قام الباحث بصياغة االستبانة يف صورهتا النهائية بناء ع-٦



  )٥٩(

 ويتعلق بالبيانات األساسية حيث تضمن هذا اجلزء األسئلة املتعلقة باملتغريات الشخصية والوظيفية :اجلزء األول
  ).اخلربة يف جمال اإلرشاد، الراتب الشهري، العمل احلايلالتخصص، املؤهل العلمي، سنوات (أسئلة وهي ) ٥(للمرشد وعددها 

  :بعداً كما يلي) ١٥(عبارة تتعلق بقياس درجة الرضا عن العمل للمرشد موزعة على ) ٧٥( ويتكون من :اجلزء الثاني
  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن إجنازات العمل:البعد األول

  . نتائجه أوالً بأولمايتيحه لك عملك اإلرشادي من فرص ملعرفة -١
  .اإلمكانات املتاحة لك إلجناز أشياء هامة تتعلق بعملك -٢
  .إحساسك بالتقدير الذاتي من خالل إجنازات العمل -٣
  .إشباع احلاجات الشخصية من خالل إجنازات العمل -٤
  .ما يتيحه لك العمل من وقت كايف إلمتامه بكفاءة -٥

  :العبارات التاليةويضم .  الرضا عن االعرتاف والتقدير:البعد الثاني
  .رد الفعل الذي تلمسه لدى املسئولني عند إجادتك العمل -٦
  . رد الفعل الذي تلمسه لدى موجه اإلرشاد عند إجادتك العمل -٧
  .التقدير الذي حتصل عليه من قبل املسئولني -٨
  .التقدير الذي حتصل عليه من قبل موجه اإلرشاد -٩
  .يق أداء متميزتقدير زمالئك يف املدرسة للجهد الذي تبذله لتحق -١٠
  .الثناء الذي تتلقاه مقابل األداء اجليد -١١

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن العمل نفسه:البعد الثالث
١٢- متكامال ما يتيحه لك العمل من وقت لتقديم عمال.  
  .مقدار اجلهد الذي يتطلب عملك اإلرشادي بذله من قبلك -١٣
  .بتكارما يتيحه لك العمل اإلرشادي من فرص للتجديد واال -١٤
  .طبيعة العمل الذي تقوم به -١٥
  .مدى سهولة أداء مهام العمل اإلرشادي -١٦
  .حجم العمل ومدى مالءمته لقدراتك الشخصية -١٧



  )٦٠(

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن مسئوليات العمل:البعد الرابع 
  .ما يتيحه لك العمل من فرص لتكون مسئوالً عن ختطيط عملك اإلرشادي -١٨
  .جناز عملك اإلرشادي باألسلوب الذي ختتارهما يتاح لك من فرص إل -١٩
  .ما يتاح لك يف عملك من فرص الختاذ القرار وحتمل املسئولية -٢٠
  .حرية الرأي املتاحة ملناقشة األمور املتعلقة بعملك اإلرشادي -٢١
  ).من الزمالء(مسئولية اإلشراف املتاحة لك على أعمال اآلخرين  -٢٢

  :ويضم العبارات التالية. وظيفي الرضا عن التقدم والرتقي ال:البعد اخلامس
  .فرص الرتقي املعنوية املتاحة لك يف العمل -٢٣
  .فرص اكتساب اخلربة املتاحة لك بالعمل اإلرشادي -٢٤
  .فرص الرتقي املادية املتاحة لك يف العمل -٢٥

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن فرص النمو الوظيفي:البعد السادس
  . العملالفرص املتاحة لك لتنمية مهاراتك يف -٢٦
  .فرص التدريب والتعليم املتاحة لك أثناء اخلدمة -٢٧
  .فرص الرتقي املادية املتاحة لك يف عملك من خالل التدريب أو التعليم أثناء اخلدمة -٢٨
  .فرص الرتقي املعنوية املتاحة لك يف عملك من خالل التدريب أو التعليم أثناء اخلدمة -٢٩
  .مايتاح لك من فرص لتجريب آرائك يف العمل -٣٠
  .يتاح لك من فرص لتجريب وسائل جديدة ألداء أفضل يف عملك اإلرشادي ما -٣١

ظمة وإجراءات العمل: البعد السابع   :ويضم العبارات التالية. الرضا عن أن
  .مدى وضوح اإلجراءات وأهداف العمل اإلرشادي بالنسبة لك -٣٢
  .أسلوب إصدار التعليمات من قبل رؤسائك يف العمل -٣٣
  .ملة العاملني يف املدرسةأسلوب إدارة املدرسة يف معا -٣٤
  .أنظمة العمل املطبقة على العاملني يف املدرسة -٣٥
  .مدى تفهم إدارة املدرسة والزمالء املعلمني باملدرسة يف املشاركة يف برامج العمل اإلرشادي -٣٦



  )٦١(

  .الطريقة اليت تتخذها اإلدارة لتطبيق أنظمتها وإجراءاهتا -٣٧
  .تماد على السلطة الرمسية وإصدار األوامرمدى االستعداد للتفاهم من قبل رؤسائك دون االع -٣٨

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة:البعد الثامن
  .األسلوب الذي يتبعه رئيسك يف العمل حلل املشكالت -٣٩
  .مهارة رئيسك يف العمل يف اختاذ القرار -٤٠
  .الصالحيات املعطاة لك بالعمل -٤١
  .لعمل الصعبةأسلوب معاونة رئيسك لك يف مواقف ا -٤٢
  .أسلوب تدريب الرئيس ملرؤوسيه يف مواقع العمل -٤٣
  .األسلوب املتبع يف تقويم أدائك الوظيفي -٤٤
  .مدى اهتمام موجه اإلرشاد حبل املشكالت اليت تواجهك يف العمل -٤٥
  .مدى تقبل املوجه لوجهة نظرك اخلاصة يف جمال عملك اإلرشادي -٤٦

  :ويضم العبارات التالية. ادية الرضا عن ظروف العمل وبيئته امل:البعد التاسع
  ).اخل.…املبنى، اإلضاءة، التكييف،(ظروف العمل وبيئته املادية  -٤٧
  .مدى توفر الشاي والقهوة أثناء العمل -٤٨
  .مدى توفر الوسائل املساعدة للعملية اإلرشادية وإمكانية استخدامها -٤٩

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن الراتب:البعد العاشر
  . الذي حتصل عليهكفاية الراتب  -٥٠
  .تناسب الراتب الذي تتقاضاه مع خرباتك ومؤهالتك العلمية -٥١
  .تناسب الراتب الذي تتقاضاه مع حجم العمل الذي تؤديه -٥٢
  .تناسب الراتب باملقارنة برواتب الوظائف األخرى املناظرة يف جهات عمل أخرى -٥٣

  :تاليةويضم العبارات ال.  الرضا عن احلالة االجتماعية:البعد احلادي عشر
  .مايتيحه لك عملك اإلرشادي من فرص للحصول على تقدير اآلخرين -٥٤
  .نظرة اتمع لعملك اإلرشادي -٥٥



  )٦٢(

  .مايتيحه  لك العمل من التعرف على شخصيات مرموقة وتكوين الصداقات -٥٦
  

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن احلياة الشخصية:البعد الثاني عشر
  .تك من العمل الذي تؤديهالسمعة والفخر اليت تكتسبها  عائل -٥٧
  .الوقت الذي يتيحه لك عملك للتفرغ ألسرتك -٥٨
  .اليت يتيحها لك العمل) اانية أو املخفضة(اخلدمات الصحية أو العالجية  -٥٩

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن ضمانات الوظيفة:البعد الثالث عشر
  .ما يوفره لك العمل من تأمني للمستقبل -٦٠
  .القيد يف وظيفتكإجراءات النقل وطي  -٦١
بضمان استمرارها -٦٢ باالطمئنان  ك العمل الوظيفي من الشعور    .مايتيحه ل

  :ويضم العبارات التالية.  الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء والتالميذ:البعد الرابع عشر
  .العالقة بينك وبني رئيسك يف العمل -٦٣
  .العالقة بينك وبني التالميذ -٦٤
  . املدرسية عامةالعالقة بني أعضاء األسرة -٦٥
  .مدى توفر النزعة االجتماعية لدي أعضاء اتمع املدرسي وعدم امليل للعزلة -٦٦
  .تكوين العالقة اإلرشادية املهنية مع التالميذ املسرتشدين -٦٧
  .زمالئك يف العمل عند احلاجة درجة املساعدة املقدمة لك من  -٦٨

  :ويضم العبارات التالية. مور حنو العمل اإلرشادي الرضا عن اجتاهات التالميذ وأولياء األ:البعد اخلامس عشر
  .إجتاهات التالميذ حنو العمل اإلرشادي -٦٩
  .إجتاهات أولياء أمور التالميذ حنو العمل اإلرشادي -٧٠
  .مستوى تقبل التالميذ املسرتشدين ملساعدة املرشد -٧١
ك  -٧٢    وتقديرهم للجهود واخلدمات اإلرشادية املقدمة -كمرشد-احرتام التالميذ ل

  .هلم



  )٦٣(

يف املدرسة -٧٣   .متابعة أولياء أمور التالميذ لسلوك أبناءهم أثناء تواجدهم 
  .مدى تفهم أولياء أمور التالميذ ألمهية توثيق الروابط بني املدرسة واملنزل -٧٤
يف حل مشاكل أبناءهم -٧٥   .مدى تفهم أولياء أمور التالميذ ألمهية تعاوهنم اإلجيابي مع املرشد للمساعدة 

إلجابة على االستبانة    : كانت كل عبارة متبوعة خبمس اختيارات هيول
.راضي متاما - ً  
  .راضي -
  .ال أدري -
  .غري راضي -
  غري راضي على اإلطالق -

وقد قام  الباحث أثناء وحتليل النتائج  املتعلقة هبذا اجلزء بتقليص درجات االجابة على االستبانة إىل ثالث درجات بدالً 
كما قام ). إجابات الرضا عن العمل(يف درجة واحدة هي ) راض(و) اًراض متام(من مخس درجات، حيث قام الباحث بضم 

وذلك لسهولة عملية حتليلها ) إجابات عدم الرضا عن  العمل(يف درجة واحدة وهي  ) غري راض على اإلطالق(و)  غري راض(بضم 
  .إحصائياً 

  :صدق األداة
اء هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة أم القرى للتأكد من صدق األداة قام معد األداة بعرضها على جمموعة من أعض

وأصبحت األداة تتميز بدرجة من . هبدف التأكد من مالءمتها ألهداف الدراسة ومشوليتها ومدى صحة ودقة العبارات لغوياً
  ).صدق احملكمني(الصدق  

  :ثبات األداة
   وهـذا يعين ,٩٦  وجـاءت قيمـة الثبات  (ALPHA ) ألفا(يشري معد األداة إىل أنه مت حساب معامل الثبات مبعامـل 

  .أنه على درجة عالية من الثبات
  :صدق وثبات األداة يف الدراسة احلالية



  )٦٤(

) ٤٠(قام الباحث يف دراسته احلالية وبعد بناء األداة يف صورهتا النهائية بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من 
املكرمة للتأكـد من مالئمة األداة وقـد أكـدت نتـائـج الـدراسة االستطالعية صـالحية مرشداً من مرشدي املرحلة االبتدائية مبكة 

