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 ممخص البحث
مركز  عمل المرشد التربوي في مدارسالصعوبات التي تواجو اجريت ىذه الدراسة لمتعرف عمى        

( مرشدة تربوية يعممون في مدارس 05( مرشد و)05، فكانت عينة البحث مكونة من ) محافظة البصرة
 .7502-7502 تربية محافظة البصرة لمعام الدراسي

تائج وتحميميا ولتحقيق ىدف الدراسة اعتمدت الباحث منيج البحث الوصفي لموصول الى الن     
اداة لبحثو ووسيمة لموصول الى  مقياس الصعوبات التي تواجو عمل المرشد التربوي بنىوتفسيرىا وليذا 

والوسط المرجح ومعامل ارتباط بيرسون والنسبة المئوية ،وقد  تالتكراراىدفو ،اما الوسائل االحصائية فيي 
د التربوي لالختبارات النفسية المقننة، وقمة افتقار مكتب المرشتوصمت الدراسة الى عدة نتائج اىميا 

الدورات التطويرية لممرشدين في أثناء الخدمة( ، ازدحام الطمبة في الصفوف الدراسية ضعف متابعة 
 ال الصعوباتقد تبدو ان ىذه  األىل لمشكالت أبنائيم ، خوف الطمبة من عرض مشكالتيم عمى المرشد

ليا واقعيا المؤثر  صعوباتانيا  الباحثممسو ييقة االمر ان ما تعوق عمل المرشد التربوي ولكن في حق
 .في سير عمل المرشد التربوي 
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Abstract 
       The study was conducted to identify the difficulties facing the work of the educational council in 

the schools of the Basra Governorate. The sample consisted of (50) Male and (30) Females 
instructors working in Basra governorate schools for the academic year 2017-2018.      
      In order to achieve the objective of the study, the researcher adopted a descriptive research 
approach to arrive at the results, analysis and interpretation. Therefore, the measure of the 
difficulties facing the work of the educational council was constructed as a tool for its research and a 
means to reach its goal. The statistical means are the frequencies and the weighted mean, Pearson 
correlation coefficient and percentage. And the lack of development courses for mentors during the 
service), overcrowding of students in classrooms, poor parents 'follow-up of their children's 
problems, and students' fear of presenting their problems to the instructor. Hinder the work of the 
educational council, but in fact that what the researcher touches difficulties it has an impact on the 
functioning of the educational council. 
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 في مدارس مركز محافظة البصرة الصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي 

 مشكمة البحث
ألنو يددل  يد   اإلرشاد التربوي ميدانًا ميمًا من ميادين العممية التربوية والتعميمية ديع

مجاالتيدددا بددددخًا بشلمدددية المددددرس وجميدددل العددداممين يددد  العمميدددة التربويدددة يددد  المدر دددة  كددد 
، وتكدددون العبلبدددة بدددين اإلرشددداد والتربيدددة لتحقيدددل التوايدددل النأل ددد  واألكددداديم  واالجتمدددا   

 بلبددة تكامدد  يعمميددة اإلرشدداد ال يمكددن نن تتجددزن مددن العمميددة التربويددة ، يالمددعوبات التدد  
 تواجو المرشد التربوي ى  نأل يا تواجو العممية التربوية .

جددود  دددد قيددر بميدد  مددن المرشدددين يعددانون إن تقدددا الحيدداة اإلن ددانية وتعقدددىا تجعدد  و 
،نتيجددة لمتريددرات والتقمبددات اال ددرية واالجتما يددة مددن المددعوبات يدد  تعدددي   ددمو  الطمبددة 

القمل والتدوتر المدرتبط بكد  ذلد  وبدد انعك دت  وازديادواالبتمادية المماحبة لذل  التريير ،
  مى االيراد وبلامة طمبة المدارس.آثار تم  التريرات 

مددن التطددرل إلددى موصددوع المددعوبات التدد  تواجددو  مدد  المرشددد التربددوي ، ممددا  والبددد 
مدن اجد  النيدوض الدى وابدل تربدوي  مدعوبات مط الصوخ  مى ىذه اليان ا تد ى الباحث 
 لدرا ة ىذه المشكمة الت  يمكن مياقتيا من لبل  الت اؤ  اآلت : و مم   ميا  ،

 ى  ىنا  معوبات تواجو  م  المرشد التربوي ي  مدارس مديرية تربية محايظة البمرة؟ 
 والبحث الحال   يجيب  ن الت اؤ  ن بله . 

   أهمية البحث:
 المرشدددد التربدددوي والمربددد  التربدددوي التربيدددة الدددى تدددويير البيسدددة التددد  ت دددا دوزارة تيدددد        

والتربويدة مكنو من اكت داب المدألات االجتما يدة ي بناًخ محيحًا إذ مى بناخ شلمية الألرد 
 .الح نة من لبل  النمو المتوازن ج ميا" و قميا" ونأل ياً 

 امدن متريدرات وىدذ ومدا حولديالتعميا يعنى بم ا دة الألرد  مى التكي  والتألا   مل         
 بجاندددب مدددن العمدددوا والمعدددار  والتألكيدددر ال دددميا باإلحاطدددةالتكيددد  يحتددداج الدددى و ددد  متمثددد  
 .( 33،ص4891ال تيعاب مألردات البيسة )كبلس،

ليدددذا يددددن المدر دددة ىددد  مدددن يحقدددل قايدددة التعمددديا ،ييددد  ت دددعى الدددى تدددذلي  المدددعاب      
يحقددددل االندددددماج  والترمددددب  مددددى المشددددكبلت التدددد  تعتددددرض الطمبددددة يدددد  نثندددداخ درا ددددتيا بمددددا
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جتمدددددا   اال اإلرشدددددادالدرا ددددد  واالجتمدددددا   بدددددين الطمبدددددة ، يتقدددددوا بتوجيدددددو الطمبدددددة بطدددددرل 
واالكدددددداديم  وتددددددو يتيا وتنميددددددة شلمددددددياتيا مددددددن لددددددبل  البددددددرام  والألعاليددددددات التدددددد  تددددددوير 

 (  .98،ص1004من لدمات ارشادية لامة )ابو حوي  ، احتياجاتيا
التربوي م ا دة الطالب  مدى اكتشدا  بدراتدو وامكانياتدو الدرا دية  اإلرشادليذا ن تبر       

الددددى م ددددا دتو  مددددى التيددددار التلمددددص  باإلصددددايةييددددو ير ددددا لددددو لطددددة درا ددددية واصددددحة 
المنا ددب وكددذل   مددى التكيدد  مددل بيستددو الدرا ددية واالجتما يددة والعمميددة  ددن طريددل امددداده 
بالمعمومددات الكاييددة والمنا ددبة بيددد  الومددو  الددى اللددط ال ددموك  االمثدد  الددذي يمكنددو مددن 
النجدددددددددددددددداح يدددددددددددددددد  تحقيددددددددددددددددل اىدايددددددددددددددددو يدددددددددددددددد  الحيدددددددددددددددداة دالدددددددددددددددد  المؤ  ددددددددددددددددة التعميميددددددددددددددددة 

 (18,ص4880رجيا.)داود،ولا
 دددن طريدددل اشدددلاص متلممدددين يددد  ىدددذا المجدددا  لم دددا دة  اإلرشدددادوتتحقدددل ميمدددة     

مدددن شددددنو يعيدددل م ددديرة  الطالدددب  مدددى التوايدددل النأل ددد  واالتدددزان االنألعدددال  لتجددداوز كددد  مدددا
 .(43،ص4891الطالب العممية والعممية.)زىران،

ويتمدريون يد  آن واحدد ولدا يعتقدد نن البشدر يألكدرون ويشدعرون Ellis) )إليس  ويرى      
بدددن البشددر ليددرون نو شددريرون ، بدد  ننيددا بكدد  ب دداطة ملموبددات بشددرية ال نكثددر وال نبدد  ، 
ولدددوا ولدددييا نز ددات لممددراع الدددالم  ، وننيددا يتدددثرون بالعاسمددة والثقايددة ونن لدددييا ا ددتعداد 

