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  الصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي في مدارس مركز محافظة البصرة 

  ملخص البحث

مركز محافظة عمل المرشد التربوي في مدارسالصعوبات التي تواجه للتعرف على البحثاجري هذه 

تربیة مرشدة تربویة یعملون في مدارس ) ٣٠(مرشد و) ٥٠(، فكانت عینة البحث مكونة من البصرة

  .٢٠١٨- ٢٠١٧محافظة البصرة للعام الدراسي

اعتمد الباحث منهج البحث الوصفي للوصول الى النتائج وتحلیلها وتفسیرها البحثولتحقیق هدف 

اداة لبحثه ووسیلة للوصول الى هدفه ،اما بنىمقیاس الصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربويولهذا 

والوسط المرجح ومعامل ارتباط بیرسون والنسبة المئویة ،وقد تالتكراراالوسائل االحصائیة فهي 

افتقار مكتب المرشد التربوي لالختبارات النفسیة المقننة، وقلة توصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها 

، ازدحام الطلبة في الصفوف الدراسیة ضعف متابعة ) الدورات التطویریة للمرشدین في أثناء الخدمة

الصعوباتقد تبدو ان هذه بنائهم ، خوف الطلبة من عرض مشكالتهم على المرشداألهل لمشكالت أ

لها واقعها صعوباتانها الباحثلمسه یالتعوق عمل المرشد التربوي ولكن في حقیقة االمر ان ما 

  .المؤثر في سیر عمل المرشد التربوي 

Difficulties facing the work of the educational council in the schools of 
Basra Governorate Center.

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 

  مشكلة البحث

ألنه یدخل في اإلرشاد التربوي میدانًا مهمًا من میادین العملیة التربویة والتعلیمیةدیع

مجاالتهـــا بـــدءًا بشخصـــیة المـــدرس وجمیـــع العـــاملین فـــي العملیـــة التربویـــة فـــي المدرســـة كل

، وتكـــون العالقـــة بـــین اإلرشـــاد والتربیـــة لتحقیـــق التوافـــق النفســـي واألكـــادیمي واالجتمـــاعي 

یــة اإلرشــاد ال یمكــن أن تتجــزأ مــن العملیــة التربویــة ، فالصــعوبات التــي عالقــة تكامــل فعمل

  .تواجه المرشد التربوي هي نفسها تواجه العملیة التربویة 

إن تقدم الحیـاة اإلنسـانیة وتعقـدها تجعـل وجـود عـدد غیـر قلیـل مـن المرشـدین یعـانون 

االســریة واالجتماعیــة ،نتیجــة للتغیــرات والتقلبــات مــن الصــعوبات فــي تعــدیل ســلوك الطلبــة 

القلق والتوتر المرتبط بكل ذلـك وقـد انعكسـت وازدیادواالقتصادیة المصاحبة لذلك التغییر ،

  .على االفراد وبخاصة طلبة المدارسآثار تلك التغیرات 

والبــد مــن التطــرق إلــى موضــوع الصــعوبات التــي تواجــه عمــل المرشــد التربــوي ، ممــا 

من اجل النهوض الى واقع تربوي وعلمـي صعوباتالسلط الضوء على هذه یالباحث جعل

  :لدراسة هذه المشكلة التي یمكن صیاغتها من خالل التساؤل اآلتيسلیم  ،

  هل هناك صعوبات تواجه عمل المرشد التربوي في مدارس مدیریة تربیة محافظة البصرة؟ 

  . والبحث الحالي سیجیب عن التساؤل أعاله 

  :أهمیة البحث

علـى بنـاء المرشد التربوي والمربي التربويالتربیة الى توفیر البیئة التي تساعدوزارة تهدف 

الحسنة من والتربویة مكنه من اكتساب الصفات االجتماعیة بناًء صحیحًا إذیشخصیة الفرد 

  .ونفسیاً " وعقلیا" خالل النمو المتوازن جسمیا

امن متغیـرات وهـذهما حولمع فالتعلیم یعنى بمساعدة الفرد على التكیف والتفاعل        

بجانــب مــن العلــوم والمعــارف والتفكیــر الســلیم باإلحاطــةالتكیــف یحتــاج الــى وعــي متمثــل 

  .) ٣٣،ص١٩٨٤كالس،(الستیعاب مفردات البیئة 

ن المدرســة هــي مــن یحقــق غایــة التعلــیم ،فهــي تســعى الــى تــذلیل الصــعاب والتغلــب إلهــذا فــ

ــة فــــي  أثنــــاء دراســــتهم بمــــایحقق االنــــدماج الدراســــي علــــى المشــــكالت التــــي تعتــــرض الطلبــ
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االجتمـــاعي واالكـــادیمي اإلرشـــادواالجتمـــاعي بـــین الطلبـــة ، فتقـــوم بتوجیـــه الطلبـــة بطـــرق 

مـــن احتیاجـــاتهموتـــوعیتهم وتنمیـــة شخصـــیاتهم مـــن خـــالل البـــرامج والفعالیـــات التـــي تـــوفر 

  )  .٨٥،ص٢٠٠١ابو حویج ،(خدمات ارشادیة خاصة 

التربوي مساعدة الطالب على اكتشاف قدراته وامكانیاته الدراسیة فهو اإلرشادُعدلهذا       

الــى مســاعدته علــى اختیــار التخصــص المناســب باإلضــافةیرســم لــه خطــة دراســیة واضــحة 

وكذلك على التكیف مع بیئته الدراسیة واالجتماعیة والعلمیة عـن طریـق امـداده بالمعلومـات 

الــى الخــط الســلوكي االمثــل الــذي یمكنــه مــن النجــاح فــي الكافیــة والمناســبة بهــدف الوصــول 

  )٤٥ص,١٩٩٠داود،.(تحقیق اهدافه في الحیاة داخل المؤسسة التعلیمیة وخارجها

متخصصـین فـي هـذا المجـال لمسـاعدة الطالـب أفـرادعن طریق اإلرشادوتتحقق مهمة     

مسیرة الطالـب العلمیـة على التوافق النفسي واالتزان االنفعالي لتجاوز كل مامن شأنه یعیق 

  .)١٣،ص١٩٨٢زهران،.(والعملیة

یفكـرون ویشـعرون ویتصـرفون فـي آن واحـد ولـم یعتقـد بـأن األفـرادأن Ellis)(إلـیسویـرى 

خیرون أو شریرون ، بل أنهم بكل بسـاطة مخلوقـات بشـریة ال أكثـر وال أقـل ، ولـدوا األفراد

اً فطریـاً ائلـة والثقافـة وأن لـدیهم اسـتعدادولدیهم نزعات للصراع الداخلي ، وأنهم یتأثرون بالع

ومــیًال مكتســبًا ألن یكونــوا غیــر عقالنیــین ، وینظــر إلــى البیئــة وٕالــى مرحلــة الطفولــة علــى 

( أنهمــا یســاعدان ذلــك المیــل الفطــري لتكــوین األفكــار غیــر العقالنیــة               ونموهــا

).٣٨٧،ص٢٠١٣الخطیب،

ــ     مــن خــالل " وعملیــا" وي هــو الشــخص المؤهــل علمیــاوعلــى هــذا االســاس فالمرشــد الترب

یــق عــن طر " ، ومــن ثــم یــتم االعــداد تربویــاللعلــوم اإلنســانیةكلیــة التربیــة طبیعــة دراســته فــي 

  .دورات تأهیلیة تعد لهذا الغرض

التربیـــة والتعلـــیم واإلرشـــاد التربـــوي والنفســـي عملیـــات متكاملـــة بعضـــها یكمـــل بعضـــًا ولهـــا ف

ـــرت وتطـــّورت عّمـــا كانـــت علیـــه ســـابقًا إذ أهـــداف موحـــدة ونالحـــظ  أّن وظیفـــة المدرســـة تغّی

