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اتجاهات المعممين والمعممات نحو تطبيق
االرشاد التربوي في المدارس االبتدائية

عبد الكريم محمود صالح مهدي

ممخص البحث
اف المرشد التربوي يعد محو ار فعاال لتوجيو الطمبة وتعديؿ سموكيـ وزيادة
تحصيميـ العممي وبالوقت نفسو اداة ناجحة لتوفير الوقت والجيد في مجاالت
التعميـ الميمة  ,اف نجاح المرشد التربوي في عممو وحسف اداءه يتوقؼ عمى نظرتو
الى العمؿ ونظرة االخريف لذلؾ العمؿ  ,اذ تمعب االتجيات التي يحمميا االفراد نحو
الميف دو ار كبي ار في اوجو حايتيـ المختمفة مؤثرة في سموكيـ اليومي ويبدو ىذا
التاثير في النشاطات التي يمارسونيا وتحديد عالقاتيـ االجتماعية مع االخريف (
صالح  , 1991 ,ص  . )38وبما اف مرحمة الطفولة مف اىـ واخطر اوقات الحياة
االنسانية والطفؿ بيذه المرحمة يحتاج الى توجيو وارشاد  ,لذلؾ ظيرت مشكمة البحث
الحالي لمعرفة اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد في المدارس
االبتدائية وتتجمى اىمية البحث الحالي بكونو دراسة تناولت موضوع تطبيؽ االرشاد
في المدارس االبتدائية اذ لـ يسبؽ اف تناولتو دراسات سابقة  :واقتصر البحث الحالي
عمى المعمميف والمعممات في المدارس المشمولة باالرشاد في مركز محافظة ديالى
لمعاـ الدراسي . 2010 -2009
وييدؼ البحث الحالي الى -:
- 1قياس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد التربوي في المدارس
االبتدائية .
- 2ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ
االرشاد في المدارس االبتدائية .
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وتناوؿ الباحث في الفصؿ الثاني االطار النظري اذ استعرض بعض النظريات التي
فسرت تكويف االتجاه  ,وكذلؾ بعض الدراسات التي تخص متغيرات البحث  .اما
الفصؿ الثالث وىي اجراات البحث فقد تـ بناء مقياس اتجاىات المعمميف والمعممات
نحو تطبيؽ االرشاد في المدارس االبتدائية  ,وتـ التاكد مف صدؽ وثبات المقياس ,
وفي الفصؿ الرابع عرضت النتائج ومناقشتيا وفقا الىداؼ البحث تـ قياس اتجاىات
المعمميف والمعممات باستخداـ مربع كاي لعينة واحدة  ,ولتحقؽ اليدؼ الثاني تـ
استخداـ مربع كاي لعينتيف مستقمتيف لقياس االتجاىات وفؽ متغير الجنس .
وفي ضوء النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا قدـ الباحث التوجيات والمقترحات
-:
مشكمة البحث :
اف المرشد التربوي يعد محو ار فعاال لتوجيو الطمبة وتعديؿ سموكيـ وزيادة
تحصيميـ العممي وبالوقت نفسو اداة ناجحة لتوفير الوقت والجيد في مجاالت التعميـ
الميمة  ,واف نجاح المرشد التربوي في عممو وحسف ادائو يتوقؼ عمى نظرتو الى
العمؿ ونظرة االخريف لذلؾ العمؿ اذ تمعب االتجاىات التي يحمميا االفراد نحو
الميف دو ار كبي ار في وجو حياتيـ المختمفة مؤثرة في سموكيـ اليومي ويبدو ىذا
التاثير في النشاطات التي يمارسونيا وتحديد عالقاتيـ االجتماعية مع االخريف (
صالح  , 1991 ,ص  ) 38تعد مرحمة الطفولة مف اىـ واخطر فترات الحياة
االنسانية  ,وذلؾ النيا الفترة التي يتـ فييا وضع البذور االولى لشخصية الطفؿ التي
تتبمور وتظير مالمحيا في مستقبؿ حياتو ففييا يكتسب الطفؿ المفاىيـ الساسية
التي تساعده عمى التطور والنجاح ( العزاوي ,

 , 207ص  ) 73وكذلؾ تتميز

السنوات االولى مف عمر الطفؿ بكونيا مرحمة حضانة ورعاية  ,فيعتنى فييا
بحاجات الطفؿ الجسدية والصحية  ,ويمر بسمسمة مف الخطوات الميمة التي تكوف
ليا اثرىا الواضح في شخصيتو (عدس  ,محي ,

 , 2007ص  )330والطفؿ في

صفحات حياتو االولى يصاب بما يصاب بو غيره ويعاني مف االضطرابات النفسية
واالنحرافات العاطفية والسموكية كما يعاني الكبار  ,اف النمو النفسي والعاطفي
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والبدني لمطفؿ عممية متواصمة ومتصاعده  ,وىو في نموه وتدرجو يتاثر بعوامؿ
المحيط المادي والبيئة التي يعيش فييا(العظماوي  1988 ,ص ) 251كما اف ىناؾ
مشكالت حقيقية يعاني منيا تالمذة المرحمة االبتدائية تحتاج الى مرشديف تربوييف
لموقوؼ عندىاومعمجتيا في الوقت المناسب ( االلوسي  ,واخروف  , 2003 ,ص30
) وقد ظير التوجيو التربوي في اوؿ محاولة عاـ  1914عندما نشر تروماف كيمي (
 ) troman – Kellyرسالة عف التوجيو التربوي وكاف ىدؼ التوجيو التربوي في
نظره محدودا لمساعدة الطمبة عمى اختيار توع الدراسة المالئمة ليـ ( مرسي ,
, 1976ص. )115
ولقد حالوت بعض االقطار العربية ادخاؿ الخدمات االرشادية ضمف برامجيا كعممية
تدريبية ترصد ليا االمكانات البشرية والمادية ومنيا ( مصر  ,لبناف  ,الكويت ,
االمارات ) وىذا االتجاه التربوي يعبر عف وعي باىمية الخدمات االرشادية في توجيو
الناشئيف توجييا يتضمف رعايتيـ تربويا ونفسيا