لددى مرحمددة الطألولددة  يطددري ومدديبًل مكت ددبًا ألن يكونددوا قيددر  قبلنيددين ، وينظددر إلددى البيسددة وا 
 مددددددددددى ننيمددددددددددا ي ددددددددددا دان ذلدددددددددد  الميدددددددددد  الألطددددددددددري لتكددددددددددوين األيكددددددددددار قيددددددددددر العقبلنيددددددددددة               

 (.393،ص1043ونموىا) اللطيب،

و مددى ىددذا اال دداس يالمرشددد التربددوي ىددو الشددلص المؤىدد   مميددا" و مميددا" مددن لددبل      
يددل ، ومددن ثددا يددتا اال ددداد تربويددا"  ددن طر  لمعمددوا اإلن ددانيةكميددة التربيددة طبيعددة درا ددتو يدد  

 .دورات تدىيمية تعد ليذا الررض

التربية والتعميا واإلرشداد التربدوي والنأل د   مميدات متكاممدة بعصديا يكمد  بعصدًا وليدا ي     
دددا كاندددت  ميدددو  دددابقًا إذ  نىددددا  موحددددة ونبلحدددظ ننل وظيألدددة المدر دددة تريلدددرت وتطدددولرت  مل

ددد  التمميدددذ مدددن الناحيدددة المدددحية والنأل دددية والعقميدددة  نمدددبحت المدر دددة ىددد  التددد  ت عدددد وت نمل
واالجتما يدددة والروحيدددة ثدددا نلدددذت تيدددتا بالمشددداك  الألرديدددة والجما يدددة التددد  تواجدددو التمميدددذ، 

متابعددًا لشلمددية التمميددذ رامدددًا ل ددموكياتو بددادرًا  مددى توجيددو  التربددوي وبددذل  يكددون المرشددد



3 
 

    يدددد  نأل دددديتو بومددددألو األب الروحدددد  لمتمميددددذ. النمدددداسإل واإلرشددددادات المنا ددددبة لددددو والمددددؤثرة
العمميدة التربويدة وىدو تتصإل نىمية البحث ي  كونو يتحدث  ن موصدو ًا حيويدًا وميمدًا يد  

ن نىميدة البحدث يد  مديد  المددارس وتكتحديد المدعوبات التد  تواجدو  مد  المرشدد التربدوي 
 ما يدت :
 ي  المدارس. التعر   مى نىا المعوبات الت  تواجو المرشد التربوي -

لوصدددل آليدددو لمدددتلمص مدددن  يعتبدددر ىدددذا البحدددث إ ددديامًا يددد  مجدددا  العمميدددة التربويدددة -
   المعوبات الت  تواجو  م  المرشد التربوي.

ي دا د الم ددؤولين يدد  وزارة التربيددة معريددة نىدا المددعوبات التدد  يعددان  منيددا المرشددد  -
 .التربوي ي  المدارس 

المرشدددد اا المزيدددد مدددن الدرا دددات حددددو  بدددد ت دددا د ىدددذه الدرا دددة يددد  يدددتإل المجدددا  نمددد -
 التربوي ودوره ي  العممية التربوية .

 هدف البحث:
 ييد  البحث الحال  إلى:

 التعر   مى المعوبات الت  تواجو  م  المرشد التربوي ي  المدر ة. -

 حدود البحث:
 يتحدد البحث الحال   مى :      

 -1043المركدددز لمعددداا الدرا ددد  المرشددددين التربدددويين يددد  مددددارس تربيدددة محايظدددة البمدددرة 
1049 

 :تحديد المصطمحات
المدددددددددددعوبة مشددددددددددددتقو مدددددددددددن )مدددددددددددعب( بمعندددددددددددى الع ددددددددددددر)المعجا الصععععععععععععوبات ل عععععععععععة : 

 .(361،ص1044،الوجيز
 الصعوبات اصطالحا : عرفها كل من :

كدددددددددد   دددددددددداسل يحددددددددددو  دون تومدددددددددد  نيددددددددددراد العينددددددددددة إلددددددددددى الحدددددددددد  "(: 8991)أحمععععععععععد   
 ( .89 ص8991)أحمد "ال ميا

Staulters,2006)  :)" إي ظددددددددر  بيسدددددددد  نو ذاتدددددددد  او تعميمدددددددد  يعيددددددددل نو يقيددددددددد تعمددددددددا
 .(Staulters,2006,p:17)"الألرد
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ىد  المعوبدات التد  ال ي دتطيل المرشدد التربدوي لمومدو  إلدى التعريف النظري لمصعوبات: 
 .حميا نو التلمص منيا

 مدددى  ىددد  الدرجدددة الكميدددة التددد  يحمددد   مييدددا الم دددتجيب التعريعععف ااجرالعععي لمصععععوبات:
 يقرات ا تبانة المعوبات.

 : عرفه كل من:المرشد التربويتعريف 
ىدددو كددد  العددداممين يددد  مجدددا  ميدددن ":((Schram& mandel,1986 سعععجرام ومنعععدل

الم دددا دة اإلن دددانية يعممدددون  مدددى م دددا دة م ترشددددييا لمتعبيدددر  دددن مشدددا رىا المرتبطدددة 
معينة وتوصيحيا ليا والبحث  دن المدوارد الصدرورية لمقابمدة م ترشددييا  بموب  نو مشكمة

 (.Schram& mandel,1986,p:34)"وا تعماليا وتح ينيا
ىددو الشددلص المؤىدد   مميددًا لتقددديا الم ددا دة المتلممددة "(: 0222ابععو عبععادة ونيععازي)

)نبدو "واالجتما يدةوالجما ات الذين يواجيدون بعدض المدعوبات والمشدكبلت النأل دية  لؤليراد
   .(38،ص1000 بادة ونيازي،

 إطار نظري ودراسات سابقة:

 التي تواجه عمل المرشد التربوي صعوباتال

ىنا  بعض المعوبات الت  تق  حجر  ثرة ي  ني طريل  م  والت  البد من إيجاد     
 حمو  ليا حتى ي تطيل اإلن ان مواممة  ممو بتميز.

لدييا الكثير من المشاك  اللامة بيا, والت  تحو  دون  المرشدين التربويينىنا  بعض 
مح   تدديتيا لعمميا كدن يكون ال يرقب ي  المدر ة الت  وصل يييا ألنيا بعيدة  ن

نو نن تكن شلميتو صعيألة, نن يكون لديو بعض العقد النأل ية الت  تمنعو من   كناىا
من درا ة شلمياتيا ومعرية  المرشدينالتوام  مل الطبلب, لذا البد بب  تعيين ىؤالخ 

 مدى بدرتيا  مى العطاخ ي  المدارس.

( من الذين نكدوا  مى شلمية المرشد التربوي كمترير يعا  ي  Moserويعد )   
إذ يقو : إن شلمية المرشد ى  نكثر المتريرات نىمية لم ا دة اآللرين ،  ،نجاحو
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،  والنظر  ن م توى تدريبينجاحو يعتمد  مى درجة كبيرة  مى  ماتو الشلمية برض 
ولا ينكر نحد نىمية التدريب والأليا العمم  ، إذ ننل من المعب نن يقا  بدن التدريب 
داسمًا يدت  من حيث األىمية ي  الدرجة الثانية بعد شلمية المرشد التربوي ، ولكن من 

ىو إال دالة  المنطق  نن يقا  بدنل الواحد منيما ال ياسدة منو دون اآللر ، ونن ك  واحد ما
 . (Moser,1963,p:197اآللر)

ي  بداية  ممو ىو توبل اآللرين نن لديو  المرشد التربويإن المعوبة الت  يواجييا      
قير منطق  كما  العما ال حرية الت  يمكن  ن طريقيا ح  جميل المشكبلت وىذا بطعاً 

التربوية ي  المدر ة  ونىميتو ونن اإل بلا التربوي ال يعط  م احات لمحديث  ن  مم
 .والمجتمل