أصـــبحت المدرســـة هـــي التـــي ُتعـــد وتُنّمـــي التلمیـــذ مـــن الناحیـــة الصـــحیة والنفســـیة والعقلیـــة 

الفردیــة والجماعیــة التــي تواجــه التلمیــذ، كالتواالجتماعیــة والروحیــة ثــم أخــذت تهــتم بالمشــ

صــیة التلمیــذ راصــدًا لســلوكیاته قــادرًا علــى توجیــه متابعــًا لشخالتربــويوبــذلك یكــون المرشــد

تتضـح .النصائح واإلرشادات المناسبة لـه والمـؤثرة فـي نفسـیته بوصـفه األب الروحـي للتلمیـذ
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العملیـــة التربویـــة وهـــو تحدیـــد فـــي حیـــوي ومهـــمٍ موضـــوعٍ بحثفـــيأهمیـــة البحـــث فـــي كونـــه ی

ن أهمیــة البحــث فــي مــا مــفــي المــدارس وتكالصــعوبات التــي تواجــه عمــل المرشــد التربــوي 

  :یأتي

.التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه المرشد التربوي في المدارس-

لوضــــع آلیــــه للــــتخلص مــــن هــــذا البحــــث إســــهامًا فــــي مجــــال العملیــــة التربویــــةدعــــیُ -

.الصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي

ني منهـا المرشـد یساعد المسؤولین فـي وزارة التربیـة معرفـة أهـم الصـعوبات التـي یعـا-

.التربوي في المدارس 

المرشـــد فـــي فـــتح المجـــال أمـــام المزیـــد مـــن الدراســـات حــــول لبحـــثااســـاعد هـــذیقـــد -

  .التربوي ودوره في العملیة التربویة 

  :هدف البحث

  :یهدف البحث الحالي إلى

.التعرف على الصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدرسة-

  :حدود البحث

  :البحث الحالي على یتحدد 

-٢٠١٧المرشـــدین التربـــویین فـــي مـــدارس تربیـــة محافظـــة البصـــرة المركـــز للعـــام الدراســـي 

٢٠١٨  

  :تحدید المصطلحات

ــــــــن : الصــــــــــعوبات لغــــــــــةً  ــــــعب(الصــــــــــعوبة مشــــــــــتقه مــ ــــــر) صــــ ــــــــى العســــ ــــم (بمعنــ المعجــــــ

  .)٣٦٤،ص٢٠١١،الوجیز

  :عرفها كل من : الصعوبات اصطالحاً 

ــــائق یحـــــــــول دون"): ١٩٩٨أحمـــــــــد ،( ــــل كـــــــــل عـــــ ــــة إلـــــــــى الحــــــ ـــــراد العینـــــ توصــــــــــل أفــــ

  ) .١٩،ص١٩٩٨أحمد،("السلیم

Staulters,2006) :(" ـــــــم ـــــي أو ذاتـــــــي او تعلیمـــــــي یعیـــــــق أو یقیـــــــد تعل إي ظـــــــرف بیئــ

  .)Staulters,2006,p:17("الفرد
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هي المعوقات التـي ال یسـتطیع المرشـد التربـوي للوصـول إلـى : التعریف النظري للصعوبات

  .حلها أو التخلص منها

علـــى هـــي الدرجــة الكلیـــة التــي یحصـــل علیهــا المســـتجیب:اإلجرائـــي للصـــعوباتالتعریــف

  .الُمِعدة في هذا البحثفقرات استبانة الصعوبات

  :عرفه كل من: المرشد التربويتعریف 

هــــو كــــل العــــاملین فــــي مجــــال مهــــن ":)(Schram& mandel,1986ســــجرام ومنــــدل

للتعبیـــر عـــن مشـــاعرهم المرتبطـــة المســـاعدة اإلنســـانیة یعملـــون علـــى مســـاعدة مسترشـــدیهم 

بموقف أو مشكلة معینة وتوضیحها لهم والبحث عن الموارد الضـروریة لمقابلـة مسترشـدیهم 

  ).Schram& mandel,1986,p:34("واستعمالها وتحسینها

هــو الشــخص المؤهــل علمیــًا لتقــدیم المســاعدة المتخصصــة "): ٢٠٠٠(ابــو عبــادة ونیــازي

أبـو ("واالجتماعیـةهون بعض الصـعوبات والمشـكالت النفسـیة والجماعات الذین یواجلألفراد

  .)٣٥،ص٢٠٠٠عبادة ونیازي،

  :إطار نظري ودراسات سابقة

  التي تواجه عمل المرشد التربويصعوباتال

هناك بعض الصعوبات التي تقف حجر عثرة في أي طریق عمل والتي البد من إیجاد 

  .بتمیزحلول لها حتى یستطیع اإلنسان مواصلة عمله 

والتي تحول دون , لدیهم الكثیر من المشاكل الخاصة بهمالمرشدین التربویینهناك بعض 

محل تأدیتهم لعملهم كأن یكون ال یرغب في المدرسة التي وضع فیها ألنها بعیدة عن

أن یكون لدیه بعض العقد النفسیة التي تمنعه أو  شخصیته ضعیفةكونأو أن تسكناهم

من دراسة شخصیاتهم المرشدینلذا البد قبل تعیین هؤالء , من التواصل مع الطالب

  .ومعرفة مدى قدرتهم على العطاء في المدارس

من الذین أكدوا على شخصیة المرشد التربوي كمتغیر فعال في ) Moser(ویعد    

مرشد هي أكثر المتغیرات أهمیة لمساعدة اآلخرین ، إن شخصیة ال: إذ یقول،نجاحه
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، هفنجاحه یعتمد على درجة كبیرة على سماته الشخصیة بغض النظر عن مستوى تدریب

ولم ینكر أحد أهمیة التدریب والفهم العلمي ، إذ أّن من الصعب أن یقال بأن التدریب 

لمرشد التربوي ، ولكن من دائمًا یأتي من حیث األهمیة في الدرجة الثانیة بعد شخصیة ا

المنطقي أن یقال بأّن الواحد منهما ال فائدة منه دون اآلخر ، وأن كل واحد ما هو إال دالة 

  ).Moser,1963,p:197(اآلخر

في بدایة عمله هو توقع اآلخرین أن لدیه العصا المرشد التربويإن الصعوبة التي یواجهها

غیر منطقي كما أن السحریة التي یمكن عن طریقها حل جمیع المشكالت وهذا قطعاً 

التربویة في المدرسة وأهمیتههاإلعالم التربوي ال یعطي مساحات للحدیث عن عمل

  .والمجتمع

جتماعیة المتشابكة المعقدة والتي االلتقاء لعدد كبیر من العالقات االوتمثل المدرسة نقطة 

یتخذ التفاعل االجتماعي والقنوات التي یجري فیها التأثیر االجتماعي أرضًا خصبه لعملیة 

  :اإلرشاد النفسي والتربوي ، فالمدرسة كونها وحدة اجتماعیة مستقلة تتمیز بما یلي

.إّن المدرسة تضم أفرادًا معینین هم التالمیذ والمدرسون-

.ة لها تكوینها وتنظیمها الواضح المحدد إّن المدرس-

.إنها تمثل مركزًا للنشاط االجتماعي -

.یسودها شعور باالنتماء والعمل الجمعي-

  ).٣٥٠،ص٢٠١٠ملحم،(لها ثقافتها الخاصة بها-

عند خروجه للزیارات المیدانیة فقد یواجهه عدم تفهم لهوهناك بعض المشكالت التي تنجم 

وهذا یعتمد على تفهم المجتمع استقبالهأولیاء األمور ألهمیة هذه الزیارات فیمتنعون عن 

ودرجة وعیه ولكن من الممكن أن یتجنب العدید من المشكالت جراء متابعة مشكالت 



٧

لها إذا ما تشعبت المشكلة الطالب خارج أسوار المدرسة إذا عرف الجهات التي یلجأ

  .لحل جذري سریعواحتاجت

غیر قادر على هفي المدرسة رغم عدد الطالب الكبیر في بعض المدارس یجعلهإن وجود

وكذلك من الصعوبات التي یواجهها ، بكل الفئات الطالبیة التي تحتاج رعایته االهتمام

وتقبله وقد یرجع السبب في ذلك فیهالفترة الطویلة التي یحتاجها الطالب حتى یبدأ الثقة 

