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المذكالت التي تهاجه المرشدين التربهيين في المدارس المتهسطة من وجهة نظرهم في
مركز محافظة ميدان
ـ .اشخؼ صالح جاسع

قدع العمػـ التخبػية والشفدية  /جامعو ميداف
ممخص البحث
ييجؼ البحث الحالي إلى -:

 .1قياس مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع في السجارس الستػسصة في مخكد
محافطة ميداف مغ وجية نطخىع .
 . 2التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة
ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلعجاد والتجريب .

 . 3التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة

ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية .
 . 4التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة
ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ ضخوؼ العسل .

.5ىل تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية لجػ أفخاد عيشو البحث مغ حيث استجاباتيع أو حكسيع عمى شبيعة
السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في السجاؿ ((اإلعجاد والتجريب ،اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ
العسل)) حدب متغيخ الجشذ ( ذكػر  ،إناث) .
أما حدود البحث فقج اقترخ عمى -:
 .1الحجود البذخية  :عيشة مختارة مغ السخشجيغ التخبػييغ العامميغ في السجارس الستػسصة والحيغ ال زالػا

مدتسخيغ بعسميع اإلرشادؼ .

 .2الحجود السكانية  :السشصقة الجشػبية (مخكد محافطة ميداف) .
 .3الحجود الدمانية  :لمعاـ الجراسي ( . ) 2117 – 2116

526

العـــــــــــــــدد الثالثهن

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

The problems faced by educational counselors in middle schools from their point of
view in the center of Maysan province
Abstract
The current research aims at:1. There is an apparent weakness in showing the role of the educational advisor and its
importance in helping students to treat their problems and guide them and guide them
towards what benefits them. Perhaps this stems from the lack of interest in the media,
audio and visual media in this role.
2.The results shown in Table (3) indicate that the score of (2.1) is verified, and the
remaining paragraphs are not verified. Paragraph (2), which states that "the existence of the
dominant administrative style limits the effectiveness of the guide, , 19%) and a percentage
weight of (63.8%). The researcher explained this to the lack of knowledge or lack of
knowledge of the principal of the main role of the educational advisor, thinking of him as a
teacher like all teachers in the school and give orders and prohibitions and sometimes
interfere in his work.While the paragraph that states (weak social relations between the
guide and the administrative and teaching staff in the school) in the last place in the center
weighted (2.51) and a percentage weight (50.1%) and explains that the researcher that the
educational leader tries everything he can integrate In the administrative and teaching staff
to help him overcome the problems that confront.
3. It is clear from Table (4) that all the paragraphs are verifiable, since the poorest (3) states
that the problem of overcrowding in large numbers of students came first in the sample of
the whole study with a weighted average of (4.36) (87.2%). It is undeniable that the large
student density in the classroom often hinders the role of the teacher and the educational
counselor.
The paragraph (no independent room for individual guidance or group guidance) was at
the end of the table with a weighted average of (3.32) and a percentage weight of (66.4).
The researcher explained that the directorates of education assigned each room a special
room to handle The problems of students, which does not cause a problem with educational
counselors
4. There are no statistically significant differences in the level of (0,05) among educational
supervisors (males and females) in terms of their responses to the nature of the problems
they face in the field of (preparation and training, administration and teaching staff,
working conditions)), the following :1. The Single School Environment There is no dispute that the mentor or mentor
practices in a single local environment subject to similar regulations and laws. Such
similarities make mentors living in a single school environment, leading to no differences
in the sense of problems of mentors and mentors.
2 - the convergence of experiences between mentors and guides because they received
similar experiences during the study, were not strange than those encountered during the
practice at work, which led to the absence of differences
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وبخرػص نتائج البحث الحالي تػصل الباحث إلى ما يمي -:

 .1تبيغ أف جسيع الفقخات الستعمقة بسجاؿ اإلعجاد والتجريب متحققو ،حيث إف الفقخة التي تشز عمى (ضعف

اإلعالـ اإلرشادؼ في البيئة السحمية) جاءت في السختبة األولى لمسذكالت التي تػاجو عيشة البحث ككل حيث

بمغ الػسط السخجح (  ،) 4335أما الػزف مئػؼ بمغ (. )%87

ويفدخ الباحث إلى أف ىشاؾ ضعف ضاىخ في إضيار دور السخشج التخبػؼ وأىسيتو في مداعجة الصمبة في
عالج مذكالتيع وإرشادىع وتػجيييع نحػ ما يشفعيع  .ولعل ذلظ نابع مغ عجـ اىتساـ وسائل اإلعالـ

السدسػعة والسخئية والرحافة بيحا الجور  ،وجاءت الفقخة التي تشز عمى ( اإلعجاد والتجريب السيشي لمسخشج

غيخ كافييغ ) في مؤخخة الفقخات بػسط مخجح بمغ (  ) 3361ووزف مئػية بمغ (  ) %72ويفدخ الباحث ذلظ
إلى اىتساـ و ازرة التخبية والتعميع العالي بعقج دورات إرشادية متػالية ومتتالية لألخح بيج السخشجيغ التخبػييغ حتى
يؤدوا دورىع عمى الػجو األفزل .
 .2تذيخ الشتائج الستعمقة بسجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية إف ألفقخه ( )2،1متحققو أما بقيو الفقخات غيخ

متحققو  ،حيث أف الفقخة ( )2والتي تشز عمى ( وجػد الشسط اإلدارؼ الستدمط مسا يحج مغ فعالية السخشج )
جاءت بالسختبة األولى بػسط مخجح بمغ (  ) 3319ووزف مئػؼ بمغ (  ، ) % 6338ويفدخ الباحث ذلظ

لجيل أو قمة معخفة مجيخ السجرسة لمجور الخئيدي لمسخشج التخبػؼ ضشاً مشو بأنو معمع كدائخ السعمسيغ في
السجرسة و ُيمقي األوامخ والشػاىي عميو وأحياناً يتجخل في عسمو .

بيشسا جاءت الفقخة التي تشز عمى (ضعف العالقات االجتساعية بيغ السخشج والييئة اإلدارية والتجريدية

في السجرسة ) في السختبة األخيخة بػسط مخجح بمغ (  ) 2351ووزف مئػؼ بمغ ( ) %5131ويفدخ الباحث

ذلظ إلى أف السخشج التخبػؼ يحاوؿ بكل ما يدتصيع االنجماج في الييئة اإلدارية والتجريدية حتى يداعجه في
التغمب عمى السذكالت التي تقابل الصمبة .

 .3أضيخت الشتائج الستعمقة بسجاؿ ضخوؼ العسل إف جسيع الفقخات متحققو ،حيث إف ألفقخه ( )3التي تشز
عمى إف مذكمة (ازدحاـ الرفػؼ باألعجاد الكبيخة مغ الصمبة ) جاءت في السختبة األولى عشج عيشة البحث

ككل بػسط مخجح بمغ (  ) 4336ووزف مئػؼ بمغ (  . )% 8732وال يشكخ أحج أف الكثافة الصالبية الكبيخة
في الرفػؼ تعيق في كثيخ مغ األحياف مغ الجور السمقى عمى السعمع أوالً والسخشج التخبػؼ ثانياً .
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وجاءت الفقخة (عجـ وجػد غخفة مدتقمة لإلرشاد الفخدؼ أو التػجيو الجساعي) في نياية الججوؿ بػسط

مخجح بمغ (  ) 3332ووزف مئػؼ بمغ (  ، ) 6634ويفدخ الباحث ذلظ إلى أف مجيخيات التخبية والتعميع
خررت لكل مخشج غخفة خاصة بو ليقػـ عمى معالجة السذكالت الصالبية مسا ال تُدبب مذكمة لجػ
السخشجيغ التخبػييغ .

 .4أضيخت الشتائج انو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ (  ) 1315بيغ السخشجيغ التخبػييغ
(الحكػر واإلناث) مغ حيث استجاباتيع عمى شبيعة السذكالت التي تػاجييع في مجاؿ ((اإلعجاد والتجريب ،
اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ العسل)).

الفرل األول


مذكمو البحث

شعػر الباحث إلى الحاجة إلى بشاء أداة تقيذ مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ

في عسميع في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ وجية نطخىع  ،مغ اجل السحاولة لػضع

الحمػؿ السشاسبة مغ اجل التصػر والشيػض وتحديغ مدتػػ أداء العسل اإلرشادؼ مغ قبل السخشجييغ
التخبػييغ العامميغ في السجارس الستػسصة  ،لحا ستجيب ىحه الجراسة عمى األسئمة التالية -:
 . 1ما ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ
وجيو نطخىع في مجاؿ اإلعجاد والتجريب ؟
 .2ما ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف

مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية ؟

 . 3ما ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ
وجيو نطخىع في مجاؿ ضخوؼ العسل ؟

.5ىل تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية لجػ أفخاد عيشو البحث مغ حيث استجاباتيع أو حكسيع عمى شبيعة
السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في السجاؿ ((اإلعجاد والتجريب  ،اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ

العسل)) حدب متغيخ الجشذ ( ذكػر  ،إناث) ؟
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أهمية البحث

تعج التخبية أساسا في حفع كياف األمة وبشائيا الحزارؼ ،وأداة الشيػض باألفخاد والجساعات ،فيي

تترل اتراالً وثيقاً بالحياة ،وىي ميجاناً إلعجاد القػػ البذخية ،فقجرات األمع ال تقجر بسا لجييا مغ سكاف ،بل
بسا يتػافخ ليا مغ قػػ بذخية قادرة عمى العسل واإلنتاج (داود  ،وأنػر ، 1984،ص.)46
وال تدتصيع التخبية تحقيق أىجافيا إال مغ خالؿ التعميع بػصفو السيجاف القادر عمى إيجاد الذخرية

اإلندانية الستعمسة والسعمسة ،وقج اىتع الجيغ اإلسالمي اىتساماً كبي اًخ بالتعميع فيحا رسػؿ هللا (صمى هللا عميو
وآلو وسمع) يجخل ذات يػـ السدجج فيخػ مجمديغ احجىسا فيو قػـ يجعػف إلى هللا ،وفي اآلخخ جساعة يعمسػف

الشاس فقاؿ( :أما ىؤالء فيدألػف هللا فأف شاء أعصاىع واف شاء مشعيع ،وأما ىؤالء فيعمسػف الشاس ،وإنسا بعثت

معمساً) (اإلبخاشي  ،ص.)11

ولسا كاف التعميع ييتع بسداعجة الفخد عمى التكيف والتفاعل مع ما حػلو مغ مدتججات ومتغيخات ،فقج

تصمب ذلظ التكيف وعياً كافياً لإلحاشة بجانب مغ العمػـ والسعارؼ  ،والتفكيخ الدميع الستيعاب مفخدات البيئة
وإدراؾ ما فييا مغ عالقات تأثيخ وتأثخ (الياشسي  ،1967،ص.)33

وفيسا يتعمق بالفخد فأف التخبية تيجؼ إلى تشسية جػانب شخريتو مغ خالؿ تػفيخ الفخص الزخورية لحلظ

والػصػؿ بو إلى الكائغ الحؼ يتسكغ مغ تحقيق أقرى إمكانية ( التل وآخخوف  ،1983 ،ص ،)9والفخد في

الػقت الحاضخ أصبح أكثخ حاجة إلى التخبية وبذكل اكبخ مغ أؼ وقت مزى  ،والدبب في ذلظ ىػ تعقج
البيئة وتصػرىا  ،سػاء في الشػاحي السادية أـ الشػاحي االجتساعية أـ الشػاحي الحزارية  ،فالبيئة شبعت

