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ملخص: 

مديري  نظر  الرتبوي من وجهة  املر�ضد  اأداء  م�ضتوى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  تهدف 
الدرا�ضة  والبرية.تكون جمتمع  اهلل  رام  املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة  ومعلمي 
من جميع مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل والبرية، والبالغ عددهم 
الدرا�ضة من )260(  الدرا�ضي 2011- 2012.وتكونت عينة  )1303( مديراً ومعلمًا للعام 
معلمي  ا�ضتهداف  مت  باأنه  العلم  مع   .%20 بن�ضبة  الدرا�ضة  ملجتمع  ممّثلة  ومعلمًا،  مديراً 
ا�ضتبانة من ت�ضميمها تكونت من  الباحثة  العليا ومعلماتها.ا�ضتخدمت  الأ�ضا�ضية  املرحلة 
40 فقرة، وقد تاأكدت من �ضدق ال�ضتبانة بعر�ضها على عدد من ذوي الخت�ضا�ص، بهدف 
التاأكد من �ضالمة اللغة ومالءمة الفقرات للهدف الذي �ضممت من اأجله، كما بلغت قيمة األفا 

للثبات الكلي )0.89( وهي منا�ضبة لأغرا�ص الدرا�ضة وميكن الوثوق بها.
اأ�سفرت الدرا�سة عن النتائج التالية: 

وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء  ♦
املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 

والبرية تبعًا ملتغري جن�ص املعلم.وقد كانت الفروق ل�ضالح املعلمات.
اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى  ♦ ل توجد فروق ذات دللة 

اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 
والبرية تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي.

اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى  ♦ ل توجد فروق ذات دللة 
اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 

والبرية تبعًا ملتغري امل�ضمى الوظيفي.
اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى  ♦ ل توجد فروق ذات دللة 

اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 
والبرية تبعًا ملتغري م�ضتوى املدر�ضة.

اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى  ♦ ل توجد فروق ذات دللة 
اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 

والبرية تبعًا ملتغري �ضنوات اخلربة.
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Abstract:  

This study aims at identifying the performance level of school social 
counselors according to the view of government schools principals and 
teachers in the Ramallah district.The study population consists of all 
government schools principals and teachers in the Ramallah district, whose 
total number for all study stages is 1303.The sample, which consists of 260 
principals and teachers )male and females( represents 20% of the whole 
population.Teachers for grades 7, 8 and 9 (totaling 1303) are specifically 
targeted in this study.

The researcher has used a self- designed questionnaire consisting of 40 
items.Its validity has been examined by a number of specialists in order to 
ensure language accuracy and the appropriateness of items to the objectives 
they are designed for.

The alpha for the overall reliability is 0.89, which is appropriate and 
reliable for the study objectives.

The study findings are the following: 
 ♦ There are statistically valuable differences at the level )a<0.05( in the 

performance level of the school social counselor according to the view of 
government school principals and teachers in Ramallah Branch attributed 
to the teacher gender variable.The differences are for the benefit of the 
females.

 ♦ There are no statistically valuable differences at the level )a<0.05( in 
the performance level of the school social counselor according to the 
view of government school principals and teachers in Ramallah Branch 
attributed to the qualification variable.

 ♦ There are no statistically valuable differences at the level )a<0.05( in 
the performance level of the school social counselor according to the 
view of government school principals and teachers in Ramallah Branch 
attributed to the type of position.

 ♦ There are no statistically valuable differences at the level )a<0.05( in 
the performance level of the school social counselor according to the 
view of government school principals and teachers in Ramallah Branch 
attributed to the schools level.

 ♦ There are no statistically valuable differences at the level )a<0.05( in 
the performance level of the school social counselor according to the 
view of government school principals and teachers in Ramallah Branch 
attributed to the period of experience.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية:
الفرد  لتزويد  املجتمع  اأعدها  التي  الجتماعية  املوؤ�ض�ضات  اأهم  من  املدر�ضة  تعّد 
التي  البيئة  الإيجابي مع  باخلربات واملهارات الجتماعية املالئمة، وت�ضمح له بالتفاعل 
وكيانها  البنائي  تركيبها  ولها  املجتمع،  من  و�رشوري  اأ�ضا�ضي  جزء  فيها.وهى  يعي�ص 

الوظيفي، وكالهما نابع من ظروف املجتمع، ويخ�ضع للدوافع واملواقف ال�ضائدة فيه.
بع�ص  يف  حملها  وحتل  الأ�رشة،  دور  لتكمل  اجتماعية  �رشورة  املدر�ضة  كانت  لذا 
الوظائف التي عجزت عنها، وهي اأداة �ضناعية غري طبيعية اإذا ما قورنت باملنزل، ولكنها 
وتربيتهم.)حممد  النا�ضئني  حياة  توجيه  يف  متخ�ض�ضة  منظمة  باعتبارها  ناجحة  اأداة 

بهجت، 1998، �ص 3( .
اخلدمات  جمموع  على  ي�ضتمل  مدر�ضيًا  اإر�ضاديًا  برناجمًا  تقدم  اأن  عليها  واملدر�ضة 
الرتبوية والنف�ضية واملهنية ليتمكن الطالب من التخطيط مل�ضتقبل حياته وفقًا لإمكاناته 
وقدراته اجل�ضمية وميوله، باأ�ضلوب ي�ضبع حاجاته، ويحقق له ذاته، ويت�ضمن الإر�ضاد بهذا 
املعنى ميادين متعددة، كالتعليم واحلياة الأ�رشية وال�ضخ�ضية واملهنية، كما يت�ضمن اأي�ضًا 
اأو  خدمات متعددة لتقدمي املعلومات وخدمات الإر�ضاد املهني.وقد يكون الإر�ضاد مبا�رشاً 
غري مبا�رش، فرديًا اأو جماعيًا، ويف جممله يهدف اإىل اإي�ضال الطالب اإىل التكيف مع احلا�رش 

وامل�ضتقبل م�ضتفيداً من املا�ضي وخرباته.)عبد ال�ضالم وطاهر ومهني، 1992( .
يعّد الإر�ضاد الرتبوي جانبًا مهمًا من جوانب العملية الرتبوية التي تقدمها املدر�ضة 
للطلبة دون ا�ضتثناء، لأنه يدخل يف كل مفرداتها بدءاً ب�ضخ�ضية املعلم الذي يقدم اخلربة 
وحتقيق  للطالب  املهني  الختيار  وحتديد  املدر�ضة  ت�ضود  التي  التعامل  وطريقة  العملية 
يف  الرتبوية  امل�ضكالت  من  كثري  بظهور  مروراً  والجتماعي،  والنف�ضي  الأكادميي  التوافق 
املدر�ضة كظاهرة الغياب والت�رشب والر�ضوب، مما اأدى اإىل اأن تكون هناك حاجة خلدمات 
املدر�ضة  اإدارة  مهمة  ت�ضهيل  يف  اإيجابي  بدور  ي�ضهم  فهو  املدار�ص،  يف  الرتبوي  املر�ضد 
الإ�ضهام يف عملية  اأجل  الطلبة وتوجيه �ضلوكهم من  التدري�ضية يف حل م�ضكالت  وهيئتها 
بطبيعة  املدر�ضة،  يف  الرتبوي  املر�ضد  به  يقوم  الذي  الدور  اأهمية  حت�ضيلهم.وتتاأثر  رفع 
تقبل  ومدى  نحوه،  واجتاهاتهم  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  مع  ين�ضجها  التي  العالقات 

املعلمني والإداريني لهذا الدور الذي يقوم به املر�ضد الرتبوي.)نا�رش ال�ضالمة، 2003( .
وعلى نطاق املدر�ضة، يهتم الإر�ضاد الرتبوي مب�ضكالت الطلبة الأ�ضوياء الذين يطلبون 
امل�ضاعدة، اأو يكونون يف حاجة اإليها ملعاجلة تلك امل�ضكالت وحلها قبل اأن تتفاقم وتتحول 
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تدريجيًا اإىل م�ضكالت اأكرث تعقيداً، قد توؤثر يف جوانب خمتلفة من �ضخ�ضياتهم وعلى �ضحتهم 
النف�ضية.)عبد العزيز وعليوي، 2004( .

طريف  بني  التفاعلية  واملهنية  الر�ضمية  املبا�رشة  العالقة  اإىل  الإر�ضاد  عملية  وت�ضري 
تلك العملية )املر�ضد وامل�ضرت�ضد اأو امل�ضرت�ضدين( ، اإذ يتحمل فيها املر�ضد م�ضوؤولية امل�ضاعدة 
اأمناطًا �ضلوكية جديدة  اأمناطه ال�ضلوكية ال�ضلبية، م�ضتبدًل بها  الإيجابية للم�ضرت�ضد، ليغري 
اأكرث اإيجابية، وذلك من خالل فهم ا�ضتعداداته واإمكاناته والفر�ص املتاحة اأمامه وحتليلها، 
املنا�ضب،  املكان  يف  و�ضعه  بهدف  واإعداده  القرار،  واتخاذ  الختيار  يف  مهاراته  وتقوية 
لتحقيق اأهداف �ضليمة، وحياة ناجحة ومواطنة �ضاحلة، فالعملية الإر�ضادية تت�ضمن الأخذ 
والعطاء، واملناق�ضة واملدار�ضة وال�ضتب�ضار، فيحدث اللتقاء بني اأطراف العملية يف جو من 
اأهداف معينة وحمددة م�ضبقًا. اإىل  الألفة والثقة والتفاهم والتعاطف والتلقائية، للو�ضول 