( ابو النيؿ 2001 ,

 ,ص  )36ونستتنج مما تقدـ اف مرحمة الطفولة ( المرحمة االبتدائية ) فترة عمرية
يواجو فييا الطفؿ مشكالت يتعذر عميو تجاوزىا واف االنتظار لحيف وقوعيا يؤدي
الى تفاقميا وعدـ الوصوؿ الى الحموؿ في اكثر الحاالت  .والىمية ىذه المرحمة
انبثقت الحاجة الى االرشاد والتوجيو ودفع عمماء النفس المعاصريف عمى طرح مسالة
االرشاد وجعميا مف واجبات المدرسة واالساسية فقد اكد واطسوف (( اف االرشاد
التربوي ينبغي اف ياخذ بنظر االعتبار العديد مف العوامؿ المؤثرة في حياة الطمبة وال
يقتصر عمى العوامؿ المرتبطة بمرحمة واحدة بؿ الى العوامؿ المؤثرة سمبا في حياتو
االمر الذي يتطمب تضميف ىذه المتطمبات الجديدة في العممية االرشادية (.
 ) Watson , 1959 ,p31ومف خالؿ عممي كمرشد تربوي لسنوات عدة  ,وكوف
عممية االرشاد عممية متواصمة ومترابطة ولكنيا لـ تتطبؽ في المدارس البتدائية
ظيرت مشكمة البحث الحالي لمعرفة اتجاىات المعمميف نحو تطبيؽ االرشاد في
المدارس االبتدائية .
اهمية البحث :
245

ممجل ددالل 2011 /

العدد الثامن و االربعون

يعد االرشاد اليوـ ركنا ميما وجزاءا ال يجزاءمف التربية الحديثة مندمجا فييا
وليس مزيدا عمييا ويمثالف سمسمة مف النشاطات المتكاممة ربما يصعب التفريؽ
بينيما سواء اكاف في االىداؼ اـ في الطرائؽ واالساليب والممارسات  .اما العمماء
المسمميف فقد عدوا االرشاد مف اداب صنعو التعميـ قبؿ وبعد اف اصبح التعميـ
صنعو  ,واف دؿ ىذا عمى شيء فانما يدؿ عمى وعييـ باىمية االرشاد وحكمتو ودوره
في تيسير عمميتي التعميـ والتعمـ  .لذلؾ عدو االرشاد واجبا دينيا يمارسو مف يقدر
 , 2009ص ) 145ولقد اعتنى االسالـ
عميو ابتغاء رضاء ربو اوال ( حمد ,
اف لَ ُك ْـ ِفي
باالرشاد عناية كبيرة واتخذ اشكاال عديدة فانو يرشد بالقدوة الحسنة ( لَقَ ْد َك َ
وؿ المَّ ِو أُسوةٌ حسَنةٌ لِمف َكاف يرجو المَّو وا ْليوـ ِ
رس ِ
اآلخ َر َوَذ َك َر المَّوَ َكثِي ار ) ( االحزاب
ْ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ
َُ
َ َ َْ َ

االية  ) 21وكانت احاديث الرسوؿ الكريـ محمد ( ص) يحث فييا االرشاد والتوجيو
حيث قاؿ (ص) ( اف الشديد الذي يممؾ نفسو عند الغضب ) (الزيني ,

, 1969

ص. )419
اف وظيفة المدرس اليوـ ال تقتصر عمى تعميـ الطفؿ وتمقينو المعمومات فقط ,
بؿ العمؿ عمى تربية وتكويف شخصيتو  ,ففي حمقة الوصؿ التي يمارسيا الطفؿ اثناء
مراحؿ نموه بيف االسرة والمجتمع  .ولذا فمف الضروري اف يتحقؽ لمطفؿ في جو
المدرسة الكثير مما يتحقؽ لو في جو االسرة مف حاجة العطؼ والتقدير والشعور
باالنتماء واالطمئناف واف تشبع حاجتو لمشعور بالنجاح والتقدير(محمد ,صادؽ,
 , 2008ص. )42
واالرشاد التربوي ىو عممية مساعدة الطالب في االستعداد واالعداد لمستقبمو
واف ياخذ مكانو المناسب في المجتمع الذي يعيش فيو  ,ويساعده عمى توجيو ذاتو
ببصيرة وذكاء لتحقيؽ الصحة النفسية والتوافؽ في مجاالت الحياة ,وكذلؾ مساعدتو
لفيـ نفسو وقدراتو وميولو واستغالليا لتحقيؽ اىداؼ سميمة وحياة ناجحة  (.الرشيدي
 ,راشد  , 2000 ,ص. )2
وىناؾ جوانب اخرى في العممية االرشادية يقوـ بيا المرشد التربوي مف جمع
المعمومات عف التالميذ مف خالؿ البطاقة المدرسية ومساعدة التالميذ في المشاركة
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في االنشطة المدرسية وكذلؾ مساعدتيـ في حؿ المشكالت التي تواجييـ  ( .ابو
عيطة  , 1988 ,ص. )304
وعميو يعد االرشاد التربوي جزءا اليتجزء مف العممية التربوية واف تطبيقو في
بعض المدارس االبتدائية كاف مناسبا الف ىناؾ ظروفا اسرية وتعميمية واجتماعية
وثقافية عامة جعمت مشكالت التالميذ في ازدياد لذا تطمب تقديـ الخدمات االرشادية
ليؤالء التالميذ عمى المستوىالوقائي والعالجي ( رضواف ,1987 ,ص  , ) 3ومف
خالؿ ما تـ عرضو تتجمى اىمية البحث الحالي بما ياتي -:
- 1كونو دراسة تناولت موضوع تطبيؽ االرشاد في المدارس االبتدائية واذ لـ يسبؽ
اف تناولتو دراسات سابقة .
- 2يساعد المرشديف العامميف في المدارس االبتدائية عمى معرفة اىـ المجاالت التي
تسيـ في العممية االرشادية في المدارس االبتدائية .
- 3يجمب انتباه الباحثيف الى القياـ ببحوث مماثمة في المدارس االبتدائية .
حدود البحث -:

يقتصر البحث الحالي عمى المعمميف والمعممات في المدارس االبتدائية

المشمولة باالرشاد التربوي في مركز محافظة ديالى لمعاـ الدراسي  2010 /2009ـ
.
اهداف البحث -:
ييدؼ البحث الحالي الى معرفة -:
- 1قياس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد التربوي في المدارس
االبتدائية .
- 2التوجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو تطبيق
االرشاد التربوي في المدارس االبتدائية
تحديد المصطالحات -:
اوال  :تعريؼ االتجاه عرفو -:
- 1تعريؼ زىراف  1988 ,انو استعداد او تييؤ عقمي عصبي متعمـ لالستجابة
لمواقؼ او رموز البيئة تستثير ىذه االستجابة  ( .زىراف  , 1988 ,ص)10
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- 2تعريؼ البورت 1989 :

حالة مف االستعداد والتييؤ النفسي  ,تنظـ مف خالؿ خبرة الشخص ,
وتمارس تأثي ار توجيييا وديناميا عمى استجابة لكؿ

الموضوعات والموقؼ المرتبطة

بيذه االستجابة ( عبد اهلل  , 1989 ,ص) 45
- 3تعريؼ العابديف 1993 :
انو تكويف فرضي يشير الى توجو ثابت او تنظيـ مستقرالى حدما لمشاعر
الفرد ومعارفو واستعداده لمقياـ باعماؿ معينة نحو موضوع مف الموضوعات التفكير
عيانية كانت او مجرده ويشتمؿ في درجات مف القبوؿ والرفض ليذا الموضوع يمكف
التعبير عنيا لفظا او اداءا ( زيف العابديف  , 1993 ,ص)91
- 4تعريؼ عدس & محي 2007 :
االتجاه يمثؿ حالو او وصفا نفسيا عند الفرد يحمؿ طابعا ايجابيا او سمبيا
تجاه شيء او موقؼ او فكرة أو

ما شابو مع استعداد

لالستجابة بطريقة محددة

مسبقا  (.عدس & محي  , 2207 ,ص. )416
وقد تبنى الباحث ىذا التعريؼ في بناء فقرات مقياسية النو يتماشى مع
متطمبات البحث الحالي .
اما التعريؼ االجرائي لالتجاه :ىو الدرجة التي يحصؿ عمييا المعمـ او
المعممة مف خالؿ اجاباتيـ عمى لفقرات المقياس المستخدـ في ىذا البحث .
ثانيا  :تعريؼ االرشاد االتربوي :
- 1عرفو القاضي )1981 ( :
بانو مجموع الخدمات التي تيدؼ الى مساعدة الفرد عمى اف يفيـ نفسو ويفيـ
مشاكمو واف يستغؿ امكاناتو الذاتية مف قدرات وميارات واستعداد وميوؿ ( القاضي ,
 , 1981ص)46
- 2عرفو زىراف )1989( -:
بانو عممية مساعدة الفرد في رسـ الخطط التربوية التي تتالئـ مع قدراتو
وميولو واىدافو والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت التربوية بما يحقؽ توافقو
التربوي بصفة عامة ( زىراف  , 1989 ,ص)419
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- 3تعريؼ الرشيدي & راشد )2000( -:

عممية مساعدة الفرد في االستقرار واالعداد لمستقبمو واف ياخذ مكانو المناسب في
المجتمع الذي يعيش فيو ( الرشيدي & راشد ,2000 ,ص)2
ثالثا  :المرشد التربوي
- 1عرفو دريفوف 1974 -:
بانو الفرد الذي يعمؿ في مركز التوجيو التربوي والميني يساعد فريؽ مف المعاوننيف
ومدير او مديرة المركز ويقوـ بتنفيذ االجراءات وفؽ التعميمات ( دريفوف , 1974 ,
ص) 30
- 2عرفتو و ازرة التربية -:
ىو احد اعضاء الييئة التدريسية المؤىؿ لدراسة مشكالت الطالب التربوية والصحية
واالجتماعية والسموكية مف خالؿ المعمومات التي تتصؿ بيذه المشكمة  ,ومساعدتو
عمى ا ف يفكر في الحموؿ المناسبة التي يرتضييا لنفسو  ( .صالح ,

