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  :عاىل قال ت
يا قَوِم ِإنما   ) (وقَالَ الَِّذي آمن يا قَوِم اتِبعوِن أَهِدكُم سِبيلَ الرشاِد           ﴿

   )غافر (  .  ﴾ )(هِذِه الْحياةُ الدنيا متاع وِإنَّ الْآِخرةَ ِهي دار الْقَراِر 

  

  
  
  
  
  

                                                                                                     
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

خـري  " يف رواية أخرى  "   خري من الدنيا وما فيها       رجالًن يهدي بك اهللا      أل  "
ــنعم   ــر الـ ــن محـ ــك مـ ــشيخان ،  ( .  "لـ ــدأالـ  )1ج:  محـ



 
 

أ

        

  إهداء
  

  
  : إىل هدي هذا العملأيسعدين و يشرفين أن 

  

  
و ول قالبمن كان له الفضل األول يف مسانديت سراً و عالنية باحلس و املشاعر و  •

 . "    أمي الغالية  "الفعل
  
                  إىل اليت كان هلا اجلزء األكرب يف مسانديت و حتمل مشاق الطريق إلجناز هذا العمل •

 ." زوجيت  " 
  
  . "     العرب و املسلمني  "إىل أرواح الشهداء •
  
  ."  العرب و املسلمني  " إىل األسري الصامدين •
  
 ."  العرب و املسلمني   " إىل اجلرحى  املرابطني •
  
 .   الغوايلإىل أصدقائي  •
  
 .   إىل كل العاملني يف هذا اال و هذا التخصص اهلادف إىل مساعدة اآلخرين  •
  
  

  زياد شومان:  الباحث                                                                  



 
 

ب

  شكر و تقدير
م اإلنسان ما لم يعلم و الصالة و السالم م بالقلم ، علّالحمد هللا رب العالمين الذي علّ         

على أشرف المرسلين معلم المعلمين و مرشد المرشدين سيدنا محمد صلى اهللا عليه و سلم و 

  .......داه إلى يوم الدين أما بعد على آله و صحبه أجمعين و من سار على ه

أتقدم بكل الشكر و العرفان للجامعة اإلسالمية من محاضرين و رؤساء األقسام و الكليات و 

 التي كانت بمثابة األرض الخصبة إلنتاج هذا العمل لخدمة البحث العلمي ة بإدارة الجامعءانتها

وفرها للباحثين للجد و االجتهاد في إنتاج و الباحثين و شاكراً لها كل الخدمات التي وفرتها و ت

الذي ) للدكتور عاطف األغا ( كما أتقدم بكل الشكر و التقدير، مثل هذه الدراسات و األبحاث

و األسس السليمة كان الموجه األول و المساند للباحث و تبصيره  بكيفية اختيار الموضوع 

الدكتور ( وجه و المشرف و الصديق و أتقدم بخاص الشكر و العرفان للمنحو اإلبداع فيه، 

اإلشراف المتميز على هذه على سعة صدره و على توجيهه السليم و ) جميل الطهراوى 

 و العرفان لكل المحاضرين و األساتذة التي كانت لهم العديد من ركما أتقدم بالشكالدراسة، 

اييس الخاصة بهذه البصمات و التوجيهات في هذه الدراسة و خاصة أثناء عملية تحكيم المق

الدكتور ( :  في تقديم أي مساعدة أو إفادة للباحث و هم ا  أو يقصرواالدراسة  ألنهم لم يبخلو

بودقة و الدكتورة عايدة صالح،  و أمحمد الحلو،  و الدكتور محمد عليان،  و الدكتورة سناء 

، و الدكتور  عون  أسماء غزالاألستاذةالدكتورة أمال جودة، و الدكتورة جولتان حجازي، و 

و ، األستاذ أنور البرعاوىو ، و الدكتور سمير قوتة، نمحيسن، و الدكتور منير أبو الجديا

حصائي و إلالذي كانت له البصمات الخاصة بالعمل ا) لألستاذ حازم الشيخ ( أتقدم بالشكر 

ليم الحكومية  و أتوجه برسالة شكر و تقدير عامة لكل من وزارة التربية و التعتتحليل البيانا

و وكالة الغوث الدولية من مدراء و مشرفين و مرشدين  الذين قدموا كل المساعدات إلتمام 

و تطبيق المقاييس المعمول بها في هذه الدراسة من مشرفين و مدراء مدارس و مرشدين 

رف أش( و األستاذ ) جميل الداودى ( أتقدم بكل الشكر و التقدير إلى كل من األستاذ          

ث و أبعلما بذاله من جهد في وضع بصماتهما الخاصة بالتدقيق النحوي و اللغوي، )  الجمل 

الذي لم يوفر أي جهد لتقديم يد العون و  ) لألخ أشرف القانوع( رسالة حب و تقدير 

 بالشكر و التقدير م و أتقد،المساعدة إلتمام عملية تحكيم مقاييس الدراسة في جامعة األقصى 

دقاء و األحباء و األهل و األقرباء لما قدموه من مساعدات و مساندات إلتمام هذه  لكل األص

الدراسة على خير  و في الختام أسأل اهللا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم و خدمة 

  .لديني ووطني 

  زياد شومان:   الباحث 



 
 

ج

  قائمة احملتويات 

  الصفحة  املوضوع
  ا  إهداء

  ب  الشكر و التقدير 
  ج  قائمة احملتويات
  و  قائمة اجلداول
  ح  قائمة املالحق 

  ط  ملخص الدراسة بالعربية 
  211  ملخص الدراسة باالجنليزية 
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د

  الصفحة  املوضوع
  111 _ 12  اإلطار النظري: الفصل الثاين 

   38  اإلرشاد النفسي املدرسي  / انياً ث
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140  
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157  

ثر داللة يف تقييم مدراء جدول شيفيه لتوضيح فئة سنوات اخلربة األك  - 20
   .املدارس للمرشدين
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   الصفحة

  
1  
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190  

  
2  

  

  . الوظيفي الرضا مقياس محكمين قائمة

  
191  

  
3  

  

  .النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوى لمقياس األولى الصورة

  

192 _ 198  

  
4  

  

  .النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوى لمقياس النهائية الصورة

  

199 _ 202  

  
5  

  

  .  الوظيفي الرضا لمقياس األولى الصورة
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6  

  

  .الوظيفي الرضا لمقياس النهائية الصورة

  

208 _ 210  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 
 

ط

  ملخص الدراسة
لمرشدين النفسين ل الوظيفي األداء مستوىهدفت الدراسة إلى معرفة و تقويم : هدف الدراسة 

في محافظات قطاع غزة و معرفة الصورة التي هم عليها في أدائهم الوظيفي و ذلك في ضوء 

  . الدراسة  بعض متغيرات

مرشد و مرشدة من العاملين في كل من  ) 207( تكونت عينة الدراسة من :  عينة الدراسة 

ين العاملين في وزارة التربية و التعليم ، موزعين ما يوكالة الغوث الدولية و المرشدين النفس

مرشد من  ) 104( بين ذكور و إناث و وكالة و حكومة حسب الجنس و جهة العمل بواقع

مرشد من العاملين في وزارة التربية و التعليم موزعين  ) 103( لعاملين في وكالة الغوث و ا

  . مناصفة ما بين  ذكور و إناث 

  : استخدم الباحث األدوات التالية للتحقق من صحة فروض الدراسة وهي : أدوات الدراسة 

  .لمدارس   من وجهة نظر مدراء االنفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوىمقياس _ 

من وجه نظر مشرفو التوجيه و اإلرشاد  النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوىمقياس _ 

  . النفسي 

  . مقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي و قد كانت هذه المقاييس من إعداد الباحث _ 

  .استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي : منهج الدراسة 

  : الباحث مجموعة من األساليب و المعالجات اإلحصائية ومنها استخدم : األسلوب االحصائى 

الثبات بطريقة _ الثبات بطريقة ألفاكورنباخ _ اختبار مان ويتنى _ معامل ارتباط بيرسون  _ 

المتوسطات الحسابية  عن _  اختبار أحادى التباين  _ ) ت ( اختبار _ التجزئة النصفية  

  . spss   ةلمؤويالنسب ا_ طريق الحزمة اإلحصائية 

  : الباحث إلى ما يلي  إجراء المعالجات اإلحصائية توصلبعد : نتائج الدراسة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسين تعزى _ 

  ) .ذكر ، أنثى ( لمتغير الجنس   

رشدين النفسين تعزى لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للم_ 

لصالح المرشدين النفسين الذين يعملون في وكالة الغوث ) وكالة ، حكومة ( جهة العمل   
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  ةمقدم

كُنتُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر ( :قال تعالى
                 ). 110: آل عمران (  صدق اهللا العظيم  )وتُْؤِمنُون ِباللِّه

الناس و ندعو   ، كون أمة وسطاًن صدق قول اهللا عز و جل حينما اختارنا اهللا أن ..... نعم
  : وله تعالى في اآلية السابقةو لعل الشاهد األكيد ق، نهاهم عن المنكر نو  ، نأمرهم بالمعروف 

 لهم و رو منهم من ينهاهم لما هو ش، متهم فينا من يدعو الناس إلى ما هو خير لهم و أل أن
لمرشد النفسي أو المرشد  اإلسالمية هي االداعية و لعل الصورة األصغر المتمثلة في  ،متهمأل

 و يكون كموجه و  ، الذي يكون دوره و عمله كداعية يدعو فيها الناس و األفراد ،التربوي
نا أن نعطي لمثل هذا ب و لذلك كان حرياً ، و طريق الصواب و الخير ،هم نحو الهدىلمرشد 

ي دراساتنا النفسية  أو كما نسميه ف، لدراسة هذا الشخص أو الداعية ؛الموضوع االهتمام الكبير
 المرشد أو المسئول عن التوجيه و اإلرشاد و نصح اآلخرين لما فيه خير لهم و  ،في علم النفس

و صدق ،  إلى أعلى مستويات الصحة النفسية و االجتماعية و االنفعالية وصوال بهم  ،خرينلآل
في الصدور و هدى و يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم و شفاء لما "  :تعالى في قوله 
  . )52: يونس (  "رحمة للمؤمنين 

و اتساع كبير في ، نه في كل يوم يشهد فيه العالم تطور جديد في مجال علم النفس إ
و ليس ،  اصطالح العلوم النفسية أو العلوم السلوكية  ،  يطلق عليه البعضأصبحآفاقه لدرجة 
 و أخصائيه  ،ى خدمات علماء النفس و باحثيه و في كل يوم تزداد فيه الحاجة إل،فقط علم النفس

، و نظراً لظهور مشاكل جديدة و موضوعات جديدة ، نظراً  لتغير نمط الحياة و تعقدها ؛ 
لذلك ظهرت  ،حث أو الدراسة أو الممارسة سواء في مجال الب ،تتطلب الرعاية السيكولوجية
و القضائي و القانوني و اإلداري علم النفس البيئي :  و منها  ،العديد من فروع علم النفس

  . الخ...
  .أو اإلرشاد النفسي المدرسي،هو علم النفس المدرسي ، و لعل األهم في موضوعنا هذا 

 أصبحفقد ، و نظراً لحاجة طالب المدارس للرعاية النفسية الوقائية و اإلرشادية و العالجية 
مرشد و أخصائي نفسي مدرسي يعمل  توظيف  و ينيتعبو ، هناك اهتمام ملحوظ بمهنة اإلرشاد 

 أو المرشد النفسي العامل في شتى مؤسسات و مراكز المجتمع االجتماعية  ،في اإلطار الطالبي
  . )143: 1999 ، العيسوي(  و غيرها

أو المؤسسات االجتماعية ،  و مديرات المدارس مديروو نالحظ مدى المعاناة التي يعانيها 
لعدم وجود مرشد في ؛ مع المشاكل المختلفة التي يتعرض لها الطلبة النفسية األخرى في التعامل 

على  ، أو القيام بها بأنفسهم، مما يدفعهم إلى تحويل تلك المهمة إلى بعض المعلمين ، مدارسهم 
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 أو لضعف لهم لعدم تأه ؛ تائج إيجابيةبن و غالباً ال يخرجون ،حساب أعمالهم المتراكمة  
( ثر على سير العملية التعليمية في مدارسهميؤ مما  ،ك المشكالتقدرتهم في التعامل مع تل

  . )98 : 2004  ،الشريدة
 و لعل ذلك يعود  ،ن الخدمة اإلرشادية منتشرة أو متقدمة في العالم العربيأكن القول بملذلك ال ي

  :سببينل
  .هو عدم وضوح اآلثار اإليجابية للخدمة النفسية : األول 
و االتفاق عليه و تخطيط هذه ،  تعريف مالئم للخدمة اإلرشادية النفسية هو عدم وجود: الثاني 

  .)65:  2004  ،عبد الفتاح(  الخدمة على أساس توجيهات التعريف
ما تبعها من وو الضغوط االقتصادية ،  و فقدان الحيوية السياسية ،إن عوامل التشرد و التهجير

 ،  في فقدان األمن النفسي لدى األفراد كبيرثرأها  كان ل ، و تفشي البطالة، ظواهر فقدان العمل 
 و ، التي تسربت إلى بعض الشباب من المجتمع اإلسرائيلي،إضافة إلى التغيرات الثقافية الجديدة 

 و انحرافات سلوكية غير مألوفة و اهتزاز قيمة الحق، ما يتبعها من عدم توافق خلقي و  ،غيره
كل ذلك و غيره كانت ، ى اهتزاز شعور الفرد بنفسيته  تؤدي إل ، والتيو العدل و الخير، 

  . لوجود العديد من االضطرابات و المشكالت النفسية و السلوكية االنفعالية، مبررات و دواعي 
 إن دورك كبير و جسيم و تقع على عاتقك  ،  المرشد االجتماعي أو النفسي أو التربويأخيلذا 

 و لذلك ينبغي عليك أن تكون باحثاً اجتماعياً و ، ماعيمسئوليات ذلك التفكك و التدهور االجت
حتى تسهم في بناء هذا المجتمع و تحقق التوافق ، واعظاً و مصلحاً طبيباً نفسياً و مربياً و أباً و

  . )321: 1996 ،عبد المنعم ( االجتماعي ألفراده
من   غيرهعن حاجة تعد أكثر يني إلى خدمات التوجيه و اإلرشادإن حاجة الشعب الفلسط

 و  ،لظروف الخاصة التي يعيشونهال نظراً ؛الشباب و الصغار و الكبارفئة  خاصة ،الشعوب 
 لكونهم ينفردون إضافة، التي أسفرت عن وقوعهم فريسة لالضطرابات النفسية و االجتماعية 

ت  تقديم الخدما،نه في حكم الواقع الذي ال مناص مأصبحلذلك ؛ بصراعاتهم النفسية الخاصة 
، حيث ال شك بكونها  و العربي عامة ، بصفة خاصة ،اإلرشادية للشباب الفلسطينيالتوجيهية و

و ،  و تعطل مجهوداتهم  ،متهدر طاقاته ال  ، من خالل مد يد العون لهم حتى، ضرورة ملحة
 عن طريق مساعدتهم في أن يؤهلوا أنفسهم مع ما يتناسب مع ، م يناسبه الذي هيتوجيجدوا الكي 
  . كانياتهم و قدراتهمإم

 فهناك ،  أهميتها للشباب لكنها ليست قاصرة عليهمرغم  ،إن خدمة التوجيه و اإلرشاد
سواء كان ،  ها تلك الخدماتفي التي يمكن أن تقدم  ،ويات و الفئات االجتماعيةتالعديد من المس

، باء و األمهات اآلك   أو الفئات األخرى من الراشدين،ذلك على صعيد المدارس للشباب الطالب
  . )330: 2004 ،الخطيب (  و مؤسساتهم المختلفةأ  ، مراكزهم و منازلهمعبر
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 و ،   تفاعالً مع التطوراتأكثرو  ، تأثراً بكل ما هو جديد أكثرا كان الشباب  لم....لكن
لذلك فهم أحوج من غيرهم إلى حماية ؛ و تعقيدات الحياة ،   عرضة للتغيرات االجتماعيةأكثر
،  الشباب بأعداد كبيرة  الطالبا كانت المدرسة مكاناً لتجمع و لم، قولهم من التلوث الفكريع

 عرضة لظهور العديد من أكثرو ، مما يسهل انتشار أفكار و أراء سيئة بسرعة شديدة 
قد تكون خصبة لظهور العديد من المشكالت ، ة  و مكان و ترب ،ت و العادات السيئةالسلوكيا

 هذه الفئة و غيرها التوجيه ل فكان حرياً بل من المهم جداً وجود ، االنفعالية و السلوكيةالنفسية و 
  . )32: 1999 ،عمر (  لهمالخيرهداية و اليكون كموجه لهم نحو الصواب لما فيه ل، 

 جاء اإلسالم لهداية اإلنسان و ، فقد  لإلرشادو لقد أعطى الدين اإلسالمي االهتمام الكبير
سالم حدث اإلأ و لقد ، ةلتخليصه من الجهل و الضاللة و األخالق الرذيل؛ رشاده توجيهه و إ

أتغيرو قام بتغيير األفكار ، مياته في نفوس الناس و عقولهم و أفكارهم و عاداتهم و سلوكا  كبير 
 اديد جاو أسلوب، في الحياة ا  جديدأنهجمم اإلنسان و علّ، و إعطاء معنى جديد للحياة ، الخاطئة 
 و ،  و إلى الكون عامة ،اآلخرينإلى  و  ،لنظر فيها إلى نفسها في  جديدةً و طريقةً ،في التفكير

  ،مه القيم اإلنسانيةو علّ،  في السلوك و األخالق و التفاعل االجتماعي، مه أساليب جديدة علّ
صلى اهللا عليه ( سنته  و األحاديث و أقوال النبي في ،لذلك فالناظر آليات اهللا في القرآن الكريم

 فاإلنسان في حاجة للعمل  ؛ و يعدل السلوك،م و يقو، و يهدي،وجهي و ،رشدييجد من ،  )و سلم
 و األدلة على  ، الهداية و الرشادرأس لتكون على  ؛بهذه األحاديث و السنن و اآليات القرآنية

من يهِد اللَّه فَهو الْمهتَِدي  " : قوله تعالى،و ليس الحصر ، و منها على سبيل الذكر ،ةذلك كثير
  . )17: الكهف ( " ومن يضِلْل فَلَن تَِجد لَه وِليا مرِشدا 

حمد أ(" و سنة الخلفاء الراشدين من بعديعليكم بسنتي:"  حديث النبي صلى اهللا عليه و سلمو في
  .)205:  ، الترمذي ، أبو داود

 الخطيب( راسة و تناول مثل هذه الموضوعات في دالسبق األولها ن شريعتنا اإلسالمية لإلذلك ف
، 2004 :76( .  

و لقد أشارت العديد من الدراسات الميدانية و الدعوات الفكرية إلى الحاجة الماسة 
  :للمرشد النفسي المدرسي في المجتمع و التي منها

 على لةكون مشتمت أن ن األنماط الحديثة في المنهج المدرسيأ) محمد و فتحي ( لقد أوضح 
  . )68:1977 ،مجاور ، الديب ( نظام التوجيه و اإلرشاد النفسي

 وجد أن الشباب في حاجة ماسة إلى التوجيه و اإلرشاد النفسي في مدارسهم  فقد)سعد (أما
، جالل ( حيث يمكن للمرشد النفسي أن يزودهم بالمعلومات الدراسية و المهنية ،الثانوية

130:1967(.  
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إلى ما جاء بخصوص الحاجة إلى المرشد النفسي المدرسي في ) منيرة ( رت و أشا
  . ) 213 :1965 ،حلمي( رنتائج بحثها الميداني على المراهقات في مص

عن حاجة التوجيه النفسي للمراهقين و المراهقات في دراسة في دولة ) ماهر ( و أشارت 
  . )35: 1983 ،عمر (  الكويت

  : خرى من الدراسات خصائص المرشد النفسي و منها مجموعة أتو لقد تناول
و نتائج الدراسة تناولت آراء واحد و ،  ) ham ruin , uolsun ()هامرين و يولسون  (دراسة 

 حول الخصائص المشتركة التي يحب توفرها في شخصية المرشد ا نفسياتسعين مرشد
  . )ham ruin ( )430: 1950 ،هامرين (النفسي

 التي واجهت تحديد بعض خصائص  ،إلى الصعوبات األساسيةariykal )( ) ريكل أ( و أشار 
  .)312:  1950 ،ريكل أ(  المرشدين النفسيين في الدراسات الميدانية المتعلقة بها

في شخصيات ،لها المسترشدون فضإلى الخصائص المشتركة التي يtiller ) ( ) تيلر ( و أشار 
  . )512 :1969 ،تيلر ( المرشدين النفسيين

نه هناك ملخص عن الخصائص التي تشترك فيها أإلى ،  ) goons ( )جونز ( و أشار 
  . )312: 1970 ،جونز (  شخصيات المرشدين النفسيين

 األهمية  هيما إذن ،  و بعد هذه االهتمامات الملحوظة لمثل هذه الدراسات النفسية...و اآلن
   .سوف يتم معرفته أثناء عرضنا ألهمية الدراسةهذا ما  ؟   هذا الموضوع إلى تناول دفعنا تيتال

    مشكلة الدراسة

جله وجدت هذه العمليةأالتي من ، ا كان الطالب هو محور العملية التربوية لم ا ، و لم
 لن يتحقق إال برعاية كاملة توفرها له  ،ن نموه و تطوره العلمي و الفكريأكان االعتقاد ب

و لما كان المجتمع اإلسالمي يحث و يحرص على اتخاذ  ،ع بتدعيم كامل من المجتم، التربية 
 لذا كان النظام التربوي ؛   وفق العقيدة اإلسالمية، كل ما من شأنه حماية و رعاية هذا الطالب

 تطبيق برامج منظمة لخدمات التوجيه و اإلرشاد إلى يدعو  ، الحديث في المجتمع اإلسالمي
 ،ذ و إدارة األنشطة المختلفة التي تقوم بها هذه الخدماتجل تنفيأ و من ، النفسي في المدارس

و ذلك ، يجب أن تدعم بالتسهيالت البشرية و المكانية و المادية الالزمة لها ألكمل ، على الوجه ا
 على ما يتوفر لديهم من رغبة في مساعدة الطالب  بناء ، بهاينو تدريب القائم، باختيار المواد 

 و  ، ألماكن المالئمة التي تمارس فيها هذه األنشطة بالكفاءة المطلوبةو توفير ا، و رعايتهم 
 إلتمام برامج التوجيه و  ،تحضير و تجهيز المطبوعات و االختبارات و النشرات الالزمة

  . اإلرشاد النفسي على أسس علمية سليمة



 
 

6

عديد ن هناك الأغير ، و قد أثير كثير من الجدل حول أهمية المرشد النفسي المدرسي 
التقدم :   و منها ،إلى وجود المرشد و الحاجة الماسة إليهأدت من العوامل الكثيرة التي 

و الزيادة المطردة في سكان العالم و أثرها ،  التكنولوجي و التغيرات االجتماعية الناشئة عنه
ة و و التيارات الفكرية و السياسي، و التطور الفكري التربوي ، على استيعاب المدارس لها 

 و كذلك واقع الحال الصعب لذا أضحى االقتصادية المتصارعة و ظاهرة القلق الناجمة عنه
  .  ضرورياإلرشاد 

 الدافع األول بوجود مهنة أو برامج تدعت و كان، هذه العوامل و غيرها من العوامل 
ل مدى ن مشكلة الدراسة تظهر من خالإ ف  لذلك،التوجيه و اإلرشاد و المرشد النفسي المدرسي

 سواء العامل في المدرسة ، الحاجة الماسة لوجود برامج التوجيه و اإلرشاد و المرشد النفسي
ن المشكلة تكمن في ، فإو في شتى المؤسسات االجتماعية و النفسية األخرى ، أبين الطالب 

 فكان موضوع  ، هذا المرشده و برنامج إرشادي يعمل من خالل، مدى توفر مرشد نفسي
، الصورة التي هو عليها ، و النفسي  ألداء المرشدويميةتقدراسة  " :وو المشكلة هالدراسة 

 لكي يتماشى مع متطلبات العصر و التطور و  ، وجه ممكنأفضلعمل على تحسينها على الو
ل  و تتضح مشكلة الدراسة من خال " و يقوم بخدمات حقيقية يستفاد منها،يشبع حاجات اآلخرين
و عن ،  النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوىالتي  تكشف عن ، الت التاليةاإلجابة على التساؤ

  .  و المهني ،و النفسي، المتغيرات التي تؤثر في دوره التربوي 

  تساؤالت الدراسة

  : في اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التاليدت تحدالدراسةإن مشكلة 
               النفسيشرفو التوجيه و اإلرشاد  كما يراه م ،ما مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي -1

 . ؟ مدارسو مدراء ال

 : و من هذا السؤال الرئيسي تتفرع األسئلة الفرعية التالية

  .  بالرضا عن المهنة  ؟ ،ما عالقة مستوى األداء الوظيفي لدى المرشد النفسي -2
زى للجهة التي يعمل بها  تعالنفسي المرشد ألداء  الوظيفي األداءهل توجد فروق في مستوى -3

  . ؟ )وزارة التربية و التعليم _  أو  _  وكالة الغوث الدولية   ( المرشد
  .؟ سنوات الخبرة   ،و النفسيالمرشد  ألداء الوظيفي األداءهل توجد عالقة بين مستوى -4
   . ؟تعزى لعامل الجنس  ، النفسيالمرشد  ألداء الوظيفي األداء مستوىفي فروق هل توجد -5
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  ات الدراسةمبرر

 و وجود المرشد النفسي له العديد د ، الحاجة الملحة لوجود برامج التوجيه و اإلرشان إ
أدت إلى وجود حاجة ماسة لمثل هذه ،  المبررات و العوامل هذه  ،من الدوافع و المبررات 

 من الضروري جداً تناول هذه الموضوعات بشيء من و  ، المرشد النفسي وجود  و ،البرامج
و المعوقات التي  ، يتم التعرف على المرشد النفسي و خصائصه و أدواره حتى  ،يلصتفال

 كل ذلك و .و ماهية الخدمات التي يقدمها، ي يسعى إلى تحقيقها تتعوقه أثناء عمله و األهداف ال
 تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل نحو، د لدينا مبرر حقيقي و دافع ضروري غيره يولّ

من  ، ونعمل سوياً ، التي عليها المرشد النفسي في مدارسنا اليوملةعلى مدى الحا ، اًعرف معلنت
ستطيع الوقوف على مناطق الضعف و العمل على ن حتى  ؛جل تقديم المساعدات الالزمةأ

 و النمو و الرقي بمهنة التوجيه و  ، مناطق القوة و تعزيزها، و على هاتطويرها و إصالح
 تقوم  نالذيهادفين إلى وصول اآلخرين و األفراد  ، مستوى ممكن أفضللى  إ ،اإلرشاد النفسي

من خالل هذه الدراسة و غيرها من  إلى أعلى مستويات الصحة النفسية ،  الخدماتعليهم  هذه
  .التي تعطى الكثير من االهتمام للعملية اإلرشادية و المرشد النفسي ، الدراسات 

  أهداف الدراسة

  : تهدف إلى تحقيق ما يليحيث أن الدراسة  
 . هئ الحالة التي هو عليها في أداتقويمو ،  النفسيلمرشد ل  الوظيفي األداءمستوى معرفة -1

 . و مدى رضاه عن مهنته  بين مستوى األداء الوظيفي ألداء المرشد النفسي ،معرفة العالقة -2

عزى لعامل  تُ التي  ، الوظيفي للمرشد النفسي األداء الفروق في مستوىالتعرف على -3
 . ) أنثى –ذكر ( الجنس 

 وفقاً لمتغير جهة العمل، الوظيفي للمرشد النفسي  األداءالتعرف على الفروق في مستوى -4
 .)حكومة _ وكالة (

   .   الوظيفي ألداء المرشد النفسي  األداء و مستوى ،بين سنوات الخبرةالعالقة معرفة  -5

  أهمية الدراسة

  : اآلتيأهمية الدراسة تبرز من خالل أن 
 حالة المرشد النفسي التي هو عليها مييتق تمثل الدراسة الحالية محاولة هادفة للمساهمة في  -1

  . مدارسنااآلن في 
 . وى األداء الوظيفي للمرشد النفسيمست التعرف على جوانب القوة و الضعف في  -2
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و النفسي من  التربوي في الميدان العاملينو يخدم  يهم  ،اً و جديداً حيوياً تناول موضوع -3
 صانعي القرار  ،معلمين و مديرين و أولياء األمور و باقي شرائح المجتمع و يهم كذلك

 و المستوى اإلرشادي و التوجيهي  ،جل رفع المستوى التربوي بشكل عامأالتربوي من 
  . بشكل خاص

مية سواء في الوزارات و المؤسسات التعلي، تساعد كل من هو مهتم بالعملية اإلرشادية قد  -4
ذا البرنامج لمعرفة ماهية ه يعتني بهذه المهنة و  وأو المراكز االجتماعية و كل من هو مهتم

 التي هم لةو الحا،  أو دراسة هذا البرنامج و القائمين على العمل به  ،التوجيه و اإلرشاد
  . عليها

 تزيد من  و قد  ، و اآلخرين ،قد يستفيد منها الدارسون و المهتمون بالعملية اإلرشادية -5
و تعتبر إضافة جديدة في مجال دراسات التوجيه و اإلرشاد و المرشد ، رصيد المعرفة 

  . النفسي

  مصطلحات الدراسة

لعل موضوعات التوجيه و اإلرشاد النفسي متنوعة و متعددة المفاهيم و هي كثيرة و 
ة في موضوع لكل منها دوره المحدد و لكن سوف يتم التعرض لبعض المفاهيم الخاصة و المهم

  :دراستي هذه و من هذه التعريفات 
 الرضا – األداء –التقييم  - المسترشد – المرشد النفسي – التوجيه و اإلرشاد النفسي المدرسي 

  .عن المهنة 
  

  :التوجيه و اإلرشاد النفسي المدرسي
ية  في المراحل التعليمالخدمات المقدمة   حيث يتضمن ،للفردالتوجيه و اإلرشاد النفسي 

لخدمات التي تشملها برامج التوجيه النفسي في ا مغطياً ، ، الثانوية ، المتوسطة االبتدائيةالثالثة 
جل رفع كفاءتهم أهدف مساعدتهم على التكيف و التوافق المدرسي من بو ذلك ،المدارس 

  .)138 : 1999عمر، ( التعليمية و حل مشكالتهم الشخصية و االجتماعية و التربوية و المهنية
  :المرشد النفسي

:       بعد اطالع الباحث على العديد من التعريفات للمرشد النفسي يمكن تعريفه إجرائيا بأنه 
 و ، العلميةعلومات بالم أكاديمياً و نظرياً و علمياً و عملياً  و يتم تزويده هو شخص يتم إعداده

و يتم تدريبه في ، نفس بالجامعات في أقسام علم ال  و التطبيقية المهارات المهنية و األكاديمية
 و األساتذة و يتم تحت إشراف ،و في المدارس، مراكز اإلرشاد النفسي و العيادات النفسية 
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هو الشخصية العلمية األولى التخصصية المسؤلة بدرجة ، المرشد النفسي ذلك ألن و، الخبراء
  . جتماعية لآلخرين  و تقديم الخدمة النفسية و اال ،رئيسية عن اإلرشاد و التوجيه

  :  رئيسة من المرشدين و همأنواع هناك أنو من المالحظ 
  :المرشد النفسي التربوي -1

 و هو محور دراسة ،)المرشد المدرسي ( الذي يعمل بوزارات التربية و التعليم العالي   
  أوالنفسي هذه الدراسة على المرشد فيألن عملية التقويم سوف تقتصر ؛ الباحث الحالية 

، ويساهم في مساعدة الطلبة على  يقدم الخدمات النفسية و االجتماعية للطالبالذي،  التربوي
حل مشكالتهم، وتحقيق الصحة النفسية و االجتماعية لديهم، و توفير البيئة و المناخ الدراسي 

  . المناسب لهم 
  :المرشد النفسي العالجي -2

  . فياتالذي يعمل في العيادات النفسية و الصحية و المستش
  . و يعمل في المؤسسات الصناعية  :المرشد النفسي المهني -3
شقير، ( يعمل في الميدان العسكري و القرارات المسلحة  : المرشد النفسي العسكري -4

2002:191( .  
  :"  العميل"المسترشد أو

 و هو الذي سوف يتم تقديم المساعدة ، و مرجعيتها و غايتهااإلرشاديةهو مركز العملية 
األب ، أو األم ، أو الطالب ، أو األخ  (  المسترشد يمثل فقد يكون ،اآلخرين من قبل  لهنو العو

 نظراً لحاجته  ،ة و العون للمسترشدد و يتم تقديم المساع )الخ....، أو المعلم، أو المدير 
 التي حل المشكالت الدراسية في الدراسي سواء على الصعيد  ،لخدمات التوجيه و اإلرشاد

أو على الصعيد ،  اآلخرين مع الرفقاء و االجتماعيأو على الصعيد ، مسيرته التعليمية تواجه 
 يتعرض للعديد من المشكالت و يعانى من عدم التكيف أو  ، فالمسترشد لديه الصعوباتاألسرى،

من قبل   ، الدعم و المساندة و التوجيهإلى لذلك يحتاج؛  تحقيق الصحة النفسية يحتاج إلىو، 
  . )200 : 2002شقير ، (  فقد يكون المرشد النفسي واحد منهم  ،ناآلخري
    : ييمالتق

و البحث و اإلمعان و ،  عملية تربوية تتطلب الدراسة المستفيضة " يعرف التقييم إجرائيا بأنه
 و هذا يتطلب العمل المنظم لجمع ،و التثمين للموضوع المراد تقييمهحيص مالتحقيق و الت

توصل إلى  الهدفب وتقويمها ، ثم تحليلها و تفسيرها،   صادقة و موضوعيةلمعلومات بطريقةا
هدف اتخاذ ب ، التي من خاللها يمكن الحكم على قيمة موضوع و بيان حسناته و سيئاته، النتائج 

 ، و اإلصالح على أن يجري بنزاهة و أمانة، قرار و اتخاذ إجراءات فعلية سليمة لسد النقص
    . )14: 1987دروزة ، (  كات صادقةح و ممحددة في ضوء معايير تمتفهي عملية موضوعية 
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   :األداء
حيث يقوم  البعض بتسمية ، ما يقوم به الفرد في مجال يتطلب فعالً أو عمالً أو انجازاً 

ن كلمة األداء أل و أيضاً  ،نجازإلألن كلمة أداء أكثر شمولية من ا، هذا العمل و الفعل باألداء 
  ، مثل الطباعة على اآللة الكاتبة ، لمهنة ما و القيام الفعلي و الحقيقي بها،نجاز إلتنطوي على ا

نجاز خطاب يلقيه الفرد أمام إ أو ، أو القيام بتمرين رياضي  ،أو الضرب على آلة موسيقية
 هي ذلك  ،، و أن اختبارات األداء ر عن رحلة استطالع قام بها الفردأو إعداد تقري، اآلخرين 

 إلى قياس أداء الفرد في فعل و إنتاج ما أو ذلك النوع من يرمت تيالمن االختبارات النوع 
  . )319: 1982الرفاعى ، (  هتم بمتطلبات المهارةتي تال، االختبارات

  :عن المهنة الرضا 
  ، نتيجة عوامل متعددةاإلشباعو يتحقق هذا ،   المهنية حاجات الفردإشباعهو درجة 
 و تلك العوامل من  ،و العوامل الداخلية مثل العمل ذاته، ية مثل بيئة العمل منها العوامل الخارج

و محققا لطموحاته و ، راغبا فيه مقبال عليه دون تذمر ، عن عمله شأنها أن تجعل الفرد راضيا 
في و بين ما يحصل عليه ، من عمله   وميوله المهنية و متناسبا مع ما يريده الفرد،رغباته 
  . )574 : 1993، عان المش( الواقع

  حدود الدراسة

  :الزمنيةالحدود 
 في العام الدراسي  ،  هذه الدراسة على المرشدين النفسيين العاملين في المدارس إجراءلقد تم 
 االنتهاء منها في شهر تم و ،2006)   مارس(   العمل بها في شهر بدأ  حيثم 2007 -2006

  . 2007 ) ديسمبر (
  :الحدود المكانية
 في المدارس التي يعمل بها المرشدين النفسيين العاملين  ، هذه الدراسة إجراءتم حيث
و المرشدين النفسيين العاملين في وكالة الغوث ،  وزارة التربية و التعليم الحكوميفي مدارس 

  .في غزة في فلسطين  الدولية
  :الحدود البشرية

العاملين في  ) اإلناثلذكور ، ا (  النفسيين تطبيق هذه الدراسة على المرشدينتمحيث 
 و تم االستعانة )ونروا ألا(  و وكالة الغوث الدولية ،كل من وزارة التربية و التعليم الحكومية

بكل من مدراء المدارس ، و مشرفو التوجيه و اإلرشاد النفسي العاملين في كل من وزارة 
التقييم على مستوى األداء الوظيفي  إلجراء عملية   ،التربية و التعليم ، و وكالة الغوث الدولية

  .للمرشدين النفسيين 
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   منهج الدراسة

و يعرف المنهج ، لمناسبته لهذه الدراسة  ؛الوصفي التحليلي  الباحث المنهجاستخدم حيث
و متاحة للدراسة دون أن   المنهج الذي يتناول أحداث و ممارسات قائمةبأنه " :الوصفي التحليلي

 1997، األغا("يتفاعل معها بالوصف و التحليل ياتها و على الباحث أن يتدخل الباحث في مجر
 :41( .   
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  الفصل الثاني

  

  ) النظري اإلطار( 
  

   .التوجيه و اإلرشاد النفسي: المبحث األول *  

  

  :اإلرشادماهية التوجيه و : أوالًً

  

  : النفسياإلرشاد إلىالحاجة : ثانياً

  

  :مجاالت التوجيه و اإلرشاد النفسي: ثالثاً

  

  .الرضا الوظيفي: المبحث الثاني *  
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  التوجيه و اإلرشاد النفسي: المبحث األول

  مقدمة

العقلية أومن جميع جوانبه سواء الحسية ، عناية بالتلميذ وا التربية الحديثة تولي اهتمام 
 من خالل مؤسسات التوجيه و إرشاديه و  توجإلى لذا فهو يحتاج ،  النفسيةأو االجتماعية أو

  .  ال يتجزأ من العملية التعليميةأباعتبارها جزء، التربوية اإلرشاد
بل و في كل ،  ية  مؤسساتنا التعليمإلى النفسي اإلرشاددخول خدمات و أصبح من المهم 
  و المتابعةتستحق االهتمام و الدراسة، و هذه قضية تربوية نفسية مجتمعية ،  مؤسسات المجتمع

 -  النفسي وقتاً طويالًاإلرشاد خدمات إدخال في تأخرت قد مجتمعاتنا أنمن المفروض طالما  و،
  . )7 : 2004زهران ، ( اآلخرون من حيث انتهى نبدأ أن،-قارب على قرن كامل من الزمان

 و اجتماعية ملحة و ليس ،  و التوجيه يعد ضرورة تربويةاإلرشاد أنو من المعروف 
 و ذلك العتبارات ،كما تؤكد ذلك البحوث و النظريات ،  المدرسيةاإلدارة تسعى لتحقيقه ترفاً

و اهتمام التعليم بشخصية المتعلم ، أساليبه و وأهدافهتطور التعليم في مفاهيمه :  و منها ،عديدة 
  ، و ظهور بعض المشكالت الرئيسية بالمدرسة، في جوانبها النفسية و االجتماعية و السلوكية

  ، هذه االعتبارات و غيرها،  و التعامل مع المتفوقين علمياً ، دراسياًالمتأخرينمشكلة مثل 
 و اإلرشاد المدرسية تحقق عن طريق فاإلدارة و التوجيه الطالبي اإلرشادتوضح ضرورة 

  :  و التي منهااألهدافالتوجيه الطالبي الكثير من 
 و مساعدتهم في تخطي  ،خل المدرسة و خارجهاالمساهمة في تشكيل سلوك الطالب و قيمهم دا

  . )85 : 2004السميح ، ( ألهدافهمتحول دون تحقيقهم  و،العقبات التي تعترض طريق نجاحهم
 إلى هناك حاجة ملحة أن على ، في العالم العربي أجريت الدراسات الميدانية التي تثبتأو لقد 

  . )85 : د ت ، حسنين(  يم المختلفةو ذلك في مراحل التعل،  اإلرشادخدمات التوجيه و 
 تفهم واضح و إلىيمر بمراحل نمائية بالغة الدقة، تحتاج ، فالشباب في مراحل التعليم المختلفة 

 األخذ، هذا مع أمانحتى يتمكنوا من اجتيازها بسالم و ؛ ، بهدف تقديم المساعدة الالزمة  دقيق
 و بين ، و طموحاتهم و توقعاتهم من جهةمالهمأمحاولة تضييق الفجوة الكبيرة بين ،  باالعتبار

  .أخرى  ةواقعهم الحياتي المعيشي من جه
 تقديم الخدمات التوجيهية و أن في حكم الواقع الذي ال مناص منه أصبحلذلك كله 

 بصفة عامة تبقى  ، و باقي الشباب للشباب الفلسطيني بصفة خاصة، و الشعب العربياإلرشادية
 توجه كي و مجهوداتهم، طلتع و طاقاتهم تهدر ال كي ،مد يد العون لهمضرورة ملحة من خالل 

 و مإمكاناته و يتناسب بما أنفسهم يؤهلوا أن في مساعدتهم طريق عن أداء من يناسبها ما إلى
 الشباب هؤالء مساعدة الممكن من هأن كما امثالً، توظيفاً توظيفها و استغاللها و الذاتية، قدراتهم
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 يتفهموا أن على مساعدتهم خالل من ذلك و المتوقعة، و الجديدة لمتغيراتا مواجهة على  

 المناخ خلق خالل من ،لهم االجتماعي و النفسي التكيف سبل تيسير خالل من بواقعية، أنفسهم

  . العملية حياتهم ميادين كافة في إمكاناتهم و الشخصية قدراتهم تطوير و ،ذواتهم لتحقيق المناسب
 من العديد فهناك عليهم، قصراً ليست لكنها – للشباب أهميتها رغم – اإلرشاد و يهالتوج خدمات إن

 خدمات في المساندة لعل و الخدمات، تلك  لهم تقدم أن يمكن التي، االجتماعية الفئات و المستويات

 االجتماعية الخدمات برزأ من تعد المجتمع، أفراد من فرد كل إلى تقدم التي اإلرشاد، و التوجيه

 األفقي البعد كذلك و ،اإلرشادية الخدمات جودة و نوعية في المتمثل الرئيسي البعد في يتلقونها التي

 مؤسسات و المصنع و المدرسة و فاألسرة الحياة، مجاالت لكافة الخدمات شمولية في المتمثل

 تعمل لتيا المؤسسات من  الخ… النفسية و الصحية و الطبية الخدمات مراكز و االجتماعية الخدمة

 و الفردي المستوى على، اإلرشادية و التوجيهية الخدمات لتقديم واسعاً حقالً تعتبر المجتمع، في
  . االجتماعي

  بجوانبه المختلفة و ،اإلرشاد التوجيه و ماهيةالتعرف على ،  شاء اهللا إنلذلك سوف يتم 
،   التي يقوم عليهااألسس و مبادئه و ، و التراث العربي، اإلسالميةلمعرفة ماهيته في شريعتنا 

 و التعرف على بعض المفاهيم و المصطلحات الخاصة  ،اإلرشاد في ةالمستخدمو الطرق 
 اإلطار ثم التعرف على المرشد المدرسي العامل في ،  و التوجيه النفسياإلرشادبمجال 
 ثم المجاالت ، الخ… من حيث وظائفه و خصائصه و المعوقات التي تواجهه ،الطالبي

   . أساليبه و اإلرشاد التوجيه و برنامجالمستخدمة فيها 

  :اإلرشادماهية التوجيه و : أوالً 

بأنه العملية التي تهتم "التوجيه و اإلرشاد التربوي )  mares ( )مايرز ( يعرف    
و ، ناحية و الفرص الدراسية المختلفةمن ، و بما له من خصائص مميزة  ،بالتوفيق بين الفرد

لمتباينة من ناحية أخرى و التي تهتم بتوفير األعمال التي تؤدي إلى نمو الفرد و المطالب ا
  . )16 : 1992 ، قطامي( تربيته

 و النفسية المساعدة و النصيحة لتقديم يعمالن ،الواضح مفهومهما في اإلرشاد و فالتوجيه
 من يعترضهم ما يازاجت على أنفسهم ليساعدوا المجتمع أفراد جميع لمساعدة الالزمة االجتماعية

 و بأمن العيش خاللها من يستطيعون التي الحالة إلى حياتهم مسار إعادة من ليتمكنوا مشكالت،
  .أكاديمياً و جسمياً و اجتماعياً و نفسياً المتكامل النمو لهم يتحقق و ،أمان
  :هي ةمختلف أبعاد أربعة في تعمل أن يمكن ، اإلرشاد و التوجيه خدمات أن لنا يتضح هنا من
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  :الوقائي البعد :أوالً
 المشكالت من الوقاية بغرض ، المجتمع أفراد يتلقاها التي الوقائية التوجيهية الخدمات في يتمثل و

  . لها يتعرضون قد التي
  :العالجي البعد :ثانياً
 التي المشكالت لعالج المجتمع أفراد يتلقاها التي ، العالجية اإلرشادية الخدمات في يتمثل و

  .لها عرضونيت
  :النمائي البعد :ثالثاً

 و مستمر بشكل المجتمع أفراد يتلقاها التي ، اإلرشادية و التوجيهية الخدمات في يتمثل و
 الهاكأش و بأساليبها حياتهم خالل ، جماعات أو كأفراد لديهم النمو مراحل لجميع مالزم و دائم

  .  الخ… االنفعالي و األكاديمي و االقتصادي و االجتماعي و النفسي المستوى على المختلفة
  :الطوارئ و األزمات بعد :رابعاً

 أفراد ليتلقاها جاهزة تكون أن المتوقع من التي ،اإلرشادية و التوجيهية الخدمات في يتمثل و

 أهبة على اإلرشادية و التوجيهية الخدمات تكون أن المأمول من، طارئة ظروف في المجتمع

  . لها داٍع يكون حالما لتقديمها االستعداد

  :اإلسالمي و العربي التراث في اإلرشاد و التوجيه :أوالً

  : اللغة في اإلرشاد و التوجيه  -  أ
 القران في ورد :وجه ) وجه ( مادة ) العرب لسان ( في ) منظور ابن ( يقول  :  التوجيه  -1

 قعدت :تقول و القيم، نالدي اتبع أي) 30 ، الروم ( " حنيفاً للدين وجهك فأقم :"تعالى قال الكريم

 واو ( فيهما )التاء ( أصل نأل توجهت، :أي اتجه، إليك اتجهت و تلقاءك، أي اتجاهك و تجاهك

 .إليك و نحوك توجهت و هللا، وجهي وجهت و حاجة، في وجهته و ،أرسله :كذا إليك وجه و ،)
  .ةالمقابل :المواجهة و ،اتبع و انقاد أي فوجهه، فالناً فالن قاد :يقال و

 ( نقيض : الرشد و الرشد )رشَد(: مادة ) العرب لسان ( في ) منظور ابن ( يقول :اإلرشاد  - 2
 و راشد فهو رشاداً و رشداً يرشد )رشد ( و بالضم  رشداً يرشد  بالفتح  اإلنسان رشَدو ) الغي
  . ) الطريق و األمر واجه أصاب إذا الضالل، نقيض هو و رشيد،

  .)1ج ، داود أبو ( " بعدي من الراشدين الخلفاء سنة و بسنتي عليكم :"الشريف الحديث في و
 أرشده و اهللا، أرشده و أقره، رشده و أنا، أرشدته و رشداً، يرشد، ، رشَد من فاعل، اسم :الراشد و

  .الرشد منه طلب:استرشده و هداه، : رشَده و ،األمر إلى
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 الضال إرشاد و الشريف الحديث في و ،يهتدون لعلهم :أي " يرشدون لعلهم :"تعالى يقول      

 من الرشد الداللة، و الهداية و :اإلرشاد و شادالر اسم :الرشد و تعريفه، و الطريق هدايته أي

 دلهم و هداهم أي مصالحهم إلى الخلق أرشد الذي هو ) الرشيد :( – تعالى – اهللا أسماء فيو الرشد،

 ال و مشير إشارة غير من السداد سبيل على غايته إلى تهتدبيرا تتناسق الذي هو :قيل و عليها،
  .) 6 : 1986 ، خطاب(مسدد تسديد
  :اإلسالمي التراث في اإلرشاد و التوجيه  -  ب
  :الكريم نآالقر -1

 من أكثر في ، اللفظ بمعنى أو اللفظ بنفس سواء ) رشَد ( مادة و ) جهو ( مادة وردت     

 غير بطريقة أو ضمناً ورد ما منها و مباشراً و صريحاً جاء ما منها الكريم، القران في موضع

    مباشرة
 ُأولُوا هم وُأولَِئك اللَّه هداهم الَِّذين ُأولَِئك َأحسنَه فَيتَِّبعون الْقَوَل يستَِمعون الَِّذين  " :تعالى  يقول

 هناك أن و بالهداية القرآن اهتمام مدى على ضحةوا إشارة اآلية هذه في و )18  ، الزمر (  "الَْألْباِب

 من  " :تعالى  يقول و ،الرشد و ايةداله إلى ووصوله ياإلسالم الدين تعاليم الفرد إتباع مابين ارتباط

  .) 17 ، الكهف "( مرِشدا وِليا لَه دتَِج فَلَن يضِلْل ومن الْمهتَِدي فَهو اللَّه يهِد
 ما ربطه و اإلنسان يحققه سوف ما و الهداية بين ما ربط قد اهللا بأن يجد تعالى قوله في لالمتأم و 

  يقول و ،الفرد أفعال و بأعمال مقرون ذلك فكل الرشد و الهداية عن اإلنسان ابتعاد و الضاللة بين

 " )10( رشَدا َأمِرنَا ِمن لَنَا وهيْئ رحمةً دنكلَّ ِمن آِتنَا ربنَا فَقَالُوا الْكَهِف ِإلَى الِْفتْيةُ َأوى ِإذْ  " :تعالى
 تكون ، طرق على البحث يحاول دائماً اإلنسان أن واضحة إشارة أيضاً هنا و ) 294: 10 ،الكهف(

 و  قصص أو بهم يقتدىُ أناس طريق عن المفاتيح هذه تكون فقد ، الرشد و للهداية مفاتيح بمثابة له
 أم في تعالى  يقول و ،الهداية و الرشد إلى بالفرد موصلة تكون منها العظات و العبر ألخذ؛ عبر

 والَ لَيِهمع المغضوِب غَيِر علَيِهم َأنعمتَ الَِّذين ِصراطَ  المستَِقيم الصراطَ نَااهِد  " :الكتاب

الِّين7  ، الفاتحة"(الض ( .  
  :الشريف النبوي الحديث في -2

 إرشادها و البشرية النفس لهداية واضح و صريح هو ما، الشريف النبوي لحديثا في جاء    

 لهداية جاءت ، سلم و عليه اهللا صلى الرسول بعثة أن و خصوصاً السداد، و الخير طريق إتباع إلى

 و عليه اهللا صلى يقول حيث ،هانبعي أمة أو طائفة أو لفئة يبعث لم و الخير، و الحق إلى جميعاً الناس
 بك يهدي نأل " :أيضاً الشريف الحديث في جاء و ، )  1ج ، مسلم ( " كافة للناس بعثت إنما " :مسل

 أحمد ، الشيخان ( " النعم حمر من لك خير " أخرى رواية في و ،" فيها ما و الدنيا من خير رجالً اهللا

 و عليه اهللا لىص اهللا رسول حديث في ضمناً اإلرشاد و التوجيه جاء ، أخرى مواضع في و ،)1ج ،
  .سلم
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 من اإلرشاد و التوجيه عمليتي في األسرة دور في سلم و عليه اهللا صلى الرسول يقول 

 الفطرة، على يولد مولود كل " األسري اإلرشاد تقنيات ضمن و االجتماعية، التنشئة عمليات خالل

 و عليه اهللا صلى رسولال يقول و ، )1ج ، الشيخان ( "يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه أبواه فإنما
 أفضل لةنح ولده والد نحل ما :"األسري اإلرشاد خالل من األسرة تلعبه الذي الدور نفس في سلم

 يتصدق أن من خيراً ولده الرجل يؤدب نأل و " :أيضاً يقول و ، )  1ج ، الترمذي (  "حسن أدب من

 على اإلنسان حق في سلم و عليه اهللا صلى الكريم الرسول قول و ، )1ج ، الترمذي (  "بصاع

 و اجتماعية أمراض أو صراعات أي من يخلو الذي و القوي، السليم المجتمع لبناء كأساس اإلنسان
 ألخيه يحب حتى أحدكم يؤمن ال " لهم الخير حب و الناس بمساعدة رهن، اإليمان جعل حيث نفسية،

 لكل االجتماعية المسئولية حق في سلم و عليه اهللا صلى يقول و ، ) 1ج ، مسلم ( " لنفسه يحب ما

 عن مسئول كلكم و راٍع كلكم " :غنياً أو فقيراً مرؤوساً، أو رئيساً كبيراً و صغيراً المجتمع أبناء

  .)1ج ، الترمذي( " رعيته
  : المسلمين و العرب العلماء رأي  - 3

 توجيهه و ولهمي مسايرة و الطفل توجيه حول ، اآلراء تقديم في األول السبق سينا بنال كان

 و طبعه يزن و قريحته، ييسر أن الطفل معلم ألزم فقد ميوله، مع تتفق التي ،المهنة أو الصناعة إلى
  .  ميوله و استعداداته مع تتفق التي الصناعة له يختار ثم ذكائه، يختبر

 يشتغل ال نأب " ) التعلم طريق عن المتعلم تعليم ( كتابه في، ) الزرنوجي ( العالمة نادي قد و

 أكد قد و ،"الفهم بعد إال يحفظ ال و فهمه إلى قربأ هو بما يبدأ أن و ،األول يتقن أن قبل بفن المتعلم

 أيها ( :عنوان لها اختار التي رسالته و ) الدين علوم إحياء (  كتابه في ) الغزالي حامد أبو ( اإلمام

 بالتربية تعهدهما و، الفتى و للطفل يةالذات الرعاية و التوجيه إلى المستمرة الحاجة على، ) الولد

-معلم أو مرشد، أو موجه، أو ،مرٍب إلى ذلك يعهد و الموجهة، غير البيئة مؤثرات من لحمايته
 بهيشّ بذلك هو و ،حسناً خلقاً منها بدالً يغرس و ،-السيئة األخالق من ليتخلص اليوم بلغة مرشد

 ليحسن المعوقات و األشواك األرض من الحالف ينتزع حيث ،باألرض الطفل و بالفالح المعلم

 السنين مئات منذ ) سينا ابن ( ىناد قد و ،األزهار و الثمار فتكون النبات، ييزك و الزرع،

 جديد موضوع لتعلم استعداده أي للمتعلم، ) المدخل السلوك ( بـ اليوم  يسمى ما إلى بااللتفات

 األفضل األكاديمي التحصيل في يعين ذلك عتباربا الجديد، التعلم تنظيم في ذلك مراعاة و معين،

 يعمل أن بضرورة ) الغزالي ( نادي بينما نفسه، المفهوم ) ينوج الزر (  العالمة أكد فقد للمتعلم،

 تعديل ( بـ اليوم يسمى فيما به تعلق قد التي ،المعوقات و األشواك من المتعلم تهذيب على المعلم

  .) 7 : 1986 ، خطاب( ) السلوك
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  : "الحديث و القرآن في اإلرشاد و للتوجيه األساسية المقومات"

 و الضالل و الجهل، من لتخليصه و ،إرشاده و توجيهه و ،اإلنسان لهداية اإلسالم جاء لقد
 في " الناس نفوس في اًركبي تغييراً اإلسالم حدثأ لقد و ،الرذيلة األخالق و السيئة، العادات

 اإلنسان إدراك بتغيير اإلسالم قام لقد ، " خلقهم و سلوكهم، و تهم،عادا و أفكارهم، و عقيدتهم،

 و الخاطئة، األفكار بتغيير قام و الحياة، في الحقيقية لرسالته و لحياته، اجديد معنى أعطاه و لنفسه،
 دةجدي طريقة و التفكير في جديداً أسلوبا و الحياة، في جديداً منهجاً اإلنسان معلّ و القبيحة، العادات

 و السلوك، في جديدة أساليب مهعلّ و ،بأسره الكون إلى و اآلخرين الناس إلى و لنفسه النظر في
 الهامة الخصال من كثيراً و ،اإلنسانية القيم من كثيراً علمه كما االجتماعي، التفاعل و ،األخالق

 ، مرسى ( ةالنفسي الصحة و النفسي، األمن لتحقيق ضرورية تعتبر التي و الحياة، في للنجاح
1976: 83 ( .  