)الداهري، 2000( .
اإن للمر�ضد الرتبوي دوراً كبرياً يف حتقيق اأهداف الإر�ضاد واأهداف امل�ضرت�ضد، وبلورة 
طموحاته وتطلعاته واآماله، من خالل تقدمي اخلدمات الإر�ضادية وامل�ضاعدة الفنية واملهنية 
اأهم  من  الرتبوي  املر�ضد  يعّد  اإذ  التعليمية،  مراحله  عرب  امل�ضرت�ضد  ودرا�ضة  املتخ�ض�ضة، 
وم�ضوؤولياته،  اأدواره  ممار�ضة  خالل  من  وذلك  املتعلم،  �ضخ�ضية  بناء  يف  الفاعلة  العوامل 
ال�ضلوك املرغوب فيه،  لغر�ص  واأف�ضل منوذج يحتذى  اإ�ضالح وتعديل،  اأداة  �ضك  فيكون بال 
ويتحقق ذلك من خالل العمل يف مناهج الإر�ضاد والتوجيه املختلفة، التي ت�ضنف يف ثالثة 
مناهج هي: املنهج النمائي الذي يت�ضمن اخلدمات التي تقدم لالأفراد العاديني مل�ضاعدتهم 
والتوافق  بال�ضعادة  �ضعورهم  لزيادة  اإمكاناتهم  وح�ضب  النمو،  حدود  اأق�ضى  حت�ضيل  يف 
الذاتية. كفاءتهم  م�ضتوى  زيادة  اإىل  اإ�ضافة  وغريه،  واأ�رشيًا  ومهنيًا  واجتماعيًا  نف�ضيًا 
واملنهج الثاين هو املنهج الوقائي الذي يت�ضمن تقدمي خدمات احلماية والتح�ضني لالأفراد، 
اأو  امل�ضكالت،  اأو  ال�ضطراب  الوقوع يف  الذات و�ضبطها ووقايتها من خطر  بهدف حماية 
الك�ضف املبكر ملنع تطور ال�ضطراب، وهذا املنهج يقوم على طائفة من اجلهود املبذولة 
مفهوم  بنمو  ت�ضمح  التي  الظروف  بتهيئة  وذلك  ال�ضطراب،  حدوث  من  والتقليل  للتحكم 
الذات لدى الفرد على نحو �ضليم، وزيادة ثقته بنف�ضه، ومن ثم زيادة قدرته يف مواجهة اأية 
طوارئ تعرقل �ضبيل منوه ال�ضليم.واملنهج الثالث هو املنهج العالجي الذي يت�ضمن التدخل 
الإر�ضادي والعالجي لرفع املعاناة عن الفرد وحل م�ضكالته، ودعمه وم�ضاندته للتخل�ص من 
الآثار ال�ضلبية الناجمة عن امل�ضكالت اأو ال�ضطرابات، للعودة بالفرد اإىل حالة التزان، وذلك 
من خالل اإجراءات الفح�ص والت�ضخي�ص وحتديد العوامل امل�ضاهمة يف حدوث ال�ضطرابات.

)ال�ضفا�ضفة، 2003( .
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وتو�ضح الدرا�ضات التي اأجريت يف العامل العربي اأن هناك حاجة ملحة اإىل اخلدمات 
تربوية  �رشورة  فهي  املختلفة،  التعليم  مراحل  ويف  احلديثة،  املدر�ضة  يف  الإر�ضادية 
واجتماعية يف ظل تطور التعليم يف مناهجه واأهدافه واأ�ضاليبه، واهتمام التعليم ب�ضخ�ضية 
املتعلم يف جوانبها النف�ضية والجتماعية وال�ضلوكية، وظهور بع�ص امل�ضكالت الرئي�ضية يف 
املدر�ضة كم�ضكلة املتاأخرين درا�ضيًا، وذوي الحتياجات اخلا�ضة من املوهوبني واملعاقني، 
وتقدمي امل�ضاعدة للطلبة بعامة مبا ي�ضاهم يف جتاوزهم ملراحل النمو وت�ضكيل �ضلوكياتهم 
وقيمهم داخل املدر�ضة وخارجها، وم�ضاعدتهم يف جتاوز العقبات التي قد تعرت�ص طريق 
حولهم. من  البيئة  ومع  ذواتهم  مع  وتكيفهم  لأهدافهم،  حتقيقهم  دون  حتول  اأو  جناحهم 

)اخلواجا، 2002( 
املدر�ضة  تقدمها  التي  الأ�ضا�ضية  اخلدمات  اأهم  من  الإر�ضادية  العملية  كانت  وملا 
خالل  من  العامل  دول  من  كغريها  الفل�ضطينية  الوطنية  ال�ضلطة  اأدركت  فقد  لطالبها، 
خططها التنموية املتعاقبة، الأثر املهم للعملية الرتبوية يف حتقيق التنمية ال�ضاملة، وقد 
اأدى هذا الهتمام بالعملية الرتبوية اإىل العناية بتطوير اخلدمات امل�ضاندة للتعليم ومنها 
اخلدمة الإر�ضادية، حيث قامت وزارة الرتبية والتعليم با�ضتحداث ق�ضم خا�ص بالتوجيه 
مديرية  كل  يف  والإر�ضاد  التوجيه  لق�ضم  م�ضوؤوًل  وعينت   1996 عام  الرتبوي  والإر�ضاد 
مدار�ضها.)وزارة  يف  تربويني  مر�ضدين  وعينت  احلكومية،  والتعليم  الرتبية  مديريات  من 

الرتبية والتعليم 2005( 
وبناًء على ما تقدم راأت الباحثة �رشورة ا�ضتق�ضاء م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من 

وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية.

مشكلة الدراسة:
الرتبية وجناح  اأهداف  وحا�ضمًا يف حتقيق  بارزاً  دوراً  املدر�ضي  الرتبوي  للمر�ضد  اإن 
الطلبة يف مواجهة  وم�ضاعدة  به يف خدمة  يقوم  الذي  اأدائه  الإر�ضادية من خالل  العملية 
من  كل  به  يقوم  الذي  املهم  للدور  ال�ضوي.ونظراً  منوهم  �ضبيل  تعرت�ص  التي  ال�ضعوبات 
العملية  اإجناح  يف  التدري�ضية  الهيئة  واأع�ضاء  املدار�ص  يف  الجتماعني  الأخ�ضائيني 
التعليمية، والهتمام بنوعية التعليم املقدمة للطلبة، ولتحقيق الأهداف الرتبوية، كل ذلك 
العالقة  تلك  وخا�ضة  املدر�ضة،  يف  العاملني  تربط  التي  العالقة  خالل  من  ياأتي  اأن  ميكن 
القائمة بني الأخ�ضائي الجتماعي والهيئتني التدري�ضية والإدارية يف املدر�ضة.وملا كانت 
يف  والأ�رشية  الجتماعية  التنمية  كلية  يف  امليداين  التدريب  ملقرر  مدر�ضة  تعمل  الباحثة 
ومن  الرتبوي،  امليدان  يف  هم  من  مع  جيدة  بعالقات  وحتتفظ  املفتوحة،  القد�ص  جامعة 
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خالل متابعتها لطالبها يف امليدان، واأثناء لقائها مع كثري من الإداريني واملعلمني، فقد 
لحظت عدم ر�ضا بع�ضهم، والر�ضا عند بع�ضهم الآخر من اأداء املر�ضد الرتبوي يف املدار�ص 
اأم  بدوره،  الجتماعي  الأخ�ضائي  قيام  اإىل عدم  يعود  الر�ضا  فيها.فهل عدم  يعملون  التي 
يعود ذلك لعدم فهمهم لدوره؟ كل هذا ا�ستدعى من الباحثة الوقوف عند هذه امل�سكلة 

التي ميكن �سياغتها من خلل ال�سوؤالني االآتيني: 
ما م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية  ●

يف حمافظة رام اهلل والبرية؟ 
متو�ضطات  ● يف   )0.05  ≤α( م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد  اأداء  م�ضتوى  نحو  العينة  اأفراد  ا�ضتجابة 
املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تعزى ملتغريات: )اجلن�ص، املوؤهل العلمي، 

�ضنوات اخلربة، امل�ضمى الوظيفي، م�ضتوى املدر�ضة( ؟ 

أهمية الدراسة: 

الدرا�سات  ندرة  من  الباحثة  علم  حدود  يف  اأهميتها  احلالية  الدرا�سة  ت�ستمد 
والبحوث املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة من خلل تركيزها على النقاط االآتية: 

التعرف اإىل اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية . 1
يف حمافظة رام اهلل والبرية.

التعرف اإىل اأثر متغريات اجلن�ص، املوؤهل العلمي، �ضنوات اخلربة، امل�ضمى الوظيفي . 2
املتعلق مب�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية يف 

حمافظة رام اهلل والبرية.
تخ�ص . 3 ودرا�ضات  ببحوث  الرتبوي  الأدب  ترفد  معلوماتية  قاعدة  الدرا�ضة  ت�ضكل 

املر�ضد الرتبوي و�رشورة وجوده يف املدار�ص ب�ضكل عام، ويف املجتمع الفل�ضطيني ب�ضكل 
خا�ص.

أهداف الدراسة: 

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق ما ياأتي: 
التعرف اإىل م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص . 1

احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية.
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اخلربة، . 2 �ضنوات  الوظيفي،  امل�ضمى  العلمي،  )املوؤهل  الدرا�ضة:  متغريات  اأثر  بيان 
اجلن�ص، م�ضتوى املدر�ضة( .على اأداء املر�ضد الرتبوي يف حمافظة رام اهلل والبرية.

تو�ضيح، . 3 يف  الرتبوي  املر�ضد  م�ضاندة  اأجل  من  املعنية  للجهات  تو�ضيات  تقدمي 
وتفهم دوره يف املدار�ص احلكومية.

فرضيات الدراسة: 

ت�سعى الدرا�سة احلالية اإىل التحقق من �سحة الفر�سيات االآتية: 
اأداء  ♦ م�ضتوى  يف   )0.05≤α( امل�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد 
والبرية، تعزى ملتغري اجلن�ص.

اأداء  ♦ م�ضتوى  يف   )0.05≤α( امل�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد 

والبرية، تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
اأداء  ♦ م�ضتوى  يف   )0.05≤α( امل�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد 
والبرية، تعزى ملتغري �ضنوات اخلربة.

ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند امل�ضتوى )α≥0.05( بني متغري امل�ضمى  ♦
الوظيفي وم�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية 

يف حمافظة رام اهلل والبرية.
اأداء  ♦ م�ضتوى  يف   )0.05≤α( امل�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد 
والبرية، تعزى ملتغري م�ضتوى املدر�ضة.

حدود الدراسة: 

احلدود املكانية: املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية.. 1
احلدود الب�رضية: مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية.. 2
احلدود الزمنية: الف�ضل الدرا�ضي الثاين من العام الأكادميي 2011- 2012. 3
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ا�ستخدمت الدرا�سة ا�ستبانة حددت مبجاالت اأربع هي: )اجلانب ال�ضلوكي للمر�ضد 
الرتبوي،  املر�ضد  لدى  املعريف  اجلانب  املدر�ضي،  الرتبوي  للمر�ضد  املهني  الأداء  الرتبوي، 

اجلانب الجتماعي( .

مصطلحات الدراسة: 

تت�سمن هذه الدرا�سة امل�سطلحات االآتية: 
املر�سد الرتبوي: هو �ضخ�ص متخ�ض�ص حا�ضل على ال�ضهادة اجلامعية الأوىل يف  ◄

اأحد التخ�ض�ضات: )اإر�ضاد نف�ضي، تربية وعلم نف�ص، خدمة اجتماعية، علم اجتماع( ، وهو 
�ضخ�ص متفرغ لتقدمي اخلدمات النف�ضية، والرتبوية، والجتماعية للطلبة.

