
 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020یولیو لسنة ، )الخامس(الجزء ، )187: (العدد

 

 

35 

 
 

  
  

  درجة استخدام املرشدين الرتبويني لتكنولوجيا احلاسوب
  من وجهة نظرهم يف العمل اإلرشادي

 
  
  
  

  إعداد
   البصلأبو  حممدنغم/ د           خوله عبد الرحيم غنيم/د
   

كلية االمرية رمحة ، قسم الرتبية اخلاصة وعلم النفس التطبيقي
  ألردن، االسلط، جامعة البلقاء التطبيقية، اجلامعية

 
 
 
 
 



في العمل درجة استخدام المرشدین التربویین لتكنولوجیا الحاسوب 
 اإلرشادي من وجھة نظرھم

  خولھ عبد الرحیم غنیم/ د
 نغم محمد أبو البصل/ د

 

 

36 

في العمل درجة استخدام المرشدین التربویین لتكنولوجیا الحاسوب 
  اإلرشادي من وجهة نظرهم

   البصلأبو  محمدنغم، *خوله عبد الرحیم غنیم
جامعـة البلقـاء ، كلیـة االمیـرة رحمـة الجامعیـة، قسم التربیة الخاصة وعلم النفس التطبیقـي

  .األردن، التطبیقیة
  jo.edu.bau@khowlagh :البرید االلكتروني*

 :المستخلص
فـي درجـة اسـتخدام المرشـدین التربـویین لتكنولوجیـا الحاسـوب   الدراسة الحالیة إلى تحدیـدهدفت

أي مـا ، ًمرشـدا ومرشـدة) 60(و تكونت عینـة الدراسـة مـن ، العمل اإلرشادي من وجهة نظرهم
 ولتحقیــق .ة العــشوائیةوقــد تــم اختیــار العینــة بالطریقــ، مــن مجتمــع الدراســة%) 0.66(نــسبته 

باعتبـاره المـنهج المالئـم لتحدیـد ووصـف الحقــائق  لمـنهج الوصـفياأهـداف الدراسـة تـم اسـتخدام 
ولمعالجـــة . فقـــرة) 42(حیـــث أعـــدت الباحثـــة  اســـتبانه تكونـــت مـــن، المتعلقـــة بـــالموقف الـــراهن

 أظهـرت نتـائج دوقـ، ًالبیانات إحصائیا تم استخدام المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة
كمــا أظهــرت ، الدراســة أن درجــة اســتخدام المرشــدین التربــویین لتكنولوجیــا الحاســوب متوســطة

ــــا  ــــة إحــــصائیة فــــي درجــــة اســــتخدام المرشــــدین لتكنولوجی النتــــائج عــــدم وجــــود فــــروق ذات دالل
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي درجـــة االســـتخدام  و ،الحاســـوب تعـــزى للجـــنس والخبـــرة 

 فـــي الحاســـوب دورات التدریبیـــةالـــو، یـــري المؤهـــل العلمـــي لـــصالح حملـــة الماجـــستیرتعــزى لمتغ
  . )INTL(لصالح الحاصلین على دورة 

  .درجة االستخدام المرشد التربوي، تكنولوجیا الحاسوب، العمل اإلرشادي، :لمفتاحیهاالكلمات 
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The Degree of Utilizing Computer Technology among 
Educational Guides in the Guidance Work 

from their Viewpoints 
Khowla Abdul-Rahim Ghnaim*, Nagham Mohammad Abu-Albasal 
 
Department of Special Education and Applied Psychology, Princess 
Rahma University Faculty, Al-Balqa Applied University, Jordan. 

*Email: khowlagh@bau.edu.jo 
 
ABSTRACT: 
The current study aimed to determine the degree of educational guides' 
utilization of computer technology in the counseling work from their 
viewpoints. The study sample consisted of (60) randomly selected 
female instructors and guides accounting for 0.66 % of the study 
population. To achieve the objectives of the current study, the 
descriptive method was used as the most appropriate approach to 
define and describe the facts related to the current research. The 
researcher prepared a questionnaire consisting of (42) items. For 
processing data statistically, the mathematical means and standard 
deviations were used. The results of the study showed that the degree 
of educational counselors' use of computer technology is medium. The 
results also showed that there were no statistically significant 
differences in the degree of the use of technology. The results also 
showed that there were no statistically significant differences in the 
degree of use due to the variables of scientific qualification. Finally, in 
terms of the training courses in the computer field, the results were in 
favor of those who attained INTL course.  
Keywords: educational guide, computer technology, guidance work, 
degree of use. 

  
  
  
  

 



في العمل درجة استخدام المرشدین التربویین لتكنولوجیا الحاسوب 
 اإلرشادي من وجھة نظرھم

  خولھ عبد الرحیم غنیم/ د
 نغم محمد أبو البصل/ د

 

 

38 

    :المقدمة واإلطار النظري
شــهد القــرن العــشرون تطــور تكنولــوجي  ظهــر فــرع جدیــد مــن فــروع علــم الــنفس اطلــق 

، االنفعالیــة، المعرفیــة(علیــه علــم الــنفس التكنولوجیــا وهــو العلــم الــذي یــدرس خبــرات اإلنــسان 
ویة اإلنـسان وتشمل ه، المتعلقة بتأثیر التطورات التكنولوجیة على السلوك اإلنساني، )السلوكیة

وفـــي المقابـــل ممارســـة ، اإلرشـــاد النفـــسي االلكترونـــي، العالقـــات االلكترونیـــة، علـــى االنترنـــت
اإلرشــاد بالــشكل التقلیــدي یتطلــب بیئــة مادیــة یتــشارك فیهــا كــل مــن المرشــد والمــسترشد فــي أن 

، واحــد ووجهــا لوجــه إال أن هــذا المفهــوم بــدا یتغیــر قلــیال مــن خــالل مجموعــة مــن الممارســین
الذین یقدمون على األقل جزءا من ممارستهم المهنیة في تقدیم خـدمات اإلرشـاد عبـر االنترنـت 

  ).، 2017، المومني(
إن دمــج بــرامج اإلرشــاد التربــوي بالتكنولوجیــا جــزء ال یتجــزأ مــن خطــة اإلرشــاد التربــوي 

إلرشــادي األكادیمیــة والنفــسیة للطــالب لــذلك نجــاح العمــل االتــي تركــز علــى التنمیــة المهنیــة و
وتــرتبط هــذه ،  بــشكل ســلیم وفاعــلعلــى فاعلیــة المرشــد وادائــه  لــدورهیعتمــد إلــى درجــة  كبیــرة 

واسـتمراره فـي ،  ومهـارات االتـصال والتواصـل لدیـهبعوامل عدة منها  كفایته الشخصیةالفاعلیة 
تطویر قدراته من خالل التعدیل واالكتـساب عـن طریـق بـرامج التـدریب المتخصـصة والمالئمـة 

كمـا ، لتي تبنى على أساس االحتیاجات واألولویات واإلمكانـات أمـر ضـروري للعملیـة التربویـةا
ر بیانــات حــول واقعــه واحتیاجاتــه أن مــستقبل اإلرشــاد التربــوي فــي المــدارس یعتمــد علــى تــوفی

 وضــمن مهــارات العــاملین فــي مجالــه واحتیاجــاتهم التدریبیــة ،محدداتــه وآفاقــهو، دوره وفوائــدهو
  ).2001 ،العاجز(

ویحتــاج العمــل اإلرشــادي مــع الطــالب فــي المــدارس إلــى مجموعــة مــن المهــارات التــي 
ویمكـــن ، ینبغـــي أن تتـــوافر لـــدى المرشـــد الطالبـــي لیقـــوم بانجـــاز هـــذا العمـــل علـــى اكمـــل وجـــه

إن العملیــة اإلرشــادیة ، تعریــف المهــارات األساســیة مــن خــالل تتبــع مراحــل اإلرشــاد األساســي
تمیــان إلــى مجموعــة مــن التخصــصات أو المهــن التــي تعــرف بأنهــا مهــن   یناديوالعمــل اإلرشــ

وهــذه المهــن تتطلــب مــن القــائم بهــا أن یــضع شخــصه داخــل هــذا العمــل وأن یكــون ، مــساعدة 
  ).Egan,1982.(مستعدا للعطاء دون ملل 

لذا أصبح اإلرشاد التربوي المدرسي یشغل مكانه كبیرة في التربیـة الحدیثـة التـي جعلـت 
األمـر الــذي أدى إلـى زیــادة دور المرشـد التربــوي وأهمیتـه فــي ،  محــور للعملیـة التربویــةالطالـب

تنمیـــة الـــصحة النفـــسیة للطـــالب وتقـــدیم الخـــدمات النفـــسیة واالجتماعیـــة ضـــمن إطـــار العملیـــة 
هــذه المــسؤولیة الكبیــرة والــدور المهــم للمرشــد التربــوي یتطلــب ). 2002، أبــو عیطــة(، التربویــة

لتـساعده فـي توظیـف علومـه ، صة وثقافـة عامـة فـي مجـاالت وعلـوم متعـددةمنه معرفة متخصـ
ونــة فــي تنــوع أســالیبه اإلرشــادیة ومهاراتــه واإلمكانــات المتــوفرة لــه لممارســة مهامــه بمهنیــة ومر

  ).2003، األسدي و ابراهیم(
  على المرشدین الذین یضعون حدود لعملهم داخل أسـوار المدرسـة أن یطـورو عملهـم 

وهذا التحول في طریقـة تقـدیم ، ادة من خالل إنشاء شبكة تعاون مع مكونات المجتمعلیكونوا ق
ًالخـــدمات اإلرشـــادیة یكـــون باالســـتعانة بتكنولوجیـــا الحاســـوب التـــي أصـــبحت جـــزء مهمـــا مـــن 
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كمـا أنـه ، وهو ال یهدف إلى تغییر معـالم اإلرشـاد المدرسـي، برنامج  اإلرشاد المدرسي الشامل
حیث أن امتالك المرشد للمهـارات المتعلقـة ، ات األساسیة للمرشد التربويلیس بدیال عن المهار

، باستخدام تكنولوجیا الحاسوب  یجعل من عملیة تلبیة الحاجات اإلرشادیة للطلبة أكثـر سـهولة
وبـــــــــــــــــاحتراف ومهنیــــــــــــــــة أعلـــــــــــــــــى ، ٕوأكبــــــــــــــــر متعــــــــــــــــة و فاعلیـــــــــــــــــة واثــــــــــــــــارة  وتنویــــــــــــــــع

)Sabella,Poynton&Issacs,2010.p30. (  
ــــت تك ــــذ وقــــت قریــــب كأحــــد لقــــد دخل ــــدان اإلرشــــاد المدرســــي من ــــا الحاســــوب می نولوجی

ٕولقــد عــرف بیــرون وتــایلور واجــالس ولــیس ، التحــدیات التــي تواجــه المرشــد فــي القــرن الحــالي
)Peron, Taylor, Glass, and Leys 2010, pp78 (  تكنولوجیـا الحاسـوب  بأنهـا

طریــق اسـتخدام الوســائل اإللكترونیــة التقنیـات المــستخدمة لنقـل ومعالجــة وتخــزین البیانـات عــن 
، )Short Message Service ,SMS( والرسـائل النـصیة ، التـي تـشمل البریـد اإللكترونـي

ووسـائل التواصـل االجتماعیـة مثـل الفیـسبوك ، )Skype(والدردشة على الفیـدیو  مثـل سـكایب 
)facebook( ، كمــــا وتــــم تعریفهــــا بأنهــــا أجهــــزة الحوســــبة المختلفــــة)الكمبیــــوتر مثــــل أجهــــزة 

والتي لـدیها قـدرة عالیـة علـى تنفیـذ مجموعـة واسـعة مـن وظـائف ) والهواتف المحمولة والهواتف
 بأنها أجهـزة تـربط بـین :كما وتعرف تكنولوجیا الحاسوب بأبسط المفاهیم، االتصال والمعلومات

 . موقعین أو أكثر
 رفـع :یـدة مثـلأن تكنولوجیا الحاسوب یمكـن أن تحقـق فوائـد عد) 2005(ویرى بختي  

وتقلـیص اإلجـراءات اإلداریـة واالسـتخدام األمثـل للطاقـات ، وزیادة دقـة البیانـات، مستوى األداء
: وأن مـــن أهـــم مزایاهـــا. ممـــا یـــسمح لتلـــك الطاقـــات البـــشریة التفـــرغ ألعمـــال أخـــرى، ألبـــشریة

 ،سـسةتخفیض التكالیف المستخدمة إلنجاز الملفات الورقیة التـي تأخـذ مـساحة واسـعة مـن المؤ
وتعمــل علــى زیــادة الكفــاءة والفاعلیــة مــن ، كــذلك الــسرعة والدقــة فــي إنجــاز األعمــال المطلوبــة

ویعود ذلـك إلـى التنـسیق بـین الـدوائر واألقـسام اإلداریـة ، خالل القیام باألعمال على أكمل وجه
 تــــوفیر ،ُتعــــین قنــــوات االتــــصال بــــین المـــستویات اإلداریــــة المختلفــــة فــــي المؤســــسة، المختلفـــة

لظــروف البیئیــة المناســبة التخــاذ القــرارات الــصحیحة وذلــك مــن خــالل تــوفیر المعلومــات بأقــل ا
والتنبـؤ بمـستقبل المؤسـسة واالحتمـاالت المتوقعـة لحـدوث أي خلـل فـي ، وقت وبشكل مختـصر

