أطركحة رقـ............:
جامعة حمند اخلامص الشويشي
كلية علوم الرتبية
مركز دراسات الدكتوراه :اإلنشان  -اجملتنع  -الرتبية

أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في عمكـ التربية

الرضا عن األداء املهين وعالقته بالكفايات اإلرشادية
«نموذج المدارس اإلعدادية في جنوب قطاع غزة »

تكىين الدكتىراه :حتلًل وتقىيم أنظمة الرتبًة والتكىين
شعبة :علم النفس الرتبىي
بتاريخ 30 :مام 2014

إعداد الطالب الباحث:

إشراف األستاذ الدكتور:

عيشي حمند احملتشب

عالل بن العزمية
لجنة المناقشة

األستاذ سعيد الراشدم ،كمية عمكـ التربية ،جامعة محمد الخامس السكيسي

األستاذ عالؿ بف العزمية ،كمية عمكـ التربية ،جامعة محمد الخامس السكيسي

األستاذ عبد المطيؼ كدام ،كمية عمكـ التربية ،جامعة محمد الخامس السكيسي

األستاذ محمد التكيجرم ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة محمد الخامس

السنة الجامعية 4236-4235 :

رئيسا

مشرفا كمقر ار
عضكا

عضكا

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

اآلية القرآنية
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اإلىػػػػػػداء

 إىل هي مل أسعد تلمائيواً ،مل أكسم تربكح دعائيوا ،فحسهد هي خدهريوا ًال أهلك سٌٍ الدعاء
ذلوا ،،،إيل زًح ًالدُ زمحيوا اهللً ،حشسمها هع النثْني ًالصدّمني ًالشيداء.
 إىل هي مل حيصد تعد أى هيد يل دزتِ يف طسّك العلن ،،،إىل زًح عوِ زمحو اهلل.
 إىل زفْمح دزتِ ًاليت حتولد كثري هي هشاق الطسّك إلجناش ىرا العول ،فسازخ هعِ حنٌ

احللن ،،،خطٌج خبطٌج ،فثرزًاه هعاًً ،،،حصدًاه هعاًً ،،،سنثمَ هعاً ،،،تإذى اهلل ،فليا هنَ كل احلة
ًالرمدّس ًجصّل الشكس ًالعسفاى.
 إىل سس سعادذًٌِ ،ز عْين ،جنٌم حْاذِ ًأهلِ ادلرجدد ،،،أتنائِ األحثاب فسح ،زًاى ،كسم
ًزًا.
 إىل عضدُ ًسندُ يف ىره احلْاج ،إىل هي عاًْنا هعاً ،ضحكنا هعاً ،سنصل تإذى اهلل هعا ،إىل
كل هي ًسعين لليب ًمل ذسعفين كلواذِ حمين ،إخٌذِ ًأخٌاذِ ًأتنائين األعصاء.
 إىل كل هي ساعد ًدعا ًمتنَ للثاحث تاخلري هي لسّة أً تعْد ،إىل أحثائِ الكُثس ،الرّي
دعوًٌِ حبثين ًذعاًهنن ًدعائين هي غصج الصوٌد ،ادلغسب الكسّن ،الْوي األصْل ،السٌداى
احلثْة ً لْثْا الرحدُ.
إليكم مجيعا اهدي مثرة جهدي
الباحث/

عيسى محمد المحتسب
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الحمد ﵀ في األكؿ كاآلخر ،الحمد ﵀ في الظاىر كالباطف ،الحمد ﵀ عمى كؿ نعمو ،الحمد

﵀ عمى نعمة اإلسبلـ ،كالحمد ا﵀ الذم أكرمني بإنياء ىذا العمؿ المتكاضع ،كالصبلة كالسبلـ عمى
أشرؼ الخمؽ المبعكث باليدل كالرحمة نبينا كمعممنا كمرشدنا محمد صؿ ا﵀ عميو كعمى آلو
كصحبو كسمـ.

ش َك ْرتُ ْـ أل ِ
يد َّن ُك ْـ﴾ (النمؿ ،)04 ،كلقكلو صؿ ا﵀ عميو
امتثاالن لقكؿ ا﵀ عز كجؿ ﴿ لَ ِئف َ
َز َ
كسمـ (مف لـ يشكر الناس لـ يشكر ا﵀) ،يطيب لي كأنا أخط آخر حركؼ ىذا العمؿ المتكاضع أف
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى المممكة المغربية ممكان ،كحككمة ،كشعبان ،عمى ما أكلكني مف
رعاية كاىتماـ تمثؿ في تككيف رفيع كضيافة كريمة مف قبؿ كؿ مف :المممكة المغربية ممثمة بككالة

التعاكف الدكلي ،عمى كرميا كحسف ضيافتيا ،جامعة محمد الخامس  -السكيسي ىذا الصرح
الشامخ الذم ما فتئ يبث شعاع العمـ كالمعرفة في عقكؿ أبناء الشعكب كافة ليزيدىـ قكة كصبلبة

كنك انر كىداية ،ككمية عمكـ التربية ،بعمادتيا كأفراد ىيئتيا التدريسية كاداريييا كالعامميف فييا ،كما
أشكر شعبة عمـ النفس التربكم ،كبخاصة (كحدة المقاربات المعرفية كالبحث التربكم) التي يشرفني

أف أككف أحد ككادرىا الخريجيف منيا كالمككنيف ضمف إطارىا التربكم.

كما أتقدـ بجزيؿ شكرم كعظيـ امتناني إلى أستاذم الفاضؿ أ .د .عالؿ بف العزمية الذم

شرفني بإشرافو عمى ىذه العمؿ كقد كاف لتكجيياتو السديدة كآرائو المفيدة أكبر األثر في إخراج ىذا
العمؿ إلى حيز النكر.

كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ أساتذتي الذيف نيمت مف عمميـ كفكرىـ الكثير ،طيمة

عمرم ،كأخص منيـ أساتذتي في جامعة الخرطكـ.

كما ال يفكتني في ىذا المقاـ أف أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى السادة لجنة المحكميف

لما أبدكه مف مبلحظات كتعديبلت عمى أدكات الدراسة.
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كالشكر مكصكؿ لك ازرة التربية كالتعميـ كالمؤسسات األىمية التي قامتا بتسييؿ

ميمتي في تكزيع أدكات الدراسة عمى المرشديف العامميف في المدارس الحككمية

كالمؤسسات األىمية جنكب قطاع غزة.

كال يفكتني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف في ىذا المقاـ لعائمتي ممثمة بزكجتي أـ فرح،

كأبنائي فرح ،ركاف ،كرـ ،كرنا عمى تقصيرم كغيابي ،فميـ مني كؿ الحب كالعرفاف بالجميؿ.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى الدكتكر نعيـ العبادلة الذم ساعدني في االلتحاؽ بيذا الصرح
العظيـ ،كالى الدكتكر أنكر العبادسة عمى تكرمو بتقديـ التكجييات كاإلرشادات الخاصة بالتحميؿ
اإلحصائي لمدراسة ،كالى الدكتكر ياسر أبك جامع لترجمتو لممخص الدارسة ،كالى كؿ مف ساىـ
في إتماـ إجازتي مف العمؿ ،كأخص منيـ األستاذ عبدا﵀ الخطيب .كالشكر إلى األستاذ ميمكف

السعيدم مف المغرب كعبد المعيف الشاكش مف ليبيا عمى جيكدىما في المراجعة المغكية
لؤلطركحة.

كالشكر مكصكؿ لؤلخت حناف المحتسب لما بذلتو مف جيد كبير في نشر بحثي باألردف.
ككؿ الشكر الممزكج بالحب البلمتناىي إلى أخي كعنكاني في كثير مف النكاحي إبراىيـ

المحتسب لعطفو كعطائو البلمحدكد لي كإلخكاني كأخكاتي طيمة عمره ،كلترجمتو لكثير مف
الدراسات األجنبية ،كالى أخي كتكائمي صالح المحتسب الذم ما فتئ أف يقدـ الخدمة كالمساعدة
في أم كقت مف ليؿ أك نيار ،كالى ينبكع الحب كالصفاء أخي محمكد المحتسب عمى محبتو كنقاء
قمبو كدعائو لي.

كال يسعني بعد أف كفقني ا﵀ إلتماـ ىذا العمؿ ،إال أف أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير لكؿ

مف ساىـ في إنجاز ىذه الدراسة ،سكاء برأم ،أك تكجيو ،أك دعـ ،أك تسييبلت ،كىـ كثر كأعجز

عف ذكرىـ في ىذا المقاـ ،كختاما أساؿ ا﵀ أف يكفقني لما يحبو كيرضاه ،كيجعؿ عممي كعممي

خالصان لكجيو الكريـ ،كأخدـ بو ديني كشعبي ككطني كأف يرصده في صحؼ أعمالي يكـ ال ينفع
ماؿ كال بنكف إال مف أتى ا﵀ بقمب سميـ.

ًآخس دعٌاًا أى احلود هلل زب العادلني
الباحث

عيسى محمد المحتسب
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ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية
لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،كالتعرؼ عمى مستكيات الرضا عف األداء الميني كدرجة
استخداـ أفراد عينة الدارسة مف المرشديف كالمرشدات لمكفايات اإلرشادية ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قاـ الباحث

بإعداد أدكات الدراسة التالية-:
أ .استمارة المعمكمات الشخصية.
ب .مقياس الرضا عف األداء الميني.
ج .مقياس الكفايات اإلرشادية.
كبعد التأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة ،مف خبلؿ الدراسة االستطبلعية التي بمغت ()48
مرشدان كمرشدة ،تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة بمغت ( ،)147تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية
البسيطة ،مف مجتمع الدراسة (المرشديف كالمرشدات العامميف في المدارس الحككمية كالمؤسسات األىمية).

كلئلجابة عمى أسئمة الدراسة ،استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،كمجمكعة مف األساليب
اإلحصائية المناسبة كاألكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية ،كاختبار ( )Tكمعامؿ ارتباط بيرسكف .كقد
تكصمت الدراسة إلى نتائج منيا:

 -تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني في مجاالت الرضا عف األداء الميني الخمسة لدل

المرشديف كالمرشدات تبعا لمدرجة الكمية حيث جاء ترتيب مجاالت الرضا عف األداء الميني عمى التكالي

كما يمي :مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي في المرتبة األكلى ،فمجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ ،ثـ مجاؿ
الرضا عف عبلقات العمؿ ،كفي المرتبة الرابعة مجاؿ الرضا عف األجكر ،كأخي انر مجاؿ الرضا عف

اإلشراؼ في المرتبة الخامسة.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمرضا ع ف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة تبعا إلى متغيرات العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية،
التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ كسنكات الخبرة.

 -تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية في مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات

تبعا لمدرجة الكمية حيث جاءت بالترتيب كما يمي :مجاؿ ميارات المقابمة بمتكسط ( ،)20.29مجاؿ
مدارس اإلرشاد بمتكسط ( ،)15.00مجاؿ اإلعداد لمجمسة بمتكسط ( ،)12.03مجاؿ الخطة اإلرشادية

بمتكسط ( ،)10.18مجاؿ التشخيص بمتكسط ( ،)9.54مجاؿ جمع المعمكمات بمتكسط ( ،)8.59مجاؿ

اإلنياء كالمتابعة بمتكسط ( ،)7.40كفي المرتبة األخيرة جاء مجاؿ أساليب اإلرشاد بمتكسط (.)6.35
ِ
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 يستخدـ أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات الكفايات اإلرشادية مكضع الدراسة بدرجةعالية ،إذ تراكحت درجات استخداميـ ليذه الكفايات ما بيف المتكسط المرتفع كالعالي.
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية الثمانية تعزل إلى متغيرات العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ
العممي ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ كسنكات الخبرة ،النكع ،درجة التخرج ،مكاف

العمؿ كالراتب.

 -يمتمؾ أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،درجة عالية مف

الرضا عف األداء الميني ،إذ بمغت نسبة الرضا المنخفض عف األداء الميني لدل أفراد عينة الدراسة

( )%4;92بمتكسط حسابي ( ،)47.48أما نسبة الرضا المرتفع عف األداء الميني فبمغت (،)%9392
بمتكسط حسابي (.)53.68
 تتفاكت نسب استخداـ عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات لمكفايات اإلرشادية في جنكبقطاع غزة ،إذ بمغ عدد الذيف يمارسكف الكفايات اإلرشادية بصكرة منخفضة ( )52مرشدان كمرشدة بمتكسط

حسابي قدره ( ،)81.46كبمغ عدد بمغ عدد الذيف يمارسكا الكفايات اإلرشادية بصكرة مرتفعة ( )337مرشدان
كمرشدة بمتكسط حسابي قدره (.)91.48

 -تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية (ضعيفة) بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات

اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

 -تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بيف جميع مجاالت الرضا عف األداء الميني كالدرجة الكمية

لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

 ال تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بيف مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء المينيكالدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ،بينما تكجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائية بيف مجمكعة الرضا المرتفع
عف األداء الميني كالدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

ٔ

 قائمة الفيارس، الممخص، شكر كتقدير، اإلىداء،اآلية

Abstract:
Performance satisfaction and its relation to counseling capacities (The High junior
schools model in south Gaza Strip)
Aim: The study aims at identifying the relationship between performance satisfaction
among school counselors in the southern areas of Gaza Strip and their counseling capacities.
This includes identifying both, level of professional performance satisfaction and the extent of
using counseling capacities among the school counselors.
Method: In addition to the Counselor Information Form the researcher developed the
following tools: Performance Satisfaction Scale and Counseling Capacities Scale. Both tools
were checked for validity and reliability through a pilot study that involved 48 male and
female school counselors.
Later on, the study was conducted on 145 male and female counselors who were
chosen by random sample from all male and female counselors working in governmental and
nongovernmental schools.
The researcher used descriptive analytic method and applied various statistical
methods including mean, standard deviation, T test and Pearson correlation coefficient.
Results: Main study results are the following:
- Levels of performance satisfaction differed in the five categories of performance
satisfaction as follows: Satisfaction in employment development was in the first
place followed by satisfaction in job nature, work relationships, salaries and in the
last place was satisfaction in supervision.
- Total level of performance satisfaction and its five categories did not differ
significantly (at α = 0.05) in relation to the following variables: age, sex, marital
status, field of qualification, place of graduation, employment way and years of
experience in previous jobs.
- Levels of counseling capacities differed in the eight categories of counseling
capacities as follows: Interviewing skills (mean=20.29), counseling schools
(mean=15.00), setting sessions (mean=12.03), counseling intervention plan
(mean=10.18), diagnosing (mean=9.54), data collection (mean=8.59), follow up
and termination (mean=7.40) and lowest category was counseling methods
(mean=6.35).
- The participants' use of the assessed capacities was found to be between medium
high to high uses of capacities.
- Total level of counseling capacities and its eight categories did not differ
significantly (at α = 0.05) in relation to the following variables: age, marital status,
degree of qualification, field of qualification, place of graduation, employment way
and years of experience in previous jobs, sex, graduation degree, place of work and
salary.
- School counselors in the southern areas of Gaza Strip showed high level of
performance satisfaction (71.0 %, arithmetic mean 53.68). Only 29.0% showed low
performance satisfaction (arithmetic mean 47.48).
-
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- While only 30 school counselors use the counseling capacities at low level
(arithmetic mean 81.46), 115 counselors use the counseling capacities at high level
(arithmetic mean 91.48).
- There is a statistically significant (weak) correlation between performance
satisfaction and counseling capacities among school counselors in the southern
areas of Gaza Strip.
- There is a statistically significant correlation between the different categories of
performance satisfaction and total level of counseling capacities among school
counselors in the southern areas of Gaza Strip.
- While there is no statistically significant correlation between school counselors
with low performance satisfaction and their total level of counseling capacities, a
statistically significant correlation was found between school counselors with high
performance satisfaction and their total level of counseling capacities.

ح

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

قائمة المحتكيات
الصفحة

المكضكع

اآلية القرآنية  ........................................................................................أ

اإلىػػػػػػداء ..........................................................................................ب
شػػكر كتػػقدير  ......................................................................................ج
ممخص الدراسة ....................................................................................ق
قائمة المحتكيات...................................................................................ط

قائمة الجداكؿ ......................................................................................ف

قائمة المالحؽ.....................................................................................ؼ

الفصؿ األكؿ :خمفية الدراسة3 ....................................................................
مقدمة4 .............................................................................................
مبررات الدراسة 7 ....................................................................................
إشكالية الدراسة7 ....................................................................................
أىداؼ الدراسة8 .....................................................................................
أىمية الدراسة 9 .....................................................................................
أ.األىمية النظرية9 ............................................................................

ب.األىمية التطبيقية9 .........................................................................
مفاىيـ الدراسة : ....................................................................................
حدكد الدراسة32 ....................................................................................
معكقات الدراسة32 ..................................................................................
الطريقة كاإلجراءات33 ...............................................................................
أكال :منيج الدراسة33 .........................................................................
ثانيا :مجتمع الدراسة33 .......................................................................

ثالثان :عينة الدراسة33 .........................................................................

رابعا :حدد البحث بدراسة المتغيرات التالية34 ..................................................
خامسا :أساليب التحميؿ اإلحصائي34 .........................................................

ط

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

الصفحة

المكضكع

الفصؿ الثاني :الرضا عف األداء الميني كنظرياتو 35 ..........................................
تعريؼ الرضا عف األداء الميني 37 ...............................................................

دكاعي االىتماـ بالرضا الميني42 .................................................................

النظريات المفسرة لمرضا الميني 43 ...............................................................
أكال :نظريات الحاجات43 .....................................................................
 -3نظرية الحاجات اإلنسانية 43 ..........................................................
 -4نظرية الحاجة (كميتكف ألدرفر) 45 .....................................................
 -5نظرية العامؿ المزدكج (ىيرزبرغ) 45 ...................................................
 -6نظرية دكجبلس مكجريجكر46 .........................................................
 -7نظرية عممية المقاكمة46 ..............................................................

ثانيا :نظريات اإلدراؾ كالمعرفة47 .............................................................
 -3نظرية التكقع47 .......................................................................
 -4نظرية العدالة في التكزيع (ىكمانز) 48 .................................................
 -5نظرية اليدؼ48 ......................................................................
 -6نظرية التعزيز 49 .....................................................................

 -7نظرية القيمة (لكؾ) 49 ................................................................
قياس الرضا الميني 4: ..............................................................................
مظاىر عدـ الرضا الميني أك سكء التكافؽ الميني 53 ....................................................
أسباب الرضا الميني55 ..............................................................................
العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الميني56 ..................................................................
أكال :مجمكعة العكامؿ الذاتية57 ...............................................................
ثانيان :مجمكعة العكامؿ التنظيمية 59 ...........................................................

ثالثان :عكامؿ تنظيمية (بيئية) 59 ...............................................................
عناصر الرضا الميني5: .............................................................................
أساليب التكافؽ الميني كاالجتماعي 63 .................................................................
أكال :األساليب المباشرة لمتكافؽ 63 .............................................................
ثانيا :األساليب غير المباشرة لمتكافؽ68 ........................................................

ي

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

الصفحة

المكضكع

الفصؿ الثالث :الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد 6: ........................................
لمحة تاريخية لتطكر التكجيو كاإلرشاد6; ...............................................................
تطكر التكجيو كاإلرشاد في قطاع غزة74 ................................................................
خدمات برنامج التكجيو كاإلرشاد في قطاع غزة77 ........................................................
مياـ المرشد التربكم بالمدرسة7: ..............................................................
بعض الممارسات التي ينبغي عمى المرشد التربكم عدـ القياـ بيا 82 ............................

الصعكبات التي تكاجو العمؿ اإلرشادم بقطاع غزة84 ..........................................
ماىية التكجيو كاإلرشاد 86 ...........................................................................
النظريات المفسرة لإلرشاد النفسي 94 ..................................................................
 -1نظرية التحميؿ النفسي 95 .................................................................

 -4نظرية الذات 95 ..........................................................................
 -5النظرية السمككية 97 ......................................................................
 -6نظرية العبلج العقمي -المعرفي 98 ........................................................
 -7النظرية اإلنسانية 98 ......................................................................
مبررات استخداـ التكجيو كاإلرشاد99 ...................................................................
مناىج كاستراتيجيات اإلرشاد النفسي 9; ................................................................
األىداؼ العامة لمتكجيو كاإلرشاد:4 ....................................................................
أخالقيات مينة اإلرشاد النفسي:6 .....................................................................
مجاالت اإلرشاد كالتكجيو :7 ..........................................................................

اإلرشاد التربكم:8 ............................................................................
كفايات المرشد التربكم :; ............................................................................
أكال :مف حيث التأىيؿ ;2 .....................................................................
ثانيا :مف حيث الخصائص الشخصية ;3 ......................................................

ثالثا :مف حيث الكفايات ;4 ...................................................................
 :3–5كفاية جمع المعمكمات ;4 ...........................................................
 :3-3-5المبلحظة ;4 ................................................................
 4-3-5المقابمة ;4 ...................................................................

ك

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

الصفحة

المكضكع

 :5-3-5دراسة الحالة ;4 .............................................................
 :6-3-5السجؿ التراكمي ;4 ..........................................................
 :4-5كفاية االختبارات كالمقاييس النفسية;5 ...............................................
 :5-5كفايات (ميارات) المقابمة;5 ........................................................
 :6-5نظريات عمـ النفس كتطبيقيا;7 .....................................................
 :7-5كفاية استخداـ أساليب اإلرشاد النفسي;9............................................

 :3-7-5اإلرشاد الفردم ;7 .........................................................
 :4-7-5اإلرشاد الجماعي;7 .........................................................
 :5-7-5التكجيو الجمعي ;8 ..........................................................
 :6-7-5اإلرشاد بالمعب ;8 ...........................................................

الفصػؿ الػرابػع :منيجية الدراسػة ;9 ..............................................................

اإلجراءات التطبيقية لمدراسة  ;; .......................................................................

أكالن :الخطػكات العامة لمدراسػة ;; .............................................................
ثانيان :الخطكات اإلجرائية لمدراسة322 ..........................................................
ثالثان :منيج الدراسة 322 ......................................................................
رابعان :مجتمع الدراسة323 .....................................................................

خامسان :عينة الدراسة 323 ....................................................................
الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة323 ..........................................................
سادسان :أدكات الدراسة 328 ...................................................................
أكالن :مقياس الرضا عف األداء الميني328 ..................................................
ثانيا :مقياس الكفايات اإلرشادية 332 .......................................................

سابعان :إجراءات تطبيؽ أدكات الدراسة 337 ....................................................
ثامنان :المعالجة اإلحصائية337 ................................................................

الفصػؿ الخامػس :نتائج الدراسة كتفسيرىا 338 ..................................................
أكالن :تقديـ نتائج الدراسة 339 .........................................................................
 -3الرضا عف األداء الميني كعبلقتو بمتغيرات الدراسة 339 ....................................
 :3-3عرض النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى 339 .........................................

 -2.1التحقؽ مف الفرضية األكلى355 .....................................................
ل

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

الصفحة

المكضكع

 -3.1اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية األكلى 35: ....................................

 - 4الكفايات اإلرشادية كعبلقتيا ببعض المتغيرات 369 ........................................
 -394عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية369 ..........................................
 – 2.4التحقؽ مف الفرضية الثانية 382 .....................................................

 -594اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية الثانية387 .....................................

 - 5العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية 395 .............................
 -395عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة395 ..........................................
 – 495التحقؽ مف الفرضية الثالثة3:3 .....................................................

 -595اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية الثالثة 3:5 .....................................
ثانيا :الخالصة 3;2 .................................................................................
ثالثان :التكصيات3;; .................................................................................
رابعان :المقترحات 422 ................................................................................

قائمة المراجع 423 .................................................................................
أكالن :الكتب العربية 423 ............................................................................
ثانيان :المراجع األجنبية436 .........................................................................
ثالثان :المراجع االلكتركنية 43:.....................................................................

قائمة المالحؽ 439 ................................................................................

و

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

قائمة الجداكؿ
البيػاف

الرقـ

.3

الصفحة

الفركؽ بيف التكجيو كاإلرشاد

;8

العينة
تكز
العمركاإلرشاد الجماعي
حسبالفردم
اإلرشاد
الفركؽيعبيف

92

.5

تكزيع العينة حسب العمر

323

تكزيع العينة حسب النكع

324

.7

تكزيع العينة حسب الحالة االجتماعية

324

تكزيع العينة حسب التخصص الدراسي

324

تكزيع العينة حسب مكاف التخرج

325

تكزيع العينة حسب درجة التخرج

325

تكزيع العينة حسب المستكل التعميمي

326

تكزيع العينة حسب مكاف العمؿ

326

تكزيع العينة حسب طريقة التكظيؼ

326

تكزيع العينة حسب سنكات الخبرة

327

تكزيع العينة حسب مكاف العمؿ السابؽ

327

تكزيع العينة حسب الدخؿ المادم

328

درجات مقياس ليكرت

329

حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس الرضا عف األداء الميني

;32

معامبلت االرتباط بيف مجاالت مقياس الرضا عف األداء الميني كالدرجة الكمية لممقياس

;32

درجات مقياس ليكرت

333

حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس الكفايات اإلرشادية

335

مجاالت الكفايات اإلرشادية كأرقاـ عباراتو في الصكرة النيائية لممقياس

335

معامبلت االرتباط بيف مجاالت مقياس الكفايات اإلرشادية كالدرجة الكمية لممقياس

336

مستكيات الرضا عف األداء الميني كمجاالتو لدل عينة الدراسة تبعا لمدرجة الكمية

33:

تكزيع عبارات الرضا عف األداء الميني حسب مجاالتو الفرعية لممرشديف كالمرشدات

;33

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي الفئة العمرية في الرضا عف األداء الميني

344

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي النكع في الرضا عف األداء الميني

345

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي الحالة االجتماعية في الرضا عف األداء الميني

346

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي المؤىؿ العممي في الرضا عف األداء الميني

347

.4
.6
.8
.9
.:
;.

.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.3:
;.3
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.26
.27

ٌ

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

.28

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي التخصص الدراسي في الرضا عف األداء الميني

348

.29

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف التخرج في الرضا عف األداء الميني

349

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي درجة التخرج في الرضا عف األداء الميني

34:

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي طريقة التكظيؼ في الرضا عف األداء الميني

;34

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف العمؿ في الرضا عف األداء الميني

352

.33

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي سنكات الخبرة في الرضا عف األداء الميني

353

.34

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي الراتب في الرضا عف األداء الميني

354

.35

المجػػاالت التػػي ال تكجػػد بيػػا فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا كالمجػػاالت التػػي ال تكجػػد بيػػا فػػركؽ لػػدل

.36

مستكيات الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا تبعا لمدرجة الكمية

369

.37

تك اررات استجابة المرشديف كالمرشدات عمى مجاالت الكفايات اإلرشادية

36:

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي الفئة العمرية في الكفايات اإلرشادية

;36

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي النكع في الكفايات اإلرشادية

372

.40

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي الحالة االجتماعية في الكفايات اإلرشادية

373

.41

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي المؤىؿ العممي في الكفايات اإلرشادية

374

.42

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي التخصص الدراسي في الكفايات اإلرشادية

375

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف التخرج في الكفايات اإلرشادية

376

.44

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي درجة التخرج في الكفايات اإلرشادية

377

.45

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي طريقة التكظيؼ في الكفايات اإلرشادية

378

.46

الكظيفي لمفرؽ بيف متكسطي مكاف العمؿ في الكفايات اإلرشادية
اختبارT

379

.47

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي سنكات الخبرة في الكفايات اإلرشادية

37:

.48

اختبار Tلمفرؽ بيف متكسطي الراتب في الكفايات اإلرشادية

;37

.49

المج ػػاالت الت ػػي تكج ػػد بي ػػا ف ػػركؽ دال ػػة إحص ػػائيا كالمج ػػاالت الت ػػي ال تكج ػػد بي ػػا ف ػػركؽ ل ػػدل

.50

مجمكعات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات

395

.51

مجمكعات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات

396

.52

معامؿ االرتباط بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية

396

.30
.31
.32

.38
.39

.43

المرشديف كالمرشدات حسب متغيرات الدراسة

المرشديف كالمرشدات حسب متغيرات الدراسة

ط

356

383

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

.53

معامؿ االرتباط بيف مستكيات مجاالت الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية

397

.54

معامؿ االرتباط بيف مجمكعتي الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية

397

.55

الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

398

.56

مجاؿ اإلعداد لمجمسة حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

398

.57

مجاؿ جمع المعمكمات حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

399

.58

مجاؿ ميارات المقابمة حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

399

.59

مجاؿ أساليب اإلرشاد حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

39:

.60

مجاؿ مدارس اإلرشاد حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

39:

.61

مجاؿ التشخيص حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

;39

.62

مجاؿ الخطة اإلرشادية حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

;39

.63

مجاؿ اإلنياء كالمتابعة حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

3:2

.64

تك اررات درجات مجمكعات الرضا المنخفض عف األداء الميني

3:5

ع

اآلية ،اإلىداء ،شكر كتقدير ،الممخص ،قائمة الفيارس

قائمة المالحؽ

رقـ

البيػػػػػػػػاف

الممحؽ

الصفحة

3

عبارات التحفيز الذاتي.

43:

4

الخطة السنكية لئلرشاد التربكم.

;43

5

نمكذج إلحدل المراكز األىمية في جنكب قطاع غزة.

453

6

كتاب تسييؿ ميمة باحث.

457

7

أسماء المحكميف ألدكات الدراسة.

459

8

مقياس الرضا عف األداء الميني بصكرتو النيائية.

45:

9

مقياس الكفايات اإلرشادية بصكرتو النيائية.

462

ف

خمفية الدراسة

الفصؿ األكؿ

الفصل األول
خلفية الدراسة
 مقدمة.
 مبررات الدراسة
 إشكالية الدراسة.
 فرضيات الدراسة
 أىداؼ الدراسة.
 أىمية الدراسة.

 مفاىيـ الدراسة.
 حدكد الدراسة.
 الطريقة كاإلجراءات.

3

خمفية الدراسة

الفصؿ األكؿ

مقدمة:
إف مفيكـ الكفاية جديد برز بكضكح في الثمانينيات مف القرف العشريف في حقؿ التربية كالتككيف
كالمقاكلة ،كالتعريفات النظرية المتعددة التي نعثر عمييا اآلف تجعؿ مف الكفاية نكعان مف اإلسفنج أك فكرة

متعددة المعنى ،تعكس استعماالتيا المتعددة اختبلؼ مرجعياتيا النظرية كمجاالتيا التطبيقية ،إال أف
البعض يرل أف المقاكالت لـ تنتظر التسعينيات مف القرف العشريف لتعتني بالكفايات ،فمنذ زمف بعيد كىي
تصرؼ األمكاؿ عمى التككيف الميني لتأىيؿ مستخدمييا ،كتبحث عف تكظيؼ مؤىميف أصحاب كفايات

عالية( .المحية ،)4; :4228 ،فيي (الكفايات) مف القضايا التربكية الميمة كىي نيج جديد الغرض منو
اإلصبلح كالتطكير كعمى ىذا األساس يمكف اعتبارىا مف القضايا الناجحة السيما عندما يظير الفرد

أداء عمميان كتعممان أفضؿ لآلخريف (.أكزم)8 :422; ،
معرفة محددة كيحقؽ ن

كلذلؾ تعتبر الكفايات كأخص في ىذه الدراسة الكفايات اإلرشادية مطمبان ضركريان لتمبية احتياجات

األفراد كالجماعات في ىذا العصر حيث تسعى إلى مساعدتيـ عمى التكافؽ كالتكيؼ مع أنفسيـ كاآلخريف،
لذلؾ تعتبر مينة اإلرشاد مف الخدمات الرئيسة كالميمة التي يحتاجيا تبلميذ المدارس في كؿ المجتمعات

كخاصة مجتمعنا الفمسطيني ،بحكـ ما يعانيو مف ظركؼ حياتية ضاغطة تشمؿ جميع نكاحي الحياة نتيجة
اليجمة الشرسة التي ما زاؿ يشنيا الجيش اإلسرائيمي كمستكطنكه عمى ىذا الشعب المجاىد كأطفالو العزؿ

الذيف لـ ينضجكا بعد (جسديا ،انفعاليا كفكريا) ،األمر الذم يحكؿ دكف تمتعيـ بحياة حرة كريمة كباقي

أطفاؿ العالـ.

كىذه الظركؼ الصعبة التي يعيشيا ىذا الشعب التي تشتمؿ عمى القتؿ (االستشياد) القصؼ
كتدمير البيكت كتقسيـ المناطؽ جغرافيا كالحصار االقتصادم كتدىكر الكضع التعميمي ،حكلتو إلى تربة

خصبة لمعديد مف المشاكؿ النفسية كالتربكية كاالجتماعية كاإلحباط كالخكؼ كالعدكاف كقمة التركيز كالتأخر
الدراسي كالقمؽ كخبلفيا لدل جميع فئات الشعب السيما األطفاؿ منيـ ،إضافة إلى ما يشيده عصرنا
الحالي مف تغيرات سريعة في جميع مناحي الحياة الفكرية كالثقافية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية،

نتيجة لمث كرة الصناعية أكاخر القرف الثامف عشر كالتقدـ العممي كالتكنكلكجي ،كالزيادة السكانية ،كالتغيرات
الكثيرة في عالـ الميف ،كما خمفو ذلؾ مف تعقيدات لمحياة االجتماعية ،كمنيا كثرة التخصصات التي يقؼ

أماميا التمميذ الختيار نكع الدراسة أك المينة التي يمارسيا مستقببل ،فضبل عف تعدد مراحؿ النمك التي
يمر بيا الطالب (طفكلة ،مراىقة ،رشد) خبلؿ المراحؿ الدراسية (مدرسة ،إعدادية ،ثانكية ،جامعة) ،حيث

إف اإلرشاد التربكم يعتني بمساعدة التبلميذ عمى اختيار نكع الدراسة المبلئمة ليـ كااللتحاؽ بيا ،كالتكافؽ

معيا ،كالتغمب عمى الصعكبات التي تعترضيـ في دراستيـ كفي الحياة اليكمية بكجو عاـ.
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كعميو يعد اإلرشاد التربكم جزءان ال يتج أز مف العممية التربكية لما لو مف أىمية كبرل في تحقيؽ

األىداؼ التربكية ،كلذلؾ تشكؿ خدمات اإلرشاد التربكم في المدرسة قطاعا ميما في دائرة التربية التي
تضـ قطاعات اإلدارة كالمنياج كالتعميـ ،كتغطي ىذه الخدمات جكانب متعددة في العممية التربكية ال
تغطييا القطاعات األخرل كمف ىذه الجكانب عممية جمع المعمكمات عف التبلميذ ،كمساعدتيـ في اتخاذ

الق اررات كتزكيدىـ بمعمكمات كميارات اجتماعية كنفسية ال يتضمنيا المنياج كمساعدة التمميذ في حؿ

المشكبلت التي تكاجيو.

كبذلؾ نجد أف اإلرشاد عممية كاسعة كمتنكعة يشترؾ فييا عدد كبير مف األشخاص داخؿ المدرسة

كخارجيا كلذلؾ يجب التنسيؽ فيما بينيـ حتى ال يحدث تداخؿ في المسؤكليات الممقاة عمى عاتقيـ مف

جية ،أك إىماؿ لبعض المسؤكليات مف جية أخرل مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العممية اإلرشادية (.الزعبي،

.) 435 :3;;6
كعميو يرل أكزم ( )352 :3;;6أف اإلرشاد التربكم ييدؼ إلى تحقيؽ تكاصؿ أفضؿ لممتعمـ مع
المجاؿ المدرسي بكؿ ما يتضمنو مف عبلقات ،كغاية ذلؾ تحقيؽ النمك السكم كالمتزف لمفرد حتى يبمغ

تكافقا كانسجاما أفضؿ مع ذاتو كمع محيطو المدرسي ،عمى اعتبار أف العبلقات التربكية داخؿ المجاؿ

المدرسي ليست سكل صكرة مصغرة لمعبلقات التي سيربطيا بغيره في المجتمع الكبير.

كبذلؾ يرل الباحث أف اإلرشاد داخؿ المدارس تجسيد لمعممية التربكية إذ يعمؿ عمى أف يتقبؿ

كيفيـ الفرد نفسو رغـ قصكرىا أحيانا ،كؿ ذلؾ ليعيش شخصا متكيفا منتجا ايجابيا راضيان عف نفسو كمف

ثـ عف المجتمع الذم يعمؿ كيعيش فيو.

كيشير الياشؿ ( );6 :3;;8إلى أنو نظ ار ألىمية التكجيو كاإلرشاد في حياة األفراد كالشعكب ،فقد

أخذت بعض الدكؿ بتضمينو في برامجيا التعميمية ،لتكلى أعماؿ كمياـ المرشد كالتفرغ ليا ،بؿ أف بعض
الدكؿ تعتبر برنامج التكجيو جزءا أساسيا في البرامج التعميمية في جميع المراحؿ الدراسية ،كذلؾ بيدؼ
مساعدة الفرد عمى التكيؼ الناجح مع التغير السريع في الحياة االجتماعية كاالقتصادية ،كتكفير المكارد

البشرية المختمفة البلزمة لمتطمبات االرتقاء بالمجتمع في مختمؼ المجاالت.
كانطبلقا مف ذلؾ ارتأت ك ازرة التربية كالتعميـ (حككمة) كككالة الغكث الدكلية تكظيؼ عدد مف

المرشديف في السنكات األخيرة (يكاد يككف مرشدان لكؿ مدرسة) لمقياـ بالعمؿ اإلرشادم ،كأعدت خططا

عدة إلعدادىـ اإلعداد الميني ،كالعممي المناسب ،لتمكينيـ مف الكفايات البلزمة ألداء عمميـ عمى أكمؿ

كجو ،إضافة إلى حرصيـ عمى التمسؾ بالضكابط األخبلقية ،ألنيا شرط ضركرم لمنجاح في العمؿ

اإلرشادم كىذا ما سكؼ يركز عميو الباحث في ىذه الدراسة ،حيث إف ىذه العناصر ما لـ تكف متكجة
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بشعكر المرشد بالقناعة كاالرتياح كالسعادة نحك عممو اإلرشادم فإف نجاح العممية اإلرشادية يصبح بعيد
المناؿ ،ألف الرضا عف األداء الميني يرتبط بالنجاح في العمؿ كبقدرة العمؿ عمى إشباع حاجات المرشد.
كيقترح ستراكنج كبيركف ميارات كخبرات تدريبية تتعمؽ بعمؿ المرشد التربكم كمنيا إجراء مقاببلت

مع مختمؼ العامميف لمعرفة خصائص العمؿ كالرضا الكظيفي كمتطمبات األداء.

كىذا ما يؤكده أسعد كرسبلف ( )4: :3;:4حيث يعداف أف رضا الفرد عف كظيفتو يعتبر األساس

األكؿ لتحقيؽ تكافقو النفسي االجتماعي ،كذلؾ ألف الرضا يرتبط بالنجاح في العمؿ ،كالنجاح في العمؿ

ىك المعيار المكضكعي الذم يقكـ عمى أساسو تقييـ األفراد ،كما أنو يمكف أف يككف مؤش انر لنجاح الفرد

في مختمؼ جكانب حياتو.

كعمى الرغـ مف أىمية الرضا عف األداء الميني لممرشديف ،كدكره الحاسـ في نجاح كفشؿ العمؿ
اإلرشادم ،فإ ننا نبلحظ عدـ االىتماـ بدراسة ىذا المكضكع دراسة تتناسب مع ما يشكمو مف أثر في نجاح
العممية التربكية كالتعميمية بصفة عامة ،كنجاح العمؿ اإلرشادم بصفة خاصة.

كقد يعكد ذلؾ إلى قمة الكعي بأىمية الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف أك قد يعكد إلى

اىتماـ الباحثيف بالمعمميف ،كمدراء المدارس اىتماما طغى عمى االىتماـ بالمرشديف الذيف ينتمكف إلى

األسرة المدرسية ،أك بمشاكؿ التبلميذ دكف التطرؽ إلى مف يساعد في التخمص منيا.

كانطبلقا مما سبؽ فإ ف الدراسة الحالية تحاكؿ إلقاء الضكء عمى الرضا عف األداء الميني لدل

المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة (نمكذج المرحمة اإلعدادية) ،إضافة إلى التعرؼ عمى عبلقتو
(الرضا عف األداء الميني) بالكفايات اإلرشادية لدييـ ،حيث إف مقكمات النجاح في العمؿ اإلرشادم

تتطمب كبلن مف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية ،التي يجب أف تتكفر في المرشد حتى

يتمكف مف أداء الدكر المنكط بو عمى أكمؿ كجو ،لما لو مف نتائج إيجابية عمى الفرد كاألسرة المجتمع،
كىذا ما زاد اىتماـ بعض الدكؿ المتقدمة كخاصة الكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا كألمانيا بيذا

المجاؿ ،حيث حظي اإلرشاد منذ الربع األكؿ لمقرف العشريف باىتماميـ ،ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمبمداف
العربية كاف كاف ذلؾ متأخ انر بعض الكقت ،كنممس ذلؾ مف خبلؿ ازدياد عدد المختصيف في اإلرشاد كعدد

الدراسات كالبحكث كالكتب كالمجبلت المنشكرة في ىذا المجاؿ كمف خبلؿ المؤتمرات كالدكرات التي تعقد

دكريا في مجاؿ اإلرشاد النفسي ،كىذا األمر طبيعي إذ يعمؿ اإلرشاد عمى مساعدة التبلميذ عمى معرفة
إمكانياتيـ كقدراتيـ حتى يتـ استخداميا بشكؿ مناسب في اختيار الدراسة المناسبة ليـ كااللتحاؽ بيا
كالنجاح فييا كالتغمب عمى الصعكبات الدراسية التي تعترضيـ في حياتيـ الدراسية لتحقيؽ التكافؽ مع

الذات كمع اآلخريف في األسرة كالمدرسة كالمجتمع كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ إنتاجية ممكنة.
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مبررات الدراسة:
إف الحاجة الممحة لكجكد برامج التكجيو كاإلرشاد ،ككجكد المرشد النفسي القادر عمى خدمة

المسترشديف لو العديد مف الدكافع كالمبررات ،كىذه المبررات كالعكامؿ ساعدت عمى ضركرة تكفير مرشد
نفسي يمتمؾ الكفايات الضركرية التي تؤىمو لمقياـ بالدكر المنكط بو عمى أكمؿ كجو ،ككذلؾ مف أجؿ

التعرؼ عمى المرشد النفسي كخصائصو كأدكاره ،كالمعكقات التي تعكقو أثناء عممو كاألىداؼ التي يسعى
إلى تحقيقيا ،كماىية الخدمات التي يقدميا ،كعبلقة ىذا (المرشد ككفاياتو) بمدل رضاه عف عممو
بمجاالتو الخمس المحددة في الدراسة كما سنرل الحقا .كؿ ذلؾ كغيره يكلّد لدينا مبرر حقيقي كدافع

ضركرم ،نحك تناكؿ ىذا المكضكع بشيء مف التفصيؿ لنتعرؼ معان ،عمى طبيعة الظركؼ التي يعمؿ

فييا المرشد النفسي في مدارسنا اليكـ ،كمحاكلة الكقكؼ عمى نقاط الضعؼ لديو كالعمؿ عمى تطكيرىا
كاصبلحيا ،كعمى نقاط القكة كتعزيزىا ،ككذلؾ النمك كالرقي بمينة التكجيو كاإلرشاد النفسي إلى أفضؿ

مستكل ممكف ،ىادفيف إلى كصكؿ األفراد الذيف تقكـ عمييـ ىذه الخدمات ،إلى أعمى مستكيات الصحة

النفسية مف خبلؿ ىذه الدراسة كغيرىا مف الدراسات ،التي تعطي الكثير مف االىتماـ لمعممية اإلرشادية

كالمرشد النفسي.

إشكالية الدراسة:
ترنك ىذه الدراسة إلى تحديد مستكل الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في

جنكب قطاع غزة (رفح كخاف يكنس) كعبلقتو بالكفايات اإلرشادية (درجة استخداميا في عمميـ اإلرشادم)
مف أجؿ مساعدة التمميذ عمى فيـ ذاتو كمعرفة قدراتو كامكانياتو كالتبصر بمشاكمو كمكاجيتيا كتنمية
سمككو اإليجابي كتحقيؽ تكافقو الذاتي كالبيئي لمكصكؿ إلى أقصى درجة ممكنة مف الصحة النفسية في
ضكء فنيات ككفايات العممية اإلرشادية ،كدراسة عبلقة بعض المتغيرات الكظيفية كالديمغرافية لممرشد/ة

بمستكل الرضا عف األداء الميني ككذلؾ بالكفايات اإلرشادية ،كتمثمت ىذه المتغيرات بالعمر ،الحالة
االجتماعية ،النكع ،الدرجة العممية ،سنكات الخبرة ،الراتب ،مكاف العمؿ ،سنة التخرج ،درجة التخرج ،مكاف

التخرج..الخ.
كعميو جاءت إشكالية الدراسة ممثمة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالي:
ىؿ تكجد عبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات أفراد

عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة؟
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كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 .3ىؿ تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع
غزة باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص

الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟"

 .4ىؿ تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة
باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟"

 .5ما ىي نكعية العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف
كالمرشدات أفراد عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة؟

فرضيات الدراسة :تتمثؿ فرضيات الدراسة بما يمي:
 .3تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة
باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.

 .4تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة

باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.

 .5تكجد عبلقة ارتباطيو بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف
كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلي تحقيؽ األىداؼ التالية-:
 .3التعرؼ عمى مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات أفراد عينة الدراسة
في جنكب قطاع غزة.

 .4التعرؼ عمى مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات أفراد عينة الدراسة في
جنكب قطاع غزة.

 .5الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف
كالمرشدات أفراد عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة.
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أىمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

أ .األىمية النظرية:
 تتضح أىمية ىذه الدراسة مف منطمؽ قكة تأثير الرضا عف األداء الميني (الرضا عف العمؿ أك

الرضا الكظيفي) عمى االنجاز كاألداء كالرفع مف درجة أداء المرشد في الحد مف مشاكؿ التبلميذ كاالرتقاء
بيـ نحك األفضؿ ،حيت تبيف الدراسات أف الرضا الكظيفي المرتفع لمعامميف غالبا ما يزيد اإلنتاجية كيقمؿ
معدؿ دكراف العمؿ كيخفض نسبة الغياب كيرفع معنكيات العامميف كيجعؿ الحياة ذات معنى أفضؿ عند

األفراد( .المشعاف3;;5 ،ـ نقبل عف الخيرم)422: ،

 تكتسب ىذه الدراسة أىمية خاصة ،إذ تعتبر مف أكلى الدراسات في قطاع غزة عمى حد عمـ

الباحث التي تيتـ بدراسة الرضا عف األداء الميني لفئة ميمة مف األسرة المدرسية كىـ المرشدكف الذيف
يقكمكف بدكر ميـ في تكفير المناخ المدرسي المبلئـ لجميع فئات المدرسة (إدارة ،طبلب ،أكلياء األمكر)،
إذ لـ تحظى ىذه الفئة (المرشدكف كالمرشدات) بالقدر الذم تستحقو مف الدراسة كالعناية في مجاؿ الرضا

عف األداء الميني.

 تسعى ىذه الدراسة إلى تقديـ رؤية تصكرية مستخمصة حكؿ أدبيات مكضكع الدراسة المتعمؽ

بالرضا عف األداء الميني بما تحتكيو مف األبعاد اإلنسانية كالسمككية كالكفايات اإلرشادية بما تحتكيو مف
أبعاد متعددة كتكضيح طبيعة العبلقة بينيما لدم المرشديف كالمرشدات النفسييف كالتربكييف في محافظة
رفح ،كتقنيف ىذه الرؤية ضمف سياقات اإلطار النظرم ليذه الدراسة ،كلذلؾ فاف ىذه الدراسة تقدـ فيـ

أفضؿ عف ىذيف المتغيريف كعف طبيعة العبلقة بينيما في مجاؿ اإلرشاد لدل أفراد عينة الدراسة.

ب .األىمية التطبيقية:
 تكمف األىمية التطبيقية ليذه الدراسة في أنيا سكؼ تفيد المسئكليف في ك ازرة التربية كالتعميـ
بصفة عامة كقسـ التكجيو كاإلرشاد بصفة خاصة ،حيث أف نتائج ىذه الدراسة سكؼ تمقى الضكء عمى

مستكل الرضا الميني كعبلقتو بالكفايات كالميارات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات النفسييف
كالتربكييف كتساعد عمى تحقيؽ أىداؼ التكجيو كاإلرشاد ككضع الخطط كالبرامج التي تعزز الرضا الميني،
كتسيـ في زيادة اإلنتاج كاالبتكار مف خبلؿ رفع الدافعية كالكفاءة لدل المرشديف كالمرشدات النفسييف

كالتربكييف.
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 تأتي أىمية ىذه الدراسة ككنيا دراسة ميدانية تقؼ عمى الكاقع الفعمي لمستكل الرضا عند
المرشديف في مدارس المرحمة اإلعدادية في جنكب قطاع غزة ،إضافة لدرجة امتبلؾ المرشديف كالمرشدات

أفراد عينة الدراسة لمكفايات اإلرشادية التي تؤىميـ لمقياـ بالعمؿ اإلرشادم المنكط بيـ عمى أكمؿ كجو.

 تكثيؽ تكصيات عممية ذات خصائص مستقاة مف مقكمات الكاقع العممي كالميداني لمنشاطات
كالعمؿ التنظيمي (الرضا عف األداء الميني) كاإلرشادم (الكفايات اإلرشادية) في سبيؿ تعزيز الجكانب

االيجابية الحاصمة في بيئة العمؿ ،كذلؾ لمحد مف المشكبلت كالمعيقات التي تحد مف إنجاز المرشديف
كالمرشدات لعمميـ بجكدة عالية.

مفاىيـ الدراسة:
لعؿ مكضكعات التكجيو كاإلرشاد النفسي متنكعة كمتعددة المفاىيـ كىي كثيرة كلكؿ منيا دكره
المحدد كلكف الباحث سيستعرض بعض المفاىيـ الخاصة كالميمة في مكضكع ىذه الدراسة كمنيا:
 الرضا عف األداء الميني :ىك عبارة عف مشاعر العامميف تجاه أعماليـ كأنو ينتج عف إدراكيـلما تقدمو الكظيفة ليـ كلما ينبغي أف يحصمكا عميو مف كظائفيـ ،كما أنو محصمة لبلتجاىات الخاصة
نحك مختمؼ العناصر المتعمقة بالعمؿ كالمتمثمة بسياسة اإلدارة في تنظيـ العمؿ كمزايا العمؿ في

المنظمة ،كاألماف بالعمؿ كمسؤكليات العمؿ كانجازه كاالعتراؼ كالتقدير( .عبد الباقي)321 :2004 ،

أك ىك الحالة التي يتكامؿ فييا الفرد مع كظيفتو كعممو ليصبح إنسانا تستغرقو الكظيفة كيتفاعؿ
معيا مف خبلؿ طمكحو الكظيفي كرغبتو في النمك كالتقدـ كتحقيؽ أىدافو االجتماعية مف خبلليا (بدر،

.)62 :1983

 أما التعريؼ اإلجرائي لمرضا عف األداء الميني :ىك شعكر داخمي نابع مف إشباع حاجاتالفرد المختمفة ،ما يؤدم إلى بعث الراحة كالطمأنينة كالسعادة ،كىذا مف شأنو أف يدفع الفرد إلى تكظيؼ
طاقاتو كامكانياتو لمقياـ بالدكر المطمكب منو عمى أكمؿ كجو ،كبكقت أقصر كتكمفة أقؿ مما يعكد بالنفع
عمى الفرد كالمنشأة كالمجتمع .أك ىك محصمة الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المرشد مف خبلؿ إجابتو

عمى فقرات االستبياف المعد في ىذه الدراسة لتحديد مستكل الرضا الكظيفي لو.
 الكفاية :ضرب مف األداء الذم يقكـ بو الفرد بسيكلة ككفاءة كدقة مع اقتصاد الكقت كالمجيكدالمبذكؿ عقميا أك اجتماعيا أك حركيان( .الفتبلكم)25 :2003 ،

 أما التعريؼ اإلجرائي لمكفاية :قدرة الفرد عمى القياـ بميمة ما بجكدة كفاعمية عالية مع اقتصادالكقت كالمجيكد المبذكؿ.
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كتجدر اإلشارة إلي أف الباحث سيأخذ في ىذه الدراسة مصطمح الكفاية كليس الكفاءة عمى اعتبار
أف الكفاية تدؿ عمى االستغناء كاالكتفاء في الشيء ،كما تدؿ عمى معنى القياـ باألمر كاالضطبلع بو إلى

حد اإلرضاء كاإلقناع كىذا ما يتطمع الباحث إلى تكافره لدل المرشد ،كىي (الكفاية) تنقسـ إلى دنيا إذا

كانت ىي القدرة عمى القياـ بميمة معينة كبكيفية مرضية ،فيي الدرجة الدنيا مف المعارؼ كالميارات ،تمؾ
الدرجة المحككـ عمى مقبكليتيا بحسب معايير صريحة ،أما الكفاية القصكل (العميا) فيي أعمى مستكل
مف اإلتقاف كالتحكـ ،كىك مفيكـ يحيؿ عمى الجكدة في األداء كمنتكج التعمـ( .بف العزمية كآخركف،422; ،
)42:

 اإلرشاد :يعرؼ ممحـ ( )59 :4223اإلرشاد بأنو عممية تقكـ مباشرة بيف شخص كآخر فيمايساعد أحد الطرفيف اآلخر عمى زيادة فيمو لمشكبلتو كقدرتو عمى حميا.
أك ىك عممية تعميمية تساعد الفرد عمى أف يفيـ نفسو بالتعرؼ عمى الجكانب الكمية المشكمة

لشخصيتو حتى يتمكف مف اتخاذ ق ارراتو بنفسو كحؿ مشكبلتو بمكضكعية مما يساعده في نمكه الشخصي
كتطكره االجتماعي كالتربكم كالميني كيتـ ذلؾ مف خبلؿ إقامة عبلقة إنسانية بينو كبيف المرشد النفسي

الذم يتكلى دفع العممية اإلرشادية نحك تحقيؽ الغاية منيا بخبرتو المينية( .عمر)68 :3;;4 ،

 التعريؼ اإلجرائي لإلرشاد :عممية مساعدة المسترشد كفؽ أسس عممية عمى فيـ نفسو كمعرفةخبراتو كتنمية قدراتو كمكاجية مشاكمو كحميا كتدريبو ليصؿ إلى أقصى درجات الكفاءة كاإلنتاجية كالتكافؽ
مع نفسو كبيئتو.
 الكفايات اإلرشادية :لـ يجد الباحث تعريفا محددا لمكفايات اإلرشادية ،فقاـ بتعريفيا إجرائيابأنيا :مجمكعة الفنيات كالميارات التي يمتمكيا المرشد كيمارسيا أثناء عممو اإلرشادم لمساعدة المسترشد
عمى التكافؽ مع نفسو كبيئتو كتحقيؽ ذاتو ،كتنمية قدراتو كحؿ مشاكمو بأقصى درجات الكفاءة كاإلنتاج،

كسكؼ تقاس ىذه الكفايات بمقياس الكفايات اإلرشادية إعداد الباحث.

 المدارس الحككمية :ىي مؤسسات تعميمية تربكية تديرىا أك تشرؼ عمييا ك ازرة التربية كالتعميـالحككمية التابعة لمسمطة الفمسطينية (دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية)39 :3;;9 ،

 المرشد النفسي :ىك شخص حاصؿ عمى الشيادة الجامعة األكلى في أحد فركع العمكـاإلنسانية (إرشاد نفسي ،عمـ نفس ،صحة نفسية ،خدمة اجتماعية ،عمـ اجتماع) كقد عيف بكظيفة مصنفة
بحيث يككف خاضع لمتجربة لمدة عاـ حيث تقيـ أعمالو.

فالعمؿ الذم يقكـ بو المرشد النفسي عبارة عف خدمات نفسية ،تربكية ،اجتماعية أك خدمات
البحث العممي.
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 جنكب قطاع غزة :المنطقة الكاقعة جنكب فمسطيف الممتدة مف بيت حانكف شماال إلى جنكبرفح جنكبا يسمى قطاع غزة كتبمغ مساحتو  582كـ 4كتشمؿ عمى خمس محافظات ،ىي شماؿ غزة،
غزة ،المنطقة الكسطى ،خاف يكنس ،رفح.
كرفح كخاف يكنس يقعاف أقصى جنكب قطاع غزة التابع لمسمطة الفمسطينية ،كتبعداف عف القدس

حكالي  329كـ إلى الجنكب الغربي .كيحدىا مف الجنكب جميكرية مصر العربية كمف الشماؿ مدينة دير

البمح ،كجنكب القطاع يطؿ عمى البحر األبيض المتكسط مف جية الغرب كمف الشرؽ إسرائيؿ.
http://ar.wikipedia.org/

حدكد الدراسة:
الحدكد المكضكعية:
أ -حددت ىذه الدراسة بمكضكع الرضا عف األداء الميني كعبلقتو بالكفايات اإلرشادية لدل
عينة مف مرشدم مدارس المرحمة اإلعدادية مف المدارس الحككمية كالمؤسسات األىمية غير

الحككمية في جنكب قطاع غزة.

ب -حدد الباحث كذلؾ أدكات الدراسة بما يمي:
 مقياس الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف التربكييف (إعداد الباحث)
 مقياس الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف التربكييف (إعداد الباحث)

معكقات الدراسة:
أجريت الدراسة الحالية في ظؿ عديد مف المعكقات المتعمقة بأفراد عينة الدراسة كطبيعة

المؤسسات التي ينتمكف إلييا ،كمف الصعكبات التي كاجيت الباحث خبلؿ فترة إجرائو الدراسة:

 .3عدـ تمقي الرد مف إدارة ككالة الغكث الدكلية عمى طمب الباحث الخاص بالسماح لو بتطبيؽ

أدكات الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة في مدارسيا المختمفة في جنكب قطاع غزة ،ما حاؿ

دكف التطبيؽ عمى مرشدم كمرشدات مدراس الككالة كاقتصر األمر عمى مرشدم كمرشدات

المدارس الحككمية كالمؤسسات غير الحككمية.

 .4صعكبة في إقناع عدد مف المرشديف كالمرشدات بضركرة تعبئة االستبانة (المقاييس) ،لعدـ
تفرغ بعضيـ بحسب مزاعميـ ،كخشية بعضيـ اآلخر أف يككف لذلؾ نتائجو السمبية عمى
كضعيـ كمسارىـ الكظيفي ،السيما بعدما قاـ الباحث كآخركف بإجراء دراسة حكؿ بعض
فنيات المقابمة اإلرشادية كعبلقتيا بمستكل األداء الميني لممرشديف التربكييف في المدارس
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الحككمية بمحافظات غزة ،ككانت النتائج التي تكصؿ ليا الباحث مكضكع لمنقاش في الك ازرة
بيدؼ االرتقاء بمستكل مرشدييـ.
 .5صعكبات في عممية استرجاع المقاييس ممف شمميـ المسح كالدراسة؛ لعدـ قناعة بعضيـ

بجدكل مثؿ ىذه الدراسات ،كالتحفظ عمى بعض المعمكمات مف قبؿ بعضيـ اآلخر ،كنتيجة

ليذا تـ استرجاع ( )37:استبانة فقط مف أصؿ ( )422استبانة ،كبعد ذلؾ كجد الباحث ()35
استبانة غير صالحة (لـ يجيب المفحكص عمى كؿ أسئمة اإلستبانة) ،ليبقى العدد اإلجمالي

لعينة الدراسة (.)367

الطريقة كاإلجراءات:
أكال :منيج الدراسة:
نيج الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي أك بحكث العبلقة الذم يعتمد عمى جمع
البيانات مف خبلؿ المقاييس كتبكيبيا كتحميميا كمف ثـ التحقؽ مف صحة الفرضيات كالكصكؿ إلى النتائج

كتفسيرىا ،كيعد ىذا المنيج طريقة في البحث عف الحاضر لئلجابة عف تساؤالت محددة دكف تدخؿ مف

الباحث في ضبط المتغيرات أك إدخاؿ معالجات جديدة ،كانما يدرس ما ىك مكجكد أك كائف ،كيستطيع
التفاعؿ معيا ككصفيا كتحميميا( .دياب(82 :2003 ،

باعتبار أف المنيج ىك الكسيمة التي يستخدميا الباحث لتناكؿ الظاىرة بما يساعد عمى فيميا
كتفسيرىا ،كنظ انر لتعدد المناىج في إجراء البحكث كالدراسات في العمكـ اإلنسانية ،فإف طبيعة كمكضكع
الدراسة كاليدؼ منو ىك الذم يحدد البيانات المراد جمعيا كطبيعة المنيج في إجراء الدراسة.

ثانيا :مجتمع الدراسة:
يتككف مجتمع الدراسة مف المرشديف كالمرشدات النفسييف كالتربكييف بالمدارس الحككمية

كالمؤسسات غير الحككمية (األىمية) لمعاـ الدراسي  4234-4233في جنكب قطاع غزة (رفح كخاف
يكنس).

ثالثان :عينة الدراسة:
تتككف عينة الدراسة مف ( )367مرشدا مف الجنسيف في رفح كخاف يكنس جنكب قطاع غزة ،تـ

اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة ،كاستخدـ الباحث ىذا النكع مف العينات لضماف الحصكؿ عمى عينة

ممثمة غير متحيزة ليس لمباحث أم دخؿ في اختيار مفرداتيا.
33

خمفية الدراسة

الفصؿ األكؿ

رابعا :حدد البحث بدراسة المتغيرات التالية:
 الرضا عف األداء الميني متغير تابع.
متغير مستقبلن.
 الكفايات اإلرشادية باعتباره
ان
 متغيرات مستقمة كسيطة كىي :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص

الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.

خامسا :أساليب التحميؿ اإلحصائي:
لمتحقؽ مف صحة أسئمة الدراسة ،سيقكـ الباحث بتفريغ كتحميؿ بيانات المقياسيف أدكات الدراسة
مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  )spss( Statistical Package for the Social Sciencesكسكؼ
يستخدـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات كالتي تستخدـ ألغراض معرفة تكرار فئات

متغير ما ،ما يفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسة كالتعرؼ عمى مستكل الرضا عف األداء الميني
كمستكل الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات (عينة الدراسة) باإلضافة إلى طبيعة العبلقة بينيما

كىي:

 التك اررات كالنسب المئكية. اختبار ألفا كركنباخ  Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار. معامبلت االرتباط ( بيرسكف)  Pearsonلقياس درجة االرتباط كصدؽ المقياس أك االستبانةالداخمي لمفقرات ،كلدراسة العبلقة بيف المتغيرات.
 اإلحصاء الكصفي التحميمي :كيشمؿ مقاييس النزعة المركزية (المتكسطات الحسابيةكاالنحرافات المعيارية كالتبايف).
 اإلحصاء االستداللي :كيشتمؿ عمى بعض االختبارات مثؿ: اختبار (One sample t test .) Test-T -اختبار (Independent Sample .) Test-T

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم ( )One Way ANOVAلمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذاتداللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية.
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الفصل الثاني:
الرضـا عن األداء المهني ونظرياته
 تعريؼ الرضا الميني.
 دكاعي االىتماـ بالرضا الميني.
 النظريات المفسرة لمرضا الميني.
 أىداؼ قياس الرضا الميني.
 مظاىر عدـ الرضا الميني.
 أسباب الرضا الميني.

 العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الميني.
 عناصر الرضا الميني.
 أساليب التكافؽ الميني لمعامميف.
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تمييد:
لقد ازداد االىتماـ بمكضكع الرضا الكظيفي ( )Job Satisfactionبعد الدراسة التي أجراىا (ىكبكؾ

 )Hoppockعاـ  ،3;57ثـ ظيرت العديد مف البحكث كالدراسات التي ليا عبلقة بالرضا الكظيفي فاحتؿ
ىذا المكضكع مكانو ميمة في العمكـ اإلدارية كالتربكية كالنفسية كاالجتماعية ،إذ اىتـ العمماء كالدارسكف

في مجاؿ اإلدارة كعمـ النفس الصناعي كالميني بدراسة كتحميؿ الرضا الميني أك الكظيفي لما لو مف أثر
فاعؿ في زيادة إنتاجية الفرد ،حيث تكصمت دراسة  Arggris, Bhellaإلى أف العامميف األكثر رضا

كاقتناعا بعمميـ يميمكف إلى تحقيؽ مستكيات مرتفعة مف اإلنتاجية كيتكقع منيـ العمؿ بفعالية أكثر (آؿ

ناجي نقبل عف الشيرم ،)53 :3;;; ،مما يسيـ في تمتعيـ بصحة نفسية جيدة تعينيـ عمى اإلنجاز كالعطاء
في باقي مجاالت حياتيـ ،باعتبار أف الرضا الميني أحد األجزاء الميمة التي تسيـ في نمك الصحة

مؤشر عمى تقدمو كزيادة إنتاجيتو ،فالتأثير
النفسية ،حيث يعتبر تمتع العامؿ أك المكظؼ بالصحة النفسية
ان
متبادؿ بيف الصحة النفسية كالتكافؽ الميني الذم يعتبر أعـ كأشمؿ مف الرضا الميني ،ككمما زاد تكافؽ

العامؿ في عممو نمت صحتو النفسية ،ككمما تمت صحتو النفسية زاد التكافؽ الميني لديو(.مرسى:3;:9 ،

 ،)364إضافة إلى ذلؾ فإف تكفر عامؿ الرضا الميني يعتبر مف أىـ الكسائؿ التي تحقؽ لمفرد كلممجتمع

كمؤسساتو كمنظماتو أىدافيـ في تنمية العبلقة بيف المنظمة كالعامميف فييا ،كزيادة السمكؾ اإلنتاجي

كتنمية السمكؾ اإلبداعي.

كيعتبر الرضا الميني شكبلن ميما مف أشكاؿ النشاط البشرم الذم يمقي قبكال اجتماعيا ،حيث أف

العمؿ مجاؿ أساسي لمطاقة البشرية كيرتبط إحساس الفرد بالرضا الميني الذم يؤديو ارتباطا كثيقا بما

يحققو لو في مختمؼ النكاحي االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية كخاصة بعد أف أكد العمرم ( )3;;4بأف

دراسات الرضا عف العمؿ بدأت في ميداف الصناعة كادارة األعماؿ ثـ انتقمت أخي انر إلى الميداف التربكم،
ككاف التركيز عمى فئة المعمميف دكف غيرىـ( .الخيرم ،)3: - 39 :422: ،متجاىميف بذلؾ المرشد التربكم

الذم يؤدم دك ار ىاما في المدرسة ،مف خبلؿ المساىمة في بناء شخصية المتعمـ بحيث يساعده عمى

التكافؽ مع نفسو كمع المجتمع الخارجي ،كذلؾ ببحث الجكانب المختمفة لكسائؿ كمصادر الرضا لدل

المرشد كقياس درجة رضا المرشديف نحك كظائفيـ ككذلؾ بحث أسباب كمصادر عدـ الرضا؛ ألف ذلؾ
ينعكس عمى أدائيـ في العمؿ كقياميـ بكاجباتيـ عمى الكجو المطمكب كقد ارتبط مفيكـ الرضا الكظيفي

باألداء الكظيفي لمعامميف كالقياـ باألدكار كالكاجبات المطمكبة منيـ ،كما نجد أف أداء العمؿ يختمؼ مف فرد

إلى آخر ،كيعتمد ذلؾ عمى الجيد المبذكؿ مف قبؿ الفرد كاقتناعو بأىداؼ المنظمة ككالئو العميؽ ليا،
كالتزامو بكاجباتو المطمكبة ،كىذا الجيد مطمكب بشكؿ أكبر في مجاؿ التعميـ سكاء مف قبؿ المعمـ أك

المرشد أك المدير ،كمف ىنا تبمكرت لدل الباحث فكرة ىذه الدراسة مف أجؿ تحديد مستكيات الرضا عف

األداء الميني لدل المرشديف كمحاكلة التعرؼ عمى عبلقتو بالكفايات اإلرشادية التي تمكف المرشد مف
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أداء عممو كاالستمرار فيو بؿ كتطكيره كاإلبداع فيو بحيث يسيـ في بعث االرتياح كالشعكر بالراحة كالرضا
كتقدير الذات ،عمما بأف السنكات األخيرة قد شيدت اىتمامان متزيدان في االىتماـ بدراسة المكضكعات

المتعمقة بالرضا الميني لدل العامميف بالمؤسسات التربكية مثؿ الحكافز كالرضا عف اإلشراؼ
كالترقية...الخ.

تعريؼ الرضا عف األداء الميني:
لقد حظي الرضا الميني أك الكظيفي باىتماـ كبير مف قبؿ الباحثيف كالمتخصصيف في العديد مف
المجاالت ،كنتيجة ليذا االىتماـ ،فقد ظيرت مجمكعة مف التعريفات لمفيكـ الرضا الميني ،كيعتبر
الباحث مصطمحات الرضا الميني كالرضا عف العمؿ كالرضا الكظيفي كميا مسميات كاحدة كال اختبلؼ

فييا ،حيث إف الباحث سيستعرضيا خبلؿ حديثو في اإلطار النظرم الخاص بيذا المتغير كبل بمسماه
خاصة في حاالت االقتباس ،ككالعادة فقد اختمفت تعاريؼ الرضا عف األداء الميني كغيره مف

المصطمحات مما جعؿ مف الصعكبة اإلجماع عمى تعريؼ محدد ،كما زاد األمر صعكبة ىك أف ىذا

المصطمح يرتبط بمشاعر الفرد التي غالبا ما يصعب تفسيرىا ،ألنيا تتغير بتغير المكاقؼ التي يمر بيا،
كحيث أف النفس البشرية تميؿ لمعمؿ ،كما داـ اإلنساف يعمؿ ،فيك إما أف يككف راضيان عف عممو كاما أف
يككف غير راض عنو ،فاختمؼ عمماء عمـ النفس الصناعي كاالجتماعي كاإلرشادم في تعريفاتيـ ،حيث

عرؼ كؿ باحث أك كاتب منيـ الرضا عف األداء الميني مف الزاكية الخاصة بو نظ ار الختبلؼ

اتجاىاتيـ ،عمما بأف االتجاه نسؽ لو ثبلثة مككنات كىي سمككية ،كجدانية ،معرفية عمى التكالي
 ،)379 :3;;5 ،kundi and saleh( Behavioral- Affective- Cognitiveإضافة إلى اختبلؼ الظركؼ

البيئية كالقيـ كالمعتقدات كطبيعة االتجاه الذم يرتكز أحيانا عمى المشاعر كاألحاسيس الشخصية كأحيانا

أخرل عمى المكقؼ البيئي لمعمؿ كأحيانا ثالثة لطبيعة العمؿ نفسو( .الشيرم)53 :3;;; ،

خاصة كأف لمرضا عف األداء الميني محاكر عديدة كالرضا عف الحكافز كالرضا عف اإلشراؼ

كالرضا عف طبيعة العمؿ كظركؼ العمؿ...الخ ،كبالتالي تطرؽ كؿ منيـ عند تعريفو ليذا المفيكـ مف
زاكيتو الخاصة كما سنرل فيما يمي ،كقبؿ تطرؽ الباحث لتعريؼ الرضا عف األداء الميني أك الرضا عف

العمؿ سيعرؼ الرضا بشكؿ عاـ ،فنجد أف الخالدم ( )92 :422:يركز في تعريفو لمرضا عف الحياة يتمثؿ

في الشعكر بالرضا عف عدد مف المقاييس النكعية لمرضا كالرضا عف النفس كالرضا عف الصحة كالرضا
عف الزكاج كالرضا عف العمؿ الذم ىك مكضكع دراستنا ىذه ،كىك الرضا عف األداء الميني الذم يعد
أحد العناصر الرئيسة لمرضا العاـ الذم يمد اإلنساف بالطاقة البلزمة التي تمكنو مف القدرة عمى أداء عممو
كاالستمرار فيو ،بؿ كتطكيره كاإلبداع فيو ،حيث يسيـ في بعث الطمأنينة في قمبو ،كبو تسمك ركحو،

كيصفك فكره فيمتيب حماسو كيركز في عممو ،كيعد ىكبؾ  Hoppockمف أكائؿ الباحثيف في مجاؿ الرضا

عف العمؿ (الكظيفي) حيث يعرفو عمى أنو :مجمكعة مف العكامؿ النفسية كالكظيفية كاألكضاع البيئية التي
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تجعؿ المكظؼ راضيا عف عممو ،كىك نفس تعريؼ أبك شيخة ( )4222حيث اعتبره اتجاىان إيجابيان نحك
الكظيفة التي يقكـ بيا الفرد ،حيث يشعر بالرضا عف مختمؼ العكامؿ البيئية كاالجتماعية ،كاالقتصادية

كاإلدارية المتعمقة بكظيفتو ،أك ىك مجمكعة مف األحاسيس الجميمة (القبكؿ ،السعادة ،االستمتاع) التي
يشعر بيا المكظؼ تجاه نفسو ككظيفتو كالمؤسسة التي يعمؿ بيا ،كالتي تحكؿ عممو كمف ثـ حياتو كميا

إلى متعة حقيقية (متعة العمؿ كمتعة الحياة) .كيتفؽ تماما مع تعريؼ مرسي ( )43 :4225بأنو :شعكر

الفرد بالسعادة كاالرتياح أثناء أدائو لعممو كيتحقؽ ذلؾ بالتكافؽ بيف ما يتكقعو الفرد مف عممو كمقدار ما
يحصؿ عميو فعبلن في ىذا العمؿ .كأما التكيجرم ( )6: :3;::فيعرفو بأنو :مكقؼ الشخص تجاه العمؿ
الذم يؤديو كذلؾ نتيجة إلدراكو لعممو ،كبذلؾ فيك يتفؽ مع "بخارم" عندما عرفت الرضا بأنو :تقبؿ الفرد
لعممو كتمسكو بو كشعكره بالسعادة لممارستو كانعكاس ذلؾ عمى أدائو كحياتو الشخصية ( ،)52 :3;:8أك

ىك تعبير عف مشاعر األفراد نحك المظاىر المختمفة لكضع العمؿHellriegel & Slocum, 1989: (.

.)392

كبذلؾ يؤكد الباحث عمى أف الرضا عف األداء الميني يرتبط بمدل تقبؿ الفرد لعممو مف جميع

كجكىو كتمسكو بو كشعكره بالسعادة لممارستو كانعكاس ذلؾ عمى أدائو كحياتو الشخصية ،كيتفؽ ىذا مع

حساف ،كالصياد ( )347 :3;:8بمدل شعكر المرشد أك العامؿ ضمف العممية التربكية باحتراـ كاعتراؼ
المحيطيف بو ،كأيضا مع العديمي ( )47 :3;:5كعكض ( )33 :3;;8إذ ربطا الرضا بالشعكر النفسي
باالرتياح تجاه العمؿ كالعامميف كالذم يظير (الرضا) مف خبلؿ سمككو الخارجي في حرصو عمى حسف

التعامؿ كزيادة اإلنتاجية كالقناعة أك السعادة مف العمؿ الذم يؤديو اإلنساف إلشباع الحاجات كالرغبات

كالتكقعات مع العمؿ نفسو كبيئة العمؿ كمع الثقة كالكالء كاالنتماء لمعمؿ كمع العكامؿ كالمؤثرات األخرل

ذات العبلقة ،كبذلؾ فإف ىذا التعريؼ أشمؿ مف تعريؼ "فكف" ك"دف" ( )Vaughn & Dunn, 1982 :181
المذيف يعتبراف الرضا الكظيفي شعكر المكظؼ تجاه رئيسو في العمؿ كزمبلئو كعممو كفرص الترقية ،بينما

( )Dessler, 1982: 364فيعتبر الرضا الكظيفي ىك درجة تحقيؽ الشخص لبلحتياجات الميمة مثؿ
الصحة كاألمف كالغذاء كالمحبة كالتقدير أثناء الكظيفة أك نتيجة ليا.
كيؤكد الباحث عمى أف ىذا الشعكر (بالرضا) ينبع مف عدة أشياء ىي العمؿ كمسؤكلياتو كالظركؼ

المحيطة بو كاإلضاءة كبيئة العمؿ كالعبلقات كأنظمة العمؿ كالمميزات المادية كاإلشراؼ ،كالمؤثرات

البيئية المحيطة بالعمؿ كالمكظؼ نفسو كصفاتو الشخصية كخبراتو كعمره كمستكاه التعميمي كالثقافي

كاالقتصادم كاالجتماعي .أما عبد الخالؽ ( ) 46 :3;;4فيعتبر الحالة التي يتكامؿ فييا الفرد مع كظيفتو

كعممو ليصبح إ نسانا تستغرقو الكظيفة كيتفاعؿ معيا مف خبلؿ طمكحو الكظيفي كرغبتو في النمك كالتقدـ

كتحقيؽ أىدافو االجتماعية مف خبلليا( .بدر ،)84 :3;:5 ،كيتفؽ ىذا مع المعمر بأنو الحالة التي يحقؽ
الفرد مف خبلليا ذاتو كيشبع رغباتو مما يجعمو مقببل عمى عممو بحماس كرغبة كيحرص عمى زيادة
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كفاءتو اإلنتاجية ( ،)3; :3;;5كىذا يختمؼ مع ( )soobrالذم يرل أف رضا الفرد عف عممو يتكقؼ عمى
مقدار ما يجد فيو الفرد مجاالن إلبراز قدراتو كميكلو كاثبات شخصيتو ،كما يتكقؼ أيضا عمى مكقعو العممي

كعمى طريقة الحياة التي يستطيع بيا أف يقكـ الفرد بالدكر الذم يتمشى مع نمكه كخبراتو( .شكماف:422: ،

 :7نقبل عف سكبر)3;75 ،

كىنالؾ مفيكـ آخر ىك أف الرضا الكظيفي يرتبط باالتجاىات المينية كالركح المعنكية ،كلكنو ليس
مرادفا ألم منيما فاالتجاىات المينية عبارة عف استجابات

القبكؿ أك الرفض نحك جكانب العمؿ

المختمفة ،كيؤكد الباحث عمى أف قبكؿ أك رضا الفرد عف العمؿ ،ىك مجمكع الرضا عف الراتب (األجر)
كالرضا عف محتكل العمؿ كعف فرص الترقي كعف اإلشراؼ كعف جماعة العمؿ كساعاتو كظركفو كتناسب

قدراتو مع متطمبات المينة ،كىؿ تشبع المينة رغباتو بشكؿ عاـ .كقد يتفؽ رأم الباحث بعض الشيء مع

النكع األكؿ "أبك رمضاف" ( 45 :4229نقبل عف فرج )443 :4225 ،عندما قسـ الرضا عف العمؿ إلى نكعيف
ىما:

الرضا العاـ عف العمؿ:
كىك االتجاه العاـ لمفرد نحك عممو ككؿ فيؿ ىك راض أـ غير راض؟
ىكذا عمى اإلطبلؽ ،كال يسمح ىذا المؤشر بتحدم الجكانب النكعية التي يرضى عنيا أصبلن بيد

أنو يفيد في إلقاء نظرة عامة عمى مكقؼ العامؿ إزاء عممو.
الرضا النكعي:

كيشير إلى رضا الفرد عف كؿ جانب مف جكانب عممو كؿ عمى حده ،كتتضمف تمؾ الجكانب:

سياسة المنظمة ،األجكر ،اإلشراؼ ،فرص الترقي ،الرعاية الصحية كاالجتماعية ،ظركؼ العمؿ ،أساليب
االتصاؿ داخؿ المنظمة كالعبلقات مع الزمبلء.
كتتمثؿ الفائدة في إلقاء الضكء عمى ىذه الجكانب في أنيا تمكف الباحث مف أف يضع يده عمى
المصادر التي تسيـ في خفض الرضا أك زيادتو ،كمف خبلؿ ىذه المفاىيـ المتعددة يتضح لمباحث أف

الرضا الكظيفي يمكف التعبير عنو عمى شكؿ مجمكعة مف المشاعر الكجدانية التي تتكلد لدل المرشديف

في أماكف عمميـ (مدارس كمؤسسات) تجاه عمميـ كىذا يعد بالنتيجة محصمة كمية لمشاعرىـ نحك
األكضاع المختمفة لعمميـ .أك مجمكعة مشاعر المرشديف نحك مجاالت الرضا (صفات كمميزات العمؿ
كخصائص بيئة العمؿ كالسياسات كالممارسات اإلدارية كالعبلقات اإلنسانية) كفي المقابؿ فإف عدـ الرضا

بمفيكمو العاـ ىي حالة نفسية أك ردة فعؿ تصيب األشخاص بعد تعرضيـ لظركؼ معينة مخالفة لممأمكؿ

أك المتكقع أك المتعارؼ عميو ،كتختمؼ ردكد أفعاؿ كتصرفات ىؤالء األشخاص باختبلؼ األسباب أك
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المسببات ،كما قد تختمؼ باختبلؼ التككيف النفسي ،العقائد ،الديانة ،البيئة المحيطة باإلنساف ،ككذلؾ
باختبلؼ المستكل التعميمي كالثقافي لؤلفراد.
أما تعريؼ الباحث اإلجرائي لمرضا الميني فيك :شعكر داخمي نابع مف إشباع حاجات الفرد

المختمفة مما يؤدم إلى بعث الراحة كالطمأنينة كالسعادة كىذا مف شأنو أف يدفع الفرد إلى تكظيؼ طاقاتو

كامكانياتو لمقياـ بالدكر المطمكب منو عمى أكمؿ كجو كبكقت أقصر كتكمفة أقؿ مما يعكد بالنفع عمى الفرد
كالمنشأة كالمجتمع .أك ىك محصمة الدرجة التي يحصؿ عمييا المرشد مف خبلؿ إجابتو عمى فقرات

االستبياف المعد في ىذه الدراسة لتحديد مستكل الرضا الكظيفي لو.
كاذا تحدثنا عف الرضا الميني أك الرضا عف العمؿ ،فبل يجب عمينا أف نتجاىؿ المصطمحات

المرادفة لو كىك التربية المينية كالتكافؽ الميني ،إذ إف التربية المينية تؤدم دك انر فعاالن في تنشئة األفراد
كاإلسياـ في تكامؿ بناء الشخصية المتكاممة ليـ ،حيث أف تكامؿ المعرفة اإلنسانية ليست عممية جزئية
بؿ نظرة كفمسفة كمية لمتعميـ ،كبالتالي فإف تكامؿ بناء الشخصية اإلنسانية ضركرية مف الناحية العممية
كالعممية ،كما أف التربية المينية ليا كظيفة ميمة في إكساب المتعمـ ميارات مينية ذات ارتباط بحياتو

اليكمية ،كتغرس في نفسو حب العمؿ اليدكم كالميف كبالتالي غرس االتجاىات اإليجابية في نفكس
التبلميذ ،أضؼ إلى ذلؾ ما تسيـ بو التربية المينية في مساعدة الطمبة في الكشؼ عف استعداداتيـ
كقدراتيـ كميكليـ كالذم يشتمؿ عمى التكجيو الميني كتعميـ الميف بمعناىا الكاسع سكاء مف حيث بناء

المنياج أك إعداد الكتب المدرسية كمحتكاىا أك عممية التعميـ كالتعمـ في كافة المستكيات التعميمية التي يتـ
فييا تعمـ الميف.
كالمفيكـ الحديث أك ما يعرؼ بالمفيكـ االصطبلحي لمتربية المينية فتعنى تمؾ المادة المقررة عمى

التبلميذ في مرحمة التعميـ األساسي ،مع التفاكت في طكؿ المرحمة مف نظاـ تربكم إلى آخر ،كيجرل
تدريسيا كفؽ خطة دراسية كاضحة المعالـ محددة األىداؼ ،كبالتالي يمكف القكؿ إف التربية المينية كفؽ
المفيكـ الحديث الخاص ىي تعميـ ميني في المراحؿ األكلى مف التعميـ المدرسي (التعميـ األساسي) لكنو

غير متخصص ،كال يرقى إلى مستكل اإلعداد الميني بؿ في المحصمة تييئة مينية .كأشارت الكمية العميا
لتأىيؿ المكظفيف في بريطانيا عمى تعريؼ كصفي لمتربية المينية عمى أنيا مادة تعميمية تيدؼ إلى تزكيد

الناشئة بكفايات أساسية تييئيـ لدخكؿ سكؽ العمؿ أك االلتحاؽ بالتعميـ الميني .كفي كالية أريزكنا عرفت
التربية المينية عمى أنيا ربط التعميـ األكاديمي بالعمؿ كأنو يجب أف تتكفر التربية المينية في جميع

المستكيات التعميمية ،كتعتبر التربية المينية جزء مف التعميـ العاـ ،كاف كانت ال ترتقي إلى التعميـ الميني
أم أنيا ليست إعدادان مينيان لسكؽ العمؿ( .العتيبي)67 :1991 ،

أما المصطمح اآلخر المرادؼ لمرضا الميني كىك التكافؽ الميني ،فيجد الباحث أف البعض

يستخدـ مفيكمي الرضا الميني كالتكافؽ الميني كمترادفيف كمنيـ "كيربي" الذم يشير إلى أف الباحثيف
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بشكؿ عاـ قد اعتبركا مقاييس الرضا كتقكيمات كمية تعتمد عمى االعتقاد بأف التكافؽ كالرضا مترادفاف
كىذا غير صحيح حيث إ ف التكافؽ أكثر عمكمية مف الرضا كالعبلقة بينيما عبلقة العاـ بالخاص،

فالتكافؽ يعنى بسمككيات الفرد كتفاعبلتو مع زمبلئو كتناسب قدراتو مع احتياجات العمؿ ككذلؾ اتجاه الفرد
نحك العبلقة ،أم أنو مرتبط بالجانب السمككي كالجانب الكجداني ،في حيف الرضا يعنى فقط بالجانب

الكجداني في العبلقة (االتجاه نحك العبلقة)( .سمكرم ،); :422; ،فالتكافؽ يعني القدرة عمى التكيؼ مع

الزمبلء كالمشرفيف كمتطمبات العمؿ كتطكره كالقدرة عمى حؿ المشاكؿ التي تعترضو أثناء العمؿ ،كىذا ال

يعني أف المتكافؽ في عممو يتمتع بالرضا الميني ،كاف كاف التكافؽ الميني أحد المؤشرات لمرضا عف
العمؿ ،كما أف الرضا الميني أحد المؤشرات لمرضا الحياتي بشكؿ عاـ ،فيك يعد جزءان مف التكافؽ العاـ
كأحد مظاىره ،أم أف التكافؽ الميني جزء مف التكافؽ العاـ ،كخاصة في مجاؿ العمؿ ،كأف ارتفاع درجة

التكافؽ الميني لدل العامميف مؤشر قكم عمى نجاح سير العمؿ فييا ،كتحقيؽ أىدافو عمى أكمؿ كجو،

كيؤكد السمارم ( ،46 :4228نقبل عف عكض )3;;: ،عمى أف لمتكافؽ الميني مظاىر عدة أكليا الرضا عف
العمؿ كالرضا عف جكانب معينة مف بيئة العمؿ ،كليس مف الضركرم أف يتفؽ الرضا عف العمؿ ككؿ مع

كؿ مظاىر الرضا عف الجكانب المختمفة لمعمؿ ،إذ أف الرضا يعكس رضا العامؿ عف جكانب كثيرة

مترابطة منيا مككنات بيئة العمؿ ،كطبيعة عبلقات العمؿ بزمبلئو ،ككجية نظره في رؤسائو ،التطكر

الذاتي لممؤسسة ،تماسؾ العمالة ،زيادة األجر ،الثبات في العمؿ ،التنقؿ ،سمعة كشعبية العامؿ كاستغبللو

لقدراتو بصكرة جيدة...الخ(.حكيـ)4; :422; ،

مع العمـ أف الرضا عف العمؿ ىك مجمكعة مف المشاعر السمبية كاإليجابية تجاه العمؿ الذم يقكـ

بو الفرد ،مما يترؾ أث انر مممكسان عمى مستكل أدائو كانتاجو ،كىك يرتبط بعكامؿ عديدة كالسف كالتعميـ
كالتدريب كالمينة كالشخصية ،كبذلؾ فإف الرضا الميني أك الرضا عف العمؿ أحد المؤشرات الرئيسة

لمتكافؽ الميني ،كيقصد بو العممية الدينامية المستمرة التي يقكـ بيا الفرد مف أجؿ تحقيؽ التكيؼ

كاالنسجاـ بينو كبيف المينة أك الكظيفة التي يؤدييا بكافة مستكياتيا كجكانبيا المينية كالمادية كاالجتماعية،
أك تمؾ العممية التي تنتج عف تفاعؿ الفرد مع بيئة العمؿ التي يعمؿ بيا ماديان كمينيان كنفسيان كاجتماعيان
لتحقيؽ أكبر قدر مف التكازف كبالتالي يستطيع الفرد التكيؼ مع بيئتو المينية .كلذلؾ يرل الباحث ضركرة

أف نأخذ في الحسباف عند التكظيؼ قدرة الفرد عمى التكيؼ لظركؼ كمطالب العمؿ ،ألنو بحاجة إلى أف
يتكيؼ مع نظاـ المؤسسة التي سيعمؿ بيا ،كاآللة التي سيصادقيا كركتيف العمؿ ،كمزاج رئيسو كزمبلئو،

أداء مرضيان،
كلمظركؼ الفيزيقية التي تحيط بو ،كأف يدرؾ أف رغبتو الصادقة في العمؿ كقدرتو عمى أدائو ن
ليس في ذاتيا ضمانان لقبكلو مف زمبلئو ،أك ترقيتو مف رئيسو ،عممان بأف لمتكيؼ أبعاد عديدة منيا
االندماج ،كاإلنتاجية ،كالكفاءة ،كالرضا عف األداء كالراتب كالعبلقات كالمشرفيف...الخ.
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دكاعي االىتماـ بالرضا الميني:
يعد الرضا الميني أك الكظيفي إحدل المكضكعات التي نالت اىتماما كبي ار مف العمماء كالباحثيف

بسبب أف العمؿ يعد جزءان مف الحياة اليكمية لمشخص كلو تأثيرات كبيرة عمييا كتحقيؽ الرضا في العمؿ

مف شأنو اإلسياـ في تحقيؽ الرضا عمى الحياة كجكانبيا المختمفة ،سيما مف الناحية االجتماعية كالعائمية،
لذلؾ فمف األى مية بحث تأثير الرضا الكظيفي عمى المكظفيف بشكؿ عاـ كالمرشديف بشكؿ خاص ،كدكره

في حياتيـ الشخصية كالمينية ،كأسبابو التي تؤدم إلى زيادة إنتاجيتيـ ،بما يعكد بالنفع عمييـ كعمى

مؤسساتيـ (العمرم ،)438;-438: :3;;7 ،حيث إف الرضػا الكظيفػي يمكػف أف يؤثر عمى نظرة الشخص

لنفسو كقدراتو ،فقد كجد ( )Herzbergعبلقة ارتباط بيف رضا الشخص الكظيفي كثقتو بنفسو ،مما يؤثر
عمى اتجاىو لمحياة ،كلعائمتو ،كما يؤثر عمى صحتو العضكية كالعقمية كقد يككف لػو دكر في طكؿ الحياة

أك قصرىا ،كما يمكف أف يككف لمستكل رضا العامؿ تأثير عمى حياتو الخاصة كمجكء العماؿ غير
الراضيف إلى اإلدماف عمى المخدرات ،العصبية ،الركح العدكانية ،فقداف الشيية ،كتناكؿ المنكمات ،كما أف

دراسة الرضا تنمى المكارد البشرية ،كتعزز لدييـ مشاعر االنتماء كالشعكر بالمسؤكلية كاإلبداع كالعمؿ

الخبلؽ ،كما يمكف لئلدارة التعرؼ عمى نفسيا مف خبلؿ أراء العامميف كاتجاىاتيـ ،كجكانب القصكر لدييا
كتبلفييا ،ككضع الحمكؿ المناسبة ليا ،مما يكفؿ لممؤسسة زيادة اإلنتاج كتحقيؽ المنفعة لمعامؿ ،كيؤكد

شبليؿ ( )8; :4229عمى أف ذلؾ يساعد عمى تفيـ دكافع العامميف في أعماليـ كرضاىـ الكظيفي ،كيساعد

اإلدارة عمى تصميـ بيئة تساعد عمى االستغبلؿ األمثؿ لطاقات العامميف ،بحيث يمكف اإلدارة مف التكفيؽ
بيف أىدافيا كأىداؼ العامميف كشعكرىـ بالرضا ،كالتغمب عمى شعكر السخط كاالستياء لدييـ.
إضافة إلى أف الرضا الكظيفي يحتؿ مكانة خاصة داخؿ أم منظمة باعتباره الناتج النيائي

بقاء ،حيف يككف أداء العامميف
لمحصمة جميع األنشطة بيا ،حيث إف المنظمة تككف أكثر استق ار انر كأطكؿ ن
متمي انز ،ككذلؾ فأىمية مفيكـ األداء في أم منظمة مرتبط بدكرة حياتيا كىي مرحمة الظيكر ،مرحمة البقاء
كاالستمرار ،مرحمة االستقرار ،مرحمة السمعة كالفخر ،مرحمة التميز ،كمرحمة الريادة ،كمف ثـ فإف قدرة

المنظمة عمى تخطي مرحمة ما مف مراحؿ النمك كالدخكؿ في مرحمة أكثر تقدمان ،إنما يتكقؼ عمى

مستكيات األداء بيا .كقد تبيف أف األفراد الراضيف كظيفيان يعيشكف حياة أطكؿ مف األفراد غير الراضيف
كىـ أقؿ عرضة لمقمؽ النفسي كأكثر تقدي ار لمذات كأكبر قدرة عمى التكيؼ االجتماعي كيؤكد البعض

(صبرم ،)576 :3;;6 ،عمى أف ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الرضا عف الحياة كالرضا الكظيفي ،فممرضا

الكظيفي أىمية كبيرة حيث يعد في األغمب مقياسا لمدل فاعمية األداء ،إذ كاف رضا األفراد الكمي مرتفعا
فإف ذلؾ سيؤدم إلى نتائج مرغكب فييا ،كمف ناحية أخرل فإف عدـ الرضا يسيـ في التغييب عف العمؿ

كالى كثرة حكادث العمؿ كالتأخر عنو كترؾ العمؿ أك االنتقاؿ إلى مكاف آخر كزيادة شكاكل العماؿ مف
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أكضاع العمؿ كتكجيييـ إلنشاء اتحادات عمالية لمدفاع عف مصالحيـ ،كما أنو يتكلد عف عدـ الرضا

مناخ تنظيمي غير صحي .كمف األسباب الداعية إلى االىتماـ بالرضا الكظيفي:

 .3إف ارتفاع درجة الرضا الكظيفي يؤدم إلى انخفاض نسبة غياب المكظفيف.
 .4إف ارتفاع مستكل الرضا الكظيفي يؤدم إلى ارتفاع مستكل الطمكح لدل المكظفيف.
 .5إف األفراد ذكم درجات الرضا الكظيفي المرتفع أكثر رضا عف كقت فراغيـ كخاصة مع
عائبلتيـ ككذلؾ أكثر رضا عف الحياة بصفة عامة.
 .6إف المكظفيف األكثر رضا عف عمميـ أقؿ عرضة لحكادث الشغؿ.
 .7ىناؾ عبلقة كثيقة ما بيف الرضا الكظيفي كاإلنتاج في العمؿ ،فكمما كاف ىناؾ درجة عالية
مف الرضا أدل ذلؾ إلى زيادة اإلنتاج( .صبرم)576 :3;;6 ،

النظريات المفسرة لمرضا الميني:
لقد حظي مفيكـ الرضا الميني بتفسيرات متعددة نظ انر الختبلؼ كجيات نظر الباحثيف ،كرغـ ىذا

االختبلؼ فقد اتفؽ معظـ ىؤالء الباحثيف كالمتخصصيف عمى أف الرضا الميني أك الكظيفي ىك أحد أىـ

العناصر التي تساعد عمى زيادة إنتاجية الفرد كديمكمة المؤسسة التي يعمؿ فييا كزيادة فاعميتيا ككفايتيا،
كباعتبار النظرية ىي محاكلة لتفسير دكافع العمؿ كالحاجات اإلنسانية المختمفة ،فظيرت العديد مف

النظريات التي تفسر الدكافع ككيفية استخداميا لدفع األفراد إلى العمؿ ،كتنقسـ ىذه النظريات إلى قسميف:

أ) نظريات المضمكف أك الحاجات :كتركز عمى الحاجات اإلنسانية مثؿ نظرية الحاجات (ماسمك)
كنظرية الحاجة (ألدرفر) كنظرية العامؿ المزدكج (ىيرزبرغ).
ب) نظريات المعرفية :كتركز عمى عمميات اإلدراؾ كالمعرفة مثؿ نظرية التكقيع (فركـ) كنظرية
التعزيز (سكينر) كنظرية العدالة كالمساكاة (آدمز) كنظرية اليدؼ (لكؾ).

