
 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الثالث الجزء١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٠٩-

  الكفايات اإلرشادية لدى املرشدين وعالقتها بأدائهم الوظيفي 
  من وجهة نظر مدراء املدارس يف األردن

  :الملخص
مدى توافر الكفايات اإلرشادية لدى المرشدين وعالقتهـا   تعرفهدفت الدراسة  

، في ضوء بعض المتغيرات     مدراء المدارس في األردن    بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر    
في ) ىثنأ ٤٤ -ا  ر ذك ٣٦( ومديرة مدرسة،    امدير) ٨٠ (ينة الدراسة من  وقد تكونت ع  

كما تم تطوير أداتي الدراسة من قبل البـاحثتين وهمـا اسـتبانة             . تربية عمان األولى  
يفي، حيث تم تطبيقهما على عينة الدراسة بعـد  ظت اإلرشادية واستبانة األداء الو الكفايا

وأظهرت النتائج وجود    .ل الصدق والثبات  التحقق من خصائصهما السيكومترية من خال     
 في وجهات نظر مدراء المـدارس حـول عالقـة الكفايـات             إحصائيةفروق ذات داللة    

اإلرشادية لدى المرشدين وعالقة ذلك بأدائهم الوظيفي، كما أظهرت وجود فـروق ذات             
في وجهات نظـرهم تعـزى لمتغيـر        ) ٠،٠٥ ≤ α(داللة إحصائية عند مستوى الداللة      

فـي  ) ٠،٠٥ ≤ α(داللـة   عند مـستوى  إحصائيةرة، كما وجدت فروق ذات داللة      الخب
 إحـصائية وجهات نظرهم تعزى لمتغير الجنس، ووجدت أيضا فروق واضحة ذات داللة   

في وجهات نظر مدراء المدارس حول عالقة درجة امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية       
   .بأدائهم الوظيفي تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  .الكفايات اإلرشادية، األداء الوظيفي: الكلمات المفتاحية
   :المقدمة

أصبحت وظيفة المرشد المدرسي من الوظائف األساسية في المدرسة الحديثة،          
فال غنى للمدرسة عنها، ألنها تهدف إلى مساعدة المتعلم في تنمية نفسه ووقايته مـن               

الل مجريات العملية التربوية، مـا  ، وعالج مشكالته، ومواجهتها بنفسه من خ االنحراف
وهذا يؤكد اهتمام الكثير من . جعل مهنة المرشد المدرسي ال تقل أهمية عن مهنة المعلم 

المعاهد والجامعات في إعداد المرشد المدرب والمؤهل والقادر، ليتسنى له القيام بأدواره 
  ).٢٠٠٢ األشول،(المهنية على الوجه المطلوب 

ن المتخصصين أن للتأهيل العلمي للمرشد الطالبي أهمية ويرى عدد من الباحثي 
كبرى لنجاح عمله في التوجيه واإلرشاد، وأهمية حصول المرشد الطالبي على مؤهـل             

. علمي متخصص باإلضافة إلى صفات شخصية تجيز له العمل في التوجيـه واإلرشـاد         
بوية وإرشادية لجميع فالمرشد التربوي بخلفيته العلمية وخبرته الميدانية يقدم خدمات تر

العاملين والمتواجدين في المؤسسة التربوية من طالب ومعلمين وإداريين، بل وجميـع            
المشاركين في العملية التعليمية، فدور المرشد التربوي في المدرسة دور حيوي، هدفه            
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تحقيق التوافق النفسي والتربوي واالجتماعي والمهني لبناء شخصية سوية ينعم بهـا            
  ).٢٠٠٤ عقل، (مدارس، ويساعدهم على التكيف مع المشكالت المدرسيةطالب ال

والمرشد الذي يمتلك المعارف النظرية الضرورية لعمله دون أن يكون لديـه            
المهارات الالزمة لكيفية استخدام هذه المعارف لصالح عمله، لنتحقق ممارسة التـأثير            

ألدواره المهنية يتم من خالل مـا     والفعالية المطلوبين، كما أن حكم المجتمع على أدائه         
يقوم به وما ينجزه وليس من خالل ما يعرفه أو يخطط لعمله، لذلك فإن المعارف رغـم    
أهميتها ال تكفي بمفردها لتحقيق التأثير والكفاءة المطلوبين للممارسة، وإنما يجـب أن       

  ). ٢٠٠٤ الخطيب،(تكملها المهارات التطبيقية والفنية 
رة إلى السلوك المتعلم أو المكتسب الـذي يتـوافر فيـه            ويشير مفهوم المها  

أن يكون موجهاً لتحقيق هدف معين، وأن يكون منظماً بحيـث           : شرطان جوهريان هما  
  ).١٩٩٤صادق وأبوحطب، (يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود في أقصر وقت ممكن 

 ويتعرض التربويون بصورة مستمرة إلى عملية تقويم فاعلية أدائهم الوظيفي         
وإن معرفة مستوى األداء وسيلة فعالة لتحسين العمـل،         . من داخل المدرسة وخارجها   

ديرانـي،  (يل اتخاذ القرارات من جهة أخرى       وتحسين الظروف لألفراد من جهة وتسه     
١٩٩٣ .(  

  :تهاأسئلو مشكلة الدراسة
ن كأعضاء هيئة تـدريس فـي       ي الدراسة من خالل عمل الباحثت     انبعثت مشكلة 

دنية واطالعهما المباشر على الوضع التعليمي واإلرشادي في المـدارس          الجامعات األر 
أثناء متابعة الطالبات في فترة التدريب الميداني، إذ الحظتا عدم رضا مدراء المـدارس              
عن أداء المرشدين، حيث أن للمرشد التربوي دور كبير في المدرسة فهو يـسهم فـي               

ي تنمية نفسه ووقايتـه مـن االنحـراف    تحقيق أهداف التربية، وفي مساعدة المتعلم ف  
ومساعدته في حل مشكالته للوصول به إلى تحقيق الصحة النفسية، لذلك كان البد من               

فهل يعود عدم الرضا إلـى عـدم امـتالك المرشـدين      . الوقوف على سبب عدم الرضا    
  :لدراسة تدور حول األسئلة اآلتيةلذلك فان مشكلة ا. للكفايات اإلرشادية

 لمفاهيمي للكفايات المهنية للمرشد الطالبي؟ما اإلطار ا .١
 امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المـدارس    واقعما   .٢

  في مديرية تربية عمان األولى؟
ما مستوى األداء الوظيفي للمرشدين من وجهة نظر مـدراء المـدارس فـي               .٣

 مديرية تربية عمان األولى؟
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ات اإلرشادية واألداء الوظيفي للمرشدين مـن        عالقة بين الكفاي   ما مدى وجود   .٤
 وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمان األولى؟

في رؤية مـدراء    ) النوع، الخبرة، المؤهل العلمي   (ما تأثير المتغيرات التالية      .٥
 امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية؟ المدارس لواقع 

 : أهداف الدراسة
شف عـن درجـة امـتالك المرشـدين للكفايـات           هدفت هذه الدراسة إلى الك    

اإلرشادية، وعالقة ذلك بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر مدير المدرسة، والذي يـنعكس      
كما هدفت أيضا إلـى     . بدوره إلى تحقيق األهداف اإلرشادية واإلنجاز المهني المطلوب       

  .معرفة أثر الجنس، الخبرة، والمؤهل العلمي في وجهات نظر مدراء المدارس
  :أهمية الدراسة

قد تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تزويد قسم اإلرشاد التربوي بوزارة التربيـة             
والتعليم بالمملكة األردنية الهاشمية بمعلومات هامة، تتعلق بمدى تحقق أهداف اإلرشاد           
 الطالبي والجهود المبذولة لرفع سوية اإلرشاد، وذلك من خالل معرفة مستوى وفاعلية           

  .يفياألداء الوظ
 : مصطلحات الدراسة

  : اإلرشاد
هو العملية التي يحدث فيها استرخاء لبنية الذات للمسترشد في إطـار األمـن       
الذي توفره العالقة مع المرشد، والتي يتم فيها إدراك المسترشد لخبراته المستبعدة في             

  ).١٩٩٦الشناوي، (ذات جديدة 
  : المرشد

ي مجاالت اإلرشاد المختلفة النمائي،     الشخص المؤهل والمعد والمدرب للعمل ف     
والوقائي والعالجي، يقدم خدماته اإلرشادية من خالل عالقة رسمية مهنية بينه وبـين             
الطالب، لمساعدة الطلبة في تحقيق أقصى مستويات النمو التي تسمح بها إمكاناتهم وفق 

  ).٢٠٠٥السفاسفه، (تخطيط منظم وهادف 
 الشخص الحاصل على درجة البكالوريس أو هو :بأنه إجرائياً المرشد ويعرف

الدبلوم أو الماجستير في أحد فروع العلوم النفسية واالجتماعية، والذي يعمل في مجال             
اإلرشاد النفسي في مدارس تربية عمان األولى خالل الفصل الدراسي األول من العـام              

)٢٠١٤-٢٠١٥.(  
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  : مدير المدرسة
 عن مدرسته، ومشرفاً مسئوالم ليكون هو الشخص المكلف من قبل إدارة التعلي 

على جميع شؤونها التربوية، والتعليمية واإلدارية، واالجتماعية، ويسهم في تقويم عمل 
  .المرشد الطالبي بالتعاون مع مشرف التوجيه واإلرشاد

قائد تربوي يتصف بخصائص ومهارات قياديـة       : ويعرف المدير إجرائياً بأنه   
ر التي يتوقع منه ممارستها في إدارته للمدرسـة لبلـوغ           تتطلبها منـه طبيعـة األدوا   

  .)٢٠٠٠عبدو، (أهدافها المنشودة في أجواء مـن األمن واالرتياح 
  : كفايات المرشد

هي الحكم على امتالك المرشد لإلمكانات المهنية والفنية والشخصية، والتـي           
   ).٢٠٠٧ ة،الطراون(تؤهله للقيام بعمله بنجاح، وتزيد من فعاليته اإلرشادية 

مجموعة من الفنيات العملية التي يقوم بهـا        : تعرف كفايات المرشد بأنها   كما  
المرشد النفسي بهدف تحقيق األهداف اإلرشادية بالصورة المناسبة وبالطرق السليمة،          
وقد تكون هذه الفنيات أو المهارات فـي المقـابالت الفرديـة مـع المـسترشدين أو             

  ).٢٠٠٨يوسف، أبو (المقابالت الجمعية 
الدرجة التي حصل عليها المـشرف      : بأنها كما تعرف كفايات المرشد إجرائياً    

  .ختصاصي وفق المقياس المستخدم في الدراسة الحالية الذي طورته الباحثتاناال
  : األداء الوظيفي

هو األثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الـدور أو المهـام               
  ).٢٠٠٤سلطان، (لفرد المكونة لوظيفة ا

الدرجة التي حـصل عليهـا المـشرف        : ويعرف األداء الوظيفي إجرائيا بأنه    
  . وفق المقياس المستخدم في الدراسة الحالية الذي طورته الباحثتاناالختصاصي

  :منهج الدراسة
 لمالءمتـه  الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتبـاطي التحليلـي،       استخدمت

  .سةألغراض وأسئلة الدرا
  :حدود الدراسة ومحدداتها

اقتصر تطبيق هذه الدراسة على مدراء ومديرات المـدارس التابعـة           : الحدود البشرية 
  .لمديرية تربية عمان األولى
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بعض المدارس الحكومية والتابعة لمديرية  تم تطبيق هذه الدراسة على : الحدود المكانية 
  .تربية عمان األولى

- ٢٠١٤لعام الدراسي   لاءات الدراسة في الفصل األول      رتم تطبيق إج  : الحدود الزمانية 
٢٠١٥.  

اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على استخدام أداتي الدراسة وهي : المحددات الموضوعية
استبانة الكفاية اإلرشادية، واستبانة األداء الوظيفي، بعد التحقـق مـن خصائـصهما             

 .السيكومترية من خالل الصدق والثبات
  : والدراسات السابقةاإلطار النظري

 :اإلرشاد التربوي
اإلرشاد التربوي عملية نفسية تقوم على عالقة مهنية وجهاً لوجه بين المرشد    

. والمسترشد في مكان خاص يضمن سرية أحاديث المسترشد وفي زمن محدود أيـضا            
 واإلرشاد عملية وقائية ونمائية وعالجية تتطلب تخصصاً وإعداداً وكفاءةً ومهارةً، كون          

  .هذه العملية فرعاً من فروع علم النفس التطبيقي
ويعد اإلرشاد والتوجيه الطالبي ضرورة تربوية واجتماعية ملحة وليس ترفـاً       

العتبـارات  ؛  البحوث النظرية والميدانيـة   تسعى لتحقيقه اإلدارة المدرسية، وتؤكد ذلك       
ام التعليم بشخصية   ه، واهتم بيالتعليم في مناهجه وأهدافه وأسال    تطور  : عديدة من أهمها  

المتعلم في جوانبها النفسية واالجتماعية والسلوكية، وظهور بعض المشكالت الرئيـسة    
  ).٢٠٠٤عقل، (في المدرسة كمشكلة المتأخرين دراسياً والتعامل مع المتفوقين علمياً 

وقد ظهرت عدة تعريفات لإلرشاد أشهرها هو تعريف الجمعية األمريكية لعلـم           
الخدمات التي يقدمها اختصاصيون في علـم  : ث عرفت اإلرشاد بأنه حي) ١٩٨٠(النفس  

النفس اإلرشادي وفق مبادئ وأساليب دراسة السلوك اإلنساني خـالل مراحـل نمـوه              
، ويقدمون خدمات لهم لتأكيد الجانب اإليجابي بشخصية المسترشد واسـتغالله           المختلفة

يده تـساعد علـى تحقيـق    لتحقيق التوافق لدى المسترشد، وبهدف اكتساب مهارات ج      
مطالب النمو والتوافق مع الحياة، واكتساب قدرة اتخاذ القرار، ويقدم اإلرشـاد لجميـع      

   .، األسرة والمدرسة والعملالمختلفة وفي المجاالت المختلفةاألفراد في المراحل العمرية 
عملية مهنية تفاعلية تهدف إلى مساعدة المتعلم في رسـم          : فاإلرشاد التربوي 

ط التربوية التي تتناسب وقدراته وإمكاناته وأهدافه، وأن يختـار نـوع الدراسـة            الخط
ج والمقررات المناسبة التي تساعده في برنامجه التعليمي، إضافة إلى تشخيص وعـال           

  ).٢٠٠٢ الزعبي،( بما يحقق التوافق التربوي واألكاديمي المشكالت التعليمية والتربوية
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 : أهداف اإلرشاد التربوي
، أن اإلرشاد التربوي يهدف إلى تقديم المـساعدة         )٢٠٠٣السفاسفه،  (أوضح  

الفنية المتخصصة للمتعلم التخاذ القرار المناسب، وتحقيق األهداف التربوية المأمولـة،    
  :وأهمها
ية التخطيط التربوي لمعلومات وحقائق وأفكار تلتزم لعمتزويد المتعلم بمعرفة و .١

ي، على افتراض أن المرشد التربوي هو والمهني من خالل برنامج تعليمي يوم
مصدر هذه المعلومة حيث ال يستطيع المعلم تزويد المتعلم بمثل هذه المعلومات  

  .التي تخرج عن إطار تخصصه والتزامه بالمنهاج والمقررات الدراسية
إعداد المتعلم للحياة المستقبلية بإكسابه المهارات الالزمة له للمـساهمة فـي           .٢

  .وه في كافة جوانب ومظاهر شخصيتهتيسير وتسهيل نم
 لجميع المتعلمين   واإلنمائيةتقديم الخدمات اإلرشادية والعالجية والوقائية منها        .٣

 .في حالة مواجهتهم لمشكالت دراسية تحصيلية
تعريض المتعلم لمجموعة من الخبرات العلمية والنظريـة وربطهـا بالحيـاة             .٤

بعد التخرج، لتحقيـق التكيـف   الواقعية وتبصيره بالمشكالت التي قد تعترضه    
 .والتوافق المناسب

تزويد المتعلم بكثير من المعلومات الخاصة بالمؤسسة التربوية التي التحق بها  .٥
 .حديثاً، من خالل تقديم المعلومات الالزمة له

توجيه المتعلمين لإلفادة من خيارات تعليمية ومهنية متاحة، ومساعدتهم على           .٦
 . مشكالتهم، وذلك لتحقيق الصحة النفسيةاتباع أفضل السبل في مواجه

مساعدة المتعلمين على التبصر في مشكالتهم النفسية والتربوية الحالية، كتدني  .٧
التحصيل أو الدافعية أو تشتت االنتباه وغيرها، من خالل معرفة ذاته وقدرتـه        
للوصول إلى الحلول المالئمة بوضع أهداف مستقبلية تسهم في تحقيق السعادة    

 .ا والكفايةوالرض
 :صفات المرشد التربوي

إلـى أن جمعيـة المرشـدين التربـويين األمريكيـة          ) ٢٠٠٤(أشار الخطيب   
)AESC ( منهاشخصية يجب أن تتمثل في المرشد وقد حددت صفات:  

  .اإليمان بقدرة كل فرد على تغيير نفسه بنفسه .١
 .اإليمان بالقيم اإلنسانية عند المسترشد .٢
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 .وكل جديد يحدث في العالمالقدرة على تقبل التغيير  .٣
 .يملك قدرة عقلية منفتحة .٤
 .القدرة على فهم ذاته وفهم اآلخرين .٥

 :واجبات المرشد التربوي
أن أهمية اإلرشاد التربوي في المدرسة تبرز من        ) ٢٠٠٦العزة،  (كما أوضح   

خالل المهام والواجبات المناطة بالمرشد التربوي، ومن خالل قيامـه بـدوره بتقـديم              
  :اإلرشادية المساندة للعملية التربوية في المجاالت اآلتيةالخدمات 

حـصص  (يقوم المرشد بتقديم خدمـة التوجيـه الجمعـي     : في مجال التوجيه   .١
، حيث يلتقي مع الطلبة في صفوفهم وحسب برنامج معـد ومخطـط،          )اإلرشاد

ليناقش معهم في جو من الحوار والتفاعل مع مشاكل وقضايا حياتيه تهمهم وال 
 علـى  موضوعات مسبقاً وبناءها المنهاج المدرسي، حيث يحضر لهذه ال يتناول

حاجات الطلبة النفسية واالجتماعية، مع مراعاة اطالع مدير المدرسة على هذه 
  .المواضيع

العمل في اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجمعي لمساعدة الطلبة      : في مجال اإلرشاد   .٢
اد في المجتمع، ومـساعدتهم     على التعامل مع الصعوبات التي تعترضهم كأفر      

على تنمية قدراتهم على التكيف مع المشكالت، وإيجاد الحلول المالئمة لهـا،            
  .من خالل استخدام أساليب إرشادية علمية في التعامل مع الطلبة

تزويد إدارة المدرسة المعلمين وأولياء أمور الطلبة من خالل : في مجال التعليم .٣
حاجات الطلبة، والخصائص النمائية العمرية التي   اللقاءات الفردية والجماعية ل   

يمرون بها، وبالمشكالت والصعوبات التي تعيق نموهم، واشـتراكهم بوضـع         
 .الخطط والبرامج التربوية واألنشطة المتنوعة التي تلبي حاجات الطلبة

يعمل المرشد في بعض المناسبات على زيارة بيت : في مجال الزيارات المنزلية .٤
 مشكلة معينة، على أن يتم التخطيط للزيارة مـسبقاً مـع مـدير     الطالب لبحث 

 .المدرسة واألهل، ويوضح أن هدف الزيارة ألغراض إرشادية بحته
يقوم المرشد بعملية تقييم للطلبة من خالل جمـع وتنـسق           : في مجال التقييم   .٥

والتي توضع في ملفه مع المحافظة على       ، وتفسير المعلومات المتعلقة بالطالب   
هذه المعلومات واستخدامها ألغراض تحديد حاجات الطالب، وألغـراض  سرية  
 .اإلرشاد
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يقوم المرشد التربوي بدور المستشار لإلدارة والهيئـة        : في مجال االستشارة   .٦
التدريسية، وأولياء األمور في األمور والقضايا التربوية، وفي قضايا اإلرشاد          

 . المدرسة وفي المنزلوالتوجيه التي تتعلق بالطلبة، وأنماط سلوكهم في
يقوم المرشد بجمع المعلومـات عـن الطلبـة         : في مجال الخدمات االجتماعية    .٧

ألغراض دراسة الجانب االقتصادي بكافة جوانبه، ثم يقوم بإعداد قائمة بأسماء 
الطلبة الذين يحتاجون إلى مساعدة اقتصادية في فئات، ويناقش هذه القائمـة            

د من المعلومات، ثم يبحـث معهـم مـصادر          مع المدير وبعض المعلمين للتأك    
 .وطرق تقديم المساعدة والعون

  : الكفايات اإلرشادية ألداء المرشد التربوي
تعتبر عملية اإلرشاد والتوجيه عملية فنية مهنية هادفة مخطـط لهـا، وهـي     
عالقة تفاعلية يقودها المرشد أو الموجه بفنية ومهارة، وحتى تحقـق هـذه العمليـة               

أمولة، فإنه يتوجب أن يتمتع المرشد بالكفايات المعرفية واألدائية الالزمـة،           أهدافها الم 
وتساعد الكفاءة الذاتية للفرد على تحقيق أداء أفضل عـن طريـق إمـداده بالعمليـات      

استراتيجيات التعلم، وأنماط التفكير، وقدرات التنظيم الـذاتي، كمـا أن           : المعرفية مثل 
ه على التغلب على العقبات والـصعوبات والمـشاكل         الكفاءة تدفع سلوك الفرد وتساعد    

االنفعالية التي تقابله، وتحدد اختياراته لألنشطة المختلفة، فإذا كانـت الكفـاءة مهمـة         
 عن تربيـة وتعلـيم      للمسئول بالنسبة للفرد العادي، فإنها ستصبح أكثر أهمية بالنسبة       

، وبما يملكه من دور إنسانيةواألفراد، وتوجيههم بما يحمله من قيمة تربوية واجتماعية 
  ).٢٠٠٥غانم، (كبير في التأثير على سلوكيات األفراد 

ويرى اتحاد المرشدين التربويين التابعين لمؤسسات التعليم، أن هناك مجموعة 
كفايات ضرورية ذات أهمية خاصة في مجال اإلرشاد والتوجيه هي على النحو التـالي              

  :)١٩٩٦القذافي، (
وتعني أن يؤمن المرشد بقيمة الفرد وقدرته علـى         : ثقة به تقبل المسترشد وال   .١

النمو والتغيير ومواجهة مشكالت الحياة، ويثق بقدرتـه علـى تبنـي القـيم              
واألهداف المناسبة، ويتقبل الفرد المسترشد كإنسان، وأن يؤمن أن المسترشد          
 عندما تهيئ له الظروف المالئمة فإنه قادر على مواصلة النمو والتطور، بمـا  