االلتقاخ لعدد كبير من العبلبات االجتما ية المتشابكة المعقدة وتمث  المدر ة نقطة      
والت  يتلذ التألا   االجتما   والقنوات الت  يجري يييا التدثير االجتما   نرصًا لمبو 

  ية م تقمة تتميز بما يم :لعممية اإلرشاد النأل   والتربوي ، يالمدر ة كونيا وحدة اجتما 

 إنل المدر ة تصا نيرادًا معينين ىا التبلميذ والمدر ون. -

 إنل المدر ة ليا تكوينيا وتنظيميا الواصإل المحدد . -

 إنيا تمث  مركزًا لمنشاط االجتما   . -

 ي ودىا شعور باالنتماخ والعم  الجمع . -

     (.380،ص1040)ممحا،ليا ثقايتيا اللامة بيا -

 ند لروجو لمزيارات الميدانية يقد يواجيو  دا  لووىنا  بعض المشكبلت الت  تنجا     
وىذا يعتمد  مى تأليا  ا تقبالوتأليا نولياخ األمور ألىمية ىذه الزيارات ييمتنعون  ن 

المجتمل ودرجة و يو ولكن من الممكن نن يتجنب العديد من المشكبلت جراخ متابعة 
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لمدر ة إذا  ر  الجيات الت  يمجد ليا إذا ما تشعبت مشكبلت الطالب لارج ن وار ا
 لح  جذري  ريل. واحتاجتالمشكمة 

قير بادر  وي  المدر ة رقا  دد الطبلب الكبير ي  بعض المدارس يجعم هإن وجود     
وكذل  من المعوبات الت  ، بك  الألسات الطبلبية الت  تحتاج ر ايتو  االىتماا مى 

وتقبمو وبد يرجل ال بب  ييوالت  يحتاجيا الطالب حتى يبدن الثقة يواجييا الألترة الطويمة 
يتبل إدارة  ننو ألنو يقترن ي  ذىنو ي  بعض األحيانو ي  ذل   دا تقب  الطالب ل

 دا توير التقنيات وااللتبارات الت  كذل  ، و المدر ة الت  تعود  مى ننيا نداة لمعقاب
 والنأل ية .ت ا د المرشد  مى ح  المشكبلت التربوية 

ممرشد نثرًا كبيرًا ي  العممية التربوية، وىو  ام  ن اس ي  تحديد ملرجاتيا، ويمكن ل  
تعريألو بدنو : اكاديم  متلمص بعما النألس االرشادي لو مؤىبلت شلمية ومينية 
ت ا ده  مى تقديا لدماتو ويل مبادئ درا ة ال مو  االن ان  لبل  مراح  نموه ت ا ده 

 انب االيجاب  لدى الم ترشد لتحقيل التوايل لديو. مى تدكيد الج

ولمعمميددة اإلرشددادية مراحدد  متتابعددة التدد  يقدددا مددن لبلليددا المرشددد التربددوي لدددمات        
                 اإلرشددددددددددددداد بددددددددددددددون نن يواجدددددددددددددو مدددددددددددددعوبة ويمكدددددددددددددن وصدددددددددددددل تمدددددددددددددور ليدددددددددددددذه المراحددددددددددددد  

   :كاآلت 

شكوى من نيراد األ رة نو تحديد المشكمة من لبل  الم ترشد نأل و ، نو تمق   -4
 شلص م ؤو ... الخ.

  مييا. الدالةمن لبل  األ باب واأل راض  المشكمةالتعر   مى  -1

 تحديد الموب  نو البيسة الت  حدثت يييا المشكمة.  -3

 تحديد لماسص الم ترشد اإليجابية وال مبية. -1

 اإلرشاد.تحديد امكانية مشاركة القاسمين  مى تربية الطأل  ي  تنأليذ إجراخات  -8
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 وصل األىدا  اللامة المرتبطة بالمشكمة والممكن تحقيقيا. -6

وصل إطار لمعبلبة اإلرشادية  واخ بين المرشد والم ترشد نو بين المرشد والقاسمين  -3
  مى تربية الطأل .

،والتدكيد من جدوى تنأليذ إجراخات اإلرشاد تحديد البيسة الت  حدثت يييا المشكمة  -9
 البيسة نأل يا. ي 

            يدددددددددددردي، جمدددددددددددا  ، مباشدددددددددددر، قيدددددددددددر التيدددددددددددار ن دددددددددددموب اإلرشددددددددددداد المنا دددددددددددب )  -8
    (41-44،ص1040 عألان،) مباشر(

 لمصعوبات المفسرةالنظريات 

 نظرية الفريد ادلر:
يد  ظرويدو البيسيدة  متحكمداً   مدى نن يكدون مبدد اً  اإلن ان لو القدرة  موماً  نن ادلر رىوي   

وتلطددد  العقبدددات المدددعبة التددد  تمددداديو ميمدددا بمردددت درجدددة لطورتيدددا ،ألندددو مبددددع ونشدددط 
بنأل دددددددددددددو )العدددددددددددددزة و بدددددددددددددد  ر نمدددددددددددددط حياتدددددددددددددو  ومدددددددددددددانل لقراراتدددددددددددددو وي دددددددددددددتطيل نن يلتدددددددددددددا

 (.30،ص4888اليادي،
وبددددد نشددددار ادلددددر إلددددى نن كدددد  البشددددر يبدددددؤون الحيدددداة بمشددددا ر الددددنقص حيددددث نكددددون       

 مدددددددى الكبدددددددار لت دددددددتمر حياتندددددددا ، وبدددددددذل   يدددددددان األطألدددددددا  والمراىقدددددددون جميعدددددددا معتمددددددددين 
يشدددددعرون بعجدددددزىا التددددداا بالمقارندددددة مدددددل الكبددددددار األبويددددداخ الدددددذين يعتمددددددون  مدددددييا ، وىددددددذا 
الشددددعور بالصددددع  والعجددددز ي ددددتثير يدددد  الطألدددد  رقبددددة مكثألددددة يدددد  البحددددث  ددددن القددددوة ومددددن 

 (.108،ص4886ثا الترمب  مى مشا ر النقص)الشناوي ،
الكألداح مدن اجد  التألدول   نوتطرل ادلر من لبل  الممطمحات العديدة الت  طرحت      

الذي ا د اليد  النياس  الذي ي عى إليو ك  الناس. وكذل  يرى نن االيتقدار والقمدور يد  
يدد  الددبعض منيددا يددؤدي إلددى شددعور الألددرد  نوبددوة اإلرادة ون ددموب الحيدداة والشددعور بددالنقص، 

بالعجز النأل   ، ويعتقد نن اإلن ان تحركو توبعاتو نكثر مما تحركو لبراتدو الماصدية ، يدان 
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األىدددا  والتطمعدددات التددد  يمددنعيا الألدددرد لنأل دددو ولريددره ىددد  التددد  توجددو مشدددا ره وانألعاالتدددو 
 (.364،ص1044الراىنة)مك  وح ن، و موكياتو 

   Eric Leonard Berneبادلي)ايريك بيرن(نظرية التحميل الت

د يد   دموكو ، وبدادر نن يترمدب  مدى تعد ىذه النظرية اإلن ان إيجاب  ، ونندو قيدر مقيد    
والظددرو  التدد  تعيقددو ، وتددرى نن الندداس الددذين لدددييا مشددكبلت انألعاليددة ىددا بشددر  التحددديات

يا يد  الدتلمص منيدا وبادرون  مى تحم  المعوبات التد  تدواجييا ويمكدن م دا دت نذكياخ
بشددك  كامدد ، ويعتقددد )بيددرن( نن الجددوع النأل دد  ىددو الددذي يددديل الندداس إلددى ننمدداط ال ددمو  ، 

ثددا بتدددثير الوالدددين يتحولددون إلددى صددألادع ، وي ددعى المرشددد يالندداس يولدددون نمددراخ ونميددرات 
 –لمومددو  إلددى اإلح دداس ب)ننددا ليددر  وا ددتقرارىاالتربددوي إلددى إ ددادة تنظدديا حدداالت األنددا 