 يقرب ،إليه ءالدعا و استغفاره، و وقت، كل في ذكره و تعالى، اهللا عبادة على المداومة إن

 في يبعث و المغفرة، في األمل فيه يقوي و رعايته، و حمايته في نهأ يشعره و ربه، من اإلنسان

 آمنُواْ الَِّذين :" تعالى اهللا قال ،ةنالطمأني و السكينة عليه لنزي و البال راحة و بالرضا الشعور نفسه

ِئنتَطْمم وهِئ اللِّه ِبِذكِْر َأالَ اللِّه ِبِذكِْر قُلُوبتَطْمن وا  " :تعالى قال و ، )28 ، الرعد ( " الْقُلُوباذْكُرو 

اللَّه اكَِثير لَّكُملَّع وننأ مطمئنة النفس بها تصير التي الطمأنينة حقيقة و ،)10 ، الجمعة (  " تُفِْلح 
 و نفسه عن به اخبر الذي، خبره إلى كماله نعوت و ،صفاته و أسمائه معرفة باب في تطمئن
 ،به القلب فرح و له، الصدور انشراح و ،اإلذعان و التسليم، و بالقبول فتتلقاه رسله عنه به أخبرت

 ،) 557:11، التغابن ( " قلبه يهد باهللا يؤمن من و اهللا بإذن إال مصيبٍة من أصاب ما " :تعالى قال و
 فهذه يسلم، و فيرضى اهللا عند من أنها فيعلم المصيبة تصيبه العبد هو :السلف من واحد غير قال

 العلم بمجرد الطمأنينة على زائد قدر هي و ،العالم في ثارهاآ و موجباتها و الصفات ألحكام طمأنينة

 و الرضا و العلم و البصر و كالسمع متعلقاتها و ثارهاآ و الصفات سائر كذلك و اعتقادها، و بها
 بذكره و باهللا إال الحقيقية الطمأنينة حصول يمكن ال و ،اإليمان طمأنينة فهذه ، المحبة و الغضب

 اللِّه ِذكِْرِب َأالَ اللِّه ِبِذكِْر قُلُوبهم وتَطْمِئن آمنُواْ الَِّذين  " :تعالى قال كما رسوله على هزلأن الذي كالمه

 و االنزعاج و القلق بزوال استقراره و سكونه ، القلب طمأنينة فإن ، )28 ،الرعد ( "الْقُلُوب نتَطْمِئ
 اهللا صلى الرسول ذكر قد و البتة، ذكره و تعالى اهللا سوى بشيء يتأتى ال هذا و عنه، االضطراب

 أبي عن و هريرة أبي فعن النفس، في كينةالس و الطمأنينة بث في تعالى اهللا ذكر أهمية سلم و عليه

 و المالئكة، حفتهم إال اهللا يذكرون قوماً يقعد ال :"قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ سعيد
 اهللا ذكر و ، )1ج ، الشيخان ( " عنده فيمن اهللا ذكرهم و السكينة، عليهم لتنز و الرحمة، غشيتهم

 الشعور فيغمره رضوانه، بنعيم عليه يفيض و برعايته، بالر فيشمله ربه، من العبد يقرب تعالى
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 اهللا يقول " :قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن هريرة أبي فعن النفسي، األمن و بالطمأنينة

 إن و نفسه، في ذكرته نفسه في ذكرني فإن ذكرني،  إذا معه أنا و بي، عبدي ظن عند أنا :"تعالى

 إلي تقرب إن و ذراعاً، إليه تقربت شبراً مني تقرب إن و منهم، خيراً مأل في ذكرته مأل في ذكرني

 و عبادة، و ذكر الدعاء و ، )1ج ، أبوداد ( "هرولة أتيته يمشي أتاني إن و باعاً، إليه تقربت ذراعاً
 و عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ بشير بن النعمان فعن العبادة، و للذكر ما الثواب و الفضل من له
 عن يستكبرون الذين نإ ، لكم ستجبأ ادعوني ربكم قال " :قرأ ثم العبادة، هو الدعاء :"لقا سلم

  .) 57 : 1981 ، آخرون و القاضي ( " داخرين جهنم سيدخلون عبادتي
 اهللا استجابة في يأمل الداعي نأل القلق، و الهم و الكرب من لها شفاء و للنفس، راحة الدعاء في إن

 دعاِن ِإذَا الداِع دعوةَ ُأِجيب قَِريب فَِإنِّي عنِّي ِعباِدي سَألَك وِإذَا  " :تعالى اهللا لوقل تصديقاً له تعالى

  .) 28، البقرة"( يرشُدون لَعلَّهم يِب ولْيْؤِمنُواْ ِلي فَلْيستَِجيبواْ
 قال النفس، شفاء و القلب، تصفية في عظيماً فضالً لذلك نفإ ن،آالقر قراءة الذكر أنواع أفضل من و

 يا  " :تعالى قال و ، )82 ، اإلسراء ( " لِّلْمْؤِمِنين ورحمةٌ ِشفَاء هو ما الْقُرآِن ِمن ونُنَزُل  " :تعالى اهللا

 ، يونس ( "لِّلْمْؤِمِنين حمةٌرو وهدى الصدوِر ِفي لِّما وِشفَاء ربكُم من موِعظَةٌ جاءتْكُم قَد النَّاس َأيها
 علَيِهم وهو وقْر آذَاِنِهم ِفي يْؤِمنُون لَا والَِّذين وِشفَاء هدى آمنُوا ِللَِّذين هو قُْل  " :أيضاً قال و ، )57

  .) 44 ،فصلت (" بِعيٍد مكَاٍن ِمن ونينَاد ُأولَِئك عمى
 هي و الجنة، دخول في األمل تقوي و الحسنات، تضاعف و ذنوب،ال تغفر نآالقر قراءة و

 و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن مسعود بن اهللا عبد فعن بالذنب، الشعور عن الناشئ لقلقل عالج لذلك
 و حرف، ألم أقول ال و أمثالها، بعشر الحسنة و حسنة، فله اهللا كتاب من حرفاً قرأ من " :قال سلم
 عالجاً نآالقر ليس الواقع في و ، )1ج ، الترمذي ("حرف ميم و حرف الم و حرف ألف أقول لكن

 في شيبة أبي بنأ روى البدني، للمرض عالج أيضاً هو إنما و فحسب، العقلي و النفسي للمرض

 فلذعته سجد، إذا سلم، و عليه اهللا صلى اهللا رسول بينما " :قال مسعود، بن اهللا عبد حديث من مسنده

 فجعل ملح، و ماء فيه بإناء دعا ثم :قال غيره، ال و نبياً تدع ما :العقرب اهللا لعن :قال و عقرب،

 ، الجوزية( "سكنت حتى نيالمعوذت و أحد، اهللا هو قل " يقرأ و الملح، و بالماء اللدغة موضع يضع
 خير " :قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول إن علي، حديث من سنته في ماجة بنأ روى و ، )1ج

 على جميعاً لألمراض دواء القرآن أن الحديث هذا يشير و ، )1ج ، ماجة بنأ ( " القرآن الدواء

  . بدنية أو نفسية كانت سواء اإلطالق
  :الحديث العصر في اإلرشاد و التوجيه - ج

 جو في اإلرشاد عملية تتم و بنفسه، نفسه ليساعد الفرد مساعدة هو ذاته حد في اإلرشاد

 المسترشد ( مشاكله لحل المساعدة لطلب جاء مسترشد بين مالئمة، طبيعية فظرو و ،ئهاد نفسي

 المرشد يستخدم اإلرشاد عملية خالل و المسترشد، مشاكل حل على المساعد بدور يقوم مرشد و )
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 بقيمة ليشعر المسترشد، لمساعدة العاطفي التقمص و الود و االحترام عالقة بناء في خاصة مهارات

 الخاصة المهارات الستخدام المرشد يلجأ كما بالمرشد، ثقته خالل من بنفسه قتهث يعيد و ذاته،

 و الوضوح و المفتوحة، الحرة األسئلة و االتفاق على تقوم التي و بينهم، العالقة توضيح و بإظهار
 و النفسي، اإلرشاد عملية أثناء المسترشد سأم لتقليل االختصار، و االنعكاس و التركيز، و التماسك

 البدائل باختيار يقوم ثم نفسه، عن فهمه لزيادة بداخله، ما إظهار و التحدث على مساعدته بهدف ذلك

 خاصة إستراتيجية خالل من هذا يتم و تنميتها، و الخاصة أهدافه تحديد على تساعده التي المناسبة

 بين عليه يتفق لما طبقاً المشكالت حل أسلوب و للحدث التخطيط أساس على تقوم ،اإلرشاد بعملية

   . ) 190 : 2004 ، الخطيب (المسترشد و المرشد
 االجتماعية و النفسية المساعدة و النصيحة لتقديم يعمالن الواضح مفهومه في اإلرشاد و فالتوجيه

 من يعترضهم ما اجتياز على بأنفسهم أنفسهم ليساعدوا المجتمع أفراد جميع لمساعدة الالزمة

 أمان و بأمن العيش خاللها من يستطيعون التي الحالة إلى حياتهم مسار ةإعاد من ليتمكنوا مشكالت،

  .أكاديمياً و جسمياً و اجتماعياً و نفسياً المتكامل النمو لهم يتحقق و
 نوعه كان أياً العمل و الحياة مجاالت من مجاالً تدع لم اإلرشاد و التوجيه خدمات فأن عموماً و

 الحياة مجاالت من  الخ.…صحياً أو اجتماعياً زراعياً، أو ،نفسياً أو ، صناعياً أو ،تجارياً أو ،علمياً

 حل في النفسية الصراعات من جملة يعاني أصبح الذي اإلنسان مساعدة بهدف إليه وصلت إال

  .  ميوله و إمكاناته مع تتناسب بطريقة و بنفسه مشكالته
 لمساعدته حاجة أكثر اليوم إنسان نيكو المختلفة االجتماعية و النفسية االضطرابات تنشأ حيث و

 للتحديات طبيعي فعل كرد ،االجتماعي و النفسي التوافق سوء مظاهر من كثيراً تسوده عالم في

  ..) 9 : 1986 ، خطاب( المعاصرة االجتماعية و الثقافية و التكنولوجية

  :اإلرشاد و التوجيه مبادئ و أسس :ثانياً

  :اإلرشاد و التوجيه أسس  -  أ
 ذاته، تحقيق على بنفسه نفسه ليساعد الفرد ةمساعد على أساسه في اإلرشاد و يهالتوج يقوم

 على التغلب في األفراد مساعدة هو لإلرشاد األساسي الهدف كان لما و ،إكراه دون منه برغبة و

 الحياة مظاهر كافة في المتالحقة و السريعة للتغيرات نتيجة المستقبلية، و الحالية مشاكلهم من كثيراً

 الضرورة -جدال بال- ظهرت فقد النفسي، التوافق سوء حاالت زيادة إلى أدى مما المعاصرة،

 كافة في النفسي باإلرشاد االستعانة إلى بالدعوة النفسي، التوتر و القلق مظاهر لمالحقة الملحة

  .  للفرد المهنية و ، التربوية و ،االجتماعية و ،االقتصادية العمل ميادين
 على التعرف من لنا فالبد ،أفضل نحو على األساسي هدفها اإلرشاد و التوجيه ليةعم تحقق لكي و

  :يلي ما منها التي النفسي، اإلرشاد و التوجيه عليها يقوم التي المبادئ و األسس
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  :االجتماعية األسس  - 1

 تحكمه مجتمع في يعيش الذي و نفسه، الفرد هدفها اإلرشاد و التوجيه عملية أن حيث

 اإلرشاد و للتوجيه األساسي الهدف هذا نإف معينة اقتصادية و دينية و أخالقية و جتماعيةا ضوابط

 و ، االقتصادية و ، االجتماعية الضوابط إطار في و ، نفسه الفرد خالل من إال يتحقق أن يمكن ال
 لتحقيق ضلأف نحو على اإلفادة تتم لكي و لذلك مجتمعه تحكم التي األخالقية و ،الدينية و ،السياسية

 يعيش الذي مجتمعه في عليها المتعارف األخالقية و االجتماعية المعايير و يتفق بما ، لذاته الفرد

 البدء قبل االهتمام يوجه أن فيجب لذا ؛ المجتمع لذلك التقاليد و المعايير تلك عن خروج دون و ، فيه

 منها التي و المجتمع هذا تحكم التي الظروف بجميع التامة المعرفة نحو ، اإلرشاد و التوجيه بعملية

 تحكمهم التي العالقة بحكم أفراده بين فيما اجتماعية معايير و تقاليد و أعراف من عليه متفق هو ما

   .) 11 : 1986 ، خطاب( المجتمع هذا معايير ضمن
  :النفسية األسس -2

 و التوجيه عملية نإف ذال نفسه، الفرد اإلنسان هدفها اإلرشاد و التوجيه عملية أن من انطالقاً
  :منها ةسينف أسس  على تقوم عامة بصفة اإلرشاد

 و مميزاتهم و ميولهم و استعداداتهم و قدراتهم حيث من األفراد بين الفردية الفروق مراعاة •
  .  الشخصية سماتهم

 و عقلياً و جسمياً المختلفة النمائية المميزات و الخصائص و للسمات النمائية الطبيعة اختالف •
  . الحقتها و بسابقتها عالقتها و النمائية المرحلة طبيعة الختالف ذلك و ،الخ…اجتماعياً و نفسياً

 مجال كل أن بحيث ،كتلي بشكل تعمل و متكاملة، عملية هي اإلنسانية الشخصية في النمو إن •

  .  باآلخر يتأثر و يؤثر نمائي
 التي النضج عملية إطار في عمرية ةمرحل لكل النمائية المطالب تحقيق و الفرد حاجات إشباع •

  .  عاداته و تقاليده و معاييره حيث من فيه يعيش الذي المجتمع في تتم
 إطار في الفرد، سلوك في تغيير إحداث إلى سعىت تربوية نفسية كعملية اإلرشاد و التوجيه •

 مواقف في اكتسبها التي الخبرات تعلم طريق عن بنفسه نفسه الفرد يساعد حيث التعلم، عملية

  . مخطط بأسلوب و أفضل بطريقة جديدة تعليمية
 الذاتية، الفرد طاقات توجيه و استغالل إلى يسعى متكامل كنظام النفسي اإلرشاد و التوجيه

 المختلفة للمواقف تبعاً حالته على الطارئة التغيرات إطار في نفسه، للفرد الفرد إفادة نحو توجيهها و

  . ) 83 :1976 ، مرسى ( ألخر وقت من يعيشها التي

  :التربوية األسس  - 3

 مكوناته جميع تعمل بحيث متكامل، تعلمي / تعليمي نظام هي اإلرشاد و التوجيه عملية كانت لما

 كبيرة مساهمة يساهم التوجيه نإف لذا الفرد، سلوك في فيه المرغوب التغيير إلحداث جنب إلى جنباً
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 و المناهج تطوير أن إلى باإلضافة هذا، فعالية، أكثر اليجعله ؛ التربوية العملية دفع في  
 البشرية الطاقات من ممكنة استفادة كبرأ تحقيق على بالتأكيد مرهونة التعلم و التعليم أساليب

 العملية النتاجات لتحقيق مدخالته بجميع التعلمي /التعليمي النظام ضمن تعمل التي و المستهدفة،

 و ،اإلجراءات و العمليات طريق عن األفضل نحو الفرد كسلو تعديل هي و فيها، المرغوب
 خالل من ذلك و للتالميذ، االجتماعي النفسي التكيف لتحقيق لعالقةا ذات الخبرات  و األنشطة

  :التالية اإلجراءات
 و تتفق توجيهية برامج وضع في الالمنهجية و المنهجية المدرسية األنشطة استغالل *
 السياسة إطار في وضعها تم التي التعليم إلستراتيجية طبقاً ) ةيالتعلم /عليميةالت (  التربوية العملية

  .) 17 : 1986 ، خطاب(  العامة التربوية
 و التوجيه برامج  يكون أن التخطيط أساس على يقوم لمدرسةا في اإلرشاد و التوجيه توظيف •

 جميع مع التعاونب متت أن يجب اإلرشاد و للتوجيه السنوية الخطة وضع و فيها، اإلرشاد

 طرق و النفس، علم و التربية، خبراء مثل التعلمية؛ التعليمية لعمليةبا العالقة ذات األطراف

 و الصحية الخدمات و المدرسة، في اإلرشاد و التوجيه لجان و المحلي، المجتمع و التدريس،
  . االجتماعية الخدمات

 في توجد الناس من جماعة بين يعيش دالفر أن أساس على، اإلرشاد و التوجيه خدمات تقوم •

 واجباته و حقوقه الفرد يعرف حيث به، الخاصة عاداته و تقاليده و معاييره له متكامل، مجتمع

  .  مجتمعه و جماعته تجاه و نفسه تجاه
 الجماعة، إطار في  المبدأ حيث من الفرد مساعدة إلى اإلرشادية و التوجيهية الخدمات تسعى  •

  .  ) الجماعات مجموعة (  جمعية خدمات أو جماعية، خدمات أو ردية،ف خدمات فهي لذا
 الخدمات تقديم في يساهم أن اإلرشادية و التوجيهية الخدمات تقديم على قادر فرد كل يستطيع •

 نإف لذا الفرد، سلوك في فيه المرغوب التغيير إحداث بهدف للفرد اإلرشادية و التوجيهية
 النفسي، المرشد و المدرسة ناظر " خالل من المدرسة داخل من تكون قد ، التوجيهية الخدمات

 األطباء، " المدرسة خارج من أو ، المعلمين و المرشدين، الطالب و االجتماعي، األخصائي و

  . " االجتماعيين األخصائيين و الحقوقيين، و
 بعد و لمدرسةا دخوله قبل البيت في للفرد النفسية اإلرشادية و التوجيهية الخدمات تقدم كما •

 ، مرسي( الخ .…األطباء و ،الدين علماء و ،اآلباء و ،األقران جماعة طريق عن منها خروجه
1976: 81  ( .  

 نحو األداء في التغيير إلحداث المكان و الزمان حدود تتعدى مستمرة عملية التربية أن حيث •

 الفرد لإلنسان تقدم نهافإ ،اإلرشادية و التوجيهية الخدمات طريق عن الفرد سلوك في األفضل

 و للتوجيه مخصصة و محددة بأماكن التقيد دون ،مكان أي في و عمرية، مرحلة أي في
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 و التوجيهية للخدمات شامل تقويم إجراء ضرورة باالعتبار األخذ مع هذا النفسي، اإلرشاد
 في تحدث التي االجتماعية التطورات من اإلفادة يمكن بحيث مراحلها، كل في اإلرشادية

 .  المجتمع

  :السلوكية و المنهجية العلمية األسس   - 4

 اعتبار أي دون " هو كما " الفرد مساعدة إلى تسعى اإلرشاد و التوجيه عملية أن حيث

 يجب ، النفسي التوجيه لخدمات المنهجية العلمية األسس نإمشكلته،ف هي ما و متى و كيف لمشكلته

  :يلي ما األسس هذه من و االعتبار، هذا من تنطلق أن
 من معها التعامل يجب نهأ بمعنى يتجزأ، ال متكامالً كالً تعد الفرد منها يعاني التي المشكالت إن •

  .  األخرى للجوانب اعتبار دون معين جانب من إليها النظر دون الجوانب جميع
 األحوال من حال بأي يجوز ال و ،أخالقياتها من ذلك باعتبار المهنة سرية على التامة المحافظة •

  .  الحالة مقتضيات حسب و العالقة، لذوي إال إفشائها
 في المشكلة مع النفسي المرشد يتعامل أن بمعنى ،) اآلن و هنا ( منطلق من المشكلة مع التعامل •

 تأجيل، دون وقتها في معها يتعامل أن عليه يجب كما معالمها، في تغيير دون هي كما مجاالتها

  . المشكلة تتفاقم ال حتى و ويلالتأ و التحريف من خوفاً
 تفهم على المسترشد تساعد التي و النفسي التوجيه عملية نجاح عوامل و بشروط التام االلتزام •

  :العوامل هذه من و ذاته تحقيق ثم من و ،لمشكالته  الفرد
  .  الخ ...التقبل و االحترام و الود :مثل نفسية عوامل  -أ
  .  الخ … ) اإلنارة ( و التهوية و اإلضاءة و المريحة الجلسة :مثل فيزيقية عوامل  -ب
  .  لألمام التوجيه عملية دفع على تساعد التي السلوك تعديل أسس و بمبادئ التام االلتزام •
 و االختبارات مثل العالقة ذات النفسية التوجيهية اإلجراءات و التقنيات  على المرشد تعرف •

  . التوجيهية العملية لتنفيذ ةمساعد كوسائل االستبيانات، و المقاييس
 لتيا و األكمل، الوجه على التوجيهية العملية تطبيق و لتنفيذ الالزمة المهارات المرشد امتالك •

  .مباشر غير أو مباشر بأسلوب بنجاح الحالة مقتضيات حسب هبمهمات القيام على المرشد تساعد
 و برغبة إال يكتمل ال ثم من و العلمية، هأصول له مستقل علم النفسي اإلرشاد و التوجيه يكون بهذا و

  .) 56 : 1981 ، آخرون و القاضي (ذاته لتحقيق الفرد مساعدة أجل من للعمل دافع و ميل

  :اإلرشاد و التوجيه مبادئ -ب

 بمثابة تكون التي ، تاالتجاها و األفكار و المسلمات من مجموعة بأنه : المبدأ يعرف

 و خاللها من التحرك و السير يتم بل ، تجاهلها يمكن ال فعالة تثواب و مقررة و معتمدة أساسيات
 عبارة هو اإلرشادية العملية في  المبدأ و تجاهلها و تجاوزها يمكن ال شروط و رقيب بمثابة تكون
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 عدم و رشادىإلا العمل أثناء عليها الوقوف يجب التي الشروط و الضوابط و األساسيات  عن

  . اإلرشادية العملية سير في واضح خطأ تجاوزها يعتبر بل تجاهلها
  :هي رئيسة مبادئ ثالثة على اإلرشاد و التوجيه عملية تقوم
  :HERE & NOW اآلن و هنا مبدأ :األول المبدأ

 يستطيع حيث ،اإلرشاد فيه يتم الذي المكان في بالفعل اآلن يحدث ما المبدأ هذا يتضمن و

 سلوكياته نماذج على بالتعليق يقوم ثم من و حاسيسه،أ و أفكاره سرد و له، حدث ما ذكر المسترشد

 صيغة إلى تحويلها المرشد على يكون بذا و التوتر، و للقلق تدفعه التي األسباب و مشاعره، و

 الكامل اإلقناع يتوفر عندما فقط ذلك و جديد، من فيها رأيه إعطاء المسترشد يستطيع حتى الحاضر،

 و بمشاعر يلم أن فالبد فقط، مستمعاً ليس و فعلي مشارك لمرشدا نأل نظراً و بمشكلته، للمسترشد
 حدوث كيفية عن للمسترشد كاملة صورة تقديم على قادراً يكون و المسترشد، تفاعالت و أحاسيس

 ذات من الحلول بعنت أن البد معه، باالتفاق لها المناسبة الحلول وضعو مشاكله، و اضطراباته

 المسترشد و المرشد مابين الحب عالقة إقامة أساس على قائم هو و هايفعل أو يعلمها كما المسترشد

 في بمغالطة يسمى ما أو حياته في مهمة شخصية المسترشد يتمثل أن و عميله المرشد يتقبل أن اى

  .  الزمن
  :TRANSFOERENCE ) التحويل ( االنتقال مبدأ :الثاني المبدأ

 االنتقال مبدأ يتضمن فقد ) اآلن و هنا ( بدأبم بعيد من أو قريب من المبدأ هذا يرتبط و 

 ينقل بحيث ،اإلرشادية العملية في الفعلي المشارك مرحلة إلى متحدث مجرد من المسترشد انتقال

 المسترشد صورة نقل على المرشد قدرة أيضاً االنتقال يتضمن قد و بالفعل، له حدثت التي الكيفيات

 أن اعتبار على هذا، ذكريات، كونها لمجرد ليس و أبعادها، بجميع الحاضر إلى الماضي من

 وصوله خاللها من تم التي الكيفيات و مشاعره، صدق أو له حدث ما يدرك أن يستطيع ال المسترشد

  . المرحلة لهذه
  :CONFIDENCE السرية مبدأ :الثالث المبدأ

 و التوجيه ةعملي إنجاح في السابقين المبدأين عمل يكمل ثالثاً مبدأ السرية مبدأ يعتبر
 بحيث ، المسترشد عند النفسي االضطراب درجة تخفيف هو و ، منها الهدف تحقيق و اإلرشاد

 من السرية تعتبر لذا ، لها المناسب الحل استكشاف و، بمشكلته االستبصار على المرشد يساعده

 فيه تمثل يالذ اإلرشادي الموقف لحساسية نظراً اإلرشاد و التوجيه عملية في األساسية المبادئ

 الثقة إطار في و المسترشد و المرشد بين ذلك يتم حيث ، منها الهدف لتحقيق أساسية دعامة السرية

 في السرية و بينهما، فيما عليه االتفاق يتم بما إال بينهما يدور عما اإلفصاح يتم ال بحيث المتبادلة

 نتائج هناك تكون أن المتوقع منف إال و بها يتمتع أن يجب التي المرشد أخالقيات أهم من جوهرها
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 من التي االيجابية النتائج من بدالً سوءاً اإلرشادي الوضع تفاقم إلى تؤدي قد اإلرشادية للعملية سلبية

 السرية إطار في و وجه أكمل على تحقيقها إلى المرشد يسعى التي و ،عليها الحصول المتوقع

  . الكاملة
 وجود لنا تبين اإلرشاد و التوجيه عملية عليها تقوم التي مبادئ للثالثة السابق التوضيح تقديم بعد و

 عملية تحقق لكي منهما واحد عن االستغناء يمكن ال بحيث بينها فيما واضح تداخل و كامل ارتباط

 الكتشاف سعيه ثم من و ،بمشكلته االستبصار على المسترشد مساعدة هو و األساسي هدفها اإلرشاد

  . لها المناسبة الحلول

  :النفسي اإلرشاد و التوجيه نجاح شروط :ثالثاً

 بحيث ،األولى بالدرجة إنساني طابع ذات عملية، اإلرشاد و التوجيه عملية  أن الواضح من

 إلى ماسة بحاجة يشعر الذي الفرد لإلنسان النفسية اإلرشادية و التوجيهية الخدمات لتقديم تسعى أنها

    . العون يد له يمد من
 و التوجيه عملية نجاح عن مسئولة تكون التي الشروط نعرض أن بمكان األهمية من يكون قد و

 بحاجة ) المسترشد (لشخص المساعدة لتقديم مهنياً معد و نفسياً مهيأ و قادر مرشد قبل من اإلرشاد

  :يلي ما  الشروط  هذه من و مساعدة، إلى
  :التقبل -1

 أثناء المسترشد بين و بينه ناجحة قةعال إقامة على المرشد قدرة إن  ) الغفار عبد ( يرى

 ،رشدمال إلى باالطمئنان المسترشد فيها يشعر التي التقبل عالقة على أساساً تعتمد اإلرشادية، العملية
 ما نأب يشعر و جانبه، إلى يأمن ألنه ذلك و ،ابمعرفته لآلخرين يسمح ال قد بمعلومات إليه اإلدالء و

 الجلسات نطاق عن المعلومات هذه تخرج لن و له، المرشد رقديت في يؤثر لن معلومات من به يدلي

  .) 259 : ت . د ، الغفار عبد ( مساعدته على مرشدال بقدرة يثق ثم من و اإلرشادية،
 إلى المؤدية الطرق أهم يمثل التقبل نأ ترى التي ) حلمي منيرة ( رأي مع هذا يتفق و

  . ) 338 : 1979 ، حلمي ( اإلرشاد عملية في المطلوبة النتائج
 على األخير يشجع المسترشد لمشاعر المرشد تقبل نأ )VONTANA ( ) فونتانا ( يرى حين في

 بسرعة المشكلة حل في كثيراً تساهم التي التعبيرات و اإليضاحات من المزيد تقديم في ،االستطراد

 التي جتماعيةاال و الشخصية المتغيرات لمجموعة المرشد إدراك على ذلك ينعكس حيث سهولة، و

 حل على قدرته في ثقته زيادة إلى بالتالي يؤدي و بمشكلته استبصاره من يزيد مما بمشكلته، ترتبط

  . اإلرشاد عملية من الهدف يتحقق حيث المرشد بمساعدة و مشكلته،
 من النفسي اتزانه بناء إليه يعيد مما التقدير و باالحترام الشعور يعطيه لذاته المسترشد تقبل نأ كما

 جعل المرشد محاولة أن إال المرشد، من يلمسه الذي االطمئنان و العطف و الثقة جو خالل
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 و مشكلته، من ديعقّ و صدمة، له يسبب قد فجأة بينهما لقاء أول من ذاته يتقبل المسترشد  
 التخاذ المناسبة الفرصة تحين حتى مشكلته ليطرح المسترشد يترك أن المرشد على يجب لكن

 يبوح المسترشد جعل على المرشد إصرار فان ذلك من العكس على و بنفسه، ذاته ولح قراره

  .  المشكلة تعقيد إلى يؤدي سرعة بأقصى التفاصيل من بمزيد
 مع عالقته في لماحاً يكون أن المرشد على يجب خرلآل امنهم  كل تقبل يتم لكي و هنا من و

  . الموضوع جوهر عن يضطرب ال حتى للخجل ضحية يتركه ال و المسترشد
 دون و رأي، إبداء أو مالحظات أو لوم أو نقد دون علته على المسترشد تقبل يجب المنطلق هذا من

 مستقل حر كفرد بحقوقه االعتراف و ،احترامه يجب بل ) لكن و إذا ( معاني يتضمن ما استخدام

 الحزن، أو السعادة كانفعال ،شاداإلر جلسة أثناء عليه تظهر التي بانفعاالته يتقبله أن و المجتمع، في

 أن علي يجب " هذا في ) ROGERZ ( ) روجرز ( يقولو البكاء أو الضحك و الغضب، أو الحلم و

 طلب في المسترشد جاء طالما هذا في لوم ال و " إليه يأخذني أن المسترشد يريد حيثما إلى اذهب

 و الحسن المسترشد سلوك كل قبول كنل و ،األفضل نحو سلوكه تعديل و تعثره، أسباب على التغلب
 ال و فيسلكه مرغوب سلوك نهأ لمسترشدل يفسر قد السيئ السلوك قبول نأل إقراره، يمكن ال السيئ
 طريق على إيجابية كخطوة تدعيمه و تعديله المرشد على فيجب السوي السلوك أما عنه، يحيد

  .) 47 : 1984 ، عمر (الكلي سلوكه تعديل
 الشعور أي ،اإلعراض و الكره يهددها و العطف و الحب يرضيها حاجةً لللتقب الحاجة و 

 هذه فقد و فيه، الرغبة عدم أو االضطهاد و بالنبذ الشعور يهددها أو فيه، مرغوب مقبول بأنه

 و الحقد و االنتقام في الرغبة و العدوان روح بث ثم من و ،األمن فقدان إلى دائماً يؤدي الحاجة
 أناس إلى االنتمائية إلى الحاجة و الرضا و بالتقبل الشعور تتضمن و االنحراف، أخيراً و العناد

 و الحماية و اإلنساني، التواصل و التفاعل و الود، في و الحب، في الرغبة يبادلونه و به يعترفون
  .) 97 : 1980 ، ذياب (التعاطف و الرعاية

  :التقدير -2
 أن استطاع فإذا النفسية، لصحته أساسياً اًشيئ التقدير و الحب إلى المراهق حاجة تعتبر و

 دافعاً لنفسه حبه ينمي بالتالي و ،اآلخرين يحب أن أمكنه له، تقديرهم و اآلخرين حب على يحصل

 و التقبل إلى الحاجة مع التقدير إلى الحاجة تنمي و ،جماعة في االرتباط و اإلنتاج و العمل إلى
 سرور موضوع بأنه الفرد يشعر أن يجبف التقدير، إلى حاجةال وثيقاً اتصاالً بهما يتصل و االنتمائية

 نأ و قيمته، له كفرد وهيتقبل و به معترف باعتباره الناس من لغيره و ألسرته فخر و إعجاب و
  .) 98 : 1980 ، ذياب ( لآلخرين الزمان جهوده و وجوده

 هو كما أدبي، جيعتش أو ادياًم أثابه به قام مشروع أو أجاده عمل على يثاب أن إلى يميل الفرد إن

 و تقدير على للداللة الجهد ببذل لتحقيقها يسعى و الفرد إليها يحتاج التي التقدير ألوجه بالنسبة الحال
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 ، داود (طلباته و رغباته يلبون و يقدرونه الذين من خصوصاً و به اآلخرين إعجاب و اهتمام
1986 : 19 (.  

  :بالحرية الشعور -3
 تحمل و إمكانياته و بفرديته مرتبط الفرد في دافع أو حاجة لحريةا إن ) داود ( يرى

 و زمالئه اختيار في ،شيء كل في حراً، يكون إن يحب المراهق الشاب و التصرف، هذا مسئولية
  . الفلسفي مذهبه اختيار حرية و تفكيره حرية

 الفرد و مطلقة، ليست الحرية  ديمقراطية، بطريقة الحياة ممارسة هي الحرية إن ) داود ( يضيف و

  .) 20 : 1986 ، داود ( الحرية تلك بجانب الضبط لدافع يميل أيضاً
 و  الحسي تطوره مطالب و الفرد نمو مع تنمو الحرية و االستقالل إلى الحاجة إن ) ذياب ( يقرر و

 النمو ةمرحل مع تتناسب أشكاالً تتخذ التي و نفسه على اعتماده و االجتماعي، و الوجداني و العقلي

 في المعقولة الحرية معه يعمل الذي للمسترشد المرشد يوفر أن المهم من كان لذلك بها يمر التي

 متى التوقف أو العالج استكمال في الحرية و نفسه مع يتالئم الذي العالج أسلوب اختيار و الحديث

 العملية في و للمسترشد يتوفر أن يجب اساسى مطلب االستقالل و فالحرية التوقف أراد

  .) 101 : 1980 ، ذياب(اإلرشادية
  :باألمن الشعور -4

 المقلقات و المخاوف من بأمنه بالحرية الفرد شعور بأن يالحظ باألمن الشعور أهمية عن و

 و االطمئنان و األمن إلى حثيثاً الفرد يسعى حيث ،يضمه و عليه ونيح من بجوار وجد إذا خصوصاً
    . المستقبل أمن
 أسباب أهم من و المجتمع، و الفرد لحياة ضرورياً يعد باألمن الشعور نأ ) غفارال عبد ( يقرر و

 أن غير به، يحيطون بمن المودة و بالعطف إحساسه و حقوقه باحترام ثقته هو باألمن الفرد شعور

 فقدان نأ حيث ، المراهقة مرحلة في األساسية النمو مطالب أحد يعتبر، األمن إلى الحاجة مفهوم

  .) 260 : ن.د ، الغفار عبد (االستقرار عدم و القلق و الخوف عليه ترتبي األمن
  :باالنتماء الشعور -5

 عن بمعزل يعيش أن يستطيع ال اجتماعي كائن ألنه الجماعة إلى االنتماء إلى الفرد يسعى

 و القبول و االجتماعي التقدير إلى حاجته و االنتماء إلى حاجته إشباع منها يتوقع هو و الجماعة،
 اآلخرين مع الفرد تفاعل نتيجة ينشأ و، االجتماع إلى الميل يتضح و االجتماعية، المكانة و االحترام

  .) 21 : 2004 ، الخطيب ( المختلفة مستوياته على، المجتمع في
 في برغبته و، االجتماعي بكيانه شعوره يزداد و ينمو هوو الفرد مع الميل هذا أو الدافع هذا يزداد و

 يطلق الفرد، عند قوياً دافعاً تشبع أن الجماعة تستطيع و األفراد، مع غيره مع التعاون و ،التفاعل
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 حيث الفرد سلوك من كثيراً يعدل أن يستطيع الذي ) االجتماعي الجوع ( العلماء من البعض عليه

 سبيل في رغباته و الخاصة مطالبه من بكثير يضحي أن الجماعة إلى ينضم الذي الفرد يضطر

 تقاليدها، و قوانينها و معاييرها يساير حيث الجماعة، آراء تقبل و االجتماعي بولقال على ولالحص

  .) 116 : 1977 ، زهران ( لنفسه امتداد اكأنه هااير و الجماعة مع يتوحد أن للفرد يمكن بذا و
  :بالنفس الثقة  - 6 

 شعور من تنشأ التي ،المخاوف على للتغلب وسيلة خير هي بالنفس الثقة أن ) السيد ( يرى

 للنمو و للموقف، الصحيح الفهم و ،االجتماعية و العلمية النواحي تجاه عجزه و بضعفه المسترشد

 تدريبه ازداد كلما الثقة هذه تزداد و بنفسه، ثقته بناء على المسترشد يساعد، به المحيط االنفعالي

 من يتخفف أن و نزواته، وراء يندفع ال و عقله كميح أن يستطيع هكذا و المماثلة، المواقف على

 هكذا و غضبه، ثورة من التخفف في النجاح على التدريب يساعده قد و ارتباكه، و قلقه و مخاوفه

  . النضج اكتمال نحو االنفعالي النمو به يستطرد و بنفسه ثقته تزداد
 و أموره لتدبير طالضب على تدريبه و مساعدته تقبل و آلرائه الناس احترام أن ) السيد ( يضيف و

 أنها و الهدف، سبيل في إيجابية خطوات أنها على األخطاء لرؤية تهيئته و أحكامه و قراراته تكوين

  .) 304 : 1975 ، السيد ( المسترشد نفس في الثقة يبعث مما ذلك عوائق، ليست
  :التفسير و الفهم  -  7

 المعلومات تتجمع عندما شدالمر مع المسترشد تعاون عن الناتج المشترك التفسير يبدأ و

 تفسير يتناول و تحمله، و تقبله و فيه للمشاركة انفعالياً و ،عقلياً مستعداً المسترشد يصبح و الكافية

 أدت التي االضطرابات أو مشكلته، تضمنتها التي األسباب و المسترشد عن جمعت التي المعلومات

 و المشكلة أعراض تفسير إلى باإلضافة ة،الحيوي و البيئية و النفسية األسباب لككذ و إليها،
 االجتماعي فاعلالت و اإلرشادية، العالقة ديناميات و السابق، المسترشد سلوك نماذج و ،مصدرها

 الدفاع حيل و المقاومة ( اإلحالة و التحويل و مسبباته و المسترشد، مدركات لككذ و اآلخرين، مع

 و االتجاهات و الرغبات و األفكار و المشاعر سيرتف من البد كذلك ) إليها يلجأ التي النفسي
 يساعد مما مشكالته، و المسترشد بخبرات عالقاتها و الحر، التداعي عنها يكشف التي الصراعات

  .) 257 : 1980 ، زهران ( قبل من يدركه يكن لم لما المسترشد استبصار عملية على
 إلى اإلرشادي الموقف  حول ، اتتفسير أو إيضاحات بتقديم المرشد قيام أيضاً التفسير يتضمن و

  . بينهما اآلراء تبادل بهدف المسترشد
 المرشد يقدمه مما أكثر، المسترشد بها يدلي التي المعلومات على مبنية التفسيرات تكون عندما و

 من تزيد و بنفسه، المسترشد ثقة من ستزيد فإنها النظرية، معرفته أو الشخصية، خبرته خالل من

 عدة من احتماالً سيكون تفسير ألي تقديمه نأ يدرك أن المرشد على و له، المساعدة تقديم
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 التفسير تقديم فإن لذلك معها، تتطابق قد أو المرشد آراء عن المسترشد آراء تختلف قد و احتماالت،

  . بتعديله للمسترشد يسمح تجريبياً، موقفاً يكون أن يجب
 التامة المسترشد كموافقة الخاصة، سلبياته  اإلرشاد اراتمه من كغيره  للتفسير يكون ما عادة و

 المطلوب السلوكيات تغيير ضرورة على للتأكيد ة،مصيري و واقعة حقيقة العتباره التفسير على

 أهميته له يكون الذي الشخصي رأيه إلغاء إلى تؤدي قد ،بالتفسير المسترشد قناعة نأ إال تغييرها،

 يجب لذا المرشد، يقدمه نهائياً توضيحاً يتضمن التفسير كان الم و ،بنفسه ثقته إعادة في الخاصة

   .  اإلرشادي للموقف مناسبة صحيحة تفسيرات تقديم ضرورة من التأكد
   :االستبصار  -  8
 معرفة و االنفعاالت فهم و االستعدادات، و القدرات و الذات معرفة و النفس فهم " هو االستبصار و

 حلها، اناتإمك و المشكالت و االضطراب مصادر معرفة و فيه، المؤثرة ملالعوا و السلوك دوافع

 نموه يتحقق أمر االستبصار و ،الضعف نواحي و القوة نواحي و السلبيات ،و اإليجابيات معرفة و

 نشاط طريق عن االستبصار عملية تكون أن يجب و إرشادية، جلسات عدة خالل من المسترشد عند

  . المرشد يوجهه الذي الذاتي المسترشد
  :يلي ما االستبصار يتضمن و
 حل و المختلفة، ابمستوياته الذات مفهوم تنظيم إعادة و تنظيمها، إعادة و فهمها و الذات تقبل  -1

  . امستوياته بين التطابق عدم مشكلة
 الفاهم بطريقة لكن و أمره، على المغلوب طريق على ليس معه التوافق و تقبله و الواقع فهم  -2

 يستطيع لم فإذا المنطق، و العقل حدود في كوني الواقع لتقب أن أي باألمور، المتبصر و للحياة

  . حوله من العالم إصالح في يطمع أن له فليس واقعه، تقبل و إصالحه و ذاته تقبل المسترشد
 يتركها أن من بدالً عليها هو يسيطر و مشكالته، كل المسترشد بها يقهر التي اإلرادة نمو  -3

  . عليه تسيطر
 و الماضي من االستفادة و معلمة، خبرات إلى مؤلمة خبرات من المسترشد خبرات تحويل  -4

  .للمستقبل المستنير التخطيط في الحاضر
 أخطائه من المسترشد يستفيد حيث إيجابية، قوة مصادر إلى السلبية و الضعف نقاط تحويل  -5

  . حقيقتها على يدركها عندما
 :1980 زهران، (غيره و اإلسقاط مثل التوافقية غير النفسي الدفاع حيل اختفاء و نقص  -6

261(.  
 يرى المرآة كمثل مثله يكون أن فعليه االستبصار، عملية في جيداً بدوره المرشد يقوم لكي و

 على و بمرآة، إال وجهه يرى أن يستطيع ال فالفرد  أفضل، بدرجة و أوضح بطريقة نفسه المسترشد
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 اتجاهات و دوافع من عليه يعرض ما يعكس و المسترشد، لخبرات حساساً مستقبالً يكون أن المرشد

  . غيرها و اللفظية التعبيرات طريق عن ذلك و المسترشد، مشاعر و
 أو نصائح عدة تقديم على يقوم ال اإلرشادية العملية أثناء المرشد دور أن ) الغفار عبد ( يقرر و

 من له يتعرض ما أن إذ؛ بنفسه نفسه اكتشاف في عدهيسا إنما و حياته، في يتبعها للمسترشد قواعد

 من به يمر لما تقوية و إدراكه، في خطأ أو معلوماته، في نقص إلى غالباً يرجع ،حياته في مشكالت

 هإنف المواقف، هذه يميتق إعادة على ساعدناه إن و معلومات، من ينقصه ما له توفر ما فإذا مواقف،
  .) 258 : ت . د ، الغفار عبد (عليها لبالتغ و مشكالته مواجهة يستطيع

  :القرارات اتخاذ على القدرة  -  9
 اإلرشاد عملية أن و ،) راتالقرا اتخاذ عملية ( :هو اإلرشاد نأ السيكولوجيين بعض يرى

 حاالت ( هي المسترشدين من كثير حاالت نأ و ،)القرارات اتخاذ في المسترشد مساعدة( :هي

  . ) القرارات اتخاذ
 عدة بين اختيار فيها الغريزي و االنعكاسي السلوك عدا فيما السلوك أنواع كل نأ نعلم ننح و

   . فرد كل حياة في القرارات اتخاذ أهمية تأتي هنا من و سلوكية، احتماالت
 على مؤكداً يكون أن يجب بنفسه قراراته اتخاذ و حياته، فلسفة و أهدافه تحديد في المسترشد حق إن

 اإلرشاد عملية تكون بهذا و قراراته، تكون أن البد القرارات و سلوكه السلوك و تهحيا الحياة نأ

 اتخاذ إلى تهدف ال اإلرشاد عملية أن يعلم أن المهم من و التعامل، في ديمقراطية عن رتعب عملية

 مسئول المرشد أن رغم و ، القرارات يتخذ كيف المسترشد تعلم إلى تهدف ما بقدر معينة قرارات

 تحدد التي القرارات اتخاذ مسئولية نإف اإلرشاد، عملية أهداف تحقيق على المسترشد مساعدة عن

  .) 258 : 1980 ، زهران ( المسترشد مسئولية هي تنفيذها و األهداف هذه تحقيق
  :االنفعالي التنفيس  -10

 ،" االنفعالي ريالتطه أو التفريغ " باسم أحياناً يعرف االنفعالي التنفيس نأ ) زهران ( يذكر
 من بنفسه ما المسترشد تفريغ يتضمن و انفعالياً، المشحونة الخبرات عن التنفيس به يقصد و

 التنفيس يعتبر لهذا و النفسية، للحمولة تفريغ و االنفعالية، للشحنات تطهير بمثابة هي و انفعاالت

  . النفسي اإلرشاد عملية في هام االنفعالي
 التوتر من التخلص و الكبت ضغط تخفيف في يفيد االنفعالي سالتنفي إن ) زهران ( يضيف و

 اختفاء في أيضاً يفيد كذلك ، "االنفعالي االنفتاح " يشبه ما المسترشد لدى يحدث حيث االنفعالي،

 ، زهران (المسترشد لدى التحمل طاقة عن الزائدة النفسية الحمولة إزاحة و العصاب أعراض
1980 : 259 (.  

  :المشاعر عن لذاتيا التعبير  -11
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 السلوك من نماذج بمثابة تعتبر التي التلقائية، السلوكية الجوانب بعض المشاعر ذاتية تتضمن

 تلطيف ثم من و المسترشد، و المرشد بين األمانة و الثقة جو تعزيز ىعل يعمل حيث فيه، المرغوب

 على الحقيقية مشاعره رإظها لضرورة المسترشد بإقناع يقوم أن المرشد على و الداخلي، التوتر

 معها للتعامل قادر غير هو يكون بصورة وضعها أو أعماقه، في دفينة تركها عدم و السطح،

 في المسترشد ينتهجه الذي األسلوب كيفية أيضاً المرشد يدرك أن يجب و واضحة، بصورة

 تشجيع ىإل يلجأ أن البد و ،السلوك هذا وراء ةنالكام األسباب كذلك و الشعور، و اإلحساس

 مضادة مشاعر سيطرة من خوفاً المشاعر، تفجير و التلقائي التعبير على مستمر بشكل المسترشد

 و عكسية، نتائج وجود ثم من و اإلرشاد، عملية متقد من يثبط مما بينهما، اإلرشادية العالقة على
 ربما و له، التقبل و الضبط و االستماع بتوفير لذلك للمسترشد الفرصة المرشد يعطي أن يجب

  .) 26 : 2004 ، الخطيب ( . له الكامل انتباهه تحويل
  :الضبط و المرونة  -12
 الحادة، االنفعالية األزمات من للتخفيف وسيلة خير و للكآبة، عالج خير المرونة إن ) السيد ( يرى

 تعدد و االنفعالية الخبرة اتساع مدى على و النضج، مستوى على االنفعالية المرونة هذه تعتمد و

 النمو عناصر من جوهري عنصر االنفعاالت ضبط على التدريب نأ كما جوانبها، و نواحيها

 تشخيصه أثناء األحكام إصدار في بالمرونة المرشد يتصف أن يجب لذلك ،  الصحيح االنفعالي

 حال في الصادرة األحكام بعض عن يرجع أن عليه  أيضاُ بل ، إصدارها في التسرع وعدم للحالة

 متى يعرف معها التعامل في مرن يكون أن يجب للحالة معاملته في أيضاً صحيحة غير أنها كتشفا

 أثناء أو التشخيص عملية في سواء المرونة يستخدم متى و كيف و  االرشادى الموقف يضبط

  .) 306 : 1975 ، السيد ( الةالح مع تعامله في و األحكام إصداره
  :الصحيح الفهم  -  13

 أخرى إلى فترة من للموقف إدراكه فحص على المرشد تمرين على للمسترشد الصحيح مالفه يحتاج

 زيادة طريق عن بوضوح اإلدراك فحص أثر مالحظة يمكن و المتواصل، االستماع لتحقيق

 المساعد طريق عن بينهم االنفعالي و العقالني التقبل زيادة إلى يؤدي مما للمسترشد الفهم و االهتمام

  .  المناسبة ولالحل إليجاد

  :النفسي اإلرشاد طرق :رابعاً 

 هذه و الشخصية أو اإلرشاد نظريات بإحدى منها كل ترتبط و النفسي، اإلرشاد طرق دتتعد

  : كالتالي الطرق
  :الفردي اإلرشاد -1
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 اإلرشادية العالقة على افعاليته تعتمد و ،مرة كل في لوجه وجهاً واحد عميل إرشاد هو

  . المسترشد و المرشد بين المهنية
 الخاصة و الفردي الطابع عليها يغلب التي المشكالت ذات الحاالت مع الفردي اإلرشاد يستخدم و

  . ) 83 :1976 ، مرسى (   . جداً
  . واحد عميل مع اإلرشاد عملية إجراءات لكل عملي تطبيق هو الفردي اإلرشاد و
  :الجماعي اإلرشاد -2

 في معاً اضطراباتهم و مشكالتهم تتشابه أن يحسن الذين العمالء من عدد إرشاد هو

 عملية الجماعي اإلرشاد يعتبر و ،فصل في أو إرشادية جماعة في يحدث كما صغيرة، جماعات

  .  اجتماعية نفسية أسس على يقوم و ،تربوية
 و االجتماعية، الخبرة و االجتماعي، التفاعل أثر  " :مثل للجماعة اإلرشادية القوى على يعتمد و

 الجماعة أعضاء عدد يتراوح و " المسايرة أهمية و الجماعة، جاذبية و الجماعة، في األمن

 دتتعد و ،اجتماعياً و عقلياً متجانسين يكون أن يحسن عميالً، " 15 – 3  " بين عادة اإلرشادية
   :منها و الجماعي، اإلرشاد أساليب

 أو النفسية المشكالت تمثيلية أو سيةالنف التمثيلية أو : ) السيكودراما ( المسرحي النفسي التمثيل -

 حر تعبير شكل في نفسية لمشكالت مسرحي تمثيلي تصوير  " هو و النفسية بالتمثيليات اإلرشاد

 عن أما  " الذاتي االستبصار و التلقائي االنفعالي التنفيس فرصة يتيح جماعي موقف في

 يلعبون و العمالء، يؤلفها و ،العمالء خبرات حول تدور القصة فإن النفسية التمثيلية موضوع

 نقدها و عليها التعليق و التمثيلية أحداث مناقشة تتم التمثل بعد و ،باإلخراج يقومون و األدوار،

 )مورينو يعقوب (األسلوب هذا ابتكر قدو ،السلوك تعديل و العمالء استبصار يحقق بما
  .) 44 : 2004 ، الخطيب(،

 على يركز لكنه و السيكودراما، توأم هو و ): راماديسوالس ( المسرحي الجماعي التمثيل -

  ". األدوار لعب اسم " أحياناً عليه يطلق و ،عامة بصفة االجتماعية المشكالت
 على تعتمد و ،التعليمي الجماعي اإلرشاد من نوع هو  :الجماعية المناقشات و المحاضرات  -

 و المحاضرات تهدف و ،مناقشات يليها و يتخللها العمالء على سهلة محاضرات إلقاء
 ماكسويل ( األسلوب هذا رواد من و ،العمالء لدى االتجاهات تغيير إلى الجماعية المناقشات

 تكون فقد المناقشات و المحاضرات موضوعات أما و ،) MAKSUILGONZ ( )جونز

 ما و " افتراضية حالة أو المشكالت، و النفسي المرض و النفسية الصحة  " عن الموضوعات

 و الطب و النفس علم في متخصصون أساتذة أو المرشد عادة فهم المحاضرون أما و ،ذلك هشاب
    . ذالك في معينة وسائل تستخدم و ،ذلك غير و االجتماع و الدين
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 ترويحي عملي نشاط إطار في النفسي اإلرشاد فيه تمي خاص نادي هو :اإلرشادي النادي  -

  .) 34 : 1986 ، خطاب(  )  SALVSOON( ) ونسالفس ( األسلوب هذا رواد من و ، ترفيهي
  :التربوية العملية خالل اإلرشاد -3

 إطار في ككل التربوية العملية خالل من و في ،مندمجة اإلرشادية الخدمات تقديم هو

  .ككل التربوية العملية أهداف مع اإلرشادية العملية أهداف تتفق بحيث محدد برنامج
 الحياة الفرد فيها يتعلم حياة عملية التربية نأ أساس على، ربويةالت العملية خالل اإلرشاد يقوم و

 اإلنسان إلعداد هتوج هامة عملية التربية و ،المربي من إرشاد و بتوجيه و نشاطه طريق عن،

 و التربوية العملية بين تشابه هناك و ،أهدافه ضمن هام كهدف نفسياً الصحيح المتوافق الصالح
 برامج إدخال إلى الحاجة هناك و ، منهجا و إستراتيجية و وظيفة و دفاًه النفسي اإلرشاد عملية

 إلى تحتاج هامة أمور هناك و ،التالميذ جميع إلى و المدارس جميع إلى الوقائي النفسي اإلرشاد

  . غيرها و التعليم مشكالت مثل المدرسة في اإلرشاد خدمات
 خالل من أنشطتها بكافة التربوية العملية يف النفسي اإلرشاد خدمات لدمج األساليب كافة تهدف و

 حيث المناهج خالل من اإلرشاد  ":األساليب هذه من و ،خارجها و الفصول داخل المدرسية المناهج

  .) 45 : 2004 الخطيب، (المحوري المنهج خالل من اإلرشاد و ،ةالتربي بين الجمع يتم
  :بالعمل اإلرشاد -4

 المسترشد تعليم في يفيد و الكبار، و الراشدين و بابالش إرشاد مجال في تستخدم طريقة هو

 حياة في هام أمر العمل نأ أساس عل يقوم و السلوكي، اضطرابه عالج و مشكلته تشخيص و

 االنشغال عن الفرد يخرج و يفيد بما الفراغ وقت شغل في يفيد المختلفة بأشكاله العمل نأ و الفرد،

  . المادي الكسب وراءه من يقصد ال بالعمل جالعال و بمشكالته، و بأعراضه و بنفسه
 في العمل يستخدم و ،العمل أثناء المالحظة ذلك في يستخدم و التشخيص، في العمل يستخدم و

 التنفيس و التعبير فرصة إتاحة و الحاجات إشباع و السلوك تصحيح و توجيه و لضبط اإلرشاد

 العالج في المتخصصون من اإلرشادية درالكوا من هناك و ، وقائية أغراض لتحقيق و االنفعالي

  .) 45 : 2004 ، الخطيب ( بالعمل
  :الفراغ وقت في اإلرشاد -5

 نشاط استخدام  يتم و عيشه، لكسب الفرد يحتاجه ال الذي الحر الفراغ وقت استغالل هو

  .  إرشاداً  أو تشخيصاً سواء اإلرشاد عملية في الفراغ وقت
 ضروري إنه و لهو، وقت ليس الفراغ وقت نأ  : منها أسس على الفراغ وقت في اإلرشاد يقوم و

 ينقصهم الناس بعض كهنا نأ و واجب، أمر إيجابي نشاط في استغالله نأ و االستجمام، و للراحة

  .  الفراغ وقت في تكون مشكالتهم بعض و الفراغ، وقت
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 أشيع و أهم من و ،ختلفةالم الجماعات و األفراد حاجات  مع لتتناسب الفراغ وقت أنشطة تتنوع و

 و ،الثقافي و الشخصي النمو أنشطة و التسلية، و الرياضة، و االسترخاء : الفراغ وقت أنشطة
 عن ذلك و ،المتكاملة الشخصية نمو في يفيد بما الفراغ وقت ترشيد على النفسي اإلرشاد يركز

 االجتماعي النشاط عياتجم و الرحالت و الندوات و النوادي، خالل الفنون ممارسة تشجيع طريق

  . الهوايات و الرياضية التربية برامج و
  :المختصر اإلرشاد -6

 وقتاً يستغرق و الضروري، و المهم على يقتصر بسيط األمد رقصي مكثف إرشاد هو

 نموذج هوو ممكن وقت قلأ في إرشادية فائدة كبرأ على المسترشد حصول إلى يهدف و أقصر،

  .تعليمي تربوي نفسي
 و التحديد، و الوجدانية، المشاركة و المتبادل، التأثير و بالسلوك، االهتمام : إجراءاته أهم  من و

 تدريب ورش و نموذجي، سلوك ورش في يتم و ) اآلن و هنا (المباشرة المواجهة و البأورة،

 داإلرشا يهتم و األدوار لعب و الفيديو مثل وسائل باستخدام النموذجي السلوك مهارات على مصغر
 اإلقناع و التفسير و الشرح و االنفعالي التصريف مثل اإلرشاد عملية إجراءات بأهم المختصر

  .) 46 : 2004 ، الخطيب (المنطقي
  :الموجه اإلرشاد -7

  .  الحقيقة حول الممركز أو  المرشد حول المركز اإلرشاد هو  : الموجه اإلرشاد    
 العميل توجيه و المعلومات، تفسير و راعاتالص كشف في نشط إيجابي بدور المرشد يقوم فيه و

 و ،السلوك و الشخصية تغيير في المباشر التخطيط إلى يؤدي مما المخطط، الموجب السلوك نحو
 اإلرشاد من نوعاً يعتبر بهذا هو و العميل، يتحملها التي تلك من كبرأ مسئولية المرشد يتحمل فيه

  . المفروض
 حل عن عجزه و العميل معلومات نقص هو و رئيسي افتراض أساس على الموجه اإلرشاد يقوم و

 العميل مشكالت حل إلى يهدف و أخرى ناحية من المرشد معلومات زيادة و ، ناحية من مشكالته

  .) 2002 : 1997 ، زهران (بها جاء التي
  :الموجه غير اإلرشاد -8

  العميل حول الممركز اإلرشاد أو المباشر غير اإلرشاد أيضاً يسمى الموجه غير اإلرشاد     

 هو االهتمام دائرة مركز في الشخص أو العميل يضع الذي أي ،الذات حول الممركز اإلرشاد أو

 النمو على العميل مساعدة هو اإلرشاد هدف و النفسي، العالج إلى النفسي اإلرشاد طرق قربأ

  .) 205 : 1997 ،زهران(يالنفس
  :الديني النفسي اإلرشاد   -9
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 أهداف أهم نأ نعلم ونحن ،أساسي ركن الدين أن  و النفسي واإلرشاد للتوجيه العامة األسس ذكرنا

 ، الصالح المسلم العربي اإلنسان تنمية اإلسالمي العربي مجتمعنا في النفسية والصحة التربية
 والتربية ، وسالم سالمة في يعيش الذي والفرد ، واإليمان والعقيدة اإلرادة صاحب الحر واإلنسان

 والصحة ،األخالقي الديني النمو يتضمن املالش بمعناه ،والنمو الدينية التربية تشمل الواسع معناهاب

الداعية  " و يعرف المرشد الديني بأنه ، والدين الدنيا في السعادة تشمل الكامل بمعناها النفسية
الل و  الخير و يعمل على تنمية الظروف التي تنمي روح االستقإلىيرشد مستمعيه الذي 

تكون من حالة نفسية متكاملة يبدو فيها السلوك متمشياً و  الديني يتم و يفاإلرشادالمسئولية، 
   . مع المعتقدات الدينيةالًمتكام

  :اآلتيةو يتصف المرشد الديني بالصفات 
، لديه اكتفاء  و لديه استقالل ذاتي متفتح منطلق متحرر من الضغوط،لآلخرينلديه فهم لذاته و " 

  . )120 : 1995الهادي، ( " الغيرية "يتميز باالبتكار ، ذاتي
   .النفسي والتوافق النفسية الصحة تحقيق هو ، طريقته كانت مهما لإلرشاد األسمى والهدف

 سواء أديانهم اختالف  من بالرغم يهاعل المرشدون جمعأ كطريقة الديني النفسي اإلرشاد ويأتي

 دينية وأساليب ومبادئ ومفاهيم أسس على يقوم إرشاد نهأ لىع مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً كانوا

 تقوم التي النفسي اإلرشاد طرق بقية به يقصد الذي الدنيوي، اإلرشاد مقابل ، أخالقية و روحية و

  .البشر وضعها أساليب و مبادئ و مفاهيم و أسس على
 في اإلسالمية الشريعة و الدين عن المنبثق النفسي اإلرشاد دور أهمية على ) زهران ( يؤكد و

  .) 212 : 1985 ، زهران ( المعاصر العربي الشباب مشكالت معالجة
  :السلوكي إلرشادا  - 10 

 اإلرشاد عملية تعتبر حيث العالجي، اإلرشاد مجال في أساساً السلوكي اإلرشاد يستخدم

 النظرية و التعلم قوانين و مبادئ و لقواعد عملياً تطبيقاً السلوكي اإلرشاد يعتبر و ،تعلم إعادة عملية

 محاولة في خاصة بصفة و النفسي، اإلرشاد ميدان في عامة بصفة التجريبي النفس علم و السلوكية

 تقدم لقد و ،المضطرب السلوك تعديل و بضبط ذلك و يمكن، ما بأسرع السلوكية المشكالت حل

 لألعراض السلوكي التعديل طريقة تبني في النفسي اإلرشاد ميدان سبق و النفسي العالج ميدان

 " نوردبيراج " مثل الكتاب بعض نجد نحن و ،مكتسبة خاطئة سلوكية لعادات تجمعات باعتبارها
 ثورة " يعتبر السلوكي اإلرشاد نأ " كرومبولتز "  جون يرى و ،السلوكي اإلرشاد بطريقة يشيدون

  .) 229 : 1985 ، زهران ( "النفسي اإلرشاد في
  :اءةبالقر إلرشادا -11
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 على منها  مبكرة، دراسات و بحوث في اإلرشادية القراءة أو بالقراءة اإلرشاد مصطلح ستخدما تم

 ، آخرون و ريتشارد ستيفن (،NOURMAN KING )  ( ) 1973 ، كينج نورمان ( ، المثل سبيل
1976  ( .  

