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The tool reliability was verified through using
Cronbach Alpha factor.The overall reliability of the
degree to which the educational counselors practice
good ethics in their profession was (0.92).
The findings show that the overall degree
of the educational counselors’ practice of good
professional ethics in Ramallah district was high
and they point to the existence of differences in
arithmetic means regarding the degree to which the
educational counselors in Ramallah district practice
good manners.Such differences might be attributed
to the variables of: gender ( for females), the field
of specialization (for the societal and household
development), experience ( for those over 10 years),
and qualification ( for those holding M.A.degree or
over).
The researchers recommend that the priority
be given in employing educational counsellors to
those having long experience in practising good
professional ethics in counselling.

ملخص:
درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل
والبرية لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة واقع ممار�سة املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي؛
وقد طورت ا�ستبانة لط�شطو�ش ومزاهرة ( )2012وتكونت
اال�ستبانة من �أربعة حماور :تناول املحور الأول امل�س�ؤولية جتاه
امل�سرت�شد ،واحتوى على ع�رش عبارات ،وتناول الثاين الكفاية
الأكادميية للمر�شد ،واحتوى على خم�س ع�رشة عبارة ،وتناول
الثالث ال�رسية ،واحتوى على ع�رش عبارات ،وتناول الرابع التقبل،
واحتوى على �ست عبارات،ووزعت اال�ستبانة،على جمتمع الدرا�سة
الذي تكون من ( )80مر�شداً ومر�شدة ،وجرى التحقق من �صدق
الأداة وثباتها ،عن طريق ح�ساب معامل الثبات كرونباخ (الفا)
وبلغ معامل الثبات الكلي لدرجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي ( ،)0.92وبينت النتائج �أن
الدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة
رام اهلل لأخالقيات الإر�شاد الرتبوي كانت كبرية ،كما تبني
وجود فروق يف املتو�سطات احل�سابية لواقع ممار�سة املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة رام اهلل لأخالقيات الإر�شاد الرتبوي تعزى
�إىل عدة متغريات :النوع االجتماعي( ،ل�صالح الإناث) والتخ�ص�ص،
(ل�صالح التنمية االجتماعية والأ�رسية) ،واخلربة( ،ل�صالح �أكرث
من � 10سنوات) ،وامل�ؤهل العلمي(،ل�صالح ماج�ستري ف�أعلى).وقد
�أو�صى الباحثان باعطاء الأولوية يف تعيني املر�شدين الرتبويني
الذين ميتلكون خربة طويلة يف جمال ممار�سة مبادئ اخالقيات
مهنة االر�شاد الرتبوي.
الكلمات املفتاحية :املر�شدون الرتبويون ،حمافظة رام اهلل
والبرية� ،أخالقيات مهنة الإر�شاد.

Key words: educational couselors, Ramallah
Governorate, couselling ethics

املقدمة واخللفية النظرية:
تعد الأخالق �أ�سا�س التعامل بني ال�شعوب ،وركيزة �أ�سا�سية
يف بناء �أجيال قادرة على العطاء والتقدم يف دفة احلياة كاملة،
ومفتاح فهم ال�سلوك الب�رشي على �أ�س�س �صحيحة حتى يتم
اال�ستقرار والطم�أنينة يف بناء املجتمع ،فبدون الأخالق وااللتزام
مببادئها ال ميكن احلديث عن جمتمع ح�ضاري يتمتع با�ستقرار
وحياة مليئة باحلب والأزدهار.
ومنذ ان ت�سلمت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية مهام
الرتبية والتعليم بد�أت تويل اهتمام ًا كبرياً ببناء جمتمع يت�سلح
مببادئ الأخالق يف التعامل مع ال�سلوك الب�رشي ،فبا�رشت يف
عام 1996م بتعيني مر�شدين تربويني يف حمافظات الوطن
كافة ،وم�س�ؤولني لق�سم الإر�شاد الرتبوي ،ومن مهام دورهم بناء
جيل �سليم ذو �شخ�صية قادرة على مواجهة �صعوبات احلياة
ومقاومة العراقيل املتعددة التي تواجه م�سريتهم التعليمية،
وبناء �أخالق حميدة يف التعامل مع الطلبة �أنف�سهم ومع معلميهم
وجمتمعهم الفل�سطيني.
�إن الطالب بحاجة ما�سة �إىل التوجيه والإر�شاد ،فهو مير
خالل مراحل منوه مب�شكالت وفرتات حرجة يحتاج فيها �إىل
التوجيه والإر�شاد ،لأن التغريات التي حدثت مبا فيها التقدم
العلمي ،وتطور املناهج �أدت �إىل �رضورة وجود مر�شدين م�سلحني
بخربة كافية وملتزمني ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد لتقدمي
خدماتهم الإر�شادية �إىل الطلبة كافة ( الزبادي واخلطيب.)2000،
وقد �أ�شارت وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية ()1999
�إىل الأدوار الرئي�سة للمر�شد الرتبوي منها :التعريف بدوره،

To what degree educational counselors in
Ramallah district really practice good ethics in
their profession

Abstract:
The study aims at defining how educational
counselors in Ramallah district really practice
good ethics in their profession.A questionnaire for
Tashtush and Mazahra (2012) has been developed.
It comprises four parts: the first deals with
responsibility towards students and consists of 10
items; the second deals with counselor academic
efficiency and consists of 15 items; the third deals
with secrecy and consists of 10 items; and the fourth
deals with acceptance and consists of 6 items.The
questionnaire has been distributed to the study
community which includes 80 male and female
counselors.
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درجة ممارسة املرشدين التربويني في محافظة رام اهلل والبيرة ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي

و�أخالقيات املهنة ،التدخل يف وقت الأزمات الطارئة ،وو�ضع
خطة تالئم عمله الإر�شادي ،و�إعداد ن�رشات تو�ضح طبيعة عمله
مبا يتنا�سب وم�ستوى الطلبة،،و�إجراء مقابالت فردية مع الطلبة
وتقدمي ا�ست�شارات لهم فيما يواجهونه من ق�ضايا تهمهم ،والعمل
على رفع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي من خالل زيادة دافعيتهم
للدرا�سة وتعليمهم العادات الدرا�سية ال�سليمة ( ال�شاعر.)2015 ،
وميكن القول � ّإن مهنة الإر�شاد تعد جانبا مهم ًا من جوانب
العملية الرتبوية التي ت�ساهم بدور �إيجابي يف حل م�شكالت
الطلبة وتوجيه �سلوكياتهم.
وتعد مهنة الإر�شاد مرتكزاً �أ�سا�سي ًا يف العمل ،حيث تتكون
�أخالقيات املهنة من �أبعاد ثالثة :البعد املعريف " معرفة املبادئ
الأخالقية التي ينتهجها املر�شد" ،والبعد ال�سلوكي" املعرفة
باملدار�س ال�سلوكية ومبادئها ،والبعد اخللقي" املعرفة مببادئ
�أخالق املهنة" ،ويرتبط الأخري ب�إتقان املهنة والعمل على القيام
به يف �إطار من االلتزام مبجموعة من املعايري والقيم ،كما وترتبط
�أي�ض ًا بتحقيق الثقة والعدالة يف العالقات الإن�سانية ،فبدون القيم
الأخالقية ال ميكن للمر�شد الرتبوي �أن ينجح يف القيام بدوره على
الوجه الأكمل (ط�شطو�ش ومزاهرة.)2012 ،
ومن �أهم الأخالقيات التي ينبغي �أن يتحلى بها املر�شد
الرتبوي�( :أن يحرتم امل�سرت�شد احرتام ًا غري م�رشوط ك�إن�سان
له قيمة بع�ض النظر عن امل�شاكل التي يعاين منها ،والتي قد ال
تعجب املر�شد الرتبوي ،وعليه �أن يحرتم جن�سه ودينه وعرقه ،و�أن
ال يتع�صب لأي �إن�سان ،و�أن ال يفر�ض قيمه على الآخرين ،و�أن
يحتفظ بكل ما يديل به امل�سرت�شد �رساً ،وال يجوز التحدث �أمام
ال�شفوية �أو اخلطية من
زمالئه �أو �أهله �أو معلميه �إال باملوافقة
ّ
امل�سرت�شد ،خا�صة �إذا كانت املعلومات تلحق الأذى بامل�سرت�شد،
يقيم العملية الإر�شادية من جناح �أو ف�شل،
واملر�شد له احلق �أن ّ
يقيمه على �أ�سا�س
ولكن لي�س من حقه �أن ي�صنف امل�سرت�شد �أو �أن ّ
�أنه ناجح �أو فا�شل� ،أو ك�سول �أو غبي ،لأن هذه الت�صنيفات جتعل
املر�شد خ�صم ًا وحكما للم�سرت�شد ،و�أن يتعامل مع امل�سرت�شد
بكل ثقة و�أ�صالة ،و�أن ال ي�ستغل خطورة و�رسية املعلومات التي
يديل بها امل�سرت�شد ليمار�س ال�ضغوط عليه وا�ستغالله �أخالقي ًا
�أو مادياً ،و�أن يحرتم مهنته وال يقوم ب�أي عمل قد ي�سيء �إىل
طبيعة املهنة و�أخالقياتها ،و�أن يحرتم د�ستور العمل الإر�شادي
واخت�صا�ص زمالئه (عبد الهادي والعزة.)2004 :
وعلى الرغم من تعيني مر�شدين تربويني وم�رشيف �إر�شاد
يف �سنوات العمل املتتالية ،و�إحلاقهم بدورات مكثفة تتعلق بعملية
�إر�شاد الطلبة على �أ�س�س تربوية قائمة على تطوير �شخ�صيات
الطلبة ومواجهة �صعوبات احلياة ،ومنها ما يتعلق بالتدريب
العملي على ممار�سة مهنة �أخالق عملية الإر�شاد الرتبوي
القائمة على ال�رسية ،وتقبل الطالب ،وحتمل امل�س�ؤولية ،والكفاية
الأكادميية؛ حتى ي�ستطيع املر�شد �أداء مهامه جتاه الطلبة� ،إال �أن
هناك �ضعف ًا ونق�ص ًا يف تقدمي مهارات �أخالقيات مهنة الإر�شاد
عند بع�ض املر�شدين ،وقد الحظ الباحثان ذلك من خالل خربتهم
ال�سابقة يف مهنة الإر�شاد ولقاءاتهم مع ر�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد،
ما قد ي�ؤثر �سلب ًا على دوره �أمام الطلبة واملجتمع وفقدان الثقة
بخدماته الإر�شادية يف املدر�سة ،وهذا ما دفع الباحثني �إىل �إجراء

الدرا�سة للتعرف �إىل درجة واقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف
حمافظة رام اهلل �أخالقيات الإر�شاد الرتبوي؛ حتى يتمكن املر�شد
الرتبوي من القيام بدوره الأخالقي على الوجه الأكمل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
�إن ال�سلوك اخلط�أ عند بع�ض املر�شدين الرتبويني قد
يلحق الأذى مبهنة الإر�شاد الرتبوي ،فقد يقوم بع�ض املر�شدين
الرتبويني يف مدار�س ال�سلطة الوطنية الف�سطينية ببع�ض
املمار�سات اخلط�أ التي جتعلهم عر�ضة لالنتقاد �أمام الإدارة
املدر�سية والطلبة و�أولياء الأمور ،ما ي�ؤثر على قيم و�أخالقيات
مهنة الإر�شاد الرتبوي ،وقد يكون املر�شد الرتبوي �سبب ًا يف
خلق امل�شكالت لدى العاملني ،وهذا يخالف الدور الإر�شادي
املطلوب منه .وقد الحظ الباحثان من خالل خربتهم ال�سابقة يف
مهنة الإر�شاد ولقاءاتهم مع ر�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد الرتبوي �أن
هناك تفاوت ًا يف درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات
مهنة الإر�شاد ،ما ي�ؤثر �سلب ًا على فاعلية �أخالق مهنة الإر�شاد
الرتبوي املقدمة للطلبة ،وعلى العالقات بني املر�شدين وجمتمع
الطلبة ،وهذا ما �أكدته درا�سات �سابقة ،منها درا�سة ط�شطو�ش
ومزاهرة ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني لأخالقيات مهنة الإر�شاد جاءت بدرجة متو�سطة؛ لذا
يرى الباحثان �رضورة درا�سة �أخالق مهنة الإر�شاد الرتبوي لدى
املر�شدين يف حمافظة رام اهلل.