بصابع الحزارة  ،وأصبحت أصعب مخاساً وأعدخ مجاراة عسا كانت عمية في العرػر الدابقة عشجما كانت
التخبية تتع برػرة بديصة وعفػية وبجوف تعقيجات في السجتسع البجائي ( شيال وآخخوف ،1978،ص.)25
وفي عرخنا الحاضخ تبخز أىسية التخبية عمى السدتػػ الدياسي والحزارؼ واالقترادؼ  ،فعمى

السدتػػ الدياسي تمعب التخبية دو اًر متسي اًد في إعجاد جيل يخخج بيحه األمة مغ أزماتيا الستالحقة  ،وىحا
يحتاج تخبية تقاـ عمى مبادغ الحخية واحتخاـ حقػؽ اإلنداف  ،وعمى السدتػػ الحزارؼ فالتخبية دورىا ميع

وخصيخ في مػاجية االنفجار السعخفي والمحاؽ بخكب التقجـ التكشػلػجي (التل وآخخوف ، 1983،ص ، )11أما
عمى السدتػػ االقترادؼ فاف التخبية ىي مغ أىع الػسائل التي تدتخجميا السجتسعات السختمفة في تخبية

وتشذئة ورعاية وتعمع أفخاداً قادريغ عمى تشسية مجتسعيع واإلسياـ في حل مذكالتو ودفع عجمة اإلنتاج
والسحافطة عمى مػارده بسا يزسغ بقاء السجتسع وسط السجتسعات الستقجمة األخخػ ومػاكبتو لمتقجـ الحؼ

يذيجه العالع السعاصخ ( يػنذ وآخخوف ، 2114،ص.)277
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ومغ ىشا تبخز أىسية التخبية مغ خالؿ الجور الحؼ تقػـ بو في مجابية التغيخات والتصػرات التي
يذيجىا العالع في الجػانب االجتساعية والدياسية واالقترادية والحزارية  ،حتى أصبحت تمظ التغيخات تذكل

ضغػشاً واضحة عمى خصى الحزارة الحالية( أبػ عالـ  ،1989،ص ، )5فأصبح لداماً عمى السجتسعات
السعاصخة مػاكبة ىحا التقجـ وتػجيو اىتساماتيا إلى األبحاث العمسية وتصبيقاتيا  ،خاصة ونحغ نعير عرخ

التفجخ السعخفي بعامة والعمسي والتكشػلػجي بخاصة فغجت الجوؿ تعسل عمى تحقيق التشسية والتقجـ العمسي

والتقشي لسجتسعاتيا بجرجات متفاوتة  ،والتخبية ىي أحج العشاصخ الخئيدية في تحقيق التشسية  ،إذ إف ججوػ

التخبية ال يقاس بسا تديع بو مغ نسػ اقترادؼ فقط  ،بل في آثارىا االجتساعية أيزاً ،وإذا كانت التخبية ىي
وسيمة السجتسع في تحقيق غاياتو ومصالبة في إعجاد جيل قادر عمى ذلظ  ،فأف وسيمة التخبية في ىحا السجاؿ

ىي البخامج الجراسية  ،ألنيا تسثل محتػػ ىحه العسمية ( ألذسخؼ ،2111،ص.)3

فالتخبية ىي عسمية تشذئة اجتساعية  ،وضيفتيا الخئيدية إكداب األفخاد ثقافة مجتسعيع  ،وعغ شخيق

البخامج الجراسية يكتدب الفخد السؤىالت االجتساعية والدمػكية والحياتية  ،لكػنو الػاقع التعميسي الحؼ يعيذو

التالميح والصمبة ويكتدبػف مغ خاللو خبخات وسمػكيات ومعارؼ وميارات وقيع واتجاىات تتعمق بحياتيع في
السجتسع ( سسعاف  ،1982،ص.)13
والعمػـ التخبػية والشفدية واحجه مغ العمػـ التي تحتل مكاناً بار اًز في العسمية التخبػية  ،فيي األداة التي

يسكغ بػاسصتيا مداعجة الصمبة عمى فيع تقاليج وقيع مجتسعيع مغ جية  ،وتداعجىع عمى فيع الحزارة في

بيئات مختمفة وتأثيخىا عمى العالقات اإلندانية مغ جية أخخػ  ،كسا إنيا تداعج الصمبة عمى تصػيخ أنفديع
كي يربحػا قادريغ عمى تصػيخ السجتسع الحؼ يعيذػف فيو وقادريغ عمى االبتكار وتحسل السدؤولية ،

ومترفيغ بالتفتح العقمي وفيع العالقات اإلندانية وكيفية التعامل مع اآلخخيغ  ،وتدعى أيزاً إلى تصػيخ
شخرية الفخد بكامل جػانبيا ( عباس وآخخوف ،1985،ص.)17
ليحا أعتبخ اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػؼ لو دور فعاؿ مداعجة الصالب عمى اكتذاؼ قجراتو وذاتو

وإمكانياتو الجراسية فيػ يخسع لو خصة دراسية واضحة باإلضافة إلى مداعجتو عمى اختيار التخرز
السشاسب وكحلظ عمى التكيف مع بيئتو الجراسية واالجتساعية والعمسية عغ شخيق إمجاده بالسعمػمات الكافية
والسشاسبة بيجؼ الػصػؿ إلى الخط الدمػكي األمثل الحؼ يسكشو مغ الشجاح في تحقيق أىجافو في الحياة داخل

السؤسدة التعميسية وخارجيا(داود،1991،ص.)45

وتتحقق ميسة اإلرشاد عغ شخيق أشخاص متخرريغ في ىحا السجاؿ لسداعجة الصالب عمى التػافق
الشفدي

واالتداف

االنفعالي

لتجاوز

كل

ما

والعسمية(.زىخاف،1982،ص.)13
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وخالصة لسا تقجـ تتحجد أىسية البحث الحالي والحاجة إلية عمى الشحػ اآلتي -:

 .1األىسية الشطخية  .حيث إف التعخؼ عمى مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع في
السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ وجية نطخىع سػؼ يديع عمى إلقاء الزػء عمى الػاقع

اإلرشادؼ ،والتعخؼ عمى الدمبيات ومحاولو عالجيا  ،واستفادة السؤسدات التخبية وبالخرػص السجارس
ألستػسصو واإلعجادية مغ نتائج ىحه الجراسة لتصػيخ بخامجيا وأنذصتيا ليتالءـ مع احتياجات السجتسع .
 .2األىسية التصبيقية  .إفادة القائسيغ عمى التخصيط ليحه البخامج اإلرشادية الشفدية والتخبػية عمى تعجيل
الجػانب التي تحتاج إلى تعجيل أو تصػيخىا مسا يزسغ اإلعجاد الجيج ليع .

 .3كسا تأتي أىسية الجراسة الحالية مغ أىسية اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػؼ الحؼ يديع عمى إعجاد
السخشجيغ الشفدييغ والتخبػييغ لسيشيع وبشاء قجراتيع ومياراتيع اإلرشادية  ،فزالً عغ إعجادىع العمسي

والثقافي.

أىجاؼ البحث
ييجؼ البحث الحالي -:

 .1قياس مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع في السجارس الستػسصة في مخكد
محافطة ميداف مغ وجية نطخىع .

 .2التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة

ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلعجاد والتجريب .
 . 3التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة
ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية .

 . 4التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة

ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ ضخوؼ العسل .

.5ىل تػجج فخوؽ ذو داللة إحرائية لجػ أفخاد عيشو البحث مغ حيث استجاباتيع أو حكسيع عمى شبيعة
السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في السجاؿ ((اإلعجاد والتجريب ،اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ
العسل)) حدب متغيخ الجشذ ( ذكػر  ،إناث) .
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حدود البحث

يقترخ البحث الحالي -:
 .1الحجود البذخية  :عيشة مختارة مغ السخشجيغ التخبػييغ العامميغ في السجارس الستػسصة والحيغ ال زالػا
مدتسخيغ بعسميع اإلرشادؼ .

 .2الحجود السكانية  :السشصقة الجشػبية (مخكد محافطة ميداف) .
 .3الحجود الدمانية  :لمعاـ الجراسي ( . ) 2117 – 2116


تحديد المرطمحات



عخفيا جابخ :إنيا تعصيل يحػؿ بيغ االستجابات وتحقيق اليجؼ(جابخ ،2111،ص.)213



عخفو الدكخاف :إنيا كل ما يعيق اإلنداف مغ الػصػؿ إلى ىجؼ يػد بمػغو أؼ إنيا

السذكمة -:

حيخة تزع الصالب في مػقف تداؤؿ حػؿ تشفيح القخار الرحيح (الدكخاف  ،2111،ص.)148

التعخيف اإلجخائي /السذكمة  :ىي كل مايعيق السخشجيغ الشفدييغ مغ صعػبات ألداء عسميع الشفدي والتخبػؼ
واالجتساعي  ،ويبخز ذلظ مغ خالؿ استجابة أفخاد عيشو الجراسة عمى أداة البحث التي أعجت ليحا الغخض ،
لسعخفة مجػ التقجـ نحػ بمػغ األىجاؼ  ،فزالً عغ تذخيز نقاط الزعف والقػة عمى ضػء السعاييخ التي

تتزسشيا االستبانو السعجة إلغخاض البحث .

السخشج التخبػؼ -:


ىػ الذخز السعيغ مغ قبل و ازرة التخبية والتعميع ليقػـ بعسمية إرشاد وتػجيو الصمبة في السجارس
ومداعجتيع في تحقيق أكبخ قجر مغ التكيف داخل السجرسة وخارجيا .

اإلرشاد التخبػؼ -:


عخفو زىخاف "1982ىػ عسمية بشاءة تيجؼ إلى مداعجة الفخد لكي يفيع ذاتو ويجرس شخريتو

ويعخؼ خبخاتو  ،ويحجد مذكالتو ويشسي إمكاناتو ويحل مذكالتو في ضػء معخفتو ورغبتو وتعميسو
وتجريبو لكي يرل إلى تحجيج وتحقيق أىجافو"(زىخاف،1982 ،ص. )47


عخفو مرصفى  1991ىي" عبارة عغ مجسػعة مغ الخجمات التي تقجـ لمتمسيح أو الصفل كي

يفيع

نفدو

وىػ

عسمية

ضخورية

لمتالميح

مخحمة التعميع "( مرصفى ،1991،ص.)65
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الفرل الثاني

الخمفية الشطخية


المذكمة

.1السعشى المغػؼ لمسذكمة:
السذكمة اصصالحا  :برفة عامة ىي كل مػقف غيخ معيػد ال يكفى لحمو الخبخات الدابقة
والدمػؾ السألػؼ ،والسذكمة عائق في سبيل ىجؼ مخغػب ،يذعخ الفخد إزاءىا بالحيخة والتخدد والزيق مسا
يجفعو لمبحث عغ حل لمتخمز مغ ىحا الزيق وبمػغ اليجؼ ،والسذكمة شيء ندبي فسا يعجه الصفل مذكمة قج

ال يكػف مذكمة عشج الكبيخ .والسعشى المغػؼ َش َك َل
فالف السدألة أؼ عّمقيا بسا يسشع نفػذىا( البدتاني

يذكل َشكالً ،أؼ :التبذ األمخ ،والعامة تقػؿ َش َكل
األمخ ُ
 ،1993،ص .)477وعشج التيانػؼ " :السذكل اسع فاعل

مغ اإلشكاؿ وىػ الجاخل في أشكالو وأمثالو ،وعشج األصػلييغ اسع لمفع يذتبو السخاد مشو بجخػلو في أشكالو

