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ملخص: 
املر�سدين  امتالك  درجة  تق�سي  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
للمهارات  الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبويني 
اإىل  اإ�سافة  يواجهونها،  التي  بال�سعوبات  الإر�سادية، وعالقتها 
وال�سعوبات  الإر�سادية  املهارات  الفروق يف متو�سطات كل من 
باختالف متغريات: اجلن�س، والتخ�س�س، و�سنوات اخلربة للمر�سد.
يواجهها  التي  وال�سعوبات  الإر�سادية،  املهارات  مقيا�سي  طبق 
يف  العاملني  املر�سدين  من   )333( �سمت  عينة  على  املر�سد 
مدار�س حمافظات ال�سفة الغربية احلكومية، يثلون )48.0%( 
العنقودية،  العينة  بطريقة  اختريوا  الكلي،  املجتمع  حجم  من 

وبا�ستخدام املنهج الو�سفي الرتباطي.
لدى  الإر�سادية  املهارات  م�ستوى  اأن  النتائج  اأظهرت 
املر�سدين مرتفعًا، مبتو�سط قدره )3.89(، اأما م�ستوى ال�سعوبات 
فكان متو�سطًا، مبتو�سط قدره )2.85(.واأ�سارت النتائج اإىل عدم 
الإر�سادية  املهارات  متو�سطات  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود 
الكلية  الدرجة  متو�سطات  يف  الفروق  اأما  اجلن�س،  ملتغري  تعزى 
نف�سي  اإر�ساد  تخ�س�س  ل�سالح  فكانت  الإر�سادية،  للمهارات 
مرور  بعد  اإيجابًا  تتطور  املهني  الإر�ساد  مهارات  واأن  وتربوي، 
6 �سنوات خربة لدى املر�سد.كما اأ�سارت النتائج اإىل وجود فروق 
الذكور،  ل�سالح  املر�سد  يواجهها  التي  ال�سعوبات  يف  جوهرية 
الفروق  التخ�س�س دالة، بينما كانت  الفروق باختالف  ومل تكن 
5 �سنوات فاأدنى.كما بينت النتائج وجود عالقة  ل�سالح اخلربة 
وال�سعوبات  الإر�سادية  املهارات  بني  دالة  �سالبة  ارتباطية 
الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  اإذ  الرتبوي،  املر�سد  يواجهها  التي 
)0.21(، وا�ستطاع منوذج النحدار اأن يف�رص ما ن�سبته )20%( 
من التباين يف درجة ال�سعوبات التي يواجهها املر�سد يف �سوء 

املهارات الإر�سادية التي يتلكها.
املهارات  الرتبويون،  املر�سدون  املفتاحية:  الكلمات 

الإر�سادية، ال�سعوبات، املدار�س احلكومية. 

The Relationship between the Degree of Counsel-
ing Skills and Difficulties Facing School Counsel-

ors in Palestinian Public Schools 

Abstract: 

The study aimed to explore the degree of 
counseling skills among the school counselors in 
Palestinian public schools and its relationship with 
the difficulties they face, as well as the differences 
in the averages of both the counseling skills and 
difficulties depending on: gender, specialization, 
and years of experience of counselors. The study was 
conducted on a cluster sample of (333) counselors 
working in West Bank Public schools, representing 
(48.0%) of the total population, using a correlational 
descriptive approach. The results indicated that the 
level of counseling skills was high with an average 
of (3.89) , and the level of difficulties scores facing 
the counselors was moderate with an average of 
(2.85). The results also indicated that there were no 
statistically significant differences in the counseling 
skills due to gender, while the differences in the 
total degree of counseling skills according to 
specialization, were in favor of psychological and 
educational counseling, and the skills of career 
counseling are positively developed after 6 years 
of experience. Results also indicates that there 
are substantial differences in the difficulties facing 
counselors in favor of males, and in favor of 5 years 
experience or less, and unspecified specializations. 
The results also showed the existence of a negative 
statistically significant correlational relationship 
between the counselors’ skills and difficulties facing 
them, with a correlational coefficient of (0.21) , and 
the regression model was able to explain (20%) of 
the variance in the degree of difficulties that they 
faced in the performance of their skills. 

Key words: school counselors, counselor 
skills, difficulties, public schools. 
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مقدمة: 
لنجاح  وحيوي  مهم  املدر�سي  الرتبوي  املر�سد  دور  يعد 
يف  الإيجابي  والتاأثري  العمل  خالل  من  التعليمية  العملية 
وقدراتهم  لأنف�سهم  اأف�سل  فهم  اكت�ساب  يف  وم�ساعدتهم  الطلبة، 
واجتماعية  اأكاديية  اأهداف  حتقيق  وبالتايل  واإمكاناتهم، 
املر�سد  على  الكبرية  امل�سوؤولية  هذه  وواقعية.  معقولة  ومهنية 
يكون  اأن  ي�ستدعيان  التعليمية  العملية  يف  له  املحوري  والدور 
املر�سد متخ�س�سًا، ويتلك جمموعة من املهارات التي يتطلبها 
العمل الإر�سادي والعملية الإر�سادية، والتفاعل مع ما قد يواجهه 
من �سعوبات وم�سكالت، �سواًء اأكانت مرتبطة بظروف العمل، اأم 
اأنف�سهم. وبالتايل، ل بد من  الأمور والطلبة  اأولياء  بالعالقة مع 
اإخ�ساع مهام املر�سد الرتبوي املدر�سي، واأدواره، وال�سعوبات اأو 
املعوقات التي توؤثر �سلبًا يف هذا الأداء للبحث العلمي، للوقوف 
الرتبوي  الإر�ساد  خدمات  لتطوير  معها  والتعامل  واقعها،  على 

املدر�سية وحت�سني خمرجاتها. 
من  رئي�س  كجزء  املدر�سة  يف  الإر�سادي  العمل  جناح  اإن 
جناح العملية الرتبوية يعتمد اإىل درجة كبرية على فاعلية املر�سد 
الفاعلية بعوامل  �سليم وفاعل، وترتبط هذه  واأدائه لدوره ب�سكل 
الت�سال  ومهارات  والأدائية،  ال�سخ�سية  كفاياته  منها:  عدة، 
والتوا�سل لديه، وا�ستمراره يف تطوير قدراته من خالل التعديل 
واملالئمة،  املتخ�س�سة  التدريب  برامج  طريق  عن  والكت�ساب 
والإمكانات.  والأولويات  الحتياجات  اأ�سا�س  على  تبنى  التي 
للعملية  �رصوري  اأمر  الإر�ساد  فاعلية  حت�سني  فاإن  وبالتايل، 
يعتمد  املدار�س  يف  الرتبوي  الإر�ساد  م�ستقبل  اأن  كما  الرتبوية، 
على توفري بيانات حول واقعه واحتياجاته وحول دوره وفوائده، 
يف  العاملني  مهارات  ذلك  كل  و�سمن  واآفاقه،  حمدداته  وحول 

جماله، واحتياجاتهم التدريبية )العاجز، 2001(. 
فكرية  جلهود  كنتاج  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  ن�ساأ  لقد 
يف جمال ال�سحة النف�سية، والإر�ساد الرتبوي واملهني، والعالج 
النف�سي، واخلدمات الجتماعية، التي ت�سرتك جميعها يف �سعيها 
املتعلقة  �سعوباته  على  التغلب  يف  وم�ساعدته  الطالب  خلدمة 
وعليه،  وال�سخ�سية.  الجتماعية  وعالقاته  واملهنة،  بالدرا�سة، 
وتربية  وممار�سة  وفن  علم  هو  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  فاإن 

وتعليم )احلواجري، 2003(. 
التطبيقية  املجالت  اأحد  هو  الرتبوي  الإر�ساد  اإن  وحيث 
م�ساعدة  خاللها  من  يتم  عملية  بالتايل  فهو  النف�س،  لعلم 
الطالب يف ر�سم اخلطط الرتبوية التي تتالءم مع قدراته وميوله 
م�سكالت  مع  والتعامل  واملناهج،  الدرا�سة  واختيار  واأهدافه، 
الحتياجات  وذوي  درا�سيًا،  واملتاأخرين  املتفوقني  الطلبة 
الفردية واجلماعية للطلبة واملجتمع  اخلا�سة، وتقدمي اخلدمات 
وتقدمهم  تعلمهم  تعيق  التي  ال�سعوبات  مع  للتعامل  املدر�سي، 
يف النمو الرتبوي، اأو �سوء التوافق والتكيف مع البيئة املدر�سية 

اأ�سوار املدر�سة  بكافة جوانبها، ومكوناتها، وارتباطاتها، داخل 
وخارجها )املعروف، 2005(. 

اإىل  املدرا�س  يف  الطلبة  مع  الإر�سادي  العمل  ويحتاج 
جمموعة من املهارات التي ينبغي اأن تتوافر لدى املر�سد الطالبي؛ 
نتعرف  اأن  ويكن  وجه،  اأكمل  على  العمل  هذا  باإجناز  ليقوم 
الإر�ساد  تتبعنا ملراحل  الأ�سا�سية من خالل  املهارات  على هذه 
ينتميان  الإر�سادي  والعمل  الإر�سادية  العملية  اإن  الأ�سا�سية. 
باأنها مهن  تعرَّف  التي  املهن  اأو  التخ�س�سات  من  اإىل جمموعة 
معاونة اأو م�ساعدة، وهذه املهن تتطلب من القائم بها اأن ي�سع 
�سخ�سه داخل هذا العمل واأن يكون م�ستعداً للعطاء دون ملل، وهو 
لذلك يحتاج اأن تتوافر فيه جمموعة �سفات وخ�سائ�س ومهارات 
العلمية، جتعل من  اإملامه بالأ�س�س  اإىل جانب  �سخ�سية واأدائية، 
عمله ذا طبيعة فنية خا�سة ي�سعر بها املر�سد وهو يوؤديها، وي�سعر 

 .)Egan, 1982( بها الطالب باعتباره من يقَدم العمل من اأجله
ي�سغل  اأ�سبح  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  فاإن  هنا،  من 
حموراً  الطالب  عدَّت  التي  احلديثة  الرتبية  يف  كبرية  مكانة 
تدري�س  على  القت�سار  من  املدر�سة  وحولت  الرتبوية،  للعملية 
مناهج ومقررات اإىل رعاية الطلبة من جميع اجلوانب اجل�سمية، 
اإىل  التحول  هذا  فاأدى  والنفعالية،  والجتماعية،  والنف�سية، 
النف�سية  ال�سحة  تنمية  يف  واأهميته  الرتبوي  املر�سد  دور  زيادة 
اإطار  �سمن  والجتماعية  النف�سية  اخلدمات  وتقدمي  للطلبة، 
العملية الرتبوية؛ فاأ�سبحت وظيفة املر�سد الرتبوي املدر�سي من 
تهدف  التي  احلديثة  املدر�سة  يف  والأ�سا�سية  الرئي�سة  الوظائف 
ووقايتهم  وقدراتهم،  ذواتهم  تنمية  على  الطلبة  م�ساعدة  اإىل 
ما  حل  يف  وم�ساعدتهم  ال�سلوكية،  وال�سطرابات  النحراف  من 
وتظافر  الإر�سادية،  العملية  خالل  من  م�سكالت  من  يواجههم 
املر�سد  جهود  مع  الأمور  واأولياء  والإدارة  املعلمني  جهود 

املدر�سي )اأبو عيطة، 2002(. 
دلئل  ثمة  باأن  املخت�سون  اأو�سح  عديدة،  �سنوات  ومنذ 
وتدريبًا يف  تعليمًا  تلقوا  الذين  املر�سدين  اأن  اإىل  ت�سري  حمدودة 
مع  عملهم  نتاج  يف  املهارات  هذه  يعك�سون  الإر�ساد  مهارات 
امل�سرت�سدين، واأن هذه املهارات التي ُطوِّرت لدى املر�سدين اأثناء 
التعليم والتدريب جتد �سدى لها يف التطبيق العملي يف امليدان 

 .)Proffers, Cooker, and Sultanoff, 1988(
اإن هذه امل�سوؤولية الكبرية، والدور املهم للمر�سد الرتبوي، 
يتطلب منه معرفة متخ�س�سة، وثقافة عامة يف جمالت متعددة، 
وكفايات �سخ�سية واأدائية حمددة، لت�ساعده يف توظيف علومه، 
مهامه  ملمار�سة  له،  املتوافرة  والإمكانات  والوقت،  ومهاراته، 
الإر�سادية، ومن خالل طرق  اأ�ساليبه  تنويع  مبهنية ومرونة يف 
تت�سم بالفاعلية والهتمام يف اإطار املهمات املناطة به، و�سمن 
الحتياجات املتزايدة خلدمات الإر�ساد الرتبوي والنف�سي للطلبة 
املجتمع  اأفراد  لدى  احلاجة  هذه  ازدياد  ظل  يف  املدار�س،  يف 
املجتمعات  يف  والجتماعية  النف�سية  امل�سكالت  وتعاظم  كافة، 

الإن�سانية )الأ�سدي واإبراهيم، 2003(. 
واأ�سارت الدرا�سات التي اأجريت يف هذا الإطار اإىل فاعلية 
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 Whiston and Quinby,( الطلبة  م�ساعدة  يف  وقدرته  الإر�ساد 
2009(. فقد تبني اأن الإر�ساد اأكرث فاعلية عندما يقدم من خالل 

ومهارات  �سخ�سية،  مهارات  ويتلكون  خربة،  ذوي  مر�سدين 
العالقة  الإر�سادية، واإقامة  اإعداد للخطة  الإر�سادية، من  العملية 
كل  فنيات  و�سمن  واملقايي�س،  الختبارات  وتطبيق  الإر�سادية، 
اإن   .)Gladding, 2008( اجلمعي  والإر�ساد  الفردي  الإر�ساد  من 
تطبيق الإر�ساد يف املدار�س يحتاج اإىل مهارات عالية من املر�سد 
اإىل  يحتاج  لالإر�ساد  تطبيقه  عند  فاملر�سد  املدر�سي؛  الرتبوي 
تتلقى  التي  واملجموعات  الأفراد  مع  للتعامل  وخربات  معارف 
الرتبوية  العملية  اأطراف  كل  مع  ذلك  يف  والتعاون  الإر�ساد، 