يحقق األهداف لصالحه ولصالح المجتمع، لـذلك علـى المرشـد أن يتقبـل              
المسترشد مهما كانت طبيعته وسلوكه واتجاهاته ومعتقداتـه وفلـسفته فـي            

  .الحياة
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وتعني أن يكون المرشد عارفاً لنفسه، مدركاً لحدود قدراتـه، يفهـم            : األصالة .٢
قيمه الشخـصية   نفسه على حقيقتها، ويسعى إلى تطويرها، ويجيد فصل تأثر          

وحاجاته ومشاعره عن عمله، وكذلك التحلي بالقدرة على التعامل مع مختلف           
أمور الحياة، بشكل ال يؤثر بطريقة سلبية على نشاطاته المهنية، وأن يكـون             

 .واعياً ألوجه القصور والضعف لديه
على المرشـد أن يتـزود بالمهـارات        : القدرة على تحديد مشكالت المسترشد     .٣

تحديد المشكالت، وتقديم الخدمات اإلرشادية معتبراً أن أية معلومة         األساسية ل 
 .يقدمها المسترشد هي جديرة باالهتمام واالحترام، ويكفل لها السرية التامة

وتعني أن يحاول فهم الفـرد مـن        : االنفتاح على العالم وسعة األفق واالطالع      .٤
طموح ولذة النجاح، خالل ظروفه وتربيته والعوامل المحيطة به، ويفهم معنى ال

، والحاجات والمطالب النمائية   اإلنسانيوكذلك المعرفة الواسعة بدوافع السلوك      
لمراحل العمر المختلفة التي يمر بها الفرد، ويجب أن يلـم المرشـد بثقافـة               
المجتمع وعاداته وتقاليده ومعاييره، وأن يميز أنماط السلوك اإليجابي المتفق          

الع في القضايا الحياتيـة العلميـة واالجتماعيـة    معها بحيث يكون واسع االط 
واالقتصادية والسياسية والفكرية، وأن يكون قادراً على التواصل مع اآلخرين          

 .، ويكون غنيا بمصادر المعرفةوإقناعهموالتأثير فيهم 
على المرشد أن يلتزم بمبادئ التوجيه واإلرشاد، ويؤمن بها         : االلتزام المهني  .٥

مكاناتهم، وأن يتقبـل    إدة اآلخرين في تطوير قدراتهم و     اع لمس ووسيلةكمهنة  
مسؤولياته تجاه مسترشديه بثقة وعزم وأمانة وإخـالص، ويتطـوع للعمـل            

 .ويضحي بوقته ويمنح الحب
أن يكون لدى المرشد استعداداً ورغبةً في هذه المهنة، وأن          : االستعداد المهني  .٦

خلية وبين عالقته باآلخرين، يكون قادراً على الربط ما بين حياة المسترشد الدا   
والمشكالت التي يعاني منها، وأن يكون ملماً بالعالقة القائمة بـين الـضغوط             

 .الحياتية، وما ينتج عنها من تأثير في عالقات المسترشد باآلخرين
 :لدور المرشد التربوي ك المدراءارإد

: ن من أهم الصور الذهنية التي تؤثر على عمـل المرشـد هـي     إالقول   يمكن
الصورة الذهنية التي يحملها المدراء لدور المرشد في المدرسة، ويمكن أن تصنف هذه             

الـصورة   و. الصورة الذهنية لدور إيجابي للمرشد في المدرسة:الصورة إلى بعدين هما   
  .)١٩٩٥ النسور،( نية لدور سلبي للمرشد في المدرسةالذه

الطريقة التي يتـولى    فالصورة التي يحملها المدير عن عمل المرشد تؤثر في          
فهناك العديد من المدراء الـذين      . فيها توجيه الخدمات اإلرشادية في المدرسة وتقييمها      
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يعتقدون أن دور المرشد يتركز على حل المشكالت للطالب، ويقوم أيضا بتقديم المساعدة 
للطلبة فيما يخص حاجاتهم الخصوصية، وبرامج االمتحانات، وكذلك يرون أن المرشـد          

 دوراً هاماً في مساعدة الطلبة على التخطيط المهني واتخـاذ القـرار المناسـب،               يلعب
ويرون أيضا أن من دور المرشد التعاون مع الهيئة التدريسية، فيما يخـص سـجالت               
الطالب التراكمية، ومساعدة العاملين في المدرسة على أهمية التعرف على المشاكل التي 

جل التخطيط لدعم السياسة التعليمية فـي المدرسـة         يعاني منها الطلبة، والتعاون من أ     
)Hassord, 1977.( 

وهناك العديد من المدراء يرسمون صورة ذهنية بأن المرشد ليس مؤهالً لحل            
 مشاكل الطلبة الشخصية و االنفعالية و الدراسية، وهذا قد يؤدي إلى حدوث صراع بين             

. نهما في المهمـات والواجبـات     دور المرشد والدور اإلداري بالرغم من االختالفات بي       
فالمدير يرى أن المرشد سيكون فعاالً في مجال األعمال اإلدارية والتعليمية، مثل عمـل              
برامج االمتحانات الفصلية، ومتابعة الحضور والغياب، وأن وظيفة المرشد هي وظيفـة      

  ).Patterson, 1967(إدارية فقط 
رسة عامالً رئيساً، بحيث يمكن ويعد تفهم المدير بأهمية وجود المرشد في المد      

ومن هذا المنطلق يجب    . أن يساعد هذا التفهم على تطوير العملية اإلرشادية ونشاطاتها        
على المدير أن يقوم بمساعدة كاملة لتطبيق برنامج اإلرشاد المدرسي، عن طريق تزويد 

 أن يـدلهم  القائمين عليه بالنصيحة والتوجيه الصحيح للسياسة المتبعة، كما أن بإمكانه   
على الخدمات اإلرشادية التي من شأنها أن تساعد المدرسة على الوصول إلى األهداف             
المرسومة لها، وقد توصلت جمعية الموظفين األمريكية إلى عدد من التوجيهات والمهام  
لمدير المدرسة في ما يخص التوجيه واإلرشاد، ومنها أن ينظر مـدير المدرسـة إلـى     

ى أنه مهنة قائمة بذاتها، ولها قوانينها وأبعادها التي تـؤثر فـي             التوجيه واإلرشاد عل  
حسن سير العملية التربوية في المدرسة، وأيضا يجب عليه النظر إلى اإلرشاد على أنه              

 قاضـي وآخـرون،   (يقدم خدمات مفيدة للطالب وأعضاء الهيئـة التدريـسية واإلدارة           
١٩٨١.(  

لمرشد، تؤثر في الطريقة التي يتولى فالصورة الذهنية التي يحملها المدير عن ا
فيها توجيه الخدمات اإلرشادية في المدرسة وتقييمها، فهناك العديد من المدراء يعتقدون 
أن دور المرشد يتركز على التعامل مع مشكالت الطالب، وخفض األعباء اإلدارية التـي     

األقـرع،  (التاليـة   يتحملها المدراء، حيث أن المدير يتوقع من المرشد القيام باألعمال           
١٩٩٢:(  

  .األعمال اإلدارية التي يوكلها إليه مدير المدرسة -١
  .جمع المعلومات الخاصة بالطالب ونقلها للمدير -٢
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 . االهتمام بشكل فردي بالطالب ذوي المشكلة -٣
 .إقناع الطالب الذين يعانون من مشاكل في المدرسة للتكيف معها -٤

ن المرشد مؤهالً ومدرباً للتعامل مع هناك العديد من المدراء الذين يعتقدون بأ    و
الطلبة وحل مشكالتهم الشخصية و العاطفية و الدراسية، وكذلك يتوقع منه أن يكـون               
فعاالً في مجال النشاطات اإلدارية والتعليمية، كتخطيط المنـاهج، ومتابعـة الحـضور             

ور وقد ينشأ صراع بين دور المرشـد والـد       . والغياب، وعمل برامج إرشادية ودراسية    
اإلداري بالرغم من االختالفات بينهما في المهمات والواجبات، فالمرشد ينظر إلى نفسه            
مؤهالً لمساعدة الطالب وقادراً على إقامة عالقات اجتماعية، وعلى كسب ثقة الطـالب             
للتعامل معه، في حين يتصور المدير أن المرشد شخص وجـد للمـساعدة فـي جعـل              

  .يساعده فيما يواجهه من أوامر إداريةالمدرسة أكثر هدوءاً ونظاماً و
  : الدراسات السابقة

بعد استعراض األدبيات النظرية وإجراء المسح للدراسات التي تناولت كفـاءة           
المرشد وعالقة ما يمتلكه من مهارات وقدرات بمستوى أداءه الوظيفي، تم الوصول إلى     

  .لدراسة الحاليةبعض من الدراسات السابقة ذات العالقة والقريبة من موضوع ا
  : الدراسات العربية

المرشـدين   درجـة معرفـة   الوقوف على     )٢٠١٤(دراسة أبو البصل    هدفت  
ومعرفة ما إذا كان ذلك "التربويين في محافظة البلقاء بجرائم اإلنترنت من وجهة نظرهم 

 استخدام اإلنترنت    إجادة المؤهل العلمي، سنوات الخبرة،    الجنس،: يختلف تبعا لمتغيرات  
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثتان بتطوير استبانة بجرائم اإلنترنت، وقد تكونت        ، 

 من صدقهما وثباتهـا،     التأكدعلى جرائم اإلنترنت، تم      فقرة موزعة ) ٣١(االستبانة من   
 ومرشدة في المدارس الحكومية والخاصة في       امرشد) ١٢٠(تكونت عينة الدراسة من     

المرشدين التربويين بجرائم   نتائج الدارسة أن درجة معرفةوقد أظهرت. محافظة البلقاء
وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة . اإلنترنت كبيرة

 لمتغير المؤهل العلمي لصالح درجة الدكتوراه، وعـدد         ىالمعرفة بجرائم اإلنترنت، تُعز   
، مع عدم وجود فروق ذات داللـة  ثرفأكسنوات الخبرة لصالح فئة الخبرة عشر سنوات       

  . استخدام اإلنترنتوإجادةإحصائية في درجة المعرفة تعزى لمتغير الجنس 
تعرف أثر اإلرشاد التربوي عن طريـق كـشف         ) ٢٠١١(دراسة جاسم   هدفت  

النقاب عن المشاكل التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس ، فكانت عينة البحث 
مرشدة تربوية يعملون في المدارس المتوسطة للـسنة        ) ٢٠(مرشد و ) ٢٠(مكونة من   

، ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثـة مـنهج البحـث الوصـفي             ٢٠١٠ـ٢٠٠٩
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للوصول إلى النتائج وتحليلها وتفسيرها ولهذا استعملت االستبانة أداة لبحثها ووسـيلة       
 والوسط المرجح تاللوصول إلى هدفها، أما الوسائل اإلحصائية المستخدمة فهي التكرار 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهـا         ،ل ارتباط بيرسون والنسبة المئوية    ومعام
شكل عام وعلى   عدم وجود وعي عن دور اإلرشاد التربوي ومدى تأثير على المجتمع ب           

أن هناك ضعفا في العالقة بين المرشد التربوي وأولياء أمـور           المدرسة بشكل خاص و   
 تخصيص غرفة للمرشد التربوي يحول بينه وبين أداء عمله المكلف           عدم"الطلبة وأيضا 

  . به، باإلضافة إلى عدم التفاعل بين المرشد التربوي والهيئة التدريسية
تقييم واقع عمل المرشد المدرسي في سوريا       ) ٢٠١٠اهللا،   عبد (هدفت دراسة 
مت مرشداً ومرشدة، وذلك عـن طريـق اسـتبانة صـم        ) ٢٤٠(على عينه تكونت من     