الجتماعية  ◄ اخلدمة  مكتب  عّرف  املدر�سي:  املجال  يف  االجتماعية  اخلدمة 
باجلمعية الأمريكية لالأخ�ضائيني الجتماعيني: )اخلدمة الجتماعية يف املجال املدر�ضي 
هي جزء من تعاون مهني م�ضرتك بغر�ص فهم الربامج املدر�ضية، وتقدمي امل�ضاعدة للطالب 
الذين يواجهون �ضعوبات يف ال�ضتفادة من موارد واإمكانيات املدر�ضة بكفاءة، وهذا يكون 
با�ضتمرار، لوقايتهم من خطورة تطور تلك ال�ضعوبات حتى ي�ضتحيل عالجها.)حممد غباري، 

2006، �ص 126( .
اأداء املر�سد الرتبوي: ويق�ضد به يف هذه الدرا�ضة: )كل ما يت�ضف به الأخ�ضائي  ◄

والتي  والجتماعي(  واملعريف،  املهني،  والأداء  ال�ضلوكي،  اجلانب  جمال  يف  الجتماعي 
تقا�ص بالدرجة التي يح�ضل عليها الأخ�ضائي الجتماعي من ا�ضتجابات من مدراء املدار�ص 

واملعلمني على فقرات ال�ضتبانة.
املعلمون: ي�ضمل جميع املعلمني واملعلمات الذين يدر�ضون يف املرحلة الأ�ضا�ضية  ◄

العليا لل�ضفوف )�ضابع، ثامن، تا�ضع( يف املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية، 
والتي يتواجد فيها اأخ�ضائي اجتماعي مدر�ضي.

والتي  ◄ والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  مدراء  ي�ضمل  املديرون: 
يتواجد فيها اأخ�ضائي اجتماعي مدر�ضي.

الدراسات السابقة: 
لحظت الباحثة وجود العديد من الدرا�ضات ال�ضابقة ذات العالقة بجوانب خمتلفة من 
ال�ضفية  الزيارة  واأهمية  الإ�رشافية،  والأمناط  الإ�رشافية،  كاملمار�ضات  الرتبوي،  الإ�رشاف 
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بدءاً  التاريخي  ت�ضل�ضلها  وفق  منها  لبع�ص  الباحثة  وتعر�ص  وغريها،  اإ�رشايف  كاأ�ضلوب 
بالدرا�ضات العربية: 

درا�ضة اأبو عيطة والرفاعي )1988( ، التي هدفت اإىل ا�ضتق�ضاء دور املر�ضد الرتبوي، 
 %90 اأن  اإىل  نتائجها  واأ�ضارت  الثانوية،  املرحلة  يف  الإر�ضاد  عملية  اأهداف  حتقيق  يف 
املر�ضد  خدمات  اإىل  بحاجة  املدر�ضة  اأن  اأكدوا  الرتبويني  واملر�ضدين  املدار�ص  مديري  من 
الرتبوي، ولديه حجم عمل كبريـ ويعمل من خالله على حتقيق الأهداف املتعلقة بالن�ضاطات 

التي ت�ضهل منو طلبة هذه املرحلة )الثانوية( �ضمن املنهج النمائي، واملنهج العالجي.
الرتبوي كما  اإىل تقومي فعالية املر�ضد  والتي هدفت   ،  )1988( الهيجاء  اأبو  درا�ضة 
يدركها املديرون واملعلمون واملر�ضدون وامل�ضرت�ضدون يف املدر�ضة الأردنية، حيث �ضملت 
العينة )520( فرداً، ميثلون اأربع فئات خمتلفة من حيث دورها الرتبوي، وقد تبني اأن اأكرث 
املجتمع،  مع  اجليدة  والعالقات  وال�رشية  الهدوء  هي  الرتبوي  املر�ضد  يف  توافراً  ال�ضفات 

والت�ضامح، والحرتام.
درا�ضة املغي�سيب )1992( .التي هدفت اإىل حتديد حاجة طلبة املدر�ضة البتدائية يف 
دولة قطر للخدمات الإر�ضادية والنف�ضية والرتبوية.واأ�ضارت اإىل اأن اأهم اخلدمات الإر�ضادية 
طرق  اأف�ضل  معرفة  يف  الطلبة  م�ضاعدة  تت�ضمن  البتدائية  املرحلة  طلبة  يحتاجها  التي 
ال�ضلوكية  امل�ضكالت  ذوي  الطلبة  اإىل  والتعرف  ال�ضتيعاب،  على  القدرة  وتنمية  املذاكرة، 
للم�ضاعدة يف مواجهة هذه  والعالجية  الإر�ضادية  ثم تخطيط اخلدمات  والتح�ضيلية، ومن 

امل�ضكالت والتخفيف من حدتها، مبعنى العمل �ضمن املنهجني النمائي والعالجي.
املر�ضدين  م�ضكالت  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   ،  )1995( وزميله  عدنان  فرح،  درا�ضة 
الرتبويني يف املدار�ص احلكومية يف الأردن، وا�ضتق�ضاء عالقة هذه امل�ضكلة بجن�ص املر�ضد 
وخرباته وموؤهله العلمي.وتكون جمتمع الدرا�ضة من مر�ضدين ومر�ضدات املدار�ص احلكومية 
يف جميع مديريات اململكة الأردنية، وبلغت عينة الدرا�ضة )200( مر�ضداً ومر�ضدة اختريوا 
ا�ضتبانة  طوِّرت  الالزمة  البيانات  وجلمع  والتعليم،  الرتبية  مديريات  جميع  من  ع�ضوائيًا 
التي  املجالت  اأن  الدرا�ضة  جمالت.اأظهرت  �ضتة  على  موزعة  م�ضكلة   )1  5( على  ا�ضتملت 
ظهر فيها عدد من امل�ضكالت، وهي جمال امل�ضكالت الفنية، وجمال الجتاهات نحو العملية 
الإر�ضادية وجمال الإعداد والتدريب.كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 
يف  وخرباته  املر�ضد  جن�ص  من  كل  اإىل  تعزى  املر�ضدين  لدى  امل�ضكالت،  متو�ضطات  بني 
املوؤهل  اإىل  تعزى  امل�ضكالت  متو�ضط  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ومل  الإر�ضاد، 

العلمي للمر�ضد.
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درا�ضة ديراين )1995( ، هدفت اإىل التعرف اإىل درجة التزام امل�رشف الرتبوي بقواعد 
واأ�ضول الزيارة ال�ضفية كما يراها املعلمون وامل�رشفون الرتبويون يف الأردن.وقد تكونت 
عينة الدرا�ضة من )229( م�رشفًا وم�رشفة و )624( معلمًا ومعلمة.واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
وجود بع�ص الإ�ضكالت واملعوقات التي تواجه عملية الإ�رشاف الرتبوي.وبخا�ضة تلك التي 
الرتبوي  الإ�رشاف  اأن  النتائج  بينت  ال�ضفية.كما  للزيارة  والإر�ضادات  بالتعليمات  تتعلق 
ما زال ي�ضطبغ بالطابع التفتي�ضي، الأمر الذي يوؤدي عمومًا اإىل نفور املعلمني من عملية 
الإ�رشاف وكراهيتهم لها، على الرغم من اإدراك املديرين واملعلمني لأهمية الإ�رشاف الرتبوي 

لهم، وخا�ضة ما يتعلق بتخطيط الأن�ضطة التوجيهية للمعلمني اجلدد منهم.
النف�ضي  الإر�ضاد  حتقيق  م�ضتوى  اإىل  التعرف  اإىل  .هدفت   )1999( ال�سهل  درا�ضة 
النتائج  واأ�ضارت  والعالجي،  والوقائي  النمائي  املختلفة:  املجالت  يف  لأهدافه  املدر�ضي 
اإىل اأن اهتمام املر�ضدين ب�ضكل كبري ينح�رش يف املجالني النمائي والعالجي، اأما املجال 
النتائج  اأظهرت  كما  قليلة،  املجال  هذا  لأهداف  املر�ضدين  تطبيق  ن�ضبة  فكانت  الوقائي، 
فروقًا دالة اإح�ضائيًا يف العمل يف هذه املجالت تبعًا ملتغريي العمر واخلربة، يف حني مل 
يكن ملتغريي املنطقة التعليمية وجن�ص املر�ضد، اأثر يف العمل يف جمالت الإر�ضاد املختلفة.
وغري  امل�ضجعة  العوامل  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  .والتي   )1999( فرحة  اأبو  درا�ضة 
امل�ضجعة لتخاذ الإر�ضاد الرتبوي مهنة يف املدار�ص احلكومية يف حمافظات ال�ضفة الغربية 
من وجهة نظر املر�ضدين اأنف�ضهم.واأراد الباحث معرفة هذه العوامل من خالل جمالت اأربعة 
هي: املجال القت�ضادي، واملجال الجتماعي، واملجال املهني، واملجال ال�ضخ�ضي.ويهدف 
)اجلن�ص،  ملتغريات:  تبعًا  تختلف  الأربعة  العوامل  هذه  كانت  اإذا  ما  معرفة  اإىل  الباحث 
املر�ضدين  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  .وتكون  واملحافظة(  العلمي،  والتخ�ض�ص  واخلربة، 
 )227( عددهـم  والبالـغ  الغربية،  ال�ضفـة  يف  احلكوميـة  املدار�ص  يف  العاملني  الرتبويني 
مر�ضداً ومر�ضدة، وا�ضتخدم الباحث ا�ضتبانة اأعدها معتمداً على ا�ضتبانة اأخرى ل�ضالح يا�ضني 
الأردن.وت�ضمنت  التدري�ص مهنة يف  اتخاذ مهنة  وراء  امل�ضجعة  بالعوامل  تتعلق   )1980(
ال�ضتبانة )67( فقرة على جمالت الدرا�ضة، )32( فقرة منها للعوامل امل�ضجعة و )35( فقرة 
للعوامل غري امل�ضجعة.وتو�ضلت الدرا�ضة اإىل اأن املجال املهني ح�ضل على املرتبة الأوىل من 
بني املجالت للعوامل امل�ضجعة لتخاذ الإر�ضاد الرتبوي مهنة، وتاله املجال الجتماعي، 
غري  العوامل  يف  الأوىل  املرتبة  على  اأي�ضا  ح�ضل  بحيث  ن�ضبته  تدنت  الذي  فالقت�ضادي 
الرتبوي مهنة، وتاله املجال املهني، والجتماعي، وال�ضخ�ضي. الإر�ضاد  امل�ضجعة لتخاذ 

وبينت الدرا�ضة اأن العوامل امل�ضجعة لتخاذ الإر�ضاد الرتبوي مهنة تختلف تبعًا للمتغريات 
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املختلفة التالية )اجلن�ص، والتخ�ض�ص العلمي( ، كما اأظهرت فروقا ما بني العوامل امل�ضجعة 
وغري امل�ضجعة تبعًا ملتغري املحافظة.