 .)Goodnough and Ricard, 2007( والتعليمية يف املدر�سة
اإن املر�سد املدر�سي الذي ياأمل يف اإن ُيحدث فرقًا، عليه اأن 
يغري يف اأ�سلوب عمله، واأن ينظر اأي�سًا اإىل خارج اأ�سوار املدر�سة 
ليبني عالقة وحتالفًا مع املجتمع. ولكن ل�سوء احلظ، فاإن العديد 
اإىل ما كان قائمًا منذ  ي�ستند  تقليديًا  اأ�سلوبًا  تتبع  املدار�س  من 
ملت�سقة  لتبقى  التغيري  وتقاوم  املا�سي،  القرن  �سبعينيات 
بالحتياجات العقلية، والتح�سيل لطلبة القرن احلادي والع�رصين 
الذين  املر�سدين  اأن  )Erford, House and Martin, 2007(. كما 
اأن يطوروا  املدر�سة، عليهم  اأ�سوار  داخل  لعملهم  ي�سعون حدوداً 
�سبكة تعاون مع مكونات  اإن�ساء  ليكونوا قادة من خالل  عملهم 
املجتمع، فهذه ال�سرتاتيجية التعاونية تعطيهم الفر�سة لتحديد 
امل�سادر املتوافرة واإدارتها يف املجتمع نيابة عن الطلبة واأولياء 
الأمور، لي�سمنوا و�سوًل عادًل من اخلدمات املتوافرة اإىل الطلبة 

 .)Bemark, 2005(
وعلى الرغم من اأهمية الدور الرتبوي الذي يقوم به املر�سد، 
الإر�ساد  عملية  يف  اأثرت  التي  املعوقات  من  كثريا  هناك  اأن  اإل 
واقعنا  يف  العهد  حديث  الرتبوي  الإر�ساد  اإن  وحيث  الرتبوي. 
يقوم  ومن  وم�سوؤولياته،  ملهامه  حتديد  من  بد  فال  التعليمي، 
على تنفيذ هذه املهام، وال�سعوبات التي تواجهه يف اأداء مهامه 
�سليم،  وعلمي  تربوي  واقع  اإىل  النهو�س  اأجل  من  وم�سوؤولياته، 
ومبا يتوافق مع ما ي�سهده العامل من تطور فكري وتربوي، الذي 
التعليمية  العملية  حمور  بو�سفه  الطالب  على  فيه  يركز  اأ�سبح 

)جا�سم، 2011(. 
واملمار�سات  الحتالل  حيث  الفل�سطيني،  الواقع  ويف 
النف�سي  الهوية والأمن  التي تنعك�س على  اليومية لهذا الحتالل 
والجتماعي، وال�سغوط القت�سادية واأثرها يف م�ستوى ال�سحة 
املجتمع  اأفراد  لدى  ال�سلوكية  ال�سطرابات  وطبيعة  النف�سية، 
تقدمي  اأ�سبح  فقد  اخل�سو�س،  وجه  على  والطلبة  الفل�سطيني 
ومن  ملحة،  �رصورة  الفل�سطينيني  للطلبة  الإر�سادية  اخلدمات 
يف  وم�ساعدتهم  طاقاتهم،  ل�ستغالل  لهم  العون  يد  مد  خالل 
التعامل مع واقعهم وا�ستثمار قدراتهم وا�ستعداداتهم، ومن خالل 
توفري البيئة الرتبوية واملناخ املالئمني لتحقيق ذواتهم، وتطوير 
وجمتمعهم  وطنهم  وق�سايا  اأنف�سهم  خلدمة  ال�سخ�سية،  قدراتهم 

)الف�سفو�س، 2007(. 
وقد بداأ الهتمام بالإر�ساد الرتبوي يف املدار�س الفل�سطينية 

النواحي  ل�سيادتها على  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  بعد حتقيق 
املر�سد  دخول  على  والتعليم  الرتبية  وزارة  فعملت  التعليمية، 
الرتبوي اإىل املدار�س الفل�سطينية يف العام 1996م، اإذ ُعنيِّ عدد 
من املر�سدين للعمل يف املدار�س، يناط بهم مهمة اأعمال الإر�ساد 
الرتبوي، وفق �رصوط حمددة تتمثل يف اأن يكون املر�سد حا�ساًل 
على درجة البكالوريو�س يف الإر�ساد، اأو اخلدمة الجتماعية، اأو 
علم النف�س، مع خربة ل تقل عن �سنتني. وتواىل التعيني للمر�سدين 
خدمة  اأ�سبحت  حتى  مراحلها،  بجميع  املدار�س  يف  الرتبويني 
الإر�ساد تتوافر يف معظم املدار�س احلكومية، �سواًء اأكانت بوظيفة 
الرتبية  دائرة  قامت  الدولية  الغوث  وكالة  ويف  كلية.  اأم  جزئية 
فل�سطني،  يف  مدار�سها  يف  املر�سدين  مئات  بتعيني  والتعليم 
على  وي�رصف  املر�سدون،  املعلمون  عليه  اأطلق  ما  اإىل  لين�سموا 
عملهم الإر�سادي ق�سم التوجيه والإر�ساد ممثاًل مب�رصف التوجيه 

والإر�ساد )دائرة الرتبية والتعليم بالوكالة: تقرير 2005(. 
احلكومية،  املدار�س  يف  الرتبويني  املر�سدين  ولتاأهيل 
ُنفذت دورات عديدة ملر�سدي ال�سفة الغربية يف مدر�سة العروب 
الزراعية، ومدر�سة ب�سري الري�س ملر�سدي قطاع غزة، وكانت هذه 
والتدخل  الرتبوي،  الإر�ساد  يف  توجيهية  مهارات  حول  الدورات 
وقت الأزمات، اإ�سافة اإىل دورات حول العمل الإر�سادي، ودورات 
.... وغريها. كما جرى  كافة،  للمر�سدين  احلوا�سيب  ا�ستخدام  يف 
للح�سول  بريزيت  جامعة  يف  تربويًا  مر�سداً   )72( لـ  تاأهيل 
 2005 العام  بداية  املدر�سي، وتخرجوا يف  الإر�ساد  على دبلوم 

)الإدارة العامة للتقنيات الرتبوية: تقرير 2005(. 
2009؛  )�ساهني،  الدرا�سات  حتليل  خالل  من  ويت�سح 
ور�سوان،  2001؛  العاجز،  2006؛  الربديني،  2008؛  �سومان، 
تواجه  التي  الرئي�سة  وال�سعوبات  امل�سكالت  اأن   ،)1998
تتمثل  الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبويني  املر�سدين 
يف ظروف العمل للمر�سدين، وم�سكالت تتعلق بالإدارة املدر�سية 
للمر�سدين.  والتدريب  الإعداد  يف  والنق�س  التدري�سية،  والهيئة 
يتابعهم  الذين  للطلبة  الكبرية  بالأعداد  امل�سكالت  هذه  وربطت 
املر�سد الرتبوي يف املدر�سة الواحدة. فالإح�سائيات ت�سري اإىل اأن 
ن�سبة عدد الطلبة للمر�سدين يف املدار�س التي يتوافر فيها مر�سد 
تربوي هو )1: 378(، وهذا تنا�سب غري متوافق حتى مع ما اأقر 
من الوزارة باأن الن�سبة هي )1: 300(. كذلك فاإن هنالك )68%( 
بني  املر�سد  فيها  يتوزع  تربوي،  مبر�سد  املغطاة  املدار�س  من 

مدر�ستني )الإدارة العامة لالإر�ساد والرتبية اخلا�سة، 2013(. 
للمهارات  الرتبويني  املر�سدين  امتالك  درجة  اإن  كما 
هي  املدر�سي  الإر�سادي  العمل  ملمار�سة  املطلوبة؛  الإر�سادية 
املر�سد  بعالقة  اخلا�سة  املهارات  اأدناها  وكانت  متو�سطة، 
الرتبوي باأطراف العملية الرتبوية من اإدارة ومعلمني ومر�سدين. 
فمعظم املر�سدين يعانون من �سعف يف قدراتهم واإمكاناتهم يف 
تطبيق املهارات الإر�سادية بال�سكل املنا�سب وال�سليم، وذلك اإما 
ب�سبب عدم تخ�س�سهم يف جمال الإر�ساد، اأو نق�س اخلربة لديهم، 
الذي  العملي  والتدريب  بها  التحقوا  التي  الدورات  النق�س يف  اأو 
تلقوه لي�ساعدهم يف اكت�ساب املهارات ب�سكل مهني ومتخ�س�س 
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)�سومان، 2008(. 
ويعدُّ غياب نظام احلوافز املادية واملعنوية وفر�س الرتقاء 
الوظيفي والأنظمة التي حتدد دور املر�سد الرتبوي و�سالحياته 
بو�سوح لإطراف العملية الرتبوية، من بني املعوقات التي اأثرت 
يف دور املر�سد الرتبوي واأدائه ملهامه )�ساهني، 2009(.وهناك 
املتوافرة،  الفيزيائية  بالبيئة  تتعلق  املر�سدين  تواجه  �سعوبات 
الإر�سادية،  مهامه  لأداء  للمر�سد  مالئمة  غرفة  توفري  وبخا�سة 
زيادة  �ساأنها  التي من  امل�ساعدة،  والأدوات  الأجهزة  اإىل  اإ�سافة 
فاعلية املر�سد والعمل الإر�سادي داخل املدر�سة، واأن تراعي هذه 
وال�رصية  للخ�سو�سية  الإر�سادي  والعمل  املر�سد  حاجة  البيئة 

)العاجز، 2001(.
حتليل   )2014( والرياوي  �ساهني  درا�سة  حاولت  وقد 
يف  احلكومية  املدار�س  يف  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  واقع 
فل�سطني، من خالل التعرف اإىل واقع التطبيق العملي ملهام املر�سد 
الرتبوي املدر�سي، واملعوقات التي تواجهه يف اأداء هذه املهام.

ا�ستخدمت الدرا�سة منهج حتليل امل�سمون، واأكدت نتائجها على 
اأهمية املهام التي يقوم بها املر�سد الرتبوي املدر�سي للطالب اأو 
للهيئة التدري�سية اأو لالإدارة، ووجود حاجة متزايدة لوجود مر�سد 
متفرغ يف يف كل مدر�سة، واأن عدم مواكبة امل�ستجدات من خالل 
التدريب، وقلة احلوافز، وتعدد املهام والأدوار التي يوؤديها، وعدم 
توفري غرفة خا�سة لالإر�ساد، هي من اأهم املعوقات التي تواجه 

املر�سد املدر�سي يف اأداء مهامه.
وهدفت درا�سة جا�سم )2011( التعرف اإىل امل�سكالت التي 
حمافظة  يف  الثانوية  املدار�س  يف  الرتبوي  املر�سد  عمل  تواجه 
بابل بالعراق، و�سمت عينة الدرا�سة )20( مر�سداً و )20( مر�سدة 
.2010  /2009 تربوية، يعملون يف املدار�س املتو�سطة لل�سنة 

النتائج  اإىل  للو�سول  الو�سفي  البحث  منهج  الباحثة  اعتمدت 
لبحثها.اأظهرت  اأداة  ال�ستبانة  م�ستخدمة  وتف�سريها،  وحتليلها 
ومدى  الرتبوي  الإر�ساد  لدور  وعي  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج 
تاأثريه على املجتمع ب�سكل عام وعلى املدر�سة ب�سكل خا�س، واأن 
هناك �سعف يف العالقة بني املر�سد الرتبوي واأولياء اأمور الطلبة، 
واأن عدم تخ�سي�س غرفة للمر�سد الرتبوي يحول بينه وبني اأداء 
عمله املكلف به، بالإ�سافة اإىل عدم التفاعل بني املر�سد الرتبوي 

والهيئة التدري�سية.
وجهات  عن  الك�سف  اإىل   )2009( �ساهني  درا�سة  و�سعت 
النظر ملديري املدار�س واملر�سدين الرتبويني يف مدار�س حمافظة 
الرتبوي  املر�سد  ممار�سات  حول  احلكومية،  والبرية  ااهلل  رام 
املر�سد  ممار�سة  يف  تاأثرياً  املعوقات  اأكرث  وحتديد  واأهميتها، 
الرتبوي ملهماته، والفروق يف حتديد اأهمية هذه املمار�سات لدى 
هاتني الفئتني.تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هنالك تباينًا حمدوداً يف 
حتديد املعوقات الأ�سا�سية يف ممار�سة املر�سد الرتبوي ملهماته، 
للمر�سدين  منا�سب  حوافز  نظام  غياب  راأ�سها  على  كان  التي 
وعدم  املتخ�س�س،  الرتبوي  املر�سد  وجود  وعدم  الرتبويني، 
الرتبوي  املر�سد  دور  حتدد  واأنظمة  عامة  اإر�سادية  خطة  وجود 
و�سالحياته.كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف 

هذه  تفاعل  ويف  التعليمي،  وامل�ستوى  واخلربة،  الوظيفة،  جمال 
العوامل جمتمعة يف ممار�سة املر�سد الرتبوي ملهماته، ومل يكن 
هذا التفاعل داًل اإح�سائيًا يف جمال اخلربة وامل�ستوى التعليمي 

معًا.
اأما درا�سة فرح )1995(، فقد هدفت التعرف اإىل امل�سكالت 
التي يواجهها املر�سد الرتبوي يف املدار�س احلكومية يف الأردن، 
وموؤهله  وخرباته  املر�سد  بجن�س  امل�سكلة  هذه  عالقة  واق�ساء 
الأكاديي.وبلغت عينة الدرا�سة )200( مر�سداً ومر�سدة من جميع 
 )51( ت�سمنت  ا�ستبانة  عليهم  وزع  والتعليم،  الرتبية  مديريات 
املجالت  اأن  النتائج  جمالت.اأظهرت  �ستة  على  موزعة  م�سكلة 
التي ظهر فيها عدد من امل�سكالت، هي: جمال امل�سكالت الفنية، 
الإعداد  وجمال  الإر�سادية،  العملية  نحو  الجتاهات  وجمال 
والتدريب، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة بني متو�سطات 
امل�سكالت لدى املر�سدين تعزي اإىل كل من جن�س املر�سد، وخرباته 
يف الإر�ساد، ومل تكن الفروق بني متو�سط امل�سكالت التي تعزى 

اإىل املوؤهل العلمي للمر�سد كافية للدللة الإح�سائية.
اإىل  هدفت  بدرا�سة   )Edwin, 2009( اإدوين  قام  كما 
املدار�س  ملر�سدي  وال�سخ�سية  املهنية  ال�سفات  عن  الك�سف 
العليا احلكومية يف لويزيانا، وتق�سي العالقة بني هذه ال�سفات 
وفاعلية املر�سد الرتبوي.تكونت عينة الدرا�سة من )130( مر�سداً 
ومدير مدر�سة، وا�ستخدم يف هذه الدرا�سة مقيا�س تقدير املر�سد 
)Counselor Rating Scale(، واملت�سمن واجبات املر�سد.اأظهرت 
اإح�سائيًا بني التدريب املهني  نتائج الدرا�سة وجود عالقة دالة 
للمر�سد وفاعليته، كما بينت النتائج اأن من �سفات املر�سد القدرة 
على جمع املعلومات من امل�سرت�سدين وحتليلها ملعرفة حاجات 
امل�ستمر  الت�سال  اأن  النتائج  م�سكالتهم.وبينت  وحل  الطلبة 
جهة  من  واملعلمني  واملدير  جهة،  من  املر�سد  بني  والتعاون 