, 1991

ص. ) 10
الفصل الثاني
االطار النظري

اوال  /النظريات التي فسرت االتجاه -:
- 1النظرية االجتماعية – الثقافية

social cultural theory

يفسر اصحاب ىذه النظرية تكويف االتجاه في ضوء المجتمع الذي يعيش
فيو الفرد  ,فالمجتمع ىو المسؤوؿ عف تكوف االتجاىات السمبية او االيجابية نحو
االشياء ( الخطيب  , 1997 ,ص. )38
ويقوـ الوالداف بالدور االكبر في تعمـ االطفاؿ االتجاىات حيث يوجد ارتباط
منسؽ بيف اتجاىات الوالداف واالبناء  ,فالوالداف ينقالف ىذه االتجاىات دوف توجيو
مباشر  ,وكذلؾ تدعـ جماعات االقراف وجية نظر الوالديف الف ىنالؾ تشابو بينيـ
في الخمفية االجتماعية ومايسودىا مف قيـ ( عبد اهلل 123 , 1989 ,ص)
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فاالطفاؿ الذيف يتوحدوف بالراشديف يكونوف عرضو الستدماج اشكاؿ االتجاىات التي
توجد لدى الراشديف  ,وبوجو خاص الوالديف والمعمميف الف ذلؾ يمثؿ ليـ دعما
لالشكاؿ المرغوب فييا مف السموؾ  ,ويميؿ االطفاؿ دوف تدعيـ خارجي الى
اكتساب اشكاؿ االتجاه السائد حوليـ في بيئتيـ االجتماعية مف خالؿ النماذج ذات
التاثير الفعاؿ ( . )Goldstein – 1980 – p 364
ولقد وضع ( البورت ) مجموعة مف الشروط تتكوف في ضوئيا االتجاىات ,
منيا ضرورة مرور الفرد بسمسة مف الخبرات الجزئية او الفردية حتى تاخذ شكال
موحدا في شكؿ االتجاه عاـ فاالمريكي الذي يمتمؾ اتجاىا عدوانيا نحو الزنوج البد
انو قد مر بخبرات ومواقؼ كونت ىذا االتجاه (عيوسي  ,ب ت  ,ص ) 204
وقد تبنى الباحث ىذه النظرية في بناء فقرات المقياس الذي تـ بناءه  ,وذلؾ
النيا تفسر االتجاه في ضوء نظرة المجتمع االيجابية او السمبية نحو االشياء ومنيا
االرشاد التربوي .
- 2نظرية التحميؿ النفسي -:
اكدت ىذه النظرية اف لالتجاىات دو ار مؤث ار في تكويف االنا وىذه االنا تمر في
مراحؿ مختمفة متغيرة  ,وتستمر في حالة نمو مستمرة منذ الطفولة الى البموغ وما
بعده  ,متاثرة في ذلؾ بمجموعة االتجاىات التي يتعمميا الفرد نتيجة تفاعمو مع
البشر التي يعيش فييا وىذا ما دعا بعض المشتغميف في عمـ النفس القوؿ اف جوىر
االنا ىو مجموعة مستقمة منتظمة مف االتجاىات ( التميمي  , 2001 ,ص)271
واف مكونات اليو (  )idالغريزية تسعى دائما لمتعبير عف نفسيا في الوقت
الذي تقؼ فيو االنا (  )egoليذه النزعات بالمرصاد دفاعا لتتكيؼ مع االوضاع
االجتماعية المتعارؼ عمييا والتي تترتب في االنا االعمى (  )super egoوتعارض
وظيفة كؿ منيا  ,مما يؤدي الى صراع داخمي في اعماؽ النفس االشعورية بيف قوة
مانعة تحوؿ بيف ىذه العناصر الالشعورية وبيف التعبير عنيا باشكاؿ االتجاه (.
رؤوؼ واخروف  , 2002 ,ص  )280وكذلؾ اف االتجاه يتكوف نتيجة مباشرة وغير
مباشرة لمعالقات االسرية فمثال االتجاه نحو التمرد عمى السمطة قد ينتج مف اتجاه
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االبف نحو التمرد عمى سمطة االب  ,وقد يحدث ىذا بطريقة شعورية اوالشعورية ( .
عيسوي  ,ب ت  ,ص )205
- 3نظريتا التشريط الكالسيكي والتشريط الفعاؿ -:
كمتاىما ليا دور ميـ في اكتساب االتجاىات مف خالؿ عممية الترابط والتدعيـ
المختمفة(. )Bettelheim,1964,p246
واف اجراءات التشريط الكالسيكي تمكننا ميما تكف الظروؼ مف تكويف
اتجاىات موده وتسامح ( اتجاىات ايجابية )  ,او اتجاىات كراىية ونفور ( اتجاىات
سمبية ) حياؿ جماعات معينة  ,واكد واطسف عمى ربط الحقائؽ السموكية في اجياز
العصبي وتاثيرىا في االتجاه ( كماؿ  , 1983 ,ص. )138
اما ادويف جيثري الذي يقترف اسمو باالشتراط واالقتراني اذ تقوـ نظريتو عمى
وجية نظر اساسية تقوؿ باف تعمـ اي سموؾ يعني اف االستجابة الصادرة عف الفرد
في موقؼ ما تصبح اكثر قابمية لمحدوث في المستقبؿ في المواقؼ المشابية  ,وىذا
سيولد لو اتجاه مف خالؿ االستجابة المتشابية ( الخطيب ,

 , 1997ص )32

واجراءات التشريط الفعاؿ تؤدي ىي االخرى الى تكويف اتجاىات بالتأييد او
المعارضة نحو جماعات معينة  ,فالشخص ( يكافأ ) او ( يعاقب )العتناقو اتجاىا
معينا  ,او لتعبيره عف اتجاه اخر نحو عضو في جماعة او جماعات وىكذا يشجع
عمى اف يكرر او يعاقب عمى تكرار سموكية معينة  ,وبذلؾ يتبمور لديو االتجاه
( . )Goldstein,1980,p346
- 4النظرية المعرفية -:
يقوـ ىذا المنحنى عمى مساعدة الفرد عمى اعادة تنظيـ معموماتو حوؿ موضوع
االتجاه واعادة تنظيـ البنى المعرفية المرتبطة بو  ,في ضوء المعمومات والبيانات
المستخدمة حوؿ موضوع االتجاه  ,ويمر ىذا المنحنى ضمف المراحؿ التالية -:
- 1تحديد االتجاىات المراد بيا تكوينيا او تعديميا .
- 2تزويد االفراد بالتغذية الراجعة حوؿ االتجاه المستيدؼ .
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- 3ابراز التناقض حوؿ محاسف االتجاه المرغوب فيو  ,ومساوىء االتجاه غير
المرغوب فيو  ,مف خالؿ االسئمة والمناقشة .
- 4تعزيزاالتجاه المرغوب فيو  ( .ابو جادو  , 1998 ,ص)229
ويقولوف اف االنساف ليس مجرد مستجيب لممثيرات البيئية التي يتمقاىا ,بؿ انو يعمؿ
بنشاط عمى تمرير المعمومات التي يتمقاىا  ,وعمى تحميميا وتفسيرىا وتاويميا الى
اشكاؿ معرفية جديدة ,وكؿ مثير نتمقاه يتعرض الى جممة عمميات تحويمية نتيجة
تفاعؿ ىذا المثير الجديد مع خبراتنا الماضية ومع مخزوف الذاكرة لدينا قبؿ صدور
االستجابة المناسبة ليا ( عدس  , 2002 ,ص. ) 95
ثانيا – الدراسات السابقة -:
يتضمف ىذا الجزء عرض بعض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع
البحث  ,واقتصر عمى دراسة عراقية ودراستيف عربية ودراسة اجنبية
 1د-راسة ( الدليمي  ) 1988 ,العراؽ
( اتجاه المرشديف التربوييف نحو عمميـ في المدارس المتوسطة في بغداد ) ىدفت
الدراسة الى معرفة اتجاه المرشديف التربوييف نحو عمميـ  ,وىؿ ىناؾ فروؽ ذات
داللة احصائية تبعا لمتغير الجنسييف .
تكونت عينة الدراسة مف (  )167مرشدا ومرشدة في محافظة بغداد  .وقد استخدـ
الباحث مقياس التجاىات المرشديف نحو عمميـ  .واستخدـ مربع كاي لعينة واحدة ,
ولعينتيف منفصمتيف .
ابرز ما توصمت اليو الدراسة االتجاه االيجابي لممرشديف والمرشدات نحو
عمميـ ,واف المرشديف اكثر ايجابية نحو العمؿ مف المرشدات  .وكذلؾ ىناؾ فروؽ
ذات داللة بيف الجنسيف لصالح الذكور بصدد االتجاه نحو العمؿ  ( .الدليمي ,
 , 1988ص)5