تنظديا  ون داده دن طريدل توصديإل ن دبابو ،  االصطراباتوننت بلير(، كما ي عى إلى إزالة 
 (.361-388،ص1043اللطيب، ، والتعبير  نيا) انألعاالتو

 النظرية الوجودية

ترى النظرية الوجودية نن لدى الناس الحريدة يد  االلتيدار مدن البدداس  وليدا دور كبيدر      
ار ليددا يدد  وجددودىا يدد  ىددذا العددالا ، يالطريقددة التدد  يعدديش يدد  تشددكي  نبدددارىا ولكددن ال ليدد

يييددا الألددرد بمددا  دديكون  ميدددو ىددو نتيجددة التيدداره، وبمددا نن الحريدددة وابددل ن ا دد  يدد  حياتندددا 
 بإ طداخحياتندا ، وال يجدوز تجندب ىدذه الحقيقدة  توجيدوييجب  مينا نن نقب  بتحم  م ؤولية 

لعددداثر ، وننندددا م دددؤولين  دددن حياتندددا مبدددررات حينمدددا نتحددددث  دددن بددددرنا ال ددد خ نو حظندددا ا
 بااللتيار ألنأل نا. و ن يشمنا ي  القياا باأل ما  ونننا يجب نن نمتزا ون مالنا

ويعددد الكألدداح مددن نجدد  اإلح دداس بدىميددة الحيدداة وقايتيددا مددن المددألات البددارزة لئلن ددان    
التدد  تددديل الندداس إلددى اإلرشدداد تتركددز حددو  ن ددسمة وجوديددة ،  الكامنددةوكثيددر مددن المددرا ات 
ييددو بددبل معنددى يدنددو يكددون يدد  حيددره ويت دداخ  ىدد  ي ددتحل مثدد  ىددذا ونن العددالا الددذي يعدديش 
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العدالا الكألداح ييدو والعمد  ، نو حتددى مجدرد الحيداة ييدو ويمتدداز اإلرشداد الوجدودي  دن معظددا 
وب، وبدنددددو ال توجددددد لديددددو ن دددداليب الطددددرل اإلرشددددادية يدددد  كونددددو قيددددر متمركددددز نحددددو األ ددددم

اليتراصدددات واالتجاىدددات توجدددو التعامددد  مدددل إرشدددادية محددددده ، ولكدددن ىندددا  مجمو دددة مدددن ا
الم ترشددددددددددددددد ، ونن وجوديددددددددددددددة  المرشددددددددددددددد ىدددددددددددددد  نىددددددددددددددا بددددددددددددددوة يا مددددددددددددددو يدددددددددددددد  العمميددددددددددددددة 

 (.133،ص1043اإلرشادية)اللطيب،

 : (Holland Gun)   نظرية هوالند

 مدددددى ثدددددبلث محدددداور ن ا ددددية األو  يتعمددددل بالبيسددددة، نن جددددوىر نظريددددة ىوالنددددد تعتمددددد       
والثان  يتعمل بدالألرد، نما الثالث يتعمل بتألا   الألرد مل البيسة وينطمل ييا ىوالند لمبيسدة يد  

  :م ارين

األو : البيسددددات المينيددددة وىدددد  مجمو ددددة مددددن البددددداس  المينيددددة التدددد  يتحدددددد بموجبيدددددا شددددددة 
الثددان  : البيسددة االجتما يددة، وىدد  مجمو ددة  .تيددارالصددروط الموجيددة نحددو الألددرد  نددد االل

وتوجددد  .المؤشددرات التدد  يتحددددد بموجبيدددا شددددة الصددروط الموجيددة نحددو الألددرد  نددد االلتيددار
 :العديد من االيتراصات الت  وصعيا ىوالند ي  ىذه النظريدة ومنيدا 

ة التيددار ني ميندددة ىدددو  دددمو  تعبيدددري ني نن الألدددرد يعكدددس مدددن لدددبل  التيددداره لمينددد - ن
 معينة دوايعو ومعريتو وشلميتو وبدرتو

ي تقب  األيراد ن ماخ المين الملتمألة بشك  مقولب ني بدشك  مكدرر ثابددت م دتق   - ب
  . ن لبراتيا المينية

ىنددا   بلبددة بددين التيددار الألددرد لمينددة معينددة وشلمدديتو، ويعتمددد الرصددا والثبدددات  - ت
المينيدة والبيسددة المينيدة التد   والتطور المين   مى مدى التطابل بين ننماط شلمدية الألدرد

 .يعم  بيا
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وتشددير نظريددة  .ننمدداط الشلمددية تكونيددا الوراثددة مددن جيددة والبيسددة مددن جيددة نلددرى - ث
ونن التدددال  بدددين  ) ىددوال نددد إلددى إمكانيددة تمددني  األشددلاص إلددى  دددة ننمدداط )بيسددات

ال ددمات الشلمددية واألنمددداط البيسيددة التدد  تماثميدددا يددؤدي إلددى اال دددتقرار الميندد  والنأل ددد . 
ومددن ىنددا ابتددرح ىوالنددد  ددت  ددمات شلمددية تقابميدددا  دددتة بيسدددات مينيددة يتكيدد  يييددا الألددرد 
ويميددد  إلييدددا وبدددد ن طيدددت البيسدددات المينيدددة ال دددت نألدددس ن دددماخ األنمددداط الشلمدددية وىدددذه 

 :والبيسات ى   األنماط

ويقابميددا البيسددة المينيددة الميكانيكيددة نو اآلليدددة  : (motoric Realistic) البيسددة الوابعيددة- 
ويتم  األشلاص صمن ىذه البيسة بالعدوانية والمي  نحدو الندشاطات التدد  تتطمدب تنا دقًا 
حركيدًا وبددوة، ويتجنبددون الموابدد  التدد  تتطمدددب ميدددارات لألظيدددة، ويتميددزون بدددنيا  مميددون يدد  

اليدوية البار ة، وبيميا نشدياخ مممو دة مثد   تعامميا مل مشاك  الحيداة، ويألدصمون األ مدا 
 .الما  والقوة

ويقابميددا نمددحاب التوجددو العقمدد  ويتمدد  األشددلاص  : (Investigative)البيسددة العقميددة-
صددددمن ىددددذه البيسددددة بالميدددد  إلددددى التنظدددديا والأليددددا نكثددددر مددددن ال ددددمطة، وي ددددتمتعون بمطالددددب 
ونشاطات العم  الردامض، وييتمدون بالبحدث  ددن  مدد  األشددياخ و بلباتيددا، ويمتمكدون بيمدًا 

  .واتجاىات قير تقميدية، ويتجنبون التألا   االجتما  

ويمثميدا نمددحاب التوجددو االجتمددا   ويتددم  األشدلاص  : (Social) سة االجتما يدةالبي-
صددددمن ىددددذه البيسددددة بدددددن بدددديميا األ ا ددددية إن ددددانية ودينيددددة، كمدددددا يمتمكدددددون ميددددارات لألظيددددة 
وميددارات تتعمددل بالعبلبددات االجتما يددة لتحقيددل نىدددداييا المينيدددة، ويتجنبددون الموابدد  التدد  

 . قمية نو تتطمدب ميدارات جديدةتتطمب ح  مشاك  بطريقة 
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ويقابميا البيسة الممتزمدة، ويتمد  األشدلاص يد  ىدذه  : (Conventional)البيسة التقميدية-
البيسة بااللتزاا بالقوانين والقوا د واألنظمة، والرقبة ي  العم  مل نمدحاب ال دمطة والنألدوذ، 

 ميةويتجنبون المواب  الت  تحتاج إلى  بلبات شلمية وميدارات ج 

ويقابميا البيسة االبتمادية ويتم  األشددلاص صدمن  : (Enterprising) البيسة المرامرة-
ىدددذه البيسدددة بالقددددرة العاليدددة  مدددى ا دددتلداا الميدددارات االجتما يددددة والمألظيددددة لمقيدددادة وال ددديطرة 
والبحددث  ددن المكانددة، ويتمدد  ىددذا الدددنمط بدددالطموح وحدددب اال ددتطبلع، ويتجنددب األ مددا  