درا�ضة العدوي )2002( ، فقام باإجراء درا�ضة حول اجتاهات مديري ومديرات املدار�ص 
حجم  وبلغ  فل�ضطني،  �ضمال  يف  الرتبوي  الإ�رشاف  عملية  نحو  الغوث  وكالة  يف  الأ�ضا�ضية 
الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضارت  الكلي.وقد  املجتمع  عدد  وهو  ومديرة  مديراً   )97( الدرا�ضة  جمتمع 
اإىل اأن الجتاهات عمومًا كانت اإيجابية نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي، واأن اأعلى جمال من 

جمالت الإ�رشاف الرتبوي متثل مبجال العالقات الإن�ضانية.
درا�ضة كارول (carol, 1993) والتي هدفت اإىل التعرف اإىل الأدوار والوظائف الفنية 
اأكرث الأدوار ممار�ضة من قبل املر�ضدين  اأن  اإىل  اأ�ضارت نتائجها  للمر�ضدين الرتبويني، فقد 
حتويل  وكذلك  الأمور،  واأولياء  واملعلمني  للطلبة  والرتبوية  النف�ضية  ال�ضت�ضارات  هي: 
بع�ص  ملواجهة  العالجي  اجلانب  يف  الإر�ضاد  ثم  وتطبيقها،  الختبارات  واإجراء  احلالت، 

م�ضكالت الطلبة النف�ضية والجتماعية والرتبوية.
اإىل  هدفت  .حيث   (Rosenfild and Nelson, 1996) ونيل�سون  روزنفليد  درا�ضة 
اأ�ضا�ضية، ميكن  اأهداف  اأن هناك ثالثة  اإىل  نتائجها  فاأ�ضارت  املدر�ضي،  املر�ضد  تقومي دور 
اتخاذ  يف  الأهداف  هذه  متثلت  املدر�ضي،  املر�ضد  دور  تقومي  عملية  خالل  من  حتقيقها 
قدرة  ثم  املختلفة،  املدر�ضية  الظروف  يف  التدخل  وخطط  املنا�ضبة،  املدر�ضية  القرارات 
املر�ضد على تقومي نتائج الأعمال التي يقوم بها داخل املدر�ضة، كما اأن املر�ضدين يحققون 
هذه الأهداف بدرجة عالية من الفعالية ولكن الأ�ضاليب امل�ضتخدمة يف التقومي حتتاج اإىل 

تطوير وم�ضاركة فعلية من املر�ضدين اأنف�ضهم.
مديري  مفهوم  ا�ضتق�ضاء  اإىل  هدفت  .والتي   (Chandler,  2002) جاندلر،  درا�ضة 
اأع�ضاء ومدراء  الدرا�ضة على  اقت�رشت عينة  الرتبوي.حيث  املر�ضد  لدور  الثانوية  املدار�ص 
املدار�ص الثانوية الذين م�ضى عليهم اأكرث من خم�ص �ضنوات يف الإدارة املدر�ضية.وقد بلور 
اأدائه الوظيفي ومهاراته ال�رشورية  مديرو املدار�ص هوؤلء دور املر�ضد الرتبوي من خالل 
و�ضفاته ال�ضخ�ضية، وحتديداً هناك �ضت وظائف للمر�ضد الرتبوي يف املدار�ص هي: الدفاع 
عن الطفل، وت�ضجيل املالحظات الإر�ضادية، ومهمات اإدارية، ومرجع للطلبة يف م�ضاكلهم، 
ووظيفة تربوية، وتخطيط تربوي يف توجيه وتعليم الدائرة الإر�ضادية.وقد بينت الدرا�ضة اأنه 
ل بد من اأن يتمتع املر�ضد الرتبوي بقدرته على حل امل�ضكالت، والتحلي بالطبيعة الهادئة، 
وقدرته على الت�ضال اجليد مع الأفراد، والقدرة على التعامل يف وقت الأزمات، والتحلي 

بروح الدعابة.وكل هذا يعتمد على التوقعات املتوخاة من اأداء املر�ضد.
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تعقيب على الدراسات السابقة: 

يت�سح للباحثة من الدرا�سات ال�سابقة العربية واالأجنبية ما ياأتي: 
الإر�ضاد  ♦ جمال  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع  املجال،  هذا  يف  الفل�ضطينية  الدرا�ضات  قلة 

املدر�ضي ما زال حديثًا مقارنة بالدول الأوروبية، وبع�ص الدول العربية كجمهورية م�رش، 
حيث عمدت وزارة الرتبية والتعليم اإىل تعيني مر�ضد تربوي لكل مدر�ضتني، فال يوجد اأخ�ضائي 

اجتماعي مدر�ضي يف كل مدر�ضة يزاول عمله طيلة اأيام الأ�ضبوع يف املدر�ضة نف�ضها.
الأداء  ♦ مو�ضوع  يف  بحثت  والتي  والأجنبية،  منها  العربية  ال�ضابقة  الدرا�ضات  اإن 

للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي يف املدار�ص احلكومية من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص يف 
املرحلة الأ�ضا�ضية العليا، كانت قليلة يف حدود علم الباحثة، مما يعطي اأهمية لهذه الدرا�ضة.

ت�ضابهت هذه الدرا�ضة مع بع�ص الدرا�ضات ال�ضابقة يف جمتمع الدرا�ضة، فقد طبقت  ♦
على فئة الإداريني واملعلمني، فت�ضابهت يف ذلك مع درا�ضة كل من اأبو الهيجاء )1988( ، 

. )Chandler ،2002( ،ودرا�ضة جاندلر

الطريقة واإلجراءات: 
حتديد  يف  الباحثة  اتبعتها  التي  والإجراءات  الطرق  البحث  من  اجلزء  هذا  يتناول 
جمتمع الدرا�ضة والعينة و�رشح اخلطوات والإجراءات العملية التي اتبعتها الباحثة يف بناء 
اأنواع  اإىل  والإ�ضارة  ومتغرياتها،  الدرا�ضة  ت�ضميم  خمطط  �رشح  ثم  وو�ضفها،  الدرا�ضة  اأداة 

الختبارات الإح�ضائية التي ا�ضتخدمت يف الدرا�ضة.

منهجية الدراسة: 
يف �ضوء طبيعة الدرا�ضة والبيانات املراد احل�ضول عليها، ا�ضتخدمت الباحثة املنهج 
الو�ضفي التحليلي الذي ي�ضف الظاهرة كما هي يف الواقع، ويعرب عنها تعبرياً كميًا وكيفيا 
اإىل  الو�ضول  اإىل  اإ�ضافة  الظاهرة،  هذه  لعالقات  فهم  اإىل  الو�ضول  اإىل  ذلك  يوؤدي  بحيث 

ا�ضتنتاجات وتعميمات ت�ضاعد يف تطوير الواقع املدرو�ص )اأبو عالم، 1998( .

جمتمع الدراسة: 
تكون جمتمع الدرا�ضة من جميع مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية جميعًا يف حمافظة 
رام اهلل والبرية والبالغ عددهم )1303( مديرين ومعلمني للعام الدرا�ضي 2011- 2012.

بن�ضبة 20%.مع  الدرا�ضة  ومعلمًا، ممّثلة ملجتمع  مديراً   )260( من  الدرا�ضة  عينة  وتكونت 
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العلم باأنه اُ�ضتهدف معلمو املرحلة الأ�ضا�ضية العليا ومعلماتها.واجلدول الآتي يبني توزيع 
عينة الدرا�ضة ح�ضب املدر�ضة وعدد مدراء ومعلمي املدار�ص.

الجدول (1(
يبين توزيع عينة الدراسة حسب المدرسة وعدد المدراء والمعلمين في العام األكاديمي 2011/ 2012

ا�سم املدر�سة  املجموععدد املعلمنيعدد املدراء 

178بنات البرية الثانوية
178بنات رام اهلل الثانوية

178بنات عزيز �ضاهني الثانوية
178بنات خولة بنت الأزور الثانوية

178املغرتبني املختلطة الأ�ضا�ضية العليا
178ذكور اأمني احل�ضيني الثانوية

178في�ضل احل�ضيني الأ�ضا�ضية العليا املختلطة
178ذكور رام اهلل الثانوية

178بنات كفرعني الثانوية
178بنات قا�ضم الرمياوي الثانوية
178ذكور قراوة وكفرعني الثانوية

156ذكور اأم �ضفا الثانوية
178ذكور خربثا امل�ضباح الثانوية

178ذكور اجلانية الثانوية
178بنات �ضفا الثانوية

178ذكور جمال الثانوية
178الإ�ضبانية الثانوية للبنات

178بنات بيتونيا الثانوية
178ذكور بيتونيا الثانوية

178ذكور عارورة ومزارع النوباين
178بنات ترم�ضعيا الثانوية

178بنات كفر نعمة الثانوية
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ا�سم املدر�سة  املجموععدد املعلمنيعدد املدراء 

178بنات اأبو فالح الثانوية
178بنات بيت لقيا الثانوية

178بنات نعلني الثانوية
178بنات بتني الثانوية

178بنات عطارة الثانوية
178بنات كفر مالك الثانوية

178بنات رمون الثانوية
178ذكور دير جرير الثانوية
178بيتللو الثانوية املختلطة
178ذكور ترم�ضعيا الثانوية

156بنات دير جرير الثانوية

260املجموع

المصدر: مديرية التربية والتعليم/ رام هللا

عينة الدراسة: 
تاألفت عينة الدرا�سة من عينة ا�ستطلعية وعينة فعلية كاالآتي: 

عينة ا�ستطلعية (Pilot Sample) : أ. 
ا�ضتطالعية قوامها )30( مديراً ومعلمًا يف  الدرا�ضة على عينة  اأدوات  الباحثة  طبقت 
الدرا�ضة وثباتها، وقد اختارت  اأدوات  مدار�ص حمافظة رام اهلل والبرية، للتحقق من �ضدق 

الباحثة هذه العينة بطريقة ع�ضوائية، وهى مل تدخل يف عينة الدرا�ضة النهائية.
عينة فعلية (Actual Sample) : ب. 