 2د-راسة (بف نافع  )1995السعودية .
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االتجاىات النفسية لممدراء والمدرسيف والمرشديف والطالبيف نحو االرشاد الطالبي في
مدارس التعميـ العاـ في السعودية .
ىدفت الدراسة الى معرفة اتجاىات القائميف عمى ادارة وتيسير العممية التعميمية
وبالذات المسؤوليف عف التوجيو واالرشاد الطالبي في المدارس العامة في السعودية .
اشتممت عينة الدراسة عمى (  )100مرشد طالبي و(  )90مدير و(  )85مدرس  .اعد
الباحث مقياس االتجاه نحو االرشاد الطالبي  ,وابرز ما توصمت اليو الدراسة ىو اف
اتجاىات كؿ مف المرشديف ومدراء المدارس والمدرسيف كانت نتائجيـ ايجابية نحو
التوجيو واالرشاد  (.بف نافع  , 1995 ,ص. )485
 3د-راسة (التويجري  )2000 ,السعودية .
(( اتجاىات المعمميف نحو االرشادالطالبي ودور المرشد في المدرسة السعودية
)) ىدفت الدراسة الى معرفة اتجاىات المعمميف نحو االرشاد الطالبي ودور المرشد
الطالبي في المدرسة السعودية  ,تكونت عينة الدراسة مف (

 )169معمما ومدرسا

استخدـ الباحث ( )35فقرة لقياس اتجاىات المعمميف نحو االرشاد اذ توصمت الدراسة
الى اف اتجاىات المعمميف ايجابية نحو دور المرشد في المدرسة ,كما اشارت الدراسة
انو ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية نحو الدور الذي يقوـ بو المرشد الطالبي في
المراحؿ التعميمية االخرى ( التويجري  , 2000 ,ص. )583
الدراسة االجنبية -:
دراسة ( بنس  ) 1982 ,امريكا .
((تقييـ اتجاىات المرشديف نحو عمميـ ))
ىدفت الدراسة الى تحديد فيما اذا كاف ىناؾ اتفاؽ عاـ في اتجاىات المرشديف
نحو عمميـ  ,اختار الباحث عينة تكونت مف (

 )85مرشدا كما استخدـ مقياس

مكوف مف ( )30فقرة لقياس اتجاىيـ نحو عمميـ وتبعا لمعمر والجنس .
واىـ ما توصمت اليو الدراسة اف المرشديف عبروا عف اتجاىات ايجابية اكثر مف
السمبة نحو العمؿ  ,واف المرشديف الذيف اعمارىـ فوؽ الخمسيف سنة عبروا عف اقؿ
مواقؼ  ,اما المرشدات فقد اظيرف اتجاىات ايجابية اكثر مف المرشديف (.عوض ,
 , 2003ص. )66
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مناقشة الدراسة السابقة -:

- 1مف حيث اليدؼ العاـ كانت الدراسة تقيس االتجاىات  ,وىذا يتفؽ مع عنواف
الدراسة الحالية .
- 2وتراوحت العينات في الدراسة السابقة مف (  )175-100وحسب طبيعة المجتمع
 ,وىذا يتفؽ مع عينة البحث الحالي البالغ (  )100معمـ ومعممة .
- 3اما مف جية الوسائؿ االحصائية فقد تـ استخداـ مربع كاي لعينة واحدة ,
ولعينتييف منفصمتيف وىذا يتفؽ مع الوسائؿ المستخدمة في البحث الحالي .
الفصل الثالث

اجراءات البحث
اوال – منيجية البحث -:
اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي النو االنسب لدراسة وتحقيؽ اىدافو
 ,والمنيج الوصفي ىو اسموب مف اساليب التحميؿ المركز عمى معمومات كافية
ودقيقة عف ظاىرة او موضوع محدد او مدة زمنية معمومة وذلؾ مف اجؿ الحصوؿ
عمى نتائج عممية ثـ تفسيرىا بطريقة موضوعية بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية
لمظاىرة والمنيج الوصفي ال يكتفي بالوصؼ فقط بؿ يحمؿ ويفسر ويقارف ويستنتج
محاوال التنبوء

باحداث تجري في المستقبؿ في ضوء معطيات الحاضر  (.حطاب

وياسيف , 1988,ص.)17
ثانيا – مجتمع البحث -:
يقصد بالمجتمع المجموعة الكمية مف العناصر التي يسعى الباحث اف
يعمـ عمييا النتائج ذات العالقة بمشكمة الدراسة (عوده  , 1993 ,ص. )159
لذلؾ شمؿ مجتمع البحث االصمي (  )750معمـ ومعممة يعمموف في ( )36
مدرسة ابتدائية مشمولة بالرشاد التربوي في محافظة ديالى .
ثالثا – عينة البحث -:
تـ اختيار العينة بطريقة العشوائية مف المجتمع االصمي اذ تـ اختيار
المعمميف والمعممات مف مدارس البنييف والبنات المشمولة االرشاد في مركز محافظة
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ديالى  ,حيث كاف عددىا (

 )10مدارس وكاف عدد

افراد العينة (  )100معمـ

ومعممة بواقع (  )50معمـ و( )50معممة وفي كؿ مدرسة خمسة معمميف وخمسة
معممات والجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ
جدوؿ رقـ ()1
يوضح الجدوؿ عينو مف البحث مف مدارس وعدد افراده
عدد

المجـ

المعممات

وع
10

ت

اسـ المدرسة

عدد المعمميف

1

القادة المختمطة

5

5

2

سوريا المختمطة

5

5

10

3

عبدالقادر الجزائري المختمطة

5

5

10

4

المرأة لمبنات

5

5

10

5

المسيرة لمبنيف

5

5

10

6

الطور المختمطة

5

5

10

7

الوثبة المختمطة

5

5

10

8

االوزاعي المختمطة

5

5

10

9

البتوؿ لمبنات

5

5

10

10

السؤدد لمبنيف

5

5

10

المجموع

50

50

100

رابعا – اداة البحث :
تختمؼ درجة امتالؾ الفرد لسمة معينة عف اي سمة اخرى  ,بمعنى اف
ىناؾ فروؽ في الفرد ذاتو  ,كما