أكال :نظريات الحاجات:
 -:1نظرية الحاجات اإلنسانية:
كرائدىا ماسمك  ،Maslowكىي مف أشير النظريات في الحاجات اإلنسانية كتسمى بنظرية تدرج الحاجات،
إذ تصنؼ الحاجات اإلنسانية في سمسمة مف ناحية كتربط ىذه الحاجات بالسمكؾ العاـ لمفرد مف ناحية

أخرل ،كيتألؼ نمكذج ماسمك لمحاجات المتدرجة مف خمسة مستكيات مرتبة ترتيبان ىرميان ،كاالفتراض
الرئيسي مف ىذه النظرية ىك أف الفرد يسعى إلى إشباع حاجاتو كىذا اإلشباع يككف بالتدرج مف الحاجات
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الدنيا إلى العميا ،كيترتب عمى عدـ اإلشباع أف يككف الفرد أقؿ قدرة عمى التكيؼ كغير صحيح كظيفيا،
كقسـ "ماسمك" مستكيات الحاجات اإلنسانية عمى النحك التالي
 -1 -1الحاجات الفسيكلكجية  :Physiological needsكىي الحاجات األساسية كالتي تيدؼ
إلى بقاء الفرد كالحفاظ عمى نكعو كالحاجة إلى الطعاـ كاألكسجيف كالراحة كالنكـ كالجنس ،كتعتبر ىذه

الحاجات فطرية عامة يشترؾ فييا جميع األفراد( .بالبيد)56 :422: ،

 -1-6حاجات األمف كالحماية  :Safety needsكىي تمثؿ حاجات الفرد إلى األمف كالسبلـ
كاالطمئناف أك االستقرار كالتخمص مف المرض أك التيديد مف قبؿ مصدر معيف ،كتبرز الحاجات إلى

األمف بعد أف تشبع نسبيا الحاجات الفسيكلكجية( .أحمد)42 :4229 ،

 -1-3حاجات الحب كاالنتماء  :Belongingness loves needsيشترؾ جميع أفراد النكع البشرم
في الحاجة إلى الحب كالمحبة كالقبكؿ ،كىي تسمى بالحاجات االجتماعية كتعتبر مف أىـ الحاجات

النفسية البلزمة لصحة الفرد النفسية ،ألف اإلنساف بطبيعتو كائف اجتماعي ال يستطيع العيش بمعزؿ عف
اآلخريف ،كال شؾ أف كؿ فرد يسعى إلى أف ينضـ إلى جماعة صديقة تبلئمو مف حيث الميكؿ كالعكاطؼ

كيجمع بينيـ رابط متيف( .أبك رمضاف)39 :4226 ،

 -1-4حاجات تقدير الذات  :Esteem or self – esteem needsكتشمؿ الحاجة لتقدير الذات
كالشعكر الشخصي باإل نجاز أك الثقة بالنفس ككذلؾ الحاجة لمتمييز كاالحتراـ مف اآلخريف ،حيث يعتبر
التقدير االيجابي لمذات مف أىـ مؤشرات الصحة النفسية السكية ،كتمثؿ ىذه الحاجات رغبة الفرد في

احتراـ الذات كاحتراـ اآلخريف لو ،ككذلؾ احترامو لآلخريف أيضا( .محيسف)3: :4229 ،

 -1-5حاجات تحقيؽ الذات  :Self – actualization needsكىي الحاجات التي تدفع الفرد إلى
تطكير قدراتو كامكاناتو الكامنة ،كيعتمد تحقيؽ الذات عمى الفيـ أك المعرفة الكاضحة لدل الفرد بإمكاناتو
الذاتية كحدكدىا كتحقيؽ طمكحاتو ،كالبد لمفرد مف أداء العمؿ الذم يتكافؽ مع قدراتو كميكلو كاتجاىاتو،

كيرل ماسمك إف كاف العمؿ الذم يقكـ بو الفرد يشبع حاجاتو يككف راضيا عف كظيفتو ،أما إذا أشبع العمؿ

بعض حاجاتو فإنو يككف غير ر ِ
اض عف عممو( .الشرايدة):2 :4232 ،

فالفرد يرغب في تأدية األعماؿ التي يحبيا كترضي رغباتو كطمكحاتو ،كتحقؽ بالتالي إشباعا

داخميا لمكنكناتو ،كيعتبر عمؿ الفرد ىك المجاؿ األساسي لتحقيؽ ذلؾ ،فإف كاف ذلؾ العمؿ ال يكفر أجكاء

مبلئمة لتحقيؽ ذات الفرد ،فيذا مف شأنو أف يخمؽ تكترات نفسية حادة لمفرد تمارس عميو ضغطا مستم انر
قد يؤدل بو إلى اإلحباط ،كتكلد عنده نكع مف التكتر كعدـ التكازف الداخمي ،األمر الذم يقكدىـ إلى

ممارسة سمكؾ ييدؼ إلى خفض حالة عدـ التكازف كالتكيؼ مف أجؿ االستمرار كالبقاء.
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لذلؾ يستمزـ كضع الفرد في المكاف أك العمؿ الذم يتناسب مع ميكلو كاستعداداتو كمؤىبلتو
كتخصصو العممي أك الفني أك الميني ،كيعتقد ماسمك الحاجة أف تحقيؽ الذات ىي الحاجة الكحيدة التي

ال يمكف أف تصؿ إلى اإلشباع التاـ إلى نياية الحياة) .الزبيدم)97 :3;;3 ،

 -6نظرية الحاجة كميتكف ألدرفر (:)Alderffr
ىي صيغة معدلة لنظرية ماسمك ،كتدكر حكؿ حاجات العمؿ حيث تنظـ ىذه الحاجات في ثبلث
مجمكعات كليس خمسة كما جاءت في نظرية ماسمك كىي:
 -4-3حاجات الكينكنة -الكجكد ) :)Existenceكيتـ إشباعيا بكاسطة الغذاء كالماء كظركؼ
العمؿ ،كىي تماثؿ الحاجات الفسيكلكجية كحاجات األمف في ىرـ ماسمك( .أبك رمضاف)18 :4226 ،

 -4-4حاجات االنتماء ) :)Related needsكيتـ إشباعيا بكاسطة العبلقات االجتماعية التبادلية
مع اآلخريف ،كىي تماثؿ حاجات االنتماء كالمكانة االجتماعية في ىرـ ماسمك.
 -5-4حاجات النمك ) :)Growthكيتـ إشباعيا مف خبلؿ قياـ الفرد بعمؿ منتج ،كأساسيا تطكير
قدرات الفرد كامكانياتو كالرغبة في النمك( .الشرايدة):5 :4232 ،

كبذلؾ نجد أف ألدرفر كماسمك قد اتفقا عمى كجكد الحاجات ،كىي تتحرؾ تدريجيا مف أسفؿ إلى
أعمى حسب أىميتيا بالنسبة لمفرد ،ككذلؾ اتفقا عمى أف الحاجات غير المشبعة ىي التي تدفع الفرد لمعمؿ

كالتكيؼ كأف الحاجات غير المشبعة أقؿ أىمية ،كاختمفا في عدة حاجات ،كأف ماسمك يفترض أف الفرد

يسعى كيبقى ساعيان إلشباع حاجاتو حتى يتـ لو ذلؾ ،أما ألدرفر فيؤكد عمى أف فشؿ الفرد في إشباع
حاجاتو العميا يزيد مف درجة دافعيتو إلشباع حاجات دنيا بديمة عف العميا( .عباس)398 :4225 ،

 -3نظرية العامؿ المزدكج (ىيرزبرغ):
طكر ىذه النظرية فردرؾ ىيرزبرغ ( )Herzbergحيث نشرىا في كتابو عاـ ; ،3;7كيشير محيسف
( )43 :4226إلى كجكد مجمكعتيف مف العكامؿ التي تحرؾ دافعية الفرد كتحقؽ لو الرضا الكظيفي ،عمما
بأف الرأم السائد قبؿ نظريتو أف الرضا الكظيفي ذك بعد كاحد ،كقد سمى المجمكعة األكلى بالعكامؿ

الدافعة كىي التي ترتبط بمككنات الكظيفة نفسيا ،كتشمؿ أىمية العمؿ بالنسبة لمفرد ،التقدير كاإلنجاز
كاالحتراـ نتيجة اإلنجاز ،العمؿ نفسو ،المسؤكلية ،احتمالية التقدـ في الكظيفة ،كالترقي في السمـ الكظيفي،
كىذه العكامؿ ىي التي تسبب الرضا الكظيفي ،كبالتالي فاف كجكد مثؿ ىذه العكامؿ في مكقؼ العمؿ،

يؤدم إلى الشعكر بالرضا كالقناعة لدل العامميف ،كلكف غيابيا ال يؤدم إلى الشعكر بعدـ الرضا.

(الشيرم)32 :1999 :
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كالمجمكعة الثانية سماىا بالعكامؿ الكقائية أك الصحية كىى التي تتعمؽ بالظركؼ المحيطة أكثر
مف مما تتعمؽ بمحتكل العمؿ (ظركؼ كبيئة العمؿ) كتشمؿ سمسمة المنظمة كاداراتيا ،العبلقة المتبادلة
بيف المشرفيف كالزمبلء ،الراتب ،اإلشراؼ الفني ،األمف الكظيفي ،الحياة الشخصية ،كظركؼ العمؿ المادية

مف إضاءة كتيكية كح اررة ،كبالتالي فإف عدـ كجكد مثؿ ىذه العكامؿ يسبب شعك انر بعدـ الرضا ،كلكف

كجكدىا ال يشكؿ بالضركرة إحساسان أك شعك انر بالرضا ،إنما يمنع حاالت عدـ الرضا ،بمعنى أنو إذا كانت
ىذه العكامؿ غير متكفرة فإنيا ستؤدم حتما إلى عدـ رضا العامميف ،كلكف تكفرىا في نفس الكقت ال يكدم

إلى تحفيز األفراد كزيادة اإلنتاجية( .بالبيد)57 :422: ،

 -4نظرية دكجالس مكجريجكر:
كفييا يقترح مكجريجكر فركضان بتقسيـ ثنائي لطبيعة األفراد ،األكلى سمبية أساسان كيطمؽ عمييا

نظرية  xأك س ،كالثانية إيجابية كيطمؽ عمييا نظرية  yأك ص ،كتفترض نظرية  xأف الفرد كسكؿ كال

يحب عممو كال يتحمؿ المسؤكلية كيفضؿ التعميمات الرسمية كالعقاب كسيمة جيدة إلنجاز عممو خكفان منو

(العقاب) ،كليس حبان بالعمؿ ،كال يرغبكف بالعمؿ ،كيحاكلكف تجنب القياـ بالعمؿ كمما أمكف ذلؾ ،كعميو
فيجب إجبارىـ أك تيديدىـ بالعقاب لغرض تحقيؽ األىداؼ ،كعمى العكس مف ىذه النظرية السمبية حكؿ

الطبيعة اإلنسانية ،يؤكد مكجريجكر عمى كجكد نظرية  yالتي ينظر فييا العامؿ إلى العمؿ عمى أنو

مصدر لمراحة كاالطمئناف ،كيستطيع تكجيو كمراقبة ذاتو كال ينتظر التيديد النجاز ميامو ،كيبحث عف

ررات إبداعية( .أحمد)3; :4229 ،
المسئكلية كليس فقط يتقبميا ،كلديو قابمية التخاذ ق ا

كيعتقد مكجريجكر أف نظرية (ص) ىي أكثر صحة مف نظرية (س) ،كلذلؾ فيك يفترض أنو لكي
تتمكف مف زيادة دافعية العامميف يجب عمى المدير مشاركة العامميف باتخاذ القرار ،كتخصيص أعماؿ

تتميز بالمسؤكلية كبتحديات عالية كعبلقات اجتماعية جيدة داخؿ المنظمة.

كلؤلسؼ ال تكجد ىنالؾ مؤشرات كافية تدعـ أيان مف فرضيات النظريتيف ،كنجد أف افتراضات كؿ

مف نظرية (س) كنظرية (ص) قد تككف مبلئمة في مكقؼ دكف اآلخر( .غكاش ،: :422: ،عف العطية،

)337 :4225

 -5نظرية عممية المقاكمة:
يؤكد الندم ) )3;9: Landyمف خبلؿ نظريتو لمرضا الكظيفي عمى دكر العمميات الفسيكلكجية في
الحفاظ عمى حالة كجدانية متكازنة ،أم أف األساس السببي لمرضا ىك فسيكلكجي ،كيشمؿ الجياز العصبي
المركزم ،كقد استخدـ طريقة لقياس الرضا الكظيفي سماىا نظرية عممية المقاكمة كالتي تعني أف رضا

الفرد عف مكافأة محددة سكؼ يتغير بطريقة منتظمة مع مركر الزمف ،رغـ أف ىذه المكافأة نفسيا تبقى

ثابتة ،فمثبل تبدك الكظيفة أكثر متعة في األسبكع األكؿ أكثر منيا بعد ست سنكات ،مف ممارسة ىذه
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الكظيفة ذاتيا ،كيرل الندم أف ثمة آلية في تككيف الفرد تساعده في المحافظة عمى حالة كجدانية متزنة،
مسركر ،فإف ىناؾ استجابة فسيكلكجية تعارض ىذه الحالة الكجدانية كتحاكؿ أف
ا
فمثبل إذا كاف الشخص

ترجع الفرد لمخمؼ إلى مستكل محايد.

كتفترض نظرية الندم أف الحاالت العاطفية المفرطة سكاء كانت إيجابية أك سمبية تؤذل الفرد.
فيمجأ إلى استخداـ الميكانيزمات اآلليات الفسيكلكجية لتقيو مف حاالت التكتر أك عدـ الرضا ،حيث تساعده

في المحافظة عمى التكازف في حالتو العاطفية ،كألنو ينظر إلى الرضا عمى أنو مف الظكاىر العاطفية كلك
جزئيا عمى األقؿ ،فإف عكامؿ التكازف العاطفي ىذه البد أف تؤدم دكرىا في تحقيؽ الرضا الكظيفي( .أبك

رمضاف)39 :4226 ،

كيرل ) )Landyبأف السبب الذم يجعؿ األفراد يختمفكف في رضاىـ الكظيفي ىك أنيـ يختمفكف فيما

يتعمؽ بمرحمة كظائفيـ الفسيكلكجية الكقائية المتطرفة .كأكضح الندم كترمبك ( )3;:2بأف نظرية عممية
المقاكمة حديثة كيصعب الحكـ عمييا إف كانت جيدة أك غير جيدة ،كاف أكدا بأنيا تمثؿ طريقة جيدة
يستعاف بيا في تككيف فكرة أكضح عف الرضا الكظيفي( .الشافعي)4: :4226 ،

ثانيا :نظريات اإلدراؾ كالمعرفة:
تعتمد ىذه النظريات في مفيكميا عمى قدرة الفرد عمى التعمـ كاكتساب المعرفة كادراؾ ما يجرم
حكلو مف مؤثرات مثيرات ،كمف ىذه النظريات :نظرية التكقع ،نظرية العدالة ،نظرية اليدؼ ،نظرية

التعزيز اإلجرائي ،كنظرية القيمة.
 -1نظرية التكقع:

طكر ىذه النظرية فيكتكر فركـ في أبحاثو المنشكرة عاـ  3;86كتعد مف النظريات الميمة في
تفسير الحفز عند األفراد ،كيشير جكىر النظرية إلى أف الرغبة القكية أك الميؿ لمعمؿ بطريقة معينة يعتمد

عمى قكة التكقع بأف ذلؾ العمؿ أك التصرؼ ستتبعو نتائج معينة ،كما يعتمد عمى رغبة الفرد في الكصكؿ

إلى تمؾ النتائج عمى النحك الذم يظير في نمكذج التكقع التالي( :أحمد)47 :4229 ،

جيد الفرد

اإلنجاز

المكافأة

تحقيؽ األىداؼ (الرضا)

كيشير النمكذج إلى أف قكة الحفز عند الفرد لبذؿ الجيد البلزـ إلنجاز عمؿ ما ،تعتمد عمى مدل
تكقعو إلى ذلؾ اإلنجاز ،كىذا التكقع األكؿ (اإلنجاز) في نظرية فركـ ،كأضاؼ فركـ أنو إذا حقؽ الفرد

انجازه فيؿ سيكافئ عمى ىذا االنجاز أـ ال؟ كىذا ىك التكقع اآلخر في النظرية نفسيا( .بالبيد)59 :422: ،

كيبيف ) (1984 ,Vroomفي نظريتو أف الدافعية لدل الفرد تحصؿ نتيجة ثبلثة عناصر ىي:
 كمية أك حجـ المكافأة التي يتطمع إلييا الفرد.
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 تقدير الفرد في احتماؿ نجاح عممو لك قاـ بمجيكد ما.
 تقدير الفرد في حصكلو عمى مكافأة مجزية بعد قيامو بالعمؿ( .الشرايدة);4 :4232 ،

أم أف سمكؾ الفرد مبني عمى تصكراتو كتحميمو لمبدائؿ المختمفة في أدائو ،كالمكازنة بيف الكمفة

كالفائدة المتكقعة لكؿ بديؿ مف البدائؿ ،إذ يسمؾ الفرد السمكؾ الذم يتكقع أف يحقؽ لو الفائدة األكبر
كيجنبو الصعكبات ،لذلؾ فإف ىذه النظرية تؤكد عمى أف ارتفاع الدافع يعتمد عمى درجة العبلقة اإليجابية
بيف الجيكد المبذكلة مف قبمو كتكقعو بأف ىذا الجيد سيؤدم إلى مخرجات متمثمة بتحسيف األداء ،كأف ىذه

المخرجات المتمثمة باألداء ستؤدم إلى المكافأة المرغكبة مف قبؿ الفرد( .بدر)83 :1983 ،

 -6نظرية العدالة في التكزيع (ىكمانز):
تكضح ىذه النظرية العبلقة بيف أداء الفرد كشعكره بعدالة المقابؿ الذم يستممو كحافز لؤلداء،

كيميؿ الفرد إلى مقارنة أدائو بأداء غيره مف الزمبلء كالحافز الذم يستممو زمبلئو ،فإذا كجد أف ىناؾ
عدالة في الحكافز فإف مستكل رضاه عف العمؿ سيرتفع كتزداد دافعيتو ،كالعكس يحدث عندما ال تككف

ىناؾ عدالة ،إذ يشعر الفرد بالغبف مما يؤدم إلى تبني سمككيات معينة منيا نقص الجيكد المبذكلة مف
قبمو أك التفريط في نكعية المنتج الذم ينتجو ،أك حتى االنسحاب مف المنظمة كالبحث عف مكاف آخر

يحقؽ لو الشعكر بالعدالة كالرضا( .أبك رمضاف )3; :4226 ،كتعتبر نظرية العدالة صيغة معدلة لمنظرية

االقتصادية حيث تركز عمى الحاجات االقتصادية ،لكنيا تيتـ بالتحميؿ الذم حصؿ في عقؿ اإلنساف قبؿ
أف يستجيب لمحافز المادم.
 -3نظرية اليدؼ:
قاـ بكضع ىذه النظرية العالـ أدكيف لكؾ ( ،)Lockإذ تقكـ فكرتيا عمى أف كضع األىداؼ يشكؿ
سببا ميما في زيادة األداء ،أم أف أىداؼ الفرد التي يتـ تحديدىا بشكؿ كاضح كيتـ إدراكيا بكضكح تعد

األساس الميـ لتحديد مقدار كدرجة الدافعية نحك إنجاز المياـ ،كذلؾ بسبب أف األىداؼ ىي التي تكجو

أفكار العامميف كأعماليـ ،فعندما يشارؾ المكظفكف في كضع أىداؼ المؤسسة ،سكؼ يككف ىناؾ قبكؿ
ليا حتى الصعب منيا ،كيمكف تقسيـ ىذه األىداؼ إلى قسميف:
أىداؼ محددة :تؤدم دك ار كبي ار في تكليد دافعية الفرد لبذؿ جيكد أكبر في ىذا المجاؿ مقارنة مع
األىداؼ العامة كالغير محددة.
أىداؼ صعبة كمقبكلة :يككف أداء العامميف الذيف يعممكف عمى إنجاز أىداؼ أقؿ صعكبة( .أبك
رمضاف)43 :4229 ،
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 -4نظرية التعزيز:
مف أىـ ركاد ىذه النظرية العالـ ( )Skinnerكيدكر محكر النظرية حكؿ العبلقة بيف المثير
كاالستجابة ،حيث ترل أف سمكؾ اإلنساف عمى نحك معيف ىك استجابة لمثير خارجي ،كالسمكؾ الذم يعزز
بالمكافأة يستمر كيتكرر ،بينما السمكؾ الذم ال يعزز سيتكقؼ كال يتكرر ،كعميو فإف فاعمية المثير تتفاكت

في إحداث السمكؾ المرغكب فيو عند األفراد حسب مرات التعزيز التي تصاحب ذلؾ السمكؾ كحسب
التأثير الذم يتركو ذلؾ التعزيز( .برنكطي)58; :4223 ،

كنظرية تعزيز السمكؾ تقترح عمى المدير أنو إذا أراد أف يحافظ عمى سمكؾ تنظيمي مرغكب فيو،
عميو أف يؤثر كيتحكـ بشكؿ فعاؿ بنتائج ىذا السمكؾ ،كأف التعزيز االيجابي ىك أكثر االستراتيجيات فعالية
في عممية المحافظة عمى السمكؾ أك تعديمو ،كما كأف ىذه النظرية تفيد المدير في مجاؿ تفسير العبلقة

بيف الرضا كاألداء ،أم أف األداء العالي الذم تـ إثابتو كتعزيزه بشكؿ كاؼ يؤدم إلى رضا عاؿ كالذم

بدكره يقكـ بالمحافظة عمى األداء الجيد( .محيسف)49 :4226 ،

 -5نظرية القيمة "لكؾ":
يرل لكؾ ( )Lockأف المحددات الرئيسة لمرضا عف العمؿ ىي قدرة ذلؾ العمؿ عمى تكفير
العكائد ذات القيمة كالمنفعة العالية لكؿ فرد عمى حدة ،كأنو كمما استطاع العمؿ تكفير العكائد ذات القيمة

لمفرد كاف راضيا عف العمؿ ،كأف العكائد التي يرغبيا الفرد ليست تماما ىي المكجكدة في نظرية تدرج

الحاجات لماسمك كانما تعتمد بالدرجة األكلى عمى إدراؾ كشعكر كؿ فرد عمى حدة بما يريده مف عكائد
كيرل أنيا تناسب كظيفتو كمستكاه الكظيفي كاالجتماعي ،كتناسب رغبتو كأسمكبو في الحياة ،فأحد كبار
المديريف كفقا لنظرية ماسمك ،يجب أف يسعى إلى تقدير كتحقيؽ الذات ،بينما كفقا لنظرية القيمة فإف

العكائد التي يرغبيا المدير قد تتضمف العكائد المادية كاألماف ،أم عكائد أخرل يراىا مناسبة ،حيث تعد

ىذه النظرية الرضا الكظيفي ما ىك إال حالة عاطفية سارة سببيا مدل إدراؾ الفرد أف الكظيفة التي يشغميا

تتيح لو ممارسة القيمة الكظيفية التي تنسجـ مع حاجاتوhttp://drber.com/ar/articles/cat- .
991/content-1066.aspx

كيتحقؽ الرضا حسب نظرية القيمة عندما يعمؿ الناس لكي يصمكا إلى أىداؼ معينة ،كينشطكف

في أعماليـ العتقادىـ أف األداء سيحقؽ ليـ ىذه األىداؼ ،كمف ثـ فإف بمكغيـ إياىا سيجعميـ أكثر رضا
عما ىـ عميو ،أم أف األداء سيؤدم لمرضا ،كحيف ننظر لمرضا كنتيجة لمكشؼ عف الكيفية التي يتحقؽ

بيا كالعكامؿ التي تسبقو كتعد مسئكلة عف حدكثو سنجد أف تمؾ العكامؿ تنتظـ في نسؽ مف التفاعبلت يتـ

كالتالي( :بالبيد)5: :422: ،
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الحاجات :لكؿ فرد حاجات يسعى إلشباعيا ،كيعد العمؿ أكثر مصادر ىذا اإلشباع إتاحة ،عمما
عنصر رئيسان الستمرار حياة اإلنساف كأنيا مكجكدة
بأف لكؾ قد فرؽ بيف الحاجة كالقيمة فاعتبر األكلى
ان

بمعزؿ عف رغباتو ،بينما الثانية فميا صفة فردية تمثؿ رغبات الفرد أيا كاف كضعو.

الدافعية :تكلد الحاجات قد ار مف الدافعية تحث الفرد عمى التكجو نحك المصادر المتكقع مف
خبلليا إشباع تمؾ الحاجات مف خبلليا.
األداء :تتحكؿ الدافعية إلى أداء نشط لمفرد ،كبكجو خاص في عممو ،اعتقادان منو أف ىذا األداء

كسيمة إلشباع تمؾ الحاجات(.الشرايدة);6 :4232 ،

اإلشباع :يؤدم األداء الفعاؿ إلى إشباع حاجات الفرد.
الرضا :إف بمكغ الفرد مرحمة اإلشباع مف خبلؿ األداء الكؼء في عممو يجعمو راضيا عف العمؿ
باعتباره الكسيمة التي تسنى مف خبلليا إشباع حاجاتو ،كاعتبر لكؾ أف الرضا الكظيفي ال يعتبر مجمكع
حاالت الرضا لمفرد مف العناصر الفردية التي تحتكييا كظيفتو ،بؿ األىـ ىك األىمية النسبية لكؿ العكامؿ

في تحديد المستكل الكمي لمرضا الكظيفي ،فإذا كانت عبلقتؾ مع رئيسؾ مثبلن أكثر أىمية مف عبلقتؾ مع

زمبلئؾ ،فاألكلى أف تعطى كزف أكبر مف الثانية في تحديد درجة رضاؾ الكظيفي( .غكامش 39: 422:،نقبل

عف شكقي)444 :4224 ،

تعقيب عمى نظريات الرضا الكظيفي:
يتضح مما سبؽ عدـ كجكد نظرية شاممة تغطي كافة عناصر الرضا الكظيفي ،كال تكجد نظرية

كاحدة تفسر جميع حاالت الرضا أك عدمو ،بؿ تكجد عدة نظريات تمثؿ كجيات نظر متباينة ذات
المنطمقات النظرية المختمفة ،كأف كؿ نظرية مف النظريات السابقة حاكلت تفسير السمكؾ اإلنساني

كدافعيتو كدرجة رضاه كطرائؽ تحفيزه مف زاكية محددة ،كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ أداء كزيادة
الكفاءة اإلنتاجية ،كاف كانت جميعيا قد ركزت عمى المفاىيـ األساسية لمرضا كالحاجات كالرضا كالرغبات
كاإلشباع باعتبارىا مضاميف أساسية لمرضا ،كبذلؾ فإف كؿ منيا ليا سمبياتيا كايجابياتيا ،كعميو فإف

الباحث يكصي قادة المؤسسات التربكية كغيرىا أال يتقيدكا بنظرية كاحدة ،بؿ يمكنيـ االستفادة مف كؿ ىذه

النظريات في تكجيو سمكؾ المرشديف لمساعدتيـ عمى الشعكر بالراحة كاالطمئناف كيزيد مف كفاءتيـ

اإلنتاجية.

قياس الرضا الميني:
إف قياس الرضا الكظيفي ييـ كبل مف عمماء النفس كالمديريف ،فكثي ار مف الق اررات اإلدارية

تفحص كتدرس حسب مدل تأثيرىا عمى الرضا الكظيفي ،كعميو فقد كاف تطكير قياس الرضا الكظيفي
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ىدفا جكىريا لبحكث العمكـ السمككية ،فنجد بعض المؤسسات التي تقكـ بمسكحات دكرية لقياس الركح
رراتيا اإلدارية كتطكيرىاCherrington,, 1989: 308) ،
المعنكية ،كتستعمؿ نتائج ىذه المسكحات في بناء ق ا

عمما بأف قياس الرضا ىك مشاعر كأحاسيس تكجد داخؿ اإلنساف ،فبل يمكف قياسو مباشرة ،مثؿ قياس

خط طكؿ أك عرض مبنى مثبل ،كالميتميف يعنكف بقياس الرضا الكظيفي إلعطاء داللة أك مؤشر عمى
كجكد مستكل معيف مقبكؿ مف الرضا بالعمؿ ،كيفيد في عممية رسـ السياسات بغرض تنمية الرضا
الكظيفي لمعامميف ،كىذه الدالالت يمكف إدراكيا مف خبلؿ بعض االنطباعات ،كىذا يعني أف المكظفيف
يخمنكف إلى أم درجة لدييـ رضا أك عدـ رضا عف كظائفيـ ،كيمكف حصر الطرائؽ كاألساليب

المستخدمة في الكقت الحاضر في نكعيف مف المقاييس:

 .3النكع األكؿ :المقاييس المكضكعية ،حيث يمكف قياس اتجاىات العامميف كرضاىـ عف طريؽ
اس تخداـ أساليب قياس معينة مثؿ :معدؿ الغياب ،معدؿ ترؾ الخدمة ،معدؿ الحكادث في
العمؿ ،كذلؾ معدؿ الشكاكل ،كمستكل إنتاج المكظؼ.
 .4النكع الثاني :ىي المقاييس التي تعتمد عمى جمع المعمكمات مف العامميف باستخداـ كسائؿ
محددة مثؿ صحيفة االستقصاء أك االستبياف التي تستخدـ مجمكعة مف األسئمة الخاصة
بالرضا الكظيفي ،أك باستخداـ طريقة المقاببلت الشخصية التي يجرييا الباحثكف مع العامميف

في المنظمة(.أبك رمضاف)66 :4226 ،

كيمكف لنا إجماؿ طرائؽ قياس الرضا الميني فيما يمي:
التصنيؼ األحادم الشامؿ :كيشمؿ إعطاء استجابات لسؤاؿ معيف مف قبؿ المكظفيف ،حيث تككف
األسئمة كتابة أك شفاىة بحيث تدكر ىذه األسئمة حكؿ مشاعر المكظفيف عف جكانب عمميـ المختمفة،
كىناؾ أساليب متعددة لصياغة تمؾ األسئمة تتمثؿ في:
 .3أسئمة مفتكحة.
 .4أسئمة االختيار مف متعدد.
 .5تكممة الجمؿ.
االستبيانات ذات المقاييس المقننة  :Rating scales and Questionnairesىي مف أشير
المداخؿ لقياس الرضا عف العمؿ كىناؾ أنكاع عديدة منيا:
أ -استبانة مينيسكتا ( :Minnesota )MSQىك مقياس شائع االستخداـ كمقياس تقدير يطمب مف
العامميف أف يحددكا أك يقدركا مستكيات رضاىـ أك عدمو لعشريف جانب مف جكانب المينة بما

في ذلؾ كفاءة المشرؼ كظركؼ العمؿ كفرص التقدـ كالتعكيضات كتنكع الكاجبات كمستكل
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المسؤكلية ،كيتراكح مقياس التقدير ذاتو بيف راض جدان إلي غير راض جدان( .ريجيك،
;;;)493<3

ب -استبانة كصؼ المينة  :)JDI( Job Descriptive Indexكىي صيغة مختصرة الستبانة
مينيسكتا لمرضا الميني كىي تقيس خمس أبعاد المينة ذاتيا ،األجر ،فرص الترقية ،اإلشراؼ،
الزمبلء ،كضمف كؿ بعد مف األبعاد الخمسة قائمة بكممات أك جمؿ قصيرة ،كعمى العامؿ أك

المكظؼ أف يحدد ما إذا كانت كؿ كممة أك جممة تصؼ شعكره تجاه المينة أـ ال باستخداـ

إجابات ثابتة نسبيا ،كلكؿ كممة أك جممة قيمة رقمية تكضح مستكيات الرضا الميني ،كفى
النياية يعطينا حاصؿ جمع التقديرات عمى األبعاد الخمسة مستكيات الرضا الميني عف كؿ
بعد ،كيمكف جمع القيـ الرقمية لؤلبعاد الخمسة لتعطينا قيمة رقمية عامة لمستكل الرضا

الميني العاـ كقد تـ استخداـ ىذا المقياس عمى نطاؽ كاسع جدا في مجاؿ بحكث عمـ النفس

الصناعي كالتنظيمي( .التكيجرم)3: :3;:: ،

ج -أسمكب المقابالت الشخصية :كقد تككف المقاببلت رسمية أك غير رسمية ،كمخططا ليا أك
غير مخطط ،كىي أكثر فعالية في معرفة الرضا عند العامميف كخاصة إذا كاف حجـ المؤسسة

صغيرا( .أبك شمالة)5: :42332 ،

كمف عيكب المقابمة الشخصية خكؼ العامميف مف اإلفصاح عف أرائيـ كمشاعرىـ الحقيقية كمف
المعتاد أف يسأؿ العامؿ عف النكاحي التي ترضيو كتمؾ التي يضيؽ بيا في عممو ،كأفضؿ مف ذلؾ أف

يشجع عمى الكبلـ في حرية عف عممو كعف أية مشكمة خاصة بالعمؿ ،كيستطيع أخصائي المقابمة أف

يستنتج الظركؼ التي ترضي العامؿ أك تسكؤه مف أسمكبو في الحديث كميمو أك عزكفو عف مناقشتيا.

(حرز ا﵀ ،76 :4229 ،نقبلن عف عبد الغني)559 :4224،

د -المالحظة :كىي مف أىـ الكسائؿ في جمع المعمكمات ،كفييا يقكـ المبلحظ بالحصكؿ عمى
معمكمات عف السمكؾ الفعمي لمعامميف في المكاقؼ الكاقعية ،كالذم يدؿ بدكره عمى درجة رضا

العامميف عف أعماليـ.

كبصفة عامة فاف مقاييس الرضا عف األداء الميني (الكظيفي) تيدؼ إلى:
 معرفة كيفية اختبلؼ مؤشرات كمحددات الرضا الكظيفي بيف جماعات كأقساـ العمؿ المختمفة
في المنشأة ،فقد تككف ىذه الجماعات إما إدارات أك مستكيات كظيفية أك ربما جماعات مف العامميف ذكم
خصائص كسمات مشتركة مثؿ السف ،النكع ،الحالة االجتماعية ،كمف ثـ التكصؿ لمتكسط عاـ الرضا بيف

المجمكعات عمى مستكل المنشاة ،كمحاكلة الربط بيف مستكل الرضا كبعض السمككيات كالظكاىر

السمككية في المنشاة كالتغيب كالتمارض كترؾ العمؿ.
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 الحاجة إلى دراسة االرتباط أك العبلقة بيف مستكل الرضا الكظيفي كبعض السمككيات كالظكاىر
السمككية األخرل في أقساـ المنشاة مثؿ التغيب كالتمارض كاالستقاالت ،خاصة إذا تـ القياس عمى مستكل

كؿ جماعة أك إدارة مف جماعات كادارات المنشاة( .عبد الخالؽ ):3 :3;;4 ،كبذلؾ فإف النتائج التي تيدؼ
مقاييس الرضا إلى معرفتيا تتفاكت مف مقياس إلى أخر ،كمف تنظيـ ألخر.

كلتكضيح ذلؾ فقد اعتبر عمماء النفس السمككيكف كلمدة طكيمة مف الزمف أف الرضا يقكد إلى

مستكم عاؿ مف األداء لمعمؿ ،كقد انبثؽ ىذا االعتقاد مف تجارب "ىكرثكف" ،إال أنو في اآلكنة األخيرة
أخذ البعض اآلخر مف ىؤالء العمماء يقمب افتراضات العبلقات العامة ،كأصبح االفتراض يدؿ عمى أف
أداء العمؿ ىك الذم يقكد إلى الرضا (Mitton, 1981).بمعني أنو إذا قاـ الفرد بعممو بصكرة جيدة ،ثـ
ككفئ عمي ذلؾ فإف العمؿ حتما سيؤدم إلى الرضا ،لذا فقد اعتبر الرضا عامبل تابعا بدال مف ككنو
عامبل مستقبل .كقد دلت نتائج كثيرة مف الدراسات عمى كجكد عبلقة سببية بيف األداء كالرضا الكظيفي،

بمعنى إف الرضا المرتفع ينتج عنو أداء مرتفع كالعكس صحيح ،كسبب ذلؾ إف المكظؼ الراضي عف
العمؿ تزداد درجة حماسو لمعمؿ ككالئو لممنظمة ،فينعكس ذلؾ عمى ارتفاع إنتاجيتو كأدائو .مع ضركرة

عدـ التعميـ حكؿ عبلقة الرضا باألداء الكظيفي خاصة في األعماؿ ذات الطابع الذىني كالتي تنخفض

درجة اآللية فييا ،إذ نجد حاالت يرتفع فييا الرضا كينخفض األداء(.عبد الخالؽ);2 :3;;4 ،

كىذا ما دفع الباحث لمبحث عف طبيعة العبلقة بيف الرضا الميني كاألداء الميني (متمثمة

باستخداـ الكفايات اإلرشادية في ىذه الدراسة) ،حيث تعتبر العبلقة بيف الرضا الميني كمستكل األداء
كاإلنجاز مف القضايا الجدلية التي أثارت نقاشان حادان بيف الباحثيف في ىذا المجاؿ ،كعميو فقد اختمفت
كجيات النظر في تفسير العبلقة بينيما حيث تكصمت بعض الدراسات إلى كجكد عبلقة معقدة بيف

المتغيريف ليست باتجاه كاحد ،كعف كجكد عبلقة عكسية بيف الرضا كدكراف العمؿ كالتغيب ككذلؾ كشفت
الدراسات عف كجكد عبلقة بيف عدـ الرضا كالسرقة ،فضبلن عف أف الصحة النفسية كالبدنية مف النتائج
الكاضحة لمرضا عف العمؿ ،مع ضركرة عدـ التعميـ حكؿ ىذه العبلقة خاصة في األعماؿ ذات الطابع

الذىني ،حيث إف العبلقة تعكد ألسباب عدة منيا ىيكؿ العمؿ كأساليب الرقابة ،إضافة إلى أف رضا الفرد
عف عممو يككف محصمة عدة عكامؿ كىي الرغبة ،القدرة ،كبيئة العمؿ...الخ( .أبك رمضاف)64 :4226 ،

مظاىر عدـ الرضا الميني أك سكء التكافؽ الميني:
إف سكء التكافؽ في مجاؿ معيف يككف لو صداه كأثره في المجاالت األخرل ،فاإلنساف كحدة

جسمية نفسية اجتماعية ،كاف اضطرب جانب منيا اضطربت لو سائر جكانبيا ،كسكء التكافؽ ليس
مقصك انر عمى العماؿ كالمكظفيف ،بؿ يتجاكز ذلؾ إلي كؿ الفئات العاممة كغير العاممة ،فإذا كاف ىناؾ

عماؿ مشكمكف فيناؾ أيضا رؤساء مشكمكف ،كآباء كأطفاؿ كأزكاج كمدرسيف...الخ ،غير متكافقيف كال
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يشعركف بالرضا كبناء عميو ال يعتمد التكافؽ الميني عمى اختيار عماؿ أكفاء كتكجييـ التكجيو السميـ فقط
بؿ يعتمد عمى ديناميات القيادة في اإلدارة الناجحة ،كظركؼ العمؿ ،كتمبية كاشباع حاجات األفراد ،مدل
تقدـ الفرد...الخ.

كيتعرض العاممكف كغيرىـ مف العامميف باعتبارىـ يسعكف إلى إقامة عبلقات إيجابية كالسعي نحك
التميز كالتقدـ الميني...الخ إلى حاالت مف سكء التكافؽ نتيجة لتأثير أحد العكامؿ أك مجمكعة مف العكامؿ
المتفاعمة مما يؤثر عمى أسمكب كشكؿ خدمتيـ ،كينشأ سكء التكافؽ الميني مف عكامؿ شخصية ترجع إلى
العامؿ نفسو ،كنقص في اجتياده أك استعداده أك تدريبو أك لعدـ تناسب قدراتو مع نكع عممو ،أك مف

اعتبلؿ صحتو الجسمية كالنفسية ،نتيجة أم خمؿ في التككينات الجسمية مما يكدم إلي خمؿ في كظائفيا،
كىذا بدكره سيؤثر عمى الكظائؼ النفسية المختمفة ،حيث إف اإلنساف كحدة جسمية نفسية كاحدة ال يمكف
فصميا عف بعضيا البعض ،فبل يمكف فصؿ التككيف البيكلكجي عف التككيف النفسي ،بؿ إنيما معا يككناف
كحدة متكاممة ،ككذلؾ الحالة النفسية أك المزاجية لئلنساف ،كاضطراباتو االنفعالية كالنفسية كالصراع كالقمؽ

كاإلحباط الذم يعيشو ،فضبلن عف سماتو الشخصية كاستعداداتو لمعمؿ كميكلو كرغباتو كطمكحو...الخ،

كما ينشأ أيضا مف عيكب في البيئة المادية كالبيئة االجتماعية...الخ كغالبا ما ينشأ مف تضافر العكامؿ

الشخصية كالخارجية مع بعضيا البعض.

كلسكء التكافؽ مظاىر شتى كدرجات تختمؼ في شدتو ،فقد يبدك في صكرة انحراؼ خفيؼ أك

سمكؾ غريب ال يكاد يكصؼ بالشذكذ ،أك في صكرة مشكمة سمككية كقضـ األظافر أك العناد أك السرقة أك
الكذب أك التمرد أك االنطكاء ،كمف ىذه المظاىر المصاحبة لسكء التكافؽ قمة إنتاج الفرد ،كعدـ شعكره

بالسعادة كالرضا ،كتدىكر عبلقاتو داخؿ كخارج العمؿ كغيرىا مف عبلمات اعتبلؿ الصحة النفسية.

(راجح)471 :1982 ،

كقد يبدك في صكرة أشد عنفا كاألمراض النفسية  ،Neurosesكاألمراض النفس جسمية كاالنحرافات
الجنسية كاإلجراـ...الخ ،كأخطر ضركب سكء التكافؽ ىك األمراض العقمية  ،Psychosesتمؾ األمراض
التي تجعؿ الفرد غريبا عف نفسو كعف الناس ،فيسمؾ سمككيات غريبة ،يجيؿ الزماف كالمكاف ،كيصدر

أحكاـ خاطئة ،كال يحافظ عمى عممو كأسرتو ،كقد يككف خط ار عمى نفسو كعمى الناس ،مما يتطمب مف
المجتمع عزلو كاإلشراؼ عميو كعبلجو( .طو) 31 :1992 ،

كىناؾ مظاىر متعددة لسكء التكافؽ الميني أك لعدـ الرضا الكظيفي تمثؿ عجز الفرد عف
التكيؼ السميـ مع ظركؼ عممو المادية أك االجتماعية معا ،نذكر منيا :قمة اإلنتاج مف ناحيتي الكـ
كالكيؼ ،اإلكثار مف الحكادث كمف األخطاء الفنية ،إساءة استخداـ اآلالت كاألدكات كالمكاد الخاـ ،كثرة

التغيب كالتمارض بعذر أك بدكف عذر كاالنتقاؿ مف عمؿ آلخر ،البلمباالة كالتكاسؿ كالشعكر باالكتئاب،

اإلسراؼ في الشككل أك التمرد أك المشاغبة ،كثرة االحتكاؾ بالزمبلء كالرؤساء كالمرؤكسيف ،عدـ
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االنضباط لتعميمات المصنع أك الشركة أك المؤسسة ،كتحريض الزمبلء عمى الشككل مف المكائح ك نظاـ
العمؿ كالترحيب بحركات التمرد كالتذمر.
كيجب مبلحظة أف بعض األفراد قد ال يترككف العمؿ بالرغـ مف عدـ رضاىـ عنو كخصكصان

أكلئؾ الذيف لدييـ فرص بسيطة لبللتحاؽ بعمؿ جديد ،كالذيف لدييـ مطالب اقتصادية كثيرة( .الخيرم،
 2008نقبل عف العزة ،عبد اليادم)1999 ،

أسباب الرضا الميني:
ال يتحقؽ الرضا الميني لمعامميف إال بتكافر مجمكعة مف األسباب أىميا:
 شعكر الفرد بأف الكظيفة تشبع كتمبي حاجاتو األكلية كالشخصية ،كذلؾ شعكره باألمف كاالستقرار. تحقيؽ تكقعات الفرد الذاتية كالراتب ،احتراـ الذات ،المكانة الكظيفية ،فرص الترقي فيالعمؿ...الخ.

 تكفر ظركؼ عمؿ داعمة ،مثؿ العمؿ في بيئة غير خطرة ،كمريحة مف حيث التجييزات كالمعداتالمبلئمة لمعمؿ ،كذلؾ عند تكفر العكامؿ الفيزيقية المناسبة كاإلضاءة كالتيكية كالح اررة

المناسبة...الخ.

 تكفر بعض الخصائص الشخصية كقدرة الفرد عمى تحمؿ الضغكط كالتأقمـ معيا ،كقدرتو عمىمكاجية المشاكؿ كحميا ،كعمى خمؽ عبلقات جيدة مع الزمبلء كالرؤساء في العمؿ...الخ.

كما أف ىناؾ عكامؿ شخصية تؤثر عمى الرضا عف العمؿ مثؿ العمر ،كمستكل التعميـ ،فقد أظيرت

بعض الدراسات كجكد عبلقة ارتباط إيجابية بيف عمر األفراد كبيف درجة رضاىـ عف العمؿ ،إذ انو كمما زاد

عمر الفرد ،زادت درجة رضاه عف العمؿ كاستق ارره فيو ،كقد يككف السبب ىك أف طمكحات الفرد في بداية
عمره الكظيفي مرتفعة ،كبالتالي ال تقابميا في أغمب األحياف الحاجات التي يشبعيا كاقع العمؿ ،كيترتب عميو

قمة رضاه ،بينما مع كبار السف يصبح الفرد أكثر كاقعية ،كتنخفض طمكحاتو ،كبالتالي غالبا ما تتكافؽ
طمكحاتو بدرجة كبيرة مع الحاجات التي يشبعيا عممو ،كيترتب عمى ذلؾ زيادة رضاه الكظيفي ،كذلؾ فإف

درجة التعمـ ليا تأثير عمى الرضا عف العمؿ ،فقد تبيف مف بعض األبحاث أف العامؿ األكثر تعمما يككف أقؿ
رضا عف العمؿ مف العامؿ األقؿ تعمما ،كيرل الباحث أف ىذا األمر طبيعي حيث أف أىداؼ كطمكح الفرد

المتعمـ أكبر بكثير مف أىداؼ كطمكح الشخص العادم غير المتعمـ.
ككذلؾ كمما كاف العمؿ محط اىتماـ لحياة العامؿ ،فذلؾ يعنى أف العمؿ ميـ جدا بالنسبة لو مف أجؿ
معيشتو ،كقد كجد أف ىناؾ رضا عف العمؿ مف قبؿ األفراد إذا كجدكا بأف عمميـ بو شيء مف التحدم ،كبو
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فرص لمنمك كالترقي ،كذلؾ إذا جعمت اإلدارة األفراد يعممكف ضمف فرؽ عمؿ ،كقامت اإلدارة بإعطائيـ مياـ
خاصة لمقياـ بيا.
كعندما يككف المدير قائدا جيدا لمعامميف ،متفيمان ليـ كلمشاكميـ ،كيشاركيـ في اتخاذ الق اررات ،فيذا

مف شأنو أف يحفز العامميف عمى أداء األعماؿ بصكرة أفضؿ ،كالنضاؿ مف أجؿ التفكؽ في عمميـ.

كأف األعماؿ ذات القيمة المتدنية ،يترتب عمييا انخفاض الرضا الكظيفي ،كعامؿ النظافة مثبل ،أما

إذا كاف العمؿ ذك قيمة عالية ،فإف الرضا الكظيفي لمفرد سيككف مرتفعان كمدير في شركة.

كيككف الفرد راضيا عف عممو عندما يشعر بأف المنظمة تكافئو بعدؿ ،نتيجة األعماؿ التي يقكـ

بإنجازىا.

كنجد أف الفرد يشعر برضا كظيفي عاؿ عندما يممؾ السمطة المناسبة التي تخكلو القياـ بممارسة
أعمالو ،كانجاز كاجباتو( .المرنخ)60 -59 :2004 ،

كيرل الباحث أف أىـ العكامؿ التي تساعد عمى تحقيؽ الرضا الميني أك الكظيفي ،ىك مقدار الراتب
أك األجر الذم يتقاضاه المكظؼ ،كىؿ يشبع حاجاتو األساسية أـ ال؟ فيك يؤثر بصكرة إيجابية عمى رضاه
عف عممو ،كعمى أدائو كانتاجيتو إذا كاف مرتفعا ،بينما مف الممكف أف ينعكس مقدار الراتب أك األجر المتدني

عمى رضا العامؿ كأدائو بصكرة سمبية ،كذلؾ فإف سمـ الركاتب المتدني قد يككف سببا في ابتعاد كثير مف
المرشحيف األكفاء عف العمؿ في المنشأة أك المؤسسة ،لذا فمف الضركرم أف يتـ تقدير التعكيض المالي
لمعامؿ كفؽ معايير عممية كمكضعية تكخيا لمبدأ العدالة في األجكر ،كىذا (الراتب) سبب انتقاؿ كثير مف
مكظفي السمطة الكطنية (ك ازرة التربية كالتعميـ كغيرىا) إلى ككالة الغكث الدكلية.

العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الميني:
أف تحديد العكامؿ المؤثرة في الرضا الميني ليست باألمر اليسير كذلؾ ألنيا كثيرة كمتعددة ،حيث
يتعمؽ الرضا الميني بالفرد كالبيئة ،المذيف يتسماف بالحركة كاالستمرار ،كقد تعددت البحكث كالدراسات

التي تناكلت العكامؿ المؤثرة في الرضا الميني ،كأكد ىيرزبرج ( )Herzbergعمى أف ىناؾ نكعاف مف
العكامؿ ىما مصد ار الرضا كعدـ الرضا ،النكع األكؿ كىي (العكامؿ الدافعة) كالتي تؤدم إلى الرضا كتكجد

في محتكل العمؿ كطبيعة الكظيفة ذاتيا ،كالمسؤكليات التي تتضمنيا الكظيفة ،كفرص التقدـ كالنمك

الكظيفي ،أما النكع الثاني فيي (العكامؿ الكقائية) كالتي يؤدم غيابيا إلى عدـ الرضا كترتبط ىذه العكامؿ

بمحيط الكظيفة كبيئتيا ،)Harold, 1977: 7( .كتبيف أف ىناؾ العديد مف العكامؿ المؤثرة عمى الرضا

الكظيفي كالتي تسيـ إسياما مباشر كغير مباشر في خمؽ الرضا الكظيفي كتحديد مداه ،مع مبلحظة أف
بعض الجماعات أكثر رضان عف العمؿ مف غيرىا ،مف ذلؾ:
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 أ ف العامميف في الكظائؼ اإلدارية كالمينية المتخصصة أكثر رضا عف العمؿ مف مجمكعةالعامميف في الكظائؼ اليدكية كالعماؿ.
 أف الناس األكبر سنان بكجو عاـ أكثر رضا عف عمميـ بالمقارنة مع صغار السف. أف األفراد الذيف لدييـ خبرة أكثر في العمؿ أكثر رضان ممف ىـ أقؿ خبرة. أف النساء كاألقميات أقؿ رضان عف العمؿ مف الرجاؿ كمجمكعات األغمبية نظ انر ألف النساءكاألقميات يقعكف ضحية التحيز .كيمكف تصنيؼ ىذه العكامؿ إلى:
 عكامؿ ذاتية (شخصية) تتعمؽ بالعامميف أنفسيـ. عكامؿ تنظيمية (مؤسساتية) ترتبط بالتنظيـ داخؿ المؤسسة. عكامؿ بيئية كىي ترتبط ببيئة الفرد كثقافة المجتمع الذم يعيش فيو. عكامؿ مرتبطة بالكظيفة نفسيا. عكامؿ مرتبطة بمحيط الكظيفة أك إطارىا .كسكؼ نعرض بشيء مف التفصيؿ بعض ىذهالعكامؿ.
كيتضح مما تقدـ أف ىناؾ مجمكعة كبيرة مف العكامؿ المؤثرة في الرضا الميني أك الكظيفي

يصعب تحديدىا كحصرىا بشكؿ شامؿ غير أف الباحث رأل أف يختار مجمكعة مف العكامؿ التي كردت

في البحكث كالدراسات كالتي يمكف أف تشكؿ بحد ذاتيا العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي(Chruden & ،
)Sherman,1972 :313

أكال :مجمكعة العكامؿ الذاتية:
كمنيا :العمر كالجنس كالحالة االجتماعية ،سنكات الخبرة ...كغيرىا كالتي سكؼ نكضحيا فيما

يمي نتيجة تشابييا مع متغيرات الدراسة الحالية:

عالقة الرضا الميني بالعمر :تبيف كجكد عبلقة ارتباطيو إيجابية بيف العمر كدرجة الرضا
الكظيفي ،أم كمما زاد عمر الفرد كمما زادت درجة رضاه عف العمؿ ،كقد يككف السبب في ذلؾ أف
طمكحات المكظؼ في بداية عمره تككف مرتفعة ،كبالتالي ال يقابميا في أغمب الحاالت الحاجات التي

يشبعيا الكاقع الفعمي لمكظيفة ،كيتسبب ذلؾ في عدـ الرضا الكظيفي ،كلكف مع تقدـ العمر يصبح الفرد

أكثر كاقعية كتنخفض درجة طمكحاتو ،كيرضى بالكاقع الفعمي ،كيترتب عمى ذلؾ زيادة الرضا الكظيفي،
(دكيدار.)6: :3;;7 ،
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عالقة الرضا الميني بالجنس :إف الدراسات التي تمت حكؿ العبلقة بيف الرضا الكظيفي كالجنس
تعد متناسقة ،كالعبلقة بينيما مف أكثر القضايا المثيرة لمجدؿ فيما إذا كاف مستكل أداء النساء ىك في نفس
مستكل أداء الرجاؿ ،حيث تشير الدراسات إلى أف ىنالؾ القميؿ مف االختبلفات الفردية بيف النساء كالرجاؿ

كالمؤثرة عمى أداء العمؿ ،حيث تكصمت االفتراضات بعدـ كجكد اختبلفات أساسية في إنتاجية العمؿ بيف

الرجاؿ كالنساء كبنفس األسمكب فإنو ال تكجد دالئؿ تشير إلى أف الجنس يؤثر عمى الرضا عف العمؿ،
حيث أشارت بعض الدراسات في ىذا الشأف إلى أف الرجاؿ أكثر رضا مف النساء ،في حيف تكصمت

دراسة عكض ( ) 1976إلى أف الذككر أقؿ رضا عف عمميـ كأف اإلناث أكثر رضا عف عمميف ،كأنيف
أكثر كفاية كصبلحية لمعمؿ ،كأيضا فقد تكصمت دراسة عبد القادر ( )4222إلى النتيجة السابقة.
كمف بيف القضايا التي تزيد مف درجة االختبلؼ بيف الجنسيف بشكؿ خاص ،أف يككف لدل العامؿ

أطفاؿ في سف الدخكؿ لممدرسة ،حيث أف األميات العامبلت يفضمف العمؿ الجزئي كجداكؿ عمؿ مرنة
كذلؾ لمقياـ بكاجباتيف العائمية( .أبك رمضاف 2008 ،نقبل عف العطية 44:2003 ،ككشركد)474 :1995 ،

عالقة الرضا الميني بمستكل التعميـ :بينت دراسة (بدر) غياب الفركؽ المعنكية بيف متغير
المستكل الدراسي كبيف الرضا الكظيفي ،كىذا يتعارض مع دراسة (مقرض) التي أكدت أف العامؿ األكثر
تعممان يككف أقؿ رضان عف العمؿ مف العامؿ األقؿ تعممان ،كربما يرجع السبب في ذلؾ إلى أف طمكحات

الفرد األكثر تعممان مرتفعة ،كبعض الدارسيف أشاركا إلي أف الحاصميف عمى شيادة جامعية أقؿ رضا مف

الحاصميف عمى الثانكية العامة كأف ىؤالء بدكرىـ كانكا أقؿ رضا مف المكظفيف الحاصميف عمى درجات

دراسية أقؿ مف الثانكية العامة( .محيسف)15 :1999 ،

عالقة الرضا الميني بالمركز الكظيفي :بالنسبة لمكظيفة التي يشغميا الفرد ،فميا تأثير عمى الرضا
الكظيفي ،فالعاممكف في الكظائؼ اإلدارية كالمينية المتخصصة أكثر رضا عف العمؿ مف مجمكعة
العامميف في الكظائؼ اليدكية كالعماؿ أك بالميف األقؿ في المستكل اإلدارم كىناؾ عكامؿ تتعمؽ كذلؾ
بمستكل الدافعية لدل الفرد ،كمدل تأثير دكافع العمؿ لدل الفرد( .دكيدار)6: :3;;7 ،

عالقة الرضا الميني بالحالة االجتماعية :ال تكجد دراسات كافية يمكف مف خبلليا الكصكؿ إلى
استنتاجات حكؿ تأثير الحالة االجتماعية عمى اإلنتاجية ،كلكف الدراسات تشير باستمرار إلي أف المتزكج
لديو غيابات أقؿ كمعدؿ دكراف أقؿ ،كأكثر رضا عف العمؿ مقارنة بزمبلئو غير المتزكجيف ،حيث إف

الزكاج يؤدم إلي تزايد المسؤكليات مما يجعؿ مف االستقرار في العمؿ أكثر أىمية( .حكيحي)13 :2008 ،

عالقة الرضا الميني بسنكات الخبرة :تشير الدراسات إلى أف سنكات الخبرة لممكظؼ تعد العامؿ
األكثر ثباتا في تكقع الرضا عف العمؿ مقارنة بالعمر ،كأف األفراد الذيف لدييـ خبرة أكثر في العمؿ أكثر

رضان ممف ىـ أقؿ خبرة ،كذلؾ يعكد لعامميف األكؿ أف العامؿ كمما زادت سنكات خدمتو زاد تمكنو مف
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العمؿ ،ناىيؾ عف تكيفو مع ظركؼ العمؿ بشكؿ عاـ ،كالعامؿ اآلخر يعكد لزيادة األجر مع زيادة سنكات
الخدمة ( .دكيدار) 6: :3;;7 ،

ثانيان :مجمكعة العكامؿ التنظيمية:
ىي عكامؿ تتعمؽ بالتنظيـ ذاتو ،كما يسكد ىذا التنظيـ مف أكضاع أك عبلقات كظيفية ترتبط

بالكظيفة كالمكظؼ ،كمف ىذه العكامؿ عمى سبيؿ المثاؿ:

الرضا عف الكظيفة :كتتضمف إتاحة فرصة إلبراز ميارات كقدرات الفرد ،كاتاحة فرصة لممبادرة
كاالبتكار ،كتتيح الكظيفة الفرصة لممكانة االجتماعية المناسبة ،كيمثؿ محتكل العمؿ كما يتضمنو مف

مسؤكلية كصبلحية كدرجة التنكع في المياـ أىمية لمفرد ،حيث يشعر الفرد بأىميتو عندما يمنح صبلحيات

إلنجاز عممو ،كلذلؾ يرتفع مستكل رضاه عف العمؿ.

الرضا عف األجر :حيث يعد األجر كسيمة ميمة إلشباع الحاجات المادية كاالجتماعية لؤلفراد ،كقد
أشارت الكثير مف الدراسات إلى كجكد عبلقة طردية بيف مستكل الدخؿ كالرضا عف العمؿ ،فكمما زاد

مستكل دخؿ األفراد ارتفع رضاىـ عف العمؿ ،كالعكس ىك الصحيح (عباس ،)167 :2003،كيتضمف تناسب

األجر مع العمؿ ،كتناسب األجر مع تكمفة المعيشة ،كاتباع سياسة المكافآت الحافزة كالمتكررة ،فيما يعرؼ
بعدالة العائد التي أكضحيا آدمز صاحب نظرية العدالة ،باف الفرد يقارف معدؿ عكائده المستممة قياسان

بمدخبلتو (مياراتو ،قابميتو ،خبراتو ،مستكل تعميمو...الخ) مع معدؿ عكائد األفراد العامميف معو قياسان
بمدخبلتيـ ،كأف نقص معدؿ ما يستممو الفرد عف معدؿ ما يستممو غيره يشعره باالستياء كعدـ الرضا.

الرضا عف أسمكب القيادة كاإلشراؼ :إف إدراؾ الفرد بمدل كجكدة اإلشراؼ الكاقع عميو ،تؤثر في
درجة رضاه ،كاألمر ىنا يعتمد عمى إدراؾ الفرد ،ككجية نظره حكؿ عدالة المشرؼ كاىتمامو بشؤكف

المرؤكسيف كحمايتو ليـ.

الرضا عف النمك كاالرتقاء الكظيفي :حيث أف المنظمة التي تتيح لؤلفراد كفقان لمكفاءة ،ككجكد

سياسة كاضحة لتخطيط المستقبؿ الكظيفي تسيـ في تحقيؽ الرضا الكظيفي ،إذ إف إشباع الحاجات العميا
(التطكر كالنمك) ذك أىمية لدل األفراد ذكم الحاجات العميا ،نمك الكظيفة التي يشغميا المكظؼ ،تكافر

التأىيؿ المناسب لمعامميف( .غكاش)16 :2008 ،

ثالثان :عكامؿ تنظيمية (بيئية):
كىي عكامؿ ترتبط بالبيئة كتأثيرىا التنظيمي عمى المكظؼ ،بالصكرة التي تؤثر في رضاه عف

كظيفتو كعممو ،كمف ىذه العكامؿ:
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االنتماء االجتماعي :إف قدرة المكظؼ عمى التكيؼ مع كظيفتو كاندماجو فييا كاف كال يزاؿ أحد
العكامؿ المحددة لرضاه الكظيفي ،كأف االنتماءات الديمكغرافية لبعض العامميف (ريؼ كمدينة) كاف ليا أثر
كاضح عمى درجة تكيفيـ كاندماجيـ في العمؿ ،األمر الذم صار االعتقاد معو بأف اإلطار البيئي كالثقافي
لممكظؼ كظركؼ نشأتو ليما أثر عمى التجاكب السمككي كالعاطفي لممكظؼ تجاه كظيفتو.

نظرة المجتمع المحمي لممكظؼ :إف نظرة المجتمع المحمي كمدل تقديره لدكره كما يسكد ىذا
المجتمع بمؤسساتو كنظمو مف أكضاع كقيـ ،ككؿ ذلؾ ينعكس تأثيره إيجابيان كسمبيان عمى اندماج المكظؼ
كتكاممو كظيفتو(.العمياف)527 :4224 ،

الرضا العاـ عف الحياة :يميؿ األفراد السعداء في حياتيـ إلى أف يككنكا سعداء في عمميـ ،أما
التعساء في حياتيـ كغير الراضيف عف نمط حياتيـ العائمية كالزكجية كاالجتماعية ،فإنيـ عادة ما ينقمكف
ىذه التعاسة إلى عمميـ (غكاش)16 :2008 ،

العكامؿ الشخصية المؤثرة في التكافؽ الميني:
أ -الحالة الصحية :كالتي ترجع إلى أساس فسيكلكجي ذلؾ أف أم خمؿ في التككينات الجسمية
يؤدم إلى خمؿ في كظائفيا ،كليس مف شؾ في أف الخمؿ كمما كاف كبي ار كاف تأثيره أعمؽ ،كأكسع مدل،
إذ يمتد إلى الكظائؼ النفسية المختمفة ،ذلؾ أف التككيف البيكلكجي ليس بمنفصؿ عف التككيف النفسي بؿ

إنيما معان يككناف كحدة متكاممة ،ذلؾ أف اإلنساف الفرد كحدة جسمية نفسية.
ب -الحالة النفسية أك المزاجية :االضطرابات النفسية كاالنفعالية ،كالصراع كالقمؽ كاإلحباط
...الخ.
ج -السمات الشخصية :استعداداتو لمعمؿ كميكلو كرغباتو كطمكحو ،كمستكل اقتداره ،كمتاعبو
الشعكرية كالبلشعكرية( .عكض)67 :3;;8 ،

عناصر الرضا الميني:
تختمؼ العناصر المحققة لمرضا الميني مف فرد إلى آخر ،كقد كشفت دراسة أجريت عمى مكظفي

مكاصبلت اإلمارات أف العناصر المحققة لمرضا الميني تتمثؿ في ما يمي:
 بذؿ الرؤساء جيكدان كبيرة مف أجؿ تطكير العمؿ بالمنشأة. -كضكح إجراءات العمؿ كتحديدىا.

 كيفية تعامؿ الرؤساء مع المرؤكسيف ك اىتماميـ بحؿ المشكبلت التي يكاجيكنيا.5:
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 تعاكف أعضاء فرؽ العمؿ. بذؿ العامميف الجيكد لتقديـ عمؿ مميز. كجكد قنكات اتصاؿ جيدة داخؿ المنشأة. قبكؿ العامميف في األقساـ بالمقترحات اليادفة لتطكير المؤسسة ،كتعاكنيـ فيما بينيـ لتحقيؽىذه المقترحات(.المرنخ ( 59 -58 :2004 ،

أما كيث ديفز ( )Davisفقد حدد ستة عكامؿ ميمة لمرضا الكظيفي تتصؿ ثبلثة منيا بالعمؿ
مباشرة ،كالثبلثة األخرل تتصؿ بظركؼ أك جكانب أخرل ذات عبلقة بالعمؿ.
أ /الجكانب التي ليا صمة مباشرة بالعمؿ:
 -3كفاية اإلشراؼ المباشر :فالمشرؼ لو أىمية كبرم في ىذا المجاؿ ،ألنو يشكؿ نقطة اتصاؿ
بيف التنظيـ كاألفراد كيككف لو أكبر األثر في ما يقكمكف بو مف أنشطة يكمية.
 -4طبيعة العمؿ نفسو :فأغمب األفراد يشعركف بالرضا عف العمؿ إذا كاف مف النكع الذم
يحبكنو ،كيككف ىذا الرضا دافعا ليـ إلى إتقاف عمميـ كبذؿ ما لدييـ مف طاقة لمقياـ بو.
 -5العالقة مع الزمالء في العمؿ :فاإلنساف اجتماعي بطبعو كيككف العمؿ أكثر إرضاء لمفرد إذا
شعر بأنو يمنحو الفرصة لزمالة اآلخريف كاالتصاؿ بيـ.
ب /الجكانب التي تتصؿ بظركؼ كجكانب العمؿ:
 -3تحديد األىداؼ في التنظيـ :يرغب األفراد في بأف يككنكا أعضاء في تنظيـ لو ىدؼ فعاؿ.
 -4تحقيؽ العدالة كالمكضكعية في العمؿ كخاصة بتكزيع األدكار.
 -5الحالة الصحية كالبدنية كالذىنية :ىناؾ ارتباط بيف الصحة البدنية كالصحة العقمية كأثرىا
عمى الفرد كعمى أدائو كمعنكياتو(.الشرايدة);;-;: :4232 ،

كيشير (مكي) إلى ستة عناصر لمرضا الكظيفي كىي :الرضا عف الكظيفة ،الرضا عف األجر،
الرضا عف فرص النمك كاالرتقاء الكظيفي ،الرضا عف أسمكب اإلشراؼ كالقيادة ،الرضا عف مجمكعة

العمؿ ،الرضا عف النكاحي االجتماعية( .الشرايدة)323 :4232 ،

كقد أتفؽ كيث مع سميث  Smithكزمبلئو الذيف ذكركا خمسة جكانب لمرضا عف العمؿ كىي

طبيعة العمؿ ،الراتب ،اإلشراؼ ،التقدـ الكظيفي (الترقية) كزمبلء العمؿ ،كلـ يتطرقكا إلي العامؿ السادس
كىك الحالة الصحية كالبدنية ،كاعتبركا أف الرضا عف جانب مف ىذه الجكانب ال يرتبط بالضركرة بجانب

آخر منيا.

;5

الرضا عف األداء الميني كنظرياتو

الفصؿ الثاني

بينما حدد "كاتز" أربعة أبعاد لتحديد الرضا الميني كىي :ظركؼ العمؿ ،الركاتب ،إمكانية الترقية،
االتصاؿ بالزمبلء كالمشرفيف ،كحدد "أكلر" العمميات النفسية التي تحدد رضا الفرد الكظيفي في ثبلثة أبعاد
كىي الراتب ،اإلشراؼ ،الرضا عف العمؿ نفسو( .مزياني 118 :2010 ،عف "كاربيني" ك"جكندر".(1967 ،

كيتضح لمباحث مما سبؽ كجكد عكامؿ محددة لمرضا الكظيفي تمثمت في ما يمي :ظركؼ العمؿ
كطبيعتو ،العبلقات ،اإلشراؼ كالترقي الكظيفي ،التطكر كالنمك الكظيفي(الجانب الميني) ،الحكافز
كالمكافآت ،كبالتالي فبل تكجد فركؽ كاضحة في العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي ،حيث قاـ البعض

بدمج أكثر مف بعد في مجاؿ كاحد ،كقاـ آخركف بالتفصيؿ فييا.
كيؤكد أبك غالي كبسيسك عمى أف العكامؿ المؤثرة في التكافؽ الميني كثيرة كمتنكعة ،بعضيا يتعمؽ

بمستكل العمؿ كمتطمباتو ،كبعضيا يتعمؽ بشخصية الفرد ذاتو ،فالعبلقة مع الزمبلء ،كالرؤساء ،كالفركؽ
المرتبطة بالعمؿ أنصبحت كميا عكامؿ ميمة في تحقيؽ التكافؽ الميني ،حيث أشارت الكثير مف الدراسات

التي أجريت في ىذا المجاؿ إلى أف عدـ تكافؽ الفرد مع مينتو قد يعكد إلى عدـ الكفاء بمتطمبات المينة ،أك
عدـ كجكد الكقت الكافي ،كالى عدـ القدرة عمى تحقيؽ تكقعات اآلخريف ،لذا فإف النجاح في مينة ما يتطمب

قدرة الفرد عمى التكيؼ مع بيئة العمؿ المادية كاالجتماعية كاقامة عبلقات أكثر تكافقان ،مما يشعره بأىمية ذاتو
كالسعي إلى تطكيرىا ضمف إمكانياتو كقدراتو المتاحة ،كبذؿ أقصى جيكده لمنجاح باستمرار ،غير أنو مف

النادر أف يستطيع الفرد تحقيؽ أىدافو كطمكحاتو دكف إحباطات أك صراعات ،ألف الفرد ال يمكف أف يككف في
معزؿ عف المكاقؼ المستجدة في ظركؼ العمؿ أك عف البيئة التي يعيش فييا كربما يككف عرضة إلى
االختبلفات كالتناقضات مع اآلخريف مما يؤثر عمى تكيفو مع بيئة العمؿ اإلنسانية كالمادية .كمف ىذا

المنطمؽ تصبح القيادة اإلدارية التي يتكقؼ عمييا إلى حد كبير نمك المؤسسة كتطكيرىا أماـ مياـ كثيرة
كمتعددة ،كمف أبرزىا الحفاظ عمى المناخ الذم يستطيع فيو أفراد الجماعة اإلنتاج بكفاءة عالية)419 :2009(.

كلذلؾ يعتبر التكافؽ الميني مجاؿ اىتماـ الباحثيف كالدارسيف ،بكصفو (التكافؽ الميني) أحد األبعاد

الميمة لمصحة النفسية السميمة لدل األفراد ،كبالتالي لدل الجماعة كالمجتمع ،كاذا اختمت إحدل مككنات
التكافؽ الميني ،فإف الفرد يتعرض لمشعكر بالعجز كخيبة األمؿ كفقداف الرغبة عف العمؿ ،كبالتالي انعداـ

القدرة عمى التجديد كاالبتكار .كعميو فإف التكافؽ الميني لدل العامميف في أم مؤسسة مؤشر عمى نجاحيا
كتحقيؽ أىدافيا ،إال أف األفراد داخؿ بيئة العمؿ تتبايف خمفياتيـ كاتجاىاتيـ كقيميـ ،كتختمؼ إدراكاتيـ
كآراؤىـ ،كبالتالي تتمايز سمككياتيـ الفردية كالجماعية؛ مما قد يؤدم إلى التنافر كعدـ االنسجاـ ،ككؿ ىذه

المعطيات تجعؿ دكر اإلدارة أكثر صعكبة كأىمية ،كىذا يتطمب ميارات ينبغي أف يكتسبيا المديركف لتمكنيـ
مف إدارة الصراع بطريقة صحيحة مما يترتب عميو زيادة إنتاجيتيـ كتحسيف أدائيـ الذم ينعكس عمى

المؤسسة التربكية ككؿ( .الشافعي)424 :2002 ،
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أساليب التكافؽ الميني كاالجتماعي:
ال تخمك حياة كؿ إنساف مف بعض المكاقؼ التي تتضمف درجات متفاكتة مف اإلحباط كالصراع

كخاصة في ظؿ الحياة المعقدة التي نعيشيا ،مما يستدعي مف اإلنساف السعي الجاد لمتغمب عمى ىذه

الظركؼ كحؿ المشكبلت الناجمة عنيا حتى يعكد إلى تكافقو النفسي كاالجتماعي ليبقى قاد ار عمى
استكماؿ حياتو كأدائو بكفاءة عالية ،كتصنؼ الطرائؽ التي يستخدميا الشخص لمكصكؿ إلى ىذا التكافؽ

إلى قسميف:

أكال :األساليب المباشرة لمتكافؽ:
يستطيع معظـ الناس التغمب عمى مكاقؼ اإلحباط كالصراع كما ينشأ عنيا مف عدـ تكافؽ بالمجكء
إلى األساليب المباشرة ،كالتي تستخدـ في حؿ مشكبلت التكافؽ حبل حاسما كنيائيا كتتسـ ىذه الطرائؽ
بأنيا شعكرية ،كما أف الدكافع التي يراد تحقيقيا تتسـ بأنيا شعكرية ،كمف أىـ ىذه الطرائؽ:

 -1بذؿ الجيد إل زالة العائؽ كالكصكؿ لميدؼ :إف أكؿ طريقة مباشرة لمتغمب عمى مكاقؼ
اإلحباط كالصراع كما يتضمنو مف عكائؽ تحكؿ دكف إشباع الدكافع أك الكصكؿ إلى اليدؼ القياـ بعمؿ
جدم كمضاعفة الجيد إلزالة ىذه العكائؽ ،فالطالب الذم يرسب في االمتحاف يحاكؿ أف يزيد في مجيكده

في استذكار دركسو حتى ينجح في االمتحاف عند إعادتو.

 -6البحث عف طرائؽ أخرل لمكصكؿ إلى اليدؼ :إذا كجد الشخص أف الطريقة التي يستخدميا
لمكصكؿ إلى اليدؼ ال تؤدم إلى ذلؾ بالرغـ مما يبذلو مف جيد كنشاط فانو يبدأ في البحث عف طريقة

أخرل تؤدم إلى ذلؾ ،فالطالب في المثاؿ السابؽ قد يمجأ إلى تغيير عاداتو في االستذكار كىذه الطريقة
ال تصمح إال إذا كاف العائؽ خارجيا أك كاف ناجما عف عيكب شخصية يمكف تعديميا كعبلجيا.

 -3استبداؿ اليدؼ بغيره :إذا فشؿ الشخص في التغمب عمى اإلحباط كالصراع كالكصكؿ إلى
اليدؼ بإحدل الطريقتيف السابقتيف فإنو حينئذ قد يمجأ إلى طريقة ثالثة كىي تغيير اليدؼ نفسو ،كاحبلؿ
ىدؼ آخر يسيؿ الكصكؿ إليو ،كتتكقؼ كفاءة ىذه الطريقة عمى نجاح اليدؼ الجديد عند إح ارزه بإشباع
الدافع أك الحاجة ،كلنفرض أنؾ كنت تتييأ لمعب كرة القدـ فاضطررت إلى البقاء في المنزؿ كأخذت تشاىد

التمفزيكف ،فإذا كاف ىدفؾ مف لعب كرة القدـ مرتبطا برغبتؾ في التسمية كقضاء كقت الفراغ فاف اليدؼ

الب ديؿ (كىك مشاىدة التمفزيكف) يمكف أف يشبع ىذه الحاجة ،أما إذا كاف لعب كرة القدـ ىدفا لمحاجة إلى
التقدير فإف مشاىدة التمفزيكف لف تككف ىدفا بديبل.
 -4استخداـ أسمكب حؿ المشكمة :يمكف لمشخص الذم يعاني مف اإلحباط أك الصراع أف يمجأ
إلى طريقة مباشرة لمكصكؿ إلى اليدؼ ،كأسمكب حؿ المشكمة يتطمب مف الشخص أف يجمع أكبر قدر
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ممكف مف المعمكمات عف اليدؼ الذم يسعى إليو ،أك األىداؼ المتصارعة لديو ،ثـ يجرل عمميات
التحميؿ المعتادة في سمكؾ حؿ المشكمة كيجرب الكصكؿ إلى اليدؼ ليتعرؼ عمى عكاقبو كتكابعو ،كقد

ينتيي بو ذلؾ إلى قبكؿ اليدؼ أ ك التخمي عنو ،كفي حالة الصراع قد يتخمى عف أحد اليدفيف أك عنيما

معا كقد يحاكؿ التكفيؽ بينيما.

 -5الراحة كاالسترخاء :إف المراف عمى االسترخاء ىك تنمية لقكة التحكـ في الذات كالتخمص
السريع مف االنفعاالت كالقمؽ النفسي ،بحيث يمكف لمفرد أف يستعممو عند الشعكر بالتكتر العصبي أك
القمؽ أك الخكؼ ،كقبؿ حضكر اجتماع ىاـ أك قبؿ دخكؿ االمتحاف كذلؾ قبؿ مكاجية مكقؼ يحتاج إلى

الثبات كاليدكء ،كما يمكف استخدامو مع أسمكب التطميف التدريجي لمكاجية المكاقؼ المسببة لمقمؽ كالتكتر

عمكما ،كيؤدم االسترخاء دك ار ميما في تغيير األفكار اليدامة كفيـ طبيعة القمؽ كبث الثقة في النفس
كلكف كيؼ يمكنؾ التدريب عمى االسترخاء؟

في البداية يجب أف تعمـ أنؾ تتعمـ اآلف خبرة جديدة تمكنؾ فك ار مف التخمص مف القمؽ كالتكتر

النفسي إذا استطعت إجادتيا ،فاالسترخاء ىك إيقاؼ كامؿ كمؤقت لتكتر عضبلت الجسـ ،كالعضبلت

التي تككف في حالة مف التكتر البسيط حتى أثناء النكـ أك الراحة ،كىذا التكتر كاالنقباضات البسيطة يمكف

مبلحظاتيا في حاالت القمؽ كاالضطرابات االنفعالية ،إذ يعتبر (التكتر) ش اررة التكىج كاثارة مراكز
االنفعاؿ ،كالتدريب كالكصكؿ إلى مستكم جيد مف التحكـ في االنفعاالت عف طريؽ االسترخاء يتطمب
التركيز في ممارسة التمرينات كما يتطمب االنتظاـ اليكمي في التدريب لمدة ثمث ساعة أك أكثر ،كلمدة

أسبكع أك أكثر ،أيضا كمما ازدادت قدرة الفرد عمى إرخاء عضبلتو حتى درجة الشعكر بالتنميؿ أك بفقداف
اإلحساس بالعضبلت أك بجزء مف الجسـ ،فكمما زاد ذلؾ كانت النتائج أفضؿ كأكثر ايجابية.
كما يمكف لمفرد أف يستعيف بتسجيؿ خطكات االسترخاء كالعبارات التي يقكليا لنفسو (اإليحاء

الذاتي) (كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ  )3لتساعده عمى التركيز الذىني كعمى طرد أم أفكار ،كما يمكنو
أف يسجؿ تمؾ العبارات بصكت ىادئ عميؽ عمى شريط كاسيت كاستعمالو أثناء تدريبات االسترخاء.
http://www.youtube.com/watch?v=b1Zj2WEJJVI

 -6التأمؿ أك التخيؿ التصكرم :ىك نكع مف أنكاع التخيؿ المستخدـ في ميارات الجسـ كالعقؿ
الذم يكسب الفرد مجمكعة مف الميارات لتساعده عمى التخمص مف ضغكط الحياة كتمده بطاقة ايجابية
كترفع مف شأف صكرتو الداخمية ،إذ يتـ التركيز عمى التخيؿ كعدـ السماح لمفكر أف يتسمؿ إلى الشخص

كفكره ،مع ضركرة أف يككف التركيز برغبة كبغرض معيف كىك اليدؼ الذم تسعي لتحقيقو ،كلذلؾ فإف أم

عمؿ تريد القياـ بو يجب أف تنصرؼ إليو كميا كبقدر كبير مف الحماس كالمشاعر اإليجابية كىذا يتطمب

كضع الجسـ في حالة استرخاء مع استخداـ اإليحاءات اإليجابية ،مثبل :تابع اإليحاءات :عند كأثناء
االسترخاء ،قؿ مف اآلف فصاعدا سكؼ أفكر بشكؿ ايجابي نحك ىدفي كأتخمص مف كؿ شؾ أك قمؽ ،مف
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اآلف فصاعدا سكؼ أطرد كؿ فكرة سمبية تراكدني ،سأقكؿ ليا أذىبي ال أريدؾ ،كبمركر الكقت ستتناقص
ىذه األفكار ،ألنيا لف تجد شيئا تتغذل عميو ،كستحؿ محميا األفكار االيجابية كيصبح اإلنساف أكثر قدرة

عمى التحكـ في أفكاره كقيادة نفسو نحك األفضؿ.