عمى وجو ال يعخؼ السخاد مشو إالّ بجليل يتسيد بو مغ بيغ سائخ األشكاؿ

والسذكل مال يشاؿ السخاد مشو إال

بالتأمل بعج الصمب ،كسا أنشا نجج عشج الجخجاني ،باإلضافة إلى السعشى السحكػر عشج التيانػؼ حػؿ السذكل،
نجج مفيػـ السدائل ،وىي عشجه " :السصالب التي يبخىغ عمييا في العمع ويكػف الغخض مغ ذلظ معخفتيا

(الجخجاني ،1991 ،ص.) 224
أما السذكمة كسا نججىا في السعاجع الفمدفية فيي " :السعزمة الشطخية أو العسمية التي ال يتػصل فييا

إلى حل يقيشي  ،والسعزمة (باإلنجميدية )Dilemma :تعشي حالة ال ندتصيع فييا تقجيع شيء ،وىي تفيج
معشى التأرجح بيغ مػقفيغ بحيث يرعب تخجيح أحجىسا عمى اآلخخ .والسذكمة تختمف عغ السدألة في كػف

األولى نتيجة عسمية تجخيج مغ شأنيا أف تجعل "السدالة" مػضػع بحث ومشاقذة ،وتدتجعي الفرل فييا(
جسيل صميبا  ،1982 ،ص .) 379

وقج أكج أرسصػ ىحه التفخقة في كتاب "الصػبيقا" (السقالة األولى) حيغ وضع "السذكمة الججلية" في

مقابل "القػؿ الجيالكتيكي" ،فقاؿ إف السذكمة الججلية" :ىي مدألة مػضػعة لمبحث ،تتعمق إما بالفعل أو
بالتخؾ ،أو تتعمق فقط بسعخفة الحقيقة إما لحاتيا أو مغ أجل تأييج قػؿ آخخ مغ نفذ الشػع ،ال يػجج رأؼ
معيغ حػلو ،أو حػلو خالؼ بيغ العمة والخاصة ،أو بيغ كل واحج مغ ىحيغ فيسا بيغ بعزيع وبعس" ،

ويحكخ الجكتػر عبج الخحسغ بجوؼ بأف السشصق التقميجؼ (األرسصي) لع يعالج مػضػع "السذكمة" إال نادرا،

وذلظ يخجع إلى كػف السذكمة بػصفيا مغ مػضػعات ” الصػبيقا “ (الججؿ) تشتدب إلى مشصق االحتساؿ ال
إلى مشصق اليقيغ ،فيي تجخل في مػضػع إفحاـ الخرع ،وبالتالي فيي أقخب إلى الخصابة مشيا إلى السشصق

(بجوؼ  ،1984 ،ص .)445
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تختمف السذكمة كحلظ عغ اإلشكالية (باإلنجميدية ، )Problematic :حيث أف اإلشكالية تعشي
االحتساؿ والحكع االحتسالي يجرس في مػضػع أحكاـ السػجيات (باإلنجميدية:

Judgements of

 )modalityوىي أحكاـ تتسيد بأنيا تكػف مرحػبة بالذعػر بسجخد إمكاف الحكع ،بيشسا الحكع التقخيخؼ يكػف
مرحػبا بالذعػر بػاقعة الحكع .واإلشكاؿ عشج إيساف ويل كانت مخادؼ لإلمكاف ،وىي مقػلة مغ مقػالت

الجية ،ويقابمو الػجػد والزخورة ،واألحكاـ اإلشكالية عشجه ىي األحكاـ التي يكػف اإليجاب أو الدمب فييا

مسكشاً ال غيخ ،وترجيق العقل بيا يكػف مبشياً عمى التحكع ،أؼ مقخ اًر دوف دليل .وىي مقابمة لألحكاـ الخبخية
( جسيل صميبا  1982ص .) 379
إستراتيجية حل المذكالت

إف إستخاتيجية حل السذكالت ىػ نذاط ذىشي مشطع لمصالب  .وىػ مشيج عمسي يبجأ باستثارة تفكيخ

الصالب  ،بػجػد مذكمة ما تدتق التفكيخ  ،والبحث عغ حميا وفق خصػات عمسية  ،ومغ خالؿ مسارسة عجد
مغ الشذاشات التعميسية .
يكتدب الصالب مغ خالؿ ىحه الصخيقة مجسػعة مغ السعارؼ الشطخية  ،والسيارات العسمية واالتجاىات

السخغػب فييا  ،كسا انو يجب أف يكتدبػا السيارات الالزمة لمتفكيخ بأنػاعو وحل السذكالت ألف إعجاد الصالب

لمحياة التي يحيػنيا والحياة السدتقبمية ال تحتاج فقط الى السعارؼ والسيارات العسمية كي يػاجيػا الحياة
بستغيخاتيا وحخكتيا الدخيعة ومػاقفيا الججيجة الستججدة  ،بل ال بج ليع مغ اكتداب السيارات الالزمة لمتعامل
بشجاح مع معصيات ججيجة ومػاقف مذكمة لع تسخ بخبخاتيع مغ قبل ولع يتعخضػا ليا .

وتجريب الصالب عمى حل السذكالت أمخ ضخورؼ  ،ألف السػاقف السذكمة تخد في حياة كل فخد وحل

السذكالت يكدب أساليب سميسة في التفكيخ  ،ويشسي قجرتيع عمى التفكيخ التأممي كسا انو يداعج الصالب

عمى استخجاـ شخؽ التفكيخ السختمفة  ،وتكامل استخجاـ السعمػمات  ،وإثارة حب االستصالع العقمي نحػ
االكتذاؼ وكحلظ تشسية قجرة الصالب عمى التفكيخ العسمي  ،وتفديخ البيانات بصخيقة مشصقية صحيحة  ،وتشسية
قجرتيع عمى رسع الخصط لمتغمب عمى الرعػبات  ،وإعصاء الثقة لمصالب في

أنفديع  ،وتشسية االتجاه

العمسي في مػاجية السػاقف السذكمة غيخ السألػفة التي يتعخضػف ليا (زيتػف  ،1995،ص .)25-24
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خرائص وأهميه استخدام أسمهب حل المذكالت

وىشاؾ عجد مغ الخرائز تدتخجـ عشج الحكع عمى جػدة السذكمة التي تعخض عمى الصالب مشيا :
• أف السذكمة الجيجة ىي التي تزع الستعمع في مػقف يتحجػ مياراتو  ،ويتصمب تفكي اًخ ال حالً سخيعاً .
• أف يكػف مدتػػ صعػبتيا مشاسباً لمصالب .
• وأف تراغ بألفاظ مألػفة بالشدبة لو .
• وأف ال تتزسغ في صياغتيا معمػمات أو بيانات زائجة عغ الحاجة أو أقل مغ السصمػب .
• كسا إف العسميات التي تتزسشيا يجب أف تشاسب السدتػػ السعخفي لمصالب .
• وأف تثيخ السذكمة دافعية الصالب .
• وأال تفقج الصالب الثقة في نفدو أو تحبصو باف تكػف لغ اًد .
• وأف تكػف ذات معشى لمصالب بحيث تشسي مفاىيسو ومعمػماتو ومياراتو .
• وأف تتزسغ أشياء حقيقية يألفيا الصالب الستعمع (اسكشجر و غداوػ  ،1995 ،ص.)31
أما بخرػص أىسية أستخجـ أسمػب حل السذكالت -:
• تشسية التفكيخ الشاقج و التأممي لمصالب كسا يكدبيع ميارات البحث العمسي وحل السذكالت كسا تشسى روح

التعاوف والعسل الجساعي لجييع .

• يخاعي الفخوؽ الفخدية عشج التالميح كسا يخاعي ميػليع و اتجاىاتيع و ىي إحجػ االتجاىات التخبػية الحجيثة
• يشقق قج اًر مغ اإليجابية و الشذ اط في العسمية التعميسية لػجػد ىجؼ مغ الجراسة و ىػ حل السذكمة و إزالة
حالة التػتخ لجػ الصالب .

• تداىع تشسية القجرات العقمية لجػ الصالب مسا يداىع في مػاجية كثيخ مغ السذكالت التي قج تقابميع في
السدتقبل سػاء في محيط الجراسة أو في خارجيا(عبج السقرػد  ، 2111،ص.) 21

536

العـــــــــــــــدد الثالثهن

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
اإلرشاد النفدي والتهجيه التربهي

لع يكغ الشاس بسشأػ عغ مسارسة التػجيو التخبػؼ واإلرشاد مشح أقجـ العرػر ،فاآلباء و السعمسػف

عمى سبيل السثاؿ يدػعػف إلى مدػاعجة أبشائيع وشالبيع مغ أجل سالمتيع ،ونزجيع ودعع إمكانياتيع ،إال أف

السػجو والفخد السحتاج إلى
ىحه السدألة كانت تأخح شكل التػجيو فقط ،دوف الجخػؿ في عالقة تفاعمية بيغ
ّ
التػجيو ،كسا أف التػجيو غيخ كاؼ لسداعجة الفخد في تحقيق ذاتو مسا زاد مغ الحاجة إلى عسمية اإلرشاد
ىخف  ،1981،ص.)16-15
الشفدي التي تتزسغ العالقة وجياً لػجو بيغ السخشج والسدتخشج (حامج ز ا
تغيخ مفيػـ اإلرشاد مشح بجاية القخف العذخيغ ،فبجأ بسخحمة التػجيو السيشي ،ثع التػجيو السجرسي ،حيث
امتجت بخامج التػجيو واإلرشاد لتذسل السجاالت التخبػية ،ثع ضيخت مخحمة عمع الشفذ اإلرشادؼ الحؼ يخكد

عمى الرػػحة الشفدية ،والشسػ الشفدي .وفي الدبعيشات السيالدية ( )1971اعتبخ التػجيو واإلرشاد الشفدي
عسمية التخاذ قخار بيجؼ التقميل مغ قمق الصالب الجراسي ،ثع تصػر السفيػـ بعج ذلظ وأصبحت االتجاىات
نحػ بخامج التػجيو واإلرشاد الشفدي أكثخ إيجابية وأخح مكانتو باعتباره عمسا معتخفا بو .يسثل التػجيو واإلرشاد
الصالبي عػالقػة ميشية تتجػمى في السدػػاعجة السقجمة مغ فخد إلى آخخ ،فخد يحتاج إلى السداعجة (السدتخشج)،

وآخخ يسمظ القجرة عمى تمظ السداعجة (السخشج) ،وتتع ىحه السدػاعجة وفق عسمية تخررػية تقػـ عمى أسذ
وتشطيسات وفشيات ،تتيح الفخصة أماـ الصالب لفيع نفدو وإدراؾ قجراتو بذكل يسشحػو التػافق والرحة الشفدية،
و يجفعو إلى مديج مغ الشسػ واإلنتػاجية .وتبشى ىحه العػالقة السيشية (عالقة الػجو لمػجػو) بيغ السخشج

والسدتخشج في مكاف خاص يزسغ سخية أحاديث السدتخشج(عبج الدالـ ،وشاىخ ،2116،ص.) 31
تعتبخ عسمية اإلرشاد عسمية وقػائية ونػسائية وعالجيػة ،تتصمب تخررػاً وإعجاداً و كفاءة وميارة وسسات
خاصة تعيغ السدتخشج عمى التعمع واتخاذ الق اخرات والثقة بالشفذ وتشسية الجافعية نحػ اإلنجػاز .وييجؼ التػجيو
واإلرشاد الصالبي إلى تحقيق الشسػ الذامل لمصالب ،وال يقترخ ذلظ عمى مدػاعجتو في ضػء قجراتو ،وميػلو
في السحيط السجرسي فحدب ،بل يتعجػ ذلظ إلى حل مذػكالتو وتػثيق العػالقة بيغ البيت والسجرسػة ،وتغييخ
سػمػؾ الصالب إلى األحدغ تحت مطمة اإلرشاد الشفدي ،وىحا بجوره يقػد إلى تحقيق اليجؼ نحػ تحديغ