وبناء على ما سبق انبثقت التساؤالت االتية:
● ●ما درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام
اهلل والبرية لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي؟
● ●هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري النوع
االجتماعي؟
● ●هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص؟
● ●هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري امل�ؤهل
العلمي؟
● ●هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري اخلربة؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة مما ي�أتي:
�1 .1إبراز �أهمية �أخالقيات مهنة التوجيه والإر�شاد يف
املدار�س ،لأنها عملية مهنية متخ�ص�صة تقدم جمموعة من
اخلدمات التي ت�ساعد الطلبة يف النواحي الرتبوية والنف�سية
50
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.2

.3
.4

.5
.6
.7

Ú Úاملر�شد الرتبوي� :شخ�ص مهني عني من وزارة الرتبية
والتعليم الفل�سطينية ،ويعمل يف املدار�س احلكومية ،ويقوم
م�ساعدة الطلبة يف حل امل�شاكل (الرتبوية وال�صحية واالجتماعية
وال�سلوكية ) ,وممار�سة �أخالقيات املهنة من خالل �إجابته عن
فقرات اال�ستبانة التي حتقق �أهداف الدرا�سة التي بناها الباحثان.
� Ú Úأخالقيات مهنة الإر�شاد :جمموعة من القواعد والأ�س�س
(امل�س�ؤولية املجتمعية ،الكفاية الأكادميية للمر�شد ،ال�رسية،
والتقبل) التي يجب على املر�شد التم�سك بها والعمل مبقت�ضاها
ليكون ناجح ًا يف تعامله مع الطلبة ،ومتمكن ًا يف �أداء مهنته.

واالجتماعية وال�صحية واملهنية.
2الك�شف عن درجة واقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني
لأخالقيات مهنة الإر�شاد من �أجل خلق واقع �أف�ضل من
الوعي واملعرفة؛ لتح�سني مهارات ممار�سة �أخالقيات
املهنة.
3هي الأوىل من نوعها يف ال�ضفة الغربية �ضمن حدود معرفة
الباحثني.
4اعتبار هذه الدرا�سة مرجع ًا مل�رشيف الإر�شاد الرتبوي
وللمر�شدين الرتبويني واملعلمني واملديرين� ،إذ ميكن
االفادة منها يف تقييم اجلانب املهني لدرجة ممار�سة
املر�شد الرتبوي لأخالقيات منهة الإر�شاد الرتبوي.
�5إنها مهمة للمر�شد الرتبوي املعني حديثاً� ،إذ تب�رصه
ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي التي يجب �أن يقوم بها
على الوجه الأكمل.
6قد تفيد نتائج هذه الدرا�سة املعنيني يف وزارة الرتبية
والتعليم يف تطوير برامج الإعداد والتطوير لدى املر�شدين
الرتبويني.
7توجيه �أنظار الباحثني لإجراء املزيد من الدرا�سات املتعلقة
ب�أخالقيات منهة الإر�شاد الرتبوي.

الدراسات السابقة:
من خالل ا�ستعرا�ض الأدب الرتبوي ال�سابق ،وجد الباحثان
كثرياً من الدرا�سات التي تناولت �أخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي
ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،ومن هذه الدرا�سات
�أجرى الكرنز ( )2001درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة
ممار�سة املر�شدين الرتبويني �أدوارهم الإر�شادية يف فل�سطني
من وجهة نظرهم يف مديريات جنوب ال�ضفة الغربية يف �ضوء
عدة متغريات( :اجلن�س،والعمر ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلربة،
والتخ�ص�ص)،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع املر�شدين
الرتبويني،وعددهم ( )78مر�شداً ومر�شدة ،وا�ستخدم الباحث
ا�ستبانة مكونة من �سبعة حماور ،وتبني من النتائج �أن درجة
ممار�سة املر�شدين الرتبويني �أدوارهم كانت بدرجة متو�سطة
�سواء من حيث و�ضع برامج �إر�شادية للمدر�سة� ،أم �إر�شادية
للطلبة� ،أم متابعة النواحي ال�صحية والتح�صيل الدرا�سي� ،أم
م�ساعدة الوالدين و�أولياء الأمور يف حل م�شاكل �أبنائهم ،وتبني
�أن املر�شدين الرتبويني يقومون ب�أدوارهم الإر�شادية بدرجة
متو�سطة على اختالف (جن�سهم ل�صالح االناث ،وم�ؤهالتهم
ل�صالح الدبلوم العايل ،و�سنوات اخلربة ل�صالح خم�س �سنوات
ف�أكرث ،وتخ�ص�صاتهم ل�صالح علم االجتماع).
�أجرى العاجز ( )2001درا�سة هدفها التعرف �إىل واقع
الإر�شاد الرتبوي ودور املر�شد الرتبوي بالإ�ضافة �إىل امل�شكالت
التي تواجهه يف املدار�س الأ�سا�سية واملدار�س الثانوية
مبحافظات غزة ،ومدى عالقة امل�شكالت مبتغريات اجلن�س
واملرحلة التعليمية واملنطقة التعليمية ،وتكون جمتمع الدرا�سة
من املر�شدين بهذه املدار�س جميعهم البالغ عددهم ( )105من
املر�شدين (مر�شد ومر�شدة) ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )88مر�شداً
ومر�شدة بن�سبة ( )% 84من جمتمع الدرا�سة مت اختيارهم
بالطريقة الع�شوائية الب�سيطة ،ومت ت�صميم ا�ستبانة ا�شتملت على(
 )27فقرة موزعة على ( )3جماالت بالإ�ضافة �إىل �س�ؤال مفتوح
يف نهاية اال�ستبانة ،وبينت النتائج �أن واقع الإر�شاد الرتبوي
يف املدار�س بحاجة �إىل دعم واهتمام �أكرب ما هو موجود ،و�أن
دور املر�شد الرتبوي فاعل وعليه مهمات كبرية ،كما �أو�ضحت
النتائج �أن جمال امل�شكالت املتعلقة بالإعداد والتدريب حاز
على املرتبة الأوىل بالن�سبة للمجاالت الثالثة بن�سبة قدرها
( ،)% 79.33وجاء املجال املتعلق مب�شكالت ظروف العمل
يف املرتبة الثانية بن�سبة مئوية قدرها ( ،)% 74.17وجاءت
امل�شكالت املتعلقة بالإدارة املدر�سية يف املرتبة الثالثة بن�سبة

أهداف الدراسة:
وتهدف الدرا�سة �إىل ما يلي:
1 .1التعرف �إىل درجة واقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف
حمافظة رام اهلل والبرية لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي.
2 .2بيان �أثر متغريات الدرا�سة (النوع االجتماعي ،والتخ�ص�ص،
وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة) على درجة واقع ممار�سة
املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية لأخالقيات
الإر�شاد الرتبوي.

حدود الدراسة وحمدداتها:
متت الدرا�سة يف �إطار احلدود الآتية:
Ú Úاحلدود املكانية :املدار�س احلكومية يف مدار�س
حمافظة رام اهلل والبرية.
Ú Úاحلدود الزمانية :الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي 2015 – 2014م.
Ú Úاحلدود الب�رشية :ا�شملت الدرا�سة جميع املر�شدين
الرتبويني يف مدار�س حمافظة رام اهلل والبرية.
Ú Úاحلدود املو�ضوعية :متثلت ب�أداة الدرا�سة واملفاهيم
الواردة بها.

التعريفات اإلجرائية:
Ú Úاملدار�س احلكومية :املدار�س الأ�سا�سية والثانوية
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية ،والتي يوجد
فيها مراكز �إر�شاد تربوي.
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مئوية قدرها ( ،)% 56.49كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات امل�شكالت لدى املر�شدين
تعزى �إىل اجلن�س واملرحلة التعليمية التي يعمل بها واملنطقة
التعليمية التابع لها.
�أجرت العمو�ش ( )2002درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن
وجهة نظر مر�شدي املدار�س احلكومية يف الأردن حول الكفايات
الإر�شادية لديهم ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )177مر�شداً
ومر�شدة ،وا�ستخدمت الباحث �أداة قامت ب�إعدادها وتطويرها،
تبني من النتائج �أن الكفايات الإر�شادية متوفرة لدى املر�شدين
بدرجة عالية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل انه ال توجد فروق يف توفر
الكفايات لدى املر�شدين تعزى �إىل متغري اجلن�س ،بينما ُوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية يف توفر الكفايات لدى املر�شدين
تعزى �إىل متغري اخلربة على فقرات املقيا�س يف جمال اعداد
الربامج االر�شادي ،والعالقة املهنية ،والت�شخي�ص ،وجمال
اال�ساليب ال�سلوكية واملعرفية ل�صالح املر�شدين من امل�ستوى
الثاين والثالث والرابع من م�ستويات املتغري (- 11( )10 - 6
 16( )15فما فوق) ،وامل�ؤهل العلمي ل�صالح الدبلوم العايل.
�أجرى ال�سالمة ( )2003درا�سة هدفها التعرف �إىل �أداء
املر�شد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الثانوية يف مدار�س
مديريتي جنني وقباطية من وجهة نظر كل من الإداريني
واملعلمني ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الإداريني واملعلمني
يف املدار�س الثانوية احلكومية والبالغ عددهم كافة ()826
�إداري ًا ومعلماً ،حيث قام بتطوير ا�ستبانة تكونت من ( )54فقرة،
وتبني من نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يف
املدار�س احلكومية الثانوية يف مدار�س مديريتي جنني وقباطيه
كان كبرياً على امل�ستوى الكلي للمجاالت الأربعة( ال�شخ�صي،
واملهني ،والعالقات االجتماعية ،والفني التطبيقي)� ،إذ بلغ
املتو�سط احل�سابي ( )3.95بن�سبة ( ،)% 79وتبني �أن م�ستوى
�أداء املر�شد الرتبوي يختلف تبع ًا �إىل متغريات اجلن�س ،واخلربة،
وامل�ؤهل العلمي ،فكان م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي عند الإناث
�أعلى من م�ستوى �أدائه عند الذكور ويف املجاالت املختلفة ،وتبني
�أن م�ستوى �أداء املر�شد يختلف تبع ًا �إىل متغري اخلربة ،فكانت
الفروق على امل�ستوى الكلي للمجاالت ل�صالح م�ستوى (� )11سنة
ف�أكرث ،وتبني �أن م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يختلف تبع ًا �إىل
متغري امل�ؤهل العلمي ،فكانت الفروق على امل�ستوى الكلي ل�صالح
( بكالوريو�س  +دبلوم عال) مبتو�سط ح�سابي (.)3.96
�أجرى حما�سنة ( )2006درا�سة هدفت �إىل معرفة درجة
التزام املر�شدين الرتبويني ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي من
وجهة نظر املر�شدين وامل�سرت�شدين يف املدار�س احلكومية التابعة
ملديرية تربية �إربد الأوىل والثانية ،تكونت عينة الدرا�سة من ()40
مر�شداً و( )408م�سرت�شداً ،بينت نتائج الدرا�سة �أن درجة التزام
املر�شدين ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد من وجهة نظرهم بالكفايات
جاءت بالدرجة الأوىل ،ثم جاء جمال امل�س�ؤولية ،ثم جمال التقبل،
و�أخرياً جمال ال�رسية ،كما تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة( )0.05بدرجة التزام املر�شدين الرتبويني
لأخالقيات مهنة الإر�شاد تعزى ملتغريي اجلن�س ل�صالح الذكور،
واخلربة ل�صالح م�ستوى (� 10سنوات) ف�أكرث.