  :األداة على جمتمع الدراسة نظراً ملا أظهرته من معامالت ثبات وصدق عالية كما يلي
  :صدق األداة: أوالً 

  :قام الباحث حبساب صدق األداة بطريقني
ظراً للعالقة الوثيقة بني:الصدق الذاتي  - أ  الثبات والصـدق الـذاتي فـقـد قـام البـاحـث حبساب الصدق الذاتي عن طريق  ـن

  . ممايدل على صدق املقياس٠ ,٩٧إجياد اجلزر الرتبيعي ملعامل الثبات وجاء معامل الصدق الذاتي 
ق إيـجاد معـامـل االرتبـاط بني كـ: صدق احملتوى  - ب ل بـعـد من أبعاد  قـام البـاحث حبساب صـدق احملتـوى لـألداة عن طـرـي

  .يوضح قيم معامالت االرتباط) ٧(االستبيان والدرجة الكلية لالستبيان واجلدول رقم 
  : ثبات األداة :ثانياً 

 وهو معامل ثبات عال ,٩٦وكان معامل الثبات  (ALPHA) قام الباحث حبساب معامل الثبات لألداة بطريقة ألفا 
، أما ٠ ,٨٠ قام حبساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وحصل على معامل ثبات كما. ميكن اإلطمئنان له يف تطبيق األداه 

  .٩٥,٠ (ALPHA) بالنسبة للعينة الكلية للدراسة فقد بلغ معامل الثبات مبعامل  



  )٦٥(

  )٧(جدول 
  معامالت االرتباط بني كل بعد واموع الكلي لألداة

  االرتباط بالدرجة  الكلية  لأبعاد الرضا عن العم  رقم البند
  . ,٦٨  الرضا عن إجنازات العمل  ١
  ٠٬٨٤  الرضا عن االعرتاف بالتقدير  ٢
  ٠٬٨٤  الرضا عن العمل نفسه  ٣
  ٠٬٨٥  الرضا عن مسئوليات العمل  ٤
  ٠٬٨٠  الرضا عن الرتقي والتقدم الوظيفي  ٥
  ٠٬٦٣  الرضا عن فرص النمو الوظيفي  ٦
  ٠٬٧٧  الرضا عن أنظمة وإجراءات العمل  ٧
  ٠٬٨١  الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة  ٨
  ٠٬٥٠  الرضا عن ظروف العمل وبيئته املادية  ٩
  ٠٬٢٦  الرضا عن الراتب  ١٠
  ٠٬٥٨  الرضا عن احلالة االجتماعية  ١١
  ٠٬٤٢  الرضا عن احلياة الشخصية  ١٢
  ٠٬٥٦  الرضا عن ضمانات الوظيفة  ١٣
  ٠٬٦٥  يذالرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء والتالم  ١٤
  ٠٬٥٩  الرضا عن االجتاهات حنو العمل اإلرشادي  ١٥

  : مقياس الصفات الشخصية للمرشد:ثانياً
وهو عبارة عن مقياس مقنن لقياس الصفات الشخصية الالزمة للمرشد واليت متيزه عن غريه ) هـ١٤١٥بار،(من إعداد 

الصفات الشخصية الالزمة للمرشد، وكانت كل  عبارة من عبارة تقيس ) ٢٢(من العاملني يف املهن األخرى، ويشمل املقياس على 
  )٢:ملحق رقم). (مهمة جداً، مهمة، قليلة األمهية، غري مهمة، غري مهمة إطالقاً (:عبارات املقياس متبوعة خبمسة بدائل هي

  :صدق املقياس



  )٦٦(

ة من أعضاء هيئة قام  معد املقياس حبساب الصدق عن طريق صدق احملكمني حيث قام بعرض املقياس على جمموع
  .فأكثر من احملكمني% ٨٥التدريس جبامعة أم القرى للتأكد من صدق العبارات، ومت استيفاء العبارات  اليت أظهرت نسبة اتفاق 

  :ثبات املقياس
  .٠ ,٩٠مت حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ وكان معامل الثبات 

  :صدق وثبات املقياس يف الدراسة احلالية
مرشداً من مرشدي املرحلة ) ٤٠(باحث يف دراسته احلالية بتطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من قام ال

  :االبتدائية مبكة املكرمة للتأكد من ثبات وصدق املقياس وقد كانت النتائج كما يلي
  :ثبات املقياس:  أوالً

 وهو معامل ثبات ,٨٩ وكان معامل الثبات (ALPHA) قام الباحث احلايل حبساب معامل الثبات للمقياس بطريق ألفا 
، أما بالنسبة لعينة الدراسة ٠٫٨٥كما قام الباحث حبساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وحصل على معامل ثبات . عال

  .٠ , ٩١(ALPHA) الكلية فقد بلغ معامل الثبات باستخدام معامل ألفا 
  : صدق املقياس:ثانياً

  : صدق املقياس بطريقتنيقام الباحث حبساب
 مما يدل على ٠ , ٩٤ حيث قام الباحث بإجياد اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات وجاء معامل الصدق الذاتي :الصدق الذاتي  - أ

  .صدق املقياس
 قام الباحث حبساب الصدق بطريقة التجانس الداخلي لبنود املقياس وذلك عن طريق حساب :التجانس الداخلي  - ب

  ).٨( درجة البند والدرجة الكلية للمقياس، وكانت معامالت االرتباط كما يف اجلدول رقم معامل االرتباط بني



  )٦٧(

  )٨(جدول 
  صدق املقياس على العينة االستطالعية

  معامل االرتباط  البند  معامل االرتباط  البند
٠٬٣٩  ١٢  ٠٬٤٠  ١  
٠٬٦٥  ١٣  ٠٬٧٧  ٢  
٠٬٣٠  ١٤  ٠٬٤٨  ٣  
٠٬٧٢  ١٥  ٠٬٥٥  ٤  
٠٬٧٩  ١٦  ٠٬٦٠  ٥  
٠٬٥٥  ١٧  ٠٬٤٣  ٦  
٠٬٧٠  ١٨  ٠٬٦٣  ٧  
٠٬٥٩  ١٩  ٠٬٥٢  ٨  
٠٬٤٧  ٢٠  ٠٬٥٣  ٩  
٠٬٥٦  ٢١  ٠٬٥٤  ١٠  
٠٬٦٥  ٢٢  ٠٬٤٩  ١١  

  :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة 
التابع جلامعة أم القرى، وقد قام الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية ) spss(متت املعاجلة اإلحصائية بواسطة احلاسب اآليل 

  :ليةالتا
  .التكرار والنسبة املئوية لوصف العينة وحتديد مستوى درجة الرضا عن العمل لدى عينة املرشدين -
  . لتحديد الفروق يف مستوى درجة الرضا عن العملtest.t) ت(اختبار  -
ية اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه لتحديد الفروق يف مستوى درجة الرضا عن العمل حسب بعض املتغريات الشخص -

  .والوظيفية
  .لتحديد مواقع االختالفات بني اموعات) SCHEFFE(اختبار شيفيه  -
  .اإلرباعيات األعلى واألدني -



  )٦٨(

  ).ALPHA(معامل الثبات ألفا  -
  . معامالت االرتباط حلساب صدق األدوات -



  )٦٩(

  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة ومناقشتها



  )٧٠(

  -:الفرض األول
  ".ن العمل اإلرشادي بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني مبكة املكرمةيوجد اختالف يف مستويات الرضا ع"

  .يوضح النتيجة) ٩(للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام التكرارات والنسب املئوية واجلدول رقم 
  )٩(جدول 

  مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي للمرشدين املتخصصني وغري املتخصصني
  املتخصصنياملرشدين غري   املرشدين املتخصصني

  الرضا  عن العمل اإلرشادي  عدم الرضا  الرضا  عدم الرضا  الرضا
٢٣٫٧٠  ٦٧٫١٠  ١٤٫٩٩  ٧٥٫٨  

أن املرشدين املتخصصني واملرشدين غري املتخصصني يتمتعون مبستوى رضا جيد يف عملهم ) ٩(ويتضح من اجلدول  رقم 
كما أن مستوى عدم الرضا كان مرتفعاً إىل %). ٨٫٧( املرشدين املتخصصني وبنسبة اإلرشادي إال أن مستوى الرضا يزداد لصاحل

بلغ مستوى عدم الرضا عن العمل لدى املرشدين غري املتخصصني  ما لدى املرشدين غري املتخصصني، حيث  %) ٢٣٫٧٠(حد 
الرضا عن العمل اإلرشادي بني عنه لدى املرشدين املتخصصني، وهذا يدل على وجود اختالف يف مستويات %) ٨٫٧(وبزيادة 

  .مما يشري إىل حتقق الفرض األول يف هذه الدراسة. مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني
ويرجع الباحث ارتفاع مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني إىل رضاهم عن العمل اإلرشادي وعن مسئولياته، 

بينما يرجع الباحث زيادة . ث كانت هناك زيادة ملحوظة مقارنة باملرشدين غري املتخصصنيوفرص النمو الوظيفي املتاحة هلم حي
عدم الرضا لدى املرشدين غري املتخصصني إىل تدني الرضا يف العمل نفسه، وفرص النمو الوظيفي، والتقدم والرتقي الوظيفي، 

  . باملرشدين املتخصصنيواحلياة الشخصية واالجتماعية لدى املرشدين غري املتخصصني مقارنةً
بالنسبة ملستوى الرضا عن العمل لدى املرشدين ) هـ١٤١٠(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الشناوي 

حيث توصلت دراسة الشناوي إىل أن مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني  وهي نسبة قريبة جداً مع %) ٧٤(املتخصصني، 
ن الدراسة احلالية تنفرد عن غريها من الدراسات السابقة بتوضيح مستوى الرضا عن العمل لدى يف حني أ. نتيجة هذه الدراسة

  .املرشدين غري املتخصصني
وفيما يلي عرض ألبعاد الرضا عن العمل وإبراز االختالفات يف مستوى الرضا بني املرشدين املتخصصني وغري 