العسمية التخبػية ،وأصبح إنداف ىحا العرخ في حاجة ماسة إلى التػجيو واإلرشاد أياً كاف مػقعو وعسخه ،ولغ
يكػف مبالغاً إذا ما اعتبخت بخامج التػجيو واإلرشاد مػازية أو قخيبة مغ الحاجات األساسية لإلنداف ،حيث
ش أخت كثيخ مغ التغيخات االجتساعية واالقترادية والسيشية والتقشية ،جعمت مغ التػجيو واإلرشاد ضخورة ممحة(
ىخف  ،1981،ص.) 41
ز ا
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أهداف اإلرشاد النفدي والتهجيه التربهي

إف مغ أىع األىجاؼ التي يقػـ عمييا اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػؼ ىي -:

.1تحقيق الحات : Self – actualization :
إف اليجؼ الخئيذ لإلرشاد الشفدي ىػ العسل مع الفخد لتحقيق الحات ،ويقرج بو العسل مع الفخد

متفػقا أـ جانحا ،ومداعجتو في
حدب حالتو سػاء أكاف عاديا أـ متفػقا ،أـ ضعيف العقل أـ متأخ اخ دراسيا أـ ّ
تحقيق ذاتو إلى درجة يدتصيع فييا أف يشطخ إلى نفدو فيخضى عشيا .ويقػؿ كارؿ روجخز إف الفخد لجيو دافع

يػجو سمػكو وىػ دافع تحقيق الحات .ونتيجة لػجػد ىحا الجافع فإف الفخد لجيو استعجاد دائع لتشسية فيع
أساسي ّ
ذاتو ومعخفة نفدو وتحميميا ،وفيع استعجاداتو وإمكاناتو أؼ تقييع نفدو وتقػيسيا وتػجيو ذاتو .ويتزسغ ذلظ "

تشسية بريخة السدتخشج " .ويخّكد اإلرشاد الشفدي غيخ السباشخ أو السسخكد حػؿ السدتخشج أو السسخكد حػؿ
الحات عمى تحقيق الحات إلى أقرى درجة مسكشة .
كحلظ ييجؼ اإلرشاد الشفدي إلى نسػ مفيػـ مػجب لمحات .والحات ىي كيشػنة الفخد وحجخ الداوية في
يعبخ عغ تصابق مفيػـ الحات الػاقعي (أؼ
شخريتو ،ومفيػـ الحات السػجب(ّ )positive self – concept
يعبخ عشو الذخز) مع مفيػـ الحات السثالي (أؼ السفيػـ السجرؾ لمحات
السفيػـ السجرؾ لمحات الػاقعية كسا ّ

السثالية كسا يعبخ عشو الذخز) .ومفيػـ الحات السػجب عكذ مفيػـ الحات الدالب الحؼ يعبخ عشو عجـ

تصابق مفيػـ الحات الػاقعي ومفيػـ الحات السثإلى .وىشاؾ ىجؼ بعيج السجػ لإلرشاد وىػ تػجيو الحات " self
–guidanceأؼ تحقيق قجرة الفخد عمى تػجيو حياتو بشفدو بحكاء وبريخة وكفاية في حجود السعاييخ

االجتساعية .ويعسع ىحا اليجؼ تحت عشػاف " تدييل الشسػ الدػؼ " وتحقيق مصالب الشسػ لمفخد في ضػء

ويقرج بتدييل الشسػ ىشا الشسػ الدػؼ الحؼ يتزسغ التحدغ والتقجـ وليذ مجخد
معاييخ السجتسع وقػانيشوُ .
تحدشا .
التغييخ ،ألف ليذ كل تغييخ ّ
 .2تحقيق التػافق : Adjustment

ومغ أىع مجاالت تحقيق التػافق ما يمي :

أ .تحقيق التػافق الذخري :أؼ تحقيق الدعادة مع الشفذ والخضا عشيا وإشباع الجوافع والحاجات الجاخمية
الفصخية والعزػية والفديػلػجية والثانػية السكتدبة ،ويتزسغ كحلظ التػافق لسصالب الشسػ في مخاحمو الستتابعة.

ب .تحقيق التػافق التخبػؼ :وذلظ عغ شخيق مداعجة الفخد في اختيار أندب السػاد الجراسية والسشاىج في
ضػء قجراتو وميػلو ،أو بحؿ أقرى جيج مسكغ بسا يحقق الشجاح الجراسي.
ج .تحقيق التػافق السيشي :ويتزسغ االختيار السشاسب لمسيشة ،واالستعجاد عمسيا وتجريبيا ليا ،والجخػؿ فييا،
واإلنجاز والكفاءة والذعػر بالخضا والشجاح .

535

العـــــــــــــــدد الثالثهن

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

د .تحقيق التػافق االجتساعي :ويتزسغ الدعادة مع اآلخخيغ ،وااللتداـ بأخالقيات السجتسع ،ومدايخة السعاييخ
االجتساعية ،وقػاعج الزبط االجتساعي ،وتقبل التغيخ االجتساعي والتفاعل االجتساعي الدميع والعسل لخيخ
الجساعة وتعجيل القيع مسا يؤدؼ إلى تحقيق الرحة االجتساعية ،ويجخل ضسغ التػافق االجتساعي التػافق

األسخؼ والتػافق ألدواجي .

.3تحقيق الرحة الشفدية  :إف اليجؼ العاـ الذامل لإلرشاد الشفدي ىػ تحقيق الرحة الشفدية وسعادة الفخد
وىشاءه .ويالحع ىشا فرل تحقيق الرحة الشفدية كيجؼ عغ تحقيق التػافق كيجؼ ،ويخجع ذلظ إلى أف
الرحة الشفدية والتػافق الشفدي ليدا متخادفيغ .فالفخد قج يكػف متػافقا مع بعس الطخوؼ وفي بعس السػاقف

ولكشو قج يكػف صحيحا نفديا ألنو قج يدايخ البيئة خارجيا ولكشو يخفزيا داخميا .ويختبط بتحقيق الرحة
الشفدية كيجؼ حل مذكالت العسل أؼ مداعجتو في حل مذكالتو بشفدو ،ويتزسغ ذلظ التعخؼ عمى أسباب
السذكالت وأعخاضيا ومحاولة إزالتيا .

ػجو االىتساـ إلى ما يمي -:
 .4تحديغ العسمية التخبػية :ولتحديغ العسمية التخبػية ُي ّ
أ.إثارة الجافعية وتذجيع الخغبة في التحريل ،واستخجاـ الثػاب والتعديد الدالب ،وجعل الخبخة التخبػية التي
السخجػة .
يعيذيا التمسيح كسا يشبغي أف تكػف مغ حيث الفائجة
ّ

ب.االنتباه لسبجأ الفخوؽ الفخدية وأىسية التعخؼ عمى الستفػقيغ ومداعجتيع عمى الشسػ التخبػؼ في ضػء
قجراتيع .

ج .إعصاء كع مشاسب مغ السعمػمات األكاديسية والسيشية واالجتساعية تفيج في معخفة التمسيح لحاتو ،وفي تحقيق
التػافق الشفدي ،والرحة الشفدية ،وتمقي الزػء عمى مذكالتو وتعميسو كيفية حميا .
د .تػجيو التالميح إلى شخيقة السحاكخة والتحريل الدميع بأفزل شخيقة مسكشة حتى يحققػا أكبخ درجة مسكشة
مغ الشجاح .

وىكحا يخػ السؤلفػف أف تحديغ العسمية التخبػية ُيعتبخ مغ أىع أىجاؼ اإلرشاد الشفدي في السجاؿ التخبػؼ الحؼ
ىخف  ،1981،ص.)56
ييسشا برفة خاصة( ز ا
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أىسية اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػؼ

تكسغ أىسية اإلرشاد الشفدي والتػجيو التخبػؼ مغ خالؿ الخجمات التي يقجميا والتي يسكغ حرخىا

كاآلتي-:

 .1تقجيع اإلرشاد والعالج لمسخضى والسزصخبيغ نفدي ًا.

 .2االشالع عمى ممفات الصالب السدتججيغ لتحجيج جػانب التفػؽ والتأخخ الجراسي.
 .3رعاية الصالب الستفػقيغ والستأخخيغ دراسياً.
 .4رعاية شالب اإلعادة (إعادة الدشػات الجراسية) ومتكخرؼ الخسػب.
 .5تػثيق العالقة بيغ البيت والسجرسة.
 .6متابعة حاالت التأخخ الرباحي والغياب.

 .7تػعية الصالب بصبيعة السخحمة العسخية التي يسخوف بيا مغ الشاحية الفديػلػجية والشفدية وتأثيخىا
عمى سمػكيع وانفعاالتيع.

 .8دراسة وبحث حاالت الصالب مغ ذوؼ الحاالت الخاصة.
 .9إقامة السحاضخات والشجوات الستعمقة بالرعػبات الشفدية واالجتساعية.

 .11تقجيع خجمات اإلرشاد التخبػؼ والسيشي والشفدي وذلظ في السؤسدات التعميسية وبعس السخاكد
ىخف
الستخررة باإلضافة إلى تقجيع ىحه الخجمات لألسخة والستدوجيغ ومجسػعات التأىيل وغيخىا(ز ا

 ،1991،ص . )18

األسذ ألعامو التي يقػـ عمييا التػجيو واإلرشاد التخبػؼ
 .1األسذ الفمدفية :
تتمخز األسذ الفمدفية لعسمية اإلرشاد في محاولة فيع شبيعة اإلنداف ،وتكػيغ فكخة جيجة وشيبة عغ

ىحه الصبيعة ،فاإلنداف خيخ بصبعو وفيو كل عػامل الشسػ والرحة والتػافق الدميع  ،ففي الحجيث الذخيف

(كل مػلػد يػلج عمى الفصخة) ،غيخ أف السحيط يعخض سمػكو لالضصخابات أو االنحخاؼ .وحتى يسكغ تػفيخ
التػافق الدميع لمفخد في حياتو ،فالبج مغ تػفيخ جػ مغ الحخية الحقيقية لو ،حتى يدتصيع االستفادة مغ

التجارب السختمفة ،ويختار مغ بيغ الفخص العجيجة الستاحة ،ويتخح ق اخراتو الستعمقة بذئػف حياتو.
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 .2األسذ الشفدية التخبػية:

تعتسج األسذ الشفدية التخبػية في عسمية اإلرشاد والتػجيو عمى معخفة السخشج بصبيعة األفخاد

والفخوؽ الفخدية بيشيع ،سػاء أكانت الفخوؽ في القجرات أـ االستعجادات أـ السيػؿ أـ الخرائز الجشدية
والشفدية والعقمية واالجتساعية واالنفعالية ،وتتصمب أيزاً معخفة كاممة بسصالب نسػ ومداعجة الفخد لتحقيق
ذاتو ،وإشباعو لحاجاتو وفقاً لسدتػػ الشزج عشجه ،حتى يتسكغ مغ تحقيق سعادتو .
لحلظ يختمف كل فخد عغ اآلخخيغ بدبب سساتو السػروثة وخرائرو السكتدبة ،وكحلظ يختمف إدراؾ