 .ب مجيودا  قمياالت  تتطم

ويقابميددا نمددحاب التوجددو الألندد  ويتمدد  ىدددؤالخ بالقددددرة  مددى  : (Artistic )البيسددة الألنيددة-
الأليددددا والتعبيددددر  ددددن المشددددا ر واألحا ددددديس الشلدددددمية، وتنألعددددد  بددددد ر ة وح ا ددددة، ولدددددى 
مدداحبيا القدددرة  مددى التعبيددر العدداطأل  وبددوة يددد  التعبيدددر  دددن الددذات، كمددا يتجنددب المشدداك  

ومدددن األيكدددار الرسي دددة يددد  نظريدددة ىوالندددد نن األيدددراد  .تددد  تتطمدددب التألا ددد  مدددل اآللدددرينال
ينجدددذبون لمميدددن التدددد  تمبدددد  حاجددداتيا الشلمدددية وتدددزودىا بالشدددعور بالرصدددا وتدددد مإل ليددددا 

 (10-48،ص1040الشيدية،)بممار دة ميداراتيا والتعبير  ن اتجاىاتيا

 دراسات سابقة

 :(8911دراسة الجبوري ) 

التربددددوي مدددن وجيددددة نظدددر المرشدددددين  اإلرشدددادالمددددعوبات التددد  يواجييددددا : الدراسععععة عنعععوان
 .التربويين والمدر ين

ىدددديت ىدددذه الدرا دددة الدددى المدددعوبات التددد  يواجييدددا المرشدددد التربدددوي ومدددا  :هعععدف الدراسعععة
   .الحمو  المنا بة ليذه المعوبات

مرشددد ومرشدددة تربويددة التيددرت  شددواسيا" مددن  90تكونددت  ينددة البحددث مددن  :عينععة الدراسععة
 ، التربوي باإلرشادمركز مدينة باب  وابصيتيا ونواحييا المشمولة 

 .ن تمد الباحث  مى اال تبانة المكونة من  ت مجاالت :أداة الدراسة
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الو دداس  االحمدداسية المتمثمددة بددالوزن المسددوي ومعامدد   نجددرى الباحددث الوسععالل ااحصععالية:
 .ارتباط بير ون لمعالجة البيانات الت  توم  اليو

تومددمت الدرا ددة الددى وجددود مددعوبات رسي ددية تواجددو المرشدددين التربددويين  :نتععالا الدراسععة
 .اإلرشاديوتحد من  مميا وابتمارىا  مى الجانب النظري ي   مميا 

المشددكبلت والمددعوبات التدد  تواجددو  مدد  المرشددد التربددوي يدد   :(8991دراسععة )راععوان 
 المدارس الحكومية ي  الصألة الرربية .

التعدر   مدى المشدكبلت والمدعوبات التد  تواجدو  مد  المرشدد التربدوي يد   هدف الدراسة:
 المدارس الحكومية.

 الصألة الرربية.مرشدًا ومرشدة موز ين  مى جميل مديرية  100 عينة الدراسة:
 بناخ مقياس درجة معوبة المشكبلت  ند المرشدين التربويين .: أداة الدراسة

 الو ط المرجإل والوزن المسوي. الوسالل ااحصالية:
 ددا اإلمكانيدة الماديدة والمعنويدة التد  ت دا د المرشدد  تومدمت الدرا دة الدى نتالا الدراسعة:

مرشددد، و دددا تددوير مكددان وتح ددين ظددرو   مدد  الرشددادية إلالتربددوي  مددى القيدداا باألنشددطة ا
ملمدددددص لممار دددددة  ممدددددو اإلرشدددددادي ، و ددددددا توصددددديإل مأليدددددوا اإلرشددددداد ألوليددددداخ األمدددددور 

 والمجتمل المحم .
 (:0282دراسة)جاسم 

المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانوية في  عنوان الدراسة:

 محافظة بابل

التربددوي  ددن طريددل كشدد  النقدداب  ددن المشدداك   اإلرشددادلتعددر   مددى اثددر ا هععدف الدراسععة:
 .الت  تواجو  م  المرشد التربوي ي  المدارس

ن يدد  ( مرشددة تربويددة يعممدو 10( مرشدد و)10مكوندة مددن ) لدرا دة ينددة ا  يندة الدرا دة:

 .1040 -1008المدارس المتو طة لم نة 
تحديدددددىا يدددد  صددددوخ ( يقددددرات تددددا 40ن دددددت الباحثددددة ا ددددتبانة تتكددددون مددددن ) :أداة الدراسععععة 

 .ميمات  م  المرشد التربوي والت  وردت ي  دلي   م  المرشد التربوي
 .والو ط المرجإل ومعام  ارتباط بير ون والن بة المسوية تالتكرارا الوسالل ااحصالية:
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تومدددمت الدرا دددة الدددى  ددددة نتددداس  اىميدددا ىدددو  ددددا وجدددود و ددد   دددن دور  نتعععالا الدراسعععة:
التربددوي ومددى تدددثير  مدى المجتمددل بشددك   داا و مددى المدر دة بشددك  لدداص و ان  اإلرشداد

 دددا تلمدديص  ىنددا  صددع  يدد  العبلبددة بددين المرشددد التربددوي واوليدداخ امددور الطمبددة وايصدداً 
الدى  ددا التألا د   باإلصدايةقرية لممرشدد التربدوي يحدو  بيندو وبدين اداخ  ممدو المكمد  بدو، 

 ري ية.بين المرشد التربوي والييسة التد
 دراسات سابقةالدراسة الحالية و  الموازنة بين

تنو ت اىدا  الدرا ات ال ابقة ح ب الموصو ات الت  تناولتيا وندوات بيا يا     
من رشاد التربوي اإل المعوبات الت  يواجييا التعر   (4896)الجبوري، يمنيا درا ة

 (90)يكانت حجا  ينتيا   باب ي  محايظة  وجية نظر المرشدين التربويين والمدر ين
 تواجو رسي ية معوبات وجود الى الدرا ة توممت ، درا تواداة لبنى مرشد ومرشدة وبد 

  مميا ي  النظري الجانب  مى وابتمارىا  مميا من وتحد التربويين المرشدين
المشكبلت والمعوبات  التعر   مى(8991دراسة )راوان بينما ا تيديت  .اإلرشادي

 ينة  ،الت  تواجو  م  المرشد التربوي ي  المدارس الحكومية ي  الصألة الرربية 
 مرشدًا ومرشدة موز ين  مى جميل مديرية الصألة الرربية. (100)الدرا ة

 دا  بناخ مقياس درجة معوبة المشكبلت  ند المرشدين التربويين . توممت الدرا ة الىو 
والمعنوية الت  ت ا د المرشد التربوي  مى القياا باألنشطة اإلرشادية اإلمكانية المادية 

وتح ين ظرو   م  المرشد، و دا توير مكان ملمص لممار ة  ممو اإلرشادي ، 
 و دا توصيإل مأليوا اإلرشاد ألولياخ األمور والمجتمل المحم .

ي  المدارس  تواجو  م  المرشدين التربويين المشكبلت الت   (1040ة)جا ا،درا نما  
توممت الدرا ة الى  دة  ( مرشدًة ،10( مرشدًا و)10حجميا) العينةوكانت  ، المتو طة

التربوي ومدى تدثير  مى المجتمل  اإلرشادنتاس  اىميا ىو  دا وجود و    ن دور 
بشك   اا و مى المدر ة بشك  لاص و ان ىنا  صع  ي  العبلبة بين المرشد التربوي 

 دا تلميص قرية لممرشد التربوي يحو  بينو وبين اداخ  واولياخ امور الطمبة وايصاً 
نما ري ية.الى  دا التألا   بين المرشد التربوي والييسة التد باإلصاية ممو المكم  بو، 

  .( مرشدًا ومرشدًة من مركز محايظة البمرة90) العينةالدرا ة الحالية حجا 
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ودرا ددددة ( 4889ودرا ة)رصددددوان( 4896اتألقددددت الدرا ددددة الحاليددددة مددددل درا ددددة الجبددددوري)   
( بدنيدددا وجدددود مدددعوبات رسي دددية تواجيدددو  مددد  المرشددددين التربدددويين وايتقدددارىا 1040)جا دددا

اإلرشادي، و دا تلمص قرية لممرشد التربوي ي  اقمب   مى الجانب النظري ي   مميا
   . االحيان

إما اإلجراخات األ ا ية المتبعة لتحديد مجتمل البحث و ينتو لتحقيل نىدا  البحث الحال  
 والو اس  اإلحماسية المتبعة.