اســتخدام أســالیب جدیــدة لمواكبــة التطــورات ، المؤســسة یحــول دون تحقیــق األهــداف المطلوبــة
جیــة وذلــك مــن أجــل تحقیــق األهــداف القیــام علــى حفــظ البیانــات والمعلومــات العالمیــة والتكنولو

وعنــد تطبیــق تكنولوجیــا الحاســوب ، الــضروریة التــي تحتاجهــا المؤســسة الســتمرارها فــي عملهــا
یحــدث تغیــرات اساســیة فــي العملیــة التربویــة ویــساعد بــشكل خــاص فــي اتخــاذ القــرار المناســب 

ًكمــا ویحــدث تحــوال تــدریجیا مــن اإلدارة المكتبیـــة ، لومــاتوالــسریع المبنــي علــى الحقــائق والمع ً
أن ) 2014(كمــا أشــارت القزوینــي ، التقلیدیــة إلــى اإلدارة اإللكترونیــة إلــى المكتــب االفتراضــي

  :هناك وظائف عدیدة  لتكنولوجیا الحاسوب وتتلخص فیما یلي
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وتحلیلهـا لیـتم فهمهـا وهي عملیة معالجة ألبیانات للحصول على ألمعلومـات  :المعالجة: والأ
  وتشتمل عملیة، من قبل المستخدمین

 :المعالجة على عدة عملیات منها
حیث یتم الحصول علـى معلومـات مفیـدة وذات قیمـة مـن خـالل معالجـة  :معالجة البیانات -أ

 .والرسائل، واألرقام، الرموز
 وهادفــة بحیــث تكــون واضــحة، الحــصول علــى معلومــات نهائیــة: تحلیــل المعلومــات/ تفــسیر -

ًبعد تحویلها إلى أشكال مختلفة تكون أكثر تفصیال وتنوعا ودقة ً. 
وتتـــضمن هـــذه المرحلـــة المـــساعدة فـــي إدخـــال البیانـــات وعرضـــها  :معالجـــة النـــصوص -ب 

ونـــشرات إخباریـــة ، بــصورة جذابـــة عـــن طریــق صـــیاغة الوثـــائق النــصیة علـــى شـــكل مراســالت
 .وتقاریر

بحیـث یقـوم الفـرد ، وت علـى شـكل معلومـات ضـوئیة التعامـل مـع الـص:معالجة األصوات -ت
 .بالتحدث ألمباشر مع أنظمةالحاسوب لیتم توجیهها وتنفیذها إلجراءات محددة

ومن ، یتم استقبال المعلومات على شكل صور ورسوم ومعلومات مرئیة:  معالجة الصورة-ث
 تحویلهـا بــین أو مـن خــالل، ثـم تحویلهـا إلــى أشـكال بحیــث یمكـن إدارتهــا مـن خـالل الحاســوب

  .األفراد
بحیـث تقــوم تكنولوجیـا المعلومــات بإیجـاد معلومــات : تولیــد البیانـات والمعلومــات-ثانیـا 

، أو صـور، عن طریق معالجة البیانات وتنظیمها بشكل مفیـد سـواء كانـت علـى شـكل أصـوات
 .ًوأحیانا یتم تولید المعلومات بشكل أصلي وشكل جدید، أو نصوص

تقــوم أجهــزة الحاســـوب أو األجهــزة األخــرى علـــى :  والمعلومـــاتتخـــزین البیانــات-ثالثــا
حیـث أن المعلومـات ال تأخـذ ، تخزین البیانات والمعلومات حتى یتم استخدامها في وقت الحق

  .حیز كبیر داخل هذه األجهزة ألنه یتم تحویلها إلى صیغة مشفرة وال یفهمها إال الحاسوب
فهــو جهــاز ، ونــات نظــام العمــل اإلداريیعــد الحاســوب المكــون الرئیــسي مــن مك     و

مـسبقا مـن قبـل الـشركات المـصنعة لتلـك التكنولوجیـا حیـث  إلكترونـي یعمـل ضـمن بـرامج معـدة
یتضح بقدرته على استقبال البیانات  ومعالجتها  واسترجاعها  بسرعة ودقة  فائقـة  و إخراجهـا 

 ).         2011، ، الفریحات( بصورة معلومات تفید العالمین في الحقل اإلداري 
  : للمرشد ال یستطیع إهمالها ومنهاومع تقدم تكنلوجیا ألحاسوب أصبح هناك مهام وأدوار     
او المحادثـة بالـصوت او ، ویتم من خالل االنترنـت وغـرف الدردشـة: اإلرشاد اإللكتروني: ًأوال

  .وخدمات المحادثة اإللكترونیة، الصورة باستخدام الكامیرات
  )Chang &Chang , 2004:Hyden et al,2008(.   
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حیـث یـستطیع المرشـد اإلطـالع  :)Web Sites(  اإلطـالع علـى المواقـع اإللكترونیـة :ثانیا
واإلطــالع علــى مواقــع ، علــى مواقــع الكترونیــة خاصــة بمــدارس معینــة لالســتفادة مــن خــدماتها

عـات واالسـتفادة الجامعات للتعرف على شروط المنح الدراسـیة او شـروط القبـول فـي هـذه الجام
                  مـــن هــــذه المعلومــــات فــــي تقــــدیم خــــدمات اإلرشــــاد والتوجیــــه المهنــــي للطلبــــة داخــــل المدرســــة 

) Harris-Bowlsbey&Sampson,2005(  .  
ـــا ـــي : ًثالث ـــد االلكترون یـــستطیع المرشـــد التربـــوي اســـتخدام البریـــد ):E-Mail(المراســـلة بالبری

علومـــات التـــي تـــساهم فـــي فهـــم مـــشكالت الطلبـــة أو لمراســـلة ٕااللكترونـــي الســـتقبال وارســـال الم
  ).Jonson & Dairy 2008(أولیاء األمور الذین یصعب حضورهم إلى المدرسة 

اذ یــستطیع المرشـــد التربـــوي   :)E- Mentoring( المتابعـــة والتوجیـــه االلكترونـــي :ًرابعــا
 عالقــات طویلــة المــدى مــع باســتخدام الوســائط  االلكترونیــة  مثــل البریــد االلكترونــي أن ینــشئ

 وهي طریقة  تـوفر لهـم  نمـاذج ایجابیـة یحتاجونهـا ، الطلبة الصغار والیافعین  لتبادل الخبرات
  ) .Reide,2003(خالل نموهم  

فالمرشـد هـو حلقـة الوصـل  :المهام المتعلقة بالـشراكة مـع األسـر والمجتمـع المحلـي: ًخامسا
 بإمكانه قیادة عملیة التواصـل بمـا یعـود بالمنفعـة  و، بین المدرسة واألسر ومؤسسات المجتمع

ـــــــه االنفعـــــــالي واالجتمـــــــاعي وتحـــــــصیله األكـــــــادیمي، علـــــــى صـــــــحة الطالـــــــب النفـــــــسیة                 وتوافق
 )Bryan &Henry,2008.(  

     لذلك لقد تم تبني فكـرة إدخـال  تكنولوجیـا الحاسـوب فـي لـب العملیـة التعلیمیـة فـي 
لـــذلك اتخـــذت وزارة التربیـــة والتعلـــیم إجـــراءات عملیـــة إلرســـاء ، التعلیماألردن بهـــدف االرتقـــاء بـــ

ولــضمان ، قواعـد الـتعلم اإللكترونـي وتـوفیر المـصادر التعلیمیــة والمنـاهج عبـر شـبكات المعرفـة
بتــدریب ) 2002(فقــد بــدأت وزارة التربیــة والتعلــیم ومنــذ عــام ، اســتخدام هــذه التقنیــات الحدیثــة

ي الـــوزارة علـــى اســـتخدام تكنولوجیـــا المعلومـــات واالتـــصاالت جمیـــع معلمـــي ومرشـــدي ومـــوظف
حیــث یــشیر عربیــات . والحاســوب واســتغاللها لتحــسین العملیــة التعلیمیــة واإلرشــادیة واإلداریــة 

  :إلى  مجموعة من الخصائص اإلرشادیة عبر الحاسوب تتمثل باالتي، )2014(
نمـط ، وفقا لعدد مـرات تكرارهـاوقد تختلف ، طریقة توصیل الخدمة اإلرشادیة عبر الحاسوب .1

  .تكلفة الحلقات اإلرشادیة ، االتصال
ســـهولة الـــدخول إلـــى البرنـــامج اإلرشـــادي مقارنـــة مـــع الطریقـــة ، ســـرعة الخدمـــة اإلرشـــادیة .2

  .التقلیدیة وهذه الخدمة متوفرة على مدار الیوم 
التهم األشخاص الذین لدیهم مشكالت محرجة فإنهم بسهولة یستطیعون أن یعبروا عن مشك .3

  .ویتلقون اإلرشاد وبدرجة عالیة من السریة
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ســهولة وصــول األشــخاص الــذین هــم بحاجــة لإلرشــاد الــذي یحجمــون عنــه بــسبب اســتعمال  .4
تقالید اإلرشاد النفسي وجراءتـه وذلـك بـسبب الـصعوبات فـي انتقـالهم مـن مكـان إلـى أخـر أو 

ًالمقابلــة وجهــا لوجــه اإلعاقــة الشخــصیة أو الحاجــة للــسریة أو الخجــل أو الخــوف مــن موعــد 
  .والتفاعل المباشر

       وفیما یتعلق باإلرشاد التربوي النفسي في مدارس المملكة األردنیة الهاشمیة فقـد اهتمـت 
وزارة التربیــة والتعلــیم بتــدریب المرشــدین والمرشــدات علــى كیفیــة اســتخدام الحاســوب مــن خــالل 

مـــن أجـــل تفعیـــل اســـتخدام .ًجانـــا لهـــم م) ICDL(عقــد دورة الرخـــصة الدولیـــة لقیـــادة الحاســـوب 
وبـدأت بعـض المـدیریات فـي وزارة التربیـة والتعلـیم . الحاسوب في عملهم كمرشـدین ومرشـدات 

بإعداد نماذج محوسبة للسجالت المتعلقة بعمل المرشد یمكنهم توثیق أعمـالهم علـى الحاسـوب 
جمعـي ومهنـي عبـر ًمباشرة عوضا عن النماذج الورقیة وكذلك إعداد وتصمیم حـصص توجیـه 

ًونظــرا للـدور الكبیـر الــذي یقـوم بــه المرشـدین التربـویین  فــي عملیـة اإلرشــاد . بـرامج الحاسـوب 
وضـرورة دمـج ، ونظرا ألهمیـة التكنولوجیـا فـي العملیـة التعلیمیـة، في المملكة األردنیة الهاشمیة

ي هـذه الدراسـة للتعـرف تـأت، ولحداثة مفهوم كفایات تكنولوجیا الحاسوب، التكنولوجیا في التعلیم
فـي العمـل اإلرشـادي مـن وجهـة على درجة اسـتخدام المرشـدین التربـویین لتكنولوجیـا الحاسـوب 

          .نظرهم
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 الحظت الباحثة من خالل عملها فـي المجـال اإلرشـادي أن هنـاك مـسؤولیة كبیـرة تقـع 
والتطــور الــذي ، یــر ألعــداد الطلبــة فــي المــدارسعلــى عــاتق المرشــد التربــوي بــسبب التزایــد الكب

األمــر الــذي یترتــب ، وصــل الیــه المجتمــع مــن دخــول عــصر التكنولوجیــا فــي العملیــة التعلیمیــة
ولـذلك یتحـتم ، علیه استفادة المرشد التربـوي مـن هـذه التكنولوجیـا فـي تطـویر العملیـة اإلرشـادیة

، التــي یعمــل بهــا كــي یقــوم بعملــه بفاعلیــةعلیـه اســتخدام  تكنولوجیــا الحاســوب ومعرفــة الكیفیــة 
فاستخدام المرشد التربـوي للحاسـوب وتطبیقاتـه وملحقاتـه یـودي الـى تغییـر عملـه مـن بیئـة القلـم 

ومــن خــالل ، س علــى خدماتــه التــي یقــدمها للطلبــةوالورقــة الــى البیانــات االلكترونیــة ممــا یــنعك
) 2014، العـــــرود) (2011، نالبـــــداری، غیـــــث، بنـــــات(اجعـــــة الباحثـــــة للدراســـــات الـــــسابقة مر
حــول مــدى اســتخدام المرشــدین التربــویین لتكنولوجیــا ). 2019، المجــالي)(2013، البشابــشة(

الحظـت ، وتكنولوجیا الحاسوب وعالقتها بتطویر الخـدمات اإلرشـادیة، المعلومات واالتصاالت
وب فـي بیئـات الباحثة أن جمیع هذه الدراسات توكد علـى اسـتخدام المرشـدین لتكنولوجیـا الحاسـ

فكـان البـد مــن الوقـوف علـى واقــع اسـتخدام المرشـد التربــوي لتكنولوجیـا الحاسـوب مــن ، مختلفـة
خالل تحدید مـستوى المهـارات الحاسـوبیة التـي یمتلكهـا المرشـد ویظهـر مـن خـالل أدائـه لمهـام 

ومعلمـین وكـل أطـراف العملیـة التعلیمیـة ثانیـا مـن إداریـین ، ومسؤولیاته تجاه الطلبـة أوال، عمله
فقــد . فـي تحـسین أداء المرشــدین التربـویین، ًنظــرا ألهمیـة  تكنولوجیـا الحاســوبو، وأولیـاء أمـور

ســعت المؤســسات التعلیمیــة القائمــة علــى إعــداد المرشــدین التربــویین وتــدریبهم إلــى تــوفیر هــذه 
ظــت ومـن خــالل إطــالع الباحثـة وعملهــا الح، لمواجهــة تحـدیات التربیــة المعاصــرة، التكنولوجیـا