  -:ايلاملتخصصني كما توضحه النتائج املعروضة يف اجلدول الت



  )٧١(

  )١٠(جدول 
  مستوى الرضا عن كل من أبعاد الرضا لدى عينة الدراسة

املرشدين غري   املرشدين املتخصصني
  البعد  رقم البعد  املتخصصني

  عدم الرضا  الرضا  عدم الرضا  الرضا
  ٢٩٫٤  ٦٧٫٠٤  ١٧٫٦٢  ٧٨٫٨٤  الرضا عن إجنازات العمل  ١
  ١١٫٢٧  ٧٥٫٤٧  ٨٫٧٩  ٧٥٫٩٩  يرالرضا عن االعرتاف والتقد  ٢
  ٣٠٫٤  ٦٣٫٦٨  ١٠٫٢٨  ٨٤٫٣  الرضا عن العمل نفسه  ٣
  ٢٧٫٦  ٦٤٫٦٨  ١٧٫٠٤  ٧٨٫٨٤  الرضا عن مسئوليات العمل  ٤
  ٢٩٫٣٩  ٦٣٫٦٩  ١٧٫٦٣  ٧١٫٥٣  الرضا عن التقدم والرتقي الوظيفي  ٥
  ٤٠٫٦٧  ٤٦٫٥٦  ٢٠٫٨٥  ٦٥٫١٩  الرضا عن فرص النمو الوظيفي  ٦
  ١٧٫٢٣  ٧٧٫٢٦  ٦٫٢٩  ٨٦٫٩٦  اءات العملالرضا عن أنظمة وإجر  ٧
  ١٢٫٤٨  ٧٦٫٤٧  ٥٫١١  ٨٦٫٧٨  الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة  ٨
  ٣٥٫٢٩  ٦١٫٧٣  ٢٥٫٤٦  ٧٠٫٦٣  الرضا عن ظروف العمل وبيئته املادية  ٩
  ٦٫٦  ٨٩٫٦٧  ٢٣٫٥٢  ٦٩٫٨٥  الرضا عن الراتب  ١٠
  ٢٠٫٥٦  ٦٦٫٦٣  ٩٫٨  ٨٠٫٤  الرضا عن احلياة االجتماعية  ١١
  ٣٥٫٣  ٤٩٫٠٣  ٢٢٫٥٣  ٥٨٫٨٣  عن احلياة الشخصيةالرضا   ١٢
  ٢٣٫٥٣  ٤٨٫٩٩  ١٨٫٦٢  ٥٧٫٨٣  الرضا عن ضمانات العمل  ١٣
الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء   ١٤

  والتالميذ
٧٫٣١  ٩٠٫٢٣  ٢٫٩٣  ٩١٫١٩  

الرضا عن اجتاهات التالميذ وأولياء   ١٥
  أمورهم عن العمل اإلرشادي

٢٨٫٥٤  ٦٥٫٥٢  ١٨٫٤٥  ٧٩٫٨١  

  -:مل الرضا عن إجنازات الع-١



  )٧٢(

حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على مستوى الرضا عن  إجنازات (ويرتبط هبذا البعد مخس عبارات، دارت 
  ).العمل

أن مستوى الرضا هلذا البعد لدى املرشدين املتخصصني مرتفع مقارنة باملرشدين غري ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم   
  %).١١٫٠٤(املتخصصني وكانت نسبة الزيادة 

  -:ضا عن االعرتاف والتقدير الر-٢
) االعرتاف والتقدير(ويرتبط هبذا البعد ست عبارات، دارت حوهلا  استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن 

يف العمل   .الذي يلمسونه من الرؤساء والزمالء 
خصصني مرتفع أن مستوى الرضا عن هذا البعد لدى املرشدين املتخصصني وغري املت) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم     

  .ومتقارب مما يدل على عدم وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد
  -: الرضا  عن العمل نفسه-٣

بقصد التعرف على رضاهم عن    ).العمل نفسه(ويرتبط هبذا البعد ست عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة 
رشدين املتخصصني مرتفع وبـشكل كـبري مقارنـة    أن مستوى الرضا هلذا البعد  لدى امل) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم  

لغت نسبة الزيادة  حيث ب   .مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%) ٢٠٫٦٢(باملرشدين غري املتخصصني، 
  -: الرضا عن مسئوليات العمل-٤

  ).مسئوليات العمل(م عن ويرتبط هبذا البعد مخس عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاه
عنه %) ١٤٫١٦(أن مستوى الرضا عن هذا البعد لدى املرشدين املتخصصني يزيد وبنسبة ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 

  .لدى املرشدين غري املتخصصني، مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن العمل هلذا البعد
  -: الرضا عن التقدم والرتقي الوظيفي-٥

الث عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن فرص ويرتبط  التقدم والرتقي (هبذا البعد ث
  ).الوظيفي

عنه لدى %) ٧٫٨٤(أن مستوى الرضا عن هذا البعد لدى املرشدين املتخصصني يزيد ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
يف مست   .وى الرضا عن العمل يف هذا البعداملرشدين غري املتخصصني مما يدل على وجود اختالف 

  -: الرضا عن فرص النمو الوظيفي-٦



  )٧٣(

بقـصد التعـرف علـى رضـاهم عـن           فـرص النمـو   (ويرتبط هبذا البعد ست عبارات، دارت حوهلا اسـتجابات العينـة 
  ).الوظيفي

مستوى الرضا أن مستوى الرضا هلذا البعد لدى  املرشدين املتخصصني مرتفع ويزيد عن ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
يف مستوى الرضا  عن هذا البعد%)١٨٫٦٣(لدى املرشدين غري املتخصصني بنسبة    .، مما يدل على وجود اختالف 

  -: الرضا عن أنظمة وإجراءات العمل-٧
حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن  ظمة وإجراءات (ويرتبط هبذا البعد سبع عبارات، دارت  أن

  ).العمل
أن مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني يزيد عن مستوى الرضا لدى املرشدين غري ) ١٠(من اجلدول رقم ويتضح 

بنسبة  مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%)٩٫٦(املتخصصني   ،.  
  -: الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة-٨

حوهلا استجاب اإلشراف وطرقه (ات العينة بقصد التعرف  على رضاهم عن ويرتبط  هبذا البعد مثان عبارات، دارت 
  ).املتبعة

أن  مستوى  الرضا لدى املرشدين املتخصصني يزيد عن مستوى الرضا لدى املرشدين غري ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
بنسبة    .، مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%)١٠٫٣١(املتخصصني 

  -:وف العمل وبيئته املادية الرضا عن ظر-٩
الث عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن  ظروف وبيئة العمل  (ويرتبط هبذا البعد ث

  ).املادية
أن مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني يزيد عن مستوى الرضا لدى املرشدين غري ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 

بنسبة  مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%)٨٫٩(املتخصصني   ،.  
  -: الرضا  عن الراتب-١٠

حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضـاهم عـن            الـذي  ) الراتـب (ويرتبط هبذا البعد أربع عبارات، دارت 
  .يتقاضونه



  )٧٤(

 املتخصصني غري مرتفع مقارنة باملرشدين أن مستوى الرضا هلذا البعد لدى املرشدين غري) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
  .، مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%)١٩٫٨٢(املتخصصني، وكانت نسبة الزيادة 

  -: الرضا عن احلياة االجتماعية-١١
  ).الجتماعيةاحلالة ا(ويرتبط هبذا البعد ثالث عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن 

أن مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني يزيد عن مستوى الرضا لدى املرشدين غري ) ١٠(ويتضح  من اجلدول رقم 
بنسبة    .، مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%)١٣٫٧٧(املتخصصني 

  -: الرضا عن احلياة الشخصية-١٢
بقصد التعرف على رضاهم عن ويرتبط هبذا البعد ثالث عبارات، دار   ).احلياة الشخصية(ت حوهلا استجابات العينة 

أن مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني يزيد عن مستوى الرضا لدى املرشدين غري ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
بنسبة  مما يدل على وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد%)٩٫٨(املتخصصني   ،.  

  -: ضمانات العمل الرضا عن-١٣
  ).ضمانات العمل(ويرتبط هبذا البعد ثالث عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن 

أن مستوى الرضا لدى املرشدين املتخصصني يزيد عن مستوى الرضا لدى املرشدين غري ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
بنسبة    . اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد، مما يدل على وجود%)٨٫٨٤(املتخصصني 

  -: الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء والتالميذ-١٤
ويرتبط هبذا البعد ست عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد التعرف على رضاهم عن العالقات مع الرؤساء 

  .والزمالء والتالميذ
ذا البعد لدى املرشدين املتخصصني واملرشدين غري املتخصصني أن مستوى الرضا عن ه) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 

مما يدل على عدم وجود اختالف يف مستوى الرضا عن هذا البعد   .مرتفع ومتقارب، 
  -: الرضا عن اجتاهات التالميذ وأولياء أمورهم حنو العمل اإلرشادي-١٥

التعرف على رضاهم عن اجتاهات التالميذ ويرتبط هبذا البعد سبع عبارات، دارت حوهلا استجابات العينة بقصد 
  .وأولياء أمورهم  حنو العمل اإلرشادي



  )٧٥(

أن مستوى الرضا عن هذا البعد لدى املرشدين املتخصصني يزيد عنه  لدى املرشدين غري ) ١٠(ويتضح من اجلدول رقم 
مستوى الرضا عن هذا البعد%)١٤٫٢٩(املتخصصني وبنسبة    .، مما يدل على وجود اختالف يف 

) ٧٥(وملعرفة استجابات أفراد العينة عن كل عنصر من عناصر األداة اخلاصة بالرضا عن العمل اإلرشادي والبالغ عددها 
بعداً، ميكن الرجوع إىل  مالحق ) ١٥(عنصراً، وكذلك استجابات أفراد العينة  لكل بعد من أبعاد الرضا عن العمل والبالغ عددها  

  ).٣٧-٦(الدراسة 
  -:الفرض الثاني

يف مستوى الرضا عن العمل االرشادي بشكل عام ويف أبعاد الرضا عن العمل بـني     " توجد فروق ذات داللة  إحصائية 
  ".مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني مبكة املكرمة

باستخدام اختبار    .لنتيجةيوضح ا)  ١١(واجلدول رقم ) t.t.test) (ت(للتحقق من صحة هذا الفرض قام باحث 
  )١١(جدول رقم 

  داللة الفروق يف الرضا عن العمل اإلرشادي بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني
املرشدين املتخصصني 

  ٣٤=ن
املرشدين غري املتخصصني 

  املتغري  ٣٤=ن
  ع  م  ع  م

  قيمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  اجتاه الفروق

الرضـــا العـــام عـــن    
  العمل اإلرشادي

توجد فروق لصاحل املرشدين   ٠٫٠٠٣  ٣٫٠٣  ٣٥٫٦٦  ٢٦٧٫٠  ٣٤٫٧٨  ٢٩٢٫٨٨
  املتخصصني

مــن اجلـدول رقــم    وهـي دالــة إحــصائياً ممـا يــدل علــى وجـود فــروق ذات داللــة    ) ٣٫٠٣)=(ت(أن قيمــة ) ١١(يتـضح 
ــدين غـــري املتخصـــصني لـــصاحل     بـــني املرشـــدين املتخصـــصني واملرشـ إحـــصائية يف مـــستوى الرضـــا عـــن العمـــل اإلرشـــادي 

خصـــصني، ممــا يـــشري إىل حتقــق الفـــرض الثــاني يف هـــذه الدراســة، علـــى مــستوى الرضـــا العــام عـــن العمـــل        املرشــدين املت 
  .اإلرشادي

، ودراسة مصطفى )م١٩٧٣(، ودراسة احلنبلي )م١٩٧٠(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الطوباسي 
 الـرضـا عـن الـعـمـل، بينما ختتلف مع دراسة البابطني اليت  أشـارت إىل أثـر التـخصـص يف). م١٩٩٦(، ودراسة العمادي )م١٩٨٩(
  ).هـ١٤١٧(، ودراسة العجاجي )م١٩٩٣(، ودراسة املعمر )هـ١٤٠٠(