في التخيؿ نككف بصدد عمميات االكتشاؼ ،كأما في التصكر نككف بصدد عمميات التحقؽ كىما
ضركريات لعممية االبتكار ،عمما بأف استخداـ التخيؿ يشتمؿ كؿ الحكاس ،كالتصكر جزء مف التخيؿ ،كىك
(التخيؿ) لغة العقؿ كنحف ال نعرؼ الشيء إال إذا كانت لدينا معرفة مسبقة عنو (قيـ) كتأتي القيمة مف

أربع مؤشرات كىي الحكـ ،األفضمية ،األىمية ،االىتماـ ،أما إذا جاء شيء جديد ،فمف نتعرؼ عميو إال

بمركر الكقت كاالستيضاح كالتعمـ(Kassinove, Tafrate, 2002).

فالتصكر ىك مصدر حيكم لممعمكمات ،مصدر التجديد كاالختراع ،أما التخيؿ فيك العمـ كالبحث
كمعظـ الفرضيات العممية مصدرىا التخيؿ كىك أساس االتصاؿ مابيف اإلدراؾ كالعاطفة كالشعكر

الجسمي ،في حيف أف التأمؿ مجمكعة تدريبات تيدؼ إلي تغيير الكعي كىك الخطكة األكلي ،الكتساب
بعض الصفات ،كىي تدريبات تركيزية تحاكؿ أف تقمؿ مف شأف المنبيات الخارجية( .فريؽ مركز ميارات

الجسـ كالعقؿ)6 :4227 ،

لماذا ال يستطيع البعض التخيؿ بسيكلة؟
 ألف معظمنا ببساطة نتاج إف ارزات تربكية تدكر في محكر تمقيف المعمكمة كاستدعائيا مفالذاكرة كتقيئيا عمى الكرؽ في االختبارات المدرسية كابداعاتنا (ركاية – شعر).

 التخيؿ نكع مف أنكاع الذكاءات السبع التي يتمتع بيا كؿ إنساف بدرجات متفاكتة ،فالذميستطيع التخيؿ لديو ذكاء تصكيرم (تخيؿ سريع لممكقؼ كأنو فيمـ) رىافة حس لؤللكاف،

أحبلـ تفيض بالحياة.

 الحمـ بالتحكـ كالعمـ بالتعمـ "فما ال يتـ الكاجب (تحقيؽ اليدؼ) إال بو (اليدؼ) فيك كاجب(التعمـ).

ىؿ تكجد تماريف لتقكية القدرة عمى التخيؿ؟
نعـ ،كلكف يجب تكفر الرغبة كقبميا البد مف تكليد الدافع (السبب لمتخيؿ) حتى يستغؿ الفرد كنزه

(التخيؿ) المميء بالمجكىرات كيتحرر مف قيكده.

اقتراحات لتحسيف نسبة الذكاء التصكيرم:
 خذ كرقة كارسـ عمييا ما يحتكم جسمؾ مف الداخؿ. استرخي كتخيؿ نفسؾ كعمرؾ  8سنكات مع أمؾ أك زميمؾ أك أستاذؾ ...الخ.65
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 دلؾ األصبع الكبير لقدمؾ اليسرل ألنو سينشط القدرات العقمية المكجكدة بالجزء األيمف مفالمخ (المسؤكؿ عف التخيؿ) كاستمر في تدليؾ باقي األصابع.
كالتخيؿ كسيمة جديدة لئلقبلع عف التدخيف ،عمما بأف األطفاؿ يميمكف إلى التخيؿ ،كلكف ال يجكز

استخدامو مع مرضى الذىاف ككذلؾ مع مصابي اضطراب ما بعد الصدمة  .B.T.S.Dإال بعد فترة مف

الزمف ألف الخبرة لديو جديدة كال يجب عمى المتخصصيف مساعدتو عمى تذكرىا مف خبلؿ التخيؿ( .فريؽ

مركز ميارات الجسـ كالعقؿ):2-86 :4233 ،

 -7إعادة البناء المعرفي :كىي تشجيع الفرد عمى تبنى االعتقاد بأف إخفاقو المتقطع ال يجب أف
يعني لو بأنو إنساف فاشؿ أك سيء ،بؿ يجب أف يككف ىذا دافعا لو لمعمؿ كاإلنتاج كالتعمـ مف أخطائو
السابقة ككمنا يعمـ أف نظرية "أدلر" تقكـ عمى فرضية أف اإلنساف الذم يشعر بالنقص يسعى بكؿ ما أكتي

مف قكة لتعكيض ىذا النقص كلكف يحتاج إلى إرادة قكية كعمؿ جاد( .راغب)394 :2001،

 -8التغذية البيكلكجية الراجعة :تتضمف ىذه الطريقة استخداـ األجيزة االلكتركنية لتدريب الفرد
كزيادة إدراكو ألم تغيير في الجسـ ،كفي ضكء ذلؾ يتصرؼ الفرد بطريقة معينة محاكال مف خبلليا
السيطرة عمى ىذه التغيرات ،فمثبل إذا ما أشار الجياز إلى أعراض لمتكتر مثؿ ارتفاع ضغط الدـ كزيادة

ضربات القمب ،يستطيع الشخص أف يسيطر عمى ذلؾ جزئيا مف خبلؿ إبطاء سرعة كمعدؿ تنفسو كابطاء
معدؿ شييقو كزفيره ،كجعميا عميقة كمف سمبيات ىذه الطريقة أف األجيزة عالية التكاليؼ ،كىي متنكعة

كعديدة كليست جميعيا تتمتع بدرجة عالية مف الدقة كالمصداقية.
 -9ضبط السمكؾ ذاتيا :بمكجب ىذه الطريقة يقكـ الفرد بالسيطرة عمى األشياء كاألمكر التي
تسبؽ األشياء كالتي تعقبو ،كمف ثـ يستطيع السيطرة عمى سمككو ،مثبل نجد مدير مبيعات يكاجو ضغطا
مستم ار مف شكاكم العمبلء طيمة اليكـ ،يمكنو تغيير تدفؽ ىذه الضغكط عميو بتعييف مساعد لو يقكـ
بالنظر في ىذه الشكاكم كيحيؿ لو الحاالت االستثنائية فقط ،كما يمكف لممدير تغيير النتائج مف خبلؿ

إعطاء نفسو فترة استراحة كىدكء بعد مكاجية عميؿ غاضب ،كتيدؼ ىذه الطريقة أساسا إلى مساعدة
الناس عمى المكاءمة مع البيئة كالظركؼ التي يعيشكف فييا.
 -11الفكاىة :إف الضحؾ يساعد عمى تجنب كتخفيؼ الضغكط التي يكاجييا الناس.
 -11ممارسة الرياضة :إف لمكفاءة البدنية لمفرد دك ار في مكاجية اآلثار الجانبية السيئة لضغكط
العمؿ ،عمما بأف التمرينات الرياضية أصبحت مكضة العصر ،لدرجة أنو أصبح مف العادم أف تجد

بعض الشركات تصمـ أك تنشئ ناديا أك حجرة لمتمرينات الرياضية داخؿ مباني العمؿ ،ألف ممارسة
التمرينات الرياضية ترفع فعالية أعضاء الجسـ بالشكؿ الذم يؤدم إلي مقاكمتيا لئلجياد ،فمف المعركؼ

أف الشخص الذم يمارس التمرينات ال يرىؽ بسرعة مثؿ الشخص الذم ال يمارس أم تمرينات ،إضافة
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إلى أف التمرينات الرياضية تعد كسيمة لمتركيز كاالسترخاء كصرؼ العقؿ عف أم متاعب أك تكتر ،كما أف
التمريف يمكف أف يعد كسيمة لبلستمتاع بالطبيعة (كما في التمرينات الخمكية).
 -16النظاـ الغذائي :كيقصد بذلؾ أنكاع ككميات الغذاء التي تدخؿ عمى الجسـ ،فالغذاء
المتكامؿ ضركرم لكظائؼ أعضاء الجسـ ،كإلعطاء الطاقة كالحيكية البلزمة ألداء العمؿ.
أثار حسنة عمى اآلخر،
كعندما يتفاعؿ نظاـ الغذاء الجيد مع التمرينات الرياضية تككف لكؿ منيا ه
كالنتيجة في النياية لصالح الفرد في مقاكمتو لآلثار السيئة لمضغكط النفسية ،فمثبل الغذاء الجيد يمكف مف

أداء ال تمرينات الرياضية بكفاءة ،كما أف التمرينات الرياضية يمكنيا أف تحرؽ السعرات الح اررية الزائدة في
الجسـ ،كتزيد مف قدرة الجسـ في التمثيؿ الغذائي ،كتزيد مف قدرة الجسـ عمى أداء أنشطتو الحيكية

البنائية ،كالغذاء كالتمرينات الرياضية معا يؤثراف عمى رفع كفاءة الفرد في االسترخاء كالتركيز( .مسمـ،

)4: :4229

 -13التركيز :إف قياـ الفرد بالتركيز في أداء نشاط مفيد كلمدة  52دقيقة يمكف أف يساعده في
تخفيؼ حدة الضغكط النفسية لمعمؿ ،كيعتمد التركيز مف حيث المبدأ عمى الفكرة نفسيا تقريبا التي تعتمد
عمييا الطرائؽ األخرل لبلسترخاء ،فعضبلت الفرد كحكاسو كمخو يمكف شحذىا كتنشطييا كتركيزىا في
شيء محدد بعيد تماـ عف مكضكعات التكتر كالضغكط النفسية ،فالتركيز يصرؼ الفرد عف التفكير في

مصادر الضغكط ،كيريح العضبلت كالحكاس كالمخ بعد انشغاليا في مكاجية ىذه الضغكط ،كيؤدم بالفرد

إلي قيامو بعمؿ خبلَؽ كا نجاز يساعده عمى الشعكر بالتقدير كاالحتراـ كتحقيؽ الذات ،كالنصائح التالية
تساعد عمى التركيز:

 حدد أفضؿ مياـ العمؿ كقـ بأدائيا كتنفيذىا. اختر تمؾ المياـ التي تحتاج إلى كقت قصير ،كالتي تعكدت أف تنجزىا جيدا ،كالتي تتميزبصعكبة متكسطة ،كقـ بأدائيا كتنفيذىا.

 تعكد أف تمارس ىكايتؾ بالمنزؿ كاف تقكـ بإصبلح كرسي أك القراءة في كتاب مسؿ أك غيره. -36طمب المساعدة مف المتخصصيف :يمجأ الفرد إلى ىذا األسمكب عندما ال تجدم المحاكالت
السابقة في إعادة بناء الشخصية ،حيث إف الضغكط قد تككف مف الحدة بحيث يعجز الشخص عف
مكاجيتيا باألساليب السابقة مما يحتـ عميو طمب المساعدة مف األشخاص المتخصصيف مثؿ:
 شعكر الفرد باألعراض العضكية كالنفسية الشديدة كأمراض القمب كالتياب المفاصؿ كاآلـالظير كاضطرابات اليضمية كاالضطرابات الجمدية كاالكتئاب.
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 طكؿ المدة التي يتعرض ليا الفرد لبلضطرابات الصحية أك النفسية مف جراء ضغكط العمؿ:الشعكر العاـ بعدـ القدرة عمى األداء بشكؿ سميـ.
 عدـ القدرة عمى التخمص مف المشاكؿ المسببة لمضغكط أك اإلخفاؽ في العمؿ أك الحياةبصفة عامة بسبب الضغكط.

 صعكبة االنسجاـ مع أشخاص محدديف في العمؿ مثؿ الرؤساء ،أك مع أشخاص آخريفبشكؿ عاـ.

 -الش عكر بالفشؿ أك اإلخفاؽ في تحقيؽ األىداؼ الشخصية أك العممية ،أك القنكط مف الحياة

كالرغبة في المكت مما يترتب عميو انسحاب الفرد مف كثير مف أنشطة الحياة التي كاف

يمارسيا مف قبؿ كقكعو في دكامة الضغط.

فإذا كاف الشخص يعاني مثؿ ىذه األعراض فالكاجب استشارة خبير نفسي لمنصيحة كطمب العكف

(ىيجاف )577 :3;;: ،كيضيؼ الباحث إلى جانب كؿ المحاكالت الفردية السابقة لتقميص ضغكط العمؿ
يبقي عمى المؤسسات كالمنظمات الكظيفة دكر ميـ جدا يقع في نطاؽ مسؤكلياتيا بشكؿ مباشر لتحفيز

العامميف كحمميـ عمى أداء الكظائؼ المككمة إلييـ بنجاح ،حيث إف الحد مف مشكبلت العمؿ كضغكطو

كتقميصيا في مساحة محدكدة منطقيا يرجع بالدرجة األكلي إلى دكر المشرفيف في بيئة العمؿ ،كمستكل
خبرتيـ ،كفيميـ ألبعاد ىذه القضية ،كعدـ االعتماد عمى قدرات المكظفيف الذاتية فقط لمتكيؼ مع ما

يكاجيكنو مف صعكبات كظيفية(.ىيجاف)578 :3;;: ،

ثانيا :األساليب غير المباشرة لمتكافؽ:
يعيش الفرد حياتو الطبيعية بأماف كاطمئناف مشبعا حاجاتو كدكافعو ،كيؤجؿ إشباع بعض ىذه

الحاجات كالدكافع لسبب أك إلى أخر لحيف تمكنو في حاؿ كجكد عائؽ إلشباعيا ،كقد يمغي أك يعطؿ
إشباع دكافع أخرل لعدـ إمكانيتو إشباعيا كقد ينشأ عف تعطيؿ أك تأجيؿ إشباع ىذه الدكافع شعكر
اإلنساف باإلحباط كالفشؿ كيتكلد عنده القمؽ كالتكتر كالصراع ،فيمجأ ال شعكريا إلى بعض الحيؿ الدفاعية

لتنفس عف اإلنساف بعض مظاىر دكافعو التي ال يمكف إشباعيا ،كاذا فشمت األساليب المباشرة في التغمب
عمى اإلحباط كالصراع ،فإف حالة التكتر النفسي الناشئة عنيا تستمر لفترة طكيمة عمى نحك يسبب
لمشخص كثي ار مف القمؽ كاأللـ كالضيؽ كلذلؾ يتممس الشخص بعض الطرائؽ غير المباشرة لتخفيؼ حدة

التكتر الناجـ عف اإلحباط كالصراع ،كىذه األساليب غير المباشرة كتسمى الحيؿ الدفاعية كالكبت،

اإلنكار ،اإلعبلء أك التسامي ،التعكيض ،اإلبداؿ أك اإلزاحة كغيرىا ،تساعد عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي
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كاالجتماعي ،كالتغمب عمى خبرة اإلحباط كالصراع ،كالحيؿ الدفاعية شائعة عند جميع الناس ،كىـ يمجؤكف
إلييا في كثير مف المناسبات غير أف اإلسراؼ فييا كالمجكء إلييا لحؿ معظـ المشكبلت التي يتعرض

إلييا الشخص يدؿ عمى استمرار حالة عدـ التكافؽ ،كتتسـ الحيؿ الدفاعية بأنيا ال شعكرية فالشخص الذم

يقكـ بيا ال يككف كاعيا بالدكافع أك األىداؼ الحقيقة ليا ،كبعضيا يككف أقرب لمسكاء( .السيد:3;:: ،

)393-392

يتضح إذف ،أف األساليب الدفاعية التي يمجا إلييا الفرد عند مكاطف الحرج ،إنما جاءت لتنقذ الفرد
بطريقة ال إرادية ،كنجد اليكـ أف الكثير مف األفراد يقعكف فريسة الحيؿ الدفاعية كلكف البد لمفرد أال يستسمـ
كال يطمؽ العناف ليا ،ألنيا تتعارض مع الديف اإلسبلمي كمع الكاقع ،كىناؾ بعض الحيؿ الدفاعية التي

مف شانيا خدمة الفرد مثؿ التسامي أك اإلعبلء كالتي ينزع الفرد إلى االرتقاء بذاتو كتنمية قدراتو.

كىناؾ التكحد اإل يجابي لمطفؿ الذم يتعمـ السمكؾ الحسف مف كالديو كمف معمميو ،كأيضا التعكيض

الحسف المقبكؿ مثؿ أف يقكـ الفرد بالزكاج الشرعي خير كأفضؿ مف الكقكع في الحراـ ،كتجد الكثير مف
المعاقيف حركيا ممف يقكمكف بالتعكيض عف النقص الذم حؿ بيـ بسبب اإلعاقة فيمجؤكف إلى احتراؼ

حرفة معينة مف أجؿ تغطية النقص الذم يعاني منو المعاؽ ،فيذا ىك عيف التكافؽ المطمكب.

الخالصة :تناكؿ الباحث في الفصؿ الثاني تعريؼ الرضا الميني ،ثـ دكاعي االىتماـ بالرضا
الميني ،كتطرؽ إلى النظريات المفسرة لمرضا الميني كىي نكعيف األكؿ نظريات الحاجات كنظرية
الحاجات (ماسمك) ،كنظرية العامؿ المزدكج (ىيرزبرغ) ،كالثاني نظريات اإلدراؾ كالمعرفة كنظرية العدالة

في التكزيع (ىكمانز) ،كنظرية القيمة (لكؾ) ،كذكر طرؽ قياس الرضا الميني كالتي تشتمؿ عمى نكعيف
النكع األكؿ :المقاييس المكضكعية ،كالثاني :ىي المقاييس التي تعتمد عمى جمع المعمكمات باستخداـ

كسائؿ محددة مثؿ االستبياف ،ثـ تطرقت إلى أسباب كأىداؼ قياس الرضا الميني ،كمظاىر عدـ الرضا

الميني أك سكء التكافؽ الميني ،كعناصر الرضا الميني ،كأخي انر أساليب التكافؽ الميني لمعامميف كالتي
تمثمت باألساليب المباشرة لمتكافؽ كاالسترخاء كاستبداؿ اليدؼ بغيره ،استخداـ أسمكب حؿ المشكمة،

كباألساليب غير المباشرة (الحيؿ الدفاعية) كالكبت ،اإلنكار ،اإلعبلء أك التسامي ،التعكيض ،اإلبداؿ أك
اإلزاحة كغيرىا ،كالتي تساعد عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي.
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تمييد:
منذ تككيف األسرة كالمجتمع تكلدت لديو الحاجة إلى التنشئة االجتماعية لنقؿ اإلنساف مف حالة

البدائية إلى االجتماعية ،مف العجز إلى القدرة ،مف فقداف الكفاءة إلى الفاعمية اإليجابية اتجاه الذات

كاآلخريف ،كىذه العمميات بمستكياتيا المتعددة فرضت الحاجة إلى اإلرشاد ككسيمة مف كسائؿ التربية

كالتنشئة ،كما بدأ تمقائيا مستمدا مف كاقع الخبرة اإلنسانية كالبصيرة التربكية لمشعكب تحكؿ إلى عمـ

كميارات تدرس ،ليا ضكابطيا الفمسفية كالمعرفية كالميارية.
كلقد ازدادت الحاجة إلى اإلرشاد في ظؿ عالـ متأزـ تداخمت فيو المتغيرات كتسارعت ،تطحنو

الحركب كتمزقو الصراعات ،إذ غدا التكيؼ مع ىذه الظركؼ أم انر يتطمب كفاءات كجيكدان كبيرة مف

اإلنساف ،كغدت محاكالتو الفاشمة كثيرة ،مما استمزـ تقديـ اإلرشاد المناسب لمساعدة الفرد عمى التكيؼ مع

نفسو كبيئتو في ىذا العالـ المتحكؿ كبإيقاعات سريعة ،عمما بأف تحقيؽ األىداؼ اإلرشادية ،يعتمد أساسان
عمى امتبلؾ المرشد لممعمكمات كالخبرات الكافية ،كظيكره بمظير مناسب أماـ المسترشد باإلضافة إلى

قدرتو عمى تييئة أجكاء آمنة لتنفيذ المقابمة كتعزيز دكر المسترشد كالعمؿ معو بطريقة تفاعمية كجماعية.

(نبيؿ):6 :4224 ،

لذلؾ فمف الضركرم أف يمتمؾ المرشد كفايات شخصية كمينية كأكاديمية متكاممة ،كأف يككف معدان

إعدادان جيداَ عمميان كثقافيان كمينيان ليككف قاد انر عمى فيـ حاجات األفراد كتكجيييـ لمشاركتيـ الفاعمة
كمساعدتيـ عمى الكعي بمشكبلت مجتمعيـ كاإلسياـ في حميا كتعكيدىـ االنضباط الذاتي كاحتراـ الغير

باإلضافة إلى قدرتو عمى تنمية ذاتو كتجديد معمكماتو باستمرار( .المحية)4: :4228 ،

عمما بأنو (اإلرشاد) ليس كقفان عمى فترة عمرية محددة ،بؿ نحتاجو في جميع مراحؿ حياة اإلنساف

كبمختمؼ المجاالت :النفسية ،االجتماعية ،كالتربكية ،األسرية ،...كمف ىنا كاف لئلرشاد دكر كبير،
كخاصة في المجاؿ التربكم منو ،كعممية كقائية كعبلجية معان.

لمحة تاريخية لتطكر التكجيو كاإلرشاد:
لقد اقترف التكجيو كاإلرشاد بظيكر اإلنساف عمى كجو األرض ،حيث احتاج إلى مف يرشده كيكجيو
نحك طريؽ الخير كالصكاب ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف إرساؿ ا﵀ سبحانو كتعالى لمغراب كمرشد كمكجو

لقابيؿ الذم قتؿ أخاه ككقؼ عاج انز أماـ جثتو ،ثـ ازدادت الحاجة إلي التكجيو كاإلرشاد نتيجة تطكر الحياة
كتعقدىا ،كزيادة حجـ المشاكؿ كتنكعيا ،كتعد سنة ( )3:98ىي البداية الحقيقية لبلىتماـ بالتكجيو
كاإلرشاد كمكضكع مستقؿ ،كذلؾ عندما أنشأ العالـ األلماني فكنت ( )Woundtفي "اليبزؾ" أكؿ مختبر

لعمـ النفس التجريبي كظيكر ما يسمى بعمـ النفس التطبيقي( .عكض ،)77 :3;;: ،كفي سنة ( )3::5قاـ
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"ستانمي ىكؿ" بإجراء دراسة خاصة بالحركات األكلى لمطفؿ ،ثـ أنشأ فيما بعد عيادة لتكجيو األطفاؿ
الصغار( .سماره)54 :3;;3 ،

كعمؿ جيسي ديفز ( )Jessi Davisسنة ( )3:;:لمدة عشر سنكات كمرشد بالمدرسة الثانكية في

"ديتركيت" كخصص حصصا أسبكعية لمتكجيو الميني (ربيع ،)37 :4227 ،إال أف فرانؾ بارسكنز ( Frank
 )Parsonsىك الذم بدأ بالتكجيو الميني فعميان ،كذلؾ عندما حدد في كتابو اختيار المينة Choosing

عمميا ،كلكنو
ن
 ،)3;2:( Avocationالخطكات السميمة الختيار أم مينة مف الميف كحاكؿ تطبيؽ ذلؾ
عجز عف قياس قدرات كاستعدادات األفراد لضعؼ حركة القياس في ذلؾ الكقت( .أبك أسعد ،اليكارم،

 ،)37 :422:كفي ( )3;27صمـ ألفرد بينيو أكؿ اختبار ذكاء كخطكة لحؿ مشكمة التأخر الدراسي
كالضعؼ العقمي( .حمدم ،أبك طالب)36 :3;;; ،

كفي سنة ( )3;32صدرت أكؿ مجمة لمدراسات في ميداف الخدمات الشخصية لمطمبة كما اتجو

االىتماـ بفئات أخر مف التبلميذ المعكقيف فازداد التكسع كاالىتماـ بالمناىج كتخطيط المستقبؿ التربكم.
(ربيع ،)38 :4227 ،كقد افتتح كيتمر أكؿ عيادة نفسية في جامعة بنسمفانيا في أمريكا كبدأت بعبلج التأخر
الدراسي كالضعؼ العقمي ثـ امتد نشاطيا إلى اضطرابات الكبلـ كالتكجيو الميني ثـ المشكبلت الشخصية
كالتربكية كمشكبلت التكافؽ الشخصي( .حمدم ،أبك طالب)36 :3;;; ،

كاستطاع تكرماف كيمي ( )3;36أف ينقؿ التكجيو كاإلرشاد مف المجاؿ الميني إلى االختيار

كالتكيؼ في مجاؿ الدراسة بعد أف نشر بحثو لمدكتكراه ،الذم تطرؽ فيو لمتكجيو التربكم في كمية المعمميف
بجامعة ككلكمبيا ،كلكف ىذا التغيير لـ يكف جذريان( .ربيع ،)38 :4227 ،ثـ نشر سيمكنز كتابو :تشخيص

الشخصية كالسمكؾ سنة ( ،)3;53إال أف ظيكر "فركيد" كمفاىيمو بالتحميؿ النفسي ( )3;62زاد مف
االىتماـ باإلرشاد العبلجي كالمشكبلت الشخصية كاالنفعالية حيث أرجع عبلج اضطرابات األطفاؿ إلى
اكتشاؼ العمميات البلشعكرية كآليات الدفاع التي تنشأ مف اضطراب المشاعر كقدـ مفاىيـ جديدة في

تككيف الشخصية.

كيؤكد "كاثريف جمدرد" ك"ديفيد جمدرد" ( )Gildard, Gildard, 1977في تصنيفيما لنشأة كتطكر

اإلرشاد ال تربكم عمى أف "فركيد" مف الركاد األكائؿ لتطكر كنشأة التكجيو كاإلرشاد كتبله في ذلؾ طبلبو

"كارؿ يكنج" ك"ألفرد أدلر" ك"أنا فركيد" ككؿ منيـ صاحب نظرية خاصة بو ،كاف كاف كثير منيا مشتقان مف

نظرية كأفكار فركيد.

كبعد ذلؾ ظير اإلرشاد غير المباشر عمى يد "أبراىاـ ماسمك" الذم يؤكد فيو عمى أف المرشد
كالمعالج يقكماف بعبلج األفراد كليس المشكبلت ،كاعتبر جمدرد كجمدرد أف عاـ ( )3;62كحتى الستينيات
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ىي المرحمة الثانية مف تطكر التكجيو كاإلرشاد حيث ألقى الضكء في ىذه المرحمة عمى نمك الطفؿ ،فقدـ
"ماسمك" ما يعرؼ بيرـ الحاجات اإلنسانية كتبله إريكسكف( .الحريرم ،اإلمامي)3: :4233،

ثـ نشطت حركة القياس النفسي التي أسيمت بكضكح في تطكر عمـ النفس اإلرشادم ،خاصة

بعد الحرب العالمية األكلى ،مف أجؿ تحديد المعاقيف عقميا كاستبعادىـ كتحديد المتميزيف لتدريبيـ ،كقد

شيدت ىذه المرحمة أيضا ظيكر اإلرشاد المكجو ؿ كيميامسكف الذم نشر كتابو (كيؼ نرشد الطمبة) مما

ساعد عمى انتشار اإلرشاد العبلجي ،فكاف أسمكبو نكعا ما امتداد لطريقة بارسكنز  Parsonsالمسماة

بطريقة أك منحى السمات كالعكامؿ ) (Trait and factor approachكيتمخص منيج كيميامسكف في اإلرشاد

في الخطكات الست اآلتية :التحميؿ  ،Analysisالتركيب  ،Synthesisالتشخيص  ،Diagnosisالتنبؤ

 ،Prognosisاإلرشاد  ،Counselingالمتابعة أك التتبع  ،Follow-upككذلؾ ظيكر اإلرشاد غير المكجو ؿ

كارؿ ركجرز  ،Rogersثـ انتقؿ االىتماـ إلى العميؿ كالى أساليب اإلرشاد بدال مف التركيز عمى المقاييس

كاالختبارات التي زاد استخداميا قبؿ الحرب العالمية الثانية لتصنيؼ كاختيار الجنكد كالمكظفيف كغيرىـ،
ككذلؾ قؿ التركيز عمى المرشد كمصدر لكضع الحمكؿ كالق اررات ،فعمد "ركجرز" Rogersإلى إيجاد منيج
مكحد كشامؿ يتضمف التركيز عمى النمك اإلنساني كخبرات الفرد بشكؿ أكسع ،منتقدان بذلؾ منيج بارسكنز

 Parsonsكطريقتو البسيطة في التكجيو كاإلرشاد الميني ،كفي ( )3;68أسست الجمعية األمريكية لمعبلج
النفسي مكانان لمممتحنيف األمريكييف في التخصصات النفسية كاعترفت جمعية عمـ النفس األمريكي بالعاـ

الذم بعده باإلرشاد النفسي( .ربيع)38 :4227 ،

كنشر ركجرز  Rogersسنة ( )3;73كتابو اإلرشاد كالعبلج النفسي الذم يرل فيو بأف المسترشد

لديو القدرة عمى إيجاد الحؿ بنفسو ،إذا اتسمت البيئة بالدؼء كالعبلقة اإلرشادية بالتفتح كالتجارب.

(الحريرم ،اإلمامي ،)3: :4233 ،كفي الخمسينيات مف القرف السابؽ بدأت مرحمة جديدة لئلرشاد كىي ما
عرفت باسـ "الطكر البنائي أك اإلنشائي" كذلؾ نتيجة لجيكد بياجيو في عمـ النفس النمك Development

 ، psychologyحيث أشار إلي أف مراحؿ النمك تسير محددة سمفا كال يمكف تسريعيا ،كىي ضركرية،

حتمية ،متسمسمة ،متعاقبة ،كلكؿ مرحمة مف مراحؿ النمك المعرفي األربعة مطالب خاصة( .الحمك:4229 ،

 )329كقد حددت كظيفة اإلرشاد النفسي في ىذه المراحؿ البنائية في معاكنة الفرد عمى بمكغ كتحقيؽ

المطالب الخاصة بكؿ مرحمة لينتقؿ بنجاح لممرحمة التالية ،كتجعؿ مف المتعمـ عنص انر فاعبلن في بناء ذاتو

كمحيطو مف خبلؿ تكظيؼ ما اكتسبو مف تعممات في حؿ المشاكؿ التي تكاجيو( .بكصحابي)325 ،4229 ،

كبعد الحرب العالمية الثانية نما كتطكر عمـ النفس التطبيقي مما اثر عمى نمك كتطكر العديد مف
فركع عمـ النفس مثؿ عمـ النفس الصناعي ،عمـ النفس اإلرشادم ،كالمدرسي ،كفي عاـ ( )3;7:أصدرت
الكاليات المتحدة مرسكمان يدعك إلى التعرؼ عمى التبلميذ المكىكبيف مبك ار كاعطائيـ اإلرشاد كالتكجيو

المطمكب( .أبك أسعد ،اليكارم)38 :422: ،
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كتكالت تطكرات اإلرشاد انطبلقا مف الماضي إلى الحاضر الذم صار أكثر نمكا كنضجا كذا
أىمية عالية ،كأصبح اإلرشاد النفسي تخصصا معترفا بو كاف كاف يتصؿ بعمكـ أخر ،كقد نشأت أقساـ

لئلرشاد النفسي في جامعات العالـ المتخمفة ،كأصبحت تمنح شيادات كدبمكمات عالية كدرجات الماجستير
كالدكتكراه في تخصص اإلرشاد النفسي ،كأصبح اإلرشاد النفسي مينة ،كلو مكانة في كثير مف المدارس

كالمصانع كالقكات المسمحة...الخ.
كقد اعتبر "جمدرد" ك"جمدرد" ظيكر المعالجيف الذيف ينتمكا إلى التيارات اإلنسانية أك الكجكدية
مرحمة ثالثة لظيكر كتطكر التكجيو كاإلرشاد حيث كانت جيكدىـ مكجية نحك التعامؿ مع الراشديف.

(الحريرم ،اإلمامي ،)3: :4233 ،كزاد االىتماـ بالتكجيو كاإلرشاد حتى أصبح مينة خاصة بنفسيا كأصبح

األخصائي فييا قاد انر عمى اختيار أفضؿ األساليب التي تمكنو مف تحقيؽ نتائج إيجابية كمميزة كذلؾ
بفضؿ اعتماده عمى أسس منظمة كنظريات محددة كمرسكمة( .دبكر ،الصافي ); :4229 ،كبذلؾ أصبح

اإلرشاد التربكم في داخؿ المدارس جزءان ال يتج أز مف البرنامج العاـ لممؤسسة التربكية التعميمية.

تطكر التكجيو كاإلرشاد في قطاع غزة:
لقد برز االىتماـ بالتكجيو كاإلرشاد منذ أكاخر القرف العشريف خصكصا في البمداف الصناعية التي

تطكرت فييا الحركة الصناعية كأصبحت الصناعة سمة ىذه البمداف ،فأصبحت ىناؾ حاجة ضركرية
لمتكجيو الميني ،كقد ذكر أبك أسعد كعبد المطيؼ (; )422أف ىككستر عندما صنؼ ( )3;:3خدمات

اإلرشاد في العالـ ،كضع الكاليات المتحدة األمريكية في المقدمة ،باعتبار أف اإلرشاد

النفسي  Psychological Counselingظير استجابة لحاجة المجتمع األمريكي كذلؾ في العشرينيات

كالثبلثينيات مف القرف السابؽ مف أجؿ الكفاء بحاجة المجتمع الماسة لئلرشاد الميني Counseling

 Vocationalبطريقة عممية منظمة ،كذلؾ كفؽ استعدادات األفراد كقدراتيـ ككضع الرجؿ المناسب في

المكاف المناسب ثـ كندا كالنركيج ،كقاؿ بأف ىناؾ حركات بطيئة في كؿ مف أفريقيا كآسيا كشرؽ أكركبا

كباكستاف ،كلـ يذكر شيئان عف دكؿ الكطف العربي ،إال أف الباحث يؤكد بأف ىناؾ تطك انر ممحكظان في
مجاؿ اإلرشاد خبلؿ السنكات األخيرة مف القرف الماضي ،حيث تميزت بعض الدكؿ مثؿ مصر كالسعكدية

كالككيت كفمسطيف بتقديـ خدمات إرشادية تخصصية.

فنجد أف ك ازرة التربية كالتعميـ العالي بقطاع غزة اىتمت بضركرة تكظيؼ المرشد التربكم في
مدارسنا منذ عاـ ( ،)3;;8حيث تـ تعييف عدد مف المرشديف كالمرشدات لمعمؿ في المدارس كفؽ شركط

محددة منيا أف يككف حاصبلن عمى البكالكريكس إرشاد تربكم أك خدمة اجتماعية أك عمـ نفس كخبرة ال
تقؿ عف سنتيف ،كتناط بيـ مياـ كأعماؿ اإلرشاد التربكم ،كفي عاـ ( )3;;9تـ كضع مرشد/ة لكؿ مديرية
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تعميـ ليتابع أعماؿ المرشديف ميدانيان كتقديـ ما يحتاج إليو المرشد/ة في المدرسة ،كلـ يكف آنذاؾ بالقطاع

إال مديريتيف ىما مديرية غزة كمديرية خاف يكنس فقط.

كأصبح المرشد يقكـ بدكره اإلرشادم المتمثؿ في الجانب الفني كيشمؿ اإلشراؼ كالزيارات الميدانية

كتقديـ التكجييات البلزمة ،كبحث الحاالت الفردية كالجماعية ضمف الخطة السنكية التي يقررىا بنفسو
كيصادؽ عمييا المشرؼ في بداية كؿ سنة دراسية جديدة( .ممحؽ رقـ )4
أما الجانب اإلدارم فيقكـ مرشد/ة المديرية (رئيس قسـ اإلرشاد) بمتابعة أعماؿ المرشديف كالدكاـ
كمتابعة أدائيـ كعمؿ تقييـ لعمميـ كتقديـ التكصيات كالمقترحات البلزمة ككتابة التقارير كمتابعة التنقبلت

كعقد الندكات كالمقاءات ،ىذا باإلضافة إلى تنفيذ العديد مف كرشات العمؿ ككتابة النشرات الخاصة

باإلرشاد التربكم كالتي تزيد مف ميارة المرشديف كاكسابيـ خبرات ميدانية في العمؿ ،كقد تـ التعاكف بيف
ك ازرة التربية كالتعميـ كبعض المؤسسات الحككمية كغير الحككمية لعقد العديد مف الندكات كالمقاءات مع

المسؤكليف كتنفيذ كرشات عمؿ خاصة باإلرشاد كذلؾ إلكسابيـ الخبرة كالميارة التي تفيدىـ في تحسيف
أدائيـ الكظيفي(.اإلدارة العامة لئلرشاد كالتربية الخاصة )4 :4234 ،

كفي عاـ (;;; )3تـ ضـ قسـ اإلرشاد لئلدارة العامة لمتعميـ العاـ ،كذلؾ تـ تعييف نائب رئيس

قسـ اإلرشاد التربكم في الك ازرة بنفس العاـ.

كفي عاـ ( )4222عيف رئيس قسـ لئلرشاد كرئيس قسـ التربية الخاصة بالك ازرة ،كفي عاـ

عيف مساعد رئيس قسـ اإلرشاد ،كفي عاـ ( )4227استحدث قسـ الصحة النفسية بدائرة
(ّ )4224
اإلرشاد ،كتـ تعييف رئيس قسـ اإلرشاد في كؿ مديرية لممحافظات الجنكبية ،ثـ تـ تحديد الكصؼ الكظيفي
لكؿ مف رئيس قسـ اإلرشاد كرئيس قسـ الصحة النفسية ككذلؾ مياـ رئيس قسـ اإلرشاد بالمديريات.

كلقد تكاتفت جيكد الك ازرة مع جيكد المؤسسات غير الحككمية (ممحؽ رقـ  5يعرض أحد المراكز
األىمية لئلرشاد كالعبلج النفسي في جنكب قطاع غزة) الميتمة بتقديـ الخدمات اإلرشادية لمتبلميذ عف

طريؽ البرامج كالمشاريع التي تنفذ في المدارس مثؿ:

 مشركع بناء التعاكف مع مؤسسة إنقاذ الطفؿ. مشركع الدعـ النفسي بالتعاكف مع سكرتاريا الخطة الكطنية. مشركع تطكير ثقافة حقكؽ الطفؿ بالتعاكف مع اليكنيسيؼ. مشركع صحة المراىقة لممدارس العميا بالتعاكف مع مركز بنياف.كىناؾ مشاريع كبرامج أخرل لبعض المدارس كالمديريات حسب الحاجة ،كتقكـ ىذه المشاريع لمحد

مف العنؼ في المدارس كالعمؿ عمى تقديـ الدعـ النفسي لمطمبة كالعمؿ عمى تحسيف مستكاىـ الدراسي.
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كفي عاـ ( )4229-4228كبعد إلغاء مقرر عمـ النفس مف المدارس ،تـ ضـ ( ):2معمـ/ة
تخصص عمـ النفس إلى دائرة اإلرشاد حيث أصبح اآلف ( )522مرشد/ة يعممكف في ( )592مدرسة كتـ

تدريبيـ عمى العمؿ اإلرشادم( .الحكاجرم كآخركف):-7 :4234 ،

كفي السنة نفسيا استقمت دائرة اإلرشاد بذاتيا لتصبح اإلدارة العامة لئلرشاد كالتربية الخاصة.
بتاريخ  422:/:/47استنكؼ ( )362مرشد/ة عف العمؿ داخؿ المدارس نتيجة األكضاع السياسية

في قطاع غزة ،كقد تـ كضع ( )388مرشد/ة مساند (بديؿ) تـ تكزيعيـ عمى جميع مدارس لتغطية العجز
في اإلرشاد كقد تـ تدريبيـ عمى العمؿ اإلرشادم مف قبؿ الك ازرة كالمديريات كقدمكا عمميـ بصكرة جيدة،
كفي نياية العاـ تـ االستغناء عنيـ مف قبؿ الك ازرة رغـ حاجة المدارس الماسة إلييـ.

كفي (; )422تـ تعييف مشرفي إرشاد تربكم في المديريات التالية شرؽ كشماؿ غزة كالكسطى
كرفح لمتابعة أعماؿ المرشديف في المدارس.
كما كضع رؤساء أقساـ لئلرشاد في المديريات بدالن مف رؤساء األقساـ المستنكفيف لكؿ مف مديرية

شماؿ كشرؽ كغرب غزة كالكسطى لمتابعة العمؿ اإلرشادم في المدارس.

كفي  422:/34/45تـ تعييف نائب مدير عاـ اإلرشاد كالتربية الخاصة.
فعاؿ في المدارس فقد
يكـ  422:/34/49حيث الحرب الغاشمة عمى القطاع ،كاف لئلرشاد دكر ّ
تـ تنفيذ برنامج الدعـ النفسي لجميع مدارس المحافظات الجنكبية بالتنسيؽ مع كزير التربية كالتعميـ العالي
كتأجيؿ الدراسة لمدة أسبكع كذلؾ لتخفيؼ المعاناة النفسية آثار الحرب عمى الطمبة كاألىالي ،كما تـ

تككيف لجنة طكارئ في كؿ مف الك ازرة كالمديرية كالمدرسة لتقديـ يد العكف كالمساعدة كقت الحاجة.
كفي ( )422;/8/9تـ تعييف مدير دائرة اإلرشاد التربكم كذلؾ لمتابعة أعماؿ اإلرشاد في

المديريات .كفي ظؿ ىذا النمك لمتكجيو كاإلرشاد في قطاع غزة فيك ما زاؿ يعاني مف نقص في المكارد
البشرية كفي األجيزة االلكتركنية البلزمة إلنجاز العمؿ( .اإلدارة العامة لئلرشاد كالتربية الخاصة)4 :4234 ،

أما اآلف كبعد مركر أكثر مف خمسة عشر عاما عمى برنامج اإلرشاد في المدارس الفمسطينية
كبعد أف أصبح عدد المرشديف ( )5;2مرشدان تقريبا بكاقع مرشد لكؿ مدرسة ،ما زاؿ المرشد الفمسطيني

يكاجو الكثير مف الصعكبات كالضغكطات كقمة الدعـ مف اإلدارة كالمحيطيف في البيئة المحمية ،كالتي نحف
بحاجة ألف نتغمب عمييا حتى نصؿ لتقديـ أفضؿ الخدمات اإلرشادية لطبلبنا ،كالكصكؿ لمستكل األداء

المطمكب لممرشد ،كال يتـ ذلؾ إال بتضافر جيكد أطراؼ العممية التعميمية التعممية.
أما عمى صعيد ككالة الغكث الدكلية ،فقد بدأ العمؿ اإلرشادم فييا منذ عاـ ( )3;;2حيث تـ

تكميؼ مدرس مف كؿ مدرسة ليمارس اإلرشاد بجانب عممو األساسي (التدريس) ككاف يسمى بالمعمـ
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المرشد ،مما شكؿ ذلؾ عبئان كاضحان عميو ،فكاف المعمـ المرشد يعتني بالمجاف المدرسية (خاصة حفظ
النظاـ) كجمع التبرعات المالية لمساعدة الطمبة الفقراء سكاء كاف ذلؾ مف داخؿ أك خارج المدرسة.

(الحكاجرم كآخركف):-7 :4234 ،

كقد تطكر األمر بعد ذلؾ في مدارس الككالة حيث تطمبت خدمة اإلرشاد لممعمـ المرشد أف يككف

حاصبلن عمى دكرة في اإلرشاد النفسي كالمدرسي ،يحصؿ عمييا مف ككالة الغكث الدكلية بعد دراسة بعض
المساقات حكؿ اإلرشاد عمى مدار عاـ كامؿ بكاقع يكـ كاحد باألسبكع مف بعد نجاحو في امتحاف نياية

العاـ ،ىك الذم يؤىمو لمقياـ بيذا الدكر (المعمـ المرشد).

كبعد ذلؾ تـ تعييف عدد مف المرشديف في معظـ المدارس ،بحيث يعمؿ كؿ مرشد في مدرستيف
مساء بغض النظر عف عدد الطمبة أك المرحمة ،كذلؾ انطبلقان مف الظركؼ
األكلى صباحي كالثانية
ن
الصعبة التي يحياىا المجتمع الفمسطيني ،مما ساعد عمى انتشار خدمات التكجيو كاإلرشاد كالى تكاتؼ
كؿ الجيكد مف الجيات الرسمية الحككمية كغير الحككمية كالذم يسعى إلى مساعدة األفراد مف خبلؿ

تعميميـ ميارات تساندىـ عمى مكاجية األزمات كالظركؼ الضاغطة التي يعيشكنيا.

خدمات برنامج التكجيو كاإلرشاد في قطاع غزة:
يشتمؿ برنامج اإلرشاد التربكم في المدرسة بفمسطيف عمى مجمكعة مف الخدمات كىي:
خدمات التكجيو :حيث يقكـ المرشد بتقديـ خدمة التكجيو الجمعي كالميني (حصص اإلرشاد)
كذلؾ مف خبلؿ لقائو بالتبلميذ في صفكفيـ كحسب برنامج معد كمخطط مسبقا ليناقش معيـ في جك مف
الحكار كالتفاعؿ في بعض المكاضيع كالمشاكؿ التي تيميـ.
خدمات اإلرشاد النفسي :كىي الخدمات الرئيسة المباشرة في البرنامج كتعد عممية اإلرشاد ىي
قمب برنامج اإلرشاد التربكم كمو ،كتتضمف دراسة الحاالت الفردية كتقديـ خدمات اإلرشاد العبلجي

كالتربكم كالميني كاألسرم فرديان كجماعيان في إطار تنمكم ككقائي كعبلجي.

خدمات اإلرشاد التربكم :كتتضمف ىذه الخدمات تشخيص أسباب الصعكبات التي يكاجييا الطمبة
في تعمـ المكاد الدراسية كمشكبلت التكيؼ مع الجك المدرسي كالبيئة المدرسية كتحديد المشكبلت التربكية

كضعؼ التحصيؿ كالغياب كاليركب مف المدرسة...الخ كالمساعدة في كضع خطة عبلجية ليا.

خدمات شؤكف الطمبة :كذلؾ مف خبلؿ استقباؿ المرشد كاإلدارة لمتبلميذ الجدد في اليكـ الدراسي
األكؿ كتعريفيـ عمى زمبلئيـ كأساتذتيـ ،كالقياـ بجكالت ميدانية معيـ بالمدرسة لمتعرؼ عمى مرافقيا

كممارسة بعض األلعاب المسمية ،عمما بأف مدارسنا بقطاع غزة تعد األسبكع األكؿ بالدراسة ترفيييان
لؤلطفاؿ الجدد ،األمر الذم يسيـ في إقباؿ التمميذ عمى المدرسة ،كمف ناحية أخرل يساعد المرشد في
77

الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد

الفصؿ الثالث

التعرؼ عمى شخصية التبلميذ ،كتعريفيـ بأنظمة المدرسة ،كعمؿ نشرات لمعممي الصؼ األكؿ عف
خصائص النمك كالمشكبلت السمككية كاإلعاقات المختمفة في ىذه المرحمة( .ربيع)51 :2008 ،

خدمات اجتماعية :حيث يككف االىتماـ مكجيان نحك حؿ مشاكؿ التكيؼ كايجاد التعاكف بيف البيت

كالمدرسة كالمدرسة كالمجتمع الخارجي( .حسنيف)33: :4226 ،

خدمات التعميـ :يقكـ المرشد بتزكيد إدارة المدرسة كأكلياء أمكر التبلميذ مف خبلؿ المقاءات الفردية
كالجماعية بحاجات الطمبة كالخصائص النمائية العمرية التي يمركف بيا كبالمشكبلت كالصعكبات التي
تعيؽ نمكىـ ،كاشراكيـ بكضع الخطط كالبرامج التربكية كاألنشطة المتنكعة التي تمبي حاجات الطمبة.
خدمات الزيارات المنزلية :يعمد المرشد إلى زيارة منازؿ التبلميذ لبحث مشكمة ما (جمع
المعمكمات ،التشخيص ،اإلرشاد) عمى أف يتـ التخطيط لمزيارة مسبقا (إعبلـ مدير المدرسة كاألىؿ ،معرفة
مكاف المنزؿ ،تحديد كقت الزيارة كىدفيا)( .دركزة)9: :4226 ،

خدمات صحية :يقكـ المرشد مف خبلؿ المبلحظة كسجؿ التمميذ بالتعرؼ عمى التبلميذ الذيف
يعانكف مف مشاكؿ ،كينسؽ مع أعضاء الييأة التدريسية لمراعاة جكانب القصكر كتكزيع التبلميذ باألماكف

المناسبة كتقبميـ كدمجيـ بأنشطة المدرسة كمساعدتيـ عمى التكيؼ ،ككذلؾ يخطط المرشد لتنفيذ برامج
كقائية في المدرسة تتعمؽ بالتكعية الصحية كالطب الكقائي كالصحة النفسية متسمحان في ذلؾ بالندكات
كالمحاضرات التثقيفية.

خدمات اقتصادية :يقكـ المرشد بجمع المعمكمات عف التبلميذ لغرض دراسة الجانب االقتصادم
بكافة جكانبو ،ثـ يقكـ بإعداد قائمة بأسماء التبلميذ الذيف يحتاجكف إلى مساعدة اقتصادية عمى فئات،

كيناقش ىذه القائمة مع المدير كبعض المعمميف لمتأكد مف المعمكمات كيبحث معيـ عف مصادر كطرائؽ

تقديـ المساعدة كالعكف لمتبلميذ ،كيفضؿ أال يظير المرشد بالصكرة أماـ التبلميذ كمسؤكؿ أك لو عبلقة
بيذا األمر( .اإلدارة العامة لئلرشاد كالتربية الخاصة)36 :4234 ،

خدمات التقييـ :يقكـ المرشد بعممية التقييـ لمتبلميذ مف خبلؿ جمع كتنسيؽ كتفسير لممعمكمات
المتعمقة بالتمميذ كالتي تكضع بممفو مع ضماف السرية التامة.
خدمات االستشارة :يقكـ المرشد بدكر المستشار لئلدارة كالييئة التدريسية كأكلياء األمكر في
القضايا التربكية كقضايا اإلرشاد كالتكجيو التي تتعمؽ بالتبلميذ كأنماط سمككيـ في المنزؿ كالمدرسة.
خدمات اإلحالة :المرشد ىك المسؤكؿ عف تحكيؿ الحاالت التي ال يتمكف مف التعامؿ معيا إلى
الجيات ذات االختصاص كذلؾ بالتعاكف مع اإلدارة كأكلياء األمكر.
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خدمات البحث العممي :كتتضمف ىذه الخدمات إجراء البحكث التربكية داخؿ المدرسة التي ليا
أىداؼ مباشرة تتعمؽ بمشاكؿ التبلميذ (البحث اإلجرائي) كيضع خطة تشتمؿ عمى الجكانب التي سيقكـ
بدراستيا كاألىـ مف ذلؾ كمو أف يكظؼ نتائج البحث في كضع خططو اإلرشادية كالعبلجية كالكقائية

بشكؿ فردم كجماعي( .أبك أسعد كعبد المطيؼ)49 -38 :2009 ،

خدمات رعاية المتفكقيف كالمكىكبيف :كذلؾ مف خبلؿ حصرىـ كمتابعة تحصيميـ كالتنسيؽ مع
المعمميف لرعايتيـ كصقؿ مكاىبيـ كتنمية قدراتيـ ،كاتاحة الفرصة ليـ لممشاركة في مختمؼ األنشطة،
كمنحيـ جكائز مادية كمعنكية كتسجيؿ أسمائيـ في لكحة الشرؼ كاقامة الحفبلت لتكريميـ كاعداد الزيارات

التشجيعية ليـ ،كتينئة أكلياء أمكرىـ كالتنسيؽ كذلؾ مع أسرىـ في عممية الرعاية كالتشجيع كرفع أعماؿ
المكىكبيف إلى جيات االختصاص لمتابعتيا كاختيار الطرائؽ المناسبة لدعميا كتشجعييا.
خدمات المتابعة :كتتمثؿ في المتابعة المنظمة لمتبلميذ الذيف يتمقكف خدمات إرشادية.
خدمات البيئة الخارجية :كتمتد الخدمات لتشمؿ البيئة الخارجية مثؿ المؤسسات ذات االتصاؿ
بالمدرسة ،كاألسر كعيادات كمراكز اإلرشاد كالعيادات النفسية كمراكز إرشاد الصحة النفسية كمراكز

الخدمة االجتماعية كرعاية الطفكلة كرعاية الشباب كرعاية المسنيف(.دبكر ،الصافي) 212 :2007 ،

كلضبط األمر كجعمو دستك انر يجب عمى المرشد التقيد بو ،فقد حددت ك ازرة التربية كالتعميـ العالي

الفمسطينية 1999ـ تقنيات اإلرشاد التربكم كما يمي:

أكالن :التكجيو الجماعي داخؿ الفصكؿ :يتـ مف خبلؿ المقاءات مع الطمبة داخؿ الفصؿ حيث

يناقش المرشد التربكم مع الطمبة مكضكعات تيميـ كتخصيـ كتمبي حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية كالعقمية

مثؿ (طرائؽ الدراسة السميمة ،عبلقة الطالب بالمعمـ ،النظافة الشخصية ،أىمية العبلقات االجتماعية،

الصداقة ،العبلقات األسرية ،تككيد الذات ،كيفية فض النزاعات ،األمانة...الخ) حيث يعمؿ المرشد
التربكم عمى تزكيد الطمبة بمعمكمات جديدة خارج إطار المنياج الدراسي بيدؼ تصحيح معمكمات خاطئة

لدييـ أك مساعدتيـ عم ى حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ أك إكسابيـ خبرات جديدة أك بيدؼ كقايتيـ مف الكقكع
في المشكبلت( .عمكاف)82 :4227 ،

ثانيان :اإلرشاد الفردم :كيتـ مف خبلؿ المقاءات كالمقاببلت الفردية التي تيدؼ إلى مساعدة

الطالب عمى فيـ أفضؿ لذاتو كلآلخريف لمكصكؿ بو إلى القدرة عمى اتخاذ الق اررات المناسبة لمتغمب عمى

مشكبلتو كحميا ،إضافة إلى أف اإلرشاد الفردم ييدؼ إلى إيصاؿ المسترشديف إلى مستكل أفضؿ مف
النضج كاالستقبللية كالقدرة عمى اتخاذ الق اررات كحؿ المشكبلت في حياتيـ اليكمية كتطكير أساليبيـ

الشخصية كزيادة إدراكيـ كمعرفة مكاطف قكتيـ)Corey,1996: 281 (.
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ثالثان :اإلرشاد الجمعي :يعتمد ىذا النكع مف اإلرشاد عمى مساعدة المسترشد في حؿ مشكمتو مف

خبلؿ كجكده مع أفراد آخريف يعانكف مف المشكمة نفسيا كبالتالي فإف ىذا النكع مف اإلرشاد يسعى إلى
تقديـ المساعدة الثنيف أك أكثر مف الطمبة الذيف تتفؽ ميكليـ كحاجاتيـ اإلرشادية إلى حد ما كالتي يمكف

تحقيقيا ليـ في مجمكعة صغيرة أك كبيرة يتركاح عددىا ما بيف ( )7-2مف المسترشديف حيث يساعدىـ
ىذا النكع مف اإلرشاد عمى مناقشة مشكبلتيـ كفيميا كتبادؿ الخبرات في حميا مف خبلؿ جمسات إرشادية

عدة يشرؼ عمييا المرشد التربكم ،مما يتيح الفرصة لممسترشديف زيادة خبرتيـ كتعديؿ سمككياتيـ كتحقيؽ

نمكىـ الشخصي كاالجتماعي بشكؿ أفضؿ(.زىراف)3:6 :4224 ،

رابعان :االجتماعات :كيتمثؿ في عقد المقاءات كاالجتماعات مع المدير كأعضاء الييأة التدريسية أك

أكلياء األمكر بيدؼ تكضيح دكر المرشد أك بعض القضايا اإلرشادية أك لمناقشة بعض األمكر الطبلبية

كالتربكية التي تتطمب تعاكنان ما بيف أعضاء الييأة التدريسية كالمرشد في المدرسة ،أك لتزكيد أكلياء األمكر

باألساليب التربكية في التعامؿ مع أبنائيـ كتحسيف العبلقة ما بيف البيت كالمدرسة.

خامسان :إجراء الدراسات كالبحكث :يقكـ المرشد التربكم بذلؾ مستيدفان الظكاىر التربكية كاإلرشادية

بقصد تحقيؽ مصمحة الطالب كالعمؿ عمى تنمية شخصيتو ،كمف أمثمة الظكاىر التي يستيدفيا المرشد

بالبحث كالدراسة ظاىرة التسرب مف المدرسة كالتأخر الدراسي كالعنؼ المدرسي ككؿ القضايا التي تبدك
ذات أىمية لمطمبة كالمدرسيف كالمدير( .عمكاف)83 :4227 ،

سادسان :المجاف اإلرشادية :يقكـ المرشد التربكم في المدرسة بتشكيؿ لجنة البيئة التي يختارىا مف

مختمؼ الصفكؼ ،كتككف ميمتيا تحسيف العبلقات االجتماعية بيف الطمبة :بعضيـ ببعض ،أك بيف الطمبة

كالمعمميف ،كالعمؿ عمى نشر الكعي اإلرشادم بيف الطمبة كتشجيعيـ عمى ممارسة األنشطة المكازية
كالقياـ باألعماؿ التطكعية كخدمة البيئة المدرسية كالمحمية كالعمؿ عمى تجميميا .كاليدؼ مف ىذه المجاف

ىك :تنمية شخصيات الطمبة كىكاياتيـ ،كتنمية ركح العمؿ الجماعي كاإلحساس بالمسؤكلية ،ما يساعدىـ

عمى النمك السكم كتحقيؽ مستكل مناسب مف الصحة النفسية لدييـ ،كتعد ىذه المجاف فريقان مساندان لممرشد

التربكم كلمعممية اإلرشادية في المدرسة.

مياـ كأدكار المرشد التربكم في المدرسة:
الباحث يحصر مياـ المرشد التربكم بالمدرسة في النقاط التالية:
 تبصير أفراد المجتمع كالمدرسة بأىداؼ التكجيو كاإلرشاد كخططو كبرامجو كخدماتو كبناء
عبلقات مينية مثمرة معيـ جميعان السيما أكلياء أمكر التبلميذ.
 إعداد الخطط العامة السنكية لبرامج التكجيو كاإلرشاد في ضكء التعميمات المنظمة لذلؾ
كاعتمادىا مف مدير المدرسة كمشرؼ اإلرشاد كالتكجيو.
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 تخطيط كتطكير برنامج اإلرشاد التربكم في المدرسة كخدماتو اإلنمائية كالكقائية كالعبلجية
كالعمؿ عمى تنفيذىا مف خبلؿ التعاكف بيف المرشد التربكم كأعضاء ىيأة التدريس كادارة المدرسة.
 تعاكف المرشد التربكم مع اإلدارة المدرسية فيما يخص إنجاز بعض األعماؿ اإلدارية كخاصة

التخطيط لمعمؿ المدرسي ،كما يشارؾ إدارة المدرسة كأعضاء الييأة التدريسية في حؿ مشكبلت التبلميذ.

 بحث حاالت التبلميذ التحصيمية كالسمككية ،كتقديـ الخدمات اإلرشادية التي مف شأنيا تحقيؽ

أىداؼ المرحمة التعميمية ،كذلؾ مف خبلؿ اإلرشاد النفسي الفردم كالجماعي ،مستخدما األساليب العممية

كالفنية حسب ظركؼ الحاالت التي يتعامؿ معيا ،كذلؾ مف أجؿ مساعدة التبلميذ عمى حؿ مشكبلتيـ

الشخصية كاالجتماعية كالتربكية كالمينية بأكبر قدر مف الفعالية.

 جمع البيانات عف المسترشديف بكسائؿ متعددة مثؿ المقابمة كالمبلحظة كالسجبلت كالبطاقات
المجمعة ،كيعتمد في ذلؾ عمى عدة مصادر أىميا الطالب ،كالكالداف ،المدرسكف كاألسرة...الخ ،مع
المحافظة عمى مبدأ السرية ،فبل يقدميا إال لمف لو الحؽ قي االطبلع عمييا.

 العمؿ عمى مساعدة المدرسيف مف خبلؿ تزكيدىـ بالمعمكمات البلزمة عف تبلميذىـ ،مما يسمح

ليـ بالتعامؿ معيـ داخؿ كخارج الفصؿ الدراسي بما يتكافؽ مع استعداداتيـ كقدراتيـ.

 يساىـ في مساعدة أكلياء أمكر التبلميذ مف خبلؿ تعريفيـ عمى مشكبلت أبنائيـ الشخصية
كالتربكية كاالجتماعية كالمينية لمعمؿ عمى حميا ،كذلؾ مف خبلؿ تقديـ المشكرة كالنصح ليـ كتبصيرىـ

بكيفية رعايتيـ كاالىتماـ بيـ بشكؿ صحيح.

 مساعدة التبلميذ الكتشاؼ قدراتيـ ،كحاجاتيـ األكلية كالثانكية ،كميكليـ كاىتماماتيـ كالعمؿ

عمى تكجيييا بشكؿ سميـ بما فييـ التبلميذ غير العادييف (مكىكبيف ،متفكقيف ،متأخريف دراسيان ،ضعاؼ
عقكؿ) كالعمؿ عمى مساعدتيـ بالتعاكف مع إدارة المدرسة كالمعمميف كأكلياء األمكر.

 تحديد كمتابعة المشكبلت التربكية كالنفسية كاالجتماعية التي يعاني منيا التبلميذ في المدرسة،

كأىميا التأخر الدراسي كدراسة أسبابو كاتخاذ الخطكات البلزمة لبلرتقاء بمستكياتيـ ،كعبلجو أك الحد منو
كدراسة الظركؼ التي تؤدم إلى تغيب التبلميذ عف المدرسة أك اليركب منيا.
 عقد لقاءات فردية كجماعية مع أكلياء أمكر التبلميذ الذيف تظير عمى أبنائيـ بكادر سمبية في

السمكؾ أك عدـ التكيؼ مع الجك المدرسي الستطبلع آرائيـ كالتعاكف معيـ كبحث المشكبلت األسرية ذات
األثر في أحكاؿ أكلئؾ التبلميذ.
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 يطبؽ المرشد االختبارات النفسية المختمفة كاختبارات الذكاء ،الميكؿ كالشخصية مف أجؿ
الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة ألغراض اإلرشاد كالعبلج كلمتعرؼ عمى شخصية التبلميذ كمستكيات
تحصيميـ ،كقدراتيـ كاستعداداتيـ كميكليـ مف أجؿ تكفير تكافؽ أفضؿ ليـ.

 يساعد المرشد التبلميذ في تقديـ المعمكمات البلزمة ليـ التخاذ القرار البلزـ فيما يتعمؽ باختيار
التخصص الدراسي كفركع الدراسة المختمفة ،ككذلؾ المجاالت المينية في المستقبؿ بما يتناسب مع
خصائصيـ الشخصية كمستكياتيـ الدراسية.

 يتابع المرشد حاالت التبلميذ بصكرة إجمالية ،كالحاالت التي عرضت عميو كتعامؿ معيا

بصكرة خاصة ،مف حيت سمككيـ العاـ ،كمستكاىـ الدراسي ،كعبلقتيـ الشخصية ،كتفاعبلتيـ مع اإلدارة

المدرسية ،كحاالتيـ الصحية ،كمظيرىـ الشخصي ،كيقدـ تقارير دكرية عف نشاط اإلرشاد كالتكجيو إلى
جية االختصاص.
 يحكؿ المرشد التبلميذ الذيف يعانكف مف أم مشاكؿ ال يستطيع التعامؿ معيا ،لسبب أك آلخر
إلى جيات االختصاص.

 يتحرل األحكاؿ األسرية لمتبلميذ كخاصة االقتصادية منيا ،كتقديـ مساعدات داخؿ المدرسة،

كتكفير بعض المساعدات المالية التي قد يحتاج إلييا بعض التبلميذ إف دعت إلييا حاالتيـ االجتماعية
كالمعيشية كالمادية.
 يجرم كيطبؽ المرشد الدراسات كاألبحاث الميدانية المتعمقة بخدمات اإلرشاد بالمدرسة لتقكيـ
مدل فعالية خدمات التكجيو النفسي داخؿ المدرسة ،كطبيعة المشاكؿ لدل التبلميذ كحجميا.
 تعاكف المرشد التربكم مع ىيأة مكظفي المدرسة في كضع البرامج كعقد الندكات ،كتنظيـ

المحاضرات حكؿ األساليب التربكية الحديثة في التعامؿ مع التبلميذ ،كاألساليب اإلرشادية الفعالة في
تعديؿ سمككيـ كما يشارؾ في تخطيط ككضع البرامج التدريبية لممدرسيف ،كالمديريف كالككبلء بما يحقؽ

رفع كفاءتيـ التربكية كالمينية داخؿ العمؿ المدرسي.

 يكجو المرشد سمكؾ التبلميذ نحك أخبلقيات كقيـ المجتمع اإلسبلمي ،لتتسـ عبلقاتيـ الشخصية

كتفاعبلتيـ االجتماعية بعادات كتقاليد المجتمع.

بعض الممارسات التي ينبغي عمى المرشد التربكم عدـ القياـ بيا:
تكجد مجمكعة مف الممارسات كاألعماؿ التي ال ينبغي لممرشد أف يمارسيا ألنيا تيدد جسكر الثقة
كاألمف كاألماف التي تقتضييا بناء العبلقة اإلرشادية بيف المرشد كالطالب ،كقد عرض ( shertzer, Stone,

 )1981 :109عددان مف ىذه األعماؿ حسب ما جاء بخصكصيا في تكصيات تصنيؼ دكر المرشد
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التربكم ،كمف ثـ يجب أال يكمؼ بيا ،كأال يؤدل أيان منيا ،ألنيا تقع خارج دكره كمرشد مسؤكؿ عف تعديؿ

سمكؾ التبلميذ ،كعف نمك شخصياتيـ كتطكيرىا مف كافة النكاحي ،كسكؼ نستعرض عددان مف ىذه
األعماؿ التي ال تقع ضمف صبلحيات المرشد التربكم ،حتى يمتزـ بيا القائمكف عمى المرشد ،فبل يتسببكا

في تدمير العبلقة اإلرشادية بينو كبيف مسترشديو ،كمف ىذه األعماؿ:

 يجب أال يكمؼ المرشد النفسي المدرسي بالكقكؼ مع إدارة المدرسة أك المدرسيف ،لحجز

التبلميذ المتأخريف عف طابكر الصباح ،أك عف الحصص األكلى ،كلكف عميو أف يستقبؿ ىؤالء التبلميذ

المتأخريف في مكتبو عند تحكيميـ إليو مف قبؿ إدارة المدرسة أك المدرسيف لمتعامؿ معيـ باألساليب
اإلرشادية البلزمة( .الشرفا)87 :4233،

 عدـ مشاركة المرشد النفسي في أم عممية تتعمؽ بالعقاب لممخالفيف ألنظمة كلكائح المدرسة أك
المشاغبيف في الفصكؿ ،أك المتسببيف في اإلزعاج العاـ بالمدرسة ،ألنو ليس جبلدان كال يمثؿ رم انز لمسمطة

المدرسية ،كلو نظرتو العممية التخصصية في مسألة العقاب البدني أك المعنكم ،كاذا كاف المناص مف
ذلؾ فميكف مناسبان لحجـ المشكمة (السمكؾ) ،كعبلج سمككي ،شريطة أال يباشر التنفيذ بؿ يتنحى عف

أنظار التبلميذ حيثما تتكلى ىذه العممية إدارة المدرسة فقط في اإلطار التربكم المقنف ،كمشاركة المرشد

النفسي في مسألة العقاب تأتي مف زاكية كاحدة كىي أف يسيـ في مسألة التخطيط مع المجنة الخاصة
بذلؾ بعيدان عف دراية التبلميذ لكضع كاقرار العقاب المدركس المناسب (شكماف)73 :422: ،

 عدـ تكميؼ المرشد النفسي بأم أعباء كتابية ال تدخؿ في نطاؽ اختصاصو ،مثؿ أف يقكـ
بكتابة اإلنذارات كالتنبييات لمطمبة ،أك تسجيؿ التبلميذ الجدد في سجبلت المدرسة العامة ،تعبئة بطاقات
االختبارات الشيرية لمتبلميذ...الخ ،ككؿ ما شابو ذلؾ( .الحكاجرم كآخركف)37 :4234 ،

 يجب أال يكمؼ المرشد بتكزيع المساعدات المالية أك العينية عمى الطمبة أك جمع الرسكـ
المدرسية.
 يجب أال يكمؼ المرشد بأم أعباء إدارية ال تدخؿ في نطاؽ اختصاصو مثؿ تنظيـ كسائؿ نقؿ
التبلميذ مف كالى المدرسة ،االشتراؾ في تجميؿ مظير المدرسة ،اإلشراؼ عمى مقصؼ المدرسة
كالمبلعب بالمدرسة.)omar, 1983: 105( .

 عدـ قياـ المرشد بتنظيـ الجدكؿ الدراسي ،أك بأم عبء يتعمؽ بالبرامج التعميمية ،مثؿ إنشاء
نادم المغة اإلنجميزية ،تنظيـ المباريات الرياضية ،تككيف جماعة المكتبة مثبلن ،كلكف يمكف أف يساىـ في
اكتشاؼ ميكؿ كرغبات كاستعدادات التبلميذ ،بكاسطة االختبارات النفسية التي يجرييا ليـ ثـ يكجييـ

لؤلنشطة التي تبلئميـ دكف أف يتدخؿ في التخطيط ليا أك اإلشراؼ عمييا( .زارك);4 :4223 ،
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 ال يجكز لممرشد النفسي المناكبة أك المراقبة في االمتحانات المدرسية أك حصر الغياب
كتسجيمو ،أك محاسبة التبلميذ عميو كمعاقبتيـ بسببو ،أك أخذ التعيدات منيـ كمف أكلياء أمكرىـ ،كلكف

عميو أف يتسمـ كشكؼ الغياب جاىزة كيتابع حاالت التكرار فييا ،كيعالجيا باألساليب اإلرشادية السميمة.

 يجب أال يكمؼ المرشد النفسي المدرسي بأم عبء تدريسي ،بأف يسد العجز في مادة ما ،أك
يتكلى تصحيح اختبارات كرصد درجات مادة ما لسبب أك آلخر( .شكماف)52 :2008 ،

الصعكبات التي تكاجو العمؿ اإلرشادم:
لقد أكد "زىراف" عمى كجكد مجمكعة مف المعيقات كالصعكبات التي تكاجو اإلرشاد التربكم كمنيا:

عدـ تكفر الكقت الكافي لدل المرشد التربكم ،كنقص أعداد المرشديف التربكييف ،كعدـ كفاية إعدادىـ
كتدريبيـ ،كقمة اىتماـ اإلدارة المدرسية باإلرشاد ،كنقص المكارد المالية البلزمة لئلرشاد ،كنقص التجييزات

المطمكبة لغرفة اإلرشاد ،كنقص الكعي اإلرشادم العاـ)513 -512 :1991( .

إضافة إلى صعكبة تفريغ حصة لمتكجيو الجمعي كصعكبة خركج الطالب مف الصؼ لعرض

مشكمتو عمى المرشد ،كصعكبة الزيارات المنزلية لمتابعة الطمبة كأسرىـ ألسباب كثيرة منيا :ضيؽ الكقت

مقابؿ عدد التبلميذ ،فضبلن عف ضركرة أف تككف الزيارة في كقت العمؿ الرسمي كىذا أمر صعب لمغاية،

ككذلؾ عدـ تكفر مكاصبلت خاصة بالعمؿ اإلرشادم ،كعدـ تكفر قاعات لبلجتماعات ،كصعكبة

الحصكؿ عمى المعدات كاألجيزة :كآلة التصكير كالطباعة إلعداد النشرات كالتقارير ،كالمفاىيـ الخاطئة
لدل المسترشديف كأكلياء األمكر كالييأة التدريسية ،كاعتقادىـ بأف اإلرشاد النفسي مرتبط بالجنكف
كاألمراض النفسية ،أك اعتقاد البعض بأف المرشد النفسي لديو العصا السحرية لحؿ مشاكميـ ،ككذلؾ

القدرة العقمية لممسترشد.

أما الصعكبات التي تكاجو المرشد نفسو ،كاف كانت متداخمة مع صعكبات العمؿ اإلرشادم بعض
الشيء ،فقد أشار زىراف ( )735 :3;;3إلى مجمكعة مف الصعكبات التي تكاجو المرشد أثناء العممية
اإلرشادية كىي :فشؿ عممية اإلرشاد ،كذلؾ بسبب نقص الكفاءة لدل المرشديف أك أف المسترشد غير
مستعد كغير متقبؿ لعممية اإلرشاد أك انقطاع المسترشد عف عممية اإلرشاد ألم سبب مف األسباب أك

تدخؿ أفراد آخريف في عممية اإلرشاد كالمعمـ كمدير المدرسة كىذا كثير ما يحدث ،كاحالة المسترشد إلي

عممية اإلرشاد رغما عنو ،دكف رغبة ذاتية منو ،كىذا ال يتفؽ مع مبدأ االختيار كليس اإلجبار (أحد
األسس العامة لمتكجيو كاإلرشاد) كىك شرط رئيس لنجاح عممية اإلرشاد( .عمكاف ،)79 :4227 ،ككذلؾ

االتجاىات السمبية ألكلياء األمكر ،ييدد العممية اإلرشادية بالفشؿ( .الشرفا)86 :4233 ،

كأضاؼ الزبادم كالخطيب ( )160 :4223جممة مف المعيقات التي يتعرض ليا المرشد التربكم

كمنيا :عدـ تكفر القناعة بالعمؿ اإلرشادم لدل مدراء المدارس كالييأة التدريسية ،انعزاؿ المرشد لفترة
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طكيمة عف الييئة التدريسية كاإلدارة في غرفة اإلرشاد ،األمر الذم قد يترتب عميو بعض التكتر كالحساسية
في العبلقة المينية بينيـ ،كاالعتقاد السائد في المجتمع المحمى بأف العامميف في مجاؿ الخدمات النفسية

يكصمكف باالضطرابات النفسية كاألمراض النفسية (عباس ،العنكبي ،)348 :4223 ،كاىماؿ المرشد لتكعية

المجتمع بدكره بسبب ضيؽ الكقت ،كعدـ استجابة اآلباء لمتعرؼ عمى مشكبلت أبنائيـ ،كعدـ تعاكف
العامميف في المدرسة مع المرشد التربكم لعدـ ثقتيـ في قدرتو عمى التغيير ،كانطباع العامميف في المدرسة

بأف المرشد التربكم قد ينتزع بعض الصبلحيات مف اإلدارة كالييئة التدريسية.

كيتضح لمباحث مف العرض السابؽ ،كمف خبلؿ خبرتو بالعمؿ اإلرشادم في ككالة الغكث الدكلية

كك ازرة الشؤكف االجتماعية كبعض المراكز كالجمعيات األىمية بقطاع غزة ،أف ىناؾ مجمكعة مف

الصعكبات التي تكاجو المرشديف التربكييف كأىميا :عدـ اقتناع اإلدارة بدكر المرشد الريادم ناىيؾ عف
عدـ أىميتيا لئلشراؼ عمى المرشديف (نقص الكفاءة كالخبرة) كىذا النقص ال يقتصر عمى المشرفيف ،بؿ

يطاؿ المرشديف أنفسيـ ،حيث فقدانيـ لبعض الميارات اإلرشادية البلزمة لعمميـ اإلرشادم( ،المحتسب،

كآخركف )4236 ،ناىيؾ عف الفكرة العامة التي تكلدت لدل الشعب الفمسطيني عف عدـ أىمية المرشد أك
المعالج (ىك نفسو مريض نفسي) ،كىذا نتيجة حتمية لمتمفاز المصرم الذم طالما عرض لنا الطبيب

ا لنفسي كىك يرتدل األلكاف الفاقعة كغير المتناسقة كغير مرتبا لشعره كقد يناـ مكاف المريض ،كيحمؿ بيده

شاككش صغير قد يضرب بو أقداـ المريض...الخ ،كعدـ تكفر غرفة خاصة لمعمؿ اإلرشادم ،كعدـ

تعاكف اإلدارة المدرسية ،كعدـ قدرة الدكرات التدريبية عمى تمبية احتياجات المرشديف .كلعؿ السبب
األساسي في ذلؾ عدـ كفاءة المككنيف (المدربيف) ،كزيادة عدد التبلميذ بشكؿ يفكؽ قدرات المرشد التربكم،

كصعكبة القياـ بالزيارات المنزلية ،كعد تكفير ميزانية خاصة لبرنامج اإلرشاد التربكم تغطى أعماؿ المرشد

مف ندكات كبرشكرات كمكاصبلت كرحبلت ألغراض اإلرشاد ،كعدـ تعاكف أكلياء األمكر مع المرشد
التربكم ،كتدنى الراتب الخاص بالمرشد (في المدارس الحككمية) مقارنة ببعض الكظائؼ األخرل مما يقمؿ
مف درجة دافعيتو إلنجاز ميامو بكفاءة كاقتدار.

إضافة إلى عمر المسترشد الذم ال يككف متحمبل لممسؤكلية كال يشعر بخطكرة المكاقؼ التي

يعيشيا ،كبالتالي فيك ال يستجيب في كثير مف األحياف إلرشادات المرشد ،ككذلؾ طبيعة المراىؽ الذم

ينظر إلى المرشد التربكم عمى أنو يمثؿ مصدر سمطة كيكد التخمص منو ،أك العمؿ ضده إلثبات نفسو،
كىنا يجب أف تظير شخصية المرشد كمياراتو في كسب ثقة األطفاؿ كالمراىقيف كاقناعيـ بدكره اإلرشادم

كالمجكء إلى الكساطة الطبلبية عند المزكـ.
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ماىية التكجيو كاإلرشاد:
مفيكـ التكجيو في المعنى المغكم :يقكؿ (ابف منظكر) في (لساف العرب) مادة (كجو) كجو :كرد
في القرآف الكريـ ﴿ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ (سكرة الركـ :اآلية  )52أم
أتبع الديف القيـ ،كتقكؿ :قعدت تجاىؾ كاتجيت إليؾ أتجو ،أم :تكجيت ،ألف أصؿ التاء فييا (كاك) ككجو

إليؾ كذا :أرسمو ،ككجيتو في حاجة ،ككجيت كجيي ﵀ ،كتكجيت نحكؾ كاليؾ .كيقاؿ :قاد فبلف فبلنا
فكجيو :أم انقاد كاتبع.

مفيكـ اإلرشاد في المعنى المغكم :يقكؿ (ابف منظكر) في (لساف العرب) مادة (رشد) رشد
كنصر ،أم اىتدم كاسترشد ،كالرشد ىك االستقامة عمى طريؽ الحؽ مع التصمب فيو ،فاإلرشاد ىك

الرشد :نقيض الغي كالضبلؿ إذا أصاب كجية األمر كالطريؽ ،أما المراشد فيي مقاصد الخير.
اليداية ك َّ
(المنجد)483 :3;;4 ،

أما اإلرشاد في المعنى االصطالحي :فقد ظيرت تعريفات متعددة لئلرشاد منذ الربع األكؿ مف
القرف العشريف ،بعضيا يصكر المفيكـ كالبعض اآلخر يحمؿ الطابع اإلجرائي ،كبعضيا يركز عمى
العبلقة اإلرشادية كدكر المرشد كبعضيـ يركز عمى عممية اإلرشاد نفسيا ،بينما يركز آخركف عمى النتائج

التي نحصؿ عمييا مف اإلرشاد ،ىذا إلي جانب تعريفات ارتبطت بالصحة النفسية كالعممية التربكية
كالتكجيو الميني...الخ ،كفيما يمي عرض لبعض ىذه التعريفات ،مؤكدان الباحث عمى أنو ميما اختمفت

االتجاىات كالمجاالت التي يعمؿ في إطارىا اإلرشاد ،فيك يسعي إلي مساعدة المسترشد عمى تككيف
مفيكـ ذات إيجابي ،كزيادة إدراكو بمكاطف طاقاتو الداخمية لبلستفادة منيا ،بغية تحقيؽ التكافؽ النفسي

كاالجتماعي ،باعتبار أف اإلرشاد في جكىرة عبلقة مساعدة بيف شخص (المسترشد) ال يستطيع أف يحقؽ
التكازف االنفعالي نتيجة فشؿ ميكانزماتو الدفاعية في السيطرة كالتعامؿ مع األحداث التي ينتج عنيا العديد

مف المشاكؿ كالقمؽ ،اضطرابات النكـ ،ضعؼ التركيز ،العدكاف ،السرقة....الخ ،كعندىا يحاكؿ المسترشد

البحث عف المساعدة إلشباع حاجاتو الخاصة ،كبيف شخص آخر متخصص يقدـ المساعدة (المرشد)،

كنجد ركجرز  )3;74( Rogersيركز في تعريفو لئلرشاد عمى نتائجو بأنو :العممية التي يحدث فييا

استرخاء لبنية الذات لممسترشد في إطار األمف الذم تكفره العبلقة مع المسترشد ،كالتي يتـ فييا إدراؾ

الخبرات المستبعدة في ذات جديدة.

ككذلؾ "تيمكر" (; Tyler )3;:الذم قاؿ أف اإلرشاد ليس إعطاء نصائح ،أك تقديـ حؿ لمشكمة

آنية ،بؿ ىك تمكيف الفرد مف التخمص مف متاعبو كمشاكمو الحالية ،كتككيف اتجاىات عقمية تساعده عمى
التخمص مف االتجاىات االنفعالية التي تعكؽ تفكيره( .الفسفكس)8 :4229 ،
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كركز شيرتز عمى نكعية العبلقة اإلرشادية ،فيصؼ عبلقة المساعدة بيف المرشد كالمسترشد عمى
أنيا ذات معنى خاص ،لككنيا عبلقة أساسية كشخصية كىي عبلقة مؤثرة في حد ذاتيا الحتكائيا عمى
االعتداؿ االنفعالي ،كما تشمؿ ىذه العبلقة التكامؿ بيف المساعد (المرشد) كمف يتمقى المساعدة

(المسترشد) لمؤازرة إرادتو( .حمدم ،أبك طالب )33 :3;;; ،كىذا ما أكده ريف  )3;73( Wrennفعرفو بأنو
عبلقة دينامية كىادفة بيف شخصيف ،تتنكع فييا األساليب بتنكع طبيعة حاجات الطالب المسترشد ،كلكف
في كؿ الحاالت يككف ىناؾ إسياـ متبادؿ مف جانب كؿ مف المرشد كالطالب المسترشد ،مع التركيز عمى

فيـ األخير لذاتو ،كىك نفسو "ريف" يعرفو عمى أنو إرشاد التبلميذ كلو ىدؼ كذات عبلقة بيف ق اررات
المرشد التي تشارؾ في حؿ المشكمة مف خبلؿ فيـ المرشد لممشكمة بعناية عالية ،كمساعدتو بكفاءة عالية.
(.)Gilbert, Dugan,1980 :51

كيتفؽ ما سبؽ مع تعريؼ جيمبرت لئلرشاد بأنو :عبلقة شخصية دينامية بيف شخصيف يشتركاف

في تحديد المشكمة كرسـ األىداؼ في جك يسكده التقبؿ كاأللفة كالتقدير كاالحتراـ الذم يتيح لممسترشد
فرصة اتخاذ القرار المناسب لحؿ المشكمة.

كىذه العبلقة يجب أف تشتمؿ عنصر االتفاؽ المتبادؿ العمني كالضمني بينيما (التعاقد السمككي

كمبدأ أساسي مف مبادئ المدرسة السمككية) ،كيجب أف تتضمف العبلقة بيف المرشد كالمسترشد الثقة
بينيما ،كالتي غالبان ما تستمر إلى ماال نياية ،طبقان لمبدأ األخذ مقابؿ العطاء ،كذلؾ مف خبلؿ التكاصؿ

المستمر بينيما.

كالباحث يجد تباعدان كاضحان بيف العبلقة الحبية كالعبلقة الكاعية ،مع ضركرة تكفر النكع الثاني مف

العبلقة في عممية اإلرشاد ككجكب أف يتخمميا المحبة كالتعاطؼ .كىذا ما أكده

)(Patterson, 1983 : 24

في

تعريفو لئلرشاد النفسي بأنو :عممية كاعية مستمرة بناءة كمخططة ،تيدؼ إلى مساعدة كتشجيع الفرد لكي
يفيـ نفسو كيحمميا ،كيفيـ ميكلو كاستعداداتو كحاجاتو ،كأف يستخدـ كينمي كؿ إمكانياتو بذكاء إلى أقصى حد

مستطاع ،عف طريؽ مكاىبو كذكائو ،كفي ضكء معرفتو كخبراتو كرغبتو في عمؿ ذلؾ9

ككذلؾ تعريؼ "بيركس" ك"ستيفمر" ( Burks & Stefflre )4225الذم يؤكد عمى نكع العبلقة بأنيا:

مينية بيف مرشد مدرب كمسترشد ،كىذه العبلقة تتـ في إطار "شخص لشخص" رغـ أنيا قد تشتمؿ أحيانا
عمى أكثر مف شخصيف ،كىي معدة لمساعدة المسترشديف عمى تفيـ كاستجبلء نظرتيـ إلى حياتيـ كأف
يتعممكا أف يصمكا إلى أىدافيـ المحددة ذاتيا مف خبلؿ اختيارات ذات معنى كقائمة عمى معمكمات جيدة،

كمف خبلؿ حؿ مشكبلت ذات طبيعة انفعالية أك خاصة بالعبلقات مع اآلخريف (ذات طبيعة اجتماعية).
()Woolef، 3;:9 : 67
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أما الجمعية األمريكية لعمـ النفس فمـ تتطرؽ لمعبلقة في تعريفيا لئلرشاد النفسي عاـ ()3;:3
حيث عرفتو بالخدمات التي يقدميا اختصاصيكف في عمـ النفس اإلرشادم لممسترشد كفؽ مبادئ كأساليب

دراسة السمكؾ اإلنساني خبلؿ مراحؿ العمر المختمفة لمساعدتو عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي كاكسابو
ميارات جديدة كاتخاذ القرار( .أبك عيطة )38 :4224 ،كال يختمؼ عنو كثي انر عقؿ ( )37 :4222الذم اعتبر

اإلرشاد عممية تتضمف مجمكعة مف الخدمات التي تقدـ لؤلفراد مف خبلؿ برامج كقائية كانمائية كعبلجية

لتحقيؽ أىداؼ التكافؽ الذاتي كاالجتماعي كزيادة الفاعمية اإلنتاجية لؤلفراد في كافة المجاالت.