ًأن هناك استخداما قلیال  لتكنولوجیا الحاسوب ً على الرغم من سـعي وزارة التربیـة والتعلـیم إلـى ، َّ
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لتوظیفهــــا فــــي العملیــــة . تــــدریب المرشــــدین علــــى مهــــارات تكنولوجیــــا الحاســــوب واســــتخدامها
لـذا جـاء أالهتمـام بتحدیـد مـدى اسـتخدام المرشـد التربـوي لتكنولوجیـا الحاسـوب  فـي ، اإلرشادیة

المدارس الحكومیة فـي قـصبة الـسلط والوقـوف علـى واقـع ومـستوى االسـتخدام لهـذه التكنولوجیـا 
ـــــاء الخدمـــــة ـــــة للمرشـــــد التربـــــوي أثن ودور جهـــــات ، ًلتكـــــون مؤشـــــرا نحـــــو االحتیاجـــــات التدریبی

االختـــصاص نحـــو هـــذه االحتیاجـــات لتطـــویر الممارســـات اإلرشـــادیة والعملیـــة اإلرشـــادیة لـــذا 
لمعرفــة درجــة اســتخدام المرشــدین التربــویین فــي قــصبة الــسلط لتكنولوجیــا ِّجــاءت هــذه الدراســة 

وفــي . الحاســوب لتــوفیر التغذیــة الراجعــة حــول االســتخدام الفعلــي لهــذه التكنولوجیــا فــي اإلرشــاد
 : ِّضوء ذلك یمكن تحدید مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالیة

ــــسؤال األول لتربــــویین لتكنولوجیــــا الحاســــوب فــــي العمــــل مــــا درجــــة اســــتخدام المرشــــدین ا: ال
   ؟اإلرشادي من وجهة نظرهم

ــسؤال الثــاني فــي ) =0.05( هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة :ال
درجــة اســتخدام المرشــدین التربــویین لتكنولوجیــا الحاســوب فــي العمــل اإلرشــادي مــن 

(  ، )المؤهــــل العلمــــي(، )میــــةالخبــــرة التعلی(، )النــــوع(وجهــــة نظــــرهم تعــــزى لمتغیــــر 
 ؟)الدورات التدریبیة في الحاسوب

  :أهمیة الدراسة
تنبع أهمیة الدراسة من الدور الممیز الذي یقـوم بـه المرشـد فـي العملیـة اإلرشـادیة فمـن 
خالله یكتسب المسترشدون مهارات التفكیر والتخطیط وحل المـشكالت ومـن المتوقـع أن تـسهم 

  یق األهمیة النظریة والعملیة كما یلي نتائج هذه الدراسة في تحق
  .تحدید قائمة لتكنولوجیا الحاسوب  الالزم  ممارستها من قبل المرشدین في األردن .1
إفــادة المــسؤولین فــي وزارة التربیـــة والتعلــیم فــي تــشخیص الواقـــع الحــالي الســتخدام مهـــارات  .2

، إن وجــدت، قــصورومعالجــة  جوانــب ال، تكنولوجیــا الحاســوب مــن قبــل المرشــدین التربــویین
  .من أجل توظیف هذه المهارات في العملیة اإلرشادیة بشكل أفضل

ِّاالســتجابة لتوصــیات البحــوث والدراســات بــضرورة االهتمــام بتكنولوجیــا الحاســوب بمــا یخــدم  .3
 .العملیة التعلیمیة لدى المرشدین التربویین في المدارس

 مهــارات تكنولوجیـــا الحاســوب عنـــد   إفــادة مــشرفي اإلرشـــاد التربــوي فــي االسترشـــاد بقائمــة .4
  .تقویم المرشدین

إثــراء األدب التربــوي وفــتح المجــال أمــام دراســات جدیــدة تهــتم بمهــارات تكنولوجیــا الحاســوب  .5
  .في مجاالت ومراحل مختلفة
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بناء برامج تدریبیة للمرشدین التربویین على كیفیة تفعیل استخدام تكنولوجیا الحاسـوب ولفـت  .6
میـــة التطبیــــق لهــــذه البرمجیـــات المحلیــــة والتكنولوجیـــا فــــي الخــــدمات أنظـــار المــــسؤولین بأه
  .اإلرشادیة في المدارس

  :أهداف الدراسة
 تحدید درجة استخدام المرشدین التربویین لتكنولوجیـا الحاسـوب فـي العمـل اإلرشـادي مـن   .1

  . وجهة نظرهم في ضوء بعض المتغیرات
لتكنولوجیـــا الحاســـوب فـــي العمـــل   التعــرف علـــى  الفـــروق فـــي درجـــة اســتخدام المرشـــدین  .2

الــــدورات التدریبیــــة فــــي ، المؤهــــل العلمــــي، الخبــــرة،اإلرشــــادي فــــي ضــــوء متغیــــرات النــــوع 
  .الحاسوب

  :التعریفات اإلجرائیة للمصطلحات
جمیع أنـواع األجهـزة والبرمجیـات والـشبكات "  )2013(یعرفها البشابشة : تكنولوجیا الحاسوب

ســتقبال البیانــات ومعالجتهــا وتخزینهــا وتعــدیلها واســترجاعها وقواعــد البیانــات المــستخدمة فــي ا
ًوطباعتهــا ونقلهــا الكترونیــا علــى شــكل نــصوص وأشــكال وأصــوات وصــور بــین المــستخدمین 

وتعرفهـــا الباحثـــة إجرائیـــا فـــي هـــذا البحـــث بأنهـــا التطبیقـــات العملیـــة " واألطـــراف ذات العالقـــة
 خـالل جهـاز الحاسـوب للحـصول علـى أفـضل المنظمة للمعرفة باستخدام العملیـات التقنیـة مـن

  .النتائج العلمیة
هــي درجـة توظیـف المرشـدین التربـویین فـي المـدارس الحكومیـة لمهـارات  : درجة االسـتخدام-

وتقـــاس بدرجـــة االســـتجابة ، ، تكنولوجیـــا الحاســـوب وتطبیقاتهـــا التربویـــة فـــي العملیـــة اإلرشـــادیة
  .لحاسوب  في اإلرشادعلى أداة درجة استخدام مهارات تكنولوجیا ا

الـــشخص المهنــي الـــذي یقـــدم خــدمات اإلرشـــاد والــصحة النفـــسیة لمـــساعدة : المرشــد التربـــوي
الطلبـــة علـــى الوصـــول إلـــى الـــوعي بـــذواتهم وتعلـــم مهـــارات التوافـــق مـــع الـــصعوبات النفـــسیة 

الطلبــة وهــو معــین مــن قبــل وزارة التربیــة والتعلــیم لیقــوم بعملیــة إرشــاد ، واالجتماعیــة واالنفعالیــة
فــي هــذه الدراســة هــو المرشــد الــذي یعمــل فــي المــدارس الحكومیــة لمدیریــة التربیــة ، وتــوجیههم

 .والتعلیم في قصبة السلط
  :حـدود الدراسة
  .2019-2020أجریت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام  :الحدود الزمنیة

لتابعــة لمدیریـــة ومیــة اأجریــت الدراســة فـــي بعــض المــدارس األساســیة الحك: الحــدود المكانیــة
  . في قصبة السلطالتربیة والتعلیم

ًمرشـدا ومرشــدة فـي المــدارس الحكومیـة فــي ) 60(أجریـت هــذه الدراسـة علــى :الحـدود البــشریة
  .قصبة السلط
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  :لدراسات السابقةا
بعد مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بتكنولوجیا الحاسوب بـشكل عـام وذات الـصلة   

  : كما یليألحدثاة بترتیبها من أألقدم إلى  بشكل خاص قامت الباحثباإلرشاد التربوي
دراســـة هـــدفت إلـــى فحـــص أثـــر برنـــامج تـــدریبي علـــى ) Horn,2003( أجـــرى هـــورن

، وفاعلیــــة الـــــذات، مهــــارات اســــتخدام تكنولوجیــــا الحاســــوب فـــــي تحــــسین مهــــارات الحاســــوب
ًمرشـدا مدرسـیا فـ) 72 (وب لـدىواالتجاهات نحو تكنولوجیا الحاسـ . ي والیـة فلوریـدا األمریكیـة ً

تم استخدام المنهج شبه التجریبي المتضمن توزیع أفـراد عینـة الدراسـة عـشوائیا إلـى مجمـوعتین 
تــضمن البرنــامج . وبقیاســین قبلــي وبعــدي للمتغیــرات التابعــة ، واحــدة تجریبیــة وأخــرى ضــابطة

،  فـــي المواقــع االلكترونیـــةوالبحــث، التــدریبي تعلــیم المرشـــد لمهــارة اســـتخدام البریــد االلكترونـــي
. واســـتخدام الوســـائط المتعـــددة، وتطـــویر العـــروض التقدمیـــة، وتـــصمیم الـــصفحات االلكترونیـــة

ًأشارت  نتائج الدراسة إلى أن البرنامج كان فعاال في تطویر مهارات الحاسوب لـدى المرشـدین 
ًنـه لـم یكـن فعـاال إال أ، وخفض مستوى القلق من تكنولوجیـا الحاسـوب، في المجموعة التجریبیة
 .واالتجاهات نحو الحاسوب ، في تحسین فعالیة الذات

دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى نـــسبة المرشـــدین )  Grean,2003( جـــرى جـــرین أ
ــــا الحاســــوب وحجــــم تأییــــد مــــستر شــــدیهم الســــتخدام ، الــــذین یمتلكــــون معرفــــة جیــــدة بتكنولوجی

، فــي اإلســهام فــي عملهــم المهنــيوهــل یــؤمن المرشــدون بــدور تكنولوجیــا الحاســوب ، الحاســوب
مرشــدا فــي منظمــة اإلرشــاد التحلیلــي فــي الوالیــات المتحــدة ) 251( وتكونــت عینــة الدراســة مــن

وقــد أظهــرت نتــائج  الدراســة أن المرشـدین التحلیلیــین یمتلكــون ســعة اطــالع وكفــاءة ، األمریكیـة
 .ي عملهم اإلرشاديولكنهم ال یستخدمون االنترنت كوسیلة ف، ومعرفة بتكنولوجیا الحاسوب

دراســة هــدفت إلــى معرفــة واقــع اســتخدام المرشــد المدرســي ) 2005(جــرى الغامــدي أ 
والكـشف عـن العوامـل والـصعوبات المـؤثرة علـى اسـتخدام المرشـدین ، للحاسب اآللـي فـي عملـه

ًمرشدا تربویا من المدارس الثانویة فـي مدینـة ) 126(تكونت عینة الدراسة من ، للحاسب اآللي ً
ٕوالـى ، وأظهرت نتائج الدراسة  اتجاهـات أكثـر إیجابیـة للمرشـدین نحـو تقنیـة الحاسـب، یاضالر

، وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین تكـــرار اســـتخدام المرشـــدین لمهـــارات الحاســـب اآللـــي
ًفـي حـین تبــین بـأن المرشــدین المـؤهلین فـي اإلرشــاد أفـضل اســتخداما ، ودرجـة إدراكهـم لفائــدتها

  .ن غیر المؤهلینللحاسب اآللي م
دراسـة هـدفت إلـى تحدیـد ) Foster &Herman 2005(  اجـرى فوسـتر وهیرمـان  

مدى أهمیة التدریب العلمـي فـي تطـویر الكفایـات األكادیمیـة والمهنیـة والشخـصیة واالجتماعیـة 
للمرشـــدین التـــي حـــددها المجلـــس الـــوطني لتـــرخیص المرشـــد فـــي الجمعیـــة األمریكیـــة لإلرشـــاد 

)National Board For Certified Counselor ( إذ أرسـلت االسـتبانة إلــى)2400 (
تـم تـصنیف مجموعـة مـن ، اسـتبانه) 526(مرشدا مدرسیا خالل البریـد االلكترونـي تـم اسـتعادة 
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الكفایات اإلرشادیة ثـم تـدریب المرشـد علیهـا عملیـا فـي المجـال األكـادیمي والمهنـي والشخـصي 
كمـا أكـدت ، رشـاد ومهـارات اتخـاذ القـرار واإلرشـاد الفـرديواالجتماعي والبرامج النمائیة  في اإل

نتـــائج  الدراســــة علــــى أهمیــــة التــــدریب العملــــي فـــي تطــــویر كفایــــات المرشــــدین فــــي مجــــاالت 
  .تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
ًمرشــدا ) 222(دراســة علــى ) Holcomb-McCoy,2005(أجــرت هولكومــب مكــاي 

، ریفیــة ومدنیــة، یــة  یعملــون فــي مــدارس ابتدائیــة وثانویــةاألمیرك) میرالنــد(ًرســیا فــي والیــة مد
ة اســـــتخدامهم  ولــــدیهم ســــنوات متباینــــة مــــن خبــــرة العمــــل كمرشــــدین مدرســــیین لمعرفــــة كیفیــــ

 من المرشـدین یـستخدمون تكنولوجیـا %90 أشارت نتائج الدراسة إلى أن .لتكنولوجیا الحاسوب
ــــة التقــــاریر والرســــائل یــــستخدمونها لتنظــــیم بیانــــات الطلبــــة مــــنهم % 60وأن ، الحاســــوب لكتاب