الفخد لحاتو عغ إدراؾ اآلخخيغ ليا ،ويخجع ذلظ الختالؼ مدتػػ الشسػ ومدتػػ التعميع والصبقة االجتساعية

والسجتسع الحؼ يعير بو كل مشيع ،وبحلظ تتعجد شخؽ اإلرشاد ،وعمى السخشج أف يعخؼ أف السذكالت
السختمفة التى يعاني مشيا األفخاد ،وأف أسبابيا ليدت واحجة ،وبالتالي قج تشفع شخيقة إرشادية في مداعجة فخد
ما ،ولكشيا قج ال تشفع في الػقت نفدو لسداعجة فخد آخخ.
 .3األسذ االجتساعية:

يعير كل فخد في واقع اجتساعي لو معاييخ وقيع ،وكياف اجتساعي يؤثخ فيو ويتأثخ بو ،وعالوة
عمى تأثخ سمػكو وشخريتو وميػلو واتجاىاتو ،فيػ يتأثخ بالجساعات التي يشتسي إلييا ويخجع إلييا في تقييع
سمػكو االجتساعي ،والتي يمعب فييا أحب األدوار االجتساعية
وميػليع واىتساماتيع وقيسيع ،ومغ ىشا

إلى نفدو ،وىػ يذارؾ أعزاءىا واقعيع

البج لمسخشج أف يأخح في اعتباره الجساعة التي

يشتسي إلييا

السدتخشج ،وما تتدع بو مغ سسات ،وماليا مغ عادات وتقاليج ،وعمى السدئػليغ عغ اإلرشاد والتػجيو
االستعانة بكل السؤسدات االجتساعية ،ومؤسدة الخجمة االجتساعية ،ومؤسدات التأىيل السيشي ،ومؤسدات

رعاية السعػقيغ التي يشذئيا السجتسع

لتقػيع

أبشائو وتشذئتيع

التشذئة االجتساعية الرحيحة.

.4األسذ العربية والفديػلػجية :

يتكػف اإلنداف مغ عشرخيغ أساسييغ ىسا الشفذ والجدع ،فإذا تعخض الفخد الضصخاب جدسي يؤثخ

برػرة تمقائية عمى نفدو ،كسا أف اضصخابو الشفدي في السقابل يؤثخ في جدسو ،ومغ ىشا البج مغ التعامل مع
اإلنداف كػحجة واحجة ،فعمى السخشج أف يعخؼ إلى جانب معخفتو الشفدية عغ الفخد شيئاً عغ الجدع مغ حيث

تكػيشو ،ووضيفتو ،وعالقتيسا بالدمػؾ بذكل عاـ ،وتتزسغ عسمية اإلرشاد تعمساً ،ويعتسج التعمع بجوره عمى
السخ وبقية الجياز العربي (أبػ عيصة . )1998 ،
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الجراسات الدابقة

سيدتعخض الباحث بعس مغ دراسات عخبية وأجشبية تشاولت مػضػع اإلرشاد التخبػؼ والخجمات

اإلرشادية لمصمبة والسذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ أثشاء عسميع ومغ ىحه دراسات ىي كاآلتي -:
دراسات عخبية
 .1دراسة الجبػرؼ ()1986

ىجفت ىحه الجراسة التعخؼ عمى الرعػبات التي يػاجييا اإلرشاد التخبػؼ مغ وجية نطخ السخشجيغ

التخبػييغ والسجرسيغ،حيث ىجفت ىحه الجراسة إلى الرعػبات التي يػاجييا السخشج التخبػؼ وما الحمػؿ
السشاسبة ليحه الرعػبات ،حيث تكػنت عيشة البحث مغ  81مخشج ومخشجة تخبػية اختيخت عذػائيا" مغ مخكد

مجيشة بابل واقزيتيا ونػاحييا السذسػلة باإلرشاد التخبػؼ ،فقج أعتسج الباحثة عمى االستبانة السكػنة مغ ست

مجاالت واستخجـ الػسائل اإلحرائية الستسثمة بالػزف السئػؼ ومعامل ارتباط بيخسػف لسعالجة البيانات التي
تػصل إلييا  ،فتػصمت الجراسة إلى وجػد صعػبات رئيدية تػاجو السخشجيغ التخبػييغ وتحج مغ عسميع

واقترارىع عمى الجانب الشطخؼ في عسميع اإلرشادؼ (الجبػرؼ ،2115،ص9ػ.)28
 .2دراسة فخح عجناف وزميمو ( ) 1995

عشػاف الجراسة ( مذكالت التخبػييغ في األردف) وىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى السذكالت

التي يػاجييا السخشج التخبػؼ في السجارس الحكػمية في األردف واستقراء عالقة ىحه السذكمة بجشذ السخشج
وخبخاتو ومؤىمو األكاديسي.
وتكػف مجتسع الجراسة مغ مخشجؼ ومخشجات السجارس الحكػمية في جسيع مجيخيات السسمكة وبمغت عيشة
الجراسة ( )211مخشجاً ومخشجة تع اختيارىع عذػائياً مغ جسيع مجيخيات التخبية والتعميع  ،ولجسع البيانات
الالزمة تع تصػيخ استبانة اشتسمت عمى (  ) 51مذكمة مػزعة عمى ستة مجاالت .

أضيخت الجراسات أف السجاالت التي ضيخ فييا عجد مغ السذكالت وىي مجاؿ السذكالت الفشية ومجاؿ
االتجاىات نحػ العسمية اإلرشادية ومجاؿ اإلعجاد والتجريب .

كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات دالة إحرائية بيغ متػسصات السذكالت لجػ السخشجيغ تعدؼ إلى

كل مغ جشذ السخشج وخبخاتو في اإلرشاد  ،ولع تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط السذكالت تعدػ
إلى السؤىل العمسي لمسخشج (فخح  ،عجناف وزميمو .) 1995
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 .3دراسة رضػاف 1998

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ إلى السذكالت والرعػبات التي تػاجو السخشج التخبػؼ في السجارس

الحكػمية في الزفة الغخبية  ،حيث بمغت عيشو البحث ( )211مخشج تخبػؼ ومخشجه مػزعيغ عمى جسيع
مجيخيات الزفة الغخبية .

وتػصمت نتائج الجراسة إلى إف مجاؿ اتجاىات نحػ العسل اإلرشادؼ احتل ألسختبو األولى مغ حيث
درجو الرعػبة عمى السقياس  ،وأما بخرػص ضخوؼ العسل الحياتية والسذكالت الفشية فقج حرمت األولى

عمى التختيب الثاني أما الثانية فقج احتمت التختيب الثالث مغ حيث درجو الرعػبة عمى السقياس .
وقج أوصت الباحثة إلى عجه تػصيات -:

 .1تػفيخ اإلمكانيات السادية والسعشػية التي تداعج السخشج التخبػؼ عمى القياـ باألنذصة اإلرشادية .
 .2تحقيق التػازف بيغ عجد السخشجيغ والسدتخشجيغ .

 .3تػضيح مفيػـ اإلرشاد ألولياء األمػر والسجتسع السحمي (رضػاف  ،صافية . )1998 ،
 .4دراسة زيشب 2111

ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى السذكالت التي تػاجو عسل السخشج التخبػؼ في السجارس الثانػية في

محافطة بابل  ،حيث بمغت عيشو البحث ( )41مخشج ومخشجه (  )21مخشج و( )21مخشجه اختيخوا بذكل

عذػائي مغ مجيشو بابل واقزيتيا ونػاحييا السذسػلة باإلرشاد التخبػؼ  ،وقج اعتسجت الباحثة االستبانو  ،أما
الػسائل اإلحرائية التي استخجمتيا ىي ( :الػزف السئػؼ  ،معامل ارتباط بيخرسػف لسعالجة البيانات التي

تػصمت إلييا  ،وتػصمت الشتائج إلى وجػد صعػبات رئيدية تػاجو السخشج التخبػؼ وتحج مغ عسميع

واقترارىع عمى الجانب الشطخؼ في عسميع اإلرشادؼ ( زيشب .) 2111 ،
دراسات أجشبية

 -1دراسة كػب () 1983
ىجفت الجراسة إلى التحقق مغ فعالية بخنامج تجخل الخجمات اإلرشادية في تحقيق الدمػؾ اإليجابي لجػ

مجسػعة مغ شمبة السخحمة االبتجائية في قخية مغ قخػ والية فخيجيشيا األمخيكية .

ولتحقيق ىحا اليجؼ استخجـ الباحث عيشة بمغت (  )23شالباً و(  ) 47شالب ًة ،شمب مشيع الباحث
اإلجابة عمى قائسة ببعس السذاكل الدمػكية لألشفاؿ قبل مذاركتيع في بخنامج التجخل اإلرشادؼ وبعجه ،
لسقارنة التغييخ الحؼ يحجث في سمػكيع  ،وقج تع تقجيع بخنامج التجخل اإلرشادؼ في إشار مجسػعات صغيخة
وبسداعجة السجرسيغ .
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أضيخت نتائج الجراسة إلى أف ىشاؾ تغيي اًخ إيجابياً بذكل ممسػس عمى سمػؾ التالميح بعج تصبيق البخامج

وقج اتزح أف كثي اًخ مغ السذاكل الدمػكية قج تزاءلت وتالشت  ،وأوصى الباحث أف يتع تقجيع البخامج

اإلرشادية في إشار مجسػعات صغيخة وبسداعجة كل السعشييغ في العسمية التعميسية إذا ما أريج أف تشجد

نجاحات أكثخ فاعمية ).) Cobb,1983

 -2دراسة جشتيخ وآخخوف ( ) 1991
عشػاف الجراسة ( الخجمات اإلرشادية التي يقجميا السخشج في السجرسة االبتجائية مغ وجية نطخ

السجرسيغ ) .

ىجفت الجراسة إلى تقييع دور السخشج التخبػؼ في ىحه السجارس مغ وجية نطخ السجرسيغ  ،واستخجاـ

عيشة مكػنة مغ ( )1313مجرساً ومجرسة مغ مجرسي السجارس االبتجائية في والية لػيديانا األمخيكية  .وأعج
الباحثػف استبانة تزسشت (  ) 11خجمة إرشادية مغ السفتخض أف يقػـ بيا السخشج في السجرسة االبتجائية

وشمب مغ كل فخد مغ أفخاد العيشة أف يختار أىع (  ) 7خجمات يسكغ أف تداعج في تفاعل وإتساـ العسمية
التعميسية داخل السجرسة .
العسمية

تفعل
وتػصمت الجراسة بعج تحميل البيانات أف أكثخ الخجمات اإلرشادية التي يسكغ أف ّ
التعميسية

تسحػرت

حػؿ

محػريغ

أساسييغ

االستذارية ).( Ginter and presse ,1990
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مشيجية البحث وإجخاءاتو:
يتشاوؿ ىحا الفرل اإلجخاءات السيجانية التي اتبعيا الباحث في بحثو ىحا  ،والستسثمة في تحجيج مجتسع
البحث وعيشتو  ،وبشاء أداة البحث السشاسبة  ،ثع استعساؿ الػسائل اإلحرائية السالئسة  ،وتديخ ىحه

اإلجخاءات وفق ما يأتي -:

أوالً:منهج البحث:
استعسل الباحث مشيج البحث الػصفي الحؼ يعج ذو قيسة عالية في وصف السذكمة ويداعج عمى
اتخاذ الخصػات الالزمة لسعالجتيا مغ خالؿ تفديخ الشتائج وتحميميا (السػسى،1986،ص. )22
ثانياً:مجتمع البحث:
يذسل مجتسع البحث (( مخشجيغ التخبػييغ العامميغ في السجارس والحيغ ال زالػا مدتسخيغ
بالخجمة والسػزعيغ عمى السجارس ألستػسصة في مخكد محافطة ميداف لمعاـ الجراسي ( ) 2117 - 2116
والبالغ عجدىع (  )158مخشجاَ ومخشجه.
ثالثاً .عينة البحث:

تع اختيار ( )113مخشجاَ ومخشجه  )58( ،مخشجه و( )55مخشجاَ بذكل عذػائي مغ أصل ()158
مخشجاَ ومخشجه  ،كسا ىػ مػضح في الججوؿ رقع ( )1اآلتي -:
ججوؿ رقع ()1

مجتسع البحث

عيشة البحث

عجد السخشجيغ

عجد السخشجات

158

113

55

58

رابعاً.أداة البحث
استعسل الباحث االستبانة لقياس مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع في
السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ وجية نطخىع حيث تكػنت مغ ( ) 27فقخة مػزعو عمى
ثالث مجاالت تع تحجيجىا عمى ضػء السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع كسا مثبت في

ممحق رقع (.)1
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خامداً.صدق األداة
وزع الباحث االستبانة التي احتػت عمى ( )27فقخه عمى لجشة مغ الخبخاء الستخرريغ في مجاؿ
التخبية وعمع الشفذ واإلرشاد الشفدي وشمب مشيع دراسة االستبانة مغ حيث وضػح العبارات ومجػ تصابقيا مع
السجاالت التي وضعت بيا ومجػ كفايتيا ،كسا مثبت في ممحق رقع (.)2
سادساً .ثبات األداة

يعج الثبات مغ أدوات القياس التي يعتسج عمييا في البحػث وىػ يسثل استق اخ اًر وتقارباً في الشتائج إذا
شبقت األداة ضسغ السجة السحجدة في ضخوؼ مساثمة عمى العيشة نفديا (عػدة،2112،ص. )345
ولغخض التأكج مغ ثبات األداة استعسل الباحث أسمػب إعادة االختبار عمى عجد مغ السخشجيغ البالغ

عجدىع ( )31مخشجاَ ومخشجه  ،وقج كانت السجة بيغ التصبيق األوؿ والثاني أسبػعيغ وإليجاد معامل ثبات األداة
تع استعساؿ معامل ارتباط بيخسػف ألنو مغ أكثخ السعامالت شيػعاً ودقة  ،وكمسا كاف معامل االرتباط عالياً د
ؿ عمى إف األداء في السخة الثانية لع يختمف عغ السخة األولى فسعامل االرتباط بيغ التصبيقيغ يسثل حالة مغ

االستقخار في الشتائج (العجيمي وآخخوف،1991،ص.)148

حيث بمغ معامل الثبات استبانو حػالي (  ، ) 1382وىػ معامل ثبات ع ٍ
اؿ ومقبػؿ لالختبارات

والسقاييذ الشفدية.
سابعاً .تطبيق أداة البحث
بعج االنتياء مغ إعجاد أداة البحث والتأكج مغ صجقيا وثباتيا تع إجخاء التصبيق األساسي عمى ألعيشو
البحث األساسية البالغة (  )113مخشجاَ ومخشجه ،بيجؼ التعخؼ عمى مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ
التخبػييغ في عسميع في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ وجية نطخىع.

ثامناً .الهسائل اإلحرائية
استعسل الباحث الػسائل اإلحرائية اآلتية:
 .1الشدبة السئػية لغخض تذخيز آراء لجشة الخبخاء بذأف صجؽ فقخات االستبانو.

 .2الػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ  ،لتحػيل درجات الخاـ إلى درجات معيارية .

 .3معامل ارتباط بيخسػف ) (Pearsonوذلظ إليجاد العالقة بيغ التصبيق األوؿ والثاني لالستبانو لحداب
معامل الثبات.

 .4معادلة الػسط السخجح لتحجيج األرجحية في إجابات أفخاد العيشة لكل فقخة مغ الفقخات.
 .5معادلة الػزف السئػؼ لتختيب الفقخات بذكل عاـ.

 .6االختبار التائي () T . Testالختبار داللة الفخوؽ لػسصيغ غيخ مختبصيغ ولعيشتيغ غيخ متداويتيغ.
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عخض الشتائج وتفديخىا

أوالً .التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة

ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلعجاد والتجريب .

ولمتعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة

ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلعجاد والتجريب ،قاـ الباحث باستخخاج الػسط السخجح والػزف السئػؼ لكل
فقخه مغ فقخات األداة  ،حيث تع احتداب متػسط درجات السقياس الخساسي البالغ (  ) 3محكاً لمفرل بيغ
الفقخات الستحققة وغيخ الستحققة والسػضح في ججوؿ رقع ( . )2
ججوؿ رقع ( ) 2

يبيغ السذكالت التي تػاجو عيشة البحث ككل في السجاؿ الستعمق بسذكالت اإلعجاد والتجريب
ت

مختبة الفقخة

الفق ػ ػ ػ ػخة

في

الػسط

الػزف

السخجح

السئػية

االستبانة
1

9

ضعف اإلعالـ اإلرشادؼ في البيئة السحمية .

4335

%87

2

1

االفتقار إلى جسعيات تجسع جيػد وخبخات السخشجيغ .

4323

8436

3

4

قمة تبادؿ الخأؼ والخبخة بيغ زمالء السيشة .

3396

%7932

4

3

اقترار الجورات التأىيمية عمى الجراسة الشطخية .

3395

%79

5

8

عجـ تػفيخ االختبارات الشفدية لجػ السخشج .

3394

%7838

6

7

إىساؿ الشػاحي التصبيقية في اإلرشاد .

3388

%7836

7

5

نقز الكتب والسخاجع الستػفخة في مادة اإلرشاد .

3388

%7836

8

2

قمة االىتساـ بتجييد أماكغ تجريبية إلعجاد وتجريب السخشج 3382

%7634

9

6

3361

اإلعجاد والتجريب السيشي لمسخشج غيخ كافييغ .
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وبالشطخ إلى الججوؿ رقع (  ) 2تبيغ أف جسيعيا متحققو ،حيث إف الفقخة التي تشز عمى (ضعف
اإلعالـ اإلرشادؼ في البيئة السحمية) جاءت في السختبة األولى لمسذكالت التي تػاجو عيشة البحث ككل حيث

بمغ الػسط السخجح (  ،) 4335أما الػزف مئػؼ بمغ (. )%87

ويفدخ الباحث إلى أف ىشاؾ ضعف ضاىخ في إضيار دور السخشج التخبػؼ وأىسيتو في مداعجة الصمبة في
عالج مذكالتيع وإرشادىع وتػجيييع نحػ ما يشفعيع  .ولعل ذلظ نابع مغ عجـ اىتساـ وسائل اإلعالـ
السدسػعة والسخئية والرحافة بيحا الجور  ،وجاءت الفقخة التي تشز عمى ( اإلعجاد والتجريب السيشي لمسخشج

غيخ كافييغ ) في مؤخخة الفقخات بػسط مخجح بمغ (  ) 3361ووزف مئػية بمغ (  ) %72ويفدخ الباحث ذلظ
إلى اىتساـ و ازرة التخبية والتعميع العالي بعقج دورات إرشادية متػالية ومتتالية لألخح بيج السخشجيغ التخبػييغ حتى
يؤدوا دورىع عمى الػجو األفزل .
ثانياً .التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد
محافطة ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية .
ولمتعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة

ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية ،قاـ الباحث باستخخاج الػسط السخجح والػزف

السئػؼ لكل فقخه مغ فقخات األداة  ،حيث تع احتداب متػسط درجات السقياس الخساسي البالغ (  ) 3محكاً
لمفرل بيغ الفقخات الستحققة وغيخ الستحققة والسػضح في ججوؿ رقع ( . )3
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ججوؿ رقع ()3
يبغ السذكالت التي تػاجو عيشة البحث الستعمقة باإلدارة والييئة التجريدية

الػسط

الػزف

السخجح

السئػية

1

2

وجػد الشسط اإلدارؼ الستدمط مسا يحج فعالية السخشج .

3319

%6338

2

1

عجـ تفيع السعمسيغ لصبيعة العسمية اإلرشادية .

3316

%6132

3

4

عجـ تقجيخ السجيخيغ ألىسية العسمية اإلرشادية في 2392

%5834

ت

مختبة الفقخة

الفق ػ ػ ػ ػخة

في االستبانة

السجرسة
4

3

عجـ تعاوف السعمسيغ مع السخشج .

2381

%5632

5

6

عجـ تعاوف اإلدارة مع السخشج .

2386

%5732

6

5

تعجد السدؤوليغ في السجرسة يعيق عسل السخشج .

2375

%55

7

9

غسػض دور السخشج بالشدبة لإلدارة

2373

%5436

8

8

التقميل مغ أىسية العسمية اإلرشادية لمصمبة مغ قبل 2357

%5134

9

7

ضعف العالقات االجتساعية بيغ السخشج والييئة 2351

%5132

السعمسيغ

اإلدارية .

وتذيخ الشتائج السػضحة بالججوؿ رقع (  ) 3إف ألفقخه ( )2،1متحققو أما بقيو الفقخات غيخ متحققو

 ،حيث أف الفقخة ( )2والتي تشز عمى ( وجػد الشسط اإلدارؼ الستدمط مسا يحج مغ فعالية السخشج ) جاءت
بالسختبة األولى بػسط مخجح بمغ (  ) 3319ووزف مئػؼ بمغ (  ، ) % 6338ويفدخ الباحث ذلظ لجيل أو قمة
معخفة مجيخ السجرسة لمجور الخئيدي لمسخشج التخبػؼ ضشاً مشو بأنو معمع كدائخ السعمسيغ في السجرسة و ُيمقي

األوامخ والشػاىي عميو وأحياناً يتجخل في عسمو  .بيشسا جاءت الفقخة التي تشز عمى (ضعف العالقات
االجتساعية بيغ السخشج والييئة اإلدارية والتجريدية في السجرسة ) في السختبة األخيخة بػسط مخجح بمغ ( )235
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ووزف مئػؼ بمغ ( ) %5131ويفدخ الباحث ذلظ إلى أف السخشج التخبػؼ يحاوؿ بكل ما يدتصيع االنجماج في
الييئة اإلدارية والتجريدية حتى يداعجه في التغمب عمى السذكالت التي تقابل الصمبة .
ثالثاً .التعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد

محافطة ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ ضخوؼ العسل .

ولمتعخؼ عمى ابخز السذكالت التي يػاجييا السخشجيغ التخبػييغ في السجارس الستػسصة في مخكد

محافطة ميداف مغ وجيو نطخىع في مجاؿ ضخوؼ العسل  ،قاـ الباحث باستخخاج الػسط السخجح والػزف

السئػؼ لكل فقخه مغ فقخات األداة  ،حيث تع احتداب متػسط درجات السقياس الخساسي البالغ (  ) 3محكاً
لمفرل بيغ الفقخات الستحققة وغيخ الستحققة والسػضح في ججوؿ رقع ( . )4
ججوؿ رقع ()4

يبغ السذكالت التي تػاجو عيشة البحث الستعمقة في مجاؿ ضخوؼ العسل
ت

مختبة الفقخة

الفق ػ ػ ػ ػخة

في

الػسط

الػزف

السخجح

السئػية

االستبانة
1

3

ازدحاـ الرفػؼ باألعجاد الكبيخة مغ الصمبة .

4336

%8732

2

2

عجـ تدويج السخشج بالشذخات التي تديج مغ وعيو السيشي .