اأخرى، يزيد من فاعلية املر�سد.
الوقوف  اإىل   )Milson, 2002( ميل�سون  درا�سة  وهدفت 
ذوي  من  للطلبة  اخلدمات  تقدمي  يف  الرتبوي  املر�سد  دور  على 
مر�سد   )100( الدرا�سة  عينة  و�سملت  اخلا�سة،  الحتياجات 
ا�ستمارة  طورت  �سنة.وقد   )60  -  24( بني  اأعمارهم  مدر�سي 
خا�سة جلمع بيانات الدرا�سة لتحديد اأدوار املر�سدين والأن�سطة 
التي يار�سونها مل�ساعدة الطلبة من ذوي الحتياجات اخلا�سة، 
واجلمعي  الفردي  الإر�ساد  خدمات  تقدمي  اأن  النتائج  فاأظهرت 
للطلبة ذوي الحتياجات اخلا�سة كانت املمار�سة الأكرث �سيوعًا 
اأفاد )%82.8( من امل�ساركني باأنه يزود  لدى املر�سدين، حيث 
اإىل  التمويل  خدمة  وكانت  بانتظام،  الإر�سادية  اخلدمات  هذه 
جهات خارج املدر�سة اأقل ممار�سة للمر�سدين بن�سبة )4.40%(.
ولديهم  موؤهلون  ما  نوعًا  باأنهم  املر�سدين  معظم  اأفاد  كما 
الحتياجات  ذوي  الطلبة  تاأهيل  على  قادرون  واأنهم  الكفايات، 
واأنهم  املجال،  هذا  يف  متخ�س�سًا  تدريبًا  تلقوا  واأنهم  اخلا�سة، 
مهنيًا  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الطلبة  تاأهيل  على  قادرون 

مل�ساعدتهم يف الندماج مع املجتمع والبيئة املحيطة.
درجة  حتديد  اإىل   )2014( �ساهني  درا�سة  هدفت  كما 
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درجة امتالك املرشدين التربويني في املدارس احلكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية 
وعالقتها بالصعوبات التي يواجهونها

أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  الرتبويني يف  املر�سدين  امتالك 
امتالكهم  درجة  يف  الختالف  وحتديد  الإر�سادية،  للمهارات 
وجهة  ومن  النوعية،  خ�سائ�سهم  بع�س  بح�سب  املهارات  لهذه 
الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اأنف�سهم.ا�ستخدمت  املر�سدين  نظر 
املهارات  ا�ستبانة  وزعت  حيث  الواقع،  و�سف  على  القائم 
من  عينة  على  الدرا�سة،  لأغرا�س  �سممت  التي  الإر�سادية 
رام  حمافظة  مديرية  مدار�س  يف  العاملني  الرتبويني  املر�سدين 
اهلل والبرية احلكومية بطريقة املعاينة العنقودية، وعددهم )49( 
ملهاراتهم  املر�سدين  تقديرات  اأن  الدرا�سة  نتائج  مر�سداً.اأظهرت 
الإر�سادية كانت بتقدير متو�سط، وكان جمال املهارات اخلا�سة 
الأدنى.كما  هو  الرتبوية  العملية  اأطراف  مع  املر�سد  بعالقة 
امتالك  درجة  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت 
ول�سالح  اجلن�س،  ملتغري  تبعًا  الإر�سادية  للمهارات  املر�سدين 
ملتغري  تبعًا  املهارات  هذه  يف  دالة  الفروق  تكن  ومل  الإناث، 

التح�سيل العلمي، اأو التخ�س�س، اأو �سنوات اخلربة.
وحاولت درا�سة ال�سالمة )2003( التعرف اإىل اأداء املر�سد 
الثانوية يف مدار�س مديريتي  املـدار�س احلكوميـة  فـي  الرتبوي 
واملعلمني،  الإداريني  من  كل  نظر  وجهة  من  وقباطية  جنني 
يف  واملعلمني  الإداريني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وتكون 
التابعة  املديريتني،  مدار�س  فـي  احلكوميـة  الثانوية  املدار�س 
من  الثاين  الف�سـل  خالل  فل�سطني  يف  والتعليم  الرتبية  لوزارة 
العام الدرا�سي )2002/ 2003(، والبالغ عددهم )782( اإداريًا 
يف  الرتبوي  املر�سد  اأداء  م�ستوى  اأن  النتائج  ومعلمًا.اأو�سحت 
الكلي للمجالت  مدار�س املـديريتني كان مرتفعًا على امل�ستوى 
الأربعة.كما بينت النتائج اأن م�ستوى اأداء املر�سد الرتبوي يختلف 
مع  ومتابعتها  امليدانية  والدرا�سات  الأبحاث  اإجراء  جمال  يف 

املر�سدين الرتبويني، تبًعا ملتغري تاأهيل املر�سدين الرتبويني.
و�سعت درا�سة العمو�س )2002( اإىل الك�سف عن وجهة نظر 
مر�سدي املدار�س احلكومية يف الأردن حول الكفايات الإر�سادية 
لديهم.تكونت عينة الدرا�سة من )177( مر�سداً ومر�سدة، وا�ستخدم 
هذه  لأغرا�س  الباحث  اأعده  الذي  الإر�سادية  الكفايات  مقيا�س 
توافر  يف  فروق  وجود  عدم  الدرا�سة  نتائج  الدرا�سة.اأظهرت 
النوع  لختالف  تعود  املر�سدين  لدى  التدريبية  الكفايات 
توافر  اإح�سائيًا يف  دالة  فروق  التدريب، ووجود  اأو  الجتماعي، 
يف  الفروق  وكانت  اخلربة،  ملتغري  تعود  الإر�سادية  الكفايات 
جمال اإعداد الربنامج الإر�سادي، والعالقة املهنية، والت�سخي�س، 
وجمال الأ�ساليب ال�سلوكية واملعرفية، وجمال مهارات الت�سال، 
اللفظي، ل�سالح املر�سدين ذوي اخلربة )16( �سنة  وال�سلوك غري 
فما فوق، ووجود فروق يف توافر الكفايات لدى املر�سدين ترجع 

اإىل متغري املوؤهل العلمي، ل�سالح حملة الدبلوم العايل.
وحاولت درا�سة النجار )2001( تق�سي فاعلية املهارات 
لطلبـة  الإر�سـادية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرتبوي  املر�سد  لدى 
 )500( علي  الدرا�سة  عينة  ا�سملت  الثانوية.حيث  املرحلـة 
طالـب وطالبة، منهم )230( طالبًا، و )170( طالبة، م�ستخدمًا 
باأن  الدرا�سة  الغر�س.اأظهرت نتائج  الباحث لهذا  اأعدها  ا�ستبانة 

هناك مهارات توا�سل �سائعة لـدى املر�سـد الرتبوي يف املدار�س 
الثانوية، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف 
اجلن�س،  ملتغري  تعزى  الرتبوي  املر�سـد  لـدى  التوا�سـل  مهـارات 

واملوؤهل العلمي، والتخ�س�س، وعدد �سنوات اخلربة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
فل�سطني  يف  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  برنامج  اإن  حيث 
بداأ حديثًا، مقارنة بالربامج امل�سابهة يف العديد من دول العامل 
العربي ودول العامل، وتقدم خدمات الإر�ساد الرتبوي من خالل 
عدد من املر�سدين الرتبويني الذي معظمهم غري متخ�س�سني يف 
الإر�ساد الرتبوي والنف�سي، ح�سب ما اأفادت الإح�ساءات ال�سادرة 
الرتبية  وزارة  والرتبية اخلا�سة يف  لالإر�ساد  العامة  الإدارة  عن 
والرتبية  لالإر�ساد  العامة  )الإدارة  الفل�سطينية  العايل  والتعليم 
لدى  الواردة  الإح�ساءات  اإىل  وا�ستناداً   ،)2013 اخلا�سة، 
لهوؤلء  الفل�سطيني، ورغم ما قدم  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املر�سدين من تدريب عرب دورات حمددة، فاإن من الأهمية تقومي 
الرتبية  وزارة  جلهود  خدمة  املدر�سة،  يف  الرتبوي  املر�سد  دور 
التي  الإر�سادية  العملية  وجناح  الربنامج،  هذا  لإجناح  والتعليم 
ال�سخ�سية  الرتبوي  املر�سد  مهارات  على  الأوىل  بالدرجة  تعتمد 
اإما  املدر�سة.وتنعك�س  يف  فعاليته  على  توؤثر  التي  والأدائية 
اإيجابًا اأو �سلبًا على تفاعل الطلبة واأولياء اأمورهم مع اخلدمات 
يف  عام  ب�سكل  الرتبوية  العملية  وعلى  املقدمة،  الإر�سادية 
املر�سد  ممار�سات  واقع  على  الوقوف  من  لبد  فكان  املدر�سة، 
التي  املدر�سة، ومن خالل حتديد م�ستوى املهارات  الرتبوي يف 
يتلكها املر�سد، وتظهر من خالل اأدائه ملهام عمله وم�سوؤولياته 
جتاه الطلبة اأوًل، وكل اأطراف العملية التعليمية ثانياً من اإداريني 
ومعلمني واأولياء اأمور لذا حاولت الّدرا�صة احلالية الإجابة عن 

الأ�صئلة الآتية: 
املدار�س  ● يف  الرتبويني  املر�سدين  امتالك  م�ستوى  ما 

احلكومية الفل�سطينية للمهارات الإر�سادية؟ 
ما م�ستوى ال�سعوبات التي تعوِّق اأداء املر�سد الرتبوي  ●

يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية من وجهة نظر املر�سدين؟ 
املر�سدين  ● امتالك  م�ستوى  يف  دالة  فروق  توجد  هل 

الرتبويني يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية للمهارات الإر�سادية 
تعزى اإىل اجلن�س، والتخ�س�س الدرا�سي، و�سنوات اخلربة؟ 

التي  ● ال�سعوبات  م�ستوى  يف  دالة  فروق  توجد  هل 
الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبوي  املر�سد  يواجهها 

تعزى اإىل اجلن�س، والتخ�س�س الدرا�سي، و�سنوات اخلربة؟ 
امتالك  ● درجتي  بني  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 

املر�سدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية للمهارات 
الإر�سادية وال�سعوبات التي يواجهونها؟ 

أهمية الدراسة: 
تتمثل اأهمية الدرا�صة احلالية يف: 

التي  ● الباحثني-  –ح�سب علم  الدرا�سات  اأوىل  اأنها من 
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الرتبوي  املر�سد  امتالك  درجة  بني  العالقة  تق�سي  اإىل  ت�سعى 
يف  �سعوبات  من  يواجهه  وما  الإر�سادية،  للمهارات  املدر�سي 
اأدائه ملهامه الإر�سادية، يف �سوء الحتياجات واملمار�سات التي 
تتطلبها وظيفة املر�سد الرتبوي املدر�سي.وهي بالتايل قد ت�سيف 
اإىل الأدب النظري يف جمال الإر�ساد الرتبوي املدر�سي، وبخا�سة 

ما يتعلق مبهارات املر�سد املدر�سي وال�سعوبات التي تواجهه.
بع�س  ● مع  تفاعلهما  خالل  ومن  الباحثان،  وجد 

امتالكهم  يف  نق�سًا  هناك  اأن  املدار�س  يف  الرتبويني  املر�سدين 
للمهارات الإر�سادية املتخ�س�سة وممار�ستهم، وبع�س ال�سعوبات 
البحث  ا�ستدعى  مما  الإر�سادية،  ملهامهم  اأداءهم  تعّوق  التي 

والدرا�سة يف هذا املو�سوع.
قد  ● اأنف�سهم  املر�سدين  من  ميدانية  مبعطيات  اخلروج 

ت�ساعد يف حتديد الحتياجات التدريبية لهم، والأولويات يف هذه 
الحتياجات، للتعامل معها من جهات الخت�سا�س.

مصطلحات الدراسة: 
حمدداً  ◄ تعريفًا  يتوافر  مل  اإنه  حيث  الإر�صادية:  املهارة 

العملية  الفنيات  من  جمموعة  باأنها  اإجرائيًا  عرفت  فقد  لها، 
عملية  يف  ويار�سها  املدر�سي،  الرتبوي  املر�سد  بها  يقوم  التي 
الإر�ساد الفردي اأو اجلمعي لتحقيق الأهداف الإر�سادية بال�سورة 

املنا�سبة والطريقة ال�سليمة )�ساهني، 2014(.
بدرجة  ◄ يق�سد  الإر�صادية:  املهارات  امتلك  درجة 

امتالك املهارات الإر�سادية لدى املر�سدين الرتبويني، بيان قيمة 
القيا�س  اإىل  ي�ستند  والذي  الإر�سادية،  للمهام  واملمار�سة  الأداء 
جناحهم  مدى  على  للحكم  وذلك  الكيفي،  اأو  الكمي  الو�سف  اأو 
على  للحكم  الإر�سادية،  مبهامهم  القيام  يف  كفاءاتهم  وم�ستوى 
امتالك  درجة  مهنتهم.وتعّرف  يف  والتقدم  للنمو  احتياجاتهم 
الدرجة  اإجرائيًا من خالل  الإر�سادية  للمهارات  الرتبوي  املر�سد 
التي  امل�ستخدمة،  الدرا�سة  اأداة  على  املر�سد  عليها  يح�سل  التي 

تعرب عن م�ستوى ممار�سته لهذه املهارات يف امليدان.
ال�صعوبات التي تواجه املر�صد الرتبوي: كل ما يوؤدي  ◄

اإىل اإعاقة عملية الإر�ساد الرتبوي يف املدار�س وفقًا ملا �سيحدده 
.)2007 وال�سايف،  )دبور  الدرا�سة  عينة  الرتبويون  املر�سدون 

على  املفحو�س  عليها  يح�سل  التي  بالدرجة  اإجرائيًا  وتقا�س 
مقيا�س ال�سعوبات امل�ستخدم يف الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من مر�سدي مدار�س مديريات الرتبية 
ومر�سداتها،  احلكومية  فل�سطني  مدار�س  يف  احلكومية  والتعليم 
)694( مر�سداً  والبالغ عددهم   ،2015  /2014 الدرا�سي  للعام 
على  مر�سدة، موزعني   )358( و  مر�سداً،   )336( منهم  ومر�سدة، 
ال�سمالية،  املحافظات  يف  احلكومية  والتعليم  الرتبية  مديريات 
لالإر�ساد  العامة  لالإدارة  التابعة  الر�سمية  لل�سجالت  وفقًا  وذلك 
)وزارة  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  اخلا�سة  والرتبية 