وللتواصــل مــع األهــالي ومؤســسات ، وتنفیــذ بــرامج التوجیــه الجمعــي فــي الــصفوف، وســجالتهم
مـــنهم فقـــط یـــستخدمون تكنولوجیـــا الحاســـوب ألغـــراض اإلرشـــاد % 40وان ، المجتمـــع المحلـــي
البریـد إضـافة إلـى اسـتخدام ، كما یستخدم بـشكل أساسـي لمعالجـة النـصوص، الفردي والجمعي

وقــــد وجــــدت أن اســــتخدامهم للبریــــد اإللكترونــــي للتواصــــل مــــع أولیــــاء األمــــور . االلكترونــــي 
ًوالمعلمـــین كـــان متكـــررا إال أنهــــم نـــادرا مـــا یـــستخدمونه للتواصــــل مـــع طلبـــتهم وأن اســــتخدام ، ً

المرشدین العاملین في مـدارس المـدن یـستخدمون البریـد االلكترونـي للتواصـل بدرجـة أعلـى مـن 
كمـا بینــت نتـائج الدراسـة إلـى أنهـم یـستخدمون قواعــد .  المرشـدین فـي المـدارس الریفیـةاسـتخدام

أمــا األنــواع األخــرى مــن أعمــال الحاســوب مثــل عــروض ، البیانــات والبرمجیــات بــشكل متوســط
بـشكل ضـئیل مـن  فقد وجدت أنها تستخدم صمیم وتطویر الصفحات االلكترونیةوت، البرمجیات

  .قبلهم
دراســـة  هـــدفت إلـــى استقـــصاء الكفایـــات ) 2008(عبـــداهللا ، انســـلیم، جـــرى یوســـفأ 

تكونــت ، المتعلقــة بتكنولوجیــا االتــصال والمعلومــات والحاســوب التــي یحتاجهــا المرشــد النفــسي
ًطالبــا مــن طلبــة التــدریب المیــداني فــي اإلرشــاد النفــسي فــي جامعــة ) 13(عینــة الدراســة مــن 

، لنوعي القائم على المقـابالت المنظمـة والمالحظـةتم استخدام منهج البحث ا، میالدیا المالیزیة
وتوصـلوا إلـى ضـرورة تــوافر المهـارات الخمـسة  المتعلقـة بتكنولوجیــا االتـصال والمعلومـات كــي 

مهـارة البحــث عـن المعلومـات ومهــارة كتابـة التقـاریر ومهــارة ، یتمتعـوا بالكفایـة فـي عملهــم وهـي
ومهــارة االتــصال ،  االلكترونیــةختبــارات النفــسیةســتخدام بــرامج االتفــسیر البیانــات الناتجــة عــن ا

ارة قواعـــد البیانـــات  إدومهـــارة، والوســـائط المتعـــددة، مـــع الجمـــاهیر بواســـطة العـــروض التقدمیـــة
  . االلكترونیة
دراسـة  ) Rainey ,Mc  Glothlin & Miller ,2008(خـرون آجـرى راینـي وأ 

ًمرشدا مدرسیا نحو ا) 640( هدفت إلى دراسة اتجاهات  ، والكفایـات التـي یمتلكونهـا، لحاسوبً
ـــــة باســـــتخدام تكنولوجیـــــا الحاســـــوب ـــــى أن اتجاهـــــات ، والخبـــــرات المتعلق وتوصـــــل البـــــاحثون إل

 إیجابیـــة  حتـــى لـــدى – بـــشكل عـــام –المرشـــدین المدرســـیین نحـــو تكنولوجیـــا الحاســـوب كانـــت 
 فــوق مــا ًعامــا فمــا) 41(حیــث شــكل المرشــدون مــن عمــر ، اولئـك الــذین كانــت أعمــارهم كبیــرة

هـي األكثـر وكانت االعتقادات المتعلقة بفائدة الحاسوب . من أفراد عینة الدراسة% 56سبته  ن
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كمـا توصـلت النتـائج إلـى وجـود عالقـة طردیـة بـین سـنوات الخبـرة  فــي . ًاعتناقـا بـین المرشـدین
  .الثقة المتعلقة باستخدام الحاسوباستخدام تكنولوجیا الحاسوب والكفایة المدركة و

دراسـة هـدفت ) Sabella,Poyton & Issacs,2010(ت سـابیال وبـویتن وایـزاك جـرأ
وتكونــت عینــة ، إلـى تحدیــد مــستوى األهمیــة المدركـة للكفــاءة التكنولوجیــة فــي العمـل اإلرشــادي

ومــــشرفي ، وطلبــــة اإلرشــــاد المدرســــي، مــــن المرشــــدین المدرســــیین ) 32292(الدراســــة مــــن 
وطلــب مــنهم تقیــیم مــستوى إدراكهــم ألهمیــة ، ت المتحــدةوأســاتذة اإلرشــاد فــي الوالیــا، اإلرشــاد

وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الكفایـــات التكنولوجیـــة التـــي قـــدرها ، كفایـــة تكنولوجیـــة) 144(
القضایا األخالقیـة والقانونیـة ذات العالقـة (المرشدون المدرسیون على أنها األكثر أهمیة كانت 

علومــــات فــــي بــــرامج اإلرشــــاد إدارة البیانـــات والم (ثــــم تالهــــا) باســـتخدام تكنولوجیــــا الحاســــوب 
اســتخدام الوســائط (أمــا الكفایــات التــي قــدروها علــى أنهــا األقــل أهمیــة فقــد كانــت ، )المدرســي
وأشـار المرشـدون المدرسـیون إلـى تكـرار ). یر المواقع والصفحات االلكترونیـةوتطو(و) المتعددة

ـــــشبكة الع ـــــى ال ـــــي، نكبوتیـــــةاســـــتخدامهم للمواقـــــع االلكترونیـــــة عل ـــــد االلكترون ومعالجـــــة ، والبری
ولكــن لــم یــتم التوصــل إلــى وجــود فــروق . النــصوص كممارســات شــائعة فــي عملهــم اإلرشــادي 

ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات المرشدین في إدراكهم ألهمیة الكفایات التكنولوجیـا 
ا بـین متوسـطات درجـات  في حـین وجـدت فروقـ،وسنوات الخبرة والوضع، ًتبعا لمتغیرات العمر

المرشــدین والمرشــدات التربــویین فــي إدراكهــم ألهمیــة الكفایــات التكنولوجیــة ولــصالح المرشــدین 
  .الذكور

دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى درجــة  ) 2011(البــدارین ، البنــا، غیــث، جــرت بنــاتأ
وأثـــر ، وباســـتخدام المرشـــدین التربـــویین فـــي المـــدارس الحكومیـــة األردنیـــة  لتكنولوجیـــا الحاســـ

تـم بنــاء مقیـاس اسـتخدام تكنولوجیــا ، بعـض المتغیـرات المرتبطـة باســتخدام تكنولوجیـا الحاسـوب
مرشــدا ومرشــدة  فــي ) 166(وتطبیقــه علــى عینــة الدراســة المؤلفــة مــن ، الحاسـوب فــي اإلرشــاد

 أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن، مدارس حكومیة فـي سـبع مـدیریات تابعـة لـوزارة التربیـة والتعلـیم
كمـا وأن لـدیهم ، مستوى استخدام المرشدین التربویین لتكنولوجیا الحاسوب جاء بدرجة متوسطة

لم تظهر فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد ، اتجاهات إیجابیة متوسطة نحو تكنولوجیا الحاسوب
بین المرشدین في اسـتخدام تكنولوجیـا الحاسـوب تعـزى لمتغیـرات النـوع ) 0,05(مستوى الداللة 

ا تبعــا درســة عــدد الطلبــة والــدورات فــي الحاســوب فــي حــین وجــدت فــروق دالــة إحــصائینــوع الم
 وسـنوات الخبـرة  ولـصالح  أصـحاب لمتغیري المؤهل العلمي ولصالح حملة درجة البكـالوریوس

 . الخبرة التي تقل عن خمس سنوات
مــــدى اســــتخدام المرشـــــدین "  دراســـــة هــــدفت إلــــى معرفـــــة)2013(ة جــــرت البشابــــشأ 
 لتطبیقــات تكنولوجیــا المعلومــات واالتــصاالت فــي المــدارس الثانویــة والمعیقــات التــي التربــویین

ًمرشـدا ومرشـدة فـي ) 218(وتكونت عینة الدراسة من " تحد من استخدامها في محافظة الكرك
وقـد أظهـرت النتـائج ، وتم استخدام اسـتبیان تكنولوجیـا المعلومـات واالتـصاالت، محافظة الكرك
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 درجــة اســتخدام المرشــدین التربــویین لتكنولوجیــا المعلومــات واالتــصاالت نــه عــدم وصــولأإلــى 
وأیـضا أظهـرت النتـائج أنـه مـن المعیقـات التـي تحـد مـن اسـتخدام التكنولوجیـا ، إلى درجة عالیة

هو عدم توافر المعدات والتجهیزات الالزمة من مـوارد بـشریة مؤهلـة وخطـط إسـتراتیجیة وعمـل 
وعـــدم وجـــود فـــروق لمتغیـــر المؤهـــل العلمـــي وتعـــزى إلـــى تـــشابه  ،دورات للمرشـــدین التربـــویین

 .هم بغض النظر عن المؤهل التعلیميظروف تعلم المرشدین وظروف إرشادهم لطلبت
ن دراســة هــدفت إلــى معرفــة مــدى امــتالك المرشــدین التربـــویی) 2014(جــرت العــرود أ

تكونــت ،  محافظــة الكـرك وعالقتهـا بالكفـاءة المهنیــة فـي مـدارسلمهـارات تكنولوجیـا المعلومــات
لتحقیــق أهــداف الدراســة تــم تطــویر مقیاســین ، مرشــدة) 74(ًمرشــدا و) 51(عینــة الدراســة مــن 

أظهرت نتائج الدراسـة بـان ،  مقیاس مهارات تكنولوجیا المعلومات ومقیاس الكفاءة المهنیة:هما
هــرت نتــائج امــتالك المرشــدین لمهــارات تكنولوجیــا المعلومــات جــاءت بدرجــة متوســطة بینمــا أظ

كمــا أظهــرت النتــائج بأنــه ال توجــد ، الدراســة بــأن مــستوى الكفــاءة المهنیــة جــاء بدرجــة مرتفعــة
فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة لمـــدى امـــتالك المرشـــدین لمهـــارات تكنولوجیـــا المعلومـــات تعـــزى 

  .المستوى التعلیمي، التخصص العلمي، لمتغیرات النوع االجتماعي
 دراســـة هـــدفت الدراســـة التعـــرف إلـــى درجـــة اســـتخدام )2014(أبوغـــالي، جـــرى النجـــارأ

وتكونــت . المرشـدین التربـویین لتكنولوجیـا المعلومـات واالتــصاالت فـي محافظـات غـزة الجنوبیـة
ولتحقیق أهـداف الدارسـة تـم تطبیـق ، من مرشدي المدارس الحكومیة) 140(عینة الدراسة من 

واالتـــصاالت مـــن إعـــداد المعلومـــات أداة للتعـــرف علـــى درجـــة اســـتخدام المرشـــدین لتكنولوجیـــا 
أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة أن درجـــــة اســـــتخدام المرشـــــدین لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات و. البـــــاحثین

 فــي درجــة اســتخدام مرشـــدي ًوأنـــه توجــد فــروق دالــة إحـــصائیا، واالتــصاالت جــاءت متوســطة
، المرشــدینوالـزمالء ،  لتكنولوجیـا المعلومـات واالتـصاالت فـي مجـاالت أولیـاء األمـورالمـدارس

بینمــا ال توجــد فـروق فــي مجــالي ، والدرجـة الكلیــة لــصالح الـذكور، واإلدارة المدرسـیة والمعلمــین
كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجـة اسـتخدام ، الطلبة وقسم اإلرشاد تعزى إلى النوع

 5مــن ًمرشــدي المــدارس لتكنولوجیــا المعلومــات واالتــصاالت تبعــا لمتغیــر الخبــرة لــصالح أقــل 
  .والمحافظة، والمؤهل العلمي، بینما ال توجد فروق تعزى لمتغیرات العمر، سنوات

ــــى مــــدى امــــتالك ) 2019(أجــــرى المجــــالي  ــــى التعــــرف عل دراســــة هــــدفت الدراســــة إل
وقــد تكونــت ، المرشــدین التربــویین لمهــارات تكنولوجیــا المعلومــات فــي مــدارس محافظــة الكــرك

تــــم تطــــویر مقیاســــین همــــا مقیــــاس تكنولوجیــــا ، دةمرشــــدا ومرشــــ) 129(عینــــة الدراســــة مــــن 
، واالسـتجابة، واالعتمادیة و، والقوى البشریة، وتكونت أبعاده من العناصر المادیة، المعلومات

ٕأمـا مقیـاس التنمیــة المهنیـة فقـد تكونــت أبعـاده مـن األداء المهنــي واالسـتقاللیة والتواصــل وادارة 
ج الدراســة أن المتوســطات الحــسابیة لمجــاالت مــدى أظهــرت نتــائ، البــرامج اإلرشــادیة وتنفیــذها

كمـا أظهـرت نتـائج ، استخدام المرشدین التربویین تكنولوجیا المعلومـات جـاءت بدرجـة متوسـطة
الدراسة أن المتوسطات الحسابیة لمجـاالت مـستوى التنمیـة المهنیـة فـي عملیـة اإلرشـاد التربـوي 