یتبع إدارة المدرسة التي أنهألنه یقترن في ذهنه في بعض األحیانه عدم تقبل الطالب ل

عدم توفر التقنیات واالختبارات التي تساعد المرشد كذلك ، و تعود على أنها أداة للعقاب

  .على حل المشكالت التربویة والنفسیة 

في العملیة التربویة، وهو عامل أساس في تحدید مخرجاتها، ویمكن كبیرٍ لمرشد أثرٍ ل  

اكادیمي متخصص بعلم النفس االرشادي له مؤهالت شخصیة ومهنیة : تعریفه بأنه 

تساعده على تقدیم خدماته وفق مبادئ دراسة السلوك االنساني خالل مراحل نموه تساعده 

  .التوافق لدیهعلى تأكید الجانب االیجابي لدى المسترشد لتحقیق

وللعملیة اإلرشادیة مراحل متتابعـة التـي یقـدم مـن خاللهـا المرشـد التربـوي خـدمات اإلرشـاد 

  :بدون أن یواجه صعوبة ویمكن وضع تصور لهذه المراحل كاآلتي

تحدید المشكلة من خالل المسترشد نفسه ، أو تلقي شكوى من أفراد األسرة أو -١

.الخ... شخص مسؤول

.علیهاالدالةمن خالل األسباب واألعراض شكلةالمالتعرف على -٢

.تحدید الموقف أو البیئة التي حدثت فیها المشكلة-٣

.تحدید خصائص المسترشد اإلیجابیة والسلبیة-٤

.تحدید امكانیة مشاركة القائمین على تربیة الطفل في تنفیذ إجراءات اإلرشاد-٥

.تحقیقهاوضع األهداف الخاصة المرتبطة بالمشكلة والممكن -٦



٨

وضع إطار للعالقة اإلرشادیة سواء بین المرشد والمسترشد أو بین المرشد والقائمین -٧

.على تربیة الطفل

،والتأكید من جدوى تنفیذ إجراءات اإلرشاد تحدید البیئة التي حدثت فیها المشكلة -٨

.فیالبیئة نفسها

ــــلوب اإلرشــــــاد المناســــــب -٩ )فــــــردي، جمــــــاعي، مباشــــــر، غیــــــر مباشــــــر(اختیــــــار أســ

  )١٢-١١،ص٢٠١٠سعفان،(

  للصعوباتالمفسرةالنظریات 

:نظریة الفرید ادلر

فــي ظروفــه البیئیــة متحكمــاً علــى أن یكــون مبــدعاً اإلنســان لــه القــدرة عمومــاً أنادلررىــی   

وتخطـــي العقبـــات الصـــعبة التـــي تصـــادفه مهمـــا بلغـــت درجـــة خطورتهـــا ،ألنـــه مبـــدع ونشـــط 

  ).٣٠،ص١٩٩٩العزة وعبد الهادي،(وصانع لقراراته ویستطیع أن یختار نمط حیاته بنفسه 

ــــل        ــــــنقص أیبــــــداألفرادوقــــــد أشــــــار ادلــــــر إلــــــى أن كــ نكــــــون إذون الحیــــــاة بمشــــــاعر ال

ــــان األطفــــــال والمراهقــــــون جمیعــــــا معتمــــــدین علــــــ ى الكبــــــار لتســــــتمر حیاتنــــــا ، وبــــــذلك  فــ

ـــذا  ـــــذین یعتمـــــدون علـــــیهم ، وهــ یشـــــعرون بعجـــــزهم التـــــام بالمقارنـــــة مـــــع الكبـــــار األقویـــــاء ال

الشـــعور بالضـــعف والعجـــز یســـتثیر فـــي الطفـــل رغبـــة مكثفـــة فـــي البحـــث عـــن القـــوة ومـــن 

  ).٤٠٥،ص١٩٩٦الشناوي ،(ثم التغلب على مشاعر النقص

الكفاح من اجل التفوق الذي عنلر من خالل المصطلحات العدیدة التي طرحت وتطرق اد

وكـذلك یـرى أن االفتقـار والقصـور فـي قـوة . اعد الهدف النهائي الذي یسعى إلیه كـل النـاس

في البعض منها یؤدي إلى شعور الفرد بالعجز أواإلرادة وأسلوب الحیاة والشعور بالنقص، 

تحركـــه توقعاتـــه أكثـــر ممـــا تحركـــه خبراتـــه الماضـــیة ، فـــان النفســـي ، ویعتقـــد أن اإلنســـان

األهــداف والتطلعــات التــي یصــنعها الفــرد لنفســه ولغیــره هــي التــي توجــه مشــاعره وانفعاالتــه 

  ).٣٦١،ص٢٠١١مكي وحسن،(وسلوكیاته الراهنة



٩

   Eric Leonard Berne)ایریك بیرن(نظریة التحلیل التبادلي

د فــي ســلوكه ، وقــادر أن یتغلــب علــى تعــد هــذه النظریــة اإلنســان إیجــابي ، وأنــه غیــر مقیــ

والظـروف التـي تعیقـه ، وتـرى أن النـاس الـذین لـدیهم مشـكالت انفعالیـة هـم بشـر التحدیات

أذكیاءوقادرون على تحمـل الصـعوبات التـي تـواجههم ویمكـن مسـاعدتهم فـي الـتخلص منهـا 

أن الجـوع النفسـي هـو الـذي یـدفع النـاس إلـى أنمـاط السـلوك ، )بیـرن(بشكل كامل، ویعتقـد 

ثــم بتــأثیر الوالــدین یتحولــون إلــى ضــفادع ، ویســعى المرشــد فالنــاس یولــدون أمــراء وأمیــرات 

–أنــا خیــر (للوصــول إلــى اإلحســاس بواســتقرارهاالتربــوي إلــى إعــادة تنظــیم حــاالت األنــا 

تنظـیم وأعـادهن طریق توضیح أسبابه ، عاالضطرابات، كما یسعى إلى إزالة )وأنت بخیر

  ).٣٦٤-٣٥٥،ص٢٠١٣الخطیب،(، والتعبیر عنهاانفعاالته

  النظریة الوجودیة

ترى النظریة الوجودیة أن لدى النـاس الحریـة فـي االختیـار مـن البـدائل ولهـم دور كبیـر فـي 

تشكیل أقدارهم ولكن ال خیار لهـم فـي وجـودهم فـي هـذا العـالم ، فالطریقـة التـي یعـیش فیهـا 

الفـرد بمــا ســیكون علیــه هــو نتیجــة اختیــاره، وبمـا أن الحریــة واقــع أساســي فــي حیاتنــا فیجــب 

بإعطـــاءحیاتنـــا ، وال یجـــوز تجنـــب هـــذه الحقیقـــة توجیـــهبتحمـــل مســـؤولیة علینـــا أن نقبـــل 

عـــن حیاتنـــا ونمبـــررات حینمـــا نتحـــدث عـــن قـــدرنا الســـيء أو حظنـــا العـــاثر ، وأننـــا مســـؤول

  .باالختیار ألنفسناوأعمالناوعن فشلنا في القیام باألعمال وأننا یجب أن نلتزم

وغایتهــا مــن الصــفات البــارزة لإلنســان ویعــد الكفــاح مــن أجــل اإلحســاس بأهمیــة الحیــاة    

التـي تـدفع النـاس إلـى اإلرشـاد تتركـز حـول أسـئلة وجودیـة ، الكامنـةوكثیر مـن الصـراعات 

ویتسـاءل هـل یسـتحق مثـل هــذا ةفیـه بـال معنـى فأنـه یكــون فـي حیـر وأن العـالم الـذي یعـیش 