 المواد من غيرها و تالنشرا أو الكتيبات و الكتب مثل مكتوبة، مواد استخدام هو بالقراءة اإلرشاد و

  . اإلرشادية العملية في منها يستفيد و معها، يتفاعل و العميل، هاأيقر التي
  التي ، المقروءة المبادئ و القارئ شخصية بين ،الدينامي التفاعل بالقراءة اإلرشاد يتضمن و

  . النفسية الصحة تحقيق و السوي، النمو و التوافق إلحداث وظفت
 مثل المتنوعة البشرية الخبرات تتناول التي صصقالو ،الشخصية السير " :ءةالقرا مصادر أفضل و

 يؤخذ حيث السماوية الكتب يقرأ ما أفضل و ،التوافق و النمو، مظاهر و ،األسرية و الزوجية الحياة

  . "  السلوك معايير أفضل منها
   :يلي ما بالقراءة اإلرشاد أهداف من و
  . مشكلته حول معارف العميل إكساب و ، للعميل المعرفي البناء تشكيل في اإلسهام    * 
  . البناء اإليجابي التفكير العميل تعلم •
  . سلوكياته و اتجاهاته تحليل على العميل مساعدة •
  .  بديلة حلول لوضع العميل أمام الفرصة إتاحة •
  .  المشكلة مع التوافق على العميل تشجيع •
 .) 242 : 1985 ، زهران (اآلخرين تبمشكال مشكلته مقارنة على العميل مساعدة •

  :بالواقع اإلرشاد  -12
 " بدأ لقد و ، الواقعي العالم في حاجاته إشباع مسئولية الفرد تحمل محوره إرشاد هو بالواقع اإلرشاد
 " بالواقع العالج " كتابه صدرأ العام هذا ففي ،1965 عام في بالواقع اإلرشاد طريقة " جالسر وليام
  :هي و رئيسية، مفاهيم ثالثة أساس على بالواقع اإلرشاد يقوم و  ، " بالواقع العالج معهد " أسس و
 الفرد و الخيال، أو المثال عن بعيدة الحاضر، في الشعورية الواقعية الخبرات أي  :الواقع   - 1

  .  السلوك اضطراب بسبب ) كلياً أو جزئياً ( الواقع إنكار و ،الواقع يتقبل السوي
 حاجاتهم، إشباع على اآلخرين مساعدة و حاجاته، إشباع عن الفرد مسئولية أي  :ةالمسئولي   - 2

 وعن سلوكه، عن مسئوالً يكون و حاجاته، إشباع عن مسئوالً يكون الذي هو السوي الفرد و

 سببياألساسية، الحاجات إشباع على القدرة نقص و المسئول، غير السلوك و سلوكه، نتائج

   .  السلوك اضطراب
 القانون و الدين ( ،حسب الخطأ تجنب و الصواب فعل على الفرد قدرة أي  :الخطأ و الصواب  - 3

  .) 244 : 1997 ، زهران (،) فالعر و
  :العرضي اإلرشاد  -13
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 و ،مشكلة حول الشخصية المشاعر عن المحادثة تكشف كأن عابرة محادثة خالل يحدث قد
 في أو المكتبة في ربما و الفصل، خارج أو رشادلإل مركز أو عيادةال حدود خارج ذلك يحدث قد

 لمساعدة اإلرشاد عملية جوانب بعض المرشد يقدم قد الحالة هذه في و ،الطعام حجرة أو غرفة

أما ، إرشاد عملية إلى إرشادية مقابلة إلى تحولت التي العرضية المقابلة هذه تؤدي ربما و ،ثهمحد 

  :العرضي اإلرشاد ماهية عن
 ،برنامج له ليس مخطط، غير مختصر، سريع، عابر، طارئ صدفي إرشاد هو ، عرضيال اإلرشاد

 ديناميات فهم في التعمق يحاول ال و العميل،  إلى الطمأنينة إدخال إلى يهدف سطحي، برنامج هو و

 أن يحاول المرشد لكن و الكثيرة، بتفاصيلها اإلرشاد عملية إجراءات فيه تنطبق ال و ، الشخصية

  . ) 264 : 1997 ، زهران (الموقف أو الوقت به يسمح ما امنه يطبق
  :الذاتي اإلرشاد  -  14

 و ، المبرمج الذاتي اإلرشاد  أو ،الذات مساعدة إرشاد أيضاً المستخدمة المصطلحات من
 شخصي جهد هو و لإلرشاد، ذاتية ممارسة هو و مرشد، دون لذاته الفرد إرشاد هو الذاتي اإلرشاد

 المرشد إلى المستمر أو المباشر ءاللجو إلى الحاجة دون اإلرشاد عملية لتوجيه بنفسه العميل به يقوم

 من بتوجيه  ذاتي إرشاد " يصبح حيث الضرورة، عند و قليلة، أوقات و حاالت في إال النفسي،

  . " المرشد
 الفرد فيه يكون و ، للسلوك الذاتي للضبط و الذاتي يهللتوج أسلوب جوهره في الذاتي اإلرشاد و

 اإلرادة قوة على الذاتي الضبط يعتمد و ،تصرفاته في التحكم و مشاعره ضبط في فعاالً و إيجابياً

 في الشعوري التحكم و ،االختيار حرية على الفرد قدرة هي اإلرادة إن نعرف نحن و )الذاتية(

 قوة تتطلب و ،الذات تنمية و األهداف لتحقيق المنضبط السوي السلوك و الذات توجيه و الدوافع،

 السلوك تعديل و ، فيه المرغوب السلوك تقوية و مثابرة، و مجاهدة و جهداً و مبادأة الذاتية اإلرادة

  .) 266 : 1997 ، زهران ( فيه مرغوبال غير
  : المباشر اإلرشاد  -  15

 السلوك نحو العميل بتوجيه المرشد يقوم فيه و الحقيقة، حول الممركز الموجه، اإلرشاد هو

 اإلرشاد يقوم و ،السلوك و الشخصية تغيير في المباشر التأثير إلى يؤدي الذي المخطط، لموجبا

 مشكالته حل عن عجزه و العميل معلومات نقص  " هو و رئيسي و أساسي افتراض على المباشر

 يهدف و  ،أخرى ناحية من المشكالت حل على قدرته و المرشد، معلومات زيادة و ناحية، من

 يتحققان نياللذ الرضا و باإلشباع ذلك و ،بها جاء التي العميل مشكالت حل إلى المباشر اإلرشاد

  .  اإلرشاد بعملية و بالمرشد و بنفسه ثقته من يزيدان مما للعميل
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 العمالء مع و ، المعلومات تنقصهم الذين المتعجلين العمالء مع عادة المباشر اإلرشاد يستخدم و

  .) 231 : 2004 ، زقوت ( حددةالم الواضحة المشكالت ذوي
  :مباشرال غير اإلرشاد  -  16

 أو العميل، حول الممركز اإلرشاد أو الموجه غير باإلرشاد أيضاً يسمى مباشرال غير اإلرشاد

 لقد و ،االهتمام دائرة مركز في العميل يضع الذي أي الذات، حول الممركز اإلرشاد

 عن السوي، النفسي النمو على العميل مساعدة في المباشر غير اإلرشاد أسلوب )روجرز(لخص

 مفهوم و ةالمثالي الذات مفهوم و ،ةالمدرك الذات بين و ةالواقعي الذات بين التطابق إحداث طريق

 هذا يستخدم و ، ) الموجب الذات مفهوم إلى السالب الذات مومفه من التغير أي ( ةاالجتماعي الذات

 مجال في و لفظية، طاقة لديهم يكون و ،أكثر أو امتوسط همؤذكا يكون الذي أولئك مع األسلوب

 مفهوم حاالت في و باب،شلل الشخصية المشكالت حل في و ،الزوجي اإلرشاد و العالجي، اإلرشاد

  . )صص 32 : 2004 ، زقوت (التغيير في رغبه لديه تكون الذي العميل لدى السالب الذات
 اأيضاً اختالفأن هناك كما ،  طرق اإلرشاد ن هناك عناصر مشتركة واتفاق فيأ من المالحظ

 وفي اختالفها فائدة  ،موجهال غير  و واإلرشاد الموجه ،بين طرق اإلرشاد الفردي والجماعي
 هناك هإال أن لكن نقول بالرغم من تعدد طرق اإلرشاد وتنوعها واختالفها واتفاقها  ،أيضاً

المرشد والعميل وطبيعة المشكلة والظروف ومنها ، تحدد وتساعد في اختيار الطريقة ، محددات 
نها مساعدة المرشد في اختيار الطريقة المناسبة أفهذه المحددات من ش، العامة لعملية اإلرشاد 

  .لطبيعة الحالة 

  : المدرسي النفسي اإلرشاد :ثانياً

 كان اولم ،أصلها من وجدت جلهأ من والتي التربوية العملية محور هو الطالب كان مال

 بتدعيم التربية له توفرها كاملة برعاية إال يتحقق لن والفكري العلمي وتطوره نموه نأب عتقاداال

 و حماية شأنه من ما كل اتخاذ ىعل ويحرص يحث اإلسالمي المجتمع نكا اولم المجتمع، من كامل
 اإلسالمي المجتمع في الحديث التربوي النظام كان لذا اإلسالمية، العقيدة وفق الطالب هذا رعاية

 إدارة و تنفيذ أجل من و  ،المدارس في النفسي التوجيه لخدمات منظمة برامج تطبيق إلى يدعو

  البرامج هذه تدعم أن يجب األكمل الوجه على الخدمات هذه بها تقوم التي المختلفة األنشطة

 بها القائمين تدريب و إعداد و باختيار ذلك و لها، الالزمة المادية و المكانية و البشرية بالتسهيالت

 التي المالئمة األماكن توفير و رعايتهم و ،الطالب مساعدة في رغبة من لديهم يتوفر ما على بناء،

 و االختبارات و المطبوعات تجهيز و تحضير و المطلوبة، بالكفاءة األنشطة هذه فيها تمارس
  . سليمة علمية أسس على النفسي التوجيه برامج إلتمام الالزمة النشرات
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 اإليمان و المدارس، في تقدم التي النفسي التوجيه برامج خدمات في الثقة أن القول، عن غني و

 إن بنجاحها كفيل مهنياً، و تربوياً و اجتماعياً و شخصياً التلميذ نمو في المثمر اإليجابي بمردودها

 المدرب و الياً،ع علمياً إعداداً المعد المدرسي النفسي المرشد هو و لها المحرك العصب توفر

 و التربوية و االجتماعية و الشخصية الطالب حاجات من الكثير يشبع مما راقياً، مهنياً تدريباً
 النفسي المرشد أهمية حول الجدل من كثير  أثير قد و ، المجتمع بهم يدعم بالتالي و المهنية،

  : إليه الحاجة إلى دعت كثيرة عوامل هناك أن غير المدرسي،

  :المدرسي النفسي للمرشد الحاجة إلى دعت التي عواملال :أوالً

  : عنه الناشئة االجتماعية التغيرات و التكنولوجي التقدم -1
 عامة بصفة العالم دول جميع في ضرورية و ملحة النفسي المرشد إلى الحاجة أصبحت لقد      

 مجتمعاتهم، حول األفراد تصورات من غيرت تكنولوجية حضارية مظاهر هاتشمل أن بعد السيما و

 مع يتالءم بما الذاتية قدراتهم في النظر يعيدون جعلهم مما أنفسهم، عن منهم الكثير مفاهيم طورت و

 تقبالً أكثر ايكونو حتى و بالدهم، في الهائل الصناعي التطور ذاك واكبت التي االجتماعية التغيرات

 ، عمر(التكنولوجي التقدم ذلك صاحبت يالت المعاصرة الثقافية الثورات و الجديدة الفكرية للدعوات
1999 : 35 (.  

 و ،كثيرة وظائف أن الخصوص هذا في )TOLPERT,1972:65 ( "تولبرت"ذكر قد و
 التي الصناعية للثورة طبيعي فعل كرد منها يستحدث مما العديد ظهور سيستمر و ظهرت قد جديدة

 ال يالت المهن من كثير فيتستخ اليبالت و المتالحق، التكنولوجي التطور و العالم أرجاء عمت
 هذا لتالءم أصلها من تتغير سوف الحالية الوظائف من كثير أن كما ،ماهرة عاملة أيدي إلى تحتاج

 هو ما كل على الحالية العاملة األيدي تدريب إلعادة احتياجاً يخلق مما المستمر، الصناعي التقدم

 خالل من هويتهم تأكيد و ، ذواتهم تحقيق عن األفراد من كثير يبحث سوف ثم من و ،فيها جديد

 و التربية مستويات على التركيز إلى يدعو الذي األمر بها، القيام و لشغلها يسعون التي األعمال
 كل يتحقق حتى و ،له المناسبين الخريجين بتوفير العمل سوق تخدم التي التدريب و الدراسة برامج

 و عال علمي مستوى على خارجها و المدرسة داخل يعمل نفسي مرشد وجود من البد كان هذا
  . راق فني تدريب

  :للتالميذ المدارس استيعاب على أثرها و العالم سكان في ردةالمطّ الزيادة -2
 ، الغذائي بالنقص تتعلق مشكالت من يصاحبها ما و ،العالم سكان في المطردة الزيادة لعل

 من تملك التي تلك بين الصراعات و الدول، نم كثير في المنخفضة المعيشة مستويات على عالوة

 تتضمن احتياجاتها، يكفي و يسد ما تملك ال أخرى بين و حاجاتها عن يزيد ما الموارد و اإلمكانيات

  . حلها في يساعد من عن و ،  حل عن تبحث مهنية و تربوية و عيةاجتما و شخصية مشكالت
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 استيعاب على المنعكس أثرها لها العالم سكان في المطردة الزيادة هذه أن القول، عن غنيو

 من بها حقةالملت األعداد زيادة بالتالي و انتشارها و عددها كثرة إلى أدى مما لتالميذها المدارس

 الفصول، في الفردية الفروق مشكالت في تتمثل مدرسية مشكالت عنه نتج الذي األمر ،التالميذ

 استغالله، كيفية و الفراغ وقت مشكالت اسي،الدر التأخر مشكالت المدرسي، التكيف مشكالت

 بناء مشكالت استثمارها، كيفية و التالميذ ميول و استعدادات و قدرات على التعرف مشكالت

 العملية للحياة إعدادهم و التالميذ تدريب مشكالت ،المجتمع احتياجات مع لتتالءم سيةالدرا المناهج

 الجامعي، الدراسي االستكمال على القدرة عدم أو في ةالرغب عدم حالة في المدرسة من التخرج بعد

 تحويل مشكالت قدراتهم، و رغباتهم مع يتالءم بما الجامعية الدراسة نحو التالميذ توجيه مشكالت

 هذه كل مواجهة في و ،اعتبارهم رد و تأهيلهم و برعايتهم المختصة الجهات إلى منهم ينالمتخلف

 علمية أسس على المدرسة داخل لها يتصدى من إلى ملحة الحاجة كانت غيرها، و المشكالت

 النفسي المرشد هو و الأ ممارسة، تدريبية خبرات و مدروسة فنية أساليب  وفق و ،سليمة

  .) 36 : 1999 ، عمر (المدرسي
  :المدرسي النفسي للمرشد الحاجة تعزيز في أثره و التربوي الفكر تطور -3

 تعزيز في العصور عبر التربوي الفكر تطور لعبه لذيا الهام الدور ينكر نأ لفرد يمكن ال

 من التربوية العملية تبنتها التي الفلسفية فالنظرة ،المدرسة في النفسي المرشد إلى الماسة الحاجة

 أتاحت المدرسة في له تقدم التي مادةال علي التركيز من كبرأ بدرجة التلميذ علي التركيز حيت

 ىالمستو رفع في بفاعلية تسهم ىتح ؛ ومبادئه أسسه و وأساليبه النفس علم نظريات أمام الفرصة
 واإلرشاد التوجيه لبرامج أصبح وبالتالي ،االجتماعي وتكيفه النفسي لتوافقه نتيجة للتلميذ الدراسي

 مختلف من متكامال بناء التلميذ شخصية بناء جلأ من التربوية العملية في هامة مكانه النفسي

 عالقاته وتوثق لذاته تأكيده تدعم بدرجة) والمهنية والتربوية واالجتماعية الشخصية( الجوانب

  . اآلخرين مع اإلنسانية
 األمريكية العمل دائرة تقرير في ورد ما )( SHERTZER , 1966 : 75  "شوتزر" ذكر وقد

 لزيادة الماسة الحاجة إلى يدعو النفسي اإلرشاد خدمة على شديد بإلحاح المتزايد الطلب أن )1964(

 العناية الحاجة هذه تلق لم إن و ) النفسيون المرشدون ( النفسي اإلرشاد مهنة في العاملين عدد

 من ألعلى المدربين النفسيين المرشدين نسبة ترتفع لم إن و القادمة، العديدة السنوات خالل المكثفة

 الشباب حاجات لمواجهة ينالمدرب المرشدين بهؤالء النفسي اإلرشاد مهنة تعزز لم إن و العام، الحد

 و ولياتهائبمس القيام عن عاجزة بحق ستكون الخصوص هذا في الحكومة برامج فإن مشكالتهم، و
  . معوقة بأنها وصفها يمكن

  :عنها الناتجة القلق ظاهرة و المتصارعة االقتصادية و السياسية و الفكرية التيارات -4
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 إما آخر طرف في صدى لها تجد عالم،ال من ما طرف في ترتفع جديدة فكرية دعوة أي إن

 أو دعاة له تجد ما، مكان في وجوده عن يعلن حديث حضاري تقدم أي و ،بالرفض أو بالقبول

 يحدث لما ما بلد في األعمى التقليد يكون قد و ،المقابل المكان في محتجين و رضينمعا و أنصاراً

 الدول بعض من المستوردة قتصاديةاال و السياسية النظم حيث العصر لهذا موضة آخر، بلد في

 الدول اسم تحت تخلفها تداري التي و ، المتخلفة الدول بعض في رائجاً سوقاً لها تجد الكبرى

 من ينتشلها سوف تقاليدها و فلسفتها و فكرها عن غريبة نظم من استوردته ما أن متوهمة النامية،

  بعض فلسفات و آلراء األعمى صبالتع يكون قد و ،التقدم مضمار إلى بها دافعة تخلف،ال

 الدول، بعض في الرواد و القادة من الكثير لسلوك مميزة سمة االقتصاديين و السياسيين و المفكرين

 و سارتر "فكر أو "لينين و ""ماركس" فكر من حصلوه بما منهم المثقفين بعض يتعالى حيث
 جون "بآراء باألخذ التربية رجال يدعو و ،"سميث آدم" بمبدأ االقتصاد رجال ينادي و ،"ديكارت

 السياسيون و ،"فرويد سيجمند "بنظريات متأثرين النفس علماء من الكثير زال ما و ،"ديوي

 يحاولون اإلصالح دعاة و الديمقراطية، الفتة برفع مراكزهم على الحفاظ أجل من يتصارعون

 عن عزلوه و هللا جعلوه الدول من كثير في الدين رجال و االشتراكية، إلى بالدعوة للقيادة التسلل

  . للخالق الخلق دع مبدأ من انطالقاً المجتمع
 السياسية و االقتصادية و الفكرية التيارات هذه ببعض التأثر من الفرد يسلم لم و

 الصواب هو ما حول منهم الشباب السيما و الناس عقول على التساؤالت تتزاحم حيث المتصارعة،

 منهم أي و يتبعون منهم أي و ؟ باطل على منهم من و حق على منهم من ؟ الخطأ هو ما أو ؟

 إلى فأشاروا الكتاب من عدد نظر لفت مما العصر، لهذا مميزة عالمة القلق أصبح و ،؟ يزجرون

 رجال من كثير أن )TYLER , 1969 : 203 ( "تايلر" ذكرت قد و ، كتاباتهم معظم في خطورته

 إلى منهم الكثير أشار حيث القلق عصر بأنه فوصفوه العصر هذا ميزوا الشعراء حتى و االجتماع

 الكثير سلوك على سيطرت و األفراد انتابت التي التوتر و الخوف و النفسي االستقرار عدم عوامل

 خبرته و العلمي لمستواه بتحديات النفسي المرشد واجهت قد العصر هذا مشكالت فإن لذلك ،منهم

 يسعى و إليها يحتاج التي المساعدة فريق كعضو واجباته و مسئولياته أمام وضعته حيث الميدانية

 أي أعمدة هم الشباب كان لما و ، النفسي االستقرار عدم و الخوف و بالقلق المصابون طلبها في

 أجل من الفريق ذلك مع بدوره للقيام عنه غنى ال المدرسي النفسي المرشد فإن لذا مجتمع،

  . مساعدتهم
   :الشباب على أثره و العالم دول مع اإلسالمي تمعالمج تفاعل -5

 فيه، مؤثراً و به، متأثراً معه يتفاعل حيث العالم عن بمعزل يعيش ال اإلسالمي المجتمع إن

 أو مباشرة بصورة ذلك كان سواء ،فيه تؤثر مما أكبر بدرجة به اإلسالمية الدول بعض تتأثر قد و

 الكلمة و بالصورة العالم أنحاء جميع في المنتشرة و عديدةال اإلعالم وسائل تقوم حيث مباشرة غير
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 أن يمكن ال و ، الغرب إلى منه تنقل مما أكبر بدرجة اإلسالمي مجتمعنا إلى النغمة و  

 أن يمكن ال كما السلبية أو باالغتراب غربي فكر من اإلسالمي المجتمع إلى يصل ما كل يوصف

 أو بها مسلم كمبادئ عالته، لىع به األخذ يجوز ال خرىأ جهة من و الرجعية، أو باالنحراف يتهم

 األسباب من لعديد ، اإلسالمي للمجتمع يصلح ال قد للغرب يصلح ما فكل عليها، يعتمد أسس

 تصد أال األفضل من لذلك الحنيف، اإلسالمي الدين إطار في كلها تمارس التي المثل و القيم تحكمها

 الحذر و الحيطة في المغاالة مبدأ من غربي فكر من إليها يصل ما كل عن األعين تغل و العقول

 االنفتاح بمبدأ منه إليها يتسلل ما كل تعتنق و تستوعب أال عليها كما مغلق، مجتمع بأنه يتصف حتى

 اهللا أنعم بما اإلسالمي المجتمع فإن عليه و ،متسيب مجتمع بأنه فيوصف للفكر قةالمطل الحرية و

 عليه متوكلين اهللا يراعون الذين و المختلفة، الحياة مجاالت في ثقافة و معل و فكر رجال من عليه

 ما كل يتقبلوا أن إسالمية و علمية أسس على و روية و بوعي يمكنهم نبيه، سنة و بكتابه عاملين

 دور الخارج في المبعوثين لبعض يكون قد و اإلسالم، مجتمع في لها مكان ال شوائب من إليهم يرد

 المجتمع في هو كما تطبيقه محاولة بغرض الغرب من تعلموه ما نقل في مباشر يرغ وأ مباشر

 ، عمر ( المجتمعات من غيره عن تميزه تيال مبادئه و مثله و قيمه مع ليتالءم تعديله دون اإلسالمي
1999 : 39 (.  

   . هخصائص و المدرسي النفسي اإلرشاد برامج أهداف :ثانياً

 من محددة أهداف )   ASCA ( المدرسي النفسي للمرشد يةاألمريك الرابطة صاغت لقد

  :التالي النحو على عرضها يمكن المدرسي النفسي اإلرشاد برامج إدارة تنظيم و تقديم و تأسيس
 التي وقائية و إنتاجية بأساليب العالية الدراسي التحصيل مهارات و ،الجيدة التعليم فروض توفير "

 خبراتهم خالل من الدراسي النجاح تحقيق يمكن الواحدة بالمدرسة التالميذ كل أن تضمن و تؤكد

 برامج ألن المهني و االجتماعي و الشخصي و األكاديمي النمو عوامل عن الناتجة التحصيلية

        . " تطبيقها في مركزة و عميقة و ،بطبيعتها إنمائية تعتبر المدرسي النفسي اإلرشاد
 بالنسبة نفسها هي و واحدة تكن لم إن متشابهة المدرسي سيالنف اإلرشاد برامج تكون أن يجب

 تتميز أن يجب و ، رعايتها و تقديمها تتبنى التي األمريكية المدارس جميع في البرامج هذه لتطبيق

 التي المدرسية النظم مساعدة ووحدة المدارس، جميع في تقديمها أثناء التوقعات بوحدة البرامج هذه

 على التام االتفاق و التالميذ، كل عند الجيد الدراسي التحصيل خبرات تشابه خاللها، وجودها تدعم

 من لكل أنشطتها من االستفادة و قبولها درجة و التربوية، العملية في إدارتها منطقية و عقالنية

 الفرص توفير يعني اهذ ، األخرى المجتمع مؤسسات من بها المتصلين و بالمدرسة العاملين

 و لتأسيسها المتشابهة الفرص توفير على بناء المختلفة المدارس في وجودها من تفادةلالس المتشابهة
  .) 426 : 1999 ، عمر (فيها توجد التي المدارس جميع في إدارتها و تنظيمها
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 برامج متضمنات و محتويات النفسي اإلرشاد و التربية مجال في البحثي التراث يوصف

 ) 2 ( الشخصية، التنمية ) 1 ( :هي للتنمية مجاالت أربعة في المتداخلة المدرسي النفسي اإلرشاد
 في و ،تداخلها في تكفل التي المهنية التنمية ) 4 ( األكاديمية، التنمية ) 3 ( االجتماعية، التنمية

  .اليومية العادية حياتهم في أدوارهم ممارسة فرص لهم يحقق بما الكلية التالميذ تنمية مجموعها
   : الشخصية يةالتنم  / أوالً
 ما تدعيم و الذاتية، الشخصية بأمورهم يتعلق فيما التالميذ حاجات إشباع الشخصية بالتنمية يقصد

 و العقلي، نموهم إطار في ذلك و بالسلبية، منها يوصف ما تالفي و باإليجابية، منها يتميز
 يمكن و ، قلوبهم و دهمجس و عقلهم من لكل الجيد الوظيفي األداء يعكس بما االنفعالي، و العضوي،

 و الشخصية، السمات تنمية و النفسية، و الجسمية الصحة تنمية :من كل الشخصية التنمية تتناول أن
 يكفل بما لهم، الشخصي المظهر تنمية و الدينية و ،الروحية المعتقدات تنمية و األخالقية، القيم تنمية

  :اآلتية النمو خصائص اكتساب لهم
  . للمخاطر تعرضها من سالمتها و حياتهم ىعل المحافظة ) 1 (
  . االنفعالي النضج و الثبات و النفسي االتزان و بالنفس بالثقة التمتع ) 2 (
  . المناقشة و الرأي إبداء حرية و بأنفسهم قراراتهم اتخاذ على القدرة ) 3 (
  . الخاطئة الخياالت و األوهام عن البعد و الواقع في العيش ) 4 (
  .) 427 : 1999 ، عمر (غيرهم تباعإ عدم و أخطائهم تكرار عدم و الدقة و بالصبر يزالتم ) 5 (

   :االجتماعية التنمية  / ثانياً
 عالقاتهم و الثنائية بتفاعالتهم يتعلق فيما التالميذ حاجات إشباع االجتماعية بالتنمية يقصد

 منها يتميز ما تدعيم و فيها، عيشوني التي البيئة في لهم المخالطين و ،بهم المحيطين مع االجتماعية

 على فعلهم رد و ،الناس مع سلوكياتهم إطار في ذلك و بالسلبية، يوصف ما تالفي و باإليجابية،

 مع عالقاتهم تنمية :من كل االجتماعية التنمية تتناول أن يمكن و ،لهم استجاباتهم و معهم سلوكياتهم

 االجتماعي التواصل و التفاعل مهارات تنمية و خر،اآل الجنس مع عالقاتهم تنمية و أسرهم، أفراد

 اإلنفاق ترشيد تنمية و الفراغ، أوقات استغالل و ،الترفيهية األنشطة تنمية واللفظي، غير و اللفظي

  :اآلتية النمو خصائص اكتساب لهم يكفل بما المالية، األمور و
  . قوية أسرية عالقات و جيدة منزلية بأوضاع التمتع ) 1 (
  . األمور أولياء أفكار مع أفكارهم بتقارب التمتع ) 2 (
  . احترامه و اآلخر الجنس نحو صحيحة اتجاهات تكوين ) 3 (
  . )145 : 2004الخطيب،( المادي إنفاقهم ترشيد و إيجابياً الفراغ أوقات استثمار على القدرة ) 4 (

   :األكاديمية التنمية  / ثالثاً
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 المتضمنة و المتاحة، التربوية بالفرص يتعلق فيما التالميذ حاجات عإشبا األكاديمية بالتنمية يقصد

 يوصف ما تالفي و باإليجابية، منها يتميز ما تدعيم و متطلباتها، و مناهجها و المدرسية لألمور

 السلوكي نموهم و الدراسي، التحصيلي نموهم و المعرفي، نموهم إطار في ذلك و بالسلبية، منها

 في مشاركتهم تنمية :من كل األكاديمية التنمية تتناول أن يمكن و ،رجهاخا و ةالمدرس داخل

 تنميةو التدريبية، مهاراتهم تنمية و الدراسية، المناهج من استفادتهم تنمية و المدرسية، األنشطة

 اكتساب لهم يكفل بما ذلك و ،التعليمية و التربوية للقيم امهماحتر تنمية و ،االستذكارية عاداتهم

  :اآلتية النمو خصائص
  . منها االستفادة و الراحة و الدراسة أوقات تنظيم على القدرة ) 1 (
  . يدرسوه ما استيعاب من تمكنهم رشيدة و جيدة استذكار بعادات التمتع ) 2 (
  . بالمدرسة يعمل من كل مع طيبة عالقات إقامة و ،التعليم و التربية بقيم االقتناع ) 3 (
  . فيها االنتظام و الدراسة مقررات مع السليم التكيف و ،السوي التوافق ) 4 (

 2004 ،زقوت( عد تخرجهم من المرحلة الثانويةالقدرة على تحديد أهدافهم و اتجاهاتهم ب ) 5( 
 :32(.  

   :المهنية التنمية / رابعاً
 الذي تمعالمج في المتاحة المهنية بالفرص يتعلق فيما التالميذ حاجات إشباع المهنية بالتنمية يقصد

 منها يتميز ما تدعيم و احتياجاته، و متطلباته و العمل سوق لخصائص المتضمنة و فيه، يعيشون

 من االنتقال مرحلة بخصائص وعيهم إطار في ذلك و بالسلبية، منها يوصف ما تالفي و باإليجابية،

 بعد لهم بالمناس الوظيفي الرضا على الحصول في آمالهم و العمل سوق إلى المدرسية البيئة

 و ،الوقت بعض مؤقتة وظائف أو دائمة وظائف يقصدون كانوا سواء الثانوية المرحلة من تخرجهم
 المعرفة تنمية و العمل، قيم و لمعاني احترامهم تنمية  :من كل المهنية التنمية تتناول أن يمكن

 المتعلقة العمالة وانينبق المعرفة تنمية و واجباتها، و المختلفة بالوظائف االلتحاق طلبات و بشروط

 لهم يكفل بما ذلك و للتوظيف، الالزمة الضرورية بالمواصفات المعرفة تنمية و الجنس، و بالسن

  :اآلتية النمو خصائص اكتساب
  . منه العائد الدخل أو طبيعته أو حجمه كان مهما العمل قيمة احترام على القدرة ) 1 (
  . المطلوبة الوظائف في لاللتحاق زمةالال التدريبات استيعاب على القدرة ) 2 (
  . منها األنسب اختيار على القدرة و ،المختلفة الوظائف مجال في المتنوعة الخبرة ) 3 (
  . الجنسين من مرؤسائه و ،المهنة زمالء نحو الصحيحة االتجاهات تكوين على القدرة ) 4 (
  . ااختياره تم التي الوظائف في هنيالم أدائهم لتنمية جديدة لتدريبات المستمرة الممارسة ) 5 (

                                                                                )TYLER , 1969 : 203(.  
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  :المدرسي النفسي اإلرشاد برامج من االستفادة

 أولياء و ،التالميذ من لكل الفوائد و المنافع من العديد المدرسي النفسي اإلرشاد برامج تقدم

 هذه يديرون الذين أنفسهم النفسيين المرشدين حتى و ،المدرسية إدارتهم و مدرسيهم، و أمورهم،

  . المهنية ممارستهم و الوظيفية مهامهم ألعباء أساسي كمحور مدارسهم في البرامج
 لنموهم المذكورة الفئات هذه تستثمرها التي الفوائد و المنافع بعض استعراض يتم سوف و

  . المهني و االجتماعي و التربوي تطورهم و شخصيال

  :األمور ألولياء اإلرشادية البرامج فوائد و منافع

 مفاهيم من حملهت ما و ،القادمة العصور و السنين تحديات لمواجهة األمور أولياء إعداد  /  أوالً

 اليدهمتق تخالف تكان إن و ،مجتمعهم من المقبولة سلوكياتهم لتقبل يؤهلهم بما ألوالدهم، جديدة

 جسر بناء و اإلمكان بقدر األجيال بين الفجوة لتقليل محاولة في ذلك و ،عليها نشئوا التي السابقة

  . أوالدهم وبين بينهم تالقي
 ألوالدهم و لهم يكفل بما أوالدهم مع األبوي التعامل أساليب في األمور أولياء مهارات تنمية  / ثانياً

 جدار في شرخاً تترك ال التي اإليجابية المناقشة و الحوار من أسلوباً و كالمشتر التفاهم من قدراً

   . الوالدية العالقة
 بال سواء حد على أوالدهم و األمور أولياء عند األسري االنتماء مفهوم لتدعيم محاولة في ذلك و

  . تحامل بدون و تحيز
 المستمر التواصل تدعيم لهم يكفل بما ألمورا أولياء عند البناء المثمر التعاون مهارات تنمية  / ثالثاً

 الرعاية تأكيد أجل من المدرسين جماعة و اإلرشادي فريقها و اإلدارية هيئتها و المدرسة مع

 تطورهم و الشخصي نموهم أجل من و أوالدهم لمصلحة المدرسة و البيت بين المشتركة

  . المهني و األكاديمي و االجتماعي

  :للمدرسين اإلرشادية البرامج فوائد و منافع

 طرق من لهم حملهت ما و ، القادمة العصور و السنين تحديات لمواجهة المدرسين إعداد  / أوالً

  خالل من ذلك و المتقدمة، اإليضاح وسائل تكنولوجيا و متطورة، ميتعل أساليب و حديثة، تدريس

  . التدريسية الكفاءة من ممكن قدر بأعلى، جميعاً منها االستفادة حول لهم المشورة تقديم
 الحصة وقت استثمار على القدرة لهم يكفل بما المدرسين، عند الفصل إدارة مهارات تنمية / ثانياً

 ،سهلة بأساليب لتالميذهم المعرفة توصيل لهم يكفل بما و التالميذ، لمصلحة إيجابية بطرق،الدراسية
  . منها االستفادة و محتوياتها استيعاب من تمكنهم ميسرة و
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 ما إشباع على مساعدتهم و ، تالميذهم حاجات اكتشاف كيفية في المدرسين مهارات تنمية  / ثالثاً

 عن الناتجة مشكالتهم حل على مساعدتهم و المجتمع، في السائدة القيم إطار في امنه إشباعه يمكن

  . فيها يعيشون التي البيئة في المتاحة لمواردا حسب واقعية بطرق ،إشباعها عدم

  :المدرسية لإلدارة اإلرشادية البرامج فوائد و افعمن

 من لهم حملهت وما  ، القادمة العصور و السنين تحديات لمواجهة المدرسية اإلدارة إعداد / ًأوال

 المرحلة قبل من ابتداء المختلفة مراحلها ىعل، بالمدارس االلتحاق في الراغبين التالميذ عدادأ تزايد

 التسهيالت واتساع ،البشرية ىالقو في زيادة من تتطلبه وما ، الثانوية لمرحلةا بعد ما إلى االبتدائية

  . التعليمية التكنولوجيا وكفاية ، المكانية
 مشكالتهم حل في والمساعدة التالميذ مع التعامل أساليب في المدرسية اإلدارة مهارات تنمية /  ثانياً

 علي مبنية حديثة تربوية بطرق ، بالمدرسة اإلرشادي الفريق من وغيرهم وزمالئهم مدرسيهم مع

 اإلنسانية الكرامة ىعل ويحافظ ، التالميذ عند الشخصية الهوية ويدعم يؤكد ،بما إيجابية نفسية أسس

  .)TYLER , 1969 : 203 (معهم والمتعاملين مدرسيهم عند ةوالمهني
 األمور أولياء وبين بينها البناء المثمر التعاون أساليب في المدرسية اإلدارة مهارات تنمية / ثالثاً

 وجادة ،صادقة مشرفة صورة إعطاء يكفل ،بما التربوية بالعملية الصلة وثيقةال المجتمع ومؤسسات

 من بهم المتصلين وكل أمورهم أولياء و التالميذ لخدمة ، اإليجابية المدرسة إنجازات عن وافية

  . يةالتربو رسالتها يدعم ،مما المختلفة المجتمع مؤسسات

  : ينيالمدرس ينيالنفس للمرشدين اإلرشادية البرامج منافع

 ،والممارسات بها يقوم التي األدوار ،وأهمية المدرسي النفسي للمرشد المهنية الهوية تأكيد / أوالً 

  . الكلية أهدافها وتحقيقها اإلرشادية العملية نجاح جلأ من يتحملها التي توالمسؤوليا، يزاولها التي
 ومساعدته وتشجيعه اإلرشادية، المهنة ىعل دخالء أي من المدرسي النفسي المرشد حماية / ثانياً 

 ءبأعبا يكلفه أن كان أيا ألحد مجاالً يدع ال بما فقط اإلرشادية ،ووظائفهأعبائهو هبمهام القيام ىعل
  . تخصصه نطاق خارج تقع مهنية تكليفات أو، وظيفية
 اإلرشادية البرامج وإدارة تنظيم في المدرسي النفسي للمرشد ياديالر القيادي الدور تدعيم  / ثالثاً

 اوانجازاته ألنشطتها المستمر التقويم تمسؤوليا عليه تقع ،لذلك ؛ أهدافها وتحقيق نجاحها يكفل ،بما
 االجتماعي والتطور الشخصي النمو في ، استثماري كعائد سلبياتها يفوتال تهااإيجابي لتدعيم ،

  .)433– 43: 1999، عمر( منها للمستفدين مهنيوال كاديميواأل
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   : اإلرشادية النظريات وفق المرشد  دور : رابعا

 في الطلبة إرشاد ىعل يعمل فهو المجتمع مؤسسات من العديد في يعمل المرشد أصبح

 في العاملين يرشد و ،المجتمع خدمة مؤسسات في واألسر جاألزوا إرشاد و ، التربوية المؤسسات

 المستشفيات و النفسية المصحات في المرضى يرشد و ،المختلفة العمل ؤسساتم و عالمصان

   . الموت على المقبلين ) الشيخوخة ، اإليدز ، السرطان(
 ،اإلرشادية النظريات تحدده حقيقيال المرشد دور أن إال ،مرضاهم حالة لتقبل ذويهم يرشد نهأ كما

 المسترشد حالة ألن أو عالية بدرجة اإلرشادية النظريات إحدى إلتقانه، أحياناً دوره المرشد ويختار

  . محدد دور أداء منه تتطلب
   : المختلفة اإلرشادية النظريات وفق المرشد أدوار لبعض توضيحاً يلي فيما و
  : المرشد حول المتمركز اإلرشادي الدور – 1

 على حيث ، العقلي فعالاالن أو الواقعي اإلرشاد أسلوب استخدام على هنا بدوره المرشد يعتمد

 اإلرشاد عن هنا اإلرشادي الدور يختلف و ، ذاته يحقق الذي بالدور المسترشد إقناع المرشد

 حل عن عاجز المسترشد نأب المرشد دقيعت عندما أيضاً اإلرشاد من النوع هذا يقدم و ، المتسلط

 أسلوب  يعتبر و ، مختلفةال التعليمية المراحل مرشدو استخدامه يكثر و ، مساعدة بدون مشكلته

 هنا المرشد على أن إال الجلسة إدارة على السيطرة المرشد من يتطلب ألنه ؛ لهم المفضل اإلرشاد

 في قصاًن للمسترشد الرئيسية المشكلة تكون عندما، بكثرة نصائح و اقتراحات تقديم تجنب

 نجاحاً يحققون و األسلوب هذا وفق العمل على قادرون مرشدون هناك و ،بها خطًأ أو المعلومات

  . مسترشديهم مع كبيراً
  : المسترشد حول المتمركز اإلرشادي الدور -2

 مشاعره و أفكاره و اتجاهاته عن التعبير و ، المناقشة إدارة على المسترشد بتشجيع المرشد يقوم

 أال لىع حريصاً يكون المرشد لكن ،معلوماتلل مصدراً المرشد يعتبر المسترشد أن إال ، بحرية

 األسئلة هنا المرشد يستعمل و ، لذلك قوي مبرر هناك كان إذا إال ، اإلرشادات أو النصائح يقدم

  . اإلرشادية الجلسة وقت تنظيم على تأثير أو مقاطعة بدون ، نفسه عن دالمسترش ليعبر المفتوحة
 هنا المرشد فعلى ،شدالمستر بمشكلة عالقة لها التي، الهامة الحقائق على اهتمامه المرشد يركز كما

 الدور بأن ) سوبر ( ذكر قد و ، له احترامه و ،به اهتمامه بمدى يشعر المسترشد يجعل أن

 االختبارات نتائج يفسر نهأ إال ،النفسية االختبارات يستخدم سترشدالم حول المتمركز اإلرشادي

 بأنه يدرك المسترشد يجعل و،النصائح إعطاء يتجنب و ، توصيات بأي التقيد دون عاماً تفسيراً

 و افعهلدو إدراكه بعد حل إلى يصل أن يستطيع و عنها المسئول هو و ،بنفسه قراراته يتخذ أن يجب
 و ،المسترشد حول المتمركز اإلرشاد بين األساسي الفرق بأن يعتقد و ،بمشكلته المتعلقة للقضايا
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 و النصح تقديم في رغبة هلدي ونكي ،مباشرال غير اإلرشاد في المرشد أن هو المباشر غير اإلرشاد
 اتجاه تحديد في المساعدة إلى المسترشد فيها يحتاج التي المواقف بعض هناك أنه كما ،اإلرشاد

  . مشكالته حل في و حياته
  : المسترشد حول المتمركز – المباشر غير اإلرشادي الدور  – 3

 )ROGRIZ(" روجرز "  ويعتبر ،رشدالم حول المتمركز المباشر شادلإلر فعل كرد االتجاه هذا ظهر
 دور لتوضح ،أساسيتين فرضيتين علي  يقوم هفي اإلرشادي األسلوب أن حيث ، األسلوب هذا ممثل

 ىعل القدرة المسترشد امتالك : ) الثانية(  المسترشد لشخصية المرشد احترام : ) األولى( المرشد
  .  مشكالته وحل التكيف
 تفهم في ورغبته المسترشد لتقبل اتجاهه تأكيد  بعملية إلرشاديةا الجلسات أثناء المرشد ويقوم

 أن دون ، شعوره عن بالتعبير للمسترشد ويسمح المسترشد، بعين المشكلة ىير  أن ،ويحاول سلوكه

 تسمح والتي ، النفسية االختبارات نتائج يستخدم قلما نهأ ،كما الكالم ىعل يجبره أو ، حكما يصدر

   . أفضل فهما وفهمها تفحصها ثم ومن ،ومشاعره نفسه عن بالتعبير مسترشدلل
 المحورية أو الحاسمة العناصر وتوضيح ،المسترشد يقوله ما تلخيص ىعل تصريق هنا المرشد فدور

    . الجلسة إدارة ىعل المرشد تساعد التي
   : االختياري اإلرشادي الدور _ 4

 السائدة اإلرشادية للنظريات الدقيق لفحصه ةنتيج إما ،االختياري اإلرشادي بالدور لمرشدا يقوم 

 يمتلكها  التي القدرة من عاليةال درجةال عن برعي وهذا ،والخبرة العالي والتدريب الفنية واألساليب

 ىعل تؤثر سلبية آثار له فهذا ،العلمي وضعفه النظريات بين وخلطه لجهله نتيجة وأ،المرشد
 أساليب من واحد بأسلوب االلتزام علينا يجب بأننا ييعن ال وهذا، المرشد يدينو، المسترشدين

 الماهر المتدرب والمرشد ،به العمل المراد اإلرشادي األسلوب إتقان يجب ،بل اإلرشادي العالج

 أجوبة ليقدم ، ومجدية مؤثرة دقيقة علمية أساليب وفق أسلوب،لكن من كترأ يستخدم أن يستطيع

      . ومؤثرة محددة
 ليحقق تدريب إعادة إلى يحتاج الحاالت  مع العمل في هأسلوب يجدد أن يستطيع ال الذي المرشد لكن

 أن يستطيع حتى اإلرشادية األساليب جميع علي يتدرب أن ،ويجب اإلرشادي أسلوبه  في فعالية

 أسلوباً نيثوثال ستة هناك نأ " هارير " ذكر وقد ،اإلرشاد في يتبعه أن يريد الذي أسلوبه يحدد

 حتى ،الفنية وأساليبها النظريات من يدالعد يجرب نأ المتدرب المرشد ىوعل ،عالجياً أو إرشادياً

        . المفضل اإلرشادي أسلوبه حول نهائياً حكماً يصدر أن يستطيع
 اإلرشادي األسلوب يتوقف ،حيت اآلخر من أفضل إرشادي أسلوب هناك ليس نهأ يتضح بذلك

  : ىعل المرشد دور تحقيق في  المفضل
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   ،ومتغيراتها وصاحبها المشكلة / والًأ
 عن يعجز إرشادياً أسلوباً يستخدمون الذين المرشدين بعض فهناك ،نفسه المرشد شخصية / وثانياً

 أنه أو، معين أسلوب ىعل تدريبه يتم نفسه المرشد نأ المحتمل ومن ،آخرون مرشدون استخدامه

 ، بإتقان استخدامه يستطيع ال نهأ ىير أو ، الحاالت بعض مع يجدي ال األسلوب هذا أن ىير
 في باستمرار النظر إعادة إلى بحاجة المرشدين نأب يؤكد وهذا ،آخر أسلوب الستخدام يضطرف

 و ، النتائج أفضل لتحقيق المختلفة اإلرشادية األساليب نحو واتجاهاتهم ودوافعهم ونتائجهم أساليبهم
  .) 109–  106 : 1997 ، ةعيط أبو ( وجه مأت على دورهم أداء

 من ليست التي عمالاأل و المدرسي النفسي للمرشد األساسية المهام : خامسا

  :  النفسي المرشد اختصاص
  المدرسي النفسي للمرشد األساسية المهام  - أ

 متضمنة ،المدرسة في النفسي المرشد يؤديها أن يجب التي األساسية المهام اختيار عند

 يلتزم التي الواجبات ويتحملها، التي المسئوليات و يقدمها، التي ماتالخد وبها، يقوم التي الوظائف

 أن على  ،المدرسين النفسين المرشدين رابطة الئحة في ، بشأنها جاء مما نستخلص أن يجب بها،

 الكتاب نظر ووجهات ،نحوها والمدرسين األمور أولياء و التالميذ اتجاهات االعتبار في يؤخذ

  . حولها والمؤلفين
 علم أو فكر من الغرب إليه توصل ما نقل يجوز ال نهأ) OMAR , 1983 : 105  ( "عمر"ذكر دوق

 أال ،على والسنة الكتاب إطار في اإلسالمي المجتمع ومثل قيم مع يتالءم بما ، وتعديله غربلته دون

 تخطيط أي نأب كذلك أوصى كما ، المضمون تمسخ قد ترقيع بعمليات ويستبدل ، الجوهر يغير

 اإلسالمية ليمالتعا إطار في يتم أن يجب ، اإلسالمي المجتمع في النفسي واإلرشاد التوجيه برامجل

 المجتمع مدارس في النفسي للمرشد األساسية للمهام التعرض عند لذلك ،والسنة الكتاب وفق

 ،- وجل عز- اهللا حدود وفق لتمارس ىوتنتق ،العالمية المعايير وفق تختار أن يجب اإلسالمي،
 المدرسي النفسي المرشد مهام حول تصورات وضع مت وقد ،-وسلم عليه اهللا صلى -رسوله وسنة

  : التالي النحو ىعل اإلسالمي الفكر مع يتفق بما
 الجماعي النفسي واإلرشاد الفردي النفسي اإلرشاد بعمليتي المدرسي النفسي المرشد يقوم  / أوالً

 يتعامل التي الحاالت ظروف حسب والمجربة دروسةالم والفنية العلمية األساليب ،مستخدما

 والمهنية والتربوية واالجتماعية الشخصية مشكالتهم حل ىعل التالميذ مساعدة جلأ من وذلك،معها

 تم ومن ،حلها في الثاقبة ورؤيته المشاكل هذه في اإلسالم حكم ىعل مؤكدا ،الفعالية من قدر بأكبر

   . ممكنة درجة بأقصى المدرسة داخل التعليمية برامجال من االستفادة من التالميذ يتمكن
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 وبيانات معلومات من إليه يحتاجون ما كل للتالميذ المدرسي النفسي المرشد يقدم  / ثانيا

 أمورهم، أولياء ،وترضيوالمهنية والتربوية واالجتماعية الشخصية حاجاتهم تشبع وإحصائيات

 ومستقبلهم ، واالجتماعية الشخصية وعالقاتهم ،يةوالنفس ،الصحية أوالدهم حاالت على وتطمئنهم

  . والمهني الدراسي
 لقياس إليها الحاجة دعت كلما المختلفة النفسية االختبارات المدرسي النفسي المرشد يجري  / ثالثا

 توفير جلأ من وميولهم واستعداداتهم وقدراتهم واتجاهاتهم ،تحصيلهم ومستويات التالميذ شخصية

 لهم بتفسيرها وذلك ،المدرسة داخل التنظيمية واللوائح التعليمية البرامج ،مع مله أفضل توافق

 تحقيق جلأ من وتطورهم التالميذ نمو على والعمل نتائجها تقبل في ومساعدتهم أمورهم وألولياء

  .المنشود التوافق هذا
 توافق التي تلفةالمخ الدراسة وفروع مقررات اختيار في التالميذ النفسي المرشد يساعد  / رابعا

 ، فيها ووضعهم الفصول ىعل توزيعهم في يساعد ،كما الدراسية ومستوياتهم الشخصية  خصائصهم
 داخل التالميذ مجموعات بين التجانس يوفر بما و ،والمستويات الخصائص هذه مع يتالءم بما

  . الواحد الفصل
 عرضت التي والحاالت ، إجمالية بصورة التالميذ حاالت المدرسي النفسي المرشد يتابع  / خامسا

 وعالقتهم ،الدراسي تاريخهمو ، العام سلوكهم حيت من ،خاصة بصورة معها وتعامل عليه

 ،الشخصي ومظهرهم ،الصحية ،وحاالتهم المدرسية واإلدارة المدرسين مع وتفاعالتهم الشخصية،
   . الكلية سالمتهم من التأكد جلأ من

 ،آلخر أو لسبب ، هامع التعامل من يتمكن لم التي الحاالت مدرسيال النفسي المرشد يحول  / سادسا
 ،الطالبية بالخدمة المختصة الجهات إلى ،خاصة نفسية أو عقلية أو صحية ايةرع إلى تحتاج التي أو
 عاونيت أن على النفسية الصحة أو العقلية الصحة أو الجسمية الصحة مجال في الصحية الخدمة أو

                ).OMAR , 1983 : 105  ( االتالح هذه تقفل حتى جهاعال في األخصائيين مع
 إليها يحتاج قد التي المالية المساعدات بعض توفير على المدرسي النفسي المرشد يعمل  / سابعا

 مع اتصاالت بإجراء وذلك ، والمادية والمعيشية االجتماعية حاالتهم إليها دعت نإ التالميذ بعض

 أو ،لهم المادية المساعدات هذه لتوفير األسرية والعناية ، االجتماعية الرعاية عن المسئولة الجهات

 ، فيها نهميتسك جلأ من ، التالميذ وقدرات إمكانيات مع تتالءم صيفية عمل فرص إيجاد علي يعمل
 مع بالتعاون ذلك ويتم، إليها يحتاجون التي المالية المساعدات هذه من جزء توفير على يساعد مما

  . المختصة بالوزارة أو بالمدرسة االجتماعية الخدمة مكتب
 التي والبطاقات والملفات السجالت وتنظيم تسجيل على المدرسي النفسي المرشد يشرف  / ثامنا

 الحق له لمن إال اهيقدم فال ، منها السرية يصنف بحيث المدرسة في النفسي التوجيه بخدمات تتعلق
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 معلومة يريد من كل بين وتدولها تناولها يسهل بحيث ، منها لنيةالع ويصنف ،عليها االطالع قي

  . منها
 في ويطبقها يجربها التي ، المحلية باألبحاث المتعلقة الميدانية الدراسات ويدير يخطط  / تاسعا

 خدمات فعالية مدى وتقويم والجماعي، الفردي النفسي اإلرشاد فعالية مدى لقياس المدرسة نطاق

 ىمد لقياس الالزمة واألدوات الوسائل يستخدم كما ، المدرسة داخل األخرى يالنفس التوجيه
   .  والمجتمع والمدرسة التالميذ على النفسي التوجيه برنامج مردود من الستفادةا

 ورةالمش لها فيقدم المدرسة موظفي هيئة مع كامال تعاونا المدرسي النفسي المرشد يتعاون  / عاشرا

 لتعاملا في الحديثة التربوية األساليب حول المحاضرات وتنظيم ،الندوات وعقد البرامج وضع في

 البرامج ووضع تخطيط في يشارك كما سلوكهم تعديل في الفعالة اإلرشادية واألساليب ،التالميذ مع

 العمل داخل والمهنية التربوية كفاءتهم رفع يحقق بما والوكالء والمديرين ،للمدرسين التدريبية

  . المدرسي
 ،اإلسالمي المجتمع وقيم أخالقيات نحو التالميذ سلوك المدرسي النفسي المرشد يوجه  /عشر حادي
  وتفاعالتهم الشخصية عالقاتهم تتسم بحيث الحنيف الدين بتعاليم للتمسك إرشادهم ىعل فيعمل

 ،لكذ سبيل وفي ،- وسلم عليه اهللا ىصل- اهللا رسول سنة ووفق، الكريم نآالقر بخلق االجتماعية
 ذوي إلى يرجع حتى المدرسة في اإلسالمية والثقافة التربية بقسم صلته يوطد أن عليه يجب

 التي المشكالت في اإلسالم حكم حول الرأي خذأو للمشورة اإلسالمي الدين أمور في التخصص

  .) 108– 106 : 1999 ، عمر (حلها في اإلسالم ورؤية عليه تعرض

  :  النفسي المرشد صاختصا من ليست التي عمالاأل - ب

 مهامهم إلى بصلة تمت ال بأعمال النفسين المرشدين وكالئها أو المدارس مديري بعض يكلف قد

 من عدد)SHERTZER, 1966 : 109  ( " شيرتزير " عرض وقد  ،بها للقيام واعدأ التي األصلية

 ومن ،مدرسيال النفسي المرشد دور تصنيف توصيات في ، بخصوصها جاء ما حسب األعمال هذه

 تعديل عن مسئول نفس علم كرجل دوره خارج تقع ألنها ؛ منها أياً يؤدى الأو بها يكلف أال يجب ثم

 واالجتماعية الشخصية النواحي من وتطويرها شخصياتهم نمو عن ،ومسئول التالميذ سلوك

 مرشدال تكليف ضمن تقع  ال التي األعمال هذه من عددا نستعرض وسوف ،والمهنية والتربوية

 المرشدين إحراج في وايتسبب ،فال المدارس ووكالء مديرو بها يلتزم حتى ، المدرسي النفسي

 يتم وسوف ، بها القيام أو قبوللل عليهم بالضغط مدارسهم في إشرافهم تحت يعملون الذين النفسين

  :اإلسالمي المجتمع مدارس في يشاهد ما واقع من األعمال هذه من عدد عرض
 لحجز ،المدرسين أو المدرسة إدارة مع بالوقوف المدرسي النفسي المرشد يكلف أال يجب / أوالً

 هؤالء يستقبل أن عليه ولكن ،األولى الحصص عن ،أو الصباح طابور عن المتأخرين التالميذ
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 للتعامل المدرسين أو المدرسة اإلدارة قبل من، إليه تحويلهم عند المكتبة في المتأخرين التالميذ

  . المدروسة اإلرشادية ساليبباأل معهم
 المدرسة ولوائح ألنظمة المخالفين التالميذ بعقاب ، المدرسي النفسي المرشد يكلف أال يجب  / ثانيا

 االنسحاب عليه يجب ،لذلك للمدرسة العام اإلزعاج في المتسببين أو ،الفصول في المشاغبين أو

 في تنطبع ال حتى المدرسين أو المدرسية ةاإلدار قبل من التالميذ فيه يعاقب موقف أي من الفوري

 تعدم ثم ومن ،فيه ثقتهم يفقد وبالتالي المدرسة، في دوره عن سليمة غير رةصو التالميذ أذهان

  . جدوى بال فتصبح أصلها من العملية
 اختصاصه نطاق في تدخل ال كتابية أعباء بأي المدرسي النفسي المرشد يكلف أال يجب / ثالثا

 ،ومن المدرسة موظفي هيئة في أو ،التدريس هيئة في آخر عضو أي يؤديها أن مكنالم من والتي

 االختبارات بطاقات تعبئة العامة، المدرسة سجالت في الجدد التالميذ تسجيل" : األعباء هذه أمثلة

 تسجيل تصويرها، أو الكاتبة اآللة على العامة المدرسية النشرات بعض طباعة للتالميذ، الشهرية

 نقل عمليات تسجيل عقدها، المدرسة ترى التي األخرى المجالس بعض و اآلباء محاضر مجالس

  . ذلك شابه ما كل و "المدرسة، إلى و من التالميذ
 و اختصاصه نطاق في تدخل ال إدارية أعباء بأي المدرسي النفسي المرشد يكلف أال يجب  / رابعاً
 تنظيم :ذلك على األمثلة من و ،المدرسة وظفيم هيئة من آخر عضو يأ يؤديها أن الممكن من التي

 للتالميذ الترفيهية الرحالت لىع اإلشراف و التنظيم المدرسة، إلى و من التالميذ نقل وسائل

 العناية و المدرسة مظهر تجميل في االشتراك ) المهني بالطابع تتصف التي الرحالت خالف(

 على اإلشراف المدرسة، في الترفيهية رامجالب و الحفالت تنظيم فيها، المزروعات و بالحديقة