الرتبية والتعليم، 2013(.وجتدر الإ�سارة اإىل اأن املر�سد الرتبوي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  املعتمدة  الأدبيات  تعريف  بح�سب 
ال�سهادة  علي  حا�سل  متخ�س�س  �سخ�س  هو  الفل�سطينية  العايل 
)اإر�ساد نف�سي،  الإن�سانية  العلوم  اأحد فروع  الأوىل يف  اجلامعية 
تربية وعلم نف�س، خدمة اجتماعية، علم اجتماع(، ومتفرغ لتقدمي 
اخلدمات النف�سية والرتبوية والجتماعية وخدمات البحث العلمي 
للطلبة، وي�سعى لتحقيق خدمات الإر�ساد للطالب )وزارة الرتبية 
والتعليم الفل�سطيني، 2007(.اأما عينة الدرا�سة، فت�سمنت )333( 
مر�سداً ومر�سدة، منهم )171( مر�سداً، و )162( مر�سدًة، اختريوا 
بالطريقة العنقودية، وكان اختيار العينة من كل طبقة ع�سوائيًا 
الدرا�سة  متغريات  متثيل  مراعاة  مع  اجلن�س،  متغري  بح�سب 
الدرا�سة،  ملجتمع  اجلغرايف  التوزيع  بالعتبار  اآخذين  الأخرى، 
يف  العاملني  واملر�سدين  املدار�س  كافة  اإىل  الو�سول  و�سعوبة 
وبيت  اخلليل،  هي:  مديريات،   )7( اختريت  املدار�س.فقد  هذه 
حلم، والقد�س، ورام اهلل والبرية، ونابل�س، وطولكرم، وجنني، بعد 
اختيارها اعتماداً على التوزيع اجلغرايف )�سمال، و�سط، جنوب( 
من جمموع املديريات البالغة )13( مديرية، ف�سكلت عينة الدرا�سة 
ما ن�سبته )%48.0( من عدد اأفراد جمتمع الدرا�سة الكلي، وذلك 
بعد ا�ستثناء العينة ال�ستطالعية )عينة الثبات(، وحجمها )50( 
واجلدول  عينتها،  وخارج  الدرا�سة،  جمتمع  من  ومر�سدة  مر�سداً 

)1( يبني توزع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات الدرا�سة.
الجدول )1(: 

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة )ن=333( 

املتغريات 
الن�صبة التكرارم�صتويات املتغريامل�صتقلة

املئوية )%( 

اجلن�س
17151.4ذكر

16248.6اأنثى

التخ�س�س 
الدرا�سي

4312.9اإر�ساد نف�سي وتربوي

10932.7علم نف�س

12336.9خدمة اجتماعية

5817.4علم اجتماع وغريه من تخ�س�سات

الفئة 
العمرية

5215.6اأقل من 30 �سنة 

16850.5 )30 - 40( �سنة

11333.9اأكرث من 40 �سنة

�سنوات 
اخلربة 

يف العمل 
الإر�سادي

8124.3اأقل من 5 �سنوات

10330.9 )5 - 10( �سنوات

14944.7اأكرث من 10 �سنوات

333املجموع

مالحظة: قصد بغير ذلك من التخصصات، وجود تخصصات عديدة ألفراد 
محدودة من المرشدين، مثل التربية اإلسالمية، واالجتماعيات، واللغة العربية.
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درجة امتالك املرشدين التربويني في املدارس احلكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية 
وعالقتها بالصعوبات التي يواجهونها

أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

أدوات الدراسة: 
الدرا�سة  اأداتي  عدِّلت  الدرا�سة،  اأهداف  حتقيق  لأغرا�س 
املر�سدون  يتلكها  التي  الإر�سادية  املهارات  متغريي  لقيا�س 
مراجعة  خالل  من  يواجهونها،  التي  وال�سعوبات  الرتبويون، 
ياأتي  ال�سابقة حول املو�سوع، وفيما  النظري والدرا�سات  الأدب 

و�سف لكل من هذه الأدوات.

أوالً: مقياس املهارات اإلرشادية

املهارات  جمال  يف  ال�سابق  الأدب  على  بالطالع 
امل�ستخدم يف  املقيا�س  ب�سكل رئي�س على  اعتمد  الإر�سادي، فقد 
درا�سة �ساهني )2014(، التي بنيت �سورتها النهائية بعد حتديد 
املهارات الإر�سادية ال�سخ�سية والأدائية الالزمة للمر�سد الرتبوي 
بتحديد  املرتبطة  الرتبوية  الأدبيات  م�سح  خالل  من  املدر�سي، 
من  عدد  اإىل  اإ�سافة  التعليمية،  املراحل  جلميع  املر�سد  مهارات 
التدريبية للمر�سد.وقد �سمل  النماذج املتوافرة لتحديد احلاجات 
�سبعة  على  وزعت  فقرة،   )63( النهائية  �سورته  يف  املقيا�س 
اخلطة  ومهارات  وال�سخ�سية،  املهنية  املهارات  هي:  جمالت، 
)املقابلة،  الفردي  الإر�ساد  ومهارات  والت�سخي�س،  الإر�سادية 
درا�سة احلالة، ...(، ومهارات الإر�ساد اجلمعي، ومهارات الإر�ساد 
مع  العالقة  ومهارات  والبحوث،  الدرا�سات  ومهارات  املهني، 

اأطراف العملية الرتبوية.
�صدق مقيا�س املهارات الإر�صادية:  ●

عر�س  فقد  الإر�سادية،  املهارات  مقيا�س  �سدق  لتحقيق 
اأ�سحاب  من  املحكمني  من   )16( على  الأولية  �سورته  يف 
لعملية  والإدارة  الإ�رصاف  يف  والعاملني  والخت�سا�س  اخلربة 
املتخ�س�سني  اجلامعيني  الأ�ساتذة  وبع�س  الرتبوي،  الإر�ساد 
لتحكيم  الرتبوية  والإدارة  والنف�سي،  الرتبوي،  الإر�ساد  يف 
مع  ويتوافق  لأجله،  و�سع  ما  يقي�س  اأنه  من  والتاأكد  املقيا�س، 
اأخذت  املدر�سي.وقد  الرتبوي  للمر�سد  وامل�سوؤوليات  املهام  واقع 
الفقرات  بع�س  تعديل  خالل  من  العتبار  بعني  نظرهم  وجهات 
اأكرث  اتفق عليها  التي  الفقرات  اإ�سافتها، فاعتمدت  اأو  اأو حذفها 
ع�رصة  من  املجالت  اخت�رصت  اإذ  املحكمني،  من   )90%( من 
جمالت اإىل �سبعة، بدمج بع�س املجالت املتقاربة مع بع�سها، 
وترتيب الفقرات بني املجالت، وحذف ع�رصة فقرات.كما حتقق 
باإيجاد  وذلك  للمقيا�س،  الداخلي  الت�ساق  �سدق  من  الباحثان 
معامل ارتباط بري�سون بني كل جمال والدرجة الكلية للمقيا�س، 
0.75(، وكانت  فرتاوحت معامالت الرتباط ما بني )0.63 - 

.)α ≤ 0.05( دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة
ثبات مقيا�س املهارات الإر�صادية:  ●

اأما بالن�سبة للثبات، فقد احت�سب ثبات املقيا�س بطريقتني 
على النحو الآتي: 

اإعادة الختبار: حيث طبق املقيا�س على  - اأوًل: طريقة 
تربويًا  ا�ستطالعية )Pilot Study( مكونة من )50( مر�سداً  عينة 
العاملني يف املدار�س احلكومية، مل يتم ت�سمينهم يف عينة  من 

الدرا�سة الأ�سلية وبفارق زمني اأربعة اأ�سابيع بني التطبيقني، ثم 
احت�ساب معامل ارتباط �سيبريمان بني درجات مرتي التطبيق، 

وقد بلغ )0.83(.
من  - النوع  وهذا  الداخلي:  التجان�س  ثبات  ثانيًا: 

الفقرات يف املقيا�س، ومن  اإىل قوة الرتباط بني  الثبات ي�سري 
األفا  كرونباخ  معادلة  ا�ستخدمت  التجان�س  معامل  تقدير  اأجل 
)Cronbach Alpha( على العينة ال�ستطالعية، وكما هو مو�سح 

يف اجلدول )2(.
جدول )2(: 

يبين معامات التجانس لمقياس المهارات اإلرشادية ككل، ولكل مجال على حدة

معامل املجالالرقم
معامل املجالالرقمالتجان�س

التجان�س

 )1( 
املهارات املهنية 

 )2( 0.82وال�سخ�سية
مهارات اخلطة 

الإر�سادية 
والت�سخي�س

0.68

 )3( 
مهارات الإر�ساد 

 )4( 0.61الفردي
مهارات الإر�ساد 

0.79اجلمعي

 )5( 
مهارات الإر�ساد 

 )6( 0.77املهني
مهارات الدرا�سات 

والبحوث 
واملقايي�س

0.96

 )7( 
مهارات العالقة 

مع اأطراف 
العملية الرتبوية

0.92الكلي0.61

التجان�س  ثبات  معامالت  قيم  اأن   )2( اجلدول  يو�سح 
املقيا�س  ملجالت  تراوحت  قد  الإر�سادية  املهارات  ملقيا�س 
املختلفة بني )0.61 - 0.96(، بينما بلغت قيمة معامل الثبات 
لعتبار  كافية  وهي   ،)0.92( املقيا�س  فقرات  ملجمل  الكلي 

املقيا�س منا�سبًا لأغرا�س الدرا�سة احلالية.
طريقة ت�صحيح مقيا�س املهارات الإر�صادية:  ●

النهائية  �سورته  يف  الإر�سادية  املهارات  مقيا�س  تكون 
امل�ستجيب  ي�سع  جمالت،  �سبعة  على  موزعة  فقرة،   )63( من 
الفقرة  لبيان مدى تطابق ما يرد يف  اأمام كل فقرة   )×( اإ�سارة 
الإر�سادية  للمهارة  امتالكه  درجة  حول  ال�سخ�سية  قناعته  مع 
على  الإر�سادي،  العمل  خالل  املهارة  لهذه  ممار�سته  خالل  من 
تدريج خما�سي لليكرت )Likert(، اإذ تاأخذ الدرجة عالية جداً )5( 
درجات، عالية )4( درجات، متو�سطة )3( درجات، منخف�سة )2( 
حالة  يف  الدرجة  وُتعك�س  درجة،   )1( جداً  ومنخف�سة  درجتان، 
الفقرات ال�سالبة.وبناًء على ذلك، فقد تراوحت الدرجة الكلية على 

مقيا�س املهارات الإر�سادية ما بني )63 - 315( درجة.

ثانياً: مقياس الصعوبات اليت تواجه املرشد الرتبوي

ال�سعوبات  جمال  يف  ال�سابق  الأدب  على  بالطالع 
اعتمد  فقد  ملهامه،  اأدائه  اأثناء  يف  الرتبوي  املر�سد  تواجه  التي 
ب�سكل رئي�س على املقايي�س امل�ستخدمة يف درا�سات )الربديني، 
2014(.وقد �سمل املقيا�س يف  2006(، و )�ساهني والرياوي، 
هي:  جمالت،  اأربعة  على  وزعت  فقرة،   )43( النهائية  �سورته 
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�سعوبات تتعلق بالهيئة الإدارية والتدري�سية، و�سعوبات تتعلق 
الأمور،  باأولياء  املتعلقة  وال�سعوبات  املر�سد،  عمل  بظروف 

و�سعوبات تتعلق بالطلبة.
�صدق مقيا�س ال�صعوبات التي تواجه املر�صد الرتبوي:  ●

املر�سد  تواجه  التي  ال�سعوبات  مقيا�س  �سدق  لتحقيق 
الرتبوي، فقد عر�س يف �سورته الأولية على )16( من املحكمني 
نظرهم  وجهات  واأخذت  والخت�سا�س،  اخلربة  اأ�سحاب  من 
اأو  حذفها  اأو  الفقرات  بع�س  تعديل  خالل  من  العتبار  بعني 
 )90%( اأكرث من  اتفق عليها  التي  الفقرات  اإ�سافتها، فاعتمدت 
بينما  اأخرى،  واأ�سيفت  الفقرات  بع�س  حذفت  اإذ  املحكمني،  من 
الت�ساق  �سدق  من  الباحثان  حتقق  الفقرات.كما  بع�س  عدِّلت 
الداخلي للمقيا�س، وذلك باإيجاد معامل ارتباط بري�سون بني كل 
جمال والدرجة الكلية للمقيا�س، فرتاوحت قيم معامل الرتباط 
 ،)0.87  -  0.80( بني  ما  للمقيا�س  الكلية  والدرجة  للمجالت 
وهي دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05(، مما يوؤ�رص 
نحو جتان�س داخلي بني الفقرات، ومتتع املقيا�س بدرجة منا�سبة 

من ال�سدق.
ثبات مقيا�س ال�صعوبات التي تواجه املر�صد الرتبوي:  ●

اأما بالن�سبة للثبات املقيا�س، فقد احت�سب بطريقتني على 
النحو الآتي: 

Ú  اإعادة الختبار: حيث طبق املقيا�س على اأوًل: طريقة 
تربويًا  ا�ستطالعية )Pilot Study( مكونة من )50( مر�سداً  عينة 
العاملني يف املدار�س احلكومية، مل يتم ت�سمينهم يف عينة  من 
الدرا�سة الأ�سلية وبفارق زمني اأربعة اأ�سابيع بني التطبيقني، ثم 
احت�ساب معامل ارتباط �سيبريمان بني درجات مرتي التطبيق، 

وقد بلغ )0.91(.
Ú  ثانيًا: ثبات التجان�س الداخلي: وهذا النوع من الثبات

اأجل  الدرا�سة، ومن  اأداة  الفقرات يف  اإىل قوة الرتباط بني  ي�سري 
Cron- )ققدير معامل التجان�س ا�ستخدمت معادلة كرونباخ األفا 
يف  مو�سح  هو  وكما  ال�ستطالعية،  العينة  على   )bach Alpha

اجلدول )3(.
جدول )3(: 

يبين معامات التجانس لمقياس الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي ككل، ولكل مجال 
على حدة