ألغراض الدراسة، وأظهرت النتائج أن أكثر المهارات أهميـة واسـتخداماً مـن قبـل               
استقبال الطالب وإجراء المقابلـة األوليـة واإلرشـادية، وتـشخيص           : المرشدين هى 

المشكالت، وصياغة األهداف اإلرشادية، في حين كانت مهـارة اسـتخدام االختبـارات             
كما كشفت النتائج عن وجود فـروق ذات        . ماًوالمقاييس النفسية أقل المهارات استخدا    

التعـرف علـى    (داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ممارسة المهمات اإلرشـادية           
مشكالت الطالب، واستخدام اإلرشاد الفردي والجمعي، وتزويـد الطـالب بالمعلومـات            

جتماعـات  رعاية المتأخرين دراسياً، وعقد ا     (لصالح اإلناث، بينما  ) للفرص المتاحة لهم  
  .كانت لصالح الذكور) مع أولياء األمور وإجراء األبحاث

، الكشف عن اتجاهات المعلمين في محافظة       )٢٠٠٦ الدواغره،( دراسة   هدفت
معلمـا ومعلمـة فـي      ) ٣٦٠(الكرك نحو العمل اإلرشادي، وتكونت عينة الدراسة من         

هـا علـى عينـة      فقرة تم تطبيق  ) ٤٨(المدارس الحكومية، وقد تم تطوير استبانة من        
الدراسة، وأظهرت النتائج أن اتجاهات المعلمات أفضل من اتجاهات المعلمين في مجاالت 
العمل مع أولياء األمور، والرغبة في العمل في مجاالت العمـل مـع أوليـاء األمـور،       
والرغبة في العمل في مجال اإلرشاد، وكان وضوح عمل المرشد واتجاهات المعلمـين             

 األعلى أفضل من اتجاهات المعلمين األقل في الدرجة العلمية، كمـا  ذوي المؤهل العلمي 
توصلت النتائج إلى عدم تأثر اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو العمل اإلرشادي بمتغير            

  .مجال التخصص والخبرة
، تعرف درجـة التـزام المرشـد المدرسـي         )٢٠٠٦محاسنه،  (هدفت دراسة   

 المرشدين والمسترشدين، حيث أجريـت علـى        بأخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظر     
طالباً وطالبة في مدارس حكومية تابعة لمحافظة ) ٤٠٨(مرشداً و) ٤٠(عينة تكونت من 

عد لغرض الدراسـة،    أ الذي   األخالقياربد في األردن، من خالل تطبيق مقياس االلتزام         
رشاد من وجهة وكشفت نتائج الدراسة إلى أن درجة التزام المرشدين بأخالقيات مهنة اإل



 م ٢٠١٦يوليو لسنة )  الثالث الجزء١٦٩: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٧٢١-

الكفايات األكاديمية، والمسؤولية، والتقبل والسرية، وفي : نظرهم كانت على النحو اآلتي
حين جاءت درجة التزام المرشدين بأخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظر المسترشدين       

 ولية، والسرية والتقبل، كما أسفرت النتائجئالكفايات األكاديمية، والمس: تيعلى النحو اآل
عن وجود فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير الخبرة في درجة التـزام المرشـدين               
بأخالقيات مهنة اإلرشاد من وجهة نظر المسترشدين لصالح الذكور، في حـين كـشفت      

 تعزى لمتغير النوع، والمؤهل العلمي فـي  إحصائيةالنتائج عدم وجود فروق ذات داللة     
  .مهنة اإلرشاد من وجهة نظر المرشديندرجة التزام المرشدين بأخالقيات 

فاعلية برنامج مقترح لتنميـة التفكيـر       بيان  ،  )٢٠٠٥علوان،  ( دراسة   هدفت
اإلبداعي لدى المرشدين النفسيين فـي مـدارس وكالـة الغوث الدولية، وتكونت عينة           

وقـد تـم اسـتخدام      . مرشدات) ٤(مرشداً و ) ١٤(مرشداً ومرشدة،   ) ١٨(الدراسة من   
، حيث تـم تطبيق اختبار تورنس      )ب(ورنس للتفكير اإلبداعي الصورة اللفظية      اختبار ت 

بالصورة القبلية والبعدية على عينة الدراسة، وللتحقق من صحة الفرضية األولى التي            
تنص على أنه ال توجد فروق بين مستوى التفكير اإلبداعي لدى المرشدين، والمسـتوى 

ط الحسابي للدرجات في اختبار تورنس للتفكير       ، ثم استخدام المتوس   %50االفتراضـي  
والختبار صـحة الفرضـية     . ، ثم تحولت الـدرجات الخام إلى درجات معيارية       اإلبداعي

الثانية التي تنص على أنه يوجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي تنميــة التفكيــر          
كسون للكـشف  اإلبداعي بين القياس القبلي والقياس البعدي، فقد تم استخدام اختبار ويل   

، وذلك بعد تنفيـذ  )٣٠(عن الفـروق بـين العينتين المرتبطتين، والتي عددها أقل من      
ة لبرنـامج تنميـة     دآليـات البرنـامج التسـع المقترحـة، واألنشطة والفعاليات المع      

وأظهرت النتائج بعدم وجود فروق بين مستوى التفكير اإلبداعي لدى          . التفكير اإلبداعي 
ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تنميـة   ،%٥٠ستوى االفتراضي المرشدين والم

  .التفكير اإلبداعي بين القياس القبلي والقيـاس البعـدي لصالح التطبيق البعدي
األهميـة   ذات الطالبي المرشد مهمات ، تعرف)٢٠٠٤السميح،  (هدفت دراسة

 دون تحول التي قاتالمعو وتحديد األهمية، ذات مهماته من والتحقق والصغرى، الكبرى
 مديراً ومرشـدا  ٩٠ من عينة على الدراسة وطبقت. لمهماته المرشد الطالبي ممارسة

 والمرشدين المديرين أن نتائجها منطقة الرياض، وأظهرت في العام التعليم مدارس من
 النسب في بسيط اختالف الكبرى مع األهمية ذات العشر المهمات تحديد على اتفقوا قد

 في اتخاذ تحددت قد العالية األهمية ذات الرئيسة المهمات وكانت مجموعة، كلل المئوية
 واهتمـام  دراسـياً،  المتـأخرين  بمستويات لالرتقاء الالزمة الخطوات الطالبي المرشد
 الطـالب  لحاالت المرشد وبحث المدرسة، داخل الطالب بمعالجة سلوك الطالبي المرشد

 مدير قبل من واإلرشاد التوجيه السنوية لبرامج ةالخط واعتماده والسلوكية، التحصيلية
 فـي  الطالبي لمهماته المرشد ممارسة في أكثر إيجابية النتائج كما أظهرت. المدرسة
 الطالبـي  المرشـد  لعمل المعوقات أهم وكانت األخرى، المراحل من الثانوية المرحلة
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 المرشد إدراك دموع المتخصص، الطالبي المرشد وجود عدم في لمهماته تتمثل وأداؤه
 مـن  متأخراً ترتيبها كان بينما المدراء، وجهة نظر من لها وتطبيقه لمهماته الطالبي
 المـديرين  بـين آراء  كبيـر  تباين وجود على دلّل مما أنفسهم، المرشدين نظر وجهة

  .المعوقات هذه تحديد في والمرشدين
ي المـدارس  ، بدراسة هدفت التعرف إلى إدراكات مدير  )٢٠٠٤العنزي،  (وقام  

المتوسطة والثانوية بخصوص دور المرشد الطالبي، وأيضا التعرف إلى ما إذا كانـت              
يري المدارس لدور المرشد الطالبي تبعاً الخـتالف الخبـرة     دهناك فروق في إدراكات م    

مديراً للمرحلة الثانويـة،    ) ٦١(العلمية والتخصص العلمي، وتكونت عينة الدراسة من        
العينة استبانة عن دور المرشد الطالبي مطورة من قبل الباحـث،     حيث طبق على أفراد     

وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر األبعاد إدراكات من قبل المديرين هـو بعـد التوجيـه                
، يليه بعد التوجيه واإلرشاد التربـوي، ثـم بعـد التوجيـه             واألخالقيواإلرشاد الديني   

ي، فالتوجيه واإلرشاد النفـسي، وأقلهـا   واإلرشاد الوقائي، فالتوجيه واإلرشاد االجتماع 
إدراكا بعد التوجيه واإلرشاد المهني، كما أشارت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة              
إحصائية بين مديري المرحلة المتوسطة ومديري المرحلة الثانوية في إدراكهـم لـدور     

س فـي   المرشد الطالبي، كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مـديري المـدار             
إدراكهم لدور المرشد الطالبي تعزى الختالف تخصصاتهم األكاديمية، وال توجد فـروق            
ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس في إدراكهم لدور المرشـد الطالبـي تعـزى               

  .الختالف سنوات خبراتهم العلمية
  : الدراسات األجنبية

عـرف إلـى   ، التyuksel, Fulya, 2012) (، وفوليـا هدفت دراسة يوكسيل
الخدمات األكاديمية والمهنية والشخصية واالجتماعية التي يقـدمها المرشـدون فـي            
مدارسهم، على عينة من مرشدي المدارس االبتدائية والثانوية في مدينـة اسـطنبول             

مرشداً ومرشدةً، وبينت النتائج أن المرشـدين       ) ٤٥(بتركيا، حيث بلغت عينة الدراسة      
ألكاديمية والمهنية للطالب بمستوى عاٍل، كمـا أسـفرت         يقدمون الخدمات الشخصية وا   

النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع في تقديم هذه الخدمات              
 حاجة  هيلصالح اإلناث، ومن ضمن المقترحات التي تم طرحها من قبل عينة الدراسة             

 تقديم الخدمات بـصوره     المرشدين للتدريب المستمر على مهارات العمل اإلرشادي ليتم       
  .جيدة

، إلى معرفـة  )Wantz & Firmin, 2011(كما هدفت دراسة وانتز وفيرمن 
وأجريت الدراسة على عينة مكونة . إدراكات الطلبة الجامعيون للمرشد النفسي المحترف

وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن      . طالباً وطالبةً جامعياً من قسم علم النفس      ) ٩٦٥(من  
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ية للمرشد النفسي كانت إيجابية على جميع أبعاد الدراسة، أما فيمـا يتعلـق    النظرة الكل 
: بمصدر المعلومات التي تؤثر في تشكيل صورة المرشد فقد كانت على النحـو التـالي            

الحديث الشفوي، المعرفة العامة، األفـالم، المدرسـة والتعلـيم، األصـدقاء، الكتـب،              
  .والتلفزيون
 المرشـد  بـدور  تحليلية للتعريف ، دراسة(William, 2008)وليام  أجرىو

 من المزيد إلى يؤدي قد المدرسي للمرشد المبهم الدور بأن ووجد التربوي المدرسي،
 الخبرات نقص إلى ويستند األساسية، المعرفة نقص عن ينتج الدور في القلق والنزاع

 والمرشدين نالمسئولي والمعارف إلمام الخبرات هذه تشمل ويجب أن. واألساسية األولية
شـاملة   أجنـدة  إلى الوصول أجل من اإلرشادي، للبرنامج والمحلية الوطنية بالمعايير
 علـى  ومؤثرة وناجحة فاعلة هذه البرامج وتكون المدرسية، اإلرشاد وبرامج لإلرشاد

  .والشخصي والمهني العلمي ومستقبلهم المدرسية الطلبة حياة
 على الكفاءة أثر معرفة إلى هدفت راسة د،(Smith, 2007) سميث وأجرى 