تكونت عينة الدرا�ضة الفعلية من )260( مديراً ومعلمًا يف حمافظة رام اهلل والبرية، 
ح�ضب   )Stratified Random Sample( الع�ضوائية  الطبقية  العينة  بطريقة  اختريوا  وقد 
متغريي اجلن�ص واملدر�ضة، وقد �ضكلت العينة ما ن�ضبته )20%( تقريبًا من املجتمع الأ�ضلي، 
ممثلة  تكون  العينة  اأن  اإىل   )1992( ومكاوي  عودة  ي�ضري  حيث  جيدة  الن�ضبة  هذه  وتعّد 
التمثيل  ن�ضبة  تكون  عندما  باملئات  الدرا�ضة  جمتمع  فيها  يكون  التي  امل�ضحية  بالبحوث 



232

مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

اإمتام عملية  ا�ضتبانة على املبحوثني، وبعد  الباحثة )260(  عت  )20%( فما فوق، وقد وزَّ
جمع البيانات و�ضلت ح�ضيلة اجلمع )240( ا�ضتبانة، وقد ا�ضتبعد من ح�ضيلة اجلمع )2( 
ا�ضتبانة ب�ضبب عدم �ضالحيتها للتحليل الإح�ضائي، لكي ت�ضبح عينة الدرا�ضة التي اأجري 
تبعًا  الدرا�ضة  عينة  يبني و�ضف   )2( واجلدول  ا�ضتبانة،   )238( عليها  الإح�ضائي  التحليل 

ملتغرياتها امل�ضتقلة: 
الجدول (2) 

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة (ن=238) 

الن�سبة املئوية )%( التكرارم�ستويات املتغرياملتغريات امل�ستقلة

اجلن�ص
12853.8ذكر

11046.2اأنثى 
100%238املجموع 

املوؤهل العلمي

3715.5دبلوم متو�ضط
18075.6بكالوريو�ص
177.1دبلوم عايل

41.7ماج�ضتري فاأعلى
100%238املجموع 

امل�ضمى الوظيفي
3313.8مدير
20586.2معلم

100%238املجموع 

م�ضتوى املدر�ضة

114.6اأ�ضا�ضية دنيا
4318.1اأ�ضا�ضية عليا

18477.3ثانوية
100%238املجموع 

�ضنوات اخلربة

54418.5 �ضنوات فاأقل
10 -66527.3

1112954.2 �ضنة فاأكرث
100%238املجموع 
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أداة الدراسة: 
بعد اطالع الباحثة على عدد من الدرا�ضات ال�ضابقة والأدوات امل�ضتخدمة فيها ومنـها 
اأجل  من  خا�ضة  ا�ضتبانة  رت  طوَّ  )2002 )جاندلر،  ودرا�ضة   )1988 الهيجاء،  )اأبو  درا�ضة 
التّعرف اإىل م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية 
الأول  جزاأين:  من  النهائية  �ضورتها  يف  الأداة  تكونت  وقد  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف 
ت�ضمن بيانات اأولية عن املفحو�ضني متثلت يف اجلن�ص، املوؤهل العلمي، م�ضتوى املدر�ضة، 
امل�ضتوى الوظيفي، �ضنوات اخلربة.اأما الثاين فقد تكون من الفقرات التي تقي�ص م�ضتوى اأداء 
املر�ضد الرتبوي، وقد تكونت الأداة يف �ضورتها النهائية من )40( فقرة، وزعت على اأربعة 

جمالت رئي�ضة واجلدول )3( يبني ذلك: 
الجدول (3) 

توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسة

عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملحاور 

112، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، اجلانب ال�ضلوكي للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي
1310، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22جانب الأداء املهني للمر�ضد الرتبوي
2312، 24، 25، 26، 27، 28، 29 30، 31، 32، 33، 34، اجلانب املعريف لدى املر�ضد الرتبوي

356، 36، 37، 38، 39، 40اجلانب الجتماعي لدى املر�ضد الرتبوي

40املجموع

مت ال�ضتبانة على اأ�ضا�ص مقيا�ص ليكرت خما�ضي الأبعاد، وقد بنيت الفقرات  كما �ضمَّ
بالجتاه الإيجابي ح�ضب م�ضتوى الأداء واأعطيت الأوزان كما هو اآت: 

موافق ب�ضدة: خم�ص درجات -
موافق: اأربع درجات  -
حمايد: ثالث درجات -
غري موافق: درجتني  -
غري موافق ب�ضدة: درجة واحدة  -

حيث تعرب الدرجة الكبرية عن ارتفاع يف م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي، وبذلك تكون 
اأعلى درجة يف املقيا�ص )200( ، وتكون اأقل درجة )40( 
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اخلصائص السيكومرتية ألداة الدراسة: 

صدق األداة: 

بعر�ص  وذلك  الظاهري،  بال�ضدق  يعرف  ما  اأو  املحكمني  �ضدق  الباحثة  ا�ضتخدمت 
منا�ضبة  مدى  من  التحقق  بهدف  الخت�ضا�ص،  ذوى  من  حمكمني   )10( على  املقيا�ص 
املقيا�ص: ملا اأعدَّ من اأجله، و�ضالمة �ضياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي و�ضعت 
اأن  اإىل  ي�ضري  وهذا   ،%85 املقيا�ص  لعبارات  املحكمني  بني  التفاق  ن�ضبة  بلغت  وقد  فيه، 

املقيا�ص يتمتع ب�ضدق مقبول )عودة، 1998، �ص383( .

ثبات األداة: 

قامت الباحثة باحت�ساب ثبات االأداة بعدة طرق على النحو االآتي: 
اأوالً: طريقة اإعادة االختبار (Test- Retest Method) : حيث طّبقت اأداة الدرا�ضة  ◄

على عينة مكونة من )30( معلما ومعلمة من املدار�ص احلكومية للمرحلة الأ�ضا�ضية العليا 
بني  يومًا   )14( زمني  وبفرق  الأ�ضلية،  الدرا�ضة  عينة  يف  ي�ضّمنوا  مل  اهلل،  رام  منطقة  يف 
التطبيقني، ثم ُح�ضب معامل ارتباط بري�ضون بني درجات التطبيقني، وقد بلغ )0.91( وهو 

معامل مرتفع وميكن الوثوق به.
ثانياً: ثبات التجان�س الداخلي (Consistency) : وهذا النوع من الثبات ي�ضري  ◄

اإىل قوة الرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�ضة، ومن اأجل تقدير معامل التجان�ص ا�ضتخدمت 
اختبار  نتائج  يبني   )4( .واجلدول   )Cronbach Alpha( كرونباخ(  )األفا  طريقة  الباحثة 

معامل الثبات بطريقة األفا كرونباخ على اأبعاد املقيا�ص املختلفة: 
الجدول (4) 

يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ على أبعاد الدراسة وأقسامها المختلفة

قيمة معامل الثباتاأبعاد االأداة

0.77اجلانب ال�ضلوكي للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي
0.87جانب الأداء املهني للمر�ضد الرتبوي
0.83اجلانب املعريف لدى املر�ضد الرتبوي

0.80اجلانب الجتماعي لدى املر�ضد الرتبوي
0.89درجة الثبات الكلية
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 -0.77( بني  ترتاوح  املختلفة  املقيا�ص  ملحاور  الثبات  اأن   )4( اجلدول  من  يت�ضح 
0.87( بينما بلغت قيمة معامل األفا للثبات الكلي )0.89( وهي منا�ضبة لأغرا�ص الدرا�ضة 

وميكن الوثوق بها.

متغريات الدراسة: 
الرتبوي  للمر�ضد  املهني  الأداء  م�ضتوى  هو  تابعًا  متغرياً  احلالية  الدرا�ضة  حتتوي 
وت�ضم  والبرية،  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من 
املتغريات امل�ضتقلة الآتية: )اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�ضنوات اخلربة، وامل�ضمى الوظيفي، 

وم�ضتوى املدر�ضة( .

إجراءات الدراسة: 

بعد التاأكد من ثبات االأداة و�سدقها قامت الباحثة باالإجراءات االآتية: 
تاأهيل الأداة ب�ضورتها النهائية.. 1
حتديد اأفراد عينة الدرا�ضة.. 2
توزيع ال�ضتبانة على اأفراد عينة الدرا�ضة من مديري ومعلمي املدار�ص يف حمافظة . 3

رام اهلل والبرية.

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 
الجتماعية  للعلوم  الإح�ضائية  الرزم  برنامج  ا�ضتخدم  البيانات  معاجلة  اأجل  من 

)SPSS( ، وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية التالية: 

املتو�ضطات احل�ضابية والن�ضب املئوية.. 1
اختبار »ت« للعينات امل�ضتقلة.. 2
اختبار حتليل التباين الأحادي.. 3
معادلة كرونباخ الفا لقيا�ص الثبات.. 4
التمثيل البياين للمتغريات امل�ضتقلة.. 5
اختبار LSD للمقارنات البعدية.. 6
اختبار مان وتني لعينتني م�ضتقلتني.. 7
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مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يت�ضمن هذا اجلزء من الدرا�ضة عر�ضًا كاماًل ومف�ضاًل لنتائج الدرا�ضة، وذلك لالإجابة 
عن ت�ضاوؤلت الدرا�ضة والتحقق من �ضحة فر�ضياتها، ومن اأجل التاأكد من اعتدالية التوزيع 
لبيانات العينة من اأجل حتديد الطرق الإح�ضائية التي �ضيتم ا�ضتخدامها لختبار الفر�ضيات، 

. ) )Sample K- S 1-( اُ�ضتخدم اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كوملجروف- �ضمرنوف
البيانات  هل  ملعرفة  �ضمرنوف  كوملجروف-  اختبار  نتائج   )5( اجلدول  ويو�ضح 
تتبع التوزيع الطبيعي اأم ل، وهو اختبار �رشوري يف حالة اختبار الفر�ضيات لن معظم 
الختبارات املعلمية ت�ضرتط اأن يكون توزيع البيانات طبيعيا، حيث يتبني اأن قيمة م�ضتوى 
املعنوية لكل من مقايي�ص الدرا�ضة اأقل من sig. > 0.05( 0.05( وهذا يدل على اأن البيانات 

ل تتبع التوزيع الطبيعي ويجب ا�ضتخدام الختبارات الالمعلمية.
الجدول (5) 

 (Sample K- S 1 -) اختبار التوزيع الطبيعي

م�ستوى املعنويةقيمة االختبار Zاالأبعاد

1.7240.00اجلانب ال�ضلوكي 
1.8070.00الأداء املهني 

1.5210.02اجلانب املعريف 
2.0030.00اجلانب الجتماعي

وقد مت اعتماد مفتاح ت�ضحيح التايل للتعرف اإىل نتائج الدرا�ضة، وذلك كما هو وارد 
يف اجلدول )6( : 

الجدول (6) 
النسب المئوية ومستوى أداء المرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي 

المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة

م�ستوى االأداء الن�سبة املئوية

منخف�ص جداًاأقل من %50
منخف�صمن 50- 59.9 %
متو�ضطمن 60- 69.9 %
مرتفعمن70- %79.9

مرتفع جدا80ً% فاأكرث
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أوالً- النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة األساسي: 

ما م�ستوى اأداء املر�سد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�س 
احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية؟ 

والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخدمت  ال�ضوؤال،  هذا  عن  الإجابة  اأجل  من   
املعيارية والن�ضب املئوية وم�ضتوى الأداء واجلداول )7، 8، 9، 10( تبني ذلك، بينما يبني 