�أجرى زريقي ( )2008درا�سة هدفها التعرف �إىل درجة
امتالك املر�شدين الرتبويني الكفايات الإر�شادية املدركة
واختالفها باختالف الت�أهيل والتدريب واخلربة وجن�س املر�شد
يف املدار�س الإردنية ،،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )184مر�شداً
ومر�شدة يف حمافظات عمان والزرقاء و�إربد ،حيث مت بناء �أداة
خا�صة للتعرف �إىل درجة امتالك الكفايات الإر�شادية مكونة من
( )89فقرة ،وتبني من النتائج �أن جمال تنفيذ الإر�شاد الفردي
احتل املرتبة الأوىل ثم جمال االلتزام باملعايري الأخالقية
ومعايري التطور املهني ،كما بينت النتائج �أنه ال توجد فروق يف
امتالك الكفايات الإر�شادية املدركة لدى املر�شدين الرتبويني
تعزى �إىل متغريي الت�أهيل العلمي ،واجلن�س ،وتبني وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف امتالك املر�شدين الرتبويني للكفايات
الإر�شادية املدركة تعزى �إىل متغري اخلربة ول�صالح املر�شدين
من ذوي امل�ستوى العايل (� 6سنوات ف�أعلى) واملتو�سطة (5 - 2
�سنوات).
�أجرى �شاهني ( )2009درا�سة للك�شف عن وجهات النظر
ملديري املدار�س واملر�شدين الرتبويني يف مدار�س حمافظة رام
اهلل والبرية احلكومية حول ممار�سات املر�شد الرتبوي و�أهميتها،
وحتديد �أكرث املعوقات ت�أثرياً على ممار�سة املر�شد الرتبوي
ملهماته ،والتعرف �إىل الفروق يف حتديد �أهمية املمار�سات
لدى هاتني الفئتني وفق ًا �إىل متغريات امل�ستوى العلمي واخلربة
والوظيفة احلالية ،وا�ستخدم منهج امل�سح االجتماعي (البحث
امليداين) ،ووزعت على جممل مدار�س حمافظة رام اهلل والبرية
احلكومية التي يوجد فيها مر�شدون تربويون ،فكان امل�سرتجع
( )46ا�ستبانة للمديرين و( )50للمر�شدين الرتبويني ،بن�سبة
�إجمالية تزيد عن ( )% 73للمر�شدين ،ومن �أهم نتائج الدرا�سة
�أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا بني �آراء املديرين واملر�شدين يف حتديد
املهمات ذات الأهمية الق�صوى والثانوية يف ممار�سات املر�شد
الرتبوي ،وكان هذا التباين حمدوداً يف حتديد املعوقات الأ�سا�سية
يف ممار�سة املر�شد الرتبوي ملهماته ،والتي كان من �أهمها غياب
نظام حوافز منا�سبة للمر�شدين الرتبويني ،وعدم وجود املر�شد
الرتبوي املتخ�ص�ص ،وعدم وجود خطة �إر�شادية عامة و�أنظمة
حتدد دور املر�شد الرتبوي و�صالحياته.
�أجرى �آل عارم (  )2010درا�سة هدفها التعرف �إىل امل�شكالت
التي تواجه املر�شد الطالبي يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني ،وتكون جمتمع الدرا�سة من جميع م�رشيف التوجيه
واملر�شدين الرتبويني يف الكليات التقنية واملعاهد املهنية
احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية جميعهم،البالغ عددهم
(،)100منهم ( )24م�رشفاً ،و( )76مر�شداً ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي لتحقيق هدف الدرا�سة ،كما ا�ستخدم اال�ستبانة
�أدا ًة للدرا�سة ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة( :وجود م�شكالت تواجه
املر�شد الطالبي يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني
ح�سب الرتتيب" :امل�شكالت املادية والب�رشية،وامل�شكالت املتعلقة
باملتدربني و�أولياء الأمور ،وامل�شكالت الإدارية والتنظيمية،
وامل�شكالت املهنية والفنية"،وتبني وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب
بع�ض املتغريات" ،نوع العمل ،والتخ�ص�ص ،و�سنوات اخلربة،
و�أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول �آرائهم
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ومهاراته ال�رضورية و�صفاته ال�شخ�صية ،وحتديداً هناك �ست
وظائف للمر�شد الرتبوي يف املدر�سة ،وهي( :الدفاع عن الطفل،
ت�سجيل املالحظات الإر�شادية ،مهمات �إدارية ،مرجع للطلبة يف
حل م�شاكلهم ،وظيفة تربوية ،وتخطيط تربوي يف توجيه وتعليم
الدائرة الإر�شادية) ،وقد تبني من النتائج �أنه ال بد �أن يتمتع
املر�شد الرتبوي يف قدرته على حل امل�شكالت ،واالت�صال اجليد
مع الأفراد ،والقدرة على التعامل مع الأزمات.
�أجرى ايفانز ( )Evans, 2004درا�سة هدفها الك�شف عن
�أخالقيات الإر�شاد التطوري ،تكونت عينة الدرا�سة من �ستة
مر�شدين يف معهد للإر�شاد التطوري يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،الذين ما زالوا يتلقون اخلدمات الإر�شادية من
املر�شدين ،حيث ا�ستخدمت املقابلة ك�أداة للدرا�سة ،وبينت
النتائج �أن هناك التزام ًا �أخالقي ًا للمر�شدين يف الإر�شاد التطوري
من منظور امل�سرت�شدين ،كما �أنهم يلتزمون التزام ًا وا�ضح ًا جتاه
العملية الإر�شادية.
�أجرى بتلر وكونتي�ستني ()Butler & Constantine, 2005
درا�سة هدفها قيا�س درجة �إدراك املر�شد للخدمات الإر�شادية
التي يقدمها ،وعالقتها بجن�س املر�شد ،والبيئة اجلغرافية ،وعدد
�سنوات اخلربة ،تكونت عينة الدرا�سة من ( )533مر�شداً مدر�سياً،
وبينت نتائج الدرا�سة �أن اخلدمات التي يقدمها املر�شد بالبيئة
احل�رضية كانت �أح�سن مقارنة باخلدمات التي يقدمها زمال�ؤه
يف البيئات اجلغرافية الأقل حظاً ،و�أن درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني لأخالقيات املهنة تزداد مع ازدياد �سنوات اخلربة.
�أجرى �أحمدي واكهايف وعلي �أكرب رحيم (Ahammadi,
 )Akhavi & Ali - Akbar Rahimi, 2008درا�سة هدفت �إىل ايجاد
معدل م�شاهدة القواعد الأخالقية يف �أو�ساط املر�شدين الرتبويني
والأخ�صائيني النف�سيني ودور كل من متغريات) اجلن�س،
واالجتماعية وم�ستوى التعليم)� ،أجريت على ( )150مر�شداً
ومر�شدة ،مت اختيارهم بالطريقة الع�شوائية من مراكز �إر�شاد
حكومية يف مدينة طهران ب�إيران،وا�ستخدمت ا�ستبانة �شملت
( )37عبارة ،و�صممت وفق ًا ملعايري و�أخالقيات مهنة الإر�شاد
الرتبوي والنف�سيني ،وتبني من النتائج �أن معظم املر�شدين الذين
مت درا�ستهم كانوا مدركني لقواعد �أخالق مهنة الإر�شاد الرتبوي،
كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة
ممار�سة املر�شدين لأخالقيات مهنة الإر�شاد تعزى �إىل متغريات
اجلن�س ،واحلالة االجتماعية ،وم�ستوى التعليم.
�أجرى (ثيلكينج) و�آخرون ( )Thielking, 2012درا�سة
هدفت �إىل معرفة وجهات النظر فيما يتعلق بدور املر�شدين
الرتبويني يف املدر�سة" �إدراكات املعلمني واملدراء واملر�شدين
الرتبويني يف املدر�سة يف فكتوريا ،وا�سرتاليا ،فح�صت هذه
الدرا�سة وجهات نظر املدراء ( )21واملعلمني( )86واملر�شدين
الرتبويني يف املدر�سة( ،)81فيما يتعلق ماذا يعتقدون �أنه
يجب �أن يكون دور املر�شدين الرتبويني يف املدر�سة؟ وكان
امل�شاركون يف الدرا�سة يعملون يف مدار�س ابتدائية وثانوية
كاثوليكية وم�ستقلة وحكومية يف فكتوريا وا�سرتاليا ،وقد �أظهرت
النتائج �أوجه ال�شبه واالختالف بني املجوعات الثالث فيما

يف امل�شكالت املهنية والفنية،ومل يتبني وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية حول �آرائهم يف امل�شكالت الإدارية والتنظيمية،
وامل�شكالت املادية والب�رشية املتعلقة باملتدربني و�أولياء
الأمور ،ووفق ًا �إىل متغري امل�ؤهل العلمي مل يتبني وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية حول �آرائهم يف امل�شكالت املهنية والفنية
والإدارية والتنظيمية واملادية والب�رشية واملتعلقة باملتدربني
و�أولياء الأمور).
�أجرى جا�سم ( )2011درا�سة هدفها التعرف �إىل �أثر الإر�شاد
الرتبوي عن طريق ك�شف النقاب عن امل�شاكل التي تواجه عمل
املر�شد الرتبوي يف املدار�س الثانوية يف حمافظة بابل ،وتكونت
عينة البحث من ( )20مر�شداً تربوي ًا و ( )20مر�شدة تربوية
يعملون يف املدار�س املتو�سطة لعام  ،2010 - 2009حيث
اعتمدت الباحثة املنهج الو�صفي للو�صول �إىل النتائج وحتليلها
وتف�سريها ،وا�ستعملت اال�ستبانة �أداة لبحثها من �أجل الو�صول �إىل
هدفها ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل عدة نتائج �أهمها( :عدم وجود وعي
لدور الإر�شاد الرتبوي ومدى ت�أثريه على املجتمع ب�شكل عام،
وعلى املدر�سة ب�شكل خا�ص ،العالقة بني املر�شد و�أولياء الأمور
�ضعيفة ،عدم تخ�صي�ص غرفة للمر�شد الرتبوي يحول بينه وبني
�أداء عمله املكلف به ،وعدم التفاعل بني املر�شد الرتبوي والهيئة
التدري�سية).
�أجرى ط�شطو�ش  ومزاهرة ( )2012درا�سة هدفها الك�شف
عن درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات مهنة الإر�شاد
من وجهة نظرهم ،ومعرفة �إذا كان يختلف تبع ًا ملتغريات :النوع
االجتماعي ،وامل�ؤهل العلمي ،واالخت�صا�ص الأكادميي ،و�سنوات
اخلربة ،واحلالة االجتماعية ،ومكان ال�سكن ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان مقيا�س �أخالقيات مهنة الإر�شاد
النف�سي والرتبوي الذي �أعده حما�سنة ( ،)2006وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )60مر�شداً ومر�شدة اختريوا من املدار�س التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة عجلون ،وتبني من النتائج
�أن درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات مهنة الإر�شاد
جاءت بدرجة متو�سطة ،ثم جاءت املحاور ح�سب درجة املمار�سة
مرتبة على النحو الآتي :امل�س�ؤولية ،والكفايات الأكادميية،
وال�رسية ،والتقبل ،كما تبني من النتائج وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية يف درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات
مهنة الإر�شاد تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي ،ل�صالح درجة
املاج�ستري ،والتخ�ص�ص ،ل�صالح الإر�شاد النف�سي والرتبوي،
واخلربة ،ل�صالح فئة من اخلربة من (�20 - 10سنة) وفئة
(�أكرث من � 20سنة)،بينما ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة ممار�ستهم تعزى ملتغريات :النوع االجتماعي،واحلالة
االجتماعية ،ومكان ال�سكن.