  . بالمدرسة المالعب و اللعب صاالت على اإلشراف و المدرسة مقصف
 على الحصص بتوزيع الخاص الدراسي الجدول بتنظيم المدرسي المرشد يكلف أال يجب / خامساً

 من و لها، تابعةال األنظمة تنشيط و تخطيط مثل التعليمية، بالبرامج يتعلق عبء بأي أو المدرسين،

 المكتبة جماعة تكوين الرياضية، المباريات تنظيم اإلنجليزية، اللغة نادي إنشاء :ذلك على األمثلة

   . مثالً
 االختبارات بواسطة التالميذ، استعدادات و رغبات و ميول اكتشاف في يساهم أن يمكن لكن و

 أو لها التخطيط في يتدخل أن وند مهمئتال التي لألنشطة يوجههم ثم لهم يجريها التي النفسية

  . عليها اإلشراف
 التالميذ محاسبة أو تسجيله، و الغياب بحصر المدرسي النفسي المرشد يكلف أال يجب / سادساً

 من هذا ألن ؛ تكراره بعدم أمورهم أولياء من و منهم التعهدات أخذ أو بسببه، معاقبتهم و عليه

  . المدرسي اإلداري العمل اختصاص
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 باألساليب يعالجها و فيها، التكرار حاالت يتابع و جاهزة الغياب كشوف يتسلم أن عليه لكن و

  . التأنيب أو اللوم أو العقاب بصفة تتسم ال التي السليمة اإلرشادية
 ما مادة في العجز يسد بأن ؛ تدريسي عبء بأي المدرسي النفسي المرشد يكلف أال يجب / سابعاً

 رصد و اختبارات تصحيح يتولى أو غائب، أستاذ عن بدالً حصصاً ضريح أو تدريسها، مهام يتولى

  .) 110 – 109 : 1999 ، عمر ( آلخر أو لسبب ما مادة درجات

  :اإلسالمي المجتمع في المدرسي النفسي المرشد خصائص :سادساً

 المتبعة الطرق و فيها األساليب اختالف على النفسي اإلرشاد عملية من األساسي الهدف إن

 البيئة مع المالئم التكيف و نفسه مع السليم التوافق له يكفل بما للفرد النفسي التوازن تحقيق هو ،هافي

  . فيها يعيش التي
 و فيها يؤثر فإنه التربوية، العملية في أساسياً محوراً يعتبر المدرسة في النفسي اإلرشاد كان لما و

 في النفسي اإلرشاد و التوجيه امجنبر أن على التربوي، التخطيط رجال جمعأ حيث بها، يتأثر

 المجتمع ينتجها التي التربوية للفلسفة الشامل المنهج و العام اإلطار وفق يخطط أن يجب ، المدرسة

 و بمحاورها التربوية للعملية التنفيذ و التخطيط في اإلسالمي المنهج ينتهج المجتمع كان فإن ،
 النفسي اإلرشاد مالمح تشكل التي العريضة الخطوط يرسم ذلك فإن ، الشاملة و الكلية أركانها

  . المدرسي
 قد و لهم، السليم النفسي التكيف تحقيق في أساسي طشر لألطفال الروحية و الخلقية، التربية تعتبر

 نبذ على تالميذه مساعدة في يتمثل واضحاً و فعاالً أثراً يترك الصالح المربي أن  ) الغزالي ( وضح

  . لهم النفسي االستقرار يوفر مما مفيه منها الطيب غرس و، نفوسهم من السيئة األخالق
 عن تختلف ال ، المسترشدين التالميذ عمالئه مع المدرسي النفسي المرشد عالقة فإن ، بالقياس و

  ىيحتذ مثالً و ،لهم قدوة منهما كالً أن اعتبار حيث من المتعلمين هتالميذ مع الفاضل المربي عالقة
  .) 110 – 109 : 1999 ، عمر (به
 هو به، يتمثل أن اإلسالمي المجتمع في فرد كل على يجب الذي األعلى المثل نأ فيه، ريب ال مما و

 أن حيث بها، ىيحتذ أن يجب خلقية خصائص من به يتصف لما سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 الراحة و النفسي االتزان ينشد فرد لكل أو مسلم، لكل قدوة تكون أن يجب الكريمة شخصيته سمات

 سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول خلق عن عنها اهللا رضي عائشة السيدة سئلت عندماف األبدية، القلبية

 و عز اهللا بقول لىجيت الذي ذلك خلق من أعظمه ما الصديق بنت صدقت " القرآن خلقه كان " قالت
 لما يطبق و اإليمان بنور يتحلى الذي قالخل ذلك نواهيه، و أوامره و ، شرائعه  و فرائضه و جل،

  . القرآن به جاء
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 و ،القلبية للراحة طالباً يسلكه، أن فرد كل على يجب الذي الهداية طريق على جل و عز اهللا يدلنا ألم
 قد و " للمتقين هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك ألم، " قال من عز لقد ، ؟ النفسية الصحة و  االطمئنان

  بل ، صعبة معادلة ليست فهي إذاً ، " أقوم هي للتي يهدي القرآن هذا إن " قولهب جل و عز أكده

  .  يفهمها و يعيها أن الذكاء من قدر و العقل نعمة اهللا وهبه فرد أي بمقدرة
 يتسم بالتالي و به، العمل و معانيه فهم و الكريم، لقرآنا تالوة و حفظ في يتمثل العظيم الخلق أن

 اهللا أكدها قد و، المطلوبة القلبية الراحة و المنشود النفسي االتزان له يحقق مما، ءبالسوا الفرد سلوك

 أبو"(القلوب تطمئن اهللا بذكر أال، اهللا ذكرب قلوبهم تطمئن و منواآ الذين " تعالى بقوله جل و عز

  .) 109–  106 : 1997 ، ةعيط
بار شخصيته الكريمة قدوة  واعت ،-صلى اهللا عليه وسلم- التمثل بخلق رسول ىوالدعوة إل

 فنحن ن ، إذ"  لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسنة ":للمسلمين جاءت صراحة في قوله تعالى 
 دراسات أو وجهات نظر حول ما يجب أن تتميز به شخصية المرشد النفسي ىلسنا في حاجة إل

خلقية تميز شخصية  فما دعا إليه الكتاب والسنة عن خصائص ، المدرسي في المجتمع اإلسالمي
نا إال أن نجتهد في يما علو، وتمثلت قي شخصية رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم، المسلم 

 ومن فضل اهللا ،شد النفسي المدرسيراستخالص ما يتيسر منها لتكون نموذجا حسنا يتحلى به الم
ول خصائص ث حابح واألاتيل من الدراسسعلينا أن ما توصل إليه علماء الغرب بعد جهد و

وصل ، والتي تميز الجيد منهم في عملهم عن غيرهم األقل كفاءة  ،المرشدين النفسيين عامة 
  .إلينا سهل ميسراً باإلسالم 

وفي ما يلي توضيحاً لتلك الخصائص المشتركة التي تميز شخصية المرشد النفسي المدرسي في 
في االعتبار نتائج الدراسات المجتمع اإلسالمي وفق ما جاء في الكتاب والسنة،مع األخذ 

حقل التوجيه بووجهات نظر الكتاب والمؤلفين المهتمين  ، ذلكوالبحوث التي أجريت بخصوص
  : و منها واإلرشاد النفسي

  :الصبر
الصبر يعتبر إحدى الخصائص التي دعا إليها كل من جمعية التوجيه المهني الوطنية 

وكازينكو ونيدت  ،ham rein and ubulsn)  ( )1950(هامرين وبولسن  ،)1949(األمريكية 
)1962() kazynko and neidt( ، التحلي بالصبر في كثير من آيات اهللا ىوقد دعا اإلسالم إل 

في الكتاب المجيد والسنة الشريفة مؤكداً على أهميته لشخصية الفرد المسلم السوي ، البينات 
قال اهللا تعالى  :ستشهاد القرآني واألحاديث  وال يسعنا هنا إال أن نذكر ما تيسر من اال ،المتزن

وفي  ،"  وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون " وهو أصدق القائلين
واصبر  " وفي سورة النحل ، "قوا فإن ذلك من عزم األمورتتووإن تصبروا  "سورة آل عمران 

فاصبر كما صبر أولو العزم من  " ورة األحقافوفي س، " وما صبرك إال باهللا وال تحزن عليهم
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قال رسول اهللا  : وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي اهللا عنه قال ،"الرسل وال تستعجل لهم
إن ،  أمره كله له خير وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،عجباً ألمر المؤمن"صلى اهللا عليه وسلم 
 ،) 2 جمسلم ، ( " بر فكان خيراً لهن أصابته ضراء صإان خيراً له وكأصابته سراء شكر ف

ت على الصبر جاءت في مواضع متباينة وبالرغم من اآليات العطرة واألحاديث الشريفة التي حثّ
هو ضرورة التحلي بالصبر في أي أمر  و لتدل على مواقف معينة إال أن جوهرها كله واحد،

وان اهللا عليهم يذكرون كان الصحابة رض ومن ثم،  األمور وعند أي موقف من المواقفمن
  ).2002 : 1997 زهران، (ويوصون بعضهم بعضاً بتالوة سورة العصر كل يوم

  :اإلخالص
 عليه في آيات عطرة حيث حثّ، ركز اإلسالم على أهمية اإلخالص في القول والعمل  

 عملوا فسيرى اهللاوقل  " كثيرة وأحاديث شريفة عديدة نذكر منها قوله تعالى في سورة التوبة
وفي  ، " ا ال نضيع أجر من أحسن عمالإنّ " وفي سورة الكهف ، "عملكم ورسوله والمؤمنين

  . " عمل عامل منكم من ذكر أو أنثىأضيعنى ال إ " سورة آل عمران
إن اهللا ال ينظر إلى  "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : اهللا عنه قالرضيوعن أبي هريرة 
وعن أمير المؤمنين  ) 1 ج، مسلم( " قلوبكم وأعمالكم ى ينظر إل صوركم ولكنىأجسامكم وال إل

" : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :قال أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
نجد أن اإلسالم حث على  ومن ثم  )2 ، جمسلم(" ات، وإنما لكل امرئ ما نوىيإنما األعمال بالن

 أبو(  ومترجم إلى عمل صالح األقوال مقرون بالنية الحسنة،والتحلي به في جميع  اإلخالص،
  . )109–  106 : 1997 ، ةعيط

  :الصدق
 ،)1962(يعتبر الصدق إحدى الخصائص التي دعا إليها كل من كازينكو ونيدت

 وقد حث اإلسالم على التحلي بالصدق في القول والعمل حيث تناولته آيات ، )1970(وجونز
االستقرار  موضحة أثره الفعال في تكوين شخصية الفرد المسلم الذي ينشدبينات وأحاديث كريمة 

 وقد ذكر اإلمام النووي في رياض الصالحين ما ،اآلخرةالنفسي في الدنيا والراحة األبدية في 
اهللا  ذكر الحكيم في هذا الخصوص وما أورده الفقهاء من صدق الحديث عنه قالالتيسر من آيات 

الصادقين  " وقال جل جالله ، " اهللا وكونوا مع الصادقين اذكرواين آمنوايا أيها الذ " تعالى
عن ابن مسعود رضي  و ، " ليجزي اهللا الصادقين بصدقهم "وقال سبحانه وتعالى  ،" والصادقات

 ، الجنةىن البر يهدي إلإوالبر ى إن الصدق يهدي إل:اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
ن الفجور يهدي إ الفجور، وىن الكذب يهدي إلإ حتى يكتب عند اهللا صديقاً ون الرجل ليصدقإو
وعن أبي محمد  ،) 1، ج الترمذي (حتى يكتب عند اهللا كذاباًب ن الرجل ليكذإ النار، وىإل
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حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه  :ل قا ،عنهمارضي اهللا   أبي طالب بنيالحسن بن عل
 . )1، جالترمذي ( " والكذب ريبة  يريبك ،فإن الصدق طمأنينة،دع ما يريبك إلي ماال " وسلم

  :  مساعدة اآلخرين وإيثارهم على النفس
 هذه الخاصية من خصائص المرشد النفسي كل من جمعية التوجيه المهني ىأشار إل   

 )1962(كازينكو ونيدت  و ، ) Slavs on ( )1962( ن وسال فسو،)1949( الوطنية األمريكية
)kazynko and neidt( وسوب كوميس، و)1963( ) kumis and soup، 1980(وعمر( ،

وقد أورد اإلسالم خصائص مساعدة الغير وإيثارهم على النفس في كثير من آيات محكمات 
رواه الفقهاء فيما  ، -صلى اهللا عليه وسلم- لرسولاوفي قول  فصلت معانيها في الكتاب المجيد،

الذي جعل هذه الخصائص مسميات أساسية تشكل شخصية الفرد األمر  ، عن أحاديثه الشريفة
قال ما مكنى فيه ربي  " المسلم المؤمن محققة له السلوك السوي واالتزان النفسي فقد عز من قال

ويؤثرون " وقال عز وجل ، "وتعاونوا على البر والتقوى " وقال تعالى  ،" خير فأعينوني بقوة
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيما "  وقال تعالى ، "على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

  .) 6 : 1986 ، خطاب ( " وأسيراً
طعام االثنين كافي للثالثة وطعام الثالثة كافي :وعن الرسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،أنه قال

  . ) 2، ج ماجة بنأ(ألربعةل
ن األشعريين إذا إ " ه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا علي: وعن أبي موسى رضي اهللا عنه قال 

أو قل طعام عيالهم بالمدينة،جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد،ثم اقتسموا  ، أرملوا في الغزو
  . )2 ، جمسلم( "بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم

ه المسلم أخو المسلم ال يظلم"وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى عليه وسلم قال
من كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته،ومن فرج  عن مسلم كربة من كرب ، وال يسلمه

 واهللا ،الدنيا فرج اهللا عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامة
  . )1، ج ماجة بنأ ("في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

  :حب االختالط بالناس
بينما أوضحها صراحة  ى هذه الخاصية بمفهوم ضمني أغلب الكتاب والمؤلفين،أشار إل

 اإلسالم اوقد أكد عليه، )1980(وعمر ،coatil and lousy) ( )1954(كل من كوتل ولويس
 من أجل خلق جو من التعارف سبيال ،منهما فريضة الحج لمن استطاع إليه  في صور شتى،
ومنها صالة الجماعة التي يثاب عليها الفرد  عضهم بعضاً، وحثهم على مساعدة ب،بين المسلمين

وذلك كحافز للمسلمين من أجل ، صالته منفرداً في مسكنه أو متجره  عنببضع وعشرين مرة
ومنها مجالس الذكر وتدارس القرآن التي تنقي القلوب وتطهر  زيادة وتدعيم األلفة والمحبة بينهم،

علم أن االختالط ا"  اهللا بقولههوى رحموا اإلمام النوقد حث عليهم،األرواح وتشفي الصدور 
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كان عليه يوفر األمر بالمعروف و النهى عن المنكر ، هو المختار الذي بالناس على الوجه الذي 
وكذلك الخلفاء   وسالمه عليهم،اهللارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وسائر األنبياء صلوات 

رضي اهللا  ويشهد ذلك حديث ابن عمر الصحيح،  "تابعينن بعدهم من الصحابة والوم الراشدون،
  ). 109–  106 : 1997 ، ةعيط أبو( ،" المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم " عنه
 صالة الرجل في" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  اهللا عنه قالرضيعن أبي هريرة و 

  . )1، ج الترمذي (" ين درجةاً وعشرضع تزيد على صالته في سوقه وبيته بجماعة
وما اجتمع قوم في بيت  " قال. اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلمرضيوعن أبي هريرة 

وغشيتهم  من بيوت اهللا تعالى،يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة،
  . )2ج، رواه مسلم (  " وذكرهم اهللا فيمن عنده وحفتهم المالئكة، ،حمةرال

  ):الرحمة(التعاطف والرفق
إن خاصيتي التعاطف والرفق من أهم الخصائص التي تميز شخصيات المرشدين 

حيث أنهما تسهمان  عن غيرهم من أصحاب المهن األخرى،، النفسيين والسيما األكفاء منهم 
 توبرز ،بدرجة كبيرة في تدعيم عملية اإلرشاد النفسي لذلك دعا إليهما أغلب الكتاب والمؤلفين

 و ،)1950(وقد دعا إليهما كل من هامرين وبولسون، في نتائج أغلب الدراسات والبحوث
 ، )barker  ( )1972(باركر) 1970(وجونز ،)1962(كازينكو ونيدت، و )1962(سالفسون
  . )1980(وعمر

 عليه وقد أكد عليهما اإلسالم في كثير من آيات اهللا تعالى وفي كثير من أقوال الرسول صلى اهللا
وما  "وقال تعالى  ، "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" وقد عز من قال، وسلم

وقال  ، "  رأفة ورحمةااتبعووجعلنا في قلوب الذين  "  الحقالوق ، "أرسلناك إال رحمة للعالمين
قال : ا قال بشير رضي اهللا عنهم بنوعن النعمان ، "فيما رحمة من اهللا لنت لهم "سبحانه وتعالى 

ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وعن جرير بن عبد ، ) 1 ، جمسلم(  "اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

 رحمه اهللامن ال يرحم الناس ال ي"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال : اهللا رضي اهللا عنه قال 
أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه ، ) 1 ، جماجة بنأ("  
وإذا صلى أحدكم لنفسه  ، إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير:"

 وسلم  وعن أنس رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه، ) 2 ، جمتفق عليه( " فليطول ما شاء
 :وقالت السيدة عائشة رضي اهللا عنها ، "ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه " :قال

ويعطي على الرفق ماال يعطي على  ،إن اهللا رفيق يحب الرفق:وسلم قالأن النبي صلى اهللا عليه 
 :"م قال وعنها أن النبي صلى اهللا عليه وسل، ) 1 ج،  مسلم (" العنف،وما ال يعطي على ما سواه

وعن جرير ، ) 2، جمسلم (" نهاوال ينزع من شيء إال ش ن الرفق ال يكون في شيء إال زانه ،إ
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من يحرم الرفق : سمعت الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول :بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال 
 صلى قال رسول اهللا:  وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال،) 1 ، ج مسلم (" يحرم  الخير كله
 على كل قريب مالنار، تحر بمن تحرم عليه والنار أأال أخبركم بمن يحرم على  "اهللا عليه وسلم 
 الرحمة بما تتصف به من رفق وتعاطف ومودة حث عليها اإلسالم في إذاً ، " هين لين سهل

 سلوكه عند تعامله وتفاعله معلتميز و، لتميز شخصية الفرد المسلم المؤمنالكتاب والسنة 
  .) 231 : 2004 ،زقوت (اآلخرين

  :الثبات االنفعالي
 أن الثبات االنفعالي يعتبر في مقدمة الخصائص المشتركة التي تميز  فيهمما ال ريب

على ما دعا إليه جمهور شخصية المرشد النفسي حسب ما أوضحته الدراسات والبحوث أو بناء 
  . الكتاب والمؤلفين

 هامرين وبولسون، و )1949(يه المهني الوطنية األمريكية وقد دعا إليه كل من جمعية التوج
بشخصية الفرد المسلم حيث حدد  و قد اهتم اإلسالم ،)1954(كوتل ولويس و ،)1950(

لى كظم الغيظ وعدم الغضب مما يؤدي به إ و الحلم واألناة، فيةمتمثلالخصائص التي تميزها 
 :قال تعالى، لعجلة واالندفاع في القول والعملوترك ا والتثبيت، ،الثبات االنفعالي وعدم التهور

أدع إلى سبيل ربك  " وقال الحق، "  والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واهللا يحب المحسنين"
وال تستوي الحسنة "وقال سبحانه وتعالى  ، "بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وا من ضنفالولو كنت فظا غليظا القلب " عز وجل وقال  ، "ادفع بالتي هي أحسن وال السيئة،
فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو  "وقوله  ، " فقل لهم قوال ميسورا " وقال عز وعال ، " حولك

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال شبع :  وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ، "يخشى 
وعن أبي هريرة ، ) 2، ج ماجة بنأ  (" واألناةالحلم :ن فيك خصلتين يحبهما اهللا إ: "عبد القيس 

ال تغضب ال تغضب ال " : قال ،رضي اهللا عنه أن رجال قال للنبي صلى اهللا عليه وسلم أوصني
وعن أبي هريرة رضي اهللا ، ) 1البخاري ، ج (   .  صلى اهللا عليه وسلمرددها مراراً " تغضب

يس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه ل" :عنه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال
  .)1 ، جالبخاري( " عند الغضب

  :التسامح والتماس العذر
دعا عدد من الكتاب والمؤلفين إلى التسامح مع المسترشد والتماس العذر له في أخطائه 
ى ألنها تصدر عنه عفويا دون قصد،والتي من أجلها جاء يطلب المساعدة من المرشد النفسي عل

 ،)1956( اربكل و،)1954(كوتل ولويس و ،)1950(هامرين وبولسن"، ومن هؤالء هاتصحيح
نات،وفي كثير من األحاديث العطرة يوقد حث اإلسالم في الكثير من اآليات الب ، )1980(وعمر 
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ة التي يجب أن تكون يبعلى التسامح والعفو والمغفرة والتماس العذر للغير تدعيماً للعالقات الط
 "فاصفح الصفح الجميل  ":قال اهللا سبحانه وتعالى، المسلمين المؤمنين باهللا والمتوكلين عليه بين 

 ذخ: " وقال جل وعال   ، "وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر اهللا لكم:"وقال اهللا عز وجل ، 
كأني  :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال ، "مر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين آالعفو و

  اهللا وسالمه عليهمتاألنبياء صلوا نبياً من ى أن يحك واهللا صلى اهللا عليه وسلم انظر إلى رسول
نهم ال إاللهم اغفر لقومي ف"وهو يمسح الدم عن وجهه،ويقول ضربه قومه فأدموه، ،

  .)1، ج الترمذي"(يعلمون
  :حسن الخلق
 تشتق ،شخصيتهصف به المرشد النفسي من خصائص تميز يوأن كل ما   عن القوليغن

وسلم بها اآلخرون على فرض  ،)1970(من خاصية أساسية ذكرها البعض صراحة أمثال جونز
وقد ركز اإلسالم على حسن الخلق في ،  الخاصية األم التي تتفرع منها الخصائص األخرىهاأن

 كثير من اآليات العطرة وفي كثير من األحاديث النبوية الشريفة، ولعل ما وصف به رسول اهللا
 ،صلى اهللا عليه وسلم من حسن الخلق خير دعوة للمسلمين المؤمنين أن يتمسكوا بحسن الخلق

سألت :وعن النواس بن سمعان رضي اهللا عنه قال، - صلى اهللا عليه وسلم- برسول اهللاأسوة 
حاك في نفسك  ما:البر حسن الخلق، اإلثم:"رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البر واإلثم فقال

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا ، ) 1 ، جمسلم ( "هت أن يطلع عليه الناس،وكر
صلوات اهللا  ، وكان يقول،لم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحشاً وال متفحشاً:عنهما قال

وعن أبي الدرداء رضي اهللا  ، )1 ، جمسلم( " ن من خياركم أحسنكم أخالقاًإ:"عليه وسالمه
المؤمن يوم القيامة من حسن  أثقل في ميزان يءما من ش:"نبي صلى اهللا عليه وسلم قالأن ال:عنه

 وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه ،) 1، جالترمذي  ( "البذيءوأن اهللا يبغض الفاحش  ،الخلق
تقوى اهللا وحسن  "قال دخل الناس الجنةسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أكثر ما ي:قال

" وعنه قال ،) 1، جالترمذي  ("الفم والفرج" :ل فقا دخل الناس النارل عن أكثر ما يوسئ، "الخلق
وخياركم خياركم " أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  . )1الترمذي ، ج( "لنسائهم

   للعاملين في الخدمة النفسية ياألخالقالميثاق : سابعا 

لكل  ن على أالمدرسي النفسي األخصائي يراعيه أن يجب الذي خالقياألنص الميثاق 
 المجتمع  أخالقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل فيمهنة من المهن الهامة 

 بين المتخصصين، تعاهدياً يعتبر دستورا األخالقي الميثاق اوالسلوك فيها، وشروطه، وهذ
 هذا الدستور باألخطاء ويكتس عال، يترفع عن مهنيلى أداء  بالسلوك الهادف إ يلتزمون وفقا له
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 واإلجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من األدبي، االلتزامقوته واحترامه من قوة 
 هذا في الخدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم في ونقصد بالعاملين ،جانب العاملين فيها

 على الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدبلوم، أو الحاصلين   "ينيالنفس ناألخصائيي" الميثاق بـ 
 تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم في علم النفس، ويعملون في الدكتوراهالماجستير، أو 

 متشعب ومتنوع، فيجب النفسي األخصائي ألن عمل  التمسك بهذا الميثاق  نظراًاالصطالحهذا 
كاملة يضاف بعضها إلى بعض، كما أن تخصيص مجاالت  هذا الميثاق كوحدة متفيأخذ ما ورد 

، يندرج تحت  حين يمارس نشاطاًاألخصائي بها من جانب االلتزام هذا الميثاق، يعنى فيمعينة 
و سوف يتم تناول هذه  )2003:12الجمعية المصرية للدراسات النفسية،( ،هذه المجاالت

   :على النحو التالي المبادئ 
  :ة  عامةمبادئ أخالقي:  أوالً

      ملتزما بحميد   النفسي يكون مظهره العام معتدال، بعيدا عن اإلبهار،األخصائي -1
 . السلوك واآلداب

ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة " الطالب" النفسي بصالح العميلاألخصائييلتزم  -2
              .اإلضرار به  أو غير مباشرة، في

مجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية،  النفسي إلى إفادة الاألخصائييسعى  -3
  . والدستور، والقانون  

 النفسي أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الطائفي، األخصائيعلى  -4
  . وأشكال التعصب األخرى سواء للجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون 

ناق القيم واالتجاهات  النفسي في عمله حقوق اآلخرين في اعتاألخصائي  يحترم  -5
  . واآلراء التي تختلف عما يعتنقه  

 النفسي عالقة موضوعية متوازنة مع الطالب، أساسها الصدق وعدم األخصائييقيم  -6
  .  متجنبا شبهة االستغالل أو االبتزاز  الخداع،

 النفسي عالقات شخصية خاصة مع الطالب يشوبها االستغالل األخصائيال يقيم  -7
  . ادي، أو النفعي، أو األناني الجنسي، أو الم

 النفسي مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهني الخاص به األخصائيعلى  -8
  . دون مبالغة أو خداع  

 النفسي أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية ال يجيدها، أو ال األخصائي ال يستخدم  -9
  . يطمئن إلى صالحيتها لالستخدام 

 .ي النفسي أدوات أو أجهزة تسجيل ال يستخدم األخصائ -10
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ة وبيانات شخصية، وهو  النفسي مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصألخصائيا -11
طالع الغير عليها، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل ا تأمينها ضد مسئول عن

كما هو الحال في إرشاد اآلباء، وعالج األطفال، ومناقشة الحاالت مع الفريق (
 ) . كلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصينإلا

 بالتعامل مع العميل ه النفسي بتكليف أحد مساعديه أو مرؤوسياألخصائيعند قيام  -12
 .  المسئولية كاملة عن عمل هؤالء المساعدين األخصائينيابة عنه، يتحمل هذا 

 النفسي عمله المهني بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل ألي األخصائييوثق  -13
ار في المهمة ألي سبب من آخر استكماله في حالة العجز عن االستمر أخصائي
 . األسباب

 النفسي، أو يبحثها، أو يعالجها، أو األخصائيال يجوز نشر الحاالت التي يدرسها  -14
منعاً " كأسمائهم أو أوصافهم "يوجهها، مقرونة بما يمكن اآلخرين من كشف أصحابها 

 . لبيانات المنشورة ضدهم للتسبب في أي حرج لهم، أو استغالل ا

الطرق تباع ا النفسي األخصائيعندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى  -15
في   العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة المطالبة  بهذه االلتزامات، وتوجيهية فياإلنسان

 . وإمكانياته الحدود التي تسمح بها ظروف العميل 

لتقويم، أو التشخيص، أو التدخل في إطار العالقة  النفسي بعمليات ااألخصائييقوم  -16
على أال "  كالمقاييس والمقابالت  "  تمد تقاريره على أدلة تدعم صحتهاالمهنية فقط، وتع

 . لك البد أن يكون بأمر قضائي صريحيقدم هذه التقارير إال للجهات المعنية وعدا ذ

تجاه ما يرفع من قيمة له في اا النفسي ألن تكون تصرفاته وأقواألخصائييسعى  -17
  .) 6 : 1986 ، خطاب (المهنة النفسية في نظر اآلخرين، ويكسبها احترام المجتمع

  :القياس النفسي أخالقيات : ثانياً

فقط،   النفسي األخصائييقتصر إعداد وتأليف االختبارات النفسية، أو استخدامها على  -1
ا لغير األخصائيين، أو لغير  النفسي أن يسعى لحظر تداولها، أو بيعهاألخصائي وعلى

  . بواسطة أخصائيين نفسيين مؤهلين االجهات المعنية باستخدامه
يقتصر إعداد وتأليف االختبارات النفسية على الحاصلين على درجة الماجستير على  -2

األقل، أو من لهم خبرة عشر سنوات  على األقل في ميدان القياس النفسي، واستثناء من 
  .المقاييس تحت إشراف أحد المتخصصين ذلك، يمكن إعداد 

 النفسي المؤهل مقياسا بغرض استخدام اآلخرين له إال مصحوبا األخصائيال ينشر  -3
ج هذه بكراسة التعليمات التي تتضمن الدراسات والبحوث التي أجريت عليه، ونتائ
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نص على المواقف واألشخاص الذين ال يصلح تطبيق هذا االختبارات، كذلك أن ي
 بعدم إسناد أي أوصاف مبالغ فيها إلى المقياس بهدف األخصائيبار عليهم، ويلتزم االخت

  .زيادة توزيعه 
في حالة الضرورة القصوى، يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراسات النفسية الكافية  -4

  .مع ذكر هذه المعلومة في مكان بارز 
لى المقياس بصورة قد يحظر نشر أسماء المفحوصين، أو عرض نتائج استجاباتهم ع -5

  .تشير إليهم كأفراد أو فئات أو جماعات
 النفسي، في نشر المقياس، على جودة الطباعة والوضوح التام في األخصائييحرص  -6

الكتابة، ويحرص األخصائي، المستخدم الختبار منشور على االعتماد على الصورة 
  . غيرها األصلية المنشورة، وليس نسخا له منتجة بطريقة التصوير أو

يحظر نشر أي فقرات أو أجزاء من االختبارات والمقاييس النفسية، أو إذاعتها بأية  -7
صورة علنية، سواء كأمثلة لإليضاح أو الشرح، باستثناء المواقف األكاديمية والتدريبية 

 . المتخصصة 
عند استخدام االختبار، يحرص األخصائي النفسي على مراجعته والتدرب عليه وتجربته  -8

طريقة استطالعية قبل الشروع في تطبيقه لهدف عملي أو علمي، كما أن من مسئولياته ب
 .أن يتأكد من انطباق كافة الشروط السيكومترية عليه

على تطبيق " في حالة عدم األهلية" يجب الحصول على موافقة العميل أو ولى أمره  -9
  .فيها إلى النهاية االختبار بغير إجبار أو ضغوط لبدء االستجابة، أو االستمرار 

 النفسي المسئولية األولى عن حسن التطبيق والتفسير واالستخدام األخصائييتحمل  -10
ألدوات القياس، ويلتزم بالتحقق من دالئل صدق برامج الكمبيوتر إذا كانت مستخدمة في 
إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح، ويتحمل مسئولية ما جاء بتقريره سواء كان القائم 

 .) 6 : 1986 ، خطاب (ه مساعدوه، أو كانت برامج جاهزةبإعداد
 النفسي تقريره أو أحكامه على نتائج االختبار في حدود خصائصه األخصائييصدر  -11

 بين المستجيبين وبين عينة من حيث الصدق والثبات وعينة التقنين، وفى حدود الفروق
 . ين التقن

طلبه بنتائج ما طبق عليه من  النفسي أمانة إبالغ العميل عند األخصائييتحمل  -12
اختبارات ألي غرض من األغراض، وذلك في حدود عدم اإلضرار بصحته النفسية أو 

 . تقديره لذاته 
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ال يجوز أن يطبق االختبارات والمقاييس النفسية أو يصححها إال المتخصص النفسي،  -13
  .) 231 : 2004 ، زقوت (والذي حصل على التدريب الكافي عليها 

  :خالقيات البحوث والتجارب أ  :ثالثاً

 المجاملة، أو لخدمة أهداف  النفسي عن توجيه أهداف البحث ألغراضاألخصائييبتعد  -1
 . خاصة 

في حالة غموض بعض إجراءات خطة الدراسة، من حيث مدى أخالقيتها، على  -2
  . عرض هذه الخطة على زمالئه وأساتذته للتأكد من ذلك األخصائي

رغم "رار نفسية، أو اجتماعية، أو جسمية، بسبب الدراسة  إذا ظهر احتمال وقوع أض -3
 النفسي أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته األخصائي، فعلى "االحتياط الشديد

 . ة تستحق االستمرار فيها عوإجراءاته، للتأكد من أن النتائج المتوق

ة العجز أو  يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين أو أولياء أمورهم في حال -4
  .  عدم المسئولية

 النفسي مسئولية حسن اختيار المساعدين ويكون مسئوال عن سلوكياته األخصائييتحمل  -5
  . وسلوكياتهم  

 النفسي على عدم استخدام سلطاته اإلدارية أو نفوذه األدبي، أو األخصائييحرص  -6
أكاديمية أساليب اإلحراج، أو الضغط على من يرأسهم أو على من تكون لديه سلطة 

   . عليهم
إذا كانت مشاركة الطالب في البحث من متطلبات الدراسة، فالبد من إتاحة بديل آخر إذا  -7

   .رغب الطالب في عدم المشاركة في البحث 
 إلى دراسة مبنية على خداع المبحوثين إال إذا كان لذلك فائدة علمية، األخصائيال يلجأ  -8

  . أو تطبيقية، أو تربوية  
 النفسي عند التجريب على الحيوان على تقليل األلم أو العذاب الذي قد ئياألخصايحرص  -9

   .يتعرض له الحيوان 
 النفسي خطوات مناسبة لتكريم المبحوثين في الدراسة، كأن يوجه لهم األخصائييتخذ  -10

  .الشكر في أحد هوامش تقريره النهائي إجماالً  

 وغيرها من المؤلفات يجب الحرص على توثيق المعلومات في تقرير الدراسة -11
السيكولوجية، مع بيان مرجعها الدقيق، وال يجوز أن يقدم باسمه مادة علمية لباحث آخر 

  .أو مؤلف دون إشارة واضحة لكل ما نقله عنه 
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ال يجوز أن تؤثر المكانة، سواء الوظيفية أو األكاديمية، للمشاركين في إجراء الدراسة  -12
  .ئهم كفريق للبحث على ترتيب أسما

حينما يكون البحث مستخلصا من رسالة علمية ألحد الطالب يدرج اسمه بوصفه  -13
  .ف األول بين أي عدد من المؤلفين المؤل

 النفسي البيانات األصلية لدراسته عن أي باحث يطلبها إلعادة األخصائيال يحجب  -14
 عن تحليلها بهدف التأكد من صدقها، أو إجراء تحليل آخر عليها، هذا مع عدم اإلفصاح

 ، المنعم عبد(دراسة، وحجب أية إشارة تدل عليهمهويات المبحوثين المشاركين في ال
1996 : 36 – 40 (.  

  :أخالقيات التشخيص و العالج :    رابعاً

 داء نقد، أو تعنيف، أو انفعال،بكلينيكى العميل كما هو دون إإل النفسي ااألخصائييتقبل  -1
   . يصدر منه انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أوأو 

 النفسي بمناقشة العميل في طبيعة البرنامج واألجر، األخصائي قبل العالج، يقوم  -2
كلينيكى الذي سوف  إلوطريقة الدفع، مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل ا

   .يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أو عالج دون مبالغة 
   . بجدول المواعيد الخاصة بالعميل النفسياألخصائييجب االلتزام التام من جانب  -3
 النفسي المشارك في العالج متدرباً، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، األخصائيإذا كان  -4

   .أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طالب، فيجب إخبار المريض بهذه الحقائق  
 النفسي على إخطار كتابي بموافقة العميل على كافة اإلجراءات األخصائييحصل  -5

عالجية والمقابل المادي، على أن تستخدم في هذه الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن ال
   .العميل فيها أنه أحيط علماً بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعالجه 

 النفسي التأكد من خلو العميل من أي مرض جسمي، أو ذهان األخصائييجب على  -6
عليه تحويله إلى األطباء عضوي قبل قبوله للعالج، وفى حالة الشك في ذلك يجب 

   .المتخصصين، أو االستعانة بهم في العالج 
 النفسي أن يحدد أي منهم المريض األخصائيفي حالة العالج األسرى الجماعي، على  -7

وأيهم المعاون في العالج، ويحاول التوفيق بين العالقات األسرية بما يعيدها إلى طبيعتها 
   .ي حالة الضرورة القصوى أوال، وال يدعو إلى االنفصال إال ف

 العمل على إنهاء العالقة المهنية أو العالجية مع العميل إذا تبين أنها األخصائي يجب على  -8
 األخصائيحققت أهدافها بالشفاء، أو أن استمرارها معه لن يفيد العميل، وفى هذه الحالة على 
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ملة في تقديم كافة أن ينصح العميل بطلب العالج من جهة أخرى، ويتحمل المسئولية كا
   .التسهيالت للجهة البديلة 

كلينيكى أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زمالئه من إل النفسي ااألخصائيعلى  -9
   .التخصصات المختلفة في فريق العالج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمة للعميل

  ، واليقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العالجي وفى حدوده -10
معلومات ال تفيد عملية العالج، وذلك للتقليل من انتهاك  إلى ك ذليتجاوز

 .) 6 : 1986 ، خطاب(الخصوصية

  :أخالقيات التدريس والتدريب : خامساً 

تخصصين الجدد في علم  النفسي كل ما يستطيع إلعداد وتدريب الماألخصائي  يبذل  -1
   . إسداء النصح والتوجيه المخلص لهم النفس، مع

 النفسي على تحديث مادته التدريسية وفق أحدث النظريات األخصائيص يحر -2
   .واألساليب العلمية، وأن تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفي بأهداف المقرر

 النفسي إلى التأكد من صحة البيانات التي تتعلق بالمادة الدراسية، األخصائييسعى  -3
لتقويم في الكشف عن طبيعة الخبرة التي وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب ا

   .يوفرها البرنامج 
 النفسي الذي يعمل بالتدريس أو التدريب السلطة التي لديه على األخصائييقدر  -4

إهانة المتدربين أو الطالب، وعليه القيام بجهد متزن لتجنب ممارسة سلوك ينتج عنه 
   .الطالب أو الحط من قدرهم 

استخدام أساليب أو إجراءات تحتاج إلى تدريب ال يجوز تدريب أشخاص على  -5
تخصصي أو ترخيص؛ كالتنويم ، الطرق االسقاطية، الطرق السيكوفسيولوجية، ما لم 

   .يكن لدى المتدربين اإلعداد والتأهيل الخاص بذلك 
 النفسي المشتغل بالتدريس عن التصرفات التي تسيء إليه األخصائييجب أن يترفع  -6

الطالب على القيام بأعمال المنفعة الخاصة، أو التغيب، أو االعتذار أخالقيا  مثل إجبار 
المتكرر عن الدروس، أو التدخين، أو تناول المشروبات أثناء التدريس، كما يجب عليه 

   .احترام جدية المحاضرة وخصوصيتها 
 النفسي المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أي مقابل مادي أو األخصائي يترفع  -7

ما يقدمه للطالب من محاضرات، أو تدريبات، أو إشراف، بخالف المرتب أو معنوي ل
   .المكافأة التي تقدمها له جهة العمل 
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 النفسي المشتغل بالتدريس في علم النفس باإلجابة عن أسئلة طالبه، األخصائي يلتزم  -8
وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراتهم داخل أو خارج المحاضرة وإزالة أوجه الغموض 

   .في مادته 
 النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على مصلحة القسم الذي ينتمي األخصائييحرص  -9

إليه، وذلك باالهتمام بضم أفضل العناصر على أسس موضوعية، ودون مراعاة 
   .العتبارات المنافسة على المناصب اإلدارية، والتي قد تنتج عن هذا االختيار 

بتدريس علم النفس على عدم التعصب لكلية  النفسي المشتغل األخصائي يحرص  -10
دون  ) إكلينيكي – أكاديمي -تربوي (دون أخرى، أو لنوع من أنواع  التعليم النفسي 

 .) 231 : 2004 ، زقوت (آخر

 النفسي المشتغل بتدريس علم النفس على إيجاد التكامل في القسم األخصائييحرص  -11
لتطبيقية، وعلى أن يرحب بأعضاء هيئة الذي ينتمي إليه بين التخصصات األكاديمية وا

  .التدريس الجدد من تخصصات وخبرات مختلفة 

يحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمي الشريف وعلى تطوير  -12
  .المعلومات النفسية من خالل األبحاث والدراسات 

 البحوث،  النفسي المشتغل بتدريس علم النفس لمسئولية تحكيماألخصائيعند تحمل  -13
عليه أال يتأثر في أحكامه إال بالمعايير العلمية الموضوعية، وال تتدخل اعتبارات 
المجاملة، أو الوساطة، أو االنتقام لنفسه أو لزميل له في أحكامه على اإلنتاج العلمي 

 .) 6 : 1986 ، خطاب (المقدم للتحكيم

حيتها للنشر أو للتنفيذ، أستاذ علم النفس، الذي يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقدير صال -14
  .عليه المحافظة على حقوق الملكية، وعلى احترام السرية الخاصة بالبحث 

  :أخالقيات العمل في المؤسسات : سادساُ 

 ، علىالعلمي المؤسسات اإلنتاجية والمهنية، باألسلوب في النفسي األخصائييعمل  -1
 واستعداداته  المكان المناسب من حيث إمكانياته،في وضع كل شخص أساس

 ومؤهالته، وخبراته، وسماته الشخصية، وأن يقنع المسئولين فيها بأهمية ذلك مستعيناً
أيضا أن يعمل كما يجب عليه المهني،بأساليب االختيار والتوجيه، والتأهيل، والتدريب 

  .   لعمل العامل ولنشاطهالعلميعلى إقناع المسئولين بأهمية التقييم 
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 الذي يمارس نشاطه مع الجماعات أو المؤسسات، أن يعمل  النفسي،األخصائيعلى  -2
بكل جهده على تدعيم إيجابياتها، والسعي لتحقيق صالحها، والحفاظ على أسرارها، 

  .) 231 : 2004 ، زقوت (باعتبارها عميال أو مفحوصاً 

  :اإلعالم واإلعالن والشهادة أخالقيات :   سابعاً

 الوقوع أداة في يـد الغير لتبرئة المدان، أو  النفسي أن يتجنباألخصائي  يجب على  -1
، أو للحجر على السوي، أو لإليداع في مصحات نفسية، عندما يطلب رأيه في يءإلدانة البر

   .ذلك، سواء من السلطة أو من القضاء 
 النفسي مسئوليته المهنية واألخالقية فيما يتعلق بالبرامج الدعائية أو األخصائيتحمل ي -2

   .ي يقوم بها اآلخرون عنه أو بمعاونته اإلعالنية الت
 النفسي ما ينشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكولوجية غير دقيقة، األخصائييقاوم  -3

وعليه في ذلك استشارة زمالئه والتعاون معهم في تدعيم هذه المقاومة، ومحاولة 
   .تصحيح هذه األخطاء  

لخاصة بوسائل الدعاية واإلعالم، فيما  النفسي عن كل ما يثير الشبهات ااألخصائييبتعد  -4
  .يتعلق بشخصيته أو ممارساته 

 النفسي في أحاديث أو مناقشات عامة إال في حدود تخصصه األخصائيال يشارك  -5
  .وأبحاثه واهتماماته 

  :حول تطبيق هذا الميثاق 

ه  النفسي أن يكون ملما بهذا الميثاق األخالقي، وأن ينشر الوعي باألخصائييجب على 
بين األخصائيين النفسيين الجدد، وبين كافة المتعاملين بالخدمة النفسية من التخصصات األخرى، 

إذا حدث تناقص بين مواد هذا الميثاق  وال يعتبر الجهل بمواد هذا الميثاق مبرراً النتهاك مواده،
 إلدارة  النفسي، فالواجب عليه أن يوضحاألخصائيوبين تعليمات المؤسسة التي ينتمي إليها 

المؤسسة، أو للمسئولين الرسميين طبيعة هذا التناقص، وأن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق 
 النفسي واحدا أو أكثر من بنود هذا الميثاق، فعلى اآلخرين األخصائيفي حالة انتهاك  األخالقي،

تهاك بشكل ودي، وبصورة تضمن حثه على عالج اآلثار السلبية لهذا االن هانتباهالسعي للفت 
 النفسي في انتهاكاته األخالقية، أو ارتكابه لفعل غير األخصائيفي حالة استمرار  األخالقي،

 ال يمكن السكوت عليه، فعلى اآلخرين إبالغ اللجنة المختصة في مثل هذه القضايا ، يأخالق
وذلك التخاذ اإلجراءات المناسبة، وتقدير مدى الضرر الناجم، وتوقيع ما تراه مناسبا من 

، مع إبالغ جهة أو الحرمان المؤقت من العمل، نوية، قد يصل بعضها إلى حد الفصلعقوبات مع
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 من المحاوالت لعمل دليل للمرشدين ر مع العلم بأنه قد تم إجراء الكثيعمله بنتائج هذا التحقيق
كتب النفسين في قطاع غزة لكي يكون بمثابة الموجه لهم أثناء تأدية مهامهم اإلرشادية لكن لم ي

  .)14 : 2003،  الجمعية المصرية للدراسات النفسية(لها النجاح 

  :االتجاهات الحديثة حول المرشد النفسي المدرسي: ثامناً

 تتضمن حيث للغاية معقداً أمراً تعتبر للعمل ميدان أي في الحديثة االتجاهات عن الكتابة

 و الميول من مجموعة و ت،الخدما و البرامج من مجموعة و اآلراء، و ،األفكار من مجموعة
 كلها البشرية، القوى من مجموعة و المادية، و الطبيعية التسهيالت من مجموعة و االهتمامات،

 و الرقي و التحسين و للتطوير الديناميكية الخطوات تحديد و صياغة أجل من بعضها مع متداخلة
  . الميدان ذلك في التقدم
 للمرشدين الفرصة المدرسي النفسي اإلرشاد ميدان في الحديثة االتجاهات حول التفكير يتيح و

 لألساتذة الفرصة يتيح كما ثانوية، بصورة معهم المتعاملين و ،أساسية بصفة المدرسيين النفسيين

 يقدم أن المدرسي، اإلرشادي المجال في المهني إعدادهم و العلمي تأهيلهم على المشرفين التربويين

 و متناقضات و مشكالت من واجهه ما يستعرض أن و مقترحات، و أفكار من عنده ما منهم كل
 آفاق إلى محدودة نظر وجهة من التحرك بهدف موضوعية مناقشة و مفتوح حوار في صراعات

  .)2003،   الجمعية المصرية للدراسات النفسية(المدرسي النفسي بالمرشد تتعلق عريضة
 كخالصة الحصر سبيل على ال ، المثال لسبي على الحديثة االتجاهات من عدداً نستعرض سوف و

  . المدرسي النفسي المرشد حول المؤلفين و ابالكتّ من كثير كتابات في ورد لما

  :المدرسي النفسي المرشد نحو اإليجابية النظرة تزايد :أوالً

 لهروب ملجأ كان أنه ، المدرسي المجال في النفسي اإلرشاد في التاريخي التطور يخبرنا

 إطار في مظلته تحت االحتماء بغرض للتدريس األصلية مهنتهم أعباء من المدرسين من الكثير

  . التربوية العملية
 مهني لجوء حالة في النفسي اإلرشاد غرفة إلى ، الدراسة حجرة من المدرسين من الكثير تحول لقد

 أو التالميذ، عم التدريسية بأعمالهم القيام أثناء يواجهونها التي المشاكل و الصعوبات من هرباً

 يشعرون جعلهم مما ، التدريسية للمهارات ممارستهم أثناء منهم بدر الذي القصور عن تعويضاً

  . التالميذ جانب من تقبلهم عدم و بالرفض
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 لهذه السلبية بالنظرة يتسم ، النفسي اإلرشاد خدمة إلى التدريس مهنة من تحولهم كان لذلك

 على منها لهدفا تحقق حتى األولى بالدرجة لها التالميذ تقبل و ،ارض تتطلب التي اإلنسانية الخدمة

  .) 40 – 36 : 1996 ، المنعم عبد ( الموجودة الكفاءة
 الجلوس عبر بها يقوم لمن الراحة توفر النفسي اإلرشاد خدمة أن المدرسين من الكثير اعتقد قد و

 تشابكت التي التدريس مشكالت عن بعيداً الهواء مكيفة غرفة في فاخر مكتب خلف مريح مقعد على

 أولياء و الوزارة من الفنيين و المدرسية اإلدارة استجوابات و للتالميذ، الدراسي التأخر بين خيوطها

 تقديمها على السابق اليوم في الدراسية المادة تجهيز و تحضير بين التأخر، أسباب عن األمور

 عليهم صعب التي بنودها حول منهم المتالحقة اتاالستفسار الالحق،و اليوم في عرضها و للتالميذ

 اعتراض و تصحيحها، و للتقويم السليمة األسس على التحصيلية االمتحانات وضع بين و فهمها،

 الدرجات رصد بين  و فيها، يعجبهم ال ما على المدرسة إدارة و أمورهم أولياء و التالميذ

 و مستواه رفع أجل من فيها المتأخر متابعة و متفرعة و متعددة كشوفات في للتالميذ التحصيلية
 في قصد بغير أخطأ إذا كانت صورة بأي العقاب مواجهة و تحصيله، تدعيم أجل من فيها المتقدم

 هذا أمر من يعي ال أمره ولي و التلميذ هذا كان لو حتى التلميذ مستقبل يمس ذلك ألن ممارسته

 ينتهي ال الذي و بعد أو قرب عن المدرس تواجه التي المشكالت تلك عن ناهيك و !! شيئاً المستقبل

 (االجتماعي و الدراسي التلميذ طورت يصيب قد خلل ألي باستمرار لوم و نقد و اتهامات تلقي من
  .) 40 – 36 : 1996 ، المنعم عبد

 كرسي على التدريسية الخدمة من الهاربين الفارين المدرسين من النفر هؤالء جلس عندماو

 أنهم و بالتالميذ، صلة له من كل مع للمواجهة األمامية الخطوط في أنفسهم وجدوا لنفسي،ا اإلرشاد

 و فقط، بالتدريس المتعلقة تلك ليست الخاصة، و العامة مشكالتهم بحل سحرية بعصا لو و مطالبون
 مشخصياته تشكل التي المهنية و ،التربوية و ،االجتماعية ،و الشخصية بالجوانب تتعلق أخرى لكن
 أليس ؟ المشكالت حل األساسية مهمته المدرسي النفسي المرشد أليس ؟ ال لم و حياتهم لهم ترسم و

 ما و ،؟ بالمدرسة دوره هذا يكن لم إذا فائدته ما و ؟ التالميذ عند التي العقد حل عن المسئول هو

 ؟ لماذا و ؟ ما و ؟ لم و ؟ لهم يقدمها التي خدماته من التالميذ يستفد لم إن بالمدرسة وجوده من العائد
 و ،التلميذ مشكلة تحل لم إن النفسي المرشد رأس فوق تتساقط و تتهاوى كثيرة استفهام عالمات
  . االستهتار و باإلهمال و الخيبة، و بالفشل القصور، و بالعجز له االتهامات تتوالى

 اإلرشاد حقيقة دركوني ال أناس ؟ وجهه في االتهامات بهذه يقذف الذي من الشديد، األسف مع و

 أصبح قادر بقدرة و ،المدرسة في النفسي المرشد به قومي الذي اإلنساني الدور طبيعة ال و النفسي

 يجب ما النفسي المرشد دور حول الفتاوى يلقي الكل أصبح و ،النفسي اإلرشاد في برأيه يدلي كلال

 هو و واجباته و تهمسئوليا و مهمها عن يعلم الكل أصبح و يكون، أن يجب ال ما و عليه كوني أن

  .) 40 – 36 : 1996 ، المنعم عبد ( يعلم من آخر
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 عما األول المسئول هو النفسي المدرسي المرشد و الضحية، هو التلميذ أخرى مرة و

  . خالفها و أسري و دراسي توافق عدم حاالت من التلميذ هذا إليه وصل
 له من كل قبل من و األمر، ئداب في المدرسين قبل نم المدرسي النفسي للمرشد السلبية النظرة هذه

 اآلن كانت إن و الغربية، المجتمعات في مذهلة بسرعة تتالشى أخذت ذلك بعد بالتالميذ، صلة

  . مدارسها في عهده لحداثة نظراً اإلسالمي المجتمع في تدريجياً تتالشى
 الفعال الدور اتضح أن بعد ، درسينالم من الهاربين و للفارين ملجأ اآلن النفسي اإلرشاد يعد لم

 و الصراعات و المشكالت و الصعوبات تكشفت أن بعد و المدرسي النفسي المرشد به يقوم الذي
  . تواجهه التي المتناقضات

 من ءضامبالر رينيكالمستج اإلرشاد إلى التدريس من بفرارهم كانوا بأنهم منهم الكثير أدرك فقد

  . النار
 أي فيها الشاغر يمأل وظيفة باعتباره النفسي اإلرشاد تمس كانت التي ئدةالسا النغمة تالشت و

  . كان شخص
 إال بها لتحقي أن يجوز ال إنسانية مهنة النفسي اإلرشاد أن معلنة األصوات ارتفعت قد و

 دراسته تقل ال ثيبح ،األكاديمية المستويات أعلى على، مهنياً عليها تدرب و علمياً لها أعد من

 الدول من كثير في التعيين لوائح في جاء كما األحيان أغلب في الماجستير درجة عن فيها ةالجامعي

 اإلرشاد مهنة مزاولة و لممارسة المجتمعات هذه حددتها التي القانونية األنظمة وفق ، المجتمعات و

 مدارسها في النفسي اإلرشاد مهنة ممارسة و لمزاولة فيها التعيين نظم تسمح ال التي ،مدارسها في

 الجامعات إحدى من فسيالن اإلرشاد و التوجيه مجال في الماجستير درجة على حصل لمن إال

  .) 40 – 36 : 1996 ، المنعم عبد (المعتمدة
 النفسي المرشد اتجاه إيجابية نظرة إلى تحولت و السلبية النظرة تغيرت عليه، بناء و

 ضمن وضعه مما ،المهني إعداده و العلمي تأهيله وفق بها يقوم التي المهام نحو و المدرسي،

 الذي المجال وفق و تخصصه حسب كل العالمية، المهنية المنظمات إطار في المهنيين جماعة

 ذات المهنية الهوية أكسبه الذي األمر عليه، الدخالء من له حماية فيه، اإلرشادية مهنته يمارس

 على هو ما و ؟ النفسي المرشد هو من :ولهح أثيرت التي التساؤالت على رداً اإلنساني، المعنى

 و المدرسي النفسي المرشد اتجاه اإليجابية النظرة هذه بزيادة يبشر الحديث االتجاه و ؟ التحديد وجه
 أصبحت حيث اهللا شاء إن القادمة السنوات مدى على التربوية العملية في المؤثر الفعال دوره نحو

 التلميذ لنمو المميزة ةمالعال تعتبر أنها كما  منازع، بال العصر هذا مهنة النفسي اإلرشاد خدمة

 المجتمع مدارس في  مايس ال و المهني و التربوي و ،االجتماعي تطوره و ،الشخصي

  .)396 : 1999 ، عمر(اإلسالمي
  



 
 

71

  : المدرسي النفسي المرشد دور إلى الحاجة تزايد :ثانياً

 تدعو التي االتجاهات بين المدرسي نفسيال المرشد دور حول أثير الذي الجدل من بالرغم

 تكليفه ىعل تصر التي االتجاهات وبين ، حاليا يؤديها التي المتنوعة الوظائف ىعل الحفاظ إلى

 في تخرج ال أنها إال ، المترابطة القليلة الوظائف من بعدد األقل ىعل أو فقط واحدة بوظيفة

 ، وجماعيا فرديا التالميذ إرشاد في الفعال دوره إلى الحاجة ىعل المستمر التأكيد عن مضمونها
 للعملية السليم التخطيط إمكانية حول المدرسية لإلدارة والمشورة لالستشارة كمصدر الفعال ودوره

 الفهم سبل تطوير إمكانية حول للمدرسين والمشورة لالستشارة ومصدر ،المدرسة في التربوية

 أقرانه وبين بينه االتصال وسائل وتسهيل ،مشكلته على والتعرف ،التلميذ شخصية لجوانب العميق

 حول األمور ألولياء والمشورة لالستشارة ومصدر ،بينهم الدينامي التفاعل وتنمية ، بالمدرسة

 مله توفر والتي ،أبنائهم شخصية وتكامل بناء في همتس التي والصالحة المناسبة البيئة توفير إمكانية
  . السوي كهمسلو تشكل ،والتي النفسي االتزان

 النفسي للمرشد الحاجة تزايد إلى يدعو المدرسي النفسي للمرشد الفعال الدور ىعل التأكيد هذا

 في مهاراته ممارسة على تشجعيه تطلبي الذي األمر ،التربوية العملية في هوجود إلى و المدرسي

 ةممارس على شجيعهوت  ،المختارة الذاتية أهدافهم تحقيق في التالميذ لمساعدة الشخصي التفاعل
 التالميذ بين األساسية االجتماعية العالقات في الالزمة التغير عمليات تسهيل في االستشارية قدرته

 نمو يحقق نهائي كهدف أخرى جهة من المدرسية واإلدارة األمور وأولياء المدرسين وبين جهة من

 وجود ميدع التشجيع هذا إن  مث ومن ، والمهني والتربوي االجتماعي وتطورهم  ،الشخصي التالميذ

 برامجهم تطوير نحو واإلبداعي االبتكاري تفكيرهم يوينم المدارس في النفسين المرشدين

 العملية في وجودهم يثبت الذي اإلنساني للمعنى العميق فهمهم حقيقة عن تعلن التي ، اإلرشادية

 وظائف من هيقدمون وما ،خدمات من يقدمونه لما الموضوعية المعقولية عن تعلن والتي ، التربوية

 ويصر يدعو النفسي اإلرشاد ميدان في الحديث االتجاه نإف عليه وبناء  ،وجودهم من الهدف تحقق

 االبتدائية الثالثة التعليم مراحل في المدرسي النفسي المرشد لوجود الحاجة تزايد إلى دعواه في

 مدرس من بعضهما مع التربوية لعمليةا عناصر ربط في ماع وسيط بوصفه ،والثانوية والمتوسطة

 به يقوم أن لغيره يمكن ال هذا الوساطة دور أن العلم مع ، أمر وولي مدرسية إدارة و وتلميذ ومنهج

التربوية العملية بأبعاد تام وعلم ،شاملة معرفة من به يتميز لما انظر، من به يتميز لما اونظر 

 من عنصر لكل والمشورة اإلرشاد عالقات وفي انياإلنس السلوك ديناميكية في متخصصة خاصية

 في متخصصة خاصية من به يتميز ما المدرسة في وجوده يدعم كما ،التربوية العملية عناصر

 على التالميذ لكل مةءمال كترأ ليصبح التعليمي التطوير في والمطلوبة الالزمة التغيرات توفير

  .) 231 : 2004 ، زقوت (بينهم الفردية فروقال اختالف



 
 

72

   : المدرسي النفسي المرشد إعداد و تأهيل في حاسمة تغيرات : ثالثا

 لو حتى النفسين المرشدين إعداد و تأهيل في برأيه يدلو أن أو ييفت أن كان ألي يجوز ال

 تأهيلهم وعن عنهم المسئولين أن حيث ،النفسية الدراسات في التحصيلية تالمستويا ىعلأ على كان

 امربو عليهم يطلق المهمة بهذه للقيام ومؤهلهم ،متخصصون أساتذة المهني إعدادهم و العلمي
 في متخصصة مهنية رابطة إلى ينتمون النفسين للمرشدين المربين هؤالء أن كما ، النفسي المرشد

 هذه تتوانى وال ،واإلشراف النفسي المرشد تربية رابطة ىمتس النفسين المرشدين إعداد و تأهيل

 اإلعداد و التأهيل مجال في وحديث جديد بكل وباستمرار دوماً المربين هؤالء ادإمد في الرابطة

 وشرائط وكتب تالومج وكتيبات نشرات من ،المتدربين النفسين المرشدين لطالبهم اإلرشادي

 في متخصصين مربين كأساتذة عملهم بطبيعة تتعلق ونظم وقوانين وقواعد ، ومرئي سمعي تسجيل

 مستويال ىعل النفسين المرشدين عدد في الشديد العجز من بالرغم ،النفسي شدالمر إعداد و تأهيل

 برنامجا اجتيازهم على يصرون ، إعدادهم و تأهيلهم يتولون الذين المربين أن إال ، الدولي

 يتفرغ ينتكامل أكاديميتين سنتين عن يقل ال، البكالوريوس مرحلة من تخرجهم بعد العليا للدراسات

 اتوللتدريب والعملية النظرية للدارسة ) والتدريب اإلعداد تحت النفسي المرشد( لبالطا خاللهما

 التي المهنية المستويات أعلى على نفسياً مرشداً يتخرج حتى كامال تفرغا والميدانية التطبيقية

 المربين جانب من اإلصرار وهذا ، المختلفة مجاالته في النفسي اإلرشاد في العمل يتطلبها

 ، لها أعمى تعصباً أو إعدادهم و لتأهيلهم المنظمة المهنية بالقواعد تمسكا يأتي ال النفسين نللمرشدي
 والعجز بالقصور يشعرون والتي ، بها يقومون التي المهام لمواصفات طبيعي كمطلب يأتي ولكنه

 ،واإلعدادي التأهيلي للقصور طبيعي فعل كرد ، الميدانية العلمية الحياة يواجهون عندما إنجازها في
 سليم غير اإعداد دونالمع جينيالخر هؤالء يشعر عندما  ثم ومن ،)يعطيه ال الشيء فاقد( يقال وكما

 ، األيدي مكتوفي حيارى اأمامه يقفون وعندما ، تواجههم التي بالمشكالت )عملهم في األكفاء غير(
 الكثير يسارع ، مواجهتها في خبرتهم وقلة ، إعدادهم و تأهيلهم في القصور بسب حلها عن عاجزين

 لبسوه الذي واإلعداد التأهيل ثوب في ترقيع كعمليات الدراسة أو التدريب من المزيد طلب في منهم

 والعمالء المسترشدين من الكثير يتأثر أن بعد ، األوان فوات بعد ذلك يحدث ،وقد تخرجهم عند

 خدمات وفي فيهم الثقة يفقدون تاليوبال ، سليمة غير أسس على المهنية مرشديهم بممارسة سلبياً

 اجتياز ضرورة في يتشددون النفسين المرشدين امربو جعل مما هذا ،أساسها من النفسي اإلرشاد

 اإلرشادية المهنة سمعة على حفاظا البكالوريوس مرحلة بعد العالي الدراسي البرنامج ذلك طالبهم

 النفسين المرشدين إعداد أن كما ،يمارسها فيمن و فيها المسترشدين ثقة على وحرصا االنهيار من

 ترخيص على للحصول الالزمة اإلجبارية االختبارات لدخول يؤهلهم ،العالي النحو هذا على

 العلمي للتأهيل األدنى الحد يكون أن التراخيص منح مجلس يشترط حيث ،اإلرشادية المهنة مزاولة
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 (األمريكية المتحدة الواليات في يحدث كما سيالنف اإلرشاد في الماجستير درجة عن يقل ال لطالبها
 و تأهيل حول الحديثة االتجاهات أن والكتاب المؤلفون ىوير ، ) 400 – 399 : 1999 ، عمر
 واالجتماعية النفسية باألسس المتعلقة الدراسات حول تتمركز سوف النفسين المرشدين إعداد

 سيكولوجية إلى باإلضافة هذا ، عامة بصورة األفراد بين الديناميكي والتفاعل اإلنساني للسلوك

 ، النفسي والبحت القياس قواعد و ، والتعلم الشخصية نظريات و ، والشيخوخة والمراهقة الطفولة
 المرشدين كفاءة إبراز في التنافسي اإلطار مالمح تشكل عريضة خطوطا تمثل أنها اعتبار على

 كيف( بمدخل االهتمام ضرورة على إعدادهم و لهمتأهي على المشرفون التربيون يؤكد ،كما النفسين

 هؤالء أن إليه اإلشارة جدرت ومما ، المهني نجازهمإل اإلنساني المعني يحقق الذي )ولماذا ذلك

 التأهيل برامج في وهناك هنا من مبعثرة دراسية مقررات إضافة فكرة يرفضون يونوالترب

 والخبرة التدريب مجاالت في التركيز على ونيصر كنهملو ، وينفذونها يخططونها التي واإلعداد

  : أن على والميدانية العملية
  . فيه سيتخصصون الذي الفعلي المجال في التدريب يكون )1(
  . الميداني التدريب ساعات زيادة )2(
  . والتطبيقية العملية الممارسة ساعات زيادة )3(
  . الجماعي العمل في الخبرات زيادة )4(
  . المتدربين النفسين المرشدين زمالئهم على الممارسة مجال في التدريب زيادة )5(

 تؤهل التي تلك عن ، االبتدائية المرحلة في المدرسي النفسي المرشد دور الحديثة االتجاهات وتدعم

 من عدد يتجه ،وسوف الثانوية والمدرسة المتوسطة المدرسة في سيعملون الذين زمالءهم وتعد

 النفسيين لمرشدينل واإلعداد التأهيل خاصة برامج فيذوتن تخطيط إلى النفسي للمرشد التربية معاهد

 الطفل حياة من الهامة الفترة تلك في وحساسيته دوره ألهمية نظراً ، االبتدائية المرحلة في العاملين

  .) 231 : 2004 ، زقوت (الفترات من غيرها عن
 المرحلتين وبين االبتدائية المرحلة بين اإلعداد و التأهيل متطلبات بعض تداخل من وبالرغم

 المهنية الهوية في المشتركة واألسس ، منها لكل العامة األهداف تشابه بسبب والثانوية المتوسطة

 االبتدائية المرحلة طفل حول يتمركز سوف التأهيلية المتطلبات في التركيز نأ إال ، للتالميذ

 المرشد إعداد و أهيلت حول الحديثة االتجاهات يدعم سوف وهذا ،أساسية بصورة نموه وخصائص

 على حصوله على االتجاهات و اآلراء بعض  فيها تصر التي االبتدائية للمرحلة المدرسي النفسي

 المرحلتين في زمالئه بها يطالب التي الشهادات مثل تماماً اإلرشادية المهنة لمزاولة خاصة شهادة

   . الثانوية و المتوسطة
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 ضرورة على النفسيين المرشدين إعداد و تأهيل في الحديثة االتجاهات تؤكد أخرى جهة من و

 حيث التأهيل إعادة برامج في اإلرشادي التخصص و الخاصة التربية مجال في التحاقهم تدعيم

 في الخاصة التربية مجال في التأهيل إعادة في النفسيين المرشدين عدد تزايد إلى الحاجة دعت

 : 1999 ، عمر (سواء حد على المعاقين و  ،منهم ينهوبالمو العاديين غيرال األفراد مع التعامل
399 – 400 ( .  