  )٧٦(

 ويرجع الباحث هذه النتيجة إىل نوعية اإلعداد العلمي واملهين للمرشد املتخصص إضافة إىل إملام املرشد املتخصص
 من املرشد غري املتخصص الذي يعاني من نقص كبري يف هذا اجلانب، األمر الذي بفنيات العمل اإلرشادي ومهاراته بدرجة أكرب

 وعدم قيامه مبهامه وواجباته اإلرشادية على الوجه املطلوب، مما ينعكس سلبياً على محاسه، يؤدي إىل تدني مستوى فاعليته
  ).هـ١٤١١(يجة ما توصلت إليه دراسة الطويرقي وتدعم هذه النت. وانتمائه للعمل وبالتايل اخنفـاض مـسـتـوى الرضا عن العمل

وللكشف عن مواضع الفروق يف خمتلف أبعاد الرضا عن العمل اإلرشادي بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني، مت 
  .واجلدول التايل يوضح النتيجة) t.test(إجراء اختبارات 



  )٧٧(

  )١٢(جدول 
   للمرشدين املتخصصني وغري املتخصصنيداللة الفروق يف أبعاد الرضا عن العمل اإلرشادي
  املتغريات

املرشدين غري   املرشدين املتخصصني
  أبعاد الرضا عن العمل  م  املتخصصني

االحنراف   املتوسط
  املعياري

االحنراف   املتوسط
  املعياري

قيمة 
  )ت(

مستوى 
  الداللة

  اجتاه الفروق

  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠١٦  ٢٫٤٨  ٣٫٤٨  ١٧٫٢٠  ٣٫٠٦  ١٩٫١٧  الرضا عن إجنازات العمل  ١
  ال توجد فروق  ٠٫٥١٨  ٠٫٦٥  ٤٫٢٥  ٢٣٫٣٥  ٤٫٣٢  ٢٤٫٠٢  الرضا عن االعرتاف والتقدير  ٢
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٠٣  ٣٫١٤  ٤٫٥٧  ٢٠٫٦١  ٣٫٩٨  ٢٣٫٨٨  الرضا عن العمل نفسه  ٣
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٠٩  ٢٫٦٩  ٣٫٩٠  ١٦٫٩٤  ٤٫٣٠  ١٩٫٦١  رضا عن مسئوليات العملال  ٤
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠١٩  ٢٫٤٠  ٤٫٠٥  ١٦٫٢٣  ٤٫١٢  ١٨٫٦١  الرضا عن التقدم والرتقي الوظيفي  ٥
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٠١  ٣٫٤٤  ٣٫٢٩  ١١٫٥٨  ٣٫٣٣  ١٤٫٣٥  الرضا عن فرص النمو الوظيفي  ٦
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠١٥  ٢٫٥١  ٤٫٧٤  ٢٦٫١٤  ٤٫٢٣  ٢٨٫٨٨  الرضا عن أنظمة وإجراءات العمل  ٧
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٠٧  ٢٫٧٩  ٥٫١٤  ٣٠٫٣٨  ٤٫٠٩  ٣٣٫٥٢  الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة  ٨
  ال توجد فروق  ٠٫٠٩٨  ١٫٦٨  ٢٫٩٠  ٩٫٧٩  ٢٫٧٤  ١٠٫٩٤  الرضا عن ظروف العمل وبيئته املادية  ٩
  لتوجد فروق  ٠٫١٠٠  - ١٫٦٨  ٢٫٧١  ١٦٫٥٢  ٥٫٠٥  ١٤٫٨٨  الرضا عن الراتب  ١٠
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٥٣  ١٫٩٨  ٢٫٥٩  ١٠٫٦٤  ١٫٨٩  ١١٫٧٣  الرضا عن احلياة االجتماعية  ١١
  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٢١  ٢٫٣٦  ٢٫١٦  ٩٫٠٨  ١٫٩٤  ١٠٫٢٦  الرضا عن احلياة الشخصية  ١٢
  ال توجد فروق  ٠٫١٥٩  ١٫٤٢  ٢٫١٩  ٩٫٥٠  ٢٫٢٣  ١٠٫٢٦  انات العملالرضا عن ضم  ١٣
الرضا عن العالقات مع الرؤساء   ١٤

  والزمالء والتالميذ
  ال توجد فروق  ٠٫٢٢٩  ١٫٢١  ٣٫١٤  ٢٤٫٩٧  ٣٫٤٣  ٢٥٫٩٤

الرضا عن اجتاهات التالميذ وأولياء   ١٥
  أمورهم عن العمل اإلرشادي

  لصاحل املرشدين املتخصصني  ٠٫٠٣١  ٢٫٢٠  ٥٫٥٧  ٢٤٫٠٠  ٤٫٧٦  ٢٦٫٧٦

بعد من أبعاد الدراسة على حدةوسوف يقوم الباحث بعرض    -:نتائج كل 
  -: الرضا عن إجنازات العمل-:البعد األول



  )٧٨(

وهذا يعين أن هناك فروقاً ذات داللة . ، وهي دالة إحصائياً)٢٫٤٨(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ١٢(يوضح اجلدول رقم 
ملتخصصني وغري املتخصصني لصاحل املرشدين إحصائية يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين ا

بلغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني  . املتخصصني ، بينما بلغ )٣٫٠٦(باحنراف معياري ) ١٩٫١٧(حيث 
  ).٣٫٤٨(باحنراف معياري ) ١٧٫٢٠(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

  -: والتقديرالرضا عن االعرتاف: البعد الثاني
، وهي غري دالة احصائياً، مما يعين انه ال توجد فروقاً ذات داللة )٠٫٦٥(هلذا البعد ) ت(أن  قيمة ) ٩(يوضح اجلدول رقم 

يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني    .إحصائية 
  -:الرضا عن العمل نفسه: البعد الثالث

وهذا يعين أن هناك فروقاً ذات داللة . ، وهي دالة  إحصائياً)٣٫١٤(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(يوضح اجلدول رقم 
إحصائية يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني، لصاحل املرشدين 

بلغ  متوسط رضا عينة الد. املتخصصني ، بينما بلغ )٣٫٩٨(باحنراف معياري ) ٢٣٫٨٨(راسة من املرشدين املتخصصني حيث 
  ).٤٫٥٧(باحنراف معياري ) ٢٠٫٦١(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

  -:الرضا عن مسئوليات العمل: البعد الرابع
وهذا يدل على أن  هناك فروقاً ذات . ، وهي دالة إحصائياً)٢٫٦٩(هلذا البعد ) ت(أن قيمة) ١٢(يوضح اجلدول رقم 

يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصـصني لـصاحل         داللة إحصائية 
، )٤٫٣٠(باحنراف معياري ) ١٩٫٦١(حيث بلغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني . املرشدين املتخصصني

  ).٣٫٩٠(باحنراف معياري ) ١٦٫٩٤(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني بينما بلغ 
  -:الرضا عن التقدم والرتقي الوظيفي: البعد اخلامس

وهذا يدل على أن هناك فروقاً ذات . ، وهي دالة إحصائياً)٢٫٤٠(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ١٢(يوضح اجلدول رقم 
يف مستوى در     جة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصـصني لـصاحل    داللة إحصائية 

، )٤٫١٢(باحنراف معياري ) ١٨٫٦١(حيث بلغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني . املرشدين املتخصصني
  ).٤٫٠٥(راف معياري باحن) ١٦٫٢٣(بينما بلغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

  -:الرضا  عن فرص النمو الوظيفي: البعد السادس



  )٧٩(

مما يعين أن هناك فروقاً ذات داللة . ، وهي دالة إحصائياً)٣٫٤٤(هلذا البعد  ) ت(أن قيمة   ) ١٢(يوضح اجلدول رقم    
تخصصني، لصاحل املرشدين إحصائية يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري امل

بلغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني . املتخصصني ، بينما بلغ )٣٫٣٣(باحنراف معياري ) ١٤٫٣٥(حيث 
  ).٣٫٢٩(باحنراف معياري ) ١١٫٥٨(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

  -:الرضا عن أنظمة وإجراءات العمل: البعد السابع
وهذا يدل على وجود فروقاً ذات داللة . وهي دالة إحصائياً) ٢٫٥١(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(وضح اجلدول رقم ي

إحصائية يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني، لصاحل املرشدين 
بلغ متوسط رضا عينة الدراسة . املتخصصني ، بينما بلغ )٤٫٢٣(باحنراف معياري ) ٢٨٫٨٨( من املرشدين املتخصصني حيث 

  ).٤٫٧٤(باحنراف معياري ) ٢٦٫١٤(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 
  -:الرضا عن اإلشراف وطرقه املتبعة: البعد الثامن

وهذا يدل  على وجود فروقاً ذات داللة . ئياً، وهي دالة إحصا)٢٫٧٩(هلذا البعد ) ت(أن قيمة  ) ٩(يوضح اجلدول رقم 
إحصائية يف مستوى درجة  الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني، لصاحل املرشدين 

لغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني . املتخصصني لغ ، بينما ب)٤٫٠٩(باحنراف معياري ) ٣٣٫٥٢(حيث ب
  ).٠٫١٤(باحنراف معياري ) ٣٠٫٣٨(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

  -:الرضا عن ظروف العمل وبيئته املادية: البعد التاسع
مما يعين أنه ال توجد فروقاً ذات داللة .، وهي غري دالة إحصائياً)١٫٦٨(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(يوضح  اجلدول رقم 

بني يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعدإحصائية    . املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني 
  -: الرضا عن الراتب-:البعد العاشر

مما يعين أنه ال توجد فروقاً ذات . ، وهي غري دالة إحصائياً)١٫٦٨-(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(يوضح اجلدول رقم 
بني املرشدين امل مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعدداللة إحصائية    .تخصصني وغري املتخصصني يف 

  -: الرضا عن احلياة االجتماعية-:البعد احلادي عشر
مما يدل على وجود فروقاً ذات داللة . ، وهي دالة إحصائياً)١٫٩٨(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(يوضح اجلدول رقم 

بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني، لـصاحل املرشـدين   إحصائية يف مستوى الرضا عن  العمل        اإلرشادي هلذا البعد 



  )٨٠(

بلغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني . املتخصصني ، بينما بلغ )١٫٨٩(باحنراف معياري ) ١١٫٧٣(حيث 
  ).٢٫٥٩(باحنراف معياري ) ١٠٫٦٤(متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

  -: الرضا عن احلياة الشخصية-:البعد الثاني عشر
مما يدل على وجود فروقاً ذات داللة . ، وهي دالة إحصائياً)٢٫٣٦(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(يوضح اجلدول رقم 

بني املرشدين املتخصصني وغـري املتخصـصني، لـصاحل املرشـد      ين إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد 
لغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني . املتخصصني ، بينما بلغ )١٫٩٤(باحنراف معياري ) ١٠٫٢٦(حيث ب

  ).٢٫١٦(باحنراف معياري ) ٩٫٠٨(متوسط رضا  عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 
  -: الرضا عن ضمانات العمل-:البعد الثالث عشر