لوجـودي عـن معظـم العالم الكفاح فیه والعمـل ، أو حتـى مجـرد الحیـاة فیـه ویمتـاز اإلرشـاد ا

الطـــرق اإلرشـــادیة فـــي كونـــه غیـــر متمركـــز نحـــو األســـلوب، وبأنـــه ال توجـــد لدیـــه أســـالیب 
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الفتراضـــات واالتجاهـــات توجـــه التعامـــل مـــع إرشـــادیة محـــدده ، ولكـــن هنـــاك مجموعـــة مـــن ا

ــــــــة  ـــــــي العملیـــــ ــــــــه فــــــ ـــــ ــــــــوة فاعل ـــــــــم قـــــ ـــــــــــة  المرشـــــــــــــد هـــــــــــــي أهــــ المسترشـــــــــــــد ، وأن وجودیــ

  ).٤٣٣،ص٢٠١٣الخطیب،(اإلرشادیة

(Holland Gun)هوالندنظریة  :  

محــاور أساســیة األول یتعلــق بالبیئــة، والثــاني ةأن جــوهر نظریــة هوالنــد تعتمــد علـــى ثـــالث

یتعلـــق بــــالفرد، أمـــا الثالـــث یتعلـــق بتفاعـــل الفـــرد مـــع البیئـــة وینطلـــق فهـــم هوالنـــد للبیئـــة فـــي 

  :مسارین

دد بموجبهـــــا شـــــدة البیئـــات المهنیــــة وهــــي مجموعــــة مــــن البــــدائل المهنیــــة التــــي یتحــــ: األول

البیئــة االجتماعیــة، وهــي مجموعــة : الثــاني  .الضــغوط الموجهــة نحــو الفــرد عنــد االختیــار

وتوجــد  .المؤشــرات التــي یتحـــدد بموجبهـــا شـــدة الضــغوط الموجهــة نحــو الفــرد عنــد االختیــار

  :العدید من االفتراضات التي وضعها هوالند في هذه النظریـة ومنهـا 

ســلوك تعبیــري أي أن الفــرد یعكــس مــن خــالل اختیــاره لمهنــة اختیــار أي مهنــة هــو  -أ

.معینة دوافعه ومعرفته وشخصیته وقدرته

یستقبل األفراد أسماء المهن المختلفة بشكل مقولب أي بـشكل مكـرر ثابـت مسـتقل   -ب

 .عن خبراتهم المهنیة

هنــاك عالقــة بــین اختیــار الفــرد لمهنــة معینــة وشخصــیته، ویعتمــد الرضــا والثبـــات   -ت

التطور المهني على مدى التطابق بین أنماط شخصیة الفرد المهنیة والبیئـة المهنیـة التـي و 

.یعمل بها

وتشــیر نظریــة  .أنمـاط الشخصــیة تكونهــا الوراثــة مـن جهــة والبیئــة مــن جهــة أخـرى  -ث

وأن التـداخل بـین السـمات )بیئـات(هوال ند إلى إمكانیة تصنیف األشخاص إلى عدة أنماط 

ومــن هنــا . البیئیــة التــي تماثلهــا یــؤدي إلــى االســتقرار المهنــي والنفســيالشخصــیة واألنمــاط 
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اقترح هوالند ست سمات شخصیة تقابلهـا سـتة بیئـات مهنیة یتكیف فیها الفـرد ویمیـل إلیهـا 

وقد أعطیت البیئات المهنیة الست نفس أسـماء األنمـاط الشخصـیة وهـذه األنمـاط والبیئـات 

  :هي 

(motoric Realistic)البیئــة الواقعیــة- ویقابلهــا البیئــة المهنیــة المیكانیكیــة أو اآللیـــة :

ویتصف األشخاص ضمن هذه البیئة بالعدوانیة والمیل نحـو النـشاطات التـي تتطلب تناسقًا 

حركیًا وقوة، ویتجنبون المواقـف التـي تتطلــب مهــارات لفظیــة، ویتمیـزون بـأنهم عملیـون فـي 

ـاة، ویفـضلون األعمـال الیدویة البارعة، وقیمهم أشیاء ملموسة مثـل تعاملهم مع مشاكل الحی

  .المال والقوة

(Investigative)البیئـة العقلیــة- ویقابلهــا أصـحاب التوجــه العقلـي ویتصــف األشــخاص :

ضـــمن هـــذه البیئـــة بالمیـــل إلـــى التنظـــیم والفهـــم أكثـــر مـــن الســـلطة، ویســـتمتعون بمطالـــب 

ن بالبحث عــن علــل األشــیاء وعالقاتهــا، ویمتلكـون قیمـًا ونشاطات العمل الغامض، ویهتمو 

   .واتجاهات غیر تقلیدیة، ویتجنبون التفاعل االجتماعي

(Social)البیئة االجتماعیة- ویمثلها أصـحاب التوجــه االجتمــاعي ویتــصف األشـخاص :

ــة بــــأن قـــیمهم األساســــیة إنســــانیة ودینیــــة، كمــــا یمتلكـــــون مهــــارات ل فظیــــة ضـــمن هــــذه البیئــ

ومهــارات تتعلــق بالعالقــات االجتماعیــة لتحقیــق أهـــدافهم المهنیـــة، ویتجنبــون المواقــف التــي 

.تتطلب حل مشاكل بطریقة عقلیة أو تتطلـب مهـارات جدیدة

(Conventional)البیئة التقلیدیة- ویقابلها البیئة الملتزمة، ویتصف األشـخاص فـي هـذه :

د واألنظمة، والرغبة في العمل مع أصحاب السلطة والنفـوذ، البیئة بااللتزام بالقوانین والقواع

ویتجنبون المواقف التي تحتاج إلى عالقات شخصیة ومهـارات جسمیة

(Enterprising)البیئة المغامرة- ویقابلها البیئة االقتصادیة ویتصف األشـخاص ضمن :

للفظیـــة للقیــادة والســیطرة هــذه البیئــة بالقــدرة العالیــة علــى اســتخدام المهــارات االجتماعیـــة وا
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والبحــث عــن المكانــة، ویتصــف هــذا الـــنمط بـــالطموح وحـــب االســتطالع، ویتجنــب األعمــال 

.التي تتطلب مجهودا عقلیا

(Artistic )البیئـة الفنیـة- ویقابلهـا أصـحاب التوجـه الفنـي ویتصـف هــؤالء بالقــدرة علـى :

الفهـــم والتعبیـــر عـــن المشـــاعر واألحاســــیس الشخــــصیة، وتنفعــــل بــــسرعة وحساســـة، ولـــدى 

صـاحبها القــدرة علـى التعبیــر العـاطفي وقــوة فــي التعبیـــر عــن الــذات، كمـا یتجنــب المشــاكل 

رئیســـة فـــي نظریـــة هوالنـــد أن األفـــراد ومـــن األفكـــار ال .التــي تتطلـــب التفاعـــل مـــع اآلخـــرین

ینجـــذبون للمهـــن التــــي تلبــــي حاجـــاتهم الشخصـــیة وتـــزودهم بالشـــعور بالرضـــا وتــــسمح لهــــم 

  )٢٠-١٩،ص٢٠١٠الشیدیة،(بممارسـة مهـاراتهم والتعبیر عن اتجاهاتهم

  دراسات سابقة

:)١٩٨٦(دراسة الجبوري 

التربــــوي مــــن وجهــــة نظــــر المرشــــدین اإلرشــــادالصــــعوبات التــــي یواجهها: عنــــوان الدراســــة

  .التربویین والمدرسین

هدفت هذه الدراسة الى الصعوبات التي یواجهها المرشد التربوي ومـا الحلـول :هدف الدراسة

  .المناسبة لهذه الصعوبات

مــن " ومرشــدة تربویــة اختیــرت عشــوائیااً مرشــد٨٠تكونــت عینــة البحــث مــن :عینــة الدراســة