اجلدول )11( ترتيب املجالت تبعًا مل�ضتوى الأداء.
جمال اجلانب ال�سلوكي للمر�سد الرتبوي املدر�سي:. 1

الجدول (7) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمستوى أداء المرشد التربوي 

من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 
تبعًا لمجال الجانب السلوكي مرتبة تنازليا حسب مستوى األداء 

املتو�سط الفقرةالت�سل�سل
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
االأداء

مرتفع جدا4.298361562.85.96ًيظهر دائمًا الحرتام لنا وللطلبة1
مرتفع جدا4.264770658.85.29ًيت�ضف بالهدوء و�ضعة ال�ضدر2
مرتفع جدا4.235371401.84.70ًيتقبل الأخ�ضائي الجتماعي يف املدر�ضة كل من حوله 3
مرتفع جدا4.197567417.83.94ًودود يف التعامل4
مرتفع جدا4.189175889.83.78ًي�ضغي باهتمام لنا وللطلبة5
مرتفع جدا4.168178830.83.36ًيعتمد مبداأ ال�رشية يف تعامله مع كل ما يوجه اإليه6
مرتفع جدا4.096676522.81.93ًيت�ضم بال�ضدق يف تعامله7
مرتفع جدا4.079878349.81.59ًيتحلى بروح مرحة تبعث على الطماأنينة8
مرتفع جدا4.054668833.81.09ًيحر�ص على معاملة جميع الطلبة ب�ضكل عادل دائمًا9

مرتفع جدا4.025371262.80.50ًيحرتم اآراء الآخرين حتى ولو كانت خمالفة لراأيه ال�ضخ�ضي10
مرتفع3.886683675.77.73تتطابق اأفعاله مع اأقواله11
مرتفع3.815192290.76.30يت�ضم باحلزم يف املواقف التي تتطلب ذلك12

مرتفع جدا4.109652703.82.19ًاجلانب ال�ضلوكي للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي 

* أقصى درجة للفقرة )5( * وللمجال )60( درجة 
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مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

يت�ضح من خالل اجلدول )7( اأن م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري 
ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملجال اجلانب ال�ضلوكي، كان 
مرتفعًا جداً على الفقرات من )1- 10( ، حيث بلغت الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات املبحوثني 
على هذه الفقرات بني )85.9%- 80،5%( ، وكان م�ضتوى الأداء مرتفعًا على الفقرات )11، 
 -%77.7( الفقرات  هذه  على  املبحوثني  ل�ضتجابات  املئوية  الن�ضبة  بلغت  حيث   ،  )12
نظر مديري ومعلمي  الرتبوي من وجهة  املر�ضد  اأداء  الكلية مل�ضتوى  الدرجة  اأما   )%76.3
كان  فقد  ال�ضلوكي،  اجلانب  ملجال  تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص 
املبحوثني على جميع  املئوية ل�ضتجابات  الن�ضبة  متو�ضط  قيمة  بلغت  مرتفعًا جداً، حيث 
الفقرات )82.1%( .وترى الباحثة اأن ح�ضول هذه الجتاهات على درجة ا�ضتجابة عالية من 
اأفراد عينة الدرا�ضة، دليل وا�ضح على اأهمية الرتكيز والهتمام باجلوانب املتعلقة ب�ضخ�ضية 

املر�ضد الرتبوي، والتي تعّد الركيزة الأ�ضا�ضية ل�ضتمرار عمله وجناحه.
جمال االأداء املهني للمر�سد الرتبوي املدر�سي:. 2

الجدول (8) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمستوى أداء المرشد التربوي 

من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 
تبعًا لمجال األداء المهني للمرشد التربوي المدرسي مرتبة تنازليا حسب مستوى األداء

املتو�سط الفقرةالت�سل�سل
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
االأداء

مرتفع جدا4.168864850.83.37ًيراعي الأخ�ضائي الجتماعي �ضعور الطلبة1

يقوم الأخ�ضائي الجتماعي مبتابعة حالت الغياب والتاأخر 2
مرتفع جدا4.13032.7335782.60ًاملتكررة التي حتولها اإليه الإدارة واملعلمون

يقوم الأخ�ضائي الجتماعي باإجراء مقابالت فردية للم�ضاعدة 3
مرتفع جدا4.117682857.82.3ًيف حل امل�ضكالت التي تواجه الطلبة

يتابع الأخ�ضائي احلالت التي يتم حتويلها من املعلمني 4
مرتفع جدا4.109281432.82.18ًواإدارة املدر�ضة ويهتم بها 

يتعاون املر�ضد الرتبوي مع الهيئة الإدارية يف حل م�ضكالت 5
مرتفع جدا4.071482622.81.42ًالطلبة

يقوم الأخ�ضائي الجتماعي بزيارات منتظمة ل�ضفوف 6
مرتفع جدا4.02522.8327980.50ًاملدر�ضة
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املتو�سط الفقرةالت�سل�سل
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
االأداء

يقوم الأخ�ضائي الجتماعي باإجراء توجيه جمعي للطلبة 7
مرتفع3.958085581.79.16مل�ضاعدتهم على حل م�ضكالتهم

مرتفع3.928694976.78.57يحتفظ مبلفات خا�ضة عن التاريخ الجتماعي لكل طالب8

ي�ضاعد الأخ�ضائي الجتماعي الطلبة على حتديد ميولهم 9
مرتفع3.798394650.75.96املهنية 

يقوم الأخ�ضائي الجتماعي بدرا�ضة احلالت التي حتتاج اإىل 10
مرتفع3.67652.7969973.53معونات مادية وحماولة متويلها من املوارد املختلفة

مرتفع3.998379019.79.96جانب الأداء املهني للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي 

*أقصى درجة للفقرة )5( *وللمجال )50( درجة 

يت�ضح من خالل اجلدول )8( اأن م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري 
ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملجال الأداء املهني للمر�ضد 
الرتبوي املدر�ضي كان مرتفعًا جداً على الفقرات من )1- 6( ، حيث بلغت الن�ضبة املئوية 
على  تدل  ن�ضبة  .وهي   )%80،5  -%83.3( بني  الفقرات  هذه  على  املبحوثني  ل�ضتجابات 
اجتاه اإيجابي، ومن خالل النظر اإىل مثل هذه ال�ضتجابات يت�ضح اأنها ترتبط مبا�رشة ب�ضميم 
عمل املر�ضد الرتبوي، بل تعترب على راأ�ص �ضلم اأولويات م�ضوؤولياته كمر�ضد تربوي، �ضواء يف 
اإجراء املقابالت الفردية حلل م�ضكالت الطلبة، اأو القيام بالزيارات ال�ضفية املنتظمة، وهذا 
ما ل يتفق مع درا�ضة ديراين )1995( التي اأ�ضارت اإىل نفور املعلمني من عملية الإ�رشاف 
نتائج  ال�ضفية، حيث بينت  للزيارة  بالتعليمات والإر�ضادات  الرتبوي، وبخا�ضة ما يتعلق 
هذه الدرا�ضة باأن الإ�رشاف الرتبوي ما زال ي�ضطبغ بالطابع التفتي�ضي.وكان م�ضتوى الأداء 
متو�ضط  ل�ضتجابات  املئوية  الن�ضبة  تراوحت  حيث   ،  )10  -7( من  الفقرات  على  مرتفعًا 
الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات املبحوثني على جميع الفقرات )79.9%( املبحوثني على هذه 
من  الرتبوي  املر�ضد  اأداء  مل�ضتوى  الكلية  الدرجة  اأما   )%73.5  -%79.1( بني  ما  الفقرات 
وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملجال الأداء 
املهني لالأخ�ضائي، فقد كان مرتفعًا، حيث بلغت قيمة متو�ضط الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات 

املبحوثني على جميع الفقرات )%79.9( .
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مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

جمال اجلانب املعريف لدى املر�سد الرتبوي:. 3
الجدول (9) 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمستوى أداء المرشد التربوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة

تبعًا لمجال الجانب المعرفي لدى المرشد التربوي مرتبة تنازليًا حسب مستوى األداء

املتو�سط الفقرةالت�سل�سل
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
االأداء

يت�ضم باملو�ضوعية بحيث ل يتخذ اإجراء اأو قراراً اإل بال�ضتناد 1
مرتفع جدا4.029478701.80.58ًعلى حقائق ملمو�ضة

مرتفع جدا4.029482879.80.58ًيقوم بت�ضجيل كافة الأن�ضطة التي يقوم بها2

ي�ضاعد الأخ�ضائي الجتماعي يف حل م�ضكالت الطلبة املتعلقة 3
مرتفع جدا4.021082394.80.42ًباملدر�ضني

ي�ضاعد الأخ�ضائي الجتماعي الطالب على فهم الطرق 4
مرتفع3.995882420.79.91ال�ضحيحة للدرا�ضة

يعمل الأخ�ضائي الجتماعي على زيادة دافعية الطلبة نحو 5
مرتفع3.983281632.79.66التح�ضيل

مرتفع3.932864720.78.65اجلانب املعريف للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي 6

ي�ضجع الأخ�ضائي الجتماعي الطلبة على امل�ضاركة يف 7
مرتفع3.924482840.78.48الن�ضاطات املدر�ضية

لديه املهارة يف حتليل احلقائق املرتبطه بامل�ضكلة وتف�ضريها 8
مرتفع3.924491550.78.48و�ضياغتها

مرتفع3.911878796.78.23يلتزم بالقيم املهنية حتى لو تعار�ضت مع قيمه ال�ضخ�ضية 9

10
ي�ضتطيع تف�ضري العوامل املتداخلة املتفاعلة يف املوقف 

الإ�ضكايل وتقدير املوقف الذي يتعامل معه يف تكامل 
وو�ضوح.