القـة ارتباطیـه بـین تكنولوجیـا المعلومـات أظهرت نتـائج الدراسـة وجـود ع، جاءت بدرجة مرتفعة
وقــد أوصــت الدراســة بأهمیــة تفعیــل اســتخدام المرشــدین التربــویین لتطبیقــات ، والتنمیــة المهنیــة
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وتزویـد المؤسـسات التربویـة بـأدوات الـربط االلكترونـي ووسـائل االتـصال ، تكنولوجیا المعلومـات
التدریبیـة للمرشـدین التربـویین حـول مفـاهیم ٕواثـراء البـرامج ، ورفع مستوى التجهیـزات االلكترونیـة

  .والیات وأدوات ووسائل تكنولوجیا المعلومات وتطبیقاتها 
  : تبین من خالل عرض الدراسات السابقة ما یأتي

تركیـــز عــــدد مــــن هـــذه الدراســــات علــــى كفایــــات تكنولوجیـــا الحاســــوب الالزمــــة للمرشــــدین  .1
دراســة العــرود ) 2011، غیــث، بنــات( وعالقتهــا بعــدة  متغیــرات  مثــل دراســة ، التربــویین

وهـو مـا قامـت بـه الدراسـة ) Sabella ,Poyton&  Issacs,2010( ودراسـة)  2014(
الحالیة في اختیارها تكنولوجیا الحاسوب وعالقتهـا بمتغیـرات النـوع والمؤهـل العلمـي والخبـرة 

  .و الدورات في الحاسوب 
، ویین  كمـا هـو الحـال فـي هـذه الدراسـةلمرشدین التربت العینة في جمیع هذه الدراسات اكان .2

  .كانت عینتها طالب التدریب المیداني في اإلرشاد النفسي ) 2008، یوسف(ماعدا دراسة 
، )2011(، كانت الدراسات السابقة في بیئات مختلفة بعـضها فـي األردن مثـل بنـات وغیـث .3

، ت فـي أألردنوهـذه الدراسـة أجریـ،  )2013(ودراسـة البشابـشه ، )2014(، ودراسة العـرود
مثـل دراسـة ، وبعـضها فـي فلـسطین  ) 2005(وبعضها في الـسعودیة مثـل دراسـة ألغامـدي 

ـــــو غـــــالي ، النجـــــار ودراســـــة یوســـــف ، فـــــي أمریكـــــا) HORN,2003(ودراســـــة ) 2014(أب
  .في مالیزیا) 2008(

جمیع الدراسات العربیة ركزت علـى درجـة اسـتخدام  المرشـدین التربـویین لكفایـات تكنولوجیـا  .4
، ماعــدا دراســة بنــات وغیــث ركـزت علــى اســتخدام المرشــدین لتقنیــات الحاســوب ، حاسـوبال

  .وهذه الدراسة ركزت على استخدام المرشدین لكفایات تكنولوجیا الحاسوب
وهــو مـــا قامــت بــه الدراســـة ، جمیــع الدراســات الـــسابقة اســتخدمت االســتبانه  كـــأداة  دراســة .5

واسـتفادت الباحثــة ، مت برنـامج تــدریبي اســتخد). HORN )2003ماعـدا دراســة ، الحالیـة
تـــصمیم الدراســـة وتحدیـــد متغیراتهـــا المـــستقلة ، مـــن الدراســـات الـــسابقة فـــي اإلطـــار النظـــري

  .وفي عرض النتائج ومناقشتها، و إعداد االستبیان، والتابعة
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 :الطریقة واإلجراءات
 :ِّمنهج الدراسة

ره المــنهج المالئــم لتحدیــد ووصــف اســتخدمت الباحثــة  المــنهج الوصــفي المقــارن باعتبــا
َّإذ تــم تطبیـــق مقیـــاس محكـــم، الحقــائق المتعلقـــة بـــالموقف الـــراهن بهــدف التوصـــل إلـــى نتـــائج ، ُ

  .واقعیة
  :ِّمجتمع الدراسة وعینتها

تكون مجتمع الدراسة من جمیع المرشدین والمرشدات الذین یعملون فـي مدیریـة التربیـة 
ـــــیم لقـــــصبة الـــــسلط للعـــــام الدرا مرشـــــدا ) 90(والبـــــالغ عـــــددهم ،  )2019-2020( ســـــيِّوالتعل

مـــن %) 0.66(أي مـــا نــسبته ، مرشــدا ومرشــدة ) 60(ِّوتكونــت عینـــة الدراســة مـــن ، ومرشــدة
یبـــین التكـــرارات ) 1(والجـــدول ، وقـــد تـــم اختیـــار العینـــة بالطریقـــة العـــشوائیة، مجتمـــع الدراســـة

، وســـنوات الخبـــرة، ؤهـــل العلمـــيوالم، ِّوالنـــسب المئویـــة لعینـــة الدراســـة بحـــسب متغیـــرات النـــوع
  .والدورات التدریبیة في الحاسوب

  )1(الجدول 
التاهیل في ، والخبرة، والمؤهل العلمي، ِّتوزیع أفراد عینة الدراسة بحسب متغیرات النوع
  الحاسوب

 النسبة المئویة العدد النوع المتغیرات

 النوع
  ذكر
 أنثى

27  
33 

0.45  
0.55 

  المؤهل العلمي
 

  ماجستیر
  وم عاليدبل

 بكالوریوس

14  
12  
34 

0.23  
0.20  
0.57 

 سنوات الخبرة في التعلیم

   سنوات5أقل من 
 10 أقل من – 5من 

  سنوات
  سنوات فأكثر10

17  
27  
16 

0.28  
0.45  
0.27 

الدورات التدریبیة في 
  الحاسوب

 

دورة استخدام الرخصة 
  الدولیة لقیادة الحاسوب

  دورة في اإلنتل
  ال یوجد دورات

34 
3 
23  

0.57  
0.05  
0.38  
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  )60( ّإن عــدد أفــراد العینــة مــن المرشــدین التربــویین هــو) 1(یالحــظ مــن جــدول رقــم 
ــــالغ % ) 66.6(مرشــــدا ومرشــــدة  بنــــسبة  مرشــــدا ومرشــــدة  ) 90(مــــن المجتمــــع األصــــلي والب
%)  55( هي األعلى في مدارس قصبة السلط  حیـث بلغـت) اإلناث(وكانت نسبة المرشدات  

ویالحـظ أن الفئـة األكثـر ،  % )45(والتـي كانـت بنـسبة) الـذكور(لمرشـدین  مقارنـة مـع نـسبة ا
ســنوات ) 10-5(نـسبة مـن حیـث سـنوات الخبـرة فـي اإلرشـاد فهـم  المرشـدون  ضـمن فئـة مـن 

في حین بلغت نسبة المرشدین  ذوي سـنوات الخدمـة األقـل مـن %) 45( حیث بلغت ما نسبته
المرشــــدین  الـــــذین خبــــرتهم أكثـــــر مـــــن وكانــــت نـــــسبة ،  %)28( خمــــس ســـــنوات مــــا نـــــسبته

أما من حیث المؤهل العلمي فقد كانت نـسبة المرشـدین .، %)27(سنوات بلغت ما نسبته)10(
ــــى درجــــة بكــــالوریس  ویلیهــــا المرشــــدین ، وهــــي أعلــــى نــــسبة%) 57(التربــــویین الحاصــــلین عل

جـــة ویلیهـــا المرشـــدین الحاصـــلین علـــى در، %)23(الحاصـــلین علـــى درجـــة الماجـــستیر بنـــسبة 
فكانــت نــسبة المرشــدین التربــویین ، أمــا بالنــسبة للــدورات التدریبیــة، %)20(دبلــوم عــالي بنــسبة 

ویلیهــا المرشــدین الغیــر حاصــلین ، %)57(الحاصــلین علــى الرخــصة الدولیــة لقیــادة الحاســوب 
أمـا بالنـسبة للمرشـدین الحاصـلین علـى دورة ، %)38(على دورات تدریبیة حیث بلغـت نـسبتهم 

  %).0.05( نسبتهم إنتل بلغت
  :ِّأداة الدراسة

ِّأعـــدت الباحثـــة مقیـــاس  بنـــاء علـــى مراجعتهمـــا لـــألدب التربـــوي والدراســـات المرتبطـــة  َّ
ودراســــــة یوســــــف  )  2014(ودراســــــة العـــــرود ) 2011(غیــــــث، كدراســــــة بنـــــات، بالموضـــــوع 

  :  َّوتكونت األداة من جزأین)  2014(أبو غالي  ، ودراسة النجار)  2008(
، والخبـــرة فـــي التعلـــیم، والمؤهـــل العلمـــي،  النـــوع:بیانـــات المعلومـــات األساســـیة: الجـــزء األول

  .والدورات  التدریبیة في الحاسوب
مهـارة صـیغت علـى شـكل فقــرات ووزعـت علـى أربعـة مجــاالت ) 42(تكـون مــن :الجـزء الثـاني

 :هي
  .فقرات) 8(واشتمل على ) ثقافة تكنولوجیا الحاسوب( :المجال األول

  .فقرة)  7(واشتمل على ) قیادة الحاسوب( :لمجال الثانيا
  .فقرات) 7(واشتمل على ) قیادة الشبكات واالنترنت( :المجال الثالث
    فقرة) 20(واشتمل على ) دامات المرشد لتكنولوجیا الحاسوباستخ(: المجال الرابع

، وقلیلــة، ةومتوســط، وكبیــرة، ًكبیــرة جــدا: ( واعتمــدت الباحثــة مقیــاس لیكــرت الخماســي
العالمـة العلیـا ) 5(بحیث یمثـل الـرقم ) 1,2,3,4,5(ویقابلها باألرقام على الترتیب ) ًوقلیلة جدا

  .العالمة الدنیا للفقرة) 1(والرقم ، للفقرة
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  :صدق األداة
حیــث عرضــت ، )CONTENT VALIDITY(تأكــدت الباحثــة مــن صــدق المحتــوى 

مـن أعـضاء الهیئـة ) 3(و، جـال اإلرشـادًمحكمین مـن ذوي االختـصاص فـي م) 8(األداة على 
تخـصص القیـاس والتقــویم وطلـب مـنهم إبــداء ) 2(و، التدریـسیة تخـصص إرشـاد تربــوي ونفـسي

ومــدى مناســبة الفقــرة ، آرائهــم فــي مــدى الدقــة والــسالمة اللغویــة فــي صــیاغة فقــرات المقیــاس 
وكـان عـدد ، كمینًوحذف أو إضافة بعض الفقرات وفقا لمالحظات المح، للمجال المتضمنة به

وفي ضوء المالحظـات التـي أبـداها المحكمـون ، فقرة) 45(فقرات المقیاس في صورتها األولیة 
) 42(متــضمنة ، وأصــبحت األداة بــصورتها النهائیــة، ُأجریــت التعــدیالت المقترحــة، علـى األداة

  .فقرة 
  :ثبات األداة

ة مــن خــارج عینــة مرشــدا ومرشــد) 20(جــرى التحقــق مــن ثبــات األداة بتوزیعهــا علــى  
 Cronbach) (ألفــا كرونبــاخ(ثــم إعــادة توزیعهــا بعــد اســبوعین وباســتخدام معادلــة ، ِّالدراســة
Alpha( ،إذ بلـغ الثبـات ، جرى احتساب معامل الثبـات لمحـاور المقیـاس)وهـذا یـشیر .) . 88

  . إلى درجة عالیة من الثبات
 وكـان معامــل ، نبـاخ ألفـاللتأكـد مـن ثبـات األداة تــم حـساب الثبـات حـسب معادلــة  كرو

للمجــاالت ككــل والجــدول أدنــاه یبــین هــذه المعــامالت واعتبــرت هــذه النــسب  ) 0.88(الثبــات 
  .مناسبة لغایات هذه الدراسة

  : كرو نباخ الفالثبات حسبمعامل ا
 كرونباخ الفا المجاالت

 0.80 ثقافة  تكتولوجیا الحاسوب
  0.74 قیادة الحاسوب

 0.82 نتقیادة الشبكات واالنتر
 0.71 استخدامات المرشد لتكنولوجیا الحاسوب

 0.88 المجاالت ككل
 تــم التأكـد مـن االتــساق الـداخلي مـن خـالل حــساب معـامالت اإلرتبـاط بــین :االتـساق الـداخلي

وحساب معامالت االرتبـاط بـین ، درجة كل مفردة من مفردات المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس
                   :بعاد بالدرجة الكلیة للمقیاس كما هو مبین في الجداول التالیةاألبعاد بعضها ببعض واأل
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    )2(  جدول رقم 
  المقیاس والدرجة الكلیة للمقیاس معامالت االرتباط بین درجة كل مفرده من مفردات

  العبارة
معامل ارتباط 
المفردة بالدرجة 

  الكلیة
مستوى 
  العبارة  الداللة

معامل ارتباط 
فردة بالدرجة الم

  الكلیة
مستوى 
  الداللة

1  0.524  0.01  22  0.521  0.01  
2  0.735  0.01  23  0.548  0.01  
3  0.613  0.01  24  0.645  0.01  
4  0.474  0.01  25  0.597  0.01  
5  0.356  0.05  26  0.589  0.01  
6  0.314  0.05  27  0.729  0.01  
7  0.548  0.01  28  0.729  0.01  
8  0.839  0.01  29  0.839  0.01  
9  0.574  0.01  30  0.664  0.01  
10  0.675  0.01  31  0.407  0.01  
11  0.598  0.01  32  0.822  0.01  
12  0.699  0.01  33  0.431  0.01  
13  0.531  0.01  34  0.453  0.01  
14  0.543  0.01  35  0.650  0.01  
15  0.653  0.01  36  0.608  0.01  
16  0.546  0.01  37  0.676  0.01  
17  0.794  0.01  38  0.814  0.01  
18  0.865  0.01  39  0.853  0.01  
19  0.521  0.01  40  0.811  0.01  
20  0.529  0.01  41  0.713  0.01  
21  0.591  0.01  42  0.485  0.01  
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    )3(  جدول رقم 
  معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة والبعد الذي تنتمي الیه