  ،التربويباإلرشادمركز مدینة بابل واقضیتها ونواحیها المشمولة 

  .مجاالتةأعتمد الباحث على االستبانة المكونة من ست:أداة الدراسة

الوســائل االحصــائیة المتمثلــة بــالوزن المئــوي ومعامــل أجــرى الباحــث:الوســائل اإلحصــائیة

  .ارتباط بیرسون لمعالجة البیانات التي توصل الیه

توصلت الدراسة الى وجود صعوبات رئیسیة تواجه المرشدین التربویین وتحد :نتائج الدراسة

  .اإلرشاديمن عملهم واقتصارهم على الجانب النظري في عملهم 

المشــكالت والصــعوبات التــي تواجــه عمــل المرشــد التربــوي فــي :)١٩٩٨رضــوان (دراســة 

  .المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة 



١٣

التعرف على المشكالت والصـعوبات التـي تواجـه عمـل المرشـد التربـوي فـي :هدف الدراسة

  .المدارس الحكومیة

  .الضفة الغربیةن على جمیع مدیریة و ومرشدة موزعمرشدٍ ٢٠٠:عینة الدراسة

  .بناء مقیاس درجة صعوبة المشكالت عند المرشدین التربویین : الدراسةأداة

  .الوسط المرجح والوزن المئوي:الوسائل اإلحصائیة

عـــدم اإلمكانیــة المادیــة والمعنویـــة التــي تســاعد المرشـــد توصــلت الدراســة الى:نتــائج الدراســـة

وعـدم تـوفر مكـان وتحسـین ظـروف عمـل المرشـد، رشـادیة إلالتربوي علـى القیـام باألنشـطة ا

مخصــــص لممارســــة عملــــه اإلرشــــادي ، وعــــدم توضــــیح مفهــــوم اإلرشــــاد ألولیــــاء األمــــور 

  .والمجتمع المحلي

  ):٢٠١٠جاسم،(دراسة

المشكالت التي تواجھ عمل المرشد التربوي في المدارس الثانویة في :عنوان الدراسة

  محافظة بابل

التربــوي عــن طریــق كشــف النقــاب عــن المشــاكل اإلرشــادلتعــرف علــى اثــر ا:هــدف الدراســة

  .التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس

ن فـي مرشـدة تربویـة یعملـو ) ٢٠(واً مرشـد) ٢٠(مكونـة مـن لدراسـةعینـة ا:عینة الدراسة

  .٢٠١٠-٢٠٠٩المدارس المتوسطة للسنة 

تحدیدها في ضوء مهمات فقرات تم ) ١٠(أعدت الباحثة استبانة تتكون من :أداة الدراسة 

  .عمل المرشد التربوي والتي وردت في دلیل عمل المرشد التربوي

  .والوسط المرجح ومعامل ارتباط بیرسون والنسبة المئویةتالتكرارا:الوسائل اإلحصائیة

اإلرشادتوصلت الدراسة الى عدة نتائج اهمها هو عدم وجود وعي عن دور :نتائج الدراسة

التربــوي ومــدى تــأثیر علــى المجتمــع بشــكل عــام وعلــى المدرســة بشــكل خــاص و ان هنــاك 

عـدم تخصـیص غرفـة ضعف فـي العالقـة بـین المرشـد التربـوي واولیـاء امـور الطلبـة وایضـاً 

الــى عــدم التفاعــل بــین باإلضــافةللمرشــد التربــوي یحــول بینــه وبــین اداء عملــه المكلــف بــه، 

  .ریسیةالمرشد التربوي والهیئة التد



١٤

  سابقةالدراسات الالدراسة الحالیة و الموازنة بین

تنوعت اهداف الدراسات السابقة حسب الموضوعات التي تناولتها وأدوات قیاسها فمنها 

من وجهة نظر رشاد التربوي اإلالصعوبات التي یواجههاالتعرف )١٩٨٦الجبوري،(دراسة

ومرشدة اً مرشد)٨٠(فكانت حجم عینتها   بابلالمرشدین التربویین والمدرسینفي محافظة 

بحثهداة لأبنى وقد 

الىوجودصعوباترئیسیةتواجهالمرشدینالتربویینوتحدمنعملهمواقتصارهمعلىالجانبالنظلبحثتوصال،

المشكالت التعرف على)١٩٩٨رضوان (دراسة بینما استهدفت .ریفیعملهماإلرشادي

والصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الحكومیة في الضفة الغربیة 

  .مرشد ومرشدة موزعین على جمیع مدیریة الضفة الغربیة)٢٠٠(عینة الدراسة،

توصلت الدراسة الىعدم . بناء مقیاس درجة صعوبة المشكالت عند المرشدین التربویین و 

والمعنویة التي تساعد المرشد التربوي على القیام باألنشطة اإلرشادیة اإلمكانیة المادیة 

وتحسین ظروف عمل المرشد، وعدم توفر مكان مخصص لممارسة عمله اإلرشادي ، 

  .وعدم توضیح مفهوم اإلرشاد ألولیاء األمور والمجتمع المحلي

تواجه عمل المرشدین التربویین في المدارس المشكالت التي )٢٠١٠جاسم،(ةدراسأما 

توصلت الدراسة الى عدة مرشدًة ،) ٢٠(مرشدًا و) ٢٠(حجمهاالعینةوكانت ،المتوسطة

المجتمع بشكل هافيالتربوي ومدى تأثیر اإلرشادنتائج اهمها هو عدم وجود وعي عن دور 

عام وعلى المدرسة بشكل خاص و ان هناك ضعف في العالقة بین المرشد التربوي 

عدم تخصیص غرفة للمرشد التربوي یحول بینه وبین اداء واولیاء امور الطلبة وایضاً 

أما .الى عدم التفاعل بین المرشد التربوي والهیئة التدریسیةباإلضافةعمله المكلف به، 

  .مرشدًا ومرشدًة من مركز محافظة البصرة) ٨٠(العینةیة حجم الدراسة الحال

ودراســـة ) ١٩٩٨رضـــوان(ودراســـة) ١٩٨٦(اتفقـــت الدراســـة الحالیـــة مـــع دراســـة الجبـــوري   

بأنهــا وجــود صــعوبات رئیســیة تواجهــه عمــل المرشــدین التربــویین وافتقــارهم ) ٢٠١٠جاســم(

ة للمرشد التربوي في اغلب على الجانب النظري في عملهم اإلرشادي، وعدم تخصص غرف

.االحیان

إما اإلجراءات األساسیة المتبعة لتحدید مجتمع البحث وعینته لتحقیق أهداف البحث الحالي 

  .والوسائل اإلحصائیة المتبعة
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  مجتمع البحث

یتكون مجتمع البحث الحالي من المرشدین التربویین من الذكور واإلناث في مدارس   

) ٧٧(مرشدًا و) ٩٥(مرشدًا ومرشدًة منهم ) ١٧٢(محافظة البصرة والبالغ عددهم مركز

  مرشدًة 

  عینة البحث

أن یكون حجم عینة التحلیل اإلحصائي بما ال یقل عن ) Nunnally,1978(ننلياقترح

  ).٤٥،ص٢٠١٠الكبیسي،(مجموع فقرات المقیاسمنخمسة أشخاص لكل فقرة 

فقرة فعلیه ) ١٦(عد لقیاس أهداف البحث الحالي عددها وبما أن فقرات المقیاس الم    

وكما مرشدةً ) ٣٠(مرشداً ) ٥٠(موزعه ،مرشدًا ومرشدةً )٨٠(تكون عینة البحث الحالي

  ).١(موضح في جدول

  )١(جدول 

  عینة البحث

  المجموع  عدد المرشدین

  اإلناث  الذكور

٨٠  ٣٠  ٥٠  

  أداة البحث

وكما ها الباحث على األدبیات والدراسات السابقة عموماً اوالمراجعة التي أجر االطالعبعد 