الدراسات األجنبية:
�أجرى ك�شاندلر ( )Chandler, 2002درا�سة هدفت �إىل حتديد
مفهوم مدراء املدار�س الثانوية بالن�سبة لدور املر�شد الرتبوي،
واقت�رصت عينة الدرا�سة على �أع�ضاء ومديري املدار�س الثانوية
الذين ق�ضوا �أكرث من خم�س �سنوات يف الإدارة املدر�سية ،وقد بلور
مدراء املدار�س دور املر�شد الرتبوي من خالل �أدائه الوظيفي
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د .معتصم " محمد عزيز" مصلح
د .حسام توفيق حرز اهلل

درجة ممارسة املرشدين التربويني في محافظة رام اهلل والبيرة ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي

مع الأزمات.

يتعلق بوجهات النظر حول دور املر�شدين الرتبويني يف املدر�سة،
فعلى �سبيل املثال� ،شاركت املجموعات الثالث يف وجهات النظر
املت�شابهة ب�أنه يجب �أن يقوم املر�شدون الرتبويون يف املدر�سة
ب )1( :القيام ب�أبحاث حول الق�ضايا ذات العالقة باملدر�سة)2( ،
االطالع على �أحدث الأبحاث ذات العالقة )3( ،القيام بتقييمات
نف�سية )4( ،تقدمي الإر�شاد للطلبة )5( ،تنظيم برامج جماعية
للطلبة )6( ،تنظيم ور�شات عمل وتقدمي املعلومات �إىل املعلمني
حول الق�ضايا املتعلقة مب�صلحة الطلبة� )7( ،إعالم �أهايل الطلبة
يف املرحلة االبتدائية عن م�شاركة �أطفالهم يف الإر�شاد ،ولكن
املجموعات الثالثة �أي�ضا اختلفت يف وجهات نظرهم حول بع�ض
نواحي دور املر�شدين الرتبويني يف املدر�سة ،وكان ملحوظا �أن
كل واحدة من االختالفات يف الإدراكات بني املجموعات لها
مغاز للم�شاكل الأخالقية املحتملة ،على �سبيل املثال:
ٍ
1 .1العالقة الثانئية

وتبني �أن هناك درا�سات ت�ؤكد وجود م�شكالت تواجه
املر�شد الرتبوي يف عمله ،وتعمل على �إعاقة قيام املر�شد الرتبوي،
كدرا�سة (جا�سم  )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود وعي يخ�ص
دور املر�شد ومدى ت�أثريه على املجتمع ،و�ضعف يف العالقة
بني املر�شد و�أولياء الأمور ،وعدم تخ�صي�ص غرفة للمر�شد ،و
عدم التفاعل بني املر�شد الرتبوي والهيئة التدري�سية ،و درا�سة
�آل عارم( ،)2010التي �أ�شارت �إىل وجود م�شكالت تواجه املر�شد
الطالبي يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني ،ودرا�سة
(العاجز  )2001التي �أ�شارت �إىل �أن الإر�شاد الرتبوي بحاجة
�إىل دعم واهتمام كبري،ودرا�سة بتلر وكونتي�ستني (Butler,& 5
 )Constantine,200التي �أ�شارت �إىل �أن اخلدمات التي يقدمها
املر�شد بالبيئة احل�رضية كانت �أح�سن مقارنة باخلدمات التي
يقدمها زمال�ؤه يف البيئات اجلغرافية الأقل حظاً ،والتي تزيد عن
ع�رشين �سنة ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد �أكرث من التزام زمالئهم
الذين تقل خدمتهم عن ع�رش �سنوات.وقد ا�ستفاد الباحثان من
الدرا�سات ال�سابقة يف بناء �أداة الدرا�سة وت�صميمها ،ومناق�شة
نتائجها ،وحتديد م�شكلتها ،وعلى الرغم من ت�شابه هذه الدرا�سة
مع كثري من الدرا�سات ال�سابقة� ،إال �أنها متتاز عن غريها ب�أنها
بحثت يف درجة واقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني �أخالقيات
مهنة الإر�شاد ،حيث متثل التميز يف اجلهة التي �ستحدد الدور،
وهي املر�شدون الرتبويون.

2 .2املحافظة على �أ�رسار الطلبة.
3 .3الر�ضا امل�ستور.

التعقيب على الدراسات السابقة.
من خالل ا�ستعرا�ض ما �سبق من درا�سات و�أبحاث تبني
للباحثني �أن كثرياً من الدرا�سات العربية والأجنبية تناولت درجة
ممار�سة املر�شدين الرتبويني �أخالقيات مهنة الإر�شاد كدرا�سة
ط�شطو�ش ومزاهرة ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة
املر�شدين الرتبويني �أخالقيات مهنة الإر�شاد جاءت بدرجة
متو�سطة،ودرا�سة �أحمدي واكهايف وعلي �أكرب رحيم ( )2008التي
�أ�شارت �أن املر�شدين والأخ�صائيني النف�سيني ميار�سون �أخالقيات
املهنة ويتقنونها بدرجة كبرية ،ودرا�سة زريقي ( )2008التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك املر�شدين
الرتبويني للكفايات الإر�شادية املدركة تعزى �إىل متغري اخلربة،
ودرا�سة العمو�ش ( )2002التي �أ�شارت �إىل �أن الكفايات الإر�شادية
متوفرة لدى املر�شدين بدرجة عالية،ودرا�سة حما�سنة ()2006
التي �أ�شارت �إىل �أن درجة التزام املر�شدين ب�أخالقيات مهنة
الإر�شاد جاءت من الدرجة الأوىل ،ودرا�سة ايفنز ()Evans,2004
التي �أ�شارت �إىل �أن هناك التزام ًا ب�أخالقيات الإر�شاد التطوري
و�أنهم ملتزمون جتاه العملية الإر�شادية ،ومنها ما تناولت فاعلية
دور املر�شد الرتبوي كدرا�سة (ال�سالمة )2003 ،التي �أ�شارت �إىل �أن
م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يختلف تبع ًا �إىل متغريات اجلن�س،
اخلربة ،وامل�ؤهل العلمي ،ودرا�سة �شاهني ( )2009التي �أ�شارت
�أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا بني �آراء املديرين واملر�شدين يف حتديد
املهمات ذات الأهمية الق�صوى والثانوية يف ممار�سات املر�شد
الرتبوي ،وكان هذا التباين حمدوداً يف حتديد املعوقات الأ�سا�سية
يف ممار�سة املر�شد الرتبوي ملهماته ،و درا�سة (ثيلكينج)
و�آخرين( )Thielking,et.al, 2012التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين
يجب �أن يقوموا ب�أبحاث حول الق�ضايا ذات العالقة باملدر�سة
وتقدمي الإر�شاد للطلبة ،،ودرا�سة ك�شاندلر (،)Chandler,2002
التي �أ�شارت �إىل �أنه ال بد �أن يتمتع املر�شد الرتبوي بالقدرة على
حل امل�شكالت واالت�صال اجليد مع الأفراد ،والقدرة على التعامل

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي امل�سحي نظراً ملالءمته
�أغرا�ض الدرا�سة ،وهو املنهج الذي يهتم بدرا�سة الظاهرة كما هي
يف الواقع ،ويحللها يف �ضوء العوامل املحيطة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع املر�شدين الرتبويني،
والبالغ عددهم ( )80مر�شداً ومر�شدة بح�سب ال�سجالت الر�سمية
يف وزارة الرتبية والتعليم العايل للعام الدرا�سي - 2014
 ،2015وقد �شملت الدرا�سة جميع �أفراد املجتمع امل�ستجيبني،
وهم ( )80مر�شداً ومر�شدة.
خصائص المجتمع الديموغرافية
جدول ()1
األعداد والنسب المئوية لمتغيرات مجتمع الدراسة.

املتغري

النوع
االجتماعي

54

الفئة

العدد

الن�سبة
املئوية

ذكر

36

45

انثى

44

55

املجموع

80

100
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الفئة

العدد

الن�سبة
املئوية

( ،)80وبذلك يتمتع اال�ستبيان بدرجة عالية من الثبات كما يظهر
يف اجلدول (.)2

�إر�شاد نف�سي وتربوي

6

7.5

جدول رقم ()2

علم النف�س

26

32.5

التنمية االجتماعية والأ�رسية

4

5

اخلدمة االجتماعية

22

27.5

علم اجتماع� /آخر

22

27.5

املجموع

80

100

�أقل من � 3سنوات

12

15

من� 10 – 3سنوات

32

40

�أكرث من � 10سنوات

36

45

املجموع

80

100

بكالوريو�س

66

82.5

ماج�ستري فاعلى

14

17.5

املجموع

80

100

املتغري

التخ�ص�ص

اخلربة

امل�ؤهل
العلمي

معامل الثبات
كرونباخ �ألفا

عدد الفقرات

الأول :امل�س�ؤولية جتاه امل�سرت�شد

0.921

10

الثاين :الكفاية الأكادميية للمر�شد

0.912

15

الثالث :ال�رسية

0.841

10

الرابع :التقبل

0.901

6

الدرجة الكلية

0.921

41

املجاالت

خطوات الدراسة:
.1
.2
.3
.4

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة قام الباحثان باالطالع على الأدب
والدرا�سات ال�سابقة واملراجع املتخ�ص�صة� ،إ�ضافة �إىل خربة
الباحثني يف جمال الإر�شاد الرتبوي�،إذ قاما بتطوير ا�ستبانة
�أعدها ط�شطو�ش ومزاهرة لعام(  ،)2012وا�شتملت الأداة على (
 )41فقرة موزعة على �أربعة حماور ،وهي - 1 :امل�س�ؤولية جتاه
امل�سرت�شد ،وتكون من ( 10فقرات) - 2 ،الكفاية الأكادميية،
وتكون من(  15فقرة ) - 3 ،ال�رسية ،وتكون من(  10فقرات )
 - 4التقبل ،وتكون من (  6فقرات) ،و�أعطيت لكل فقرة من فقرات
الأداة وزن ًا مدرج ًا وفق �سلم (ليكرت) اخلما�سي ،والتقدير على
النحو الآتي )5( :كبرية جداً )4( ،كبرية )3( ،متو�سطة )2( ،قليلة،
( )1قليلة جداً،

.5

لقد �أجريت الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
1ت�أكد الباحثان من �صدق الأداة وثباتها.
 .22حتديد جمتمع الدرا�سة.
 .33توزيع املقيا�س خالل الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
اجلامعي .2015 - 2014
 .44تفريغ �إجابات �أفراد املجتمع وترميزها و�إدخالها
�إىل احلا�سوب ومعاجلتها �إح�صائيا با�ستخدام الربنامج
الإح�صائي(.)SPSS
 .55ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�شتها.

متغريات الدراسة:
.1
.2
.3

صدق األداة:

.4

املتغريات امل�ستقلة الت�صنيفية وت�شمل املتغريات الآتية:
1النوع االجتماعي :وله م�ستويان :ذكر� ،أنثى.
2التخ�ص�ص :وله خم�سة م�ستويات� :أ � -إر�شاد نف�سي وتربوي،
ب  -علم النف�س ،ج  -اخلدمة االجتماعية ،د  -تنمية
اجتماعية و�أ�رسية ،هـ  -علم االجتماع� /آخر.
3امل�ؤهل العلمي :وله م�ستويان� :أ  -بكالوريو�س ،ب -
ماج�ستري ف�أعلى.
4اخلربة :وله ثالثة م�ستويات� :أ � -أقل من � 3سنوات ،ب  -من
� 10 - 3سنوات ،ج � -أكرث من � 10سنوات

للت�أكد من �صدق الأداة عر�ضها الباحثان على �ستة
حمكمني من حملة املاج�ستري والدكتوراه من جامعة القد�س
املفتوحة وجامعات �أخرى ،وقد تكونت اال�ستبانة يف �صورتها
النهائية من ( )41فقرة توزعت على �أربعة حماور ،وقد �أخذ
الباحثان باقرتاحات وتعديالت املحكمني ،وقد اعتربت موافقة
الغالبية العظمى على فقرات هذه اال�ستبانة بن�سبة ( )% 80دلي ًال
على �صدقها ،ومنا�سبتها للهدف املو�ضوعة من �أجله.