معامل املجالالرقم
معامل املجالالرقمالتجان�س

التجان�س

 )1(
�سعوبات تتعلق 
بالهيئة الإدارية 

والتدري�سية
0.92 )2(

�سعوبات تتعلق 
بظروف عمل 

املر�سد والت�سخي�س
0.79

 )3(
ال�سعوبات املتعلقة 

)4( 0.82باأولياء الأمور
�سعوبات تتعلق 

0.92بالطلبة

0.95الكلي

ملقيا�س  التجان�س  معامالت  اأن   )3( اجلدول  يو�سح 
ال�سعوبات التي تواجه املر�سد الرتبوي قد تراوحت قيمة معامل 

الثبات ملجالت املقيا�س املختلفة بني )0.79 - 0.92(، بينما 
بلغت قيمة معامل الثبات الكلي للمقيا�س )0.95(، وهي كافية 

لعتبار املقيا�س منا�سبًا لأغرا�س الدرا�سة احلالية.
طريقة ت�صحيح مقيا�س ال�صعوبات التي تواجه املر�صد  ●

الرتبوي: 
تكون مقيا�س ال�سعوبات التي تواجه املر�سد الرتبوي يف 
�سورته النهائية من )43( فقرة موزعة على اأربعة جمالت، ي�سع 
امل�ستجيب اإ�سارة )×( اأمام كل فقرة لبيان مدى تطابق ما يرد يف 
الفقرة مع تقديره لدرجة ال�سعوبة، على تدريج خما�سي لليكرت 
)Likert(، اإذ تاأخذ مرتفعة جداً )5( درجات، مرتفعة )4( درجات، 
متو�سطة )3( درجات، متدنية )2( درجتني، )1( درجة ملتدنية 
جداً، وُتعك�س الدرجة يف حالة الفقرات ال�سالبة.وبناًء على ذلك، 
فقد تراوحت الدرجة الكلية على مقيا�س ال�سعوبات التي تواجه 

املر�سد الرتبوي ما بني )43 - 215( درجة.
معيار الت�سحيح للمقيا�سني:  ●

امل�رصي  ا�ستخدمها  التي  املعادلة  الباحثة  ا�ستخدمت 
مقيا�س  فقرات  على  املفحو�سني  تقديرات  لتف�سري   )2014(
التي  ال�سعوبات  ومقيا�س  وجمالته،  الإر�سادية  املهارات 
يواجهها املر�سد واأبعاده، وهي على النحو الآتي: )اأعلى درجة- 
اأدنى درجة/ عدد الفئات( = 5 - 1/ 3 = )1.33(.وعليه، يكون 
معيار الت�سحيح لكل من مقيا�سي الدرا�سة، بح�سب ما هو مو�سح 

يف اجلدول )4(: 
جدول )4(: 

معيار التصحيح لمقياسي الدراسة

امل�صتوىاملتو�صط احل�صابياملتغري

املهارات الإر�سادية/ 
ال�سعوبات التي تواجه 

املر�سد

منخف�س2.33 فما دون

متو�سطمن 2.34 - 3.66

مرتفعاأعلى من 3.67

حدود الدراسة: 
حتددت الدرا�سة احلالية باملو�سوع الذي تبحثه، واملتمثل 
يف  الرتبوي  املر�سد  يتلكها  التي  الإر�سادية  املهارات  بعالقة 
يواجهونها،  التي  بال�سعوبات  الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س 
وذلك  ال�سمالية،  املحافظات  مدار�س  مر�سدي  نظر  وجهة  من 
وبالأدوات  الو�سفي،  الرتباطي  املنهج  على  بالعتماد 
امل�ستخدمة وخ�سائ�سها، مع اإمكانية تعميم نتائج الدرا�صة يف 

�صوء اجلوانب الآتية: 
Ú  املر�سدين على  الدرا�سة  اقت�رصت  الب�رصية:  املحددات 

يف  الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  يف  العاملني  الرتبويني 
املحافظات ال�سمالية.

Ú  املحافظات من  حمافظات  �سبع  املكانية:  املحددات 
والقد�س،  والبرية،  اهلل  ورام  حلم،  وبيت  اخلليل،  هي:  ال�سمالية، 
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وعالقتها بالصعوبات التي يواجهونها

أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

ونابل�س، وطولكرم، وجنني.
Ú  الدرا�سي العام  الدرا�سة يف  الزمانية: طبقت  املحددات 

.2015  /2014
Ú  املفاهيم على  اقت�رصت  املفاهيمية:  املحددات 

وامل�سطلحات الواردة يف هذه الدرا�سة.

متغريات الدراسة: 
Ú  :املتغريات ال�سارحة
اجلن�س: وله م�ستويان )ذكر، واأنثى(. -
التخ�س�س: وله اأربعة م�ستويات )اإر�ساد نف�سي وتربوي،  -

وعلم نف�س، وخدمة اجتماعية، وعلم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى(.
�سنوات اخلربة: وله ثالثة م�ستويات )اأقل من 5 �سنوات،  -

و )5 - 10( �سنوات، واأكرث من 10 �سنوات(.
Ú  :املتغريات التابعة
الرتبوي  - املر�سد  يتلكها  التي  الإر�سادية  املهارات 

املدر�سي، وال�سعوبات التي تعوق اأداء املر�سد.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
لقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي الرتباطي لالإجابة 
عن اأ�سئلة الدرا�سة، وفيما يلي عر�س للنتائج التي تو�سلت اإليها 
الدرا�سة، وفقًا لأ�سئلتها واختبار تاأثري خ�سائ�س عينة املبحوثني 

على اإجاباتهم.
املر�صدين  ◄ امتلك  م�صتوى  ما  الأول:  ال�سوؤال  نتائج 

للمهارات  الفل�صطينية  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبويني 
ا�ستخرجت  الأول،  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة  الإر�صادية؟ 
املهارة  وم�ستوى  املعياري،  والنحراف  احل�سابية  املتو�سطات 
الإر�سادية ل�ستجابات املبحوثني، ومن ثم رتبت تنازليًا ح�سب 

م�ستوى املهارة، كما هو مو�سح يف اجلدول )5(.
جدول )5(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة المهارات اإلرشادية مرتبة تنازليًا 
حسب درجة المهارة

املتو�صط املجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
املهارة

مرتفع4.290.39املهارات املهنية وال�سخ�سية
مهارات اخلطة الإر�سادية ومهارات 

مرتفع3.720.56الت�سخي�س

مهارات خدمات الإر�ساد الفردي )املقابلة، 
مرتفًع4.240.56درا�سة احلالة، ...( 

مرتفع4.020.59مهارات الإر�ساد اجلمعي

متو�سط3.580.72مهارات الإر�ساد املهني

متو�سط3.440.82مهارات الدرا�سات والبحوث

مرتفع3.960.67مهارات العالقة مع اأطراف العملية الرتبوية

املتو�صط املجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
املهارة

مرتفع3.890.42الدرجة الكلية للمهارات الإر�صادية 

الرتبويني  املر�سدين  امتالك  م�ستوى  اأن  النتائج  اأظهرت 
يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية للمهارات الإر�سادية مرتفعًا، 
للرتتيب  وفقًا  متنوعة، جاءت  اإر�سادية  مهارات  واأنهم يتلكون 
الآتي: احتلت املهارات املهنية وال�سخ�سية املرتبة الأوىل، يليها 
اجلمعي،  الإر�ساد  مهارات  ثم  الفردي،  الإر�ساد  خدمات  مهارات 
مهارات  تالها  الرتبوية،  العملية  اأطراف  مع  العالقة  فمهارات 
الإر�ساد  مهارات  ثم  الت�سخي�س،  ومهارات  الإر�سادية  اخلطة 
املهني يف املرتبة ال�ساد�سة، واأخرياً مهارات الدرا�سات والبحوث 

يف املرتبة الأخرية.
املرتبة  يف  املهنية  املهارات  وجود  الباحثان  ويربر 
من  اأكرث  املهني  للجانب  واإدراكهم  املر�سدين  خلربة  الأوىل 
اكت�ساب املهارات يف املمار�سة املهنية ي�ساهم يف  اأن  اإذ  غريه، 
ارتفاع م�ستوى املهنة يف املجتمع ومكانتها، فقد �سعت الإدارة 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  اخلا�سة  والرتبية  لالإر�ساد  العامة 
الإر�ساد الرتبوي املدر�سي  اإىل تطوير عملية  الفل�سطينية،  العايل 
ومكوناتها، وتوفري الإمكانات من اأجل جناح العملية التعليمية 
تعرف  التي  الن�رصات  الوزارة  فاأ�سدرت  وتكاملها؛  فل�سطني  يف 
الإر�ساد الرتبوي املدر�سي، وحتدد اأهدافه، وت�سع و�سفًا مف�ساًل 
لأدوار املر�سد الرتبوي العامة واخلا�سة، مقرونة بو�سف وظيفي 
له.وا�ستناداً اإىل الإح�ساءات الواردة لدى وزارة الرتبية والتعليم 
املر�سدين  لهوؤلء  قدم  فيما  النق�س  ورغم  الفل�سطيني،  العايل 
اأهتمامًا  اأولت  الوزارة  فاإن  حمددة،  دورات  عرب  تدريب  من 
خا�سًا لنجاح دور املر�سد الرتبوي يف املدر�سة، وخدمة جلهود 
العملية  وجناح  الربنامج،  هذا  لإجناح  والتعليم  الرتبية  وزارة 
املر�سد  مهارات  على  الأوىل  بالدرجة  تعتمد  التي  الإر�سادية 
الرتبوي ال�سخ�سية والأدائية التي توؤثر على فعاليته يف املدر�سة، 
اأو �سلبًا على تفاعل الطلبة واأولياء اأمورهم  وتنعك�س اإما اإيجابًا 
ب�سكل  الرتبوية  العملية  وعلى  املقدمة،  الإر�سادية  اخلدمات  مع 
جمال  يف  ملهاراتهم  املر�سدين  ت�سنيف  املدر�سة.اأما  يف  عام 
باملجالت  مقارنة  درجة  باأدنى  والبحوث  الدرا�سات  اإجراء 
الأخرى، فقد يوؤ�رص اإىل نق�س يف اهتمام الإدارة العامة لالإر�ساد 
والرتبية اخلا�سة يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، 
بتمكني املر�سدين من مهارات البحث العلمي، وعدم وجود حوافز 
ت�سهم يف حت�سني اجتاهات املر�سدين نحو اإجراء درا�سات وبحوث 

منهجية ومتخ�س�سة يف عملهم الإر�سادي.
ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  من  النتيجة  هذه  مقارنة  ولدى 
التي اأمكن للباحثني الطالع عليها ومراجعتها، تبني اأنها تتفق 
اأن  نتائجها  اأو�سحت  التي   ،)2003( ال�سالمة  درا�سة  نتائج  مع 
م�ستوى اأداء املر�سد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية، 
مبا فيه امتالكه للمهارات الإر�سادية التي ت�ساعده على هذا الأداء 
اأ�سارت  التي   )Milson, 2002( ميل�سون  ودرا�سة  مرتفعًا،  كان 
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واجلمعي،  الفردي  الإر�ساد  ملهارات  املر�سد  امتالك  اأهمية  اإىل 
الأكرث  كانت  اأنها  باعتبار  املر�سدين،  لدى  م�ستواها  وارتفاع 
اأما  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  للطلبة  م�ساعدتهم  يف  ممار�سة 
�سائعة  مهارات  هناك  اأن  عن  فتحدثت   ،)2001( النجار  درا�سة 
التوا�سل.بينما اختلفت  لدى املر�سدين، وخ�ست بالذكر مهارات 
تقديرات  فيها  التي كانت   ،)2014( �ساهني  درا�سة  النتيجة مع 
املهارات  اأن  كما  متو�سطة،  الإر�سادية  ملهاراتهم  املر�سدين 
اخلا�سة بالعالقة مع اأطراف العملية الرتبوية كانت الأدنى لدى 
مهارات  فيها  كانت  التي  احلالية  الدرا�سة  بخالف  املر�سدين، 
الدرا�سات والبحوث يف املرتبة الأخرية ح�سب ت�سنيف املر�سدين.

التي  ◄ ال�صعوبات  م�صتوى  ما  الثاين:  ال�سوؤال  نتائج 
الفل�صطينية  احلكومية  املدار�س  الرتبوي يف  املر�صد  اأداء  تعوق 
الثاين،  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة  املر�صدين؟  نظر  وجهة  من 
ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية، ودرجة 
ال�سعوبات التي يواجهها املر�سدون، ورتبت تنازليًا ح�سب درجة 
يف  مو�سح  هو  كما  وذلك  املر�سد،  يواجهها  التي  ال�سعوبات 

اجلدول )6(.
جدول )6(: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الصعوبات مرتبة تنازليًا حسب 
درجة الصعوبة

املتو�صط املجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

م�صتوى 
ال�صعوبة

ال�سعوبات التي تتعلق بالهيئة الإدارية 
متو�سط2.360.84والتدري�سية

متو�سط3.130.71ال�سعوبات التي تتعلق بظروف عمل املر�سد

متو�سط3.260.83ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور

متو�سط2.680.79ال�سعوبات التي تتعلق بالطلبة
الدرجة الكلية لل�صعوبات 

متو�سط2.860.66التي يواجهها املر�صد

اأداء  تعّوق  التي  ال�سعوبات  م�ستوى  اأن  النتائج  اأظهرت 
وجهة  من  الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبوي  املر�سد 
باأولياء  املتعلقة  ال�سعوبات  جاءت  اإذ  متو�سط،  املر�سدين  نظر 
بظروف  املتعلقة  ال�سعوبات  يليها  الأوىل،  املرتبة  يف  الأمور 
عمل املر�سد، ثم ال�سعوبات املتعلقة بالطلبة يف املرتبة الثالثة، 
يف  والتدري�سية  الإدارية  بالهيئة  املتعلقة  ال�سعوبات  واأخرياً 

املرتبة الأخرية.
الذي طراأ على  التح�سن  اإىل  النتيجة  الباحثان هذه  ويعزو 
عمر  يف  �سنة  الع�رصين  فرتة  خالل  الرتبوي  الإر�ساد  برنامج 
الأدوار  و�سوح  زيادة  يف  التح�سن  هذا  ويتمثل  الإر�ساد،  جتربة 
ناحية،  من  الأمور  واأولياء  واملعلمني،  والطلبة،  للمر�سدين، 
التي  الفنية  الإ�سكاليات  اأخرى عولج جزء كبري من  ومن ناحية 
توفري غرفة خا�سة  التجربة، مثل:  بداية  املر�سدون يف  واجهها 
الإر�ساد،  خدمة  فيها  تتوافر  التي  املدار�س  معظم  يف  بالإر�ساد 
اأن املر�سدين �ساركوا يف  وحتديد امل�سمى الوظيفي للمر�سد، كما 

العديد من ور�سات العمل ذات ال�سلة، لهذا كانت درجة الإح�سا�س 
بال�سعوبات املرتبطه بهذه املجالت منخف�سة مقارنة مبجالت 