رقم 
معامل   البعد  المفرده

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

رقم 
معامل   البعد  المفرده

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

1  0.489  0.01  1  0.513  0.01  
2  0.579  0.01  2  0.568  0.01  
3  0.575  0.01  3  0.496  0.01  
4  0.603  0.01  4  0.581  0.01  
5  0.609  0.01  5  0.514  0.01  
6  0.446  0.01  6  0.543  0.01  
7  0.689  0.01  7  0.465  0.01  
8  0.437  0.01  8  0.476  0.01  
1  0.481  0.01  9  0.497  0.01  
2  0.488  0.01  10  0.514  0.01  
3  0.558  0.01  11  0.574  0.01  
4  0.484  0.01  12  0.632  0.01  
5  0.512  0.01  13  0.524  0.01  
6  0.432  0.01  14  0.453  0.01  
7  0.568  0.01  15  0.627  0.01  
1  0.489  0.01  16  0.634  0.01  
2  0.597  0.01  17  0.671  0.01  
3  0.632  0.01  18  0.562  0.01  
4  0.587  0.01  19  0.526  0.01  
5  0.481  0.01  20  

استخدامات 
المرشد 

لتكنولوجیا 
  الحاسوب

0.604  0.01  
6  0.541  0.01          
7  

ثقافة 
تكنولوجیا 
  الحاسوب

  
  
  
  
  
  
  
  

قیادة 
  الحسوب

  
  
  
  
  

قیادة 
  الشبكات

  و االنترنت

0.463  0.01          
  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020یولیو لسنة ، )الخامس(الجزء ، )187: (العدد

 

 

55 

    )4(  جدول رقم 
  معامالت االرتباط بین األبعاد بعضها ببعض واألبعاد بالدرجة الكلیة للمقیاس

ثقافة تكنولوجیا   األبعاد
  الحاسوب

قیادة 
  الحاسوب

قیادة الشبكات 
  واالنترنت

استخدامات المرشد 
لتكنولوجیا 
  الحاسوب

        -  ثقافة تكنولوجیا الحاسوب
      -  0.541  قیادة الحسوب

    -  0.442  0.525  قیادة الشبكات واالنترنت
استخدامات المرشد لتكنولوجیا 

  -  0.463  0.465  0.488  الحاسوب
  0.731  0.706  0.729  0.716  المقیاس ككل

إن معامالت االرتبـاط بـین درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات ) 2، 3، 4(یتبین من جدول رقم 
بــاط بــین كــل مفــردة مــن مفــردات المقیــاس ومعــامالت االرت، المقیــاس والدرجــة الكلیــة للمقیــاس

ومعـــامالت االرتبـــاط بـــین  األبعـــاد بـــبعض واألبعـــاد بالدرجـــة الكلیـــة ، والبعـــد الـــذي تنتمـــي الیـــه
  .مما یدل على تمتع المقیاس باالتساق الداخلي، للمقیاس دالة احصائیا

  : تصحیح األداة
المكــون مــن ) Likert Scale(   تــم اســتخدام مقیــاس خماســي وفقــا لمقیــاس لیكــرت 

ًخمــس درجــات للموافقــة  مرتبــة  ترتیبــا  تنازلیــا علــى النحــو التــالي بدرجــة ، ًبدرجــة كبیــرة جــدا: (ً
ـــة جـــدا، بدرجـــة متوســـطة، كبیـــرة ـــة بدرجـــة قلیل لتقـــدیر درجـــة اســـتخدام المرشـــدین ، )ًبدرجـــة قلیل

  : سة كالتاليوتم تحدید معیار الحكم على متوسطات أداة الدرا، التربویین  لتكنولوجیا الحاسوب
  1/5-5= عـدد المـستویات و/  القیمـة الـدنیا للبـدیل –القیمة العلیا للبـدیل =طول الفئة 

بعــد ذلــك تــم اضــافة هــذه القیمــة إلــى اقــل قیمــة فــي المقیــاس وهــي الواحــد 0.80=  و 4/5= و
  )5(صحیح كما في الجدول رقم 

  )5(الجدول رقم 
  مدى درجة تقدیر االستجابة

  إلى  من  المعیار  سطفئة المتو
  5  4.2  كبیرة جدا

  4.2اقل من   3.4  كبیرة
  3.4اقل من   2.6  متوسطة
  2.6اقل من   180  قلیلة

  1.8اقل من   1  قلیلة جدا
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  :َّإجراءات تطبیق أداة الدراسة
  :ن اإلجراءات اشتملت على ما یأتيأجرت الباحثة سلسلة م          

َّاإلطــالع علــى عــدد مــن الدراســات الــسابقة التــ .1 والمتعلقــة  ، ِّي لهــا عالقــة بموضــوع الدراســةِّ
  .بتكنولوجیا الحاسوب

  .وثباتها، للتحقق من صدقها، وعرضها على عدد من المحكمین، ِّإعداد أداة الدراسة .2
 .ِّتحدید مجتمع الدراسة وعینتها .3
 2019-2020ِّتوزیع المقیاس على أفراد الدراسة لإلجابة عن بنودها في الفصل األول .4
 فــي مدیریــة التربیــة والتعلــیم فــي قــصبة ،بالتعــاون مــع المرشــدین التربــویینجمــع المقیــاس  .5

 .وجرى تفریغ المعلومات في جداول أعدت لهذا الغرض ، السلط
ـــــة  .6 ـــــوم االجتماعی ـــــرزم اإلحـــــصائیة للعل ـــــامج ال  إلجـــــراء المعالجـــــات SPSSاســـــتخدام برن

 .اإلحصائیة المناسبة
  :األسالیب اإلحصائیة

ُ حـسبت المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة لفقـرات لإلجابة عن الـسؤال األول
والمؤهـل ، ألثـر النـوع:  ولإلجابة عن السؤال الثاني و إستخدام تحلیـل التبـاین الربـاعي،المقیاس
ـــیم، العلمـــي وأجریـــت المقارنـــات البعدیـــة ، والـــدورات التدریبیـــة فـــي الحاســـوب، والخبـــرة فـــي التعل

 . اتجاه الفروقلمعرفة) Scheffe(بطریقة شیفیة 
  : ِّنتائج الدراسة ومناقشتها

مــا درجــة اســتخدام المرشــدین التربــویین لتكنولوجیــا الحاســوب فــي العمــل  :نتــائج الــسؤال األول
  ؟ اإلرشادي من وجهة نظرهم

   لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باسـتخراج المتوسـطات الحـسابیة واالنحرافـات 
ـــــت المعیاریـــــة لتقـــــدیرات المرشـــــدین  التربـــــویین لدرجـــــة اســـــتخدامهم لتكنولوجیـــــا الحاســـــوب ورتب

  االستخدامات ضمن كل مجال حسب متوسطاتها الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
ـــــین الجـــــدول رقـــــم  المتوســـــطات الحـــــسابیة واالنحرافـــــات المعیاریـــــة الســـــتخدام ) 3(ویب

  .تكنولوجیا الحاسوب لكل من المجاالت األربعة
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  )6(جدول رقم 
لمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمجاالت استخدام  تكنولوجیا الحاسوب مرتبة ا

  حسب المتوسطات الحسابیة
  المجال
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الترتیب االستخدام

 استخدامات المرشد :المجال الرابع
 لتكنولوجیا الحاسوب

2.84  
  األول متوسط 3,93 

 
  الثاني متوسط 3,85 2.73  قیادة الحاسوب:انيالمجال الث

 
  الثالث متوسط 3.87 2.63  ثقافة تكنولوجیا الحاسوب:المجال األول
  الرابع متوسط 3,99 2,60 قیادة الشبكات واالنترنت: المجال الثالث

    متوسط  3,83  2,70  الكلي
ة اســتخدام إن  درجــة اســتخدام المرشــدین التربــویین لدرجــ) 6(یتــضح مــن الجــدول رقــم 

وهـذا یعنـي إن درجـة االسـتخدام ) 2,70(الحاسوب جاء متوسط حیث كـان المتوسـط الحـسابي 
جاءت في جمیع المجاالت بدرجة متوسطة حیث جـاء المجـال الرابـع بالمرتبـة األولـى بمتوسـط 

وجـــاء المجـــال الثـــاني  بالمرتبـــة الثانیـــة حیـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي ) 2,84(  حـــسابي بلـــغ
فــي حــین جــاء المجــال ) 2,63(والمجــال األول بالمرتبــة الثالثــة بمتوســط حــسابي بلــغ ) 2,73(

ه الدراسـة مـع وتتفق نتائج هذ ،)2.60(الثالث في المرتبة الرابعة واألخیرة بمتوسط حسابي بلغ 
والتــي أشــارت إلــى أن درجــة ) 2019(ودراســة المجــالي ) 2011(خــرون آنتــائج دراســة بنــات و

كمــا عملــت الباحثــة علــى حــساب ، نولوجیــا الحاســوب جــاءت متوســطةاســتخدام المرشــدین لتك
          المتوســطات الحــسابیة  واالنحرافــات المعیاریــة لكــل فقــرة مــع األداة كمــا هــو مبــین فــي جــدول

  ).6(رقم 
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  )7(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات درجة استخدام المرشدین لتكنولوجیا 

 ب لكل فقرة في األداة ضمن مجالها مرتبة حسب المتوسطات الحسابیةالحاسو
   ثقافة تكنولوجیا الحاسوب:المجال األول

المتوسط  الفقرة قمالر
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الرتبة االستخدام

 3 متوسط 3.96 2.84 إلمام المرشدین بفوائد تكنولوجیا الحاسوب -1
 1 متوسط 3.70 2.96 تكنولوجیا الحاسوبإلمام المرشدین بماهیة  -2
 2 متوسط 3.72 2.88 معرفة المرشدین ألهداف تكنولوجیا الحاسوب -3

4- 
إدراك المرشدین للصعوبات التي تواجه 

  استخدام تكنولوجیا الحاسوب
 

 4 متوسط 3.84 2.72

معرفة المرشدین لمواصفات األجهزة والبرامج  -5
 5 متوسط 3.83 2.56 في تكنولوجیا الحاسوب

یرى المرشد إن استخدام تكنولوجیا الحاسوب  -6
 8 منخفض 3.88 2.22 أمر مهم في اإلرشاد

 7 منخفض 4.00 2.34 إلمام المرشد بصفات المسترشد الكترونیا -7
إلمام المرشد بمهام وادوار المرشد في اإلرشاد  -8

 6 متوسط 398 2.56 االلكتروني
  متوسط 3.87 2.63 اإلجمالي 

  

   قیادة الحاسوب :المجال الثاني
الر
المتوسط  الفقرة قم

 الحسابي
االنحراف 
 المعیاري

درجة 
 الرتبة االستخدام

یستطیع المرشد إدارة الملفات من إنشاء وحفـظ  -1
 3 متوسط 3.96 2.84 ونسخ وتعدیل 

یــــستطیع المرشــــد تـــــشغیل األجهــــزة الملحقـــــة  -2
 1 سطمتو 3.95 2.98 بالحاسب كالطابعة والماسح 

ــــستطیع المرشــــ -3 د اســــتخدام برنــــامج معالجــــة ی
 2 متوسط Word(  2.84 3.73(ورد والنصوص 

یمتلـك المرشــد مهــارة التــشغیل األساســیة لنظــام  -4
  )Windows(النوافذ 

 
 6 متوسط 3.83 2.68

یــستخدم المرشــد أدوات الــذاكرة للتخــزین داخــل  -5
 5 متوسط 3.82 2.72 الجهاز وخارجه 

لمرشــــد برنــــامج العــــروض التقدمیــــة یـــستخدم ا -6
)power point( 2.28 4.04 7 منخفض 

ٕیقــوم المرشــد بتثبیــت وازالــة البــرامج الحاســوبیة   -7
 4 متوسط 3.83 2.74 المختلفة 

  متوسط 3.85 2.73 اإلجمالي 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020یولیو لسنة ، )الخامس(الجزء ، )187: (العدد

 

 

59 

  قیادة الشبكات واالنترنت: المجال الثالث
الر
 قم

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

جة در
 االستخدام

 الرتبة

یحــــدد المرشــــد كیفیــــة وصــــل الحاســــب بــــشبكة  -1
 االنترنت 

 5 متوسط 3.83 2.66

یستخدم المرشد النـشرات اإلرشـادیة المتاحـة عبـر  -2
 مواقع االنترنت  في إرشاد الطلبة

 7 منخفض 3.86 2.42

یمتلك المرشد القدرة علـى تأسـیس بریـد الكترونـي   -3
 للتعامل معه 

 1 متوسط 3.92 2.96

یــــــستطیع المرشــــــد التــــــسجیل والمــــــشاركة فــــــي  -4
 المنتدیات اإلرشادیة

 3 متوسط 3.96 2.72

یـــستطیع المرشـــد الـــتحكم الكترونیـــا فـــي  عـــرض  -5
محتوى النشرة اإلرشادیة  مـن خـالل شـبكة معمـل 

 الحاسب 

 6 متوسط 3.80 2.64

یمتلك المرشد القدرة على التواصـل صـوت وصـورة  -6
ر بـــرامج المحادثــة علــى شـــبكة مــع اآلخــرین عبــ

 االنترنت

 2 متوسط 3.82 2.76

یتعامــــل المرشــــد مــــع محركــــات البحــــث لتــــصفح  -7
 المواقع االلكترونیة 