ويتمثل يف ا�ستجابة �أفراد جمتمع الدرا�سة على درجة
واقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل �أخالقيات
الإر�شاد الرتبوي.

ثبات األداة:

املعاجلة اإلحصائية:

مت التحقق من ثبات الأداة عن طريق ح�ساب معامل الثبات
(كرونباخ �ألفا)،لقيا�س االت�ساق الداخلي لفقرات �أداة الدرا�سة،
وبلغ معامل الثبات الكلي  ،0.921علم ًا ب�أن حجم العينة هو

ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
والن�سب املئوية لإجابات جمتمع الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة
لأ�سئلة الدرا�سة اخلم�سة ،وكذلك املتو�سطات احل�سابية ح�سب

املتغري التابع:
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د .معتصم " محمد عزيز" مصلح
د .حسام توفيق حرز اهلل

درجة ممارسة املرشدين التربويني في محافظة رام اهلل والبيرة ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي

املتغريات امل�ستقلة يف الدرا�سة ،كما مت ح�ساب معامل الثبات
كرونباخ �ألفا للتحقق من �صدق الأداة الإح�صائي وثباتها وذلك
�ضمن برنامج الرزم الإح�صائية ( .)SPSS

الرقم
3

النسب املئوية يف تفسري النتائج
واعتمدت الن�سب املئوية الآتية من �أجل تف�سري النتائج:
� % 36 - 1صغرية جداً� % 52 - % 37،صغرية53 ،
 % 68 - %متو�سطة % 84 - % 69،كبرية 100 - % 85
 %كبرية جداً ،واعتمدت املفاتيح للمتو�سطات احل�سابية " الن�سب
املئوية " على �أ�سا�س �أن امل�سافات بني القيم يف التدرج اخلما�سي
" "0.8بالن�سبة لهذا التدرج وعليه ف�إن االنتقال من درجة �إىل
�أخرى يحتاج �إىل" ،"0.8يف الدرجة ،وبتحويلها �إىل ن�سب مئوية
تكون الن�سب كما هو مو�ضح ،علم ًا ب�أن هذه �إحدى الطرق،
ولي�ست الطريقة الوحيدة املتبعة يف و�ضع مفاتيح للمتو�سطات
احل�سابية ،وقد ا�ستند الباحثان يف ذلك املفتاح �إىل درا�سة م�صلح
وعينبو�سي لعام .2014

2
9
4

الو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4

0.47

80

كبرية

3.9

0.30

78

كبرية

الثالث :ال�رسية

3.89

0.31

77.8

كبرية

الرابع :التقبل

4.48

0.38

89.66

كبرية جداً

الدرجة الكلية للأداة

4.07

0.37

81.37

كبرية

املجاالت
الأول :امل�س�ؤولية
جتاه امل�سرت�شد
الثاين :الكفاية
الأكادميية للمر�شد

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول (المسؤولية تجاه
المسترشد)

الرقم

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سية
املئوية

8

�أعطي امل�سرت�شد احلرية �إذا
رغب بتقدمي �أية معلومات.

4.40

0.67

88

كبرية
جداً

4.00

0.45

80

كبرية

4.00

0.45

80

كبرية

3.81

0.75

76

كبرية

0.81

72

كبرية

72

كبرية

80

كبرية

1

�أعطي القرار النهائي
يف اجلل�سة الإر�شادية
للم�سرت�شد.

6

�أقدم م�صلحة امل�سرت�شد
على م�صلحة املجتمع.

3.60

0.81

4.01

0.47

كان املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للمجال الأول
(امل�س�ؤولية جتاه امل�سرت�شد) )4.01(:درجة كبرية ،وكان �أعلى
متو�سطات للفقرات الآتية� - 1 :أعطي امل�سرت�شد احلرية �إذا رغب
بتقدمي �أية معلومات مبتو�سط ح�سابي ( - 2 ،)4.40االلتزام
بال�سلوك املهني مع امل�سرت�شد مبتو�سط ح�سابي (،)4.30
ويعزو الباحثان ذلك �إىل تركيز الدورات التدريبية التي عقدت
للمر�شدين الرتبويني يف املديرية ووزارة الرتبية والتعليم على
كيفية االهتمام مب�ساعدة الطلبة يف �إعطائهم احلرية يف تقدمي
املعلومات ،و�إىل الرتكيز على ممار�سة املهارات الإدارية والفنية
يف �إدارة جل�سات الإر�شاد الفردي ،و�إىل التزام املر�شدين الرتبوين
ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد املبنية على االحرتام وال�صدق والأمانة
والو�ضوح يف التعامل مع امل�سرت�شدين ،و�إىل مقدرة املر�شدين على
قدرتهم على ال�صرب وحماولة م�ساعدة امل�سرت�شد للو�صول �إىل بر
الأمان ،و�إىل اهتمام م�رشيف الإر�شاد مب�ساعدة املر�شدين يف تبني
القيم الإيجابية يف التعامل بال�سوك املهني مع امل�سرت�شدين،
و�إىل االلتزام باملبادئ الأخالقية يف التعامل مع الطلبة والإدارة
واملجتمع املحلي.وتتفق الدرا�سة مع درا�سة �أحمدي واكهايف
وعلي �أكرب رحيم (Ahammadi,Akhavi & Ali - Akbar Rahimi,
 )2008التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين والأخ�صائني النف�سيني
ميار�سون �أخالقيات املهنة ويتقنونها بدرجة كبرية ،وتتفق مع
درا�سة ايفنز ( )Evans, 2004التي �أ�شارت �إىل �أن هناك التزام ًا
�أخالقي ًا للمر�شدين الرتبويني يف الإر�شاد التطوري وجتاه العملية
الإر�شادية ،وتتفق مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �إىل �أن

نالحظ من جدول (� )1أن �أهم املجاالت كانت يف جمال
التقبل و�أقلها يف جمال ال�رسية بينما كانت الدرجة الكلية كبرية
حيث بلغ الو�سط احل�سابي  4.07وبن�سبة .81.37

الدرجة

4.00

0.45

80

كبرية

أقصى درجة لالستجابة  5درجات.

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب المتوسطات الحسابية

الن�سبة
املئوية

4.11

0.54

82

كبرية

3.62

الدرجة الكلية

جدول ()3

درجة
املمار�سة

�أ�ضبط انفعايل وم�شاعري
خالل اجلل�سة الإر�شادية.

4.21

0.60

84

كبرية

10
7

النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
◄◄ما درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام
اهلل والبرية لأخالقيات الإر�شاد الرتبوي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
والن�سب املئوية لكل فقرة وللدرجة الكلية

االلتزام بال�سلوك املهني
مع امل�سرت�شد.
�أعطي امل�سرت�شد حق
اختيار التخ�ص�ص الذي
يرغب فيه.
�أحرتم اجتاهات امل�سرت�شد
يف اجلل�سة الإر�شادية.

4.30

0.64

86

كبرية
جداً

�أهتم بامل�صلحة املهنية
للم�سرت�شد.
�أحر�ص على احرتام
الفروقات الثقافية
للم�سرت�شد
�أحافظ على وقت اجلل�سة
الإر�شادية مع امل�سرت�شد.

5

نتائج الدراسة ومناقشتها:

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سية
املئوية

الدرجة
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م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الثانوية يف
مديريتي جنني وقباطيه كان كبرياً على امل�ستوى الكلي للمحاور
الأربعة (ال�شخ�صيي ،واملهني ،والعالقات االجتماعية ،والفني
التطبيقي) ،وتتفق مع درا�سة العاجز ( )2001التي �أ�شارت �إىل
�أن دور املر�شد الرتبوي فاعل ،وتتعار�ض مع درا�سة ط�شطو�ش
ومزاهرة(  )2012التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني �أخالقيات مهنة الإر�شاد جاءت بدرجة متو�سطة،
وتتعار�ض مع درا�سة جا�سم ( )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود
وعي لدور املر�شد الرتبوي ،وعدم التفاعل بني املر�شد والهيئة
التدري�سية ،وتتعار�ض �أي�ض ًا مع درا�سة �آل عارم ( )2010التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول �آراء املر�شدين
يف امل�شكالت املهنية والفنية ،وتتعار�ض كذلك مع درا�سة
�شاهني ( )2009التي �أ�شارت �إىل �أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا بني �آراء
املديرين واملر�شدين يف حتديد املهمات ذات الأهمية الق�صوى
والثانوية يف ممار�سات املر�شد الرتبوي ،وتتعار�ض كذلك مع
درا�سة الكرنز( )2001التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني لأدوارهم كانت بدرجة متو�سطة.

الرقم

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

13

�أتابع الطالب املحول من
الإدارة املدر�سية بكل جدية
واهتمام.

4.40

0.49

88

كبرية
جداً

5

�ألتزم ب�أخالقيات مهنة
الإر�شاد الرتبوي.

4.31

0.46

86

كبرية
جداً

14

�أ�ساعد الطلبة يف اختيار
ميولهم املهنية.

4.31

0.46

86

كبرية
جداً

2

3

�أ�شخ�ص امل�شكالت
ال�سلوكية وفق �أ�سلوب
علمي.

3.81

0.60

76

كبرية

7

�أ�ستخدم طرقا خمتلفة
�أثناء التعامل مع امل�شاكل
ال�سلوكية للطلبة.

3.82

0.40

76

كبرية

11

أقيم العملية الإر�شادية
� ّ
بطريقة �سليمة.

3.81

0.40

76

كبرية

3.91

0.30

78

كبرية

أقصى درجة لالستجابة  5درجات.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني :الكفاية األكاديمية
للمرشد

الن�سبة
املئوية

1

�أحدد حاجات امل�سرت�شد
وفق امل�سح امليداين الذي
�أقوم به يف املدر�سة.

3.83

0.40

76

كبرية

الدرجة الكلية

جدول ()5

الدرجة

الرقم

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

�أقوم ببناء عالقات �إن�سانية
مهنية مع ذوي العالقة
(الطلبة ،املعلمني ،املدير،
واملجتمع املهني)

4.22

0.60

84

كبرية

6

أطبق املهارات الإر�شادية
� ّ
التي تعلمتها يف درا�سة
احلالة ب�أ�سلوب علمي.

4.20

0.40

84

كبرية

8

�أنهي اجلل�سة الإر�شادية مع
امل�سرت�شد بطريقة �سليمة.

4.10

0.30

82

كبرية

12

�أغر�س روح العمل اجلماعي
يف نفو�س الطلبة.

4.00

0.00

80

كبرية

4

�أقدم جميع اخلدمات
الإر�شاديةللطلبة
وللمعلمني يف املدر�سة.

3.91

0.30

78

كبرية

9

�أق ّدم اخلدمات الإر�شادية
يف املدر�سة بطريقة فعالة.

3.90

0.30

78

كبرية

10

�أعالج امل�شكالت ال�سلوكية
وفق �أ�سلوب علمي.