اأخرى.
والعالقة  العمل  بظروف  املتعلقة  ال�سعوبات  احتالل  اأما 
مع اأولياء الأمور مراتب متقدمة، فقد يرتبط بواقع عمل املر�سدين 
يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية، فالإح�سائيات الواردة ت�سري 
اإىل اأن هناك )%68( من املدار�س املغطاة مبر�سد تربوي، يتوزع 
فيها املر�سد بني مدر�ستني.وهنالك )%36( من املدار�س من بني 
)1639( مدر�سة يف املحافظات ال�سمالية ل تتوافر فيها خدمة 
الإر�ساد باأي �سكل من الأ�سكال �سواًء اأكان من خالل مر�سد متفرغ 

اأم مر�سد غري متفرغ.
ولعل تدين درجة ال�سعوبات التي تتعلق بالطلبة هي موؤ�رص 
اإيجابي، ويتوافق مع �سعور املر�سدين بارتفاع م�ستوى املهارات 
يف  الرئي�س  الطرف  هم  فالطلبة  يتلكونها؛  التي  الإر�سادية 
الأول من خدماتها، ومل يعد دور  الإر�سادية، وامل�ستفيد  العملية 
اإىل حوايل  للطلبة مع مرور فرتة ت�سل  املر�سد غام�سًا بالن�سبة 
ع�رصين عامًا على توظيف خدمات الإر�ساد يف العملية الرتبوية 
يف املدار�س احلكومية الفل�سطينية، والتطورات يف مكونات هذه 
اخلدمات وممار�ساتها وعملياتها، اإ�سافة اإىل الو�سول اإىل مرحلة 
متقدمة من التكامل يف الأدوار بني الإدارة واملعلمني واملر�سدين.
الإدارية  بالهيئة  املتعلقة  ال�سعوبات  احتالل  ويوؤ�رص 
و�سف  يف  حدث  الذي  التطور  اإىل  الأخرية  املرتبة  والتدري�سية 
الأدوار وحتديده يف ال�سنوات الأخرية، وبخا�سة للمر�سد الرتبوي، 
يقومون  الإر�سادي،  العمل  على  م�رصفني  تعيني  اإىل  اإ�ساقة 
املعلمني  مع  ويتوا�سلون  للمر�سدين،  ودورية  ميدانية  بزيارات 

والإدارة املدر�سية.
و�ساهني  الرياوي  نتائج  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  وقد 
املر�سدون  واجهها  التي  ال�سعوبات  ترتيب  حتديد  يف   )2014(
التي  املعوقات  �سنفت  اإذ  احلكومية،  املدار�س  يف  الرتبويون 
على  فركزت  مهامه،  اأداء  يف  املدر�سي  الرتبوي  املر�سد  تواجه 
عدم مواكبة امل�ستجدات من خالل التدريب، وقلة احلوافز، وتعدد 
نتائج  مع  كذلك  املر�سد.واختلفت  يوؤديها  التي  والأدوار  املهام 
بني  التفاعل  �سعف  اإىل  اأ�سارت  التي   ،)2011( جا�سم  درا�سة 
املر�سدين،  تواجه  رئي�سة  كم�سكلة  التدري�سية،  والهيئة  املر�سد 
ال�سعوبات  اأن  يف   )2009( �ساهني  درا�سة  مع  اتفقت  بينما 
متقدمة،  مراتب  زالت حتتل  ل  املر�سد  بظروف عمل  تتعلق  التي 
باملر�سدين،  نظام حوافز خا�س  الدرا�ستان يف غياب  وحددتها 

وعم توافر غرفة مالئمة لعمل املر�سد.
نتائج ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق دالة يف م�صتوى  ◄

الفل�صطينية  الرتبويني يف املدار�س احلكومية  امتلك املر�صدين 
الدرا�صي،  التخ�ص�س  اأو  اجلن�س،  اإىل  تعزى  الإر�صادية  للمهارات 
الفروق  دللة  ولبيان  اخلربة؟  �صنوات  اأو  العمرية،  الفئة  اأو 
الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين 

املتعدد للمهارات الإر�سادية وتو�سحه نتائج اجلدول )7(.
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أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

جدول )7(: 
نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس، والتخصص، والخبرة على المجاالت

جمموع مربعات املتغريات التابعةم�صدر التباين
متو�صط جمموع درجات احلرية النحرافات 

م�صتوى قيمة )ف( مربعات النحرافات
الدللة

اجلن�س

0.1110.110.720.40املهنية وال�سخ�سية

0.4310.431.390.24اخلطة الإر�سادية 

0.0310.030.090.77خدمات الإر�ساد الفردي 

0.3310.330.980.32الإر�ساد اجلمعي

0.0910.090.180.67االإر�ساد املهني

*2.9112.914.440.04الدرا�سات والبحوث

1.3011.302.970.09العالقة مع اأطراف العملية 

0.0110.010.090.77الدرجة الكلية 

التخ�س�س 
الدرا�سي

0.7930.261.770.15املهنية وال�سخ�سية

1.8830.632.040.11اخلطة الإر�سادية 

0.1230.040.1400.94خدمات الإر�ساد الفردي 

1.1330.381.120.34الإر�ساد اجلمعي

1.0430.350.700.55االإر�ساد املهني

4.4131.472.240.08الدرا�سات والبحوث

1.9130.641.460.23العالقة مع اأطراف العملية 

1.1630.392.350.07الدرجة الكلية 

اخلربة

0.7920.402.670.07املهنية وال�سخ�سية

0.7320.371.190.31اخلطة الإر�سادية 

0.6320.311.080.34خدمات الإر�ساد الفردي 

0.1120.050.160.85الإر�ساد اجلمعي

0.01**4.2822.144.33االإر�ساد املهني

0.9220.460.700.50الدرا�سات والبحوث

0.7620.380.870.42العالقة مع اأطراف العملية 

0.8420.422.560.08الدرجة الكلية 

اخلطاأ )البواقي( 

46.933160.15املهنية وال�سخ�سية

97.173160.31اخلطة الإر�سادية 

91.443160.29خدمات الإر�ساد الفردي 

105.973160.34الإر�ساد اجلمعي

156.253160.49االإر�ساد املهني

207.533160.66الدرا�سات والبحوث

138.263160.44العالقة مع اأطراف العملية 

51.983160.16الدرجة الكلية 
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جمموع مربعات املتغريات التابعةم�صدر التباين
متو�صط جمموع درجات احلرية النحرافات 

م�صتوى قيمة )ف( مربعات النحرافات
الدللة

الكلي

6174.17333املهنية وال�سخ�سية

4725.06333اخلطة الإر�سادية 

6092.30333خدمات الإر�ساد الفردي 

5510.79333الإر�ساد اجلمعي

4440.47333االإر�ساد املهني

4151.86333الدرا�سات والبحوث

5363.98333العالقة مع اأطراف العملية 

5104.30333الدرجة الكلية 

 )α≤0.01( دال إحصائياً عند **

 )α≤0.05( دال إحصائياً عند*

اأظهرت نتائج اجلدول )7( وجود فروق جوهرية يف املهارات الإر�سادية التي يتلكها املر�سد يف جمال الدرا�سات والبحوث، وقد 
كانت الفروق ل�سالح الذكور.كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة يف متو�سطات جمايل الإر�ساد اجلمعي، والإر�ساد املهني باختالف 
التخ�س�س للمر�سد.ولتحديد دللة الفروق على هذين املجالني وعلى الدرجة الكلية، ا�ستخدم اختبار اأقل فرق دال )LSD(، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )8(.
جدول )8(: 

نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في متوسطات المهارات اإلرشادية تبعًا لمتغير التخصص

الدللةالفروق بني املتو�صطات )اأ- ب( ( ب )التخ�ص�س )اأ( التخ�ص�ساملتغريات

الإر�ساد اجلمعي

ار�ساد نف�سي وتربوي

0.150.17علم نف�س

0.190.08خدمة اجتماعية

0.03*0.26علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى

علم نف�س
0.040.63خدمة اجتماعية

0.110.26علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى

0.070.46علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرىخدمة اجتماعية

الإر�ساد املهني

ار�ساد نف�سي وتربوي

0.090.48علم نف�س

0.130.33خدمة اجتماعية

0.05*0.24علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى

علم نف�س
0.030.73خدمة اجتماعية

0.03*0.62علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى

0.01*- 0.59علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرىخدمة اجتماعية

الدرجة الكلية للمهارات 
الإر�صادية 

ار�ساد نف�سي وتربوي

0.01*0.14علم نف�س

0.03*0.16خدمة اجتماعية

0.02*0.19علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى

علم نف�س
0.020.66خدمة اجتماعية

0.050.44علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى

0.030.67علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرىخدمة اجتماعية

 )α≤ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى *
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أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

ت�سري النتائج اإىل وجود فروق يف متو�سطات الدرجة الكلية 
نف�سي وتربوي وبني  اإر�ساد  الإر�سادية، بني تخ�س�س  للمهارات 
الجتماع  وعلم  الجتماعية،  واخلدمة  النف�س،  علم  تخ�س�سات 
النف�سي  الإر�ساد  تخ�س�س  ل�سالح  الأخرى،  والتخ�س�سات 
الإر�ساد  مهارات  جمايل  يف  فروقًا  هنالك  اأن  والرتبوي.كما 
اإر�ساد  تخ�س�سات:  ل�سالح  املهني  الإر�ساد  ومهارات  اجلمعي، 
مع  مقارنة  اجتماعية  وخدمة  نف�س،  وعلم  وتربوي،  نف�سي 

تخ�س�س علم اجتماع وتخ�س�سات اأخرى.
املر�سدين  اأن  باعتبار  النتائج  هذه  تف�سري  ويكن 
اأكرث  هم  والرتبوي،  النف�سي  الإر�ساد  جمال  يف  املتخ�س�سني 
اعتمدت  فعالية.فقد  الأكرث  الإر�سادية  باملهارات  ومعرفة  دراية 
الوزارة معايري حمددة لتعيني املر�سد الرتبوي، تتمثل يف الدرجة 
التخ�س�سات  يف  اأدنى  كحد  )البكالوري�س(  الأوىل  اجلامعية 
واخلدمة  النف�س،  وعلم  النف�سي،  الرتبوي  الإر�ساد  الآتية: 
اأو علم اجتماع م�رصوط  الجتماعية، وتنمية جمتمعية واأ�رصية، 
بفرعي خدمة اجتماعية اأو علم نف�س.كذلك، وعلى الرغم من تلك 
املوؤهالت، فاإنه يتم عقد دورات تدريبية بعد التوظيف، التي اإما 
اأن تكون دورات تاأهيلية بناًء على متطلبات امل�ساريع والربامج 
الرتبوي. الإر�ساد  متخ�س�سة يف جمالت  دورات  اأو  الإر�سادية، 
جمال  يف  املتخ�س�سون  املر�سدون  منها  ي�ستفيد  الدورات  فهذه 
الإر�ساد واملجالت ذات ال�سلة اأكرث من املر�سدين املتخ�س�سني 
املر�سدين  �سالح  يف  لي�ست  الفروق  فكانت  اأخرى،  جمالت  يف 

املتخ�س�سني يف جمالت اأخرى.
ال�سالمة  درا�سة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد 
مهارات  يف  للتخ�س�س  تاأثري  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   ،)2003(
البحوث والدرا�سات لدى املر�سد، واتفقت كذلك مع نتائج  اإجراء 
الت�سال  مهارات  يف  فروق  وجود  يف   )2001( النجار  درا�سة 
التخ�س�س.واختلفت مع نتائج درا�سة  لدى املر�سد ُتعزى ملتغري 
�ساهني )2014(، التي مل تظهر فيها فروقات دالة يف املهارات 

التي يتلكها املر�سد باختالف تخ�س�سه.
النتائج وجود فروق دالة يف متو�سطات جمال  كما بينت 
الإر�ساد املهني باختالف �سنوات اخلربة للمر�سد.ولتحديد دللة 
 ،)LSD( اأقل فرق دال  اختبار  ا�ستخدم  الفروق على هذا املجال، 

كما هو مو�سح يف اجلدول )9(.
جدول )9(: 

نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في متوسطات مهارات اإلرشاد 
المهني تبعًا لمتغير سنوات الخبرة 

 )اأ( �صنوات 
الفروق بني  )ب( �صنوات اخلربةاخلربة

املتو�صطات )ب- اأ( 
م�صتوى 
الدللة 

5 �سنوات فاأدنى
0.00*- 0.38 )6 - 10( �سنوات

0.01*- 110.25 �سنة فاأعلى

110.130.16 �سنة فاأعلى )6 - 10( �سنوات

.The mean difference is significant at the 0.05 level.*

تبني النتائج الإح�سائية وجود فروق بني �سنوات اخلربة 
من 5 �سنوات فاأدنى وبني )6 - 10( �سنوات ل�سالح )6 - 10( 
فاأدنى  �سنوات   5 من  اخلربة  �سنوات  فروق بني  �سنوات، ووجود 
اأن  مبعنى  فاأعلى،  �سنة   11 ل�سالح  فاأعلى(  �سنة   11( وبني 
مهارات الإر�ساد املهني تتطور اإيجابًا بعد مرور 6 �سنوات خربة 

لدى املر�سد.
للمر�سدين،  الوزارة  عقدتها  التي  املتخ�س�سة  فالدورات 
اخلربات  نقل  على  والعمل  الإر�سادي،  للعمل  العملية  واملمار�سة 
تنظمها  التي  العمل  ور�س  خالل  من  املر�سدين  بني  وتبادلها 
املر�سدون،  فيها  �سارك  التي  املتخ�س�سة  واملوؤمترات  الوزارة، 
كلها عوامل �ساهمت يف اكت�ساب املر�سدين للمهارات الإر�سادية 
نتائج  اأظهرت  اإذ  زمنية كافية،  بعد مرور فرتة  بدرجة متقاربة 
الدرا�سة اأنها تتحدد يف فرتة خم�س �سنوات فاأكرث، واأن اأي زيادة 
اأثر ملمو�س يف  لها  الفرتة لن يكون  يف �سنوات اخلربة بعد هذه 

حت�سني م�ستوى املهارات الإر�سادية التي يتلكها املر�سد.
ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  مع  النتيجة  هذه  مقارنة  وعند 
 ،)2002( العمو�س  درا�سة  مع  اتفقت  احلالية  الدرا�سة  اأن  تبني 
لدى  الإر�سادية  الكفايات  يف  فروق  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي 
النجار )2001(،  املر�سدين تعود ملتغري اخلربة، ونتائج درا�سة 
املر�سد  لدى  التوا�سل  مهارات  يف  دالة  فروق  وجود  بينت  التي 
الرتبوي تعزى لعدد �سنوات اخلربة.وقد اختلفت هذه النتيجة مع 
فروق  نتائجها عدم وجود  بينت  التي   ،)2014( �ساهني  درا�سة 