 الكفـاءة  مقيـاس  عليهم طبق األفراد، من (203) من الدراسة عينة وتكونت التكيف
 ذاتيـة  كفاءة يمتلكون الذين ألفرادا أن إلى النتائج دلت وقد الذاتية، ومقياس التكيف،

  .غيرهم من والعاطفي السلوكي التكيف في أفضل عالية
، بدراسـة  (Nichter, Li, & Serres, 2007)وسـيرس   ولي نكتر وقامت

 الروضة من التعليمية المراحل كافة من التربويين المرشدين آراء استقصاءهدفت إلى 
 إلمام وممارسة مدى الحكومية، وذلك لتحديد تكساس مدارس في الثانوية المرحلة حتى

 لعملية أمريكا في المدرسين المرشدين جمعية وضعتها التي الوطنية، للمعايير المرشدين
 دراسـة  خـالل  من السنوية، اإلرشادية برامجهم في المدرسي ومهام المرشد اإلرشاد
 في المرشدين أن النتائج وأظهرت خاصة، استبانة عبر مرشدا،) ٤٩٥( تضمنت مسحية

 تعـزز  التي الالزمة بالخبرات بالتزود التزامهم في يتشاركون التعليمية، المراحل كافة
 الطلبـة،  بـين  اإليجابي التنافس روح وغرس بتطوير هتمامواال األكاديمي، التحصيل
 التزامهم في يتشاركون والثانوية االبتدائية المدارس في المرشدون كان متشابه وباهتمام

   .وتنميتها االجتماعية والمهارات الشخصية بالمهارات الطلبة تزويد في
  :التعليق على الدراسات السابقة

قة تنوعها من حيـث هـدفها وإجراءاتهـا         يتضح من عرض الدراسات الساب    
، فمنها ما تنـاول واقـع اإلرشـاد         واألدوات المستخدمة فيها وكذلك عينتها ومجتمعها     

الطالبي، ومنها ما تناول عالقة اإلرشاد الطالبي ببعض المتغيرات، ومنها ما تناول دور           
ـ             ا للكفايـات   المرشد الطالبي، بيد أن هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات في تناوله

اإلرشادية لدى المرشد الطالبي وعالقتها باألداء الوظيفي مـن وجهـة نظـر مـدراء               
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المدارس باألردن، كما أنها تميز في مجتمعها وعينتها، ورغم ذلك أفادت من الدراسات             
السابقة في عرض اإلطار النظري وبعض اإلجراءات المنهجيـة وفـي تعـرف بعـض           

  .ا في تلك الدراسةالمراجع التي أمكن الرجوع إليه
  
  
  

 :الدراسة الميدانية وإجراءاتها
  :مجتمع الدراسة

 مجتمع الدراسة من جميع مدراء المدارس في تربية عمان األولى والبالغ تكون
  . ٢٠١٤/٢٠١٥مديراً ومديرةً للعام الدراسي ) ١٤٧(عددهم 

  :عينة الدراسة
ـ      عينةتكونت   م اختيـارهم مـن مجتمـع     الدراسة من مجموعة من المدراء ت

  .مديراً ومديرةً) ٨٠(الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة، حيث تكونت العينة من 
  : الدراسةاأدات

تـم  األداء الـوظيفي، و   ، و  أداتين للدراسة هما الكفايات اإلرشادية     استخدامتم  
، Wantz & Firmin, 2011 (:لدراسات الـسابقة لالباحثتين بالرجوع ا من تطويرهم

، وقـد تـم اسـتخراج الـصدق     )٢٠٠٤، السميح، ٢٠٠٦، الدواغره،  ٢٠١٠داهللا،  عب
  .والثبات لألداتين

كما تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح فقرات أداتي الدراسة، بإعطاء كل   
ال ،  متـردد وافق،  أوافق بشدة،   أ(فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس          

على الترتيـب، حيـث أن   ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(تمثل رقمياً ، وهي   )أوافق بشدة ال  أوافق،  
  .جميع فقرات أداتي الدراسة إيجابية

  :الكفايات اإلرشادية: صدق البناء
الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقـرات          و

تكونـت مـن    استطالعية من خارج عينة الدراسة      المقياس مع الدرجة الكلية في عينة       
 المقياس وحساب معامل تمييز كل فقرة من الفقرات، حيث          فقرات حيث تم تحليل     ،)٣٠(
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أن معامل التمييز هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين              
بالمجال التي تنتمي كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 

رجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معـامالت ارتبـاط            والد مجال، وبين كل    إليه
 والجدول  )٠,٩٣-٠,٤٨( ومع المجال    ،)٠,٨٣-٠,٣٨(بين   مامع األداة ككل    الفقرات  

  :يوضحان ذلك) ٢(و) ١(
  
  

   التي تنتمي إليهوالمجالاالرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية ): ١(جدول 
رقم 
 الفقرة

  معامل االرتباط
 مع المجال

  ل االرتباطمعام
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

  معامل االرتباط
 مع المجال

  معامل االرتباط
 مع األداة

1 .72** .72** 11 .68** .54** 
2 .70** .71** 12 .80** .71** 
3 .48** .38* 13 .66** .71** 
4 .56** .40* 14 .73** .70** 
5 .51** .52** 15 .83** .71** 
6 .78** .73** 16 .77** .73** 
7 .69** .68** 17 .89** .75** 
8 .56** .38* 18 .86** .70** 
9 .80** .71** 19 .88** .74** 
10 .72** .73** 20 .93** .83** 

    ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
  ).٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 

 ودالة   ذات درجات مقبولة    أن جميع معامالت االرتباط كانت      إلى وتجدر اإلشارة 
  .، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقراتإحصائياً

  بعضها والدرجة الكلية المجاالت بمعامالت االرتباط بين ): ٢( جدول
 الكفايات اإلرشادية ككل االستعداد االنفتاح التخطيط 

    1 التخطيط
   1 **916. االنفتاح
  1 **618. **639. االستعداد
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 1 **867. **918. **918.  اإلرشادية ككلالكفايات
    ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 

  ).٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 
  : الكفايات اإلرشادية:ثبات أداة الدراسة

 من ثبات أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبـار      للتأكد
)test-retest (ق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج بتطبي

، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم )٣٠(عينة الدراسة مكونة من 
 الثبات بطريقة االتساق الـداخلي حـسب معادلـة     معاملوتم أيضاً حساب     .في المرتين 

ق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا      يبين معامل االتسا  ) ٣(كرونباخ ألفا، والجدول رقم     
  .وثبات اإلعادة للمجاالت واألداة ككل واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة

  معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية): ٣(جدول 
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.81 0.89 التخطيط

 0.84 0.86 نفتاحاال
 0.87 0.84 االستعداد

 0.92 0.88 الكفايات اإلرشادية ككل
  :األداء الوظيفي :صدق البناء

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتبـاط فقـرات           
تكونـت مـن    استطالعية من خارج عينة الدراسة       الكلية في عينة     الدرجةالمقياس مع   

 هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة فـي صـورة            االرتباط  حيث أن معامل   ،)٣٠(
معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية، وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقـرات             

  .يبين ذلك) ٤(والجدول  ،)٠,٨٠-٠,٤٦(بين  مامع األداة ككل 
  ي تنتمي إليهمعامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال الت): ٤( جدول

 معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة
1 .77** 13 .61** 
2 .64** 14 .60** 
3 .55** 15 .80** 
4 .75** 16 .76** 
5 .55** 17 .61** 
6 .46* 18 .60** 
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 معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة معامل االرتباط مع األداة رقم الفقرة
7 .77** 19 .80** 
8 .70** 20 .74** 
9 .55** 21 .60** 
10 .75** 22 .80** 
11 .55** 23 .74** 
12 .46* 24 .61** 

  ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
  ).٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 

 ودالـة    اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولـة          وتجدر
  .، ولذلك لم يتم حذف أي من هذه الفقراتإحصائياً

  )األداء الوظيفي: (راسةثبات أداة الد
 أداة الدراسة، فقد تم التحقق بطريقة االختبار وإعادة االختبـار    ثباتللتأكد من   

)test-retest ( بتطبيق االختبار، وإعادة تطبيقه بعد أسبوعين على مجموعة من خارج
، ومن ثم تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديراتهم )٣٠(عينة الدراسة مكونة من 

وتم أيضاً حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الـداخلي حـسب معادلـة         .لمرتينفي ا 
يبين معامل االتساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا        ) ٥(كرونباخ ألفا، والجدول رقم     

  .وثبات اإلعادة واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة
  ثبات اإلعادةمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا و): ٥(جدول 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 0.94 0.87 األداء الوظيفي
  :المعالجات اإلحصائية

 وأسـئلتها  التي تتناسب مع متغيرات الدراسة       اإلحصائية األساليبتم استخدام   
 اإلحـصائية  الحاسوب وتحليلها باستخدام الرزمة      إلى المعلومات   إدخالوذلك من خالل    

 بسيطة مثل المتوسـطات     إحصائية أساليبوقد استخدمت    )SPSS(اعية  للعلوم االجتم 
 الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات  والنسب المئوية لبيان خـصائص عينـة           

واختبار تحليل T-testالدراسة ومتغيراتها وإحصاءات متقدمة من اختبار تحليل التباين      
  .  للمتغيراتاإلحصائيةالت   لبيان الفروق والدال F-test األحاديالتباين 

  :إجراءات الدراسة
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  .الحصول على الموافقات الضرورية والالزمة إلجراء الدراسة .١
 بالطريقـة مـديراً ومـديرةً     ) ٨٠(، والبالغ عددهم    الدراسةحصر أفراد عينة     .٢

 .المحددة والمشار إليها سابقا
 .التحقق من صدق وثبات االستبانتين .٣
إلرشادية التـي يمتلكهـا المرشـد التربـوي،         توزيع استبانة حول الكفايات ا     .٤

مدير ومديرة مدرسة في مدينة عمان ) ٨٠( حول األداء الوظيفي على واستبانة
ثم قامت الباحثتان باسـترداد االسـتبانات وجمـع         . إناث) ٤٤(ذكور و ) ٣٦(

 .البيانات، ثم تم تحليل هذه البيانات إحصائياً
 :متغيرات الدراسة
  . فايات اإلرشادية، األداء الوظيفيالك: المتغيرات الرئيسة
 أكثر - سنوات فما دون٥(، وسنوات الخبرة )أنثى -ذكر(الجنس : المتغيرات الفرعية

يوضح ) ٦(والجدول ).  دبلوم تربوي-بكالوريوس(، والمؤهل العلمي ) سنوات٥من 
  :التكرارات والنسب المئوية ألفراد العينة حسب متغيرات الدراسة

  متغيرات الدراسةحسب  رات والنسب المئويةالتكرا: )٦(جدول 
 النسبة التكرار الفئات 

 45.0 36 ذكر الجنس
 55.0 44 أنثى 

 60.0 48  سنوات٥اقل من  سنوات الخبرة
 40.0 32  سنوات فأكثر٥من  

 57.5 46 بكالوريوس المؤهل العلمي
 42.5 34 دبلوم تربوي 
 100.0 80 المجموع 
  :نتائج الدراسة

 الوظيفي للمرشـدين    األداء واقعما   :ثانيالسؤال ال المتعلقة باإلجابة عن    ج  نتائال
  من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمان األولى؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات        
 المدارس في المعيارية لمدى امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء  

 :يوضح ذلك) ٧(والجدول مديرية تربية عمان األولى 
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لمستوى امتالك المرشدين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٧(جدول 
 مرتبة تنازلياً للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس في تربية عمان األولى