3.89

0.30

78

كبرية

15

�أ�شكل جلان من الطلبة
لتعمل على خدمة امل�سرت�شد

3.90

0.30

78

متو�سطة
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كان املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للمجال الثاين
(الكفاية الأكادميية للمر�شد) )3.91( :درجة كبرية ،وكان �أعلى
متو�سطات للفقرات الآتية� - 1:أتابع الطالب املحول من الإدارة
املدر�سية بكل جدية واهتمام مبتو�سط ح�سابي (� - 2 ،)4.40ألتزم
ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي مبتو�سط ح�سابي (،)4.30
� - 3أ�ساعد الطلبة يف اختيار ميولهم املهنية ( )4.30ويعزو
الباحثان �إىل مدى جدية املر�شدين يف متابعة الطلبة املحولني
�إليهم ،و�إىل �إثبات قيامهم ب�أدوارهم املوكلة �إليهم يف املدر�سة،
ورمبا يعود ذلك �إىل املتابعة احلثيثة من م�رشيف الإر�شاد ملدى
قيامهم ب�أدوارهم على الوجه الأكمل ،ويعزو الباحثان االلتزام
ب�أخالقيات املهنة �إىل اهتمام مديري املدار�س وم�رشيف الإر�شاد
�إىل �رضورة ممار�سة املر�شدين الرتبويني �أخالقيات املهنة
ب�أعتبارها �أ�سا�س جناح عمل املر�شد مع امل�سرت�شد ،كما يعزو
الباحثان م�ساعدة الطلبة يف اختيار ميولهم املهنية �إىل مقدرة
املر�شدين الرتبويني على مواكبة التطور العلمي واحل�صول على
املعلومات واملعارف امل�ستجدة يف املجتمع الفل�سطيني فيما
يتعلق بالتخ�ص�صات املهنية ،ورمبا يعود ذلك �إىل الدورات
املكثفة التي تلقاها املر�شد يف �إر�شاد الطلبة يف كيفية مراعاة
اختيار التخ�ص�صات املهنية ح�سب ميولهم وقدراتهم العقلية،
وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة �أحمدي واكهايف وعلي �أكرب رحيم
( )Ahammadi,Akhavi & Ali - Akbar Rahimi, 2008التي �أ�شارت
�إىل �أن املر�شدين والأخ�صائني النف�سيني ميار�سون �أخالقيات
املهنة ويتقنونها بدرجة كبرية ،وتتفق جزئي ًا مع درا�سة زريقي
( )2008التي �أ�شارت �إىل التزام املر�شدين الرتبويني باملعايري
الأخالقية ،وتتفق مع درا�سة �إيفنز ( )Evans, 2004التي �أ�شارت
�إىل �أن هناك التزام ًا �أخالقي ًا للمر�شدين الرتبويني يف الإر�شاد
التطوري وجتاه العملية الإر�شادية،وتتفق �أي�ض ًا مع درا�سة
العمو�ش ( )2002التي �أ�شارت �إىل �أن الكفايات الإر�شادية
متوفرة لدى املر�شدين الرتبويني بدرجة عالية ،وتتفق كذلك
مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى �أداء
املر�شد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الثانوية يف مديريتي
جنني وقباطيه كان كبرياً على امل�ستوى الكلي للمحاور الأربعة

د .معتصم " محمد عزيز" مصلح
د .حسام توفيق حرز اهلل

درجة ممارسة املرشدين التربويني في محافظة رام اهلل والبيرة ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي

( ال�شخ�صي ،واملهني ،والعالقات االجتماعية ،والفني التطبيقي)،
وتتفق �أي�ض ًا مع درا�سة العاجز ( )2001التي �أ�شارت �إىل �أن
دور املر�شد الرتبوي فاعل يف حياة الطالب واملعلمني ،ولكنها
تتعار�ض مع درا�سة ط�شطو�ش ومزاهرة(  )2012التي �أ�شارت �إىل
�أن درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات مهنة الإر�شاد
جاءت بدرجة متو�سطة ،وتتعار�ض كذلك مع درا�سة جا�سم
( )2011التي �أ�شارت �إىل عدم وجود وعي لدور املر�شد الرتبوي،
وعدم التفاعل بني املر�شد والهيئة التدري�سية ،وتتعار�ض �أي�ض ًا
مع درا�سة �آل عارم ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية حول �آراء املر�شدين يف امل�شكالت املهنية
والفنية ،وتتعار�ض كذلك مع درا�سة �شاهني ( )2009التي
�أ�شارت �إىل �أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا بني �آراء املديرين واملر�شدين
يف حتديد املهمات ذات الأهمية الق�صوى والثانوية يف ممار�سات
املر�شد الرتبوي ،وتتعار�ض �أي�ض ًا مع درا�سة الكرنز( )2001التي
�أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأدوارهم كانت
بدرجة متو�سطة.

الرقم

7

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

4.30

0.46

86

كبرية
جداً

4.31

0.46

86

كبرية
جداً

4.31

0.46

86

كبرية
جداً

4.20

0.60

84

كبرية

2

�أ�ساهم يف اال�ستقرار
النف�سي للم�سرت�شد.

4.11

0.30

82

كبرية

5

�أحفظ املعلومات التي
يف�صح عنها امل�سرت�شد يف
مكان �آمن.

4.10

0.30

82

كبرية

10

الرقم
3

4

6

1

العبارة
�أحافظ على �رسية
املعلومات التي �أح�صل
عليها من امل�سرت�شد.
�أ�شجع امل�سرت�شد الإف�صاح
عن �أ�رساره بكل �رصاحة.
�أف�صح عن �أ�رسار
امل�سرت�شد عندما �أ�شعر
ب�أنها ت�شكل خطراً حقيقي ًا
على حياته.
�أحافظ على م�شاعر الطلبة
و�أحا�سي�سهم.

�أحر�ص على احلديث
مع امل�سرت�شد يف بداية
العملية الإر�شادية عن
�أهمية معلوماته ودرجة
�رسيتها حتى تتعزز الثقة.

4.00

0.00

80

كبرية

9

�أح�صل على املعلومات
من خالل امل�سرت�شد
وموافقته.

3.40

1.03

68

كبرية

8

�أمتنع عن تقدمي �أي
معلومات عن امل�سرت�شد
للجهات الأمنية �إال
مبوافقة خطية من
امل�سرت�شد.

3.21

1.34

64

3.01

1.35

60

متو�سطة

3.89

0.31

77.8

كبرية

أقصى درجة لالستجابة  5درجات.

كان املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للمجال الثالث
(ال�رسية) )3.89(:درجة كبرية ،وكان �أعلى متو�سطات للفقرات
الآتية� - 1 :أحافظ على �رسية املعلومات التي �أح�صل عليها
من امل�سرت�شد مبتو�سط ح�سابي (� - 2 )4.30أ�شجع امل�سرت�شد
الإف�صاح عن �أ�رساره بكل �رصاحة مبتو�سط ح�سابي (- 3 )4.30
�أف�صح عن �أ�رسار امل�سرت�شد عندما �أ�شعر ب�أنها ت�شكل خطراً حقيقي ًا
على حياته مبتو�سط ح�سابي ( )4.30ويعزو الباحثان ذلك �إىل
�أن املر�شدين الرتبويني ميتلكون مقدرة عالية يف بناء الثقة
الإر�شادية مع الطلبة،ما ي�سهل على الطالب الإف�صاح عن �أ�رساره،
و�إىل �أن املر�شدين الرتبويني تتوفر لديهم ال�رسية يف التعامل
مع م�شكالت الطلبة ،و�إىل الأمانة يف عدم الإف�صاح عنها �إال يف
حاالت اخلطر ال�شديد عندما ت�شكل الأ�رسار تهديداً على حياته
وحياة الآخرين ،وتتفق الدرا�سة مع درا�سة �أحمدي واكهايف وعلي
�أكرب رحيم ()Ahammadi,Akhavi & Ali - Akbar Rahimi, 2008
التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين والأخ�صائني النف�سيني ميار�سون
�أخالقيات املهنة ويتقنونها بدرجة كبرية ،وتتفق هذه الدرا�سة
مع درا�سة ايفنز ( )Evans,2004التي �أ�شارت �إىل �أن هناك التزام ًا
�أخالقي ًا للمر�شدين الرتبويني يف الإر�شاد التطوري وجتاه العملية
الإر�شادية ،وتتفق مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت �أن
م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الثانوية يف
مديريتي جنني وقباطيه كان كبرياً على امل�ستوى الكلي للمحاور
الأربعة (ال�شخ�صيي ،واملهني ،والعالقات االجتماعية ،والفني
التطبيقي) ،وتتفق كذلك مع درا�سة العاجز ( )2001التي �أ�شارت
�إىل �أن دور املر�شد الرتبوي فاعل ،وتتعار�ض الدرا�سة مع درا�سة
ط�شطو�ش ومزاهرة( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة
املر�شدين الرتبويني لإخالقيات مهنة الإر�شاد جاءت بدرجة
متو�سطة ،وتتعار�ض كذلك مع درا�سة �آل عارم ( )2010التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول �آراء املر�شدين
يف امل�شكالت املهنية والفنية ،وتتعار�ض �أي�ض ًا مع درا�سة �شاهني
( )2009التي �أ�شارت �إىل �أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا يف �آراء املديرين
واملر�شدين يف حتديد املهمات ذات الأهمية الق�صوى والثانوية
يف ممار�سات املر�شد الرتبوي ،وتتعار�ض �أي�ضا مع درا�سة الكرنز
( )2001التي �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني
لإدوارهم كانت بدرجة متو�سطة ،وتتعار�ض مع درا�سة(ثيلكينج)
و�آخرون( )Thielking,et.al, 2012التي �أ�شارت �إىل اختالف �آراء
املجموعات الثالث للم�شاكل الأخالقية املحتملة مثل املحافظة
على ا�رسار الطلبة.وقد كانت �أقل الفقرات موافقة� - 1:أمتنع عن
تقدمي �أية معلومات عن امل�سرت�شد للجهات الأمنية �إال مبوافقة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث :السرية

الن�سبة
املئوية

�أ�ستخدم �أجهزة الت�سجيل
حلفظ املعلومات التي
يف�صح عنها امل�سرت�شد
مبوافقته.
الدرجة الكلية

جدول ()6

الدرجة

العبارة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

متو�سطة
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خطية من امل�سرت�شد مبتو�سط ح�سابي (� - 2 ،)3.20أ�ستخدم
�أجهزة الت�سجيل حلفظ املعلومات التي يف�صح عنها امل�سرت�شد
مبوافقته مبتو�سط ح�سابي( ،)3.00ويعزو الباحثان ذلك �إىل مدى
اهتمام املر�شدين ب�أ�رسار الطالب التي تعد �أ�سا�س بناء الثقة مع
امل�سرت�شد وجناح مهامة الإر�شادية يف املدر�سة.
جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع :التقبل

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الن�سبة
املئوية

الدرجة

2

�أتقبل امل�سرت�شد بغ�ض النظر
عن ديانته.

4.70

0.46

94

كبرية
جداً

3

�أحرتم امل�سرت�شد وابتعد عن
جتريحه.

4.69

0.46

94

كبرية
جداً

4

�أبتعد عن الت�سبب ب�أي �أذى
للم�سرت�شد.

4.52

0.50

90

كبرية
جداً

6

�أتقبل امل�سرت�شد بع�ض النظر
عن جن�سه.

4.51

0.50

90

كبرية
جداً

5

�أوفر للم�سرت�شد الراحة النف�سية
�أثناء اجلل�سة الإر�شادية.

4.40

0.49

88

كبرية
جداً

1

�أتقبل امل�سرت�شد بغ�ض النظر
عن م�شكلته.

4.11

0.30

82

كبرية

4.48

0.38

89.66

كبرية
جداً

الرقم

العبارة

الدرجة الكلية

أقصى درجة لالستجابة  5درجات.