دالة اإح�سائيًا باختالف �سنوات اخلربة للمر�سد.
الدرجة  الباحثان عدم وجود فروق يف متو�سطات  ويعزو 
الكلية للمهارات الإر�سادية وجمالتها با�ستثناء جمال الدرا�سات 
املر�سدين  اإدراك  اأن  اإىل  للمر�سد،  اجلن�س  باختالف  والبحوث 
حتقيق  على  ُتعينهم  التي  املختلفة  الإر�سادية  املهارات  لأهمية 
بني  الفروق  جتاوز  على  اإيجابًا  انعك�ست  بفاعلية،  دورهم 
املر�سدين من الذكور والإناث يف امل�سكالت التي تواجههم اأثناء 
مل�ستويات  امتالكهم  وبالتايل  الإر�سادي،  لعملهم  ممار�ستهم 
اجلن�سني  كال  اأن  وباعتبار  الإر�سادية،  املهارات  يف  متقاربة 
بني  للفروق  احلال  وكذلك  ذاته،  والتدريب  التاأهيل  تلقى  قد 
مع  يتعاملون  واإناثًا  ذكوراً  فاملر�سدون  التعليمية،  املراحل 
الباحثان  يعزو  حني  واحدة.يف  عمل  وظروف  اجتماعية  بيئة 
يتلكها  التي  الإر�سادية  املهارات  يف  جوهرية  فروق  وجود 
املر�سد يف جمال الدرا�سات والبحوث ل�سالح الذكور اإىل الظروف 
للقيام  الفر�سة  لهم  توفر  التي  الذكور،  باملر�سدين  املحيطة 
مقارنة  بالإناث.وعند  مقارنة  و�سهولة  بي�رص  وبحوث  بدرا�سات 
مع  تتفق  اأنها  تبني  ال�سابقة،  الدرا�سات  نتائج  مع  النتيجة  هذه 
نتائج درا�سة العمو�س )2002(، التي بينت نتائجها عدم وجود 
لدى  املهارات  وبالتايل  التدريبية،  الكفايات  توافر  يف  فروق 
املر�سدين.بينما اختلفت مع الدرا�سات التي ت�سري اإىل وجود فروق 
كانت  التي   ،)2014( �ساهني  كدرا�سة  الإر�سادية،  املهارات  يف 
ودرا�سة  الإناث،  ل�سالح  فيها  الإر�سادية  املهارات  يف  الفروق 

النجار )2001(، التي مل يحدد فيها جتاه الفروق.
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احلكومية  ◄ املدار�س  يف  الرتبوي  املر�صد  يواجها  التي  ال�صعوبات  م�صتوى  يف  دالة  فروق  توجد  هل  الرابع:  ال�سوؤال  نتائج 
الفل�صطينية باختلف اجلن�س، اأو التخ�ص�س الدرا�صي، اأو �صنوات اخلربة؟ ولبيان دللة الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية، 

ا�ستخدم حتليل التباين املتعدد لل�سعوبات التي يواجهها املر�سد الرتبوي، كما تو�سحه نتائج اجلدول )10(.
جدول )10(: 

يبين نتائج تحليل التباين المتعدد ألثر الجنس، والتخصص، والخبرة على المجاالت

م�صدر 
جمموع مربعات املتغريات التابعةالتباين

النحرافات
درجات 
احلرية

متو�صط جمموع 
م�صتوى قيمة )ف( مربعات النحرافات

الدللة

اجلن�س

0.00**14.41114.4121.87ال�سعوبات املتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية

0.00**6.7416.7414.67ال�سعوبات املتعلقة بظروف عمل املر�سد

0.00**12.20112.2019.20ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور

0.00**6.2616.2610.56ال�سعوبات املتعلقة بالطلبة

0.00**9.5919.5924.30الدرجة الكلية لل�سعوبات 

التخ�س�س 
الدرا�سي

0.4130.140.210.89ال�سعوبات املتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية

1.4030.471.020.39ال�سعوبات املتعلقة بظروف عمل املر�سد

4.2731.422.240.08ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور

3.2431.081.820.14ال�سعوبات املتعلقة بالطلبة

1.0830.360.910.44الدرجة الكلية لل�سعوبات 

اخلربة

2.5121.251.900.15ال�سعوبات املتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية

0.01**4.3622.184.75ال�سعوبات املتعلقة بظروف عمل املر�سد

3.0521.532.400.09ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور

0.6020.300.510.60ال�سعوبات املتعلقة بالطلبة

1.9120.952.420.09الدرجة الكلية لل�سعوبات 

اخلطاأ 
)البواقي( 

46.933160.15ال�سعوبات املتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية

97.173160.31ال�سعوبات املتعلقة بظروف عمل املر�سد

91.443160.29ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور

105.973160.34ال�سعوبات املتعلقة بالطلبة

156.253160.49الدرجة الكلية لل�سعوبات 

الكلي

207.53316ال�سعوبات املتعلقة بالهيئة الإدارية والتدري�سية

138.26316ال�سعوبات املتعلقة بظروف عمل املر�سد

51.98316ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور

6174.17333ال�سعوبات املتعلقة بالطلبة

4725.06333الدرجة الكلية لل�سعوبات 

 )α≤0.01( دال إحصائياً عند مستوى **

اأظهرت نتائج اجلدول )10( وجود فروق جوهرية يف ال�سعوبات التي يواجهها املر�سد ما بني الذكور والإناث، وقد كانت الفروق 
ل�سالح الإناث.وهذه النتيجة قد تبدو متعار�سة مع نتائج ال�سوؤال الثاين، التي اأظهرت عدم وجود فروق دالة يف الدرجة الكلية للمهارات 
الإر�سادية بني الذكور والإناث من املر�سدين، اأو مع النظرة ال�سائعة يف الإطار الرتبوي الفل�سطيني باعتبار مدار�س الإناث ب�سكل عام 
اأكرث ان�سباطًا من مدار�س الذكور، اإل اأنه يكن تف�سري هذه النتيجة باعتبار اختالف الطبيعة النف�سية لالإناث، فهي طبيعة اأكرث ليونًة 



260

درجة امتالك املرشدين التربويني في املدارس احلكومية الفلسطينية للمهارات اإلرشادية 
وعالقتها بالصعوبات التي يواجهونها

أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

الذكور،  املر�سدين  لدى  هي  مما  وم�سكالتهم  بالطلبة  واإح�سا�سًا 
وهذا ينعك�س على النظرة التي ترى من خاللها املر�سدة طبيعة 
قدرة  اأن  وحجمها.كما  تواجهها،  التي  ال�سعوبة  اأو  امل�سكلة 
املعقدة  ال�سعوبات  مع  والتعامل  امل�ساق،  حتمل  على  الأنثى 
التي قد يواجهها املر�سد يف اأثناء ممار�سته ملهامه الإر�سادية، 
يتميزون  ملا  املر�سدين،  من  الذكور  لدى  التي  بالدرجة  لي�ست 
املجتمع  مع  للتفاعل  اأو�سع  وفر�س  ج�سدية،  طاقات  من  به 
خارجية  بجهود  ال�ستعانة  وبالتايل  وخارجه،  املدر�سي 
الإر�سادي. عملهم  يف  تواجههم  التي  ال�سعوبات  بع�س  ت�سهل 
 ،)1995( فرج  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  توافقت  وقد 
التي  امل�سكالت  متو�سطات  بني  دالة  فروق  وجود  اأظهرت  التي 
يواجهها املر�سدون الرتبويون باختالف جن�سهم، دون اأن حتدد 

جتاه هذه الفروق.
متو�سط  يف  فروق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت  كما 
تخ�س�سه،  باختالف  الرتبوي  املر�سد  يواجهها  التي  ال�سعوبات 
على الدرجة الكلية واملجالت كافة با�ستثناء جمال ال�سعوبات 
التي تتعلق بالطلبة، اإذ بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب عليه 
تتعلق  التي  ال�سعوبات  يف  دالة  فروق  وجود  مبعنى   ،)0.02(
بالطلبة باختالف التخ�س�س للمر�سد.ولتحديد دللة الفروق على 
هذا املجال، ا�ستخدم اختبار اأقل فرق دال )LSD(، كما هو مو�سح 

يف اجلدول )11(.
جدول )11(: 

نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في متوسط الصعوبات التي تتعلق 
بالطلبة تبعًا لمتغير التخصص للمرشد

 )اأ( 
 )ب- اأ( الفروق  )ب( التخ�ص�سالتخ�ص�س

بني املتو�صطات 
م�صتوى 
الدللة

اإر�ساد نف�سي 
وتربوي

0.150.30علم نف�س

0.47- 0.10خدمة اجتماعية

علم اجتماع وتخ�س�سات 
0.21*- 0.20اأخرى

علم نف�س
0.02*- 0.25خدمة اجتماعية

علم اجتماع وتخ�س�سات 
0.01- 0.35اأخرى

خدمة 
اجتماعية

علم اجتماع وتخ�س�سات 
0.43- 0.10اأخرى

.The mean difference is significant at the 0.05 level.*

تبني نتائج اجلدول )11( وجود فروق دالة ل�سالح تخ�س�س 
التخ�س�سات،  من  ذلك  وغري  اجتماع  وعلم  اجتماعية  خدمة 
النف�س.وقد  وعلم  والرتبوي  النف�سي  الإر�ساد  بتخ�س�سي  مقارنة 
تعزى هذه النتيجة اإىل النق�س يف اخلربة العلمية املعرفية لدى 
وغري  الجتماع،  وعلم  الجتماعية،  اخلدمة  تخ�س�س  خريجي 
ذلك من النخ�س�سات، يف املعارف املرتبطة بالعمل الإر�سادي، 
ونظريات الإر�ساد، لذلك يواجهون �سعوبات اأكرث، اإذ اإن املر�سدين 

املتخ�س�سني يف جمال علم النف�س والإر�ساد لديهم كفاية معرفية 
ونظرية تخ�س�سية اأكرث تلقوها يف املرحلة اجلامعية، والر�سدون 
ذوو التخ�س�سات الأخرى ل يتلقون التدريب الكايف يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل الفل�سطينية على تطبيق املهارات الإر�سادية، واأن 

جّل تركيزهم يف الدرا�سة يكون على النواحي النظرية.
حول  الإح�سائيات  اأوردته  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتوافق 
تخ�س�سات املر�سدين الرتبويني العاملني يف املدار�س احلكومية، 
الإر�ساد  يف  متخ�س�سني  فقط  مر�سداً   )49( هنالك  كان  حيث 
الرتبوي من بني )694( مر�سداً عاماًل يف املحافظات ال�سمالية، 
تخ�س�سات  ثالثة  بني  املر�سدين  تخ�س�سات  تراوحت  بينما 
يهدف  ول  الجتماع،  وعلم  الجتماعية،  اخلدمة  هي:  رئي�سة، 
للعمل يف جمال  اإىل تخريج موؤهلني  التخ�س�سني  اأي من هذين 

الإر�ساد الرتبوي املدر�سي.
املر�سد  لتعيني  الوزارة  لدى  معتمدة  معايري  وجود  فرغم 
الرتبوي، وعقد دورات تدريبية بعد التوظيف، التي اإما اأن تكون 
دورات تاأهيلية بناء على متطلبات امل�ساريع والربامج الإر�سادية، 
هذه  اأن  اإل  الرتبوي،  الإر�ساد  جمالت  يف  متخ�س�سة  دورات  اأو 
النتيجة توؤكد على �رصورة توفري برامج اإعداد متخ�س�سة للمر�سد 
جمال  يف  اأكاديية  برامج  وجود  خالل  من  املدر�سي،  الرتبوي 
الإر�ساد الرتبوي النف�سي يف موؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطينية، 
لتزويد املر�سدين باملعرفة واملهارات والتدريب الكايف واملالئم 
خالل فرتة درا�ستهم اجلامعية.فقد تبني اأن هنالك فقط موؤ�س�ستي 
تعليم عاٍل فل�سطيني توفران تخ�س�س الإر�ساد الرتبوي والنف�سي 
على م�ستوى مرحلة البكالوريو�س، وهاتان املوؤ�س�ستان ل تتوافق 
عنها،  بعيدة  جغرافية  مواقع  يف  الطلبة  مع  جغرافيًا  مواقعهما 
كما اأن املوؤهالت العلمية املتخ�س�سة يف جمال الإر�ساد الرتبوي 

والنف�سي يف اجلامعيني، هي حمدودة.
�ساهني  درا�سة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  توافقت  وقد 
املر�سد  مواكبة  عدم  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   ،)2014( والرياوي 
الكايف  التدريب  تلقيه  وعدم  الإر�ساد،  جمال  يف  للم�ستجدات 
واملتخ�س�س، اأي البعد عن التخ�س�سات املرتبطة بالإر�ساد، يعّد 
عليه  وت�سعب  الرتبوي،  املر�سد  تواجه  التي  املعوقات  اأهم  من 

اأداءه ملهامه.
يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  اأظهرت  كما 
متو�سطات ال�سعوبات التي يواجهها املر�سد على الدرجة الكلية 
لل�سعوبات وجمالتها، با�ستثناء جمال ال�سعوبات التي تتعلق 
تواجه  التي  ال�سعوبات  يف  الفروق  دللة  بالطلبة.ولتحديد 
املجالت،  هذه  وعلى  لل�سعوبات،  الكلية  الدرجة  على  املر�سد 
يف  مو�سح  هو  كما   ،)LSD( دال  فرق  اأقل  اختبار  ا�ستخدم 

اجلدول )12(.
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جدول )12(: 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في متوسطات الصعوبات تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

م�صتوى الدللة )ب- اأ( الفروق بني املتو�صطات  )ب( �صنوات اخلربة )اأ( �صنوات اخلربةالأبعاد