مما يعين عدم وجود فروقاً ذات داللة . ، وهي غري دالة إحصائياً)١٫٤٢(هلذا  البعد ) ت(يمة أن  ق) ٩(يوضح اجلدول رقم 
يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني    .إحصائية 

  -: الرضا عن العالقات مع الرؤساء والزمالء والتالميذ-:البعد الرابع عشر
مما يعين عدم وجود فروقاً ذات داللة . ، وهي غري دالة إحصائياً)١٫٢١(هلذا  البعد ) ت(أن  قيمة ) ٩(اجلدول رقم يوضح 

يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني    .إحصائية 
  -:مورهم حنو العملية اإلرشادية الرضا عن اجتاهات التالميذ وأولياء أ-:البعد اخلامس عشر

مما يدل على وجود فروقاً ذات داللة . ، وهي دالة إحصائياً)٢٫٢٠(هلذا البعد ) ت(أن قيمة ) ٩(يوضح اجلدول رقم 
بني املرشدين املتخصصني وغـري املتخصـصني، لـصاحل املرشـدين       إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي هلذا البعد 

ب. املتخصصني ، بينما بلغ )٤٫٧٦(باحنراف معياري ) ٢٦٫٧٦(لغ متوسط رضا عينة الدراسة من املرشدين املتخصصني حيث 
  ).٥٫٥٧(باحنراف معياري ) ٢٤٫٠٠(متوسط رضا  عينة الدراسة من املرشدين غري املتخصصني 

ضح وجود فروق ذات داللة حيث ات. ويتضح من النتائج السابقة حتقق الفرض األول جزئياً بالنسبة ألبعاد الرضا عن العمل
بني املرشدين املتخصصني وغري املتخصصني يف أبعاد إجنازات العمل،  العمل نفسه، ومسئوليات العمل، والتقدم والرتقي  إحصائية 
ظمة إجراءات العمل، واإلشراف وطرقه املتبعة، واحلياة االجتماعية والشخصية، واجتاهات  الوظيفي، وفرص النمو الوظيفي، وأن

يف حني  أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً يف أبعاد االعرتاف والتقدير، وظروف . ميذ وأولياء أمورهم عن العمل اإلرشاديالتال
  .العمل وبيئته املادية، والراتب، وضمانات العمل، والعالقات مع الرؤساء والزمالء والتالميذ



  )٨١(

  
  -:الفرض الثالث

بشكل عـام لـدى مرشـدي املرحلـة     توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى درج        " ة الرضا عن العمل اإلرشادي 
  ".االبتدائية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي

  .يوضح النتيجة) ١٣(للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه واجلدول رقم 
  )١٣(جدول 

  )املؤهل العلمي( الفروق يف مستوى  الرضا عن العمل اإلرشادي حسب  متغري
  

درجة   مصدر التباين
  احلرية

  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات

  ٨١٣٧٫٦  ٢٤٤١٣٫٠٥  ٣  بني اموعات
  ١٠٧٥٫٩  ٦٨٨٦٢٫٧  ٦٤  داخل اموعات

    ٩٣٢٧٥٫٧  ٦٧  اموع الكلي

  
٧٫٥٦٣٠  

  
٠٫٠٠٠٢  

  
  

مما يدل على وجود فروق دالة إحصائياً يف . ، وهي دالة إحصائياً)٧٫٥٦)=(ف(أن  قيمة ) ١٣(يتضح من اجلدول رقم 
مما يشري إىل  حتقق الفرض  الثالث يف هذه ). املؤهل العلمي(مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري 

  .الدراسة
جمموعات املؤهل العلمي األربع، مت إجـراء حت        بني  باسـتخدام اختبـار     ولتحديد موقع االختالفات  بعـدي  شـيفيه  (ليـل 

SCHEEFE ( كما هو موضح يف اجلدول رقم)١٤.(  



  )٨٢(

  )١٤(جدول 
  )SCHEEFEشيفيه (باستخدام اختبار ) املؤهل العلمي(نتائج التحليل البعدي بني جمموعات 

متوسط 
  اموعة األويل

  متوسط
  اموعة الثانية

متوسط 
  اموعة الثالثة

  متوسط
  اموعات  م  اموعة الرابعة

٢٨٠٫٦  ٢٩٧٫٧  ٢٦٧  ٢٠٤  
  *  *  ــ  ــ  دبلوم  ١
  ــ  *  ــ  ــ  بكالوريوس  ٢
  ــ  ــ  ــ  ــ  دورة إرشاد+بكالويوس  ٣
  ــ  ــ  ــ  ــ  ماجستري  ٤

ج املقارنات البعدية يف اجلدول رقم  تائ بني اموعة األوىل ) ١٤(يتضح من ن ، )دبلوم(وجود فروق  ذات داللة إحصائية 
) ٢٠٤(، يف مقابل املتوسط )٢٩٧٫٧(لصاحل اموعة الثالثة ذات املتوسط األكرب ) دورة إرشاد+بكالوريوس(الثالثة واموعة 

  .للمجموعة األوىل
بـني اموعـة األوىل        ج املقارنات البعدية وجود فروق ذات داللة إحصائية  تائ واموعـة الرابعـة   ) دبلـوم (كما أظهرت ن

  .للمجموعة األوىل) ٢٠٤(، يف مقابل املتوسط )٢٨٠٫٦(لرابعة ذات املتوسط األكرب لصاحل اموعة ا) ماجستري(
ج املقارنات البعدية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اموعة الثانية  تائ ك أظهرت ن واموعة االثالثة ) بكالوريوس(كذل

  .للمجموعة الثانية) ٢٦٧(، يف مقابل املتوسط )٢٩٧٫٧(لصاحل اموعة الثالثة ذات املتوسط األكرب ) دورة إرشاد+بكالوريوس(
بني أفراد العينة، يؤثر على مستوى الرضا عن العمل، فكلما زاد املؤهل، ارتفع ) املؤهل العلمي(ومما سبق يتضح أن اختالف 

بتلقي املرشد لدورات متخصصة يف جمال اإلرشاد، ارتفع  مستوى الرضا عن مستوى الرضا عن العمل وكلما زاد املؤهل واقرتن 
  .مما يشري إىل حتقق الفرض الثالث يف هذه الدراسة.العمل لديه

؛ ودراسـة  )م١٩٨٢(؛ ودراسة الشيخ وسالمة )م١٩٧٠(وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الطوباسي       
  ).هـ١٤١٧(؛  ودراسة العجاجي )م١٩٩٥(العدوان وعبداحلليم 

؛ )م١٩٩٦(؛  ودراسـة الـعمـادي )هـ١٤١١(؛ ودراسة الدحيان والبابطني )هـ١٤١٠(طـني بينـمـا ختتـلـف مـع دراسـة البابـ
  ).هـ١٤١٧(ودراسة الشاحبي 



  )٨٣(

منطلق أن املؤهل العلمي املرتفع له دور إجيابي يف العمل اإلرشادي ألن ارتفاع  ويفسر الباحث هذه النتيجة املنطقية من 
يفاً مع البيئة الدراسية، وأكثر معرفة وإملاماً باملهارات اإلرشادية، وأكثر قدرة على املؤهل العلمي جيعل املرشد أكثر تفاعال وتك

تناول العالقات اإلرشادية مبوضوعية، وأكثر كفاءة يف تطبيق األساليب والفنيات املهنية لنظريات اإلرشاد، كما أن ارتفاع املؤهل 
د املفاهيم واملعارف العلمية االت اإلرشاد املختلفة، ويزوده املصاحب بتلقي املرشد لدورات يف جمال اإلرشاد يكسب املرش

ظراً لطبيعة ونوعية اإلعداد العلمي واملهين الذي يتلقاه املرشد يف هذه الدورات   .باخلربات واملهارات العلمية ن
توصلت إليه دراسة املفدي    ).هـ١٤١١(؛ ودراسة الطويرقي )هـ١٤٠٩(وتدعم هذه النتيجة ما 

  
  -:رابعالفرض ال
بشكل عام لدى مرشدي الـمرحـلـة      " توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي 

  ".االبتـدائيـة تـبـعـاً ملتغري مدة اخلربة
باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه واجلدول رقم    .يوضح النتيجة) ١٥(للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث 

  )١٥(جدول 
  )مدة اخلربة(الفروق يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي حسب متغري 

  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجة احلرية  مصدر  التباين
  ٦٤٨٢٫٩  ١٢٩٦٥٫٩  ٢  بني اموعات

  ١٢٣٥٫٥  ٨٠٣٠٩٫٨  ٦٥  داخل اموعات
    ٩٣٢٧٥٫٧  ٦٧  ياموع الكل

  
٥٫٢٤٧١  

  
٠٫٠٠٧٧  

مما يدل على وجود فروق دالة إحصائياً يف . ، وهي دالة إحصائياً)٥٫٢٤) =(ف(أن قيمة ) ١٥(يتضح من اجلدول رقم 
  .مما يشري إىل حتقق الفرض الرابع يف هذه الدراسة). مدة اخلربة(مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى عينة الدراسة تبعاً ملتغري 

موعات مدة اخلربة يف جمال العمل اإلرشادي، الثالث، مت إجراء حتليل بعدي باستخدام ولتحديد موقع االختالفات بني جم
  ).١٦(كما هو موضح يف اجلدول رقم ) SCHEEFEشيفيه (اختيار 



  )٨٤(

  )١٦(جدول 
  )SCHEEFEشيفيه (باستخدام اختيار ) مدة اخلربة(نتائج التحليل البعدي بني جمموعات 

متوسط 
  اموعة األويل

  متوسط
  اموعة الثانية

متوسط 
موعة الثالثةا  

  متوسط
  اموعات  م  اموعة الرابعة

٣٠٦٫٣  ٢٦٨٫٨  ٢٦٧  ٢٦٧  
  *  ــ  ــ  ــ  أقل من أربع سنوات  ١
  *  ــ  ــ  ــ   سنوات٨ سنوات إىل أقل من ٤من   ٢
  ــ  ــ  ــ  ــ   سنوات٨أكثر من   ٣

ج املقارنات البعدية يف اجلدول رقم  تائ ، ) سنوات٤أقل من ( فروق دالة إحصائياً بني اموعة األوىل وجود) ١٦(يتضح من ن
لصاحل ) ٢٦٧(، يف مقابل املتوسط )٣٠٦٫٣(لصاحل اموعة الثالثة ذات املتوسط األكرب )  سنوات٨أكثر من (واموعة الثالثة 
  .اموعة األوىل

، ) سنوات٨ سنوات إىل أقل من ٤من (اموعة الثانية وأظهرت أيضاً نتائج املقارنات البعدية وجود فروق دالة إحصائياً بني 
لصاحل ) ٢٦٧(، يف مقابل املتوسط )٣٠٦٫٣(لصاحل اموعة الثالثة ذات املتوسط األكرب )  سنوات٨أكثر من (واموعة الثالثة 
 .اموعة األوىل

تضح أن  اختالف  عينة الدارسة، يؤثر على مستوى الرضا عن بني أفراد ال) مدة اخلربة يف جمال العمل اإلرشادي(ومما سبق ي
  .العمل