قصور في االتجاهات الحديثة نحو تطوير المرشد المدرسي و إعداد و من المالحظ أن هناك 
 ببرامج تمين من قبل المهاً جيداًالبرامج التأهيلية والتدريبية الكفيلة بإعداد المرشد المدرسي إعداد

 ال نانأ مدى الحاجة للمرشد واإلرشاد إال أثبتتاً بالرغم من أن الدراسات اإلرشاد والمرشد أيض
، رض خصبة للعملأوتدعو إلى توفير ما يلزمه من ، نجد دعوات مساعدة لتطبيق عمل المرشد 

 نحو تغير المناخ والجو التربوي الذي يخرج وة وفي المقابل الدع، اإلمكانيات الالزمة توفير و
 نحو توفير بيئة تعليمية وأجواء نفسية واجتماعية كتوصيات  أو المرشد به برنامج اإلرشاد

 بل تكون الصور مجرد أرقام وإحصائيات لكن االتجاه الفعلي نحو التغير أو  ،للتعليم والتعلم
  .) 231 : 2004 ، زقوت (الدعم يكاد يكون نادر ومعدوم 

  :النفسي اإلرشاد و التوجيه مجاالت :ثالثاًً

 ، الكثير المرشد من نتوقع فإننا الفلسطيني مجتمعنا في المستجدات و دياتالتح ضوء في
 كاملة، هلمسئوليات متحمالً ، مثابرة و بذكاء عملي ، اجتماعياً و تربوياً و نفسياً طبيباً كوني أن نتوقع

 همن يتطلب هذا و ،يةالمستقبل و الحاضرة للمشكالت مدركاً و المجتمع أنشطة جميع على متعرفاً
 و اجتماعية تغيرات و تقنية و معرفية خبرات من يستجد ما كل في هثقافت إغناء و االطالع مواصلة
 جميع في ملموس نشاط هل يكون أن البد و ماهراً، باحثاً و متواضعاً عالماً صبحيف مهنية، و ثقافية

جموعة  عن برنامج منظم مكون من معبارة "  بأنه النفسي التوجيه يعرف و  الحياة ميادين
 و من اإلحاطة ، الثانوية و متكاملة من الخدمات التي تمكن الفرد من التأكد من حاجاته األساسية

 خالل تفاعالته مع اإلمكانيات و الموارد المتاحة في بعدم إشباع هذه الحاجاتالمتعلقة  بمشكالته 
 الحاجات وفقاً لتلك  و من ثم مساعدته في إيجاد أفضل السبل إلشباع هذه،البيئة التي يعيش فيها

 كما يعرف اإلرشاد  ، و استعداده حتى يحقق أسمى معنى للحياة، و وفقاً لقدراته ،اإلمكانيات
 يفهم نفسه بالتعرف على الجوانب أنعبارة عن عملية تعليمية تساعد الفرد على " النفسي بأنه 

 حل مشكالته بموضوعية شخصيته حتى يتمكن من اتخاذ القرار بنفسه وللمشكلة المتصلة بالكلية 
 و يتم ذلك من ، مما يساهم في نموه الشخصي و تطوره االجتماعي و التربوي و المهنيبحريةو 

 العملية اإلرشادية إلى تحقيق دفعخالل عالقة إنسانية بينه و بين المرشد النفسي الذي يتولى 
  . )56 :1999عمر، (  "الغاية منها بخبرات مهنية
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  :أهمها هامة حيوية حياتية مجاالت النفسي رشاداإل و التوجيه يشمل و
  :األسرة مجال -1

 جو توفير و األسري التكيف على األسرة أفراد جميع مساعدة إلى األسري اإلرشاد يهدف

 ألفراد النفسية الصحة تحقيق و مشاكلهم حل على يساعدهم السعادة و االستقرار و التعاون من

 على يؤثر مما الوالدين بين العالقات اضطراب في كالتمش إلى األسرة تتعرض قد و األسرة،

 بعض على الكحول أو المخدرات تناول على اإلدمان مشكالت تبرز قد و حياتها، أسلوب و سعادتها

 المشكلة تكون و لألسرة، النفسي االستقرار زعزعة إلى يؤدي مما الوالدين أحد عند أو األسرة أفراد

 بين الصراع أيضاً األسرية المشكالت من و السلوك، هذا األبناء دأح اكتسب إذا بالغة خطورة ذات

 أو النفسي لألخصائي يمكن و السوية، غير أبنائهم لتصرفات أحدهم أو الوالدين تشجيع و األبناء،

  :التالية المجاالت في لألسرة هخدمات يقدم أن االجتماعي
  :األسرة إنشاء مرحلة – أ

  :التالية باإلسهامات ذلك تحقيق في المساعدة يمكن و سليماً تياراًاخ األزواج اختيار في المساهمة
 أن يالحظ حيث بذلك، الخاصة الطبي الفحص مراكز إلى الزواج في الراغبين األفراد إرشاد *

 الزوجين تواؤم عدم فيها يالحظ األقارب من الزواج حالة خاصة و الحاالت من قليل غير عدداً

 غنى في كان المجتمع على أعباء إلقاء و الزوجية، الحياة في ضطراباتا عنه ينجم مما بيولوجياً،

   . عنها
 نعني و الزوجية، لإلرشادات مكاتب إقامة في يسهم أن النفسي أو االجتماعي لألخصائي يمكن  *

  .  السليم االنتقاء من يمكنهم مما المجال هذا في األفراد توعية بذلك
 من لتمكنهم مالية مساعدات تقديم أو مهنياً األزواج تأهيل في ةالنفسي و الجتماعية الخدمة تسهم *

  . المستجد االجتماعي وضعهم و حياتهم يناسب مما العيش و أسرهم بناء
  : الزواج بعد ما مرحلة – ب

 لألسر أفضل حياة لتوفير األسرية االجتماعية التنشئة في النفسي أو االجتماعي األخصائي يسهم

  :همهاأ وسائل ةبعد الشابة
 و اآلباء وتزويد األطفال ونمو رعاية أساليب حول والمناقشات والمحاضرات الندوات إقامة *

 عملية برامج نحو موجبة اتجاهات حول واإلرشادية التوجيهية والنشرات ،اتبالمعلوم األمهات

  .  التعليمية األفالم استخدام ذلك في ويفيد اإلرشاد،
 مساعدات تقديم المكاتب هذه من الغرض وليس ،الفقيرة ألحياءا في األسرة شؤون مكاتب إنشاء  *

 مهن إلى توجههم في بأيديهم تأخذ أن عتااستط إذا نجحأو أفضل سيكون هادور ولكن ،فقط مالية

  .  وتطوره تقدمه في مساهمين و ، للمجتمع نافعين منتجين يصبحوا حتى رزقاً عليهم وتدر تناسبهم
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 النسل وترشيد األسرة تنظيم مجال في األسرية التوعية في النفسي أو االجتماعي األخصائي يسهم *

  . الفقيرة الطبقات ىلد وخاصة
 وذلك استمراريتها، على والعمل وتشجيعها الطفولة مراكز إقامة في االجتماعية الخدمة تسهم *

 دورات تنظيم و ، واجتماعياً ونفسياً ومادياً ،الوضع أوقات وفي الحمل فترة أثناء العناية بتقديم

  .) 344 _ 340 : 1975 ـ السيد (الحوامل لألمهات إرشادية
 وما ،العامالت األمهات ألطفال انةضالح مراكز إنشاء في االجتماعية الخدمة تسهم أن ينبغي *

  . ونفسياً وعقلياً جسمياً الطفل نمو لرعاية ووقائية صحية عناية من يتبعها
 عن لهم فتبحث ،األبوين مجهولي أو اليتامى طفالباأل عيةاالجتما الخدمات تهتم أن من والبد*

 األخصائي قبل من األطفال هؤالء تربية متابعة وينبغي ،رعايتهم على تقوم بديلة أسر أو تمؤسسا

 الالزم والعون اإلرشاد وتقديم واألخرى الفينة بين الزيارات بتنظيم وذلك ،والنفسي االجتماعي

  .) 344 - 340 : 1975 - السيد(لهم
  :الزوجية الخالفات مرحلة - ج

 كيان على الحفاظ في والمساهمة االجتماعي اإلصالح في كبير دور والنفسي االجتماعي لألخصائي

   .  واالنحالل التصدع من ووقايتها األسرة
 و الفقيرة، السكنية األحياء في الدور بهذا االجتماعية للخدمات التابعة األسري التوفيق مكاتب وتقوم
 أو المخدرات على اإلدمان بسبب أو الصعبة االقتصادية للظروف نتيجة لألسرة تصدع يحدث قد

 ألسباب أو العمل، من طرده بسبب أو عمله، يفقده بمرض األسرة رب إصابة بسبب  أو الكحول

 مساعدات يقدم أن النفسي و االجتماعي للمرشد يمكن الحاالت هذه في و إبعاده، أو كسجنه سياسية

  . ) 40 – 38 : 1996 ، المنعم عبد ( محنتها تجاوز من األسرة تمكن يةإرشاد مساعدات أو مالية

  :المدرسة مجال  -  2

 الهيئة تتعاون أن يجب  و ، ننفسيو و اجتماعيون أخصائيون درسةم بكل يكون أن المفروض من

 المشكالت لحلول التوصل في للمساعدة اإلرشاد عملية في المرشد مع المدرسة إدارة و التدريسية

 في بدوره المدرسة في النفسي و االجتماعي األخصائي يقوم و التعليمية العملية على سلباً تؤثر التي

  :التالية المجاالت في اإلرشاد و التوجيه
  :النظام مشكالت – أ

 لدى سوية غير سلوكيات و صراعات فتحدث النظام مشاكل من كثير إلى التالميذ بعض يتعرض

 االمتحانات، في الغش حاالت حدوث و الصفية، و المدرسية التعليمات ةمخالف منها و ،منهم البعض

  . المدرسة إدارة و معلميهم و زمالئهم مع السوي غير االجتماعي السلوك و
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 اإلرشاد يفيد و المدرسة، من تسرب عنه فينتج المدرسي التكيف عدم إلى المشاكل تلك تقود قد و

  :التالية الخدمات تقديم في التالحا هذه مثل في المدرسي
 و النظام في اضطرابات و السلوك في انحرافات عنها ينجم التي المشكالت و المواقف تفحص •

  . لمعالجتها إرشادية توجيهية برامج تنظيم
 مشكالت تفهم على لمساعدتهم إرشادية و توجيهية برامج تنظيم و األمور بأولياء االتصال •

   . سليمة طرقب معها التعامل و أبنائهم
 توجيهية خطط  لتنظيم ورائها، من الدوافع و مشكالتهم على للتعرف بيوتهم في التالميذ زيارة •

 – 38 : 1996 ، المنعم عبد (المشكالت تلك حل على مساعدتهم و الزيارات، ذهله إرشادية و

40 (.  
  :الدراسي التحصيل مشكالت – ب

 للظروف نظراً مدارسنا في التالميذ أغلبية لدى حاد، بشكل الدراسي التحصيل تدني مشكلة برزت

 فترة طيلة  الفلسطيني، المجتمع لها تعرض التي الصعبة السياسية و االجتماعية و االقتصادية

 يمكن و للتربويين، جداً كبيراً تحدياً تشكل و القلق تثير الظاهرة هذه أصبحت و اإلسرائيلي االحتالل

 مستوى رفع في يسهموا أن التلميذ، أسرة و التربويين مع لتعاونبا النفسي و االجتماعي لألخصائي

  :التالية الخدمات بتقديم ذلك و للتلميذ، الدراسي التحصيل
 التوافق من المطلوب المستوى لبلوغ نمو أفضل تحقيق في يسهم المدرسة في نفسي مناخ تهيئة •

  ) 383: 1982 ، زهران ( . التحصيلي و النفسي
 على المؤثرة المواقف و العوامل اكتشاف و المخططة، اإلرشادية ليةبالعم التدريس ربط •

  . اإلرشادي الموقف تستدعي التي و التحصيل
 حاجات و إمكاناتهم و قدراتهم يناسب بما السليم التخصص نحو إرشادهم في التالميذ مساعدة •

  . مجتمعهم
 مع بالتعاون صفية ال أنشطة تنظيم طريق عن دراسياً و عقلياً المتأخرين و بالمتفوقين العناية •

  . المتأخرين بيد األخذ و المتفوقين تنمية في تسهم التدريس هيئة
 اتجاهات و ميول و قدرات و استعدادات ضوء في الدراسية المناهج لتطوير المقترحات تقديم •

  . التالميذ
 كثرة و ،كالرسوب الدراسي التأخر إلى تؤدي التي العوامل و المشكالت حول البحوث إجراء •

  . الالزمة اإلرشادية الخطوات اتخاذ و القرارات إلى للوصول الفشل و ،الهروب و ،الغياب
 القرارات اتخاذ و مشكالتهم، مع التعامل و ذاتهم تفهم في الطلبة كفاءة لرفع ندوات تنظيم •

  .) 383: 1982 ، زهران (  . السليمة
  :التحصيل متدني و المتفوقين مشكالت – ج
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  :هم فئات ثالث إلى تحصيلهم مستوى و نموهم حسب ذالتالمي يصنف
  . التالميذ مجموع من %68 الفئة هذه تشكل و تحصيلهم مستوى في المتوسطين األفراد •
   . التالميذ مجموع من %16 الفئة هذه تشكل و دراسياً المتفوقين األفراد •
  . التالميذ مجموع من %16 الفئة هذه تشكل و التحصيل متدنو األفراد •
 تكون المناهج تلك تقدمها التي فالخبرات لذا المتوسطة لفئةل الغالب في تصمم المناهج أن يثح و

 و بالملل يشعرهم مما المتوسطين، الطلبة مع السير على يجبرون الذين المتفوقين قدرات من أقل
 فال مستواهم، من أعلى المناهج خبرات فتكون التحصيل المتدنية الفئة أما القلق، و العزلة

 بعضهم يترك قد و الدراسي، التخلف مشكالت لديهم تبرز و بسهولة، الدراسة متابعة يستطيعون

  . األساسي السادس أو الخامس الصف بعد المدرسة
 متدني و المتفوقين الطلبة لمساعدة النفسي و االجتماعي المرشد و المدرس دور يأتي هنا من و

 مشاكل من التخفيف على تعمل و قدراتهم، اسبتن لهم إضافية خبرات بتوفير ذلك و التحصيل،

  .) 144 : 1991 ، نمر ، سمارة (الفئتين لكلتا الدراسي التحصيل
  :التخصص و الدراسة نوع اختيار مشكلة – د

 التعليم مرحلة كانتهاء دراساتهم، من االنتقالية المراحل ينهون الذين الطلبة لدى المشكلة هذه تبرز

 في التلميذ يدخل هنا و األدبي، و العلمي بفرعيه األكاديمي أو المهني تعليمال نحو التوجه و األساسي

 و لقدراته مناسب غير االختيار يكون عادة و التخصص، و الدراسة نوع الختيار نفسية صراعات
  . والديه رغبة على مبنياً يكون قد و ميوله،

 قدرته مدى و له، مالءمتها و سةالدرا تلك مستقبل على التلميذ يتعرف ال األحيان من كثير في و

 اختيار على التالميذ مساعدة في كبير دور للمرشد يكون أن من البد لذلك و، فيها االستمرار على

  . إمكاناته و اهتماماته و قدراته حسب له المناسب التخصص نوع
 فقللتوا المناسب المدرسي الجو توفير في يسهم أن النفسي و االجتماعي للمرشد يمكن – هـ

  :طريق عن للتلميذ االجتماعي

 و الحركية المهارات و المواهب تنمية في تسهم رحالت و فنية أعمال و رياضية أنشطة تنظيم •
  . االجتماعي و الفكري التواصل

 جهة من مدرسيه و التلميذ بين و جهة من زمالئه و التلميذ بين االجتماعي التفاعل تشجيع •

  . أخرى
 و العدل مبدأ و الديمقراطية تشجيع طريق عن تعزيزها و اإلنسانية عرالمشا و القيم على التأكيد •

  . الدينية أو العرقية أو الثقافية أو الطبقية الفوارق عن النظر بغض الطالب جميع بين المساواة،
 على للتعرف ذلك و نتائجها، تفسير و عليها اإلشراف و النفسية االختبارات بإجراء القيام •

  . االجتماعي التكيف متغيرات و االتجاهات و الميول
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 .) 145 : 1991 ، نمر ، سمارة (لها الالزم اإلرشاد و التوجيه متقدي و النفسية الحاالت متابعة •

  :مجال األطفالَ -  3

يهدف إرشاد األطفال إلى مساعدتهم على النمو الشامل و المتكامل ، و إشباع حاجاتهم 
تهم في حل مشكالتهم في مراحل النمو المختلفة ، إذ و العقلية ، و مساعد، الجسمية ،و النفسية 

حرجة ، و هي تلك التي تبرز الكثير من المشكالت في فترات نموهم و خاصة في فترات النمو ال
ترة الحرجة للنمو ، حيث  الطفل من فترة نمو معينة إلى فترة نمو أخرى ، و تسمى بالفينتقل فيها
فيها نوع من انعدام التوازن ، و يتميز األطفال بخصائص الطفل بمرحلة  انتقال يحدث يمر فيها 

، و االنفعالية ، و نمو سريع في جميع مظاهرهم الجسمية ، و العقلية ، و الحركية ، و اللغوية 
و الجنسية و لهذه المظاهر المختلفة سريعة النمو مطالب قد تتحقق كلياً أو جزئياً ، االجتماعية ،
سية ، و من المشكالت نجم عنه بعض  المشكالت الفسيولوجية و النفبعضها مما ي و قد ال يتحقق
 التي قد يتعرض لها األطفال ، اضطرابات الغذاء ، و اضطرابات التبول و التبرز ، الفسيولوجية

و التأتأة في الكالم ، تلك االضطرابات قد يصحبها شعور بالنقص والخجل و عدم الثقة بالناس و 
  .) 344 - 340 : 1975 ، السيد ( لمدرسياألسري و ا سوء التوافق

  : و يقترح على المرشد ما يلي 
  . المساهمة في تشجيع و إقامة عيادات إرشاد األطفال التي تسهم في حل مشكالتهم *  
ألن القيام بالدراسات المسحية للتعرف على األطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة إرشادية *  

  .أنفسهم على عملية اإلرشاد بخالف الفئات العمرية األخرى األطفال ال يقبلون  من تلقاء 
            المؤثرةالمساهمة الفعالة في إعداد برامج إرشادية تتفق و خصائص نمو األطفال و العوامل *  

  .)344 - 340 : 1975، السيد(فيها مع األخذ بعين االعتبار الفروق بين األفراد و بين الجنسين
  : الشباب مجال -  4

 مشكالت من يتخللها لما اإلرشاد، إلى للحاجة الملحة المراحل أكثر الشباب مرحلة تعتبر

 الشخص يمر و صقلها، و الشخصية بناء و الذات تحقيق مرحلة هي و مهنية، و نفسية و فسيولوجية

 و جسمية تغيرات من يصاحبه ما و  ، الجنسي كالبلوغ حرجة انتقالية بفترات المرحلة هذه في
 و ، حركية مهارات من يتبعه ما و الجسمي النمو في سريعة تغيرات و ، اجتماعية و اليةانفع

 اهتمامات و اتجاهات تكوين و سلوكية، أنماط اكتساب من يتبعه ما و ، العقلية القدرات في تغيرات

 يةالمسئول يتحمل و ، ذاته يؤكد و أخالقياً و اجتماعياً الفرد ينمو المرحلة هذه خالل و جديدة

   . تناسبه ةمهن اختيار بمرحلة يمر و االجتماعية،
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  لكي الفرد لشخصية سليم و متكامل نمو تحقيق في المرحلة هذه في اإلرشاد يسهم أن من البد لذا

 مراحل تتخلله طفري بنمو تمر الشباب مرحلة أن يالحظ و النفسي، و االجتماعي التوافق له يحقق

  :التالية النواحي في إرشاد و توجيه إلى تحتاج ، حرجة انتقالية
 و الميل و الخجل مشكالت من يصاحبها ما و المبكر البلوغ مشكالت أهمها : الجنسية -

 غير سلوكية أنماط ظهور و االجتماعي، التوافق سوء و االنعزال و الجسمي، االستعراض

 القلق و لخجلا و االنعزال من يصاحبه ما و المتأخر لبلوغا كذلك ،الكبار توقعات حسب مألوفة

 أصولها حسب للشباب الجنسية التربية بتقديم المجال هذا في اإلرشاد يفيد و ،بالنقص الشعور و

 التغيرات مظاهر عن معلومات إعطاء و ، الدينية و االجتماعية و النفسية و التربوية و العلمية

 تنمية و لنفسا ضبط ةتنمي و ، الجنسين بين السليمة العالقات قواعد و البلوغ أثناء تحدث التي

  . العلمية غير الجنسية الكتب و األفالم رقابة و السليمة، الجسمية االتجاهات
 لالبتعاد الشباب توجيه يمكن و الشباب حب ظهور و الزائدة السمنة حاالت في كما : الصحية -

  . حينها في الصحية الخدمات تقديم و التدخين، و اللهو و السهر في اإلفراط عن
 بأمراض أحدهم إصابة أو كالهما أو أحدهم موت أو الوالدين بين الطالق كمشكالت : األسرية -

   . عصبية
  . السوء رفاق مصاحبة و االنحراف و التمرد و العدوان و االنطواء مشكالت مثل : االجتماعية -
 مشكالت و المدرسي بالنظام االلتزام عدم و االستذكار على القدرة عدم مشكالت : المدرسية -

  . الرسوب و شلالف
 مهنة اختيار على القدرة عدم و المهني، التأهيل و التدريب فرص توفر كعدم : المهنية -

  .) 52: 1996، المنعم عبد(مناسبة
 التي المناسبة البيئة بتهيئة وذلك وقائية إرشادية خدمات تقدم أن ينبغي الشباب إرشاد عمليات وفي

 صالحة أمثلة بتقديم ،وذلك السوية الشخصية لنمو ئمالمال النفسي الجو وإتاحة الشباب فيها ينمو

 التي النمو تغيرات وتقبل الذات وتقبل النفس فهم على وتساعدهم الشباب بها ليقتدي حسنة ونماذج

 ،المباشر والنصح مراأل أسلوب عن االبتعاد وينبغي ، )المراهقة مرحلة( المرحلة تلك في تطرأ
 النفسية الحاجات بإشباع واالهتمام ، والرعاية والفهم بالحب عالمشب النفسي المناخ تهيئة وينبغي

 في الشباب مساعدة ويجب ،الذات وتحقيق لمكانةبا واالعتراف والقبول والحب كاألمن للشباب

 الثقة تنمية ىعل والعمل والشخصية، االجتماعية مشكالتهم وحل ، وضبطها عواطفهم في التحكم

 من كثير تحقيق في يفيد مماو ،االنفعالية الحساسية من تخلصوال المخاوف على والتغلب بالنفس

 أشياء في شغالهموا واتجاهاتهم هماتواهتمام قدراتهم مع تناسبت نشطةأل التخطيط الشباب مطالب

  .) 52: 1996، المنعم عبد(والرحالت الشباب ونوادي معسكراتال كإقامة الفراغ أوقات في مفيدة
  :يةالسلوك االنحرافات مجال  -  5
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  . ) الجنسي الشذوذ ، المخدرات مدمني ، األحداث (:تشمل و
 معلومات من يجمعه بما لسابقةا المجاالت في مهم إرشادي دور النفسي و االجتماعي لألخصائي و

 السيد( عالجية أو وقائية تكون قد حياناًأ و إرشادية برامج تنفيذ و تنظيم من تمكنه الظواهر تلك عن

- 1975 : 340 - 344 (.  
  : الخاصة االحتياجات ذوى األفراد مجال -  6

 وقد ،اجتماعياً أو عقلياً أو جسمياً وأ حسياً قيناالمع ،هنا الخاصة االحتياجات بذوي نقصد

 إذا الشخصية جوهر في عاديون أفراد بأنهم الفئة هذه إلى وينظر ، متعددة أو منفردة اإلعاقة تكون

 بسبب خاصة فئة أنهم ،كما عادي إرشاد إلى يحتاجون فهم ولذلك ، والعوامل الظروف تساوت

 إليهم المجتمع بنظرة الفئة هذه سلوك يتأثر وقد ،خاص إرشاد إلى يحتاجون فهم حاليةال اإلعاقة

 عن الدفاع إلى فيلجئون ،واالجتماعي النفسي توافقهم على ريؤث مما متخلفين أو عاجزين باعتبارهم

 النفسي التوافق سوء عنه ينتج مما اجتماعياً االنسحاب أو النطواءا أو التعويض أو بالتبرير أنفسهم

  . والنفسي االجتماعي التوافق غاية في منهم أشخاص ،وهناك واالجتماعي
 ومهنياً وتربوياً ونفسياً وعقلياً جسمياً نموت لكي اإرشاده و اتوجهيه إلى الفئة هذه إرشاد ويهدف

 نفسيا يتوافقوا لكي ، ةعاقاإل حاالت عن الناتجة تالمشكال ىتخطت لكي اومساعدته سرياً،أو

  : التالية األمور حول الفئة هذه ومساعدة إرشاد يتمركز وعادة ،واجتماعيا
 إليهم والنظر ،الخاصة االحتياجات ذوي نحو الخاطئة الناس اتجاهات تصحيح على المساعدة *

  . الخاصة مشكالتها لها عادية فئة أنهم
 اتجاهات وتعديل ، العادية الحياة مسار إلى بيده واألخذ قاالمع الطفل تقبل على األسرة مساعدة *

  . العادي النمو إمكانات أقصى قاالمع للفرد يحقق بما األسرة أفراد
 متخصصين مدرسين من والفنية المادية اإلمكانات بتوفير وذلك تعليمهم ممارسة على مساعدتهم *

  . فئة كل حالة حسب
 يجب المجتمع نأ اعتبار وعلى شخص، كل وقدرات يتناسب بما العمل فرص لتوفير مساعدتهم *

  .) 56: 1996 ، المنعم عبد (منتجاً يكون لكي تناسبه مهنة ردف لكل يوفر أن
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  الرضا الوظيفي: المبحث الثاني  

 بينها مافي تتسابق األمم يجعل ، العصر يشهده الذي العلمي التطور و المعرفي التقدم إن            

 تسير عندما تحقيقه يتأتى العزم هذا و، العالم في الصدارة مركز لها ليكون و مرموقاً مركزاً لتحتل

 من يمكنها ما إلى وصوالً الرقى مقومات و النهوض عوامل تحصيل في جاداً و صحيحاً سيراً األمم

 التطور و المعرفي جاراالنف ثارآ عكستنا فقد لذلك ، ناشئة أمة كانت إن ، بصدارتها االحتفاظ

 قد الحياة ضغوط أن لوحظ فقد ،خاص بشكل العمل مجال في و عام بشكل اإلنسان حياة على العلمي

 معينة كفاءة تطوير و ،معها التعايش اإلنسان من تتطلب التي اإلنسانية الحياة ظواهر من أصبحت

 و فعالياته نقص يعنى ذلك نأل منها الهروب أو عنها اإلحجام يستطيع ال بالتالي و معها للتكيف
 المهن السيما و المهن من كثير في ظهرت لهذا و الحياة في اإلخفاق و التكيف على قدراته ضعف

 و معوقات، النفسي العالج و اإلرشاد و التمريض و كالتعليم التعاوني و اإلنساني الطابع ذات
 يشعره الذي األمر، لفاع بشكل المطلوب بدوره الموظف قيام دون تحول مختلفة ضغوطات

   . منه اآلخرون يتوقعه الذي بالمستوى العمل أداء على القدرة عدم و بالخجل
 لكثرة الضغوط و المشقة من قليل غير قدر تتضمن التي المهن من النفسي اإلرشاد مهنة تعد و

 المريض للشخص سواء طمأنينة أو مساندة أو خدمة أي تقديم فيها المرشد يستطيع ال التي المواقف

  . ألقاربه أو
 في تؤثر التي المتشابكة العالقات من بمجموعة يتصف النفسية الخدمة مجال في العمل طبيعة نإ

 كان كلما مرتفعاً المهنة عن الرضا و التوافق كان كلما و  ،المهني الرضا و النفسي التوافق تحقيق

  . ) 313 : 1996 ، الكردي ( امتميز العمل في النجاح و العطاء و األداء
 الرضا يشمل فالرضا اإلرضاء و الرضا هما أساسيتين مجموعتين من يتكون المهني التوافق و

 المؤسسة – زمالء – مشرف ( من العمل بيئة جوانب مختلف عن الرضا و العمل  عن االجتماعي

 إنتاجية من يتضح نهإف اإلرضاء أما ، ) العمل نوع – األجر – العمل ساعات – الفرد بها يعمل التي

 يعمل التي المؤسسة و هؤزمال و مشرفه إليه بها ينظر التي الطريقة من و العمل في الفرد كفاية و

  . بها
 و المفهوم ناحية من جوانب عدة من الوظيفي الرضا إلى المبحث هذا في التطرق يتم سوف لذلك

 من العديد و العمل ضغوط من التخلص استراتيجيات و ،إليه المؤدية العوامل و األسباب

 حتى العادي الموظف أو النفسي المرشد مساعدة محاولة على للعمل ؛ الجانب هذا في الموضوعات

 تحسين على العمل و بها يعمل التي مهنته مع امتكيف و امتوافق يصبح و فاعال اعضو يصبح

 متطلب ريعتب الذي و العام التوافق موضوع تناول يتم سوف و عمله في  ألدائه الوظيفي المستوى

   . المهني الرضا للفرد يتحقق لكي أساسي
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   العام التوافق : أوالً

 يعيش التي البيئة مع و نفسه مع الفرد توافق حال ففي  ، ضروري مطلب العام التوافق لعل

   . بها يعمل التي المهنة مع الفرد توافق على مؤشر يكون و يساعد ذلك فكل اآلخرين مع و فيها
 سلوك تقييم في األساس هو ألنه؛ النفس علم في شيوعاً األكثر المفاهيم من قالتواف مفهوم يعتبر

 علم اهتمام محور كان لذلك ؛ بيئته مع توافقه مدى و اإلنسان سلوك علم هو النفس علم نأل و الفرد

 إليها يصل التي الكيفية و اآللية حول و ، الفرد توافق و  تكيف على أو السلوك هذا نحو  النفس

  . )29 : 1999 ، أحمد (عدمه و التوافق هذا بواسطتها يتم التي العمليات طبيعة و التوافق إلى الفرد
 القدرة يتضمن و الفرد فيها يعيش التي البيئة مع منسجمة عالقة وجود إلى يشير التوافق مفهوم و

 إليه ىيسع هدف تكون التي و االجتماعية و البيولوجية مطالبه يلبى و الفرد حاجات إشباع على

 الحي الكائن يضطر لذلك و ، دائم تغير و تقلب في دائم بشكل و ةاالحي ظروف أن العلم مع و الفرد

 يجد قد فمثالً فيها يعيش التي البيئة ظروف تغيرت كلما نشاطاته يغير أو استجاباته يعدل أن  إلى

 رزقاً أكثر أخرى مهنة متعل إلى يلجأ قد نهإف الرزق من يكفيه ما مع تتناسب ال مهنته أن اإلنسان

 و بلده في االقتصادية الحالة تسوء قد و، السابقة حياته من فضلأ حياة يحيا و ،دخله يزداد حتى
 بيئته في اجزئي اتغير يحدث قد و ، آخر بلد إلى الهجرة إلى يلجأف ، المريحة المعيشة عليه تصعب

 فالكائن مستمرة بصفة التوافق بعمليات مليئة الحياة نإف لذلك ، كلى تغير إحداث إلى يلجأ قد وأ

 يشعر قد أو ، جوعه إلشباع طعام عن البحث نحو دافع الشعور هذا فيكون بالجوع يشعر قد الحي

 الدالة األمثلة من العديد و الشعور هذا لتلبية الماء إلى حاجته إشباع إلى الشعور هذا فيدفعه بالعطش

 إلى التحرك نحو دوافع لديه تخلق و تحفز التي طلباتالمت من بالعديد مليئة الفرد حياة أن على

  . ) 361 : 1984 ، نجاتي (فيها يعيش التي البيئة بين و بينه ما التوافق إحداث
 الحاجات و المطالب إحدى من هي ، الفرد بها يعمل التي  الوظيفة أو المهنة لعل و

 العديد تغطية من المهنة هذه تشبعه لما نظراً ، لديه متوفرة تكون أن إلى الفرد يسعى التي األساسية

 و فتوافق لذلك ، غيرها و االجتماعية الجوانب أو الفسيولوجي الجانب على سواء الحاجات من
 بمفهومه التوافق نأل و ، العام التوافق مظاهر من اأساسي امظهر يعتبر مهنته عن الفرد رضا

 مظاهر من األساسية المظاهر إحدى هو المهني التوافق فكان الجوانب من العديد يشمل الواسع

 يعمل الذي  اآلخرين رضا مدى و العمل ذلك خالل من عنها رضاه مدى و نفسه مع الفرد توافق

   . معهم و بينهم أو خاللهم من
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   التوافق مجاالت : ثانياً

 قةالعال لطبيعة نظراً فيها التوافق تحقيق الفرد على يتحتم التي المجاالت من العديد توجد

 من العديد ينتابها و البعض بعضها مع مرتبطة المجاالت هذه و فيها يعيش التي البيئة بين و بينه

 مابين الذاتي فالتوافق المظاهر من العديد خالل من ذلك يظهر و فصلها يصعب و التداخل مظاهر

 خصالش هو السوي الشخص نأل الفرد لدى العام التوافق مدى على المؤشر هو ذاته و الفرد

 التي مهنته مع توافق لديه و بيئته مع جنسياً و سياسياً و دينياً و عقلياً و اجتماعياً و ذاتياً المتوافق

 للفرد العام التوافق متطلبات من أساسي جزء هو الذي و ينهالم التوافق نفهم حتى لذلك  ، بها يعمل

 بينها فيما تتشكل المجاالت هذه بأن العلم مع ، العام التوافق متطلبات و أجزاء معرفة من البد كان ،

   : المجاالت هذه من و العام التوافق إلى و ، ما درجة إلى بالفرد تصل حتى
   الشخصي التوافق – 1

 إرضاء جميعاً يرضيها توفيقاً المتصارعة دوافعه بين التوفيق على الفرد قدرة به يقصدو

 و الدوافع إشباع و النفس عن الرضا و النفس مع السعادة يتضمن و ،)30 : 1996 عوض،(متزناً
 و ، المكتسبة و الثانوية الحاجات و  ، الفسيولوجية و العضوية الفطرية ةاألولي الداخلية الحاجات
    . المختلفة النمو لمطالب توافقال كذلك يتضمن

   االجتماعي التوافق – 2

 المعايير سايرةم و المجتمع بأخالقيات االلتزام و ، اآلخرين مع السعادة يتضمن و

 االجتماعي التفاعل و  االجتماعي التغير تقبل و االجتماعي الضبط لقواعد االمتثال و االجتماعية

 (االجتماعية الصحة تحقيق إلى يؤدى مما ، الزوجية السعادة و ، الجماعة لخير العمل و السليم
  . )29 :1982 زهران،

   العقلي التوافق – 3

 و ، الذكاء و التفكير و التذكر و التعلم و ،الحسي اإلدراك " هي العقلي التوافق عناصر
 يتحقق العناصر ةبقي مع متعاوناً و كامال بدوره األبعاد هذه من بعد كل بقيام و ، االستعدادات

  . ) 31 : 1996 ، عوض(العقلي التوافق
   الديني التوافق – 4

 يتحقق إنما الديني لتوافقا أن شك ال و ،للفرد النفسي التركيب من جزء الديني الجانب

 في عميق أثر ذو الناس بين للمعامالت تنظيم و عقيدة هو حيث من الدين أن ذلك ،الصادق باإليمان

 قوة إلى يستند بأنه شعارهإب ذلك و، األمن إلى اإلنسان حاجة يرضى فهو ،اتزانها و الشخصية تكامل

 مواجهة في الجرأة يمنحه و بنفسه ثقته نم هذا فيزيد المحددة البشرية القدرة حدود تتعدى خارقة

 الحياة زحمة في العيش لإلنسان يحقق الدين و ، األمور تتأزم حين الوحيد المالذ أنه يدرك و ،الحياة
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 اإلنسان فشل إذا أما التوفيق حسن له يتحقق بذلك و قدراته حدود في ،اهللا قسمه بما راضية عيشة

   . للقلق نهباً أصبح و نفسه ربتاضط و توافقه ساء ، بالدين التمسك في
   السياسي التوافق – 5

 التي تلك مع تتمشى التي األساسية المبادئ الفرد يعتنق عندما السياسي التوافق يتحقق

 خالف إذا هو و ،يهاف يعيش التي الجماعة معايير يساير عندما أي ،عليها يوافق أو المجتمع يعتنقها

 أو للنبذ أو دلالضطها يتعرض فقد ،النفسية و المادية ضغوطال من الكثير إلى سيتعرض نهإف هذا

 للتقدير الحاجة خاصة و ،حاجاته من الكثير إشباع يعوق نفسه لداخ صراع ينشا قد أو ، االستهجان

 له تحققت لن أنه كما ،اآلخرين من احترام أو تقدير أو قبول موضع يكون لن أنه ذلك ، االجتماعي

 و توتر و إحباط حالة في الفرد يكون أن إلى بدوره سيؤدى هذا كل ،ماعةالج داخل اجتماعية مكانة
 معايير يساير أن إما عليه فيكون  ،التوتر و القلق هذا من للتخفيف ةحيل يجد أن عليه و ،قلق

 يقمع أن أو ، مجتمعه تسود التي تلك بين و بينها يوفق أن أو السياسية مبادئه يغير أن أو الجماعة

 بينه التوافق له يتحقق فلن  إال و ،بمبادئه يرحب خرآ مجتمع إلى ينتقل أن أو األفكار و المبادئ هذه

  .) 29 : 1982 ، زهران(مجتمعه بين و
   الجنسي التوافق – 6

 صحته على و سلوكه في اثر من له لما ، الفرد حياة في األهمية بالغ دوراً الجنس يلعب

 وجهة من هو و  السيكولوجية و البيولوجية الحاجات من كالً يشبع الجنسي النشاط أن ذلك ، النفسية

 هام السيكولوجية النظر وجهة من أنه كما ، الفسيولوجي التوتر تجنب على يعمل البيولوجية النظر

 التوتر و للصراع مصدر هو إنما إحباطه و ،االجتماعية و الشخصية الحاجات من الكثير إشباع في

 واسعاً اختالفاً اإلشباع هذا درجة و الجنسية الحاجات بها تشبع التي الطريقة تختلف و  ، الشديدين

 و ، تحديدها في هاماً دوراً تلعب التي الفرد تعلم خبرات باختالف و ، الحياة ظروف باختالف
 نكون أن ينبغي كما . الوقت معظم إشباع من ما شخص يحققه ما هو الجنسي للتوافق الوحيد المحك

 الشديدة القيود و ، المتأخر الفيزيقي النوم ... هي الجنسي التوافق تعوق التي ملالعوا بأن علم على

  .بالعجز العام الشعور و ... الوالدين جانب من
   االقتصادي التوافق – 7

 في اضطراباً يحدث االقتصادية القدرات سلم في االنخفاض أو باالرتفاع المفاجئ التغير

 رغبات و عادات تكوين الفرد من يتطلب االنخفاض أن ذلك ،المجتمع مع الشخصية توافق ساليبأ

 التي لعيشا طرق إلى النكوص يستطيعون ال الناس أن المكتسبة الحاجات طبيعة من أن كما ، جديدة

 بينما ،ص بالحرمان شعوراً يعانوا أن دون ، مستواها على يعيشون التي تلك من بدائية أكثر تعتبر

 إحساسه زيادة و ، الشرائية قدرته من يزيد نكأ ،يتطلبه ال و هذا الفرد من يقتضي ال االرتفاع

 حد يلعب و ،تشبع أن من عنده الحاجات بعض منعت بذلك و ، يرغبها التي السلع يجد لم إذا باإلحباط
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 نهييتع طريق عن ذلك و ، اإلحباط أو بالرضا الفرد شعور تحديد في األهمية بالغ دوراً اإلشباع

 الشعور الشخص على غلب فإذا ،اإلشباع تلق لم التي تلك و ،اإلشباع لقيت لتيا لحاجاتا لنسبة

 الشعور عليه غلب إذا أما ، منخفضاً عنده اإلشباع حد لكون نتيجة فذلك ، اإلحباط و بالحرمان

 الذي – االقتصادي التوافق يتحقق بهذا و ، مرتفعاً عنده اإلشباع حد لكون نتيجة فذلك ، بالرضا

 التوافق تحقيق في بالغ ثرأ لها الفرد مرونة أن شك من ليس و – بالرضا الفرد شعور في يتمثل

  .) 29 : 1982 ، زهران (االقتصادي
  المدرسي التوافق – 8

 ، الدراسة مواد الستيعاب الطالب بها يقوم التي و مرةالمست الدينامية العملية في تبدو حالة
 لهذا تبعاً الدراسي فالتوافق . األساسية مكوناتها و ةيالمدرس البيئة بين و بينه التالؤم تحقيق و

 بتعبير أو اجتماعية و ،عقلية ... الطائفية العوامل من ننوعي  لىع تتوقف مركبة قدرة ، المفهوم

 يتوقف إذن هو ، ياجتماع بعد و ، عقلي بعد ، اسيينأس بعدين على يقوم المدرسي فالتوافق آخر

 أساتذته بين و بينه التالؤم تحقيق على الطالب قدرة أن كما إنسانية، تعالقا و ، إنتاجية كفاية على

 صالت عقد من تمكنه و ، االنفعالية و الشخصية سماته و الذاتي توافقه على يساعد إنما ،زمالئه و

 توافقه يحقق إنما الدراسية للحياة الثقافي و االجتماعي النشاط في اشتراكه و بينهم و بينه مثمرة

  . ) 37 – 36 : 1996 ، عوض ( الدراسة من هدفه يحقق و بل الدراسي
   الترويحي التوافق – 9

 همسؤوليات و العمل أعباء من مؤقتاً التخلص إمكانية على حقيقته في الترويحي التوافق يقوم
 التلقائي الحر السلوك ممارسة و بحرية الوقت في التصرف و ،العمل مكان خارج فيه التفكير أو

 بذلك يتحقق و الترويحية أو العقلية أو الرياضية هواياته فيه يمارس و ديتهفر الفرد فيه يحقق الذي

   . االنسجام
 إليها يذهبون التي األماكن في و بل  ، النهار طول و الليل أثناء أعمالهم تطاردهم من هناك و

 ءهؤال و ، الجامعات ذةأسات و ءكاألطبا : السنوية اإلجازة أو األسبوع نهاية إجازة قضاء أو للترويح
 العمل ألهمية نظراً رىخاأل التوافق أنواع من غيره و المهني الترويحي التوافق لسوء يتعرضون

  . ) 29 : 1982 ، زهران( الفرد حياة في
   المهني التوافق - 10

 _ ةالمهني البيئة بين و بينه مالتالؤ لتحقيق الفرد بها يقوم التي المستمرة الدينامية العملية هو
 و للمهنة المناسب االختيار أيضا يتضمن و ،التالؤم هذا على المحافظة و _ االجتماعية و المادية و

 و بالرضا الشعور و نتاجاإل و الكفاءة و االنجاز و فيها الدخول و ، تدريباً و علماً لها االستعداد
  . ) 29 : 1982 ، زهران( النجاح
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 سعيداً يعيش نهإف المادي بالدخل قبل و العمل ذلك في قراست و به رضي و عمل في الفرد دخل فإذا

 بمساعدة أو بقدرته سواء المشكالت هذه على يتغلب أن العمل في مشكالت واجهته إذا يستطيع و ،

  . ) 29 : 1982 ، زهران( المتخصص المهني المرشد مثل اآلخرين
 ،ت أخرى  للتوافق لم تذكرو من المالحظ أن مجاالت التوافق ينتابها بعض النقص فهناك مجاال

  ". و التوافق مع األصدقاء- و التوافق الجسمي و الصحي -التوافق األسرى " و منها 

   الوظيفي الرضا مفهوم : ثالثاً

 من قدر أكبر الفرد فيها يحقق أن ينبغي التي المجاالت أهم من يعتبر العمل مجال أن شك ال

 في وقته من كبيرة نسبة يقضي الفرد أن : هما و يينأساس لعاملين األهمية هذه ترجع و التوافق

 1982 ، زهران( مكانته و الفرد حياة على تأثيره و بالعمل الهام الدور هو الثاني و – العمل ميدان

: 29 ( .  
 ) 1953 ، سوبر ( منهم و الوظيفي الرضا مفهوم تحديد في المتعددة المحاوالت من العديد ذلتب لقد
)  (SOOBRإلبراز مجاالً الفرد فيه يجد ما مقدار على يتوقف عمله عن الفرد رضا بأن ىير الذي 

 التي الحياة طريقة على و العلمي موقفه على أيضاً يتوقف كما ، شخصيته إثبات و ميوله و قدراته

  . خبراته و نموه مع يتمشى الذي بالدور الفرد يقوم أن بها يستطيع
 بعض عن دالفر رضا خالل من يتحقق الرضا مفهوم أن ) DEINS ( ) 1977 ، دينس ( يرى و

  .  الترقية فرص ، العمل زمالء ،األجر منها و المتغيرات
 الفرد فيه يتكامل التي الحالة بأنه الوظيفي الرضا ) 98 : 1982 ( الخالق عبد يعرف كما

 و وظيفيال طموحه خالل من معها يتفاعل و الوظيفة به تستقر إنسان يصبح و عمله و وظيفته مع
  . خاللها من االجتماعية أهدافه تحقيق و التقدم و النمو في رغبته

 لكنه و ، المعنوية الروح و المهنية باالتجاهات يرتبط الوظيفي الرضا أن هو آخر ومهمف هناك و

 جوانب نحو لرفضا أو القبول استجابات عن عبارة المهنية فاالتجاهات منهما ألي فاًًمراد ليس

  .) 64 : 1982 ، سالمة ، الخضري ( فةالمختل العمل
 من العمل هذا يتيحه بما عملهم تجاه المعلمون يبديه الذي الشعور أنه  ) أحمد ( يعرفه و

 اإلشراف و اإلدارة و اآلخرين مع كالعالقات ظروف من به يحيط ما و للترقية فرص و مادي عائد

  .) 278 : 1991 ، أحمد ( المجتمع في مكانة و تقدير من يحظى ما و
 بيئته مع يتواءم أن و سليماً تكيفاً يتكيف أن على الفرد قدرة بأنه المهني التوافق ) زهران ( يعرف و

  .. ) 29 : 1982 ، زهران( نفسه مع أو المهنية أو االجتماعية
 و إمكانياته و لقدراته مناسب عمل على الشخص حصول بأنه المهني التوافق ) مرسي ( يعرف و

 و عنه الزمالء و المشرفين رضا فيه يدرك و، التفوق و بالنجاح يشعره و طموحاته و ميوله يرضي
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 مع عمله في فقهتوا ساء العمل في اإلرضاء و الرضا مشاعر العامل فقد فإذا إنتاجه عن  

  .) 142 : 1988 ، مرسي ( الناس مع و نفسه
 حول السيكولوجي و بويالتر األدب استطالع و السابقة للتعريفات الباحث استعراض خالل من

 للتعريف الوصول للباحث أمكن خاصة بصفة المهني التوافق و عامة بصفة التوافق مفهوم

 رضا مدى حول تدور التي و الحالية الباحث دراسة متغيرات مع ليتناسب المهني للتوافق اإلجرائي

 و مهنته مع التوافق لىع النفسي المرشد أو الفرد قدرة " هو بأنه عدمه من عمله عن النفسي المرشد
 ظروفه و العمل مطالب مع و ميوله و الذاتية خصائصه مع و عليه المشرف و رؤسائه و زمالئه

 تحسين و التقدم على القدرة و العمل في االستقرار و باألمن شعوره و دخله مع توافقه و المتغيرة

  . مرضياً إنجازاً العمل انجاز على القدرة و مهاراته
 عليها يحصل سوف التي بالدرجة المهني الرضا أو التوافق مستوى عن يعبر دراسةال هذه في و

  . بذلك المستخدم المقياس في الفرد

  : المتغيرات ببعض عالقته و  الوظيفي الرضا مظاهر : رابعاً

 في كثيراً بأهميته نشعر ال نحن و ، األهمية من كبير جانب على أمر لمهنته المرء اختيار

 أننا هذا في السر و جديد من األمر بأهمية نشعر سوف لكننا و ، الماضي آثار من أثر هذا و بالدنا

 نكن لم كثيرة صناعات فهناك ، أعدادها في تتزايد و تتسع العمل أبواب أمامنا نجد الجديد العهد في

 مطلب يعتبر سليم بشكل و لمهنته الفرد اختيار لعل و ، جيدة معرفة نعرفها اآلن أصبحنا عنها نسمع

  .)142 : 1988 ، مرسي(عمله و مهنته عن الرضا مظهر إلى الفرد يصل حتى أساسي
 و العمل عن اإلجمالي الرضا هناك و العمل عن الرضا ، مظاهره أول و مظاهر المهني للتوافق و

 ليس و للعمل المختلفة الجوانب عن الرضا مظاهر كل و ، العمل بيئة في معينة جوانب عن الرضا

 يسمح العمل عن اإلجمالي الرضا مقياس و،ككل العمل عن الرضا مع تتعادل أن وريالضر من

 الرضا مقاييس فإن كان مهما و، له النسبية باألهمية يتصل فيما فيها جانب كل يقيم بأن للعامل

 مترابطة  كثيرة جوانب لها  ألن ذلك، فرد كل تهم التي العمل مظاهر ستحدد العمل عن اإلجمالي

 انفكاك و العمالة، ثبات و ، للمؤسسة الذاتي التطور و األجر، زيادة منها و المهني التوافق إلى تشير

  . الفرد قدرات من االستفادة و ،العامل شعبية و العمالة،
 و الشخصية و المهنة و التدريب و التعليم و العمر مثل بعوامل يرتبط فإنه العمل عن الرضا أما

  . العام الرضا و العام التوافق
 خالل من عليه نستدل أن يمكن الذي المهني التوافق فهم في مهمة العوامل هذه أن المالحظ من و

  . ) 39 : 1996 ، عوض ( اإلرضاء الثاني و ، العمل عن الرضا األول  : محكين
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   العمل عن الرضا : األول المحك
 دالفر عمل يئةب جوانب مختلف عن الرضا و ،العمل عن يجمالإلا الرضا يشمل فالرضا

 و ،العمل ساعات و العمل، ظروف و الفرد، لها يعمل التي المؤسسة و ، زمالء و ، مشرفين " من
 اتفاق يشمل و توقعاته و طموحه أوجه تحقيق و حاجاته إشباع يشمل كما " العمل نوع و ،األجر

   . ) 54 : 1980 ، طه ( مهنته في يعملون ذينال ) الناجحين ( الناس معظم ميول و المهنية ميوله
    اإلرضاء : الثاني المحك
 المؤسسة و هؤزمال و مشرفه إليه ينظر التي الطريقة من و ، كفايته و إنتاجيته من فأنه اإلرضاء أما

 و ،له تكون التي اإلصابات من و ، لعملا عن تأخره و غيابه من سلبياً يتضح كما ،بها يعمل التي
 و تهقدرا اتفاق من أيضاً يتضح و ،الزمن من مرضية لمدة لالعم في البقاء على قدرته عدم من

  . ) 54 : 1980 ، طه (العمل متطلبات مع مهاراته
 إلى ارجعي المطمئنة النفس أيتها يا " تعالى قوله في جلية واضحة المهني  التوافق محكات تظهر و

  . ) 30 ، الفجر  (" جنتي ادخلي و عبادي في فادخلي مرضية راضية ربك
 دينه و مجتمعه و مشرفه و هءزمال يشمل اإلرضاء و ،ميوله و لحاجاته الفرد إشباع يشمل لرضاا و

   . اإلشباع كيفية في الربانية بالمعايير متمسك هو طالما
 على تطرأ التي التغيرات و ،المهني قبالتواف المتعلقة الدراسة في األساسية الوحدة هو الفرد و

 يتفاوتان قد اإلرضاء و الرضا أن ذلك ، المهني التوافق صور أهم من اإلرضاء و الرضا نواحي

 دورات و ،عدمه و اإلشباع من دورات هناك تكون قد كذلك و ،األيام مر على الواحد للفرد بالنسبة

 الذي السياق هو المهني التاريخ أن ذلك ،للفرد المهني التاريخ في اإلرضاء عدم و اإلرضاء من

 ذات فالمعايير المهن باختالف المهني التوافق أنماط تختلف قد و ،للفرد لمهنيا التوافق خالله يحدث

 من نفسها المحكات في المتداخلة العالقات نمط يختلف قد كما ، ألخرى مهنة من تختلف قد الداللة

 التعليم مستوى و ، الجنس ، السن مثل رافيةجالديمو بالعوامل المهني التوافق يتأثر و ،ألخرى مهنة

 من يبدو نهإف لذا العمل نطاق خارج  التوافق و، الشخصية نمط و التدريب أن نالحظ و الخ ....