  .أدناهمبین 

.المطبق على المرشدین في محافظة بغدادالمطبق على ) ١٩٨٦،الجبوري(مقیاس-

  .   في محافظة بابلالتربویینلى المرشدینعالمطبق ) ٢٠١٠جاسم،(مقیاس-

بناء وبعد اخذ آراء األساتذة المختصین في اإلرشاد النفسي والعلوم التربویة والنفسیة تم 

متهاءا ومالصالحیتهوعرضها علیهملمعرفة ، )١(في صورته األولیة ملحقفقرات استبیان

ت التي تواجه عمل المرشد التربوي،الصعوبالعینة أهداف البحث الحالي ، إذ انه یقیس 

. أسماء الخبراءیوضح  ) ٢(وملحق

  خطوات بناء المقیاس 

  ) Face validity): (الصدق الظاهري(صالحیة الفقرات   
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نبغي أن یكون عنوانه متناسبًا معیبدو صادقًا لآلخرین یاالختباریدل الصدق الظاهري أن 

  ).٣٦٠،ص٢٠٠١عبد الهادي (محتواه 

لغرض التعرف على مدى صالحیة الفقرات التي تقیس الظاهرة النفسیة المدروسة التي 

تتجسد في مشكلة البحث الحالي للحصول على الصدق الظاهري للمقیاس، فقد تم عرضه 

على مجموعة من المحكمین ذوي االختصاصات التربویة والنفسیة مع تعریف المتغیر على 

لتزم بها الباحث عند تحدید المصطلحات وذلك إلصدار ضوء أهداف البحث الحالي التي ا

متها وقد بلغ عدد ءحكم الخبراء علیها وبیان مدى صالحیتها وسالمة صیاغتها و مال

  .یوضح ذلك) ٢(وملحق، خبراء) ٥(الخبراء

الفقرات التي كانت جمیع وعلى ضوء آرائهم ومناقشاتهم وتوجیهاتهم تم اإلبقاء على   

أیة فقرة من فقرات المقیاس استبعاد، إذ لم یتم حذف  أو فأكثر%) ٨٠(نسبتها المئویة 

الصعوبات التي تواجه عمل وقدرته على قیاس وصالحیتهاألمر الذي یدل على صدق 

عند المقارنة بین عدد الخبراء الموافقین المرشد التربوي في مدارس مركز محافظة البصرة

  ).٢(وعدد الخبراء غیر الموافقین ، وكما في جدول 

  )٢(جدول

  .استبانة الصعوباتالخبراء الموافقون والغیر موافقون على صالحیة فقرات 

عدد   الفقرات

  الفقرات

النسبة   الخبراء

غیر   موافقون  المئویة

  قینمواف

١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١ ،

١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١  

  

١٦  

  

٥  

  

 -  

  

١٠٠%  

  ثبات المقیاس 

  طریقة التجزئة النصفیة

الباحث حساب ثبات المقیاس بطریقة التجزئة النصفیة ، وذلك عن طریق حساب ىأجر 

-الفردیة والزوجیة بعد تصحیحه بمعادلة سبیرمانلفقراتقیمة معامل االرتباط بین درجات ا

، )٠,٩١(وبلغت قیمة معامل التجزئة النصفیة للمقیاس ،) Spearman Brown(براون 

.أن المقیاس یتمتع بمعامل ثبات مرتفع ومقبوللذاف



١٧

من تجانس نصفي المقیاس وتمت معالجة الفرق في عدد الفقرات الزوجیة التأكدوقد تم 

تحلیل ل  مقیاسالاستمارة مناستمارات ) ٥٠(اختیرت عینة عشوائیة بلغت : اليوالفردیة كالت

وجدتقسمت فقراتالمقیاس الى فردیة وزوجیة وللتحقق من تجانس النصفین إذ. الفقرة

وعند مقارنتها ) ٠.٧٨(كانت قیمة النسبة الفائیة المحسوبة هي ،إذ)الفائیة(النسبة 

له معنویا وبذلك تحقق شرط التجانس بین النصفین ثم بالقیمةالجدولیة تبین انها غیر دا

وباستخدام %) ٨٨(   ن بین درجات النصفین فبلغو معامل ارتباط بیرسإیجادتم

  .%) ٩١(معادلةسبیرمان براون التصحیحیة بلغ معامل الثبات بهذه الطریقة 

یة وبعد تحقیق الصدق والثبات للمقیاس اصبح جاهزًا للتطبیق في صورته النهائ   

  ).٣(ملحق

  .مبرراتمقیاسالصعوباتالتیتواجهعماللمرشدالتربوي

  .یمكناالعتمادعلیهلقیاسالسمةالمرادقیاسها  -

  .توفرتفیهشروطالدقةوالبناء  -

  .یتمتعبخصائص؛سایكومتریةجیدة  -

منالخبراء،لذاتعتبرجمیعفقراتالمقیاسصالحة،وحسبماموضحفیجدول% )١٠٠(  أیدهنسبة  -

)٢.(  

  .وهذامایتفقمعالدراسةالمتمثلةبنفسالمجتمعوالخصائصالتییتمإجراءالبحثالحالیعلیه

  تصحیح المقیاس

لمقیـــاس ) ١، ٢، ٣، ٤(االوزانعطیـــت أوزان المقیـــاس أجـــل الحصـــول علـــى تســـاوي أمـــن 

الصـعوبات التـي ولما كان عـدد فقـرات مقیـاس ). نادرًا، أبداً ، أحیاناً ،دائماً ( الدرجاترباعي 

-١٦(فقـرة فالدرجـة الكلیـة للمقیـاس تتـراوح بـین) ١٦(یتكـون مـن عمل المرشد التربويتواجه 

  .درجة)٤٠(والوسط الفرضي للمقیاس یبلغ. درجة)٦٤

    االستطالعیةالعینة

) اإلحصائیةالعینةغیر (مرشد ومرشدة) ١٠(استطالعیة تطبیق المقیاسعلى عینةتم 

المقیاس بصورته النهائیةن تواجه الباحث إثناء تطبیق أللوقوف على السلبیات التي یمكن 

) ١٢-٨(یتراوح بین االستجابةإذ كان وقت , في االستجابةوكذلك لمعرفة الوقت المستغرق 

  . دقیقة 
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  :التطبیق النهائیللمقیاس

وٕاجراء التجربة االستطالعیة تم توزیع المقیاسبعد االنتهاء من التأكد من صالحیة 

عینة البحث وبعد أفرادعلى   )٢٠١٨-٢٠١٧( من العام الدراسياألولالمقیاسفي الفصل 

الباحث تفریغ البیانات اعتمادا على مفتاح حل أسئلة المقیاس أجرىجمع إجابات العینة 

  .الوسائل اإلحصائیةوبعد ذلك عمل الباحث على إیجاد ،للحصول على الدرجات الخام

  

:الوسائل اإلحصائیة

.المئویة إلیجاد الصدق الظاهريالنسب.١

.إلیجاد الثباتاالرتباط البسیط بیرسونمعامل.٢

.المرجح والوزن المئويالوسط .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

وتفسیر ومناقشة لهدفهِ سیتم عرض النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي وفقًا و       

  .النتائج

ــى : الهــدف األول ــي تواجــه عمــل المرشــد التربــوي التعــرف عل قــد توصــل .الصــعوبات الت

  .)٣(البحث الحالي إلى النتائج المبینة في جدول

  )٣(جدول 

الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة 

  الوزن المئوي  الوسط المرجح  البدائل  ت الفقرة  المرتبة
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  أبداً   نادراً   أحیانا  دائماً 