  حسب المتوسطات الحسابية
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرتبة الرقم
 مرتفع 541. 4.12 االستعداد ١ ٣
 متوسط 259. 2.73 التخطيط ٢ ١
 متوسط 368. 2.53 االنفتاح ٣ ٢

الكفايات اإلرشادية   
 متوسط 249. 3.07 ككل

، )4.12-2.53(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) ٧(يبين الجدول 
، بينما  )4.12(متوسط حسابي بلغ    بأعلى   في المرتبة األولى     االستعداد مجال   حيث جاء 

، وبلغ المتوسـط  )2.53( في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      االنفتاحجاء مجال   
  ).3.07 (ككللكفايات اإلرشادية الحسابي ل

وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد           
  :، حيث كانت على النحو التاليكل مجال على حدةاسة على فقرات عينة الدر

  :التخطيط للعمل اإلرشادي: أوال
 المتعلقة بالتخطيط فقراتللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٨(جدول 

   مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةللعمل اإلرشادي

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

النحراف ا
 المستوى المعياري

يعتمد على قياسات الخط القاعدي القبلي  ١ ٦
 مرتفع 675. 3.72 والبعدي لتقييم العمل اإلرشادي في المدرسة

مكانات المتوفرة يراعي المصادر البيئية واإل ٢ ٢
 متوسط 739. 3.60 عند التخطيط للعمل اإلرشادي

  يمسح حاجات الطلبة في المدرسة  ٣ ١
 متوسط 729. 2.97 العام الدراسيبداية 

 متوسط 1.102 2.53 تتسم خطته اإلرشادية بالمرونة ٤ ٣
  يقوم بوضع أهداف اإلرشاد بمفرده  ٥ ٥

 متوسط 746. 2.00 بدون مشاركة احد
 متوسط 839. 1.58 يقيم البرنامج اإلرشادي أثناء التنفيذ وبعده ٦ ٤
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المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

النحراف ا
 المستوى المعياري

 متوسط 259. 2.73  ككلالتخطيط  

، )3.72-1.58(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) ٨(ل يبين الجدو
يعتمد على قياسات الخط القاعدي القبلي    " والتي تنص على  ،  )٦( رقم   ةحيث جاءت الفقر  

في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلـغ   " والبعدي لتقييم العمل اإلرشادي في المدرسة     
 التنفيـذ   أثنـاء م البرنامج اإلرشادي    يقي"ونصها  ) ٤( رقم   ةبينما جاءت الفقر  ،  )3.72(

وبلـغ المتوسـط الحـسابي    ، )1.58(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلـغ      " وبعده
  ).2.73(ككل  تخطيطلل

  
  

  : على العالم وسعة األفق واالطالعاالنفتاح: ثانيا
 االنفتاح على المتعلقة بفقراتللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ٩(جدول 

  العالم وسعة األفق واالطالع مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المستوى المعياري

يتمتع بمهارة في استخدام االنترنت للوصول  ١ ١٠
 مرتفع 675. 3.72 للمعارف الجديدة في مختلف الحقول المعرفة

  امل يواجه صعوبة في التع ١ ١٣
 مرتفع 675. 3.72 مع المسترشدين القادمين من خارج منطقته

  يراعي في األساليب اإلرشادية  ٣ ٩
 متوسط 731. 2.85 الثقافة السائدة في المجتمع

   لإلرشاد النظرية باألطر إلماملديه  ٣ ١٢
 متوسط 731. 2.85 المختلفة اإلرشادية واألساليب

يع الفئات لديه القدرة على التعامل مع جم ٥ ٧
 متوسط 746. 2.00 العمرية للمسترشدين

٥ ١٤ 
 طلب المساعدة من الجهات إلىيتوجه 

والمؤسسات المختصة التي تقدم الخدمات 
 النفسية واالجتماعية

 متوسط 746. 2.00
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المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المستوى المعياري

   اآلخرين إقناعيمتلك القدرة على  ٧ ٨
 متوسط 900. 1.53 والتأثير فيهم

  باتها يراعي المرحلة العمرية ومتطل ٧ ١١
 متوسط 900. 1.53 عند بناء البرنامج اإلرشادي

 متوسط 368. 2.53 االنفتاح ككل  
، )3.72-1.53(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) ٩(يبين الجدول 

يتمتع بمهارة في استخدام االنترنت " وتنصان على) ١٣ و ١٠( رقم   تانحيث جاءت الفقر  
يواجه صعوبة في التعامل مع     "و" ف الحقول المعرفة  للوصول للمعارف الجديدة في مختل    

في المرتبة األولى وبمتوسـط حـسابي بلـغ         " المسترشدين القادمين من خارج منطقته    
 إقنـاع يمتلـك القـدرة علـى    "ونصهما ) ١١ و ٨( رقم   تانبينما جاءت الفقر  ،  )3.72(

البرنـامج  يراعي المرحلة العمرية ومتطلباتهـا عنـد بنـاء          "و"  والتأثير فيهم  اآلخرين
 وبلغ المتوسـط الحـسابي     ،)1.53(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      " اإلرشادي

  ).2.53(لالنفتاح ككل 
  :االستعداد والنمو المهني: ثالثا

 المتعلقة باالستعداد فقراتللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ١٠(جدول 
  ات الحسابية مرتبة تنازلياً حسب المتوسطوالنمو المهني

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
المستوى المعياري

 مرتفع 763. 4.28 يتابع المسترشدين الذين كان يرشدهم سابقا ١٩ ١
  يملك  يصارح المسترشدين بأنه قد ال ٢٠ ٢

 مرتفع 534. 4.24 القدرة على العمل معهم بنجاح

١٧ ٣ 
تمرات يحرص على متابعة الندوات والمؤ

  العلمية المختصة بعمله عبر وسائل 
 االتصال المختلفة

 مرتفع 823. 4.14

 مرتفع 1.041 4.08 يشارك في دورات تدريبية متخصصة ١٨ ٤
 مرتفع 1.011 4.06 يساعد كل شخص يأتي لطلب المساعدة منه ١٦ ٥
  لديه رغبة في مواصلة دراسته العليا  ١٥ ٦

 مرتفع 1.105 3.91 في اإلرشاد
 مرتفع 541. 4.12 االستعداد ككل  
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، )4.28-3.91(المتوسطات الحسابية تراوحت مابين      أن) ١٠(يبين الجدول   
يتابع المسترشدين الذين كان يرشـدهم    " والتي تنص على  ) ١٩( رقم   ةحيث جاءت الفقر  

) ١٥( رقم  ةبينما جاءت الفقر  ،  )4.28(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       " سابقا
بالمرتبة األخيرة وبمتوسـط    " ديه رغبة في مواصلة دراسته العليا في اإلرشاد       ل"ونصها  

  ).4.12( وبلغ المتوسط الحسابي لالستعداد ككل .)3.91(حسابي بلغ 
 األداء الوظيفي للمرشدين مستوى ما :لثالسؤال الثاالمتعلقة باإلجابة عن نتائج ال

  ألولى؟من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمان ا
لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات        
المعيارية لمستوى األداء الوظيفي للمرشدين من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية     

  :يوضح ذلك) ١١(والجدول تربية عمان األولى 
  
  
  
 األداء  مستوىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات): ١١(جدول 

 مرتبة الوظيفي للمرشدين من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمان األولى
  تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المستوى المعياري

يتابع طلبة المدرسة ويكتشف الحاالت التـي    ١ ١٦
 مرتفع 675. 3.72 إرشاديةبحاجة لخدمات 

١ ٢٠ 
يعقد برامج توعية صحية للوقاية من كل ما        

كتعـاطي المخـدرات   (يضر بصحة الطلبـة     
 )والتدخين

 مرتفع 675. 3.72

 مرتفع 675. 3.72 يحافظ على مظهره العام ١ ٢٣
يستفيد من جماعات النشاط فـي المدرسـة         ٤ ٤

 متوسط 739. 3.60 لتحقيق أهداف التوجيه واإلرشاد

 لوحات تعريفيه ومجالت حـائط      دبإعدايقوم   ٤ ١٠
 متوسط 739. 3.60 وأهدافهتوضح العمل اإلرشادي 

 متوسط 1.074 3.10يستخدم السجالت اإلرشادية المطلوبة فـي       ٦ ٣
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المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المستوى المعياري

 عمله بشكل منظم
 أهـداف  اإلرشادية بما يحقـق      الغرفة يهيئ ٦ ٩

 متوسط 1.074 3.10  اإلرشاديةالعملية

خـدمات   تشمل جميـع ال    إرشاديةيعد خطة    ٨ ١
 متوسط 729. 2.97 التوجيهية واإلرشادية

٨ ٧ 
يقدم المقترحات والتقارير الدوريـة حـول       
برامج التوجيه واإلرشاد التي ينفـذها فـي        

 المدرسة
 متوسط 729. 2.97

يقــدم الخــدمات اإلرشــادية للطلبــة ذوي  ١٠ ١٥
 متوسط 731. 2.85 االحتياجات الخاصة

 والتوعيةهني   الم لإلرشاد أسبوعيقوم بعقد    ١٠ ١٩
 متوسط 731. 2.85 به

 متوسط 731. 2.85  قوال وفعالاإلسالمية باألخالقيلتزم  ١٠ ٢٢
يشترك في اللجان والمجالس المدرسية بما       ١٣ ٥

 متوسط 1.102 2.53 يخدم رسالته اإلرشادية

 مـن   والثقافيةيسعى لزيادة معرفته العلمية      ١٣ ١١
 متوسط 1.102 2.53 هخالل المتابعة المستمرة في مجال تخصص

 متوسط 1.145 2.17 ينفذ الخطة اإلرشادية التي يعدها ١٥ ٢
 أهـداف يوظف التجهيزات المدرسية لخدمة      ١٦ ٨

 متوسط 1.145 2.17 اإلرشاد

يجري لقاءات فردية وجمعية للتعرف علـى        ١٧ ١٣
 متوسط 746. 2.00 مشكالت الطلبة

  لجمع المعلومـات   متعددةيستعين بمصادر    ١٧ ١٧
 متوسط 746. 2.00  بمشكالت الطلبةالمتعلقة

يتمتع باالتزان االنفعالي في المواقف التـي        ١٧ ٢٤
 متوسط 746. 2.00 تتطلب ردود فعل انفعالية

 أهـداف يستثمر عالقته بالمعلمين لتحقيـق       ٢٠ ٦
 متوسط 839. 1.58 اإلرشاد في المدرسة

 متوسط 839. 1.58 األهدافنجاز يتقيد بفترات العمل ويستغلها إل ٢٠ ١٢
ذ برامج اإلرشاد الجمعي ويتعـاون مـع        ينف ٢٢ ١٤

 متوسط 900. 1.53 المعلمين لتحقيق ذلك
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المتوسط  الفقرات الرتبة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
المستوى المعياري

 المدرسة على ملخصات متابعته     إدارةيطلع   ٢٢ ١٨
 متوسط 900. 1.53 للطلبة بشكل دوري

٢٢ ٢١ 
يسعى لمعرفة كل ما يستجد مـن تطـورات         
ومعلومات لالستفادة منها في مجال اإلرشاد      

 الوقائي
 متوسط 900. 1.53

 متوسط 225. 2.59  ككلاألداء الوظيفي  
، )3.72-1.53(المتوسطات الحسابية تراوحت مابين     أن  ) ١١(يبين الجدول   

يتـابع طلبـة المدرسـة      " والتي تنص على  ) ٢٣ و ٢٠ و ١٦( رقم   اتحيث جاءت الفقر  
 صحية للوقاية من    يعقد برامج توعية  "و" ويكتشف الحاالت التي بحاجة لخدمات إرشادية     