مرتفع3.886678471.77.73

لديه اطالع وات�ضال م�ضتمر مب�ضادر املعرفة ال�رشورية 11
مرتفع3.882482857.77.64ملهنته بحيث يواكب تطوراتها وتقدمها

ي�ضاعد الأخ�ضائي الجتماعي الطلبة على تنظيم اأوقات 12
مرتفع3.861391038.77.22درا�ضتهم

لديه معرفة بتطبيقات احلا�ضب الآيل يف درا�ضة احلالت 
مرتفع3.743783531.74.87وت�ضنيفها وجدولتها

*أقصى درجة للفقرة )5( *وللمجال )60( درجة 



241

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد األول - ع )4( - تشرين 

يت�ضح من خالل اجلدول )9( اأن م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري 
املعريف  اجلانب  ملجال  تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  ومعلميها  احلكومية  املدار�ص 
الن�ضبة  بلغت  حيث   ،  )3  -1( من  الفقرات  على  جداً  مرتفعًا  كان  الرتبوي،  املر�ضد  لدى 
يت�ضح  .اإذ   )%80،4  -%80.5( بني  ما  الفقرات  هذه  على  املبحوثني  ل�ضتجابات  املئوية 
باأن اأف�ضل درجات ال�ضتجابة كانت �ضمن هذه الفقرات التي تندرج �ضمن اإطار املتطلبات 
الأ�ضا�ضية ملهنة املر�ضد الرتبوي.وكان م�ضتوى الأداء مرتفعًا على الفقرات من )4- 12( ، 
حيث تراوحت الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات املبحوثني على هذه الفقرات ما بني )%79.9- 
اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص  .اأما الدرجة الكلية مل�ضتوى   )%77.2
احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملجال اجلانب املعريف لدى املر�ضد 
الرتبوي، فقد كان مرتفعًا، حيث بلغت قيمة متو�ضط الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات املبحوثني 
على جميع الفقرات )74.8%( .وترى الباحثة باأن بقية الفقرات التي تندرج �ضمن املجال 
املعريف، والتي كانت الن�ضب املئوية مل�ضتوى الأداء اأقل حتظى باأهمية ق�ضوى، كونها تندرج 
يف اإطار املتطلبات الأ�ضا�ضية ل�ضفة القيادة واتخاذ القرار يف العمل املوؤ�ض�ضي، فالأ�ضل يف 
القائد الرتبوي الناجح اأن يتمتع بجملة من املوا�ضفات، اأهمها املهارة يف حتليل احلقائق 
املرتبطة بامل�ضكلة وتف�ضريها و�ضياغتها وتف�ضري العوامل املتداخلة املتفاعلة يف املوقف 

الإ�ضكايل، وتقدير املوقف الذي يتعامل معه يف تكامل وو�ضوح.
جمال اجلانب االجتماعي: . 4

الجدول (10) 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لمستوى أداء المرشد التربوي 

من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 
تبعًا لمجال الجانب االجتماعي مرتبة تنازليا حسب مستوى األداء

املتو�سط الفقرةالت�سل�سل
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
االأداء

مرتفع جدا4.008487145.80.16ًيعّد برنامج الإر�ضاد جزءا مهمًا من الربنامج املدر�ضي1
ه الطلبة للمر�ضد الرتبوي 2 مرتفع3.983275174.79.66ُيوجَّ

يثق اجلميع بقدرة الأخ�ضائي الجتماعي وكفاءته ويتفهم 3
مرتفع3.865589466.77.31دوره

يتوا�ضل الأخ�ضائي الجتماعي مع اأ�رش الطلبة متدين 4
مرتفع3.80671.0002376.13التح�ضيل
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مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

املتو�سط الفقرةالت�سل�سل
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية 

م�ستوى 
االأداء

يتوا�ضل الأخ�ضائي الجتماعي مع املدر�ضني لتح�ضني اأداء 5
مرتفع3.752198592.75.04متدين التح�ضيل من الطلبة 

يعمل الأخ�ضائي الجتماعي على تن�ضيق اجلهود مع م�ضادر 6
مرتفع3.726993513.74.53اخلدمات خارج املدر�ضة وتكوين اللجان امل�ضرتكة 

مرتفع3.857173100.77.14اجلانب الجتماعي للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي 

*أقصى درجة للفقرة )5( *وللمجال )30( درجة 

نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد  اأداء  م�ضتوى  اأن   )10( اجلدول  خالل  من  يت�ضح 
اجلانب  ملجال  تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  ومعلميها  احلكومية  املدار�ص  مديري 
ل�ضتجابات  املئوية  الن�ضبة  بلغت  حيث   )1( الفقرة  على  جداً  مرتفعًا  كان  الجتماعي، 
املبحوثني على هذه الفقرة )80.1%( وكان م�ضتوى الأداء مرتفعًا على الفقرات )2- 6( ، 
حيث تراوحت الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات املبحوثني على هذه الفقرات ما بني )%77.3- 
74.5%( .اأما الدرجة الكلية مل�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري ومعلمي 
فقد  الجتماعي،  اجلانب  ملجال  تبعًا  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص 
الن�ضبة املئوية ل�ضتجابات املبحوثني على جميع  كان مرتفعًا حيث بلغت قيمة متو�ضط 
الإر�ضاد جزًء مهمًا  الفقرة: »يعترب برنامج  الباحثة باأن ح�ضول  .ترى  الفقرات )%77.1( 
من الربنامج املدر�ضي« على ا�ضتجابة عالية من اأفراد عينة الدرا�ضة، دليل وا�ضح وموؤ�رش 
اإيجابي على تغيري النظرة ال�ضلبية لدور الإر�ضاد املدر�ضي والتي كانت �ضائدة، وتتفق هذه 
النتيجة يف م�ضمونها مع درا�ضة العدوي )2002( حيث اأ�ضارت اإىل اأن الجتاهات كانت 

اإيجابية نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي.
من . 5 الرتبوي  املر�سد  اأداء  م�ستوى  ح�سب  الكلية  والدرجة  املجاالت  ترتيب 

وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية
الجدول (11) 

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب مستوى أداء المرشد التربوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة

الن�سبة االأبعاد الرتتيب
املئوية

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
م�ستوى االأداءاحل�سابي

مرتفع جدا82.1952703.4.1096ًاجلانب ال�ضلوكي 1
مرتفع79.9679019.3.9983الأداء املهني 2
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الن�سبة االأبعاد الرتتيب
املئوية

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
م�ستوى االأداءاحل�سابي

مرتفع78.6564720.3.9328اجلانب املعريف 3
مرتفع77.1473100.3.8571اجلانب الجتماعي 4

مرتفع79.4859307.3.9744الدرجة الكلية 

شكل (1) 
يوضح ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب مستوى أداء المرشد التربوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة

يت�ضح من خالل اجلدول )11( ما ياأتي: 
املدار�ص  ♦ مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد  اأداء  مل�ضتوى  الكلية  الدرجة  اأن 

احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل والبرية كانت مرتفعة، حيث بلغت الن�ضبة املئوية 
الكلية ملتو�ضط ا�ضتجابات املفحو�ضني على جميع الفقرات جلميع املجالت )%79.4( .

اأن ترتيب املجالت تبعًا لأداء املر�ضد الرتبوي جاءت على النحو الآتي:  ♦
املرتبة الأوىل: اجلانب ال�ضلوكي للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي. -
املرتبة الثانية: جانب الأداء املهني للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي. -
املرتبة الثالثة: اجلانب املعريف للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي. -
املرتبة الرابعة: اجلانب الجتماعي للمر�ضد الرتبوي املدر�ضي. -
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مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

ثانياً- النتائج املتعلقة بالفرضيات: 

النتائج املتعلقة بالفر�سية االأوىل:  ◄
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء 
املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 

والبرية تبعًا ملتغري جن�ص املعلم.
t- test Inde-(  ممن اأجل فح�ص الفر�ضية ا�ضتخدم اختبار )ت( ملجموعتني م�ضتقلتني

pendent( ونتائج اجلدول )12( تبني ذلك: 

الجدول (12) 
نتائج اختبار مان وتني لمجموعتين مستقلتين (Mann- Whitney) لمستوى أداء المرشد التربوي من 

وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة تبعًا لمتغير جنس المعلم 

اجلن�س

املجاالت

معلمة )ن= 71( معلم )ن= 129( 
م�ستوى الداللةقيمة )ى( 

املح�سوب جمموع الرتبمعدل الرتبجمموع الرتبمعدل الرتب

0.04*111.3614253.50128.9814187.505997.500اجلانب ال�ضلوكي 
0.00**105.4313495.50135.8714945.505239.500الأداء املهني 

111.9714332.50128.2614108.506076.5000.06اجلانب املعريف 
0.00**105.7913541.50135.4514899.505285.500اجلانب الجتماعي

0.00**106.7813668.00134.3014773.005412.000الدرجة الكلية 

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى ** )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى *

يت�ضح من اجلدول )12( اأن قيمة م�ضتوى الدللة املح�ضوب قد بلغت على جمال اجلانب 
املعريف تبعًا ملتغري جن�ص املعلم )0.06( وهذه القيمة اأكرب من قيمة م�ضتوى الدللة املحدد 
اأننا نقبل الفر�ضية ال�ضفرية بعدم وجود فروق على هذا املجال،  للدرا�ضة )α≥0.05( اأي 
اأما بالن�ضبة ملجالت: )اجلانب ال�ضلوكي، الأداء املهني، اجلانب الجتماعي( ، وعلى الدرجة 
الكلية فقد بلغت قيمة م�ضتوى الدللة املح�ضوب على هذه املجالت وعلى الدرجة الكلية على 
التوايل )0.04، 0.00، 0.00، 0.00( وجميع هذه القيم اأقل من قيمة م�ضتوى الدللة املحدد 
للدرا�ضة )α≥0.05( ؛ اأي اأننا نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية على هذه املجالت وعلى الدرجة 

الكلية، وقد كانت النتيجة ل�ضالح املعلمات.
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النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية:  ◄
ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء 
املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 

والبرية تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي.
الأوىل  الدرجة  من  التباين  حتليل  الباحثة  ا�ضتخدمت  الفر�ضية  اختبار  اأجل  من 

»كرو�ضكال- والي�ص Kruskal Wallis« ويو�ضح جدول رقم )13( نتائج هذا التحليل: 
الجدول (13) 

نتائج اختبار كروسكال واليس (Kruskal- Wallis) لداللة الفروق في مستوى أداء المرشد التربوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

معدل العدد املوؤهل العلمي االأبعاد
الرتب

قيمة 
كاي2

درجات 
احلرية 

م�ستوى 
الداللة 

اجلانب ال�ضلوكي 

37120.15دبلوم متو�ضط

0.97030.80
180118بكالوريو�ص
17129دبلوم عايل

4144ماج�ضتري فاأعلى

الأداء املهني 

37123.84دبلوم متو�ضط

0.53330.91
180118بكالوريو�ص
17127دبلوم عايل

4129ماج�ضتري فاأعلى

اجلانب الجتماعي

37119.84دبلوم متو�ضط

0.17530.98
180119بكالوريو�ص
17119دبلوم عايل

4134ماج�ضتري فاأعلى

اجلانب املعريف 

37133.31دبلوم متو�ضط

1.99530.57
180117بكالوريو�ص
17120دبلوم عايل

4103ماج�ضتري فاأعلى
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مستوى أداء املرشد التربوي من وجهة نظر مديري ومعلمي املدارس احلكومية 
أ. ثائرة صّباحفي محافظة رام اهلل والبيرة.