٩٥.٦٣  ٣.٨٣  ٢  ٣  ٢  ٧٣  ١١  ١  

٩٥.٠٠  ٣.٨٠  -  ٥  ٦  ٦٩  ١٣  ٢  

٩٣.٢٥  ٣.٧٣  ١  ٥  ٩  ٦٥  ١٤  ٣  

٩٠.٩٤  ٣.٦٤  ١  ٧  ١٢  ٦٠  ١٠  ٤  

٨٦.٨٨  ٣.٤٨  ٦  ٦  ١٢  ٥٦  ٧  ٥  

٨٦.٥٠  ٣.٤٦  ٣  ٨  ١٨  ٥١  ١٦  ٦  

٨٥.٠٠  ٣.٤٠  ٢  ١١  ٢٠  ٤٧  ٨  ٧  

٨٤.٦٩  ٣.٣٩  ٤  ٦  ٢٥  ٤٥  ٣  ٨  

٧٢.٥٠  ٢.٩٠  ٨  ٢٠  ٢٤  ٢٨  ١٢  ٩  

٦٨.٢٥  ٢.٧٣  ١١  ٢٥  ١٩  ٢٥  ١٥  ١٠  

٦٧.٢٥  ٢.٦٩  ٥  ٣٥  ٢٠  ٢٠  ٩  ١١  

٦٣.٢٥  ٢.٥٣  ١٠  ٣٣  ٢٢  ١٥  ٤  ١٢  

٥٩.٣٨  ٢.٣٨  ٩  ٣٢  ٢١  ١٨  ٦  ١٣  

٥٧.٧٥  ٢.٣١  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  ٥  ١٤  

٥٣.٢٥  ٢.١٣  ٣٠  ٢٠  ٢٠  ١٠  ٢  ١٥  

٥١.٥٠  ٢.٠٦  ٣٤  ٢٠  ١٣  ١٣  ١  ١٦  

  

عرقلة عمل األكثر أهمیة والتي تؤدي إلى الثمان الصعوبات یوضح الجدول السابق أّن 

: كانت على الترتیب التنازلي اآلتيالمرشدین والمرشداتتبعًا لتقدیرات المرشد التربوي

قلة ) (١٣(، فقرة)افتقار مكتب المرشد التربوي لالختبارات النفسیة المقننة) (١١(الفقرة

ازدحام الطلبة في الصفوف )( ١٤(الفقرة،)أثناء الخدمةفيالدورات التطویریة للمرشدین

خوف الطلبة من ) (٧(،والفقرة)عف متابعة األهل لمشكالت أبنائهمض)(١٠(، والفقرة)الدراسیة

یخشى اولیاء األمور من المرشد بكشف )(١٦(، والفقرة)عرض مشكالتهم على المرشد

، والفقرة )معرفة أولیاء األمور بأهمیة عمل المرشد التربويقلة )(٨(،والفقرة ) اسرار األسرة

- ٣.٨٣(فقد تراوح الوسط المرجح ما بین،)لیس للمرشد غرفة خاصة في المدرسة)(٣(

  .)٨٤.٦٩-٩٥.٦٣(والوزن المئوي ما بین) ٣.٣٩

أعاله ،والتي الصعوباتالثمان األدنى أهمیة من تلك الصعوباتبینما بینت النتائج أن 

المرشدین والمرشداتتبعًا لتقدیرات عرقلة عمل المرشد التربوي في المدارستؤدي إلى 

، )انفراد إدارة المدرسة باتخاذ القرار)(١٢(الفقرة: نازلي كاآلتيكانت على الترتیب الت
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الضعف في ()٩(، والفقرة)ضعف قدرة الطلبة بقدرة المرشد على حل مشكالتهم()١٥(والفقرة

، )انخفاض قناعة المدیر والمدرسین باإلرشاد)(٤(، والفقرة)اإلعداد العلمي والمهني

التربوي تكلیف المرشد() ٥(، والفقرة) المدرسة والمرشدافتقاد التعاون بین إدارة () ٦(والفقرة

، )نقص الخبرة العلمیة في مجال اإلرشاد)( ٢(، والفقرة)في أعمال إداریة في المدرسة

-٢,٩٠(، فقد تراوح الوسط المرجح ما بین)الرغبة في العمل اإلرشاديضعف )(١(والفقرة

  .)٥١,٥٠–٧٢,٥٠(والوزن المئوي ما بین) ٢,٠٦

جمیع وعند مقارنة هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة تبین أنها تتفق مع       

افتقار مكتب المرشد التربوي لالختبارات النفسیة المقننة، قلة الدورات بوجود الدراسات

التطویریة للمرشدین في أثناء الخدمة،ازدحام الطلبة في الصفوف الدراسیة، ضعف متابعة 

أبنائهم، خوف الطلبة من عرض مشكالتهم على المرشد ، یخشى اولیاء األهل لمشكالت 

األمور من المرشد بكشف اسرار األسرة، قلة معرفة أولیاء األمور بأهمیة عمل المرشد 

  .التربوي، لیس للمرشد غرفة خاصة في المدرسة

إلى أن كل البشر یبدؤون الحیاة بمشاعر النقص ومعتمدین على الكبار ) ادلر(ویرى    

لتستمر الحیاة ، أما بیرن أّن المرشد یسعى إلى إعادة تنظیم حاالت األنا واستقرارها إلى 

وغایتها من والوجودیون یرون الكفاح من أجل اإلحساس بأهمیة الحیاة . اإلحساس

  .وكثیر من الصراعات الكامنة التي تدفع الناس إلى اإلرشادالصفات البارزة لإلنسان

فعلى المرشد التربوي أن یتحمل الصعوبات ویكافح  ویثابر في عمله ألجل أنجاح     

  . العملیة التربویة

  االستنتاج

  :هي التي تواجه عمل المرشد التربوي في مدارس مركز محافظة البصرة الصعوباتإّن      

  .مخصصه للمرشد التربوي في أغلب المدارسعدم وجود غرفه -١

. وقلة تفهمهممعوقات خاصة باألسرة والمجتمع -٢

. معوقات مرتبطة باإلمكانات المادیة والبشریة -٣

. وعدم دخولهم في دورات تطویریة معوقات مرتبطة بإعداد -٤

. وازدحام الطلبة في الصفوف الدراسیةمعوقات خاصة بإدارة المدرسة-٥

. التدریب واإلشراف معوقات خاصة ب-٦

. المرشد التربويمعوقات مرتبطة بشخصیة -٧
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المرشد التربوي وضعف قدرته على حل معوقات مرتبطة بمدى تجاوب الطالب مع -٨

.المشكالت

  التوصیات

.توفیر اإلمكانیات المادیة والمعنویة للمرشد التربوي-

.للمرشد التربويالمقننةتوفیر  االختبارات النفسیة -

.مفهوم اإلرشاد التربوي ألولیاء األمور عن طریق وسائل اإلعالم والخطباء توضیح -

.توفیر غرفة مخصصه لممارسة عمل المرشد التربوي -

.تطویر مهارات المرشد التربوي من خالل مشاركتهم في دورات تدریبیة وتطویریة-

.بشكل دوريذات األهداف الوقائیة والنمائیة للمرشدین عقد ندوات ومحاضرات إرشادیة -

  المقترحات

.الصعوبات والمعوقات لعینه أخرى وعالقتها باإلرشاد التربويإجراء دراسة لمعرفة -

ومقارنتها ماهي الصعوبات التي تواجه عمل المرشد التربوي إجراء دراسة مسحیة لمعرفة -

.بین المحافظات العراقیة

.لمراجع اإلرشادیة الحدیثةإرشادیة خاصة للمرشدین التربویین تتوفر فیها اتوفیر مكتبة -

أهمیة توفیر اإلمكانات البشریة والمادیة التي تسهم في نجاحه لممارسة أدواره المهنیة-

والتربویة

  

  

  المصادرالعربیة

  

ــــــوي المعاصــــــــر،ط- ــــــویج،مروان ،البحــــــــث التربــ ،دار الیــــــــازوردي العلمیــــــــة للنشــــــــر ١أبوحــ

.٢٠٠١والتوزیع،عمان،االردن،

طرق تعلیم اللغـة العربیـة ، الطبعـة السادسـة ، القـاهرة، ): ١٩٩٨(أحمد،محمد عبد القادر-

مكتبة النهضة المصریة 
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المشــكالت التــي تواجــه عمــل المرشــد التربــوي فــي المــدارس ):٢٠١٠(جاســم، زینــب كــاظم-

) ٢(العـدد ،١٩المجلـد ،العلوم اإلنسـانیة،مجلة جامعة بابل ،الثانویة في محافظة بابل

 :٢٠١١.