 الختالف بالنسبة المهني التوافق من مختلفة درجات تعكس اإلرضاء و الرضا درجة أن المعقول

 هذه اعتبارنا في نضع أن يجب لذا ، غيرها و التدريب و التعليم مستويات و الجنس و السن

 عن بالرضا ترتبط مهنية املعو هناك و ، حقيقتها على المهني قالتواف ناحية نفهم حتى باطاتاالرت

 و اإلشراف و العمل نوع و العمل زمالء و األجر " هي الناحية هذه في الغالبة العوامل و ،العمل
   . الترقية فرص و اإلدارة و باألمن الشعور و بالمؤسسة االرتباط مدى
 السلوكية بالمحكات عالقاتهم نطاق في ، صحيحاً فهماً معنوياتهم و العمال تاتجاها فهم يمكن و

 و بالنظام المتعلقة تالمشكال و ،  الحوادث نسبة و الغياب و الداخلي النقل و اإلنتاجية كالقدرة
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 ،عوض( السلوكية اتـالمحك هذه يشمل لم إذا متكامالً المهني قالتواف يكون ال و ،المنازعات
1996 : 5 ( .  

 لألعمال بالنسبة خاصة و المهني التوافق ىلع المؤثرة العوامل من بالملل الشعور أن يالحظ و

 المحدود العامل أن يالحظ و ،خبراته و أهدافه بين التناقض مدىب الفرد توافق يتأثر كما الروتينية

 من أكبر بدرجة ئمةمال غير كانت لو و حتى المهنية الظروف مع  يتوافق أن يستطيع األهداف

 أحد العمل بمقتضيات الفرد إمكانيات مقارنة أي المهنية الصالحية تعتبر و ،الطموح الشخص

   . المهني للتوافق األساسية  األبعاد
   العمل عن الرضا

 الفرد بها يشعر التي المشاعر عن للتعبير استخدامها شاع التي المصطلحات من عدد هناك

 " العمل عن الرضا أيضاً هناك و ،العمل نحو النفسي االتجاه و المعنوية الروح فهناك ، عمله تجاه
 بصفة تشير أنها الإ مدلوالتها اختلفت إن و المصطلحات هذه و " المهني الرضا أو الوظيفي الرضا

 هذه و حالياً يشغله الذي العمل نحو الفرد بها يشعر التي الوجدانية المشاعر مجموعة إلى عامة

 من يحققه أنه الفرد يتصور الذي اإلشباع مدى عن تعبر هي و  يجابيةإ أو ةسلبي تكون قد المشاعر

 هذا نحو مشاعره نتكا كلما لحاجاته كبيراً إشباعا له يحقق عمله أن الفرد تصور كان فكلما ، عمله

 اإلشباع له يحقق ال عمله أن الفرد تصور كان وكلما ، عمله عن راضياً كان كلما أي ،يجابيةإ العمل

 هذا نحو مشاعره كانت كلما اإلشباع هذا من يحرمه عمله أن الفرد تصور كلما أو لحاجاته اسبالمن

  . ) 45 : 1995 ، دويدار ( عمله عن راض غير كان كلما أي سلبية العمل
  :هما و المهني الرضا إلى النظر طريقة في أسلوبان الموضوع بهذا المهتمين لدى اآلن هناك و
 عامة بصفة رضاه عن الفرد نسأل هناك و، العمل عن يالكل بالرضا يهتم و :  العام األسلوب   - 1

 عبارة ذات مقاييس باستخدام أو النفي أو باإلثبات إما إجابتها تكون أسئلة باستخدام مهنته عن

   .واحدة
 و مشاعر من مكون أنه على المهني الرضا إلى ينظر هو و : المتعددة الجوانب أسلوب – 2

 و ، الراتب عن الرضا من يالكل المهني الرضا يتكون قد فمثالً المهنة بعناصر طةمرتب اتجاهات
 و الزمالء مع العالقات و إجراءاتها و المؤسسة سياسات و اإلدارة أسلوب و ظروفه و ، العمل نوع

  . ) 268 : 1999 ، ريجيو ( المؤسسة تتيحها التي التقدم و الترقي فرص
 شخص من تختلف الرضا مشاعر أن حيث األفضل هو المتعددة نبالجوا أسلوب أن المالحظ من و

   . بعد إلى بعد من الرضا درجة تختلف نفسه الشخص في و متفاوتة بنسب و آخر إلى
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            المتغيرات ببعض المهني الرضا عالقة

 الموظفين طوائف باختالف الدراسات نتائج اختلفت لقد :بالعمر المهني الرضا عالقة – 1  

 الرضا بين العالقة أن عام بوجه ظهر و ، العمل عن الرضا و السن بين بالعالقة يتصل فيما ذلك و

 مواقف بعض في هامة لكنها و ضئيلة عالقة هي إنما العمر بين و الموظفين لجميع العمل عن

 ىخرأ جماعات في و السن بزيادة يزداد العمل عن الرضا أن وجد الجماعات بعض ففي ،العمل
 توصلت قد و ، ) 48 : 1995 ، دويدار ( الجماعات بعض في فروق توجد لم كما ، لعكسا وجد

 خاصة العمر مع يزداد يالكل الوظيفي الرضا أن إلى ) GEBSON ( ) 1970 ، جبسون ( دراسة

 العمال أن و   ، سناً األقل الرجال هم عملهم عن ءاستيا األكثر العمال أن بالتالي و للرجال بالنسبة

  . )48 : 1995 ، دويدار( التقاعد وشك على هم و سناً كبراأل  هم  رضا كثراأل
 الرضا بين العالقة حول تمت التي الدراسات نإ : سبالجن المهني الرضا عالقة -2  

 أكثر الرجال أن إلى الشأن هذا في الدراسات بعض أشارت حيث ، متناسقة تعد الجنس و الوظيفي

 ،  عوض ( دراسة توصلت فقد العكس إلى أشارت أخرى اساتدر هناك بينما النساء من رضا
 كفاية أكثر أنهن و عملهن عن رضا أكثر اإلناث أن و عملهم عن رضا اقل الذكور أن إلى ) 1976

 عن رضا اقل الذكور أن إلى ) 2000 ، القادر عبد ( دراسة توصلت قد و ، للعمل صالحية و

 أن إلى ) 1982 ، الخالق عبد ( دراسة بينت قد و ،عملهن عن ارض أكثر اإلناث أن و عملهم

 أكثر الرجال أن وجد فقد اآلخرين مع العالقات عن و ، اإلناث من العمل عن رضا أكثر الذكور

 ( العمل و اإلشراف و الترقيات لمث بمظاهر يتعلق فيما  كذلك أيضاً و عامة بصفة النساء من رضا
  . ) 474 : 1995 ، كشرود

 التي الدراسات نتائج في كبير تعارض ثمة : العلمي بالتأهيل المهني االرض عالقة - 3  

 أجريت التي الدراسات إحدى فبينت العمل عن الرضا و التعليم درجة بين العالقة إلظهار أجريت

 عن رضا الموظفين أكثر كانوا الثانوية الدراسة مرحلة يكملوا لم الذين األشخاص أن الموظفين على

 ، العمل عن الرضا و التعليم  درجة بين عالقة وجود عدم إلى أخرى دراسات شارتأ بينما ، العمل
 مثل الموضوع هذا في شامل بتعميم القيام قبل االعتبار في ندخلها أن يجب معينة متغيرات هناك و

   )49 :1995 دويدار،(الموظف تعليم بدرجة يتصل فيما ذلك و الترقيات في المهنية المؤسسة سياسة
 البحوث من كثير بينت : ) الخبرة سنوات ( العمل في المنقضية بالمدة المهني الرضا قةعال – 4

 يبدأ ثم ، الثامنة و الخامسة السنة عند بالتدريج ينحط ثم البداية في غالباً يكون العمل عن الرضا أن

 عند معنويةلا الروح تكون و العمل في الفرد أمضاها التي  المدة زادت كلما أخرى مرة االرتفاع في

  .) 48 : 1995 ، دويدار (سنة عشرين بعد ذروتها
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 اكلم انه البحوث من الكثير تبين : الموظف يعولهم الذين األفراد بعدد المهني الرضا عالقة  - 5
 الذين الضغط كان ربما و ، أقل العمل عن رضاؤه كان الموظف يعولهم الذين األفراد عدد زاد

 أن ظهر و عنه رضاه عدم و بالعمل تبرمه في السبب هو الثقيلة ليةالما ألعبائه الموظف يعانيه

 ، دويدار ( ضئيالً كان األفراد من مختلفة أعداد يعولون الذين الموظفين بين الرضا في الفرق
1995 : 48 (.   

 على تتوقف العمل عن الرضا و الذكاء بين العالقة أن شك ال  : بالذكاء المهني الرضا عالقة – 6

 األكثر اإلناث أن االنجليزية الدراسات إحدى أشارت لقد و ، العمل تحديات و  مداه و الذكاء مستوى

 بينت قد ذلك مع و الضيق و بالملل إحساسا العامالت أكثر  كن ، الشوكوالتة مصانع أحدى في ذكاء

 عليها حصل التي الدرجات و األفراد ذكاء بين عالقة وجود عدم ، المجال هذا في الدراسات بعض

   . )49 : 1995 ، دويدار (االتجاهات اختبارات في
 ) بول سانت ( في العاملين األفراد من لعينة دراسة ففي : العمل بنوع المهني الرضا عالقة  - 7

 أكثر  الموظفون كان بينما ، عملهم عن رضا األفراد أقل كانوا العامة السيارات يكانيكيم أن ظهر

 األهداف كانت و مهنية طوائف سبع من تقريباً شخص مئة  مقابلة  تمت لقد و ، رضا األفراد

 الكتابيون العمال و ءاإلطفا رجال و مةاالع السيارات على العاملون فكان واقعية غير لهؤالء المهنية

 يلتحقون الذي للعمل بالتحديد معرفتهم عدم من رغم على ، اإلدارية و المهنية األعمال إلى يطمحون

 من % 90 أن المهنية الميول اختبار في األفراد استجابات تشير و التغير فرصة مله سنحت لو به

   .) 50 : 1995 ن دويدار ( عملهم يحبون الكتبة من % 39 أن حين في أعمالهم يحبون نالمهنيي
 ثرأ العمل عن بالرضا يتصل فيما للمهارة : ) المطلوبة المهارة ( باألداء المهني الرضا عالقة – 8

 حدىإ بينت لقد و ةالمسؤولي و المهنية المكانة و العمل نوع مثل أخرى عوامل عدة في كبير

 لرضا األول المصدر تسبق أن إلى تميل نهاإف كبيرة بدرجة المهارة توجد حيثما أنه الدراسات

 عن الرضا ينقص حينما فقط غالبة صفة ذو يصبح األجور أو العمل ظروف عن فالرضا ، العامل

  . ) 50 : 1995 ، دويدار (محسوسة درجة إلى المهارة
 لكنها و ،  العمل عن بالرضا المهنية نةاالمك صلتت : المهنية بالمكانة المهني الرضا عالقة  - 9

 العمال و الكتبة جماعة أفراد من % 50 أظهر الدراسات أحدى ففي ،بالضرورة له مالزمة ليست

 نهمإف الزمن بهم رجع لو مأنه منهم % 17 ذكر لكذ مع و بمهنهم جداً سعداء اكانو أنهم ناليدويي

 تلك هي كبير حد إلى بها االلتحاق في رغبوا التي المهن كانت و الحالية بمهنهم يلتحقوا أن نيحبو

 بها ينظر التي الطريقة على المهنة مكانة تتوقف ال و ، الحرة األعمال وأ العالية المنزلة ذات المهن

 و ،المهنة تلك في برأيهم يؤثرون الذين اآلخرين نظرة على تتوقف الكنه و ، فحسب نحوها الفرد
 ، مرموقة اجتماعية بمكانة تتميز ال التي األعمال عن يرضون ال الموظفين أن إلى الدراسات تشير
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 أن المحتمل منو أخرى إلى دولة من تختلف أنها حين في الواحدة الدولة في نسبياً ثابتة القيم هذه و

   . معينة ظروف ظل في الواحدة الدولة داخل ألخر وقت من أيضاً تختلف
 بعض و المعنوية الروح أن الدراسات حدىإ أثبتت : المؤسسة بحجم المهني الرضا عالقة  _ 10

 الكبيرة المؤسسات في منها % 6 بمقدار أعلى كانت الصغيرة الصناعية المؤسسات في تااالتجاه

 الفرص و للترقي بالنسبة التفاؤل على خاصة الصغيرة المؤسسات في الطيبة االتجاهات تقوم و

 حدىإ كذلك بينت و ، اإلدارة قدرةم احترام و، الموظفين معاملة و المقترحات لتقديم السانحة

 العالقة هذه مثل أن فظهر العمال اتجاهات على الصناعية المؤسسة من فرع حجم ثرإ الدراسات

 أكثر نيكونو بذلك و جيدة معرفة الصغيرة الفروع في بعضاً بعضهم األفراد لمعرفة نتيجة تكون

  . ) 52 : 1995 ، دويدار (اتعاون

   للمهنة المناسب االختيار فوائد و منافع : خامساً

 الخير من لعله و ، األثر باقية طيبة ثمار ييؤت تناسبه التي  للمهنة الموفق الفرد اختيار إن

 يستغل الذي و له يصلح الذي العمل مجال  اختياره نم الشخص  يجنيها التي الفوائد إلى نشير أن

 مقدور في ليست مهارات يتطلب ال الذي و اهتمامه إثارة إلى يدعو الذي و استعداداته و قدراته فيه

   : الفوائد و المنافع هذه من و فعلها و تعلمها الفرد
  : الدخل و الكسب زيادة إلى طريق المناسبة بالمهنة االشتغال  – 1

 ضئيلة تصبح فيه النجاح في فرصته نإف الهتمامه مثير يكن لم و الفرد مقدور في العمل يكن لم إذا

 نهإف للشخص مناسباً العمل كان إذا ، ذلك من العكس على و فيه الكسب على مقدرته تضعف كما ،

 ئقةبضا فيها يعمل التي المؤسسة أصيبت إذا و ،درجاته في الترقي و فيه التفوق على اقادر يكون

 يكون أخرى بعبارة و عنه يستغنى من أول يكون لن نهإف ، عمالها عدد من الحد اقتضت اقتصادية

  . وظيفته في المنافسة وجه في الوقوف على قادراً ، الشخص هذا
 بعد العمل عن انقطاعه ضرورة الفرد على يوفر ، المناسبة المهنة اختيار نإف أخرى وجهة من و

 من فالتنقل جديد مجال في جديد عمالً ليبدأ تعليمه يستكمل أو يتدرب لكي ، فيه طويلة فترة هئقضا

 مهارات على للتدريب العمل عن االنقطاع و مرة كل في السلم أول من البدء و ، رآخ إلى عمل

  . ) 13 : 1954 ، القوصى ، محمد ( المال و الوقت و للجهد مضيعة هفي جديدة
   : عمله في االرتياح و الرضا في زيادة صاحبه يزيج المناسبة بالمهنة االشتغال  - 2

 هناك نإف ذلك عن فضالً و أعلى، أجراً و أوفر كسباً يجزيه أن لصاحبه العمل مالئمة مميزات من

 أن ذلك على مثال و به يستمتع عمالً أدائه في الشخص يلقاها التي النفسية الراحة هو أجدى خيراً

 مدة المنوال هذا على يظل فسوف األقل على األسبوع في عةسا أربعين مهنة في يعمل سوف الفرد
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 هذه طوال ارتياحه عدم أو عمله إلى الفرد ارتياح يكون هكذا و عمره من سنة خمسين أو أربعين

   . بها يتسم التي الشخصية تشكيل في فعاالً عامال السنين و الساعات
 الذين األصدقاء و فيها شيعي التي ةالبيئ تحديد في فعال أثر الفرد يختارها التي للمهنة - 3

   :يخالطهم

 الكبيرة المدن في يقع األخر البعض و البالد من متطرفة أنحاء في يقع  المهن أنواع بعض

 مثالً كبيرة فروق فهناك طوائفهم باختالف تختلف الناس أساليب و المدن صغار في يقع ثالث نوع و

 كطريقة حياتهم في يتبعونها التي األساليب في ، حينالفال و المصانع عمال و الجامعات أساتذة بين

 نوع اختيار يحسن الذي فالشاب ، هواياتهم و ميولهم نواحي و يسكونها التي األحياء و ملبسهم

 إلى باإلضافة و ، إليهم يرتاح الذين الناس طبقة مع و يريد أين للعيش الفرصة أمامه تتسع مهنته

 ، عظيمة خبرة تكسبه لمهنته اختياره في الشاب فيها يمر التي العملية نإف المدى البعيدة المزايا هذه
 في الصحيح الطريق في سيري سوف و ، الصحيح االتجاه يعلمه  و لمستقبله التصميم و التفكير في

  . ) 14 : 1954 ، القوصى ، محمد ( حياته

   إليه المؤدية األسباب و المهني التوافق سوء : سادساً

 و أسمى فيه يستغل و فيه يبرز أن يستطيع عمل على الحصول يرجو فرد كل أن دائماً يقال
 بأدائه يقوم الذي للعمل المرء إجادة أن و، جسمية و عقلية مواهب من عليه اهللا أسبغه قد ما أرفع

 معنى الناس من كثير نفوس في يخلق االطمئنان هذا و ، نفسيةال راحةالو الطمأنينة نفسه في تشبع

 و الراحة فيهم يبعث اإلحساس هذا و كيانهم قيمة و وجودهم بكمال إحساسا و لقوةا معاني من
  . لعمله إتقانه من ديزي أن إلى الفرد يدفع شعورال هذا و السعادة

 للموقف االستجابة سبيل في سلوكه الفرد فيها يعدل التي التوافق عمليات من سلسة الحياة تعد

 سوياً اإلنسان  يكون لكي و ، الحاجات هذه إشباع على قدرته و حاجاته عن ينتج الذي المركب

 مئتال منوعة استجابات تقديم على القدرة لديه تكون أن ينبغي و ،امرن توافقه يكون أن ينبغي
 تكيفاً يتكيف أن على الفرد قدرة في يبدو توافقال أن أي ،هدوافع تحقيق في تنجح و المختلفة المواقف

 معقدة عملية التوافق و ، نفسه مع أو المهنية أو ،المادية أو االجتماعية ئتهبي مع يتواءم أن و، سليماً

 سلوك كل نإف األساس هذا على و ، كثيرة اجتماعية و نفسية و جسمية عوامل تتضمن كبير حد إلى

 لكي الزماً يكون التوافق هذا أن و ، توافقه يحقق ألن منه جاهدة محاولة إال هو ما الفرد عن يصدر

  . االستمرار و البقاء له يكفل و مصالحه له يحقق
 ال بطريقة تحقق عندما أو ،تحقيقها في سهلة ليست األهداف تكون عندما ينشأ نهإف التوافق سوء أما

 حال أي على و ، بالكلية إشباعا تحقق ال التوافق سوء جوانب من كثير و ، المجتمع اعليه يوافق

 عجز حالة يمثل التوافق فسوء نإذ ،التوافق سوء ضمنيت للحاجات المرضى غير التوتر خفض نإف



 
 

95

 في يفشل ثم من و ، لحاجاته موفقاً إرضاء و لمشاكله مناسباً حالً يحقق أن في الفرد جانب من

  . ) 31 : 1992 ، طه ( مرضية بدرجة توتراته خفض
 فاإلنسان األخرى المجاالت في أثره و صداه له يكون معين مجال في التوافق سوء نإ

 ما غالبا لذا ؛ جوانبها سائر له اضطربت منها جانب اضطرب نإ و ، اجتماعية نفسية جسمية وحدة

   . خرآ إلى مجال من ظهورها و شدتها في اختالف على الشخص لدى التوافق سوء ظروف تجتمع
 ةمجموع أو العوامل أحد لتأثير نتيجة ، المهني التوافق سوء حاالت إلى بالمهن القائمون يتعرض و
 و شتى مظاهر التوافق لسوء و ، الممارسة شكل و أسلوب على يؤثر مما ؛ المتفاعلة لالعوام من

 صورة في يبدو فقد ، العالج أو اإلصالح على استعصاء و زماناً و عنفاً و شدة تختلف درجات

 النرفزة أو األظافر كظم مثل سلوكية مشكلة صورة في أو بالشذوذ يوصف يكاد ال خفيف انحراف

  . ) 31 : 1992 ، طه ( االنطواء أو التمرد أو الكذب أو السرقة أو العناد أو
 انخفاض و الرضا و بالسعادة شعوره عدم و الفرد إنتاج قلة المختلفة أيضا المظاهر هذه من و

 عنفاً أشد صورة في يبدو قد و ، النفسية الصحة اعتالل عالمات من غيرها و لديه اإلحباط رصيد

 االنحرافات و الجسمية النفسية األمراض و المهنية النفسية األمراض و ،فسيةالن كاألمراض

 اللغة في تسمى التي ، العقلية األمراض هو التوافق سوء ضروب أخطر و ، اإلجرام و الجنسية

 على خطرا و، الناس عن و نفسه عن غريباً الفرد تجعل التي األمراض تلك ، ) بالجنون ( الدارجة

 . عالجه و عليه اإلشراف و عزله المجتمع من يتطلب و العمل عن يعطله مما ، ناسال على و نفسه
  عمله لظروف السليم التكيف عن الفرد عجز فهو المهني التوافق سوء أما ، ) 31 : 1992 ، طه (

 عوض( منها عنه مرض غير و عنها راض رغي يجعله بما جميعاً همامع أو، االجتماعية أو المادية

، 1996 : 41 (   
 فهناك بعض الجوانب ،و يالحظ هنا أن مظاهر سوء التوافق المهني ينتابها بعض النقص 

 العصبية -شعور الفرد بالملل "  لها المجال الواسع و منها  ىالنفسية و االنفعالية التي لم يعط
  ."  سرعة الغضب و االستثارة - عدم الحيوية و النشاط - عدم البشاشة و التفاؤل -الزائدة 

   : المهني التوافق سوء مظاهر

 عنهما الحديث سبق الذي، اإلرضاء و الرضا جانب إلى المهني التوافق لسوء متعددة مظاهر هناكو

   : منها و
  . الكيف و الكم ناحيتي من اإلنتاج قلة  -
   . الفنية األخطاء و الحوادث من اإلكثار  -
   . األدوات هذه من العامل قةسر و الخام المواد و األدوات و اآلالت استخدام إساءة  -
   . أخر إلى عمل من التنقل و عذر بدون أو بعذر التمارض و العمل عن التغيب كثرة  -
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  . التكاسل و الالمباالة  -
   . المشاغبة أو التمرد أو الشكوى في اإلسراف  -
   . نالمرؤوسي و الرؤساء و بالزمالء االحتكاك كثرة -
   . ةالمؤسس أو الشركة أو المصنع تعليمات إطاعة عدم  -
 و التذمر و التمرد بحركات الترحيب و العمل نظام و اللوائح من الشكوى على الزمالء تحريض  -

 أو اجتهاده في كنقص نفسه العامل إلى ترجع ، شخصية عوامل من المهني التوافق سوء ينشأ

 ينشأ كما النفسية صحته اعتالل من أو ، عمله نوع مع هقدرات تناسب لعدم أو تدريبه أو استعداده

 هذه من كثير تضافر من ينشأ ما غالباً و، االجتماعية البيئة و المادية البيئة في عيوب من أيضاً

 التوافق لسوء المختلفة  المظاهر نإ ، ) 41 : 1996 ، عوض (  . الخارجية و الشخصية العوامل

 التوافق سوء أن) KAIAI ( ) كأي ( يرى ذلك في و، خراآل بعضالب بعضها يرتبط ما ةًًعاد المهني

 مظاهر يحدد ال قد التوافق سيئ العامل نإف هكذا و ، الفرد نفس جانب من طريقة من بأكثر ينعكس

 في مرغوبال غير السلوك من فقط غيرها أو اإلصابات أو الشكاوى أو الغياب في توافقه سوء

  . ) 51 : 1992 ، طه ( كله أو منه الكثير يمارس قد نهأ بل ، العمل

   : المهني التوافق سوء أسباب

 سخط أن و ، متعددة مصادر من ينبع المهني قالتواف سوء أن ) شوبين و شاف ( يرى

 العمل ظروف من و ، شديداً انخفاضاً تنخفض عندما المنخفضة األجور عن ينتج عمله عن العامل

 الوفاء عن العامل نقص أن ماك ، العمل طبيعة في الرتابة و التكرار و التعب من و جيدةال غير

 تركه و ، عمله عن العامل رضا عدم من نسبة عن أيضاً لةئومس رتعتب احتياجاته و العمل بمتطلبات

 متطلبات و األفراد بين للموائمة الحديثة الوسائل استخدام نإ و ،األعمال من غيره إلى العمل

 االختبارات و المقابالت في تستعين ائلالوس هذه أن و ، الميدان هذا في كثيراً أفاد قد األعمال

 العقلية و الشخصية قدراته و هاستعدادات حيث من،له المناسب مكانه في المناسب الشخص لوضع

  .  بالعمل القيام إلجادة المختلفة التدريب ببرامج االستعانة كذلك و المختلفة
 العامل على يصعب ألنه ذلك و العمل نظام الرضا عدم و التوافق سوء عوامل أبرز من و

 هناك أن كما ، ) 45 : 1996 ، عوض ( ميوله و قدراته مع يتفق ال ممل رتيب عمل في يعمل أن

 الشخصية العالقات و االجتماعي التنظيم في الضعف أوجه هو، المهني التوافق لسوء خرآ سبب

 إحساسهم نقص و العاملين بين االتصال ضعف إلى ييؤد حيث المؤسسة في العاملين بين الداخلية

 تظهر بالتالي و ، مبزمالئه مستأنسين غير و سعداء غير ايكونو ألن بهم يؤدى هذا و بالتعاون

 بل ذاته العمل موقف إلى راجعاً الرضا عدم سبب يكون ال قد و ، النفسي االغتراب أعراض يهملع

 بها فيأتي ، المنزل ظل في تنشأ التي الصراعات مثل ، عام شخصي توافق  سوء مرجعه يكون
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 تعميم هو و ، المهني التوافق الضطراب عام سبب هناك أن كما العمل موقف إلى العامل  

 طريق عن نهإف، والده مع ناجحاً فقاًاتو الفرد يحقق لم  فإذا ، الكبار اتجاه النفسية األفعال ردود

 الخوف من سلسلتت ، متوافقة غير استجابات المشرفين و العمل في لرؤسائه يستجيب سوف التعميم

  . التمرد إلى
 أن  العوامل و األسباب المؤدية إلى عدم الرضا الوظيفي كان من األفضل ظو من المالح 

 األسباب و العوامل –"تفسيرها بشكل أفضل فكان ممكن تقسيمها إلى عدة جوانب و أبعاد فمثالً 
 الجانب المادي و -سي  العوامل الخاصة بالجانب النف- و القانوني يدارإلالخاصة بالجانب ا

فلعل ترتيبها على شكل جوانب و أبعاد ،"  الجانب االجتماعي -الرواتب و الحوافز و المكافآت 
  .  كان من الممكن أن يساعد في فهم و تشريح تلك األسباب و العوامل بشكل أفضل و أسهل 

   الوظيفي الرضا في المؤثرة العوامل : سابعاً

 في تؤثر التي العوامل من مجموعة األجنبية و العربية الدراسات من العديد نتائج بينت لقد

 العامل رضا في تؤثر و نفسه بالعمل تتعلق التي العوامل من و ،  مهنته عن الفرد رضا في درجة

 و العمل في، نجازإلبا الشعور و التقدير و االعتراف " مثل اإلنتاج زيادة إلى تدفعه و عمله عن
 ،الدافعة أو المحفزة العوامل تسمى العوامل هذه و، نفسه العمل ةمسؤولي و ملالع في النمو و التقدم
 و نفسه بالعمل تتعلق التي و العمل عن العامل لدى الرضا عدم إلى يتؤد أخرى عوامل هناك و

 العمل ظروف و الراتب و ،  الزمالء و الرؤساء مع العالقات و ، المنظمة إجراءات و أنظمة " منها

   . الصحية العوامل تسمى و العمل في الضمانات و احترام و تقدير من االجتماعية الحالة و ، المادية
 مما ، العمل عن الرضا عدم عالمات ظهور إلى توفرها عدم يؤدى قد الصحية العوامل هذه نإ

  . التغيب و التقاعس مثل العمل اهتج سلبية نتائج إلى يؤدى
 لهم توفرها التي و المكافآت على تقتصر كانت للعاملين الرضا عوامل أن )المنصوري ( بين قد و

 المنزلة و التقدير  على ملتتش التي و ، الرئيسية النفسية  الحاجات من تتكون التي و المهنة

 و نجاحال إلى الحاجة و ، اآلخرين مع االرتباط إلى الحاجة و االستقالل و الحرية و االجتماعية
  . ) 31 : 1968 ، صوريالمن ( جديدة خبرات على الحصول

   : منها و المهني الرضا يف المؤثرة العوامل بعض إلى ) ناصر و ، عطية ( توصل كما
   . العمل حب إلى الميل   -
   . جيدة عقلية صحة و فسيولوجية بكفاية الفرد تمتع   -
   . راالستقرا و باألمن اإلحساس -
  . المعنوية و المادية الحوافز و الجزاءات و المكافآت توافر -

  . العمل أهداف وضوح -
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  . العمل ديمقراطية -

  . األفراد بين الفرص تكافؤ -

  . الواحدة المؤسسة أفراد بين التوافق -

 . ) 65 : 1984 ، ناصر ، عطية ( اإلدارة سمعة و المباشر الرئيس كفاءة -

   : المهني التوافق في تؤثر التي األساسية العوامل من و

 تغيرات من اليوم حياته يغشى ما للفرد المهني قالتواف رثؤي : تكنولوجية و حضارية عوامل  - 1

 و ،اليأس و األمل بين يتردى تجعله و النفسي استقراره و أمنه تزعزع ، تكنولوجية و حضارية
 االضطرابات فيها تشيع و شخصيته تخنق و ، األساسية حاجاته تحبط أنها  كما ، القنوط و الرضا

 نتيجة االجتماعي الكيان في هامة تغيرات إلى التكنولوجيا أدت لقد ، أنواعها اختالف على النفسية

 تحسين إلى أخرى ناحية من أدت كما المطرد الذهني العمل زيادة و اليدوي العمل إلى الحاجة لقلة

 صناعي مجتمع إلى الريفي  المجتمع تحول و ، اإلنتاج معدالت ارتفاع و الفيزيقية العمل ظروف

 و مشاكلها و  مطالبها فتعددت ، الزراعية العقلية و الصناعية العقلية بين نوعيا خالفاً أوجد مما
  . ) 42 : 1996 ، عوض ( تفكيرها أسلوب اختلف

 لعملية المادي األساس هو يكون أن من فبدال ، التكنولوجيا هتأحدث لما نتيجة اإلنسان موقع تأثر لقد و

 ال عيةوموض أسس حسب منظما اإلنتاج أصبح كما ، عضالتها و عقلها و امؤديه أصبح ، اإلنتاج
 المادية العوامل في اإلنسان لدمج موضوعيا أسلوباً الميكانيكي اإلنتاج أضحى بذا و ،شخصية أسس

 اليدوي بالعمل قيامها  قبال لها تحقق كما ، الذهني بالعمل قيامها اللتكنولوجي تحقق لقد و ، العمل في

 للقلق متصال نهباً يجعله ، العامة الثقافة من بقدر ظفر الذي ، اليوم لعام على جديدا  ئاعب يلقى مما

 عمره زهرة أفنى التي ةلمهنا فقدان و ،دوالقع طول و البطالة خشية النفسي للتوتر و

  . ) 43 : 1996 ، عوض(الكتسابها
 ذلك صاحب و العمل صاحب بين و بينه الصلة انقطعت و ، منبوذ و مستغل بأنه الفرد شعر و

 و ،للمجتمع الطبقي النظام تغير و ، المتخصصين الفنيين العمال ظهور و ، للعمل المرأة خروج
 كله هذا ، الطالق كثرة و األسرية الروابط تفكك و ،  االتجاهات و القيم و  للعادات السريع التغير

   .)45 : 1996 ،عوض(الصناعي للمجتمع بارزة خصال هي أو ،الحديثة التكنولوجيا  نتاج من كان
 أن يمكن ثم من و ، المهني التوافق في ثرؤفت معا تتضافر عوامل عدة هناك : شخصية عوامل  - 2

 و العمال توافق سوء بين قوية العالقة أن متعددة دراسات في برز لقد و ،المهني توافقال سوء تحدث
 المهنة متطلبات و الشخصية سمات أن كما ، العمل مضمار خارج عالقتهم و ، المنزلية  ظروفهم

 الذي و ، الفردي التوافق سوء على يساعدان أنهما بل ، النجاح و التقدم تعطل  إلى فقط ليس يؤديان

 المشكالت و لالعم ترك في اإلسراف و العمل في الكفاية نقص و كالتعاسة مختلفة أشكال في يتبدى

 عرضا المهني التوافق سوء كوني ما أحياناً أنه واضحاً يكون أن ينبغي و ، الكبيرة االجتماعية
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 المهني التوافق في المؤثرة الشخصية العوامل تتمثل أن يمكن و ، الشخصية في عميق الضطراب

   : يلي فيما
 الجسمية التكوينات في خلل أي أن ذلك فسيولوجي أساس إلى ترجع التي و : الصحية الحالة  -أ

 و ، أعمق تأثيره كان راكبي كان كلما للالخ أن في شك من ليس و ، وظائفها في خلل إلى يؤدى
 عن بمنفصل ليس البيولوجي التكوين أن ذلك ، المختلفة النفسية الوظائف إلى يمتد إذ ،مدى أوسع

   . نفسية جسمية وحدة الفرد اإلنسان أن ذلك ،ةمتكامل وحدة يكونان معاً ماأنه بل النفسي التكوين
 اإلحباط و القلق و الصراع و ، االنفعالية و النفسية باتاالضطرا : المزاجية أو النفسية الحالة -ب

   . الخ .....
 و  ، اقتداره مستوى و ، طموحه و رغباته و ميوله و للعمل استعداداته : الشخصية السمات - ج

  . ) 45 : 1996 ، عوض ( الالشعورية و الشعورية متاعبه

   الوظيفي الرضا عالجت التي النظريات : ثامناً

لفر (  منها اإلدارة العلمية الرضا الوظيفي و ديد من النظريات التي اهتمت بهناك الع
 و التي كانت تركز على الحوافز المادية على أنها من أهم  Fredrik tailor)  ( )يدريك تايلور 

 . ل العمعنما يحقق رضا العمال 

 العمل أو في العامل و هناك العديد من النظريات التي اهتمت بالتوافق المهني سواء المتمثلة
 يركز على خصائص العامل و مدى تطابقها مع بيئة العمل و البعض اآلخر يركز  من فمنها

 و ، يتوقعه العامل و بين واقع العمل و بعضها يجمع بين ما ، على مدى إشباع حاجات العامل
  :سوف يتم عرض موجز لبعض النظريات التي تناولت موضوع التوافق المهني و منها 

 : نظرية نموذج مظهر الرضا -1

)  lowlier (  )1973 ،لولير  (  بهاىنادتعتبر نظرية نموذج مظهر الرضا التي 
يكون األفراد راضين عن مظهر من النظرية  و طبقاً لهذه ،وذجاً خاصاً لتحديد الرضا المهنينم

هر الذي ، عندما يكون مقدار المظ دقاء العمل و المشرفين و الرواتبمظاهر عملهم كأص
 عليه للقيام بأداء عملهم ، يجب أن يعادل المقدار الذي يحصلوايدركونه و الذي يجب أن 

 هذا المقدار  أن عندما يدرك األفراد  زيادة على ذلك، عليه فعالً يحصلونيدركونه و الذي 
 ،ب بالذن الشعور  وةمساوا بالال المتحصل عليه أكثر مما يستحقونه  فيجب أن يعم عليهم شعور

، فالنظرية تتوقع بأنهم سوف م يحصلون على شيء قليل من المظهرو أخيراً إذا أدركوا بأنه
 . )457 : 1995كشرود ، ) ( أي االستياء ( يشعرون بعدم الرضا 

  : )hiryrzbrg (" لهيرزبرج  ")الصحية  -نظرية العوامل  الدافعة  ( نظرية العاملين -2
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وهي مرتكزة على حقيقة ، في ميدان محفزات العمل تعد هذه النظرية من أهم النظريات 
لقد قام ، و   "والنمو من الناحية النفسية،  تجنب األلم  " :ن من الحاجات اأن الفرد لديه نوع

، محاسب ومهندس من مدينة بتسبرج الصناعية ) 200(بمقابلة  ) 1966(هيرزبرج  وجماعته 
 إلي تحسين إما والتي أدت  ،في العملرضوا لها تعولقد تم توجيه أسئلة لهم عن  األحداث التي 

 وظهر بأن هناك خمس عوامل ،انخفاض ملحوظ في رضاهم عن العمل أو رضاهم عن العمل 
، العمل نفسه  ،التميز  ،اإلنجاز " يمكن أن تقرر وبصورة قوية الرضا عن العمل وهي 

الثة األخيرة كانت لها أهمية كبيرة على أن العوامل الث ،" والترفيه في العمل ، ولية والتقدمئالمس
 وبما أن هذه العوامل فعالة في تحفيز الفرد لألداء ،في التغير الثابت في االتجاه نحو العمل 

أما ، لعوامل الداخلية المتعلقة بالعمللذلك سميت بالعوامل الدافعية أو با، األفضل وبذل الجهد 
، واإلشراف، تعليمات المؤسسة واإلدارة" ي العوامل التي لها عالقة باالستياء في العمل فه

ليل وبما أن لهذه العوامل تأثير  ق، " وظروف العمل المادية ، العالقات االجتماعية، رواألجو
 سميت بالعوامل الصحية موازاة لالستخدام الطبي والذي لكلذ، على اتجاهات العمل اإليجابية

  . يعني المنع والتحوط

  :)  look (  )1976 - 1969" ( لوك " التعارض التي طورها أو :  نظرية القيمة - 3 

تقول أن الرضا الوظيفي للفرد أو عدمه عن بعض الجوانب المهنة يعكس حكماً ثنائي 
 و أهمية ما _ التعارض المدرك بين ما يريده الفرد و ما يتحصل عليه بالفعل  :  و هماالقيمة

  .  و يقوم به يريده الفرد
لكلي للفرد هو عبارة عن مجموع كل هذه المظاهر المتعلقة بالرضا الوظيفي فالرضا الوظيفي ا

، فإنه بالنسبة للفرد أي مظهر من  بعبارة أخرى،مضروب في أهمية ذلك المظهر لذلك الفرد
 يمكنه أن يكون مهماً جداً لهذا الفرد ، بينما ليس كذلك لفرد آخر، ) مثل الترقية ( مظاهر العمل 

كشرود ، ( " أهمية المظاهر بالنسبة للفرد× مجموع المظاهر – رضا كلي  "و المعادلة هي 
1995 : 453 – 456 ( .  

  : نظرية التأثير االجتماعي – 4

نظرية للرضا الوظيفي تخلو من مفهوم  )1978(عام    "سالنسايك، و بيفار" قدم كل من 
ة قد تكون ناتجة عن رد فعل  وفكرتها األساسية هي أن استجابة الفرد العاطفية للوظيف،الحاجة 

 أخرىعبارة ، بزمالء العمل للوظيفة كما أنها أيضا نتيجة للخصائص الموضوعية للوظيفة نفسها
ولكنها تتأثر أيضا ،  الوظيفة على أساس الخصائص الموضوعية للوظيفة فقط دراكاتإال تقوم ،

 إلى نفس الوظيفة ينظرن  وبالتالي يحتمل أ،رات اجتماعية في مكان العملثوبدرجة كبيرة بمؤ
 : 1995، كشرود (بطرق  مختلفة طبقا للكيفية التي يستجيب بها زمالء العمل إلى الوظيفة 

426( . 
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  نظرية العملية المناوئة   - 5

  الفسيولوجيةمن خالل نظريته للرضا الوظيفي على دور العمليات   )1978(عام  " لندى" يؤكد  
السبب أي أن ،فسيولوجية في الحفاظ على حالة وجدانية متزنة في الحفاظ على دور العمليات ال

لفرد ا وسوف يتغير رضا ،ويشمل الجهاز العصبي المركزي، للرضا هو فسيولوجي يساسألا
 فمثال تبدو الوظيفة أكثر تشويقا ،الوظيفي خالل فترة من الزمن حتى ولو كانت الوظيفة ثابتة

 يقترح بأن هناك لندى  إال أن ، بعد عدة سنواتف ذلك لكن يختلخالل األسابيع القليلة األولى 
 وما دام الرضا وعدم ة،نمتزآليات داخل األشخاص تساعدهم على المحافظة على حالة وجدانية 

ويعتقد أن هذه اآلليات تلعب دورا في ،  من االستجابات االنفعاليةاءالرضا هما إلى حد كبير جز
 ، شير إلى العمليات المناوئة أو المضادة للتعامل مع االنفعال  والعملية المناوئة تالوظيفيالرضا 
ن هناك استجابة فسيولوجية تعارض أو تناوئ هذه إف، اإذا كان الشخص مسرورا جد، فمثال

 فالحالة الوجدانية ، ترجع الفرد إلى الخلف إلى مستوي محايدأنالحالة الوجدانية وتحاول 
حال  ت مفيدة لهم في أي على أنها مضرة باألفراد وليسالمتطرفة سالبة أو موجبة ينظر إليها 

حاالت ال  تستعمل الميكانزمات اآلليات الفسيولوجية لتقي الشخص من هذه ،ل وامن األح
  بأن السبب الذي يجعل األفراد يختلفون في رضاهم الوظيفي هو  )لندى(  ويقترح ،المتطرفة

 . ) 463 : 1995، كشرود ( لوقائيةاولوجية أنهم يختلفون فيما يتعلق بمرحلة وظائفهم الفسي

  ) :االتساق(نظرية الثبات  -6 

 تقدير ىوتهتم بالعالقة بين مستو،  ) 1976(عام  "  كورمان"تم تطوير هذه النظرية من قبل  
 ،هناك عالقة موجبة بين االثنين ،  وبناء على هذه النظرية ،الذات للعامل واألداء الوظيفي 

مال ذوي التقدير العالي للذات يرغبون في أداء عملهم على مستويات عالية إضافة إلى أن الع
 وهناك ثالث ،أعمالهم على مستويات منخفضةتكون بينما العمال ذوي التقدير المنخفض للذات ،

  : أنواع من تقدير الذات مهمة لألداء الوظيفي وهي 
  . حول نفسه عام الذي يعني شعور الفرد ال: تقدير الذات التأثير المزمن  -1
الذي يعني شعور الفرد حول نفسه في موقف معين  كتشغيل آلة  : الموقفيتقدير الذات  -2

 اآلخرينأو مخاطبة 

بنفسه بناء على توقعات الذي يعني كيف يشعر الفرد : تأثر اجتماعيا متقدير الذات ال  -3
و ، نممز تقديره الذات الى بزيادة مستووباإلمكان تحسين أداء العامل وذلك ،اآلخرين

                 : لذلك تينطريقهناك 

شات العمل أو في جماعات لعمال فكرة دقيقة حول قواهم خاصة في ورل ىتعط : األولى
) أو العمال(عامل  وهذه األفكار يعتقد أنها تزيد من مستوى تقدير الذات وذلك بإبالغ ال،الحساسية

  .جيدعن قواه العديدة وأنه شخص 
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 فهذا النجاح يعتقد أنه ، لعامل مهمة سهلة جدا يكون من المؤكد النجاح فيها تعطى ل : الثانية
الذي قد يزيد بدوره من األداء والذي يؤدي بدوره إلى زيادة في ، اتيزيد من مستوى تقدير الذ

  ). 467 : 1995، كشرود (وهكذا ، مستوى تقدير الذات 
  ) measly(  )  ماسلو ( نظرية التدرج الهرمي- 7

 أحد الرواد األوائل العاملين في حقل الدافعية والحاجات اإلنسانية )أبراهام ماسلو(ر يعتب
 فهي تصنف الحاجات األساسية في سلسلة "إن نظرية الحاجات لماسلو تهدف لتحقيق هدفين ، 

 إن نموذج ماسلو ، " وتربط هذه الحاجات بالسلوك العام للفرد من ناحية ثانية، من ناحية 
وكذلك يتكون من ، تدرجة يتألف من خمسة مستويات من الحاجات اإلنسانية للحاجات الم

.                            باع هذه الحاجات يؤثر في أهميتهامجموعة من الفرضيات تتركز حول كيف أن إش
  : المستويات الخمسة للحاجات هي 

اجة إلى الطعام والماء واألكسجين هي الحاجات األساسية مثل الح و:  الحاجات الفسيولوجية -1
وهذه الفئة من  ) 35 : 1982، زهران  (  .والراحة والنوم والسكن والجنس واإلشباع الحسي

الحاجات هي التي تتصدر قائمة الحاجات المختلفة في حالة عدم إشباعهم فمنتهى أمل الفرد الذي 
جات يعتبر ضروريا للحفاظ على بقاء  وإشباع هذه الحا، شديدة أن يجد مكانا دافئا  ببرودةيشعر 

ن هذه الحاجات فطرية عامة يشترك فيها جميع األفراد إو، الفرد وكذلك الحفاظ على نوعه 
  . )45 : 1999، الحلو (  اتهم وأجناسهم وأعمارهم وثقافتهمبغض النظر عن اختالف بيئ

مئنان أو االستقرار  األمن والسالم واالطىهي تمثل حاجات الفرد إل و:  حاجات األمان -2 
شكل الرغبة في ، على سبيل المثال ، والتخلص من المرض أو التهديد من قبل مصدر معين

أو الرغبة العقلية في وجود عالم منظم يمكن التنبؤ ، ) توفير وادخار (مين االقتصادي أالت
 1999، الحلو (.  إلى األمن بعد أن تشبع نسبيا الحاجات الفسيولوجية ة  وتبرز الحاج،بأحواله 

 :45        (                   
يشترك جميع أفراد النوع البشري في الحاجة إلى االستجابة :  حاجات الحب واالنتماء -3

 من أهم  هي و،بل االجتماعي واألصدقاء والشعبيةالعاطفية والحب والمحبة والقبول والتق
أن كل فرد يسعى إلى أن ينظم إلى  وال شك ،فرد النفسيةالحاجات النفسية الالزمة لصحة ال

 واألهواء ويجمع بينهم مه من حيث الميول والعواطفؤجماعة وإلى بيئة اجتماعية صديقة تال
 وهؤالء األفراد الذين يشبهونه ويشاركونه في صفاته  وعواطفه يستجيبون بسهولة ،ا متينارابط

     . )35 : 1982، زهران (  ويسعدهم ويسعد بهم، لعواطفه 
وتشمل الحاجة للشعور الشخصي باإلنجاز أو الثقة بالنفس وكذلك الحاجة :  حاجات الثقة -4

 وتمثل هذه الحاجات رغبة الفرد في احترام الذات أو النفس ، للتميز واالحترام من قبل اآلخرين
 رغبة تعكسإن هذه الحاجات ،   احترام اآلخرين أيضاوكذلك رغبته في، واحترام اآلخرين له 
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األهمية والقيمة بحيث آلخرين بتلك افي الشعور بأهميته وقيمته لآلخرين ومن ثم اعتراف الفرد 
و أن يستند ذلك االحترام والتقدير ، بذلك فيمنحونه االحترام والتقديرويقرون له ، يرونه كذلك

ز والتي تعكس إمكاناته وقدراته على اإلنجا، لكها الشخصعلى القدرات الفعلية والحقيقة التي يمت
    .والعمل

، لتحقيق طاقاته وإمكاناته الكامنةوهي الحاجات التي تدفع الفرد : حاجات تحقيق الذات -5
 ،) يكون الفرد ما يستطيع أن يكون أن(  لتحقيق الذات بقولهى عن هذا المعن)ماسلو(ويعبر 

 ،ية وحدودهاالفرد بإمكاناته الذاتويعتمد تحقيق الذات أيضا على الفهم أو المعرفة الواضحة لدى 
 : 1999، الحلو ( أن يعرف أنه يفعله بكفاءة وإتقانفعله قبل يفال بد أن يعرف الفرد ما يمكن أن 

 وذلك من خالل أداء العمل الذي يتوافق مع قدراته ومؤهالته وميوله واتجاهاته ،)46
تحديه فالفرد يرغب في تأدية األعمال التي يحبها وترضي رغباته وطموحاته و، واستعداداته 

المجال األساسي لتحقيق  ويعتبر عمل الفرد هو ،التالي إشباعا داخلياً لمكنوناتهوتحقق ب، وإبداعه 
ن كان ذلك العمل ال يوفر أجواء مالئمة لتحقيق ذات الفرد فهذا من شأنه أن يخلق إف، ذلك

ستلزم توترات نفسية حادة للفرد تمارس عليه ضغطا مستمرا قد يؤدي به إلى اإلحباط لذلك ي
تخصصه العلمي وضع الفرد في المكان أو العمل الذي يتناسب مع ميوله واستعداداته ومؤهالته و

بأن الحاجة إلى تحقيق الذات هي الحاجة الوحيدة التي ال )  ماسلو  (ويعتقد، أو الفني أو المهني
مل الذي يقوم إن كان الع)  ماسلو  (و يرى،  يمكن أن تصل إلى اإلشباع التام إلى نهاية الحياة

اجاته فإنه يكون غير ، أما إذا أشبع العمل بعض حشبع حاجته يكون راضياً عن وظيفتهبه الفرد ي
  . راض عن عمله

 أن كالً منها قد ركز االهتمام على جانب من  أرى  خالل العرض للنظريات السابقةمن 
القة مع الزمالء، و العالقة مع الناحية المادية، الراتب، المكانة الوظيفية، الع: جوانب العمل مثل 

و لكنها أيضاً تجاهلت كيفية ،  كانت أكثر النظريات شموالً )ماسلو( و أن نظرية ،المشرفين
، و يكمل بعضها البعض في   معاًتتضافرإشباع الحاجات و على ذلك نجد أن النظريات جميعاً 

 و الحاجات العضوية، و  و اإلنسان يتكون من مجموعة من الغرائز، تفسير الرضا عن العمل
لكي يحصل التوافق البد لإلنسان من إشباع هذه الغرائز و الحاجات العضوية بشكل صحيح ال 
يتعارض مع إشباعات غيره، لذلك كان البد من مقياس لتنظيم العالقات بين الناس بحيث يضمن 

ن، فإن األحكام ن ترك وضع هذا المقياس لعقل اإلنساإلكل إنسان حقه في الحياة الصالحة، و 
المتعلقة باألفعال و األشياء الالزمة لإلشباع تكون مختلفة، و متناقضة، و متفاوتة، و متأثرة 

  بالبيئة، و ذلك نتيجة التفاوت بين غرائزهم و حاجاتهم العضوية، لذلك فإن المقياس و النظام 
بشر و لكل زمان و الصحيح هو كتاب اهللا و سنة نبيه عليه الصالة و السالم الصالحة لكل ال

 .مكان 
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الصحيح هو كتاب اهللا و سنة نبيه عليه الصالة و السالم الصالحة لكل البشر و لكل زمان و 
  .مكان 

 و األداء الوظيفي بالرضاعالقة ضغوط العمل : تاسعاً 

 و إمكاناته الخاصة إلى ، العمل الذي يمارسه الفرد  حجميفترض أن يؤدي التوافق بين
و الشعور بالرضا في حين أن عدم التوازن بين تلك األطراف يؤدي إلى زيادة ارتفاع األداء 

لوجود عالقة بين   و إلى تدني عامل الرضا لديه ة الضغوط على الموظف بوصفه فرداًحد
 حيث يدل وجود مستوى أداء منخفض على وجود حاالت من  ،الضغوط و مستوى أداء العاملين

و بالعكس إذا كان ،  ودية القدرة و التأهيل و المهارةد بسبب مح الضغوط بمستويات عالية
مستوى الضغوط منخفضاً فإنه يدل على زيادة أداء العاملين بشكل طبيعي ، هذا مع األخذ في 
االعتبار أن تلك العالقة العكسية ستكون متذبذبة بناء على اختالف شخصيات العاملين و 

  .  استجاباتهم للعوامل المؤثرة
 حيث تؤكد بعض ،ة الحال سيؤثر على التكلفة اإلنتاجية في المؤسسات المعلوماتية و هذا بطبيع

 السلبية و التكلفة الدراسات العلمية على وجود عالقة طردية تناسب بين مستوى الضغوط المهنية
ية تزداد مع نألن العالقة الرابطة بينهم عالقة منح) U(، تتمثل في شكل حرف الناتجة عنها
لضعف الوالء الوظيفي  و هذا راجع ،ية إلى زيادة التكاليف اإلنتاجيةلبة مؤدالضغوط السا

تغيب عنه، و تأخر إنجاز  الفرص للاستغاللالذي يتسبب في قلة الدافعية للعمل و وللعاملين
 الحرص على تطوير الذات عدم الحرص على إنجازها على الوجه المطلوب، و قلةو، األعمال
عدم المرونة في التعامل معهم انية مع الزمالء و المستفيدين وقات اإلنس، و اختفاء العالو المهنة

قلب ، و اضطرابات الهضم أو بسبب التأثيرات الجسمية التي أوجدتها ضغوط العمل كأمراض ال،
االستقرار، و ، و عدم ها أو النفسية كالشعور باالكتئاب، و القلق، و الروماتيزم  و غيرو القرحة

ية، و أهمية الدور الذي ، و الكآبة و الشك بالقدرات الذات و اإلحباطاضطرابات شخصية،
  .، و الشعور باالضطهاد يقدمونه

و يفسر ذلك الدراسات الوجدانية التي تعتقد أن الضغوط تفرض على الفرد أن يكون متجهاً 
 ، مما يجعل من مصادر الضغوط و إلى التكيف معهابحواسه و طاقته النفسية و العقلية إلى

إليجادها نوعاً من المضايقة و اإلحباط الذي و ذلك ،  شديدالصعب عليه أن يؤدي عمله بانتباه 
 ، 1999: عمر(  للعمل وعليه ينخفض مستوى األداءيؤثر سلبيا على الحالة المزاجية و الدافعية

296( . 

داء و و في االتجاه المعاكس أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين األ
العاملين أيضاً يقل ضغوط العمل ، عندما يكون مستوى ضغط العمل منخفضاً جداً أو منعدماً فإن 
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 أما في مستويات الضغوط المتوسطة فإن ، النعدام النشاط أو الدافعية لهم، و ذلكمستوى أدائهم
ضغط في حقيقة األمر يوجد مستويات  تحسين مستوى أدائهم ، ألنهعلى  سيحرصونن يالعامل

، لذلك عندما ترتفع مستويات ضغط العمل إلى أقصى كن أن تعمل بوصفها مثيراً لألداءمعينة يم
نتيجة لتكريس الفرد قدراً من جهده ، الدرجات فإن األداء ينخفض مرة أخرى بصورة ملحوظة 

 ، و عندما يستمر الضغط  بدالً من توجيه جهده نحو األداءو طاقته لتخفيف الضغط الواقع عليه
، و تظهر ة التغيير قبل أن يصيبه االنهيارعلى المستوى العالي فترة طويلة يشعر الفرد بضرور

 : الهادى( في هذه المرحلة أعراض متعددة أهمها العدوانية و التخريب أو ترك العمل و الغياب 
1995 ، 110( . 