في " يحافظ على مظهره العام"و" )كتعاطي المخدرات والتدخين(كل ما يضر بصحة الطلبة 
 ١٨ و ١٤( رقـم    اتبينما جاءت الفقـر   ،  )3.72(المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ      

يطلـع  "و" تعاون مع المعلمين لتحقيق ذلكذ برامج اإلرشاد الجمعي وي   ينف"ونصها  ) ٢١و
يسعى لمعرفة كل ما يستجد "و" ة على ملخصات متابعته للطلبة بشكل دوريإدارة المدرس

بالمرتبـة األخيـرة    "  منها في مجال اإلرشاد الوقائي     لالستفادةتطورات ومعلومات    من
  ).2.59(ككل  ألداء الوظيفيل وبلغ المتوسط الحسابي ،)1.53(وبمتوسط حسابي بلغ 

 عالقة بين الكفايـات     ما مدى وجود   :عرابالسؤال ال المتعلقة باإلجابة عن    نتائج  ال
اإلرشادية واألداء الوظيفي للمرشدين من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية            

  عمان األولى؟
الكفايـات  بـين  تم استخراج معامل ارتباط بيرسـون     لإلجابة عن هذا السؤال     

ي مديريـة   األداء الوظيفي للمرشدين من وجهة نظر مدراء المدارس ف        وبين  اإلرشادية  
  :يوضح ذلك) ١٢(والجدول تربية عمان األولى، 

األداء الوظيفي وبين الكفايات اإلرشادية بين للعالقة معامل ارتباط بيرسون ): ١٢(جدول 
  للمرشدين من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمان األولى

 األداء الوظيفي  
 **684. معامل االرتباط ر

 التخطيط 000. اإلحصائيةالداللة 
 80 العدد

 **501. معامل االرتباط ر االنفتاح
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 000. الداللة اإلحصائية
 80 العدد

 077.- معامل االرتباط ر
 االستعداد 498. الداللة اإلحصائية

 80 العدد
 **461. معامل االرتباط ر
 000. الداللة اإلحصائية

الكفايات 
اإلرشادية 

 80 العدد ككل
    ).٠,٠٥(ة إحصائيا عند مستوى الداللة دال* 

  ).٠,٠١(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ** 
الكفايـات  بـين    دالة إحـصائياً     ايجابية وجود عالقة    )١٢ (يتبين من الجدول  

األداء الوظيفي للمرشدين من وجهة نظر مدراء المدارس في مديريـة           وبين  اإلرشادية  
 ككل باسـتثناء مجـال      اإلرشاديةوفي الكفايات   تربية عمان األولى في جميع المجاالت       

  .االستعداد
النوع، (ما تأثير المتغيرات التالية    :خامسالسؤال ال المتعلقة باإلجابة عن    نتائج  ال

الك المرشـدين للكفايـات     امتفي رؤية مدراس المراس لواقع      ) الخبرة، المؤهل العلمي  
  ؟اإلرشادية

  الفروق في ضوء متغير النوع: أوالً
 لدرجـة امـتالك   خراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة    استتم  

المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمـان             
ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسـطات الحـسابية تـم    ، نوعاألولى حسب متغير ال 

  :يوضح ذلك) ١٣(والجدول ، "ت"استخدام اختبار 
 على نوعاألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ): ١٣(جدول 

درجة امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية 
  تربية عمان األولى

المتوسط  العدد نوعال 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 606. 78 518. 246. 2.72 44 أنثى لتخطيطا 277. 2.75 36 ذكر
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 261. 78 1.132 375. 2.48 44 أنثى االنفتاح 358. 2.58 36 ذكر

 773. 78 289.- 561. 4.13 44 أنثى االستعداد 523. 4.10 36 ذكر

الكفايات  277. 3.08 36 ذكر
 525. 78 639. 225. 3.05 44 أنثى اإلرشادية ككل

    ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
 )٠,٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحـصائية        عدم   )١٣(يتبين من الجدول    

  . ككلاإلرشادية في جميع المجاالت وفي الكفايات نوعالتعزى ألثر 
  الفروق في ضوء متغير الخبرة: ثانياً

 لدرجـة امـتالك   لمعياريـة استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات ا   تم  
المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمـان             

ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحـسابية تـم         األولى حسب متغير الخبرة،     
 :يوضح ذلك) ١٤(والجدول ، "ت"استخدام اختبار 

  
  

الخبرة على ألثر " ت"ات المعيارية واختبار المتوسطات الحسابية واالنحراف: )١٤(جدول 
درجة امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية 

  تربية عمان األولى

المتوسط  العدد سنوات الخبرة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

    235. 2.77 32  سنوات فأكثر٥من  التخطيط 294. 78 1.057- 274. 2.71 48  سنوات٥قل من أ
    307. 2.52 32  سنوات فأكثر٥من  االنفتاح 976. 78 031. 407. 2.53 48  سنوات٥من قل أ
    532. 4.07 32  سنوات فأكثر٥من  االستعداد 558. 78 588. 551. 4.15 48  سنوات٥من قل أ
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الكفايات  942. 78 073. 260. 3.07 48  سنوات٥من قل أ
    234. 3.06 32  سنوات فأكثر٥من  اإلرشادية ككل

    ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
 )٠,٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحـصائية        عدم   )١٤( من الجدول    يتبين

  . ككلاإلرشادية في جميع المجاالت وفي الكفايات الخبرةتعزى ألثر 
  فروق في ضوء متغير المؤهل العلميال: ثالثاً

 لدرجـة امـتالك   استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة    تم  
المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس في مديرية تربية عمـان             

ولبيان الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية األولى حسب متغير المؤهل العلمي، 
  :وضح ذلكي) ١٥(والجدول ، "ت"تخدام اختبار تم اس

  
  
  
  
  

المؤهل ألثر " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ): ١٥(جدول 
العلمي على درجة امتالك المرشدين للكفايات اإلرشادية من وجهة نظر مدراء المدارس 

 في مديرية تربية عمان األولى

المؤهل  
المتوسط  العدد العلمي

 الحسابي
االنحراف 
المعياري

  قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

    229. 2.75 34 دبلوم تربوي التخطيط 624. 78 492.- 281. 2.72 46 بكالوريوس
    375. 2.54 34 دبلوم تربوي االنفتاح 808. 78 244.- 367. 2.52 46 بكالوريوس
    509. 4.14 34 دبلوم تربوي االستعداد 720. 78 360.- 568. 4.10 46 بكالوريوس
الكفايات  595. 78 534.- 269. 3.05 46 بكالوريوس

    222. 3.08 34 دبلوم تربوي اإلرشادية ككل
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    ).٠,٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * 
 )٠,٠٥ = α(وجود فروق ذات داللة إحـصائية        عدم   )١٥(يتبين من الجدول    

  . ككلاإلرشاديةالعلمي في جميع المجاالت وفي الكفايات  المؤهلتعزى ألثر 
  : النتائجمناقشة

أظهرت نتائج هذه الدراسة تبايناً واضحاً في آراء المديرين في تحديد المهمات        
التي تمارس في عمل المرشد التربوي، وهذا يتناقض مع ما خرجت به دراسة السميح              

ء المديرين والمشرفين في تصنيف هذه       في نتائجها انسجام بين آرا     كان، التي   )٢٠٠٤(
فقد انفرد المديرون في إقرارهم بأن المرشدين يرون أنهـم  . الممارسات بحسب أهميتها  

يقدمون القدوة الحسنة للطلبة، وال يقوم المرشد التربوي بالتعامل مع المواقف اليومية            
جة، وال يقدم داخل الصف وخارجه، وتحويل بعض الحاالت إلى المرشد التربوي عند الحا

المرشد خدمات التوعية الوقائية، واتفقوا أيضاً في معالجة المرشد التربـوي للـسلوك             
واتفق المـديرين  . الطالبي السلبي داخل المدرسة، وتعزيز السلوك اإليجابي بين الطالب   

أيضاً أن المدير يتابع عمل المرشد التربوي ويدعمه، كما اتفقت نتائج الدراسة الحاليـة    
، في تصنيف مشاركة المرشد التربوي فـي أعمـال          )٢٠٠٤(ئج دراسة السميح    مع نتا 

مراقبة الطلبة في االمتحانات، ومتابعته لمذكرات الواجبات اليومية للخطـة اإلرشـادية            
  .السنوية، وال يجري المرشد دراسات تربوية تخدم عمله

تربـويين   امتالك المرشدين ال  واقع  من حيث  ثانيوفيما يتعلق بنتائج السؤال ال    
بدرجة " طالعنفتاح على العالم وسعة األفق واال     اال"و" اإلرشاديالتخطيط للعمل   "مهارتي  
، ٠,٢٥٩(واالنحراف المعياري   ) ٢,٥٣،  ٢,٧٣( حيث كان المتوسط الحسابي      ةمتوسط
على التوالي، وهذا يعني تأثير العديد من العقبات على تحقيق طموحهم الكيفي      ) ٠,٣٦٨

 وقلة توفير فرص االنفتاح على العالم الخارجي العربي والعالمي،          في عملهم اإلرشادي،  
لالطالع على مدى تحقيقهم ألهداف العملية اإلرشادية بكل نواحيها العلمية واإلداريـة،            

بدرجة مرتفعه حيـث كـان المتوسـط        " االستعداد والنمو المهني  "بينما يمتلكون مهارة    
، وهذا بطبيعته يؤكد أن المرشـدين       )٠,٥٤١(واالنحراف المعياري   ) ٤,١٢(الحسابي  

يسعون على تطوير أنفسهم بتقديم كل إمكاناتهم المهنية أمام إدارات المدارس، ليصلوا            
  .إلى مستوى تحقيق ذاتهم في عمليتهم المهنية اإلرشادية

 من حيث مستوى أدائهم الوظيفي، والـذي        لثوفيما يتعلق بنتائج السؤال الثا    
وهذا يعتبر   )٢,٥٩( ككل  الوظيفي ألداءللمتوسط الحسابي   كان بشكل متوسط حيث بلغ ا     

، ولذلك ال بد من إخضاع المرشدين التربويين في مديرية تربية عمان األولى غير مرض
لدورات تدريبية وورش عمل، ولمتابعة حثيثة لمدى التطور فـي عملهـم، مـن قبـل               
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التربيـة والتعلـيم،    المشرفين اإلداريين للمرشدين والمرشدات في المدارس في وزارة         
وكذلك متابعتهم الفنية من قبل مدراء المدارس ومنحهم فرصاً لإلبـداع فـي مهـامهم               

  . الوظيفية اإلرشادية
والتي أظهرت وجود عالقة بـين الكفايـات       رابع  فيما يتعلق بنتائج السؤال ال    و

ذ ال بد   اإلرشادية للمرشدين التربويين وأداؤهم الوظيفي، وهذه نتيجة طبيعية وإيجابية إ         
من امتالك مهارات وقدرات من أجل الوصول إلى أداء وظيفي جيد يـنعكس علـى أداء       

  . وسلوك الطلبة في المدارس
 ليس له أثر على وجهات نظر     نوع أن متغير ال   خامسوأظهرت نتائج السؤال ال   

المدراء والمديرات، إذ أن المديرات لديهن قناعة بأن هناك اخـتالف بـين المرشـدين               
. ن في درجة امتالكهم للكفايات اإلرشادية بشكل متقارب مع وجهات نظر الذكور       التربويي

وهذا ). ٣,٠٥(والمتوسط الحسابي لإلناث    ) ٣,٠٨(حيث كان المتوسط الحسابي للذكور      
يثبت أن مرآة انتقاد العملية المهنية اإلرشادية ووجهة النظر إليها متشابهة نوعاً ما من 