كقد ركزت "دكرزة" ( )62 :4222عمى التكجيو لمتخصص الدراسي باعتباره جزءان مف اإلرشاد

التربكم فاعتبرتو العممية التي تزكد التبلميذ بالمبادئ التربكية التي تساعدىـ عمى االختيار الصحيح لمكمية
أك الجامعة أك التخصص األكاديمي ،بحيث يتبلءـ ذلؾ كمو مع استعداداتيـ كقدراتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ.

كقد دمج "خميؿ" ( ); :3;:8بتعريفو لئلرشاد تعريفي "تيمر" ك"دكرزة" فاعتبره :مساعدة الفرد عمى االختيار

الصحيح لممينة كالتخطيط لممستقبؿ بدقة كحكمة في ضكء حقائؽ عف نفسو كعف مجتمعو.

كيرل (بمكتشر) أف اإلرشاد :عممية يتـ فييا التفاعؿ بيدؼ أف يتضح مفيكـ الذات كالبيئة كبناء

أىداؼ أك قيـ تتعمؽ بمستقبؿ الفرد المسترشد.

كيرل الباحث أف ىذا التعريؼ يركز عمى التكجيو الميني ،أكثر منو عمى اإلرشاد التربكم أك
اإلرشاد بشكؿ عاـ .أما اإلرشاد التربكم فيك عممية مساعدة الفرد في رسـ الخطط التربكية التي تتبلءـ مع
قدراتو كميكلو كأىدافو ،كأف يختار نكع الدراسة كالمناىج المناسبة كالمكاد الدراسية التي تساعده في اكتشاؼ

اإلمكانات التربكية ،كمساعدتو في النجاح في برنامجو التربكم ،كالمساعدة في تشخيص كعبلج المشكبلت

التربكية مما يحقؽ تكافقو التربكم بصفة عامة.

كأما الزعبي ( )457 :3;;6فيعرؼ اإلرشاد التربكم بأنو :عممية مساعدة التبلميذ عمى معرفة

قدراتيـ كطاقاتيـ كامكاناتيـ لمتمكف مف استخداميا بشكؿ مناسب في اختيار الدراسة المناسبة ليـ،
كااللتح اؽ بيا كالنجاح فييا ،كالتغمب عمى الصعكبات الدراسية التي تعترضيـ في حياتيـ الدراسية لتحقيؽ
التكافؽ مع الذات كمع المدرسة كمع المجتمع .كىذا ما يتفؽ مع الحياني (; )6 :3;:الذم اعتبره :عممية
مساعدة الفرد في فيـ الخطط التربكية التي تتبلءـ مع قدراتو كميكلو كأىدافو ،كفي اختيار نكع الدراسة

كالمناىج كالمكاد الدراسية التي تساعده في اكتشاؼ اإلمكانيات التربكية التي تساعده في النجاح،

كتشخيص المشكبلت التربكية كعبلجيا بما يحقؽ تكافقو التربكم بصفة عامة.

كاإلرشاد النفسي :ىك عممية مساعدة الفرد ليستخدـ إمكانياتو كقدراتو استخداما سميما لمتكيؼ مع

الحياة" ) (Fransella,1982: 38كاألساس بالتعريؼ ىنا العممية اإلرشادية بأساليبيا المختمفة.

88

الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد

الفصؿ الثالث

كقد عرؼ (جبلنز) العممية اإلرشادية بأنيا :عممية تفاعمية تنشأ عف عبلقة بيف فرديف أحدىما
متخصص كىك المرشد كاآلخر المسترشد حيث يقكـ المرشد بمساعدة المسترشد عمى مكاجية مشكمة تغيير

سمككو كأساليبو في التعامؿ مع الظركؼ التي يكاجييا)Reber ,3;;7( .

كىك أيضان "عبلقة بيف فرديف أحدىما المرشد النفسي الذم يأخذ عمى عاتقو مساعدة الفرد اآلخر

(العميؿ) عمى فيـ نفسو كحؿ مشاكمو .كالتعريؼ ىنا يركز عمى العبلقة كفاعمية كشخصية ككفاءة المرشد

النفسي ليساعد العميؿ"( .خميؿ ،): :3;:8 ،كال يختمؼ ىذا مع تعريؼ زيداف ( )34 :3;;4لئلرشاد الفردم
 counselingبأنو" :العبلقة المتبادلة التي تقكـ بيف فرديف كىذه العبلقة ترمي إلى غرض أك ىدؼ ،إذ يقكـ
فيو أحدىما (األخصائي) بحكـ مرانو كخبراتو عمى مساعدة الشخص اآلخر (العميؿ) حتى يغير مف نفسو
كمف بيئتو ككسيمة ىذه العبلقة ىي المقابمة كجيا لكجو بيف األخصائي كالعميؿ كيتـ اإلرشاد في ىذه

المقابمة" .أك ىك عممية فنية تحتاج إلى االطبلع عمى كؿ ما ىك جديد باستمرار ككمما ارتقى المرشد بعممو

كمما ارتقى بمينتو( .سعفاف)74 ،4227 ،

كباستعراض التعريفات السابقة يرل الباحث مصطمحات اإلرشاد كاإلرشاد النفسي كاإلرشاد التربكم

كالعممية اإلرشادية كميا متشابية ،حيث أجمعت كميا عمى أنو عممية اإلرشاد مستمرة منتظمة ،تحتاج إلى

عبلقة إنسانية تقكـ عمى االحتراـ ،يقدـ فييا خدمة ،يقدميا شخص مؤىؿ كمدرب كصاحب خبرة ،كىي
عممية تعميمية تمكف المسترشد مف مكاجية مشاكمو كتعممو أساليب حؿ المشكبلت بمكضكعية ،كعممية

مساعدة الفرد لفيـ نفسو كمجتمع كامكانياتو كقدراتو ،كيعمؿ عمى تنميتيا إلى أقصى حد ممكف ،كالتخطيط
لمستقبمو الشخصي كالدراسي بطرائؽ جيدة كسميمة (كىك اليدؼ النيائي لئلرشاد كىك تحقيؽ التكافؽ
كالصحة النفسية كالسعادة كالنجاح).

كفي ضكء التعريفات السابقة يعرؼ الباحث اإلرشاد التربكم بأنو :مجمكعة الخدمات التي يقدميا

المرشد التربكم بيدؼ مساعدة الطمبة عمى فيـ ذكاتيـ كاكتشاؼ قدراتيـ كميكليـ كتنمية إمكاناتيـ

كمساعدتيـ في التغمب عمى مشكبلتيـ الشخصية كالدراسية كتمكينيـ مف اتخاذ الق اررات التي تخص
حياتيـ الدراسية كالتربكية بمكضكعية.

كعميو يرل الباحث أف عممية اإلرشاد تحتاج إلى مقكمات كي يكتب ليا النجاح كالرغبة الجادة في

أداء العمؿ أك الرضا الميني (أحد متغيرات الدراسة) ،كالتأىيؿ العممي (الدراسة الجامعية المتخصصة)

كتنمية القدرات المينية الخاصة باإلرشاد كالقدرة عمى استخداـ ميارات المقابمة اإلرشادية كالتفريغ

االنفعالي ،طرح األسئمة ،إعادة الصياغة ،تطبيؽ االختبارات كتفسيرىا ،التشخيص ،كضع الخطة
اإلرشادية المناسبة...الخ) التي تتمثؿ بالكفايات اإلرشادية ،فضبلن عف ضركرة التزاـ المرشد بأسس اإلرشاد

كالمحافظة عمى قيمة ككرامة المسترشد ،المركنة ،التقبؿ غير المشركط غرضي...الخ ،كالتي مف خبلليا
يقكـ المرشد بمساعدة المسترشد عمى تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي ،كحؿ مشكبلتو ،كتعديؿ سمككو،

كتحقيؽ أىدافو.
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مما سبؽ يتضح أف عناصر عممية اإلرشاد تتمثؿ في:
 اإلرشاد خدمة :يقدميا المرشد ،ىك المخطط ليا ،كىك شخص مؤىؿ تأىيبل عمميا متخصصا. -المسترشد شخص عادم بحاجة إلى مساعدة كشخصيتو متماسكة.

 -البيئة التي يتـ فييا اإلرشاد ىي بيئة العبلقة اإلرشادية كجيا لكجو(.المعركؼ)57-53 :4227 ،

 -اإلرشاد عممية :أم أنيا تمر في خطكات معينة بشكؿ مستمر كمنتظـ.

 اإلرشاد عممية تعميمية :أم أنيا تمكف المسترشد مف تعمـ أساليب حؿ المشكبلت بمكضكعية. -اإلرشاد عممية مساعدة :أم أنيا تقدـ العكف كالمساعدة مف المرشد إلى المسترشد.

 -العبلقة اإلنسانية :أم أف العبلقة بيف المرشد كالمسترشد تقكـ عمى االحتراـ كالتعاطؼ.

 ييتـ اإلرشاد بانتقاؿ الخبرة مف مكقؼ اإلرشاد إلى مكاقؼ الحياة التي يقؼ فييا المسترشد فيمابعد.

كبذلؾ فإف اإلرشاد التربكم :ىك عممية منظمة كمخططة تيدؼ إلى مساعدة الطالب لكي يفيـ
ذاتو كيعرؼ قدراتو كيطكر مياراتو كيحؿ مشكبلتو كيحقؽ أىدافو في إطار القيـ المجتمعية كاألىداؼ

العامة لمتعميـ في المجتمع كبالتالي تحقيؽ التكافؽ النفسي كالتربكم كالميني كاالجتماعي لممسترشد.

(الخطيب)3: :4225 ،

كفي سياؽ الحديث عف اإلرشاد ال يجب أف نغفؿ عف ذكر مرادفو كىك التكجيو ،حيث نجد أف
البعض يعرفيما معان كأنيما شيء كاحد ،فقد عرؼ السكيمـ التكجيو كاإلرشاد بأنيما" :عممية مساعدة الفرد
ليستخدـ ما عنده مف إمكانات كقدرات استخدامان سميمان مف أجؿ تحقيؽ التكافؽ مع الحياة".

كيرل البعض أنيما كجياف لعممة كاحدة عمى الرغـ مف كجكد فركؽ كاضحة بينيما ،فيؤكد زىراف

( ); :3;:4عمى أف كؿ فرد يعرؼ التكجيو كاإلرشاد مف كجية نظر معينة كلكنيا جميعان تيدؼ إلى نفس
الشيء كتؤكد نفس المعنى ،كفي نفس السياؽ يؤكد (راشد )3;:; ،عمى تداخؿ المفيكميف كاستعماليما

أحيانان استعماالن مرادفان ،فيعرؼ محمد كقنديؿ التكجيو كاإلرشاد بأنيما :عمميتاف متكاممتاف متبلزمتاف

تتكحداف إجرائيان لدفع نمك الطالب في شتى نكاحي نمكه بما يتناسب مع إمكانياتو الذاتية كما يكفي بحاجة

مجتمعو المعايش.

كعميو سكؼ يستعرض الباحث بعض التعريفات الخاصة بالتكجيو لمحاكلة التحقؽ مف كجكد فرؽ

أك ىك التشابو بيف اإلرشاد كالتكجيو ،حيث عرفو ) (Ston, 1981: 40بأنو عممية فيـ األفراد لذكاتيـ،
كعرفو الفقي التكجيو  Guidanceبأنو" :عممية مساعدة تقدـ لمفرد مف خبلؿ إجراءات فنية تقدميا المدرسة

لكي يفيـ خصائصو كامكاناتو كينمي كيانو الشخصي كيعد نفسو حتى يصبح قاد انر عمى مكاجية المطالب
االجتماعية كالمشكبلت الشخصية كتحقيؽ التكافؽ كالنضج كاتخاذ الق اررات المناسبة".

كيرل الباحث أنو عمى الرغـ مف التقاء كؿ مف التكجيو كاإلرشاد باألىداؼ حيث تحقيؽ الذات

كتسييؿ النمك الطبيعي ككؿ منيما يقكـ باستغبلؿ خبرات الفرد لتحقيؽ النمك السميـ كحثو عمى معرفة
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ذاتو ،كتككيف عبلقات إيجابية كاستغبلؿ خبراتو لكقايتو مف الكقكع في االضطراب النفسي أك عبلجو ،إال
أف ىناؾ فركؽ كاضحة بينيما يكضحيا حمدم ،أبك طالب (;;; )33 :3بالجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( )1الفركؽ بيف التكجيو كاإلرشاد
التكجيو

اإلرشاد Counseling

Guidance

مجمكع الخدمات النفسية كأىميا عممية اإلرشاد

العممية الرئيسية في خدمات التكجيو أم أنو جزء مف

ميداف يتضمف األسس العامة كالنظريات الميمة

ىك عممية ،أم يتضمف اإلرشاد بصكرتو اإلجرائية

يشير إليو البعض عمى أنو التكجو الجماعي،

يشير إليو البعض أنو عممية اإلرشاد الفردم

يسبؽ عممية اإلرشاد كيميد ليا.

يمي التكجيو كيعد ختاـ برنامج التكجيو.

التكجيو كسيمة إعالمية.

اإلرشاد كسيمة نمائية أك كقائية أك عالجية.

عممية التكجيو.

النفسي ،أم أنو يتضمف عممية اإلرشاد

التطبيقية ،أك يمثؿ الجزء العممي في ميداف التكجيو.

كالبرامج كاعداد المسؤكليف عف عممية اإلرشاد.

التي تتضمف عالقة إرشادية كجيان لكجو.

كقد يشمؿ الجماعات أك المجتمع كمو.

كبذلؾ يرل الباحث أف اإلرشاد عممية نفسية يسعى فييا المرشد إلى تككيف كتعزيز العبلقة
اإلرشادية مع المسترشد لمكاجية كتقبؿ األشكاؿ المختمفة مف أنكاع المساعدة التي يقدميا لو المرشد،

فيستطيع المسترشد مف خبلليا تحقيؽ مرحمة متقدمة مف االستبصار بنفسو كمحيطو ،كأف معظـ حاالت

سكء التكافؽ ىي نتيجة الفشؿ في تنمية مثؿ ىذا المفيكـ الكاقعي ،كرسـ الخطط التي تتبلءـ معو ،بحيث

ال يبالغ فيو أك يقؿ عف الكاقع الفعمي لمذات (المدرسة اإلنسانية) ،أك األحكاـ كاألفكار البلعقبلنية

(المدرسة المعرفية) ،فييدؼ المرشد إلى مساعدة الفرد عمى احترامو كتقدير ذاتو كتطكير شخصيتو ليتمكف
مف اتخاذ قراراتو بطريقة مكضكعية كسميمة لتدعيـ ذاتو ،كما ييدؼ اإلرشاد إلى زيادة كفاءتو الجسمية
كالنفسية كاالجتماعية مف أجؿ التكيؼ مع محيطو االجتماعي.

كمما سبؽ يرل الباحث أف مينة التكجيو كاإلرشاد تيدؼ إلى مساعدة الناس أفرادا كجماعات
لتحقيؽ عبلقات اجتماعية سكية كتفكؽ دراسي كنجاح ميني كرفع قدرات كتنمية ميارات كرفاىية أفضؿ

في الحياة كؿ حسب حاجتو ،كىى مينة إنسانية حديثة تتكفر لدييا مقكمات مينية تساعدىا عمى النجاح
كاألىداؼ كالميارات كاألسس التي تقكـ عمييا (نفسية ،اجتماعية ،أخبلقية...الخ) كمتخصصكف

كمؤسسات كطرائؽ كأساليب (نظريات) كمكانة ككظيفة اجتماعية كعائد مادم كقبكؿ كاعتراؼ مجتمعي.

كيرل الباحث كذلؾ أف التكجيو يطمؽ عمى البرامج التي تشتمؿ عمى إعطاء المعمكمات كيشتمؿ
في عناصره عمى اإلرشاد ،بينما اإلرشاد عممية مينية تخصصية تمثؿ محكر برنامج التكجيو كتعنى
بجميع جكانب الفرد كزيادة قدرتو عمى النجاح كحؿ مشكبلتو ،كاإلرشاد لو أربعة أركاف رئيسة كىى

المؤسسة (المكاف) ،المسترشد ،المرشد ،العممية ،كىك لذلؾ يعد عممية كليس أدبان أك نصيحة أك فمسفة كاال
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لكاف أشبو بالمحادثة أك المناقشة أك االستجكاب أك أم مصطمح آخر يطمؽ عمى حديث بيف اثنيف ،كما
أف لو مبادئ تضمف لو النجاح ،كىي :التقبؿ كالمسؤكلية االجتماعية ،المساعدة الذاتية ،النقد كالتقكيـ
الذاتي ،العبلقة المينية ،حؽ تقرير المصير ،كاالستغبلؿ األمثؿ لئلمكانيات كالمكارد المادية كالبشرية.

كلذلؾ فاإلرشاد كالتكجيو عمـ ،ألنو يقكـ عمى نظريات كالسمككية كالتحميمية كالبنائية ،كىذه
النظريات تستند إلى مناىج البحث العممي الكصفي كالتجريبي الذم تعد المبلحظة مف أىـ طرائقو العممية،
كىك فف ،ألنو يتطمب مف المرشد تطبيقا عمميا لما عرفو عمميا كيحتاج إلى ميارة كخبرة كافية ،إضافة إلى

حب كرغبة المرشد في تقديـ المساعدة ،كىك ممارسة ،لذلؾ يمزمو الدراسة العممية كالتدريب كالممارسة

التجريبية قبؿ الميدانية ،كىك تعميـ ييدؼ إلى تعميـ األفراد كالجماعات آلية تغيير العادات كاستبداليا

بعادات مقبكلة اجتماعيا كقانكنيا كدينيا ،كأخي ار اإلرشاد تربية ،إذ يساعد جميع شرائح المجتمع عمى

التكاصؿ كتحقيؽ الذات كحؿ مشاكميـ...الخ.
كيعد اإلرشاد الفردم كالجماعي كجييف لعممة كاحدة حيث يكمؿ كؿ منيما اآلخر كتتحدد أكجو
االتفاؽ بينيما في كحدة األىداؼ ككذلؾ كحدة اإلجراءات األساسية في عممية اإلرشاد ،ككبلىما يتعامؿ

مع األشخاص العادييف (أبك حماد.)74 :4228 ،

كقد حدد (عبد اليادم كالعزه )115 : 2004 ،نقاط االختالؼ بينيما فيما يمي:
جدكؿ رقـ ( )6الفركؽ بيف اإلرشاد الفردم كاإلرشاد الجماعي
اإلرشاد الجماعي

اإلرشاد الفردم
مدة الجمسة اإلرشادية قصيرة حكالي  45دقيقة.

الجمسة اإلرشادية عادة أطكؿ حكالي  90دقيقة.

يتركز االىتماـ عمى الفرد.

يتركز االىتماـ عمى أعضاء الجماعة.

يبدك اصطناعيان أكثر.

يبدك طبيعيان أكثر.

يتركز االىتماـ عمى المشكالت ذات

يتركز االىتماـ عمى المشكالت العامة المتعمقة

العالقة اإلرشادية أقكل بيف المرشد كالمسترشد.

يتيح فرصة التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف.

دكر المرشد أسيؿ كأقؿ تعقيدا.

دكره أصعب حيث يقكـ المرشد بدكريف :المرشد كالقائد.

يأخذ فيو المرشد أكثر مما يعطي.

يأخذ فيو المسترشد كيعطي في الكقت نفسو.

المحتكل الخاص بالفرد.

بالميارات كالتفاعؿ االجتماعي.

أما مصطمح العبلج النفسي ،فنجد كثيريف ال يستطيعكف أف يفرقكا بيف العبلج كاإلرشاد كاعتبارىما
تكأميف متماثميف ،كلكف الباحث يتفؽ مع الضامف ( )26 :2005عمى أف ىناؾ فرقا كاف لـ يكف كبي انر

بينيما ،حيث إ ف اإلرشاد التربكم ،كقائي قصير المدل ،بينما العبلج مدعـ في حالة األزمات كيعمؿ عمى
إعادة بناء الشخصية كيركز عمى المشكبلت االنفعالية العميقة كىك بعيد المدل.
92

الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد

الفصؿ الثالث

كفي ما يمي أىـ نقاط االتفاؽ بيف اإلرشاد النفسي كالعالج النفسي:
 ال تختمؼ تعاريؼ كؿ مف اإلرشاد كالعبلج مف حيث الجكىر. كبلىما عممية تيدؼ إلى مساعدة الفرد كفيـ ذاتو كحؿ مشكبلتو كتحقيؽ التكافؽ النفسي. الخمفية العممية لممرشديف كالمعالجيف النفسييف كاحدة ،كال اختبلؼ في جكىرىا كاف اختمؼالظاىر.

 المعمكمات المطمكبة لدراسة الحالة ككسائؿ جمع المعمكمات كاحدة في كؿ منيما. إجراءات اإلرشاد كالعبلج كاحدة ،كىي الفحص كتحديد المشكبلت كالتشخيص كحؿ المشكبلتررات كالتعمـ كالمتابعة كاإلنياء(.أبك جربكع)3: :4227 ،
كاتخاذ الق ا

 يشتركاف في األسس التي يقكماف عمييا ،كيستخدماف أساليب مشتركة كالمقابمة كدراسة الحالة. استراتيجيات تحقيؽ األىداؼ كاحدة عند كمييما (اإلنشائية كالكقائية كالعبلجية). يحتاج المرشد النفسي كالمعالج النفسي إلى مركز إرشاد أك عيادة نفسية( .الزبادم كالخطيب،)34<4223

أما أكجو االختالؼ كاضحة بيف اإلرشاد كالعالج ،فأىميا يكمف في الفرؽ بينيما بالدرجة كليس
في النكع كفرؽ في العميؿ كليس في العممية ،كفيما يمي سيعرض الباحث أكجو االختبلؼ:
األفراد :يتعامؿ اإلرشاد مع الحاالت األقؿ اضطرابا كدرجة أقؿ مف اضطراب الشخصية كييتـ
بالمسترشد كمشكمتو ،أما العبلج فيتعامؿ مع الحاالت األكثر تدىك انر ،كييتـ بالمريض كليس بمشكمتو.
المشكالت :تككف المشكبلت في اإلرشاد النفسي أقؿ خطكرة كعمقا كيصاحبيا قمؽ عادم ،أما في
العبلج فتككف أكثر خطكرة كعمقان كيصاحبيا قمؽ عصابي أك ذىاني.
مستكل الحؿ :في اإلرشاد النفسي يككف حؿ المشكبلت عمى مستكل الشعكر كالكعي ،أما في
العبلج فيككف عمى مستكل البلشعكر أك البلكعي( .أبك جربكع)3; :4227 ،

دكر المسترشد :المسترشد في اإلرشاد النفسي يعيد تنظيـ بناء شخصيتو كحؿ مشكبلتو ،كفي
العبلج أيضا ىك المسؤكؿ عف إعادة تنظيـ الشخصية كحؿ مشكبلتو كلكف يككف دكر المعالج كاضحان
ىنا.

اليدؼ :في اإلرشاد يككف تدعيمي تعميمي نمائي كاألىداؼ في اإلرشاد تككف أىدافا نكعية محددة
الدقة ،أما في العبلج فيككف اليدؼ عبلجي(إعادة بناء الشخصية) كتككف أقؿ تحديدان كغالبان ما يتغير

اليدؼ حسب تطكر حالة المريض.

93

الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد

الفصؿ الثالث

الزمف :اإلرشاد النفسي عادة قصير ،أما الكقت البلزـ لمعبلج فيككف أطكؿ.
المكاف :يقدـ اإلرشاد خدماتو في المدارس كالجامعات كالمؤسسات االجتماعية ،أما العبلج فتقدـ
خدماتو عادة في العيادة النفيسة كالمستشفيات النفسية كالعيادات الخاصة.
 دكر األخصائي :المرشد ال يقدـ حمكالن جاىزة بؿ ييسر التعمـ كحؿ المشكبلت ،أما المعالج فيككف

دكره أكثر تدخبلن في سمكؾ المريض كسير العممية العبلجية( .الزبادم كالخطيب)35:2001 ،

الخبرة الميدانية :بالرغـ مف التشابو الكبير بيف المرشد كالمعالج كما ذكرنا آنفا ،فإف كؿ منيما
معارؼ كميارات خاصة بو ،كالخبرة الميدانية تؤدم دك ار في تنمية شخصيتيما ،ككمما زادت خبرة أحدىما

كاف أقدر عمى القياـ بالعمؿ المنكط بو بصكرة أفضؿ مف غيره.

النظريات المفسرة لإلرشاد النفسي:
بدأ االىتماـ بالنظريات اإلرشادية في النصؼ األكؿ مف القرف الماضي بيدؼ دراسة كفيـ كتفسير
كتقييـ السمكؾ اإلنساني ،فالنظرية ىي مجمكعة مف القكانيف كالقكاعد كالمبادئ المكجية نحك تفسير ظاىرة

معينة( ،ضمرة )35: 422: ،فيي طريقة منظمة لرؤية العممية اإلرشادية ،كتساعد عمى فيـ المسترشد كعمى
تكجيو سمككو كلتدريب المرشديف النفسييف عمى تناكؿ المشكبلت كتزكيدىـ بأطر نظرية كتكنيكية تساعد

عمى فيـ المسترشديف لمكصكؿ إلى أقصى درجات اإلنتاجية كالتكافؽ النفسي كاالجتماعي حيث إف النظرية
المناسبة ىي كالخريطة التي تقكد المرشد في طريؽ كعرة لـ يدخميا مف قبؿ ىي سمكؾ المسترشد كالسير

في تمؾ الطريؽ دكف نظرية ىك أشبو بالتخبط عمى أساس مف المحاكلة كالخطأ( ،حمدم ،أبك طالب:3;;; ،

 )438كتنبع أىمية النظرية في اإلرشاد النفسي في أنيا تساعد المرشد أك المعالج النفسي عمى فيـ ما
يمكف أف يقدمو لممسترشد بإتباع األساليب كالطرائؽ العبلجية( .الزبادم ،الخطيب ،)6; :4223 ،كلقد تعددت

نظريات اإلرشاد النفسي بحيث كانت كؿ نظرية تعكس فكرة كاتجاه صاحبيا نحك طبيعة اإلنساف كأسباب

المشكبلت النفسية التي يعاني منيا كأفضؿ اإلجراءات المتبعة لمعبلج ،فما ىي أىمية النظرية في

االرشاد؟

 تساعد النظرية عمي مبلحظة عبلقات بيف الحكادث (األحداث). تساعدنا النظرية عمى كضع فرضيات تتعمؽ بالسمكؾ ثـ اختبار صحة ىذه الفرضيات مفخبلؿ البيانات التي نجمعيا.
 -النظرية تساعد المرشد عمى معرفة كيؼ يجب أف يتصرؼ في مكقؼ اإلرشاد.
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 تساعده عمى أف يحدد الخطكات التي سكؼ تسير فييا عممية اإلرشاد كىك يكضح ذلؾلممسترشد األمر الذم يجعؿ مف اإلرشاد عممية منظمة( .حمدم كأبك طالب،)218 :1999 ،
كفيما يمي أىـ التصكرات لبعض ىذه النظريات:

 -1نظرية التحميؿ النفسي:
تعد مف أقدـ النظريات في العبلج النفسي كأكؿ محاكلة لكضع أساليب العبلج النفسي ضمف إطار
مفاىيمي محدد( .ضمرة )69 :422: ،كيرل فركيد أف اإلنساف يكلد كىك مزكد بطاقة غريزية يغمب عمييا
الطابع الجنسي أطمؽ عمييا اسـ "الميبدك"  Libidoكىي تدخؿ في صداـ مع المجتمع ،كىذه الطاقة تمر

بأدكار محددة كيككف التعبير عنيا في كؿ مرحمة بشكؿ معيف (كفافي ،سالـ )42; :4234 ،كيعد فركيد

مرحمة الطفكلة المبكرة مف أخطر المراحؿ العمرية لما يحدث فييا مف خبرات مؤلمة تؤثر في عبلقاتو

فيعمؿ عمى كبتيا( .عبد المنعـ )386 :4225 ،كيرل بأف لئلنساف غريزتيف ىما :الجنس كالعدكاف( .أبك أسعد،
عربيات)45 -44 :422; ،

كتصكر بأف الشخصية تتككف مف اليك كاألنا كاألنا األعمى ،فاليك  Idىك منبع الطاقة الحيكية
كالنفسية كمستكدع الغرائز كالدكافع الفطرية ،كأما األنا  egoفيك مركز الشعكر كاإلدراؾ الحسي الداخمي

كالخارجي كالعمميات العقمية ،كيعمؿ عمى إحداث التكافؽ بيف اليك كاألنا األعمى ،كأما األنا األعمى Super
 egoفيك مستكدع المثاليات كاألخبلقيات كالضمير كالمعايير االجتماعية كالقيـ الدينية( .الزبادم ،الخطيب،

 )87 :4223كقد قسـ العقؿ إلى ثبلثة مستكيات الشعكر كما قبؿ الشعكر كالبلشعكر (أبك أسعد ،عربيات،

; )45 :422كتقكـ ىذه النظرية عمى بعض المبادئ منيا:

 -3الحتمية النفسية :أم أف لكؿ سبب نتيجة كلكؿ نتيجة سبب كقد يككف السبب ظاىر أك غير
ظاىر كقد يككف منطقيان أك بعيد عف المنطؽ ،أم أف ىناؾ سببا يكمف كراء أم حدث يحدث.
 -6الحيؿ البلشعكرية :كتنجـ مف داخؿ الفرد نفسو لمكاجية األخطار الناجمة مف الخارج كتسمى

(ميكانزمات الدفاع) كمنيا :التكحد ،االستبداؿ كاإلزاحة ،الكبت ،اإلسقاط  ،النككص ،التثبيت،
كالتككيف العكسي...الخ.

كيستند التحميؿ النفسي في تحقيؽ أىدافو إلي فنيات عدة كىي :التداعي الحر ،الطرح أك التحكيؿ،
تفسير األحبلـ ،التفسير ،المقاكمة ،البلشعكر إضافة إلى التنكيـ المغناطيسي( .كفافي ،سالـ)49 :4234 ،

 -6نظرية الذات:
نشأت نظرية الذات كرد فعؿ عمى نكاحي القصكر كالنقد التي كجيت إلى التحميؿ النفسي كمنحى

يركز عمى الجكانب المرضية في اإلنساف كالسمككية كمنحى يتناكؿ اإلنساف بمعطيات البحث كالتجريب
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عمى الحيكاف كيركز أساسا عمى آلية المثير– االستجابة في فيـ السمكؾ اإلنساني( .صالح)3:2 :3;:7 ،

كمؤسس نظرية الذات ىك كارؿ ركجرز  ،Rogersكىي مف النظريات المتمركزة حكؿ المسترشد ،كتقكـ

فمسفتيا عمى اإليماف بأىمية الفرد ميما كانت مشكبلتو؛ إذ تتكفر لديو عناصر طيبة تساعده عمى حؿ
مشكبلتو ،كتقرير مصيره بنفسو ،كالفمسفة األساسية ىنا لممرشد ىي احتراـ الفرد كأىميتو كالعمؿ عمى تكجيو
الذات تكجييا صحيحان ليككف جدي انر باالحتراـ( .زىراف ،):4 ،3;:4 ،كأشار صالح ( )3:3 :3;:7إلى
المبادئ األساسية ليذه النظرية-:

 -3إف اإلنساف في حالة خبرة كتفكير مستمراف.
 -4إف حياة اإلنساف متمثمة في الحاضر كليس في الماضي.
 -5إف العبلقة مع اآلخريف مف األساسيات.
 -6إف اإلنساف يسعى لمتطكر كالنمك.
() http://www.gulfnet.ws/vb/showthread.php?s=&threadid=4791
كمف أىـ أسباب االضطراب النفسي ىك اإلحباط حيث أنو يعكؽ مفيكـ الذات ،كييدد إشباع

الحاجات األساسية لمفرد ،كما إف انضماـ خبرة جديدة لديو كال تتكافؽ مع الخبرات السابقة لديو تجعمو في
حالة اضطراب نفسي( .الزيكد)39: :3;;: ،

كقد افترض ركجرز ثالثة شركط مف أجؿ بناء العالقة اإلرشادية-:
 الصدؽ كاألصالة مف جانب المرشد :فالمرشد ال يزيؼ الحقائؽ كيقدـ الصكر الصادقة عفنفسو.

 االعتبار االيجابي غي المشركط :المرشد يحترـ المسترشد كيعطيو قيمتو كانساف. الفيـ المتعاطؼ :اإلصغاء الجيد مف قبؿ المرشد لممسترشد كينتبو لمتعبيرات المفظية المستخدمةكما مفيكمو عف بعض المفردات مثؿ الخبرات(.جامعة القدس المفتكحة)465 :3;;: ،

دكر المرشد في العالقة اإلرشادية:
المرحمة األكلى :تككف ميمة المرشد تنحصر في خمؽ جك مف المكدة كالتعاكف كالتقبؿ كالتكضيح.
المرحمة الثانية :كظيفة المرشد ىي عكس مشاعر المسترشد كتجنب التيديد.
المرحمة الثالثة :تكفير مدل كاسع مف أنكاع السمكؾ لتكضيح االتجاىات األساسية لذلؾ يقكـ

المرشد بإتباع مجمكعة مف المعطيات لتككيف صكرة عف المسترشد كذلؾ كي يدرؾ المشكمة كما يراىا

المسترشد( .الزيكد ،)3;: :3;;: ،كمف ىنا نرل أف دكر المرشد ال يقكـ بإعطاء كسيمة العبلج كال يقترح
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عمى المسترشد ما يجب عممو لذلؾ فاف دكره ىك فقط حكؿ عالـ المسترشد دكف الدخكؿ فيو .لذلؾ يجب
أف يككف التعاطؼ مكضكعيا كبدكف أم تدخؿ كما يعكس مشاعر المسترشد كمدل فيمو كاستيعابو لما
يقكلو كيشعر بو.

 -3النظرية السمككية:
تعد مف أشير النظريات اإلرشادية حيث يعتمد المعالج عمى األساليب العبلجية السمككية في
عبلج المشكبلت السمككية لؤلفراد (ضمرة ،)45 :422: ،فيدفيا تفسير كدراسة التفاعؿ بيف السمكؾ كالبيئة،
كىي ال تيتـ ببناء الشخصية بؿ بالقكاعد كاألسس المتبعة الكتساب كتعديؿ السمكؾ اإلنساني أك إطفائو

تحت ظركؼ تعميمية معينة (كامؿ ،ىنا ،)322–99 :3;7; ،كأصحاب ىذه النظرية يركف أف السمكؾ
اإلنساني عبارة عف مجمكعة مف العادات التي يتعمميا الفرد خبلؿ مراحؿ نمكه المختمفة( .أبك أسعد،

عربيات ،)33; :422; ،كبالتالي فيي تدكر حكؿ محكر عممية التعمـ في اكتساب التعمـ الجديد أك في
إطفائو أك إعادتو ،كلذا فإف السمكؾ اإلنساني مكتسب عف طريؽ التعمـ ،كأف سمكؾ الفرد قابؿ لمتعديؿ أك

التغيير بإيجاد ظركؼ كأجكاء تعميمية معينة.

كيكجد أكثر مف اتجاه يمثؿ ىذه النظرية كتختمؼ ىذه االتجاىات فيما بينيا كاف اتفقت عمى أساس
عبلقة المثير كاالستجابة فقد تأثرت ببحكث "بافمكؼ" في الفعؿ المنعكس اإلشراطي ك"ثكرندايؾ" في

المحاكلة كالخطأ كاكتشاؼ قانكف األثر كبحكث "كاطسف" الذم أراد أف يخمص عمـ النفس مف الذاتية
كالحدس ،كأنكر أثر الكراثة ك"كبلرؾ ىؿ" الذم كضع نظرية متكاممة لتفسير التعمـ لتصبح صالحة لتفسير

الظكاىر السمككية (كفافي ،سالـ )436- 435 :4234 ،كيرل "سكينر" صاحب اإلشراط اإلجرائي أنو إذا نتج
عف سمككنا مكافأة (تعزيز إيجابي) فإف احتمالية حدكثو تزداد ،أما إذا نتج عف السمكؾ عقكبة فإف ذلؾ

رره( .أبك جادك)362 :4226 ،
يقمؿ مف احتمالية تك ا

كيقكـ المرشد بتحمؿ مسؤكليتو في العممية اإلرشادية كذلؾ لككنو أكثر تفيمان لممسترشد مف خبلؿ

قيامو باإلجراءات التالية:

 كضع أىداؼ مرغكب فييا لدل المسترشد كأف يستمر المرشد بالعمؿ معو حتى يصؿ إلىأىدافو.

 معرفة المرشد لمحدكد كاألىداؼ التي يصبكا إلييا المسترشد مف خبلؿ المقاببلت األكلية التييعمميا مع المسترشد.

 -إدراكو بأف السمكؾ اإلنساني مكتسب عف طريؽ التعمـ كقابؿ لمتغيير.
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 معرفة أسس التعمـ االجتماعي كتأثيرىا عمى المسترشد مف خبلؿ التغيرات التي تط أر عمىسمكؾ المسترشد خارج نطاؽ الجمسات اإلرشادية.
 صياغة أساليب إرشادية إجرائية عديدة لمساعدة المسترشد عمى حؿ مشكبلتو. تكقيت التعزيز المناسب مف قبؿ المرشد عامبلن مساعدان في تحديد السمكؾ المطمكب مفالمسترشد ،كقدرتو عمى استنتاج ىذا السمكؾ المراد تعزيزه.

 -4نظرية العالج العقمي -المعرفي:
لقد اىتـ "ألبرت أليس" في بداية عممو في اإلرشاد المتعمؽ بالحياة الزكجية ،حيث كاف يعتقد أف

مشاكؿ األزكاج ىي نتيجة عدـ تكفر المعمكمات كالمعرفة المناسبة ثـ لجأ إلي التحميؿ النفسي في عبلج
مرضاه كبعد ذلؾ تحكؿ إلى الفركيدية الحديثة ،كأخي انر اقتنع بأف السمكؾ البلمنطقي كالعصابي المتعمـ في
كقت مبكر يستمر في الظيكر حتى إذا لـ يعزز ،كذلؾ ألف األفراد يستمركف بتعزيز أنفسيـ ،كتذىب

نظرية ألبرت إلى أف االستشارة االنفعالية كالسمكؾ البلتكيفي يتأثراف بتفسيرات الفرد لممكاقؼ( ،أم ليس

األحداث ىي المسؤكلة عف مشاكمنا كاضطراباتنا كانما األفكار كطريقة تفسيرنا لؤلحداث) ،مما يؤثر عمى

سمككيـ ،كبالتالي فإف الفرد عرضة لممشاعر السمبية مثؿ القمؽ كالعدكاف كالشعكر بالذنب بسبب تفكيره
البلكاقعي كحالتو االنفعالية ،كالتي يمكف التغمب عمييا بتنمية قدرتو العقمية كزيادة درجة إدراكو ،كليذا كاف
يعمـ أليس مرضاه كيؼ يغيركف تفكيرىـ ليتفؽ مع األسمكب العقبلني في حؿ المشكبلت( .العزه ،عبد

اليادم)35: -359 :3;;; ،

كتتحدد ميمة العالج العقمي– المعرفي في اإلجراءات اآلتية:
 تحديد األحداث أك المكاقؼ التي تقمؽ الشخص أك تككف مصدر تأزمو أك ضيقة أك كدره.
 مساعدة الشخص عمى اكتشاؼ األساليب النكعية لتفكيره كالمعتقدات الكامنة كراءىا.
 مساعدة الشخص عمى تغيير ىذه األنماط التفكيريةhttp://www.manhal.net/articles.php.

 -5النظرية اإلنسانية:
تركز عمى الخبرات الذاتية لمفرد كدكافعو كرغباتو كترل أف اإلنساف لديو القدرة عمى االختيار
كاإلرادة الحرة كالدافعية لتحقيؽ أقصى ما تستطيعو قدراتو ،كتستند نظرية "ماسمك" إلى كجكد نكعيف مف

القكل في اإلنساف إحداىما تسعى إلى التطكر كاألخرل تقاكمو ،ككضع ىرـ لمحاجات أك الدكافع التي تحدد

سمكؾ اإلنساف بيف الحاجات األساسية لمبقاء كالبحث عف تحقيؽ الذات (أبك جادك)372-36; :4229 ،

كيرل أف لدل اإلنساف عددا مف الحاجات الفطرية مرتبة ترتيبا ىرميا عمى أساس قكتيا بحيث تقع في

قاعدة اليرـ الحاجات الفسيكلكجية كفي قمتو الحاجات العميا كحاجات تحقيؽ الذات ،كتحكـ الدكافع
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المختمفة عبلقة ديناميكية أساسية كالفيـ كالمعرفة كاالحتراـ كالتقدير كاالنتماء كالحب ،كيرل الشخصية
بأنيا مركب منظـ مف الخصائص الظاىرة التنكع "عناصر سمككية كأفكار كنزعات لمفعؿ" ليا كحده

مشتركة( .أبك أسعد ،عربيات)385 :422; ،

مبررات استخداـ التكجيو كاإلرشاد:
ذكر ( )SHERTZER, 1966: 75أف الطمب متزايد بإلحاح شديد عمى خدمة اإلرشاد النفسي ،فكؿ

فرد منا يمر خبلؿ مراحؿ نمكه بفترات حرجة قد يترتب عمييا القمؽ كاالكتئاب كالخكؼ مف المستقبؿ
المجيكؿ ،حيث أصبح إنساف الكقت الحاضر يعيش جممة مف الصراعات النفسية الناجمة عف سرعة
إيقاع الحياة كالتغيرات األسرية التي حدثت في المجتمعات كما صاحبيا مف مشكبلت متعددة متمثمة في
تحكيؿ األسرة الممتدة إلى أسرة نككية ،كخركج المرأة إلى العمؿ ،كانتقاؿ الطفؿ مف البيت إلى الحضانة ثـ
المدرسة ،كانتقالو مف مرحمة الطفكلة إلي المراىقة ثـ الشباب كالرشد كالشيخكخة ،ثـ انتقالو مف ميداف

الدراسة إلى ميداف العمؿ ،كىكذا مف مكاف إلى آخر.

كتزداد الحياة تعقيدا مع طغياف المادة عمى الجانب الركحي حيث الثكرة الصناعية كالتقدـ العمراني

كالتكنكلكجي (البث الفضائي كاالنترنت) كانتشار تعاطي المخدرات كالكحكؿ كتأثيره في تغيير االتجاىات

كالقيـ األخبلقية كانعداـ األمف كاالستقرار كزيادة اليجرة إلى المدف كمشكبلتيا كانتشار الحركب كالنزاعات
المسمحة كاالضطياد السياسي ،كالزيادة المطردة لعدد السكاف في العالـ ،كعمالة األطفاؿ ،كتغير الميف

مف حيث العدد كالنكعية كاحبلؿ اآللة مكاف اإلنساف ،كتطكر التعميـ كتعدد فركعو كتغيير النظاـ التربكم
كالذم يتمثؿ في تغير كظيفة المدرسة كازدياد تبعاتيا كمسؤكلياتيا كازدياد عدد التبلميذ بصكرة فاقت القدرة

عمى استيعابيـ ،عدـ تساكم الفرص أماـ الجميع ،فضبلن عف الفركؽ الفردية بيف األفراد كالجماعات ،حتى

بيف أفراد األسرة الكاحدة ليس ذلؾ كحسب بؿ االختبلؼ قائـ بيف التكائـ مف بيضة كاحدة ،مما جعؿ
الحاجة ماسة لمتكجيو كاإلرشاد في مجاؿ الشخصية كمشكبلتيا ،إضافة إلى ذلؾ يتعرض الفرد خبلؿ

مسيرة حياتو إلى العديد مف المكاقؼ التي يككف فييا إلى أمس الحاجة إلى التكجيو كاإلرشاد ككالدة أخ أك
أخت لو ،أك فقداف عزيز عميو ،دخكلو إلى المدرسة ،ارتباطو بشخص آخر (الزكاج) ،أك االنفصاؿ عنو
الدرسة إلى العمؿ ،كصكلو لسف التقاعد… كغيرىا مف المكاقؼ كالتي يعدىا
(الطبلؽ) ،االنتقاؿ مف ا
بعضيـ صدمات كما ذكر محمكد ( ،)35 :1998كلكف الباحث ال يراىا كذلؾ ،بؿ يعتبرىا مكاقؼ حياتية
عادية كضركرية مف أجؿ استمرار الحياة كبقاء الجنس البشرل ليحمؿ األمانة كيعبد ا﵀ ،كاف كاف يتخمؿ
ىذه المكاقؼ نقص ميارات كعدـ مقدرة عمى مكاجيتيا أك مكاجية مطالب النمك بشكؿ عاـ كعجز عف

اتخاذ الق اررات كبالتالي فإنيا تتطمب التكجيو كاإلرشاد ،عمما بأف مثؿ ىذه المكاقؼ ىي التي تساعد في

بناء شخصية الفرد ،كتكسبو القدرة عمى التكاصؿ كالتكيؼ مع اآلخريف بفعالية كاقتدار ،كاال ما الفائدة مف
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أف يبقى اإلنساف طفبل دكف أف ينضج ،أك طالبا دكف أف يتجو نحك العمؿ ،أك كحيدان دكف أف يرزؽ بأخ
أك أخت .كعميو يمكف إجماؿ مبررات اإلرشاد في العكامؿ التالية:

 .1التقدـ التقني السريع :يشيد العالـ في ىذه األياـ تقدمان عمميان كتقنيان تتزايد سرعتو يكمان بعد

يكـ ،مما أدل إلى اختفاء ميف كظيكر ميف جديدة كظيرت الحاجة لتدريب األيدم العاممة كتطكير برامج

الدراسة كمناىج التربية لتخدـ سكؽ العمؿ كتكفير الخريجيف المناسبيف.

 .6الثكرة الصناعية في أكركبا كأمريكا :حيث تغيرت في أكاخر القرف الثامف عشر كبصكرة كبيرة
أماكف العمؿ كظركؼ المعيشة ،كىذا أدل إلى الدعكة إلى اإلصبلح لمتغمب عمى مشاكؿ ظيرت نتيجة
لعدـ االىتماـ بالعماؿ كالمكظفيف كالتركيز عمى الصناعة كاإلنتاج كما صاحب ذلؾ مف ظركؼ معيشية

صعبة في المدف الكبرل.
 .3الزيادة السكانية كمحدكدية استيعاب المدارس :كلدت الزيادة السكانية الكثير مف المشكبلت،
كنقص الغذاء كانخفاض مستكيات المعيشة ،كقمة استيعاب المدارس لمطبلب ،فعمى الرغـ مف ازدياد عدد

المدارس فقد ازداد عدد التبلميذ بنسبة أعمى في الصؼ كبرزت مشاكؿ الفركؽ الفردية كذكم االحتياجات
الخاصة كمشكبلت التكيؼ المدرسي كالتأخر الدراسي ،كىذا أدل إلى ضركرة التعرؼ عمى قدرات التبلميذ

كميكليـ كمشكبلتيـ السمككية كمشكبلت إعدادىـ الميني بعد التخرج مف المدرسة حيف ال يرغبكف بمتابعة

الدراسة ،كاعداد بعضيـ لمدراسة الجامعية كلمتخصص الدراسي المناسب.
 .6التطكرات في النظاـ التربكم :أصبح الطالب محكر العممية التربكية ،بينما كانت سابقان تتمحكر

حكؿ المعمـ كالمنياج ،كأصبح رفع مستكل التحصيؿ يشكؿ االىتماـ األكؿ باعتباره مرتبطان بالتكافؽ النفسي
كالدراسي كاالجتماعي كالصحي كالعائمي لمتمميذ ،لذلؾ أصبح ىدؼ العممية التربكية تنمية شخصية الطالب
مف كافة الجكانب ،كالعمؿ عمى تحقيؽ التكافؽ بينيـ كبيف المدرسة بصكرة خاصة ،كبينيـ كبيف المجتمع

بشكؿ عاـ( .حمادة)8 :4226 ،

 -5فترات االنتقاؿ :يمر الفرد خبلؿ مراحؿ نمكه بفترات انتقاؿ حرجة يحتاج فييا إلى التكجيو
كاإلرشاد ،كأىـ ىذه الفترات انتقاؿ الفرد مف المنزؿ إلى المدرسة ،كانتقالو مف الطفكلة إلى المراىقة كمف

المراىقة إلى الرشد...الخ ،كقد يتخمؿ فترات االنتقاؿ ىذه صراعات كاحتياجات ،كقد يصاحبيا القمؽ

كالخكؼ كاالكتئاب ،كىذا يتطمب تزكيد الفرد بالمعمكمات الكافية حكؿ كؿ مرحمة ،فضبلن عف ضركرة إلماـ
القائميف عمى األطفاؿ مف آباء كمدرسيف كمدربيف...الخ بطبيعة ىذه المراحؿ (كقتيا الزمني ،مدتيا،

مشاكميا...الخ) حتى تمر فترة االنتقاؿ بسبلـ.

كيؤكد الباحث عمى بركز الحاجة لئلرشاد أكثر في مرحمة المراىقة (المرحمة التي يحياىا طبلب

المدرسة اإلعدادية) حيث تعد ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ النمك في حياة الفرد ،إف لـ تكف أىميا عمى
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اإلطبلؽ ،حيث إف ىذه المرحمة تتأثر بما سبقيا كتؤثر بما يتبعيا مف مراحؿ نمائية ،كىي مرحمة تغير
بيكلكجي كسيككلكجي تتبمكر أثناءىا شخصية الفرد كمفيكمو عف ذاتو ،كيخطك نحك النضج االنفعالي

كالفكرم إلى جانب ككنيا مرحمة تحكؿ اجتماعي ثقافي في حياة األفراد( .مصمح)35 :2003 ،

كيضيؼ الباحث أف ىذه المرحمة تتميز بالنمك العقمي كبركز العمميات العقمية العميا كالتفكير
المجرد ،كبالتالي يستطيع الفرد تحمؿ جزء مف مسؤكلياتو كخاصة عف سمككو ،كعميو يجب عمى الخدمات

اإلرشادية أف تأخذ بعيف االعتبار تفرد الفرد ،غير متجاىمة ألىمية الجماعة بالنسبة لممراىؽ ،كىذا عمى

عكس الخدمات اإلرشادية التي تقدـ في مرحمة الطفكلة حيث إف التمميذ غير مستقؿ مف الناحية القانكنية

كمحدكد في قدرتو عمى التحكـ في بيئتو كبالتالي فالخدمات اإلرشادية في مرحمة الطفكلة يجب أف تقدـ
بمساعدة الراشديف المسؤكليف عف التمميذ كالكالديف كالمدرس...الخ.

كما يشير أبك جادك (الصميمي )170 :422; ،إلى أنو كمع استمرار التطكر العممي في مختمؼ

مجاالت الحياة ،كمف بينيا الدراسة الدقيقة لتطكر اإلنساف عبر مراحمو المختمفة ،فقد تكصؿ عمماء النفس
إلى أف مرحمة المراىقة تعد مف أىـ الفترات النمائية كالتطكرية في حياة اإلنساف ،إذ يتحدد فييا الطريؽ

الذم يختاره الشباب فيما بعد ،فيي مرحمة انتقاؿ مف الطفكلة إلى الشباب ،كالتي تكتنفيا العكاصؼ كالتكتر

كاألزمات النفسية ،كيسكدىا اإلحباط كالصراع كالقمؽ كالمشكبلت كصعكبات التكافؽ ،لذا فإف األمر يتطمب

كضع ىذه المرحمة تحت الدراسة العممية مف كافة جكانبيا النفسية كالجسمية كاالجتماعية ،كما يرتبط بيا

مف األمكر العقائدية كالخمقية كما يمارسو المراىؽ مف أنشطة رياضية كعقمية كاجتماعية كفنية ،كمف
الجدير بالذكر أف الحككمات كىيآت المجتمع المدني ركزت اىتماميا عمى مرحمتي الطفكلة كالشيخكخة،
مؤخر عندما نشأت الجمعية اإليطالية لعمـ المراىقة ،كمف ثـ
ا
كلـ تكؿ االىتماـ الكافي بمرحمة المراىقة إال

انتشرت الفكرة في دكؿ أكركبية كثيرة.

 -6عصر القمؽ :كقد ذكرت "تايمر" ( )Tyler, 1969: 203أف كثي ار مف رجاؿ (عمماء) االجتماع
كحتى الشعراء ميزكا ىذا العصر فكصفكه بأنو عصر القمؽ حيث يعيش العالـ في العصر الصراعات
كالطمكحات كالنزاعات المسمحة كالمشكبلت االقتصادية كالضغكط االجتماعية كالخبلفات كالمطامع
السياسية كىذا بدكره ينعكس بالسمب عمى الكثير مف األفراد كالمجتمعات ،مما يترتب عميو بعض
االضطرابات االجتماعية كالنفسية كالمشاكؿ السمككية كالخكؼ كالقمؽ كاضطرابات النكـ كاضطرابات

الطعاـ كادماف الكحكؿ كتعاطي المخدرات كالكذب كالسرقة...الخ.

مناىج كاستراتيجيات اإل رشاد النفسي:
يكجد ثبلثة مناىج لتحقيؽ أىداؼ اإلرشاد النفسي كىي تعد مرتكزات رئيسة ألم عمؿ إرشادم

بالمدارس:
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 -1المنيج اإلنمائي :يقدـ اإلرشاد لؤلشخاص العادييف مف أجؿ زيادة كفاءة الفرد في
مكضكعات عديدة قد تككف نفسية ،أك مينية ،أك عاطفية ،أك اجتماعية كيتضمف ىذا المنيج جميع
اإلجراءات التي تؤدم إلي النمك السكم السميـ لدل األسكياء كالكصكؿ بيـ إلى أعمى درجة ممكنة مف
النضج كالصحة النفسية كذلؾ عف طريؽ فيـ كتقبؿ الذات كتحديد أىداؼ سكية لمحياة( .أبك جربكع: 2005 ،
)27

كمجاالت تحقيؽ المنيج اإلنمائي ىي:
 معرفة كفيـ الذات.
 نمك مفيكـ مكجب لمذات.
 تحقيؽ كتحديد أىداؼ سميمة لمحياة.
 أسمكب مكفؽ لدراسة القدرات كالميكؿ.
 رعاية نمك الشخصية جسمياه كعقمياه كاجتماعياه كانفعالياه(.الفرج كتيـ)29 :1999 ،

كيرل الباحث مف خبلؿ ىذا المنيج أف مف أىـ اإلجراءات التي يمارسيا المرشد مع أفراد ىذه

الفئة (طبلب المدارس اإلعدادية) ىك التحفيز كاإلرشاد بكاسطة استثمار اإلذاعة المدرسية كالصحؼ
الحائطية كالندكات كالنشرات كالمطبكعات كالمحاضرات ككرشات العمؿ لكافة األفراد المشتركيف بالعممية

اإلرشادية كالتبلميذ كأكلياء األمكر كالمدرسيف كأفراد المجتمع المحمي.
 -2المنيج الكقائي :يسمى ىذا المنيج بمنيج التحصيف ضد المشكبلت كاالضطرابات كاألمراض
النفسية كاالجتماعية ،كييتـ ىذا المنيج باألسكياء كاألصحاء قبؿ اىتمامو بالمرضى ،كذلؾ ليقي ىؤالء
األفراد كالجماعات مف الكقكع في مشكبلت مف المتكقع أف يقعكا بيا ،كذلؾ مف خبلؿ تبصيرىـ بتمؾ

المشكبلت كما يعمميـ أفضؿ الطرائؽ لبلبتعاد عنيا كتبلفي حدكثيا ،كيؤكد  Podemskiعمى أىمية البعد
الكقائي ،كيعتقد بأف المرشد الطبلبي يسعي إلي تحديد االىتمامات النمائية كالطبيعية لمطبلب كذلؾ بكضع

استراتيجيات التدخؿ المناسب حيث يتـ التعامؿ معيا في شكؿ خبرات كتجارب جماعية في قاعات الدرس

أك فناء المدرسة أك األسرة ،فالكضع الجمعي مف كجية نظره ىك البيئة األفضؿ لمكشؼ عنيما.

(الدليـ ،)442 :2001 ،كليذا المنيج ثالثة مستكيات:

 -4-3مستكل الكقاية األكلية :كيتضمف منع حدكث المشكبلت كيككف ذلؾ بإزالة األسباب قبؿ
الحدكث(.منسي كمنسي)67 :4226 ،

 -4-4مستكل الكقاية الثانكية :كيتضمف محاكلة الكشؼ المبكر كتشخيص االضطرابات في
المراحؿ األكلية كالسيطرة عمييا كمنع تطكرىا.
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 -4-5مستكل الكقاية الثالثة :كيتضمف محاكلة تقميؿ أثر إعاقة االضطرابات عمى الفرد.
كتتركز الخطكط الدفاعية العريضة لمكقاية مف االضطرابات النفسية فيما يمي:
 اإلجراءات الكقائية الحيكية :كتتضمف الصحة العامة كمراعاة النكاحي التناسمية. اإلجراءات الكقائية النفسية :كتتضمف رعاية النمك النفسي السكم كتنمية الميارات األساسيةلمتكافؽ النفسي كالزكاجي كاألسرم كالميني كالمساندة أثناء الفترات الحرجة كالتنشئة

االجتماعية السميمة.

 اإلجراءات الكقائية االجتماعية :كتتضمف إجراء الدراسات كالبحكث العممية كعمميات التقديـكالمتابعة كالتخطيط العممي إلجراءات الكقاية( .أبك أسعد كعربيات)258 :2009 ،

كيرل الباحث أنو يجب عمى المرشد أف يقكـ بكافة اإلجراءات التكعكية مف نشرات كمطبكعات

كمحاضرات كارشاد جماعي كتكجيو جمعي ،لتكضيح كؿ ما يتعمؽ بطبيعة المرحمة (مراىقة ،تكجيو ميني،
تأخر دراسي ،استغبلؿ كقت الفراغ ،اختيار القرناء...الخ) ،ككذلؾ المجكء إلى جمسات اإلرشاد الفردم في
ىذا المنيج لمحاالت التي تتعرض لمكاقؼ صعبة كالتعرض لحدث صادـ ،أك رفقاء السكء ،أك التأخر

الدراسي...الخ.

 -3المنيج العالجي :يساعد ىذا المنيج الفرد في التخمص مف االضطرابات التي يكاجييا حتى
يتمكف مف استعادة حالة التكافؽ النفسي لديو ،كمف ىنا يأتي الدكر العبلجي لئلرشاد النفسي كالتربكم

ليمكف المسترشد مف التخمص مف االضطرابات التي يكاجييا فيتمكف مف استعادة حالة التكافؽ النفسي
لديو كتنمية القدرة عمي فيـ الذات كالتخمص مف الشعكر بالدكنية كاليأس كاالحتفاظ بحالة مزاجية متكازنة،
كقد يحتاج الفرد عندىا إلى مراجعة مراكز كعيادات نفسية متخصصة في اإلرشاد العبلجي ،كىذا المنيج

يحتاج إلى تكمفة عالية في الكقت كالجيد كالماؿ حيث يتـ ذلؾ مف خبلؿ دراسة أسباب المشكبلت
كأعراضيا ثـ تحديد طرائؽ العبلج كىذا يحتاج إلي شخص متخصص( .ممحـ)78 :2007 ،

كيرل الباحث أف دكر المرشد التربكم يميؿ إلى اإلرشاد أكثر منو إلى العبلج حيث إف المشاكؿ
لدل التبلميذ ال ترتقي إلى مستكل المرض ،بؿ ىي تمثؿ عكائؽ تقؼ أماـ الطالب في تحقيؽ التكافؽ مع

نفسو كمع اآلخريف ،كلذلؾ يجب أف نساعده عمى تحقيؽ ذاتو ،كتنمية السمات اإليجابية لديو ،كتنمية

الدافعية نحك التعميـ ،كتككيف اتجاىات إيجابية نحك المينة كمساعدتو في اختيار المينة األنسب...الخ.

كتؤكد  "Perryعمى أف متطمبات العصر الراىف تفرض عمى المرشد الطبلبي تطكير كتنفيذ برامج

إرشادية متخصصة كشاممة تشجع التبلميذ جميعيـ كتشحذ ىمميـ كتكشؼ عف قدراتيـ فتكظفيا كتقكـ

نقاط ضعفيـ فتعالجيا عبر آليات عديدة منيا:
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 تعميـ التبلميذ تطكير ميارات بينشخصية فعالة.
 فيـ المعمكمات المينية ككيفية تكظيفيا.
 اختيار المسارات التعميمية كاألكاديمية المناسبة.
ررات( .الدليـ)447 :2001 ،
 تحمؿ المسؤكليات فيما يتعمؽ بتحديد الخيارات كاتخاذ الق ا

خاصا لمف يريد
ستعدادا
كيرل الباحث أف مينة اإلرشاد ليست مينة سيمة ،ألنيا مينة تتطمب ا
ن
ن
العمؿ بيذا التخصص اإلنساني ،فيي تحتاج إلى إعداد نظرم (التعميـ الجامعي) كتدريب خاص لكي
يتمكف المرشد الطبلبي مف القياـ بدكره عمى الكجو األكمؿ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة ،لذلؾ ينبغي عمى

متخصصا في مجاؿ عممو حتى يستطيع أف يؤدم عممو بكفاءة
مينيا
المرشد الطبلبي أف يككف
شخصا ن
ن
ن
كاقتدار.

األىداؼ العامة لمتكجيو كاإلرشاد:
ييدؼ التكجيو كاإلرشاد بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 .1تحقيؽ الذات :ييدؼ اإلرشاد التربكم إلى مساعدة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو "أم أف يككف ما
يستطيع أف يككف" سكاء أكاف فردان عاديان أك ممي انز أك متأخ انر أك متفكقان دراسيان ،جانحان أك سكيان مف أجؿ أف
يرضى عف ذاتو كيتقبميا بشكؿ صحيح( .الزعبي ،)56 :3;;6،ككشفت دراسات ماسمك عف أف األفراد الذيف

يحققكف ذكاتيـ يتصفكف بخصائص تميزىـ عف األفراد العادييف كمنيا التفكير االبتكارم( .الداىرم:4222 ،

; ،)4كيأتي تحقيؽ الذات في أعمى ىرـ الحاجات اإلنسانية كال يمكف الكصكؿ إليو إال بعد أف يككف الفرد
قد حقؽ أك أشبع بعض الحاجات األساسية لبقائو كيسعى اإلرشاد النفسي إلى مساعدة الفرد كالجماعات

إلى الكصكؿ إلى ىذه الغاية سكاء كاف الفرد عاديان أك متفكقان أك معكقان.
 .6تحقيؽ التكافؽ :كىك مف أىـ إمكانات اإلرشاد النفسي أم تناكؿ السمكؾ كالبيئة الطبيعية
كاالجتماعية بالتغيير كالتعديؿ حتى يحدث تكازف بيف الفرد كبيئتو كىذا التكازف يتضمف إدخاؿ حاجات

الفرد كمقابمة متطمبات البيئة كيتطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ تنمية طاقات المسترشد كاكسابو ميارات التعامؿ
مع المكاقؼ كخاصة المكاقؼ الضاغطة كالنيكض بعممية اتخاذ الق اررات (أبك جربكع ،)37 :4227 ،عممان أف

مجاالت تحقيؽ التكافؽ ىي:

 -6-1تحقيؽ التكافؽ الشخصي :أم تحقيؽ السعادة مع النفس كالرضا عنيا (تقبؿ الذات كىك
أىـ شركط عكامؿ الصحة النفسية) ،كاشباع الدكافع كالحاجات الداخمية كاألكلية كالفطرية.
 -6-6تحقيؽ التكافؽ التربكم :كذلؾ عف طريؽ مساعدة الفرد في اختيار أنسب المكاد الدراسية
كالمناىج في ضكء قدراتو كميكلو كبذؿ أقصى جيد ممكف لتحقيؽ النجاح الدراسي.
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 -6-3تحقيؽ التكافؽ االجتماعي :كيتضمف السعادة مع اآلخريف كااللتزاـ بأخبلقيات المجتمع
كمسايرة المعايير االجتماعية كقكاعد الضبط االجتماعي كتقبؿ التغيير االجتماعي كالتفاعؿ االجتماعي
السميـ كالعمؿ لخير الجماعة كيدخؿ ضمف التكافؽ االجتماعي التكافؽ األسرم كالتكافؽ الزكاجي كبذلؾ

تحقؽ الصحة النفسية كسعادة كىناء الفرد( .الزبادم ،الخطيب)42 :4223 ،

 -6-4تحقيؽ التكافؽ الميني :كيتضمف االختيار المناسب لممينة كاالستعداد ليا عمميان كعمميان

(تدريبيان) حتى يككف منج انز ككفؤان فيشعر بالرضا كالنجاح ،أم كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب
لو كبالنسبة لممجتمع( .كاممة ،فرج)4: :3;;; ،

 .3تحقيؽ الصحة النفسية :كذلؾ بكصكؿ الفرد إلى أقصى درجات اإلنتاجية كالشعكر بالرضا
كالسعادة حيث إف الصحة النفسية مف أىـ أىداؼ اإلرشاد ،عممان بأف الصحة النفسية حالة دائمة نسبيان
كيككف فييا الفرد متكافقان نفسيان كمحققان لذاتو كيستغؿ قدراتو بأقصى درجة ممكنة كتتضمف التمتع بصحة

جيدة لمعقؿ كالجسـ معان كليس مجرد الخمك مف أعراض المرض النفسي كيرتبط بتحقيؽ الصحة النفسية
كيدؼ حؿ لمشكبلت المسترشد أك مساعدتو في حؿ مشكبلتو بنفسو كيتضمف ذلؾ التعرؼ عمى تحديد

المشكمة كمعرفة أسبابيا كأعراضيا كازالتيا كبالتالي تحقيؽ الصحة النفسية( .الزبادم ،الخطيب)42 :4223 ،

 .4تحسيف العممية التربكية :يسعى اإلرشاد التربكم إلى تحسيف العممية التعميمية كالتربكية كذلؾ
مف خبلؿ البرامج التي يقدميا لمطمبة في المدرسة حيث يساعد اإلرشاد المعمميف كالمرشديف عمى ضركرة
أف تكظؼ المؤسسات التربكية الممارسات التي تؤدم إلى تحقيؽ التكامؿ في شخصية الطالب كاشراكو

بشكؿ فاعؿ في العممية التعميمية التعميمة( .عبد اليادم ،العزة)44 :4229 ،

 .5صناعة الق اررات :مف أىـ أىداؼ اإلرشاد تمكيف الطمبة المسترشديف مف اتخاذ ق اررات تخص
قضاياىـ الميمة كبالتالي فيك يساعد األفراد في الحصكؿ عمى المعمكمات كالتكضيح كالتصنيؼ لمسمات
الشخصية كاليمكـ العاطفية التي قد تتدخؿ بصناعة الق اررات حيث يساعد (اإلرشاد) عمى اكتشاؼ قدراتيـ

كامكانيات بيئتيـ بحيث يستطيع مكاجية مشاكميـ بحكمة( .الزعبي)59 :3;;6،

كىناؾ أىداؼ أخرل منيا تحقيؽ النمك السكم كتقبؿ الذات كالكقاية مف الكقكع بالمشاكؿ التربكية

كالسمككية كالنفسية...الخ .أما الزعبي ( )639 :1994فقد حدد أىداؼ اإلرشاد التربكم بالتالي:
 مساعدة الفرد عمى اكتشاؼ قدراتو كامكانياتو. مساعدة التبلميذ في االختيار السميـ لنكع الدراسة. مساعدة التمميذ في االستمرار في الدراسة كالنجاح فييا. مراعاة الفركؽ الفردية كاستغبلليا لصالح الفرد كالمجتمع.:5

الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد

الفصؿ الثالث

أخالقيات مينة اإلرشاد النفسي:
إذا كاف لكؿ مينة أخبلقياتيا ،فإف الباحثيف في مجاؿ اإلرشاد النفسي كالتربكم اتفقكا عمى كجكد

ما يسمى بالدستكر األخبلقي لممرشديف النفسييف الذم ييدؼ إلى:

 تعريؼ المرشد بما يجب عممو في عممية اإلرشاد كخاصة في المكاقؼ الطارئة. تحديد اإلطار االجتماعي كحقكؽ المجتمع عمى كؿ مف المرشد كالمسترشد. تحديد حقكؽ المرشد كحدكد إمكانياتو. تحديد مسؤكليات المرشد تجاه المسترشد. تحديد حقكؽ المرشد كحدكد إمكانياتو( .سميب )36 :2007 ،كلذلؾ يجب عمى المرشد التربكمااللتزاـ بأخالقيات مينة اإلرشاد النفسي كالتربكم التي تتمثؿ بالتالي:

التخصص كالخبرة :ينبغي أف يككف المرشد مؤىبلن كذا خبرة في مجاؿ اإلرشاد كالتكجيو ،كعمى

دراية بكؿ ما يستجد مف دراسات كبحكث في مجاؿ اإلرشاد النفسي كالتربكم( .عبد المنعـ)48 :4225 ،

الترخيص :العمؿ اإلرشادم يحتاج كالعمكـ األخرل إلى ترخيص مف الجيات الرسمية.
القسـ :ينبغي أداء القسـ قبؿ الحصكؿ عمى ترخيص لممارسة المينة ،كيتضمف القسـ مراعاة
أخبلقيات المينة( .عبد اليادم ،العزة)4; :4229 ،

سرية المعمكمات :كىى مف أىـ األخبلقيات ،فيي كاجب كأمانة عمى المرشد ،كال يجكز اإلباحة
بيا إال بعد إذف المسترشد أك في حاؿ رفع الضرر عنو كعف المحيطيف بو ،عمما بأف حؽ السرية يسقط
في بعض الحاالت مثؿ العدكاف المباشر عمى المرشد كسمعتو ،كاإلضرار بو أك إلحاؽ األذل بطرؼ ثالث

كبرمء ،أك العدكاف عمى الصالح العاـ كحقكؽ المجتمع( ،الداىرم )66 –64 :2000 ،كقد عمؿ الباحث مع

حالة مشابية في المستشفى العسكرم بأـ درماف -الخرطكـ سنة ( ،)1996حيث كاف يمارس المريض الزنا
انتقاما بغرض نقؿ مرض نقص المناعة المكتسبة (االيدز).
قدـ المعالجة كما تكد أف تقدـ لؾ :عميؾ كمرشد أف تضع نفسؾ مكاف المسترشد كأف تعاممو كما
تحب أف تعامؿ أنت باحتراـ ككرامة كلطؼ) Ivey, Bradford, 1993: 167( .
اإلخالص في العمؿ :ينبغي عمى المرشد أف يككف مخمصان في عممو ،كيقدـ لممسترشد أنسب

كأجدل الكسائؿ اإلرشادية التي تتفؽ مع المسترشد كمشكمتو حتى يشعر المرشد بالرضا كالراحة كالطمأنينة.
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العالقة المينية :تككف العبلقة بيف الطرفيف عبلقة مينية ،تحكميا معايير المجتمع كأخبلقياتو
كقكانينو ،كيجب أف ال تتطكر العبلقة المينية إلى نكع آخر مف العبلقات كالعبلقات الشخصية أك عبلقات
الصداقة) .الخطيب.)76 :3;;: ،

العمؿ كفريؽ :عممية اإلرشاد عممية ليست سيمة ،كيقكـ بيا فريؽ متكامؿ مف األخصائييف ،إذ
ينبغي أف يتعاكف األخصائي االجتماعي كالنفسي كالمعمـ كاألسرة كفريؽ متكامؿ لضماف تقديـ الخدمات

المتخصصة في كافة النكاحي ،حتى يتحقؽ اليدؼ كتنجح العممية اإلرشادية.

كرامة المينة :مينة اإلرشاد التربكم ليا مكانتيا كمكانيا ،كيجب المحافظة عمى كرامتيا ،فبل
يجكز عرض الخدمات اإلرشادية عمى الناس في كسائؿ األعبلـ كالجمسات العامة ،فبلبد مف أف يسعى

المسترشد بنفسو لطمب الخدمة ،كينبغي أف يتفؽ المرشد كسمككو مع كرامة المينة كأخبلقياتيا( .عبد اليادم،
العزة)66 :4229 ،

اإلحالة :في حاؿ تعذر عمى المرشد مساعدة المسترشد ألم سبب مف األسباب ،يجب عميو أف
يقكـ بإحالتو إلى شخص آخر مختص.
احتراـ اختصاص الزمالء :ينبغي عمى المرشد احتراـ اختصاصات الزمبلء ،كاحتراـ آرائيـ
كعمميـ ،كال يجكز أف يقكـ المرشد بالتدخؿ في عمؿ شخص آخر أك القياـ بعممو ميما كاف سيبل ،كعميو
أف يحيؿ المسترشد إلى األخصائي في األمكر التي يحتاجيا ،كال تدخؿ ضمف اختصاصو.

التكاليؼ :ال يجكز استغبلؿ المسترشد كارىاقو ماليا ،كاذا كاف اإلرشاد يقدـ مجانان عمى حساب

الدكلة ،ينبغي إعطاء المسترشد عناية كاممة ككافية لئلرشاد مف خدمات اإلرشاد( .شكماف)85 :422: ،

التغير :ينظر المرشد لممسترشد عمى أنو كائف يتغير رغـ بقائو بنفس الجنس( .شريت)66 :4226 ،

المنطؽ :يحتاج المرشد إلى دراسة المنطؽ كالى التفكير المنطقي الذم يقكـ عمى تحديد األسباب
لمسمكؾ المضطرب مف أفكار غير منطقية كاستعماؿ اإلقناع كالمنطؽ.
االستشارة المتبادلة :عمى المرشد أف يقكـ باالستشارة المتبادلة مع زمبلئو مف أجؿ تقديـ خدمة
أفضؿ لؤلفراد كالجماعات(.الفرج كتيـ)40 -39 :1999 ،

مجاالت اإلرشاد كالتكجيو:
يكجد الكثير مف مجاالت اإلرشاد :كاإلرشاد الميني ،األسرم ،إرشاد المعاقيف ،األطفاؿ...الخ

كلكف الباحث سيركز عمى اإلرشاد التربكم باعتباره محط اىتماـ ىذه الدراسة:
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اإلرشاد التربكم :Education Counseling
يعد اإلرشاد التربكم مف الخدمات الضركرية التي ينبغي أف تتكفر في المؤسسات التعميمية مف

أجؿ تفعيؿ عممية التعميـ كالتعمـ كالكصكؿ بالمتعمميف إلى نمك سميـ متكامؿ كتكافؽ إيجابي اجتماعي
كذاتي ،كقد ظيرت الحاجة إليو منذ الربع األكؿ مف القرف العشريف نتيجة التغييرات التي ظيرت عمى

المجتمع كاألسرة كالمدرسة كالعمؿ ككذلؾ لمتقدـ اليائؿ في كؿ مجاالت الحياة اإلنسانية( .ممحـ:4232 ،

 ،)572حيث تعد المدرسة كالجامعة المكاف المناسب لئلرشاد التربكم ،باعتبار أف الطالب ىك المحكر
بالعممية التعميمية كاإلرشادية كالتربكية ،إذ يعترض الطالب كثير مف الصعكبات كالمعيقات التي تحكؿ دكف
تكافقو النفسي كاالجتماعي أك انخفاض تحصيمو أك كجكد مشاكؿ انفعالية لديو...الخ ،كذلؾ بالرغـ مف

تكصيات لجنة حقكؽ اإلنساف ،فإف الطفؿ يعتبر مف الفئات المحركمة في العديد مف الدكؿ باعتراؼ
منظمة اليكنيسيؼ حيث يعاني ( )200مميكف طفؿ مف الجكع ،ك( )43مميكف طفؿ يمارسكف العمؿ قبؿ
بمكغ سف الخامسة عشر ،كحكالي ( )260مميكف طفؿ بمغكا سف المدرسة كال يستطيعكف االلتحاؽ بيا،
باإلضافة إلى انتشار عادة الكحكؿ كالمخدرات كالتدخيف بيف فئة األطفاؿ(.منسى كمنسي)3; - 3::2004 ،

كيعد اإلرشاد التربكم مف أبرز مجاالت اإلرشاد ،ألنو يتعامؿ مع قطاع كاسع مف التبلميذ
الجالسيف عمى مقاعد الدراسة في كافة مستكياتيـ ،فيساعد التمميذ عمى أف يفيـ نفسو كيتعرؼ عمى

مشاكمو التربكية كالسمككية ،كيشخصيا كذلؾ مف خبلؿ إقامة عبلقة إنسانية بينو كبيف المرشد النفسي
التربكم بالمدرسة ،فيتمكف مف اتخاذ ق ارراتو بنفسو كحؿ مشكبلتو بمكضكعية بما يحقؽ تكافقو كيساعده في

نمكه الشخصي كتطكره االجتماعي كالميني ،كاختيار نكع الدراسة التي تتبلءـ مع قدراتو كميكلو كأىدافو.

لذلؾ فإف ىذا النكع مف اإلرشاد يعد ضركرة ممحة في ىذا الكقت ،نتيجة زيادة عدد السكاف في
العالـ ،كتطكر التعميـ كتعدد فركعو ككثرة تخصصاتو كتغيير النظاـ التربكم الذم يتمثؿ في تغير كظيفة

المدرسة كازدياد تبعاتيا كمسؤكلياتيا كازدياد عدد التبلميذ بصكرة فاقت القدرة عمى استيعابيـ ،فضبلن عف

الفركؽ الفردية بيف األفراد كالجماعات ،كييدؼ ىذا النكع مف اإلرشاد إلى مساعدة التمميذ عمى بذؿ أكبر

جيد عمى التكيؼ المدرسي ،كالتحصيؿ العممي مف خبلؿ سعي المرشد إلى تقديـ الخدمات اإلرشادية

لمتبلميذ المتأخريف كالمتفكقيف ،ككضع البرامج المبلئمة لممتابعة مستخدمان في ذلؾ أساليب متعددة ،كعميو
يجب أف يككف ىناؾ فيـ لطبيعة عمؿ كمياـ المرشد كأف تتعاكف إدارة المدرسة مع المرشد في عممية
اإلرشاد لممساعدة في التكصؿ إلى حمكؿ المشكبلت التي تؤثر سمبان عمى العممية التعميمية ،كيختمؼ
اإلرشاد المدرسي عف اإلرشاد التربكم في سعة مساحة الفئة التي يتعامؿ معيا حيث يقتصر اإلرشاد

المدرسي فقط عمى المدرسة كالمتعمـ أثناء كجكده فييا ،أما اإلرشاد التربكم فيتـ في المكاقؼ التربكية في

البيت كالمدرسة كالجامعة ،كما ييدؼ اإلرشاد المدرسي إلى تنمية شخصية المتعمـ كتكفير فرص التعمـ
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المناسب لو كيساعد الفرد في االستبصار بمصادر القكة في شخصيتو كيعمؿ عمى تنميتيا لصالحو
كلصالح مجتمعو فيتعامؿ مع المشكبلت التعميمية كالسمككية( .العزة ،عبد اليادم.)355 :3;;; ،
خدمات اإلرشاد التربكم :تقدـ برامج اإلرشاد التربكية خدمات متعددة لكؿ مف الطالب كالمدرس
ككافة أعضاء الييأة التعميمية كالفنية كاإلدارية في المؤسسة التعميمية بشكؿ فردم أك جماعي بحيث
تتضمف ىذه البرامج الكثير مثؿ الخدمات الفردية ،الجماعية ،االجتماعية ،الصحية ،اإلعبلمية كاإلحالة،

كسنعرض بعض المشكبلت التي يتعامؿ معيا المرشد بشيء مف التفصيؿ ،لما ليا مف صمة كثيقة

بالدراسة الحالية ،عمما بأف المرشد التربكم يمجأ إلى استخداـ اإلرشاد الفردم لحؿ مشاكؿ التبلميذ ذات

الطابع الفردم كالجنسية المثمية كالسيككباتية ،كالى أساليب اإلرشاد الجماعي كالندكات كالمناقشات

الجماعية كالسيككدراما...الخ ،مع المشاكؿ ذات الطابع االجتماعي كاإلدماف كانحراؼ األحداث
كاضطرابات الكبلـ كالسيككسكماتية كالخكؼ...الخ كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ الكقائية كالعبلجية المنشكدة.

(الزبادم ،الخطيب)373 :4223 ،

كلقد أظيرت دائرة التكجيو كاإلرشاد التربكم بك ازرة التربية كالتعميـ الفمسطينية في التقرير الذم

أعدتو ( )2000بأف المشكبلت التي تكاجو الطمبة في المدارس تنقسـ إلى أربع مجمكعات كالتالي:

أكالن :المشاكؿ المتعمقة بالجكانب األكاديمية المتمثمة في تدنى التحصيؿ الدراسي ،ضعؼ الدافعية

لمتحصيؿ ،بطء التعميـ ،التسرب ،العادات الدراسية غير المناسبة ،تنظيـ الكقت ،االستعداد لبلمتحاف،
الشركد الذىني ،ضعؼ االستيعاب التي تصؿ نسبتيا إلى (.)%33
ثانيان :المشاكؿ المتعمقة بالجكانب السمككية المتمثمة في عدـ التكيؼ مع البيئة المدرسية ،مخالفة

األنظمة كالتعميمات ،العنؼ الجسدم ،الغش ،العدكاف ،الفكضى ،العزلة االجتماعية ،االتجاىات السمبية
تجاه المعمميف كاإلدارة كالزمبلء ،كالتدخيف كتصؿ نسبتيا إلى (.)% 26
ثالثان :المشاكؿ األسرية المتمثمة في الفقر ،انفصاؿ الكالديف ،الخبلفات األسرية المستمرة ،الزكاج

المبكر ،العنؼ الجسدم كالمفظي كالجنسي كتصؿ نسبتيا إلى (.)% 18

رابعان :المشاكؿ المتعمقة بالجكانب الصحية المتمثمة في النظافة الشخصية ،نظافة البيئة المدرسية،

صحة اإلنساف.

كسنصنؼ أىـ المشكالت التربكية التي يتناكليا اإلرشاد التربكم كالتالي:
مشكالت المتفكقيف :كىذه الفئة مف ذكم الحاجات الخاصة يتميزكف بارتفاع نسبة الذكاء كمستكل
التحصيؿ كالتفكير االبتكارم ،كبالتالي تحتاج إلى رعاية خاصة ،كخدمات إرشادية متميزة ،كىذا ما ال
نجده في مدارس قطاع غزة حسب خبرة الباحث ،حيث إىماليـ كعدـ التعامؿ مع ىذه الفئة إال الستغبلليـ

في المسابقات كتحصيؿ الجكائز لممدرسة كاداراتيا ،كىذا ال ينفي كجكد مدرسة خاصة في قطاع غزة
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لممكىكبيف ،تضـ نخبة مف التبلميذ المتفكقيف كالمكىكبيف ،كتقدـ ليـ خدمات متميزة ،كلكف ىؿ ىذه
المدرسة تؤدم الدكر المنكط بيا؟ فمف الضركرم إذف التطرؽ إلييا بالدراسة لمعرفة مدل جدكاىا كقدرتيا
عمى االىتماـ بيذه الفئة كاستثمار مكاىبيـ كاالرتقاء بيـ نحك األفضؿ( .عمكاف)76 :4227 ،

مشكمة الضعؼ العقمي :تظير مشكمة الضعؼ العقمي بصفة خاصة في المدارس االبتدائية ،حيث
تكجد نسبة مف التبلميذ تقؿ نسبة ذكائيـ عف ( ،)70كيككف تحصيميـ ضعيفا كيككنكف غير متكافقيف
اجتماعيا كانفعاليا ،كالبمياء كالمعتكىيف.
كحسب خبرة الباحث كمرشد في مدارس الككالة في قطاع غزة ،يتـ عمؿ مقابمة فردية مع طبلب
الصؼ األكؿ االبتدائي عند التسجيؿ مف قبؿ إدارة المدرسة كالمرشد التربكم ،كذلؾ بيدؼ الكشؼ عما إذا
كاف ىناؾ أعراض لمتخمؼ العقمي أـ ال ،كاف كانت ىذه المقابمة ال ترتقي إلي مستكل المقابمة التشخيصية

البلزمة لفرز مدل أىمية الطالب لدخكؿ المدرسة أـ ال.

مشكمة التأخر الدراسي :كتشتمؿ ىذه المشكمة عمى ضعؼ التحصيؿ ،أك انخفاض نسبة
التحصيؿ دكف المستكل العادم ،كقد يككف تأخ ار دراسيا عاما في كؿ المكاد ،أك خاصا في مكاد معينة.