مما يشري إىل حتقق الفرض الرابع يف هذه . فكلما زادت سنوات مدة اخلربة للمرشد، ارتفع مستوى الرضا عن العمل لديه
  .الدراسة

سة ، ودرا)م١٩٨٤(، ودراسة ناصر وحممود )م١٩٨٢(وتتفق هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة الشيخ وسالمة 
، )م١٩٩٦العمادي، (، ودراسة املفيدي )م١٩٩٣(، ودراسة املعمر )م١٩٩١(، ودراسة العتييب )هـ١٤١١(الدحيان والبابطني 
  ).هـ١٤١٧(ودراسة الشاجيي 

  ).هـ١٤١٧(، ودراسة العجاجي )م١٩٨٩مصطفى، (، ودراسة احلنبلي )هـ١٤٠٤(بينما ختتلف مع دراسة النعيم 



  )٨٥(

ظراً لكون اخلربة تؤدي إىل زيادة الثقة ويفسر الباحث هذه النتيجة م ن منطلق أمهية اخلربة يف جمال العمل اإلرشادي، ن
كما أن اخلربة تؤدي إىل . بالنفس والثقة باآلخرين فتزداد وتقوى عالقة املرشد مع زمالئه ومع التالميذ، ويزداد حبه للعمل وانتمائه له

مما يقضي على عوامل القلق والرتدد من الدخول يف جتارب جديدة مما جيعل اكتساب مهارات متجددة، وتنمي املهارات املكتسبة 
املرشد أكثر ثقة وأكثر محاساً وانتماء وأكثر خربة فريتفع مستوى رضاه عن عمله اإلرشادي ويسهم يف زيادة فاعلية املرشد وارتفاع 

  .مستوى أدائه
  

  -:الفرض اخلامس
لرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرشدي املرحلة االبتدائية تبعاً توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ا"

  ".ملتغري الراتب الشهري
باستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه واجلدول رقم    .يوضح النتيجة) ١٧(للتحقق من صحة الفرض قام الباحث 

  )١٧(جدول 
  ) الشهريالراتب(الفروق يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي حسب متغري 

  مستوى الداللة  )ف(قيمة   متوسط املربعات  جمموع املربعات  درجة احلرية  مصدر  التباين
  ٢٨٢٧٫٤  ٨٤٨٢٫٢  ٣  بني اموعات

  ١٣٢٤٫٨  ٨٤٧٩٣٫٤  ٦٤  داخل اموعات
    ٩٣٢٧٥٫٧  ٦٧  اموع الكلي

  
٢٫١٣٤١  

  
٠٫١٫٤٦  

مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة . الة إحصائياً، وهي غري د)٢٫١٣) =(ف(أن قيمة ) ١٧(يتضح من  اجلدول رقم 
  ).الراتب(إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى عينة الدراسة من مرشدي املرحلة االبتدائية تبعاً ملتغري 

  .مما يشري إىل عدم حتقق الفرض اخلامس يف هذه الدراسة
على مستوى الرضا عن العمل بشكل كبري، وميكن تفسري ذلك بارتفاع ويتضح من العرض السابق أن الراتب الشهري اليؤثر 

الراتب املقدم للمرشدين مقارنة بأصحاب األعمال املناظرة يف مؤسسات أخرى، كما ميكن تفسري ذلك باملعرفة املسبقة للراتب 
هبذا العمل   .املقدم للمرشد الطالبي قبل االلتحاق 



  )٨٦(

، ودراسـة  )م١٩٨٦(، ودراسة حسان والـصياد  )هـ١٤٠١(راسة العديلي وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه د        
  ).م١٩٩٦(، ودراسة منصور )م١٩٩١(، ودراسة العتييب )هـ١٤١٠(العيدروس 

  ).هـ١٤١٧(، ودراسة الشاحبي )هـ١٤١٠(بينما ختتلف هذه النتيجة مع دراسة البابطني 
  

  -:الفرض السادس
لرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرشدي املرحلة االبتدائية مبكة توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ا"

  ".املكرمة تبعاً للخصائص والصفات اإلرشادية
للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بتحديد الفروق وداللتها بني املرشدين ذوي مستوى الرضا املرتفع والذين ميثلون 

 العمل، واملرشدين ذوي مستوى الرضا املنخفض والذين ميثلون األرباع األدنى على مقياس الرضا عن%) ١٨(األرباع األعلى 
بالنسبة للدرجة الكلية ملقياس الصفات الشخصية الالزمة للمرشد%) ١٧( ك    .على مقياس الرضا عن العمل، وذل

  .يوضح النتيجة) ١٨(واجلدول رقم 
  )١٨(جدول 
 .واألدنى يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشاديالفروق يف الصفات اإلرشادية بني األرباعي األعلى 

  ذوي مستوى الرضا املرتفع
  ١٨=ن

  ذوي مستوى الرضا املنخفض
  ١٧=ن

  ع  م  ع  م

  قيمة
  )ت(

  إجتاه
  الفروق

  ال يوجد فروق  ١٫٩٠  ٨٫٦٧  ٩٩٫٠٥  ٤٫١٣  ١٠٣٫٣٨
قياس الصفات الشخصية عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات الدرجة الكلية مل) ١٨(ويتضح من اجلدول رقم 

الالزمة للمرشد لدى  مرشدي املرحلة االبتدائية ذوي مستوى الرضا عن العمل املرتفع واملرشدين ذوي مستوى الرضا عن العمل 
  .مما يشري إىل عدم حتقق الفرض السادس يف هذه الدراسة. املنخفض

الرضا عن العمل اإلرشادي كانت درجاهتم وتدل هذه النتيجة إىل أن كال من املرشدين مرتفعي الرضا ومنخفضي 
عد توفرها ضرورة لكل من ميارس العمل اإلرشادي  متقاربة يف تقديرهم للصفات الشخصية اليت ينبغي أن يتحلى هبا  املرشد واليت ي

  .باعتباره عملية إنسانية، مما ينعكس إجيابياً على جناح العملية اإلرشادية



  )٨٧(

  . الدراسات اليت سبق استعراضها مما يدل على انفراد هذه الدراسة هبذه النتيجةوهذا اجلانب مل  يكن ذو أمهية يف
  : الفرض السابع

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اخلصائص والصفات اإلرشادية بني مرشدين املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري "
  ". املتخصصني مبكة املكرمة

  : واجلدول التايل يوضح النتيجة) ت(ستخدام اختبار للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث با
  ) ١٩(جدول 

بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني    الفروق يف اخلصائص والصفات اإلرشادية 
  املرشدين املتخصصني

  ٣٤= ن 
  املرشدين غري املتخصصني

  املتغري  ٣٤=ن 
  ع  م  ع  م

قيمة 
  )ت(

  اجتاه الفروق

  ١٫٠٩  ٧٫٠٨  ١٠٠  ٨٫٦٠  ١٠٢٫٠٨  اخلصائص والصفات اإلرشادية 
ــد  توجــــــــ ال 

  فروق 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اخلصائص والصفات اإلرشادية بني مرشدي ) ١٩(ويتضح من اجلدول رقم 

 الباحث هذه املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني مما يشري إىل عدم حتقق الفرض السابع يف هذه الدراسة، ويرجع
النتيجة إىل أن استجابات مرشدي املرحلة االبتدائية ملقياس الصفات واخلصائص اإلرشادية كانت متقاربة حيث أن تقديرهم هلذه 
ت يف نفس املستوى، وهذا يرجع إىل أن هذه اخلصائص تعترب خصائص غالباً  هبا املرشد كان لتزم  يت ينبغي أن يتحلى وي الصفات ال

ة بني املرشدين حيث تشكل شخصية املرشد وتلعب الدور األكرب والفاعـل يف تطـوير وتنميـة شخـصيته         تكاد تكون مشرتك  
اإلرشادية مما ينعكس إجيابياً على مستوى أداءه للعملية اإلرشادية، غري أن هذه التقديرات ال تقتضي بالضرورة أن تكون مطبقة 

رشدين غري املتخصصني أمهية هذه الصفات ورغبتهم يف االلتزام هبا إال أن فعلياً أثناء أداء العملية اإلرشادية، فقد يرى بعض امل
واقعهم يشري إىل أهنم يتحلون هبا بدرجة أقل مما جيب أن يكونوا عليها، فالتمتع باملظهر الشخصي الالئق قد يكون أمراً سهال للمرشد 

 أكثر صعوبة للمرشد غري املتخصص، وخاصة يف بداية عمله غري املتخصص إال أن تناول العالقات اإلرشادية املهنية مبوضوعية يعد
ظراً ملا حتتاج هذه العالقة من إعداد علمي متخصص ومهارة فائقة وخربة علمية وعملية مل يتم إعداد غري املتخصصني  اإلرشادي ن

  .عليها



  )٨٨(

توصل إليه الغامدي       اللـة إحـصائية يف   الذي أشـار إىل وجـود فـروق ذات د   ) هـ١٤١٣(وختتلف هذه النتيجة مع ما 
بني املرشدين املؤهلني وغري املؤهلني   . اخلصائص اإلرشادية 



  )٨٩(

  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  

  : ملخص نتائج الدراسة -
  التوصيات و املقرتحات  -
  البحوث والدراسات املقرتحة  -

  
  



  )٩٠(

  ملخص النتائج
  -:توصلت الدراسة احلالية إىل النتائج التالية

مل اإلرشادي بشكل عام بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري يوجد اختالف يف مستويات الرضا عن الع -١
  .املتخصصني

 يوجد اختالف يف مستويات الرضا عن العمل اإلرشادي يف كافة أبعاد الرضا عن العمل اإلرشادي بني مرشدي املرحلة  -٢
الرضا (، والبعد الرابع عشر )قديرالرضا عن االعرتاف والت(االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني عدا البعد الثاني 

  ).عن العالقات مع الرؤساء والزمالء والتالميذ
بني مرشدي املرحلة االبتدائية  -٣ بشكل عام   توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي 

  .املتخصصني وغري املتخصصني، لصاحل املرشدين املتخصصني
يف مستوى الرضا عن  العمل اإلرشادي يف  كل بعد من أبعاد الرضا عن العمل بني   توجد فروق ذات داللة إحصائية       -٤

االعـرتاف  (عدا أبعاد . مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني وغري املتخصصني، لصاحل املرشدين املتخصصني   
اليت )  والزمالء والتالميذالعالقة مع الرؤساء(و) ضمانات العمل(و) الراتب(و) ظروف العمل وبيئته املادية(، و)والتقدير

هبا فروق دالة إحصائياً   .مل توجد 
بشكل عام لدى مرشدي املرحلـة       -٥ يف مستوى درجة الرضا عن العمل اإلرشادي   توجد فروق ذات داللة إحصائية 

  .االبتدائية تبعاً ملتغري املؤهل العلمي
يف مستوى ودرجة الرضا عن العمل اإلرشا -٦ بشكل عام لدى مرشدي املرحلة  توجد فروق ذات داللة إحصائية  دي 

جمال اإلرشاد   .االبتدائية تبعاً ملتغري مدة اخلربة يف 
بشكل عـام لـدى مرشـدي املرحلـة              -٧  ال توجد فروق ذات إحصائية يف مستوى ودرجة الرضا عن العمل اإلرشادي 