التربــوي مــن اإلرشــادرمح،الصــعوبات التــي تواجــه ): ١٩٨٦(الجبــوري ،عبــاس رمضــان -

رســـالة ماجســـتیر غیـــر (بغـــداد، جامعـــة، والمدرســـینوجهـــة نظـــر المرشـــدین التربـــویین 

).مشورة 

اإلرشـــاد النفســـي فـــي المدرســـة ،الطبعـــة األولـــى، دار ): ٢٠١٣(الخطیـــب، صـــالح أحمـــد-

.عمان، األردنالمسیرة للنشر والتوزیع، 

ـــز حســـــن، وآخرون،منـــــاهج البحـــــث التربـــــوي ،وزارة التعلـــــیم العـــــالي ،جامعـــــة - ــ داود، عزی

.١٩٩٠بغداد،

طرق تعلـــم اللغـــة شـــاد التربـــوي، القـــاهرة،إلر التوجیـــه وا):١٩٨٢(زهران،حامـــد عبـــد الســـالم-

.العربیة، الطبعة السادسة

ـــعفان، محمـــــد أحمـــــد إبـــــراهیم- ـــاب ١،جاإلرشـــــاد النفســـــي لألطفـــــال ): ٢٠١٠(ســ ،دار الكتــ

  .الحدیث، القاهرة ،مصر

نظریات االرشاد والعالج النفسي ،دار غریب للطباعـة ): ١٩٩٦(الشناوي،محمد محروس-

.والنشر، القاهرة

الصــعوبات التــي تواجــه أخصــائي التوجیــه ): ٢٠١٠(الشــیدیة، هــاجر بنــت محمــد عبــداهللا-

وجهــة نظــرهم، رســالة المهنــي فــي مــدارس مــا بعــد التعلــیم األساســي بســلطنة عمــان مــن 

  .ماجستیر، جامعة مؤته

زت - ودت ع ادي ، ج د الھ ني، وعب عید حس زة ، س اد  ): ١٩٩٩(الع ات اإلرش نظری
.والعالج  النفسي، الطبعة األولى ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،األردن

.١٩٨٤نشورات الجامعیة م، بیروت، ال٢كالس ، جورج، االلسنة ولغة الطفل العربي ط-

  ، القاهرة٥مجمع اللغة العربیة، ط): ٢٠١١(الوسیطالمعجم -

د - راء محم ن ،ب ازي ، وحس ف غ ي ، لطی ا ): ٢٠١١(مك یة وعالقتھ البة الشخص الص
ة  ات التربوی داد،مركز الدراس ة بغ ة ،جامع ي الجامع یین ف دى التدریس ذات ل دیر  ال بتق

.٤٠-٣٥٣، ص)٣١(واألبحاث النفسیة، مجلة البحوث التربویة والنفسیة ،العدد
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د- امي محم م، س ة ، دار ): ٢٠١٠(ملح ة الثانی ي، الطبع اد النفس ھ واإلرش ادئ التوجی مب
. المسیرة للتوزیع والنشر، عمان، االردن

  المصادر اإلنكلیزیة

-Staulters, M., L. (2006).A Universal Design for Learning 
mathematics: Reducing barriers to solving word problems. Ph.D. 
dissertation, State University of New York at Albany, United States, 
New York. Retrieved November 5, 2009, from Dissertations & 
Theses: Full Text.(Publication No. AAT 3233292). 26.
-Moser , Lisle E(1963): counseling and guidance, Engle wood cliffs 
,N , J, printice Hall.

  

  

  

  

  

  

  

  )١(ملحق

  االستبانة في صورتھا األولیة

غیر   صالحة  مضمون الفقرة  ت

  صالحة

  بحاجه إلى تعدیل

        ضعف الرغبة في العمل اإلرشادي  ١
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        نقص الخبرة العلمیة في مجال اإلرشاد  ٢

        لیس للمرشد غرفه خاصة في المدرسة  ٣

        المدیر والمدرسین باإلرشادانخفاض قناعة  ٤

        تكلیف المرشد التربوي في أعمال إداریة في المدرسة  ٥

        افتقاد التعاون بین إدارة المدرسة والمرشد  ٦

        خوف الطلبة من عرض مشكالتهم على المرشد  ٧

        قلة معرفة اولیاء االمور بأهمیة عمل المرشد التربوي  ٨

        العلمي والمهنيالضعف في اإلعداد   ٩

        ضعف متابعة األهل لمشكالت أبنائهم  ١٠

        افتقار مكتب المرشد التربوي لالختبارات النفسیة المقننة  ١١

        انفراد ادارة المدرسة بحل المشكالت واتخاذ القرار  ١٢

        قلة الدورات التطویریة للمرشدین في أثناء الخدمة  ١٣

        الدراسیةازدحام الطلبة في الصفوف   ١٤

        ضعف ثقة الطلبة بقدرة المرشد على حل مشكالتهم  ١٥

        یخشى أولیاء األمور من المرشد بكشف أسرار األسرة  ١٦

  

  

  )٢(ملحق

  اسما الخبراء

اللقب   ت

  العلمي

  مكان العمل  االختصاص  األسماء



٢٥

  اإلنسانیةكلیة التربیة للعلوم جامعة البصرة،  اإلرشاد النفسي  عیاد إسماعیل صالح  د  .أ  

  كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیةجامعة البصرة،  اإلرشاد النفسي  محسنعبد الكریم غالي   د. م.أ  

  كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیةجامعة البصرة،  طرائق تدریس  نبیل كاظم نهیر  د. م.أ  

مدیریة تربیة البصرة ، الكلیة التربویة   اإلرشاد النفسي  طالب سرحان شفیق  د. م  

  المفتوحة

مدیریة تربیة البصرة ، الكلیة التربویة   اإلرشاد النفسي  عبد الكریم خلف ساجت  د. م  

  المفتوحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣(ملحق

  مقیاس الصعوبات التي تواجھ عمل المرشد التربوي بصورتھ النھائیة

  أبداً   نادراً   أحیاناً   دائماً   مضمون الفقرة  ت
          ضعف الرغبة في العمل اإلرشادي  ١



٢٦

          نقص الخبرة العلمیة في مجال اإلرشاد  ٢
          لیس للمرشد غرفھ خاصة في المدرسة  ٣
          انخفاض قناعة المدیر والمدرسین باإلرشاد  ٤
          تكلیف المرشد التربوي في أعمال إداریة في المدرسة  ٥
          افتقاد التعاون بین إدارة المدرسة والمرشد  ٦
          مشكالتھم على المرشدخوف الطلبة من عرض   ٧
          قلة معرفة اولیاء االمور بأھمیة عمل المرشد التربوي  ٨
          الضعف في اإلعداد العلمي والمھني  ٩

          ضعف متابعة األھل لمشكالت أبنائھم  ١٠
          المقننةافتقار مكتب المرشد التربوي لالختبارات النفسیة   ١١
          القرارواتخاذانفراد ادارة المدرسة بحل المشكالت   ١٢
          قلة الدورات التطویریة للمرشدین في أثناء الخدمة  ١٣
          ازدحام الطلبة في الصفوف الدراسیة  ١٤
          ضعف ثقة الطلبة بقدرة المرشد على حل مشكالتھم  ١٥
          ةأسرار األسریخشى أولیاء األمور من المرشد بكشف   ١٦
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٧

  

  

  

تصميم برنامج ارشادي تربوي للحد من 

  ظاهرة السلوك العدواني 

  عند طالب املرحلة املتوسطة

  

  

  

  اذ اد ادور

  حممود شاكر عبد اهللا

   ار وم ا / ارة

  م ارد ا واو اروي

  ادرس اد 

  الشرعناصر ثامر لفتة 

  ادر ا ر ارة

  

  



٢٨

  