(الزعبي )464 :3;;6 ،كيذكر أنو يكجد في قطاع غزة شريحة مف التبلميذ تعاني مف التأخر الدراسي كذلؾ
نظ ار لمظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي يعيشكنيا ،كسيما بعد تغيير المنيج الدراسي

الفمسطيني الذم برأم الباحث يحتاج إلى إجراء مجمكعة مف الدراسات حكلو لمعرفة مدل مبلءمتو ،كىؿ

يحقؽ األىداؼ المرجكة مف العممية التعميمية التعممية ،خاصة أنو جاء بعد منيج يشيد لو بالبناف كاستطاع
(المنيج القديـ) أف يخرج أفكاجان تفكقت عمى الكثير مف التبلميذ في كافة أنحاء المعمكرة ببل استثناء ممف
يماثمكىـ بالظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالذكاء كالعمر...الخ ،فمماذا التغيير إذف؟

مشكمة اختيار نكع الدراسة كالتخصص :ىناؾ بعض التبلميذ ال يعرفكف ما يدرسكف كلـ يدرسكف،
كبالتالي تنقصيـ معمكمات خاصة بأنكاع الدراسات المختمفة ،التي يمكف االلتحاؽ بيا ،كىناؾ مف
التخصصات كالمناىج كالمقررات الدراسية ما تحتاج إلى قدرات كاستعدادات كميكؿ خاصة ترتبط بيا،

كلذلؾ يجب أف يككف اختيار التخصص عمى أساس االستعداد كالقدرة( .محمكد)83 ،3;;: ،

مشكمة التسرب المدرسي :قد يترؾ الطالب التعميـ قبؿ إكماؿ المرحمة الدراسية األساسية ،لظركؼ
اجتماعية طارئة أك اقتصادية أك ثقافية أك اضط اررية أك حاالت الزكاج المبكر ،كبالتالي عدـ التمكف مف

متابعة التعميـ( .الزعبي)244 - 243 :1994 ،

كيبدك دكر المرشد التربكم جميا في ذلؾ لممساعدة في حؿ ىذه المشكمة ،حيث يقكـ بمحاكلة

استدعاء كلي أمر الطالب ،كفي حالة عدـ االستجابة ،يقكـ المرشد بزيارة منزلية بالتنسيؽ مع مدير

::

الكفايات اإلرشادية كنظريات اإلرشاد

الفصؿ الثالث

المدرسة كمع كلى أمر الطالب ،كيحاكؿ بذؿ كؿ ما في كسعو إلقناع كلي األمر بإعادة الطالب إلى
المدرسة.
مشكالت الخركج عف النظاـ :قد تصدر مشكبلت النظاـ مف المتأخريف دراسيا كمف المتفكقيف
عمى حد سكاء ،كقد تزداد حجـ ككمية الممارسات السمبية فتصبح شائعة ،كما ىك حادث بالنسبة لمغش في

فرد عمى حد سكاء ،كمف الممكف أف يترتب عميو فصؿ
االمتحانات ،كىذه المشكمة يعاني منيا المربكف كاأل ا
الطالب كحرمانو مف التعميـ ،أك قد يؤدم بو إلى االنحراؼ( .عبد المنعـ .) 326: 3;;8،

مشكمة سكء التكافؽ التربكم :تنتج ىذه المشكمة عف العبلقة السيئة بيف الطالب كزمبلئو
كمدرستو ،كتكرار الرسكب ،ككثرة الغياب ،كاليركب ،كالفشؿ.
كأما الفئات التي تستفيد مف اإلرشاد التربكم فيي:
 التبلميذ المتفكقكف كالمتأخركف دراسيان.
 التبلميذ الذيف يعانكف مف عدـ القدرة عمى التكيؼ االجتماعي( .عمكاف)77 :4227 ،

 التبلميذ الذيف تظير عمييـ انحرافات انضباطية أك جنسية أك أم انحرافات شاذة.
 التبلميذ ذكك المشاكؿ السمككية كاالنطكاء ،السرقة ،الكذب كالعدكاف...الخ.
 التبلميذ الذيف يظيركف ميارات فائقة مف أجؿ تدعيميـ أك تمبية مطالبيـ الخاصة.
 التبلميذ العاديكف مف أجؿ تثقيفيـ كارشادىـ ( .سمارة  ،نمر) 366 : 3;;3 ،

كفايات المرشد التربكم:
يؤكد مجمكعة مف الباحثيف ضركرة تكفر مجمكعة مف القدرات كالكفايات التي يجب أف يتمتع بيا
المرشد التربكم كىي:
أكالن :القدرة عمى إعداد برنامج إرشادم مف حيث:
 معرفة نظريات اإلرشاد كطرائؽ كأساليب جمع البيانات.
 اإللماـ بمراحؿ نمك التبلميذ كخصائصيا كمطالبيا.
 معرفة االختيارات المستخدمة في اإلرشاد كالقدرة عمى تطبيقيا كتفسير نتائجيا.
ثانيان :تحقيؽ أىداؼ البرنامج مف حيث:
 مساعدة التبلميذ عمى النمك كالتكيؼ كمكاجية مشكبلتيـ.
 تعريؼ التبلميذ بالمجاالت الدراسية المناسبة.
;:
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الفصؿ الثالث

 تككيف عبلقات جيدة مع المدرسيف كادارة المدرسة كأكلياء األمكر(.الغامدم)44 :4228 ،

ثالثان :إدارة الجمسة اإلرشادية مف حيث:
 تكجيو األسئمة كتحديد مشكمة المسترشد.
 استخداـ ميارات التكاصؿ المفظي كغير المفظي.
 اإلصغاء الجيد كالقدرة عمى التفكير كالمناقشة المرنة( .الشناكم)365 :3;;7 ،

رابعان :بناء الثقة بيف المرشد كالمسترشد:
 إقامة عبلقة تتصؼ بالدؼء كالحفاظ عمى سرية العبلقة اإلرشادية.
 تقبؿ المسترشد بكصفو فردان لو صفاتو كامكاناتو.
 المكضكعية في إصدار األحكاـ( .حمدم كآخركف)644 ،3;;4 ،

خامسان :اتخاذ الق اررات السميمة مف حيث:
 مساعد المسترشد في تحديد أىدافو.
 مساعد المسترشد في فيـ جكانب ضعفو كقكتو.
 تقديـ المعمكمات البلزمة لزيادة كعي المسترشد بذاتو( .عكض)76 :4225 ،

 مساعدة المسترشد في تعمـ اتخاذ الق اررات السميمة.
سادسان :تفيـ السمكؾ االجتماعي مف حيث:
 فيـ أبعاد الكسط االجتماعي الثقافي الذم يعمؿ فيو المرشد( .عمكاف) 67 :4227 ،
 تقبؿ التغير االجتماعي كتفيـ القيـ األخبلقية كتفيـ اآلخريف(.حمدم كآخركف)644 ،3;;4 ،

أما الباحث فيؤكد عمى ضركرة تكفر مجمكعة محددة مف الميارات كالكفايات عند المرشد ،لكي
يتسنى لو النجاح في عممو اإلرشادم:

أكال :مف حيث التأىيؿ:
في الغالب يتـ إعداد المرشد بكميات التربية كأقساـ عمـ النفس أك ما يتعمؽ بو كاإلرشاد النفسي

كعمـ النفس كالخدمة االجتماعية...الخ ،كيتـ تدريبو في مراكز اإلرشاد تحت إشراؼ األساتذة كالمختصيف
في ىذا المجاؿ ،كيعد المرشد عمميا بعد حصكلو عمى درجة عممية معينة تتدرج مف الدبمكـ إلى الدكتكراه
حيث تتضمف دراستو مساقات معينة مثؿ نظريات السمكؾ اإلنساني ،مناىج البحث ،طرائؽ تعديؿ

السمكؾ ،األمراض النفسية كالصحة النفسية....الخ.

;2
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ثانيا :مف حيث الخصائص الشخصية:
يرل "بريمر كمشكمشترـ" ( )3;:4أف الخصائص الشخصية لممرشد تؤدم دك انر مسؤكالن في نجاح أك

فشؿ العممية اإلرشادية ،فالمرشد الذم يثؽ باآلخريف كيحبيـ كيقدرىـ بدكرىـ يحبكنو كيقدركنو كيبادلكنو
االحتراـ كالتقدير ،ككاف ذلؾ مساعدان في نجاح العممية اإلرشادية (الضامف ،)56 :4225 ،كشخصية المرشد

مف أكثر المتغيرات أىمية لمساعدة اآلخريف ،فنجاح المرشد يعتمد بدرجة كبيرة عمى سماتو الشخصية.

(.)Moser,1993:197
كفيما يمي بعض الخصائص التي يجب أف يتحمى بيا المرشد:
 لديو ميارة في التكاصؿ مع اآلخريف حيث يشجعيـ عمى التحدث بحرية كيصغي إلييـ جيدا.
 يتمتع المرشد بفيـ كاضح لذاتو ،كلو ىكية كيعرؼ ما يريد مف الحياة.
إحساسا بالثقة فيشعر اآلخر معو أنو يريد أف يتحدث بحرية دكف خجؿ.
 يكلد لدل اآلخريف
ن
 لديو استعداد لمتغير كالمركنة بدالن مف الثبات كالجمكد.
 أف يتقبؿ المسترشد كيقدره كما ىك كال يتظاىركف بالقكة الباطمة.
 يمتمؾ المرشد الفعاؿ معمكمات كخبرات حكؿ السمكؾ اإلنساني.
 محاكلة فيـ السمكؾ دكف إصدار أحكاـ ك بالقدرة عمى التفكير المنظـ كالمكضكعية بالتفكير.
 يمتمؾ المرشد ثقافة كاسعة تمكنو مف متابعة القضايا المعاصرة التي تيمو كتيـ مجتمعو.
 أف يعيش بشكؿ عاـ في الحاضر فبل يثبت في الماضي كال في المستقبؿ.
 أف يشعر بالحياة كبالقدرة عمى االختيار.
قادر عمي تطكير أساليبو الخاصة باإلرشاد كال يقمد اآلخريف بشكؿ ميكانيكي كحرفي.
 أف يككف ان
 أف يككف قاد انر القدرة عمى ممارسة المستمرة لتدريبات جديدة لتنمية أدائيـ الميني في الكظائؼ
التي تـ اختيارىا.)Tyler , 1969 : 203( .
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ثالثا :مف حيث الكفايات:
 :1–3كفاية جمع المعمكمات:
تعد كسائؿ جمع المعمكمات حجر الزاكية في عممية اإلرشاد فيي ضركرية لفيـ كمساعدة

المسترشد كىي متعددة بحيث يمجأ المرشد إلى استخداـ أكثر مف كسيمة كاحدة حيث ال يكجد كسيمة كاحدة
تؤدم جميع األغراض كمف أىـ ىذه الكسائؿ:
 :1-1-3المالحظة:
مف أقدـ كأكثر الكسائؿ شيكعان كاحدل الميارات األساسية في اإلرشاد كىي الخطكة األكلى في

التعرؼ عمى الحالة الصحية كالنفسية لممسترشد ،كخاصة عندما يتعذر استخداـ كسائؿ أخر ،كذلؾ ألنيا
تكصؿ المرشد إلي الحقائؽ كتمكنو مف صياغة فرضياتو كبالتالي دراسة حالة المسترشد دراسة مستفيضة

كتعني االنتباه الزائد إلى حدث أك ظاىرة بشكؿ منظـ عف طريؽ الحكاس.
 6-1-3المقابمة:

ىي عبارة عف عبلقة مينية مباشرة تتـ كجيان لكجو بيف المرشد كالمسترشد كيسعى فييا المرشد إلى

مساعدة المسترشد في تحقيؽ أىدافو كالكصكؿ إلي أقصى درجات السعادة كاإلنتاجية كىي تعد الكسيمة

األساسية لجمع المعمكمات كتقديـ اإلرشاد البلزـ.
 :3-1-3دراسة الحالة:

تعتبر مف أكثر طرائؽ البحث التي يستخدميا المرشد مف أجؿ الحصكؿ عمى معمكمات تساعده

في فيـ المسترشد كتشخيص مشكبلتو كأسبابيا ككضع الخطط العبلجية البلزمة ،كتتضمف المعمكمات
األساسية ،أبعاد المشكمة ،معمكمات عف األسرة ،التاريخ الصحي ،التاريخ التعميمي ،الكضع االقتصادم،

التاريخ الديني ،الجنسي ،الميني ،كالكظائؼ العقمية( .المحتسب)6 :4233 ،

 :4-1-3السجؿ التراكمي:
ىك سجؿ مكتكب يحتكم كيمخص المعمكمات التي جمعت عف المسترشد بكسائؿ متعددة في شكؿ
تتبعي أك تراكمي زمني كعمى مدل بضع سنكات( .محمكد)45: :3;;: ،

كيشمؿ السجؿ التراكمي كؿ المعمكمات كالبيانات التي جمعت عف المسترشد كمشكمتو كبيئتو
كالبيانات الشخصية كممخص السجبلت القصصية كممخصات التقارير كممخص الحالة بصفة عامة.
كلكي يتصؼ المرشد بالكفاءة في جمع المعمكمات عميو أف يراعي الشركط التالية:
 السرية :يجب أف يؤكد المرشد لممسترشد عمى مبدأ السرية ليس ذلؾ فحسب بؿ كيمتزـ بو.
;4
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 الدقة كالمكضكعية :عدـ التحيز كالمبالغة في المعمكمات التي يجمعيا مف أجؿ التشخيص
الدقيؽ.
 الصدؽ كالثبات :كالصدؽ يعني أف المعمكمات تعبر فعبلن عما تعنيو مف داللة عمى سمكؾ
المسترشد أما الثبات فيعني عدـ تغير المعمكمات بسرعة بيف جمسة كأخرم.

 التكرار كاالستم اررية :المعمكمات السمككية اليامة ىي التي تتصؼ بالتكرار (عددىا).
 التشخيص :تحديد العكامؿ المسببة كاألعراض بدقة.
 التراكمية :االىتماـ بالمعمكمات الطكلية ألف حياة المسترشد كحدة متصمة مستمرة.
 التأكد :ضركرة تكافر األدلة عمى السمكؾ المرضي كالتأني في الحكـ كتجنب التخميف.
 االعتداؿ :عدـ التكرط في خطأ التعميـ كمراعاة الفركؽ الفردية كالثقافية كالبيئية.
 تجنب أثر اليالة :تجنب أثر الفكرة العامة عف المسترشد ( صفاتو ،تشخيصو).
 تنظيـ المعمكمات :بطريقة يسيؿ تفسيرىا كالكصكؿ إلى استنتاجات مفيدة منيا.
 المعمكمات كسيمة كليس غاية :كسيمة لمتشخيص كالعبلج الناجح كليس غاية في حد ذاتيا.
 تقييـ المعمكمات :التأكد مف المعمكمات التي يحصؿ عمييا ىؿ ىي حقائؽ أـ احتماالت كتجنب
التسامح الزائد أك العنؼ الزائد( .حمدم ،أبك طالب)377-376 :3;;; ،

 :6-3كفاية االختبارات كالمقاييس النفسية:
كىي مف أىـ الكسائؿ ،إذ تعتبر كسيمة عممية تقدر بيا الظكاىر المتعمقة بالفرد مف جكانبيا

األساسية كالشخصية كاالجتماعية كالتربكية كالمينية تقدي انر كميان ككيفيان بحيث يمكف تشخيصيا كمف ثـ
عبلجيا ،كىي كسيمة ضركرية في التشخيص كالعبلج كلمتابعة مدل تقدـ العبلج خاصة بعد تقنينيا ،كىي

عبارة عف عينة مف المنبيات تستثير استجابات معينة كتستخدـ بشكؿ فعاؿ في العيادات النفسية كمراكز

البحكث النفسية( .أبك عيطة ،)437 :4224 ،كال يجكز أف يطبؽ االختبارات كالمقاييس النفسية أك يصححيا
إال المتخصص النفسي ،كالذم حصؿ عمى التدريب الكافي عمييا (زقكت )453 :4226 ،كيعتبرىا الباحث

إحدل أىـ الكفايات البلزمة لممرشد.

 :3-3كفايات (ميارات) المقابمة:
لقد أشار عدد مف العمماء إلى طيؼ كاسع مف ميارات المقابمة منيـ (الزعبي 3;;6 ،كحمدم ،أبك

طالب 3;;; ،كممحـ ،4229 ،كالمشاقبة )422: ،كىي:

 التجييز لمجمسة قبؿ بدايتيا (مكاف ،زماف ،أىداؼ ،أسئمة.)....
;5
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 استقباؿ المسترشد ككضع أىدؼ عممية اإلرشاد بالتعاكف مع المسترشد.
 تقبؿ المسترشد كما ىك كاالىتماـ بو كمعرفة مشاعره كتكقعاتو حكؿ العممية اإلرشادية.
 بناء العبلقة اإلرشادية (األلفة) تنمية مسؤكلياتو كاستثارة دافعيتو لقبكؿ عممية اإلرشاد.
 جمع المعمكمات مف المسترشد بأكثر مف طريقة (مبلحظة ،مقابمة ،سجؿ تراكمي.)...
 جمع المعمكمات حكؿ المسترشد مف مصادر متعددة (المسترشد ،األسرة ،الطبيب.)..
 استخداـ فنية اإلنصات كالصمت بصكرة تشجع المسترشد عمى التعبير الحر.
 مناقشة المسترشد بكؿ ما يتعمؽ بو(مرحمة البناء) كتبصيره بحالتو التي يعاني منيا.
 ممارسة ميارة طرح األسئمة بتسمسؿ منطقي.
 استخداـ فنية التساؤؿ بصكرة تشجع المسترشد عمى التعبير الحر.
 استخداـ فنية المكاجية الفعمية لمشكبلت المسترشد.
 استخداـ أكثر مف كسيمة لمتكاصؿ الجيد مع المسترشد.
 استخداـ فنية اإلصغاء كاعادة عبارات المسترشد أثناء الجمسة اإلرشادية.
 استخداـ فنية اإليضاح كالمناقشة كاإلقناع أثناء الجمسة اإلرشادية.
 االستدالؿ (التنبؤ) بحالة المسترشد بعد جمع المعمكمات عنو.
 استخداـ ميارة حؿ المشكبلت بكفاءة في العممية اإلرشادية.
 ممارسة فنيات التداعي الحر كالتفريغ كاإليحاء كالتفسير بكفاءة في العممية اإلرشادية.
 مبلحظة المسترشد كالتسجيؿ السمعي كالمرئي أثناء الجمسة اإلرشادية.
 تطبيؽ االختبارات (التشخيصية ،القدرات ،االسقاطية )....كتفسيرىا.
 مساعدة المسترشد عمى اتخاذ الق اررات كفيـ نفسو ( مكاطف القكة كالضعؼ).
 تشخيص المشكبلت ،اكتشاؼ الذات كمجالو اإلدراكي كمشاعره كسماتو كبيئتو...الخ.
 استخداـ الرسـ كالمعب في تشخيص كعبلج المسترشد.
 ممارسة اإلرشاد كالعبلج بأسمكب يجمع كؿ نظريات عمـ النفس.
 ممارسة كادارة طرائؽ اإلرشاد التربكم كاإلرشاد الفردم كالجماعي كالتكجيو الجمعي.
 كضع خطة إرشادية لممشكمة (كخطة بديمة في حاؿ فشميا) كتكزيع األنشطة عمى الجمسات.
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 كتابة التقرير الختامي كاإلنياء كالمتابعة :لمدل تقدـ المسترشد بحؿ مشكبلتو كتحقيؽ أىداؼ.
 :4-3كفاية اإللماـ بنظريات عمـ النفس كتطبيقيا :تـ استعراضيا سابقان بالتفصيؿ.
 :5-3كفاية استخداـ أساليب اإلرشاد النفسي:
 :1-5-3اإلرشاد الفردمIndividual Counseling :

ىك عبارة عف عبلقة مينية مباشرة تتـ كجيان لكجو بيف المرشد كالمسترشد كتعتمد فعاليتو أساسا

عمى العبلقة اإلرشادية المينية بيف الطرفيف ،أم أنو عبلقة مخططة بيف الطرفيف( ،عبد اليادم:3;;; ،

 )32:كالعبلقة اإلرشادية يجب أف تككف مبنية عمى التفاىـ كاالحتراـ المتبادؿ بيف الطرفيف كقائمة عمى

أسس عممية مينية كانسانية ،فعمى المرشد أف يككف كفيا مخمصا كمتقببلن لممسترشد ممتزما بالسرية مظي ار
لمثقة مف حيث قدراتو العممية كمظير االىتماـ الصادؽ لمشاعر المسترشد( .الزبادم ،الخطيب)344 :4223،

كبيف ( )Heller, 1998أف اإلرشاد الفردم مف أكثر التقنيات التي يحتاجيا المسترشديف كفييا كيسعى
المرشد إلي مساعدة المسترشد في تحقيؽ أىدافو كالكصكؿ إلى أقصى درجات السعادة كاإلنتاجية .كيعتبر
اإلرشاد الفردم أكج عممية اإلرشاد كأىـ مسؤكلية مباشرة في اإلرشاد ،كما يعتبر نقطة االرتكاز ألنشطة

أخرل في عممية اإلرشاد النفسي كيتراكح كقت الجمسة ما بيف " 82 -52دقيقة " كيتـ تحديد طكؿ كقصر
الفترة الزمنية عمى عدة اعتبارات كمنيا (ىدؼ الجمسة ،طبيعة المشكمة ،خصائص الفرد كعمره).

كييدؼ إلي تبادؿ المعمكمات كاثارة الدافعية كتفسير المشكبلت ككضع خطط العمؿ كيحتاج ىذا

النكع مف اإلرشاد إلى إعدا د جيد مف المرشديف كيستخدـ مع المشكبلت التي يغمب عمييا الطابع الفردم

كالمشاكؿ السمككية كاالنحرافات الجنسية.

 :6-5-3اإلرشاد الجماعيGroup Counseling :

كىك عبارة عف نشاط جماعي منظـ لتزكيد األفراد بالخبرات كالمعمكمات البلزمة ليـ ،أك إرشاد

عدد محدد مف المسترشديف تتشابو ظركفيـ االقتصادية كاالجتماعية كمشاكميـ في جماعات صغيرة (عبد

اليادم ، )32: :3;;; ،كيستغؿ أثر الجماعة في سمكؾ األفراد إلى ما تقكـ بو بيف أفراد الجماعة مف تفاعؿ
كتأثير متبادؿ بيف بعضيـ بعضان ،كبينيـ كبيف المرشد ليؤدم إلى تغيير سمككيـ المضطرب ،كتعديؿ
نظراتيـ إلى الحياة كتصحيح نظرتيـ إلى أمراضيـ (الزبادم ،الخطيب .)348 :4223 ،كلكي ينجح اإلرشاد

الجماعي يجب اإلعداد لو مسبقان كيستخدـ في الحاالت التالية :إرشاد جماعات األطفاؿ كالشاب
كالراشديف ،اإلرشاد األسرم ،اإلرشاد الميني ،إرشاد الحاالت ذات الطابع العاـ كسكء التكافؽ ،حاالت

التمركز حكؿ الذات كاالنطكاء كالخجؿ.
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كىناؾ أساليب لإلرشاد الجماعي يمكف لممرشد المدرسي أف يمارسيا لتساعده في تحقيؽ أىدافو
كالسيككدراما (التمثيؿ النفسي المسرحي) ،التمثيؿ الجماعي المسرحي (السكسيكدراما) ،لعب األدكار Role

 ،Playingالنادم اإلرشادم.
 :3-5-3التكجيو الجمعيGroup Counseling :

حيث يناقش المرشد مع مجمكعة ما مكضكع أك قضية تيميـ كتزكيدىـ مف خبلؿ المناقشة

بمعمكمات ال تتكفر في المناىج المدرسية كىذا يساعدىـ عمى مكاجية مشاكميـ كتعديؿ اتجاىاتيـ
كسمككيـ ،فيك عممية مينية تفاعمية اجتماعية بيف المرشد كمجمكعة مف المسترشديف يعممكف عمى التعبير
عف ذكاتيـ كمشكبلتيـ كيسيمكف بدعـ بعضيـ البعض أثناء حديثيـ كيتعممكف الميارات االجتماعية حكؿ

كيفية التعامؿ مع اآلخريف كاإلصغاء كيتفقكف عمى أىداؼ محددة كيعممكف عمى إنجازىا أثناء الجمسة

اإلرشادية ،كمف األساليب العبلجية المستخدمة في اإلرشاد الجمعي :التنفيس االنفعالي التمقائي،
كاالستبصار الذاتي بمشكبلتيـ لمكشؼ عف اتجاىاتيـ كصراعاتيـ كاحباطيـ مما يؤدم في النياية إلى
تحقيؽ التكافؽ كالتفاعؿ االجتماعي.
 :4-5-3اإلرشاد بالمعب:
كىك مف أساليب تعميـ األطفاؿ كارشادىـ كتكجيييـ نحك النمك السميـ كالكصكؿ إلي أقصى درجات
الصحة النفسية كيفيد المعب في نجاح عممية إرشاد الطفؿ مف حيث :تشخيص المشكمة كتحديد أىداؼ

العبلج كتبصير الطفؿ كادراكو لسمككو بطريقة تتناسب مع سنو ،كيتيح فرصة التنفيس االنفعالي ،كما يكفر
خبرات كنمك كتعمـ في مكاقؼ مناسبة لمرحمة نمك الطفؿ ،كاعطاء فرصة أكبر لمشاركة الكالديف في عممية

اإلرشاد.
الخالصة :تناكؿ الباحث في الفصؿ الثالث التطكر التاريخي لئلرشاد كالتكجيو كطبيعتو في
فمسطيف كماىية الخدمات التي يقدميا المرشديف كالمرشدات في المدارس اإلعدادية في جنكب قطاع غزة
فمسطيف ،كمياـ كأدكار المرشد التربكم في فمسطيف ،كالصعكبات التي تكاجو العمؿ اإلرشادم في
فمسطيف ،كثـ عرؼ الباحث اإلرشاد كالمصطمحات المرادفة لو كالفرؽ بينو كبيف التكجيو كبيف اإلرشاد

الفردم كاإلرشاد الجماعي ،كأكجو التشابو كاالختبلؼ بيف التكجيو كاإلرشاد.

كذكرت النظريات المفسرة لمتكجيو كاإلرشاد النفسي كالنظرية السمككية ،نظرية التحميؿ النفسي ،ثـ

مبررات استخداـ التكجيو كاإلرشاد ،كمناىج كاستراتيجيات التكجيو كاإلرشاد ،كأىدافو ،كأخبلقيات مينة
اإلرشاد التربكم ،كمجاالت كمياديف التكجيو كاإلرشاد ،كأخي انر كفايات المرشد التربكم ،مف حيث التأىيؿ،
الخصائص الشخصية ،الميارات ،تكظيؼ أساليب اإلرشاد ،كاستخداـ أساليب اإلرشاد النفسي.
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الفصـل الـرابـع
منهجيــــة الدراســـــــة
أكالن :الخطػكات العامة لمدراسػة.

ثانيان :الخطكات اإلجرائية لمدراسة.

ثالثان :منيج الدراسة.

رابعان :مجتمع الدراسة.

خامسان :عينة الدراسة.

سادسان :أدكات الدراسة.

سابعان :المعالجة اإلحصائية.
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تمييد:
يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات التطبيقية لمدراسة الحالية كالتي ستتضمف تكصيفان شامبلن

لخطكات الدراسة كاجراءاتيا التي قاـ بيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كىي تحديد المنيج المستخدـ في
الدراسة ،كمجتمع الدراسة ،كعينة الدراسة ،ثـ أدكات الدراسة بنائيا كتصميميا ،كالمعالجة اإلحصائية

المستخدمة في تحميؿ البيانات ،كقبؿ أف أتطرؽ ليذه اإلجراءات أكد أف اذكر بأسئمة كفرضيات الدراسة
الحالية-:
أما إشكالية الدراسة فقد تمثمت في السؤاؿ الرئيسي التالي:

ىؿ تكجد عبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات أفراد

عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة؟

كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 -ىؿ تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع

غزة باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص

الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟"

 -ىؿ تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة

باختبلؼ متغي ارت :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،
مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟"

 ما ىي نكعية العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديفكالمرشدات أفراد عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة؟

فرضيات الدراسة :تتمثؿ فرضيات الدراسة بما يمي:
 -تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة

باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.

 -تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة

باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.
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 تكجد عبلقة ارتباطيو بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديفكالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

اإلجراءات التطبيقية لمدراسة:
أكالن :الخطػكات العامة لمدراسػة:
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإجراء الخطكات التالية:
 -اإلطبلع عمى اإلطار النظرم كاألدب التربكم ذك العبلقة بالرضا عف األداء الميني كالرضا

عف العمؿ كالرضا الميني كالرضا الكظيفي كاالحتراؽ الكظيفي في مجاؿ عمـ النفس كعمـ

النفس الصناعي كعمـ اإلدارة ،ككذلؾ بالكفايات كالميارات اإلرشادية المتمثمة بالكتب
كالدراسات في مجاؿ عمـ النفس كاإلرشاد النفسي كالصحة النفسية.

 تحديد الدراسات السابقة مف أبحاث منشكرة كرسائؿ الماجستير كالدكتكراه العربية كاألجنبيةذات العبلقة بمكضكع الدراسة كاالستفادة منيا في االطبلع بمكضكع الدراسة كجمع اإلطار

النظرم كتفسير نتائج الدراسة.

 البدء بكتابة الفصؿ األكؿ بما يتضمنو مف مشكمة الدراسة ،كأىدافيا ،كأىميتيا كمصطمحاتالدراسة.
 كتابة اإلطار النظرم كالذم اشتمؿ عمى فصميف ىما عمى التكالي الرضا عف األداء المينيكالكفايات اإلرشادية.
 االطبلع عمى مجمكعة مف المقاييس المتعمقة بالرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشاديةمف أجؿ مساعدة الباحث في إعداد كتصميـ أدكات الدراسة ،عمما بأف الباحث لـ يجد أم أداة
لقياس الكفايات اإلرشادية.
 إعداد أدكات الدراسة كالتي اشتممت عمى (مقياسي الرضا عف األداء الميني كالكفاياتاإلرشادية) كعرضيما عمى نخبة مف السادة المحكميف المتخصصيف في المجاؿ لمحكـ عمى

مدل صبلحيتيما كأدكات لمدراسة.

 القياـ بالحصكؿ عمى كتاب رسمي يقضي بتنفيذ الدراسة عمى المرشديف كالمرشدات عينةالدراسة في جنكب قطاع غزة منطقتي رفح كخاف يكنس (ممحؽ رقـ .)6
 تطبيؽ أدكات الدراسة عمي العينة االستطبلعية إلجراء عممية التقنيف ألدكات الدراسة كالتأكدمف صدقيا كثباتيا كبالتالي إمكانية تطبيقيا كأدكات لمدراسة.
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 تحديد العينة الفعمية كالتي تـ تطبيؽ أدكات الدراسة عمييا بعد االنتياء مف تقنينيا. القياـ بجمع المعمكمات كتفريغيا كتحميميا إحصائيان بيدؼ معالجة أسئمة كفرضيات الدراسة. تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كعمى ضكء ىذه النتائج سيتـ كتابة بعض التكصياتكالمقترحات بيدؼ االستفادة منيا في المستقبؿ.

 تمخيص الدراسة في عدة صفحات لتسييؿ التعرؼ عمى محتكاىا. -ترجمة التمخيص إلي المغة اإلنجميزية ليتـ االستفادة منيا عمى نطاؽ كاسع.

ثانيان :الخطكات اإلجرائية لمد ارسة:
 قاـ الباحث بتحديد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات العامميف في المدارس كالمؤسساتاألىمية.
 قاـ الباحث بإعداد مقياسيف لمرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية كتقنينيما عمى نحكما سيتضح تفصيبلن فيما بعد.
 قاـ الباحث بإعادة حساب صدؽ كثبات المقاسييف السابقيف حتى يككنا صالحيف لمتطبيؽ. قاـ الباحث بتطبيؽ المقياسيف السابقيف المذيف تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة. عيد الباحث إلى استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة نتائج التطبيؽ ،كمف خبلؿذلؾ تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة.

 -قاـ الباحث بعد ذلؾ بتفسير نتائج الدراسة بالرجكع إلى اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.

ثالثان :منيج الدراسة:
المنيج ىك الكسيمة التي يستخدميا الباحث لتناكؿ الظاىرة بما يساعد عمى فيميا كتفسيرىا ،كنظ انر

لتعدد المناىج في إجراء البحكث كالدراسات في العمكـ اإلنسانية ،فإف طبيعة كمكضكع الدراسة كاليدؼ منو

ىك الذم يحدد البيانات المراد جمعيا كطبيعة المنيج في إجراء الدراسة ،لذلؾ اتبع الباحث في ىذه الدراسة
المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعرؼ عمى أنو المنيج الذم يتناكؿ أحداث كظكاىر كممارسات قائمة

كمكجكدة متاحة لمدراسة كالقياس كما ىي ،دكف تدخؿ الباحث في مجرياتيا بحيث يستطيع الباحث أف
يتفاعؿ معيا كيصنفيا كيحمميا ،كالذم يحاكؿ مف خبللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة كتحميؿ بياناتيا
كبياف العبلقة بيف مككناتيا كاآلراء التي تطرح حكليا ،كالعمميات التي تتضمنيا كاآلثار التي تحدثيا.

(األغا)65 :3;;9،
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كيعتبر ىذا المنيج طريقة في البحث عف الحاضر لئلجابة عف تساؤالت محددة دكف تدخؿ مف
الباحث في ضبط المتغيرات أك إدخاؿ معالجات جديدة ،كانما يدرس ما ىك مكجكد أك كائف ،كيستطيع

التفاعؿ معيا ككصفيا كتحميميا( .دياب(82 :2003 ،

رابعان :مجتمع الدراسة:
يتككف المجتمع األصمي لمدراسة مف المرشديف كالمرشدات العامميف في المدارس الحككمية كككالة
الغكث الدكلية كالمؤسسات األىمية لمعاـ الدراسي  4234-4233بجنكب قطاع غزة (رفح كخاف يكنس).

خامسان :عينة الدراسة:
كقد تككنت عينة الدراسة مف:
أ -العينة االستطالعيةPilot Sample :

كتككنت العينة االستطبلعية مف ( )48مرشدان كمرشدة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ،لمتأكد مف

صدؽ كثبات األدكات المستخدمة في الدراسة.

ب -العينة الحقيقة الفعميةActual Sample :

بعد حصكؿ الباحث عمى مكافقة الجيات اإلدارية المختصة بإجرائو لمجانب الميداني (التطبيقي)

(ممحؽ رقـ  ،)6كايجاد جك مف األلفة مع المرشديف كالمرشدات عينة الدراسة ،قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات

دراستو عمى العينة الفعمية لمدراسة كالتي تككنت مف ( )145مرشدنا كمرشدة ،كقد تـ اختيارىـ بالطريقة

العشكائية البسيطة ،كقد استخدـ الباحث ىذا النكع مف العينات لضماف الحصكؿ عمى عينة ممثمة غير

متحيزة ليس لمباحث أم دخؿ في اختيار مفرداتيا كالجداكؿ التالية تكضح:

الخصائص اإلحصائية لعينة الدراسة:

 -1تكزيع العينة حسب العمر:

جدكؿ ( )3خصائص العينة حسب متغير العمر
العمر

العدد

النسبة المئكية

22-39

97

%66.9

40-57

48

%33.1

المجمكع

145

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5أف عدد المرشديف كالمرشدات ضمف الفئة العمرية  44سنة إلى ;5
سنة ( );9مرشدان كمرشدة بنسبة (; ،)%889كعدد المرشديف كالمرشدات ضمف الفئة العمرية  62سنة إلى
 79سنة ( )6:مرشدان كمرشدة بنسبة (.)%5593
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 -2تكزيع العينة حسب النكع:
جدكؿ ( )4خصائص العينة حسب متغير النكع

النكع

النسبة المئكية

العدد

ذكر

79

%54.5

أنثي

66

%45.5

المجمكع

145

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )6أف عينة الذككر مف المرشديف كالمرشدات قد بمغت ( 79مرشدان)

بنسبة مئكية ( )%54.5بينما بمغت عينة اإلناث مف المرشديف كالمرشدات ( 66مرشدة) بنسبة مئكية

(.)%45.5

 -3تكزيع العينة حسب الحالة االجتماعية:
جدكؿ ( )5خصائص العينة حسب متغير الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

النسبة المئكية

العدد

متزكج

97

%66.2

عازب

46

%32.4

أرمؿ

1

%1.7

مطمؽ

1

%1.7

المجمكع

145

%100.0

مف خبلؿ استعراض النتائج المكجكدة في جدكؿ ( )7يتضح أف عينة المتزكجيف مف أفراد عينة

الدراسة قد بمغت ( ;9مرشدان كمرشدة) بنسبة مئكية ( )%66.2بينما بمغ عدد غير المتزكجيف مف أفراد
عينة الدراسة ( 46مرشدان كمرشدة) بنسبة مئكية ( ،)%32.4في حيف تساكل عدد المطمقيف كاألرامؿ حيث

مثؿ كؿ منيما فردان كاحدان بنسبة مئكية (.(%0.7

 -4تكزيع العينة حسب التخصص الدراسي:
جدكؿ ( )6خصائص العينة حسب متغير التخصص الدراسي
التخصص الدراسي

العدد

النسبة المئكية

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

%52.5

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

%47.5

المجمكع

145

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )8أف بيانات عينة الدراسة حسب متغير التخصص تكزعت كالتالي:

المرشدكف كالمرشدات الذيف درسكا تخصص عمـ نفس كارشاد نفسي ( 76مرشدان كمرشدة) بنسبة مئكية
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( )%52.5كالمرشدكف كالمرشدات الذيف درسكا عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية ( 69مرشدان كمرشدة) بنسبة
مئكية ()%47.5

 -5تكزيع العينة حسب مكاف التخرج:
جدكؿ ( )7خصائص العينة حسب متغير مكاف التخرج
مكاف التخرج

النسبة المئكية

العدد

مف داخؿ قطاع غزة

109

%75.18

مف خارج قطاع غزة

36

%24.82

المجمكع

145

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )9أف بيانات عينة الدراسة حسب متغير مكاف التخرج تكزعت كالتالي:

المرشدكف كالمرشدات الذيف تخرجكا مف داخؿ قطاع غزة بمغ عددىـ ( 109مرشدنا كمرشدة) بنسبة مئكية

( ،)%75.18أما المرشدكف كالمرشدات الذيف تخرجكا مف خارج قطاع غزة بمغ عددىـ ( 36مرشدان
كمرشدة) بنسبة مئكية (.)%24.82

 -6تكزيع العينة حسب درجة التخرج:
جدكؿ ( )8خصائص العينة حسب متغير درجة التخرج
النسبة

درجة التخرج

العدد

أقؿ مف %75

39

%26.89

أكثر مف %76

106

%73.11

المجمكع

145

%100.0

المئكية

مف خبلؿ استعراض النتائج المكجكدة في جدكؿ ( ):يتضح أف بيانات عينة الدراسة حسب متغير
درجة التخرج تكزعت كالتالي :المرشدكف كالمرشدات الذيف تخرجكا بدرجة أهقؿ مف  %97بمغ عددىـ (39

مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية (; )%26.8كبمغ عدد المرشديف كالمرشدات الذيف تخرجكا بدرجة أكثر مف

 106( %98مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية (.)%73.11
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 -7تكزيع العينة حسب المؤىؿ العممي:
جدكؿ ( )9خصائص العينة حسب متغير المؤىؿ العممي
العدد

النسبة المئكية

المؤىؿ العممي
دبمكـ

0

%0

بكالكريكس

131

%89.65

دراسات عميا

15

%10.35

المجمكع

145

%100.0

يتبيف مف الجدكؿ رقـ (;) أف بيانات عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي تكزعت كالتالي:
المرشدكف الحاصمكف عمى درجة دبمكـ ( ،)0بنسبة مئكية ( ،)%00.0أما المرشدكف الحاصمكف عمى درجة

البكالكريكس ( 130مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية ( ،)%89.62كبمغ عدد المرشدكف الحاصميف عمى
شيادة دراسات عميا (الماجستير كالدكتكراه) ( 15مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية (.(%32957
 -8تكزيع العينة حسب مكاف العمؿ:
جدكؿ ( )11خصائص العينة حسب متغير مكاف العمؿ
مكاف العمؿ

النسبة المئكية

العدد

المدارس الحككمية

63

%43.44

المؤسسات غير الحككمية

82

%56.56

المجمكع

145

%100.0

مف خبلؿ استعراض النتائج المكجكدة في جدكؿ ( )32يتضح أف بيانات عينة الدراسة حسب

متغير مكاف العمؿ تكزعت كالتالي :بمغ عدد المرشديف العامميف في المدارس الحككمية ( 85مرشدان
كمرشدة) ،بنسبة مئكية ( ،)%65.66كبمغ عدد المرشديف كالمرشدات العامميف في المؤسسات غير

الحككمية ( :4مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية (.)%78.78
 -9تكزيع العينة حسب طريقة التكظيؼ:

جدكؿ ( )11خصائص العينة حسب متغير طريقة التكظيؼ
طريقة التكظيؼ

العدد

النسبة المئكية

خضعت لمقابمة كامتحاف

76

%52.4

لـ اخضع ألم منيما

69

%47.6

المجمكع

145

%100.0
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مف خبلؿ استعراض النتائج المكجكدة في جدكؿ ( )33يتضح أف بيانات عينة الدراسة حسب
متغير طريقة التكظيؼ تكزعت كالتالي :المرشدكف كالمرشدات الذيف خضعكا لمقابمة شفكية كامتحاف

تحريرم (76مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية ( ،)%52.4كالمرشدكف كالمرشدات الذيف لـ يخضعكا ألم

منيما ( 69مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية (.)%47.6
 -10تكزيع العينة حسب سنكات الخبرة:

جدكؿ ( )12خصائص العينة حسب متغير سنكات الخبرة
العدد

النسبة المئكية

سنكات الخبرة
مف سنة –  4سنكات

91

%62.75

مف 5سنكات إلى 9سنكات

54

%37.25

أكثر مف  11سنكات

0

%0

المجمكع

145

%100.0

مف خبلؿ استعراض النتائج المكجكدة في جدكؿ ( )12يتضح أف بيانات عينة الدراسة حسب

متغير سنكات الخبرة تكزعت كالتالي :المرشدكف كالمرشدات الذيف عممكا مف سنة –  6سنكات ( 91مرشدان
كمرشدة) ،بنسبة مئكية ( ،)%62.75كالمرشدكف كالمرشدات الذيف عممكا مف  7سنكات إلى ; سنكات (54

مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية ( ،)%37.25كال يكجد أم مرشد/ة لديو أكثر مف عشر سنكات خبرة.
 -11تكزيع العينة حسب مكاف العمؿ السابؽ:

جدكؿ ( )13خصائص العينة حسب متغير مكاف العمؿ السابؽ إف كجد
العمؿ السابؽ إف كجد

النسبة المئكية

العدد

ككالة الغكث الدكلية

0

%0

المدارس الحككمة

48

%33.10

مؤسسات غير حككمية

97

%66.90

المجمكع

145

%100.0

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )35أف بيانات عينة الدراسة حسب متغير مكاف العمؿ السابؽ إف كجد

تكزعت كالتالي :عدد المرشديف العامميف في ككالة الغكث الدكلية قبؿ عمميـ الحالي ( 0مرشدان كمرشدة)،

بنسبة مئكية ( ،)%0كالعاممكف في المدارس الحككمية قبؿ عمميـ الحالي ( 6:مرشدان كمرشدة) بنسبة

مئكية ( ،)%55932كالعاممكف في المؤسسات غير الحككمية (األىمية) قبؿ عمميـ الحالي ( 97مرشدان
كمرشدة) ،بنسبة مئكية (.)%66.90
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 -16تكزيع العينة حسب الراتب:
جدكؿ ( )14خصائص العينة حسب متغير الراتب
الراتب

النسبة المئكية

العدد

ضعيؼ

0

0%

متكسط

52

%35.86

جيد

90

%62.04

عالي

3

%2.1

المجمكع

145

%100.0

مف خبلؿ استعراض النتائج المكجكدة في جدكؿ( )36يتضح أف بيانات عينة الدراسة حسب متغير
الدخؿ المادم تكزعت كالتالي :المرشدكف كالمرشدات الذيف يحصمكف عمى راتب متكسط ( 74مرشدان

كمرشدة) ،بنسبة مئكية ) ،)%35.86أما المرشدكف كالمرشدات الذيف يحصمكف عمى راتب متكسط (;2
مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية ( ،)%62.04كالمرشدكف كالمرشدات الذيف يحصمكف عمى راتب عالي (3

مرشدان كمرشدة) ،بنسبة مئكية (.)%2.1

سادسان :أدكات الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،كاإلجابة عمى تساؤالتيا ،كاختبار صحة فرضياتيا استخدـ الباحث
األدكات التالية كىي:
أ .مقياس الرضا عف األداء الميني ،إعداد الباحث.
ب .مقياس الكفايات اإلرشادية ،إعداد الباحث.
أكالن :مقياس الرضا عف األداء الميني:
لقد قاـ الباحث بتعريؼ الرضا عف األداء الميني في ىذه الدراسة بأنو شعكر داخمي نابع مف
إشباع حاجا ت الفرد المختمفة مما يؤدم إلى بعث الراحة كالطمأنينة كالسعادة كىذا مف شأنو أف يدفع الفرد

إلى تكظيؼ طاقاتو كامكانياتو لمقياـ بالدكر المطمكب منو عمى أكمؿ كجو كبكقت أقصر كتكمفة أقؿ مما
يعكد بالنفع عمى الفرد كالمنشأة كالمجتمع .أك ىك محصمة الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المرشد مف
خبلؿ إجابتو عمى فقرات المقياس المعد في ىذه الدراسة لتحديد مستكل الرضا عف األداء الميني لو

كيشتمؿ مقياس الرضا عف األداء الميني عمى خمسة أبعاد ،كما سنكضح الحقا بالتفصيؿ.

خطكات تصميـ مقياس الرضا عف األداء الميني :إلعداد كبناء أبعاد كمفردات المقياس تمييدان

إلعداد الصكرة األكلية لمقياس الرضا عف األداء الميني ،اتبع الباحث الخطكات اآلتية:
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أ -قاـ الباحث بمراجعة ما أتيح لو مف األدب النفسي (عمـ النفس ،عمـ النفس الصناعي ،عمـ
اإلدارة) المرتبط بمتغير الرضا عف األداء الميني مما ساعد عمى تككيف رؤية شاممة عف ىذا المتغير،

كما ىك مكضح في قائمة المراجع ،ككذلؾ قاـ الباحث بمراجعة ما أتيح لو مف دراسات سابقة كدراسة

(الشيخ ،)3;;9 ،كدراسة (ريجيك ،)3;;; ،كدراسة (شبليؿ ،)3;;; ،كدراسة (برنكطي،)4223 ،
كدراسة (الفاتح ،422)4226 ،كدراسة ))4223،Diab

كدراسة (عبلكنو ،ندل ،)4227 ،كدراسة

(الفضمي )3;;9 ،كدراسة (حرز ا﵀ ،)4229 ،كدراسة (أحمد ،)4229 ،كدراسة (ػأبك رمضاف،)4229 ،
كدراسة (بسيسك ،)422; ،كدراسة (الشرايدة ،)4232 ،كالتعريفات المختمفة لمرضا عف األداء الميني ،مع

التركيز عمى التعريؼ الذم تبناه الباحث لمرضا عف األداء الميني في ىذه الدراسة.

ب -قاـ الباحث باالطبلع عمى مجمكعة مف المقاييس كاالختبارات المختمفة التي تضمنت بنكد أك
عبارات تسيـ بشكؿ أك بآخر في إعداد المقياس لبلستفادة منيا مثؿ استبانو الرضا عف العمؿ (العفيفي،

;;; )3كمقياس الرضا الكظيفي لكؿ مف (منصكر ،3;:8 ،الفضمي ،3;;9 ،مساعدة ،3;;; ،شبليؿ
 ،4226الفاتح ،4227 ،عبلكنو ،4227 ،حر از ﵀ ،4229 ،أحمد ،4229 ،أبك رمضاف4229 ،
كالشرايدة )4232 ،كمقياس الرضا عف أنشطة الفراغ (الفاضؿ.)4226 ،

ج -قاـ الباحث بتحديد المفردات التي تتبع كتقيس مضمكف الرضا عف األداء الميني ،كما
ركعي في إعداد كصياغة ىذه المفردات كبالتالي العبارات أف تككف محددة المعنى كالداللة ككاضحة
كبأسمكب سيؿ يفيمو المفحكصيف.

د -قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو المبدئية (كالذم اشتمؿ عمى ( )47عبارة مكزعة عمى

خمسة مجاالت رئيسية كىي الرضا عف طبيعة العمؿ كظركفو ،الرضا عف النمك الكظيفي ،الرضا عف

األجكر كالراتب ،الرضا عف عبلقات العمؿ ،الرضا عف اإلشراؼ ،كيحتكل كؿ مجاؿ منيا عمى خمسة
عبارات) عمي مجمكعة مف المحكميف كذلؾ لمحكـ عمى صبلحية المجاالت كالعبارات كمدل انتمائيا

كقدرتيا عمى قياس مكضكع المقياس ،كمدل سبلمة الصياغة ،مع ذكر التعديبلت البلزمة إذا استدعى
األمر (مرفؽ أسماء المحكميف في ممحؽ رقـ .)7

ق -تصحيح المقياس :لقد قاـ الباحث باستخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المرشديف
كالمرشدات لفقرات المقياس كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدكؿ ( :)15درجات مقياس ليكرت
االستجابة

مكافؽ بدرجة كبيرة

مكافؽ بدرجة متكسطة

مكافؽ بدرجة ضعيفة

الدرجة

3

6

1
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بحيث يطمب مف المفحكص إبداء الرأم بالنسبة لكؿ مف ىذه المفردات عمى مقياس متدرج مف
ثبلث استجابات ىي :مكافؽ بدرجة كبيرة ،مكافؽ بدرجة متكسطة ،مكافؽ بدرجة ضعيفة ،مع تخصيص

التقديرات عمى ىذا المتدرج عمى التكالي ( )3 ،4 ،5بحيث يشير ضعؼ الدرجة إلي االنخفاض في

درجة الرضا عف العمؿ ،كيشير ارتفاع الدرجة إلي االرتفاع في درجة الرضا عف العمؿ كتتراكح الدرجة
الكمية لممقياس ما بيف (.)97 –47

طرؽ حساب الخصائص السيككمترية لممقياس :قاـ الباحث بتقنيف مقياس الرضا عف األداء

الميني عمي عينة التقنيف كالتي قكاميا ( )6:مرشدان كمرشدة كيكضح الباحث نتائج تقنيف المقياس فيما
يمي:

أ -حساب صدؽ المقياس :الصدؽ ىك ما يتعمؽ بالمدل الذم تقيس فيو أداة معينة ما

يفترض أنيا تقيسو كيعرؼ بككنو الصحة كالداللة اليادفة كالفائدة لبلستدالالت المحددة الناجمة عف

درجات االختبار كنحف ال نبرىف عمى صدؽ أداة القياس إنما نقدـ أدلة تتعمؽ بصبلحية أداة القياس
لمغرض الذم استخدمت لو ،أم أف المقياس يقيس ما كضع لقياسو (عبلـ)347 :4222 ،

 .1الصدؽ الظاىرم (صدؽ المحكميف) :يبيف ىذا النكع مف الصدؽ المدل الذم تككف فيو
عينة بنكد االختبار ممثمة لمجتمع إحصائي محدد ،كتجمع األدلة عف اختبار دقيؽ كناقد مف قبؿ خبراء

بمحتكل االختبار لتحديد العبلقة بيف االختبار كالمجتمع المحدد ،لذلؾ قاـ الباحث بعرض المقياس

المككف مف ( )47عبارة في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف األساتذة ،الذيف ينتمكف إلى كمية عمكـ

التربية – جامعة محمد الخامس ككمية التربية  -قسـ عمـ النفس بجامعتي األقصى ،كاإلسبلمية بغزة،

(ممحؽ رقـ  ،)8كتـ استطبلع رأييـ حكؿ محتكل المقياس مكضع الدراسة ،مف حيث قدرتو عمي قياس
الشيء المراد قياسو ،كاف كاف ىناؾ عبارات يمكف إضافتيا أك ينبغي حذفيا ،كتـ إقرار المقياس بنسبة
مكافقة ال تقؿ عف ( )%;9لجميع بنكد المقياس.

ثـ قاـ الباحث بإجراء تعديبلت عمى صياغة العبارات كاستبداؿ بعض الكممات بكممات مناسبة

تتبلءـ مع فيـ عينة الدراسة الحالية بناءان عمى أراء المحكميف ،كبقيت عدد فقرات المقياس كما ىي

كبذلؾ خرج المقياس في صكرتو النيائية دكف تغيير كاضح عميو ،ليتـ تطبيقو عمى العينة

االستطبلعية.
 .6صدؽ االتساؽ الداخمي :كتقكـ فكرة ىذا النكع مف الصدؽ عمى حساب ارتباطات درجات
الفقرات مع الدرجات الكمية لممقياس ،ككذلؾ مع األبعاد الفرعية التي تنتمي إليو( .حبيب)544 :3;;8 ،

كبعد القياـ بتطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ االتساؽ

الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة
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الكمية لممقياس ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي Statistical Package for the Social Sciences

( )spssفجاءت معامبلت االتساؽ الداخمي لفقرات مقياس الرضا عف األداء الميني كالدرجة الكمية
لفقراتو حسب الجدكؿ التالي:

جدكؿ ( )16حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس الرضا عف األداء الميني
رقـ العبارة
1
2
3
4
5
6
7

معامؿ
االرتباط

رقـ العبارة

1.276
0.246
1.178
1.318
1.248
1.178
1.227

8
9
10
11
12
13

معامؿ

رقـ العبارة

االرتباط
1.246
1.162
1.194
1.146
1.148
1.163

14
15
16
17
18
19

معامؿ
االرتباط
1.249
1.147
1.328
1.227
1.373
1.248

رقـ العبارة
20
21
22
23
24
25

معامؿ
االرتباط
1.262
1.258
1.263
1.184
1.253
1.157

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )16أف بنكد المقياس تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان عند

مستكل ( )2923مع المجمكع الكمي لممقياس ،حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف (،)0.373 - 0.146
كىذا يدؿ عمى أف جميع بنكد المقياس تتمتع بمعامؿ صدؽ عاؿ.

كبعد تحقؽ الباحث مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف
بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ،قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف

درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي

 )spss( Statistical Package for the Social Sciencesكمعامبلت االتساؽ الداخمي لمجاالت مقياس

الرضا عف العمؿ كالدرجة الكمية لممقياس حسب الجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )17معامالت االرتباط بيف مجاالت مقياس الرضا عف األداء الميني كالدرجة الكمية لممقياس
م
1

الرضا عف طبيعة العمؿ

معامل االرتباط
0.583

مستوى الداللة
 0.01دالة إحصائيا

المجاالت

2

الرضا عف النمك الكظيفي

0.647

 0.01دالة إحصائيا

3

الرضا عف األجكر

0.584

 0.01دالة إحصائيا

4

الرضا عف عالقات العمؿ

0.328

 0.01دالة إحصائيا

5

الرضا عف اإلشراؼ

0.557

 0.01دالة إحصائيا
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يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )39أف مجاالت المقياس تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان،

حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف ( ،)2.88 -2.50كىذا يدؿ عمى أف مجاالت المقياس تتمتع بمعامؿ

صدؽ عاؿ.

ب .حساب ثبات المقياس  -:Reliabilityكىك عبارة عف مدل خمك درجات االستبياف مف
األخطاء غير المنظمة التي تشكب االستبياف ،فدرجات االختبار تككف ثابتة إذا كاف االختبار يقيس سمة
معينة قياسا متسقا في الظركؼ المتباينة التي قد تؤدل إلى أخطاء القياس بحيث لك تـ إعادة االختبار

يعطي نفس النتائج تقريبان (عبلـ.)353 :4222 ،

كقد تحقؽ الباحث مف ثبات المقياس بعد تطبيقو عمى العينة االستطالعية مف خالؿ طريقة

كركنباخ (معامؿ ألفا)  :Cronbach Alphaحيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا ( )2.887كىذا يدؿ عمى
أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات حسب طريقة ألفا كركنباخ ،األمر الذم يؤكد عمى إمكانية

تطبيؽ المقياس عمي عينة الدراسة الفعمية باطمئناف.

ثانيا :مقياس الكفايات اإلرشادية( :مقتبس مف العبادسة ،المحتسب)2012 ،
لـ يجد الباحث تعريفا محددا لمكفايات اإلرشادية ،فقاـ بتعريفيا إجرائيا -:بأنيا مجمكعة الفنيات

كالميارات التي يمتمكيا المرشد كيمارسيا أثناء عممو اإلرشادم لمساعدة المسترشد عمى التكافؽ مع نفسو
كبيئتو كتحقيؽ ذاتو ،كتنمية قدراتو كحؿ مشاكمو بأقصى درجات الكفاءة كاإلنتاج ،كسكؼ تقاس الكفايات

اإلرشادية في ىذه الدراسة بمقياس مككف مف ثمانية أبعاد كىي :اإلعداد لمجمسة اإلرشادية كمراجعة الممؼ
كتييئة الغرفة كاالستقباؿ...الخ ،كجمع المعمكمات باألساليب المعركفة كالتي ذكرناىا بشيء مف التفصيؿ

في اإلطار النظرم كالمقابمة كالمبلحظة كالمقابمة...الخ ،كميارات المقابمة كطرح األسئمة كاعادة الصياغة
كعكس المشاعر كالمكاجية....الخ ،كأساليب اإلرشاد النفسي كاإلرشاد الفردم كاإلرشاد الجماعي كاإلرشاد
بالمعب...الخ ،كمدارس كنظريات اإلرشاد النفسي كالتحميمية كالسمككية كاإلنسانية...الخ ،ثـ عممية

التشخيص لتحديد المشكمة ،فكضع الخطة اإلرشادية المناسبة لممسترشد كأخي انر اإلنياء كالمتابعة.

خطكات تصميـ مقياس الكفايات اإلرشادية :إلعداد كبناء أبعاد كمفردات المقياس تمييدان إلعداد

الصكرة األكلية لمقياس الكفايات اإلرشادية ،اتبع الباحث الخطكات اآلتية:

أ -قاـ الباحث بمراجعة ما أتيح لو مف األدب التربكم كالنفسي كاإلرشاد النفسي المرتبط بمتغير

الكفايات اإلرشادية مما ساعد عمى تككيف رؤية شاممة عف ىذا المتغير ،كما ىك مكضح في قائمة
المراجع ،ككذلؾ قاـ الباحث بمراجعة ما أتيح لو دراسات سابقة كدراسة (شبليؿ ،)3;;; ،كدراسة

(األسمر ،)4222 ،كدراسة (النجار ،)4223 ،كدراسة (نبيؿ ،)4224 ،كدراسة (شبير ،)4225 ،كدراسة

(عكض ،)4225 ،كدراسة (السميح )4226 ،كدراسة (شكماف ،)422: ،كدراسة (أبك يكسؼ،)422: ،
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كدراسة (الميمبي ،)422; ،كدراسة (الشرفا ،)4233 ،كالتعريفات المختمفة لمكفايات اإلرشادية مع التركيز
عمى التعريؼ الذم تبناه الباحث لمكفايات اإلرشادية في ىذه الدراسة.
ب -حاكؿ الباحث االطبلع عمى بعض المقاييس كاالختبارات المختمفة ذات العبلقة كالتي تتضمف

بنكد أك عبارات تسيـ بشكؿ أك بأخر في إعداد المقياس لبلستفادة منيا كلكنو لـ يجد أم مقياس أك
اختبار في ىذا المضمار ،كعميو آثر الباحث صياغة مقياس جديد خاص بيذه الدراسة ،يتضمف الرؤية
المتبمكرة لديو مف خبلؿ دراستو الجامعية كخبرتو في العمؿ األكاديمي بالجامعة كاإلرشاد النفسي
كأخصائي نفسي في مركز األمؿ لمرعاية كاالستشارات النفسية كمرشد نفسي في مؤسسة الربيع لرعاية

األحداث الجانحيف كفي المدارس (ككالة الغكث الدكلية) ،كالتي تتضمف كافة الكفايات الخاصة بالمرشد،
مكزعة عمى ثمانية مجاالت رئيسية كىي اإلعداد لمجمسة اإلرشادية ،جمع المعمكمات ،ميارات المقابمة

اإلرشادية ،الخطة اإلرشادية المتبعة ،مدارس اإلرشاد ،تقنيات اإلرشاد ،التشخيص ،اإلنياء كالمتابعة ،كقد

قاـ الباحث بصياغة عبارات ذات طابع سمككي ،تقيس تك اررات تمثؿ ىذه الميارات بتدرج ثبلثي كالتالي
(مكافؽ بدرجة ضعيفة ،مكافؽ بدرجة متكسطة ،مكافؽ بدرجة كبيرة).
ج -قاـ الباحث بتحديد المفردات التي تتبع كتقيس مضمكف الكفايات اإلرشادية ،كقد راعى

الباحث في إعداد كصياغة ىذه المفردات أف تككف محددة المعنى كالداللة ككاضحة كبأسمكب سيؿ يفيمو
المفحكصكف.
د -قاـ الباحث بعرض المقياس في صكرتو المبدئية المككف مف سبعة كخمسيف عبارة عمى
مجمكعة مف المحكميف ،كذلؾ لمحكـ عمى صبلحية المجاالت كالعبارات كمدل انتمائيا كقدرتيا عمى قياس

مكضكع االختبار ،كمدل سبلمة الصياغة ،مع ذكر التعديبلت البلزمة إذا استدعى األمر (مرفؽ أسماء

المحكميف في ممحؽ رقـ .)7

ق -تصحيح المقياس :لقد قاـ الباحث باستخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابات المرشديف
كالمرشدات لفقرات مقياس الكفايات اإلرشادية كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
جدكؿ ( :)18درجات مقياس ليكرت
االستجابة
الدرجة

مكافؽ بدرجة كبيرة

مكافؽ بدرجة متكسطة
6

3

مكافؽ بدرجة ضعيفة
1

حيث يطمب مف المفحكص تقدير استجابتو عمى فقرات أك مفردات المقياس بتدرج مككف مف ثبلث
استجابات ىي :مكافؽ بدرجة كبيرة ،مكافؽ بدرجة متكسطة ،مكافؽ بدرجة ضعيفة ،مع تخصيص

التقديرات عمى ىذا المتدرج عمى التكالي ( )3 ،4 ،5بحيث يشير ضعؼ الدرجة إلي االنخفاض في درجة
333

منيجية الدراسة

الفصؿ الرابع

امتبلؾ الكفايات اإلرشادية ،كيشير ارتفاع الدرجة إلي االرتفاع في درجة امتبلؾ الكفايات اإلرشادية
كتتراكح الدرجة الكمية لممقياس ما بيف (.)35: – 68
طرؽ حساب الخصائص السيككمترية لممقياس :قاـ الباحث بتقنيف مقياس الكفايات اإلرشادية
عمى عينة التقنيف كالتي قكاميا( )6:مرشدان كمرشدة كيكضح الباحث نتائج تقنيف المقياس فيما يمي:

أ -حساب صدؽ المقياس:

 -1الصدؽ الظاىرم (صدؽ المحكميف):
قاـ الباحث بعرض المقياس المككف مف ثبلثة كستيف عبارة في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف

األساتذة الذيف ينتمكا إلى كمية عمكـ التربية – جامعة محمد الخامس ،ككمية التربية  -قسـ عمـ النفس
بجامعتي األقصى ،كالجامعة اإلسبلمية بغزة ،كتـ استطبلع رأييـ حكؿ محتكل ميارات المقياس مكضع

الدراسة ،مف حيث قدرتيا عمى قياس الشيء المراد قياسو ،كاف كاف ىناؾ ميارات يمكف إضافتيا أك ينبغي
حذفيا ،كتـ إقرار المقياس بنسبة مكافقة ال تقؿ عف  %;4لجميع بنكد المقياس باستثناء ست عبارات لـ

يتـ االتفاؽ عمييا فقاـ الباحث بحذفيا ،ثـ قاـ بإجراء التعديبلت في صياغة عبارات أخرل بناءان عمى أراء

المحكميف  ،حيث تـ حذؼ بعض الكممات كاستبداليا بكممات مناسبة تتبلئـ مع ما أسفر عنو التحكيـ،
فأصبحت عدد فقرات المقياس ( )68كما ىك مكضح في (ممحؽ رقـ  )9كبذلؾ خرج المقياس في صكرتو
شبو النيائية ،ليتـ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية.

 .6صدؽ االتساؽ الداخمي :كتقكـ فكرة ىذا النكع مف الصدؽ عمى حساب ارتباطات درجات

الفقرات مع الدرجات الكمية لممقياس ،ككذلؾ مع األبعاد الفرعية التي تنتمي إليو( .حبيب)544 :3;;8 ،

كبعد القياـ بتطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ االتساؽ

الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية
لممقياس ،كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )spss( Statistical Package for the Social Sciences
فجاءت معامبلت االتساؽ الداخمي لفقرات مقياس الكفايات اإلرشادية كالدرجة الكمية لفقراتو حسب الجدكؿ

التالي:
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جدكؿ ( )19حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس الكفايات اإلرشادية
رقـ

العبارة
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
14
16

معامؿ

االرتباط

رقـ

العبارة

0.346
0.176
0.218
0.173
0.345
0.211
0.377
0.210
0.133
0.120
0.112
0.286

17
19
21
22
23
25
26
27
28
30
31
32

رقـ

معامؿ

العبارة

االرتباط
0.282
0.117
0.148
0.378
0.227
0.266
0.458
0.231
0.255
0.126
0.347
0.140

معامؿ

االرتباط

33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
45
47

0.471
0.316
0.166
0.309
0.441
0.246
0.383
0.303
0.423
0.361
0.181
0.215

رقـ

العبارة

معامؿ

االرتباط
0.217
0.162
0.300
0.164
0.228
0.450
0.443
0.317
0.323
0.426

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع عبارات مقياس مكضع الدراسة دالة إحصائيان عند مستكل

( )2923مع المجمكع الكمي لممقياس ،كذلؾ بعد حذؼ العبارات غير الدالة إحصائيان عند مستكل ()2923

مع المجمكع الكمي لممقياس كالتي بمغ عددىا ( )33عبارة كأرقاميا -46 -42 -3: -37 -35 -32 -3

; 68 -66 -62 -4كبذلؾ تصبح عدد عبارات الصكرة النيائية لممقياس ( )68عبارة ،كما ىك مكضح
في (ممحؽ رقـ .)9

جدكؿ رقـ ( )61مجاالت مقياس الكفايات اإلرشادية كأرقاـ عباراتو في الصكرة النيائية لممقياس
المجاالت

أرقاـ العبارات

عدد العبارات

1

اإلعداد لمجمسة

6 ،4 ،3 ،6 ،1

5

6

جمع المعمكمات

65 ،64 ،11 ،8 ،7

5

3

ميارات المقابمة

31 ،66 ،63 ،66 ،61 ،15،16 ،14 ،13 ،16 ،11

11

4

أساليب االرشاد

34 ،33 ،36

3

5

مدارس االرشاد

39 ،38 ،37 ،36 ، 35،61 ،19 ،18

8

6

التشخيص

31 ،69 ،68 ،17 ،9

5

7

الخطة اإلرشادية

46 ،41 ،41 ،67 ،5

5

8

اإلنياء كالمتابعة

46 ،45 ،44 ،43

4

الػدرجػة الكػميػة

46

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف مقياس الكفايات اإلرشادية يشتمؿ عمى ثمانية مجاالت ،يتضمنكا

( 46عبارة) كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ ()7
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كبعد تحقؽ الباحث مف صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس مف خبلؿ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف
بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لفقراتو ،قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف

درجات كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس الثمانية كالدرجة الكمية لممقياس ،كذلؾ باستخداـ البرنامج

اإلحصائي  )spss( Statistical Package for the Social Sciencesكمعامبلت االتساؽ الداخمي ألبعاد
مقياس الكفايات اإلرشادية كالدرجة الكمية لممقياس حسب الجدكؿ التالي:
جدكؿ رقـ ( )61معامالت االرتباط بيف مجاالت مقياس الكفايات اإلرشادية كالدرجة الكمية لممقياس

ـ

المجاالت

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

1

اإلعداد لمجمسة

0.640

 0.01دالة إحصائيا

6

جمع المعمكمات

0.579

 0.01دالة إحصائيا

3

ميارات المقابمة

0.734

 0.01دالة إحصائيا

4

أساليب اإلرشاد

0.525

 0.01دالة إحصائيا

5

مدارس اإلرشاد

0.588

 0.01دالة إحصائيان

6

التشخيص

0.473

 0.01دالة إحصائيا

7

الخطة اإلرشادية

0.379

 0.01دالة إحصائيا

8

اإلنياء كالمتابعة

0.784

 0.01دالة إحصائيا

إحصائيا ،حيث
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أبعاد المقياس تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة
ن
تراكحت معامبلت االرتباط بيف ( ،)0.83 – 0.39كىذا يدؿ عمى أف أبعاد المقياس تتمتع بمعامؿ صدؽ
عاؿ.
ب -حساب ثبات المقياس :كىك عبارة عف مدل خمك درجات االستبياف مف األخطاء غير
المنظمة التي تشكب االستبياف أم مدل قياس االختبار لمسمة التي ييدؼ لقياسيا ،فدرجات االختبار

تككف ثابتة إذا كاف االختبار يقيس سمة معينة قياسا متسقا في الظركؼ المتباينة التي قد تؤدل إلى

أخطاء القياس بحيث لك تـ إعادة االختبار يعطي نفس النتائج تقريبان (عبلـ.)353 :4222،
كتحقؽ الباحث مف ثبات المقياس بعد تطبيقو عمى العينة االستطالعية مف خالؿ طريقة

كركنباخ (معامؿ ألفا)  :Cronbach Alphaحيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا (; )29:3كىذا يدؿ
عمى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات حسب طريقة ألفا كركنباخ ،كبناء عمى ما تقدـ يتضح
تمتع المقياس بدرجة عالية مف الثبات حسب طريقة ألفا كركنباخ ،األمر الذم يؤكد عمى إمكانية تطبيؽ

المقياس عمى عينة الدراسة الفعمية.
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سابعان :إجراءات تطبيؽ أدكات الدراسة:
بعد التحقؽ مف دالالت الصدؽ كالثبات لممقاييس المستخدمة في ىذه الدراسة ،قاـ الباحث بإعداد

العدد البلزـ مف المقاييس كتكزيعيا عمى أفراد العينة مف المرشديف كالمرشدات في المدارس الحككمية
كالمؤسسات األىمية غير الحككمية ،كذلؾ بعد الدخكؿ عمى إدارة كؿ مؤسسة كالتعرؼ عمييـ كتعريفيـ
بشخصية الباحث كطبيعة الدارسة كأىدافيا مع التأكيد عمى أف المعمكمات ستستخدـ فقط ألغراض البحث

العممي كذلؾ بحضكر المرشد نفسو ،ثـ طمب األذف في تطبيؽ أدكات الدراسة عمى المرشد/ة.

ثامنان :المعالجة اإلحصائية:
قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ المقياسيف أدكات الدراسة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ

االجتماعية  )spss( Statistical Package for the Social Sciencesكقد تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب
اإلحصائية لمعالجة البيانات ،كالتي تستخدـ ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،مما يفيد الباحث في

كصؼ عينة الدراسة كالتعرؼ عمى مستكم الرضا عف األداء الميني كمستكل الكفايات اإلرشادية لدل

المرشديف كالمرشدات عينة الدراسة باإلضافة إلى طبيعة العبلقة بينيما كىي:
 -التك اررات كالنسب المئكية.

 اختبار ألفا كركنباخ  Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار. معامبلت االرتباط (بيرسكف)  Pearsonلقياس درجة االرتباط كصدؽ االستبانة الداخميلمفقرات ،كلدراسة العبلقة بيف المتغيرات.
 اإلحصاء الكصفي التحميمي :كيشمؿ مقاييس النزعة المركزية (المتكسطات الحسابيةكاالنحرافات المعيارية كالتبايف).
اإلحصاء االستداللي :كيشتمؿ عمى بعض االختبارات مثؿ:
 اختبار (One sample t test .) Test-T -اختبار ( Independent Sample T -Test .) T- Test

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  ) One Way ANOVAلمعرفة إذا كاف ىناؾ فركؽ ذاتداللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية.
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الفصـل الخامـس
نتائج الدراسة وتفسيرها
الخاتػػػمػػػػة
مقترحػػات الدراسة
التػػػكصيػػػات
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أكالن :تقديـ نتائج الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل الرضا عف األداء الميني كعبلقتو بالكفايات

اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات بالمدارس الحككمية كالمؤسسات غير الحككمية في جنكب قطاع غزة،
ككذلؾ عمد الباحث إلى التعرؼ عمى كجكد فركؽ في مستكل كؿ مف الرضا عف األداء الميني كالكفايات

اإلرشادية تبعا لمتغيرات الدراسة كالعمر ،النكع ،التخصص الدراسي ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،مكاف العمؿ ،طريقة التكظيؼ ،سنكات الخبرة ،كمستكل الراتب ،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد مقياسيف ليذا الغرض كىما مقياس الرضا عف األداء الميني كمقياس

الكفايات اإلرشادية ،كبعد عممية التحقؽ مف صدقيما كثباتيما ،تـ تكزيع المقياسيف عمى عينة الدراسة

المككنة مف ( )367مف المرشديف كالمرشدات ،كبعد استرعاجيا تـ ترميزىا كادخاليا إلى الحاسكب،
كمعالجتيا إحصائيا باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية Statistical Package for the

 ،)spss( Social Sciencesإذ تـ استخداـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة لمكصكؿ إلي

مجمكعة مف النتائج ،كما سنرل الحقا.

كسيقكـ الباحث في ىذا الفصؿ باستعراض النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة الحالية عف كؿ

فرضية مع مناقشة النتائج التي تكصؿ إلييا كذلؾ في ضكء اإلطار النظرم كنتائج الدراسات السابقة

المتعمقة بالدراسة الحالية.

 -3الرضا عف األداء الميني كعالقتو بمتغيرات الدراسة:
 :1-1عرض النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى:
تذكير بالفرضية األكلى" :تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات
في جنكب قطاع غزة باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص
الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب" .كقبؿ

التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية البد مف عرض المعطيات اإلحصائية التالية:
 -مستكيات الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية:

لمكشؼ عف مستكيات الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الخمسة لدل أفراد عينة الدراسة مف

المرشديف كالمرشدات قاـ الباحث بحساب التك اررات كالنسبة المئكية لمرضا عف األداء الميني كمجاالتو

الخمسة ،فجاءت النتائج كما يمي:
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جدكؿ رقـ ( )66مستكيات الرضا عف األداء الميني كمجاالتو تبعا لمدرجة الكمية
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ

فئة الرضا عف األداء الميني

العدد

النسبة
المئكية

رضا منخفض عف األداء الميني

2

%1.4

رضا مرتفع عف األداء الميني

143

%98.6

رضا منخفض عف األداء الميني

1

%0

رضا مرتفع عف األداء الميني

145

%100

رضا منخفض عف األداء الميني

16

%11

رضا مرتفع عف األداء الميني

129

%89

رضا منخفض عف األداء الميني

3

%2.1

رضا مرتفع عف األداء الميني

142

%97.9

رضا منخفض عف األداء الميني

39

%26.9

رضا مرتفع عف األداء الميني

106

%73.1

المتكسط

الترتيب

الفئة

10.99

11.08

األكؿ

9.51

10.80

الثالث

عالي

8.38

يتضح مف الجدكؿ السابؽ تفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة
لدل أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات ،حيث جاء مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي في المرتبة

األكلى بمتكسط ( ،)3392:ثـ مجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ بمتكسط (;; ،)329ثـ مجاؿ الرضا عف
عبلقات العمؿ بمتكسط ( ،)329:2كاحتؿ مجاؿ الرضا عف األجكر المرتبة الرابعة بمتكسط (،);973

كأخي انر مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ في المرتبة الخامسة ،بمتكسط ( ،):95:كىذا يعنى تفاكت مستكيات

الرضا عف األداء الميني في المجاالت الفرعية الخمسة لمرضا لدل المرشديف كالمرشدات ،كاف كانت تميؿ
مجاالت الرضا الخمسة إلي الرضا المرتفع عف األداء الميني ،كلمتأكد مف ذلؾ سيقكـ الباحث باستعراض

م تكسطات عبارات مقياس الرضا عف األداء الميني بمجاالتو المختمفة لترتيبيا كؿ حسب المجاؿ الذم
تتبعو.
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متكسط عبارات مجاالت الرضا عف األداء الميني:
جدكؿ رقـ ( )63تكزيع عبارات الرضا عف األداء الميني حسب مجاالتو الفرعية
بدرجة قميمة
المجاالت ـ

1
الرضا
عف

طبيعة
العمؿ

6
3
4
5
6

الرضا
عف

النمك
الكظيفي

7
8
9
11
11
16

الرضا
عف

13

األجكر

14
15
الرضا
عف

16

العبارات

تساعدني ظركؼ العمؿ
الفيزيقية عمى أداء عممي
تتناسب قدراتي مع طبيعة
العمؿ الذم أقكـ بو
أنا راضي عف ساعات العمؿ
أنا راضي عف مدة كمكاعيد
اإلجازات

أنا راضي عف طبيعة العمؿ
الذم أقكـ بو.

ساعدتني مينتي في تنمية
مياراتي.

زاد تقديرم لذاتي بسبب عممي
اإلرشادم.

أتاحت الكظيفة لي فرص
التجديد كاالبتكار.

تخضع فرص الترقية في عممي
لمكفاءة.

تتيح لنا فرص التدريب المتاحة
التقدـ الميني.

يتناسب راتبي مع خبرتي
كمؤىالتي العممية.
يتناسب راتبي مع حجـ العمؿ
الذم أقدمو.
يتناسب راتبي مع ركاتب
الكظائؼ األخرل.
يكفر الراتب لي مستكل جيد
مف الرفاىية
يزداد الراتب بازدياد الغالء
المعيشي بشكؿ عاـ.
ككنت عالقات جيدة مع زمالئي
بالعمؿ.

بدرجة متكسطة

بدرجة كبيرة

متكسط

عدد

%

عدد

%

عدد

%

العبارة

49

33.8

82

56.6

14

9.7

1.75

11

7.6

81

55.9

53

36.6

30

20.7

83

57.2

32

22.1

19

13.1

50

34.5

76

52.4

5

3.4

57

39.3

83

57.2

2.28
2.01
2.39

2.53

ترتيب
العبارة

بالمجاؿ

5
3
4
6
1

9

6.2

91

62.8

45

31.0

2.24

6مكرر

10

6.9

69

47.6

66

45.5

2.38

1

12

8.3

85

58.6

48

33.1

2.24

6مكرر

35

24.1

80

55.2

30

20.7

1.96

5

13

9.0

85

58.6

47

32.4

2.23

4

59

40.7

67

46.2

19

13.1

1.72

4

22

15.2

98

67.6

25

17.2

2.02

1

38

26.2

82

56.6

25

17.2

41

28.3

82

56.6

22

15.2

1.91

1.86

3
5

26

17.9

94

64.8

25

17.2

1.99

6

1

1.7

73

50.3

71

49.0

2.48

1
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العمؿ

17
18
19
61
61
66

الرضا
عف

63

اإلشراؼ

64
65
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يكجد تعاكف بيف الزمالء في
كافة المكاقؼ
تتميز عالقاتي بزمالئي
باالحتراـ كالتقدير.
تكجد ثقة عالية بيف الزمالء
بالعمؿ.
يتصؼ التكاصؿ مع اإلدارة بأنو
جيد.
يتميز اإلشراؼ بالكفاءة كالقدرة
عمى التطكير
يصؼ تقييـ األداء مف قبؿ
المشرؼ بالشفافية
يتميز اإلشراؼ بالمركنة كتقبؿ
االنتقاد.
تكزع المسئكليات عمى
المرشديف بطريقة عادلة.
تكفر لنا اإلدارة مساعدات
عديدة النجاز ميامنا.

16

11.0

82

56.6

47

32.4

2.21

3

19

13.1

80

55.2

46

31.7

2.18

4

10

6.9

76

52.4

59

40.7

2.33

6

78

53.8

50

34.5

17

11.7

1.57

5

82

56.6

57

39.3

6

4.1

1.47

3

منخفض

104

71.7

37

25.5

4

2.8

1.31

5

منخفض

84

57.9

54

37.2

7

4.8

1.46

4

منخفض

47

32.4

79

54.5

19

13.1

1.80

6

عالي

22

15.2

57

39.3

66

45.5

2.30

1

عالي

بالنظر إلى عبارات المجاالت الخمسة لمرضا عف األداء الميني في الجدكؿ السابؽ حسب
متكسطاتيا الحسابية ،نجدىا جميعا تقع ضمف فئة الرضا المرتفع عدا العبارات رقـ  ،45 ،44 ،43حيث

تـ اعتبار أم متكسط فكؽ ( )3972رضا مرتفع كما دكف ( ،)3972فيصنؼ ضمف الرضا المنخفض،
كذلؾ بسبب أف االستجابة عمى المقياس تدرجت بيف مكافؽ بدرجة كبيرة ،مكافؽ بدرجة متكسطة كمكافؽ

بدرجة قميمة كالتي تراكحت ما بيف درجة كاحدة إلى ثبلث درجات.
كنبلحظ كذلؾ أف العبارات الخمسة التالية كىي بالترتيب عبارة رقـ  ،3; ،9 ،6 ،38 ،7قد
حصمت عمى أعمى المتكسطات حسب المجاالت الفرعية لمرضا ،أما العبارات الخمسة التي حصمت عمى

أقؿ المتكسطات فيي بالترتيب عبارة رقـ  ،44ثـ  ،33 ،42 ،43 ،45كيتضح أف العبارات 43 ،45 ،44

يقعكا ضمف المجاؿ الرابع ،كىك الرضا عف اإلشراؼ كالذم احتؿ الترتيب الخامس في سمـ مجاالت
مقياس الرضا عف األداء الميني تبعا لمدرجة الكمية.

كبالنسبة لمعبارات حسب كؿ مجاؿ فقد جاءت العبارة :أنا راضي عف طبيعة العمؿ الذم أقكـ بو،

في المرتبة األكلى لممجاؿ األكؿ (الرضا عف طبيعة العمؿ) ،مما يدؿ عمى أف عينة الدراسة راضية عف
طبيعة العمؿ ،بينما جاءت العبارة :تساعدني ظركؼ العمؿ الفيزيقية عمى أداء عممي في المرتبة األخيرة،
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مما يدؿ عمى ضركرة اىتماـ اإلدارة كالمسئكليف بتكفير الظركؼ الفيزيقية ألفراد عينة الدراسة حتى يتمكنكا
مف أداء عمميـ بصكرة جيدة.
كفي المجاؿ الثاني (الرضا عف النمك الكظيفي) ،جاءت العبارة :زاد تقديرم لذاتي بسبب عممي
اإلرشادم ،في المرتبة األكلى ،مما يدؿ عمى أف العمؿ أضاؼ قيمة كمكانة كبيرة ألفراد عينة الدراسة،

كجاءت العبارة :تخضع فرص الترقية في عممي لمكفاءة ،كىذا يعنى أف أفراد عينة الدراسة مقتنعكف بأف
الترقية كالنمك الكظيفي يعتمد عمى الكفاءة.
كفي المجاؿ الثالث (الرضا عف األجكر) ،جاءت العبارة :يتناسب راتبي مع حجـ العمؿ الذم
أقدمو ،في المرتبة األكلى ،مما يدؿ عمى أف الراتب يتناسب مع عمؿ المرشديف كالمرشدات ،كجاءت

العبارة :ي كفر لي الراتب مستكل جيد مف الرفاىية ،في المرتبة األخيرة ،كىذا يعنى أف المرشديف كالمرشدات
ال يعيشكف برفاىية كعميو يجب عمى اإلدارة كالمسئكليف محاكلة مراعاة غبلء المعيشة.

كفي المجاؿ الرابع (الرضا عف عالقات العمؿ) ،جاءت العبارة :ككنت عبلقات جيدة مع زمبلئي
بالع مؿ ،في المرتبة األكلى ،مما يدؿ عمى أف المرشديف كالمرشدات تمكنكا مف إقامة عبلقات جيدة مع
زمبلئيـ كمدارئيـ ،كجاءت العبارة :يتصؼ التكاصؿ بيني كبيف اإلدارة بأنو جيد ،في المرتبة األخيرة كىذا

يعنى ضركرة أف تنظر اإلدارة في طبيعة عبلقاتيا مع المرشديف كالمرشدات.

كفي المجاؿ الخامس (الرضا عف اإلشراؼ) ،جاءت العبارة :تكفر لنا اإلدارة مساعدات عديدة
النجاز ميامنا ،في المرتبة األكلى ،مما يدؿ عمى أف اإلدارة تكفر بعض المساعدات (المادية خاصة)

لممرشديف ،كجاءت العبارة :يصؼ تقييـ األداء مف قبؿ المشرؼ بالشفافية ،في المرتبة األخيرة ،مما يتطمب

ضركرة مراعاة الشفافية أثناء التقييـ.

كبعد استعراض المعطيات اإلحصائية السابقة سيقكـ الباحث بإيجاد داللة الفركؽ بيف

متكسطات مستكل الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات

حسب متغيرات الدراسة باستخداـ اختبار  T. testلممجمكعات المستقمة كما يمي:
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داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير العمر:
جدكؿ رقـ ( )64اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي الفئة العمرية في الرضا عف األداء الميني
المجاالت

الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

المتكسط

الفئة العمرية

العينة

 39-66سنة

97

10.88

 57-41سنة

48

11.20

 39-66سنة

97

11.02

 57-41سنة

48

11.20

 39-66سنة

97

9.43

 57-41سنة

48

9.68

 39-66سنة

97

10.88

 57-41سنة

48

10.62

 39-66سنة

97

8.32

 57-41سنة

48

8.50

 39-66سنة

97

50.55

 57-41سنة

48

51.22

الحسابي

قيمةT
-1.20

-0.73

-0.83

0.98

-0.63

-0.98

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.22

غير دالة

0.46

غير دالة

0.40

غير دالة

0.32

غير دالة

0.52

غير دالة

0.32

غير دالة

يتضح مف نتائج االختبار المكضحة في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستكل الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات

تعزل إلى متغير العمر ،حيث أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا

عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل أفراد عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة أكبر مف

( ،)0.05كىذا يعنى أف متغير العمر ليس لو أثر عمى مستكل الدرجة الكمية لمرضا عف األداء الميني
كعمى مجاالتو الفرعية لدل عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير النكع:
جدكؿ رقـ ( )65اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي النكع في الرضا عف األداء الميني
المجاالت

الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

النكع

العينة

ذكر

79

11.25

أنثى

66

10.68

ذكر

79

11.15

أنثى

66

11.00

ذكر

79

9.53

أنثى

66

9.50

ذكر

79

10.81

أنثى

66

10.78

ذكر

79

8.46

أنثى

66

8.28

ذكر

79

51.21

أنثى

المتكسط الحسابي

قيمةT

2.30

0.63

0.10

0.08

0.71

1.48
66

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.12

غير دالة

0.52

غير دالة

0.91

غير دالة

0.93

غير دالة

0.47

غير دالة

0.14

50.25

غير دالة

يتضح مف نتائج االختبار المكضحة في الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في

مستكل الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير
النكع ،إذ جاءت جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني

كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل أفراد عينة الدراسة أكبر مف ( ،)0.05كىذا يعنى أف متغير النكع ليس لو
أثر عمى مستكل الدرجة الكمية لمرضا عف األداء الميني كعمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف

كالمرشدات.

داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب الحالة االجتماعية:
قاـ الباحث بحساب اختبار  T. testلمفرؽ بيف متكسطي مجمكعتيف مستقمتيف كذلؾ بالرغـ مف أف
عدد فئات متغير الحالة االجتماعية أربعة ،إال أف عدـ تجانس أعداد الفئات األربعة حسب ما ظير في

الجدكؿ رقـ ( ) 7كالذم يبيف أف عينة المتزكجيف مف أفراد عينة الدراسة قد بمغت ( 97مرشدان كمرشدة)
بنسبة مئكية ( )%66.9كمتكسط حسابي قدره ( ،)50.76كعدد غير المتزكجيف مف أفراد عينة الدراسة (46

مرشدان كمرشدة) بنسبة مئكية ( )%31.7كمتكسط حسابي قدره ( ،)50.86في حيف تساكت أعداد عدد
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المطمقيف كاألرامؿ حيث مثؿ كؿ منيما فردا كاحدان بنسبة مئكية ( ،(%0.7األمر الذم فرض عمى الباحث
المقارنة بيف حالتي األعزب كالمتزكج فقط ،فجاءت النتائج كما يمي:

جدكؿ رقـ ( )66اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي الحالة االجتماعية في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

الحالة

االجتماعية

العينة

المتكسط

الحسابي

متزكج

99

11.01

أعزب

48

10.97

متزكج

99

11.12

أعزب

48

11.04

متزكج

99

9.45

أعزب

48

9.67

متزكج

99

10.76

أعزب

48

10.84

متزكج

99

8.41

أعزب

48

8.32

متزكج

99

50.76

أعزب

48

50.86

قيمةT
0.11

0.31

-0.70

-0.31

0.31

-0.15

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.90

غير دالة

0.75

غير دالة

0.48

غير دالة

0.75

غير دالة

0.75

غير دالة

0.87

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس

الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات في جنكب

قطاع غزة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة
(  ) 0.05 =αفي مستكل الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل أفراد عينة الدراسة تعزل
إلى متغير الحالة االجتماعية ،كىذا يعنى أف متغير الحالة االجتماعية ليس لو أثر عمى مستكل الدرجة

الكمية لمرضا عف األداء الميني كعمى مجاالتو الفرعية لدل عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات.

داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب المؤىؿ العممي:
قاـ الباحث بتقسيـ أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤىؿ العممي إلى ثبلثة فئات كىي شيادة

الدبمكـ كبمغ عددىا صفر ،شيادة البكالكريكس كبمغ عددىا ( )352مرشدان كمرشدة ،بنسبة مئكية

( ،)%89.7كمتكسط قدره ( ،)48.20كشيادة الدراسات العميا (ماجستير أك دكتكراه) كبمغ عددىا ()37
مرشدان كمرشدة ،بنسبة مئكية ( ،)%10.3كبمتكسط حسابي قدره ( ،)51.07كلذلؾ عمد الباحث إلى إجراء
االختبار عمى فئتي البكالكريكس كالدراسات العميا ،كنتائج الجدكؿ اآلتي تكضح ذلؾ.
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جدكؿ رقـ ( )67اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي المؤىؿ العممي في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

المؤىؿ
العممي

العينة

المتكسط
الحسابي

بكالكريكس

131

10.53

دراسات عميا

15

11.04

بكالكريكس

131

10.73

دراسات عميا

15

11.12

بكالكريكس

131

8.73

دراسات عميا

15

9.6077

بكالكريكس

131

9.73

دراسات عميا

15

10.92

بكالكريكس

131

8.46

دراسات عميا

15

8.37

بكالكريكس

131

48.20

دراسات عميا

15

قيمةT
-1.24

-0.99

-1.86

-2.91

0.21

-2.77
51.07

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.21

غير دالة

0.32

غير دالة

0.06

غير دالة

0.00

دالة

0.82

غير دالة

0.00

دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف األداء

الميني كفي مجاؿ الرضا عف عبلقات العمؿ أقؿ مف ( ،)0.05مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في الدرجة الكمية لمرضا كعف مجاؿ الرضا عف عبلقات العمؿ لدل عينة الدراسة تعزل إلى

متغير المؤىؿ العممي كذلؾ لصالح فئة شيادات دراسات عميا (ماجستير أك دكتكراه) ،ككذلؾ يتضح مف
الجدكؿ السابؽ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في بقية المجاالت الفرعية األربعة الباقية (الرضا

عف طبيعة العمؿ ،الرضا عف النمك الكظيفي ،الرضا عف األجكر كالرضا عف اإلشراؼ) لدل المرشديف
كالمرشدات تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي كىذا يعنى أف متغير المؤىؿ العممي ال يؤثر عمى مستكل
الرضا عف األداء الميني كعمى مجاالتو الفرعية لدل أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات إال

بدرجة محدكدة.
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الفصؿ الخامس

داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير التخصص الدراسي:
جدكؿ رقـ ( )68اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي التخصص الدراسي في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

المتكسط

التخصص العممي

العينة

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

10.76

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

11.24

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

11.00

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

11.17

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

9.44

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

9.59

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

10.92

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

10.66

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

8.38

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

8.39

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

50.51

69

51.07

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

الحسابي

قيمةT
-1.94

-0.72

-0.50

1.01

-0.03

-0.86

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.05

غير دالة

0.46

غير دالة

0.61

غير دالة

0.31

غير دالة

0.96

غير دالة

0.38

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس

الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة أكبر مف ( ،)0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة
لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير التخصص الدراسي كىذا يعنى عدـ كجكد أثر لمتغير التخصص

الدراسي عمى مستكل الدرجة الكمية لمرضا عف األداء الميني ككذلؾ عمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف
كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير مكاف التخرج:
جدكؿ رقـ ( )69اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف التخرج في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

مكاف التخرج

العينة

المتكسط

الحسابي

داخؿ قطاع غزة

119

10.85

خارج قطاع غزة

36

11.41

داخؿ قطاع غزة

119

11.17

خارج قطاع غزة

36

10.80

داخؿ قطاع غزة

119

9.45

خارج قطاع غزة

36

9.69

داخؿ قطاع غزة

119

10.82

خارج قطاع غزة

36

10.72

داخؿ قطاع غزة

119

8.32

خارج قطاع غزة

36

8.58

داخؿ قطاع غزة

119

50.63

خارج قطاع غزة

36

51.22

قيمةT

مستكل
الداللة

االستنتاج

-1.95

0.05

غير دالة

1.33

0.18

غير دالة

-0.70

0.48

غير دالة

0.35

0.72

غير دالة

-0.90

0.37

غير دالة

-0.78

0.43

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في مقياس الرضا عف األداء

الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر

مف ( ، )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا عف األداء الميني
كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير مكاف التخرج ،كىذا يعنى أف متغير
مكاف التخرج ليس لو أثر عمى مستكل الرضا عف األداء الميني ككؿ كعمى مجاالتو الفرعية لدل

المرشديف كالمرشدات.
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الفصؿ الخامس

داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير درجة التخرج:
جدكؿ رقـ ( )31اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي درجة التخرج في الرضا عف األداء الميني
المجاالت

المتكسط

نسبة التخرج

العينة

أقؿ مف %75

39

11.46

أكثر مف %76

106

10.82

الرضا عف النمك

أقؿ مف %75

39

11.3

الكظيفي

أكثر مف %76

106

10.98

أقؿ مف %75

39

9.89

أكثر مف %76

106

9.37

أقؿ مف %75

39

10.87

أكثر مف %76

106

10.77

أقؿ مف %75

39

8.41

أكثر مف %76

106

8.37

أقؿ مف %75

39

52.00

أكثر مف %76

106

50.33

الرضا عف طبيعة العمؿ

الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

الحسابي

قيمة T
2.29

1.41

1.61

0.34

0.11

2.33

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.02

دالة

0.16

غير دالة

0.10

غير دالة

0.72

غير دالة

0.90

غير دالة

0.02

دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف األداء
الميني كفي مجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ أقؿ مف ( ،)0.05مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية في الدرجة الكمية لمرضا كفي مجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى

متغير درجة التخرج لصالح فئة المرشديف الحاصميف عمى نسبة أقؿ مف  ،%97كعدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في باقي المجاالت الفرعية لمرضا عف األداء الميني (الرضا عف النمك الكظيفي ،الرضا
عف األجكر ،الرضا عف عبلقات العمؿ كالرضا عف اإلشراؼ) لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير

درجة التخرج (النسبة) ،كىذا يعنى أف متغير درجة التخرج ال يؤثر عمى مستكل الرضا عف األداء الميني

كمجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات إال في الدرجة الكمية كفي مجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ.
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الفصؿ الخامس

داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير طريقة التكظيؼ:
جدكؿ رقـ ( )31اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي طريقة التكظيؼ في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

المتكسط

طريقة التكظيؼ

العينة

خضعت الختبار كمقابمة

76

10.89

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

11.10

خضعت الختبار كمقابمة

76

11.14

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

11.01

خضعت الختبار كمقابمة

76

9.31

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

9.73

خضعت الختبار كمقابمة

76

10.86

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

10.72

خضعت الختبار كمقابمة

76

8.23

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

8.55

خضعت الختبار كمقابمة

76

50.46

لـ أخضع الختبار كمقابمة

الحسابي

قيمة T
-0.82

0.54

-1.47

0.57

-1.24

-1.03
69

51.13

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.41

غير دالة

0.58

غير دالة

0.14

غير دالة

0.56

غير دالة

0.21

غير دالة

0.30

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف األداء
الميني ككافة المجاالت الفرعية لمقياس الرضا عف الداء الميني أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05مما

يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير طريقة

التكظيؼ ،كىذا يعنى أف متغير طريقة التكظيؼ لـ يكف لو أثر عمى مستكل الرضا عف األداء الميني كال
عمى مجاالتو الفرعية الخمسة.
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داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير مكاف العمؿ:
جدكؿ رقـ ( )36اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف العمؿ في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

المتكسط

مكاف العمؿ

العينة

مدارس حككمة كككالة

63

10.77

مؤسسات غير حككمية

86

11.15

مدارس حككمة كككالة

63

11.06

مؤسسات غير حككمية

86

11.09

مدارس حككمة كككالة

63

9.38

مؤسسات غير حككمية

86

9.62

مدارس حككمة كككالة

63

10.68

مؤسسات غير حككمية

86

10.89

مدارس حككمة كككالة

63

8.07

مؤسسات غير حككمية

86

8.62

مدارس حككمة كككالة

63

49.98

مؤسسات غير حككمية

86

51.39

الحسابي

قيمةT
-1.51

-0.14

-0.82

-0.82

-2.16

-2.18

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.13

غير دالة

0.88

غير دالة

0.40

غير دالة

0.41

غير دالة

0.03

دالة

0.03

دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف األداء

الميني كفي مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ أقؿ مف ( ،)0.05مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في الدرجة الكمية لمرضا كفي مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير مكاف

العمؿ كذلؾ لصالح العامميف في المؤسسات غير الحككمية ،ككذلؾ يتضح عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائ ية في بقية المجاالت الفرعية األربعة الباقية (الرضا عف طبيعة العمؿ ،الرضا عف النمك الكظيفي،
الرضا عف األجكر كالرضا عف عبلقات العمؿ) لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير مكاف العمؿ،

كىذا يعنى أف متغير مكاف العمؿ لـ يؤثر عمى مستكل الدرجة الكمية لمرضا عف األداء الميني كعمى

مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات إال عمى الدرجة الكمية لممقياس كعمى مجاؿ الرضا عف األداء

الميني.
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داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير سنكات الخبرة:
جدكؿ رقـ ( )33اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي سنكات الخبرة في الرضا عف األداء الميني
المجاالت

الرضا عف طبيعة العمؿ

الرضا عف النمك الكظيفي

الرضا عف األجكر

الرضا عف عالقات العمؿ

الرضا عف اإلشراؼ

الدرجة الكمية

سنكات الخبرة

العينة

المتكسط
الحسابي

مف سنة –  4سنكات

91

مف  5إلى  9سنكات

54

11.09

مف سنة –  4سنكات

91

11.23

مف  5إلى 9سنكات

54

10.83

مف سنة –  4سنكات

91

9.50

مف  5إلى  9سنكات

54

9.53

مف سنة –  4سنكات

91

10.74

مف  5إلى  9سنكات

54

10.88

مف سنة –  4سنكات

91

8.24

مف  5إلى  9سنكات

54

8.62

مف سنة –  4سنكات

91

50.65

مف  5إلى  9سنكات

قيمةT

مستكل
الداللة

10.93
-0.60

1.62

-0.10

-0.54

-1.49

-0.48
50.98

54

0.54

االستنتاج

غير دالة

0.10

غير دالة

0.91

غير دالة

0.58

غير دالة

0.13

غير دالة

0.63

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف األداء

الميني ككافة المجاالت الفرعية أكبر مف مستكل الداللة ( ،)0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في استجابة المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير سنكات الخبرة ،كىذا يعنى أف متغير

سنكات الخبرة ليس لو أثر عمى مستكل الدرجة الكمية لمرضا عف األداء الميني كعمى مجاالتو الفرعية لدل
المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
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داللة الفركؽ في متكسط الرضا عف األداء الميني حسب متغير الراتب:
جدكؿ رقـ ( )34اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي الراتب في الرضا عف األداء الميني
المجاالت
الرضا عف طبيعة العمؿ
الرضا عف النمك الكظيفي
الرضا عف األجكر
الرضا عف عالقات العمؿ
الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية

المتكسط

الراتب

العينة

متكسط

52

10.88

جيد

90

11.04

متكسط

52

11.42

جيد

90

10.86

متكسط

52

9.44

جيد

90

9.54

متكسط

52

10.61

جيد

90

10.91

متكسط

52

8.42

جيد

90

8.31

متكسط

52

50.78

جيد

90

50.67

الحسابي

قيمة T
-0.60

2.23

-0.33

-1.15

0.42

0.16

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.54

غير دالة

0.02

دالة

0.73

غير دالة

0.25

غير دالة

0.67

غير دالة

0.87

غير دالة

يظير مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمرضا عف

األداء الميني كجميع المجاالت الفرعية لممقياس أكبر مف ( )0.05باستثناء مجاؿ الرضا عف النمك

الكظيفي ،مما يشير إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05=αفي الدرجة
الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية األربعة كالى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
فقط في مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي تعزل إلى متغير الراتب كىذا يعنى أف متغير الراتب ال يؤثر
عمى مستكل الدرجة الكمية لمرضا عف األداء الميني كعمى جميع مجاالتو الفرعية لدل المرشديف
كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،عدا مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي ،كقد جاءت الفركؽ لصالح فئة

المرشديف كالمرشدات الذيف يتقاضكف راتبان متكسطان.
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 -2.1التحقؽ مف الفرضية األكلى:
لمتحقؽ مف الفرضية األكلى قاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات اإلحصائية لمكصكؿ إلى

االستنتاج اإلحصائي المناسب إزاء العبلقات مكضع الدراسة ،فقاـ باستخداـ المتكسطات الحسابية
كالتك اررات كالنسبة المئكية كاختبار  T. testلممجمكعات المستقمة لمتغيرات الدراسة ،فأظيرت النتائج ما

يمي:

 -تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني في مجاالت الرضا عف األداء الميني الخمسة لدل

عينة المرشديف كالمرشدات تبعا لمدرجة الكمية حيث جاء ترتيب مجاالت الرضا عف األداء الميني عمى

التكالي كما يمي :مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي في المرتبة األكلى ،ثـ مجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ،

ثـ مجاؿ الرضا عف عبلقات العمؿ ،كفي المرتبة الرابعة مجاؿ الرضا عف األجكر ،كأخي انر مجاؿ الرضا

عف اإلشراؼ في المرتبة الخامسة ،كيعتبر ىذا المؤشر األكؿ عمى تحقؽ الفرضية األكلى.

 -حصمت العبارات الخمسة رقـ ( )7كىي أنا راضي عف طبيعة العمؿ الذم أقكـ بو ،كرقـ ()38

ككنت عبلقات جيدة مع زمبلئي بالعمؿ ،كرقـ ( )6أنا راضي عف مدة كمكاعيد اإلجازات ،كرقـ ( )9زاد

تقديرم لذاتي بسبب عممي اإلرشادم ،كرقـ (; )3تكجد ثقة عالية بيف الزمبلء بالعمؿ ،كىي بالترتيب

تنازليا عمى أعمى المتكسطات حسب المجاالت الفرعية الخمسة ،أما العبارات الخمس التي حصمت عمى

أقؿ المتكسطات فيي بالترتيب عبارة رقـ ( )44كىي :يصؼ تقييـ األداء مف قبؿ المشرؼ بالشفافية،
كعبارة رقـ ( )45يتميز اإلشراؼ بالمركنة كتقبؿ االنتقاد ،كرقـ ( )43يتميز اإلشراؼ بالكفاءة كالقدرة عمى

التطكير ،كرقـ ( )42يتصؼ التكاصؿ بيني كبيف اإلدارة بأنو جيد ،كرقـ ( )33يتناسب راتبي مع خبرتي
كمؤىبلتي العممية ،كيعتبر ىذا المؤشر الثاني عمى تحقؽ الفرضية األكلى.

 -جميع عبارات المجاالت الخمسة لمرضا عف األداء الميني مف حيث أكسطاىا الحسابية،

صنفت ضمف فئة الرضا المرتفع عدا العبارات رقـ ( )43يتميز اإلشراؼ بالكفاءة كالقدرة عمى التطكير،
كرقـ ( )44يصؼ تقييـ األداء مف قبؿ المشرؼ بالشفافية ،كرقـ ( )45يتميز اإلشراؼ بالمركنة كتقبؿ
االنتقاد ،كالعبارات الثبلثة تقع ضمف المجاؿ الرابع ،كىك الرضا عف اإلشراؼ كالذم احتؿ الترتيب

الخامس في سمـ مجاالت مقياس الرضا عف األداء الميني تبعا لمدرجة الكمية.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمرضا عف ا ألداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة تبعا إلى متغيرات العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية،
التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ كسنكات الخبرة ،كيعتبر ىذا مؤشر عمى عدـ تحقؽ

الفرضية األكلى.
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكميةلمرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات تبعا إلى متغيرات المؤىؿ

العممي ،درجة التخرج ،مكاف العمؿ كالراتب ،باستثناء بعض المجاالت الفرعية ،كىذا مؤشر جزئي عمى

تحقؽ الفرضية األكلى ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.

جدكؿ رقـ ( ) 35المجاالت التي تكجد بيا فركؽ دالة إحصائيا كالمجاالت التي ال تكجد بيا فركؽ لدل المرشديف
كالمرشدات حسب متغيرات الدراسة

المتغيرات

المجاالت التي ال تكجد بيا
فركؽ دالة إحصائيا

المجاالت التي تكجد بيا
فركؽ دالة إحصائيا

مالحظات

الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ
 -2الرضا عف النمك الكظيفي
العمر

 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ

النكع

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ

الحالة
االجتماعية

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلش ارؼ
الدرجة الكمية لمرضا

المؤىؿ
العممي

 -1الرضا عف طبيعة العمؿ
 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
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 -4الرضا عف عالقات العمؿ

لصالح فئة الدراسات العميا

 -5الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ
التخصص
الدراسي

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ

مكاف

التخرج

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5العمؿ الرضا عف اإلشراؼ

درجة

التخرج

الدرجة الكمية لمرضا

لصالح فئة أقؿ مف %75

 -1الرضا عف طبيعة العمؿ

لصالح فئة أهؿ مف %75

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ

طريقة

التكظيؼ

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5العمؿ الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا

مكاف العمؿ

 -1الرضا عف طبيعة العمؿ
 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
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 -4الرضا عف عالقات العمؿ

 -5الرضا عف اإلشراؼ

لصالح المؤسسات غير الحككمية

الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ
سنكات
الخبرة

 -2الرضا عف النمك الكظيفي
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلشراؼ
الدرجة الكمية لمرضا
 -1الرضا عف طبيعة العمؿ

الراتب

 -2الرضا عف النمك الكظيفي لصالح فئة الراتب المتكسط
 -3الرضا عف األجكر
 -4الرضا عف عالقات العمؿ
 -5الرضا عف اإلشراؼ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكميةلمرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات تبعا

لممتغيرات التالية :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ،

سنكات الخبرة.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمرضا عف األداء الميني تبعا لمتغيرات المؤىؿ العممي كدرجة التخرج كمكاف العمؿ لصالح فئة عمى
التكالي :الدراسات العميا ،أقؿ مف  ،%97المؤسسات غير الحككمية.
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكميةلمرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمتغير الراتب باستثناء

مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي ،كذلؾ لصالح فئة الراتب المتكسط.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل مجاالت الرضاعف األداء الميني الفرعية الخمس لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمتغير المؤىؿ العممي باستثناء مجاؿ

الرضا عف عبلقات العمؿ ،كذلؾ لصالح فئة حممة شيادات الدراسات العميا.
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل مجاالت الرضاعف األداء الميني الفرعية الخمس لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمتغير درجة التخرج باستثناء مجاؿ
الرضا عف طبيعة العمؿ ،كذلؾ لصالح فئة الحاصميف عمى أقؿ مف .%97
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل مجاالت الرضاعف األداء الميني الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمتغير مكاف العمؿ باستثناء مجاؿ الرضا عف

اإلشراؼ ،كذلؾ لصالح فئة العامميف في المؤسسات غير الحككمية ،كيتبف مما سبؽ أف الفرضية األكلى
قد تحققت جزئيان.
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 -3.1اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية األكلى:
لئلجابة عمى السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية األكلى كالذم ينص عمى "ىؿ تتفاكت مستكيات الرضا عف

األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة
االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف

العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟" قاـ الباحث بتطبيؽ بعض اإلجراءات اإلحصائية لمكصكؿ إلى االستنتاج
اإلحصائي المناسب إزاء العبلقات مكضع الدراسة ،فتكصؿ إلى:
 -تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني سكاء بالدرجة الكمية أك في مجاالت الرضا عف

األداء الميني الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات حيث جاء ترتيب مجاالت الرضا عف األداء الميني

عمى التكالي كما يمي :مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي ،مجاؿ الرضا عف طبيعة العمؿ ،مجاؿ الرضا

عف عبلقات العمؿ ،مجاؿ الرضا عف األجكر كأخي انر مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ ،كتتفؽ نتيجة الدراسة

الحالية مع دراسة العمرم ( )3;;7التي تكصمت إلى أف الراتب جاء آخر مراتب أبعاد الرضا عف الكظيفة،
كتتعارض نتيجة الدراسة الحالية جزئيا مع الدراسة األخيرة التي تكصمت إلى أف الرضا عف الترقية جاء

في المرتبة األكلى ،كمع دراسة فممباف ( )422:حيث جاء ترتيب الرضا الكظيفي لدل المشرفيف التربكييف
حسب المتكسطات كما يمي :الرضا عف العبلقات مع الزمبلء كالرؤساء ،الرضا عف التقدير كاحتراـ الذات،
الرضا عف مياـ العمؿ ككاجباتو ،كأخي انر جاء الرضا عف الراتب كالمكافآت ،كمع دراسة أبك رمضاف

( )4226التي تكصمت إلى ترتيب أبعاد الرضا كالتالي الشعكر باألمف كاالستقرار الكظيفي في المرتبة

األكلى ثـ الراتب الشيرم ،الشعكر بالتقدير كاالحتراـ مف قبؿ الرؤساء ،مكاعيد الدكاـ كعدد ساعات العمؿ،
األماف المستقبمي مف حيث التقاعد كاالدخار كالضماف االجتماعي ،الترقيات كالمكافآت ،كفي المرتبة

السابعة في المرتبة السادسة ،كفي المرتبة األخيرة ظركؼ العمؿ مف تيكية كاضاءة ،كيعزك الباحث ىذا
التعارض إلى اختبلؼ عينة الدراسة كمجاالت الرضا الكظيفي أك الميني المختمفة سكاء في النكعية أك

العدد مف دراسة إلى أخرل.
كيرجع الباحث ىذا التبايف في مستكيات الرضا إلى أف كؿ فرد يتأثر مف كقت آلخر بحاجة كاحدة

مف حاجات مكيميبلند الثبلثة كىي القكة كاالنجاز كاالنتماء ،كأف قكة تأثير ىذه الحاجات تختمؼ باختبلؼ

الظركؼ الذم يعيشيا الفرد عمى الرغـ مف أف الفرد يككف مياالن إلشباع حاجة كاحدة مف الحاجات الثبلثة
السابقة أكثر مف األخرل بسبب خبرتو ككضعو االجتماعي ،ككذلؾ فإف العكامؿ التي تحقؽ الرضا

الكظيفي تختمؼ عف العكامؿ التي تؤدم إلى عدـ الرضا الكظيفي بالنسبة لمفرد ،حسب ما جاء في نظرية

العكامؿ الثنائية لػ (ىيرزبرج) ،كبالتالي فإف مف أسباب تفاكت مستكيات الرضا اختبلؼ الظركؼ المحيطة
بالعمؿ مف تكفر غرفة لؤلخصائي كالتيكية كاإلضاءة كتكفير االحتياجات األساسية لمعمؿ كطبيعة العبلقة
السائدة بيف األفراد ككذلؾ العبلقة مع اإلدارة كالمشرفيف كنكعية اإلشراؼ كمدل تحقيؽ مبدأ العدالة في
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الترقية كمدل كفاية الركاتب كالحكافز المادية لبلحتياجات األساسية كبعض االحتياجات الكمالية كمكاكبتيا
(الركاتب كالحكافز) لمتغييرات االقتصادية كالغبلء الفاحش خاصة في ظؿ الحصار االقتصادم المفركض
عمى قطاع غزة في السنكات السبع األخيرة ،كيتضح ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ مف استجابة أفراد عينة الدراسة

الذيف أكد (; )%579منيـ عمى أف الراتب ضعيؼ في حيف لـ يذكر إال ( )%493مف أفراد عينة الدراسة
بأف الراتب عالي ،بينما كانت استجابة باقي أفراد العينة متكسط .كأخي ار يرجع الباحث النتيجة السابقة إلى

نمكذج بكرتر كلكلر التي تؤكد عمى أف الرضا يتحدد بمدل تقارب العكائد الفعمية مع العكائد التي يعتقد
الفرد بأنيا عادلة كمنسجمة مع اإلنجاز كالجيد المبذكؿ ،فإذا ما كانت العكائد الفعمية مقابؿ االنجاز تعادؿ

أك تزيد عمى العكائد التي يعتقد الفرد بأنيا عادلة ،فاف الرضا المتحقؽ سيدفع الفرد إلى تكرار الجيد.

 -أظيرت نتائج الدراسة الحالية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية

لمقياس الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمس لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى فئات

أعمار المرشديف كالمرشدات (متغير العمر) ،كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة أبك شمالة ()4232
كدراسة عكيضة ( )422:كدراسة حجاج ( )2007كدراسة حساف كالصياد ( )3;:8كدراسة مقبكؿ ()4225

كمع دراسة بسيسك (; )422التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابة أفراد

عينة الدراسة في مستكل الرضا الكظيفي تبعا إلى متغير العمر ،كتتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع

دراسة عميمات ( ،)3;;6كبالرجكع إلى نتائج الدراسة الحالية تبيف عدـ كجكد فركؽ بيف مجمكعتي الرضا
المرتفعة كالمنخفضة تبعا إلى متغير العمر ،إذ تبيف أف متكسط درجات الفئة العمرية  5;-44في

مجمكعة الرضا المنخفض ( )46.13كمتكسط درجات الفئة العمرية  79-62في نفس المجمكعة )،)46.58
أما متكسط الفئة األكلى في مجمكعة الرضا المرتفع فقد بمغ ( ،)51.03بينما بمغ متكسط الفئة العمرية

الثانية ( ،)51.85كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف الكظيفة تزيد مف قدرة الفرد عمى التأقمـ كالتكيؼ كتكفر لو
راتب فيصبح أكثر قدرة عمى تمبية احتياجاتو كأسرتو ،إذ يعتبر أف الكظيفة ىي بمثابة صماـ أماف لو
كألسرتو في حياتو كحتى بعد مماتو (المعاش) ،بؿ كيصبح أكثر كاقعية كتنخفض طمكحاتو ،إضافة إلى

ذلؾ يكتسب مكانة اجتماعية جيدة في مجتمعو لكجكده بيذه الكظيفة كما يعكد عميو منيا ،كىذا ما يراه
( )soobrبأف رضا الفرد عف عممو يتكقؼ عمى مقدار ما يجد فيو الفرد مجاال إلبراز قدراتو كميكلو كاثبات
شخصيتو ،كما يتكقؼ أيضا عمى مكقعو العممي كعمى طريقة الحياة التي يستطيع بيا أف يقكـ الفرد بالدكر

الذم يتماشى مع نمكه كخبراتو.
إضافة إلى أف العمؿ يساعد عمى تقدير الذات دكف تحديد سف لذلؾ (كىي أحد الحاجات األساسية

لماسمك) كتقكل الشعكر الشخصي باالنجاز أك تزيد الثقة بالنفس ككذلؾ الحاجة لمتمييز كاالحتراـ مف قبؿ
اآلخريف ،حيث يعتبر التقدير االيجابي لمذات مف أىـ مؤشرات الصحة النفسية السكية ،ككذلؾ العمؿ
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يساعد عمى تحقيؽ الذات ،كيرل ماسمك أف العمؿ الذم يشبع حاجات الفرد يجعمو ذلؾ راضيا عف
كظيفتو ،أما إذا أشبع العمؿ بعض حاجاتو فإنو يككف غير راضي عف عممو.
 -أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا عف األداء الميني

كمجاالتو الفرعية الخمس لدل المرشديف كالمرشدات تعزل لمتغير النكع ،كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية
مع دراسة عكيضة ( ،)422:كدراسة  ،)4225( Davidsonكدراسة كماؿ ( )3;;8التي تكصمت إلي عدـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي تعزل إلى متغير النكع ،كمع دراسة آؿ ناجي

( )3;;5التي تكصمت إلى عدـ كجكد أثر داؿ إحصائيان لمنكع في متغير الرضا عف بيئة كمحتكل العمؿ

كالرضا الكمي عف العمؿ ،كىذه النتيجة تتعارض مع دراسة خميؿ كشرير ( ،)422:كدراسة سبلمة (;;;)3

التي أشارت إلى كجكد فركؽ بيف درجات الرضا الكظيفي لدل أعضاء الييئة التدريسية طبقان لمجنس

لصالح اإلناث ،كدراسة الغانـ ( ،)4223كبسامة كالمجبر ( )3;;5كدراسة  (2001) Bomanالذيف أظيركا
كجكد فركؽ بيف الجنسيف لصالح اإلناث ،كدراسة الركيمي ( )4223حيث أشارت النتائج إلى كجكد فركؽ

في درجات الرضا الكظيفي بيف مديرم كمديرات المدارس لصالح المديرات ،كيؤكد حرز ا﵀ ()65 :4229

عمى أف بعض الدراسات تشير إلى كجكد القميؿ مف االختبلفات الفردية بيف النساء كالرجاؿ المؤثرة عمى
الرضا عف العمؿ ،كبمعني آخر ال تكجد دالئؿ قكية ككاضحة تشير إلي أف متغير النكع يؤثر عمى الرضا

عف العمؿ ،كاف كانت نفس الدراسة تؤكد عمى أف مستكل الرضا عف العمؿ يتأثر بكجكد أطفاؿ في سف

الدخكؿ لممدرسة عند النساء.

 -أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية

لمقياس الرضا كمجاالتو الفرعية تعزل إلى متغير الحالة االجتماعية ،كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية مع
دراسة الداككد ( ،)4228كدراسة البدراني ( ،)4229كدراسة القكس ( )4226المكاتي أشرف إلى عدـ كجكد
عبلقة ذات داللة إحصائية بيف مستكل الرضا الكظيفي كالحالة االجتماعية لدل المعمميف بمدينة الرياض،

كتتعارض مع دراسة عكيضة ( ،)422:كمع دراسة حرز ا﵀ ( )65 :4229الذيف يعتبركف أف المكظفيف
المتزكجيف أكثر رضا عف العمؿ مف األفراد غير المتزكجيف ،ككمما زاد عدد األبناء زادت لدييـ
المسئكليات األسرية مما يزيد مف أىمية العمؿ بالنسبة ليـ ،كبالتالي زيادة الرضا الكظيفي لدييـ ،غير أف

الباحث ال يتفؽ مع األخير (حرز ا﵀) ،فيعارضو حيث أف درجة الرضا تقؿ كمما زادت ضغكط العمؿ
ككمما زاد حجـ المسئكليات المترتبة عمى الزكاج (إيجار السكف ،مسئكليات األبناء ،تمبية االحتياجات
االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية ككذلؾ دراسة األبناء كمتابعة الدركس كاإلنفاؽ خاصة عمى الدركس

الخصكصية التي أصبحت اليكـ ضركرية في كؿ بيت بعد تغيير المناىج الدراسية...الخ) كخاصة في

حاؿ تدني الراتب ،كاف كانت نتيجة الدراسة الحالية تتعارض مع دراسة حرز ا﵀ كمع تكقعات الباحث،
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كالتي يرجعيا الباحث إلى أف كؿ مف المتزكج كاألعزب لديو كثير مف الضغكط كاف اختمفت في حجميا
كنكعيا كمستكاىا حسب حالتو االجتماعية.
 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني

كجميع مجاالتو لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير التخصص الدراسي ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع
دراسة القكس (;;; ،)3كدراسة سبلمة (;;; )3التي أشارت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

أعضاء ىيئة التدريس في درجات الرضا الكظيفي طبقان لتخصصاتيـ المختمفة ،كدراسة الحربي ()3;;6

التي تكصمت إلى عدـ كجكد أثر ذك داللة إحصائية لمتغير نكع التخصص عمى مستكل الرضا الكظيفي،

بينما ىذه النتيجة ال تتفؽ مع دراسة آؿ ناجي ( )3;;5التي أظيرت نتائجيا كجكد أثر داؿ إحصائيان

لمتغير التخصص األكاديمي كذلؾ لصالح (التخصصات اإلنسانية) في متغيرات الرضا عف بيئة العمؿ

كالرضا عف محتكل العمؿ كالرضا الكمي.

كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف جميع التخصصات التي تؤىؿ لمعمؿ في المجاؿ اإلرشادم متقاربة
جدا في مساقاتيا الدراسية ،كالحظت ذلؾ مف خبلؿ عممي كمحاضر في الجامعة اإلسبلمية كجامعة
األقصى كالقدس المفتكحة بكميتي التربية كاآلداب لتخصصات عمـ النفس كاإلرشاد النفسي كالخدمة

االجتماعية ،إضافة إلى تساكم عدد الساعات الدراسية لمتخصصات التي تؤىؿ لمينة اإلرشاد النفسي

كالتي تتراكح بيف  ،34: -342مما ساعد عمى عدـ ظيكر فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا
عف األداء الميني تعزل لمتغير التخصص الدراسي.

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني

كجميع مجاالتو لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير طريقة التكظيؼ ،كلـ يجد الباحث أم دراسة

سابقة تتناكؿ عبلقة الرضا الكظيفي بمتغير طريقة التكظيؼ ،كيفسر الباحث عدـ كجكد فركؽ تبعا لمتغير
طريقة التكظيؼ إلى أف الرضا عف العمؿ يتكلد مف أحد أبعاده الخمسة التي حددت بالدراسة الحالية كىي
الرضا عف طبيعة العمؿ ،الرضا عف النمك الكظيفي ،الرضا عف األجكر ،الرضا عف العبلقات داخؿ

العمؿ ،الرضا عف اإلشراؼ ،مع العمـ أف البعض يضيؼ أبعاد أخرم كمحددات لمرضا الميني ،كىذه
الفركؽ ال تعكد إلى طريقة التكظيؼ التي يتحمؿ خبلليا الفرد كثير مف المعاناة كاأللـ ،كالتي يبدأ الفرد في

تجاىميا أك نسياف كؿ الجيكد كالمساعي التي بذليا لنيؿ ىذه الكظيفة التي يعمؿ بيا ،كقراءة المقررات
الدراسية مف جديد لمدخكؿ إلى امتحاف التكظيؼ ،كالعمؿ كمتطكع في أم مؤسسة تسمح لو بذلؾ،

كحضكر العديد مف الدكرات التدريبية المتنكعة (كدكرة إعداد أخصائي نفسي ،التنشيط المجتمعي (األلعاب
التعميمية) ،ميارات الجسـ كالعقؿ ،االختبارات النفسية ،التنمية البشرية...الخ) لترفع مف كفاياتو المينية

كاألىـ مف ذلؾ لترفع رصيده في الدرجات أثناء المقابمة عند التكظيؼ ،كقد يمجأ إلى طمب الدعـ

كالمساندة (الكاسطة).
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 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لممقياس كمجاالتو الفرعية

تعزل إلى متغير سنكات الخبرة ،كتختمؼ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة Joshi

(;;; )3كاليماني

كبكقحصكص ( )3;;8كأبك مرؽ كاليماني ( )4222كذلؾ في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستكل الرضا الكظيفي يعزل لمتغير سنكات الخبرة ،كدراسة أبك رمضاف ( )4226التي تكصمت إلى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الرضا الكظيفي لمعامميف في جامعات غزة تعزل لسنكات

الخبرة ،كتتعارض نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة عميمات ( ،)3;;6كدراسة الطريفي ( )4225كدراسة

بالبيد ( )422:كدراسة أبك عابد ( )3;;9التي أظيرت أف المعمميف كالمعممات الذيف لدييـ خبرة ال تقؿ عف
عشر سنكات لدييـ رضا كظيفيان عف عمميـ أكبر منو لدل ذكم الخبرة المتكسطة كالقصيرة ،كمع دراسة
 )4223( Eganالتي تكصمت إلى أف متغير سنكات الخبرة كاف أقؿ متغيرات الدراسة داللة في دافعية

المعمميف ،كيرل الباحث أف ىذه النتيجة تتعارض مع نظرية عممية المقاكمة التي يؤكد فييا  Landyعمى
أف رضا الفرد عف مكافأة محددة سكؼ يتغير بطريقة منتظمة مع مركر الزمف ،رغـ أف ىذه المكافأة نفسيا
تبقى ثابتة ،فمثبل تبدك الكظيفة أكثر متعة في السنة األكلى أكبر منيا بعد عدة سنكات مف ممارسة ىذه

الكظيفة ذاتيا ،كيرل الندل ( (Landyبأف الكظيفة ىي المسئكلة عف اختبلؼ األفراد في مستكيات الرضا
الكظيفي ،إذ يستعمؿ فييا الفرد الميكانيزمات كاآلليات الفسيكلكجية لتقيو مف حاالت التكتر كاأللـ ،حيث

تساعد الفرد في المحافظة عمى التكازف في حالتو العاطفية ،كيضيؼ الباحث أف طبيعة العمؿ الذم يقكـ

بو المرشد/ة كحجـ كقكة العبلقات التي يبنييا خبلؿ العمؿ كقدرتو عمى التطكر كمدل إشباع الراتب

لمتطمباتو كبعض األمكر األخرل المرتبطة بالعمؿ كالحكافز كاإلشراؼ...الخ ىي التي تنعكس باإليجاب

كالسمب عمى الرضا عف األداء الميني ،خاصة كأف العبلقات االجتماعية (أىـ ما يكتسبو الفرد خبلؿ فترة

عممو) تعتبر حاجة ماسة حسب ما جاء في نظريات الرضا الميني (نظرية كميتكف الدرفر كنظرية
الحاجات اإلنسانية لماسمك) باعتبارىا مصدر لمراحة كالسعادة لمفرد كبالتالي تعتبر بكابة لمرضا عف العمؿ

بشكؿ خاص كعف الحياة بشكؿ عاـ.

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء

الميني كجميع مجاالت المقياس لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير مكاف التخرج ،كيرجع
الباحث ذلؾ إلى أف الرضا عف األداء الميني يتكلد مف مكاف كطبيعة العمؿ كظركفو كطبيعة العبلقات

السائدة فيو كآلية اإلشراؼ كالعكائد التي تعكد عمى الفرد مف ىذا العمؿ (أبعاد كمجاالت الدراسة الخمسة)،

بينما مكاف التخرج (الجامعة) فقد أصبحت خبرة سابقة لو ،قد تككف سعيدة أك غير ذلؾ ،كخاصة أف
المرشديف كالمرشدات كعددىـ ( ،)367قد تخرج (; )32منيـ مف جامعات قطاع غزة ،كقد يككف جزء مف

العدد المتبقي قد تخرج مف الضفة الغربية ،حيث تشابو بؿ تطابؽ الظركؼ كاألكضاع التعميمية
كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية إضافة إلي ظركؼ كامكانيات الجامعات في قطاع غزة.
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 -أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية

لممقياس كمجاالتو الفرعية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،باستثناء الدرجة الكمية لممقياس كمجاؿ الرضا

عف عالقات العمؿ كيتفؽ ذلؾ مع دراسة العدكاف كعبد الحميـ ( ،)3;;7كدراسة الجمؿ ( ،)4232كدراسة
عريقات ( ،)4225كدراسة الطيب ( ،)422:كدراسة كماؿ ( ،)3;;8كدراسة عكيضة ( ،)422:في عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة في الرضا الكظيفي تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ،كتتعارض ىذه النتيجة مع دراسة

عميمات ( ،)3;;8كدراسة أبك عابد ( )3;;9أظيرتا أف المعمميف كالمعممات الذيف يحممكف شيادة

البكالكريكس لدييـ رضا كظيفيان عف عمميـ أكبر منو لدل حممة الشيادات األخرل ،كمع دراسة Egan

( )4223التي تكصمت إلى أف المؤىؿ العممي كاف ذك داللة إحصائية في تحديد دافعية المعمميف ،كيرجع
الباحث كجكد فركؽ في مستكل الدرجة الكمية كفي مجاؿ الرضا عف عبلقات العمؿ لصالح الحاصميف

عمى دراسات عميا إلى أنيـ (فئة الدراسات العميا) يشعركف بالرضا كالشعكر بالعدالة عند الحصكؿ عمى

عمؿ ما أكثر مف غيرىـ باعتبارىـ قضكا سنكات طكاؿ بالدراسة ،كبذلكا جيدان كبي انر كخسركا مبالغ باىظة،

كيرجع الباحث عدـ كجكد فركؽ في المجاالت الفرعية األربعة تبعا لمتغير المؤىؿ العممي إلى أف اإلدارة

سكاء في المدارس الحككمية أك بالمؤسسات غير الحككمية تتعامؿ مع مسميات كظيفية (مرشد نفسي أك
مدرسي) كليس مع شيادات جامعية (بكالكريكس أك ماجستير أك دكتكراه) ،مع مراعاة كجكد بعض الحكافز

المالية كاإلدارية لحممة الشيادات العميا ،ناىيؾ عف أف كجكد فرؽ بيف عدد الفئتيف ،إذ بمغ عدد الحاصميف

عمى شيادة دراسات عميا ( )37مرشدان كمرشدة ،مقابؿ ( )352مرشدان كمرشدة حصمكا عمى البكالكريكس،
مما ساعد عمى عدـ كجكد فركؽ في مستكل مجاالت الرضا عف األداء الميني األربعة.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت الرضا عف طبيعة العمؿ ،الرضا عف األجكر،

الرضا عف النمك الكظيفي كالرضا عف عالقات العمؿ ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة

الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني كمجاؿ الرضا عف اإلشراؼ لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى

متغير مكاف العمؿ ،لصالح العامميف في المؤسسات غير الحككمية ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى أف ظركؼ

العمؿ في مدارس الحككمة تخضع لمراقبة ،متابعة ،كتقييـ ،كدرجة مف االلتزاـ ،كاالنضباط أكثر بكثير مف
ظركؼ العمؿ في المؤسسات غير الحككمية؛ كىذا ساعد عمى كجكد فركؽ معنكية في الدرجة الكمية
لمقياس الرضا عف األداء الميني كمجاؿ اإلشراؼ؛ تعزل لمتغير مكاف العمؿ ،كذلؾ بالرغـ مف أف العمؿ

في المؤسسات األىمية غير الحككمية ليس مستق انر كعدد ساعات العمؿ فييا مضاعؼ كالراتب في الغالب
يككف محدكدان ،كتتفؽ نتيجة الدراسة الحالية جزئيا مع دراسة  )4225( Davidsonكمع دراسة أبك مصطفى

( )422:التي أشارت إلى كجكد فركؽ في مجاالت الرضا الكظيفي لدل المعمميف تبعا لنكع المدرسة،
كتتعارض جزئيا مع دراسة أبك رمضاف ( ،)4226كمع دراسة عكيضة ( ،)422:كمع دراسة شكماف ()2008

التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األداء الكظيفي لممرشديف النفسييف تعزل لمتغير
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جية العمؿ لصالح المرشديف الذيف يعممكف في ككالة الغكث الدكلية في الجانب اإلدارم ،كدراسة العمرم
( )3;;7التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في المجاالت الخمس لمقياس الرضا

الكظيفي تعزل لمكاف العمؿ ،كمع دراسة المكزم ( )3;;6كالذم تكصؿ إلى أف مكاف العمؿ مف أكثر
المتغيرات المؤثرة في الرضا عف العمؿ كالمناخ التنظيمي لدل األفراد العامميف في مستشفيات القطاع العاـ
باألردف كيرجع الباحث تعارض نتيجة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة إلى اختبلؼ عينة الدراسة

كاختبلؼ فئات مكاف العمؿ ،إذ نجد دراسة شكماف تقارف بيف مدارس الحككمة كالككالة كدراسة المكزم

تقارف بيف العامميف في المستشفيات ،كدراسة أبك مصطفى كاألشقر بيف المدارس نفسيا(إعدادم كثانكم)،

ككذلؾ إلى مجاالت الرضا التي تختمؼ مف دراسة إلى أخرل حسب رؤية الباحث نفسو ،كيعزك الباحث

كذلؾ عدـ كجكد فركؽ في باقي مجاالت الرضا عف األداء الميني إلي تشابو بيئة العمؿ ما بيف المدارس

الحككمية كالمؤسسات األىمية حيث تشابو العمؿ كطبيعة الخدمات التي تقدـ مف إرشاد فردم كجماعي
كتكجيو جمعي ،إضافة إلي الفئة المستيدفة في أماكف العمؿ مكضع الدراسة كىـ طبلب يعانكا مف مشاكؿ
خفيفة كمف ثـ تشابو الخبرات كتشابو ظركؼ الدراسة كالتدريب في قطاع غزة كنكع الخبرات التي يتمقاىا

المرشد سكاء أثناء الدراسة أك بعد التخرج مف الجامعة أك بعد العمؿ ،كاف كاف العمؿ في المؤسسات غير

الحككمية غير مستقر كغير مجدم مف الناحية المادية إال في حاالت نادرة.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني كفي

مجاؿ ط بيعة العمؿ ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت الرضا عف األداء الميني
األربع الباقية لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير درجة التخرج ،كلـ يجد الباحث أم دراسة

تتطرؽ إلى كجكد فركؽ في مستكل الرضا عف األداء الميني تبعا لمتغير درجة التخرج ،كيرجع الباحث
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني كفي مجاؿ طبيعة

العمؿ لصالح األقؿ مف ( ،)%97إلى أف فرصة ىذه الفئة أقؿ بكثير مف غيرىـ (الحاصميف عمى أكثر

مف  ،)%97في الحصكؿ عمى الكظيفة خاصة خبلؿ السنكات العشر األخيرة في ظؿ كجكد عدد كبير مف
الخريجيف العاطميف عف العمؿ كندرة المؤسسات في قطاع غزة بسبب مساحتو الصغيرة كطبيعة ظركفو

السياسية كاالقتصادية كنتيجة كجكد اختبار كتابي كمقابمة شفكية يجب عميو أف يجتازىا قبؿ الدخكؿ إلي

سكؽ العمؿ في مجالو ،كفي ىذه الحالة (فإف حصكؿ أم فرد مف األفراد عمى عمؿ) مف شأنو أف يشعرىـ
بالرضا كاالرتياح كالسعادة ميما كانت المينة كظركفيا كباختبلؼ األبعاد الخمسة لمرضا عف األداء

الميني كما جاء في ىذه الدراسة ،كىذا ما أكده ماسمك (نظرية الحاجات) ،إذ اعتبر أف عمؿ الفرد ىك
المجاؿ األساسي لتحقيؽ الذات ،فإف كاف ذلؾ العمؿ ال يكفر أجكاء مبلئمة لتحقيؽ ذات الفرد ،فيذا مف
شأنو أف يخمؽ تكترات نفسية حادة لمفرد تمارس عميو ضغطا مستم ار قد يؤدم بو إلى اإلحباط لذلؾ يستمزـ
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كضع الفرد في المكاف أك العمؿ الذم يتناسب مع ميكلو كاستعداداتو كمؤىبلتو كتخصصو العممي أك الفتي
أك الميني.
كيعتبر الباحث عدـ كجكد فركؽ بيف المرشديف كالمرشدات تبعا لدرجة التخرج ،أم انر طبيعيان حيث

تتشابو طبيعة العمؿ كساعاتو كعدد كمكاعيد إجازاتو ،كمدل تكفر اإلمكانيات لمعمؿ كأجكره كنكعية الفئة
المستيدفة ،مما ساعد عمى عدـ ظيكر فركؽ بيف المرشديف كالمرشدات تبعا إلى متغير درجة التخرج.
 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ النمك الكظيفي ،كىذه الفركؽ كانت لصالح الفئة

ذات الراتب المنخفض ،بينما ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ الدرجة الكمية لمقياس الرضا
عف األداء الميني كفي مجاالت الرضا عف طبيعة العمؿ ،الرضا عف األجكر ،الرضا عف عبلقات العمؿ
كالرضا عف اإلشراؼ لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى متغير الراتب ،كتتفؽ ىذه

النتيجة مع دراسة فرج ( ،)3;83كدراسة الشيخ كسبلمة ( )3;:4التي دلت عمى أف تدني الراتب كقمة فرص
الترقية كانا مصد انر لعدـ الرضا عف الكظيفة ،كمع د ارسة عميمات ( )3;;6التي تكصمت إلى أف الراتب مف

أكثر متغيرات الدراسة حصكالن عمى الرضا عف العمؿ ،كمع دراسة المجالي (;;; ،)3كمع دراسة الشيخ

( )3;;9المتيف أكدتا عمى كجكد ارتباط مكجب قكل معنكم بيف التكافؽ الميني كاألجر ،كتختمؼ ىذه
النتيجة مع دراسة الطريفي ( )4225كمع دراسة كيرتس كزمبلئو (;;; )3كدراسة بالبيد ( ،)422:كدراسة

 ،)4229( Agarwal,كدراسة  ،)4226( Gibbs, & Othersالتي تكصمت إلى أف األداء مرتبط بالحكافز

كيفسر الباحث عدـ كجكد فركؽ إلى أف المكظؼ بشكؿ عاـ كالمرشد/ة بشكؿ خاص (أفراد عينة الدراسة)
يعمؿ ليشعر بقيمتو بالمجتمع كيساعد في البناء كالتعمير لنفسو كألسرتو كلكطنو كلسد حاجاتو المادية
كالنفسية كاالجتماعية ،كبالتالي فإف العمؿ بحد ذاتو يعتبر مصدر لؤلمف كالرضا خاصة في ظؿ قمة فرص

العمؿ كزيادة حجـ البطالة كتكدس قطاع غزة بالخريجيف مف كافة التخصصات ،كذلؾ انطبلقا مف نظرية
ماسمك التي تؤكد عمى أف الفرد يسعى إلشباع حاجاتو كىذا اإلشباع يككف بالتدرج ،أم مف الحاجات الدنيا
إلى العميا ،كيترتب عف عدـ اإلشباع أف يككف الفرد أقؿ قدرة عمى التكيؼ كغير صحيح كظيفيا ،كأف

الحاجات ىي التي تدفع الفرد لتطكير قدراتو كامكاناتو الكامنة.
كيضيؼ الباحث أف النتائج قد أظيرت عدـ كجكد عبلقة بيف الراتب ككافة مجاالت الرضا عف
األداء الميني كىذا بعكس ما جاءت بو نظرية العدالة في التكزيع (ىكمانز) كالتي تؤكد عمى أف العبلقة
بيف أداء الفرد كشعكره بعدالة المقابؿ الذم يستممو كحافز لؤلداء ،إذ يميؿ الفرد إلى مقارنة أدائو بأداء

غيره مف الزمبلء كالحافز الذم يستممو زمبلئو ،فإذا كجد أف ىناؾ عدالة في الحكافز فإف مستكل رضاه
عف العمؿ سيرتفع كتزداد دافعيتو ،كالعكس يحدث عندما ال تككف ىناؾ عدالة ،إذ يشعر الفرد بالغبف مما

يؤدم إلى تبني سمككيات معينة ،إذ تقمؿ الجيكد المبذكلة مف قبمو أك التفريط في نكعية المنتج الذم ينتج،
أك تعزز مستكل أدائو أك حتى االنسحاب مف المنظمة كالبحث عف مكاف آخر يحقؽ لو الشعكر بالعدالة
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كالرضا ،كىذا ما يؤكده الباحث حيث أف الحكافز تطبؽ حسب قانكف عاـ ككاضح لمجميع دكف النظر إلى
أسماء كشخصيات.
كيرجع الباحث كجكد فركؽ في مجاؿ النمك الكظيفي لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمراتب لصالح

ذكم الراتب المنخفض ،إلى أف أصحاب الركاتب المنخفضة يككنكف مكظفيف جدد كتتممكيـ مشاعر الفرح
كالسعادة نتيجة حصكليـ عمى الكظيفة التي تعتبر صماـ أماف ليـ كبداية الطريؽ لمستقبميـ كمستقبؿ

أبنائيـ ،كما يترتب عمييا مف دخؿ اقتصادم كمكانة اجتماعية كشغؿ كقت فراغيـ في شيء مفيد ،ناىيؾ
عف عدـ شعكره باالحتراؽ الكظيفي كالذم بالغالب يشعر بو المكظؼ بعد عشر سنكات ،حسب ما جاء في
نظرية عممية المقاكمة (الندم).

368

نتائج الدراسة كتفسيرىا ،الخاتمة ،مقترحات الدراسة كالتكصيات

الفصؿ الخامس

 - 6الكفايات اإلرشادية كعالقتيا ببعض المتغيرات:
 -1.6عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية:
تذكير بالفرضية الثانية" :تختمؼ مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في

جنكب قطاع غزة باختبلؼ متغيرات العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المستكل الدراسي ،التخصص،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب" كقبؿ التحقؽ مف
صحة ىذه الفرضية البد مف عرض المعطيات اإلحصائية التالية:

 مستكيات الرضا عف الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية:لمكشؼ عف مستكيات الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية الثمانية لدل أفراد عينة الدراسة مف

المرشديف كالمرشدات قاـ الباحث بحساب التك اررات كالنسبة المئكية لمكفايات اإلرشادية كمجاالتو الثمانية،
فجاءت النتائج كما يمي:
جدكؿ رقـ ( )36مستكيات الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا تبعا لمدرجة الكمية
الكفايات اإلرشادية

عدد

كمجاالتيا

العبارات

اإلعداد لمجمسة

5

جمع المعمكمات

5

ميا ارت المقابمة

11

أساليب اإلرشاد

3

مدارس اإلرشاد

8

التشخيص

5

الخطة اإلرشادية

5

اإلنياء كالمتابعة

4

فئة الكفايات اإلرشادية

العدد

النسبة

المتكسط

المئكية

الكمي

مجمكعة الكفايات المنخفضة

1

%1.1

مجمكعة الكفايات المرتفعة

145

%111

مجمكعة الكفايات المنخفضة

1

%1.1

مجمكعة الكفايات المرتفعة

145

%111

مجمكعة الكفايات المنخفضة

1

%1.7

مجمكعة الكفايات المرتفعة

144

%99.3

مجمكعة الكفايات المنخفضة

1

%1.1

مجمكعة الكفايات المرتفعة

145

%111

مجمكعة الكفايات المنخفضة

8

%5.5

مجمكعة الكفايات المرتفعة

137

%94.5

مجمكعة الكفايات المنخفضة

11

%6.9

مجمكعة الكفايات المرتفعة

135

%93.1

مجمكعة الكفايات المنخفضة

6

%4.1

مجمكعة الكفايات المرتفعة

139

%95.9

مجمكعة الكفايات المنخفضة

11

%6.9

مجمكعة الكفايات المرتفعة

135

%93.1
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12.03

3

8.59

6

20.29

1

6.35

8

15.00

6

9.54

5

10.18

4

7.40
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ تفاكت مستكيات مجاالت الكفايات اإلرشادية الثمانية لدل المرشديف
كالمرشدات ،حيث جاء المجاالت بالترتيب كما يمي :مجاؿ ميارات المقابمة بمتكسط ( ،)20.29مجاؿ

مدارس اإلرشاد بمتكسط ( ،)15.00مجاؿ اإلعداد لمجمسة بمتكسط ( ،)12.03مجاؿ الخطة اإلرشادية
بمتكسط ( ،)10.18مجاؿ التشخيص بمتكسط ( ،)9.54مجاؿ جمع المعمكمات بمتكسط ( ،)8.59مجاؿ
اإلنياء كالمتابعة بمتكسط ( ،)7.40كفي المرتبة األخيرة جاء مجاؿ أساليب اإلرشاد بمتكسط (،)6.35

كىذا يعنى كجكد تفاكت في مستكيات المجاالت الفرعية الثمانية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف

كالمرشدات.

جدكؿ رقـ ( )37تك اررات استجابة المرشديف كالمرشدات عمى مجاالت الكفايات اإلرشادية
مجاالت الكفايات اإلرشادية

بدرجة قميمة

بدرجة كبيرة

بدرجة متكسطة

الفئة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

اإلعداد لمجمسة

1

%1.1

28

%19.3

117

%80.7

عالي

جمع المعمكمات

3

%2.1

127

%87.6

15

%10.3

متكسط +

ميارات المقابمة

1

%1.1

103

%71.0

42

%29.0

متكسط +

أساليب اإلرشاد

4

%2.8

75

%51.7

66

%45.5

متكسط +

مدارس اإلرشاد

1

%1.1

91

%62.8

54

%37.2

متكسط +

التشخيص

1

%0.7

109

%75.2

35

%24.1

متكسط +

الخطة اإلرشادية

0

%1.1

82

%56.6

63

%43.4

متكسط +

اإلنياء كالمتابعة

1

%1

118

%81.4

27

%18.6

متكسط +

مالحظة /يشير (متكسط  )+إلى أف درجة استخداـ المرشديف كالمرشدات لمكفاية بدرجة متكسطة مرتفعة.

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أغمب استجابات المرشديف كالمرشدات تقع ما بيف درجة متكسطة

مرتفع كدرجة كبيرة ،ككذلؾ يتضح عدـ فقداف المرشديف كالمرشدات ألم كفاية مف كفايات اإلرشاد مكضع
الدراسة ،إذ بمغ أعمى تكرار الستجابات المرشديف كالمرشدات بدرجة منخفضة ( ،)6بنسبة مئكية

( ،)%49:كذلؾ لصالح المجاؿ الرابع كىك أساليب اإلرشاد ،كيقع المجاؿ األكؿ كىك اإلعداد لمجمسة في

المرتبة األكلى ،إذ بمغت استجابات المرشديف كالمرشدات فيو بدرجة كبيرة ( ،)339بنسبة مئكية

( ،)% :299بينما يقع المجاؿ الثاني كىك جمع المعمكمات بالمرتبة األخيرة مف حيث استجابة أفراد عينة

الد ارسة بدرجة كبيرة ،إذ بمغ تك ارراىا ( )37بنسبة مئكية ( ،)%3295كال يعنى ذلؾ أف ىذه الكفاية (جمع
المعمكمات) غير متكفرة أك ضعيفة االستخداـ لدل أفراد عينة الدراسة ،إذ بمغت استجابات المرشديف

كالمرشدات عمى ىذا المجاؿ بدرجة متكسطة ( ،)349بنسبة مئكية ( ،)%:998كىي أعمى درجة مف حيث

االستخداـ بدرجة متكسطة ،كىذا يعنى أف المرشديف كالمرشدات يمتمككا كيستخدمكا قد ار جيدان مف الكفايات
36:
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اإلرشادية التي تؤىميـ لمقياـ بالعمؿ اإلرشادم بكفاءة كاقتدار ،كاف تراكحت درجات استخداميـ ليذه
الكفايات ما بيف المتكسط المرتفع كالعالي.
كبعد استع ارض المعطيات اإلحصائية السابقة سيقكـ الباحث بإيجاد داللة الفركؽ بيف

متكسطات مستكل الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات حسب

متغيرات الدراسة باستخداـ اختبار  T. testلممجمكعات المستقمة كما يمي:

داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير العمر:
جدكؿ رقـ ( )38اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي الفئة العمرية في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

المتكسط

الفئة العمرية

العينة

 35-66سنة

97

89.34

 51-36سنة

48

89.56

 35-66سنة

97

11.85

 51-36سنة

48

12.39

 35-66سنة

97

8.65

 51-36سنة

48

8.45

 35-66سنة

97

20.40

 51-36سنة

48

20.08

 35-66سنة

97

6.41

 51-36سنة

48

6.25

 35-66سنة

97

15.11

 51-36سنة

48

14.77

 35-66سنة

97

9.58

 51-36سنة

48

9.45

 35-66سنة

97

10.11

 51-36سنة

48

10.33

 35-66سنة

97

7.19

 51-36سنة

48

7.81

الحسابي

قيمةT
-0.21

-1.85

0.71

0.75

0.80

1.16

0.47

-0.80

-2.68

مستكل
الداللة

0.82

0.06

0.47

0.44

0.42

0.24

0.63

0.42

0.05

االستنتاج
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس

الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر مف

( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كمجاالتو الفرعية الثمانية لدل أفراد العينة مف المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير العمر،
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كىذا يعنى أف متغير العمر لـ يؤثر عمى مستكل الكفايات اإلرشادية ككؿ كعمى مجاالتو الفرعية لدل
المرشديف كالمرشدات.

داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير النكع:
جدكؿ رقـ ( )39اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي النكع في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية

الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

المتكسط

النكع

العينة

ذكر

79

90.17

أنثى

66

88.50

ذكر

79

12.02

أنثى

66

12.04

ذكر

79

8.81

أنثى

66

8.33

ذكر

79

20.22

أنثى

66

20.37

ذكر

79

15.21

أنثى

66

14.74

ذكر

79

6.37

أنثى

66

6.33

ذكر

79

9.78

أنثى

66

9.25

ذكر

79

10.24

أنثى

66

10.12

ذكر

79

7.49

أنثى

66

7.28

الحسابي

قيمةT
1.76

-0.07

1.81

-0.38

1.71

0.24

2.09

0.46

0.92

مستكل الداللة

االستنتاج

0.07

غير دالة

0.94

غير دالة

0.07

غير دالة

0.70

غير دالة

0.08

غير دالة

0.80

غير دالة

0.03

دالة

0.64

غير دالة

0.35

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس

الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات مف ( )0.05باستثناء مجاؿ
التشخيص كذلؾ لصالح فئة الذككر ،مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية كجميع مجاالتو الفرعية لدل
المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير النكع ،باستثناء مجاؿ التشخيص كىذا يعنى أف متغير النكع ليس لو
أثر كاضح عمى مستكل الكفايات اإلرشادية ككؿ كعمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات ،إال

عمى مجاؿ التشخيص.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير الحالة االجتماعية:
جدكؿ رقـ ( )41اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي الحالة االجتماعية في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
مدارس االرشاد
أساليب االرشاد
التشخيص
إعداد الخطة
اإلنياء كالمتابعة

الحالة

االجتماعية

العينة

المتكسط

الحسابي

متزكج

97

89.57

أعزب

46

89.28

متزكج

97

11.93

أعزب

46

12.34

متزكج

97

8.64

أعزب

46

8.50

متزكج

97

20.28

أعزب

46

20.30

متزكج

97

14.98

أعزب

46

15.00

متزكج

97

6.37

أعزب

46

6.30

متزكج

97

9.60

أعزب

46

9.41

متزكج

97

10.32

أعزب

46

9.95

متزكج

97

7.40

أعزب

46

7.45

قيمةT
0.28

-1.39

0.52

-0.03

-0.03

0.32

0.70

1.36

-0.22

مستكل الداللة
0.77

0.16

0.60

0.97

0.97

0.74

0.48

0.17

0.81

االستنتاج
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متكسطات الكفايات
اإلرشادية بيف فئتي الحالة االجتماعية (المتزكج كاألعزب) في مستكل الدرجات الكمية لمكفايات كمجاالتو
الفرعية حيث كانت قيمة " "Tلممجمكعات المستقمة غير دالة عند الحد ( ،)2927مما يفيد بأف متغير

الحالة االجتماعية ال يؤثر عمى مستكل الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع

غزة.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير المؤىؿ العممي:
جدكؿ رقـ ( )41اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي المؤىؿ العممي في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
مدارس االرشاد
أساليب االرشاد
التشخيص
إعداد الخطة
اإلنياء كالمتابعة

المؤىؿ العممي

العينة

المتكسط

الحسابي

دراسات عميا

15

87.20

بكالكريكس

130

89.66

دراسات عميا

15

11.56

بكالكريكس

130

12.14

دراسات عميا

15

8.13

بكالكريكس

130

8.64

دراسات عميا

15

20.20

بكالكريكس

130

20.30

دراسات عميا

15

14.86

بكالكريكس

130

15.01

دراسات عميا

15

5.86

بكالكريكس

130

6.41

دراسات عميا

15

9.73

بكالكريكس

130

9.52

دراسات عميا

15

9.93

بكالكريكس

130

10.21

دراسات عميا

15

7.40

بكالكريكس

قيمة T
-1.58

-2.41

-1.18

-0.16

-0.32

-1.76

0.50

-0.66

0.00
130

7.40

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.11

غير دالة

0.41

غير دالة

0.23

غير دالة

0.86

غير دالة

0.744

غير دالة

0.07

غير دالة

0.615

غير دالة

0.50

غير دالة

1.00

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الكفايات
اإلرشادية كمجاالتو الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات أكبر مف ( )0.05مما يشير إلى عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية م مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية كجميع مجاالتو الفرعية
الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي ،كىذا يعنى أف متغير المؤىؿ العممي

لـ يكف لو أثر عمى مستكل الكفايات اإلرشادية كال عمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير التخصص الدراسي:
جدكؿ رقـ ( )46اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي التخصص الدراسي في الكفايات اإلرشادية
الكفايات

اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
مدارس االرشاد
أساليب االرشاد
التشخيص
إعداد الخطة
اإلنياء

كالمتابعة

المتكسط

التخصص الدراسي

العينة

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

89.78

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

89.00

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

12.00

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

12.07

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

8.68

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

8.49

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

20.46

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

20.11

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

15.19

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

14.78

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

6.43

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

6.27

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

9.47

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

9.62

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

10.19

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

10.17

عمـ نفس كارشاد نفسي

76

7.34

عمـ اجتماع كخدمة اجتماعية

69

7.46

الحسابي

قيمةT
0.82

-0.26

0.72

0.87

1.50

0.83

-0.58

0.09

-0.54

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.40

غير دالة

0.79

غير دالة

0.47

غير دالة

0.38

غير دالة

0.13

غير دالة

0.40

غير دالة

0.55

غير دالة

0.92

غير دالة

0.58

غير دالة

مف خبلؿ استعراض الجدكؿ السابؽ يتضح أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة
الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر

مف ( ،)0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي

مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية كمجاالتو المختمفة لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى

متغير التخصص الدراسي ،كىذا يعنى عدـ كجكد أثر لمتغير التخصص الدراسي عمى مستكل الكفايات
اإلرشادية ككؿ كعمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير مكاف التخرج:
جدكؿ رقـ ( )43اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف التخرج في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
مدارس االرشاد
أساليب االرشاد
التشخيص
إعداد الخطة
اإلنياء كالمتابعة

المتكسط

مكاف التخرج

العينة

داخؿ قطاع غزة

119

88.64

36

92.59

119

11.23

36

11.36

119

11.35

36

11.19

119

24.40

36

24.95

119

19.47

36

19.08

119

6.84

36

6.93

119

9.59

36

9.44

119

10.58

36

10.29

119

9.05

36

9.74

خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة
داخؿ قطاع غزة
خارج قطاع غزة

الحسابي

 Tقيمة
0.66

-1.47

-1.17

1.43

1.27

1.67

0.45

0.45

-0.51

مستكل الداللة

االستنتاج

0.50

غير دالة

0.14

غير دالة

0.24

غير دالة

0.15

غير دالة

0.20

غير دالة

0.09

غير دالة

0.65

غير دالة

0.64

غير دالة

0.60

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس
الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر مف (،)0.05

مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة
الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية كمجاالتو المختمفة لدل أفراد عينة الدراسة تعزل إلى متغير مكاف

التخرج ،كىذا يعنى عدـ كجكد أثر لمتغير مكاف التخرج عمى مستكل الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية
لدل المرشديف كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير درجة التخرج:
جدكؿ رقـ ( )44اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي درجة التخرج في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

درجة التخرج

العينة

المتكسط الحسابي

أقؿ مف %75

39

90.28

أكثر مف %76

106

89.09

أقؿ مف %75

39

12.79

أكثر مف %76

106

11.75

أقؿ مف %75

39

8.48

أكثر مف %76

106

8.63

أقؿ مف %75

39

20.48

أكثر مف %76

106

20.22

أقؿ مف %75

39

14.89

أكثر مف %76

106

15.03

أقؿ مف %75

39

6.41

أكثر مف %76

106

6.33

أقؿ مف %75

39

9.53

أكثر مف %76

106

9.54

أقؿ مف %75

39

10.23

أكثر مف %76

106

10.16

أقؿ مف %75

39

7.43

أكثر مف %76

T
قيمة
1.10

3.45

-0.48

0.58

-0.44

0.32

-0.03

0.21

0.19
106

7.38

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.27

غير دالة

0.00

دالة

0.62

غير دالة

0.56

غير دالة

0.65

غير دالة

0.74

غير دالة

0.97

غير دالة

0.83

غير دالة

0.84

غير دالة

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات الكفايات
اإلرشادية بيف فئات درجة التخرج في مستكل الدرجات الكمية لمكفايات كمجاالتو الفرعية حيث كانت قيمة
" "Tلممجمكعات المستقمة غير دالة عند الحد ( ،)2927إال في مجاؿ اإلعداد لمجمسة اإلرشادية ،كذلؾ

لصالح فئة المرشديف كالمرشدات الحاصميف عمى أقؿ مف  ،%97مما يفيد أف متغير درجة التخرج ال يؤثر
عمى مستكل الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،إال في مجاؿ اإلعداد

لمجمسة اإلرشادية.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير طريقة التكظيؼ:
جدكؿ رقـ ( )45اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي طريقة التكظيؼ في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

طريقة التكظيؼ

المتكسط

العينة

الحسابي

خضعت الختبار كمقابمة

76

88.84

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

90.04

خضعت الختبار كمقابمة

76

12.05

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

12.01

خضعت الختبار كمقابمة

76

8.55

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

8.63

خضعت الختبار كمقابمة

76

20.02

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

20.59

خضعت الختبار كمقابمة

76

14.88

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

15.13

خضعت الختبار كمقابمة

76

6.40

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

6.30

خضعت الختبار كمقابمة

76

9.51

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

9.57

خضعت الختبار كمقابمة

76

10.11

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

10.26

خضعت الختبار كمقابمة

76

7.28

لـ أخضع الختبار كمقابمة

69

7.52

قيمة T

مستكل
الداللة

االستنتاج

-1.26

0.20

غير دالة

0.13

0.89

غير دالة

-0.32

0.79

غير دالة

-1.44

0.15

غير دالة

-0.90

0.37

غير دالة

0.542

0.58

غير دالة

-0.26

0.794

غير دالة

-0.55

0.581

غير دالة

-1.05

0.29

غير دالة

باستعراض الجدكؿ السابؽ يتبيف أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس

الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر مف ()0.05
مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة
الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية كمجاالتو المختمفة لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير طريقة

التكظيؼ ،كىذا يعنى عدـ كجكد أثر لمتغير طريقة التكظيؼ عمى مستكل الكفايات اإلرشادية كمجاالتو

الفرعية لدل عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير مكاف العمؿ:
جدكؿ رقـ ( )46اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي مكاف العمؿ في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

مكاف العمؿ

العينة

المتكسط الحسابي

مدارس حككمة

63

88.61

مؤسسات غير حككمية

82

90.02

مدارس حككمة

63

12.09

مؤسسات غير حككمية

82

11.98

مدارس حككمة

63

8.61

مؤسسات غير حككمية

82

8.57

مدارس حككمة

63

20.00

مؤسسات غير حككمية

82

20.52

مدارس حككمة

63

14.61

مؤسسات غير حككمية

82

15.29

مدارس حككمة

63

6.26

مؤسسات غير حككمية

82

6.42

مدارس حككمة

63

9.46

مؤسسات غير حككمية

82

9.60

مدارس حككمة

63

10.20

مؤسسات غير حككمية

82

10.17

مدارس حككمة

63

7.34

مؤسسات غير حككمية

82

7.43

قيمة  Tمستكل الداللة
-1.47

0.38

0.17

-1.32

-2.46

-0.81

-0.58

0.13

-0.40

االستنتاج

0.14

غير دالة

0.70

غير دالة

0.86

غير دالة

0.18

غير دالة

0.01

دالة

0.41

غير دالة

0.56

غير دالة

0.89

غير دالة

0.68

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس

الكفايات اإلرشادية كمجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر مف (،)0.05

عدا مجاؿ أساليب اإلرشاد كذلؾ لصالح العامميف في المؤسسات غير الحككمية ،مما يؤكد عمى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية لمقياس

الكفايات اإلرشادية كمجاالتو المختمفة لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير مكاف العمؿ ،باستثناء

أساليب اإلرشاد التي كانت قيمتيا أقؿ مف ( ،)0.05كىذا يعنى أف متغير مكاف العمؿ لـ يكف لو أثر عمى
مستكل الكفايات اإلرشادية ككؿ كعمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات ،عدا مجاؿ أساليب

اإلرشاد.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير سنكات الخبرة:
جدكؿ رقـ ( )47اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي سنكات الخبرة في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

المتكسط

سنكات الخبرة

العينة

مف سنة –  4سنكات

91

89.12

مف  5إلى  9سنكات

54

89.90

مف سنة –  4سنكات

91

11.89

مف  5إلى  9سنكات

54

12.27

مف سنة –  4سنكات

91

8.67

مف  5إلى  9سنكات

54

8.46

مف سنة –  4سنكات

91

20.02

مف  5إلى  9سنكات

54

20.75

مف سنة –  4سنكات

91

14.96

مف  5إلى  9سنكات

54

15.05

مف سنة –  4سنكات

91

6.39

مف  5إلى  9سنكات

54

6.29

مف سنة –  4سنكات

91

9.68

مف  5إلى  9سنكات

54

9.31

مف سنة –  4سنكات

91

10.13

مف  5إلى  9سنكات

54

10.27

مف سنة –  4سنكات

91

7.36

مف  5إلى  9سنكات

54

7.463

الحسابي

قيمةT
-0.79

-1.35

0.75

-1.81

-0.30

0.50

1.40

-0.54

-0.43

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.42

غير دالة

0.17

غير دالة

0.44

غير دالة

0.07

غير دالة

0.75

غير دالة

0.61

غير دالة

0.16

غير دالة

0.58

غير دالة

0.66

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الكفايات
اإلرشادية كجميع مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة أكبر مف ( )0.05مما
يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمقياس الكفايات اإلرشادية كمجاالتو المختمفة لدل أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات تعزل إلى
متغير سنكات الخبرة ،كىذا يعنى أف متغير سنكات الخبرة لـ يكف لو أثر عمى مستكل الكفايات اإلرشادية
ككؿ ككذلؾ عمى مجاالتو الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات.
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داللة الفركؽ في متكسط الكفايات اإلرشادية حسب متغير الراتب:
جدكؿ رقـ ( )48اختبار  Tلمفرؽ بيف متكسطي الراتب في الكفايات اإلرشادية
الكفايات اإلرشادية
الدرجة الكمية
اإلعداد لمجمسة
جمع المعمكمات
ميارات المقابمة
أساليب اإلرشاد
مدارس اإلرشاد
التشخيص
الخطة اإلرشادية
اإلنياء كالمتابعة

المتكسط

الراتب

العينة

متكسط

52

90.78

جيد

90

88.54

متكسط

52

12.09

جيد

90

11.96

متكسط

52

8.55

جيد

90

8.58

متكسط

52

20.61

جيد

90

20.11

متكسط

52

15.21

جيد

90

14.85

متكسط

52

6.48

جيد

90

6.31

متكسط

52

9.86

جيد

90

9.33

متكسط

52

10.38

جيد

90

10.05

متكسط

52

7.57

جيد

90

7.32

الحسابي

قيمة T
2.27

0.44

-0.11

1.23

1.25

0.85

2.03

1.23

1.10

مستكل
الداللة

االستنتاج

0.02

دالة

0.65

غير دالة

0.91

غير دالة

0.22

غير دالة

0.21

غير دالة

0.39

غير دالة

0.14

غير دالة

0.21

غير دالة

0.27

غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة مستكل الداللة اإلحصائية في الدرجة الكمية لمقياس الكفايات
اإلرشادية أقؿ مف ( )0.05مما يعنى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية
تعزل إلى متغير الراتب ،كال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاالت الكفايات اإلرشادية الفرعية

الثماني ة لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغير الراتب ،حيث إف جميع قيـ مستكل الداللة اإلحصائية
لممجاالت الفرعية أكبر مف ( ،)2927كىذا يعنى أف متغير الراتب يؤثر عمى مستكل الدرجة الكمية
لمكفايات اإلرشادية ،كال يؤثر عمى كافة مجاالت الكفايات اإلرشادية الفرعية الثمانية لدل المرشديف

كالمرشدات.
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 -6.6التحقؽ مف الفرضية الثانية:
لمتحقؽ مف الفرضية الثانية قاـ الباحث بمجمكعة مف اإلجراءات اإلحصائية لمكصكؿ إلى

االستنتاج اإلحصائي المناسب إزاء العبلقات مكضع الدراسة ،فقاـ باستخداـ المتكسطات الحسابية
كالتك اررات كالنسبة المئكية كاختبار  T. testلممجمكعات المستقمة لمتغيرات الدراسة ،فأظيرت النتائج ما

يمي:

 -تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية في مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات

تبعا لمدرجة الكمية حيث جاءت بالترتيب كما يمي :مجاؿ ميارات المقابمة بمتكسط ( ،)20.29مجاؿ مدارس

اإلرشاد بمتكسط ( ،)15.00مجاؿ اإلعداد لمجمسة بمتكسط ( ،)12.03مجاؿ الخطة اإلرشادية بمتكسط
( ،)10.18مجاؿ التشخيص بمتكسط ( ،)9.54مجاؿ جمع المعمكمات بمتكسط ( ،)8.59مجاؿ اإلنياء
كالمتابعة بمتكسط ( ،)7.40كفي المرتبة األخيرة جاء مجاؿ أساليب اإلرشاد بمتكسط ( ،)6.35كيعتبر ىذا

المؤشر األكؿ عمى تحقؽ الفرضية الثانية.

 -يستخدـ أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات الكفايات اإلرشادية مكضع الدراسة بدرجة

عالية ،إذ تراكحت درجات استخداميـ ليذه الكفايات ما بيف المتكسط المرتفع كالعالي.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكميةلمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية الثمانية تعزل إلى متغيرات العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ

العممي ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ كسنكات الخبرة ،النكع ،درجة التخرج ،مكاف
العمؿ كالراتب ،كيعتبر ىذا مؤشر عمى عدـ تحقؽ الفرضية الثانية.
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى متغيرات النكع ،درجة
التخرج ،مكاف العمؿ كالراتب ،باستثناء بعض المجاالت ،كىذا مؤشر عمى عدـ تحقؽ الفرضية الثانية

جزئيا ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
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جدكؿ رقـ ( ) 49المجاالت التي تكجد بيا فركؽ دالة إحصائيا كالمجاالت التي ال تكجد بيا فركؽ لدل المرشديف
كالمرشدات حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

المجاالت التي ال تكجد بيا

المجاالت التي تكجد بيا

فركؽ دالة إحصائيا

فركؽ دالة إحصائيا

الفئة

الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
العمر

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة

النكع

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
-6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة

الحالة

االجتماعية

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
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الفصؿ الخامس
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
المؤىؿ العممي

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات

التخصص
الدراسي

 -3مجاؿ ميارات المقابمة
 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة

مكاف التخرج

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة

درجة التخرج

الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
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 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
طريقة التكظيؼ

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد

مكاف العمؿ

المؤسسات غير الحككمية

 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
الدرجة الكمية لمكفايات
 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
سنكات الخبرة

 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
فئة الراتب المتكسط

 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة
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الدرجة الكمية لمكفايات
الراتب

 -1مجاؿ اإلعداد لمجمسة
 -6مجاؿ جمع المعمكمات
 -3مجاؿ ميارات المقابمة
 -4مجاؿ أساليب اإلرشاد
 -5مجاؿ مدارس اإلرشاد
 -6مجاؿ التشخيص
 -7مجاؿ الخطة اإلرشادية
 - 8مجاؿ اإلنياء كالمتابعة

مف الجدكؿ السابؽ يتضح ما يمي:
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا

الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لممتغيرات التالية :العمر ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ
العممي ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ ،سنكات الخبرة.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية لدل أفراد عينة الدراسة

مف المرشديف كالمرشدات تبعا إلى متغير الراتب ،لصالح فئة الراتب المتكسط ،بينما ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية في مجاالت الكفايات اإلرشادية الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا إلى متغير

الراتب.
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا

الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا إلى متغير النكع عدا مجاؿ التشخيص ،كذلؾ لصالح فئة الذككر.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا

الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمتغير درجة التخرج عدا مجاؿ اإلعداد لمجمسة ،كذلؾ لصالح فئة
األقؿ مف .%97
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا

الفرعية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمتغير مكاف العمؿ عدا مجاؿ أساليب اإلرشاد ،كذلؾ لصالح فئة
المؤسسات غير الحككمية .كبذلؾ نجد أف الفرضية الثانية قد تحققت جزئيان.
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 -3.6اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية الثانية:
لئلجابة عمى السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية الثانية كالذم ينص عمى "ىؿ تختمؼ مستكيات الكفايات

اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة باختبلؼ متغيرات السف ،النكع ،المستكل
الدراسي ،التخصص ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،الخبرة ،الراتب ،الحالة

االجتماعية؟" قاـ الباحث بتطبيؽ بعض اإلجراءات اإلحصائية لمكصكؿ إلى االستنتاج اإلحصائي

المناسب إزاء العبلقات مكضع الدراسة ،فتكصؿ إلى:
 -يستخدـ أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات الكفايات اإلرشادية مكضع الدراسة

بدرجة عالية  ،إذ تراكحت درجات استخداميـ ليذه الكفايات ما بيف المتكسط المرتفع كالعالي ،كتتعارض
ىذه النتيجة مع دراسة طشطكش كمزاىرة ( )4234التي تكصمت إلى أف درجة ممارسة المرشديف التربكييف

ألخبلقيات مينة اإلرشاد جاءت بدرجة متكسطة ،كمع دراسة مصطفى ( )4233التي أشارت إلى ضعؼ
امتبلؾ المرشديف لمميارات األساسية ،مع العمـ بأف الدراسة الحالية أكضحت كجكد تفاكت مستكيات

الكفايات اإلرشادية في مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا لمدرجة الكمية حيث

جاءت بالترتيب كما يمي :مجاؿ ميارات المقابمة ،مجاؿ مدارس اإلرشاد ،مجاؿ اإلعداد لمجمسة ،مجاؿ

الخطة اإلرشادية ،مجاؿ التشخيص ،مجاؿ جمع المعمكمات ،مجاؿ اإلنياء كالمتابعة ،كفي المرتبة األخيرة
جاء مجاؿ أساليب اإلرشاد ،كلـ يجد الباحث أم دراسة سكاء عربية أك أجنبية ،تتطرؽ إلى ترتيب مجاالت

أك كفايات اإلرشاد ،كيتضح لمباحث مف نتيجة الدراسة الحالية أف مجاؿ ميارات المقابمة (طرح األسئمة،
اإلنصات ،المكاجية ،التعاطؼ...الخ) ،يقع بالمرتبة األكلى كيميو مدارس اإلرشاد (التحميمية ،السمككية،

المعرفية...الخ) ،كالتشخيص بالمرتبة الثالثة ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى االىتماـ الكبير بالفترة األخيرة
(خبلؿ السنكات الخمس األخيرة) بالمجاالت الثبلث السابقة حيث أقامت اإلدارة في ك ازرة التربية كالتعميـ

العالي ككذلؾ بالمؤسسات غير الحككمية كثير مف الدكرات المتخصصة حكؿ المجاالت السابقة كقد

شارؾ الباحث بتقديـ العديد مف الدكرات لمفئتيف في ميارات المقابمة كالمشاكؿ السمككية لدل األطفاؿ
كاالختبارات النفسية كاعداد أخصائي نفسي...الخ.
كفي المقابؿ جاء في المرتبة األخيرة مجاؿ أساليب اإلرشاد كيعزك الباحث ذلؾ إلى عدـ كجكد
الكقت الكافي لممارسة أساليب اإلرشاد المختمفة ،إذ يقتصر استخداـ المرشديف مكضع الدراسة عمى

اإلرشاد الفردم كاإلرشاد الجماعي كالتكجيو الجمعي كذلؾ بسبب زيادة عدد التبلميذ كالذم قد يصؿ

( )3222تمميذ في المدرسة الكاحدة (مصطفى ،)4233 ،ككذلؾ كثرة عدد الحاالت التي يتابعيا األخصائي
في المؤسسة غير الحككمية كالتي قد تصؿ إلى ( )52حالة ،مع العمـ أف كجكد ىذا المجاؿ بالمرتبة

األخيرة ال يعنى ضعفو أك عدـ استخداـ أفراد عينة الدراسة ليذه الكفاية ،إذ بمغ أعمى تكرار الستجابات
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المرشديف كالمرشدات بدرجة منخفضة ( )%693لصالح كفاية إعداد الخطة اإلرشادية ،كـ ىك مكضح
بالجدكؿ رقـ (.)59
 -تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى

متغير العمر ،كلـ يجد الباحث أم دراسة ذات عبلقة بأثر العمر عمى الكفايات اإلرشادية ،كيرجع الباحث
ذلؾ إلى أف جميع المرشديف كالمرشدات يمتمككف قد انر جيدان مف الميارات كالكفايات التي تؤىميـ لمعمؿ في
ىذا المجاؿ (اإلرشاد النفسي) كىذا األمر نتيجة طبيعة لما رشحت عنو نتائج الدراسة ،إذ كجدنا أف

( )% 322مف أفراد العينة حصمكا عمى درجة البكالكريكس كما فكؽ ،كدرسكا أسس كنظريات التكجيو
كاإلرشاد كالمشاكؿ النفسية كالسمككية كتعديؿ السمكؾ..الخ كقضكا فترة فصميف دراسييف في التدريب

الميداني كخاضكا امتحاف تكظيؼ كتمقكا كثير مف الدكرات التدريبية بعد تكظيفيـ مباشرة حيث بمغ عدد

المذيف حصمكا عمى دكرات تدريبية قبؿ العمؿ ( )343مرشد كمرشدة ككؿ أفراد عينة الدراسة حصمكا عمى

دكرات تدريبية بعد التكظيؼ ،إضافة إلى أف معظميـ قد عمؿ في المؤسسات األىمية أك الحككمية
كمتطكع قبؿ عممو الحالي كاكتسب فييا كثير مف الخبرات ناىيؾ عف انفتاح العالـ عمى العمـ كالتعمـ،

فأصبح ىذا األخير (التعمـ) سيبلن كمتناكالن لمجميع بفعؿ التكنكلكجيا.

 -تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى

متغير التخصص الدراسي ،كمف خبلؿ متابعة الباحث لمعديد مف الدراسات السابقة كجد أف ىذه النتيجة
تتفؽ مع دراسة العبادسة كالمحتسب ( )4234كدراسة أبك يكسؼ ( )422:في عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في مستكل الكفايات اإلرشادية كجميع مجاالتيا لدل المرشديف كالمرشدات في قطاع غزة تعزل

لمتغير التخصص الدراسي كمع دراسة النجار ( )4223التي أكدت عمي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في ميارات التكاصؿ لدل المرشد التربكم تعزل لمتغير التخصص لصالح تخصص عمـ االجتماع في

ميارتي االنتباه الفعمي كاإلصغاء ،كتعارضت النتيجة الحالية مع الدراسة األخيرة (النجار )4223 ،التي

تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في ميارات (التأمؿ ،طرح األسئمة ،تعزيز السمكؾ

البديؿ) تعزل لمتخصص الدراسي كمع دراسة طشطكش كمزاىرة ( )4234التي أشارت إلى كجكد فركؽ
لصالح تخصص اإلرشاد النفسي ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى ما رشحت عنو نتائج الدراسة ،إذ تبيف

أف متكسط تخصص عمـ النفس كاإلرشاد النفسي بمغ ( ،)89.78بينما بمغ متكسط تخصص عمـ االجتماع

كالخدمة االجتماعية ( )89.00كبمغ عدد خريجي عمـ النفس كاإلرشاد النفسي تبعا لمتغير الخبرة مف 6-3

سنكات (; ،)6بينما بمغ عدد خريجي عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية لنفس المتغير كالفئة ( ،)64أما

بالنسبة لمفئة  ;-7سنكات فقد بمغ عدد كبل التخصصيف ( ،)49كبمغ عدد الحاصميف عمى دكرات تدريبية
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مف تخصص عمـ النفس كاإلرشاد النفسي ( ،)88بينما بمغ عدد الحاصميف عمى دكرات تدريبية مف
تخصص عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية ( ،)77كبالنسبة لمشيادة الجامعية فبمغ عدد الحاصميف عمى

بكالكريكس عمـ النفس كاإلرشاد النفسي ( ،)92بينما بمغ عدد الحاصميف عمى بكالكريكس عمـ االجتماع
كالخدمة االجتماعية ( ،)82األمر الذم ساعد عمى عدـ ظيكر فركؽ في مستكل الكفايات اإلرشادية تبعا
لمتخصص الدراسي .كيضيؼ الباحث أف معظـ المساقات التي تدرس لمتخصصات التي تؤىؿ الفرد لمعمؿ

في المجاؿ اإلرشادم (عمـ النفس ،اإلرشاد النفسي ،عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية) تتشابو إلى درجة

كبيرة في جامعات قطاع غزة داخمو كخارجو ،كذلؾ حسب خبرة الباحث بالعمؿ األكاديمي في جامعات
متعددة في قطاع غزة كمف دراسة الباحث ببعض الدكؿ العربية كاألردف كالسكداف كالمغرب ،ككذلؾ تشابو
المؤسسات التي يتمقى فييا الطالب تدريبيو أثناء الدراسة ،باإلضافة إلى عدـ كجكد فركؽ كاضحة بمستكل

الكفاءة لمقائميف عمى الطمبة (المدربيف كالمعمميف الجامعييف) لصالح جامعة أك مؤسسة دكف األخرل.
 -تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى

متغير مكاف التخرج كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة أبك يكسؼ ( )422:التي أكدت عمى عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية في القياس القبمي لمستكل الميارات اإلرشادية لدل المرشديف تعزل لمتغير
الجامعة ،كفي المقابؿ تتعارض مع نفس الدراسة (أبك يكسؼ )422:،التي أشارت إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية في القياس البعدم لصالح خريجي اإلسبلمية ،كتتعارض مع دراسة العبادسة كالمحتسب

( ،)4234كيفسر الباحث ذلؾ بأف مستكل المناىج الدراسية المعتمدة في الجامعات الفمسطينية كاحدة
كمتقاربة إلي حد كبير ككذلؾ نظاـ االمتحانات المكحدة (المكضكعية التي ال دخؿ لممشرؼ األكاديمي

فييا) ،كتقارب قدرات ككفاءات المحاضريف الجامعييف في الجامعات ،إضافة إلي رغبة كؿ فرد يدخؿ
الجامعة في التفكؽ كالنجاح ،ليتمكف مف الحصكؿ عمى فرصة عمؿ بعد التخرج بدرجة جيدة ،فيدفعو ذلؾ

إلى أف يكفر الكثير مف كقتو كجيده لمدراسة كاالطبلع كاالرتقاء بمستكاه العممي كالتربكم ،ميما كاف مكاف

تعممو ،حيث إف الطالب الجامعي ىك مف يطمب كيكتسب العمـ كالمعرفة مف خبلؿ زيارة المكتبات
كاالطبلع عمى المراجع المختمفة.
 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية

كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى متغير

الحالة االجتماعية كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة طشطكش كمزاىرة ( ،)4234كيرجع الباحث ذلؾ إلى ما
رشحت عنو نتائج الدراسة حيث بمغ عدد المتزكجيف ذكم الخبرة مف  ;-7سنكات ( ،)4:بينما بمغ عدد

غير المتزكجيف لنفس الفئة ( ،)48كبمغ عدد الذيف لـ يحضركا دكرات تدريبية مف المتزكجيف ( ،)35أما

عدد الذيف لـ يحضركا دكرات تدريبية مف غير المتزكجيف ( ،)33في حيف بمغ عدد الحاصميف عمى أقؿ
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مف  %97مف المتزكجيف ( ،)47كبمغ عدد الحاصميف عمى أقؿ مف  %97مف غير المتزكجيف (،)39
فيذا التقارب الكبير في أعداد استجابات المرشديف كالمرشدات ساعد عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا

في مستكل الكفايات اإلرشادية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية ،ككذلؾ يعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف
كبل الفئتيف (المتزكج كاألعزب) لديو مف المشاغؿ كالمشاكؿ كالمسئكليات الكثير ،األمر الذم يجعؿ كؿ
منيما ينشغؿ عف العمؿ بجسده كبفكره كأحيانا بكمييما معا ،مما ينعكس بالسمب أك باإليجاب (في حاؿ

كا ف مستقرا) عمى أدائو كمستكل انجازه كبالتالي درجة اكتسابو كتعممو لفنيات كميارات عممو مف حيث
االمتبلؾ كاالستخداـ ،كبذلؾ لـ تظير الفركؽ في الكفايات اإلرشادية عمى أساس الحالة االجتماعية.