دراسة واختلفت النتيجة الحالية مع نتائج . وظائف اإلدارية قبل الجنسين و من قبل كل ال      
 ذات داللة إحصائية ا، والتي وجدت فروقyuksel, Fulya, 2012) (، وفوليايوكسيل

كما اختلفت مـع    . تعزى لمتغير النوع االجتماعي في تقديم هذه الخدمات لصالح اإلناث         
ت المعلمـات أفـضل مـن       ، والتي أظهرت أن اتجاها    )2006الدواغره،  (نتائج دراسة   

اتجاهات المعلمين في مجاالت العمل مع أولياء األمور، والرغبة في العمل في مجـاالت             
  .العمل مع أولياء األمور، والرغبة في العمل في مجال اإلرشاد

 ليس لها أثر فـي      الخبرةأظهرت نتائج السؤال الخامس أن متغير سنوات        كما  
)  سـنوات  ٥األقل مـن     (الخبرةالمدراء ذوي    إذ أن وجهات نظر      المدراءوجهات نظر   

حيث كان المتوسط الحسابي للمدراء الذين خبرتهم أقل . متقاربة)  سنوات٥األكثر من (و
 سنوات فأكثر   ٥والمتوسط الحسابي للمدراء الذين خبرتهم      ) ٣,٠٧( سنوات كان    ٥من  
كفايـات   علـى أهميـة تـوفر ال       اثنان، وهذه نتيجة طبيعية إذ ال يختلف        )٣,٠٦(كان  

اإلرشادية عند المرشدين التربويين لكي يصل أداؤهم إلى مستوى متميز، والذي يؤكـد             
يخص العملية اإلرشادية من     على توفر مستوى مرتفع لديهم، من حيث متابعتهم لكل ما         

الحالية مع نتيجة دراسـة   واتفقت نتيجة الدراسة    . خبرات وأبحاث ودراسات ومؤتمرات   
ي توصلت النتائج إلى عدم تأثر اتجاهات المعلمين والمعلمات         ، والت )٢٠٠٦الدواغره،  (

  .نحو العمل اإلرشادي بمتغير مجال التخصص والخبرة
وجود فروق ذات داللـة إحـصائية    عدم خامسأظهرت نتائج السؤال الأيضاً  و

 اإلرشادية في جميع المجاالت وفي الكفايات       المؤهل تعزى لمتغير    )٠,٠٥ = α(عند        
 وبكافة مستوياتهم التعليمية يعرفـون جيـداً أهميـة تـوفر            المدراءجميع   أنككل، إذ   

 للمرشد حتى يكون قادراً على القيام بمهماته على أكمل وجـه ومـن          الالزمةالمهارات  
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، التي أكدت (William, 2008) وليام  دراسة، وهذا يتفق معاإلرشاديةجميع النواحي 
 الوطنيـة  بالمعايير المسئولينلمرشدين وعلى أهمية توفر الخبرات والمعارف وإلمام ا

 وبـرامج  شاملة لإلرشـاد  أجندة إلى الوصول أجل من اإلرشادي، للبرنامج والمحلية
واختلفـت نتيجـة الدراسـة    . المدرسية، لتكون أكثر فاعلية في مستقبل الطلبة اإلرشاد

ين ذوي أظهرت أن اتجاهات المعلم، والتي )٢٠٠٦الدواغره،  (الحالية مع نتيجة دراسة     
المؤهل العلمي األعلى أفضل من اتجاهات المعلمين األقل في الدرجة العلمية نحو عمـل        

  .ومهام المرشد
  :التوصيات

  : الدراسة خلصت الباحثتان إلى بعض التوصياتنتائجفي ضوء 
           إعطاء أولوية مطلقة للمتخصصين في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي للعمل

، وتحديد إجراءات مالئمـة الختيـار هـؤالء         كمرشدين تربويين في المدارس   
 .المرشدين

    ،ضرورة وضع هيكلية متكاملة ووصف وظيفي واضح لدور المرشد التربـوي
 .وعملية اإلرشاد التربوي المدرسي بشكل عام

 عمل دورات تدريبية لتنمية الكفايات اإلرشادية لدى المرشدين التربويين. 
 رشدين التربويينضرورة تقديم الدعم المادي والمعنوي للم. 
 ًتحفيز المتميزين من المرشدين التربويين مادياً ومعنويا. 
 ربط الترقي للمرشدين التربويين بعامل الكفاءة في األداء وليس الخبرة.  

  :المقترحات
            تقديم دراسات تختص بتقييم أداء المرشدين النفسيين والتربـويين، وكيفيـة

  .تطوير قدراتهم ومهاراتهم
   قارنة بين تطبيق المرشـد النفـسي للمهـارات اإلرشـادية،     إجراء دراسات م

ومتغيرات أخرى نحو نجاح العملية اإلرشادية، وفاعلية العمل اإلرشادي داخل          
  .المؤسسة، أو زيادة قدرته على حل المشكالت النفسية ومساعدة المسترشدين

          تقديم دراسة للمعيقات المهنية لدى المرشد النفـسي وأثرهـا علـى تطبيقـه
  .الجلسات هارات اإلرشادية فيللم
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           ،تقديم دراسات توضح دور مؤسسات الصحة النفسية والمشرفين والمـدربين
وكذلك الجامعات في تطوير وتنمية المهارات اإلرشادية لدى العاملين في مجال         

  .اإلرشاد النفسي والتربوي
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :المراجع
  : العربية المراجع

درجة معرفة المرشدين التربويين في  ").٢٠١٤(أبو البصل، نغم محمد سليمان  .١
، مجلة التربية، كلية التربية، محافظة البلقاء بجرائم اإلنترنت من وجهة نظرهم

 .، الجزء األول، يناير١٥٧جامعة األزهر، العدد 
فعالية برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية ). ٢٠٠٨(يوسف، محمد  أبو .٢

دارس وكالة الغوث بقطاع غزة، رسالة ماجستير لدى المرشدين النفسيين في م
  .غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

ت  اإلرشاد النفسي المصغر للتعامـل مـع المـشكال         ).٢٠٠٢(األشول، عادل    .٣
  .٢٥١-٢٤٥، ص ١٦ مجلد، ٦٣ عددالدراسية، المجلة التربوية، 
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علمـين لـدور    توقعات المرشدين والمـديرين والم    ). ١٩٩٢(األقرع، عائشة    .٤
المرشد التربوي في مديرية عمان، رسالة ماجستير غير منـشورة، الجامعـة     

  .األردنية، عمان، األردن
المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في        ).٢٠١١(جاسم، زينب كاظم     .٥

المدارس الثانوية في محافظة بابل، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد 
  .٢، العد ١٩

، ٣النظريـة والتطبيـق، ط    بين واإلرشاد التوجيه). ٢٠٠٤( محمد طيب،الخ .٦
  .األزهر مطبعة جامعة: غزة، فلسطين

 المعلمين في مدارس محافظة الكرك نحو       اتجاهات). ٢٠٠٦(الدواغره، حسان    .٧
  .، الكرك، األردنمؤتةالعمل اإلرشادي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

ت الشخصية للمشرفين التربويين فـي األردن      السما). ١٩٩٣(ديراني، محمد    .٨
العلــوم  (وعالقتهـا بـبعض المتغيرات الديموغرافيـة، مجلـة دراسـات          

  .٣عدد، )أ(ألردنية، المجلـد العشرون ، الجامعة ا)اإلنسانية
نظرياته، اتجاهاته، مجاالته، عمان،   : اإلرشاد النفسي ). ٢٠٠٢(الزعبي، أحمد    .٩

 .دار زهران للنشر: األردن
أساسيات في اإلرشاد والتوجيه النفسي والتربوي،      ). ٢٠٠٣(سفاسفة، محمد   ال .١٠

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: الكويت
إدراك المرشدين التربويين ألهميـة العمـل فـي         ). ٢٠٠٥(السفاسفه، محمد    .١١

في بعض المـدارس األردنيـة،      ) النمائي والوقائي والعالجي  (مجاالت اإلرشاد   
  .٢، العدد ٢١لد مجلة جامعة دمشق، المج

 الجامعـة دار :  السلوك التنظيمـي، القـاهرة، مـصر    ).٢٠٠٤(سلطان، محمد    .١٢
  .الجديدة

 والتطبيق، الممارسةمهام المرشد الطالبي بين ). ٢٠٠٤(السميح، عبدالمحسن  .١٣
  ).١(عدد ، )١٦(مجلد القرى، مكة المكرمة، السعودية، مجلة جامعة أم 

دار غريـب  : ادية، القـاهرة، مـصر   العملية اإلرش ). ١٩٩٦(الشناوي، محمد    .١٤
  .للطباعة والنشر والتوزيع

، القاهرة،  ٤علم النفس التربوي، ط     ). ١٩٩٤(صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد       .١٥
  .األنجلو المصرية للنشر: مصر
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 اتجاهاتهمأثر التدريب الميداني لطلبة اإلرشاد على       ). ٢٠٠٧(الطراونه، نعمة    .١٦
، الكـرك،   مؤتـة ير منشورة، جامعة    نحو العمل اإلرشادي، رسالة ماجستير غ     

  .األردن
 مجلة اتحـاد   .واقع عمل المرشد المدرسي ومهاراته    ). ٢٠١٠(عبداهللا، محمد    .١٧

  .٢٠٦ -١٧٩، ص)٢(عدد ، )٨(تربية وعلم النفس، مجلد الجامعات العربية لل
إدارة المدرسة االبتدائية، الجزء الثالث، القاهرة،      ). ٢٠٠٠(عبدو، عبد القادر     .١٨

  . النهضة للنشرمكتبة: مصر
: دليل المرشد التربوي في المدرسـة، عمـان، األردن     ). ٢٠٠٦(العزة، سعيد    .١٩

  .دار الثقافـة للنشر والتوزيع
 دار :الرياض، الـسعودية  والتربوي، النفسي اإلرشاد ).٢٠٠٤(محمود  عقل، .٢٠

   .للنشر الخريجين
ي لـدى   فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبـداع      ). ٢٠٠٥(علوان، رائد    .٢١

المرشدين النفسيين في مدارس وكالة الغوث الدولية، رسالة ماجـستير غيـر      
  .منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

الطالبي كما يدركـه مـديرو المـدارس        دور المرشد ). ٢٠٠٤(العنزي، خالد    .٢٢
 العامة للتربيـة والتعلـيم بمنطقـة الحـدود          اإلدارةالمتوسطة والثانوية في    

  .الة ماجستير منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض، السعوديةالشمالية، رس
مكتبـة عـالم    : علم النفس التربوي، القاهرة، مـصر     ). ٢٠٠٥(غانم، حجاج    .٢٣

  .الكتب
اإلرشاد النفـسي والتوجيـه التربـوي،       ). ١٩٨١(القاضي، يوسف وآخرون     .٢٤

  .دار المريخ للنشر: الرياض، السعودية
:  النفسي، اإلسـكندرية، مـصر     لتوجيهوااإلرشاد  ). ١٩٩٦(القذافي، رمضان    .٢٥

  .المكتب الجامعي
واقع التزام المرشد التربـوي بأخالقيـات مهنـة         ). ٢٠٠٦(محاسنه، محمد    .٢٦

اإلرشاد من وجهة نظر المرشدين والمـسترشدين، رسـالة ماجـستير غيـر            
 .ربد، األردنإمنشورة، جامعة اليرموك، 

ين والطلبة لدور المرشد أثر توقعات المديرين والمعلم). ١٩٩٥(النسور، أحمد  .٢٧
على فعاليته في تقديم الخدمات اإلرشادية، رسالة ماجستير غيـر منـشورة،            

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن
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