تختمؼ درجة امتالؾ السمة مف فرد الى اخرى

بمعنى اف ىناؾ فروؽ بيف االفراد ويؤمؿ اف تكشؼ نتائج
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وىكذا فاف تحديد السمة في القياس تساىـ الى حد كبير في رفع فعالية عممية
القياس (عوده  , 2002 ,ص. )109
ومف اجؿ التوصؿ الى اداة تقييس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو
اتطبيؽ االرشاد في المدارس االبتدائية قاـ الباحث بالخطوات االتية :
- 1تحديد مجاالت المقياس :

بغية تحديد مجالت المقياس اطمع الباحث عمى النظريات واالدبيات والدراسات السابقة

التي تناولت موضوع االتجاه مما ساعده في تحديد مجاالت المقياس وىي :
أ  -المجاؿ السموكي ( وىو كؿ ما يستطيع اف يقدمو االرشاد التربوي في مجاؿ
خدمات االرشاد النمائية  ,العالجية  ,والوقائية ) .
ب -المجاؿ االنفعالي ( وىو كؿ ما يراه االخروف نحو عممية االرشاد سواء كانت
سمبية اـ ايجابية  ,وما يقدمو االرشاد في الجانب االنفعالي )
ج -المجاؿ المعرفي ( ىو مجموع الخبرات العممية والعممية التي تسيـ في العممية
االرشادية ) .
 - 2اعاد فقرات المقياس :
قاـ الباحث بدراسة استطالعية عمى عينة عددىا ( )100معمما ومعممة  ,وتـ تحديد
سؤالييف مفتوحيف وذلؾ لتحديد االسباب التي تجعميـ يوافقوف عمى تطبيؽ االرشاد
في المدارس االبتدائية ,
وماىي اىـ المقترحات الضرورية لدعـ ىذه التجربة كما موضح في ممحؽ
( )1وبعد تفريغ البيانات تـ صياغة فقرات المقياس

ليصبح عدد فقراتو (  )25فقرة

وبثالث بدائؿ ( موافؽ بشدة  ,موافؽ نوعا ما  ,غير موافؽ ) وقد اعطي لمبدائؿ
درجات ( ) 1 , 2 , 3وبذلؾ اصبح المقياس جاى از بصيغتو االولية .
 - 3التحميؿ االحصائي لمفقرات  ( :القوة التميزية لمفقرات )

لحساب القوة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات المقياس قاـ الباحث بالخطوات االتية :

أ -تطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ البالغ عددىا (  )400معمـ ومعممة ثـ تحديد
الدرجة الكمية لكؿ استمارة .

ب  -ترتيب االستمارات تنازليا العمى درجة الى اوطأ درجة .
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ج -تعيف (  ) % 27مف الدرجات العميا في المقياس و (

 ) %27مف االستمارات الحاصمة

عمى ادنى الدرجات والمتاف تمثالف مجموعتيف باكبر حجـ واقصى تمايز ممكف anastasi , (.

)1976 , p208

وبمغ عدد االستمارات المحسوبة في كؿ مجموعة (  )98استمارة في كؿ مجموعة

د -تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات المفحوصيف لكؿ مجموعة
عف كؿ فقرة مف فقرات المقياس  ,ثـ طبؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار

الفروؽ بيف درجات المجموعة العميا والمجموعة الدنيا في كؿ فقرة  ,وكانت جميع الفقرات

دالة عند مستوى داللة ( . )0.01وكما موضح في جدوؿ (. )2

جدوؿ ( ) 2

يوضح القوة التميزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو
تطبيؽ االرشاد في المدارس االبتدائية

تسمسؿ

القيمة التائية

تسمسؿ

القيمة التائية

تسمسؿ

الفقرات

المحسوبة

1

14,636

10

17,723

19

15,699

2

16,17

11

17,375

20

11,801

3

20,514

12

19,19

21

18,988

4

14,55

13

20,224

22

11,835

5

17,647

14

18,916

23

17,979

6

19,322

15

15,775

24

18,838

7

14,711

16

15,314

25

19,49

8

16,16

17

18,049

9

18,398

18

19,413

الفقرة

المحسوبة

الفقرة

المحسوبة

القيمة التائية

الخصائص السايكومترية لممقياس :
صدؽ فقرات المقياس -:
يعد الصدؽ مف الخصائص الميمة التي ينبغي مراعاتيا في بناء المقاييس
واالختبارات  ,واالختبار الصادؽ ىو الذي يحقؽ الوظيفة التي وضع مف اجميا
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بشكؿ جيد  .والصدؽ شرطا اساسيا وضروريا وينبغي توفره في االداة التي يستعمميا
الباحث (عيسوي  , 1985 ,ص )86اذ يمكف تقييـ درجة صالحية وصدؽ الفقرة
مف خالؿ توافؽ بيف تقديرات المحكميف (عوده  , 1985 ,ص. )157
لذلؾ فقد تـ عرض فقرات المقياس بصيغتو االولية عمى مجموعة مف الخبراء
والمختصيف في مجاؿ العموـ النفسية والتربوية اذ ابدوا مالحظاتيـ عمى فقرات
المقياس وكانت نسبة االتفاؽ عمييا

 %100بعد تعديؿ بعض الفقرات  ,وبذلؾ

اصبح المقياس جاى از بصيغتو النيائية ومكوف مف (  )25فقرة وبثالث بدائؿ ( موافؽ
بشدة  ,موافؽ نوعا ما  ,غيرموافؽ ) كما موضح في ممحؽ رقـ ( . )2
الثبات -:

يعد الثبات مف موصفات االختبار الجيد والذي يعطي النتائج نفسيا ومقاربة اذ

اعيد تطبييقو عمى افراد العينة ذاتيـ في ظؿ الظروؼ ذاتيا ( .ممحـ ,

, 2000

ص ) 273ويؤكد (فيركسوف) باف استخراج معامؿ الثبات باعادة تطبيؽ المقياس في
مدة زمنية محددة عمى مجموعة مف االفراد نفسيا( فيركسوف,1991 ,ص ) 527لذلؾ
قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف (

 )30معمـ ومعممة ثـ اعادة

تطبيقو عمى العينة نفسيا بعد مرور اسبوعيف عمى التطبيؽ االوؿ وباستخداـ معامؿ
ارتباط بيرسوف اذ كاف معامؿ الثبات بيف التطبيقيف ىو (  )0.85وىو ثبات عالي .
التطبيق النهائي لممقياس :

بعد اكماؿ اجراءات اعداد االداة طبؽ الباحث المقياس عمى المعمميف

والمعممات العامميف في مدارس مركز محافظة ديالى بعد توضيح تعميمات االجابة
عمى المقياس .
حساب الدرجة -:
اف عممية حساب الدرجة تعني اعطاء كؿ معمـ ومعممة يطبؽ عميو المقياس
درجة عمى استجابتو عمى فقرات المقياس .
وتـ استخراج الدرجة الكمية بجمع درجات المعمـ او المعممة عمى استجاباتو لمفقرات
جميعيا  ,وتـ وضع ثالث بدائؿ لالستجابة الواحدة عف كؿ فقرة (موافؽ بشدة ,
موافؽ نوعا ما  ,غير موافؽ ) واعطى الدرجات (  )1,2,3عمى التوالي  ,وىكذا فاف
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مف الناحية النظرية تكوف اعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا (  )75درجة بينما ادنى
درجة في المقياس ( )25درجة .
ولكوف الوسط الفرضي لممقياس (  )50درجة الذي يمثؿ نقطة القطع بيف االتجاه
االيجابي واالتجاه السمبي نحو تطبيؽ االرشاد في المدارس االبتدائية  ,وكمما ارتفعت
الدرجة فوؽ الوسط الفرضي زاد االتجاه االيجابي  ,وكمما قمت عنو ظير االتجاه
السمبي .
الفصل الرابع

عرض وتفسير النتائج
تناوؿ الباحث في ىذا الفصؿ الرابع عرضا وتفسي ار لمنتائج التي تتـ التوصؿ
الييا تبعا الىداؼ البحث المعروضة في الفصؿ االوؿ وكما ياتي -:
 - 1لتحقيؽ اليدؼ االوؿ مف اىداؼ البحث الحالي وىو قياس اتجاىات المعمميف
والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد التربوي في المدارس االبتدائية .
قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة مف المعمميف والمعممات اذ بمغ عددىـ
( )100معمـ معممة بواقع (  )50معمـ و(  )50معممة في المدارس المذكورة انفا .
وباستخداـ (مربع كاي) لعينة واحدة  ,ظيرت قيمة مربع كاي المحسوبة (  )58وىي
اكبر مف القيمة الجدولية البالغة (  )5.99عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية
( )2وكما في جدوؿ (  . )2وىذا يعني اف افراد عينة البحث مف المعمميف والمعممات
كانت اتجاىاتيـ ايجابية نحو تطبيؽ االرشاد التربوي في المدارس االبتدائية  ,وكذلؾ
كانت القيمة المحسوبة كبيرة جدا مقارنة بالجدولية  ,مما يدؿ عمى اف اكثر عدد
افراد عينة البحث كانت استجاباتيـ ايجابية نحو تطبيؽ االرشاد التربوي في المدارس
االبتدائية ويدؿ كذلؾ عمى اىمية التوسيع وشموؿ مدارس اكثر بفكرة االرشاد التربوي
.
جدوؿ ()2
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يوضح قيمة مربع كاي لعينة واحدة لقياس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ
االرشاد في المدارس االبتدائية
( ؿ – ي)/ ²

(ؿ–

ؽ

ؽ )²

8=400/50
1600 / 50
= 32
=900 / 50
18

المالحظ –
المتوقع
ؿ-ؽ

المتوقع
ؽ

المالحظ

االجابة
موافؽ

400

20

50

70

1600

-40

50

10

900

300

50

20

موافؽ

درجة

مستوى

الحرية

الداللة

2

0.05

قيمة كا  ²المحسوبة

القيمة الجدولية

58

5.99

بشدة
موفؽ
نوعا ما
غير

- 2ولتحقيؽ اليدؼ الثاني مف اىداؼ البحث والذي ينص عمى انو (( ال توجد فروؽ
ذات داللة احصائية في اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد التربوي
في المدارس االبتدائية )) والجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث مربع كاي
لعينتييف مستقمتيف ,وقد ظيرت قيمة مربع كاي المحسوبة (  )5.6وىي اصغر مف
القيمة الجدولية البالغة (  )5.99عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة حرية (  )2كما
موضح بالجدوؿ رقـ ( . )3وىذا يعني قبوؿ الفرضية التي تنص عمى عدـ وجود
فروؽ ذات داللة احصائية في اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد
التربوي في المدارس االبتدائية .
وىذا يدؿ عمى وجود تشابو في االتجاىات بيف الممعمميف والمعممات نحو تطبيؽ
االرشاد التربوي  ,وكذلؾ تؤكد ىذه النتيجة عمى اىمية االرشاد واىمية عمؿ المرشد
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في المدارس االبتدائية وحاجة المدرسة ليذه الخدمات .
جدوؿ رقـ ()3

يوضح قيمة مربع كاي المسوبة لقياس اتجاىات المعمميف محو تطبيؽ االرشاد
التربوي في المدارس االبتدائية تبعا لمتغي الجنس
موافقة نوعا

المجموع

غير موافقة

50

15

5

50

5

5

40

100

20

10

70

قيمة كا  ²المحسوبة

الجدولية

درجة الحرية

5.6

5.99

2

ما

موافقة بشدة

الجنس

30

معمـ
معممة
المجموع
مستوى
الداللة
0.05

الفصل الخامس
التوصيات والمقترحات

في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بماياتي-:
- 1اطالع المرشديف التربويف عمى ىذا المقياس لالستفادة منو في تطوير عمميـ .
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- 2ضرورة تفعيؿ دور االرشاد التربوي في المدارس االبتدائية .