 -تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى

متغير طريقة التكظيؼ ،كيفسر الباحث ذلؾ بأف المرشديف كالمرشدات (أفراد عينة الدراسة) في الغالب
يكتسبكف الميارات كالكفايات األساسية كالعممية بعد التكظيؼ مف خبلؿ الدكرات التدريبية التي تفرض

عمييـ مف قبؿ اإلدارة في بداية تكظيفيـ ( بنسبة  %322كال يمكف ألحد االعتذار عنيا ،حتى في حاؿ
كقع طارئ يكمؼ الفرد بحضكر نفس الدكرات في السنة التالية مع فكج المرشديف المكظفيف الجدد) كذلؾ

بغية رفع مياراتيـ ككفاياتيـ مف أجؿ أف يتمكنكا مف انجاز عمميـ المنكط بيـ عمى أكمؿ كجو ،ىذا

باإلضافة إلي حجـ ككمية الكفايات التي يكتسبيا المرشد مف خبلؿ دراستو الجامعية ،كعممو التطكعي في

المؤسسات األىمية كالتي تضيؼ لو الكثير مف الكفايات التي تؤىمو لمنجاح في االمتحاف كالمقابمة التي

ترشحو لمعمؿ كمرشد.

 -ظير عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى

متغير المؤىؿ العممي ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مطر كرمضاف ( ،)4228كتتعارض مع دراسة
طشطكش كمزاىرة ( )4234لصالح حممة الماجستير ،كيرجع الباحث ذلؾ إلى تشابو كثير مف ظركؼ
الدراسة الجامعية النظرية كالتطبيقية (التدريب الميداني) ،كتتشابو ظركؼ العمؿ بيف أفراد عينة الدراسة،

إضافة إلى أف الغالبية العظمي مف أفراد عينة الدراسة مف حممة درجة البكالكريكس كالتي بمغت

(352مرشدان كمرشدة) مقابؿ ( 37مرشدان كمرشدة) فقط مف حممة الدراسات العميا ،مما ساعد عمى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الثمانية لدل المرشديف

كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
 -ظير عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى

متغير سنكات الخبرة ،كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة مطر كرمضاف ( )4228التي تكصمت إلى عدـ كجكد
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فركؽ في أبعاد اإلرشاد تبعا لمتغير سنكات الخبرة ،كيرجع الباحث نتيجة الدراسة الحالية إلى أف جميع
أفراد عينة الدراسة قد حصمكا عمى تدريب كافي كمتنكع عند تكظيفيـ حيث تعمد اإلدارة كالمشرفيف

كالجيات المسئكلة عند التكظيؼ في بداية كؿ سنة دراسية إلي إكساب المكظفيف الجدد (المرشديف

كال مرشدات) مجمكعة مف الميارات كالكفايات البلزمة إلتماـ األعماؿ التي تككؿ إلييـ بالكفاءة كالجكدة
المطمكبة (كىذه الدكرات التدريبية إلزامية لكؿ المكظفيف الجدد عمما بأنيا متشابيو بؿ كاحدة مف حيث

المحتكل كاألفراد الذيف يقدمكنيا ،كيتـ التطرؽ فييا إلى التعريؼ بالمرشد كصفاتو كميامو كأدكاره كطبيعة
اإلرشاد في المدارس كنظريات اإلرشاد كطرؽ اإلرشاد كمجاالتو ،كطرؽ جمع المعمكمات مع التركيز عمى

دراسة الحالة) باإلضافة إلي الدكرات التدريبية األخرل التي تقدـ لبقية المرشديف عمى فترات متباعدة حسب

إمكانيات كاحتياجات العمؿ ،إضافة إلى أف عدد المرشديف كالمرشدات الذيف تمقكا دكرات تدريبية قبؿ
العمؿ الحالي ( 343مرشدان كمرشدة) مقابؿ ( 46مرشدان كمرشدة) لـ يتمقكا دكرات تدريبية.
 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية

كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى متغير

النكع ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مقبكؿ ( )2003كمع دراسة العبادسة كالمحتسب ( )4234ككذلؾ مع
دراسة العبادسة كالمحتسب ( )4235التي تكصمت لعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مككنات
االتصاؿ اإلرشادم لدل المرشديف تعزل إلى متغير النكع ،كمع دراسة النجار ( )4223في عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية تعزل لمجنس في ميارات (اإلصغاء ،تعزيز السمكؾ البديؿ ،التأمؿ ،طرح األسئمة)،

كتتعارض مع دراسة مطر كرمضاف ( )4228التي تكصمت إلى كجكد فركؽ في أبعاد اإلرشاد تبعا لمتغير

الجنس لصالح اإلناث  ،كدراسة العجبلني ) (2005التي أكدت أف اإلناث أكثر إدراكان مف الذككر في
الميارات المعرفية كمع دراسة أبك يكسؼ ( )2008التي أكدت عمى كجكد فركؽ في ميارة طرح األسئمة

تعزل لمتغير الجنس ،كمع دراسة النجار ( )2001التي تؤكد عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في
ميارات التكاصؿ لدل المرشد تعزل لمتغير الجنس لصالح اإلناث في االنتباه الفعاؿ ،كمع دراسة شكماف

( )2008التي تكصمت إلي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل األداء الكظيفي لممرشديف النفسييف
تعزل لمتغير الجنس لصالح المرشدات في البعد األكؿ كىك الشخصية العامة كلـ يكف فركؽ بيف الجنسيف

في البعديف الثاني كالثالث كىما عمى التكالي البعد اإلدارم كالميارات االجتماعية ،كيرجع الباحث نتيجة
الدراسة الحالية إلي التجانس الكبير بيف الجنسيف فيما يتعمؽ بالدراسة كالتدريب كطبيعة العمؿ ،إضافة إلى

أف الجنس لـ يعد عائقا أماـ انجاز أك تفكؽ الفرد كخركجو كتعممو في مجاؿ ما ،خاصة أف مستكل
الطمكح لدل الكثير مف اإلناث عالي ،حيث إف كبل النكعيف لديو القدرة العقمية كالمينية الكافية النجاز

ميامو بكفاءة عالية ،كيستطيع أف ينمى مياراتو ككفاياتو مف خبلؿ التدريب كاالطبلع خاصة في ىذا ظؿ

الثكرة التكنكلكجية التي تسيطر عمى ىذا العصر ،إضافة إلى ما رشح عف نتائج الدراسة العينة كتمقي كؿ
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أفراد عينة الدراسة تدريبات متعددة بعد التكظيؼ ،كأف ( )77مرشدان مف الذككر تمقكا دكرات تدريبية قبؿ

التكظيؼ ك( )88مرشدة تمقيف دكرات تدريبية قبؿ التكظيؼ ،بينما بمغ عدد المرشديف الذككر الذيف حصمكا

عمى درجة أقؿ مف  )46( %97مرشدان ،كبمغ عدد المرشدات البلتي حصمف عمى درجة أكبر مف %97

(37مرشدةن) ،كىذا ليس بالفارؽ الكبير ،خاصة إف كاف عدد أفراد العينة الذككر (; )9كاإلناث (،)88
بفارؽ ( )35مرشدان.

بينما يرجع الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ التشخيص لصالح الذككر إلى
نتائج الدراسة التي أظيرت تفكؽ عدد الذككر عف اإلناث دراسةن لتخصص عمـ النفس أك اإلرشاد النفسي،
حيث إف دراسة تخصص عمـ النفس أك اإلرشاد النفسي يشتمؿ عمى كثير مف المساقات التي تتناكؿ

األمراض كالمشاكؿ النفسية كالسمككية كتشخيصيا ككيفية التعامؿ معيا ،بينما تركز مساقات عمـ االجتماع
أك الخدمة االجتماعية عمى دراسة الفرد كالجماعة كتنظيـ المجتمع كطرؽ خدمة الفرد كالجماعة كأساليب

الممارسة المينية كال تيتـ كثي ار بالتشخيص كالعبلج ،كىذا انطبلقا مف طبيعة عمؿ الباحث في المجاؿ
األكاديمي منذ ( )34سنة في العديد مف الجامعات بقطاع غزة بكميتي التربية كاآلداب قسمي االرشاد

النفسي كالخدمة االجتماعية ،ككذلؾ في اإلشراؼ عمى طمبة التدريب الميداني كبالتحديد في ك ازرة الشئكف
االجتماعية (مؤسسة الربيع لرعاية الجانحيف كمركز تدريب رفح) ،حيث كاف الطمبة المتدربيف (خريجي
عمـ االجتماع كالخدمة االجتماعية) يعانكف بشكؿ كاضح مف عدـ قدرتيـ عمى التشخيص ليس ىذا

فحسب ،بؿ كانكا في بعض األحياف عاجزيف عف فيـ معنى التشخيص.

 -كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية،

كعدـ كجكد فركؽ ذات دال لة إحصائية في مستكل جميع مجاالت الكفايات اإلرشادية الفرعية الثمانية

لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى متغير الراتب ،كلـ يجد الباحث أم دراسة ذات
عبلقة بأثر الراتب عمى الكفايات اإلرشادية ،كيرجع الباحث ذلؾ أف العائد المادم ضركرم بؿ أساسي في

تحقيؽ درجة الرضا عف العمؿ بشكؿ خاص كعف الحياة بشكؿ عاـ ،كبالتالي فإف تحقيؽ المردكد المادم

كاشباعو لحاجات المرشد/ة مف شأنو أف يساعد عمى العمؿ كالنظر إلى الحياة بشيء مف التفاؤؿ كبالتالي
يرفع مف مستكل طمكحو كيزيد درجة دافيتعو ،فيدفعو ذلؾ إلى معرفة كاكتساب كتطبيؽ العديد مف
الميارات كالكفايات اإلرشادية البلزمة النجاز عممو اإلرشادم بكفاءة عالية ،إال أف تدني الراتب (عمما بأف

تدني الراتب يككف بمقياس المبحكث ،فيك قد يتقاضى راتب جيد كيعتقد أنو متدني) ليس مانعان الكتساب
الميارات كالكفايات األساسية لمعمؿ ،كخاصة أف ىذا الشيء ،قد يترتب عميو كثير مف المشاكؿ في عممو

كتمقي إنذارات كعدـ الترقية ،إضافة لمسمعة السيئة التي قد تمحؽ بو.

 -تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات

اإلرشادية كجميع مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى
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متغير درجة التخرج ،باستثناء مجاؿ اإلعداد لمجمسة كيرجع الباحث عدـ كجكد فركؽ إلى أف الدراسة
الجامعية النظرية تختمؼ بدرجة كبيرة عف العمؿ الميداني التطبيقي ،كطالما أف ظركؼ العمؿ متشابية بؿ
متطابقة بيف أفراد العينة مف حيث أماكف العمؿ كطبيعة الفئة المستخدمة كمستكل التدخؿ اإلرشادم الذم
ال يصؿ إلى حد العبلج...الخ ،فكؿ ذلؾ مف شانو أف يساعد عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

في مستكل الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل
إلى متغير درجة التخرج ،مع العمـ أف الباحث كمف خبلؿ عممو كمحاضر بالجامعة كأخصائي نفسي في

أداء
ك ازرة الشئكف االجتماعية كفي بعض المراكز كالمؤسسات غير الحككمية يبلحظ في بعض األحياف ن
متكسطان أك ضعيفا لدل بعض المرشديف كالمرشدات ذكل التحصيؿ الممتاز ،كالعكس صحيح ،كىذا يعكد
إلي طبيعة كشخصية المرشد/ة كظركؼ عممو ،كدرجة تقبمو كرضاه عف نفسو كعممو ،كمستكل طمكحو
كدرجة دافعيتو...الخ.

كيرجع الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مجاؿ اإلعداد لمجمسة لدل المرشديف

كالمرشدات تعزل إلى متغير درجة التخرج لصالح فئة األقؿ مف  ،%97إلى أف مجاؿ اإلعداد لمجمسة ىي
األسيؿ في مجاالت اإلرشاد النفسي فقد يسعى المرشدكف إلى إجادة ىذا المجاؿ كتعكيض لكجكد نقص

لدييـ في بقية مجاالت الكفايات اإلرشادية.

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل الدرجة الكمية لمقياس الكفايات اإلرشادية

كجميع مجاالتو الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى متغير مكاف

العمؿ (مدارس الحككمة ،المؤسسات األىمية) ،باستثناء أساليب اإلرشاد ،كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع

دراسة العبادسة كالمحتسب ( ،)4234ككذلؾ مع دراسة العبادسة كالمحتسب ( )4235في عدـ كجكد فركؽ
تعزل لمتغير مكاف العمؿ ،كلكنيا تختمؼ مع دراسة شكماف ( )2008التي بينت كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية في مستكم األداء الكظيفي (معتمدا في ذلؾ عمى حجـ الميارات التي يمتمكيا المرشد كقدرتو

عمى استثمارىا في عممو اإلرشادم مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العممية اإلرشادية) لممرشديف النفسييف تعزل

لمتغير جية العمؿ (ككالة – حككمة) لصالح المرشديف الذيف يعممكف في ككالة الغكث الدكلية في الجانب
اإلدارم ،كيرجع الباحث ىذا التعارض مع دراسة شكماف في أف عينتو تككنت مف مرشدم الحككمة
كالككالة بينما عينة الدراسة الحالية تككنت مف مرشدم المدارس الحككمية كالمؤسسات غير الحككمية،

كفي ذلؾ فرؽ كبير.

كيرجع الباحث عدـ كجكد فركؽ في الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات تبعا إلى مكاف

العمؿ إلي تشابو بيئة العمؿ مكضع الدراسة إلى درجة كبيرة ،كتشابو ظركؼ العمؿ كالفئة المستيدفة

أطفاؿ كمراىقيف كطبلب يعانكا مف مشاكؿ خفيفة ،بؿ قد تككف المشاكؿ المنتشرة في مدرسة ما ىي نفسيا

المنتشرة في المدارس المجاكرة ،خاصة أف المنطقة (رفح كخاف يكنس) التي طبقت عمييا أدكات الدراسة
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صغيرة كحدكدية كمحتمة مف قبؿ الصياينة بمعنى أف المشاكؿ المتكفرة في المنطقة متشابية (اضطراب ما
بعد الصدمة ،التبكؿ البلإرادم ،التأخر الدراسي ،اضطراب الكبلـ ،العدكاف...الخ) ،كما جاء في دراسة

المحتسب ( ،)4235كمف تـ تشابيت الخبرات (مف حيث النكعية كمقدمييا) التي تمقاىا المرشد سكاء أثناء
الدراسة أك بعد التخرج مف الجامعة ككذلؾ كفايات األفراد القائميف عمى التدريس كالتدريب ،مما أدل إلى

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل الكفايات اإلرشادية تبعا لمتغير مكاف العمؿ.
كيعزك الباحث كجكد فركؽ في مجاؿ أساليب اإلرشاد لصالح المؤسسات غير الحككمية إلى كجكد
بعض االختبلؼ بيف العمؿ بالمدارس الحككمية كبيف المؤسسات األىمية التي تميؿ إلى استخداـ اإلرشاد

الفردم (الذم يحتاج لكثير مف الكفايات اإلرشادية) أكثر مف اإلرشاد الجماعي كالتكجيو الجمعي كما ىك
الحاؿ في المدارس بسبب قمة عدد الفئة المستيدفة كطكؿ الكقت الخاص بعمؿ المؤسسات غير الحككمية

مقارنةن بعدد التبلميذ الكبير بالمدرسة كمدة العمؿ الذم ال يتجاكز خمس ساعات بالمدرسة في اليكـ

الكاحد.
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 - 3العالقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية:
 -1.3عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:
تذكير بالفرضية الثالثة" :تكجد عبلقة ارتباطيو بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية
لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة" كقبؿ التحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة البد مف عرض

المعطيات اإلحصائية التالية:

 مجمكعات الرضا عف األداء الميني:قاـ الباحث بتكزيع أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات إلى مجمكعتيف حسب درجة الرضا
عف األداء الميني ،بعد اعتماد المتكسط الحسابي الذم بمغت قيمتو

( ،)50.77كحد فاصؿ بيف

المجمكعتيف ،فاعتبر الباحث أف كؿ فرد مف أفراد عينة الدراسة يحصؿ عمى درجة ( )73فما فكؽ ينتمي
إلى المجمكعة األكلى ذات الرضا المرتفع عف األداء الميني ،بينما تـ تصنيؼ كؿ فرد مف أفراد عينة

الدراسة يحصؿ عمى درجة أقؿ مف ( ،)51فيك ينتمي إلى المجمكعة الثانية ذات الرضا المنخفض عف
األداء الميني ،ثـ قاـ بحساب التك اررات ،كالنسب المئكية كالمتكسطات لمرضا عف األداء الميني ،كما ىك

مكضح بالجدكؿ التالي-:
جدكؿ رقـ ( )51مجمكعات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات

المتكسط

العدد

فئات الرضا عف األداء الميني
مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

47.48

42

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

53.68

103

مجمكع الرضا عف األداء الميني

50.77

145

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة الرضا المنخفض عف األداء الميني لدل أفراد عينة الدراسة
مف المرشديف كالمرشدات في قطاع غزة بمغت ( )%4;92بمتكسط حسابي ( ،)47.48كأما نسبة الرضا
المرتفع عف األداء الميني فبمغت ( ،)%9392بمتكسط حسابي ( ،)53.68مما يعنى أف المرشديف
كالمرشدات يتمتعكف بدرجة عالية مف الرضا عف األداء الميني.

– مجمكعات الكفايات اإلرشادية:
لتكزيع المرشديف كالمرشدات أفراد عينة الدراسة إلى مجمكعتيف حسب درجة الكفايات اإلرشادية،

تـ اعتماد المتكسط الحسابي الذم بمغت قيمتو ( ،):;963حيث اعتبر الباحث أف كؿ مرشد/ة حصؿ

عمى درجة (; ):فما فكؽ ينتمي إلى المجمكعة األكلى ذات الكفايات اإلرشادية المرتفعة ،بينما تـ
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تصنيؼ كؿ مرشد/ة حصؿ عمى درجة أقؿ مف (; ):ضمف المجمكعة الثانية ذات الكفايات اإلرشادية
المنخفضة ،كعميو فقد قاـ الباحث بحساب التك اررات ،كالنسب المئكية كالمتكسطات لمكفايات اإلرشادية،
كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي-:

جدكؿ رقـ ( )51مجمكعات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات

فئات الكفايات اإلرشادية

المتكسط

العدد

مجمكعة الكفايات اإلرشادية المنخفضة

81.46

30

مجمكعة الكفايات اإلرشادية المرتفعة

91.48

115

مجمكع الكفايات اإلرشادية

89.4138

145

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد الذيف يستخدمكا الكفايات اإلرشادية بصكرة منخفضة ()52

مرشدان كمرشدة بنسبة مئكية ( )%4299كبمتكسط حسابي قدره ( ،)81.46كعدد الذيف يستخدمكا الكفايات
اإلرشادية بصكرة مرتفعة ( )337مرشدان كمرشدة بنسبة مئكية ( )%9;95كبمتكسط حسابي قدره (،)91.48

كىذا يعنى أف أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات يستخدمكف الكفايات اإلرشادية بصكرة كبيرة

جدان ،مما يؤىميـ لمقياـ بالعمؿ اإلرشادم بالكفاءة المطمكبة.

العالقة اإلرتباطية بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية:

استخدـ الباحث معامؿ االرتباط "  " Pearsonبيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية

لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ.

جدكؿ رقـ ( )56معامؿ االرتباط بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية
المتغيرات

العدد

الرضا عف األداء الميني

145

الكفايات اإلرشادية

145

معامؿ االرتباط
)*(0.164

الداللة
0.048

االستنتاج
دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطيو ضعيفة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات
اإلرشادية لدل أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،إذ بمغ مستكل الداللة

( ،)0.048أم أقؿ مف ( )2927كىذا يعنى أف كؿ مف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية يؤثر
عمى اآلخر بدرجة ضعيفة.
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العالقة اإلرتباطية بيف مجاالت الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية:
جدكؿ رقـ ( ) 53معامؿ االرتباط بيف مستكل مجاالت الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية

الرضا عف األداء الميني

الكفايات اإلرشادية
العدد

معامؿ االرتباط

الداللة

االستنتاج

الرضا عف طبيعة العمؿ

145

0. 31

0.03

دالة

الرضا عف النمك الكظيفي

145

-0.20

0.01

دالة

الرضا عف األجكر

145

0.22

0.04

دالة

الرضا عف عالقات العمؿ

145

-0.19

0.04

دالة

الرضا عف اإلشراؼ

145

0.14

0.03

دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف مستكل مجاالت الرضا عف

األداء الميني كالكفايات اإلرشادية ،مما يعنى أف مستكل الكفايات اإلرشادية تؤثر عمى مستكل الدرجة
الكمية لمقياس الرضا عف األداء الميني كمجاالتو الخمسة لدل المرشديف كالمرشدات .في جنكب قطاع

غزة.

العالقة اإلرتباطية بيف مجمكعتي الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية:جدكؿ رقـ ( ) 54معامؿ االرتباط بيف مجمكعتي الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية

مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

الكفايات اإلرشادية
العدد

معامؿ االرتباط

الداللة

االستنتاج

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

43

0.040

0.803

غير دالة

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

102

)*(0.227

0.011

دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ االرتباط بيف مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء
الميني كالكفايات اإلرشادية أكثر مف ( ،)2927كقيمة معامؿ االرتباط بيف مجمكعة الرضا المرتفع عف
األداء الميني كالكفايات اإلرشادية أقؿ مف ( ،)2927كىذا يعني عدـ كجكد عبلقة ارتباطيو بيف مجمكعة

الرضا المنخفض عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية ،بينما تكجد عبلقة ارتباطيو بيف مجمكعة الرضا
المرتفع عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية.
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تأثير مستكيات الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية عمى مجمكعتي الرضا المرتفعة

كالمنخفضة:

استخدـ الباحث اختبار  T. testلممجمكعات المستقمة لداللة الفرؽ بيف متكسطات مستكل

مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات حسب الكفايات
اإلرشادية ،كمجاالتيا الفرعية الثمانية.

داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية:
جدكؿ رقـ ( )55الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية

المجمكعة

المتكسط

العدد

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

الداللة

T

89.35

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

-0.41



0.682

االستنتاج
غير دالة

89.59

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ،كىذا يعنى أف

الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ليس ليا أثر كاضح عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض
عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ اإلعداد لمجمسة:
جدكؿ رقـ ( )56مجاؿ اإلعداد لمجمسة حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

اإلعداد لمجمسة
العدد

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني
مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

المتكسط

T

الداللة

-0.14

0.892

11.27


االستنتاج
غير دالة

11.16

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ اإلعداد لمجمسة ،كىذا يعنى أف مجاؿ اإلعداد
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لمجمسة ليس لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف
كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.

داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ جمع المعمكمات:
جدكؿ رقـ ( )57مجاؿ جمع المعمكمات حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

جمع المعمكمات
المتكسط

العدد

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني
مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

T

الداللة

11.24
-0.48



0.634

االستنتاج
غير دالة

11.41

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ جمع المعمكمات ،كىذا يعنى أف مجاؿ جمع

المعمكمات ليس لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل
المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ ميارات المقابمة:
جدكؿ رقـ ( )58مجاؿ ميارات المقابمة حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

ميارات المقابمة
العدد

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

المتكسط

T

الداللة

االستنتاج

-0.15

0.882

غير دالة

24.38

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني



24.59

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ ميارات المقابمة ،كىذا يعنى أف مجاؿ ميارات

المقابمة ليس لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف
كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
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داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ أساليب اإلرشاد:
جدكؿ رقـ ( )59مجاؿ أساليب اإلرشاد حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني
المجمكعة

أساليب اإلرشاد
العدد

المتكسط

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

103

6.76

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

42

الداللة

T

0.000

-37.08

االستنتاج
دالة

19.57

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أقؿ مف ( )0.05مما يؤكد عمى كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف
كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ أساليب اإلرشاد ،كذلؾ لصالح مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني،
كىذا يعنى أف مجاؿ أساليب اإلرشاد لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء

الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ مدراس اإلرشاد:
جدكؿ رقـ ( )61مجاؿ مدارس اإلرشاد حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

مدارس اإلرشاد
العدد

المتكسط

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

103

19.39

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

42

6.79

T

الداللة

االستنتاج

34.02

0.000

دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أقؿ مف ( )0.05مما يؤكد عمى كجكد فركؽ ذات

داللة إحصائية في مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف
كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ مدارس اإلرشاد ،كذلؾ لصالح مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني،

كىذا يعنى أف مجاؿ مدارس اإلرشاد لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء

الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
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داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ التشخيص:
جدكؿ رقـ ( )61مجاؿ التشخيص حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

التشخيص
العدد

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني
مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

المتكسط

T

الداللة

9.64


-0.17

0.870

االستنتاج
غير دالة

9.41

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أقؿ مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ التشخيص ،كىذا يعنى أف مجاؿ التشخيص
ليس لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف

كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ الخطة اإلرشادية:
جدكؿ رقـ ( )66مجاؿ الخطة اإلرشادية حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

الخطة اإلرشادية
العدد

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

103

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

42

المتكسط

T

الداللة

االستنتاج

10.43
-0.15

0.879

غير دالة

10.43

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ الخطة اإلرشادية ،كىذا يعنى أف مجاؿ الخطة

اإلرشادية ليس لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف
كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
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داللة الفركؽ في متكسط مستكل مجمكعتي الرضا حسب مجاؿ اإلنياء كالمتابعة:
جدكؿ رقـ ( )63مجاؿ اإلنياء كالمتابعة حسب مجمكعتي الرضا عف األداء الميني

المجمكعة

اإلنياء كالمتابعة
العدد

المتكسط

مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني

9.19

مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

9.20

T
-0.26

الداللة
0.799

االستنتاج
غير دالة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة  Tالمحسكبة أكبر مف ( )0.05مما يؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف
األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات تعزل إلى مجاؿ اإلنياء كالمتابعة ،كىذا يعنى أف مجاؿ اإلنياء
كالمتابعة ليس لو أثر عمى مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف

كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
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 – 6.3التحقؽ مف الفرضية الثالثة:
لمتحقؽ مف الفرضية الثالثة قاـ الباحث بتكزيع أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات إلى

مجمكعتيف حسب كؿ مف متكسطات الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية ،كما قاـ باستخداـ

معامؿ االرتباط "  " Pearsonبيف مستكيات الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية ،كاختبار T. test

لممجمكعات المستقمة لداللة الفرؽ بيف متكسطات مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء

الميني لدل المرشديف كالمرشدات حسب الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية الثمانية ،فتكصؿ الباحث

إلى النتائج التالية:

 يمتمؾ المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،درجة عالية مف الرضا عف األداء الميني،إذ بمغت نسبة الرضا المنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات ( )%4;92بمتكسط حسابي

( ،)47.48أما نسبة الرضا المرتفع عف األداء الميني فبمغت ( ،)%9392بمتكسط حسابي (.)53.68

 -تتفاكت نسب استخداـ أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات لمكفايات اإلرشادية في

جنكب قطاع غزة ،إذ بمغ عدد الذيف يستخدمكف الكفايات اإلرشادية بصكرة منخفضة ( )52مرشدان كمرشدة
بمتكسط حسابي قدره ( ،)81.46بمغ عدد بمغ عدد الذيف يستخدمكف الكفايات اإلرشادية بصكرة مرتفعة

( )337مرشدان كمرشدة بمتكسط حسابي قدره (.)91.48
 كجكد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية (ضعيفة) بيف الرضا عف األداء الميني كالكفاياتاإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،كىذا مؤشر عمى تحقؽ الفرضية الثالثة.
 -كجكد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف جميع مجاالت الرضا عف األداء الميني كالدرجة

الكمية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،كىذا مؤشر ثاني عمى تحقؽ
الفرضية الثالثة.
 ال تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء المينيكالدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ،بينما تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف مجمكعة الرضا المرتفع
عف األداء الميني كالدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة،

كفي ىذا مؤشر عمى تحقؽ الفرضية الثالثة كعمى عدـ تحققو مف ناحية أخرل.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي

الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة تعزل إلى
مجاالت الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ،اإلعداد لمجمسة ،جمع المعمكمات ،ميارات المقابمة،

التشخيص ،الخطة اإلرشادية كاإلنياء كالمتابعة.

3:3
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 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضاعف األداء الميني المرتفعة كالمنخفضة لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب غزة تعزل إلى مجالي

أساليب اإلرشاد كمدارس اإلرشاد ،كذلؾ لصالح عمى التكالي مجمكعة الرضا المنخفض ،مجمكعة الرضا
المرتفع ،كبذلؾ نجد أف الفرضية الثالثة قد تحققت ،كاف كانت العبلقة ضعيفة.

3:4
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 -3.3اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية الثالثة:
لئلجابة عمى السؤاؿ المتعمؽ بالفرضية الثالثة كالذم ينص عمى "ىؿ تكجد عبلقة ارتباطيو بيف

مستكيات الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة"؟

قاـ الباحث بتطبيؽ بعض اإلجراءات اإلحصائية لمكصكؿ إلى االستنتاج اإلحصائي المناسب إزاء

العبلقات مكضع الدراسة ،فتكصؿ إلى:

 يمتمؾ المرشديف كالمرشدات درجة عالية مف الرضا عف األداء الميني ،كبعد دراستي لممادةالعممية كاألدبيات المتخصصة كاالطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع الرضا عف

األداء الميني ،تبيف أنو ال تكجد نظرية كاحدة تفسر جميع حاالت الرضا الكظيفي أك عدمو ،بؿ تكجد عدة
نظريات تمثؿ كجيات نظر متباينة ،تحاكؿ تفسير السمكؾ اإلنساني كدافعيتو كدرجة رضاه كطرؽ تحفيزه

لمكصكؿ إلى أداء سميـ كانتاجية مرضية ،مع العمـ بأف ىيرزبرغ كزمبلءه يعتبركف حالتي الشعكر بالرضا
أك عدـ الرضا ليستا حالتيف متعاكستيف مف الشعكر ،لذلؾ فمف الضركرم النظر إلييما عمى أنيما حالتاف
متداخمتاف ال يمثبلف طرفي متصؿ (إما رضا أك عدـ رضا ميني) ،فالرضا نسبى مستكاه متدرج كيختمؼ

بحسب عكامؿ مف أىميا الفركؽ الفردية ،كظركؼ العمؿ ،كمستكل العبلقات داخمو (العمؿ)...الخ.

كقد أكد ىيرزبرغ أف عكس الرضا الميني ليس بالضركرة ىك عدـ كجكد الرضا الميني مطمقان.

(العديمى )3;;7 ،كمف ىنا فإف الباحث يرجع كجكد درجة جيدة مف الرضا إلى طبيعة العمؿ اإلرشادم،
كشبكة العبلقات التي يقيميا األفراد (عينة الدراسة) مع زمبلئيـ ،كالمكافآت التي يحصؿ عمييا المرشدكف

كالمرشدات ،كتكفر فرص النمك كاالرتقاء الكظيفي ،كما يؤكد ذلؾ نتائج الدراسة التي كضحت أف درجات
مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني ،كما ىي بالجدكؿ التالي:

جدكؿ رقـ ( )64تك اررات درجات مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

درجات المجمكعة

العدد

النسبة المئكية

41.00
42.00
44.00
45.00
46.00
47.00
48.00

1
3
1
9
3
11
14

1.7
2.1
1.7
6.2
2.1
7.6
9.7

المجمكع

42

29.0
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أقؿ درجة لمجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني قد بمغت
( )63كعددىـ مرشد/ة كاحد فقط ،في حيف بمغ عدد المرشديف كالمرشدات الذيف حصمكا عمى درجات (69

ك ،)6:خمسة كعشركف ( )47مرشدان كمرشدة ،مما يدلؿ عمى أف درجة الرضا ليست معدكمة بالكامؿ عند

أفراد العينة ،بالعكس فيي قريبة جدا مف المتكسط ،كاف فاقت المتكسط بدرجة كاحدة ستصنؼ ضمف
مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني ،إذ تمثؿ درجة الرضا الفرؽ بيف ما يحققو الفرد فعبل كما

يطمح إلى تحقيقو مف كجيو نظره ،كحسب ظركفو كقدراتو كامكانياتو( .كاتزؿ ،)3;86 ،كتتفؽ نتيجة الدراسة

الحالية مع دراسة التكيجرم ( )3;::التي أكدت عمى أف أفراد عينة الدراسة مف السعكدييف كغير

السعكدييف راضيف بشكؿ عاـ عف أعماليـ ،كمع دراسة عكيضة ( )422:التي تكصمت إلى أف الرضا

الكظيفي العاـ جيد بنسبة ( )%94987لمعامميف في المنظمات األىمية ،كمع دراسة الشناكم ( )3;;2التي

تكصمت إلى أف المرشديف يتمتعكف بمستكل رضا جيد في عمميـ اإلرشادم ،كتتعارض نتيجة الدراسة

الحالية مع دراسة الداككد ( )4228التي أظيرت النتائج انخفاض مستكل الرضا الكظيفي لدل أفراد عينة
الدراسة ،كمع دراسة الحربي ( )4227التي أشارت إلى انخفاض مستكل الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة الممؾ سعكد ،كدراسة أحمد ( )4229التي تكصمت إلى أف درجة الرضا الكظيفي سمبية،

كمع دراسة خميؿ كشرير ( ،)422:التي تكصمت إلى أف مستكل الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ كاف متكسطان،
كمع دراسة العدكاف كعبد الحميـ ( )3;;7التي تكصمت إلى أف مستكل الرضا الكظيفي لدل المدراء كاف

متكسطان حكؿ جميع أبعاد الرضا الكظيفي ،كمع دراسة الطيب ( )422:التي تكصمت إلى ظيكر مستكل

متكسط مف الرضا الكظيفي بيف العامميف في شركة االتصاالت الفمسطينية.

كيرجح الباحث النتيجة السابقة إلى أف الرضا الكظيفي يحدث نتيجة اإلدراؾ الفردم لمعمؿ كليس

عمى أساس الحقائؽ المتعمقة بالعمؿ نفسو لكحده ،كىؿ يمثؿ العمؿ بحسب العالـ المدرؾ لمفرد جزءنا مف
عالمو الخاص النكعي ذك األىمية كالقيمة أـ ال ،كمشاعر الفرد ترتبط بقبكلو ألىداؼ المؤسسة التي يعمؿ

بيا كقيمتيا ،كاستعداده لبذؿ الكثير لمدفاع عنيا كرغبتو بالبقاء عضكان فييا(.ريجيك)498 :3;;; ،

كالرضا كأم نكع مف االتجاىات يتككف نتيجة تفاعؿ ثبلثة عناصر أساسية كىى :الجانب

المعرفي ،كالجانب السمككي ،كالجانب االنفعالي ،كاف اعتبره البعض متغي انر يمثؿ محصمة مختمؼ المشاعر

التي تككنت لدل الفرد عف الجكانب المختمفة لمعمؿ كاألجر ،كمحتكل العمؿ ،فرص الترقي ،اإلشراؼ،
كجماعة العمؿ ،كساعات كظركؼ العمؿ ،حيث تسمى محصمة ىذه المشاعر بالرضا العاـ عف العمؿ.

كىذه نفس الرؤية التي اعتمدىا الباحث لمتغير الرضا عف األداء الميني في ىذه الدراسة.

 -تتفاكت نسب استخداـ المرشديف كالمرشدات لمكفايات اإلرشادية في جنكب قطاع غزة ،إذ بمغ

عدد الذيف يستخدمكف الكفايات اإلرشادية بصكرة منخفضة ( )31مرشدان كمرشدة ،كبمغ عدد بمغ عدد

الذيف يستخدمكف الكفايات اإلرشادية بصكرة مرتفعة ( )115مرشدان كمرشدة ،كلـ يجد الباحث أم دراسة
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سابقة أك مرجع عممي يتحدث عف نسب أك درجة إتقاف أك امتبلؾ أك استخداـ المرشديف كالمرشدات
لمكفايات اإلرشادية -في حدكد عمـ الباحث -باستثناء دراسة أبك يكسؼ ( ،)422:كالتي تكصمت إلى أف
النسب المئكية لجميع الميارات اإلرشادية لدل المرشديف النفسييف بمدارس ككالة الغكث الدكلية بقطاع غزة

تساكم ( ،)%869:5كبذلؾ فإف مستكل الميارات اإلرشادية لدل المرشديف النفسييف بمدارس ككالة الغكث
الدكلية بقطاع غزة لـ يصؿ إلى( )%92المستكل المطمكب كىك المستكل االفتراضي الذم حدده الباحث،

مما يعني عدـ إتقاف أفراد العينة لمميارات اإلرشادية الخمس بالشكؿ المطمكب ،كالذم يستدعي تطكير
كتنمية ىذه الميارات بشكؿ أفضؿ.
كىنا نجد أف مفاىيـ الدافعية التي أرساىا ماسمك كىيرزبرج ال تأخذ في اعتبارىا االختبلفات بيف

األفراد بؿ تقتصر عمى تفسير (لماذا يسمؾ األفراد العامميف سمككان معينان؟) ،بينما قاـ فركـ بكضع مبادئ

لنظرية جديدة تعتمد عمى تكقع سمكؾ األفراد كسميت بنظرية التكقع ،كالتي تحاكؿ تفسير السمكؾ طبقان

لؤلىداؼ كاالختيارات كالتكقعات الفردية ،كتفترض ىذه النظرية ما يمي:

 -يمكف لمفرد أف يحدد نكع الناتج الذم يفضؿ الكصكؿ إليو ثـ يضع تقديرات كاقعية لكيفية

تحقيؽ ىذا الناتج.

 أكضح فركـ أف الدكافع ىي محصمة لمجمكعة مف العكامؿ ىي التكقع ) (Eكمدل قبكؿ الشخصلمنتائج المتكقعة كارتباط الناتج بنكعية األداء ،كالمعادلة التالية تكضح ذلؾ:
الدافعية = التكقع × القبكؿ × االرتباط بيف الناتج كاألداء
كيضيؼ الباحث أف فاعمية أم منظمة ترتبط بكفاءة العنصر البشرم كقدرتو عمى العمؿ كرغبتو

فيو باعتباره العنصر المؤثر ،كالفعاؿ في استخداـ المكارد المادية المتاحة ،كتعتبر الدكافع كالحكافز مف

المؤثرات األساسية التي تمعب دك نار ىامان كحيكيان في سمكؾ األفراد ،كمف خبلليا يمكف خمؽ الرغبة لدييـ في
األداء ،األمر الذم يمكف معو القكؿ أف قدرة المؤسسات كالمدارس كغيرىا عمى تحقيؽ أىدافيا يتكقؼ إلى
حد كبير عمى نجاح اإلدارة في تكفير القدر الكافي مف الدافعية لدل األفراد ككضع نظاـ فعاؿ لمحافز الذم

يكجو إلثارة الدكافع التي بدكرىا تدفع العامميف لئلنتاج كتحقؽ ليـ الرضا عف ذلؾ العمؿ ،مما يؤدم إلى

رفع الركح المعنكية كزيادة معدالت األداء.

كيمكف لئلدارة كالمشرفيف االستفادة مف مبادئ نظرية ماسمك في دفع المكظفيف كتحفيزىـ لمعمؿ مف
خبلؿ تعرفيـ عمى احتياجات األفراد كدرجة إشباعيا ،كالتركيز عمى الحاجات غير المشبعة عند اختيار
أسمكب التحفيز حتى يككف لمتحفيز دكره المؤثر في دفع العامميف كاستثارتيـ لمعمؿ.

 -كجكد عالقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف مجاالت الرضا عف األداء الميني الخمسة كالدرجة

الكمية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،كيؤكد الباحث عمى اختبلؼ
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كجيات النظر في تفسير العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كاألداء (متمثؿ بالكفايات اإلرشادية في
ىذه الدراسة) ،نعرضيا فيما يمي:
 الرضا كاألداء ،أم إف تكفر الرضا لدل العامميف سكؼ يؤدم إلى أداء مرتفع ،فيناؾ عبلقةطردية بيف طرفيف األكؿ مستقؿ كىك الرضا كالثاني تابع كىك األداء ،ككمما زادت درجات

الرضا ارتفعت معدالت األداء.
 األداء كالرضا ،كيعني أف الرضا ما ىك إال متغير تابع لمتغير مستقؿ كىك األداء ،عمى أساسأف األداء الجيد لممكظؼ كما يعقبو مف مكافآت يؤدم إلى زيادة قدرتو عمى إشباع حاجاتو

كبالتالي زيادة درجة رضاه.

 المناخ التنظيمي عامؿ كسيط بيف الرضا كاألداء ،كيركز ىذا الرأم عمى المناخ التنظيميباعتباره العامؿ الكسيط بيف الرضا كاألداء ،فالمناخ التنظيمي ىك المرآة التي تعكس االنطباع

الذم يككف لدل العامميف بالمنظمة عف جميع العناصر المكضكعية بيا ،كطالما أف العامميف
ىـ الكسيمة األساسية ألداء األعماؿ كبمكغ األىداؼ ،فإنو كمما كانت صكرة المنظمة إيجابية

لدييـ كمما أدل ذلؾ إلى رفع الركح المعنكية ،كبالتالي االرتقاء بأدائيـ.

كالباحث يتبنى الرأم األخير الذم يعتبر المناخ التنظيمي ىك العامؿ الكسيط الذم يربط بيف
الرضا كاألداء ،كفي ذلؾ داللة عمى أف العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كاألداء (الكفايات اإلرشادية)
عبلقة زائفة؛ كبدال مف ذلؾ ،يعتبر كبلن مف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية حصيد

لشخصية العامؿ ذاتو ،كيؤكد الباحث عمى أف كبلن مف الرضا كالكفايات ،يمثبلف معان أك ك هؿ عمى حدة،
حالة دينامية متحركة كليس حالة استاتيكية ثابتة ،كأف التفاعؿ بينيما ال يأخذ بالضركرة شكبلن كاحدان قاببلن
لمتعميـ عمى جميع الحاالت كالمجتمعات ،فالرضا يزيد كينقص بحسب عكامؿ عديدة ،بعضيا دائـ كاألخر
ظرفي مؤقت ،كقد تككف ىذه العكامؿ خاصة بالعامؿ أك متعمقة بالظرؼ العاـ داخؿ المجتمع أك الدكلة،

كما أف الكفايات أيضان تتعزز أك تضعؼ بحسب عكامؿ منيا ،مستكل التدريب كالمدخبلت المعرفية
كالميارية ،كمستكل الممارسة الفعمية لتمؾ الميارات ،فالميارة التي تيمؿ تضعؼ.

كبحسب ما سبؽ فإف الباحث يرل أف العبلقة بيف الرضا كالكفايات ليست بالضركرة أف تأخذ نسقان

قاببلن لمتعميـ ،فاألمر متعمؽ بطريقة تفاعؿ العامؿ مع العكامؿ كالمتغيرات التفصيمية أك مع المخرج النيائي

لعممية التفاعؿ تمؾ ،كحيث أف كبلن مف الرضا كالكفايات متحركيف كمتفاعميف بيف بعضيما كمع متغيرات

كعكامؿ أخرل ،فإنو مف غير الممكف الجزـ بالضركرة أف ارتفاع أحدىما سيؤدل إلى ارتفاع األخر

بالضركرة ،فاألمر في تقدير الباحث يرتبط بجممة عكامؿ لدل الشخص نفسو منيا:
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 .3مستكل الطمكح :حيث أف مستكل الطمكح كالدافع لئلنجاز يبقى حالة الرضا الميني كالرضا
عف الكفايات محؿ حراؾ دائـ ،فما أف يصؿ إلى مستكل حتى يتطمع إلى أخر ،كعميو فإف انخفاض
مستكل الطمكح قد يككف عامبلن مف العكامؿ المؤثرة في الرضا كفى الكفايات ،فاألشخاص األقؿ طمكحان

ربما يككف أكثر رضا كأقؿ كفاءة.

 .4منظكمة القيـ :فإف مف المعمكـ أف كؿ شخص لديو منظكمة قيـ حاكمة تقكده كتكجيو في
حياتو العامة كالخاصة ،بما في ذلؾ الحياة المينية ،كبحسب ىذه القيمة يككف مستكل الرضا كاألداء،
فالعامميف المدفكعيف بالقيمة المادية سيككف مستكل الرضا ككذلؾ األداء بالحافز المادم (الراتب،

المكا فآت) ،كمف ثمة فإنو إذا لـ يحقؽ الرضا المادم فإف أداءه ككفاياتو سينخفض مستكاىا إلى الحد الذم

يتناسب مع مستكل الرضا المادم (نعطييـ عمى قدر راتبيـ) ،في حيف أف شخصان مدفكعان بقيمة احتراـ
القانكف أك أداء الكاجب كاإلتقاف ،كربما القيمة الدينية ،فإف مستكل األداء قد ال يرتبط بالرضا الكظيفي

المرتبط بالعكامؿ الكظيفية كانما بشعكره بالرضا عف نفسو كأدائو ألنو يقكـ بالكاجب كمتطمبات المينة ،كمف
ثـ فإف الكفاءة كاألداء اإلنتاجي قد يتأثر بالعكامؿ المادية أك االجتماعية المرتبطة بالعمؿ ،كما أف ثقافة

الرضا بالقميؿ كالقناعة قد تؤدل إلى رضا كظيفي مع تكقؼ التطكر كالنماء األدائي كالكفايات.

 .5مستكل التكقع :أكد لكؾ عمى أف التكقع أساس النجاح كالكصكؿ إلى الرضا ،كما أشار بندك ار
إلى أىمية التكقع في تحقيؽ مستكيات اإلشباع كمف ثـ الرضا ،كاإلحساس بالكفاءة الذاتية ،فكمما ارتفعت

مستكيات التكقع مف المينة كمف المشغؿ زادت احتماالت رفع مستكل األداء ،فإف تحققت التكقعات تحقؽ

الرضا كاال فإف العامؿ سيصاب ربما باإلحباط كاليأس ،باعتبار أنو ال فائدة مف بذؿ الجيكد كعميو
سينخفض مستكل األداء كالكفاية ككذلؾ الرضا.
كما يرل الباحث أف مستكل الرضا يمكف أف يككف حاف انز لتطكير األداء كزيادة الكفاءة ،كلكف ربما

الرضا شبو المطمؽ قد يخفض مستكل الكفاءة ،كما أف الكفايات المرتفعة قد تككف عامبلن مف عكامؿ تعزيز
الرضا الكظيفي ،كلكف قد يتحكؿ التميز في األداء مصدر تطمع كتكقع ال تحتممو المكاسعة كطبيعة العمؿ

فيتحكؿ إلى حالة عدـ رضا عف العمؿ ،كقد يدفع بالعامؿ لمبحث عف خيارات بديمة تحقؽ لو اإلشباع
كالنمك الكظيفي ،كعميو فإف مستكل درجة مف الرضا يمكف ليا أف تحفز األداء ،كفى الكقت نفسو فإف

مستكل مف الكفاية يمكف أف يحقؽ الرضا ،في حيف ربما الزيادة في أحد المتغيرات عف المستكل الذم
يمثؿ ذركة منحنى العبلقة قد يؤدل إلى انخفاض المنحنى ،كيبقى العامؿ الفيصؿ كاألكثر تأثي انر في ذلؾ
ىك العامؿ الشخصي كالمتغيرات المتعمقة بو كمنيا ما ذكر آنفان (مستكح الطمكح ،القيـ ،التكقع).

 -ال تكجد عالقة ارتباطيو بيف مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني كالكفايات

اإلرشادية ،بينما تكجد عالقة ارتباطيو بيف مجمكعة الرضا المرتفع عف األداء الميني كالكفايات
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اإلرشادية ،كيرل الباحث في ىذه النتيجة تصديؽ لما سبؽ ذكره أنفا ،كخاصة فيما يتعمؽ بطبيعة العبلقة
بيف المتغيريف (الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية) إذ جاءت العبلقة بينيما ضعيفة.
 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مجمكعتي الرضا عف األداء الميني المرتفعة

كالمنخفضة لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب غزة تعزل إلى مجاالت الدرجة الكمية لمكفايات

اإلرشادية ،اإلعداد لمجمسة ،جمع المعمكمات ،ميارات المقابمة ،التشخيص ،الخطة اإل رشادية ،كاإلنياء
كالمتابعة ،كمف خبلؿ إطبلع الباحث عمى الكثير مف الدراسات المتعمقة باإلرشاد النفسي لـ يعثر عمى أم

دراسة تطرقت إلي كفايات كميارات اإلرشاد النفسي بالصكرة التي استعرضيا الباحث في ىذه الدراسة،
كعميو فإف الباحث يفسر عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مجمكعتي الرضا عف األداء
الميني المرتفعة كالمنخفضة تبعا لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا ،إلى أف االرتباط بيف الرضا عف األداء

الميني كالكفايات اإلرشادية جاءت ضعيفة ( ،)2926:كالى أف الكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الستة

المذككرة أنفا مرتبطة مع بعضيا البعض ،كأف نجاح المرشد/ة في تعمـ أحدىا أك كميا كالتدريب عمييا

كامتبلكيا كتطبيقيا قد يشعر أفراد عينة الدراسة بالرضا عف األداء الميني كأحيانا أخرل بعدـ الرضا،
كىذا ناتج عف أف درجة الرضا ىي بمثابة الفرؽ بيف ما يحققو الفرد فعبل كما يطمح إلى تحقيقو مف كجيو

نظره الخاصة ،كحسب ظركفو كقدراتو كامكانياتو ،كالى أف الرضا الكظيفي يحدث نتيجة اإلدراؾ الفردم
لمعمؿ كليس عمى أساس الحقائؽ المتعمقة بالعمؿ نفسو لكحده مف ناحية كمف ناحية أخرل فإف درجات

استخداـ الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات متقاربة إلى حد كبير كما رأينا في الجدكؿ رقـ
(.)86

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مجمكعتي الرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء

الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب غزة تعزل إلى مجاؿ مدارس اإلرشاد ،كذلؾ لصالح

مجمكعة الرضا المرتفع األداء الميني كما تبيف مف متكسطات كبل المجمكعتيف ،حيث كاف متكسط
المجمكعة المرتفعة أكبر مف متكسط المجمكعة المنخفضة ،كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف أفراد العينة ذكم
مجمكعة الرضا المرتفع يمجئكا إلى إتباع مدارس مختمفة في اإلرشاد النفسي حسب ما تقتضيو كؿ حالة

كالمدرسة التحميمية كاإلنسانية كالمعرفية ،أما أصحاب مجمكعة الرضا المنخفضة فيمجئكف في الغالب إلى
استخداـ مدرسة كاحدة كىي المدرسة السمككية بالتحديد حسب خبرة الباحث في المجاؿ اإلرشادم،

باعتبارىا األكثر استخداما كاألسيؿ تطبيقان حيث تعتمد عمى الثكاب كالعقاب.

 -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مجمكعتي الرضا عف األداء المرتفع كالمنخفض

عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب غزة تعزل إلى مجاؿ أساليب اإلرشاد كذلؾ
لصالح مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني كما تبيف مف متكسطات كبل المجمكعتيف ،كيفسر

الباحث ذلؾ بأف أفراد العينة ذكم مجمكعة الرضا المنخفضة يمجئكا إلى استخداـ األساليب التي تتناسب
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مع الكقت المتاح لدييـ (مدة الدكاـ المدرسي لميكـ الكاحد خمس ساعات) ،كىي بالغالب اإلرشاد الفردم
كالذم تستغرقو جمستو في المدرسة عمى أكثر تحديد ( )42دقيقة ،ألنو مف الصعب أف يجمس المرشد مع
المسترشد المدة المقررة لمجمسة الكاحدة كالتي تت اركح ما بيف ( )72-62دقيقة ،حتى ال تضيع عميو دركسو،
لدرجة أف بعض المدرسيف يرفضكف أحيانا السماح لممسترشد بالخركج مف الفصؿ الدراسي لحضكر الجمسة
اإلرشادية بحجة أىمية الدرس أك أف الدركس مرتبطة بعضيا البعض ،كقد يمجأ المرشد في ىذه الحالة

إلى استغبلؿ حصص الرياضة كالرسـ كالفسحة (ما بيف الحصص) في تطبيؽ الجمسة اإلرشادية مما

يزعج المسترشد كبالتالي يككف المردكد ليس بااليجابي ،كيمجأ المرشد كذلؾ إلى استخداـ الػتكجيو الجمعي،
حيث يستفيد مجمكعة كبيرة مف التبلميذ في كقت محدد ( )67دقيقة ،أما السيككدراما (التمثيؿ النفسي

المسرحي) ،كالتمثيؿ الجماعي المسرحي (السكسيكدراما) ،كلعب الدكر كاإلرشاد بالمعب فيي أساليب تحتاج
إلى جيد ككقت طكيؿ كعدد قميؿ مف الحاالت ناىيؾ عف أنيا تتطمب خبرة كتدريب كممارسة دائمة (

ميارات عالية).
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ثانيا :الخالصة:
يعتبر رضا الفرد عف طبيعة عممو األساس األكؿ لتحقيؽ تكافقو النفسي االجتماعي ،كما يمكف أف

يككف مؤش انر لنجاح الفرد في مختمؼ جكانب حياتو ،ككذلؾ تعتبر الكفايات ضركرية ليتمكف المرشد مف
أداء الدكر المنكط بو بكفاءة كاقتدار ،باعتبار أف اإلرشاد أصبح جزءا أساسيا في البرامج التعميمية في

جميع المراحؿ الدراسية ،كذلؾ بيدؼ مساعدة الفرد عمى تحقيؽ النمك السكم كالمتزف لمفرد حتى يبمغ تكافقا
كانسجاما أفضؿ مع ذاتو كمع محيطو المدرسي ،إذ تشكؿ العبلقات التربكية داخؿ المجاؿ المدرسي ليست

صكرة مصغرة لمعبلقات التي سيربطيا بغيره في المجتمع الكبير خاصة في ظؿ التغير السريع في الحياة
االجتماعية كاالقتصادية ،كتكفير المكارد البشرية المختمفة البلزمة لمتطمبات االرتقاء بالمجتمع في مختمؼ

المجاالت.

كانطبلقا مف ذلؾ ارتأت ك ازرة التربية كالتعميـ (حككمة) في قطاع غزة تكظيؼ عدد مف المرشديف

في السنكات األخيرة (يكاد يككف مرشد لكؿ مدرسة) لمقياـ بالعمؿ اإلرشادم ،كأعدت خططا عديدة

إلعدادىـ اإلعداد الميني ،كالعممي المناسب ،كتمكينيـ مف الكفايات البلزمة ألداء عمميـ عمى أكمؿ كجو،
كعمى الرغـ مف أىمية الرضا عف األداء الميني لممرشديف ،كدكره الحاسـ في نجاح كفشؿ العمؿ

اإلرشادم ،إال أننا نبلحظ عدـ االىتماـ بدراسة ىذا المكضكع دراسة تتناسب مع ما يشكمو مف أثر في
نجاح العممية التربكية كالتعميمية بصفة عامة ،كنجاح العمؿ اإلرشادم بصفة خاصة.
مع العمـ بأف معظـ الباحثيف كالمتخصصيف قد اتفقكا عمى أف الرضا الميني أك الكظيفي ىك أحد
أىـ العناصر التي تساعد عمى زيادة إنتاجية الفرد كديمكمة المؤسسة التي يعمؿ فييا كزيادة فاعميتيا

ككفايتيا ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد حظي مفيكـ الرضا الميني بتفسيرات متعددة نظ انر الختبلؼ كجيات

نظر الباحثيف ،فترل نظرية الحاجات اإلنسانية أف الفرد يسعى إلشباع حاجاتو كىذا اإلشباع يككف
بالتدرج ،مف الحاجات الدنيا إلى العميا ،كيترتب عمى عدـ اإلشباع أف يككف الفرد أقؿ قدرة عمى التكيؼ

كغير صحيح كظيفيا ،أما ألدرفر (نظرية الحاجة) فيؤكد عمى أف فشؿ الفرد في إشباع حاجاتو العميا يزيد

مف درجة دافعيتو إلشباع حاجات دنيا بديمة عف العميا ،كأما ىيرزبرغ فأكد عمى كجكد مجمكعتيف مف

العكامؿ ىي التي تحرؾ دافعية الفرد كتحقؽ لو الرضا الكظيفي ،كقد سمى المجمكعة األكلى بالعكامؿ
الدافعة كىي التي ترتبط بمككنات الكظيفة نفسيا ،كتشمؿ أىمية العمؿ بالنسبة لمفرد ،التقدير كاالنجاز
كاالحتراـ نتيجة االنجاز ،العمؿ نفسو ،كالترقي في السمـ الكظيفي ،كىذه العكامؿ ىي التي تسبب الرضا

الكظيفي ،كبالتالي فإف كجكد مثؿ ىذه العكامؿ في مكقؼ العمؿ ،يؤدم إلى الشعكر بالرضا كالقناعة لدل
العامميف ،كلكف غيابيا ال يؤدم إلى شعكر بعدـ الرضا ،كالمجمكعة الثانية سماىا بالعكامؿ الكقائية أك

الصحية كىى التي تتعمؽ بالظركؼ المحيطة أكثر مف مما تتعمؽ بمحتكل العمؿ (ظركؼ كبيئة العمؿ)

كتشمؿ سمسمة المنظمة كاداراتيا ،العبلقة المتبادلة بيف المشرفيف كالزمبلء ،الراتب المناسب ،اإلشراؼ
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الفني ،األمف الكظيفي ،الحياة الشخصية ،كظركؼ العمؿ المادية مف إضاءة كتيكية كح اررة ،كبالتالي فإف
عدـ كجكد مثؿ ىذه العكامؿ يسبب شعك انر بعدـ الرضا ،كلكف كجكدىا ال يشكؿ بالضركرة إحساسان أك

شعك انر بالرضا ،إنما يمنع حاالت عدـ الرضا.

كقسـ مكجريجكر األفراد لقسميف ،األكؿ سمبي أساسان كيطمؽ عمييا نظرية  xأك س كىك كسكؿ كال

يحب عممو كال يتحمؿ المسئكلية كيفضؿ التعميمات الرسمية كالعقاب كسيمة جيدة النجاز عممو خكفان منو

(العقاب) ،بينما الثاني إيجابي كيطمؽ عمييا نظرية  yأك ص ،كىك ينظر إلى العمؿ عمى أنو مصدر
لمراحة كاالطمئناف ،كيستطيع تكجيو كمراقبة ذاتو ،كيبحث عف المسئكلية كليس فقط يتقبميا ،كلديو قابمية

التخاذ ق اررات إبداعية ،أما الندم صاحب نظرية عممية المقاكمة فيؤكد عمى دكر العمميات الفسيكلكجية
في الحفاظ عمى حالة كجدانية متكازنة ،أم أف األساس السببي لمرضا ىك فسيكلكجي ،كيشمؿ الجياز
العصبي المركزم ،كقد استخدـ طريقة لقياس الرضا الكظيفي سماىا نظرية عممية المقاكمة كالتي تعنى أف

رضا الفرد عف مكافأة محددة سكؼ يتغير بطريقة منتظمة مع مركر الزمف ،رغـ أف ىذه المكافأة نفسيا
تبقى ثابتة ،كيرل فركـ (نظرية التكقع) أف الرغبة القكية أك الميؿ لمعمؿ بطريقة معينة يعتمد عمى قكة

التكقع بأف ذلؾ العمؿ أك التصرؼ ستتبعو نتائج معينة.

كيؤكد ىكمانز في نظرية العدالة في التكزيع عمى ارتفاع كزيادة دافعة الفرد نحك العمؿ في حاؿ
تكفر مستكل جيد مف رضا الفرد عف العمؿ كالذم يتكفر مف العدالة في الحكافز ،كالعكس يحدث عندما ال
تككف ىناؾ عدالة ،كنظرية اليدؼ لمعالـ أدكيف لكؾ ،إذ تقكـ فكرتيا عمى أف كضع األىداؼ يشكؿ سببا

ميما في زي ادة األداء ،أم أف أىداؼ الفرد التي يتـ تحديدىا بشكؿ كاضح كيتـ إدراكيا بكضكح تعد

األساس الميـ لتحديد مقدار كدرجة الدافعية نحك إنجاز المياـ ،كذلؾ بسبب أف األىداؼ ىي التي تكجو

أفكار العامميف كأعماليـ ،فعندما يشارؾ المكظفكف في كضع أىداؼ المؤسسة ،سكؼ يككف ىناؾ قبكؿ
ليا حتى الصعب منيا ،كيعتبر سكينر أف سمكؾ اإلنساف ما ىك إال استجابة لمثير خارجي ،كالسمكؾ الذم
يعزز بالمكافأة يستمر كيتكرر ،بينما السمكؾ الذم ال يعزز سيتكقؼ كال يتكرر ،أما فيكتكر لكؾ (نظرية

القيمة) فيرل أف المحددات الرئيسية لمرضا عف العمؿ ىي قدرة ذلؾ العمؿ عمى تكفير العكائد ذات القيمة
كالمنفعة العالية لكؿ فرد عمى حده ،كأنو كمما استطاع العمؿ تكفير العكائد ذات القيمة لمفرد كمما كاف

راضيا عف العمؿ.

كيتضح مما سبؽ عدـ كجكد نظرية شاممة تفسر جميع حاالت الرضا أك عدمو بؿ تكجد عدة

نظريات تمثؿ كجيات نظر متباينة ذات منطمقات نظرية مختمفة ،كأف كؿ نظرية مف النظريات السابقة
حاكلت تفسير السمكؾ اإلنساني كدافعيتو كدرجة رضاه كطرؽ تحفيزه مف زاكية محددة كذلؾ مف أجؿ

الكصكؿ إلى أفضؿ أداء كزيادة الكفاءة اإلنتاجية ،كاف كانت جميعيا قد ركزت عمى المفاىيـ األساسية
لمرضا كالحاجات كالرضا كالرغبات كاإلشباع باعتبارىا مضاميف أساسية لمرضا ،كبذلؾ فإف كؿ منيا ليا
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سمبياتيا كايجابياتيا ،كعميو فإف الباحث يكصي قادة المؤسسات التربكية كغيرىا أال يتقيدكا بنظرية كاحدة،
بؿ يمكنيـ االستفادة مف كؿ ىذه النظريات في تكجيو سمكؾ المرشديف لمساعدتيـ عمى الشعكر بالراحة

كاالطمئناف كيزيد مف كفاءتيـ اإلنتاجية ،كمما سبؽ ذكره تبمكرت فكرة ىذه الدراسة.

مبررات الدراسة:
إف الحاجة الممحة لكجكد برامج التكجيو كاإلرشاد ،ككجكد المرشد النفسي القادر عمى خدمة
المسترشديف لو العديد مف الدكافع كالمبررات ،كىذه المبررات كالعكامؿ ساعدت عمى ضركرة كجكد المرشد

النفسي الذم يمتمؾ الكفايات التي تؤىمو لمقياـ بالدكر المنكط بو عمى أكمؿ كجو ،ككذلؾ مف أجؿ التعرؼ
عمى المرشد النفسي كخصائصو كأدكاره ،كالمعكقات التي تعكقو أثناء عممو كاألىداؼ التي يسعى إلى
تحقيقيا ،كماىية الخدمات التي يقدميا ،باعتبار أف ىذه المينة حديثة بعض الشيء في ببلدنا العربية،

كعبلقة ىذا (المرشد ككفاياتو) بمدل رضاه عف عممو بمجاالتو الخمس المحددة في الدراسة الحالية ،كؿ

ذلؾ كغيره يكلّد لدينا مبرر حقيقي كدافع ضركرم ،نحك تناكؿ ىذا المكضكع بشيء مف التفصيؿ لنتعرؼ

معان ،عمى طبيعة الظركؼ التي يشتغؿ فييا المرشد النفسي في مدارسنا اليكـ ،حتى نستطيع الكقكؼ عمى
نقاط الضعؼ كالعمؿ عمى تطكيرىا كاصبلحيا ،كعمى نقاط القكة كتعزيزىا ،كالنمك كالرقي بمينة التكجيو
كاإلرشاد النفسي ،إلى أفضؿ مستكل ممكف ،ىادفيف إلى كصكؿ األفراد الذيف تقكـ عمييـ ىذه الخدمات،

إلى أعمى مستكيات الصحة النفسية مف خبلؿ ىذه الدراسة كغيرىا مف الدراسات ،التي تعطى الكثير مف
االىتماـ لمعممية اإلرشادية كالمرشد النفسي.
كانطبلقا مما سبؽ فاف الدراسة الحالية تحاكؿ إلقاء الضكء عمى الرضا عف األداء الميني لدل

المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة كعبلقتو بالكفايات اإلرشادية ( نمكذج المرحمة اإلعدادية في
جنكب قطاع غزة) ،حيث أف مقكمات النجاح في العمؿ اإلرشادم تتطمب كؿ مف الرضا عف األداء

الميني كامتبلؾ كاستخداـ الكفايات اإلرشادية ،كالتي يجب أف تتكفر في المرشد حتى يتمكف مف أداء

الدكر المنكط بو عمى أكمؿ كجو.
كبعد دراستي لممادة العممية كاألدبيات المتخصصة كاالطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة

المتعمقة بمكضكع الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية باعتبار المتغير األكؿ كىك الرضا عف
األداء الميني مصدر شعكر المرشد/ة بالقناعة كاالرتياح كالسعادة نحك عممو اإلرشادم ،ألف الرضا عف

األداء الميني يرتبط بالنجاح في العمؿ كبقدرة العمؿ عمى إشباع حاجات المرشد ،كبالتالي فيك مؤشر قكم
لتحقيؽ تكافقو النفسي االجتماعي ،كما أنو يمكف أف يككف مؤش انر لنجاح الفرد في مختمؼ جكانب حياتو.
كباعتبار المتغير الثاني كىك الكفايات اإلرشادية منيجان تربكيان كارشاديان حديث االستخداـ في ببلدنا

العربية عامة كفي قطاع غزة خاصة ،مما قد يسيـ في تحسيف العممية التعميمية التعممية كينمي درجة
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التحصيؿ الدراسي كيرفع مف مستكل التبلميذ في كافة المجاالت الصحية كاالجتماعية كالنفسية ،إذ يعتبر
المرشد أصؿ مجتمع دراستنا الحالية كمصدر إشكاليتيا ،كالذم ال يستطيع أف يقدـ خدماتو كال يحقؽ
أىدافو إال بتكفر البيئة المناسبة لو كامتبلكو لمجمكعة كافية مف الكفايات كالميارات البلزمة عمى إتماـ

عممو بكفاءة كاقتدار ،كمف ىنا تبمكرت إشكالية الدراسة.
إشكالية الدراسة:

تمثمت إشكالية الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي:
ىؿ تكجد عبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات أفراد

عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة؟

كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 ىؿ تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاعغزة باختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص

الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟"

 ىؿ تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزةباختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب؟"

 ما ىي نكعية العبلقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديفكالمرشدات أفراد عينة الدراسة في جنكب قطاع غزة؟

فرضيات الدراسة:

تتمثؿ فرضيات الدراسة بما يمي:

 تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزةباختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.

 تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزةباختبلؼ متغيرات :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي،

مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.

 تكجد عبلقة ارتباطيو بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية لدل المرشديفكالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
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الطريقة كاإلجراءات:
أكال :منيج الدراسة:
نيج الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي أك بحكث العبلقة الذم يعتمد عمى جمع

البيانات مف خبلؿ المقاييس كتبكيبيا كتحميميا كمف ثـ التحقؽ مف صحة الفرضيات كالكصكؿ إلى النتائج
كتفسيرىا ،كيعتبر ىذا المنيج طريقة في البحث عف الحاضر لئلجابة عف تساؤالت محددة دكف تدخؿ مف

الباحث في ضبط المتغيرات أك إدخاؿ معالجات جديدة ،كانما يدرس ما ىك مكجكد أك كائف ،كيستطيع
التفاعؿ معيا ككصفيا كتحميميا( .دياب(82 :2003 ،

باعتبار أف المنيج ىك الكسيمة التي يستخدميا الباحث لتناكؿ الظاىرة بما يساعد عمى فيميا

كتفسيرىا ،كنظ انر لتعدد المناىج في إجراء البحكث كالدراسات في العمكـ اإلنسانية ،فإف طبيعة كمكضكع
الدراسة كاليدؼ منو ىك الذم يحدد البيانات المراد جمعيا كطبيعة المنيج في إجراء الدراسة.
ثانيا :مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف المرشديف كالمرشدات النفسييف كالتربكييف بالمدارس الحككمية

كالمؤسسات غير الحككمية (األىمية) لمعاـ الدراسي  4234 -4233في جنكب قطاع غزة (رفح كخاف
يكنس).
ثالثان :عينة الدراسة:
تككنت عينة الدراسة مف ( )367مرشدا مف الجنسيف في رفح كخاف يكنس جنكب قطاع غزة ،كقد
تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة ،كاستخدـ الباحث ىذا النكع مف العينات لضماف الحصكؿ عمى

عينة ممثمة غير متحيزة ليس لمباحث أم دخؿ في اختيار مفرداتيا.
رابعا :حدد البحث بدراسة المتغيرات التالية:
 الرضا عف األداء الميني متغير تابع.
 الكفايات اإلرشادية باعتباره متغير مستقؿ.

 متغيرات مستقمة كسيطة كىي :العمر ،النكع ،الحالة االجتماعية ،المؤىؿ العممي ،التخصص
الدراسي ،مكاف التخرج ،درجة التخرج ،طريقة التكظيؼ ،مكاف العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب.
خامسا :أساليب التحميؿ اإلحصائي:
لمتحقؽ مف صحة أسئمة الدراسة ،قاـ الباحث بتفريغ كتحميؿ بيانات المقياسيف أدكات الدراسة مف

خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  ،)spss( Statistical Package for the Social Sciencesكاستخدـ
3;6

الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كتفسيرىا ،الخاتمة ،مقترحات الدراسة كالتكصيات

مجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات ،كاستخدـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية لمعالجة
البيانات كىي:
 التك اررات كالنسب المئكية.
 اختبار ألفا كركنباخ  Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االختبار.
 معامبلت االرتباط ( بيرسكف)  Pearsonلقياس درجة االرتباط كصدؽ االستبانة الداخمي
لمفقرات ،كلدراسة العبلقة بيف المتغيرات.

 اإلحصاء الكصفي التحميمي :كيشمؿ مقاييس النزعة المركزية ( المتكسطات الحسابية
كاالنحرافات المعيارية كالتبايف).

 اإلحصاء االستداللي :كيشتمؿ عمي بعض االختبارات مثؿ:


اختبار ت البارامترم (One sample t test .) Test-T



اختبار ت البارامترم ( Independent Sample T -Test .) T- Test

 اختبار تحميؿ التبايف األحادم (  ) One Way ANOVAلمعرفة إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف ثبلث مجمكعات أك أكثر مف البيانات الترتيبية.

 تحميؿ المقارنات البعدية باستخداـ (اختبار تككى ،أسمكب .)lsd

معكقات الدراسة:
أجريت الدراسة الحالية في ظؿ العديد مف المعكقات المتعمقة بأفراد عينة الدراسة كطبيعة

المؤسسات التي ينتمكف ليا ،كمف الصعكبات التي كاجيت الباحث خبلؿ فترة إجرائو الدراسة:

 .3عدـ تمقى الرد مف إدارة ككالة الغكث الدكلية عمى طمب الباحث الخاص بالسماح لو بتطبيؽ
أدكات الدراسة عمى أفراد عينة الدراسة في مدارسيا المختمفة في جنكب قطاع غزة ،مما حاؿ دكف التطبيؽ

عمى مرشدم كمرشدات مدراس الككالة كاقتصر األمر عمى مرشدم كمرشدات المدارس الحككمية
كالمؤسسات غير الحككمية.
 .4صعكبة في إقناع عدد مف المرشديف كالمرشدات بضركرة تعبئة االستبانة (المقاييس) ،لعدـ

تفرغ بعضيـ بحسب مزاعميـ ،كخشية البعض اآلخر أف يككف لذلؾ نتائجو السمبية عمى كضعيـ كمسارىـ
الكظيفي ،خاصة بعدما قاـ الباحث كآخركف بإجراء دراسة حكؿ بعض فنيات المقابمة اإلرشادية كعبلقتيا
بمستكل األداء الميني لممرشديف التربكييف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة ،ككانت النتائج التي

تكصؿ ليا الباحث مكضكع لمنقاش في الك ازرة بيدؼ االرتقاء بمستكل مرشدييـ.
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 .5صعكبات في عممية استرجاع المقاييس ممف شمميـ المسح كالدراسة؛ لعدـ قناعة بعضيـ
بجدكل مثؿ ىذه الدراسات ،كالتحفظ عمى بعض المعمكمات مف قبؿ البعض اآلخر ،كنتيجة ليذا تـ

استرجاع ( )37:استبانة فقط مف أصؿ ( )422استبانة ،كبعد ذلؾ كجد الباحث ( )35استبانة غير
صالحة (لـ يجيب المفحكص عمى كؿ أسئمة اإلستبانة) ،ليبقى العدد اإلجمالي لعينة الدراسة (.)367

نتائج الدراسة:
لقد تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج يمكف تقديـ أىميا كفؽ المتغيرات الرئيسية ليا عمى

النحك التالي:

أكالن :الرضا عف األداء الميني:
 تتفاكت مستكيات الرضا عف األداء الميني في مجاالت الرضا عف األداء الميني الخمسة لدلالمرشديف كالمرشدات تبعا لمدرجة الكمية حيث جاء ترتيب مجاالت الرضا عف األداء الميني
عمى التكالي كما يمي :مجاؿ الرضا عف النمك الكظيفي في المرتبة األكلى ،ثـ مجاؿ الرضا

عف طبيعة العمؿ ،فمجاؿ الرضا عف عبلقات العمؿ ،كفي المرتبة الرابعة مجاؿ الرضا عف

األجكر ،كأخي انر مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ في المرتبة الخامسة.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكميةلمرضا عف األداء الميني كمجاالتو الفرعية الخمسة تبعا إلى متغيرات العمر ،النكع ،الحالة

االجتماعية ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ كسنكات الخبرة.
ثانيان :الكفايات اإلرشادية:

 تتفاكت مستكيات الكفايات اإلرشادية في مجاالتيا الفرعية الثمانية لدل المرشديف كالمرشداتتبعا لمدرجة الكمية حيث جاءت بالترتيب كما يمي :مجاؿ ميارات المقابمة بمتكسط (،)20.29

مجاؿ مدارس اإلرشاد بمتكسط ( ،)15.00مجاؿ اإلعداد لمجمسة بمتكسط ( ،)12.03مجاؿ
الخطة اإلرشادية بمتكسط ( ،)10.18مجاؿ التشخيص بمتكسط ( ،)9.54مجاؿ جمع

المعمكمات بمتكسط ( ،)8.59مجاؿ اإلنياء كالمتابعة بمتكسط ( ،)7.40كفي المرتبة األخيرة
جاء مجاؿ أساليب اإلرشاد بمتكسط (.)6.35

 يستخدـ المرشديف كالمرشدات الكفايات اإلرشادية مكضع الدراسة بدرجة عالية ،إذ تراكحتدرجات استخداميـ ليذه الكفايات ما بيف المتكسط المرتفع كالعالي.

 -ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  )0.05 =αفي مستكل الدرجة الكمية

لمكفايات اإلرشادية كمجاالتيا الفرعية الثمانية تعزل إلى متغيرات العمر ،الحالة االجتماعية،
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المؤىؿ العممي ،التخصص الدراسي ،مكاف التخرج ،طريقة التكظيؼ كسنكات الخبرة ،النكع،
درجة التخرج ،مكاف العمؿ كالراتب.
 يمتمؾ أفراد عينة الدراسة مف المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،بدرجة عالية مفالرضا عف األداء الميني ،إذ بمغت نسبة الرضا المنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف

كالمرشدات ( )%4;92بمتكسط حسابي ( ،)47.48أما نسبة الرضا المرتفع عف األداء الميني

فبمغت ( ،)%9392بمتكسط حسابي (.)53.68

 -تتفاكت نسب استخداـ المرشديف كالمرشدات لمكفايات اإلرشادية في جنكب قطاع غزة ،إذ بمغ

عدد الذيف يمارسكف الكفايات اإلرشادية بصكرة منخفضة ( )52مرشدان كمرشدة بمتكسط

حسابي قدره ( ،)81.46كبمغ عدد بمغ عدد الذيف يمارسكف الكفايات اإلرشادية بصكرة مرتفعة
( )337مرشدان كمرشدة بمتكسط حسابي قدره (.)91.48
ثالثان :العالقة بيف الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية:
 -يمتمؾ المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة ،درجة عالية مف الرضا عف األداء الميني،

إذ بمغت نسبة الرضا المنخفض عف األداء الميني لدييـ ( )%4;92بمتكسط حسابي

( ،)47.48أما نسبة الرضا المرتفع عف األداء الميني فبمغت ( ،)%9392بمتكسط حسابي
(.)53.68

 -تتفاكت نسب استخداـ المرشديف كالمرشدات لمكفايات اإلرشادية في جنكب قطاع غزة ،إذ بمغ

عدد الذيف يمارسكف الكفايات اإلرشادية بصكرة منخفضة ( )52مرشدان كمرشدة بمتكسط

حسابي قدره ( ،)81.46كبمغ عدد بمغ عدد الذيف يمارسكف الكفايات اإلرشادية بصكرة مرتفعة

( )337مرشدان كمرشدة بمتكسط حسابي قدره (.)91.48

 تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية (ضعيفة) بيف الرضا عف األداء الميني كالكفاياتاإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
 تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف جميع مجاالت الرضا عف األداء الميني كالدرجةالكمية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب قطاع غزة.
 -ال تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف مجمكعة الرضا المنخفض عف األداء الميني

كالدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ،بينما تكجد عبلقة ارتباطيو دالة إحصائية بيف مجمكعة

الرضا المرتفع عف األداء الميني كالدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية لدل المرشديف كالمرشدات

في جنكب قطاع غزة.
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 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتيالرضا المرتفع كالمنخفض عف األداء الميني لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب غزة تعزل

إلى مجاالت الدرجة الكمية لمكفايات اإلرشادية ،اإلعداد لمجمسة ،جمع المعمكمات ،ميارات

المقابمة ،التشخيص ،الخطة اإلرشادية كاإلنياء كالمتابعة.

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ( )0.05 =αفي مستكل مجمكعتي الرضاعف األداء الميني المرتفعة كالمنخفضة لدل المرشديف كالمرشدات في جنكب غزة تعزل إلى

مجالي أساليب اإلرشاد كمدارس اإلرشاد ،كذلؾ لصالح عمى التكالي مجمكعة الرضا
المنخفض ،مجمكعة الرضا المرتفع.
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ثالثان :التكصيات:
بناء عمى نتائج الدراسة الحالية ،كفي ضكء األطر النظرية لمتغيرات الدراسة كخبرات السابقيف في

الدراسات السابقة ،يقدـ الباحث بعض التكصيات التي قد يستفيد منيا القائميف عمى اإلرشاد التربكم
كالنفسي في المدارس كالمؤسسات األىمية ككذلؾ المرشديف النفسييف كىي تتضمف ما يمي:

 تعزيز الشعكر باألمف كاالستقرار الكظيفي كذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى حسف نكايا اإلدارة تجاه

العامميف حيث تبيف مف نتائج الدراسة الحالية كجكد عدد كبير مف أفراد عينة الدراسة يشعركف

بالرضا بدرجة متكسطة.

 زيادة المكافآت كالركاتب كاألجكر بالشكؿ الذم يتناسب مع طبيعة الحياة االقتصادية في سبيؿ
الحد مف ظاىرة عدـ الرضا الدائمة ،كبالتالي ترسيخ الشعكر بأىمية الحرص عمى المؤسسة

التي ينتمي ليا ،كتقديـ الخدمات المنكطة بو عمى أكمؿ كجو.

 ت أىيؿ المرشديف تأىيبل أكاديميا كعمميا ،كذلؾ مف خبلؿ مقررات دراسية تمنح المرشد معارؼ
متعددة متجددة ،مع التركيز عمى مقرر التدريب الميداني ،باعتباره األداة األكثر قدرة عمى رفع

كفاءة كفعالية المرشديف.

 التأكيد عمى كجكد قيادات إدارية كفنية كاعية كمدركة كتمتمؾ الميارات كالكفايات اإلدارية
كالفنية المناسبة لتذليؿ كثير مف الصعكبات التي تكاجو العامميف في مجاؿ اإلرشاد النفسي.

 ضركرة االىتماـ بالدكرات التدريبية (نظريا ،عمميا) لجميع المرشديف أثناء الخدمة في مختمؼ
الجكانب المتعمقة بعمميـ خاصة في ميارات المقابمة اإلرشادية؛ مع تحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ
كتبادؿ الخبرات بيف الجيات ذات الصمة.

 تكفير القائميف عمى المرشديف في الحككمة ،كالمؤسسات غير الحككمية كغيرىما ،لمظركؼ
المبلئمة كاالحتياجات األساسية لمعمؿ اإلرشادم كالقياـ بدراسة ميدانية تغطى ىذا الجانب

بتفاصيمو مف أجؿ الكقكؼ عمى النكاقص كبالتالي مساعدة المرشديف عمى أداء مياميـ بصكرة

جيدة.
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رابعان :المقترحات:
استكماالن لمجيد الذم بذلو الباحث ،كفي ضكء ما انتيى إليو مف دراستو ،يؤكد عمى إمكانية القياـ

بدراسات أخرل في مجاؿ دراستو الحالية ،كالتي تتناكؿ الرضا عف األداء الميني كالكفايات اإلرشادية التي

يجب أف يمتمكيا كؿ مرشد مف عدة جكانب كذلؾ لتدعيـ نتائج الدراسة الحالية أك رفضيا ،كليذا فيك
يضع بيف أيدم الباحثيف بعض المكاضيع التي يرل الباحث بأنيا مكضع اىتماـ كبير كالتي يأمؿ أف تككف

انطبلقة لبداية جيد بحثي منظـ في مجاؿ البحكث ،فتساىـ في النيكض بالطالب كالمرشد كالمؤسسة،
فيقترح الباحث ما يمي-:
 إجراء دراسة حكؿ كفايات المرشد التربكم في قطاع غزة في الجكانب التالية( :المعرفة
بالميارة ،التدريب عمى الميارة ،القدرة عمى ممارسة الميارة ،الممارسة الفعمية).

 إجراء دراسة لمعرفة مدل امتبلؾ القائميف عمى طمبة اإلرشاد النفسي (محاضريف ،مدربيف)،
لميارات المقابمة اإلرشادية ،كطرح األسئمة ،اإليحاء ،التفسير ،تطبيؽ االختبارات...الخ.

 إجراء دراسة حكؿ المعيقات التي تكاجو المرشديف في قطاع غزة ،كسبؿ التغمب عمييا.
 إجراء دراسة حكؿ تتناكؿ االتجاىات نحك اإلرشاد النفسي كارتباطيا ببعض المتغيرات.

 إجراء دراسة حكؿ دكر اإلرشاد النفسي في خفض درجة المشكبلت النفسية لدل التبلميذ
بمختمؼ مراحميـ التعميمية.

 إجراء دراسة حكؿ مدل حاجة التبلميذ في الكميات بجميع مستكياتيا إلى إنشاء مراكز لئلرشاد
النفسي؛ لمعرفة أىـ المشكبلت التي يعاني منيا التبلميذ كتقديـ الخدمة المناسبة لكؿ منيـ.
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قائمة المراجع:
أكالن -:الكتب العربية:
 -3ابف منظكر ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ (" :)1996لساف العرب" ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت.
 -4أبك أسعد ،أحمد كعبد المطيؼ ،أحمد (" :)2009اإلرشاد المدرسي" ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -5أبك أسعد ،أحمد كاليكارم ،لمياء (" :)2008التكجيو التربكم كالميني" ،الطبعة األكلى ،دار الميسرة،
عماف ،األردف.
 -6أبك أسعد ،أحمد كعربيات ،أحمد (" :)2009نظريات اإلرشاد النفسي كالتربكم" ،الطبعة األكلى ،دار
الميسرة.
 -7أبك جادك ،صالح محمد عمى (" :)2007عمـ النفس التطكرم (الطفكلة كالمراىقة)" ،الطبعة الثانية،
دار الميسرة.
 -8أبك جربكع ،عبلء الديف عيسي (" :)2005مدم فاعمية برنامج مقترح في اإلرشاد النفسي لتخفيؼ
كصمة المرض النفسي المرتبطة بالعالج النفسي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية،

غزة.
 -9أبك حماد ،ناصر الديف (" :)2006دليؿ المرشد التربكم ( دليؿ ميداني)" ،الطبعة األكلى ،عالـ الكتب
الحديث ،عماف.
 -:أبك رمضاف ،نجكل نعيـ دركيش (" :)2004قياس مستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف في الجامعات
الفمسطينية في قطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

; -أبك عطية ،سياـ دركيش (" :)2002مبادئ اإلرشاد النفسي" ،الطبعة الثانية ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع.
 -32أبك شمالة ،ابراىيـ فرج (" :)4232مدل الرضا الكظيفي لدل اإلدارييف في مؤسسات القطاع العاـ
الفمسطيني" ،بحث مقدـ لمؤتمر اإلصبلح كالتطكير اإلدارم الثاني ،ديكاف المكظفيف العاـ ،غزة.