 ،داء الوظيفي  عدم وجود أية عالقة بين الضغوط و األ ،في حين تؤكد دراسات باحثين آخرين
 و بين المنظمات التي و أصحاب هذه االتجاهات يزعمون أن األفراد قد أبرموا عقداً نفسياً بينهم

بكفاءة ، و ذلك في يؤدون عملهم ، و بمقتضى هذا العقد فعليهم أن يقدموا جهودهم و  يعملون بها
من الوعي لدى األفراد مقابل ما يحصلون عليه من أجر و مميزات ، حيث يمثل هذا العقد نوعاً 

، ألن تجاوبون معها أثناء أدائهم للعمل، و ال يلضغوط الملقاة على عاتقهميجعلهم ال يتأثرون با
، و هم التام بين العمل و حياتهم الخاصةالتهيئة النفسية السالفة أوجدت لديهم القدرة للفصل 

  . ) 297 ، 1999 : عمر(  يتوجهون للعمل إلتمام شروط العقد
لعمل باألداء  من العرض السابق أن الدراسات التخصصية التي تناولت عالقة ضغوط اظ نالح

 و لتفسير هذا الخالف ، لعدم اتفاق نتائجهاعليها  االعتماد ، و ال يمكن ما زالت غير مستقرة
، و يحكم عالقاتها باألداء مثل يتحدد من مستوى الضغط و نوعهيمكن القول أن مستوى األداء األ

ض عبء العمل أو زيادته، حيث يالحظ أن مستوى الضغط المنخفض على الفرد يؤدي إلى انخفا
هاد عند تأدية  أنه ال يشعر بالمعاناة أو التوتر أو اإلج حيث ،المحافظة على نمط محدد من األداء

حيث يحفز الفرد و ينشط عندما يواجه زيادة في ضغوط ،  و العكس صحيح ، المهام و الواجبات
ة لمحاولة حل مشكلة  يرفع مستوى أدائه فقد تساعده على خرق أساليب و نشاطات مبتكرالعمل و

 كانت مستويات الضغوط التي يواجهها عالية جداً فإن  إن و لكن في المقابل، صعبة يواجهها
غير التأثيرات السلبية تبدأ بالظهور كالشعور باإلجهاد أو عدم الرضا أو ترك العمل أو الغياب 

 .و يظهر كذلك بعض السلوك العدواني مثل التخريب و االعتداء و ما شابه ذلك ، المبرر

عالقة الرضا المهني باألجور " يالحظ أن هناك بعض المتغيرات األخرى لم يتم ذكرها و منها و
و عالقة الرضا الوظيفي بمدى مناسبة مهنته لقدراته و ميوله _ و الرواتب التي يتقاضاها الفرد 

و عالقة الرضا الوظيفي بطبيعة العالقة و التفاعل بين الفرد و العاملين معه داخل _ و طموحاته 
  " .المؤسسة التي يعمل بها 
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 استراتيجيات التعامل مع ضغوط العمل : عاشراً 
  :و من أبرز تلك االستراتيجيات للتعامل مع ضغوط العمل 

  الرجوع إلى الدين -1

، و تجاوز المواقف الضاغطة باإلكثار من الهدوءحي و االنفعالي و الرضا و للدعم الرو
 الذي يضفي على النفس الهدوء و السكينة ، و  ،العبادات و الدعاء المتصل باهللا سبحانه و تعالى

ن الَِّذين آمنُواْ وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللِّه َأالَ ِبِذكِْر اللِّه تَطْمِئ" يزيد الفرد قوة على تحمل الضغوط 
ا  " :تعالى و قول ) 28: الرعد ( "  الْقُلُوباللِّه م ِمن لَمَأعِني ِإلَى اللِّه وزحثِّي وا َأشْكُو بقَاَل ِإنَّم

 ونلَمنكًا  (،  ) 86: يوسف " (  الَ تَعِعيشَةً ضم لَه ن ِذكِْري فَِإنع ضرَأع نم124: طه  ( )و 
 الحنيف ، ألن اإليمان أعظم لول ينبغي أن تستمد من الدين اإلسالمي، لذلك فإن جميع الح) 

 و بعرض منطقي ) مدارك السالكين (في كتابه ) ابن الجوزية ( و في هذا الصدد يكشف ،دواء
حلول التي تحقق السعادة لإلنسان في الدارين في الدنيا و الاستداللي و مشوق في الوقت نفسه 

فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك  (م لحكم اهللا تعالى الكوني القدري أن تبدأ بالتسلي"  ،اآلخرة
. )65: النساء  ) ( ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي َأنفُِسِهم حرجا مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليما   

 الصبر و إنه زلاعظم منأمام أحمد رحمه اهللا تعالى من ثم الصبر على ذلك القدر ، الذي يعده اإل
واستَِعينُواْ ِبالصبِر والصالَةِ "  موضعاً في القرآن الكريم 90واجب على الفرد لذكره في نحو 
 لَى الْخَاِشِعينةٌ ِإالَّ عا لَكَِبيرِإنَّهو قوله تعالى  ) 45: البقرة  ( "و " :ربا صمو ِبراصِإالَّ ِباللّهِ و ك

ونكُرما يمٍق ميِفي ض الَ تَكو ِهملَيع نزالَ تَح127: النحل  " ( و. (   

و بها تتحقق ،  الرضا و هي مرتبة أعلى و غايتها التسليم لقضاء اهللا و قدره  ،و يلحق بالصبر
، و ، و عافية، و غنى ل من صحةاألفضالطمأنينة القلبية و السكون إلى أن اختيار اهللا للعبد هو 

و الذي نفسي بيده ، ال يقضي اهللا لمؤمن قضاء : "  كما قال النبي صلى اهللا عليه و سلم ،أوالد 
إال كان خيراً له  إن أصابته سراء شكر ، فكان خيراً له  و إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً 

الطبيعة ، و يجد العبد من خالله مة لمقتضى ء، و في ذلك مال"  لمؤمن لله و ليس ذلك إال 
 و حياة القلوب و التخلص من الشر الذي ينبعث ، و قرة العين، و سرور النفس ،حالوة اإليمان

ابن القيم الجوزية ( ى ما فاته و ال يخاف على ما أتاه فال يأسى عل،من عدم التسليم هللا و أحكامه 
   ).178  - 152 :هـ1408 ،

  :  الرياضة و الهوايات  الكشف الطبي و ممارسة -2

، و من ثم فإن الكشف الطبي لعمل له تأثيرات سلبية على الصحةإن التعرض المستمر لضغوط ا
الدوري يعد بداية إجراءات التخلص من ضغوط العمل و معالجة نتائجه الصحية في اتخاذ 

الع عن مع محاولة تكوين عادات صحية سليمة كاإلق، اإلجراءات الطبية المناسبة حيالها 
  .، و محاولة تخفيف الوزن ل من شرب المنبهات من شاي و قهوةالتدخين ، و التقلي
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ة فوائدها في المحافظة وفيما يخص ممارسة الرياضة فال بد أن يكون لدى الجميع ثقافة في معرف
 ألن التمارين ،وتقليل من شدة التوتر الناتج عن الضغوط ، وتجديد النشاط، على الصحة
وتزيد من النشاط ، ة تقلل نسبة اإلندروفين في الجسم من تفاعالت فيزيائيتنتجهما الرياضية و

 .وتحسن الصحة وبالتالي التقليل من الضغط العصبي 

ممارسة الهوايات من أعمال يدوية أو ،  تخفيف ضغوط العمل وتحسين الصحةفييساعد مما و
و أي مهام أخرى من شأنها ، أمهنية االهتمام بزراعة المنزل أو االنضمام إلى بعض الجمعيات ال

   .أن تتيح للفرد االندماج في حياة خاصة به تخلصه من الضغوط 
تتكون هذه اإلستراتيجية من عدد من حيث ،  تغير مفهوم فلسفة الحياة وإعادة بناء الذات -3

  : اإلجراءات تشمل اآلتي 

  .  إعادة التفسير اإليجابي - ا
  . اؤل  و التف التفكير االيجابي– ب
 وهي إستراتيجية تسعى إلى تعديل سلوك الفرد في :تغيير نمط السلوك من خالل التدريب  - 4

ما استجابته لمصادر ضغوط العمل من خالل الممارسة لتحقيق التغير المطلوب والتي تتناول 
   : يأتي 

 إجازة بجانب، بالحصول على فترات راحة مناسبة خالل وقت العمل  : الراحة واالسترخاء -أ
  ،مع ضرورة عدم التفكير في المشكالت التي تزعجه، رسمية بعيداً عن جو العمل وضغوطه 

 ويتطلب االسترخاء البعد عن كل ما ،لرياضة المحببة إلى نفسهألنشطة ااوممارسة الهوايات و
  . حتى يعيد الجسم إلى توازنه الطبيعي ، يجعل الفرد يتذكر الضغوط 
  ،من دون التمتع بها يزيد مستويات التوتر النفسي والعصبي، خاطئة إن قضاء اإلجازة بصورة 

 ودعا خبراء الجمعية الملكية في لندن المؤسسات ، النفسية والمزاج  الحالة بدال من أن يحسن
وعدم السماح لهم ، والشركات إلى التأكيد على موظفيها ألخذ اإلجازات المقررة لهم بالكامل 

 كما أن  ، تتأثر إنتاجية العمل بسبب اإلجازات المرضية المتكررة حتى ال ؛بالعمل المرهق
  .ويدخل البهجة والسرور إلى النفس ، التمتع باإلجازات يغير من نمط الحياة 

وفيما يتعلق باالسترخاء للتغلب على ضغوط العمل أكدت عدة دراسات عرضت حديثاً أن العالج 
 المناعية للجسم ويقلل حاالت التوتر التي يتعرض يحسن من وظيفة الخاليا، بالتدليك و المساج 

 خاليا الدم البيضاء في ةلها اإلنسان ألنه يقلل من هرمونات التوتر لدى الشخص وزيادة كمي
،   االكتئاب و فإنه يوصف عالجاً وقائياً للحفاظ على الصحة واجتناب حاالت القلقذا، ل جسمه

ة أو أي منبهات أخرى تمنع الفرد من الحصول كما ينبغي تفادي شرب كميات كبيرة من القهو
     .  على االسترخاء المطلوب
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  محاولة إجبار الذات على عدم االنفعال واالنتظار للوقت المناسب :التريث وكبح الغضب -ب
وبالرغم من أن هذه اإلستراتيجية تبدو سلبية إال أنها تجعل سلوك الفرد موجهاً ،  وعدم التسرع

وتحقق له االسترخاء والتأمل في مصادر الضغوط  ، لية مع الموقف الضاغطنحو التعامل بفاع
مما  ، ومراجعة النفس دون انفعال ، ومسبباتها والعمل على التقييم الهادئ الموضوعي لها

يكشف عن األخطاء الحقيقية للضغوط أو حجمها الحقيقي الذي يريح الفرد في النهاية في التعامل 
 الطريقة أيضاً في مساعدة الفرد على تحقيق أهدافه في العمل  وتفيد هذه ،مع الضغوط

  . والمحافظة على عالقته الشخصية
وإن كانت هذه  ، وهو قبول الواقع ومعايشته كما هو و االعتراف به  :االستسالم والقبول -ج

د على تغيب فيها فاعلية حل الموقف إال أنها تساع، اإلستراتيجية تتضمن موقفاً سلبياً من الفرد 
 وتذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره  ، فما مضى فات، التخلص من تخفيف الضغوط

كما ،  العمل ويبدد الجهدعنويولد العجز  ،  لإلرادة وتبديد للحياةل به قت ،والحزن على ما جرى
وقضي  وكتبت المقادير ورفعت الصحف أن على المؤمن اإليمان بقضاء اهللا والقدر،جف القلم

" ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن نبرأها "  ،األمر
وبذلك تهدأ  ، ،فما يصيب اإلنسان في حياته هي مقادير من عند اهللا سبحانه وتعالى)22:الحديد (

 المكتوب ، ألنه تقدير فسيقع، ألنه مهما فعل الفرد  ، وترتاح النفس النفس ويسكن الغضب
  . ال سيما إذا أخذ اإلنسان باألسباب ، يمالعزيز الحك

إما للحصول ، ويتمثل في البحث عن المساندة الجماعية من قبل الفرد  :التأييد االجتماعي - 5
أو ،  إليجاد أساليب لحلها  ، التي تسبب الضغط على المعلومات التي تساعد على فهم المشكلة

 بإقامة عالقات صداقة حميمة مع أفراد  ،النفعال على تحمل موجة اه للمساندة العاطفية التي تعين
  .يشعر باالرتياح لهم ويثق باتزانهم وصحة حكمهم على األمور

 بعد فشل جميع المحاوالت السابقة حين ةاإلستراتيجيتستخدم هذه  : فرص العمل البديلة - 6
 ،  نقطة خطررب به منتقد تعدت الحد و أنها تق، يعتقد الفرد أن ضغوط العمل الواقعة عليه 

لتغيير الموقف كله هو الحل ، ومن ثم فإن ترك العمل والبحث عن فرصة عمل أخرى بديلة 
    .الوحيد

عندما ال تجدي ، يلجأ الفرد إلى هذا األسلوب  :طلب المساعدة من المتخصصين - 7 
جز ن الضغوط قد تكون من الحدة بحيث يعأحيث  ، المحاوالت السابقة في إعادة بناء الشخصية

ساعدة المتخصصين في معالجة  مالشخص عن مواجهتها باألساليب السابقة مما يحتم طلب
ومن أعراض الضغوط التي يقرر الفرد بعدها اللجوء إلى ،   أطباء علم النفس  مثل الضغوط
  :ما يأتي مختص 
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آالم و، والتهاب المفاصل،  شعور الفرد باألعراض العضوية والنفسية الشديدة كأمراض القلب-أ 
   . االكتئاب، و واالضطرابات الجلدية،  واالضطرابات الهضمية ،الظهر

 من جراء ضغوط  ، طول المدة التي يتعرض لها الفرد لالضطرابات الصحية والنفسية-ب 
  .  عدم القدرة على األداء بشكل سليمبالشعور العام  و ، العمل

أو اإلخفاق في العمل أو الحياة ، ط  عدم القدرة على التخلص من المشكالت المسببة للضغو-ج 
  . بصفة عامة بسبب الضغوط

أو مع أشخاص آخرين  ، مثل الرؤساء ،  صعوبة االنسجام مع أشخاص محددين في العمل-د 
  . بشكل عام

 أو القنوت من الحياة  ، الشعور بالفشل واإلخفاق في تحديد األهداف الشخصية أو العملية-هـ
لفرد من كثير من أنشطة الحياة التي كان لترتب عليه االنسحاب مما ي، والرغبة في الموت 

  . يمارسها من قبل في دوامة الضغط
واجب استشارة خبير نفسي للنصيحة ال  ، فمن فإذا كان الشخص يعاني مثل هذه األعراض

   . وطلب العون 
ات يبقى على المؤسس، والت الفردية السابقة لتقليص ضغوط العمل اإلى جانب كل المحو

 لتحفيز العاملين  ،ولياتها بشكل مباشرئيقع في نطاق مس،  جداً ا مهماو المنظمات الوظيفية دور
و ، ن الحد من مشكالت العمل و ضغوطه أو حملهم على الوظائف الموكلة إليهم بنجاح ، حيث 

،  مل في بيئة العمنطقياً يرجع بالدرجة األولى إلى دور المشرفين، تقليصها في مساحة محدودة 
، و عدم االعتماد على قدرات الموظفين الذاتية  و مستوى خبرتهم، و فهمهم ألبعاد هذه القضية

    .فقط للتكيف مع ما يواجهونه من صعوبات وظيفية
 بإدراك اإلدارة لمتطلبات العاملين بوصفهم بشراً لهم  ،يبدأ التخطيط لمعالجة ضغوطات العملو

ها من المؤسسات التي يعملون بها ، لذا فإن التخطيط احتياجاتهم التي يعملون على تلبيت
ينطلق من تحليل مبادئ المؤسسة وفلسفتها التي تؤمن بها في ، الستراتيجيات معالجة الضغوط 

 لذا فإن أغلب الدراسات التي اهتمت بدارسة ،كبر قدر من إشباع دوافع العاملينلتحقيق أ، العمل 
 والبحثي من دارسة الظاهرة إلى محاولة وضع عالج اتسع مجالها األكاديمي، ضغوط العمل 

وما ينتج عنها من هدر للموارد على المستوى ، للحد من آثارها االجتماعية واالقتصادية
  . المؤسسي أو الوطني 

   المهني الرضاالصحة النفسية و: الحادي عشر 

وحماية ، العمل من تكاليف الحياة التي هدفها كسب الرزق وتنمية الحياة وتطويرها 
ولكن ، فلو رزق اهللا الناس بدون عمل لفسدت حياتهم ، وملل الفراغ ، الناس من فساد البطالة 
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 بسط اهللا الرزق ولو:" قال تعالى ، شغلهم بالبحث عن أرزاقهم في هذه الدنيا حتى تستقيم حياتهم 
  . )27: الشورى " ( لعباده لبغوا في األرض 

و يعول أهله ، و يرضى به ،  ،ى نفسه، و يؤمن حاجاتهلشاب عل يعتمد افمن خالل العمل 
 و ال تقف أهمية ،فالعمل عبادة هدفها تعمير األرض و الكشف عن خيراتها و تحصيل منافعها 

، بل تمتد إلى إرضاء حاجات نفسية و اجتماعية عديدة ، عند تأمين حاجات اإلنسان الماديةالعمل 
ر باالعتماد على النفس، و الشعور بالكفاءة و القيمة، و  الشعو:تقوم عليها صحته النفسية  منها

، من خالل إدراك الفرد لتقدير الناس لعمله و استحسانهم األمن و الطمأنينة، و التقبل و الحب
، يشعر إلنسان يعيش حياة فعالة لها معنى و العمل هو الذي يجعل ا،إلنتاجه و إعجابهم بتفوقه

 : 1988: مرسي ، ( ها السعادة و المكانة االجتماعية يجد فيفيها باالحترام و تقدير الذات و
141 – 142.(   

، أي بكفاية العامل اإلنتاجية ، ة ذات صلة وثيقة بالتوافق المهنيو ليس من شك أن الصحة النفسي
، و الصحة النفسية ليست مجرد خلو الفرد من قاته االجتماعية في مضمار العملو عال

 إلى جانب هذا حالة تتميز بعالمات إيجابية إلى جانب هذه العالمات األعراض الشاذة إنما هي
  . )47 : 1996عوض ، (  السلبية

ة من عوامل تقدمه و فإن تمتع العامل بالصحة النفسي، و التوافق المهني ينمي الصحة النفسية 
العامل في وافق  زاد تكلما، و  الصحة النفسية و التوافق المهني، فالتأثير متبادل بينزيادة إنتاجه

، و كلما نمت صحته النفسية زاد توافقه المهني ألن العامل المتمتع عمله نمت صحته النفسية
بالصحة النفسية حسن الخلق ، حريص على إتقان عمله ، يسعى إلى كسب الخبرات و المهارات 

و أجهزته  على وقت عمله التي تحسن من أدائه و ترفع من كفاءته و تزيد من إنتاجه ، و يحافظ
هن الصحة وت، ، أما عندما  معاملة حسنةهمرؤوسي، و يعامل رؤسائه و زمالئه و و خاماته
  . )143 : 1988مرسي ، (   الخلق و يقل اإلنتاج و يرتفع الفاقد من اإلنتاجفيسوء، النفسية 

  :و من عالمات الصحة النفسية السليمة 
ائه و حيويته و استعداده ، إذ كثيراً ما يكون  قدرة الفرد على اإلنتاج  المعقول في حدود ذك– 1

  . الكسل و القعود و الخمول دالئل على شخصيات هدتها الصراعات
، صالت تتسم بالتعاون و التسامح و الت اجتماعية راضية مرضية قدرة الفرد على عقد ص– 2

أو عدم ، ى الغير اإليثار ال يشوبها التحدي و العدوان و االرتياب ، أو عدم االعتماد المسرف عل
  .  لمشاعرهم االكتراث

حب به بقدر ما يفضل العمل  وال ير ،يضاف إلى هذا أن العصابي ال يحسن العمل الجماعي
بة في التفاهم والتعامل ألنه يجد صعو،  عن الناسهمن والسالمة في ابتعادفهو يرى األ، الفردي

ضى أو ال ير، التي يصل إليها مع الواقعالحلول وغالبا ما ال تتمشى ، فهو دائم القلق، مع الناس
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 ويسوء عمله و إنتاجه إن اضطر إلى اإلسراع والتعجل في ،عنها من يتعامل معهم من الناس
،  وقد يمضي في عمله خوفا أو طمعا،ث مالية أو ضروب أخرى من اإلغراءعمله بتأثير بواع

شعوره العميق بالذنب وحاجته  وقد يؤدي به ،ولكنه ال يلبث أن ينهار بعد وقت قصير أو طويل 
التكاسل أو التغيب أو عدم إصالح عيوبه أو االستهداف سواء عن طريق  نفسه عقاب إلى 

  . ) 48– 47 : 1996، عوض ( للحوادث
 التي تدفع اإلنسان إلى النشاط واالجتهاد والمثابرة  ،ويرتبط العمل بإرضاء الحاجة إلى اإلنجاز

فإذا ما منع من ، تحقيق النجاح والتفوق في اإلنتاج واإلبداع و، من أجل التغلب على الصعاب 
 عوامل تنمية الصحية   من هنا كان التوافق المهني من،شقي في حياته، إرضائه قلق وتوتر 

  . )142 : 1988مرسي ، ( سوء التوافق المهني من عوامل وهنها وانحرافهاو ، النفسية
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  الفصل الثالث

  

  ) السابقة اتالدراس ( 

  
  

  . النفسي اإلرشاد تناولت دراسات   :ً أوال

  

  .  " المهنة عن الرضا "الوظيفي الرضا تناولت دراسات   :ً ثانيا

  

  .  السابقة الدراسات على العام التعقيب   : ثالثاً

  

  .   الدراسة فروض   :رابعاً
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  مقدمة 
يه و اإلرشاد النفسي و المرشد النفسي  التوجتقد تنوعت الدراسات و البحوث التي تناولل

 العينات و متغيرات الدراسة و النتائج و  الموضوعات و األهداف و المدرسي من ناحية
، لذلك نرى أنه من األفضل تقسيم الدراسات إلى عدة أقسام حسب متغيراتها  إجراءات الدراسات

  :ي على النحو التاليو أهدافها و حتى يسهل االطالع عليها و جني الفائدة منها و ه
  . النفسي اإلرشاد تناولت دراسات  -1
 . الوظيفي الرضا تتناول دراسات  -2

  : النفسي اإلرشاد تناولت التي دراساتال :أوالً

   العربية الدراسات : أوالً
  ) 1977 ، رجب ( ةدراس

 مليةعلل عمان في ثانويةال المدارس في الطلبة تقبل مدى معرفة إلى الدراسة هدفت حيث

 ،واإلناث  الذكور الطلبة بين التقبل مدى في الفروق على والتعرف فيها المرشد دور و ،رشاديةاإل
 الخدمات فيها توفر ال التي المدارس وطلبة اإلرشادية الخدمات فيها توفر التي المدارس طلبة وبين

  . اإلرشادية
 إحداها في تتوفر مدارسال من مجموعتين من تتألف ، وطالبة اطالب )366( العينة أفراد عدد كان و

 من امؤلف ااستبيان الباحثة استخدمت وقد ،الخدمات تلك فيها توفرت ال أخرى و ،اإلرشادية الخدمات

  . فقرة )39(
  : التالية النتائج تظهر وقد

  . التقبل من مرتفع أو متوسط على درجاتهم دلت الطلبة من %62 نأ -1
  . اإلرشادية للعملية التقبل من المناسب توىالمس فيهم يتوفر لم الطلبة من %38  أن -2
   إحصائية داللة ذا له يكن لم، واإلناث الذكور بين التقبل مدى في الفروق إلى الدراسة أشارت -3

  ) 1985 ، الريحاني ( دراسة
 في المدرسي المرشد بفاعلية ترتبط التي الشخصية السمات تحديد إلى الدراسة هدفت

 ) 30 ( من الدراسة عينة تكونت و الجنس باختالف السمات هذه فاختال مدى تحديد و األردن
  . فعال غير امرشد ) 30 ( و ،فعاال امرشد

  . للشخصية "كاتل" اختبار استخدم و المرشدين فاعلية لقياس مقياس الباحث صمم لقد و
  : الدراسة نتائج أظهرت و
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 الفاعلين غير المرشدين و ، الفاعلين المرشدين بين إحصائية داللة ذات فردية فروق وجود -1

 اإلثارة، سهل / هادئ غبي، / ذكي متحفظ، غير / متحفظ :هي و للشخصية سمات خمس على

   . اتكالي / مستقل شكاك، غير / شكاك خجول، / مغامر
   فاعلينال غير المرشدين من استقالل و مغامرة و هدوء و ذكاء أكثر الفاعلين المرشدين أن أي
 بين التفاعل إلى ىتعز الشخصية سمات من سمات سبع على إحصائية ةدالل ذات فروق وجود -2

  . الفاعلية و ينالجنس
 .الجنس إلى ىتعز الشخصية سمات في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -3

   )1986خليل ، ( دراسة 
 و ،هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية التوجيه و اإلرشاد في المدارس الثانوية

  .  يواجهها المرشد و التي تؤثر على تحقيق أهداف اإلرشاد و بالتالي على فعاليتهالمعوقات التي
 من المدارس التي يوجد فيها اطالب ) 480(  و امدير ) 24( اشتملت عينة الدراسة على 

  :توصلت الدراسة لعدة نتائج ومنها، و  مدرسة ) 12( و عددها ، ن ون تربويومرشد
 .اإلرشاد عن خاطئة توقعات يحملون ألنهم نييوالترب المرشدين مع متعاونين غير المعلمين نأ -1
 ةيبسر  االحتفاظ عدم المرشد من الطلبة يتوقع أن مثل ، الطلبة عينة بها انفردت معوقات هناك - 2

 اإلدارة من والخوف ،سنا كبرأ ألنه المرشد على مشكالتهم عرض من الخجل كذلك ،المعلومات

  . التربوي دلمرشل زيارتهم عند المدرسية
  ) 1987 ، الزبون ( دراسة

 و ،اإلرشاد في العملية خبرته و ،المرشد عند االتصال مهارة أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
  . األردن في اإلرشادية للعملية المعلمين و المديرين تقبل على العلمي مؤهله

 مجتمع من %75 إلى ةباإلضاف المديرين جميع و المرشدين جميع من الدراسة عينة تكونت و

  .  معلم ) 778 ( عددهم و المعلمين
 الدراسة توصلت لقد و ، اإلرشادية للعملية المرشدين تقبل بمقياس خاصة أداة الباحث استخدم و

  :إلى
 بارتفاع و ،المرشد لدى االتصال مهارة بزيادة يزداد اإلرشادية للعملية المعلمين و المديرين تقبل أن

 ثابت اإلرشادية للعملية المعلمين و المديرين تقبل يبقى و الخبرة سنوات يادةز و ،العلمي مؤهله

  . المرشد جنس باختالف
  ) 1988 ، الهيجاء أبو ( دراسة

حيث كانت الدراسة تهدف إلى معرفة مدى فعالية المرشد التربوي في المدارس 
، ن نحو هذه الفعاليةيترشدن و المسين و المرشدين و المعلمي و ما هي انطباعات المدير،األردنية
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فرداً من المديرين و المعلمين و المرشدين و  ) 320( كانت عينة الدراسة مكونة من 
  . المسترشدين في المدرسة األردنية

مجاالت في تكوين  ) 6( فقرة موزعة على  ) 84( و قد طور الباحث أداة للدراسة مكونة من 
وين المناخ المالئم للمسترشد، و الجدارة المهنية، و  تك"وهى ،   العالقات مع المجتمع المدرسي

و قدرة المرشد على تنمية االتجاهات و المهارات  ، المتابعة، و التشخيص، و خصائص الطالب
   :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج و منهاو لقد ،   عند المسترشدميقو ال

  . المدرسة األردنية   المرشد التربوي لم يصل إلى المستوى المطلوب تربوياً في- 1
نحو فاعلية المرشد ،   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المديرين و المرشدين - 2

  .التربوي  
   ):1990حكيم ، ( دراسة 

 و معلمي و معلمات ،ناظراتالآراء مجموعة من النظار وهدفت الدراسة إلى استطالع 
افظة سوهاج في مصر حول أهمية بمح  ،مدارس الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي

 و بعض القضايا المتعلقة بموضوع ، و الدور الذي ينبغي أن يقوم به المرشد،اإلرشاد التربوي
 و معلمي و معلمات ،مجموعة من نظار و ناظرات مكونة من عينة الدراسة و كانت الدراسة

  . ي مصرمدارس الحلقة الثانية في مرحلة التعليم األساسي لمدينة سوهاج ف
  :هي و نتائج لعدة الدراسة خلصت حيث

  :أهمها من و اإلرشاد و التوجيه خدمات وجود أهمية على استجابتهم في العينة أفراد اتفاق  -1
  . المرحلة هذه أهداف تحقيق على التلميذ مساعدة  - ا
 – الدراسي التأخر – الغياب ( مثل المشكالت من الكثير حول حلول إيجاد في المساهمة -ب

  . مدرسةال في العاملين و ،المعلم و الطالب بين تقع التي المشكالت إلى إضافة ،) الرسوب
  : أهمها من و عديدة وظائف يؤدي أن يمكن اإلرشاد أن على العينة أفراد اتفق -2
  . فيها يعيش التي البيئة فهم و نفسه فهم ىعل التلميذ مساعدة_ا
 لمشكالته حلول إلى التوصل في معاونته و ،حقيقتها على ذاته تقبل على الطالب مساعدة_ا

  . االقتصادية و االجتماعية و ،الدراسية
 . مختصة جهات إلى خاصة مشكالت من يعانون من توجيه -3

  ) 1992 ، األقرع ( دراسة
 المرشد لدور ، المعلمين و المديرين و المرشدين من كل توقعات معرفة إلى الدراسة هدفت

 ( ، امعلم ) 79 ( على العينة اشتملت ، الجنس أو العلمي المؤهل وأ الخبرة أو للتخصص العائد
   مديرة ) 100 (  ، امدير ) 22 ( ، مرشدة ) 94 ( ، امرشد ) 20 ( ، معلمة ) 246
   :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت لقد و
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 ،عليميالت المستوى و ،للجنس ىتعز المعلمين توقعات بين إحصائية داللة ذات افروق هناك أن -
  . الخبرة و

 عدد و ،للتخصص ىتعز المعلمين و المديرين توقعات في إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

  . الخبرة سنوات
 . العلمي لمستوىل ىتعز المرشدين بين فروق توجد ال -

  )1995 ، فريحات داود، (  دراسة
 ،التربوي دالمرش ىلد االتصال مهارات بين العالقة استقصاء إلى الدراسة هدفت حيت

  . المسترشدون يراها كما اإلرشادية الخدمات تقديم في وفاعليته وخبرته ،وجنسه
 والعاشر التاسع الصفين طلبة من وطالبة طالب )200( من تألفت  قد الدراسة  عينة كانت و

 تييمدير مدراس من ةمدرس )40( ىعل موزعون وهم الثانوي والتاني األول والصفين ،ينياألساس

  .لإلناث )20( و للذكور مدرسة )20( منها والثانية ألولىا عمان
 الخدمات تقديم في المرشد فاعلية ومقياس المرشد ىلد االتصال مهارات مقياس الباحث طور لقد و

  . اإلرشادية
  : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 تقديم في وفاعليته ، المرشد ىلد االتصال مهارات بين إحصائية داللة ذا وثيق ارتباط هناك  -

  . اإلرشادية الخدمات
  .الجنس لمتغير ىتعز اإلرشادية  الفاعلية  في إحصائية داللة ذات فروق الدراسة نتائج تظهر لم  -
 هعمل في المرشد نجاح نأل ، االتصال مهارات ىعل المرشدين تدريب برامج ةدزيا ضرورة  -

  . االتصال مهارات ىعل كبيرة درجة إلى يعتمد
  )1998  ، زغاليل ، الشرعة (  سةدرا

 في فعلياً المرشد بها وميق التي والوظائف األدوار عن الكشف إلى الدراسة هدفت حيث

 و الخبرة و والمؤهل والعمر الجنس باختالف األدوار هذه ممارسة تختلف وهل ،المدرسة
 التربية اتيمدير مختلف من ، ةومرشد مرشد )203( من الدراسة عينة تكونت  ، التخصص

 ،الدراسة عينة أفراد ىعل  شاديةإر ممارسة )40( من مكونة ةاستبانه توزيع تم ،األردن في والتعليم
  :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 وضع مجاالت في كانت، والمرشدات المرشدين قبل من الممارسة الفعلية األدوار رثكأ أن -

 ىعل والتعرف ،الشخصية بمشكالتهم يتعلق فيما فرديا الطلبة وإرشاد والتوجيه اإلرشاد برامج
 أهداف لتنفيذ المناسبة األساليب وتحديد ،الطلبة منها يعاني التي والجسمية الصحية المشكالت

   . المختلفة المهن عن بالمعلومات الطلبة وتزويد، اإلرشادي البرنامج
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 في والمرشدات المرشدين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى ) ت ( اختبار نتائج أشارت -

  . دور األربعين أصل من دوراً عشر ألحد ممارستهم
 العمرية الفئات بين صائيةإح داللة ذات فروق وجود، األحادي التباين تحليل اختبار نتائج ينتب -

   . أدوار ثالثة ممارسة ىعل األربعة
  . أدوار خمس سةممار ىعل للمرشدين العلمية المؤهالت بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -
 ممارسة ىعل والمرشدات للمرشدين الخبرة مستويات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

   . دور )40( أصل من أدوار أربعة
  ) 2001 ، النجار ( دراسة

 ىلد وفعاليتها التواصل لمهارات الجوهرية الفروق ىعل التعرف إلى الدراسة هدفت
  . الثانوية المدارس في لمسترشدينا الطلبة نظر وجهة من التربوي المرشد
 )24 ( من طالبة )270 (و  اطالب ) 230( منهم وطالبة طالب ) 500(ىعل الدراسة عينة اشتملت
  .الغرض لهذا أعدها ةاستبان الباحث استخدم ، الثانوية خانيونس مدارس من مدرسة

   :  : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت 
 حسب وظهرت الثانوية المدارس في التربوي المرشد ىدل شائعة تواصل مهارات توجد -

 مهارة – البديل السلوك تعزيز مهارة – الفعال االنتباه مهارة - اإلصغاء مهارة ( التالي الترتيب

  ). األسئلة طرح مهارة – األمل
 المرشد لدى التواصل مهارات في ) 0.05 ( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود  -

 األولى المهارة في المرشدات اإلناث لمهارة ) أنثى ، ذكر ( الجنس لمتغير يتعز التربوي

 ىتعز إحصائية داللة ذات فروق توجد ال األربعة المهارات باقي في و ) الفعال االنتباه(
  .للجنس

 سنوات عدد و التخصص و العلمي المؤهل و جنس من كل لتفاعل إحصائية داللة أثر يوجد  -

  .التربوي المرشد لدى التواصل مهارات على الخبرة
  ) 2004 ، ملكوش ( دراسة

 في الذات كشف لمهارة المرشدين استخدام كيفية فهم في اإلسهام إلى الدراسة هدفت حيث

 عمان في التعليم و التربية مديريات من مرشدة و امرشد ) 36 ( من الدراسة عينة تكونت،األردن

                                                     . العينة أفراد على الذات لكشف نمقياسي تطبيق تم ،الكبرى

   : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت لقد و
  .منخفض الذات لكشف المرشدين استخدام كان -
  .السلبي الجانب في للذات كشف أقل و ، اإليجابي الجانب في الذات كشف أكثر كان -
  .المرشدات قبل من الذات كشف من لىأع المرشدين قبل من الذات كشف كان -
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  . المرشد لخبرة ىتعز الذات كشف في فروق وجود عدم -
  .ةاالجتماعي للحالة ىتعز الذات كشف في فروق وجود عدم -
  . للعمر ىتعز الذات كشف في فروق وجود عدم   -

  األجنبية الدراسات : ثانياً

  )  SCHMIDT, STRONG , 1970( وسترونج تدشمي دراسة
  ت الدراسة إلى معرفة أثر الخبرة في فعالية المرشد الذكر في العملية اإلرشاديةهدفحيث 

 سنة على حاصل األول : تأهيلهم في نيمتدرج ذكور مرشدين ) 6 ( من الدراسة عينة تكونت

 على حاصل الرابع و ،اإلرشاد في عليا دراسة ثانية سنة الثالث و الثاني و ،اإلرشاد في عليا دراسية

 شهادة على حاصل الخامس و ،اإلرشاد في خبرة سنوات ثالث مع اإلرشاد في الوريوسبك شهادة

 هم و خبرة سنوات خمس مع النفسي اإلرشاد في ةالدكتورا شهادة على حاصل السادس و ،ةالدكتورا

  . " مينيسوتا " جامعة من
ي يمتلك خبرة و أن المرشد الذ، في فعالية المرشد اأن للخبرة أثرو لقد توصلت الدراسة إلى 

لك الخبرة بأنه ت و لطيف بينما يتميز المرشد الذي ال يم، و واثق من نفسه،يتميز بأنه محبوب
  .  و غير فعال، و غير واثق من نفسه، و غير مطمئن،متوتر
  )  WITTMER , LISTER , 1971 ( ليستر و وتمر دراسة

 سمات و للمرشد اديمياألك التحصيل بين العالقة دراسة إلى تهدف الدراسة كانت حيث

  . آخر جانب من المشرفون يدركها كما المرشد فعالية و ،جانب من الشخصية
 إحدى من العليا الدراسات طلبة من ، امتدرب امرشد ) 35 ( من مكونة الدراسة عينة كانت

  . األمريكية اتجامعال
 اإلرشادية الفاعلية وىمست لقياس المرشد تقدير اختبار و للشخصية "كاتل" اختبار الباحث استخدم

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه إلى الدراسة توصلت لقد و ، المشرفون يدركها كما

  . للشخصية كاتل اختبار إليها أشار كما شخصيته سمات و المرشد فعالية
    )  MERRILL , 1974 ( ميرل دراسة

 قبل من مدركة كفاعلية للمرشدين األساسية الصفات معرفة إلى الدراسة هدفت حيث

  . المسترشد و المرشد بين ما العالقة تسهل التي الصفات تحديد إلى أيضاً هدفت و ،المرشدين
 و ، عشوائية بطريقة اختيارهم تم ، امسترشد ) 600 ( و ،امرشد ) 22 ( من الدراسة عينة تكونت

 و ، المرشد صفات عن تلفةمخ أبعاد من مكونة استبانه عن عبارة هي و أداة الباحث استخدم لقد
  :يلي ما الدراسة أظهرت

  . المرشد فعالية على أثر له ليس الدراسة هذه في التوجيه و الخبرة و التدريب  -1
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  . المسترشد و المرشد بين ما العالقة تسهيل عوامل أهم من المرشد سلوك نأ -2
 تسهيل في جبةمو عالقات يوجد أنه أثبت ، عمره من 25 سن قبل التدريب المرشد دخول نأ  -3

  . المسترشد و المرشد بين اإلرشادية الفاعلية
 التسهيل هذا ألن، االجتماعية العالقات تسهيل على العمل ، الفاعلين المرشدين صفات أهم من  -4

 . اإلرشادية العملية فعالية إلى يؤدي

  )  RIGGRS , 1979( ريجرز دراسة
 و ،خبرته و تأهيله، حيث من رشدالم مستوى بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت حيث

 من المسترشدين مع ودية إرشادية عالقات إلى الوصول على قدرته و ،جهة من شخصيته سمات

 تمو ،العامة و الخاصة الكليات في يعملون امرشد )335( من الدراسة عينة تكونت ، ثانية جهة

 الباحث استخدم لقد و ، مسترشد ) 8 – 3 ( من تراوح المسترشدين من عدد مرشد لكل تحديد

 و ،التعليمي المستوى خاللها من ليحدد ؛ الكبار تعلم و نمو قائمة و ،للشخصية "كاتل" اختبار
  . للمسترشدين السابقة الخبرات

 بين و ،جهة من االجتماعية األنشطة في المرشد أداء بين عالقة وجود إلى الدراسة توصلت لقد و

 الذين المرشدين أن إلى إضافة أخرى، جهة من راراتالق اتخاذ و المشكالت حل على قدرته

 رزانة أكثر بكونهم اتصفوا ، مسترشديهم بين و بينهم اإلرشادية اإلنسانية العالقات توطيد استطاعوا

 وذو أنهم كما ،اآلخرين مع اتواضع و صراحة أكثر و ، اجتماعية مشاركة و ذكاء أكثر و جدية، و
  . الواعي الحي الضمير
  ) WATKINZ , AND OTHERS , 1984  ( آخرون و يكنزوا دراسة

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر كل من جنس المرشد، و جنس المسترشد على حيث 
 ) 105(  من عينة الدراسة، و لقد تكونت انطباعات المسترشدين أثناء اإلرشاد المهني 

 تقدير مقياس لباحثا استخدم، و ممن يدرسون في قسم علم النفسا مسترشد) 96( مسترشدة و 

 قائمة – الثقة – الجاذبية – الخبرة ( متغيرات خالل من ، للمرشد االجتماعي التأثير لتقييم المرشد

  . ) للمسترشد الشخصية البيانات
   : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت و
 ىعل لديه االستجابة أنماط و المرشد، جنس و ،المسترشد لجنس دالة تأثيرات وجود عدم -

  . المرشد عن المسترشدين انطباعات
 و ، الذاتي االكتشاف هي و المرشد استجابة أنماط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 انطباعات على بتأثيرها يتعلق فيما ، لألسئلة المفتوح الطرح و التعاطف، و ،الذاتية المشاركة

  . المرشد عن المسترشدين
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 تقبلت فقد المرشد استجابة بأنماط يتعلق فيما، المرشد جنس و المسترشد جنس بين فروق وجود -

 الذين الذكور المرشدين من أكثر الذاتية المشاركة استجابة استخدموا الذين اإلناث المرشدات

  . الذاتي الكشف عبارات استخدموا
  ):GIPSON  ,  1992( جبسون دراسة

 في واإلرشاد التوجيه نامجبر حول المعلمين آراء على التعرف إلى :الدراسة هدفت حيث

  . الثانوية المدارس
  و لقد مدرسة ثانوية) 19( موزعين علىامعلم) 180(حيت كانت عينة الدراسة مكونة من 

 ثحي،   اتجاهات المعلمين حول برنامج التوجيه واإلرشادةخاصة لمعرفاستخدم الباحث أداة 
 إسهامات له واإلرشاد التوجيه برنامج نأ في اعتقادهم واصلوا ، نيالمدرس نأ إلى الباحث توصل

  . مفيدة إيجابية
  ):HUVVMAN , 1993  ( انفمها دراسة

 واآلباء ،مدى إدراك كل من المديرين والمعلمينو كانت الدراسة تهدف إلى معرفة 
 من اطالب) 263(تكونت عينة الدراسة من  ، والطلبة لدور المرشد التربوي بالمدارس األساسية

 من ،  من المدراء)8( و،من المعلمين) 43( و اآلباء،من ) 111( و،الثامنالصف السادس و
 استخدم الباحث أداة خاصة للوصول إلى إدراك ،  مدراس متوسطة في المناطق الدقيقة

 نتائج لعدة الدراسة توصلت،  والمديرين واآلباء والطلبة لدور المرشد في المدارس،المعلمين

  :ومنها
   . اإلدارية بالوظائف قيامهم بسب للمديرين كبدائل المرشد دور فهموا قد نيروالمدي المعلمين نأ -1
 دور أنه على المرشد دورل الخاطئ فهمهم إلى يرجع ، المرشد لدور واآلباء الطالب فهم قلة نأ -2

  .  فقط دارىإ
  ):ROPS , ET.AL , 1995 ( آخرون و روبز دراسة

 ،ارة التعاونيةثم طلبة كلية التربية لالستإلى الكشف عن العالقة بين فه هدف الدراسة
طالب وطالبة )258( الدراسة من ت عينة حيت تكون،  نييووتقدير التعاون مع المرشدين الترب

  . في إحدى الجامعات األمريكية
   : إلى الدراسة توصلت لقد و
     . لتربويا المرشد على المشكالت عرض بأساليب إلمام لديهم الطلبة من %5 من قلأ هناك نأ -1
  . التعليمي الموقف أثناء اإلرشاد بطريقة إلمام لديهم منهم %25 نأ -2
       . التربوي المرشد مع يتعاونون الطلبة من %85 نسبة نأ -3
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 التربوي يتزايد بمقدار حصولهم على دمهنة اإلرشاأن التقدير اإليجابي للمدرسين عن  -4
  .  رات نحو االستشارة النفسيةالتدريب المبكر واكتسابهم المعارف والخب

  " الرضا عن المهنة " الدراسات التي تناولت الرضا الوظيفي : ثانياً 

  الدراسات العربية : أوالً 

   ) 1986 ، الفار  ( دراسة
 في التربويين المرشدين عند الشخصية سمات و الوظيفي الرضا بين العالقة الفار تناول 

 المرشدين عند العمل عن الوظيفي الرضا مستوى وصف إلى الدراسة هدفت لقد و ،عمان محافظة

 الشخصية المتغيرات من عدد تأثير استقصاء إلى و ، التعليم و التربية وزارة في العاملين يينوالترب

  . العمل عن رضاهم درجة في
 الذين المرشدين جملة من % 65 يشكلون مرشدة و امرشد ) 78 ( من الدراسة عينة تكونت و

 الشخصية لعوامل " كاتل " األول اختبارين الباحثة استخدمت و عمان و الزرقاء مدينة في يعملون

   : ييل ما النتائج أظهرت و العمل عن الرضا مقياس الثاني و ، عشر الستة
 الجوانب من عملهم عن نراضي كانوا العينة أفراد التربويين المرشدين من العظمى الغالبية أن _

  . العمل عن الرضا مقياس اشمله التي المختلفة
 إحصائية بداللة و إجماال اختلفت المرتفع الرضا لفئة الشخصية سمات أن الدراسة نتائج أظهرت _

   . المتدني الرضا لفئة الشخصية السمات عن ) 0.05 (
 : العوامل كانت إحصائية داللة  اذ اًاختالف فيها اختلفتا الفئتين أن بدا التي الشخصية عوامل أن
  . منضبط غير / منضبط / مطمئن / قلق خجول / امرمغ

   ) 1986  ، القيسي ( دراسة
 هدفت  و ،العراق في نالتربويي المرشدين تواجه التي الصعوبات  عن القيسي تحدث

 عينة تكونت  و  العراق في التربوي المرشد تواجه التي المعوقات و الصعوبات معرفة إلى الدراسة

  .  تربوية مرشدة و ادمرش ) 279 ( من الدراسة
   : وجود عن الدراسة نتائج أسفرت  و ،الباحث إعداد من ةاستبان الباحث استخدم

   . األمور أولياء مع العمل مجال في الصعوبات من العديد  -  1
   . اإلرشاد و التوجيه مشرف مع العمل مجال في الصعوبات من العديد  - 2
   . التدريسية الهيئة مع العمل المج في الصعوبات من العديد وجود   -  3
  لصالح المرشدات و المرشدين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت  - 4

   : في متمثلة االستبانة فقرات من فقرات ) 5 ( في  الذكور
   . المدرسة و البيت بين التعامل ضعف  _
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   . التربوي المرشد لتوجيهات المدرسين تقبل ضعف  _
   . باإلرشاد الخاصة المصادر على المرشد اطالع قلة  _
 من فقرات ) 3 ( في اإلناث لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى المقارنة تشير كما  -  5

   : هي و االستبانة فقرات
 سجالت وجود عدم  _ التربوي للمرشد واضحة مهام وجود عدم  _  التربوي المرشد بدور الجهل "

   .  " عمله في التربوي المرشد بها ينيستع رسمية
   ) 1986 ، رمح ( دراسة

 المرشدين نظر وجهة من التربوي اإلرشاد تواجه التي الصعوبات عن رمح تحدث لقد و

   . المديرين و ،نالتربويي
 في المتوسطة المرحلة في التربوي اإلرشاد تواجه التي الصعوبات معرفة الدراسة هدف كان و

 المدارس في مديرة و مدير ) 59 ( و ، شدة مر و مرشد ) 59 ( على دراسةال كانت و بغداد

  :أهمها من و إحصائية دالة صعوبات وجود على الدراسة نتائج دلت  لقد و ، بغداد في المتوسطة
  .  المدرسة و األسرة تعاون عدم  - 1
  .  نالتربويي ينالمرشد مع المعلمين تعاون عدم  – 2
  .  اإلرشاد لتجربة بالنسبة ماإلعال وسائل ضعف – 3
  .  األهداف تحقق في دتساع التي المناسبة اإلرشاد أساليب استخدام عدم  - 4
   .  الجماعي اإلرشاد نشاط تنفيذ أجل من مناسب مكان وجود إلى الحاجة  - 5
   .  اإلرشادية النشاطات تنفيذ أجل من المادي الدعم قلة  - 6

   ) 1989 ، دعنا ( دراسة
 في المدارس مرشدين بين العمل ضغط مستويات و مصادر بحث إلى لدراسةا هدفت

 ( استجاب لقد  و ، المرشدين بضغط  عالقة لها التي المتغيرات بعض تحديد إلى هدفت و ، األردن
 اختيار و ، المسترشدين عدد ،و الخبرة و ، الجنس حسب العمل في الضغط لمقياس مرشد ) 440

   : مايلى النتائج أظهرت  ، العمل في ستمراراال في الرغبة و ، العمل
 و ، الدور غموض و المعلمين و بالمدير المهنية المرشد عالقة كانت  " العمل ضغط مصادر  - 1

 عبءو التقييم و ، المادي المردود و ، القرار اتخاذ في المشاركة و ، االجتماعي الدعم توفر عدم

   . منخفضة ضغط مستويات ذات كانت  " متطلباته و العمل
   . الجنس باختالف المرشدين بين  الضغط مستويات في فروق وجود عدم  - 2
   .األقل الخبرة ذوى  المرشدين ناةمعا مستوى  بنفس األكثر  الخبرة ذوى المرشدون يعانى  – 3
 المرشد معهم يعمل الذين المسترشدين عدد باختالف الضغط مستويات في فروق وجود عدم – 4

   .  التربوي
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  ) 1991 ، الشايب ( دراسة
 في األردنية المدارس في المرشدون يستخدمها التي االستراتيجيات عن الشايب تحدث

 هدفت و ، ) الخبرة و ،االجتماعية الحالة و ،الجنس ( متغير ضوء في النفسية ضغوطهم مع التعامل

 مع للتعامل األردنية رسالمدا في المرشدون يستخدمها التي االستراتيجيات معرفة إلى الدراسة

 تعزي االستراتيجيات في إحصائية داللة ذات فروق هناك كانت إذا تحديد و ،النفسية ضغوطهم

 و اًمرشد ) 150 ( من الدراسة عينة تألفت و ، الخبرة و ،االجتماعية الحالة و ،الجنس لمتغيرات
 كل على الثالثة المتغيرات أثر ديدلتح الثالثي التباين تحليل قائمة أسلوب الباحث استخدم و ، مرشدة

 احتلت المشكالت حل ستراتيجيةا أن النتائج أظهرت و ، ستراتيجيةا  ةعشر الخمس من ستراتيجيةا

  : يلي ما الثالثي التباين تحليالت أظهرت قد و المرشدين، قبل من األولى المرتبة
 – الدفاع وسائل اتستراتيجيا استخدام في الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود -

  .  الترفيه – الرياضية التمارين
 التمارين – الدفاع وسائل :التالية االستراتيجيات استخدام في إحصائية داللة ذات فروق وجود -

  .  االجتماعية الحالة إلى تعزي  العدوان – الترفيه – الرياضية
 إعادة :التالية اتيجياتاالستر استخدام في الجنسين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 – الذاتي الكشف – االسترخاء – االجتماعي الدعم – البناء – المشكالت حل – المعرفي البناء

  . الذاتي التوجيه - الضغط مراقبة - االنعزال -الذاتي االنشغال - العدوان - الثقة و التقبل
 المعرفي البناء إعادة :ليةالتا االستراتيجيات استخدام في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

 . الخبرة إلى تعزي االنعزال – الذاتي الكشف – االجتماعي الدعم – المشكالت حل –

   ) 1992 ، عامودي ، ح فر ( دراسة
 المدارس في التربوي المرشد يواجهها التي المشكالت على التعرف إلى الدراسة هدفت

 الدراسة عينة بلغت  و ،األكاديمي مؤهله و ، خبرته و ، المرشد جنس حسب األردن في الحكومية

 طور و ، التعليم و التربية مديريات جميع من عشوائياً اختيارهم تم مرشدة و  اًمرشد ) 200(

 نتائج كانت حيث  ، مجاالت ) 6 (  على موزعة مشكلة ) 51 ( على اشتملت االستبيان أداة الباحث

   : التالي النحو على الدراسة
 عدة على موزعة المشكالت من عدد أكبر فيها ظهر  التي تالمجاال أن راسةالد أظهرت  - 1

 و اإلعداد مجال و ، اإلرشادية العملية نحو االتجاه ومجال ، الفنية المشكالت مجال " هي و مجاالت
  . " التدريب

 إلى تعزى المشكالت درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة أظهرت  - 2

  . خبرته و ، المرشد جنس نم كل
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 العلمي المؤهل إلى تعزى المشكالت درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق توجد  ال  - 3

  .  للمرشد
   ) 1993 ، السمادونى (  دراسة

 التربية معلمي إدراك بين فروق وجود احتمال عن الكشف إلى تهدف الدراسة كانت

 مدى عن الكشف و ، ) مظاهرها و مصادرها ( النفسية لضغوطل العام بالتعليم المعلمين و  الخاصة

 لدى اإلعاقة طبيعة و سنه و المعلم بجنس النفسية للضغوط الخاصة التربية معلمي إدراك تأثير

 بين  و الخاصة التربية لمعلمي النفسية الضغوط بين العالقة عن للكشف وهدفت كما ، األطفال

 و الخاصة التربية معاهد من معلمة و معلماً )247 ( من لدراسةا عينة تكونت و ، لذواتهم تقديرهم
 لمعلم النفسية الضغوط استبانه :اآلتية األدوات عليهم طبقت حيث ، العام التعليم معلمات و معلمي

   .  الباحثة إعداد من للمعلم الذات  تقدير مقياس و ، الباحثة إعداد من ) ا الصورة ( الخاصة التربية
   : إلى الدراسة تائجن أشارت وقد
 لصالح النفسية للضغوط المعلمات و المعلمين درجات متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود _

   . السن صغار المعلمات  و المعلمين
 الخاصة التربية مجال في المعلمات و المعلمين درجات متوسطات بين إحصائياً دالة فروق وجود _

   . المعلمات لصالح الفروق غالبية كانت و فسيةالن الضغوط في العام التعليم  و
 و معلمي درجات و الفكرية التربية معلمات و معلمي درجات بين إحصائياً دالة فروق وجود _

 األبعاد عدا ما المعلمات لصالح النفسية الضغوط في العام التعليم معلمي و البكم و الصم معلمات

 كانت فقد ، المادية اإلمكانات و الفني التوجيه و بالمنهج لقةالمتع المشكالت و المالي كالعائد الفرعية

  . إحصائياً دالة غير الفروق
  )1998 ، نورةح ، الشيباني  ( دراسة

 و ،النفسية الخدمة مجال في العاملين لدى المهني الرضا معنى معرفة إلى الدراسة تهدف
 إلى الدراسة أشارت و ، المهني الرضا مقياس استخدم و مبحوث ) 82 ( من الدراسة عينة تكونت

  :التالية النتائج
 المقياس محاور جميع على العمل مكان بمتغير عالقة لها إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

   . الثمانية
   الجنسي المتغير و ،الوظيفي الجسمي تغيربالم عالقة لها إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 و ،ذاته في العمل و ،الراحة هي و محاور الثث في إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 . تالمسؤوليا
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  ) 1998 ، الموسوي ( دراسة
 ذلك و ، " النفسية الخدمة مجال في العاملين لدى النفسية الضغوط " الموسوي درس فقد

 العوامل برازإ و النفسية الخدمة مجال في العاملين لدى النفسية الضغوط على التعرف بهدف

 ممن ) 124 ( من الدراسة عينة تكونت و ، الضغوط بهذه المرتبطة الدينامية و الديموجرافية

 يعملون ممن اًنفسي اًأخصائي ) 78 ( و اًنفسي اًمرشد  ) 46 ( بواقع النفسية الخدمة مجال في يعملون

 ، الباحث إعداد من النفسية الضغوط استبانه عليهم طبقت ،  الكويت دولة في الثانوية المدارس في
   : إلى الدراسة نتائج تشير و
 على النفسين المرشدين و ينيالنفس ناألخصائيي استجابة بين جوهرية فروق توجد ال أنه  -

  . النفسية الضغوط استبانه
 الخبرة  ذوى أقرانهم من بالضغوط إحساساً قلأ األكثر الخبرة ذوى ينيالنفس ناألخصائيي أن  -

   . األقل
  :عوامل الثةلث تعزى النفسي الحقل في العاملين لدى النفسية وطالضغ أن العاملى التحليل أظهر  -

  . " الديموجرافية التغيرات ، الحاجات إشباع ، المهنة حب "
 لدى الشائعة الضغوط أن ينيالنفس ناألخصائيي عينة الستجابات المضمون التحليل نتائج أكدت  -

   تتمثل الفئة هذه
 و ، الحوافز قلة ، العمل لطبيعة العلمية األقسام همتف عدم ، للعمل ثابت مكان وجود عدم " في

  . " األسرة تعاون عدم _ المهنية األعباء ثقل ، الترقيات
 عدم _ المجتمع نظرة تدنى ( : في تتمثل فهي ينيالنفس المرشدين لدى الشائعة الضغوط أما  -

  . " الترقية فرص قلة _ الرواتب و العالوات ضعف _ األمور أولياء تفهم

   ) 1998 ، رضوان  ( اسةدر
 المدارس في التربوي المرشد تواجه التي الصعوبات و المشكالت عن رضوان تحدث

  المشكالت على التعرف إلى الدراسة هدفت و الوطنية السلطة عهد في الغربية الضفة في الحكومية

 ما معرفة و ، ةالغربي الضفة في الوطنية السلطة عهد في التربوي المرشد تواجه التي الصعوبات و

 ،و اإلرشاد ،و الخبرة و ، الجنس " مثل المستقلة بالمتغيرات يتأثر تابع كمتغير المشكالت كانت إذا

 الكلى المجتمع دراسة تمت  حيث ، " السكنى الموقع و ، العلمي التخصص و ، العلمي المؤهل

 )200( أفراده عدد الغالب المجتمع حجم صغر و ،ياإلرشاد البرنامج نشوء بسبب للدراسة األصلي
 و أداة بتطوير الباحثة قامت  و ، الغربية الضفة مديريات جميع على موزعين مرشدة و اًمرشد
   : التالية النتائج إلى الباحثة توصلت و ،  المرشدين عند المشكالت لهذه الصعوبات درجة مقياس

 على الصعوبات درجة حيث من األول الترتيب احتل اإلرشادية العملية نحو االتجاهات مجال -1

   . المقياس
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   . الصعوبة درجة في الثاني الترتيب احتل العمل ظروف مجال  - 2
 مقياس على الصعوبات درجة في  الثالث الترتيب على حصل الفنية المشكالت مجال -3

  . الصعوبات
   ) 1999 ، بارون ( دراسة

 الجنسين من الكويتيين ملينالعا و الموظفين مشاعر عن الكشف إلى تهدف الدراسة كانت

 و الدور ضغط مصادر توضيح و ، العمل في الدور على الجانبية أثارها و العمل في أدوارهم نحو
 أداء نحو الموظفين اتجاه تبين و ، المهني االرض و الوظيفي األداء على األدوار تلك ضغط أثار

 عينة وشملت ، الضغوط رمصاد تحديد و الدور ضغط بمتغيرات يتصل ما و العمل في دورهم

 طبق ،وقد الكويت دولة ومؤسسات وزارات معظم في والعاملين الموظفين من ) 1046 ( الدراسة

 ومقياس ، العمل دوارأ عن الناجمة الضغوط مقياس : الدراسة عينات على اآلتية األدوات حثاالب

  : يلي ما إلى النتائج ،وتوصلت القلق سمة واستفتاء ، للعمل النفسية الضغوط
 الضغوط حيث من والكويتيات الكويتيين الموظفين بين إحصائية داللة ذات فروقاً هناك أن -

   الموظفات من العمل في الدور بضغوط شعوراً أكثر الذكور وكان ، العمل دوارأ عن الناجمة
 المتغيرات على والكويتيات الكويتيين الموظفين بين إحصائية داللة ذات فروقا هناك أن  -

 .  العمل دوارأ عن الناجمة الضغوط مقياس من تقةالمش

   ) 2001 ، العاجز (  دراسة
 "  غزة بمحافظة الثانوية و العليا األساسية المدارس في التربوي اإلرشاد عن العاجز تحدث

 و ، التربوي اإلرشاد واقع على التعرف إلى الدراسة هدفت حيث ، " حلول و ، تومشكال ، واقع
 و ، العليا المدارس في المرشد تواجه التي المشكالت إلى باإلضافة ، ربويالت المرشد  دور

 المرحلة و ، الجنس بمتغير تالمشكال ههذ عالقة مدى و غزة محافظات في الثانوية المدارس

 أي مرشدة و  اًمرشد ) 88 ( من مكونة الدراسة عينة كانت  و ، التعليمية المنطقة و ، التعليمية