معدل العدد املوؤهل العلمي االأبعاد
الرتب

قيمة 
كاي2

درجات 
احلرية 

م�ستوى 
الداللة 

الدرجة الكلية 

37126.36دبلوم متو�ضط

0.78130.85
180117بكالوريو�ص
17127دبلوم عايل

4126ماج�ضتري فاأعلى

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى ** )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى *

جميع  على  بلغت  قد  املح�ضوب  الدللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يت�ضح 
املجالت وعلى الدرجة الكلية مل�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي تبعًا ملتغري املوؤهل العلمي قد 
بلغت على التوايل: )0.80، 0.91، 0.98، 0.57، 0.85( ، وهذه القيم اأكرب من قيمة م�ضتوى 
الدللة املحدد للدرا�ضة )α≥0.05( ، اأي اأننا نقبل الفر�ضية ال�ضفرية القائلة باأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملتغري 

املوؤهل العلمي.
النتائج املتعلقة بالفر�سية الثالثة:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء 
اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد 

والبرية تبعًا ملتغري امل�ضمى الوظيفي.
t- test Inde-(  ممن اأجل فح�ص الفر�ضية ا�ضتخدم اختبار )ت( ملجموعتني م�ضتقلتني

pendent( ونتائج اجلدول )14( تبني ذلك: 

الجدول (14) 
نتائج اختبار مان وتني لمجموعتين مستقلتين (Mann- Whitney) لمستوى أداء المرشد التربوي من 

وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي

 امل�سمى الوظيفي 

املجاالت

مدير )ن= 22( معلم )ن= 116( 
م�ستوى الداللةقيمة )ى( 

املح�سوب جمموع الرتبمعدل الرتبجمموع الرتبمعدل الرتب

0.01*115.8625026.50155.203414.501590.500اجلانب ال�ضلوكي 
116.9725266.00144.323175.001830.0000.07الأداء املهني 
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 امل�سمى الوظيفي 

املجاالت

مدير )ن= 22( معلم )ن= 116( 
م�ستوى الداللةقيمة )ى( 

املح�سوب جمموع الرتبمعدل الرتبجمموع الرتبمعدل الرتب

118.2925551.00131.362890.002115.0000.39اجلانب املعريف 
118.1425518.00132.862923.002082.0000.33اجلانب الجتماعي

117.4425367.50139.703073.501931.5000.14الدرجة الكلية 

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى ** )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى *

جمالت  على  بلغت  قد  املح�ضوب  الدللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )14( اجلدول  من  يت�ضح 
الدرجة  وعلى  الجتماعي(  اجلانب  املعريف،  اجلانب  الجتماعي،  اجلانب  املهني،  )الأداء 
، وهذه  التوايل: )0.07، 0.39، 0.33، 0.14(  الوظيفي على  الكلية تبعًا ملتغري امل�ضتوى 
الفر�ضية  نقبل  اأننا  اأي   )0.05≤α( للدرا�ضة  املحدد  الدللة  اأكرب من قيمة م�ضتوى  القيمة 
بالن�ضبة ملجال  اأما  الكلية،  الدرجة  ال�ضفرية بعدم وجود فروق على هذه املجالت وعلى 
)اجلانب ال�ضلوكي( فقد بلغت قيمة م�ضتوى الدللة املح�ضوب )0.01( ، وهذه القيمة اأقل من 
قيمة م�ضتوى الدللة املحدد للدرا�ضة )α≥0.05( ؛ اأي اأننا نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية على 

هذا املجال، وقد كانت النتيجة ل�ضالح املدير.
النتائج املتعلقة بالفر�سية الرابعة:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء 
املر�ضد الرتبوي من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل 

والبرية تبعًا ملتغري م�ضتوى املدر�ضة.
الأوىل                       الدرجة  من  التباين  حتليل  الباحثة  ا�ضتخدمت  الفر�ضية  اختبار  اأجل  من 

»كرو�ضكال والي�ص Kruskal Wallis« ويو�ضح جدول )15( نتائج هذا التحليل: 
الجدول (15) 

نتائج اختبار كروسكال واليس (Kruskal- Wallis) لداللة الفروق في مستوى أداء المرشد التربوي من 
وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة تبعًا لمتغير مستوى المدرسة

معدل العدد م�ستوى املدر�سةاالأبعاد
الرتب

قيمة 
م�ستوى درجات احلرية كاي2

الداللة 

اجلانب ال�ضلوكي 
1181.45اأ�ضا�ضية دنيا

4.03620.13 43114.69اأ�ضا�ضية عليا
184122.90ثانوية
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معدل العدد م�ستوى املدر�سةاالأبعاد
الرتب

قيمة 
م�ستوى درجات احلرية كاي2

الداللة 

الأداء املهني 
11103.36اأ�ضا�ضية دنيا

0.65420.72 43121.53اأ�ضا�ضية عليا
184119.99ثانوية

اجلانب الجتماعي
11110.14اأ�ضا�ضية دنيا

1.08520.58 43128.76اأ�ضا�ضية عليا
184117.90ثانوية

اجلانب املعريف 
11129.41اأ�ضا�ضية دنيا

0.90220.63 43126.64اأ�ضا�ضية عليا
184117.24ثانوية

الدرجة الكلية 

11107.55اأ�ضا�ضية دنيا
0.42420.80 43122.69اأ�ضا�ضية عليا

184119.47ثانوية

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى ** )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى *

جميع  على  بلغت  قد  املح�ضوب  الدللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )15( اجلدول  من  يت�ضح 
املجالت وعلى الدرجة الكلية مل�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي تبعًا ملتغري م�ضتوى املدر�ضة قد 
بلغت على التوايل: )0.13، 0.72، 0.58، 0.63، 0.80( ، وهذه القيم اأكرب من قيمة م�ضتوى 
الدللة املحدد للدرا�ضة )α≥0.05( ، اأي اأننا نقبل الفر�ضية ال�ضفرية القائلة باأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي املدار�ص احلكومية يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملتغري 

م�ضتوى املدر�ضة.
النتائج املتعلقة بالفر�سية اخلام�سة:  ◄

ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء 
اهلل  رام  حمافظة  يف  احلكومية  املدار�ص  ومعلمي  مديري  نظر  وجهة  من  الرتبوي  املر�ضد 

والبرية تبعًا ملتغري �ضنوات اخلربة.
الأوىل  الدرجة  من  التباين  حتليل  الباحثة  ا�ضتخدمت  الفر�ضية  اختبار  اأجل  ومن 

»كرو�ضكال- والي�ص Kruskal Wallis« ويو�ضح اجلدول )16( نتائج هذا التحليل: 
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الجدول (16) 
نتائج اختبار كروسكال واليس (Kruskal- Wallis) لداللة الفروق في مستوى أداء المرشد التربوي 
من وجهة نظر مديري ومعلمي المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

معدل العدد �سنوات اخلربةاالأبعاد
الرتب

درجات قيمة كاي2
احلرية 

م�ستوى 
الداللة 

اجلانب ال�ضلوكي 
544112.89 �ضنوات فاأقل

2.06320.35 10 -665112.32
11129125.38 �ضنة فاأكرث

الأداء املهني 
544113.24 �ضنوات فاأقل

4.98820.08 10 -665106.12
11129128.38 �ضنة فاأكرث

اجلانب الجتماعي
544116.27 �ضنوات فاأقل

2.59020.27 10 -665109.31
11129125.74 �ضنة فاأكرث

اجلانب املعريف 
544113.42 �ضنوات فاأقل

2.56220.27 10 -665110.78
11129125.97 �ضنة فاأكرث

الدرجة الكلية 

544111.80 �ضنوات فاأقل
0.42420.13 10 -665108.42

11129127.71 �ضنة فاأكرث

 )0.01 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى ** )0.05 ≤ α( دال إحصائيا عند مستوى *

جميع  على  بلغت  قد  املح�ضوب  الدللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )16( اجلدول  من  يت�ضح   
املجالت، وعلى الدرجة الكلية مل�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي تبعًا ملتغري �ضنوات اخلربة قد 
بلغت على التوايل: )0.35، 0.08، 0.27، 0.27، 0.13( ، وهذه القيم اأكرب من قيمة م�ضتوى 
الدللة املحدد للدرا�ضة )α≥0.05( ؛ اأي اأننا نقبل الفر�ضية ال�ضفرية القائلة باأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�ضائية على م�ضتوى الدللة )α≥0.05( يف م�ضتوى اأداء املر�ضد الرتبوي 
من وجهة نظر مديري املدار�ص احلكومية ومعلميها يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملتغري 

�ضنوات اخلربة.
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التوصيات

يف �سوء نتائج الدرا�سة ميكن اخلروج بالتو�سيات االآتية: 
الإ�رشاف . 1 عملية  نحو  املدار�ص  ومعلمي  مديري  لدى  الإيجابي  الجتاه  تعزيز 

الرتبوي، باتباع الأ�ضاليب الفعالة لدعم الجتاهات الإيجابية نحو عملية الإ�رشاف الرتبوي 
لدى جميع العاملني يف جمال الرتبية والتعليم.

باخلربات . 2 الرتبويني  املر�ضدين  تاأهيل  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعمل  اأن 
واملهارات التي توؤهلهم بالقيام بعملية الإ�رشاف الرتبوي بكفاءة واإتقان.

درا�ضة العوامل التي تعوق عمل املر�ضد الرتبوي واحلد منها.. 3
الهتمام بجانب الإر�ضاد الرتبوي بدرجة اأكرب وتخ�ضي�ص مر�ضد تربوي م�ضتقل يف . 4

كل مدر�ضة من مدار�ص وزارة الرتبية والتعليم.
�رشورة الهتمام باجلانب الإعالمي لالإر�ضاد الرتبوي وتو�ضيح دوره يف املجتمع . 5

املحلي.
الرتبوي يف . 6 الإر�ضاد  اأهداف  لتنفيذ  م�ضتقلة  ميزانية  بتخ�ضي�ص  الباحثة  تو�ضي   

املدار�ص، بالإ�ضافة اإىل توفري املراجع والن�رشات اخلا�ضة بالإر�ضاد حتى يت�ضنى للمر�ضدين 
الرتبويني الطالع عليها.

العمل على توعية املعلمني ومديري املدار�ص باأهمية الإر�ضاد الرتبوي يف املدار�ص، . 7
املدر�ضية،  حياتهم  يف  مل�ضاعدتهم  الطلبة  واإر�ضاد  توجيه  يف  دوره  اأهمية  على  والتاأكيد 

واإعطاء املر�ضد ال�ضالحية يف اأخذ القرارات التي تهم الطلبة.
تدعو الباحثة لعقد موؤمتر علمي على م�ضتوى الوطن، لتقومي واقع الر�ضاد الرتبوي . 8

من كافة اجلوانب والأبعاد.
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