 -33أبك شيخة ،نادر (" :)4222إدارة المكارد البشرية" ،ط  ،3عماف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
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 -34أبك غالي ،عطاؼ كبسيسك ،نادرة غازم (" :)2009التكافؽ الميني كعالقتو بأساليب إدارة الصراع
لدل مديرم المدارس الثانكية في محافظات غزة" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات

اإلنسانية) المجمد( ،)39العدد (،)4

يكنيك/http://www.iugaza.edu.ps/ara/research،

 -35أبك مصطفى ،نظمى عكدة (" :)2008دراسة ميدانية عمى عينة مف طالب اإلرشاد النفسي نحك

اختصاص اإلرشاد النفسي في كمية التربية جامعة األقصى" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،سمسمة

الدراسات اإلنسانية ،المجمد ) ،(16العدد ( ،)4يكنيو ،غزة.
 -36أبك يكسؼ ،محمد جدكع (" :)2008فعالية برنامج تدريبي لتنمية الميارات اإلرشادية لدل المرشديف
النفسييف في مدارس ككالة الغكث بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.
 -37أحمد ،حسف محمد إبراىيـ (" :)2007الرضا الكظيفي لدل القائـ باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية،
دراسة ميدانية في قطاع غزة" ،دراسة ماجستير غير منشكرة ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -38اإلدارة العامة لئلرشاد كالتربية الخاصة (" :)2012تقرير عف اإلرشاد كالتربية الخاصة في المدارس"،
ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،غزة.

/http://www.iugaza.edu.ps/ara/research

 -39أسعد ،محمد محمد كرسبلف ،نبيؿ إسماعيؿ (" :)3;:4الرضا الكظيفي لمقكل البشرية العاممة في
المممكة العربية السعكدية" ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،كمية االقتصاد كاإلدارة ،مركز البحكث كالتنمية،

جدة.
 -3:األسمر ،نيمة ريمكف (" :)2000أثر برنامج إرشاد جمعي في تحسيف ميارة المرشد الزميؿ عمى
التكاصؿ كمساعدة الطمبة الذيف يكاجيكف مشكالت تكيؼ مدرسي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
; -3األغا ،إحساف (" :)1997البحث التربكم (عناصره كمناىجو)" ،الطبعة الثانية ،مطبعة مقداد ،غزة.
 -42آؿ ناجي ،محمد (" :)2004تطبيؽ نظرية ىيرزبيرج لقياس الرضا عف العمؿ في التعميـ الثانكم
بمنطقة اإلحساء اإلدارة العامة" ،العدد ) ،(80معيد اإلدارة العامة ،الرياض.

 -43أكزل ،أحمد (" :)1994المراىؽ كالعالقات المدرسية" ،منشكرات مجمة عمكـ التربية ،الشركة المغربية
لمطباعة كالنشر ،الرباط ،المغرب.
 -44أكزم ،أحمد (" :)2009كفايات التمييف التربكم التعميمي" ،الطبعة األكلى ،مجمة عمكـ التربية ،العدد
( ،)32مطابع النجاح الجديدة ،الدار البيضاء.
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 -45بالبيد ،مفرج بف عبدا﵀ بف احمد (422:ػ) "التفاؤؿ كالتشاؤـ كعالقتيما بالرضا الكظيفي لدل عينة
مف المرشديف المدرسييف بمراحؿ التعميـ العاـ بمحافظة القنفذة" ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل،

المممكة العربية السعكدية.
 -46بدر ،حامد (" :)1983الرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف بكمية التجارة كاالقتصاد
كالعمكـ السياسية بجامعة الككيت" ،مجمة العمكـ االجتماعية العدد ( ،(23المجمد ( ،(1السنة ).)11

 -47البدراني ،بدر (" :)2007قيـ الثقافة التنظيمية السائدة في المدارس الثانكية لمبنيف في المدينة
المنكرة كعالقتيا بالرضا الكظيفي لممعمميف مف كجية نظرىـ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ

اإلدارة التربكية كالتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

 -48بف العزمية ،عبلؿ كآخركف (" :)2009المعجـ المكحد لمصطمحات التقييـ /التقكيـ التربكم ،المنظمة
العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،مكتب تنسيؽ التعريب ،الرباط.
 -49بكصحابي ،محمد (" :)2007تربية المستقبؿ كرىاف عمى تحقيؽ التنمية البشرية" ،مجمة عمكـ
التربية  ،دكرية مغربية نصؼ سنكية العدد) ، (33مارس.
 -4:التكيجرم ،محمد إبراىيـ (" :)1988المكاقؼ الكظيفية كالرضا الكظيفي لمعامميف مف السعكدييف

كغير السعكدييف في الشركات متعددة الجنسيات (دراسة ميدانية مقارنة)" ،المجمة العربية لئلدارة مج

( ،)12العدد(.(3

; -4جامعة القدس المفتكحة (;;;" :)3الصحة كالرعاية النفسية" ،جامعة القدس المفتكحة ،القدس،
فمسطيف.
 -52الجمؿ ،سمير (" :)2010مستكل الرضا الكظيفي لدم اإلدارييف في المديريات التربية كالتعميـ في

الضفة الغربية" -فمسطيف (دراسة ميدانية) ،مجمة جامعة الخميؿ لمبحكث ،جامعة الخميؿ ،المجمد

الخامس ،العدد األكؿ.
 -53حبيب ،مجدم (" :)1996الخجؿ لدل عينة مف المراىقيف ،دراسة تحميمو تنبؤية باستخداـ بطارية
المكقفي" ،المجمة المصرية لمتقكيـ التربكم ،المجمد ( )4العدد ( ،)1القاىرة.

 -54حجك ،مسعكد عبد الحميد عبد الحميد (" :)1997الرضا عف المينة لدل معممي كمعممات مدارس
المرحمة األساسية العميا الحككمية في محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة

اإلسبلمية غزة.
 -55حرز ا﵀ ،أشرؼ رياض (" :)2007مدم مشاركة معممي الثانكية في اتخاذ الق اررات كعالقتو برضاىـ
الكظيفي" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 -56الحريرم ،رافدة كاإلمامي ،سمير(" :)2011اإلرشاد التربكم كالنفسي في المؤسسات التعميمية"،
الطبعة األكلى ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.
 -57حسنيف ،طو عبد العظيـ (" :)2004اإلرشاد النفسي (النظرية  -التطبيؽ -التكنكلكجيا)" ،الطبعة
األكلي ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -58حكيـ ،عبد الحميد بف عبد المجيد (" :)2009الرضا الكظيفي لدل معممي التعميـ العاـ كمعممي
الفئات الخاصة مف الجنسيف -دراسة مقارنة"،

https://www.google.jo/search?/complete/search?clien

 -59الحمك ،محمد كفائي (" :)2007عمـ النفس التربكم (نظرة معاصرة)" ،الطبعة الخامسة ،مطبعة
الرنتيسي لمطباعة كالنشر ،غزة.
 -5:حمادة ،كليد عبد الكريـ (" :(2004اإلرشاد المدرسي" ،بدكف طبعة ،دمشؽ.
; -5حمدم ،نزيو كأبك طالب ،صابر سعدم (" :)1999اإلرشاد كالتكجيو في مراحؿ العمر المختمفة"،
منشكرات جامعة القدس المفتكحة ،الطبعة األكلي ،عماف ،األردف.
 -62حمدم ،نزيو كآخركف (" :)1992التكيؼ كرعاية الصحة النفسية" ،منشكرات جامعة القدس
المفتكحة" ،الطبعة األكلي ،عماف ،األردف.
 -63الحكاجرم ،أحمد محمد كآخركف (" :)2012دكرة مديرم المدارس في اإلرشاد كالتربية الخاصة،
اإلدارة العامة لئلرشاد كالتربية الخاصة" ،ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ،غزة.
 -64حكيحي ،مركاف أحمد (" :)2008أثر العكامؿ المسببة لمرضا الكظيفي عمي رغبة العامميف في
االستمرار بالعمؿ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -65الحياني ،عاصـ محمكد ندا (" :)1989اإلرشاد التربكم كالنفسي" ،جامعة المكصؿ ،مديرية دار
الكتب.
 -66الخالدم ،عطا ا﵀ فؤاد (" :)2008قضايا إرشادية معاصرة" ،الطبعة األكلى ،دار صفاء ،عماف.
 -67الخطيب ،صالح )" :(2003اإلرشاد النفسي في المدرسة أسسو -نظرياتو -تطبيقاتو" ،الطبعة
األكلى ،دار الكتاب الجامعي ،اإلمارات العربية المتحدة
 -68الخطيب ،محمد جكاد (" :)1998التكجيو كاإلرشاد بيف النظرية كالتطبيؽ" ،الطبعة األكلي ،مطابع
المنصكرة ،غزة.
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 -69خميؿ ،جكاد محمد الشيخ

كشرير ،عزيزة عبد ا﵀ (" :)2008الرضا الكظيفي كعالقتو ببعض

المتغيرات (الديمكغرافية) لدل المعمميف كمية التربية" ،مجمة الجامعة اإلسبلمية ،غزة( ،سمسمة
الدراسات اإلنسانية) ،المجمد ) ،)16العدد األكؿ ،ص 711 - 683يناير.
 -6:خميؿ ،رسمية عمى (" :)1986اإلرشاد النفسي" ،الطبعة األكلى ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة،
مصر.
; -6الخيرم ،حسف بف حسف بف عطاس (" :)2008الرضا الكظيفي كدافعية االنجاز لدل عينة مف
المرشديف المدرسييف بمراحؿ التعميـ العاـ بمحافظتي الميث كالقنفذة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة،

كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -72دائرة اإلحصاء المركزية الفمسطينية (" :)3;;9المسح الديمغرافي لمضفة الغربية كقطاع غزة"،
سمسمة تقارير المكاضيع رقـ (.)3
 -73الداىرم ،صالح حسف (" :)2000مبادئ االرشاد النفسي كالتربكم" ،الطبعة األكلى ،دار المندم
كمؤسسة حمادة ،إربد ،األردف.
 -74الداككد ،عبد الرحمف (" :)2005الرضا الكظيفي لدل مشرفي إسكاف الطالب في جامعتي اإلماـ
محمد بف سعكد اإلسالمية كالممؾ سعكد كعالقتو بالمناخ التنظيمي" ،مجمة كمية المعمميف ،مج (،)5

العدد (.)1
 -75دبكر ،عبد المطيؼ كالصافي ،عبد الحكيـ (" :)2007اإلرشاد المدرسي بيف النظرية كالتطبيؽ" ،دار
الفكر ،عماف ،األردف.
 -76دركزة ،أفناف (" :)2000مبادئ القياس كالتقكيـ التربكم" ،الطبعة الثالثة ،جامعة النجاح الكطنية،
نابمس ،فمسطيف.
 -77دركزة ،أفناف نظير (" :)2004أساسيات في عمـ النفس التربكم" ،الطبعة األكلى ،الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -78الدليـ ،فيد بف عبد ا﵀ (" :)2001الممارسات اإلرشادية السائدة في عمؿ المرشديف الطالبييف

كعالقتيا بمتغيرات التخصص كالخبرة كالمرحمة التعميمية" ،مجمة جامعة الممؾ سعكد ،العمكـ التربكية

كالدراسات اإلسبلمية ( ،)2المجمد ) ،)13الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 -79دكيدار ،عبد الفتاح (" :)1995أصكؿ عمـ النفس الميني كتطبيقاتو" ،الطبعة األكلي ،دار النيضة
العربية ،بيركت.
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 -7:دياب ،مركاف عبد ا﵀ (" :)2003دكر المساندة االجتماعية كتغير كسيط بيف األحداث الضاغطة
كالصحة النفسية لممراىقيف الفمسطينييف" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.
; -7راجح ،أحمد عزت (" :)1982أصكؿ عمـ النفس" ،الطبعة العاشرة ،المكتب المصرم الحديث
لمطباعة كالنشر ،القاىرة.
 -82راغب ،بيشكل (" :)2001االستشارة النفسية كاالستشارة الركحية" ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة،
القاىرة ،مصر.
 -83ربيع ،ىادل مشعاف )" :(2008اإلرشاد التربكم كالنفسي" ،الطبعة األكلى ،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع.
 -84ريجيك ،ركنالدل ،ترجمة حممي ،فارس (" :)1999المدخؿ إلى عمـ النفس الصناعي كالتنظيمي"،
الطبعة األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -85الزبادم ،أحمد محمد كالخطيب ،ىشاـ إبراىيـ (" :)2001مبادئ التكجيو كاإلرشاد النفسي" ،الطبعة
الثانية ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -86الزعبي ،أحمد محمد (" :)1994اإلرشاد النفسي نظرياتو كاتجاىاتو كمجاالتو" ،الطبعة األكلى ،دار
الحكمة اليمامة ،صنعاء اليمف.
 -87زقكت ،آمنة (" :)2004طرؽ ككسائؿ اإلرشاد النفسي" ،مكتبة الطالب الجامعي ،خانيكنس.
 -88زىراف ،حامد عبد السبلـ (" :)1982التكجيو كاإلرشاد المدرسي" ،الطبعة الثانية ،عالـ الكتب،
القاىرة.
 -89زىراف ،حامد عبد السبلـ (" :)2002الصحة النفسية كالعالج" ،الطبعة الثالثة ،عالـ الكتب ،القاىرة.
 -8:زىراف ،حامد عبد السبلـ (" :)3991التكجيو كاإلرشاد النفسي" ،الطبعة الثالثة ،عالـ الكتب ،القاىرة.
; -8زيداف ،محمد أحمد (" :)1992التكجيو الديني كالتربكم كالنفسي لمشباب" ،بدكف طبعة ،مكتبة
األنجمك المصرية ،القاىرة.
 -92الزيكد ،نادر فيمي (" :)3;;:نظريات اإلرشاد كالعالج النفسي" ،الطبعة األكلي ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع عماف ،األردف.
 -93سعفاف ،محمد أحمد إبراىيـ (" :)2005العممية اإلرشادية" ،الطبعة األكلي ،دار الكتاب الحديث،
القاىرة.
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 -94سبلمة ،عادؿ (" :)1999االلتزاـ التنظيمي كالرضا الكظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية"،
بجامعة عيف شمس ،مجمة كمية التربية ،العدد ( ،)22الجزء (.)1
 -95سميب ،سامي عبد الفتاح (" :)2007إدراؾ طمبة الجامعات الفمسطينية لدكر المرشد النفسي كعالقتو
ببعض المتغيرات" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -96سماره ،نمر (" :)1991محاضرات في التكجيو كاإلرشاد" ،الطبعة األكلى ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع،
األردف.
 -97سمكرل ،أزىار ياسيف (;" :)422الرضا الزكاجي كأثره عمى بعض جكانب الصحة النفسية في ضكء
بعض المتغيرات الديمغرافية كاالجتماعية لدل عينة مف المتزكجات في منطقة مكة المكرمة" ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -98السيد ،فؤاد البيي (" :)1988األسس النفسية لمنمك مف الطفكلة إلى الشيخكخة" ،الطبعة الرابعة،
دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر.
 -99الشافعي ،ماىر عطكة (" :)2002التكافؽ الميني لمممرضيف العامميف بالمستشفيات الحككمية
كعالقتيا بسماتيـ الشخصية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -9:شبير ،منير عكدة (":)2003المعيقات المينية لدل المرشديف التربكييف في المدارس الحككمية في

قطاع غزة كعالقتيما بالرضا الكظيفي" ،رسالة ماجستير (غير منشكرة )،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية غزة.
; -9شديفات ،يحيي محمد (" :)1999الرضا عف العمؿ لدل أعضاء ىيئة التدريس في جامعة اليرمكؾ"،
مجمة اتحاد الجامعات العربية ،جامعة آؿ البيت ،عماف ،العدد (.)35
 -:2الشرايدة ،سالـ تيسير (" :)2010الرضا الكظيفي أطر نظرية كتطبيقات عممية" ،الطبعة األكلى ،دار
صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -:3الشرفا ،عبير فتحي (" :)4233الذات المينية لممرشديف النفسييف في العمؿ اإلرشادم التربكم
بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -:4شريت ،عمي (" :)2004الصحة النفسية كالتكافؽ النفسي" ،دار المعرفة الجامعة ،اإلسكندرية.
 -:5شبليؿ ،عبد السبلـ حممي (" :)2007تفكيض السمطة لدم مدراء المدارس الحككمية بمحافظة رفح
كعالقتو بالرضا الكظيفي لدم المعمميف" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس
ككمية التربية.
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 -:6الشناكم ،محمد محركس (" :)1990نظريات اإلرشاد كالعالج النفسي" ،دار غريب لمطباعة كالنشر،
القاىرة ،مصر.
 -:7الشناكم ،محمد محركس (" :)1995العممية اإلرشادية" ،الطبعة األكلى ،دار غريب لمطباعة كالنشر،
القاىرة ،مصر.
 -:8الشيرم ،عبدا ﵀ بف عمى أبك عكاد (" :)1999مستكل الرضا عف العمؿ اإلرشادم لدل مرشدم

المرحمة االبتدائية المتخصصيف كغير المتخصصيف بمدينة مكة المكرمة" ،رسالة ماجستير غير
منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 -:9شكماف ،زياد محمكد (" :)2008دراسة تقييميو ألداء المرشد النفسي في ضكء بعض المتغيرات"،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -::الشيخ ،جعفر عمى (" :)2005التكجيو كاإلرشاد الميني كدكره في ضكء تطكير المرحمة
اإلعدادية" ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،إدارة الخدمات الطبلبية ،مممكة البحريف.

; -:الشيخ ،سكسف سالـ (" :)1997النمكذج اإلسالمي لمرضا الكظيفي "نمكذج مقترح" ،المجمة العممية
لكمية التجارة" ،جامعة األزىر ،العدد الثالث عشر.
 -;2صالح ،محمكد عبد ا﵀ (" :)3;:7أساسيات في اإلرشاد التربكم" ،دار المريخ لمنشر ،الرياض،
السعكدية.
 -;3صبرم ،ىشاـ محمد (" :)1994األساليب المختمفة إلدارة الصراع التنظيمي كأثرىا عمى درجة رضا
العامميف" ،دار المعرفة ،القاىرة.

 -;4الصميمي ،حسف بف إدريس عبده (" :)2009فاعمية برنامج إرشادم عقالني انفعالي في خفض
السمكؾ الفكضكم لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية بمنطقة جازاف التعميمية" ،رسالة دكتكراه

غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -;5الضامف ،منذر(" :)2003اإلرشاد النفسي أسسو الفنية كالنظرية" ،الطبعة األكلى ،مكتبة الفبلح
لمنشر ،صكلي ،الككيت.
 -;6ضمرة ،جبلؿ كايد (" :)2008االتجاىات النظرية في اإلرشاد" ،الطبعة األكلى ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع.
 -;7طو ،فرج عبد القادر كآخركف (" :)1992معجـ عمـ النفس كالتحميؿ النفسي" ،بيركت ،دار النيضة
العربية.
42:

قائمة المراجع

 -;8العبادسة ،أنكر عبد العزيز ،المحتسب ،عيسى محمد (" :)2012الميارات اإلرشادية كعالقتيا ببعض
المتغيرات لدل المرشديف كالمرشدات في قطاع غزة" ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،المجمة

التربكية ،الجزء األكؿ ،العدد (.)58
 -;9العبادسة ،أنكر عبد العزيز ،المحتسب ،عيسى محمد (" :)2013ميارات االتصاؿ اإلرشادم لدم
المرشديف النفسييف في قطاع غزة (مف منظكر تكاممي)" ،المجمة الدكلية التربكية المتخصصة،

المجمد ( ،)4العدد ( ،)34كانكف األكؿ.
 -;:عباس ،سييمة محمد (" :)2003إدارة المكارد البشرية – مدخؿ استراتيجي" ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ
لمنشر كالتكزيع ،عماف.
;; -عباس ،فيصؿ كالعنكبي ،مالؾ (" :(2001مدخؿ إلى عمـ النفس" ،الطبعة األكلى ،دار المنيؿ
المبنانية لمطباعة كالنشر ،لبناف.
 -322عبد الباقي ،صبلح الديف محمد (" :)2004الرضا الكظيفي في المنظمات" ،الطبعة األكلي ،الدار
الجامعية ،اإلسكندرية.
 -323عبد الخالؽ ،ناصيؼ (" :)1992الرضا الكظيفي كأثره عمى إنتاجية العمؿ" ،مجمة العمكـ
االجتماعية ،جامعة الككيت ،عدد (.)3
 -324عبد المنعـ ،عبد ا﵀ (" :)1996التكجيو كاإلرشاد النفسي كاالجتماعي كالتربكم" ،الطبعة األكلى،
مطابع منصكر ،غزة.
 -325عبد اليادم ،جكدت عزت كالعزة ،سعيد حسني (" :)2007مبادئ التكجيو كاإلرشاد النفسي"،
الطبعة األكلي ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 -326العتيبي ،غازم )" : )1991الرضا الكظيفي بيف مكظفي القطاعيف الحككمي كالخاص في دكلة
الككيت" ،مجمة اإلدارة العامة ،عدد (.)69

 -327العدكاف ،ياسر كعبد الحميـ ،أحمد (" :)1995الرضا الكظيفي لإلدارة الكسطى في أجيزة اإلدارة
العامة في األردف" ،مجمة أبحاث اليرمكؾ ،العدد ) ،)1المجمد (.)11

 -328العديمي ،ناصر محمد (" :)1983السمكؾ اإلنساني كالتنظيمي في اإلدارة" ،معيد اإلدارة العامة"،
الرياض ،المممكة العربية السعكدية.
 -329العزة ،سعيد حسف كعبد اليادم ،جكدت عزة (" :)1999نظريات اإلرشاد كالعالج النفسي" ،الطبعة
األكلي ،مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
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 -32:العفيفي ،خميس محمد مصطفي (" :)1999األنماط القيادية لدل مديرم المدارس االبتدائية بمكاء
غزة كعالقتيا برضا المعمميف عف العمؿ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة عيف

شمس ،القاىرة ،مصر.
; -32عقؿ ،محمكد عطا حسيف (" :(2000اإلرشاد النفسي كالتربكم" ،دار الخريجي ،الرياض.
 -332عبلـ ،صبلح الديف (" :)2000القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي– أساسياتو كتطبيقاتو
كتكجيياتو المعاصرة" ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

 -333عمكاف ،رائد (" :)2005فاعمية برنامج مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدل المرشديف النفسييف في
مدارس ككالة الغكث الدكلية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -334عميمات ،محمد (" :)1994الرضا عف العمؿ لدل معممي التعميـ الثانكم الميني في األردف"،
أبحاث اليرمكؾ ،مجمد ) ،(10العدد ).)1
 -335عمر ،ماىر محمكد عمر)" :)1992المقابمة في اإلرشاد كالعالج النفسي" ،الطبعة الثالثة ،دار
المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
 -336العمرم ،خالد (" :)1991الرضا الكظيفي لممشرفيف التربكييف في األردف كعالقتو ببعض
الخصائص الديمغرافية كالكظيفية لممشرؼ" ،مجمة أبحاث اليرمكؾ ،المجمد ( ،)9العدد (.)6

 -337العمرم ،خالد (" :)3995الرضا الكظيفي لدل العامميف بالجامعة األردنية" ،دراسات لمعمكـ
اإلنسانية ،مجمة الجامعة األردنية ،المجمد ( ،)22العدد (.)7
 -338عكض ،أحمد محمد (" :)2003اتجاىات مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة نحك اإلرشاد
التربكم كعالقتيا بأداء المرشد التربكم" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -339عكض ،عباس (" :)1996المكجز في الصحة النفسية" ،الطبعة الثانية ،دار المعارؼ ،القاىرة ،مصر.
 -33:عكض ،عباس محمكد (" :)1998عمـ النفس العاـ" ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.
; -33عكيضة ،إيياب أحمد (" :)2008أثر الرضا الكظيفي عمى الكالء التنظيمي لدم العامميف في
المنظمات األىمية الفمسطينية -محافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كية التجارة ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.
 -342الغامدم ،خالد بف سفر (" :)2006الحكافز التشجيعية كعالقتيا بالرضا الكظيفي لدل معممي
الصفكؼ األكلية بالمرحمة االبتدائية بمدينة الطائؼ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،

جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
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 -343الغامدم ،سعيد بف أحمد شكيؿ (" :)2001اتجاه المعمميف نحك التقاعد المبكر في مدينة مكة
المكرمة كعالقتو ببعض المتغيرات" ،رسالة ماجستير ،جامعة أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.

 -344الغانـ ،أمؿ (" :)1996مستكيات الرضا الكظيفي لممشرفيف التربكييف بمحافظة إربد عف
الصالحيات كالمياـ المككمة إلييـ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ اإلدارة كاإلشراؼ التربكم،

كمية التربية ،جامعة اليرمكؾ ،األردف.
 -345غكاش ،ىبة سبلمة ( " :)422:الرضا الكظيفي لدل مكظفي اإلدارات المختمفة كفؽ نمكذج بكرتر

كلكلر ،حالة دراسية عمى البنكؾ العاممة في قطاع غزة" رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة،

جامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -346الفتبلكم ،سييمة محسف كاظـ (" :)2003الكفايات التدريسية ،المفيكـ -التدريب -األداء" ،الطبعة
األكلى ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -347الفرج ،كامؿ كتيـ ،عبد الجابر (" :)1999مبادئ التكجيو كاإلرشاد النفسي" ،الطبعة األكلى ،دار
صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -348فريؽ مركز الجسـ كالعقؿ (" :)2011ميارات الجسـ كالعقؿ" ،مركز عبلج العقؿ كالجسـ ،برنامج
تدريب المينييف ،فندؽ أركميد ،غزة.
 -349فريؽ مركز العبلج الذىني البدني (" :)2005استخداـ العالج الذىني -البدني لمتعامؿ مع الصدمة
النفسية المرتبطة بالصراع" ،مركز العبلج الذىني البدني ،فندؽ ككميدكر ،غزة.

 -34:الفسفكس ،عدناف احمد (" :)2007اإلرشاد التربكم :مفيكمو ،أسسو ،قكاعده األخالقية" ،الطبعة
األكلى ،السمسمة اإلرشادية رقـ (.)3
; -34الفضمي ،فضؿ الصباح (" :)1997عالقة الرضا الكظيفي بالعائد المالي لمكظيفة ،كمستقبميا
الميني في األجيزة الحككمية بدكلة الككيت" ،المجمد (.www.kaau.edu.sa ،)11

 -352الفيداكم ،فيمي خميفة (" :)2003دكر إدارة العالقات التنظيمية في تحديد مستكل الرضا
الكظيفي" ،مؤتة لمدراسات كالبحكث ،جامعة مؤتة ،المجمد الثامف عشر ،العدد الرابع.

 -353الفيرك ازبادل ،مجد الديف محمد بف يعقكب )" :(1988القامكس المحيط" ،إشراؼ محمد نعيـ
العرقسكسي ،الطبعة السادسة ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف.
 -354كامؿ ،لكيس كاسماعيؿ ،محمد عماد الديف كىنا ،عطية محمكد (" :)1959الشخصية كقياسيا"،
الطبعة األكلى.
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 -355كشركد ،عمار الطيب (" :)1995عمـ النفس الصناعي كالتنظيمي الحديث" ،الطبعة األكلي ،المجمد
األكؿ ،منشكرات جامعة قار يكنس ،بنغازم.
 -356كفافي ،عبلء الديف كسالـ ،سيير محمد (" :)2012مدخؿ إلى عمـ النفس" ،الطبعة األكلى ،دار
الفكر.
 -357المحية ،لحسف (" :)2006الكفايات في عمكـ التربية ،مجزكءة الكفايات" ،افريقيا الشرؽ ،الدار
البيضاء.
 -358المحتسب ،عيسى محمد (" :)2011دراسة الحالة ،دكرة تدريبية لتأىيؿ المرشديف النفسييف في
المدارس الحككمية بخاف يكنس" ،مديرية التربية كالتعميـ محافظة خاف يكنس ،غزة.

 -359المحتسب ،عيسى محمد كآخركف(" :)4236بعض فنيات المقابمة اإلرشادية كعالقتيا بمستكل
األداء الميني لممرشديف التربكييف في المدارس الحككمية بمحافظات غزة" ،مجمة القراءة كالمعرفة،

العدد (; ،)36الجزء (.)4
 -35:محمكد ،حمدم شاكر (" :)1998التكجيو كاإلرشاد الطالبي" ،دار األندلس لمنشر كالتكزيع،
السعكدية.
; -35محيسف ،باسـ راتب محمد (" :)1999مستكل الرضا الميني لدل المشرفيف التربكييف في محافظات
الضفة الغربية في كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية مف كجية نظرىـ" ،رسالة ماجستير غير منشكرة،
كمية التربية ،جامعة القدس.
 -362مرسي ،جماؿ محمد (" :)2003الرضا الكظيفي" ،الطبعة األكلي ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية.
 -363المرنخ ،ميرفت خضر السيد (" :)2004تقييـ مدل تأثير بيئة العمؿ عمى الرضا الكظيفي لمعامميف،

كأدائيـ ألعماليـ في منشات القطاع الصناعي في قطاع غزة" :دراسة تطبيقية ،رسالة ماجستير

غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -364مزياتي ،فتحية (" :)2010محددات الرضا الكظيفي لدم مستشارم التكجيو كاإلرشاد المدرسي
كالميني" ،دراسات في العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة الجزائر ،العدد ).(14

 -365مساعدة ،عبد الحميد ) ":)1999الرضا الكظيفي لدل المكظفيف اإلدارييف في جامعة اليرمكؾ"،
مجمة مركز البحكث التربكية ،جامعة قطر ،العدد ( ،)16السنة (.):
 -366مسمـ ،عبد القادر أحمد (" :)2007مصادر الضغكط المينية كآثارىا في الكميات التقنية في محافظات
غزة" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
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 -367المشاقبة ،محمد (" :)2008مبادئ اإلرشاد لممرشديف كاألخصائييف النفسييف" ،بدكف طبعة ،دار
المناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف.
 -368المشعاف ،عكيد سمطاف (" :)1993دراسة مقارنة في الرضا الميني بيف العامميف في القطاع
الحككمي كالعامميف في القطاع الخاص" ،مجمة الدراسات النفسية ،مجمد ) ،(3العدد ) ،)4رانـ،

أكتكبر.
 -369مصمح ،عائشة محمد عيسى (" :)2003أثر برنامج إرشادم نفسي جماعي في خفض مستكل
التكتر النفسي لدل طالبات المرحمة األساسية العميا بمدارس ككالة الغكث الدكلية" ،رسالة ماجستير

غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.
 -36:المعركؼ ،صبحي عبد المطيؼ (" :)2005نظريات اإلرشاد النفسي كالتكجيو التربكم" ،الطبعة
األكلي ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.
; -36ممحـ ،سامي محمد (" :)2001اإلرشاد كالعالج النفسي بيف النظرية كالتطبيؽ" ،الطبعة األكلى،
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف.
 -372ممحـ ،سامي محمد (" :)2007نظريات اإلرشاد كالعالج النفسي" ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف.
 -373ممحـ ،سامي محمد (" :)2010مبادئ التكجيو كاإلرشاد النفسي" ،الطبعة الثانية ،دار الميسرة لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،األردف.
 -374منسي ،حسف كمنسي ،إيماف (" :)2004التكجيو كاإلرشاد النفسي كنظرياتو" ،الطبعة األكلى ،دار
الكندم لمنشر كالتكزيع.
 -375منصكر ،سالـ )" :)1986الرضا الكظيفي لدل مديرم العالقات العامة في الجياز الحككمي
األردني" ،مجمة أبحاث اليرمكؾ ،العدد ( ،)4المجمد (.)12

 -376الميمبي ،بندر بف صبلح بف عتيؽ (" :)2009ميارة االتصاؿ لدم المرشد كأىميتيا كما يراىا
المسترشدكف في المرحمة الثانكية بمحافظة ينبع" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة

أـ القرل ،المممكة العربية السعكدية.
 -377نبيؿ ،مراد (" :)2002الكفايات التعميمية لمدرسي العمكـ في التعميـ األساسي في المغرب" ،رسالة
لنيؿ دبمكـ الدراسات العميا في كمية عمكـ التربية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط.
 -378النجار ،يحيى محمكد (" :)2001مدل فاعمية ميارة التكاصؿ التربكم في تقديـ الخدمات اإلرشادية
لطمبة المرحمة الثانكية" ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة اإلسبلمية غزة.
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،") خطكاتو ككيفيتو (نمكذج إسالمي: "اإلرشاد النفسي:) ت، عبد العزيز بف محمد (ب، النغيمشي-379
)6(

السنة

،)4(

العدد

،اإلسبلمية

سعكد

بف

محمد

اإلماـ

جامعة

مجمة

http://www.alukah.net/Social

 "ضغكط العمؿ– مصادرىا كنتائجيا ككيفية:)1998(  عبد الرحمف بف أحمد بف محمد، ىيجاف-37:
. الرياض، معيد اإلدارة العامة،"إدارتيا

 "دراسة تحميمية لمرضا الميني لمعممي كمعممات التعميـ:)1996)  خالد، سعيد كبكقحكص، اليماني-37;
 المجمد الثالث،)2(  العدد، دارسات لمعمكـ التربكية،"العاـ في مينة التدريس بدكلة البحريف
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اليدؼ مف ىذا التمريف:

ملحق رقم ()1
عبارات التحفيز الذاتي

 التقميؿ مف الضغط كمقاكمة استجابة "اإلحجاـ كاإلقداـ" -تعميـ التنظيـ الذاتي لمجياز العصبي البلإرادم.

 -تقديـ راحة مف األعراض المختمفة لؤلمراض المزمنة.

التحذير كالنيي:

تطبيؽ تماريف ذاتية لمعبلج الذم يحتاج إلى مراقبة لبعض الحاالت (كأمراض القمب ،كالسكر عمى

سبيؿ المثاؿ) ،أحداث عاطفية قكية ربما قد تثار.
الطريقة:

 اجمس أك استمقي في كضع مريح أم كضع تراه أنت مريح بالنسبة لؾ. -محاكلة عدـ تبلمس األطراؼ في أم جزء مف جسمؾ.

 -خذ نفسان بطيئة قميمة مف البطف قبؿ البدء في العبارات.

 تخيؿ اإلحساس الذم يحدث في جسمؾ مع كؿ عبارة بشكؿ كامؿ قدر المستطاع. كرر العبارات التالية لنفسؾ مف  6 -3مرات.اجمس بحرية  ،اجمس باسترخاء  ،بالصكرة التي تريحؾ  ،ممكف تخمع الساعة  ،تفؾ الحزاـ ،

استرخي ،أغمض عينيؾ ،خذ نفس عميؽ ،خذ كماف نفس مف البطف ،اطرد النفس مف األنؼ ،شييؽ

كزفير خذ النفس مف األنؼ كأخرجو مف الفـ ،خذ كماف نفس،تخيؿ عممية دخكؿ النفس لداخؿ جسمؾ،

تابع الشييؽ كالزفير ،خذ نفس عميؽ(بصكت خافت) ،راقب عممية التنفس ،أطرد األفكار السمبية التي

تراكدؾ ،تذكر أنؾ داخؿ الغرفة تكجد مجمكعتؾ (األسرة الثانية لؾ)
 أنا في مأمف (أك أنا ىادئ) ذراعام ثقيمتاف كدافئتاف -أنا في مأمف (أك أنا ىادئ)

 -ساقام ثقيمتاف كدافئتاف

 -دقات قمبي ىادئة كقكيو

 -أنا في مأمف (أك أنا ىادئ)

 -بطني يشع دافئان

 -أنا في مأمف (أك أنا ىادئ)

 -جسمي يتنفس

 -أنا في مأمف (أك أنا ىادئ)

 -أنا في مأمف (أك أنا ىادئ)

 -جبيتي باردة

 -أنا في مأمف (أك أنا ىادئ)

 -جسمي يتكازف مع نفسو بشكؿ كامؿ

دع نفسؾ بعض الكقت دقائؽ قميمة كتخيؿ نفسؾ بصحة جيدة ،قكم كسعيد ،ابؽ في حالة

استرخاء عميؽ قدر ما تحب ...ارجع بنفسؾ لمخمؼ ببطء مع جعؿ أنفاسؾ أعمؽ كتحريؾ أطرافؾ بمطؼ

حتى تصبح يقظان ،إف أحببت اسمح لبلبتسامة أف ترتسـ عمى كجيؾ قبؿ أف تفتح عينيؾ.
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ممحؽ رقـ ()6

نمكذج خطة مرشد لمعمؿ في المدارس الحككمية بقطاع غزة
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الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

 تدني كعػي المعممػيفباإلرشػػػػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػػػػي
االجتماعي كمفاىيمو .

 تػػػدني كعػػػي الطػػػالبباإلرشػػػػػػػػػػػاد النفسػػػػػػػػػػػي
االجتمػػػاعي كمفاىيمػػػو،
كدكر المرشد كميامو

 تػػػػدني كعػػػػي أكليػػػػاءاألمكر باإلرشاد النفسي
االجتمػػػاعي كمفاىيمػػػو،
كدكر المرشد كميامو

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )
 زيػػادة كعػػي المعممػػيف بماىيػػة اإلرشػػادالنفسي االجتماعي ،كأىميتػو ،كاألىػداؼ
التي يسعى لتحقيقيا .
 اإللمػ ػ ػػاـ بالمي ػ ػ ػاـ المنكطػ ػ ػػة بالمرشػ ػ ػػدالنفسػػي االجتمػػاعي مػػف أجػػؿ مسػػاعدتو
في عممو
 تكعيػ ػ ػ ػػة الطػ ػ ػ ػػبلب بماىيػ ػ ػ ػػة اإلرشػ ػ ػ ػػادالنفسي االجتماعي ،كأىميتػو ،كاألىػداؼ
التي يسعى لتحقيقيا .
 معرفة الطبلب باألدكار كالمياـالمنكطة بالمرشد النفسي االجتماعي .
 إلماـ الطبلب بأىمية العممية اإلرشاديةفي التكافؽ النفسي االجتماعي.
 تكعي ػ ػ ػ ػػة أكلي ػ ػ ػ ػػاء األم ػ ػ ػ ػػكر بماىي ػ ػ ػ ػػةاإلرشػ ػ ػ ػ ػػاد النفسػ ػ ػ ػ ػػي االجتمػ ػ ػ ػ ػػاعي،
كأىميت ػ ػػو ،كاألى ػ ػػداؼ الت ػ ػػي يس ػ ػػعى
لتحقيقيا .
 معرف ػ ػ ػػة أكلي ػ ػ ػػاء األم ػ ػ ػػكر ب ػ ػ ػػاألدكاركالمي ػػاـ المنكط ػػة بالمرش ػػد النفس ػػي
االجتماعي .
 التعاكف كالتنسيؽ فيما بيف المدرسػةكاألسرة .
 زي ػػادة التكاص ػػؿ فيمػػا ب ػػيف المدرس ػػةكأكلياء األمكر.

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

الفئة
المكارد
المنفذة
البعد الزمني
الفئة المستيدفة
كاإلمكانات
كالمشاركك
ف

 عق ػ ػػد لق ػ ػػاءات لتكض ػ ػػيح دكر كمي ػ ػػاـالمرش ػػد النفس ػػي كأىمي ػػة اإلرش ػػاد النف ػػي
كأىداف ػ ػ ػػو ،كك ػ ػ ػػذلؾ دكر المعمم ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي
المعمميف
البرنامج اإلرشادم.
 تكزيػػع نش ػرات خاصػػة تكضػػح رسػػالةاإلرشاد النفسي االجتماعي.
-

المرشد
المدير

أكراؽشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير
نشراتسبتمبر
-قرطاسية

حصص تكجيو جمعي .
الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب
عقد لقاءات كندكات خاصة.
كبشػػكؿ خػػاص
تكظيؼ اإلذاعة المدرسية.
الطػبلب الجػػدد
تشكيؿ لجنة طبلبية لئلرشاد النفسي.
طػبلب الصػؼ -
إصدار نشرات خاصة .
المرشد
السابع
إعداد ممصقات كمجبلت حائط .

أكراؽشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير -نشرات
قرطاسيةسبتمبر
مجبلتكأكتكبر
-اإلذاعة

عقػ ػػد نػ ػػدكات كلقػ ػػاءات مػ ػػع أكليػ ػػاء
األمكر.
إصدار نشرات تعريفية .
إجػ ػ ػ ػراء مق ػ ػ ػػاببلت فردي ػ ػ ػػة ألكلي ػ ػ ػػاء
أكلياء األمكر
األمكر .
القياـ بزيارات منزلية .
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ش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير
أكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكبر
حتى نياية
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير
إبريؿ

أكراؽنشراتقرطاسيةمجبلت-اإلذاعة

مؤشػرات النجػاح

مساعدة المرشد في عممو
كتحكيؿ الحاالت

مراجعة الطبلب لممرشد

طمب أكلياء األمكر
لبلستشارة النفسية
كاالجتماعية
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الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )
 التأأأأأأدرر الذرا أأأأأأ(تذن التحصيل) لأذ
الطالب .

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

 حصشانطالبضؼافانتحصٍم  تحسيف المستكل التحصيمي لدل مقاببلت فردية .الطبلب .
  -رفع مستكل الدافعية لمدراسة لدل  -إرشاد جماعي . االتصاؿ بأكلياء األمكر كارشادىـالطبلب .

الفئة
المستيدفة

الفئة المنفذة
كالمشارككف

الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب
ض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعاؼ
التحصيؿ

 -المرشذ

 مقاببلت فردية . إلمػػاـ الطػػبلب بأىميػػة أداء الكاجبػػاتالطبلب
 إرشاد  /تكجيو جماعي .المدرسية.
 إىمػػػػػػاؿ الكاجبػػػػػػات االتصاؿ بأكلياء األمكر كارشادىـ المقصريف بأداء المكاظب ػ ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ ػػى أداء الكاجب ػ ػ ػ ػ ػػاتالمدرسية .
كاجباتيـ
المدرسية .

 -قمؽ االمتحانات

 تكجيو جمعي. التخفيػ ػػؼ مػ ػػف حػ ػػدة القمػ ػػؽ كالضػ ػػغط  -إصدار نشرات خاصة تكضح كيفيةالطالب
التعامؿ مع االمتحانات .
الناتج عف أجكاء االمتحانات .
 حص ػ ػ ػ ػػكؿ الط ػ ػ ػ ػػبلب عم ػ ػ ػ ػػى أفض ػ ػ ػ ػػؿ  -االتفاؽ مع المعمميف عمى تكفيرالمعمميف
نماذج مشابية ألسئمة االمتحانات .
الدرجات.

 أسػػػػػػػاليب كطػػػػػػػرؽ  -تعرؼ الطبلب عمى طرؽ المذاكرة الفعالة  -تكجيو جمعي .كالجيدة .
 إصدار نشرات خاصةالمذاكرة الخاطئة
 -اختيار الطبلب األكقات المناسبة لمدراسة.

جميع الطبلب

 إدارة كتنظيـ الطػبلب ألكقػاتيـ بشػكؿ تكجيو جمعي .جيد .
 استغبلؿ الطبلب ألكقػاتيـ فػي أشػياء  -إصدار نشرات خاصةمفيدة كمثمرة .

جميع الطبلب

 -سكء تنظيـ الكقت.
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 -املرشد

 -المرشذ

 -املرشد

 -املرشد

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

مف أكتكبر  -سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجؿ
العبلمات
حتى نياية
 نشراتإبريؿ
-أكراؽ عمؿ

شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير
أكت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكبر
حتى نياية
شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػير
إبريؿ

مؤشرات النجاح
رفع المستكل
التحصيمي لضعيفي
التحصيؿ

أكراؽنشراتقرطاسيةمجبلت-اإلذاعة

المكاظبة عمى حؿ
الكاجبات

أكراؽقبؿ
نشراتاالمتحانات
قرطاسيةالنصفية
مجبلتكالنيائية -اإلذاعة

تحصيؿ الدرجات
المرتفعة

مف أكتكبر
حتى نياية
إبريؿ

مف أكتكبر
حتى نياية
إبريؿ

 أكراؽنشراتقرطاسيةمجبلتاإلذاعة أكراؽنشراتقرطاسيةمجبلت-اإلذاعة

تحصيؿ الدرجات
المرتفعة

إدارة الكقت بشكؿ جيد

قائمة المبلحؽ

الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

مشػػػػػكالت االنضػػػػػباط
المدرسي -:
 التسرب اليركب الغياب التدخيف-

الحد مف ظاىرة تسرب الطبلب الحد مف ظاىرة اليركب . -الحد مف ظاىرة الغياب .

التأخر عف الدكاـ
 الحد مف ظاىرة التدخيف .المدرسي .
 -تعريؼ الطبلب باألخطار الناتجةعف التدخيف .
السمكؾ الفكضكم
 التخفيؼ مف ظاىرة التأخر عفالدكاـ المدرسي كطابكر الصباح .
التمرد عمى
المدرسيف .
 التزاـ الطبلب بالقكانيف كالنظـالمدرسية .
التخريب
 بناء الثقة بيف الطالب كالمعمـ. خمؽ أجكاء مف الثقة كاالحتراـ فيمابيف الطالب كالمعمـ
 المحافظة عمى ممتمكات المدرسة . التزاـ الطبلب بالقكانيف كالنظـالمدرسية .

حصشانطالبانًشكهٍٍانزٌٌٍتكشسغٍاتٓىْٔشٔتٓىٔتغشتٓى
ٔانزٌٌٍٔتأخشٌٔػٍانذٔاو
انًذسعًتشكمدائى 9

دساعحأعثابْزِانظٕاْشٔٔضغانحهٕلانًُاعثحنٓا 9

 يقاتالخفشدٌح 9
إسشادجًاػً 9
دساعححانح 9
انتٕجٍّانجًؼً 9
اإلراػحانًذسعٍح 9
انقٍاوتضٌاساخيُضنٍح 9
-االتصالتأٔنٍاءاأليٕس 

444

المكارد
الفئة المنفذة
الفئة المستيدفة كالمشارككف البعد الزمني كاإلمكانات

مؤشرات النجاح

 المرشد المديرالطبلب
المشكميف

المعمميفلجنػػةالنظاـ
أكليػاءاألمكر

مف أكتكبر
حتى نياية
إبريؿ

 أكراؽنشراتقرطاسيةمجبلت-اإلذاعة

تحكيؿ المعمميف
لمطبلب
التخفيؼ مف حدة
مشكبلت االنضباط
المدرسي

قائمة المبلحؽ

الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )



المشأأأأأكالت الن سأأأأأية

االن عالية -:


القمؽ

انتخفٍفيٍحذجْزِانًشكالخػُذالخكؼ

انطالبإنىأقصىحذيًكٍ 9

االنطكاء كالعزلة


 مساعدة الطبلب في الكصكؿ التكافؽ -الخجؿ

النفسي في كافة النكاحي.
عدـ الثقة بالنفس

 تحقيؽ الصحة النفسية .الحزف كالكابة

قضـ األظافر

 الكصكؿ إلى أقصى غايات النمك .األحبلـ المزعجة

الحركة الزائدة
تشتت االنتباه
الممؿ


-

الفئة
المستيدفة

الفئة المنفذة
كالمشارككف

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

مؤشرات النجاح

حصشانطالبانًشكهٍٍ 
يقاتالخفشدٌح 9
إسشادجًاػً 9

 -المرشد

 -أكراؽ

دساعححانح 9

 -المدير

 -نشرات

الطبلب
المشكميف

انتٕجٍّانجًؼً 9
اإلراػحانًذسعٍح 9
انقٍاوتضٌاساخيُضنٍح 9
االتصااالتااانًؼهًٍٍنهتؼااأٌفااً
تُفٍزانثشايجاإلسشادٌح9
االتصالتأٔنٍاءاأليٕس 9

الغيرة
السرحاف
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مف أكتكبر
حتى نياية  -قرطاسيو
المعمميفإبريؿ
 مجبلت أكلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءاألمكر
-اإلذاعة

التخفيؼ مف حدة
المشكبلت النفسية
االنفعالية
المتابعة المستمرة
تحكيؿ المعمميف
لمطبلب
استشارات األىؿ

قائمة المبلحؽ

الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )




المشكبلت السمككية

-:
 المساىمة في التخفيؼ مف حدة ىذه -
المشكبلت إلى أدنى حد ممكف.
 السمكؾ العدكاني
 غشطتؼضانقٍىاإلٌجاتٍحفً الكذبَفٕطانطالبانًشكهٍٍ 9


 التمرد يغاػذجانطالبػهىتٕظٍفيٓاسج -
أعهٕبحمانًشكهح 9
 العناد
 بناء شبكة اجتماعية فعالة . السرقة إلماـ الطبلب بحقكقيـ ككاجباتيـ . السمكؾ الفكضكم
 األلفاظ النابية
 سمكؾ التخريب

-

الفئة
المستيدفة

الفئة المنفذة
كالمشارككف

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

مؤشرات النجاح

حصشانطالبانًشكهٍٍ 
يقاتالخفشدٌح 9
إسشادجًاػً 9

 -المرشد

دساعححانح 9

 -المدير

انتٕجٍّانجًؼً 9
اعتخذاوتؼضاألنؼابانتشفٍٍٓاح
/انغٍكٕدسايا 9
اإلراػحانًذسعٍح 9

الطبلب
المشكميف

المعمميف لجنةالنظاـ
أكليػاءاألمكر

انقٍاوتضٌاساخيُضنٍح 9
االتصااالتااانًؼهًٍٍنهتؼااأٌفااً
تُفٍزانثشايجاإلسشادٌح9
االتصالتأٔنٍاءاأليٕس 9
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 أكراؽ نشرات-ممصقات

مف أكتكبر
حتى نياية
 مجبلتإبريؿ
 اإلذاعة -جكائز

التخفيؼ مف حدة
المشكبلت السمككية
المتابعة المستمرة
تحكيؿ المعمميف
لمطبلب
استشارات األىؿ

قائمة المبلحؽ

الخطػة السنكية لمتكجيو كاإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )

-

تعػػػػػػػػػػػرض الطػػػػػػػػػػػالب
لخبػػػػػػػػػػرات صػػػػػػػػػػادمة
مختمفة مثؿ -:
 ىدـ المنازؿ. فقداف أحد أفراداألسرة.
 فقداف أحداألصدقاء .
 السكف بالقربمف الحدكد
كالتعرض
لبلجتياحات
كالمداىمات
المتكررة .
 مشاىدة مشاىدعنؼ .
 التعرضلئلصابة المباشرة
.

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

 التخفيؼ مف أثر ىذه الخبراتالصادمة عمى الطبلب .
 التعرؼ عمى ردكد األفعاؿ الناتجةعف تمؾ الخبرات ،كالمساعدة في
التخفيؼ مف حدتيا .
 إعادة الطبلب إلى األجكاءاالعتيادية الطبيعية أم ما قبؿ
حدكث ىذه الخبرات.
 تعزيز ثقة الطبلب بأنفسيـ . -تحقيؽ التكافؽ النفسي كاالجتماعي











-

الفئة
المستيدفة

الفئة المنفذة
كالمشارككف

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

مؤشرات النجاح

حصااشانطااالباناازٌٍتؼشضاإا
نخثشاخصاديح 9
انقٍاااوتؼًهٍااحتفشٌااااَفؼااانًػااٍ
طشٌق<انحذٌث،انشعى 9
يقاتالخفشدٌح 9

 -أكراؽ

إسشادجًاػً 9
دساعححانح 9
الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيف
انتٕجٍّانجًؼً 9
تعرض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكا
اعتخذاوتؼضاألنؼابانتشفٍٍٓاح لخب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرات
صادمة
/انغٍكٕدسايا 9
تطثٍاااقتشَااااايجاناااذػىانُفغااااً
االجتًااااػًانًثُاااًػهاااىغشفاااح
انصف 9C.B.I
انقٍاوتضٌاساخيُضنٍح 9
االتصااالتااانًؼهًٍٍنهتؼااأٌفااً
تُفٍزانثشايجاإلسشادٌح9
االتصالتأٔنٍاءاأليٕس 9

447

 المرشدالمعمميفأكليػاءاألمكر

 نشرات-ممصقات

مف أكتكبر
حتى نياية  -مجبلت
إبريؿ
 -اإلذاعة

 ألعاب -ألكاف

المبلحظة
استشارات األىؿ
تحكيؿ المعمميف
لمطبلب الذيف يعانكا مف
خبرات صادمة
المتابعة المستمرة

قائمة المبلحؽ

الخطػة السنكية لمتكجيو كاإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

 مشػػػكالت مرحمػػػةالمراىقػػة

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )






-

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

الفئة
المستيدفة

الفئة المنفذة البعد
كالمشارككف الزمني

تؼشٌاااافانطااااالبتًاٍْااااحيشحهااااح
انًشاْقح 9
 القياـ بحصص تكجيو جمعيحكؿ المكضكع .



 إلمػػاـ الطػػبلب بطبيعػػة التغيػرات التػػي  -عقد ندكات كلقاءات خاصة.تحدث في مرحمة المراىقة .
 -تكزيع نشرات .

 تػػػػدني مسػػػػتكل  -أف يمػ ػػر الطالػ ػػب الم ارىػ ػػؽ فػ ػػي ىػ ػػذه  -كتابة بعض الشعاراتكاإلرشادات حكؿ المكضكع .
الػػػػػػكعي بالثقافػػػػػػة
المرحمػ ػة ب ػػأمف كس ػػبلـ دكف معكق ػػات
الجنسػػػػػػػػية عنػػػػػػػػد
أك مشاكؿ .
 إعداد مجبلت تثقيفية.طػػػػػػػػالب مرحمػػػػػػػػة
المراىقػػػػة (طػػػػالب
الصػػػػػػػؼ الثػػػػػػػامف  -تككيف مفاىيـ جنسية إيجابية .
كالتاسع).
 تكعية األىؿ بماىية ىذه المرحمة إلمػػاـ األىػػؿ بطػػرؽ كأسػػاليب التعامػػؿمع أبناءىـ المراىقيف.
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المكارد
كاإلمكانات

مؤشرات النجاح

 أكراؽ ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلبالص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ
الث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامف
كالتاسع .
 أكلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءاألمكر

 -نشرات

 المرشدالمعمميفأكليػاءاألمكر

مف أكتكبر
حتى نياية
إبريؿ

 ممصقات مجبلت T.V ألعابLCD -

كعي الطبلب بماىية
مرحمة المراىقة
كمتطمباتيا
إلماـ األىؿ بمطالب
ىذه المرحمة كمعرفتيـ
لطرؽ التعامؿ مع
األبناء في تمؾ المرحمة

قائمة المبلحؽ

الخطػة السنكية لمتكجيو كاإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

عالقػػػة الطالػػػب مػػػعالطالب .

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )

-

 عالقػػػػػة الطالػػػػػب -مػػػػػػػػػػػع المعمػػػػػػػػػػػـ
كعالقػػػػػة المعمػػػػػـ -
مع الطالب.
-

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

 تكجيو جمعيتحقيػػؽ الثقػػة كاالحت ػراـ المتبػػادؿ بػػيف  -إرشاد جماعي
 إرشاد فردمالطبلب .
خمػػؽ جػػك إيجػػابي كتعػػاكني فيمػػا بػػيف  -إذاعة مدرسية
 تشػ ػػكيؿ لجنػ ػػة التكجيػ ػػو كاإلرشػ ػػادالطبلب .
الطبلبية .
تككيف مفيكـ إيجابي نحك الذات .
 تكجيو جمعيش ػ ػ ػ ػػعكر الط ػ ػ ػ ػػبلب بالثق ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػالنفس
 إرشاد جماعيكباآلخريف .
 إرشاد فردمخهاااقأجااإاءياااٍان قاااحٔاالحتاااشاو
 إذاعة مدرسيةانًتثااااادلتااااٍٍانطااااالبٔانًؼهًااااٍٍ
تشكيؿ لجنة التكجيو كاإلرشاد
ٔانؼكظ 9
الطبلبية .
غرس بعض القيـ في نفكس الطبلب

 الغيػػػػرة فيمػػػػػا بػػػػػيف  -تعزيز الثقة بالنفس لدل الطبلب.الطػػالب فػػي المدرسػػة  -تعزيز ركح المنافسة اإليجابية.
 تككيف مفيكـ إيجابي نحك الذات .أك األسرة .

-

تكجيو جمعي
إرشاد جماعي
إرشاد فردم
إذاعة مدرسية

 تقذٌىانذػىانُفغًنهطالبانفقشاء 9 يٕاصاااهحانطاااالبانفقاااشاءنحٍااااتٓى  -حص ػػر الط ػػبلب الفقػ ػراء كاأليتػ ػػاـ الطػػػػػػػالب الفقػػػػػػػراءكالػ ػ ػػذيف يعػ ػ ػػانكف مػ ػ ػػف مشػ ػ ػػكبلت
انؼهًٍااااااااحٔانؼًهٍااااااااحدٌٔانتااااااااأ ش
كالمحتػػػػػاجيف كالػػػػػذيف
اقتصادية خانقة .
تاألٔضاعاالقتصادٌحانخاَقح 9
يعػػانكف مػػف مشػػكالت
 مسػػاعدة الطػػبلب الفق ػراء كالمحتػػاجيف  -االتصاؿ بالمجنة االجتماعيػة مػفاقتصادية خانقة .
أجؿ مساعدتيـ ماديان .
ف ػ ػ ػػي الحص ػ ػ ػػكؿ عم ػ ػ ػػى المس ػ ػ ػػاعدات
كالمعكنات .
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الفئة
المستيدفة

الفئة
المنفذة
كالمشارككف

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

مؤشرات النجاح

 نشرات المرشد مربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مف أكتكبر ممصقاتحتى نياية  -مجمة حائط
الفصؿ
 اإلذاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةإبريؿ
طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلبالمدرسية
المجنة

كجكد عبلقات حسنة
بيف الطبلب

جميع
الطبلب

 نش ارت المرشد مربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مف أكتكبر ممصقاتحتى نياية  -مجمة حائط
الفصؿ
 اإلذاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةإبريؿ
طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلبالمدرسية
المجنة

كجكد االحتراـ
المتبادؿ بيف الطالب
كالمعمـ

جميع
الطبلب

 نشراتممصقات مجمة حائط اإلذاعةالمدرسية

تمتع الطبلب بالثقة
بالنفس

جميع
الطبلب

جميع
الطبلب

 -المرشد

مف أكتكبر
حتى نياية
إبريؿ

مف أكتكبر
حتى نياية
 لقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءاتإبريؿ
 المرشدفردية
 المجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجؿاالجتماعية
التراكمي

شعكر الطبلب الفقراء
بالسعادة كالمساندة
النفسية كاالجتماعية

قائمة المبلحؽ

الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

المشػػػػػكالت األسػػػػػرية
التػػػػػػي يعػػػػػػاني منيػػػػػػا
الطالب مثؿ -:
 غي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب أحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالكالديف .

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )








-

 الخبلفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتالزكجية .

-

 الخبلفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتاألسرية .

-

 س ػ ػ ػ ػػكء المعاممػ ػ ػ ػ ػػةاألسرية .
 كفػ ػػاة الكال ػ ػػديف أكأحدىما .

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

تفٓاااىانطاااالبٔأعاااشْىنًشاااكالتٓى -

يٍأجمحهٓا 9
 إجراء دراسة حالة .
يغاػذجانطاالبفاًحاميشاكالتٓى
األعشٌح 9
 القياـ بجمسات إرشاد أسرم.تقاااذٌىاناااذػىانُفغااأًاالجتًااااػً
 االتصاؿ بأكلياء األمكر .انالصو 9

الفئة
المستيدفة

إجشاءيقاتالخفشدٌح 9


 العػ ػ ػػيش فػ ػ ػػي أج ػ ػ ػكاء أس ػ ػ ػرية مميئػ ػ ػػة عقػ ػ ػ ػػد نػ ػ ػ ػػدكات ككرشػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػػؿبالحب كالحناف .
ألكلياء األمكر حكؿ المكضكع .
 تحقيػػؽ التكاف ػػؽ االجتم ػػاعي األس ػػرلل ػ ػػدل الط ػ ػػبلب ال ػ ػػذيف يع ػ ػػانكف م ػ ػػف
مشكبلت أسرية .
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الفئة المنفذة
كالمشارككف

 -المرشد

الطبلب
الذيف
يعانكف مف
مشكبلت
أسرية

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

 لقػػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات المديرفردية
مف أكتكبر
 ندكاتحتى نياية
المعمميف أكراؽإبريؿ
 أقبلـ أكلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء نشراتاألمكر

مؤشرات النجاح

العيش في أجكاء أسرية
سميمة
تحكيؿ المعمميف
لمطبلب
مراجعة الطبلب
استشا ارت األىؿ

قائمة المبلحؽ

الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
األىداؼ ( النتائج المتكقعة )

الجانب المحدد
( المشكمة )
اإلعاقة الجسمية
(الحركية) .

-

اإلػاقحانغًؼٍح 

-

اإلػاقحفًانُطق 

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

الفئة
المستيدفة

لمتعػػرؼ عمػػى الطػػبلب الػػذيف يعػػانكف  -إجػراء عمميػػة مسػػح لمتعػػرؼ عمػػى
الطػ ػ ػ ػػبلب الػ ػ ػ ػػذيف يعػ ػ ػ ػػانكف مػ ػ ػ ػػف
مف إعاقات حركية .
إعاقات حركية .
مسػ ػ ػ ػ ػػاعدة ى ػ ػ ػ ػ ػؤالء الطػ ػ ػ ػ ػػبلب عمػ ػ ػ ػ ػػى
 تق ػػديـ ال ػػدعـ النفس ػػي االجتم ػػاعي الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلباالنسجاـ كالتكيؼ مع كاقعيـ.
لي ػػـ م ػػف خ ػػبلؿ اس ػػتخداـ تقني ػػات المع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاقيف
مسػػاعدة ىػػؤالء الطػػبلب عمػػى التغمػػب
اإلرشاد النفسي االجتماعي .
عمػ ػػى اإلعاق ػ ػػة كالنج ػ ػػاح ف ػ ػػي الحي ػ ػػاة
حركيان
 زيػ ػ ػ ػػادة اىتمػ ػ ػ ػػاـ المعممػ ػ ػ ػػيف بيػ ػ ػ ػػـالعممية ك العممية .
كاشراكيـ مع زمبلئيـ في الفصػؿ
التخفي ػػؼ م ػػف ح ػػدة الش ػػعكر بالدكني ػػة
كالمعب قدر اإلمكاف.
كالنقص لػدل الطػبلب ذكم الحاجػات
الخاصة .
 استدعاء طبيب المدارس لفحص الطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلبال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيف
المصابيف كتحديد العبلج .
يعػ ػػانكف مػ ػػف
 التنسيؽ مع المؤسساتتحسيف مستكل الطبلب المعاقيف
مشكبلت في
المختصة مف أجؿ تكفير
سمعيان مف ناحية السمع كاالىتماـ
السمع
المعينات السمعية .
بيـ صحيان
كتحصيميان نً .

 تحسيف مستكل النطؽ كالمغة لدلالطبلب الذيف يعانكف مف مشكبلت
في النطؽ كسبلمة المغة .

الفئة المنفذة
كالمشارككف

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

 المرشدعمػى مػػدار
ك ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
 المجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةالعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
متحركة
الصحية
الدراسي
 -الطبيب

 المرشد المجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةعمػى مػػدار
الصحية
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
 الطبيبالدراسي
 -المعمـ

سماعات
أذف

 المرشد المجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إجػ ػ ػراء مق ػ ػػاببلت فردي ػ ػػة لمتع ػ ػػرؼانطالب
الصحية
عم ػػى األس ػػباب المؤدي ػػة لئلعاق ػػة
عمػى مػػدار
انزٌٍ
 الطبيبكتقديـ اإلرشاد البلزـ .
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ اختبارات
ٌؼإٌَيٍ
 المعمـ التنسػػيؽ م ػػع المعمم ػػيف م ػػف أج ػػؿالدراسي
إعط ػػاء ىػ ػؤالء الط ػػبلب الفرص ػػة يشكالخفً
لمحػ ػ ػػديث بحريػ ػ ػػة كاش ػ ػ ػراكيـ فػ ػ ػػي انُطق 
اإلجابة .
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مؤشرات النجاح

الشعكر بالمساندة
االندماج في األنشطة

الشعكر بالمساندة

المشاركة الفاعمة مع
المعمـ في الفصؿ
الشعكر بالمساندة

قائمة المبلحؽ

الخطـة السنوية للتوجيه واإلرشاد
الجانب المحدد
( المشكمة )

 -اإلعاقة البصرية

األىداؼ ( النتائج المتكقعة )

الفئة
المستيدفة

اإلجػػراءات ( النشػاطات )

إج ػراء مسػػح لمطػػبلب كالتعػػرؼ عمػػى مػػدلالطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب
إعاقتيـ.
ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذيف
تحٌٕمانًصاتٍٍنهؼٍادجنهؼالج 9 مسػ ػ ػػاعدة الطػ ػ ػػبلب المع ػ ػ ػػاقيف لفػ ػػت نظػ ػػر المعممػ ػػيف مػ ػػف أجػ ػػؿ معاممػ ػػة يعػ ػػانكف مػ ػػفبصػ ػ ػ ػ ػ ػريان كتق ػ ػ ػ ػ ػػديـ المس ػ ػ ػ ػ ػػاندة
مشػ ػػاكؿ فػ ػػي
المعاقيف بصريان معاممة خاصة .
النفسية كاالجتماعية ليـ.
عمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
اعتذػاءانطثٍةانًختصنفحصاإلبصار
انطالبٔػالجانًشضىيُٓى 

 لفػ ػػت نظػ ػػر المعمم ػ ػػيف بضػ ػػركرة معامم ػ ػػة تقػ ػػديـ أفضػ ػػؿ اطػ ػػرؽ لمتابعػ ػػة الطالب المعاؽ معاممة خاصة.ذكم التخمػػؼ
تعم ػ ػ ػػـ الط ػ ػ ػػبلب ذكم التخم ػ ػ ػػؼ  -تقػ ػ ػػديـ المسػ ػ ػػاندة النفسػ ػ ػػية كاالجتماعي ػ ػ ػػة
 التخمػػػؼ العقمػػػيالعقمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
العقم ػػي البس ػػيط كم ارع ػػاتيـ ف ػػي لمطبلب المعاقيف كألسرىـ .
البسيط
البسيط
 اسػػتخداـ التحكيػػؿ إلػػى الم اركػػز الخاصػػةالمدرسة
بتأىيؿ ىذا النكع مف اإلعاقة
 حصػ ػػر الطػ ػػبلب المكىكبػ ػػكف كالتعػ ػػرؼعمى المجاالت التي يتمتعكف بيا .
 االىتماـ بالطبلب المكىكبيف . رفع مستكل الطبلب المكىػكبيف  -إعػ ػ ػ ػػداد الب ػ ػ ػ ػرامج الخاصػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػالطبلبالطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلب
 الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبالمكىكبيف .
كتنمية مػكاىبيـ كصػقؿ قػدراتيـ
المكىكبكف
المكىكبكف
 تشػ ػ ػ ػػجيع الطػ ػ ػ ػػبلب المكىػ ػ ػ ػػكبيف عمػ ػ ػ ػػى.
ضركرة تطكير كصقؿ قدراتيـ المختمفة
العممية ،الرياضية إلخ.

452

الفئة المنفذة
كالمشارككف

البعد
الزمني

الموارد
واإلمكانات

مؤشرات النجاح

الطبيبنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاراتالمجنةشعكر المعاؽ بالتكيؼ
طبية
الصحية
عمػى مػػدار
كالتكافؽ
مربكالع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
لكح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػةالفصكؿ
الدراسي
الشعكر بالمساندة
فح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص
مؤسساتالنظر
المجتمع المحمى
 المرشدنظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاراتالشعكر بالمساندة
طبية
 المرشدعمػى مػػدار
 م اركػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػزالع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ
لكح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التحكيؿ لممؤسساتالتأىيؿ
الدراسي
الخاصة
فح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص
المعمميفالنظر
 المرشد مرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي اختباراتالفصؿ
اختبارات خاصة
عمػى مػػدار  -ألعاب
 األسرة مؤسس ػ ػ ػ ػ ػػات الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  -جكائزالمبلحظة
أدكات
المجتمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الدراسي
رياضية
المحمي

قائمة المبلحؽ

ممحؽ رقـ ()3
نمكذج إلحدل المؤسسات األىمية التي تعمؿ في مجاؿ اإلرشاد النفسي في جنكب قطاع غزة
اسـ المركز :مركز األمؿ لمرعاية كاالستشارات النفسية ،أحد المؤسسات األىمية التي تعنى بالعمؿ
الخيرم في مجاؿ اإلرشاد كالعبلج النفسي في خاف يكنس كقد عممت فيو كمدير كأخصائي نفسي.

نبذة عامة عف المركز :تـ تأسيس مركز األمؿ لمرعاية كاالستشارات النفسية بمحافظة خاف يكنس

في قطاع غزة إباف حرب عاـ  2009 -2008كذلؾ رغبة في تخفيؼ آثار العدكاف عمى غزة ،كما نجـ
عنيا مف ظركؼ إنسانية قاسية كمشكبلت كاضطرابات نفسية متعددة.

يضـ المركز عدد مف األخصائييف كاألخصائيات المؤىميف بدرجة عالية لمتعامؿ مع مختمؼ

المشكبلت كاالضطرابات النفسية منيا كالسمككية ،كما يضـ كذلؾ أطباء نفسييف لمتدخؿ في الحاالت

المعقدة كالتي تحتاج إلى صرؼ عبلجات معينة.

ىذا كيعمؿ المركز في الفترتيف الصباحية كالمسائية لمتسييؿ عمى مف يحتاج طمب الخدمة بما

يتناسب مع كقتو كطبيعة ظركفو ،عمما أف جميع خدمات المركز تقدـ بشكؿ مجاني.
أنشطة كبرامج المركز:

أكالن :برنامج اإلرشاد كالعالج داخؿ المركز :يعتبر مف أكؿ كأىـ البرامج المنفذة داخؿ المركز

حيث يتـ مف خبللو تقديـ االستشارات النفسية كالتربكية كاألسرية بما يعزز البناء النفسي كاالجتماعي
كيساىـ في تحصيف المجتمع مف احتماؿ اإلصابة باالضطراب النفسي كالسمككي كذلؾ مف خبلؿ العديد

مف الخدمات منيا:

خدمة اإلرشاد كالعالج النفسي.

خدمة العالج بالمعب.

خدمة تخطيط الدماغ(. )EEG

القياس النفسي (اختبارات الذكاء ).
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قائمة المبلحؽ

ثانيان :برنامج الدعـ األسرم :كىك برنامج

يتـ تنفيذه مف خبلؿ التنسيؽ مع األحياء كالمناطؽ
المختمفة في محافظة خاف يكنس كخاصة المناطؽ
الميمشة كالنائية كتمؾ التي تعرضت لمعدكاف
بشكؿ مباشر ،حيث ييدؼ البرنامج إلى المساىمة

في تحقيؽ االستقرار النفسي كاالجتماعي كتقديـ

الدعـ كاإلرشاد النفسي لؤلسر الفمسطينية مف
خبلؿ التكاصؿ مع أفراد المجتمع المحمي في أماكف سكناىـ ،كنشر التكعية النفسية كاإلرشادية بينيـ عبر
الندكات التكعكية كالتثقيفية حكؿ القضايا المتعمقة بالمشاكؿ النفسية كالسمككية ككذلؾ تنفيذ األياـ الترفييية

لؤلطفاؿ كاألميات بيدؼ التفريغ االنفعالي.

ثالثان :برنامج مستشارؾ النفسي :كىك برنامج يتـ تنفيذ في بعض المدارس كالتي يتـ تحديدىا مف

قبؿ مديرية التربية كالتعميـ بمحافظة خاف يكنس (كؿ عاـ عشر مدارس) كعمى مدار ثبلث أعكاـ متتالية

يستيدؼ كبشكؿ مباشر طمبة المدارس مف المراحؿ الدراسية المختمفة كبشكؿ غير مباشر يستيدؼ أكلياء
األمكر كالمعمميف ،يقكـ عمى تقديـ الدعـ كاإلرشاد كالتكجيو لمطالب ككذلؾ االستشارات النفسية كالتربكية

كاألسرية بيدؼ الكصكؿ إلى بيئة مدرسية خالية مف المشاكؿ السمككية كالنفسية كالتي تتحقؽ مف خبلؿ

دعـ كتكضيح دكر المرشد المدرسي كتطكير قدراتو كخمؽ مساحة جيدة داخؿ المدرسة لمخدمات اإلرشادية
لؤلطفاؿ ككذلؾ إشراؾ المدرسيف كاآلباء في األنشطة اإلرشادية الخاصة باألطفاؿ.



رابعان :برنامج الصحة النفسية لألـ كالطفؿ :كىك برنامج يتـ تنفيذه مف قبؿ مركز األمؿ في مراكز

الرعاية األكلية في محافظة خاف يكنس كبالتعاكف مع ك ازرة الصحة  ،حيث ييدؼ البرنامج إلى تعريؼ األـ

بأىـ االضطرابات كاألمراض النفسية التي قد تتعرض ليا خبلؿ فترة الحمؿ كطرؽ مقاكمتيا  ،إكساب األـ

ميارات التييئة النفسية لمرحمة الكالدة دكف خكؼ كقمؽ ككذلؾ إكساب األـ أىـ الميارات كاألساليب
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النفسية لمتعامؿ مع الطفؿ كطرؽ التنشئة االجتماعية الصحيحة كالتعرؼ عمى أىـ المشكبلت السمككية
عند األطفاؿ كطرؽ التعامؿ معيا


بناء عمى تعاكف
خامسان :برنامج الدعـ النفسي كاالجتماعي ألسر األيتاـ :كىك برنامج يتـ تنفيذه ن
كتنسيؽ مشترؾ ما بيف مركز األمؿ لمرعاية كاالستشارات النفسية كجمعية الرحمة الخيرية في محافظة
خاف يكنس مف أجؿ مساعدة األرممة عمى تعزيز ثقتيا بنفسيا كبقدراتيا كمساعدتيا عمى التخمص مف

التكترات التي تعيشيا كتصؿ إلى مرحمة مف الكعي بأدكارىا كتككيف أسرة مترابطة في ظؿ أب غائب

ككذلؾ المساىمة في الحد مف اآلثار السمبية لمضغكطات النفسية كتكعية األميات (األرامؿ) بدكرىا
المتكامؿ كأب كأـ حتى تحقؽ التكافؽ النفسي لؤلسرة.
سادسان :برنامج الجاىزية النفسية :كىك برنامج يتـ تنفيذه مف خبلؿ التنسيؽ مع كؿ مف لجاف

األحياء أك رياض األطفاؿ أك مسئكلي المناطؽ المختمفة في محافظة خاف يكنس  ،حيث يتـ خبلؿ ىذا

ال تنسيؽ تحديد الفئة المستيدفة كمكاف ككقت التنفيذ ،كتككف المقاءات المنفذة في جميع المناطؽ المستيدفة

تحت نفس العنكاف " آلية التعامؿ مع األطفاؿ كقت الحركب كاألزمات" ،كىك ييدؼ إلى مساعدة أفراد

المجتمع بكافة فئاتو عمى محاربة األزمات كالكصكؿ لقدرة التعامؿ معيا كالتييئة ليا قبؿ حدكثيا ككيفية

التعامؿ معيا في أثنائيا كبعدىا كتككيف كعي شامؿ لؤلفراد بمفيكـ األزمات كأنكاعيا ككيفية حدكثيا .
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سابعان :المسح الميداني كالدعـ النفسي العاجؿ:
كىي عممية تـ البدء فييا بعد العدكاف األخير عمى غزة لممناطؽ
المتضررة في محافظة خاف يكنس(عبساف الكبيرة ،عبساف الجديدة ،بني
سييبل ،معف) ،كذلؾ بيدؼ تقديـ الدعـ كاإلرشاد النفسي لؤلسر أصحاب

المنازؿ المدمرة ككذلؾ المنازؿ المجاكرة ليا  ،كتقديـ اإلرشادات الخاصة

لؤلىالي لكيفية التعامؿ مع أبنائيـ مما ظيرت عمييـ مف مشكبلت سمككية
كنفسية بعد العدكاف  ،ككذلؾ تحكيؿ الحاالت التي تحتاج إلى متابعة إلى

المركز لمتعامؿ معيا9
ثامنان :التدريب كالبحث العممي:حيث قاـ المركز
بإجراء أكثر مف دراسة عمى عينات مختمفة كشارؾ
بالعديد مف األياـ الدراسية كالمؤتمرات العممية في
قطاع غزة حكؿ اإلدماف ،التكحد ،االضطرابات

النفسية ،زراعي القكقعة ،تقنيف مقياس ككسمر

عمى البيئة الفمسطينية ،كتقديـ العديد مف الدكرات

لمعامميف في المجاؿ النفسي كاالجتماعي.
طمكحات كتطمعات المركز:
إقامة مقر دائـ لممركز.

عقد مؤتمرات كأياـ عممية.

إصدار مجمة دكرية عممية محكمة.

إنشاء مكتبة متخصصة في العمكـ النفسية كالتربكية.

مركز األمل للرعاية واالستشارات النفشية

فمسطيف  -قطاع غزة  -خاف يكنس  -البمد  -شماؿ مسجد أىؿ السنة  -عمارة أبك السعيد العقاد
ىاتؼ رقـ  6166818 :جكاؿ رقـ 1597666136 :
www.emaar-pal.org
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ممحؽ رقـ ()5
خطاب تحكيـ االستبيانات
السيد الدكتور .................................................................... :حفظه الله ،،،،

السالم علْكن ًزمحح اهلل ًتسكاذو ،،،،
املوضوع  /طلب حتكيم مقياس

أتشرؼ بإفادتكـ أنني أقكـ بإعداد دراسة بعنكاف (الرضا عف األداء الميني كعالقتو بالكفايات

اإلرشادية – نمكذج المدارس اإلعدادية جنكب قطاع غزة) ،كذلؾ ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة
الدكتكراه في عمـ النفس -إرشاد نفسي مف جامعة محمد الخامس– كمية عمكـ التربية.

لذا فإنو يسعدني أف أضع بيف أيديكـ أدكات الدراسة (مقياس الرضا عف األداء الميني ،مقياس

الكفايات اإلرشادية) ،لرغبة الباحث في االستنارة برأيكـ بعد كضع مبلحظاتكـ كتكجيياتكـ كابداء رأيكـ في
فقرات أدكات الدراسة كمدل مبلءمتيا لممكضكع ،كما أرجك التكرـ بكضع أم تعديبلت تركنيا مناسبة

عمييا.

كلكـ جزيؿ الشكر كفائؽ التحية كالتقدير  ......كدمتـ

الباحث/

عيسى محمد المحتسب

قائمة بأسماء المحكمين ألدوات الدراسة

م

الجامعة

أسماء المحكمين

1

د .عبلؿ بف العزمية

جامعة محمد الخامس -الرباط

2

د .أحمد بنعمك

جامعة محمد الخامس -الرباط

3

د .سعيد الراشدم

جامعة محمد الخامس -الرباط

4

د .عبد المطيؼ كدام

جامعة محمد الخامس -الرباط

5

د .أنكر العبادسة

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

6

د .عبد الفتاح اليمص

الجامعة اإلسبلمية -غزة

7

د .نعيـ العبادلة

جامعة األقصى -غزة

8

د .سمير مخيمر

جامعة األقصى -غزة

9

د .ياسر منصكر

جامعة األزىر -غزة
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مقياس الرضا عف األداء الميني

بعد عرض الباحث المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف ،كاتفاقيـ عمى صبلحية جميع بنكد

لمتطبيؽ كاستجابة الباحث ألراء السادة المحكميف ،كقيامو بإجراء ما يمزـ مف تعديؿ لممفردات كالعبارات
كصياغتيا في ضكء مقترحاتيـ ،بعد تسجيميا في نمكذج تـ إعداده ،كبذلؾ خرج المقياس في صكرتو

النيائية ،ليتـ تطبيقو عمى العينة االستطبلعية ،كبعد حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس كالذم نتج
عنو أف جميع عبارات مقياس مكضع الدراسة دالة إحصائيان عند مستكل  2923مع المجمكع الكمي

لممقياس ،كبذلؾ أصبحت عدد عبارات الصكرة النيائية لممقياس ( )47مما يسمح بتطبيقو عمى الدراسة
باطمئناف .كما ىك مكضح فيما يمي.

الصكرة النيائية لمقياس الرضا عف األداء الميني
ـ
3

نعـ

العبارة
تساعدني ظركؼ العمؿ الفيزيقية عمي أداء عممي اإلرشادم.

4

تتناسب قدراتي كمياراتي مع طبيعة العمؿ الذم أقكـ بو.

5

أنا راضي عف ساعات العمؿ الذم أقكـ بو.

6

أنا راضي عف مدة كمكاعيد اإلجازات السنكية.

7

أنا راضي عف طبيعة العمؿ الذم أقكـ بو.

8

ساعدتني مينتي في تنمية مياراتي.

9

زاد تقديرم لذاتي بسبب عممي اإلرشادم.

:

أتاحت الكظيفة لي فرص التجديد كاالبتكار.

;

تخضع فرص الترقية في عممي لمكفاءة.

32

تتيح لنا فرص التدريب كالتعميـ المتاحة التقدـ الميني.

33

يتناسب راتبي مع خبرتي كمؤىبلتي العممية.

34

يتناسب راتبي مع حجـ العمؿ الذم أقدمو.

35

يتناسب راتبي مع ركاتب الكظائؼ األخرل.

36

يكفر الراتب لي مستكل جيد مف الرفاىية في المعيشة.

37

يزداد الراتب بازدياد الغبلء المعيشي بشكؿ عاـ.

38

ككنت عبلقات جيدة مع زمبلئي بالعمؿ.

39

يكجد تعاكف بيف الزمبلء في كافة المكاقؼ كاالحتفاالت كالرحبلت.

3:

تتميز عبلقاتي بزمبلئي باالحتراـ كالتقدير.

;3

تكجد ثقة عالية بيف الزمبلء بالعمؿ.

42

يتصؼ التكاصؿ بيني كبيف اإلدارة بأنو جيد.

45:

أحيانا

ال
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43

يتميز اإلشراؼ بالكفاءة كالقدرة عمى تطكير مستكانا.

44

يصؼ تقييـ األداء مف قبؿ المشرؼ كالمدير بالشفافية

45

يتميز اإلشراؼ بالمركنة كتقبؿ االنتقاد.

46

تكزع المسئكليات عمى المرشديف بطريقة عادلة.

47

تكفر لنا اإلدارة مساعدات عديدة النجاز ميامنا.

;45
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مقياس الكفايات اإلرشادية

بعد عرض الباحث المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف ،كاالتفاؽ عمى صبلحية بنكده لمتطبيؽ

عدا ( )8منيا كاستجابة الباحث ألراء السادة المحكميف ،كقيامو بإجراء ما يمزـ مف حذفو لمعبارات التي لـ
يتـ االتفاؽ عمييا كتعديمو لممفردات كالعبارات كصياغتيا في ضكء مقترحاتيـ ،بعد تسجيميا في نمكذج تـ

إعداده ،كبذلؾ خرج المقياس في صكرتو شبو النيائية مشتمبلن عمى ( )79عبارة ،ليتـ تطبيقو عمى العينة
االستطبلعية ،كبعد حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس كالذم نتج عنو أف جميع عبارات مقياس

مكضع الدراسة دالة إحصائيان عند مستكل  2923مع المجمكع الكمي لممقياس ،باستثناء ( )33عبارة

كأرقاميا  ،68 -66 -62 -4; -46 -42 -3: -37 -35 -32 -3كعميو فقد قاـ الباحث بحذفيا
باعتبارىا غير دالة إحصائيان عند مستكل  2923مع المجمكع الكمي لممقياس كبذلؾ أصبحت عدد عبارات

الصكرة النيائية لممقياس ( )68مما يسمح بتطبيقو عمى الدراسة باطمئناف .كما ىك مكضح فيما يمي.

الصكرة النيائية لمقياس الكفايات اإلرشادية
ـ

العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة

مكافؽ

مكافؽ

مكافؽ

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

.3

أعد كأخطط ألسئمة الجمسة قبؿ بدئيا.

.4

استقبؿ المسترشد بطريقة تسيـ في بناء األلفة.

.5

أساعد المسترشد عمى قبكؿ عممية اإلرشاد.

.6
.7

أتقبؿ المسترشد كما ىك تقببلن غير مشركط.

أعزز مسئكلية المسترشد تجاه ذاتو في العممية اإلرشادية.

.8

أضع أىداؼ عممية اإلرشاد بالتعاكف مع المسترشد.

.9

افتتح المقابمة بصكرة تساعد عمى إقامة عبلقة إرشادية جيدة.

.:

أجمع المعمكمات مف المسترشد بأكثر مف طريقة.

;.

استخدـ أكثر مف كسيمة لمتكاصؿ الفعاؿ مع المسترشد.

.32

أنتقؿ مف االفتتاح إلى جسـ المقابمة بصكرة سمسمة كفاعمة.

.33

أطرح األسئمة بتسمسؿ منطقي كمكضكعي.

.34

استخدـ أنماط مختمفة مف األسئمة بما يخدـ جمع المعمكمات.

.35

أستخدـ طرح األسئمة بما يساعد في تحقيؽ االستبصار.

.36

استخدـ الصمت بكفاءة بما يساعد المسترشد عمى االتصاؿ مع ذاتو.

.37

استخدـ االستماع الفعاؿ بكفاءة بما يشجع المسترشد عمى التعبير الحر.

.38

استخدـ فنية إعادة عبارات المسترشد بما يخدـ التكاصؿ الفعاؿ.

.39

استخدـ فنية اإليضاح أثناء الجمسة اإلرشادية.
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.3:

أمارس المناقشة كاإلقناع مع المسترشد لتحقيؽ اليدؼ اإلرشادم.

;.3

أمارس التفريغ االنفعالي بكفاءة خبلؿ اإلرشاد.

.42

أتيح لممسترشد فرصة التداعي الحر بكفاءة خبلؿ الجمسة اإلرشادية.

.43

استخدـ ميارة حؿ المشكبلت بكفاءة في اإلرشاد.

.44

أمارس فنية التفسير بكفاءة في العممية اإلرشادية.

.45

استخدـ التسجيؿ السمعي كالمرئي أثناء الجمسة.

.46

أالحظ المسترشد بشمكلية (كبلمو ،انفعاالتو)..

.47

أطبؽ االختبارات (التشخيصية ،االسقاطية )..أثناء اإلرشاد.

.48

أضع األىداؼ بما يتفؽ مع اإلستراتيجية اإلرشادية.

.49

أساعد المسترشد عمى فيـ نفسو (مكاطف القكة كالضعؼ).

.4:

أساعد المسترشد عمى اتخاذ الق اررات بصفة عامة.

;.4

أفسر نتائج االختبارات (التشخيصية ،االسقاطية .)..

.52

أشخص المشكبلت النفسية كالسمككية.

.53

استخدـ الرسـ في تشخيص كعبلج المسترشد.

.54

أمارس كأضبط جمسات اإلرشاد الفردم.

.55

أمارس كأضبط جمسات اإلرشاد الجماعي.

.56

أمارس كأضبط جمسات التكجيو الجمعي.

.57

أمارس اإلرشاد بأساليب المدرسة السمككية.

.58

أمارس اإلرشاد بأساليب المدرسة اإلنسانية.

.59

أمارس اإلرشاد بأساليب التحميؿ النفسي.

.5:

أمارس اإلرشاد بأساليب المدرسة الدينية (اإلسبلمية).

;.5

أمارس اإلرشاد بأساليب انتقائية مف المدارس السابقة.

.62

أضع خطة البرنامج اإلرشادم لكؿ مشكمة.

.63

أكزع األنشطة عمى الجمسات بما يحقؽ اليدؼ اإلرشادم.

.64

أضع خطة بديمة لمتعامؿ مع المسترشد.

.65

ألخص نتائج الجمسة في نيايتيا لممسترشد.

.66

أكتب التقرير الختامي عف الحالة.

.67

أنيئ العبلقة اإلرشادية بنجاح.

.68

أتابع حالة المسترشد بعد إنياء العبلقة اإلرشادية.
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