3389

%7732

3

4

عجـ وجػد وقت كاؼ لجػ الصمبة لمحىاب إلى السخشج .

3378

%7536

4

7

عجـ تحجيج مػاعيج مشتطسة لجمدات اإلرشاد التخبػؼ .

3366

%7332

5

8

عجـ وجػد حرز مخررة لإلرشاد في البخنامج األسبػعي

3366

%7332

6

1

غسػض دور السخشج بالشدبة ألولياء األمػر .

3364

%7238

7

5

صعػبة تعامل السخشج مع الصمبة متجني التحريل .

3358

7136

8

9

عجـ األخح بخأؼ السخشج في صشع الق اخرات الستعمقة بعسمو.

3349

%6938

9

6

عجـ وجػد غخفة مدتقمة لإلرشاد الفخدؼ أو التػجيو الجساعي

3332

%6634
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ويتزح مغ خالؿ الججوؿ رقع (  ) 4إف جسيع الفقخات متحققو ،حيث إف ألفقخه ( )3التي تشز عمى إف
مذكمة (ازدحاـ الرفػؼ باألعجاد الكبيخة مغ الصمبة ) جاءت في السختبة األولى عشج عيشة البحث ككل بػسط
مخجح بمغ (  ) 4336ووزف مئػؼ بمغ (  . )% 8732وال يشكخ أحج أف الكثافة الصالبية الكبيخة في الرفػؼ
تعيق في كثيخ مغ األحياف مغ الجور السمقى عمى السعمع أوالً والسخشج التخبػؼ ثانياً .

وجاءت الفقخة (عجـ وجػد غخفة مدتقمة لإلرشاد الفخدؼ أو التػجيو الجساعي) في نياية الججوؿ بػسط

مخجح بمغ (  ) 3332ووزف مئػؼ بمغ (  ، ) 6634ويفدخ الباحث ذلظ إلى أف مجيخيات التخبية والتعميع
خررت لكل مخشج غخفة خاصة بو ليقػـ عمى معالجة السذكالت الصالبية مسا ال تُدبب مذكمة لجػ
السخشجيغ التخبػييغ .

رابعاً .ىل تػجج فخوؽ ذو دال لة إحرائية لجػ أفخاد عيشو البحث مغ حيث استجاباتيع عمى شبيعة السذكالت
التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في السجاؿ ((اإلعجاد والتجريب  ،اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ العسل))

حدب متغيخ الجشذ ( ذكػر  ،إناث) .

ولمتحقق مغ صحة ىحا اليجؼ قاـ الباحث باستخجاـ اختبار( )t-testلعيشتيغ غيخ متداويتيغ  ،بيغ

متغيخؼ الجشذ الحكػر والبالغ عجدىع (  )88مخشجاً تخبػياً  ،واإلناث البالغ عجدىع (  )62مخشجه تخبػيو ،
حيث بمغت قيسة الػسط الحدابي لستغيخ الحكػر عمى شبيعة السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في
السجاؿ ((اإلعجاد والتجريب  ،اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ العسل)) بمغ ( )95375وبانحخاؼ معيارؼ

بمغ ( ، ) 16317في حيغ بمغ الػسط الحدابي لستغيخ اإلناث ( )92351وبانحخاؼ معيارؼ بمغ (، )14368
وقج بمغت قيسة ( )tالسحدػبة ( ، )13976وىي أقل مغ قيسة ( )tالجج ولية البالغة ( )1367عشج مدتػػ

الجاللة ( )1315وبجرجة حخية ( ، )148وتجؿ ىحه الشتيجة عمى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث مغ
حيث استجاباتيع عمى شبيعة السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في السجاؿ ((اإلعجاد والتجريب ،

اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ العسل)) حدب متغيخ الجشذ ( ذكػر  ،إناث)  ،وججوؿ رقع ( )5يػضح
ذلظ.
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ججوؿ رقع ( ) 5

يبيغ نتائج الختبار ( ت ) الختبار الفخوؽ بيغ السخشجيغ التخبػييغ(ذكػر  ،إناث)
الجشذ

عجد

الػسط الحدابي

االنحخاؼ السعيارؼ

السخشجيغ

t

مدتػػ

السحدػبة

الجاللة

tألججوليو 1315

ذكػر

88

95375

16317

إناث

62

92351

14368

13976

1367

غيخ داؿ

ومغ خالؿ الشطخ إلى ججوؿ رقع (  ) 5يتبيغ انو ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ
(  ) 1315بيغ السخشجيغ التخبػييغ (الحكػر واإلناث) مغ حيث استجاباتيع عمى شبيعة السذكالت التي

تػاجييع في مجاؿ ((اإلعجاد والتجريب  ،اإلدارة والييئة التجريدية  ،ضخوؼ العسل))  ،ويخجع الباحث ذلظ إلى
ما يمي -:
 -1البيئة السجرسية الػاحجة إذ ال خالؼ في أف السخشج أو السخشجة يسارسػف عسميع في بيئة محمية واحجة

تخزع ألنطسة وقػانيغ متذابية  ،مثل ىحا التذابو جعل السخشجيغ يعيذػف بيئة مجرسية واحجة  ،األمخ
الحؼ يؤدؼ إلى عجـ وجػد فخوؽ في الذعػر بالسذكالت لجػ السخشجيغ والسخشجات .

 -2تقارب الخبخات بيغ السخشجيغ والسخشجات ألنيع تمقػا خبخات متذابية أثشاء الجراسة  ،لع تكغ غخيبة عغ
تمظ التي صادفتيع أثشاء السسارسة العسمية في العسل ،مسا أدػ إلى عجـ وجػد فخوؽ .
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التهصيات

يػصي الباحث في ضػء الشتائج-:
.1االىتساـ بالجانب اإلعالمي لإلرشاد التخبػؼ وتػضيح دوره في السجتسع السحمي .
 .2تخريز ميدانية مدتقمة لتشفيح أىجاؼ اإلرشاد التخبػؼ في السجارس  ،باإلضافة إلى تػفيخ السخاجع
والشذخات الخاصة باإلرشاد حتى يتدشى لمسخشجيغ التخبػييغ االشالع عمييا .

.3العسل عمى تػعية السعمسيغ ومجيخؼ السجارس بأىسية اإلرشاد التخبػؼ في السجارس  ،والتأكيج عمى أىسية
دوره في تػجيو وإرشاد الصمبة لسداعجتيع في حياتيع السجرسية  ،وإعصاء السخشج الرالحية في أخح
الق اخرات التي تيع الصمبة .
.4السحاولة الجادة بعسل دورات خاصة بالسخشجيغ التخبػييغ لتبادؿ خبخاتيع واالشالع عمى ما ىػ ججيج
.5العسل عمى تفعيل دور السخشج التخبػؼ في السجارس وتيديخ ميسة القياـ بأدواره عمى خيخ وجو .
المقترحات

يقتخح الباحث ما يالي -:
 .1إجخاء دراسة مساثمو لجراسة الحالية لمتعخؼ عمى السذكالت التي تػاجو السخشجيغ الشفدييغ العامميغ
في السخاكد اإلرشادية والسدتذفيات مغ وجية نطخىع.

 .2إجخاء دراسات في ىحا السجاؿ وفق متغيخات أخخػ
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المرادر

مرادر عخبية
.1

اإلبخاشي ،دمحم عصية .روح التخبية والتعميع .ط ،11دار إحياء الكتاب العخبي ،حمب ،دوف تاريخ.

.3

اسكشجر ،كساؿ يػسف ،وغداوػ ،دمحم ذبياف :مقجمة في تكشػلػجيا التعميع  ،ط  ، 1الكػيت –دار الفالح .1995،

.2
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أبػ عالـ  ،رجاء محسػد  .مجخل إلى مشاىج البحث التخبػؼ  .ط ،1مكتبة الفالح ،الكػيت .1989 ،

ألذسخؼ  ،ىجػ عمي  .تقػيع كتب التخبية اإلسالمية لمسخحمة اإلعجادية في العخاؽ في ضػء األىجاؼ التخبػية السػضػعة
ليا .جامعة بغجاد  ،كمية التخبية ( ابغ رشج) ،أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة. 2111،

بجوؼ ،عبج الخحسغ  :السػسػعة الفمدفية ،ج  ،2بيخوت .1984
البدتاني  ،بصخس  :محيط السحيط ،ط  ،3بيخوت . 1993

التل  ،سعيج وآخخوف  .السخجع في مبادغ التخبية  .ط ،1دار السذخؽ ،عساف  ،األردف .1983 ،

جابخ ،جابخ عبج الحسيج.مجرس القخف الحادؼ والعذخيغ الفعاؿ بالسيارات والتشسية السيشية،ط ،1دار الفكخ العخبي
لمصباعة والشذخ،مرخ .2111

الجبػرؼ ،عباس رمزاف رمح.الرعػبات التي تػاجو اإلرشاد التخبػؼ مغ وجية نطخ السخشجيغ التخبػييغ والسجرسيغ

،جامعة بغجاد(1986،رسالة ماجدتيخ غيخ مذػرة ).

 .11الجخجاني ،عمي بغ دمحم  :التعخيفات ،تحقيق  :دمحم بغ عبج الكخيع القاضي ،القاىخة . 1991
 .11جسيل صميبا  :السعجع الفمدفي ،ج  ،2بيخوت .1982

 .12حكيع  ،ثابت كامل (  . ) 1991دور اإلرشاد التخبػؼ في تحقيق أىجاؼ التعميع األساسي  ،مكتبة األنجمػ السرخية ،
القاىخة . 1991 ،

 .13داوود ،عديد حشا ،وعبج الخحسغ أنػر حديغ .مشاىج البحث التخبػؼ .بغجاد  ،و ازرة التعميع العالي والبحث العمسي ،جامعة
بغجاد .1991 ،

 .14رضػاف  ،صافية  .السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ ؼ مجارس الزفة الغخبية الحكػمية في عيج الدمصشة الػششية
 ،نابمذ  ،فمدصيغ .1998 ،

ىخف  ،حامج  :اإلرشاد والتػجيو الشفدي ،القاىخة :عالع الكتب 1981،ـ.
 .15ز ا

ىخف  ،حامج  :مبادغ اإلرشاد الشفدي القاىخة -جسيػرية مرخ العخبية . )1991(،
 .16ز ا

 .17زىخاف  ،عبج الدالـ حامج " .اإلرشاد التخبػؼ في الػشغ العخبي" مخجع سابق .1982 ،
 .18زيتػف ،عاير  ،أساليب التجريذ الجامعي ،عساف  :دار الذخوؽ .1995 ،

 .19زيشب  ،كاضع جاسع :السذكالت التي تػاجو عسل السخشج التخبػؼ في السجارس الثانػية في محافطة بابل  ،مجمو جامعة
بابل  /العمػـ اإلندانية  /السجمج  /19العجد .2111 ، 2

 .21الدكخاف ،دمحم،أساليب تجريذ الجراسات االجتساعية ،ط،3دار الذخوؽ ،األردف.2111 ،

 .21سسعاف  ،وىيب ورشجؼ لبيب  .دراسات في السشاىج  .مكتبة االنجمػ السرخية  ،القاىخة .1982،

 .22شيال  ،جػرج وآخخوف  .الػعي التخبػؼ ومدتقبل البالد العخبية  .ط ،4دار العمع لمسالييغ  ،بيخوت .1978 ،
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 .23عباس  ،عػني ياس وآخخوف  .تقػيع الكتب التخبػية والشفدية في معاىج السعمسيغ في العخاؽ  .مكتبة كمية السعمسيغ ،
الجامعة السدتشرخة . 1985 ،

 .24عبج الدالـ ،فاروؽ وشاىخ ،ميدخة  ،مجخل لمتػجيو واإلرشاد الشفدي ،ط ،4ججه  :دار
 .25العجيمي ،صباح حديغ وآخخوف .القياس والتقػيع ،دار الحكسة لمصباعة والشذخ.1991،

ىخف (2116ـ).
ز ا

 .26عػدة  ،احسج سمساف  ،القياس والتقػيع في العسمية التجريدية ،ط،4مصبعة عساف  ،األردف .2112،
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
المالحق
ممحق ()1
جامعة ميداف /كمية التخبية
قدع العمػـ التخبػية والشفدية
( استبانو آراء السحكسيغ)
األستاذ الفاضل  ...................................السحتخـ
تحية شيبة ...