كان املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية للمجال الرابع
(التقبل) )4.48(:وهي درجة كبرية جداً ،وكان �أعلى متو�سطات
للفقرات الآتية� - 1:أتقبل امل�سرت�شد بغ�ض النظر عن ديانته
مبتو�سط ح�سابي (� - 2 )4.70أحرتم امل�سرت�شد وابتعد عن
جتريحه مبتو�سط ح�سابي (� - 3 )4.70أبتعد عن الت�سبب ب�أي
�أذى للم�سرت�شد مبتو�سط ح�سابي ( )4.50ويعزو الباحثان ذلك
�إىل مقدرة املر�شدين بالتعامل باملرونة مع حاالت الطلبة ،بحيث
متكنهم من تقبل الطلبة وفهم حاجاتهم الإر�شادية ومطالبهم،
فاملر�شد هو ال�شخ�ص الوحيد املطلوب منه تقبل الطالب واالبتعاد
عن الت�سبب له ب�أي �أذى،وال يعني ذلك موافقته على ال�سلوك
ال�سيء ،لكن املق�صود به املرونة الكافية ال�ستيعاب املوقف
واحتوائه ،كما �أن املر�شد يتميز بالأخال�ص يف مهنته وتقبل
امل�سرت�شد باعتبارها ر�سالة �أخالقية يف التعامل واالحرتام،
وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة �أحمدي واكهايف وعلي �أكرب
رحيم ()Ahammadi,Akhavi & Ali - Akbar Rahimi, 2008
التي �أ�شارت �إىل �أن املر�شدين والأخ�صائني النف�سيني ميار�سون
�أخالقيات املهنة ويتقنونها بدرجة كبرية ،وتتفق �أي�ضا مع
درا�سة ايفنز ( )Evans,2004التي �أ�شارت �إىل �أن هناك التزام ًا
�أخالقي ًا للمر�شدين الرتبويني يف الإر�شاد التطوري وجتاه العملية
الإر�شادية ،وتتفق كذلك مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي �أ�شارت
�أن م�ستوى �أداء املر�شد الرتبوي يف املدار�س احلكومية الثانوية
يف مديريتي جنني وقباطيه كان كبرياً على امل�ستوى الكلي
للمحاور الأربعة( :ال�شخ�صيي ،واملهني ،والعالقات االجتماعية،

والفني التطبيقي) ،وتتفق مع درا�سة العاجز ( )2001التي
�أ�شارت �إىل �أن دور املر�شد الرتبوي فاعل ،وتتعار�ض هذه الدرا�سة
مع درا�سة ط�شطو�ش ومزاهرة( )2012التي �أ�شارت �إىل �أن درجة
ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات مهنة الإر�شاد جاءت
بدرجة متو�سطة ،وتتفق الدرا�سة مع درا�سة حما�سنة ()2006
التي �أ�شارت �إىل �أن درجة التزام املر�شدين الرتبوين ب�أخالقيات
مهنة الإر�شاد الرتبوي من وجهة نظرهم بالكفايات جاءت
بالدرجة الأوىل ،وتتعار�ض �أي�ض ًا مع درا�سة �آل عارم ()2010
التي �أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية حول �آراء
املر�شدين يف امل�شكالت املهنية والفنية ،وتتعار�ض �أي�ض ًا مع
درا�سة �شاهني ( )2009التي �أ�شارت �إىل �أن هناك تباين ًا وا�ضح ًا
بني �آراء املديرين واملر�شدين يف حتديد املهمات ذات الأهمية
الق�صوى والثانوية يف ممار�سات املر�شد الرتبوي ،وتتعار�ض
كذلك مع درا�سة الكرنز ( )2001التي �أ�شارت �إىل �أن درجة
ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأدوارهم كانت بدرجة متو�سطة.
السؤال الثاني الذي نصه:
◄◄هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل 
والبرية لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري النوع
االجتماعي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة
رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري النوع
االجتماعي.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لواقع ممارسة المرشدين التربويين في محافظة رام
اهلل ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي تعزى إلى متغير النوع االجتماعي.

املحاور
الأول :امل�س�ؤولية جتاه
امل�سرت�شد
الثاين :الكفاية الأكادميية
للمر�شد
الثالث :ال�رسية
الرابع :التقبل
الدرجة الكلية

النوع
االجتماعي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

36

3.94

0.47

انثى

44

4.05

0.47

ذكر

36

4.00

0.17

انثى

44

4.04

0.21

ذكر

36

3.92

0.29

انثى

44

3.86

0.33

ذكر

36

4.52

0.36

انثى

44

4.45

0.39

ذكر

36

4.04

0.20

انثى

44

4.06

0.24

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )8إىل وجود فروق
يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي
تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي ل�صالح الإناث ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل جدية املر�شدات يف متابعة م�شاكل الطلبة
وااللتزام ب�شكل كبري ب�أخالقيات املهنة ،و�إىل قلة ال�ضغوطات
59

د .معتصم " محمد عزيز" مصلح
د .حسام توفيق حرز اهلل

درجة ممارسة املرشدين التربويني في محافظة رام اهلل والبيرة ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي

النف�سية واالجتماعية التي يعانني منها يف العمل الإر�شادي يف
املدر�سة مقارنة بالذكور،و�إىل �إدراكهن �أهمية االلتزام بقواعد
العمل الإر�شادي و�أخالقياته ،و�إىل جدية املر�شدات يف متابعة
التدريب الذي يتلقينه من ناحية �أ�ساليب التطبيق العملي ،وتتفق
هذه الدرا�سة مع درا�سة �أحمدي واكهايف وعلي �أكرب رحيم
( )Ahammadi,Akhavi & Ali - Akbar Rahimi, 2008التي �أ�شارت
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة املر�شدين
الرتبويني و�إدراكهم لأخالقيات مهنة الإر�شاد تعزى �إىل متغري
اجلن�س ،وتتفق �أي�ضا مع درا�سة حما�سنة ( )2006التي �أ�شارت �إىل
�أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05
يف درجة ممار�سة املر�شدين لأخالقيات املهنة تعزى �إىل متغري
اجلن�س ل�صالح الإناث ،وتتفق الدرا�سة مع درا�سة ال�سالمة()2003
التي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى �أداء املر�شد يختلف باختالف اجلن�س
ل�صالح الإناث ،ولكنها تتعار�ض مع درا�سة ط�شطو�ش ومزاهرة
( )2012التي �أ�شارت �إىل �أنه ال يوجد فروق ذات داللة �إح�صائة
يف درجة ممار�سة املر�شدين تعزى �إىل متغري النوع االجتماعي،
وتتعار�ض �أي�ضا مع درا�سة زريقي( )2008التي �أ�شارت �إىل �أنه ال
توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك املر�شدين الرتبويني
الكفايات الإر�شادية املدركة تعزى �إىل متغري اجلن�س ،وتتعار�ض
�أي�ض ًا مع درا�سة العمو�ش( )2002التي �أ�شارت �إىل �أنه ال توجد
فروق يف توفر الكفايات الإر�شادية لدى املر�شدين الرتبويني
تعزى �إىل متغري اجلن�س.

املجاالت

الثالث :ال�رسية

الرابع :التقبل

الدرجة الكلية

الجدول () 9
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لواقع ممارسة المرشدين التربويين في محافظة رام
اهلل ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي تعزى إلى متغير التخصص.

الأول:
امل�س�ؤولية جتاه
امل�سرت�شد

الثاين :الكفاية
الأكادميية
للمر�شد

�إر�شاد نف�سي وتربوي

6

4.00

0.36

علم النف�س

26

3.86

0.28

تنمية اجتماعية و�أ�رسية

4

3.70

0.12

اخلدمة االجتماعية

22

3.99

0.31

�آخر حدد

22

3.83

0.34

�إر�شاد نف�سي وتربوي

6

4.50

0.39

علم النف�س

26

4.42

0.42

تنمية اجتماعية و�أ�رسية

4

4.83

0.19

اخلدمة االجتماعية

22

4.48

0.39

علم اجتماع /اخر

22

4.48

0.32

�إر�شاد نف�سي وتربوي

6

4.23

0.18

علم النف�س

26

4.01

0.20

تنمية اجتماعية و�أ�رسية

4

4.32

0.00

اخلدمة االجتماعية

22

4.09

0.21

علم اجتماع /اخر

22

3.96

0.22

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )9إىل وجود فروق
يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية ملمار�سة املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي
تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص ل�صالح التنمية االجتماعية والأ�رسية،
ويعزو الباحثان ذلك �إىل مدة التدريب املهني لذوي تخ�ص�ص
التنمية االجتماعية يف م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الذي ي�صل �إىل
(� )120ساعة تدريبية قبل التخرج من اجلامعة ،بحيث ترى هذه
امل�ؤ�س�سات االلتزام ب�أخالقيات املهنة �أ�سا�س النجاح يف التطبيق
والعمل،و�إىل التزامهم �أكرث ب�أخالقيات املهنة ،وتتعار�ض الدرا�سة
مع درا�سة ط�شطو�ش ومزاهرة ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أنه يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائة يف درجة ممار�سة املر�شدين تعزى �إىل
متغري التخ�ص�ص ل�صالح الإر�شاد النف�سي والرتبوي.

السؤال الثالث الذي نصه:
◄◄هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل 
�أخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ا�ستخدمت املتو�سطات
احل�سابية للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف
حمافظة رام اهلل والبرية لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى
�إىل متغري التخ�ص�ص.

املجاالت

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�إر�شاد نف�سي وتربوي

6

4.30

0.32

علم النف�س

26

3.98

0.36

تنمية اجتماعية و�أ�رسية

4

4.70

0.00

اخلدمة االجتماعية

22

4.03

0.51

◄◄هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية
لواقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري اخلربة؟

�آخر حدد

22

3.79

0.48

�إر�شاد نف�سي وتربوي

6

4.22

0.18

علم النف�س

26

3.97

0.14

تنمية اجتماعية و�أ�رسية

4

4.27

0.15

للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة
رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري اخلربة.

اخلدمة االجتماعية

22

4.04

0.18

�آخر حدد

22

3.96

0.21

السؤال الرابع الذي نصه:
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بتلر وكونتي�ستني (  )Butler,& Constantine,2005التي �أ�شارت
�إىل �أن درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني لأخالقيات املهنة
تزداد مع ازدياد �سنوات اخلربة.

الجدول () 10
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لواقع ممارسة المرشدين التربويين في محافظة رام
اهلل ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي تعزى إلى متغير الخبرة.

املجاالت
الأول :امل�س�ؤولية
جتاه امل�سرت�شد

الثاين :الكفاية
الأكادميية للمر�شد

الثالث :ال�رسية

الرابع :التقبل

الدرجة الكلية

اخلربة

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

�أقل من � 3سنوات

12

3.98

0.16

من� 10 – 3سنوات

32

3.99

0.53

�أكرث من � 10سنوات

36

4.01

0.50

�أقل من � 3سنوات

12

4.01

0.14

من� 10 – 3سنوات

32

4.01

0.21

�أكرث من � 10سنوات

36

4.03

0.20

�أقل من � 3سنوات

12

4.00

0.34

من� 10 – 3سنوات

32

3.83

0.29

◄◄هل توجد فروق يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة
الكلية ملمار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظة رام اهلل والبرية
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري امل�ؤهل
العلمي؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدمت املتو�سطات احل�سابية
للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين الرتبويني يف حمافظ رام
اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي تعزى �إىل متغري امل�ؤهل
العلمي.

�أكرث من � 10سنوات

36

3.91

0.32

الجدول () 11

�أقل من � 3سنوات

12

4.33

0.39

من� 10 – 3سنوات

32

4.55

0.35

المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لواقع ممارسة المرشدين التربويين في محافظة رام
اهلل ألخالقيات مهنة اإلرشاد التربوي تعزى إلى متغير المؤهل العلمي.