 مجتمع البحث 
يتكون مجتمل البحث الحال  من المرشدين التربويين من الذكور واإلناث ي  مدارس    

 محايظة البمرة والبالغ  ددىا )( مرشدًا ومرشدًة منيا )( مرشدًا و)( مرشدًة 
 عينة البحث

( نن يكون حجا  ينة التحمي  اإلحماس  بما ال يق  Nunnally,1978ننم ) ابترح   
 (.18،ص1040ة من مجموع يقرات المقياس)الكبي  ، ن لم ة نشلاص لك  يقر 

( يقرة يعميو 46وبما نن يقرات المقياس المعد لقياس نىدا  البحث الحال   ددىا )    
وكما  مرشدةً ( 30) مرشداً ( 80)موز و  ، مرشدًا ومرشدةً  (90تكون  ينة البحث الحال )

 (.4موصإل ي  جدو )
 (4جدو  )

  ينة البحث
 المجموع  دد المرشدين

 اإلناث الذكور
80 30 90 

  أداة البحث
وكما  ىا الباحث  مى األدبيات والدرا ات ال ابقة  موماً اوالمراجعة الت  نجر  االطبلعبعد  

 . ندناهمبين 
 .المطبل  مى المرشدين ي  محايظة برداد( المطبل  مى 4896،الجبوريمقياس) -

 ( المطبل قمى المرشدين ي  محايظة باب .   1040مقياس)جا ا، -
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بناخ وبعد الذ آراخ األ اتذة الملتمين ي  اإلرشاد النأل   والعموا التربوية والنأل ية تا      
 ا ومبلسمتيامبلحيتيلمعرية  و رصيا  مييا،  (4ي  مورتو األولية ممحل) يقرات ا تبيان

 ت الت  تواجو  م  المرشد التربوي،المعوبانو يقيس لعينة نىدا  البحث الحال  ، إذ ا
 ( يوصإل  ن ماخ اللبراخ. 1)وممحل

 خطوات بناء المقياس 
 ( Face validityصالحية الفقرات )الصدق الظاهري(: )  

نبر  نن يكون  نوانو يبدو مادبًا لآللرين ي االلتباريد  المدل الظاىري نن       
 (.360،ص1004اليادي ) بد محتواه  متنا بًا مل

لررض التعر   مى مدى مبلحية الألقرات الت  تقيس الظاىرة النأل ية المدرو ة الت      
تتج د ي  مشكمة البحث الحال  لمحمو   مى المدل الظاىري لممقياس، يقد تا  رصو 
 مى مجمو ة من المحكمين ذوي االلتمامات التربوية والنأل ية مل تعري  المترير  مى 

لتزا بيا الباحث  ند تحديد الممطمحات وذل  إلمدار صوخ نىدا  البحث الحال  الت  ا
متيا وبد بمغ  دد خحكا اللبراخ  مييا وبيان مدى مبلحيتيا و بلمة مياقتيا و مبل

 ( يوصإل ذل .1)وملحق، لبراخ( 8) اللبراخ
الألقرات الت  كانت  جميل  و مى صوخ آراسيا ومنابشاتيا وتوجيياتيا تا اإلبقاخ  مى   

نية يقرة من يقرات المقياس  ا تبعاد، إذ لا يتا حذ   نو %( يدكثر90ن بتيا المسوية )
المعوبات الت  تواجو  م  وبدرتو  مى بياس  ومبلحيتواألمر الذي يد   مى مدل 

 ند المقارنة بين  دد اللبراخ الموايقين   المرشد التربوي ي  مدارس مركز محايظة البمرة
 (.1دد اللبراخ قير الموايقين ، وكما ي  جدو  )و 

 (1جدو )
 . ا تبانة المعوباتاللبراخ الموايقون والرير موايقون  مى مبلحية يقرات 

 دد  الألقرات
 الألقرات

الن بة  اللبراخ
 المسوية

المجموع 
الكم  
 لمألقرات

قير  موايقون
 موايقون

4 ،1 ،3 ،1 ،8 ،6 ،3 ،9 ،8 ،40 ،
44 ،41 ،43 ،41 ،48 ،46  

 
46 

 
8 

 
- 

 
400% 

 
38 
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 ثبات المقياس 
 طريقة التجزلة النصفية

الباحث ح اب ثبات المقياس بطريقة التجزسة النمألية ، وذل   ن طريل ح اب  نجري   
الألردية والزوجية بعد تمحيحو بمعادلة  بيرمان  لألقراتبيمة معام  االرتباط بين درجات ا

(، 0,84وبمرت بيمة معام  التجزسة النمألية لممقياس )( ،Spearman Brownبراون ) -
 .دن المقياس يتمتل بمعام  ثبات مرتألل ومقبو ي لذا

من تجانس نمأل  المقياس وتمت معالجة الألرل ي   دد الألقرات  التدكدوبد تا      
ا تمارات  ( ا تمارة من80ية كالتال : التيرت  ينة  شواسية بمرت )الزوجية والألرد

المقياس الى يردية وزوجية ولمتحقل من تجانس  ب مت يقرات إذتحمي  الألقرة. ل  مقياسال
( و ند 0.39كانت بيمة الن بة الألاسية المح وبة ى  ) ،إذ ( الن بة )الألاسية وجدتالنمألين 

انيا قير دالو معنويا وبذل  تحقل شرط التجانس بين  الجدولية تبين مقارنتيا بالقيمة
%( وبا تلداا 99)   ن بين درجات النمألين يبمغو معام  ارتباط بير  إيجاد النمألين ثا تا

 .%( 84 بيرمان براون التمحيحية بمغ معام  الثبات بيذه الطريقة ) معادلة
وبعد تحقيل المدل والثبات لممقياس امبإل جاىزًا لمتطبيل ي  مورتو النياسية    

 (.3ممحل)
 .التربوي المرشد عمل تواجه التي الصعوبات مقياس مبررات

 .بيا يا المراد ال مة لقياس  ميو اال تماد يمكن -
 . والبناخ الدبة شروط ييو تويرت -
 . جيدة  ايكومترية ؛ بلماسص يتمتل -
 ما  وح ب مالحة، المقياس يقرات جميل تعتبر لذا ، اللبراخ من% (400)  ن بة نيده -

 (.1) جدو  ي  موصإل
 البحث إجراخ يتا الت  واللماسص المجتمل بنألس المتمثمة الدرا ة مل يتألل ما وىذا   

 . ميو الحال 
 تصحيح المقياس

( لمقيداس 4، 1، 3، 1) االوزان طيدت نوزان المقيداس نج  الحمو   مى ت اوي نمن      
المددعوبات (. ولمددا كددان  دددد يقددرات مقيدداس  نددادرًا، نبددداً ،  نحياندداً  ،داسمدداً )  الدددرجاتربددا   
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( يقدددرة يالدرجدددة الكميدددة لممقيددداس تتددددراوح 46يتكددددون مدددن ) التددد  تواجدددو  مددد  المرشدددد التربدددوي
 .درجة (10والو ط الألرص  لممقياس يبمغ)درجة.  (61-46)بين
  االستطالعية العينة  

اإلحماسية(  العينة)قير مرشد ومرشدة( 40)ا تطبل ية   مى  ينة تطبيل المقياستا      
 المقياس بمورتو النياسيةلموبو   مى ال مبيات الت  يمكن إن تواجو الباحث إثناخ تطبيل 