  .االبتدائية تبعاً ملتغري الراتب الشهري
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى ود -٨ رجة الرضا عن العمل اإلرشادي بشكل عام لدى مرشدي املرحلة  ال 

  .االبتدائية تبعاً ملتغري اخلصائص والصفات الشخصية الالزمة للمرشد
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اخلصائص والصفات اإلرشادية بني مرشدي املرحلة االبتدائية املتخصصني  وغري  -٩

  . املتخصصني مبكة املكرمة



  )٩١(

  ت واملقرتحاتالتوصيا
  -:انطالقاً من نتائج الدراسة فإن الباحث يطرح التوصيات التالية

يف سـاحة العمـل                -١ عدم االعتماد على تكليف غري املتخصـصني بالقيـام بالعمليـة اإلرشـادية، واحلـد مـن تواجـدهم 
  .اإلرشادي، وإحالل املرشدين املتخصصني بدالً عنهم

صني املؤهلني، والعمل على رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي، وعقد دورات  التوسع يف زيادة إعداد املرشدين املتخص -٢
  . تدريبية متواصلة، للتعرف على كل ما يستجد يف العمل اإلرشادي

 توفري قدر مناسب من احلرية اإلرشادية للمرشد يف اختاذ القرارات، وإعطاءهم فرصة للمشاركة يف برامج اإلعداد،  -٣
طيط حتى يزيد والءهم وحتمسهم للعمل مما ميكنهم من استخدام مهاراهتم وقدراهتم يف إجناز وفرصة للمشاركة يف التخ
  .أعماهلم بارتياح وسعادة

مؤهالت عليا -٤ ظام حوافز للحاصلني على    . توفري فرص النمو املهين والرتقي للمرشدين، وإجياد ن
إكساهبم املزيد من اخلربات املساعدة يف تطوير  النبيل من خالل -اإلنساني– إشعار املرشدين بقيمة عملهم اإلرشادي  -٥

  .العمل وحتسينه، ومن خالل توفري العديد من املزايا واخلدمات اانية واملخفضة للمرشدين
 العمل على نشر الوعي اإلرشادي ألفراد اتمع وخاصة اآلباء واألمهات لتعديل وتصحيح املفاهيم واالجتاهات السالبة  -٦

  .ادية وجتاه القائمني هباجتاه العملية اإلرش
يت تعمل على تطوير وحتسني العملية اإلرشادية -٧   . االستمرار يف إجراء البحوث والدراسات النفسية املتخصصة ال

  



  )٩٢(

  البحوث والدراسات املقرتحة
  

توصلت إليه الدراسة احلالية ما يلي   -:يقرتح الباحث يف ضوء ما 
  .طبيعة املشكالت املعيقة للعمل اإلرشاديدراسة العالقة بني الرضا عن العمل للمرشدين و -١
يف املراحل التعليمية املختلفة -٢   . دراسة مقارنة ملستوى الرضا عن العمل للمرشدين 
  . دراسة العالقة بني رضا املرشد عن عمله ومستوى أدائه للعملية اإلرشادية -٣
  .احلكومية واملدارس اخلاصة دراسة فاعلية اإلرشاد وكفاءته لدى مرشدي مراحل التعليم العام يف املدارس  -٤
ج الدراسة -٥ تائ مناطق تعليمية أخرى للتحقق من ن  . إجراء دراسات مماثلة يف 

  
 
 

  



  )٩٣(

  
  

  
  
  
  
  

  قائمــــة املراجــــــع 



  )٩٤(

  مــــراجــــــــــع الدراسة
  .القرآن الكريم -١
يف أجهزة األمن العربية) هـ ١٤١٨( أبو شيخه ، نادر أمحد  -٢  أكادميية نايف العربية للعلوم  .الرضا الوظيفي لرجل األمن 

  .الرياض: األمنية
هم ) م ١٩٩١(أمحد ، شكري سيد  -٣ الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الرياضيات وعالقته بتأهيلهم العلمي وخربـت

   . ٣١٥ ـ ٢٧٩ ص ص )٨(العدد  ، جامعة قطر ، حولية كلية   الرتبية.التدريسية
جامعة .  لرضا الوظيفي للقوى البشرية العاملة يف اململكة العربية السعوديةا) هـ١٤٠٢(أسعد ، حممد ورسالن ، نبيل  -٤

  . جدة: امللك عبدالعزيز ،كلية االقتصادواإلدارة 
٥-  من االحنراف يف املرحلة الثانوية املطورة  دور التوجيه واإلرشاد النفسي يف الوقاية) م ١٩٩٠(  األمسري ، سعد عبدا

  .الرياض: تري غري منشورة ، أكادميية نايف للعلوم األمنيةرسالة ماجس . مبدينة الرياض
مبستوى الرضا الوظيفي لدى معلمي املرحلة  املتغريات املرتبطة) هـ ١٤١٠(  البابطني ، عبدالرمحن بن عبدالوهاب  -٦

: جامعة امللك سعودرسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  الرتبية ،  . )دراسة ميدانية (   الثانوية املطورة يف مدينة الرياض
  . الرياض

ظريات اإلرشاد والعالج النفسي) م ١٩٩٢( هـ .  باترسون ، س  -٧   .الكويت: ترمجة حامد الفقي ، دار القلم . ن
خان ، حممد  -٨  املمارسات الواقعية واملثالية لعملية التوجيه واإلرشاد كما يدركها )هـ ١٤١٢(بار ، عبداملنان وأمري 

يف بعض مدن اململكة العربية السعودية طالب املرحلة الثانوية    .مكة املكرمة: كلية الرتبية ،مطابع جامعة أم القرى.  
دراسة تقوميية حتليلية ملدى فاعلية برنامج اإلرشاد والتوجيه الرتبوي واملهين إلعداد ) هـ ١٤١٥( بار ، عبد املنان مال  -٩

بكلية الرتبية    . مكة املكرمة: رىمطابع جامعة أم الق. املرشدين بقسم علم النفس 
أراء املرشدين الطالبيني املتخرجني يف بعض اجلامعات السعودية يف متطلبات برنامج ) هـ ١٤١٨( بار ، عبد املنان مال  -١٠

 ، جامعة عني مشس ، القاهرة ،   جملة كلية الرتبية وعلم النفس. التوجيه واإلرشاد الطالبي وخصائص املرشد ومهاراته 
   .٤٢-١ ص ص  )٢١(العدد 

سعيد  -١١ املطورة يف حتقيق إحتياجات الطالب  دور اإلرشاد األكادميي يف الثانويات) م ١٩٩٠(  احلازمي ، عبدالرمحن 
ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة ام القرى . مبنطقة مكة املكرمة التعليمية   .  مكة املكرمة: رسالة 



  )٩٥(

لبناء العاملي ألمناط القيادة الرتبوية وعالقة هذه األمناط بالرضا ا) م ١٩٨٦(  حسان ، حسن ، والصياد ، عبدالعاطي  -١٢
 ص ص   )١٧( العدد ، رسالة اخلليج العربي . الوظيفي للمعلم وبعض املتغريات األخرى يف املدرسة املتوسطة السعودية 

١٥١ – ٩٧.   
بفعالية املرشد ا) م ١٩٨٢(  اخلطيب ، صاحل أمحد  -١٣ يت ترتبط  رسالة ماجستري غري  . ملدرسيالعوامل الشخصية ال

  األردن:  منشورة ، جامعة اليوموك
يف ختطيط برامج التوجيه واإلرشاد) هـ١٤٠٥( الدوسري ، صاحل جاسم  -١٤ مكتب الرتبية العربي  . االجتاهات العلمية 

   . ٢٨٥ ـ ٢٣٥، ص ص ) ١٥( العدد الرياض، : لدول اخلليج
املدارس الثانوية العامة مبدينة الرياض حنو  إستطالع أراء معلمي) هـ ١٤١١(  الدحيان ، حممد ، والبابطني ، عبدالعزيز  -١٥

  . مكة املكرمة: جامعة ام القرى ، مركز البحوث الرتبوية والنفسية . رضاهم عن مهنة التعليم
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة  .   العوامل املؤثرة يف فعالية املرشد املدرسي  ) م  ١٩٨٦( الرحال ، سامية     -١٦

  . األردن: الريموك
  . القاهرة: عامل الكتب. التوجيه واالرشاد النفسي) م ١٩٨٠( زهران ، حامد عبدالسالم  -١٧
اللقاء السنوي الثاني ، جامعة  . التوجيه واإلرشاد الطالبي بني النظرية والتطبيق) هـ١٤١٠( الزهراني ، أمحد مخيس  -١٨

  . الرياض: امللك سعود
احلاجـات اإلرشـادية لطلبـة املرحلـة الثانويـة كمـا يـدركها املـدراء واملعلمـون          ) ـ ه١٤١١( الزهراني ، حممد سعيد   -١٩

  . مكة املكرمة: رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى . واملرشدون والطلبة يف منطقة الباحة
ة دكتوراة غري منشورة ، رسال . الرضا عن العمل بني معلمي املرحلتني االعدادية والثانوية) م ١٩٧٨( الزير ، وفاء حسني  -٢٠

  . كلية الرتبية ، جامعة املنصورة 
ف التعليمية مبدارس التعليم العام الثانوي ) هـ ١٤١٧(الشاحبي ، طالل بن أمحد  -٢١ الرضا الوظيفي لدى شاغلي  الوظائ

  . ملكرمةمكة ا: رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى . احلكومية واألهلية مبدينة  جده
حمروس  -٢٢ دراسة يف منطقة الرياض ، اللقاء السنوي  . حتليل مهين لعمل املرشد الطالبي) هـ ١٤١٠( الشناوي ، حممد 

يف التعليم، جامعة امللك سعود   .الرياض: الثاني للتوجية واإلرشاد الطالبي 



  )٩٦(

حممد  -٢٣ جملة دراسات اخلليج واجلزيرة  . الرضا املهين لدى املعلمني يف دولة قطر) م١٩٨٢(الشيخ ، سليمان وسالمه ، 
ت ، العربية    . ١١٨ ـ ٨٦ ص ص  )٣٠(العدد  ، جامعة الكوي

غ ، حممد بن حسن  -٢٤ مطابع جامعة أم  . التوجيه واإلرشاد الطالبي دراسة لنماذج من التجارب العاملية) هـ ١٤١٣( الصائ
  . مكة املكرمة: القرى

غ ، سليمان  -٢٥ برامج التوجيه واإلرشاد الطالبي يف اململكة) ـه١٤١٠( الطريري ، عبدالرمحن والصائ اجلمعية  . تقويم 
  . الرياض: السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية

رسالة ماجستري غري  . املرحلة الثانوية يف األردن الرضا عن العمل عند معلمي ومعلمات) م ١٩٧٠(  الطوباسي ، عادل  -٢٦
  . ألردنا: منشورة ، كلية الرتبية  ، اجلامعة األردنية

 . مدركات املرشدين املدرسني لطبيعة العمل اإلرشادي يف املدارس املتوسطة والثانوية) هـ١٤١١(  الطويرقي، سامل  -٢٧
  . مكة املكرمة: رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى

اللقاء السنوي الثاني .واملأمولاإلعداد املهين للمرشد الطالبي بني الواقع ) هـ١٤١٠(  الطويل ، عبدالعزيز وامللحم ، ناصر  -٢٨
  . الرياض: ، جامعة امللك سعود

ق ، ناصف    -٢٩ : حبوث السلوك التنظيمي ، دار القلم . الرضا الوظيفي وأثره على إنتاجية العمل) هـ١٤٠٦( عبداخلال
ت   .الكوي

  .الرياض: توزيعدار اهلدى للنشر وال . مدخل إىل اإلرشاد الرتبوي والنفسي) هـ١٤١٢( عبدالسالم، فاروق وآخرون  -٣٠
حسن     -٣١  ، جامعـة  الـة الرتبويـة  . الرضا عن احلياة اجلامعية لدى طالب جامعة الكويـت  ) م  ١٩٩٧(عبداللطيف ، 

ت    . ٣٤٧ـ٣٠١ ص ص)٤٣(، العددالكوي
  .األردن: دار الفكر للطباعة والنشر . البحث العلمي مفهومه وأدواته وأسـاليبه) م١٩٩٦(  عبيدان ، ذوقان وآخرون  -٣٢
 جملة اإلدارة العامة. الرضا الوظيفي بني موظفي القطاعني احلكومي واخلاص يف دولة الكويت ) م ١٩٩١(  ، آدم العتييب -٣٣

ص ص  )٦٩( العدد الرياض ،     . ٦٢ ـ ٣١ 
الرضا الوظيفي لدى معلمي املواد اإلجتاعية يف املدارس املتوسطة مبدينة ) هـ ١٤١٧(  العجاجي ، عبدا إبراهيم  -٣٤

ببعض املتغريات الرياض وعال  ٢٧٧، ص ص  )٢( العدد  ، العلوم الرتبوية ،  )٩( الد  ، جملة جامعة امللك سعود.  قتة 
– ٣١٣.   



  )٩٧(

. الرضا الوظيفي لإلدارة الوسطى يف أجهزة اإلدارة العامة يف األردن ) م ١٩٩٥(   العدوان ، ياسر وعبداحلليم ، أمحد  -٣٥
ص )١ (العدد، ١١ الد  ،جملة أحباث الريموك    .  ٣٧ ـ ٩ ص 

 . موظفي األجهزة احلكومية يف مدينة الرياض دراسة ميدانية الجتاهات ومواقف) هـ ١٤٠١(  العديلي ، ناصر حممد  -٣٦
  . الرياض: رسالة ماجستري غري منشورة ، معهد اإلدارة العامة

جملة .  باململكة العربية السعودية الدوافع واحلوافز والرضا الوظيفي يف األجهزة احلكومية) هـ١٤٠٣( العديلي ، ناصر  -٣٧
ص ) ٣٦(الرياض،  العدد : اإلدارة العامة    . ٨٧ ـ ٣٤ص 

ظرية ،( اإلرشاد النفسي والرتبوي  ) م ١٩٩٦(  عقل ، حممود عطا  -٣٨ دار اخلرجيي للنشر   . )الواقع واملمارسة  مداخل ن
ع   . الرياض: والتوزي

بدولة قطر وعالقته ببعض الرضا عن الع) م ١٩٩٦(  العمادي ، أمنية عباس  -٣٩ مل لدى معلمي ومعلمات التعليم العام 
ص  )١٣( العدد  ،    جامعة قطر ، حولية كلية الرتبية. املتغريات     .  ١٧٢ ـ ١٣٩ ص 

  . القاهرة: دار النهضة العربية. املرشد النفسي املدرسي ) م ١٩٨٤( عمر ، حممد ماهر  -٤٠
بـبعض اخلـصائص الدميوغرافيـة     الرضا الوظيفي ) م ١٩٩١(  العمري ، خالد   -٤١ للمشرفني الرتبويني يف األردن وعالقتـه 

   . ١٧٣ ـ ١٤٥ ص ص  )٤( العدد  ، الد السابع ، جملة أحباث الريموك. والوظيفية للمشرف 
مستوى الرضا الوظيفي ملديري املدارس يف األردن وعالقته ببعض خصائصهم الشخصية ) م ١٩٩٢(العمري ، خالد  -٤٢

لبحوث والدراسات .والوظيفية     .  ٣٦ ـ ١١ ص ص )٢(العدد  ، الد السابع ، جملة مؤته ل
الرضا الوظيفي وعالقته مبستوى الطموح لدى املمرضات السعوديات وعالقته ببعض ) هـ ١٤١٠( العيدروس ، لولو  -٤٣

جامعة أم القرى .  املتغريات الشخصية واملهنية    .مكة املكرمة: رسالة ماجستري غري منشورة ، 
اخلصائص اإلرشادية واإلستعداد  االجتماعي لدى املرشدين املؤهلني وغري املؤهلني يف ) هـ١٤١٣( الغامدي ، مساعد  -٤٤

  . مكة املكرمة: رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أم القرى. ة املرحلة الثانوي
الد  ،  جملة أحباث الريموك . مشكالت املرشـدين الرتبويني يف األردن ) م ١٩٩٥( فرح ، عدنان وعامودي ، كفى  -٤٥

   . ٢٩١ـ٢٦٥ص ص ) ١(  العدد ،احلادي عشر
  .الرياض: دار املريخ . اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبـوي) هـ ١٤٠١(  القاضي ، يوسف وآخرون  -٤٦
  . بريوت: دار اجليل . التوجية واإلرشاد النفسي) م ١٩٩٧(  القذايف ، رمضان حممد  -٤٧



  )٩٨(

ظر أعـضاء هيئـة التـدريس    ) م ١٩٩١(  القرني ، علي بن سعد     -٤٨ وظائف اإلرشاد األكادميي ومشكالتة من وجهة ن
   ص ص  )٢( ، العدد  العلوم الرتبوية  )٣( الد  ، جملة جامعة امللك سعود. والطالب يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود 

٥٥٩ – ٥١٥ .   
رسالة ماجستري غري  . توى فعالية املرشد املدرسيالعالقة بني مسات الشخصية ومس) م ١٩٨٣( القيسى ، حممد  -٤٩

  . األردن: منشورة ، جامعة الريموك
بني اجلنسني يف الرضا املهين) م ١٩٩٣(  املشعان ، عويد سلطان  -٥٠ ت: دار القلم . دراسات يف الفروق    . الكوي
جملة رات العربية املتحدة ، الرضا الوظيفي ملعلمي املدرسة االعدادية باالما) م ١٩٨٩( مصطفى ، صالح عبداحلميد  -٥١

ص )٤٧( العدد  ، الرتبية اجلديدة ص     .  ٣١ ـ ٥ 
حممد  -٥٢ بن  الرتبويون واملوجهات الرتبويات وعالقتة بأدائهم  الرضا الوظيفي لدى املوجهني) م ١٩٩٣(  املعمر ، منصور 

جامعة امللك سعود . )دراسة ميدانية ( الوظيفي    .اضالري: رسالة ماجستري غري منشورة ، 
املؤمتر الثاني إلعداد معلم التعليم العام ، . ة إعداد املعلم املرشد وأمهيته الرتبوي) هـ ١٤١٣(  املغامسي ، سعيد بن فاحل  -٥٣

ص : جامعة أم القرى    .٣٥٨ ـ ٣٣١مكة املكرمة ، ص 
ندوة  . عايري املهنةاإلرشاد النفسي املدرسي مقارنة  بني الواقع وضوابط وم) هـ ١٤٠٩( املفدي ، عمر بن عبدالرمحن  -٥٤

  .الرياض: املعايري النفسية ، جامعة امللك سعود
جملة أحباث . الرضا الوظيفي لدى مديري العالقات العامة  يف اجلهاز احلكومي األردني ) م ١٩٩٦(  منصور ، حتسني  -٥٥

ص )٤(العدد ، الد الثاني عشر ، الريموك    .  ٢٧١ ـ ٢٥٣ ص 
٥٦-     ظرية هريزبـريج لقيـاس الرضـا  عـن العمـل يف التعلـيم الثـانوي مبنطقـة         ) م ١٩٩٣( آل ناجي ، حممد عبدا تطبيق ن

   . ٥٢ ـ ٧ ص ص )٨٠(العدد الرياض،  : جملة اإلدارة العامة. االحساء
متغريات الرضا الوظيفي يف عــالقتها ببعض العوامل لدى عينة من ) م ١٩٩٣(آل ناجي ، حممد واحملبوب ، عبدالرمحن  -٥٧

ص ص )٢٩(العدد . الكويت: الة الرتبويةالتعليم العام    مبنطقة االحساء باململكة العربية السعودية، معلمي ومعلمات 
   . ١٨٢ ـ ١٣٩

مدى رضا معلمي املدارس االبتدائية عن مهنتهم يف مدارس وكالة الغوث ) م ١٩٨٤( ناصر ، إبراهيم و حممود ، عطية  -٥٨
بع،  الرتبوية الة العربية للبحوث. الدولية يف األردن     .  ٨١ ـ ٦٥ ص ص  )١(العدد  ، الد الرا



  )٩٩(

 . املرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض واقع التوجية واإلرشاد املهين لطالب) م ١٩٩٢(  النافع ، أمحد محود  -٥٩
  . الرياض: رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود

رسالة ماجستري  . الرضا الوظيفي العضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية) هـ ١٤١٢(  نصر الدين ، مسري عبدا -٦٠
  . جدة: غري منشورة ، قسم إدارة األعمال ، جامعة امللك عبدالعزيز

رسالة ماجستري غري منشورة،  . الرضا عن العمل بني املدرسات وعالقته مبستوى الطموح) هـ ١٤٠٤( النعيم ، موضي  -٦١
  .الرياض: لك سعودجامعة امل

جملة جامعة اإلمام حممد بن . منوذج إسالمي . اإلرشاد النفسي ، خطواته وكيفيته ) هـ ١٤١١( النغيمشي ، عبدالعزيز  -٦٢
  . ٥١٤ ـ٤٦٣ ص ص )٤( العدد الرياض، : سعود

  . جدة: وقدار الشر. )الصحة النفسية الوقائية ( التوجيه واإلرشاد النفسي ) هـ ١٤٠٦( اهلامشي ، عبداحلميد  -٦٣
الة . التوجيه واإلرشاد الوظيفي واختيار التخصص يف املرحلة الثانوية التقليدية ) م ١٩٩٦( اهلاشل ، سعيد جاسم  -٦٤

ص )٥٤(العدد الكويت، : العربية للعلوم اإلنسانية    .  ١١١ ـ ٩٢ ص 
  .الرياض: ة العامة للتوجيه واإلرشاداإلدار . دليل املرشد الطالبي يف مدارس التعليم العام) هـ ١٤١٧( وزارة املعارف  -٦٥
سيد  -٦٦ الة . دراسة إستكشافية لدور املرشدين الطالبيني  يف الوقاية من تعاطي املخدرات ) م ١٩٩٧(يوسف ، مجعه 

   . ١٢٣ ـ ٨٦ص ص ) ٥٨( العدد الكويت، : العربية للعلوم اإلنسانية
  