�أكرث من � 10سنوات

36

4.47

0.39

�أقل من � 3سنوات

12

4.05

0.19

من� 10 – 3سنوات

32

4.04

0.23

�أكرث من � 10سنوات

36

4.06

0.22

السؤال اخلامس الذي نصه:

املجاالت

امل�ؤهل العلمي

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الأول :امل�س�ؤولية جتاه
امل�سرت�شد

بكالوريو�س

66

3.92

0.45

ماج�ستري فاعلى

14

4.39

0.40

بكالوريو�س

66

3.99

0.18

ماج�ستري فاعلى

14

4.17

0.19

بكالوريو�س

66

3.91

0.31

ماج�ستري فاعلى

14

3.81

0.30

بكالوريو�س

66

4.45

0.38

ماج�ستري فاعلى

14

4.64

0.35

بكالوريو�س

66

4.02

0.21

ماج�ستري فاعلى

14

4.21

0.21

الثاين :الكفاية
الأكادميية للمر�شد

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )10إىل وجود فروق
يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي
تعزى �إىل متغري اخلربة ل�صالح �أكرث من � 10سنوات ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل اخلربة الطويلة يف التطبيق العملي ملهارات
املهنة الأخالقية مع امل�سرت�شدين،واكت�سابهم قدرة كبرية يف
التعامل مع امل�شكالت ،واختيار الطرق الإر�شادية املالئمة ،ورمبا
�أدت اخلربة لديهم �إىل الثقة بالنف�س ومبنجزاتها الإر�شادية على
جميع املجاالت ،ما �أدى �إىل زيادة حبهم واقتناعهم بواجباتهم
املقد�سة يف النواحي الأخالقية يف التعامل مع امل�سرت�شدين
والطاقم الإداري يف املدر�سة ،ورمبا يعود ذلك �إىل الدورات
التطبيقية التي تلقوها من وزارة الرتبية والتعليم ،ومن اخلربات
التي اكت�سبوها من م�رشيف الإر�شاد الرتبوي.وتتفق هذه الدرا�سة
مع درا�سة ط�شطو�ش ومزاهرة ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أنه يوجد
فروق ذات داللة �إح�صائة يف درجة ممار�سة املر�شدين تعزى
�إىل متغري اخلربة ،وتتفق �أي�ض ًا مع درا�سة حما�سنة ()2006
التي �أ�شارت �إىل �أنه توجد فروق ذات دالة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05يف درجة ممار�سة املر�شدين لأخالقيات املهنة
تعزى �إىل متغري اخلربة ،وتتفق كذلك مع درا�سة زريقي()2008
التي �أ�شارت �إىل �أنه توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك
املر�شدين الرتبويني للكفايات الإر�شادية املدركة تعزى �إىل
متغري اخلربة ،وتتفق كذلك مع درا�سة ال�سالمة( )2003التي
�أ�شارت �أن م�ستوى �أداء املر�شد يختلف باختالف اخلربة ول�صالح
(� )11سنة ف�أكرث،وتتفق �أي�ضا مع درا�سة العمو�ش( )2002التي
�أ�شارت �إىل �أنه توجد فروق يف توفر الكفايات الإر�شادية لدى
املر�شدين الرتبويني تعزى �إىل متغري اخلربة ،وتتفق مع درا�سة

الثالث :ال�رسية
الرابع :التقبل
الدرجة الكلية

ت�شري املعطيات الواردة يف اجلدول (� )11إىل وجود فروق
يف املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية لواقع ممار�سة املر�شدين
الرتبويني يف حمافظة رام اهلل لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي
تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي ل�صالح ماج�ستري ف�أعلى ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل املقررات التي در�سوها يف الدرا�سات العليا،
و�إىل التطبيق العلمي للمقررات ،ورمبا يكونون �أكرث �إدراكا وتفهم ًا
لأدوارهم وملبادئ ممار�سة �أخالقيات املهنة ،ومرد ذلك �أي�ض ًا �إىل
قدرتهم على ممار�سة املهارات الإر�شادية التي جتعلهم �أكرث قدرة
على تناول العالقة الإر�شادية بكفاءة عالية يف تطبيق الأ�ساليب
والقيم الأخالقية واملهنية ،ورمبا يعود �إىل رغبتهم بالتطور ،ما
يدفعهم للم�شاركة يف ور�ش عمل وم�ؤمترات علمية و�إجراء �أبحاث
علمية ،وتتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة �أحمدي و�أكهايف وعلي �أكرب
رحيم ( )Ahammadi,Akhavi & Ali - Akbar Rahimi, 2008التي
�أ�شارت �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة ممار�سة
املر�شدين الرتبويني و�إدراكهم لأخالقيات مهنة الإر�شاد تعزى
�إىل متغري مل�ستوى التعليم " امل�ؤهل العلمي" ،وتتفق مع درا�سة
ط�شطو�ش ومزاهرة ( )2012التي �أ�شارت �إىل �أنه يوجد فروق
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ذات داللة �إح�صائة يف درجة ممار�سة املر�شدين تعزى �إىل متغري
امل�ؤهل العلمي ،وتتفق �أي�ضا مع درا�سة ال�سالمة ( )2003التي
�أ�شارت �إىل �أن م�ستوى �أداء املر�شد يختلف باختالف امل�ؤهل
العلمي ،وتتفق كذلك مع درا�سة العمو�ش ( )2002التي �أ�شارت
�إىل �أنه توجد فروق يف توفر الكفايات الإر�شادية لدى املر�شدين
الرتبويني تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي ،وتتعار�ض مع درا�سة
حما�سنة ( )2006التي �أ�شارت �إىل �أنه ال توجد فروق ذات
دالة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05يف درجة ممار�سة
املر�شدين لأخالقيات املهنة تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي،
وتتعار�ض �أي�ضا مع درا�سة زريقي ( )2008التي �أ�شارت �إىل
�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف امتالك املر�شدين
الرتبويني للكفايات الإر�شادية املدركة تعزى �إىل متغري امل�ؤهل
العلمي.

2 .2جا�سم ،زينب كاظم )2011(.امل�شكالت التي تواجه عمل
املر�شد الرتبوي يف املدار�س الثانوية يف حمافظة بابل،
جملة جامعة بابل ،العلوم الإن�سانية ،املجلد  ،19العدد ،2
�www.uobabylon.edu.iq/publications/humanities.../ hu
manities_ed5_9.doc.

3 .3الزبادي� ،أحمد حممد ،واحلطيب ،ه�شام �إبراهيم.)2000(.
مبادئ التوجيه والإر�شاد النف�سي( ،ط .)2.عمان :الأهلية
للن�رش والتوزيع ،الأردن.
4 .4زريقي�،سيف الدين فاروق".)2008(.الكفايات الإر�شادية
املدركة واختالفها باختالف الت�أهيل والتدريب واخلربة
وجن�س املر�شد يف املدار�س الإردنية".ر�سالة دكتوراه ،كلية
الدرا�سات العليا ،اجلامعة االردنية.متوفر على موقع http://
Dspace.ju.edu.jo/xmlui/handle/123456789/10175

.5

التوصيات:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

1اعطاء الأولوية يف تعيني املر�شدين الرتبويني للذين
ميتلكون خربة طويلة يف جمال ممار�سة مبادئ اخالقيات
مهنة االر�شاد الرتبوي.
2اعطاء الأولوية يف تقدمي اخلدمات الإر�شادية يف املدر�سة
للم�سرت�شد.
�3رضورة �إخ�ضاع املر�شدين الرتبويني لدورات تدريبية -
قبل اخلدمة و�أثنائها  -على �أ�سا�سيات و�أخالقيات مهنة
الإر�شاد الرتبوي.
4و�ضع ت�صور دقيق ملهنة الإر�شاد يحدد فيه املبادئ
الأخالقية التي يجب على املر�شد االلتزام بها يف عمله ،مع
�رضورة ق�سم املر�شد على االلتزام به قبل مبا�رشته لعمله
الإر�شادي يف املدار�س.
�5إحلاق مديري املدار�س بدورات تعريفية على مبادئ
و�أ�سا�س �أخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي من �أجل زيادة
التفاعل مع عمل املر�شد وتطبيقه لهذه الأخالقيات.
�6إعطاء الأولية يف تعيني املر�شدين الرتبويني ملن يحمل
م�ؤه ًال علميا �أكادميي ًا يف التنمية االجتماعية والأ�رسية؛
والإر�شاد النف�سي والرتبوي لأنهم الأكرث ممار�سة
لأخالقيات مهنة الإر�شاد الرتبوي يف املدار�س.
�7رضورة تعيني املر�شدين الرتبويني الذين يحملون �شهادات
املاج�ستري.

.6

.7

.8

5ال�سالمة ،نا�رص رفيق توفيق�".)2003(.أداء املر�شد الرتبوي
يف املدار�س احلكومية الثانوية يف مدار�س حمافظة جنني
من وجهة نظر كل من الإداريني واملعلمني".ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة النجاح الوطنية،
نابل�س ،فل�سطني.
6ال�شاعر� ،إبراهيم حممود )2015(.درجة توقعات املر�شدين
الرتبويني لدور م�رشف الإر�شاد يف حمافظات جنوب ال�ضفة
الغربية،جملة البحوث والدرا�سات االن�سانية الفل�سطينية،
(.)23
�7شاهني ،حممد �أحمد )2009(.دور املر�شد الرتبوي يف
مدار�س حمافظة رام اهلل والبرية احلكومية بني الواقع
وامل�أمول ،جملة جمعية البحوث والدرا�سات الرتبوية
الفل�سطينية.)12( ،
8ط�شطو�ش ،رامي عبد اهلل،مزاهرة ،رانية عي�سى)2012(.
درجة ممار�سة املر�شدين الرتبويني �أخالقيات مهنة
الإر�شاد من وجهة نظرهم يف �ضوء بع�ض املتغريات،
جملة اجلامعة الإ�سالمية للدرا�سات الرتبوية والنف�سية20 ،
( ،581 ،)2متوفر على http://resportal.iugaza.edu.ps/
articles/...5B7 %25D9 %2588 %25D8 %25B4.pd

9 .9العاجز ،ف�ؤاد علي )2001(.الإر�شاد الرتبوي يف املدار�س
الأ�سا�سية العليا والثانوية يف حمافظات غزة واقع وم�شكالت
وحلول ،جملة اجلامعة الإ�سالمية ،املجلد التا�سع ،العدد
الثاين ،غزةSite.iugazg.edu.ps/fajez/files/…/Alershad_ .
.Atar bawy_fe_alma dares.doc
1010عبد الهادي ،جودت عزت،العزة� ،سعيد ح�سني)2004(.
مبادئ التوجيه والإر�شاد النف�سي ،عمان :مكتبة دار الثقافة
للن�رش والتوزيع ،االردن.،
1111العمو�ش� ،سمرية حممد �سمري".)2002(.الكفايات الإر�شادية
لدى مر�شدي املدار�س الر�سمية وعالقاتها ببع�ض املتغريات
".ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الريموك  -كلية
الرتبية  -ق�سم الإر�شاد وعلم النف�س ،اجلامعة االردنية.
�http://Dspace.ju.edu.jo/xmlui/han
عل ى
متوفر

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1آل عارم ،حممد بن مريح بن حممد".)2010(.امل�شكالت التي
تواجه املر�شد الطالبي يف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني
واملهني" ".درا�سة ميدانية" ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
كلية الدعوة و�أ�صول الدين ،ق�سم الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية
يف املدينة املنورة،اململكة العربية ال�سعودية ،وزارة التعليم
العايلlibback.uqu.edu.sa/hipres/ABS/ind10778.pdf ،
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1212الكرنز ،ف�ؤاد �شعبان حممود".)2001(.م�ستوى ممار�سة
املر�شدين الرتبويني يف فل�سطني لأدوارهم الإر�شادية
وعالقتها ببع�ض �إىل متغريات امل�ستقلة" .ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة القد�س ،القد�س،
فل�سطني.
1313حما�سنة ،حممد مفلح ح�سن".)2006(.درجة التزام
املر�شد الرتبوي ب�أخالقيات مهنة الإر�شاد من وجهة
نظر املر�شدين وامل�سرت�شدين".ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة،كلية الدرا�سات العليا ،جامعة الريموك – كلية
الرتبية ،االردن.متوفر على http://repository.yu.edu.jo/
handle/123456789/562247

1414م�صلح ،معت�صم "حممد عزيز" م�صلح.)2014(.امل�شكالت
التي تواجه املر�شدين الرتبويني يف املدار�س احلكومية
مبحافظة بيت حلم من منظور املر�شدين الرتبويني ،جملة
جامعة القد�س املفتوحة لالبحاث والدرا�سات الرتبوية
والنف�سية.)5( 2 ،
1515م�صلح ،معت�صم ،وعينبو�سي ،ب�شار.)2014(.امل�شكالت التي
تواجه املر�شدين الرتبويني يف عملهم الإر�شادي يف املدار�س
احلكومية باملحافظات ال�شمالية من منظور م�رشيف الإ�شاد
الرتبوي ،جملة جامعة النجاح الوطنية (العلوم الإن�سانية)،
.)12( 28
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