, إذ كان وبت ممئ والحمو   مى ثبات ةاال تمار  خلمم وكذل  لمعرية الوبت الم تررل 
 ( دبيقة . 41-9 تمارة يتراوح بين )اال

 : لممقياس التطبيق النهالي    
جراخ التجربة اال تطبل ية تا توزيل  المقياسبعد االنتياخ من التدكد من مبلحية      وا 

 ينة البحث  نيراد مى   (1049-1043من العاا الدرا  )  األو ي  الألم   المقياس
الباحث تألريغ البيانات ا تمادا  مى مألتاح ح  ن سمة  نجرىوبعد جمل إجابات العينة 

الو اس  وبعد ذل   م  الباحث  مى إيجاد  ،المقياس لمحمو   مى الدرجات اللاا
 .اإلحماسية

 
 الوسالل ااحصالية:  

 الن ب المسوية إليجاد المدل الظاىري. .4

 إليجاد الثبات. االرتباط الب يط بير ون معام  .1

 . المسويالمرجإل والوزن الو ط  .3
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وتأل ير ومنابشة  ليديو   يتا  رض النتاس  الت  توم  إلييا البحث الحال  ويقًا و       
 .النتاس 

بددد تومدد  .الصعععوبات التععي تواجععه عمععل المرشععد التربععوي التعععرف عمعع  : الهععدف الول 
 .(3البحث الحال  إلى النتاس  المبينة ي  جدو )

 (3جدو  )
 الو ط المرجإل والوزن المسوي لك  يقرة 

 الوزن الملوي الوسط المرجح البدالل ت الفقرة المرتبة
 أبدا   نادرا   أحيانا دالما  

8 88 37 0 7 0 7.17 96.17 
0 87 19 1 6 - 7.12 96.22 
7 81 16 9 6 8 7.37 97.06 
1 82 12 80 3 8 7.11 92.91 
6 3 61 80 1 1 7.11 11.11 
1 81 68 81 1 7 7.11 11.62 
3 1 13 02 88 0 7.12 16.22 
1 7 16 06 1 1 7.79 11.19 
9 80 01 01 02 1 0.92 30.62 
82 86 06 89 06 88 0.37 11.06 
88 9 02 02 76 6 0.19 13.06 
80 1 86 00 77 82 0.67 17.06 
87 1 81 08 70 9 0.71 69.71 
81 6 86 02 02 06 0.78 63.36 
86 0 82 02 02 72 0.87 67.06 
81 8 87 87 02 71 0.21 68.62 

      
 ربمة  م  األكثر نىمية والت  تؤدي إلى الثمان المعوبات يوصإل الجدو  ال ابل ننل      

كانت  مى الترتيب التنازل  اآلت :  المرشدين والمرشداتتبعًا لتقديرات  المرشد التربوي
بمة ( )43(، يقرة)التربوي لبللتبارات النأل ية المقننةايتقار مكتب المرشد ( )44الألقرة)

ازدحاا الطمبة ي  المألو  )  (41الألقرة) ، (نثناخ اللدمة ي  الدورات التطويرية لممرشدين
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لو  الطمبة ( )3والألقرة) ، (صع  متابعة األى  لمشكبلت نبناسيا()40، والألقرة) (الدرا ية
يلشى اولياخ األمور من المرشد بكش  ) (46(، والألقرة) من  رض مشكبلتيا  مى المرشد

(، والألقرة معرية نولياخ األمور بدىمية  م  المرشد التربوي()بمة 9والألقرة ) ( ،ا رار األ رة
-7.17(، يقد تراوح الو ط المرجإل ما بين)ليس لممرشد قرية لامة ي  المدر ة) (3)

 .(11.19-96.17( والوزن المسوي ما بين)7.79
والت   ن بله ، المعوباتالثمان األدنى نىمية من تم   المعوباتبينما بينت النتاس  نن     

 المرشدين والمرشداتتبعًا لتقديرات   ربمة  م  المرشد التربوي ي  المدارستؤدي إلى 
(، انألراد إدارة المدر ة باتلاذ القرار) (41كانت  مى الترتيب التنازل  كاآلت : الألقرة)

الصع  ) (8(، والألقرة)صع  بدرة الطمبة بقدرة المرشد  مى ح  مشكبلتيا) (48والألقرة)
(، انلألاض بنا ة المدير والمدر ين باإلرشاد) (1(، والألقرة)ي  اإل داد العمم  والمين 

التربوي  )تكمي  المرشد( 8( ، والألقرة))ايتقاد التعاون بين إدارة المدر ة والمرشد( 6والألقرة)
(، نقص اللبرة العممية ي  مجا  اإلرشاد() 1(، والألقرة)ي  ن ما  إدارية ي  المدر ة

 -1,80(، يقد تراوح الو ط المرجإل ما بين)الرقبة ي  العم  اإلرشادي()صع  4والألقرة)
 .(84,80 – 31,80( والوزن المسوي ما بين)1,06

جميل  و ند مقارنة ىذه النتاس  مل نتاس  الدرا ات ال ابقة تبين ننيا تتألل مل       
، بمة الدورات  ايتقار مكتب المرشد التربوي لبللتبارات النأل ية المقننةبوجود  الدرا ات

ازدحاا الطمبة ي  المألو  الدرا ية، صع  متابعة  التطويرية لممرشدين ي  نثناخ اللدمة،
ت نبناسيا، لو  الطمبة من  رض مشكبلتيا  مى المرشد ، يلشى اولياخ األى  لمشكبل

األمور من المرشد بكش  ا رار األ رة، بمة معرية نولياخ األمور بدىمية  م  المرشد 
 .التربوي، ليس لممرشد قرية لامة ي  المدر ة

كبار ويرى )ادلر( إلى نن ك  البشر يبدؤون الحياة بمشا ر النقص ومعتمدين  مى ال   
لت تمر الحياة ، نما بيرن ننل المرشد ي عى إلى إ ادة تنظيا حاالت األنا وا تقرارىا إلى 

وقايتيا من اإلح اس. والوجوديون يرون الكألاح من نج  اإلح اس بدىمية الحياة 
  المألات البارزة لئلن ان وكثير من المرا ات الكامنة الت  تديل الناس إلى اإلرشاد.

التربوي نن يتحم  المعوبات ويكايإل  ويثابر ي   ممو ألج  ننجاح يعمى المرشد     
 العممية التربوية. 
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  االستنتاج
 ى  : الت  تواجو  م  المرشد التربوي ي  مدارس مركز محايظة البمرة  المعوباتإنل      
  دا وجود قريو ملممو لممرشد التربوي ي  نقمب المدارس. -4
 . وبمة تأليميامعوبات لامة باأل رة والمجتمل  -1
 معوبات مرتبطة باإلمكانات المادية والبشرية .  -3
 .  و دا دلوليا ي  دورات تطويرية معوبات مرتبطة بإ داد  -1
 .  وازدحاا الطمبة ي  المألو  الدرا ية معوبات لامة بإدارة المدر ة -8
 معوبات لامة بالتدريب واإلشرا  .  -6
 .  المرشد التربويمعوبات مرتبطة بشلمية  -3
المرشد التربوي وصع  بدرتو  مى ح  معوبات مرتبطة بمدى تجاوب الطبلب مل  -9

 المشكبلت.
 التوصيات

 تويير اإلمكانيات المادية والمعنوية لممرشد التربوي. -
 لممرشد التربوي. المقننةتويير  االلتبارات النأل ية  -
 واللطباخ .توصيإل مأليوا اإلرشاد التربوي ألولياخ األمور  ن طريل و اس  اإل بلا  -
 تويير قرية ملممو لممار ة  م  المرشد التربوي . -
 تطوير ميارات المرشد التربوي من لبل  مشاركتيا ي  دورات تدريبية وتطويرية. -
 ذات األىدا  الوباسية والنماسية بشك  دوري. لممرشدين  قد ندوات ومحاصرات إرشادية  -