يخوـ الباحث القياـ بجراسة تيجؼ إلى((بشاء أداة تقيذ مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع في
السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ وجية نطخىع )).
ونط اًخ لخبختكع ودرايتكع في ىحا السجاؿ لحا يخجػ الباحث مشكع أف تبيشػا رأيكع في مجػ صالحية ىحه الفقخات ومجاالتيا
وذلظ بػضع عالمة ( )في الحقل السشاسب أماـ ألفقخه وأية إضافات أخخػ تخونيا مشاسبة وضخورية لع يخد ذكخىا .
مع كثيخ امتشاني وتقجيخؼ لكع

 -1االسع الكامل :
 -2المقب العمسي :
 -3التخرز :
 -4السكاف الػضيفي :
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
أوالً مجاؿ اإلعجاد والتجريب
صالحة
ت

الفق ػ ػخات

1

ضعف اإلعالـ اإلرشادؼ في البيئة السحمية .

2

االفتقار إلى جسعيات تجسع جيػد وخبخات السخشجيغ التخبػييغ .

3

قمة تبادؿ الخأؼ والخبخة بيغ زمالء السيشة .

4

اقترار الجورات التأىيمية عمى الجانب الشطخؼ

5

عجـ تػفيخ االختبارات الشفدية لجػ السخشج التخبػؼ .

6

إىساؿ الشػاحي التصبيقية في اإلرشاد .

7

نقز الكتب والسخاجع الستػفخة في مادة اإلرشاد .

8

قمة االىتساـ بتجييد أماكغ تجريبية إلعجاد وتجريب السخشج التخبػؼ .

9

اإلعجاد والتجريب السيشي لمسخشج التخبػؼ غيخ كافييغ .

غيخ

تحتاج إلى تعجيل

صالحة

ثاني ًا :مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية
صالحة
ت

الفق ػ ػخات

11

وجػد الشسط اإلدارؼ الستدمط مسا يحج فعالية السخشج التخبػؼ في عسمو

11

عجـ فيع السجرسيغ لصبيعة العسمية اإلرشادية .

12

عجـ تقجيخ السجراء ألىسية ودور العسمية اإلرشادية في السجرسة .

13

عجـ تعاوف السجرسيغ مع السخشج التخبػؼ .

14

عجـ تعاوف اإلدارة مع السخشج التخبػؼ .

15

تعجد السدؤوليغ في السجرسة يعيق عسل السخشج التخبػؼ.

16

تجاىل عسل و دور السخشج التخبػؼ بالشدبة لإلدارة السجرسية.

17

التقميل مغ أىسية العسمية اإلرشادية لمصمبة مغ قبل السجرسيغ.

18

ضعف العالقات االجتساعية بيغ السخشج التخبػؼ والييئة اإلدارية .

غيخ
صالحة
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
ثالثاً :مجاؿ ضخوؼ العسل
صالحة
ت

الفقػ ػ ػخات

1

ازدحاـ الرفػؼ باألعجاد الكبيخة مغ الصمبة .

صالحة

9
2

عجـ تدويج السخشج التخبػؼ بالشذخات التي تديج مغ وعيو السيشي

1
2

عجـ وجػد وقت كاؼ لجػ الصمبة لمحىاب إلى السخشج التخبػؼ.

1
2

عجـ تحجيج مػاعيج مشتطسة لجمدات اإلرشاد التخبػؼ .

2
2

عجـ وجػد حرز مخررة لإلرشاد في البخنامج األسبػعي

3
2

غسػض دور السخشج التخبػؼ بالشدبة ألولياء األمػر .

4
2

غيخ

صعػبة تعامل السخشج التخبػؼ مع الصمبة ضعاؼ التحريل .

5
2

عجـ األخح بخأؼ السخشج التخبػؼ في صشع الق اخرات الستعمقة

6

بعسمو.

2

عجـ وجػد غخفة مدتقمة لإلرشاد الفخدؼ أو التػجيو الجساعي .

7

555

تحتاج إلى تعجيل

العـــــــــــــــدد الثالثهن

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
ممحق ()2
أسساء الخبخاء السحكسيغ الستخرريغ الحيغ عخضت عمييع فقخات األداة
ت

االسع

االختراص

.1د .سعيج جاسع أألسجؼ
أ.

فمدفة التخبية

جامعة البرخة  /كمية التخبية

.2د .محسػد كاضع التسيسي
أ.

اإلرشاد

.3

تخبية وعمع الشفذ ( تخبيو

أ .د .ناديو شعباف مرصفى

خاصة )

.4

مشاىج بحث وشخائق تجريذ

التخبػؼ

الشفدي

مكاف العسل

والتػجيو

أ .د .فيرل عبج مشذج
.5

إرشاد نفدي

الجامعة السدتشرخية  /كمية التخبية
كمية التخبية  /جامعة السدتشرخية
جامعة البرخة  /كمية التخبية  /قدع اإلرشاد الشفدي والتػجيو

التخبػؼ

جامعة البرخة  /كمية التخبية  /قدع اإلرشاد والتػجيو

التخبػؼ

أ .د .فاضل عبج ألدىخه
مدعل
.6

السشاىج وشخائق التجريذ

جامعة البرخة  /كمية التخبية  /قدع التخبية وعمع الشفذ

أ .د .تحديغ فالح الكيع
.7

اإلرشاد

أ .د .عياد إسساعيل صالح

التخبػؼ

.8د .بتػؿ غالب الشاىي
أ.

اإلرشاد

التخبػؼ

الشفدي
الشفدي

والتػجيو
والتػجيو

جامعة البرخة  /كمية التخبية  /قدع اإلرشاد الشفدي والتػجيو

التخبػؼ

جامعة البرخة  /كمية التخبية  /قدع العمػـ التخبػية والشفدية
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
ممحق ()3
جامعة ميداف /كمية التخبية
قدع العمػـ التخبػية والشفدية
االستبانة الشيائية

أعدائي السخشجيغ
تحية شيبة ...
يخوـ الباحث القياـ بأجخاء دراسة عمسية ىجفيا (بشاء أداة تقيذ مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع
في السجارس الستػسصة في مخكد محافطة ميداف مغ وجية نطخىع ) ،لحا يخجػ الباحث بياف وجية نطخكع في كل فقخة مغ فقخات
االستبانة واإلجابة عشيا بجقة ومػضػعية وعجـ تخؾ أؼ فقخة مغ غيخ إجابة وعمى وفق التعميسات السػضحة أدناه واف إجابتكع

ستكػف مػضع تقجيخنا .

مع شكخ الباحث وامتشانو لكع

الجشذ :
التعميسات

ستجج في الرفحات التالية فقخات تتعمق ببشاء أداة تقيذ مدتػػ السذكالت التي تػاجو السخشجيغ التخبػييغ في عسميع في السجارس
الستػسصة ،مػزعة حدب السجاالت وأماـ كل فقخة خسدة بجائل  ،ووضع عالمة ( )أماـ االختيار أو البجيل السشاسب .
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
أوالً :مجاؿ اإلعجاد والتجريب
ت

الفق ػ ػخات

1

ضعف اإلعالـ اإلرشادؼ في البيئة السحمية .

2

االفتقار إلى جسعيات تجسع جيػد وخبخات السخشجيغ

مػافق

مػافق

مػافق

مػافق

مػافق

بجرجة

بجرجة

بجرجة

بجرجة

بجرجة قميمة

كبيخة ججا

كبيخة

متػسصة

قميمة

ججا

التخبػييغ .
3

قمة تبادؿ الخأؼ والخبخة بيغ زمالء السيشة .

4

اقترار الجورات التأىيمية عمى الجانب الشطخؼ

5

عجـ تػفيخ االختبارات الشفدية لجػ السخشج التخبػؼ .

6

إىساؿ الشػاحي التصبيقية في اإلرشاد .

7

نقز الكتب والسخاجع الستػفخة في مادة اإلرشاد .

8

قمة االىتساـ بتجييد أماكغ تجريبية إلعجاد وتجريب

9

اإلعجاد والتجريب السيشي لمسخشج التخبػؼ غيخ كافييغ

السخشج التخبػؼ

565

العـــــــــــــــدد الثالثهن

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة
ثانياً :مجاؿ اإلدارة والييئة التجريدية
مػافق

ت الفق ػ ػخات

1

بجرجة

كبيخة ججا

وجػد الشسط اإلدارؼ الستدمط مسا يحج فعالية السخشج التخبػؼ في عسمو

1
1

عجـ فيع السجرسيغ لصبيعة العسمية اإلرشادية .

1
1

عجـ تقجيخ السجراء ألىسية ودور العسمية اإلرشادية في السجرسة .

2
1

عجـ تعاوف السجرسيغ مع السخشج التخبػؼ .

3
1

عجـ تعاوف اإلدارة مع السخشج التخبػؼ .

4
1

تعجد السدؤوليغ في السجرسة يعيق عسل السخشج التخبػؼ.

5
1

تجاىل عسل و دور السخشج التخبػؼ بالشدبة لإلدارة السجرسية.

6
1

التقميل مغ أىسية العسمية اإلرشادية لمصمبة مغ قبل السجرسيغ.

7
1

ضعف العالقات االجتساعية بيغ السخشج التخبػؼ والييئة

8

اإلدارية
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مػافق

بجرجة
كبيخة

مػافق

بجرجة

متػسصة

مػافق

بجرجة
قميمة

مػافق

بجرجة قميمة
ججا
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مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

ثالث ًا :مجاؿ ضخوؼ العسل
ت

الفق ػ ػخات

1

ازدحاـ الرفػؼ باألعجاد الكبيخة مغ الصمبة .

2

عجـ تدويج السخشج التخبػؼ بالشذخات التي تديج مغ وعيو السيشي

9

مػافق

بجرجة

كبيخة ججا

1
2

عجـ وجػد وقت كاؼ لجػ الصمبة لمحىاب إلى السخشج التخبػؼ.

1
2

عجـ تحجيج مػاعيج مشتطسة لجمدات اإلرشاد التخبػؼ .

2

عجـ وجػد حرز مخررة لإلرشاد في البخنامج األسبػعي

2

غسػض دور السخشج التخبػؼ بالشدبة ألولياء األمػر .

2

صعػبة تعامل السخشج التخبػؼ مع الصمبة ضعاؼ التحريل .

2

عجـ األخح بخأؼ السخشج التخبػؼ في صشع الق اخرات الستعمقة

6

بعسمو.

2

عجـ وجػد غخفة مدتقمة لإلرشاد الفخدؼ أو التػجيو الجساعي .

2
3
4
5

7
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مػافق

بجرجة كبيخة

مػافق

بجرجة

متػسصة

مػافق

بجرجة
قميمة

مػافق بجرجة

قميمة
ججا