 4 متوسط 3.97 2.68

  متوسط 3,99 2.60 اإلجمالي 
  

   استخدامات المرشد لتكنولوجیا الحاسوب :المجال الرابع
المتوسط  الفقرة قمالر

 الحسابي
االنحراف 

 یاريالمع
درجة 

 االستخدام
 الرتبة

یـــستطیع المرشـــد تحویـــل المـــادة اإلرشـــادیة إلـــى  -1
 نشرات الكترونیة مبسطة

 16 متوسط 3.98 2.56

یقــوم المرشــد بإعطــاء حــصص تــوجیهي جمعــي  -2
 محسوبة 

 17 متوسط 3.84 2.52

یــــنظم المرشــــد ســــجالته اإلرشــــادیة باســــتخدام  -3
 الحاسوب 

 10 متوسط 3.86 2.76

ـــذ مهـــارات یـــستخد -4 م المرشـــد الحاســـوب فـــي تنفی
 اإلرشاد الفردي

 13 متوسط 3.84 2.66

ـــذ مهـــارات  -5 یـــستخدم المرشـــد الحاســـوب فـــي تنفی
  اإلرشاد المهني

 

 14 متوسط 3.90 2.64

ـــذ مهـــارات  -6 یـــستخدم المرشـــد الحاســـوب فـــي تنفی
 اإلرشاد الجمعي

 15 متوسط 3.98 2.58
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المتوسط  الفقرة قمالر
 الحسابي

االنحراف 
 یاريالمع

درجة 
 االستخدام

 الرتبة

لتواصــل یــستخدم الحاســوب لتــسهیل االتــصال وا -7
 بین المسترشدین في الجماعة اإلرشادیة

 18 منخفض 3.85 2.36

یـــــستخدم المرشـــــد الحاســـــوب لتنفیـــــذ الخطــــــة  -8
 اإلرشادیة الیومیة والسنویة 

 1 مرتفع 3.54 3.96

ــــة حــــول المهــــن  -9 ــــشرات الكترونی ــــد المرشــــد ن یع
 ومتطلباتها 

 11 متوسط 3.83 2.72

معلومات المهنیـة یزود أولیاء األمور الكترونیا بال -10
 والتخصصات وكیفیة االلتحاق بها 

 20 منخفض 3.82 2.02

یـشرك أولیـاء األمـور  الكترونیـا فـي وضـع خطـط   -11
 إرشادیة للطلبة 

 8 متوسط 3.90 2.86

یفرغ البیانـات عـن الطلبـة فـي الـسجالت الیومیـة   -12
 على جهاز الحاسوب 

 4 متوسط 3.88 3.18

ـــسخة االلكترونیـــة بـــدل یعتمـــد المرشـــد علـــى ال -13 ن
 الورقیة

 5 متوسط 3.96 3.06

یتواصــل المرشــد مــع المــشرف او المــشرفة عــن  -14
 طریق البرید االلكتروني

 3 متوسط 3.69 3.32

ـــستخدم البـــرامج اإلرشـــادیة المحـــو ســـبة لحـــل  -15 ی
 المشكالت التي تواجه المسترشدین 

 9 متوسط 3.90 2.86

 6 متوسط 3.70 2.96 اجات الطلبة یستخدم الحاسوب لعمل مسح لح -16
ــدیم خــدمات اإلرشــاد لكــل  -17 یــستخدم الحاســوب لتق

 إطراف العملیة التربویة
 2 مرتفع 3.59 3.92

 7 متوسط 3.94 2.96 یستخدم الحاسوب لتفسیر نتائج اختبارات الطلبة  -18
یفعـــل دور اللجــــان المدرســـیة الكترونیــــا لتقــــدیم  -19

 خدمات البیئة المحلیة 
 19 منخفض 4.06 2.12

یـستخدم الحاســوب فـي إعطــاء حـصص إرشــادیة  -20
 تثیر دافعیة الطلبة 

 12 متوسط 3.83 2.68

  متوسط 3.93 2.84 اإلجمالي 
أن المتوســــط ) 7( یتبــــین مــــن الجــــدول رقــــم : ثقافــــة تكنولوجیــــا الحاســــوب :المجــــال األول

امهم تكنولوجیــا الحاســوب بلــغ الحــسابي إلجمــالي  تقــدیرات المرشــدین التربــویین لدرجــة اســتخد
وقد حصلت فقرتان على تقدیر منخفض وهمـا علـى ، ومستوى درجة استخدام متوسط) 2.63(

 الحاسـوب أمـر مهـم یـرى المرشـد إن اسـتخدام تكنولوجیـا" وتنـصا علـى ) 7,6(التـوالي الفقرتـان 
     حــسابي    وقــد حــصلت علــى متوســط  "رشــد بــصفات المــسترشد الكترونیــاإلمــام الم"فــي اإلرشــاد 

والفقــرة ، بینمــا جمیــع الفقــرات جــاءت بدرجــة اســتخدام متوســط، علــى التــوالي) 2,34و 2,22( 
وتفــسر ). 2,96(جــاءت بالمرتبــة األولــى حیــث حــصلت علــى متوســط حــسابي بلــغ ) 2(رقــم 

الباحثة إن فقـرات هـذا المجـال جـاءت بدرجـة متوسـطة  لـدى المرشـدین التربـویین قـد یعـود إلـى 
فـــة تكنولوجیــا الحاســـوب إضــافة إلـــى عــدم إعـــداد المرشــدین اإلعـــداد الكــافي لإللمـــام حداثــة ثقا

بماهیة تكنولوجیا الحاسوب وعدم وضوح الصورة بشكل كامل لدى المؤسـسات التعلیمیـة ومنهـا 
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وزارة التربیـــة والتعلـــیم فـــي الكیفیـــة المناســـبة للبـــدء فـــي تثقیـــف المرشـــدین علـــى هـــذا النـــوع مـــن 
) 2013(وتتفــق النتــائج فــي هــذا المجــال مــع نتــائج دراســة البشابــشة ، دة منــهالتكنولوجیــا واإلفــا
ـــــائج دراســـــة الغامـــــدي ) 2014(ودراســـــة العـــــرود  ـــــف مـــــع نت ودراســـــة جـــــرین ، )2005(وتختل

)2003.(  
ــــادة الحاســــوب :المجــــال الثــــاني أن المتوســــط الحــــسابي  ) 7(یتبــــین مــــن الجــــدول رقــــم  :قی

) 2,73(لدرجــة اســتخدامهم تكنولوجیــة الحاســوب بلــغ إلجمــالي  تقــدیرات المرشــدین التربــویین 
)  6(وقد حصلت فقرة واحدة على تقدیر مـنخفض وهـي الفقـرة ، ومستوى درجة استخدام متوسط

وحــصلت علــى متوســط )"power point(یــستخدم المرشــد برنــامج العــروض التقدیمیــه "وهــي 
)  2(اال أن الفقــرة رقــم ، بینمــا جمیـع الفقــرات جــاءت بدرجـة اســتخدام متوسـط، )2.28(حـسابي 

جـاءت بالمرتبـة " یستطیع المرشد تشغیل األجهزة الملحقة بالحاسب كالطابعة والماسح "  وهي 
و تفـــسر الباحثـــة هـــذه النتیجـــة أن ) 2,98(األولـــى حیـــث حـــصلت علـــى متوســـط حـــسابي بلـــغ 

محمولـة سـواء ال، معظم المرشدین التربویین إن لم یكن جمیعهم یمتلكـون أجهـزة الحاسـب اآللـي
وبالتــالي فــأن قــدرتهم وقیــادتهم تكــون مقبولــة فــي التعامــل مــع البــرامج الحاســوبیة ، أو المكتبیــة

ا أن االحتكـــاك بـــین كمـــ، والتـــي ال تتطلـــب مهـــارات عالیـــة إلجادتهـــا، وخاصـــة لمایكروســـوفت
 وتبــــادل الخبـــــرات وتــــوافر معامــــل الحاســـــب  مــــن خــــالل وجـــــود قاعــــات للعـــــرض المرشــــدین

لب المدارس من شانه أن یثیر درجة الحماس بین المرشدین في التعامـل مـع االلكتروني في أغ
ٕوان كــان هــذا التعامــل ال یــزال عنــد البــرامج البــسیطة التــي ال تحتــاج إلــى مهــارات ، الحاســوب

) 2014(وتتفـــق نتـــائج هـــذا المجـــال مـــع نتـــائج دراســـة النجـــار وابـــو غـــالي ، حاســـوبیة متقدمـــة
ودراســـــة الغامـــــدي ) 2003(ع نتـــــائج دراســـــة جـــــرین وتختلـــــف مـــــ) 2019(ودراســـــة المجـــــالي 

)2005.(  
أن المتوسـط الحـسابي ) 7( یتبین من الجدول رقـم :قیادة الشبكات واالنترنت: المجال الثالث

) 2,60(إلجمــالي  تقــدیرات المرشــدین التربــویین لدرجــة اســتخدامهم تكنولوجیــة الحاســوب بلــغ 
)  2(حدة على تقدیر مـنخفض وهـي الفقـرة وقد حصلت فقرة وا، ومستوى درجة استخدام متوسط

ـــــت  فـــــي إرشـــــاد "وهـــــي  یـــــستخدم المرشـــــد النـــــشرات اإلرشـــــادیة المتاحـــــة عبـــــر مواقـــــع االنترن
بینمـا جمیـع الفقــرات جـاءت بدرجـة اســتخدام ، )2.42(وحـصلت علـى متوســط حـسابي )"الطلبـة

د الكترونـــي یمتلـــك المرشـــد القـــدرة علـــى تأســـیس بریـــ"  وهـــي )  3(إال أن الفقـــرة رقـــم ، متوســـط
)  2,96(جـــاءت بالمرتبـــة األولـــى حیـــث حـــصلت علـــى متوســـط حـــسابي بلـــغ " للتعامـــل معـــه 

وتفـسر الباحثــة  هــذه النتیجــة إلـى إن العدیــد مــن الخبــرات والتعـامالت فــي الوقــت الحاضــر تــتم 
من خالل شبكة االنترنت وهذا یودي إلى تمكن المرشدین التربـویین إلـى التعامـل مـع الـشبكات 

نت حیث لهم القـدر المتوسـط مـن المعرفـة التـي تمكـنهم مـن الـدخول  إلـى العـالم الرقمـي واالنتر
وتتفق نتائج هذا المجـال مـع نتـائج دراسـة ، واإلطالع علیه من خالل االتصال بشبكة االنترنت

  ).2014(ودراسة العرود ) 2003(جرین 
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أن ) 7( الجــدول رقــم  یتبــین مــن :اســتخدامات المرشــد لتكنولوجیــا الحاســوب :المجــال الرابــع
المتوســــط الحــــسابي إلجمــــالي  تقــــدیرات المرشــــدین التربــــویین لدرجــــة اســــتخدامهم تكنولوجیــــة 

وقد حـصلت ثـالث فقـرات علـى تقـدیر ، ومستوى درجة استخدام متوسط) 2,84(الحاسوب بلغ 
یــستخدم الحاســوب لتــسهیل االتــصال "وهــي  )  19 و10و 7( مــنخفض وهــي  علــى التــوالي 

یـــــزود أولیــــاء األمـــــور الكترونیـــــا "  و "ین المــــسترشدین فـــــي الجماعـــــة اإلرشــــادیةوالتواصــــل بـــــ
ــــة االلتحــــاق بهــــا  یفعــــل دور اللجــــان المدرســــیة "و" بالمعلومــــات المهنیــــة والتخصــــصات وكیفی

و 2,02و2,36" (ومتوســطاتهم الحــسابیة  كالتــالي "  الكترونیــا لتقــدیم خــدمات البیئــة المحلیــة 
، )17 و8(قرتــان بدرجــة اســتخدام مرتفعــه وهمــا علــى التــوالي علــى التــوالي وجــاءت ف) 2,12

یــستخدم "و"یــستخدم المرشـد الحاســوب لتنفیــذ الخطــة اإلرشـادیة الیومیــة والــسنویة (وتنـصا علــى 
ومتوســطهما الحـسابي كالتــالي " الحاسـوب لتقـدیم خــدمات اإلرشـاد لكــل أطـراف العملیــة التربویـة

لباحثــة هــذه النتیجــة إلــى أن ممارســة  تكنولوجیــا وتفــسر ا. علــى التــوالي ).3,92(و)  3,96(
الحاســوب مــن قبــل المرشــدین التربــویین تعتبــر مرحلــة مهمــة فــي اســتخدام تكنولوجیــا الحاســوب 
وهــي تتطلــب قــدرات تعلیمیــة وتدریبیــة ال یتقنهــا الكثیــر مــن المرشــدین بــصورة شخــصیة وأنمــا 

رات تدریبیـة متقدمـة حتـى یـتمكن یمكن الوصول إلـى الدرجـة المطلوبـة مـن خـالل االلتحـاق بـدو
من ممارسة عمله اإلرشادي باستخدام تكنولوجیا الحاسوب لـذلك حرصـت وزارة التربیـة والتعلـیم 
على امتالك كوادرها ومنهم المرشدین التربویین لمهـارات تكنولوجیـا الحاسـوب وذلـك مـن خـالل 

لهم للحـصول علـى زیـادات التـي تـؤه ) ICDL(تحفیزهم لاللتحاق بالـدورات المجانیـة مثـل دورة 
، ًعلى الرواتب ویمثل هذا حـافزا للمرشـدین التربـویین السـتخدام تكنولوجیـا الحاسـوب فـي عملهـم