- 3ضرورة اىتماـ المسؤوليف في و ازرة التربية باالرشاد التربوي في المدارس االبتدائية
ومعالجة كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجيو .
- 4ضرورة تسميط الضوء عمى ىذه التجربة مف قبؿ وسائؿ االعالـ .
ويقترح الباحث بماياتي -:
- 1اجراء بحث مماثؿ عمى عينات اخرى مثؿ المشرفيف والمدراء .
- 2اجراء بحث مماثؿ عمى تالميذ المدارس االمشمولة باالرشاد التربوي لمعرفة
وجيات نظرىـ نحو االرشاد التربوي في مدارسيـ .
- 3اجراء دراسة مقارنة لمعرفة دور االرشاد التربوي في المدارس المشمولة باالرشاد
والمدارس غير المشمولة فيو .

Abstract
The councilor is considered as an active member to guide
students and shape their behavior in addition to increasing their
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education and scientific achievement. He is also considered as a
successful tool to spare time in education.
The counselor's success in his duty depends upon his attitude
towards his job and peoples consideration. The people consideration
towards job may decide their daily behavior and this may deicide
also their social relations with others, (saleh – 1991 – p38).
Since the childhood is considered as the most important period in
life, and child in this period needs to guidance and counseling, the
problem of this research has emerged to know the teacher's attitudes
towards the application of guidance in primary schools.
This research aims at:
1-cheeking the teacher's attitudes towards the application of

educational counseling primary schools.
2-there is no application of counseling in the primary schools.
The researcher has dealt with, in chapter two, the theoretical
side of some theories that discussed the forming of the attitude.
Also the studies that are concerned with the research variables.
In the third chapter, the research measures, the measurements of the
teacher's attitudes have been formed towards the application of the
counseling in the primary schools. The reality of the measurement
has been checked also.
In the fourth chapter, the results has been displayed and discussed
according to the research aims. By the use of chi-square for one
sample the attitudes of the second aim; the chi-square has been

applied on two different samples for checking attitudes and
according to sex factor.
Some suggestion has been showed by the research according to
the results that have been got.
-: المصادر
القراف الكريـ- 1
) سايكولوجية التنشئة االجتماعية دار1998

( ,  صالح ميدي, ابو جادو- 2
,  عماف, المسيرة
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ممحؽ رقـ ()1
استبانة استطالعية
تحية طيبة -:
زميمي المعمـ  ....زميمتي المعممة -:
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يروـ االبحث القياـ ببحث يستيدؼ بو التعرؼ عمى اتجاىات المعمميف
والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد في المدارس االبتدائية لذا نتوجو اليكـ باالسئمة
المدرجة ادناه راجيف االجابة عمييا بدقة وامانة وموضوعية خدمة لمبحث العممي ,
والحاجة لذكر االسـ مع التقدير واالمتناف .
س – 1ما االسباب التي تجعمؾ توافؽ عمى تطبيؽ االرشاد التربوي في المدرسة
االبتدائية مف وجية نظرؾ ؟
س – 2ما المقترحات التي تراىا ضرورية لالرتقاء بيذه التجربة نحو االفضؿ .

ممحؽ رقـ ()2
مقياس اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ االرشاد التربوي في المدارس
االبتدائية  ,وبصيغتو النيائية.
زميمي المعمـ .....زميمتي المعممة
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يقوـ الباحث باجراء بحث حوؿ(( اتجاىات المعمميف والمعممات نحو تطبيؽ
االرشاد التربوي في المدارس االبتدائية )) .
ويضع بيف ايديكـ عددا مف الفقرات الخاصة باالتجاه نحو التطبيؽ االرشاد التربوي
في المدارس االبتدائية  ,لذا يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ودقة وتحديد اتجاىاتكـ
) في المكاف المناسب وفؽ الفقرات االتية -:

نحوىا وذلؾ بوضع اشارة (

( موفؽ بشدة  ,موافؽ نوعاما  ,غي موافؽ ) عمما اف ىذه المعمومات الغراض
البحث العممي فقط والحاجة لذكر االسـ .
مع الشكر والتقدير لتعاونكـ ومعنا .
معمومات عامة -:
يرجى وضع اشارة (

) في المربع المناسب .

ذكر
انثى

فقرات المقياس بصيغتو النيائية -:
ت
1

الفقرات
ارى اف اشتراؾ التالميذ في البرنامج االرشاد
يساىـ في تحقيؽ ذواتيـ
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موافؽ

موافؽ

غير

بشدة

نوعاما

موافؽ

العدد الثامن و االربعون
2
3
4
5

اشعر بالسعادة بوجود مرشد تربوي في مدرستي
ارى اف ىناؾ حاجة ماسة لتطبيؽ االرشاد في
المدارس االبتدائية
ارى اف المرشد التربوي يعتني بالفروؽ الفردية
بيف التالميذ
المرشد التربوي افضؿ مف االخريف في حؿ
مشاكؿ التالميذ
ارى اف االرشاد التربوي لو فائدة كبيرة في حياة

6

التالميذ

7

أطمئف لممرشد التربوي النو قدوة حسنة

8
9
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االرشاد التربوي يسيـ في كشؼ ميوؿ وقدرات
التالميذ
المرشد التربوي ىو المساعد االوؿ الصؼ في
عممو

 10اشعر باالرتياح لتعاوني مع المرشد التربوي
 11ارى اف المرشد التربوي يتمتع باالتزاف االنفعالي
12

مشكالت التالميذ تحتاج الى مرشد تربوي
لمساعدتيـ

 13يجب اف يكوف المرشد التربوي مؤىؿ لعممو
14

ارى اف المرشد التربوي يشرؾ التالميذ في
االنشطة كافة

 15يجب عمى المرشد الحفاض عمى اسرار التالميذ
16

ارى اف خدمات االرشاد تساعد التالميذ عمى
احتراـ االنظمة والقوانيف

 17ارى اف الييئة التعميمية بحاجة الى عمؿ المرشد
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 18يجب اف يعتني المرشد التربوي بالتالميذ كافة
19
20

ارى اف المرشد التربوي يسيـ في رفع المستوى
العممي لمتالميذ
المرشد التربوي يييء الجوالنفسي المريح
لممعمميف واالدارة المدرسية

 21االرشاد التربوي جزء ميـ مف العممية التربوية
 22ال يمكف الي معمـ القياـ بالعممية االرشادية
23
24
25

المرشد التربوي يقوي العالقة بيف االدارة واولياء
االمور
ارى اف المرشد التربوي لو دور ميـ في المجاف
المدرسية
ارى اف المرشد التربوي عضوا في الييئة
التعميمية
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