�سعوبات تتعلق بالهيئة الإدارية 
والتدري�سية 

5 �سنوات فاأدنى
0.070.56)6 - 10( �سنوات

0.03*110.26 �سنة فاأعلى

110.180.09 �سنة فاأعلى)6 - 10( �سنوات

ال�سعوبات تتعلق بظروف عمل املر�سد 
5 �سنوات فاأدنى

0.160.12)6 - 10( �سنوات

0.01*110.33 �سنة فاأعلى

110.160.07 �سنة فاأعلى)6 - 10( �سنوات

ال�سعوبات املتعلقة باأولياء الأمور 
5 �سنوات فاأدنى

0.81- 0.03)6 - 10( �سنوات

0.03*110.25 �سنة فاأعلى

0.01*110.28 �سنة فاأعلى)-6  10( �سنوات

الدرجة الكلية لل�صعوبات التي تواجه 
املر�صد الرتبوي 

5 �سنوات فاأدنى
0.060.52)6 - 10( �سنوات

0.01*110.25 �سنة فاأعلى

0.02*110.19 �سنة فاأعلى)6 - 10( �سنوات

.The mean difference is significant at the 0.05 level.*

 )α≤ 0.05( دال إحصائياً عند مستوى *

الكلية  الدرجة  يف  دالة  فروق  وجود  النتائج  بينت  لقد 
لل�سعوبات، ويف جمال ال�سعوبات التي تتعلق بالهيئة الإدارية 
الإدارية  بالهيئة  تتعلق  التي  ال�سعوبات  وجمال  والتدري�سية، 
والتدري�سية، وجمال ال�سعوبات التي تتعلق بظروف عمل املر�سد، 

ل�سالح اخلربة الأدنى ب�سكل عام.
اخلام�سة،  الفر�سية  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  توافقت  وقد 
خربة  فرتة  بعد  اإيجابًا  تتطور  الإر�سادية  املهارات  اأن  بينت  اإذ 
على  م�سى  الذين  املر�سدين  اأن  مبعنى  �سنوات،   )5( عن  تقل  ل 
عملهم الإر�سادي فرتة خم�س �سنوات فاأقل، مل تتح لهم الفر�سة 
الكافية بعد لمتالك املهارات الإر�سادية بالدرجة التي ت�ساعدهم 
يف التعامل مع ال�سعوبات التي يواجهونها يف اأثناء ممار�ستهم 
جمال  يف  اأعلى  معاناتهم  تكون  وبالتايل  الإر�سادي،  للعمل 

ال�سعوبات التي تواجههم.
كما يرى الباحثان اأن هذه النتيجة ت�سري اإىل وجود عالقة 
كلما  اإذ  املر�سد،  يواجهها  التي  وامل�سكالت  اخلربة  �سنوات  بني 
م�ستوى  انخف�س  املر�سد  لدى  والعملية  املهنية  اخلربة  زادت 
عالقته  اأن  باعتبار  الوقت،  مبرور  يواجهها  التي  ال�سعوبات 
املهنية مع زمالئه يف العمل ت�سبح اأكرث متانة، مما يخف�س من 

م�ستوى ال�سعوبات، بتعاون زمالئه املعلمني يف اأداء دوره.
النتيجة  هذه  اأن  وجد  ال�سابقة،  الدرا�سات  اإىل  وبالرجوع 
يف  فروق  وجود  يف   )2009( �ساهني  درا�سة  نتائج  مع  تتفق 
الرتبوي  املر�سد  ممار�سة  تعرت�س  التي  الأ�سا�سية  املعوقات 

مع  كذلك  واتفقت  اخلربة،  ل�سنوات  تعزى  ملهماته،  املدر�سي 
بني  دالة  فروق  وجود  بينت  التي   ،)1995( فرج  درا�سة  نتائج 
متو�سطات امل�سكالت لدى املر�سدين باختالف مدة خربتهم يف 

جمال الإر�ساد.
نتائج ال�سوؤال اخلام�س: هل توجد علقة ارتباطية دالة  ◄

بني درجتي امتلك املر�صدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية 
الفل�صطينية للمهارات الإر�صادية وال�صعوبات التي يواجهونها؟ 

معامل  ا�ستخدم  اخلام�س،  ال�سوؤال  عن  الإجابة  اأجل  ومن 
ارتباط بري�سون، واجلدول )13( يبني ذلك: 

جدول )13(: 
نتائج معامل ارتباط بيرسون بين المهارات اإلرشادية والصعوبات التي يواجهها المرشد 

التربوي

ال�صعوبات التي املهارات الإر�صادية 
تواجه املر�صد

معامل ارتباط 
بري�صون

م�صتوى 
الدللة 

النحرافاملتو�صطالنحراف املتو�صط
0.21 -**0.00

3.900.422.860.66

 )α≤ 0.01( دال إحصائياً عند مستوى **

التي  ال�سعوبات  بدرجة  التنبوؤ  اإمكانية  تق�سي  اأجل  ومن 
الإر�سادية  املهارات  درجة  على  بناء  الرتبوي  املر�سد  يواجها 
لتاأثري  الب�سيط  اخلطي  النحدار  معامل  ا�ستخدم  يتلكها،  التي 
املر�سد  تواجه  التي  ال�سعوبات  درجة  يف  الإر�سادية  املهارات 

الرتبوي، واجلدول )14( يو�سح ذلك.
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أ. د. محمد أحمد شاهني
أ. ألني القسيس

جدول )14(: 
نتائج اختبار تحليل االنحدار البسيط لتأثير المهارات اإلرشادية على درجة الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي

النموذج 
املعاملت املعاملت غري املعيارية 

 )b( معامل التحديد قيمة "ت"املعيارية
 )R2( املعدل

م�صتوى 
الدللة  اخلطاأ املعياري معامل النحدار

4.140.330.0012.43القيمة الثابتة
0.20

0.00

0.00- 3.86- 0.090.21- 0.33املهارات الإر�سادية 

اأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط عك�سية بني املهارات 
اأنه  اأي  الرتبوي،  املر�سد  يواجهها  التي  وال�سعوبات  الإر�سادية 
املر�سد  يتلكها  التي  الإر�سادية  املهارات  درجة  ازدادت  كلما 
ممار�سته  اأثناء  يف  يواجها  التي  ال�سعوبات  درجة  تنخف�س 
النحدار  منوذج  اأن  النتائج  من  يت�سح  الإر�سادية.كما  ملهامه 
ا�ستطاع اأن يف�رص ما ن�سبته )%20( من درجات ال�سعوبات التي 
اأداء عمله من خالل درجة املهارات  الرتبوي يف  تواجه املر�سد 

الإر�سادية التي يتلكها، وهي قيمة مرتفعة.
احلالية،  للدرا�سة  خا�سة  اأهمية  على  النتيجة  هذه  وتدلل 
املر�سد  التي يتلكها  الإر�سادية  املهارات  من خالل ربطها بني 
الرتبوي املدر�سي، وبني ال�سعوبات التي يواجها يف اأثناء اأدائه 
ملهامه الإر�سادية.وبالتايل، التنبيه اإىل اأهمية اإك�ساب املر�سدين 
يف  الإر�سادي  بالعمل  التحاقهم  واأثناء  قبل  املهارات،  هذه 
يقدم  عندما  تزداد  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  املدار�س.ففاعلية 
الإر�ساد من خالل مر�سدين متخ�س�سني وذوي خربة، ويتلكون 
واإقامة  الإر�سادية،  للخطة  اإعداد  الإر�سادية من  العملية  مهارات 
املالئمة،  واملقايي�س  الختبارات  وتطبيق  الإر�سادية،  العالقات 
وبناء الربامج الإر�سادية الفردية واجلمعية، واإجراء تقومي م�ستمر 

للعملية الإر�سادية.
الإر�ساد  جمال  يف  امليدانية  الدرا�سات  اأو�سحت  كما 
املر�سدين  اأن  اإىل  ت�سري  حمددة  دلئل  ثمة  اأن  املدر�سي  الرتبوي 
اإمنا  الإر�ساد وفنياته،  تلقوا تعليمًا وتدريبًا على مهارات  الذين 
هذه  واأن  الطلبة،  مع  عملهم  نتاج  يف  املهارات  هذه  يعك�سون 
املهارات جتد لها �سدى يف التطبيق العملي يف امليدان.وهذا ما 
يربر النتيجة التي تفيد باأنه كلما زادت املهارات التي يتملكها 
املر�سد، انعك�س ذلك اإيجابًا على درجة ال�سعوبات التي يواجهها 

يف اأثناء ممار�سته للعمل الإر�سادي.
يتلكها  التي  الإر�سادية  املهارات  درجة  اأن  ذلك  ويعني 
تواجه  التي  ال�سعوبات  تف�سري  ورئي�س يف  دور مهم  لها  املر�سد 
الإر�سادية  للمهارات  الرتبوي  املر�سد  فامتالك  الرتبوي،  املر�سد 
اأدائه وتفاعله مع العمل الإر�سادي ومكوناته. ي�سهم يف حت�سني 
ون�ستطيع ال�ستفادة من هذا النموذج يف التنبوؤ بدرجة ال�سعوبات 
التي  املهارات  درجة  على  بناًء  الرتبوي  املر�سد  تواجه  قد  التي 
يتلكها، كما تعني هذه النتيجة اأن هناك متغريات م�ستقلة اأخرى 
قد تلعب دوراً يف تف�سري ال�سعوبات التي يواجها املر�سد الرتبوي.
Ed- اإدوين  درا�سة  نتائج  مع  تتفق  النتيجة  هذه  توافقت  )ققد 

وما  للمر�سد  املهني  التدريب  بني  عالقة  وجود  يف   )win, 2009

يك�سبه من مهارات مع فاعلية املر�سد التي ت�سهل عليه مواجهة 
ال�سعوبات التي تعرت�س طريقه يف اأثناء اأدائه للمهام الإر�سادية 

اليومية.

التوصيات: 
من خلل نتائج الدرا�صة، فاإن الباحثني يو�صيان بالآتي: 

املهارات . 1 لتطوير  وم�ستمرة  متخ�س�سة  برامج  اإعداد 
الإر�سادية لدى املر�سدين العاملني يف املدار�س، وبخا�سة 
مديرية  يف  العاملني  واملر�سدين  منهم،  اجلدد  املعينني 
والتعامل  بفاعلية،  عملهم  ممار�سة  عليهم  لي�سهل  القد�س، 

مع اأي �سعوبات تواجههم.
وزارة . 2 يف  اخلا�سة  والرتبية  لالإر�ساد  العامة  الإدارة  على 

الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية اأن تويل اهتمامًا خا�سًا 
لتطوير مهارات املر�سدين يف جمال البحث العلمي واإجراء 
البحوث والدرا�سات املنهجية املتخ�س�سة، وبخا�سة لدى 

الإناث.
املدر�سية، ومن . 3 والإدارات  والتعليم  الرتبية  على مديريات 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الخت�سا�س  جهات  خالل 
العايل العمل على حت�سني ظروف عمل املر�سدين، وبخا�سة 
منا�سبة  تكون  باملر�سدين،  خا�سة  غرف  توفري  جمال  يف 

وجمهزة، ووجود نظام حوافز خا�س باملر�سدين.
اأثناء . 4 يف  املر�سدون  يتلقاها  التي  التدريب  برامج  تكثيف 

لي�سبح  الأوىل،  عملهم  �سنوات  وخالل  درا�ستهم،  فرتة 
على  ذلك  وانعكا�س  مبكراً،  مهامه  اأداء  على  قادراً  املر�سد 

عمله الإر�سادي.

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية

الإر�ساد . 1  .)2003( مروان.  واإبراهيم،  �سعيد  الأ�سدي، 
الدار  عمان:  ماهيته،  خ�سائ�سه-  فهومه-  الرتبوي- 

العلمية الدولية للن�رص، الأردن. 
2 . .)2013( اخلا�سة.  والرتبية  لالإر�ساد  العامة  الإدارة 

من�سورات الإدارة العامة لالإر�ساد والرتبية اخلا�سة- وزارة 
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الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية. 
العام، . 3 التقرير   .)2005( الرتبوية.  للتقنيات  العامة  الإدارة 

رام اهلل: وزارة الرتبية والتعليم العايل، فل�سطني. 
اإ�سماعيل. )2006(. واقع الإر�ساد الرتبوي . 4 الربديني، اأحمد 

الدولية  الغوث  وكالة  ومدار�س  احلكومية  املدار�س  يف 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  مقارنة،  درا�سة  غزة-  مبحافظات 

من�سورة، كلية الرتبية/ اجلامعة الإ�سالمية- غزة. 
جا�سم، زينب. )2011(. امل�سكالت التي تواجه عمل املر�سد . 5

ر�سالة  بابل،  حمافظة  يف  الثانوية  املدار�س  يف  الرتبوي 
ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية- جامعة بابل، العراق. 

التوجيه . 6 يف  مقدمة   .)2003( حممد.  اأحمد  احلواجري، 
والإر�ساد، وكالـة الغـوث الدولية، قطاع غزة، فل�سطني. 

العام، . 7 التقرير   .)2005( بالوكالة.  والتعليم  الرتبية  دائرة 
لالإغاثة  املتحدة  الأمم  هيئة  وكالة  من�سورات  القد�س: 

والت�سغيل. 
دبور، عبد اللطيف وال�سايف، عبد احلكيم. )2007(. الإر�ساد . 8

املدر�سي بني النظرية والتطبيق، عمان: دار الفكر، الأردن. 
ر�سوان، �سافية. )1998(. امل�سكالت التي تواجه املر�سدين . 9

عهد  يف  احلكومية  الغربية  ال�سفة  مدار�س  يف  الرتبويني 
جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الوطنية،  ال�سلطة 

النجاح الوطنية – نابل�س، فل�سطني. 
ال�سالمة، نا�رص. )2003(. اأداء املر�سد الرتبوي يف املدار�س . 10

احلكومية الثانوية يف مدار�س حمافظة جنني من وجهة نظر 
كل من الإداريني واملعلمني، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، 

كلية الرتبية- جامعة النجاح الوطنية، نابل�س، فل�سطني. 
املر�سدين . 11 امتالك  درجة   .)2014( اأحمد.  حممد  �ساهني، 

للمهارات  الفل�سطينية  احلكومية  املدار�س  يف  الرتبويني 
جامعة  والنف�سية-  الرتبوية  العلوم  جملة  الإر�سادية، 

البحرين، 15 )3(، 183 - 207. 
يف . 12 الرتبوي  املر�سد  دور   .)2009( اأحمد.  حممد  �ساهني، 

الواقع  بني  احلكومية  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  مدار�س 
 ،)12( الفل�سطينية،  والدرا�سات  البحوث  جملة  واملاأمول، 

 .165  - 132
حتليل . 13  .)2014( عمر.  والرياوي،  اأحمد  حممد  �ساهني، 

احلكومية  املدار�س  يف  املدر�سي  الرتبوي  الإر�ساد  لواقع 
الفل�سطينية، موؤمتر "الإر�ساد النف�سي والرتبوي يف فل�سطني: 
واقعه واآفاقه امل�ستقبلية"، نظمته جامعة القد�س املفتوحة 
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية، رام 

اهلل – فل�سطني، )1– 2 �سباط 2014(. 
املر�سد . 14 لأداء  تقيميه  درا�سة   .)2008( حممود.  �سومان، 
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