والتـــي أشـــارت إلـــى أن درجـــة ) 2011، غیـــث، بنـــات(وتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع نتیجـــة دراســـة 
) 2003(وتختلف مع نتائج دراسة جـرین ، استخدام المرشدین التربویین جاءت بدرجة متوسطة

  ).2005(ودراسة الغامدي 
هل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد : "الذي نص على ولإلجابة عن السؤال الثاني

فـــي درجـــة اســـتخدام المرشـــدین لتكنولوجیـــا الحاســـوب فـــي العمـــل ) α=0.05(مـــستوى الداللـــة 
الـدورات ، الخبـرة التعلیمیـة، المؤهـل العلمـي، النوع(االرشادي من وجهة نظرهم تعزى لمتغیرات 

 ؟ )التدریبیة في الحاسوب
  اســـتخرجت الباحثـــة المتوســـطات الحـــسابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة الســـتجابات أفـــراد 
ِّعینـــة الدراســـة مـــن المرشـــدین التربـــویین حـــول واقـــع اســـتخدام تكنولوجیـــا الحاســـوب فـــي العمـــل 

الـدورات التدریبیـة فـي  و، والخبـرة التعلیمیـة، والمؤهـل العلمـي، النـوع(اإلرشادي حسب متغیرات 
  .یبین ذلك) 8(والجدول ) الحاسوب
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  )8(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد عینة الدِّراسة من المرشدین 

، التربویین  حول واقع استخدام تكنولوجیا الحاسوب في اإلرشاد بحسب متغیرات النوع
  .والدورات في الحاسوب، لیمیةوالخبرة التع، والمؤهل العلمي

المتوسط  مستوى المتغیرات المتغیرات
 الحسابي

االنحراف 
 العدد المعیاري

 27 703.  3.02 ذكر النوع
 33 715. 2.89 أنثى 

 12 687. 3.28 دبلوم عالي المؤهل العلمي
 14 404. 3.05 ماجستیر 
 34 723. 2.83 بكالوریوس 

 17 846. 2.81 اقل من خمس سنوات سنوات الخبرة

من خمس سنوات إلى اقل من  
 27 669. 2,89 عشر سنوات

 16 671. 2.92 عشر سنوات فأكثر 
الدورات التدریبیة في 

 الحاسوب
دورة الرخصة الدولیة لقیادة 

 34 687. 3.13 الحاسوب

 3 711. 2.89  االنتلدورة  في  
  23 685. 2.75  ال یوجد  دورات 

  60 682.  2.95  المجموع

ــــة ) 8(ین الجــــدول یبــــ ــــا ظاهریــــا فــــي المتوســــطات الحــــسابیة واالنحرافــــات المعیاری ًتباین ً
ــــة ، ِّالســــتجابات أفــــراد عینــــة الدراســــة مــــن المرشــــدین التربــــویین حــــول واقــــع اســــتخدام تكنولوجی

بـسبب اخـتالف فئـات ، الحاسوب في العمل اإلرشادي في المدارس الحكومیة في قـصبة الـسلط
والخبـرة ، )دبلـوم عـالي، ماجـستیر، بكـالوریوس( والمؤهـل العلمـي ، )ىأنثـ، ذكر(متغیرات النوع 

عـشر سـنوات ، من خمس سنوات إلى أقل من عـشر سـنوات، أقل من خمس سنوات(التعلیمیة 
ولبیـــــــان داللـــــــة الفـــــــروق )  ال دورات.ICDL,INTEL( والـــــــدورات فـــــــي الحاســــــوب ، )فــــــأكثر

یوضــح ) 8(والجــدول ، التبــاین الربــاعياإلحــصائیة بــین المتوســطات الحــسابیة اســتخدم تحلیــل 
  .ذلك
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  )9(الجدول 
وسنوات الخبرة والدورات في الحاسوب  ، والمؤهل العلمي، تحلیل التباین الرباعي ألثر النوع

على استجابات أفراد عینة الدِّراسة من المرشدین التربویین حول واقع استخدام تكنولوجیا 
  الحاسوب في العمل اإلرشادي

مجموع  نمصدر التبای
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
الداللة  قیمة ف المربعات

  اإلحصائیة
 560.  327.  159. 1  159.  النوع

 018. 4.136 1.93 2 3.860 المؤهل العلمي
 717. 326.  158. 2 316. سنوات الخبرة

 012. 4.064 1.933  2 3.866 في الحاسوب التدریبیةالدورات 
   477. 152 72.445 الخطأ

    159 81.952  لكليا

  :ما یأتي) 9یتبین من الجدول 
، تعــزى ألثــر النــوع) α= 0.05(ال توجـد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة  .1

َّوقـد یفــسر ذلــك بــأن كــال النــوعین مــن المرشــدین التربــویین  ینظــر إلــى اســتخدام تكنولوجیــا  ُ
فهــم ، روف نفــسها فـي المدرسـةَّوأن كـال النـوعین یخــضع إلـى الظـ، الحاسـوب نظـرة موحــدة

، مــن حیــث وجــود المختبــرات وأجهــزة الحاســوب وملحقاتهــا، یعملــون  فــي مــدارس متــشابهة
َّفــضال عــن أن كــال النــوعین لدیــه ، ویتعرضــون إلــى األعبــاء والمتطلبــات والواجبــات نفــسها ً

ذه وتتفــق هــ، باســتخدام تكنولوجیــا الحاســوب، اهتمــام مــشترك أال وهــو اإلرشــاد اإللكترونــي
التـي أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات ، )2011،غیـث، بنـات(النتیجة مع نتیجة دراسـة 

ـــة إحـــصائیة تعـــزى للنـــوع  & Sabella,Poytonوتختلـــف مـــع نتیجـــة دراســـة ، دالل
Issacs,2010)(  ، التــي أشــارت إلــى وجــود فــروق بــین المرشــدین الــذكور واإلنــاث فـــي

  .  ن الذكور استخدامهم تكنولوجیا الحاسوب ولصالح المرشدی
تعـزى ألثـر المؤهـل ، )α= 0.05(وجود فروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة  .2

اســتخدمت ، ًولبیــان الفــروق الزوجیــة الدالــة إحــصائیا بــین المتوســطات الحــسابیة، العلمــي
  )8(كما هو مبین في الجدول ، Scheffeالمقارنات البعدین بطریقة شفیه 
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  )10(الجدول 
 ألثر المؤهل العلمي على درجة  استخدام Scheffeات البعدیة بطریقة شیفیه  المقارن

  تكنولوجیا الحاسوب
 بكالوریوس دبلوم عالي ماجستیر المتوسط الحسابي 
    3.05 ماجستیر 

   21. 3.28 دبلوم عالي
  25.  *47.  2.83 بكالوریوس

         نــد مــستوى الداللـــةوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة ع) 10(    یتبــین مــن الجــدول 
)α= 0.05 (وجــــاءت الفــــروق لــــصالح حملــــة ، بــــین حملــــة الماجــــستیر وحملــــة البكــــالوریوس

َّویمكــن أن تعــزى هـذه النتیجــة إلــى أن المرشـدین  ذوي مؤهــل الماجــستیر یمتلكــون . الماجـستیر ْ
َّیـزاد علـى ذلـك أن المرشـ، مهارات متقدمة تمكـنهم مـن اسـتخدام تكنولوجیـا الحاسـوب دین الـذین ُ

یحملـون درجـة الماجـستیر یمیلــون إلـى التعامـل مــع الحاسـوب أكثـر مــن غیـرهم بـسبب حــاجتهم 
فكلما تقدم المرشـد فـي الحـصول علـى شـهادة أعلـى تطلـب منـه ذلـك المزیـد .ِّلها خالل الدراسة 

واختلفـت .. من البحث عن المعلومات الحدیثة المتوافرة بصورة أفضل عبـر المواقـع االلكترونیـة
  ).2008، یوسف(ودراسة  ) 2011(، واخرون، هذه النتیجة مع ما توصلت الیه دراسة بنات

تعـزى ألثـر سـنوات ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  .3
ال ، َّویمكــن أن یعـــزى ذلــك إلــى أن ســـنوات اإلرشــاد الــسابقة هـــي ســنوات خدمـــة. الخبــرة

طویلة في العمل اإلرشادي لیس مؤشر على تمكـن المرشـد كما أن الخبرة ال، سنوات خبرة
مــن إســتخدام تكنولوجیــا الحاســوب وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــل إلیــه رینــي ورفاقــه 

التي لم تجد فرقـا بـین المرشـدین األكثـر خبـرة واألقـل خبـرة  وتختلـف مـع نتیجـة ) 2008(
 ولـــصالح المرشـــدین التـــي أوجـــدت فروقـــا تعـــزى لمتغیـــر الخبـــرة ) 2011، غیـــث، بنـــات(

  . سنوات5الذین تقل خبرتهم عن 
تعــزى ألثــر الــدورات ) α= 0.05(وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة .4

ــــین المتوســــطات ، التدریبیــــة  فــــي الحاســــوب ــــة إحــــصائیا ب ــــة الدال ــــان الفــــروق الزوجی ًولبی
هــو مبـــین فـــي كمـــا ، Scheffeالحــسابیة اســـتخدمت المقارنــات البعدیـــه بطریقـــة شــیفیه  

  ).7(الجدول 
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  )11(لجدول ا
 ألثر الدورات في الحاسوب على درجة Scheffeالمقارنات البعدیة بطریقة شیفیة 

  استخدام تكنولوجیا الحاسوب في العمل اإلرشادي

المتوسط   الدورات
 الحسابي

الرخصة دورة 
الدولیة لقیادة 

  الحاسوب
دورة  في 
INTEL 

ال یوجد 
 دورات

    3.13  الدولیة لقیادة الحاسوبالرخصة دورة 
   21. 2.89  دورة  في االنتل
  18. *41.  2.75 ال یوجد دورات

َّبأنـــه ال توجـــد  فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى ): 11(یتبـــین مـــن الجـــدول 
بـــین المرشـــدین التربـــویین الحاصـــلین علـــى دورة الرخـــصة الدولیـــة لقیـــادة ) α =0.05(الداللـــة 

 وال توجــد فــروق بــین المرشــدین الحاصــلین علــى دورة ، لین علــى دورة انتــلالحاســوب والحاصــ
الرخـصة الدولیـة لقیـادة الحاسـوب  والمرشـدین التربــویین الـذین لـم یحـصلوا علـى دورات تدریبیــة 

بــین المرشــدین ) α= 0.05(فــي حــین توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى الداللــة 
شـــدین الـــذین لـــم یحـــصلوا علـــى دورات  وجـــاءت الفـــروق والمر، الحاصـــلین علـــى شـــهادة انتـــل

ْویمكـن أن تعـزى هـذه النتیجـة إلـى أن المرشـدین الحاصـلین  .لصالح الحاصلین علـى دورة انتـل
علــى دورة انتــل هــم أیــضا حاصــلین علــى  دورة الرخــصة الدولیــة لقیــادة الحاســوبألنها متطلــب 

متقدمة فـي الحاسـوب أصـبح لـدى المرشـدین سابق لدورة انتل ونتیجة لهذه الدورات المتتابعة وال
التربــویین اســتخدام لتكنولوجیــا الحاســوب فــي عملهــم اإلرشــادي واختلفــت هــذه النتیجــة مــع مــا 

التي أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة  ) 2011(توصلت إلیه بنات وآخرون
  .تعزى إلى متغیر الدورات التدریبیة 
  :مقترحات للبحوث المستقبلیة

 فـي مجــال الدراســات المـستقبلیة توصــي الباحثــة بـإجراء بحــوث حــول العالقـة بــین اســتخدام  -
  .والدافعیة لدى المرشد التربوي ، تكنولوجیا الحاسوب وسرعة االنجاز

 إجــراء بحــوث ودراســات أخــرى تتنــاول معیقــات اســتخدام تكنولوجیــا الحاســوب فــي  العمــل -
  .ة التربیة والتعلیم االرشادي في مدیریات أخرى تابعة لوزار

،  إجــراء دراســات أخــرى مــشابهة لهــذه الدراســة علــى عینــة مــن مــدیري ومــدیرات المــدارس-
  . لمعرف درجة استخدام المرشدین لتكنولوجیا الحاسوب من وجهة نظرهم
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 :التوصیات
 ضــرورة دعــم وتطــویر مهــارات المرشــد التربــوي الســتخدام تكنولوجیــا الحاســوب فــي العمــل -1

 .ياإلرشاد
عمل دورات تدریبیة متخصصة للمرشدین التربویین تتعلق باستخدام المهارات التقنیـة لتقـدیم -2

  . خدمات اإلرشاد االلكتروني 
 االهتمام بالتدریب المستمر للمرشدین ذوي الخبرة الطویلة بهـدف تطـویر وصـقل مهـاراتهم -3 

 .اإلرشادیة باستخدام  تكنولوجیا الحاسوب 
اد المرشـــدین علـــى مـــستوى البكـــالوریوس مـــساقات لممارســـة المهـــارات تـــضمین بـــرامج إعـــد-4

اإلرشــادیة باســتخدام تكنولوجیــا الحاســوب لتحقیــق األهــداف المنــشودة مــن اإلرشــاد النفــسي 
 .والتربوي

 إجـــراء المزیـــد مـــن البحـــوث فـــي التعـــرف علـــى واقـــع اســـتخدام تكنولوجیـــا الحاســـوب لـــدى -5
، و الرضـــا الـــوظیفي، مـــن المتغیـــرات كجـــودة األداءالمرشـــدین التربـــویین وربطهـــا بالعدیـــد 

  .دافعیة االنجاز
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