 المقترحات
 .و بلبتيا باإلرشاد التربوي المعوبات والمعوبات لعينو نلرى إجراخ درا ة لمعرية  -
ومقارنتيا ماى  المعوبات الت  تواجو  م  المرشد التربوي إجراخ درا ة م حية لمعرية  -

 بين المحايظات العرابية.
 إرشادية لامة لممرشدين التربويين تتوير يييا المراجل اإلرشادية الحديثة.تويير مكتبة  -
 اإلمكانات البشرية والمادية الت  ت يا ي  نجاحو لممار ة ندواره المينيةنىمية تويير   -

 والتربوية
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 العربية المصادر
 
،دار اليددددددازوردي العمميددددددة لمنشددددددر 4،مددددددروان ،البحددددددث التربددددددوي المعامددددددر،ط حددددددوي  نبددددددو -

 .1004والتوزيل، مان،االردن،

(: طرل تعميا المرة العربية ، الطبعدة ال اد دة ، القداىرة، 4889،محمد  بد القادر) نحمد -
 مكتبة النيصة الممرية 

المشددكبلت التدد  تواجددو  مدد  المرشددد التربددوي يدد  المدددارس  (:1040جا ددا، زينددب كدداظا) -
العدددد  ، 48المجمددد  ، العمددوا اإلن ددانية ،مجمددة جامعددة بابدد   ، الثانويددة يدد  محايظددة بابدد 

(1 : )1044. 

التربدوي مدن  اإلرشدادالمدعوبات التد  تواجدو  ، رمدإل(: 4896)الجبوري ، بداس رمصدان  -
، )ر دددالة ماج دددتير قيدددر  بردددداد جامعدددة ،  والمدر دددينوجيدددة نظدددر المرشددددين التربدددويين 

 مشورة (.

(: اإلرشدددداد النأل دددد  يدددد  المدر ددددة ،الطبعددددة األولددددى، دار 1043)اللطيددددب، مددددالإل نحمددددد -
 لمنشر والتوزيل،  مان، األردن.الم يرة 

مندددداى  البحددددث التربددددوي ،وزارة التعمدددديا العددددال  ،جامعددددة  ، داود،  زيددددز ح ددددن، وآلددددرون -
 .4880برداد،

طدرل تعمدا المردة  شداد التربدوي، القداىرة،إلر التوجيدو وا (:4891)حامد  بدد ال دبلا ، زىران -
 .العربية، الطبعة ال اد ة

،دار الكتددددداب 4رشددددداد النأل ددددد  لؤلطألدددددا  ،ج(: اإل1040 دددددعألان، محمدددددد نحمدددددد إبدددددراىيا) -
 الحديث، القاىرة ،ممر.

(: نظريدددددات االرشددددداد والعدددددبلج النأل ددددد  ،دار قريدددددب 4886محمدددددد محدددددروس) ، الشدددددناوي -
 لمطبا ة والنشر، القاىرة.

(: المددعوبات التدد  تواجددو نلمدداس  التوجيددو 1040الشدديدية، ىدداجر بنددت محمددد  بدددا ) -
األ ا ددد  ب دددمطنة  مدددان مدددن وجيدددة نظدددرىا، ر دددالة المينددد  يددد  مددددارس مدددا بعدددد التعمددديا 

 ماج تير، جامعة مؤتو.
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(: اظريزززا  اار زززاد  9999العززز،  ع دزززعيد حدزززالع وي زززد العزززاد  ع جزززود  يززز،    -

 عاألردن. عيمان والعالج  الافدلع الط عة األولى عمكت ة دار الثقافة للا ر والتو،يع

  .4891نشورات الجامعية م، ال، بيروت1كبلس ، جورج، االل نة ولرة الطأل  العرب  ط -

 ، القاىرة8(: مجمل المرة العربية، ط1044)الو يطالمعجا  -
(: الصززال ة ال يصززية ويال تعززا 1199مكززل ع لطيززز  ززا،  ع وحدززن ع ززرا  محمززد   -

مركز، الدرادزا  التر ويزة  ع  تقدير  الذا  لزد  التدريدزيين فزل الجامعزة عجامعزة   زداد

 . 01-151(ع ص19واأل حاث الافديةع مجلة ال حوث التر وية والافدية عالعدد 

(: م ززادا التوجيززإل واار ززاد الافدززلع الط عززة الثاايززة ع دار 1191ملحزز ع دززامل محمززد  -

 المدير  للتو،يع والا رع يمانع االردن. 
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 (9ملحق 

 االدت ااة فل صورتعا األولية

قير  مالحة مصمون الألقرة ت
 مالحة

 بحاجو إلى تعدي 

    صع  الرقبة ي  العم  اإلرشادي 4

    نقص اللبرة العممية ي  مجا  اإلرشاد 1

    ليس لممرشد قريو لامة ي  المدر ة 3

    انلألاض بنا ة المدير والمدر ين باإلرشاد 1

    تكمي  المرشد التربوي ي  ن ما  إدارية ي  المدر ة 8

    ايتقاد التعاون بين إدارة المدر ة والمرشد 6

    مشكبلتيا  مى المرشدلو  الطمبة من  رض  3

    بمة معرية اولياخ االمور بدىمية  م  المرشد التربوي 9

    الصع  ي  اإل داد العمم  والمين  8

    صع  متابعة األى  لمشكبلت نبناسيا 40

    ايتقار مكتب المرشد التربوي لبللتبارات النأل ية المقننة 44

    واتلاذ القرارانألراد ادارة المدر ة بح  المشكبلت  41

    بمة الدورات التطويرية لممرشدين ي  نثناخ اللدمة 43

    ازدحاا الطمبة ي  المألو  الدرا ية 41

    صع  ثقة الطمبة بقدرة المرشد  مى ح  مشكبلتيا 48

    يلشى نولياخ األمور من المرشد بكش  ن رار األ رة 46
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 (1ملحق 

 ادما الي را 

المقب  ت
 العمم 

 مكان العم  االلتماص األ ماخ

 كمية التربية لمعموا اإلن انية، جامعة البمرة اإلرشاد النأل    ياد إ ما ي  مالإل د . ن 

 كمية التربية لمعموا اإلن انية، جامعة البمرة اإلرشاد النأل    بد الكريا قال   ن.ا. د 

 لمعموا اإلن انية كمية التربية، جامعة البمرة طراسل تدريس نبي  كاظا نيير ن.ا. د 

مديرية تربية البمرة ، الكمية التربوية  اإلرشاد النأل   طالب  رحان شأليل ا. د 
 المألتوحة

مديرية تربية البمرة ، الكمية التربوية  اإلرشاد النأل    بد الكريا لم   اجت ا. د 
 المألتوحة
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 (1ملحق 

 التر و   صورتإل الاعائيةمقياس الصعو ا  التل تواجإل يمل المر د 

 أ دا   اادرا   أحيااا   دائما   مضمون الفقر   

     ضعز الر  ة فل العمل اار اد  9

     اقص الي ر  العلمية فل مجال اار اد 1

     ليس للمر د  رفإل ياصة فل المدردة 1

     اايفاض  ااية المدير والمدردين  اار اد 0

     أيمال إدارية فل المدردة تكليز المر د التر و  فل 5

     افتقاد التعاون  ين إدار  المدردة والمر د 6

     يوز الطل ة من يرض م كالتع  يلى المر د 7

      لة معرفة اوليا  االمور  أهمية يمل المر د التر و  8

     الضعز فل اايداد العلمل والمعال 9

     ضعز متا عة األهل لم كال  أ اائع  91

     المقااةافتقار مكتب المر د التر و  لاليت ارا  الافدية  99

     القرار واتياذاافراد ادار  المدردة  حل الم كال   91

      لة الدورا  التطويرية للمر دين فل أثاا  اليدمة 91

     ا،دحا  الطل ة فل الصفوز الدرادية 90

     م كالتع ضعز ثقة الطل ة  قدر  المر د يلى حل  95

      أدرار األدريي ى أوليا  األمور من المر د  ك ز  96

 

 

 

 

 

 

 