  فقرةً ) 27 ( على اشتملت ةًاستبان الباحث صمم حيث ، الدراسة مجتمع نم ) %48 ( بنسبة

 النتائج أسفرت حيث ، االستبانة نهاية في مفتوح لاسؤ إلى إضافة ، مجاالت ثالثة على موزعة

   : على
  . األولى المرتبة على حازت التدريب و باإلعداد المتعلقة تالمشكال مجال أن  - 1
   .  الثانية المرتبة في العمل بظروف المتعلقة تالمشكال مجال جاء  - 2
    . الثالثة المرتبة في التدريسية الهيئة و باإلدارة المتعلقة المشكالت مجال وجاء – 3
 أن و عليه  هو ما  من أكبر اهتمام و عناية إلى بحاجة المدارس في التربوي اإلرشاد واقع أن  - 4

  . رةكبي مهمات عليه لكن و فعال المرشد دور
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 المرشد لدى المشكالت متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت  - 5

 التعليمية المنطقة و المرشد بها يعمل التي التعليمية المرحلة و ، المرشد جنس من كل إلى تعزى

  . أيضاً التربوي المرشد بها يعمل التي
   ) 2004 ، السميح ( دراسة

 وجهة من الصغرى و الكبرى األهمية ذات الطالبي المرشد مهام معرفة إلى الدراسة هدفت

 في لمهامه المرشد ممارسة دون تحول تمعوقا عشر وأهم المرشدين و المدارس مديري نظر

 على اشتملت قد ةيالدراس العينة كانت و ،  الفئتين نظر وجهة خالل من الطالبي اإلرشاد و التوجيه

 من ) 9 ( منهم تجاوب قد و ، األصلي المجتمع من ) %10 ( نسبته ما يأ اًمرشد و اًمدير ) 165 (

   . الرياض مدارس من  )  %54 ( قدرها بنسبة أي المرشدين و المدراء
   : وهى التالية النتائج إلى الباحث توصل

 و ، الكبرى العشر المهام تحديد في الرياض مدارس في المرشدين و المديرين من كل اتفق -1
   . الطالبي للمرشد الصغرى

 المديرون فرأى " الطالبي المرشد عمل معوقات أهم تحديد في المرشدين عن المديرون اختلف -2

 ، و عدم إدراكه لمهنته ، و عدم تطبيقه  المتخصص الطالبي المرشد وجود عدم : في تركز أنها
  . لها 

: فرأوا أنها تركز في  عن المديرين في تحديد أهم معوقات عمل المرشد وناختلف المرشد -3
خري إدارية ، و عدم اهتمام المدير أ و قيامه بأعمال يساستشتت عمل المرشد عن عمله األ

  .بالتوجيه و اإلرشاد 

  األجنبية الدراسات : ثانياً

  )   FURLONG , CASTILLO , 1980 ( كاستيلو ، فورلنج  دراسة
 مدى و العمل، أثناء لمرشدونا له يتعرض الذي الضغط أنماط تحديد إلى الدراسة هدفت

 ) 77 ( من الدراسة عينة تكونت  و ، الضغط هذا لمقاومة  كوسائل الذاتية المساعدة برامج توفر
 في " كاليفورنيا " مقاطعة في ) بربرا سانت ( في ةالجامعي اإلرشاد مراكز في يعملون اًمرشد

   . األمريكية المتحدة الواليات
 توفر مدى و العمل، أثناء المرشدون يواجهها التي الضغط أنواع ديدلتح استبانه الباحث ماستخد

   : مايلى على النتائج دلت و ،  الذاتية المساعدة برامج
 و منهم واحد كل لدى بالعمل المرتبطة الضغوط من معين نمط بوجود أفادوا قد المرشدين أن  - 1
 من أعلى درجات من يعانون ندةالمسا و المساعدة من مناسبة درجة على يحصلوا لم الذين أن

 تليها ) الذاتية المساعدة ( المرشد ذات من المساعدة برنامج إلى اأشارو الذين أوالئك من الضغط
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 ثم ، العمل في الرؤساء ثم ، الزمالء ثم ، العائلة فأفراد ، المهنة في األصدقاء من المساعدة

  .  الدين الرج وأخيراً ، فالمعلم ، النفسي العالج في االختصاصين
  )  ROY , 1980 ( روي دراسة

 عملهم نحو المرشدين اتجاهات و الشخصية الصفات بين العالقة عن " روى " تحدث

  . اإلرشادية وفعاليتهم
 عملهم نحو المرشدين اتجاهات و الشخصية الصفات بين العالقة بحث إلى الدراسة هدفت حيث

 و ، اًمسترشد ) 69 ( و ، اًمرشد ) 35 ( من نةالعي تكونت و ، األمريكية الواليات من بوالية
 للمرشدين المختارة الصفات لقياس ذلك و النفسي كاليفورنيا اختبار الدراسة هذه في الباحث استخدم

  :النتائج أظهرت و ، المرشد أداء لتقييم مقياس و ،عملهم نحو المرشدين التجاهات "بورتر "اختبار و
 تحمل على قدرة أكثر و ،اآلخرين شعور و بخبرات اهتمام أكثر هم فعالية األكثر المرشدين نأ -1

  . اآلخرين مع مرونة و تسامح أكثر و ،للذات تقبل األكثر و ،المسئولية
 في قناعة و رضا أكثر العالية اإلرشادية الفعالية ذوي المرشدون كان االتجاهات حيث من  -2

 . أنفسهم و عملهم

  )  HEPPNER , MARTIN , 1983 ( مارتين و هبنر دراسة
 اقتناعهم و المسترشدين توقعات و ،المدركة المرشد صفات معرفة إلى الدراسة هدفت حيث

  . المرشد خبرة و أمانة بين ما العالقة إيجاد و ،اإلرشاد بعملية
  :التالية النتائج الدراسة أظهرت و ، اًمسترشد ) 73 ( و ، اًمرشد ) 55 ( من الدراسة عينة تكونت

 على االجتماعية تهاعالق في الجاذبية و ،عمله في المهارة و بالخبرة الجيد دالمرش يتصف  -1

  . األمانة و حوله بمن بالثقة يتصف و ،اإلرشادية العملية في المشاركة األطراف
 . للمسترشدين الراحة و الجيد المناخ بتوفير الفاعل المرشد يتصف  -2

  ) CONOWAY, SHRISTINE , 1984 ( كرستيان و كونواي دراسة
مستويات االحتراق الذاتي لدي المرشدين  عن  " كونواى و كرستيان "لقد تحدث

هدفت الدراسة إلى التعرف علي مستويات ، حيث  وعالقتها بالمتغيرات الوظيفية التربويين
، صراع الدور ( و عالقتها بالمتغيرات الوظيفية ،التربويين االحتراق الذاتي لدي المرشدين 

 ، الحالة االجتماعية،العمر، الجنس( ، و المتغيرات اإلحصائية )ص الدعم وغموض الدور ونق
  )  .التسلط واإلنجازات، والتوتر وتقبل الذات ( ، والمتغيرات الجنسية ) الخبرة 

  :أظهرت النتائج ، و اً تربوياًمرشد ) 115(  حيث تكونت عينة الدراسة من 
 مقياس في أعلي ونسباً الشخصية مقياس في ةمنخفض نسباً حققوا التربويين المرشدين أن   -

 ،الدور وصراع ،العمل عبء مع كبيرة بصورة مرتبطة الذاتي االحتراق ونسب الشخصي اإلنجاز
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 ( الشخصية ومميزات المسترشد توقعات في والوضوح والدعم العمل وضغط ،الوظيفي والرضا
 أفضل كانت كمجموعة الوظيفية توالمتغيرا مرتفع ذاتي احتراق بمقدار ربطت ) الجبن ، القلق

  . المقادير لنتائج الدالئل
 إلى عبء العمل ، والذي سببه العديد من التربويينيعزى اإلرهاق العاطفي للمرشدين    -

  .المهمات الغير إشرافية والتي هددت عالقتهم واتصاالتهم بالطالب 
   )   MO , K , W , 1992 ( دراسة

 الدعم و الشخصية طبيعة و الوظيفي الضغط بين العالقة معرفة إلى الدراسة هدفت حيث

   : التالية النتائج إلى الدراسة توصلت قد و  ، االجتماعي
   . الجدد المدرسين و العزاب المدرسين بين ما نفسياً احتراقاً  هناك أن _
 إلى باإلضافة للضغط عرضة أكثر االختبار تحت المدرسين و ، جينيالخر المدرسين أن _

   . االجتماعي للدعم يفتقدون الذين شخاصاأل
 و السلبي التأثير و النفسي االحتراق من أقل بشكل لكن و يعانون خبرة األكثر المدرسين أن  _

   . للضغط الضار
  ) BIRDSALL , BOBBI . 1994  ( بوبي ، بيردسول دراسة 

 تربويال المرشد خصائص و واجباته و المرشد وظائف وصف إلى الدراسة هدفت حيث

 بالرضا المرتبطة العناصر عن التحري و للمرشدين الوظيفي للرضا العام المستوى تحديد و الحالية

 لهذه المشاركين اختيار تم حيث االستعداد مع الرضا مستوى تقييم و المرشدين لهؤالء الوظيفي

 و ، اًفرد ) 400 ( عددها كان و الهادي غرب شمال لمنطقة المرشدين من قائمة من الدراسة
 التربويين للمرشدين الوظيفي الرضا أن الدراسة أظهرت لقد و ، " مينسوتا "مقياس الباحث استخدم

  .العمل عبء و المهني الدور مع بالرضا بالغة بأهمية ترتبط
  ) RICKETTS,1996 ( ريكتس دراسة

 سيالنف الطب أقسام في التمريض مع القاتعال عن الرضا معرفة إلى تهدف الدراسة كانت

 عينة تتكون و ، شهراً ) 12 ( دبع الخروج حتى و القسم إلى الدخول لحظة منذ بريطانيا في للكبار

 الرضا عناصر من االستبانة تكونت و ) % 81 (   استجاب بنسبة أي اًمريض ) 199 ( من الدراسة

   : مايلى النتائج أظهرت و ، معهم المريض عالقات حول نسؤالي المرضى سؤال  تم و العام
 المتحدة الواليات في أجريت التي الدراسات من أقل الدراسة هذه في العام الرضا مستوى أن -

  . األمريكية
  . العام بالرضا عالقة ذو المرضى مع التمريض عالقات عن الرضا -
   . قليل المرضى من راضين الغير عدد أن المسح أظهر -
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 عال بشكل  ئهشفا سرعة و المريض رضا على ينعكس التمريض عالقات عن الرضا أهمية -

   .الدراسة هذه في ظهر

  :السابقة الدراسات على  لعام ا  التعقيب : ثانيا

   :يلي فيما عليها التعقيب للباحث أمكن عليها االطالع و السابقة للدراسات الباحث استعراض بعد     
 أبو ( دراسة يف ذلك ظهر كما الحالية الباحث دراسة مع تشابهت الدراسات من العديد هناك أن

 هناك كان و ، التربوي المرشد لفاعلية ييميةتق دراسة هو مضمونها كان التي و ) 1988 ، ءالهيجا

 ، فريحات ، داود ( دراسة كذلك و ، اإلرشاد و التوجيه تجربة تقويم حول ) 1986 ، خليل ( دراسة
 في فعاليته و لديه تصالاال مهارات و المرشد خبرة و جنس بين العالقة حول دارت التي و ) 1995

 األساسية الصفات حول كانت التي ) 1974 ، ميرل ( دراسة كذلك و ، اإلرشادية الخدمات تقديم

 بقياسه الحالي الباحث يقوم سوف الجانب هذا كان و المشرفين نظر وجهة من الفاعلين للمرشدين

 يمشرف نظر وجهة من نفسيال المرشد ألداء الوظيفي للمستوى الفني و المهني الجانب خالل من
  . النفسي اإلرشاد و التوجيه
 مثل كانت أن و النفسي للمرشد الوظيفي الرضا حول دارت التي الدراسات بعض هناك كانت كذلك

 و ، المهنة عن العم بمفهومه الرضا حول الدراسات معظم كانت حيث نادرة و قليلة الدراسات هذه
 يعتبر حيث اإلرشادية و النفسية الجوانب في للعاملين يفيالوظ الرضا عن تحدث التي الدراسات من

 التي و ) 1986 ،الفار ( دراسة الحالية الباحث سةدرا متغيرات من أساسي متغير الوظيفي الرضا

 و ) 1985 ن حنورة ، الشيبانى ( دراسة و المرشد شخصية سمات و الوظيفي الرضا حول كانت
 ، القادر عبد ( دراسة و ، النفسية الخدمات مجال في العاملين لدى المهني الرضا بعنوان كانت التي

 تتشابه كانت الدراسات من العديد أن حيث ، االجتماعي لألخصائي المهني التوافق حول ) 2000

 بحثه و قياسه في الحالية الباحث دراسة مع تتشابه كانت األخر البعض و الحالية الباحث دراسة مع

 بعض أثر دراسة أو الفاعلية مدى قياس و التقويمي اإلطار في سواء جانب و متغير من أكثر في

 تناول خراآل البعض و النفسي المرشد أداء في ) العمل جهة ، الخبرة ، الجنس ( مثل المتغيرات

 خراآل البعض كان نإ و النفسي المرشد عمل و اإلرشاد بمهنة الخاص عدمه من الوظيفي الرضا

 إطار على بل النفسي اإلرشاد حقل في للعاملين ليس لكن يفيالوظ الرضا موضوع حول كان

 المعلمات و المعلمين لدى النفسية الضغوط حول ) 1993 ،السمادونى ( دراسة مثل المعلمين

 عالقات عن العام الرضا و المهنية الضغوط حول ) 1993 ،سوليفان ( دراسة و ، الخاصة التربية

 أن الحالية الباحث دراسة مع الدراسات هذه اختلفت كنل ، النفسي الطب أقسام في  التمريض

 بعض ضوء في النفسي المرشد ألداء الوظيفي المستوى ييمتق و قياس إلى يهدف دراسته في الباحث

 الضعف و القوة مناطق عن الكشف و الخبرة تسنوا عدد و العمل جهة و الجنس سواء المتغيرات
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 المرشد رضا مدى معرفة و الضعف جوانب عالج ةمحاول و القوة جوانب تعزيز على العمل و

    . الوظيفي بالرضا األداء مستوى ارتفاع أو تدنى بين عالقة هناك كان أن و مهنته عن النفسي

  .النفسي واإلرشاد التوجيه تناولت التي الدراسات على التعقيب :أوالً

   :من حيث الموضوع و األهداف •
 اإلرشاد فيال على موضوعات متعددة و متنوعة  هذا المجفي حيث ركزت جميع الدراسات 

 و أهمية التربوي على أكثر من جانب فمنها دراسات تحدثت حول االتجاه نحو اإلرشاد النفسي
رجب ، (  دراسة في من زوايا متعددة سواء  مدى فاعلية التوجيه و اإلرشاد كما النفسيالمرشد 
أبو ( و دراسة  ) 1986بوعيطة ، أ( ، و دراسة  ) 1983عمر ، ( ، و دراسة  ) 1977
المرشد النفسي و حيث أن هذه الدراسات و غيرها هدفت لمعرفة مدى فاعلية  ) 1988 ، ءالهيجا

و  ) 1990حكيم ،( مدى الحاجة إلي برامج التوجيه و اإلرشاد في العملية التعليمية مثل دراسة 
   ) . 1992المغيصيب ، ( دراسة 

راء المعلمين و النظار و الطالب في العملية اإلرشادية و دور و من الدراسات من ركز على أ
و من الدراسات من  ) 1993هافمان ، ( ، و دراسة  ) 1992جبسون ، ( المرشد مثل دراسة 

روبرز ، ( اإلرشاد بمتغيرات أخرى مثل دراسةاهتمت بمعرفة االرتباط بين اتجاهات و فاعلية 
ب كلية التربية لالستثارة و تقدير التعاون مع التي درست العالقة بين فهم طال ) 1995

  . ين يالمرشدين النفس
  من حيث منهج الدراسة •

يرى الباحث أن معظم الدراسات التي تناولت مدى أهمية التوجيه و اإلرشاد و دور المرشد 
  .  استخدمت المنهج الوصفي التحليلي  

  من حيث العينة  •
مجتمع الدراسة و أهدافها لكل دراسة من الدراسات اختلفت عينات الدراسات السابقة باختالف 

و  ) 1983عمر ، ( فمن الدراسات من شملت عينة الدراسة على طالب المدارس مثل دراسة 
، و من الدراسات من اشتملت عينة الدراسة على المعلمين مثل  ) 1993هافمان ، ( دراسة 
من الدراسات من اشتملت ، و  ) 1995روبرز ، ( و دراسة  ) 1992 جبسون ، 0دراسة 

خليل ، ( عينات الدراسة فيها على المديرين و المعلمين و الطالب و اآلباء معاً مثل دراسة 
   ) .1990 ،حكيم ( و دراسة  ) 1988 ، ءأبو الهيجا( و دراسة  ) 1986

   األدواتمن حيث  •
 معرفة أو ربويالت حيث أن معظم الدراسات استخدمت االستبيان لقياس االتجاه نحو اإلرشاد 

  . ذين قاموا بهذه الدراسات ال الباحثين إعدادمدى فاعلية المرشد و كانت من 
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  من حيث النتائج  •

يجابية إ بعضها على في و عيناتها و لكنها أجمعت أهدافهابتنوع تنوعت نتائج الدراسات السابقة 
   : إليها التوصل  تمالتي و من أهم النتائج النفسياالتجاهات نحو اإلرشاد و دور المرشد 

من الطلبة دلت درجاتهم على مستوى متوسط  % 62أن  ) 1977رجب ، ( توصلت دراسة  -
و يتفق مع  ) 1983عمر ، ( و هذا ينطبق مع دراسة اإلرشاديةو مرتفع من التقبل للعملية 

من الطلبة يتعاونون مع  % 85 دلت نتائجها على أن التي ) 1995روبرز ، ( دراسة 
  . المرشدين 

 نتائجها على أن المعلمين غير متعاونين مع المرشدين في حين أشارت بعض الدراسات في -
بسبب ما يحملونه من أفكار خاطئة عن اإلرشاد مثل خوفهم من عدم محافظة المرشد على 

 السابق قديمة  فيلكن هذه الدراسات كانت  ) 1977 رجب ، (سرية المعلومات مثل دراسة 
 إن و هذا اإلرشاديةيجابية نحو المرشد و العملية إ مؤشرات أعطت التيمقارنة بالدراسات 

 و دور المرشد النفسي النظرة يوم بعد يوم نحو اإلرشاد فيدل يدل على تطور و تغير 
  . النفسي

الذي يقدمه المدرسون للمرشد و مدى تقبلهم يجابية و التعاون إلأظهرت نتائج أخرى مدى ا -
 ) 1992جبسون ، ( و كذلك دراسة  ) 1986أبوعيطة ،  ( للعملية اإلرشادية مثل دراسة

حيث أشارت نتائجها إلى أن المدرسين يعتقدون بأن برامج التوجيه و اإلرشاد ذات فاعلية و 
 ةإيجابيلها فوائد و إسهامات 

يجابية و مدى التفاعل ما و على مستوى المديرين و اآلباء  أظهرت العديد من الدراسات اإل -
و   ) 1990حكيم ، (  أولياء األمور مع المرشد كما ظهر ذلك في دراسة بين المدير و

أال أن بعض الدراسات أظهرت أن المرشد لم يصل إلى  ) 1992هافمان ، ( دراسة 
أبو  ( دراسة في كما األمور المدارس و أولياء يالمستوى المطلوب من وجهة نظر مدير

  ) . 1988 ، ءالهيجا

  :الرضا الوظيفي راسات التي تناولت التعقيب على الد : ثانيا

   :يلي فيما عليها التعليق أمكنه فيالوظي الرضا تناولت التي للدراسات الباحث استعراض بعد
  الهدف و الموضوع حيث من •
 أو العربية سواء البلدان و المدارس في النفسي اإلرشاد واقع على الدراسات معظم ركزت لقد 

 ونالمرشد لها يتعرض التي المشكالت و الصعوبات و الضغوط على ركز من منها حيث األجنبية

 الخدمة مجال في العمل أو اإلرشاد لمهنة الوظيفي الرضا مدى عن تحدث من منها و العمل أثناء

 في سواء الموظف بها يعمل التي المهنة عن الرضا مدى عن عام بشكل تحدث من منها و النفسية
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 التي العوامل و األسباب معرفة عن حدثت من الدراسات من و أخرى مهنة أي في أو التعليم حقل

 المرشد لها يتعرض التي المشكالت و الصعوبات و الضغوط و الوظيفي الرضا عدم وراء تكون

 المؤهل ، الخبرة ، العمل جهة ، الجنس " مثل المتغيرات ببعض عالقتها و موظف أي أو النفسي

 من العديد و " الزمالء و اإلدارة مع التعاون مدى و ، المالي الراتب و السكنى الموقع ، العلمي

 لعدم السبب تكون ثم من و المشكالت و الضغوط هذه لمثل سبب تكون التي المؤثرات و العوامل

   . العادي للموظف أو للمرشد سواء الوظيفي الرضا
   العينة حيث من •
 اإلرشاد و التوجيه برامج في ينالعامل النفسين المرشدين عيناتها في الدراسات بعض تاستخدم لقد

 و ) 1986 ، الفار ( دراسة مثل االجتماعية الخدمة أو النفسي الطب أو النفسية الخدمة مجال في أو
 من خراآل البعض أن حين في ، ) 1998 ، الموسوي ( دراسة و ) 1986 ، القيسي ( دراسة

 العاملين ينيالعاد الموظفين أو الممرضين و  المعلمين على لديه الدراسة عينة كانت الدراسات

   . ) 1993 ، سوليفان ( دراسة و ) 1993 ، السمادونى ( دراسة مثل النفسية الخدمة حقل خارج
   األدوات حيث من •

 و الضغوط لتحديد الموظفين أو المرشدين على وزعت استبيانات استخدمت الدراسات معظم
    . العمل أثناء لها يتعرضون  التي الصعوبات

  :النتائج يثح من •
 حيث عملهم في التربويين المرشدين تواجه صعوبات وجود على الدراسات هذه نتائج أجمعت لقد

  :منها و مجال من أكثر في الصعوبات هذه تمثلت
  . بالعمل المرتبطة الضغوط من معين نمط وجود -
  . المرشدين مع المعلمين تعاون عدم -
  . المرشد مع متفاعله و اإلرشاد لبرنامج الطالب استجابة عدم -
  . األمور أولياء مع العمل في صعوبات -
  . اإلرشاد و التوجيه مشرف مع العمل مجال في صعوبات -
  . اإلرشاد لتجربة بالنسبة اإلعالم وسائل ضعف -
  . النشاطات لتنفيذ المادي الدعم قلة -
  . الطلبة مشكالت كثرة -
  . المسئولين قبل من ٍفكا تقدير وجود عدم -
  . التربوي اإلرشاد نحو كافية ابيةإيج اتجاهات وجود عدم -
  . اإلرشاد عملية إلجراء خاصة أماكن وجود عدم -
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  . متطلباته و العمل عبء -
  . التدريب و اإلعداد مجال في مشكالت -
 . األساسي عمله عن المرشد عمل تشتت -

 سنواتها عدد و ،الخبرة مثل المتغيرات بعض أثر معرفة إلى هدفت و الدراسات هذه تناولت حيث

 و ،التربوي للمرشد االجتماعية الحالة و أنثى، أو ذكر كان سواء المرشد جنس و التربوي رشدللم
 و ،العلمي المؤهل و ،المسترشد خبرة أو جنس تناولت أخرى دراسات هناك و ،المرشد عمر

 و ،العمل مكان و ،التربوي للمرشد التخصص ،و سواء حد على المسترشد و للمرشد األكاديمي
 انعكاس و التربوي المرشد فاعلية مدى حول المتغيرات من غيرها و المرشد يسكنها تيال المنطقة

  . التربوي اإلرشاد برنامج فاعلية على ذلك
 ، كرستيان و كونواي ( دراسة و ،) 1981 ، الشايب ( دراسة مثل الدراسات بعض نأ حيث

تي تناولها الباحث عبرت بعض الدراسات ال و ) 1998 ، نورةح و الشيباني ( دراسة و ، )1984
 لمعرفة الصعوبات التي ون الباحثأعدهعن متغيرات دراسته الحالية استخدمت االستبيان الذي 

 أو المسترشدين و ، أو المديرين، سواء من قبل المرشديناإلرشاديةة ي أو العمل،تواجه المرشد
دعنا ، (  دراسة  و)2004السميح ،  ( دراسة، و  )1991الشايب ،  (  دراسة من أمثلتها

1989 (.  
 كانت و المرشد دور في مؤثر دور العمل عبء و الخبرة و الجنس لعامل تعطي النتائج بعض كانت

  :يلي فيما الدراسات هذه
 واثق و محبوب بأنه يتميز بأنه اإلرشاد عملية في المرشد دور في الفعال األثر لها الخبرة نأ -

  . الخبرة عديم المرشد لدى العكس على و لطيف و نفسه من
 على و ،المشكالت حل و االجتماعية العالقات إقامة على المرشد قدرة في دور لها الخبرة نأ و -

  .  تواضع و صراحة أكثر و، اجتماعية مشاركة و ،جدية و رزانة أكثر أنه
  . المرشد على العمل عبء سببها العاطفية االرهاقات من العديد نأ -
  . الذكور المرشدين بخالف المرشدات مع فاعلت و استجابة أكثر اإلناث كانت -
  . المرشد خبرة بزيادة المرشد نحو اتجاهاتهم تزداد المديرين نأ -
  .)1983 ، مارتين ، هبنر (دراسة و ) 1994 ، بوى ، بيردسول ( دراسة الدراسات هذه أمثلة من و

 مدى و رشدالم مهارات و سمات و خصائص بين وثيقة عالقة وجود إلى أخرى دراسات أشارت

 و هبنر ( دراسة و ،) 1980 ، روي ( دراسة منها و اإلرشاد برنامج في التربوي المرشد فاعلية
 بعض حول الدراسات باقي نتائج أشارت و ،) 1986 ، الفار (    دراسة و ،) 1983 ، مارتين

  :النتائج هذه من و التربوي للمرشد المهارات و السمات و الخصائص
  . العمل عبء و المهني الدور مع الرضا بأهمية يرتبط التربويين للمرشدين الوظيفي الرضا نأ -
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  :منها و المرشدين بين شائعة مهارات هناك -
 طرح و التأمل مهارة و – البديل السلوك تعزيز مهارة – الفعال االنتباه مهارة – التواصل مهارة ( 

  . ) 1994 ، ويبو وسولدبير ( دراسة و ،) 1980 ، روى ( دراسة في جاء ما هذا و ) األسئلة

  : السابقة الدراسات من الباحث استفادة

 عن كامل تصور أخذ من أمكنه حيث السابقة الدراسات على اطالعه من الباحث استفاد لقد

 معرفة على ساعده كما فلسطين غير األخرى البالد في المدرسي المرشد دور و التربوي اإلرشاد

 ،) 2001 ، العاجز (ودراسة ،) 1998 ، رضوان ( دراسة مثل فلسطين في أجريت التي الدراسات
 نفسي كمرشد عمله بجانب الدراسات هذه من الباحث استفاد لقد و ، ) 2003 ، عوض ( دراسة و

 اإلجرائية التعريفات بلورة من و ،فلسطين في اإلرشاد واقع معرفة في أيضاً استفاد اجتماعي

 األساليب اختيار و البحث منهجية وفي ،الدراسة تمتغيرا بعض تحديد و دراسته لمتغيرات

 صياغة و  ، الباحث دراسة لموضوع الخاصة الدراسة أداة إعداد في و ، المناسبة اإلحصائية

  .الدراسة فروض

  :الدراسة فروض :ثالثاً

 هي و دراسته فرضيات الحالي الباحث صاغ فقد نتائجها و السابقة الدراسات أدبيات إلى استناداً

  :التالي النحو على
  ).أنثى -ذكر ( المرشد لجنس تعزي النفسي المرشد أداء في إحصائية داللة ذات فروق توجد  -1
 ،وكالة(العمل جهة لمتغير تعزي النفسي المرشد أداء في إحصائية داللة ذات فروق توجد  -2

  . )حكومة
  .  النفسي مرشدال خبرة لمتغير تعزي النفسي المرشد أداء في إحصائية داللة ذات فروق توجد  -3
 عن المرشد ارض لمتغير تعزي النفسي المرشد أداء في إحصائية داللة ذات فروق توجد  -4

  .العمل
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  الفصل الرابع

  

  )إجراءات الدراسة (  

  

  
  مجتمع الدراسة -

  

  عينة الدراسة -

  

  أداة الدراسة -
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  إجراءات الدراسة

 من منهج الدراسة الذي سوف يتبعه في هذه لقد تناول الباحث  في هذا الفصل كل          
الدراسة، و مجتمع الدراسة، و عينة الدراسة، و أداة الدراسة، و متغيرات الدراسة، و المعالجات 

  .اإلحصائية  المتبعة، و إجراءات الدراسة 

  منهج الدراسة : أوالً 

لدراسة و يعرف اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، لمناسبته لهذه ا
هو المنهج الذي يتناول أحداث و ممارسات قائمة و متاحة للدراسة " المنهج الوصفي التحليلي 

األغا "(يتفاعل معها بالوصف و التحليل دون أن يتدخل الباحث في مجرياتها و على الباحث أن 
 ،1997 : 41. (   

   مجتمع الدراسة  :ثانياً
ن بالمدارس  العامليينيالنفسالمرشدين و المرشدات لقد تكون مجتمع الدراسة من جميع 

" ونروا  األ " ة، و المرشدين و المرشدات العاملين بوكالة الغوث الدوليالحكومية بمحافظة غزة
   .  2007 _ 2006 فى العام الدراسى  و مرشدةاًمرشد ) 485( لالجئين و البالغ عددهم 

  الحكومية التعليم  بوزارة التربية وون العاملونالمرشد: أوالً 
 لمجموع المرشدين ياألصل و مرشدة  و هم المجتمع اًمرشد ) 300( الذي يبلغ عددهم و 

 و مرشدة و هم المرشدون اًمرشد ) 70( التابعين لمدارس الحكومة مع العلم بأنه قد تم استبعاد 
لى مرشدين و ن دراسة الباحث الحالية تقتصر ع في المرحلة الثانوية و يرجع ذلك ألالعاملون

مرشدات المرحلة األساسية الدنيا و العليا في قطاع غزة حتى تكون متكافئة مع وضع التعليم في 
المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية حيث ال توجد بها المرحلة الثانوية و بذالك يصبح عدد 

) 230( م الحكومية   للمرشدين و المرشدات العاملين في وزارة التربية و التعلياألصليالمجتمع 
ما هو  ك2007 / 2006 و مرشدة حسب إحصائية وزارة التربية و التعليم للعام الدراسي اًمرشد

  )1( موضح في الجدول رقم 
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   )1( جدول 

 العاملين في المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم ينيلنفسعدد المرشدين و المرشدات ا

المديرية و عدد  م   حسب 2007 / 2006للعام الدراسي / العالي بمحافظات قطاع غزة 

  المدارس و الجنس 
مجموع  المرشدين   المرشدات  ونالمرشد  عدد المدارس  المديرية

  و المرشدات

  62  30  32  63  شمال غزة
  117  62  55  151  غزة

  30  15  15  37  الوسطى
  56  26  30  66  خانيونس
  35  17  18  35  رفح

  300  150  150  352  المجموع

  

   في وكالة الغوث الدولية ون العاملونالنفسي ونالمرشد: ثانياً 
و يشمل مجتمع الدراسة أيضاً جميع المرشدين و المرشدات في برنامج الصحة النفسية 

 و مرشدة حسب اًمرشد ) 185( المجتمعية في وكالة الغوث الدولية بغزة و البالغ عددهم 
م و هم المجتمع 2007 / 2006/  للعام الدراسي إحصائية برنامج الصحة النفسية المجتمعية

.                                                                     يوضح ذلك ) 2( االصلى و الجدول رقم 
   )2( جدول 

  عام الدراسي أعداد المرشدين و المرشدات العاملين في مدارس وكالة الغوث الدولية لل

  المديرية و عدد المدارس و الجنس  في محافظات قطاع غزة  حسب 2007 / 2006 

مجموع  المرشدين   المرشدات  ونالمرشد  عدد المدارس  المديرية

  و المرشدات

  30  13  17  30  شمال غزة
  32  12  20  32  غزة

  60  25  35  60  الوسطى
  30  14  16  30  خانيونس
  33  20  13  33  رفح

  185  84  101  185  المجموع
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و بذلك يبلغ عدد المجتمع االصلى للمرشدين و المرشدات في كل من وزارة التربية و التعليم 
الحكومية و وكالة الغوث الدولية بعد استبعاد المرشدين العاملين في المرحلة الثانوية في وزارة 

  . و مرشدة اًمرشد ) 415( و التعليم الحكومية هو التربية 

  ة الدراسة عين: ثالثاً 

  : العينة االستطالعية - أ
 و مرشدة من العاملين في كل من اًمرشد ) 40( حيث تتكون العينة االستطالعية من 

وزارة التربية و التعليم العالي و وكالة الغوث الدولية و لقد تم  احتيارهم بالطريقة العشوائية  
لة في الخمس مديريات من شمال البسيطة من جميع المدارس التابعة لكل من الحكومة و الوكا

 برفح لكل من الجنسين في المرحلتين األساسية ء وانتهاسخان يونغزة و غزة ثم الوسطى و 
مرشدة و تم اختيار ) 20(  واًمرشد) 20( و مرشدةاًمرشد) 40(االدنيا و األساسية العليا فكانو

مرشدين ذكور ) 4( ختيارة شمال غزة  و تم امرشدات إناث من منطق) 4( مرشدين ذكور و) 4(
 مرشدات إناث من )4( مرشدين ذكور و) 4(مرشدات إناث من منطقة غزة  و تم اختيار ) 4(و

من منطقة خانيونس  و مرشدات إناث ) 4( مرشدين ذكور و) 4( و تم اختيارالمنطقة الوسطى
) 2(واقعمرشدات إناث من منطقة رفح و كان توزيعهم ب ) 4( مرشدين ذكور و ) 4(تم اختيار 

) 2( ذكور للمرحلة األساسية العليا ومرشدين) 2(األساسية الدنيا و للمرحل مرشدين ذكور
مرشدات للمرحلة األساسية العليا في كل منطقة من ) 2(شدات  للمرحلة األساسية الدنيا ومر

 قام الباحث التي سمناطق قطاع غزة موزعين عشوائياً للتأكد من صدق و ثبات المقايي
 الذي قام بتعبئة مع العلم بأن  النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوى تقويممها في قياس و استخداب

 و مديرة من مدراء اًمدير) 40(  النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوى  بهيقومالمقياس الذي 
جميع المشرفين و المسؤلين عن هؤالء خل مدارسهم  وين العاملين دايالمدارس للمرشدين النفس

 كل من في و مشرفة اًمشرف )25( يبلغ عددهم الذي جميع محافظات قطاع غزة و فيالمرشدين 
 األداء مستوى أن العينة االستطالعية لمقياس أي،وكالة الغوث الدولية و وزارة التربية و التعليم 

) 40( عددا و مديرة من مدراء المدارس ليقومواًمدير) 40(تشمل على  النفسي للمرشد الوظيفي
 و اًمشرف) 25( و المشرفات والذي يبلغ عددهم  و مرشدة و تشمل جميع المشرفيناًمرشد

الرضا الوظيفي ، أما مقياس  النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوىمشرفة هذا بالنسبة لمقياس 
                و مرشدة من المرشدين العاملين في كلاًمرشد) 40(يشمل أيضاً على

 نةالعيحجم     يوضح)3(و الجدول رقمارة التربية و التعليم العالي و وكالة الغوث الدولية من وز
               و مقياس الرضا/  النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوىمقياس ( االستطالعية لكل من المقياسين

  .)الوظيفي 
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   )3( جدول 

  لة التعليمية و الجهة المشرفة و الجنس حجم العينة االستطالعية حسب المديرية و المرح

  األساسية العليا  األساسية الدنيا

  وكالة  حكومة  وكالة  حكومة

  المديرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  المجموع

  8  2  2  2  2  شمال غزة
  8  2  2  2  2  غزة

  8  2  2  2  2  الوسطى
  8  2  2  2  2  سحان يون

  8  2  2  2  2  رفح
  40  10  10  10  10  المجموع

  : لعينة الفعلية الحقيقية   ا-ب 
 العاملين في كل من وزارة ينيالنفستتكون العينة الحقيقية للدراسية من المرشدين و المرشدات 

 بنسبة  و مرشدة اًمرشد ) 207  (التربية و التعليم العالي و وكالة الغوث الدولية و البالغ عددهم 
 للدراسة مع العلم يصلجتمع األالم من النصف  و هم يشكلون األصلي عمن المجتم %) 51(

 و مرشدة من العاملين في المرحلة الثانوية التابعة لوزارة اًمرشد ) 70( بأنه قد تم استبعاد 
يعتبر حجم ممثل )  %50( يعتقد الباحث الحالي بأن حجم العينة بنسبة ، والتربية و التعليم العالي

    يوضح ذلك ) 4(  و الجدول رقم يصلللمجتمع األ
   )4( ل جدو

  العينة الفعلية  حسب المديرية و المرحلة التعليمية و الجهة المشرفة و الجنس حجم 

  

  األساسية العليا  األساسية الدنيا

  وكالة  حكومة  وكالة  حكومة

  المديرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور

  المجموع

  40  5  5  5  5  5  5  5  5  شمال غزة
  43  5  6  5  6  5  5  6  5  غزة

  44  6  5  5  6  5  6  5  6  الوسطى
  40  5  5  5  5  5  5  5  5  انيونسخ

  40  5  5  5  5  5  5  5  5  رفح
  207  26  26  25  27  25  26  26  26  المجموع
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  :الخطوات اإلجرائية للدراسة  

  :من أجل تحقيق أهداف الدراسة قام  الباحث باإلجراءات البحثية التالية 
ة باإلرشاد النفسي المتمثل بالكتب و الدراسات  االطالع على األدب التربوي ذو العالق– 1

السابقة في مجال التوجيه و اإلرشاد و المرشد النفسي و الرضا الوظيفي و مدى رضا المرشد 
  . النفسي عن مهنته   من رسائل الماجستير و الدكتوراه سواء العربية أو األجنبية 

رها و المرشد النفسي بخصائصه  وضع إطار نظري للدراسة يتناول عملية اإلرشاد و تطو– 2
الخ، من الموضوعات التي تناولت عملية ... و أخالقيات مهنته و أدواره و معوقات مهنته 

اإلرشاد و المرشد بشكل مفصل و الموضوعات التي تناولت الرضا الوظيفي من تعريفاته و 
  .الرضا الوظيفي  الخ من الموضوعات التي تناولت .....العوامل المؤدية إليه و طرق العالج 

بعد االطالع على النموذج المعمول به مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي  إعداد مقياس – 3
في كل من وزارة التربية و التعليم و وكالة الغوث الدولية و بعد إجراء عملية الصدق و الثبات 

  .لهذا المقياس 
م و وكالة الغوث الدولية بتنفيذ  الحصول على كتاب رسمي من وزارة التربية و التعلي– 4

  .المقياس 
 إعداد مقياس الرضا الوظيفي  لقياس مدى و  مستوى رضا المرشد عن العمل بعد االطالع –5

على مهام و واجبات و أخالقيات العمل في كل من وزارة التربية و التعليم و وكالة الغوث 
  .الدولية و إجراء عملية الصدق و الثبات للمقياس 

لحصول على كتاب رسمي من وزارة التربية و التعليم و وكالة الغوث الدولية بتنفيذ  ا– 6
  .المقياس 

 اختيار العينة الممثلة للمجتمع األصلي من المرشدين و المرشدات العاملين في كل من – 7
  .وزارة التربية و التعليم و وكالة الغوث الدولية لتطبيق أدوات الدراسة عليهم 

  . سجيل و تفسير و تحليل النتائج و مناقشتها  القيام بت– 8
  . وضع التوصيات و المقترحات – 9
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  أدوات الدراسة : رابعاً  

   األداة األولى :أوالً 
 مشرفيلكل من مدراء المدارس و " لمرشد النفسي ل الوظيفي  األداءمقياس مستوى"  -ا 

  .التوجيه

 في كل من وزارة التربية و التعليم حيث استعان الباحث بكل من المقياس المعمول به
العالي و المقياس المعمول به في وكالة الغوث الدولية و باالستعانة بالمشرف و مجموعة أخرى 
من المتخصصين قام الباحث باستخراج مقياس معبر عن االثنين في صورة مقياس واحد لقياس 

، حيث المقياس قبل التعديليوضح صورة )  3( لمرشد النفسي ملحق  األداء الوظيفي لمستوى
  : يتكون المقياس من 

ومات و البيانات الشخصية مثل  الجنس و جهة العمل و عدد لحيث يتكون من المع : البعد األول
   الخبرة   سنوات
يشمل على مدى التزام بمدراء المدارس وهو خاص  والوظيفي واإلداريالجانب  :  الثانيالبعد

 و هو اللتزام باألنظمة و القوانين المدرسية و الجدية في العملالمرشد بمواعيد العمل ومدى ا
  خاص بمدير المدرسة

يشمل على مدى قدرة المرشد على التفاعل مع المدرسين و الفني والمهنيالجانب :  الثالث البعد
وقدرته على إقامة العالقات اإلرشادية الناجحة معهم ومدى قدرته على التواصل مع المجتمع 

 درجة تقديرية للحكم على ويعطى هذا الجانب  هو خاص بمشرفي التوجيه و اإلرشاد و المحلى
كمعيار " الجيد " ، و لقد تم  اختيار المستوى مستوى األداء سواء جيد أو أقل أو أكثر من جيد 

  في المستوى الجيد و المطلوب و المرضى عنه  النفسي المرشد أداءمحدد للحكم على أن مستوى 
  ياس  المقصدق  *

لمرشد النفسي  قام الباحث ل الوظيفي  األداءللتأكد من صدق المقياس المستخدم لتقويم  مستوى
  . بالتأكد من صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين ثم صدق االتساق الداخلي 

  صدق المحكمين  * 

 و مدى هو المظهر العام لالختبار أو الصورة الخارجية له من حيث المفردات و كيفية صياغتها
الذي وضع للفرض  مناسباً وضوحها و  يعبر هذا النوع من الصدق أيضا إلى كيف يبدو المقياس

، حيث قام الباحث بعرض المقياس بصورته األولية على   )680 :  1981الغريب ، ( جلهأمن 
 ) 1( ملحق  مجموعة من المحكمين من محاضري و أساتذة علم النفس في جامعات قطاع غزة 

 التعديالت على المقياس ، و ذلك بهدف معرفة بإجراءعرض قائمة المحكمين الذين قاموا  يالذي
ة المقياس كأداء يمكن اعتمادها مدى انتماء و صحة كل فقرة من فقرات المقياس و مدى صالحي
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، حيث تم حذف و تعديل بعض الفقرات حتى خرج للمرشد النفسي الوظيفي  األداءلقياس مستوى
   .ليوضح صورة المقياس النهائية بعد التعدي ) 4( ه النهائية ملحق المقياس بصورت

  :Internal Consistency ساق الداخليت   صدق اال- 1

  )لعينة مدراء المدارس (  الوظيفي  األداءصدق االتساق الداخلي لمقياس مستوى : أوال
 : 1981الغريب ، ( للمقياس الدرجة الكلية في البعد ثم ارتباط العبارة فيو يعنى ارتباط العبارة 

682. (   
 ألداء المرشد الوظيفي  األداء لمقياس مستوىالداخليحيث قام الباحث بحساب صدق االتساق 

 و مرشدة من المرشدين اًمرشد ) 40(  بعد تطبيقه على العينة االستطالعية المكونة من النفسي
ث الدولية و ذلك عن طريق حساب ، و وكالة الغو كل من وزارة التربية و التعليمفيالعاملين 
 بين الدرجة الكلية لفقرات المقياس و بين درجة كل  )person ( )بيرسون (  االرتباط معامل

  :و هو يشمل على الخطوات التاليةفقرة على حدة 
  :Test of Extreme Groupsصدق المقارنة الطرفية   -ا

 في يجابية إواألدنى  يجابية إص األكثر األشخايعتبر المقياس صادقاً إذا استطاع التمييز بين 
 من الدرجات، ) فردا7ً % (27األداء على الدرجة الكلية، لذا قام الباحث باختيار أعلى 

 U( )Mannمان ويتني (من الدرجات باستخدام اختبار )  فردا7ً % (27  ومقارنتهم بأدنى
Witiney Test   (  بسبب صغر حجم العينة ،  )  قام الباحث بتطبيق ) اً فرد30أقل من

    .المقياس على العينة االستطالعية والجدول التالي يبين نتيجة هذه المقارنة
   )5( جدول 

   الوظيفي لعينة مدراء المدارس األداءصدق المقارنة الطرفية لمقياس مستوى
 

مستوى 

 الداللة
مجموع  u قيمة z قيمة

 الرتب
متوسط 

 الرتب
 المجموعة العدد

من الدرجات% 27أعلى  11 28.5 301 0.00 4.010 **  
                                0.05 دالة عند مستوى *                           0.01دالة عند مستوى   **
  : Internal Consistencyي ـدق االتساق الداخلـ ص  - ب

 الكلية تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجة
له، إضافة لتحقق من ترابط أبعاد المقياس فيما بينها ومع  للمقياس، وكذلك مع األبعاد الفرعية

  .الدرجة الكلية للمقياس
حساب االتساق الداخلي عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 

   .للمقياس
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، وموضوعها  للمقياسكل فقرة والدرجة الكلية يبين معامالت االرتباط بين درجة التاليالجدول 
  . ، مع بيان مستويات الداللة"خاص بمدراء المدارسال الوظيفي  األداءمستوى تقويم"

  )6( جدول 
  ا مع الدرجة الكلية لهالمقياسجدول يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من 

ل االرتباطمعام مستوى الداللة رقم العبارة معامل االرتباط مستوى الداللة  رقم العبارة 
** 0.621 15 ** 0.511 1 
** 0.699 16 ** 0.558 2 
** 0.554 17 ** 0.598 3 
* 0.417 18 ** 0.651 4 
* 0.412 19 * 0.499 5 
** 0.689 20 ** 0.554 6 
** 0.655 21 * 0.441 7 
* 0.411 22 ** 0.654 8 
** 0.654 23 ** 0.512 9 
** 0.663 24 ** 0.854 10 
** 0.698 25 ** 0.621 11 
** 0.789 26 ** 0.544 12 
** 0.578 27 * 0.474 13 
   * 0.421 14 

  غير دالة                           0.05 دالة عند مستوى *                        0.01دالة عند مستوى **
  )ء المدارس عينة مدرال( لمرشد النفسي ل الوظيفي  األداء ثبات مقياس مستوى *

، و تعتمد طريقة " ألفا كرونباخ "الل حساب معامل  من خالثباتحيث قام الباحث بحساب معامل 
 االنحراف إلى أخرى و تستند إلى أداء الفرد من فقرة في الداخليألفا كرونباخ على االتساق 

 ألفا (معامل المعيارية للفقرات مفردة و هذه الطريقة تسمى االنحرافات  لالختبار و المعياري
   : هي و المعادلة  )cronpachs  alpha (  )كرونباخ 

q=            2 مج ع–  ت 2ع                   د    
  )__________    (   x) ـــ    (          

     ت2ع                   1-               د
  . تعنى قيمة الثبات المقدر  ) q( حيث 

  .الفقرات تعنى تساوى عدد ) د ( و 
  . تعنى االنحراف المعياري للفقرات ككل ) ع (  و 
  . ) 79 : 1989 ، كثور ندي( تعنى االنحراف المعياري للفقرة ) ع د ( و 

العينة االستطالعية المكونة من حيث قام الباحث بحساب ثبات المقياس من خالل تطبيقه على 
هي قيمة جيدة وتدل   و  )0.895  ( =قد تبين للباحث أن قيمة ألفا و و مرشدة اًمرشد) 40(

  . )  .0.01(  جيد من الثبات، حيث أنها بلغت مستوى الداللة اإلحصائية عند ىعلى مستو
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لعينة مشرفي التوجيه و ( الوظيفي  األداءصدق االتساق الداخلي لمقياس مستوى *

   ).اإلرشاد
  :Test of Extreme Groupsصدق المقارنة الطرفية   -ا

 في يجابية إواألدنى  يجابية إاألشخاص األكثر قياس صادقاً إذا استطاع التمييز بين يعتبر الم
 من الدرجات، ) فردا7ً % (27األداء على الدرجة الكلية، لذا قام الباحث باختيار أعلى 

  U( The)مان ويتني (من الدرجات باستخدام اختبار )  فردا7ً % (27  ومقارنتهم بأدنى
Mann Witiney Test ( بسبب صغر حجم العينة ،   ) قام الباحث بتطبيق ) اً فرد30أقل من

    .المقياس على العينة االستطالعية والجدول التالي يبين نتيجة هذه المقارنة
   )7(  جدول 

   الوظيفي لعينة المشرفين األداءصدق المقارنة الطرفية لمقياس مستوى
مستوى 

  الداللة
  uقيمة   zقيمة 

مجموع 

  الرتب

ط متوس

  الرتب
  المجموعة  العدد

  من الدرجات% 27أعلى   7  24.50  292.0
**  4,780  0.00  

  من الدرجات% 27أدنى   7  8.50 136.0

                          غير دالة0.05 دالة عند مستوى *                     0.01دالة عند مستوى ** 
   :Internal Consistencyي ـدق االتساق الداخلـ ص  -ب 

تقوم فكرة هذا النوع من الصدق على حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجة الكلية 
له، إضافة لتحقق من ترابط أبعاد المقياس فيما بينها ومع  للمقياس، وكذلك مع األبعاد الفرعية

  .الدرجة الكلية للمقياس
ة والدرجة الكلية حساب االتساق الداخلي عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقر

  للمقياس
، وموضوعها لمقياس يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالتاليالجدول 

  .، مع بيان مستويات الداللة" بالمشرفينخاصلا النفسي للمرشد الوظيفي األداء مستوىتقويم "
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   )8(  جدول 

  ا مع الدرجة الكلية لهاسالمقين جدول يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة م
  رقم العبارة  معامل االرتباط  مستوى الداللة  رقم العبارة  معامل االرتباط  مستوى الداللة

**  0.603  16  * 0.483  1  
* 0.456  17  * 0.458  2  
*  0.416  18  * 0.483 3  
**  0.643  19  * 0.441  4  
**  0.759  20  *  0.456  5  
* 0.445  21  *  0.496  6  
**  0.623  22  * 0.472  7  
**  0.648  23  **  0.716  8  
**  0.645  24  *  0.498  9  
**  0724  25  **  0.789  10  
**  0.729  26  **  0.583  11  
* 0.468  27  ** 0.56  12  
* 0.477 28  * 0.443  13  
*  0.473  29  *  0.444  14  
      **  0.534  15  

                                0.05ستوى  دالة عند م*                                0.01دالة عند مستوى  **
 التوجيه و فينلعينة مشر( لمرشد النفسي ل الوظيفي  األداءثبات مقياس مستوى * 

  )اإلرشاد النفسي  
، و تعتمد طريقة " ألفا كرونباخ "الل حساب معامل حيث قام الباحث بحساب معامل الثبات من خ
ء الفرد من فقرة إلى أخرى و تستند إلى االنحراف ألفا كرونباخ على االتساق الداخلي في أدا

 ألفا (المعياري لالختبار و االنحرافات  المعيارية للفقرات مفردة و هذه الطريقة تسمى معامل 
  :  و المعادلة هي  ) cronpachs  alpha (  )كرونباخ 

q=            2 مج ع–  ت 2ع                   د    
  )__________    (   x) ـــ    (          

     ت2ع                   1-               د
  . تعنى قيمة الثبات المقدر  ) q( حيث 

  . تعنى تساوى عدد الفقرات ) د ( و 
  . تعنى االنحراف المعياري للفقرات ككل ) ع ( و 
   ) 79 : 1989 ، كثور ندي.  ( تعنى االنحراف المعياري للفقرة ) ع د ( و 
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العينة االستطالعية المكونة من الباحث بحساب ثبات المقياس من خالل تطبيقه على حيث قام 
هي قيمة جيدة وتدل على و ) 0.884( = قد تبين للباحث أن قيمة ألفا   و مرشدة واًمرشد) 40(

  . )  0.01( عند جيد من الثبات، حيث أنها بلغت مستوى الداللة اإلحصائيةىمستو

  األداة الثانية  :ثانيا 

  " مقياس الرضا الوظيفي " 
 المعمولة حول الرضا الوظيفي قام بتصميم سمجموعة من المقاييبحيث قام الباحث و باالستعانة 

يوضح الصورة األولية  ) 5( هذا المقياس وهو مقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي ملحق 
  .للمقياس قبل التعديل 

  : حيث يتكون المقياس من 
ومات و البيانات الشخصية مثل  الجنس و جهة العمل و عدد ل يتكون من المعحيث:  األول البعد

  سنوات الخبرة 
 رضا ى تهدف للتعرف على مدالتي جوانب عدة من الثاني البعدو يتكون  : الثاني البعد

   : هيين عن مهنتهم من عدم الرضا ويسالمرشدين النف
 مع نظام النفسي تكيف المرشد  معرفة مدى رضا وإلى يهدف الذيو : المادي  الجانب  -1

  .  و الحوافز التشجيعية المكافآت و األجر يعمل بها من حيث التيالمؤسسة 
 و الحالة النفسي معرفة مدى تكيف المرشد و التوافق فيو يتمثل   : النفسي   الجانب  -2

  يشعر بها أثناء العمل و عالقة ذلك برضاه أو عدم رضاه عنالتي و االنفعالية المزاجية
  . يقوم به الذيالعمل 

 و حاللوائ مع المهنيهو عبارة عن مدى رضا الفرد و توافقه و: االدارى الجانب  -3
 يعمل بها من ساعات عمل و طبيعة العالقة التيالقوانين المعمول بها داخل المؤسسة 

  توفر تطوير أداء المرشد وفي المؤسسة آليةمابين المدير و المعلمين مع المرشد و 
  .  غير ذلك إلى و االجتماعات الشهرية الدورات

 تقبل المدير و من خالل  النفسيو هو يقيس مدى توافق المرشد  : االجتماعيالجانب    -4
 و النفسيالمعلمين و الطالب و المجتمع المحلى لمهنة اإلرشاد و لطبيعة عمل المرشد 

  .مدى تقبل المرشد لمهنته اجتماعياً 
   صدق  المقياس  -ا 

 صدق المقياس المستخدم لقياس مدى الرضا الوظيفي للمرشد النفسي  قام الباحث للتأكد من
  . بالتأكد من صدق المقياس عن طريق صدق المحكمين ثم صدق االتساق الداخلي 
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   صدق المحكمين  - 1

 و كيفية صياغتها هو المظهر العام لالختبار أو الصورة الخارجية له من حيث المفردات
يعبر هذا النوع من الصدق أيضا إلى كيف يبدو المقياس مناسباً للفرض  و مدى وضوحها و

حيث قام الباحث بعرض المقياس بصورته األولية على ) مرجع سابق(جله  أالذي وضع من
 ) 2(  مجموعة من المحكمين من محاضري و أساتذة علم النفس في جامعات قطاع غزة  ملحق

بإجراء التعديالت على المقياس ، و ذلك بهدف معرفة الذي يعرض قائمة المحكمين الذين قاموا 
مدى انتماء و صحة كل فقرة من فقرات المقياس و مدى صالحية المقياس كأداء يمكن اعتمادها 
لقياس الرضا الوظيفي للمرشد  النفسي ، حيث تم حذف و تعديل بعض الفقرات حتى خرج 

   .لياس النهائية بعد التعدييوضح صورة المق)  6( المقياس بصورته النهائية ملحق 
  صدق االتساق الداخلي - 2

  )  مرجع سابق. (  الكلية للمقياس و يعنى ارتباط العبارة في البعد ثم ارتباط العبارة في الدرجة
حيث قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخلي لمقياس الرضا الوظيفي  النفسي بعد تطبيقه 

 و مرشدة من المرشدين العاملين في كل من اًمرشد ) 40( ن على العينة االستطالعية المكونة م
ك عن طريق حساب معامل االرتباط وزارة التربية و التعليم، و وكالة الغوث الدولية و ذل

  .  بين الدرجة الكلية لفقرات المقياس و بين درجة كل فقرة على حدةperson )  ( )بيرسون (
  :Test of Extreme Groupsصدق المقارنة الطرفية  -1

 يجابية إواألدنى  يجابية إاألشخاص األكثر يعتبر المقياس صادقاً إذا استطاع التمييز بين   
 من الدرجات،  ) فردا13ً % (27في األداء على الدرجة الكلية، لذا قام الباحث باختيار أعلى 

، بسبب  )Uمان ويتني (من الدرجات باستخدام اختبار )  فردا13ً % (27ومقارنتهم بأدنى 
قام الباحث بتطبيق المقياس على العينة االستطالعية ) اً فرد30أقل من  ( صغر حجم العينة

   .والجدول التالي يبين نتيجة هذه المقارنة
  ) 9 (جدول 

  صدق المقارنة الطرفية لمقياس الرضا الوظيفي

مستوى  

  الداللة
  uقيمة   zقيمة 

مجموع 

  الرتب

متوسط 

  الرتب
  المجموعة  العدد

  0.00  4.830  **  من الدرجات% 27أعلى   7  24.50  292.0
  من الدرجات% 27أدنى   7  8.50  136.0

                         غير دالة0.05 دالة عند مستوى *                0.01دالة عند مستوى  **
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  : Internal Consistencyي ـدق االتساق الداخلـ ص  - 3

ى حساب ارتباطات درجات الفقرات مع الدرجة تقوم فكرة هذا النوع من الصدق عل
له، إضافة لتحقق من ترابط أبعاد المقياس فيما بينها  الكلية للمقياس، وكذلك مع األبعاد الفرعية

  .ومع الدرجة الكلية للمقياس
حساب االتساق الداخلي عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة : أوالً

   .الكلية للمقياس
 "، وموضوعها للمقياس يبين معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية التاليالجدول 

  .، مع بيان مستويات الداللة"الرضا الوظيفي 
  )10 (جدول 

   مع الدرجة الكلية لها المقياسجدول يبين معامل ارتباط درجة كل فقرة من
  

  رقم العبارة  معامل االرتباط  ى الداللةمستو  رقم العبارة  معامل االرتباط  مستوى الداللة

**  0.559  20  * 0.304  1  
** 0.373  21  ** 0.412  2  
* 0.340  22  * 0.39 3  
**  0.430  23  * 0.455  4  
**  0.457  24  * 0.414  5  
** 0.460  25  *  0.401  6  
**  0.452  26  * 0.44  7  
**  0.503  27  **  0.572  8  
*  0.339  28  **  0.566  9  
*  0.351  29  ** 0.521  10  
**  0.528  30  * 0.353  11  
** 0.515  31  * 0.453  12  
** 0.475 32  * 0.487  13  
* 0.355  33  * 0.467  14  
* 0.378 34  **  0.676  15  
** 0.443 35  ** 0.629 16  
* 0.372 36  * 0.597 17  
** 0.703 37  ** 0.404 18  
      ** 0.465 19  

                  غير دالة0.05 عند مستوى  دالة*        0.01دالة عند مستوى ** 
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   الرضا الوظيفي  ثبات مقياس  -ب 
، و تعتمد طريقة " ألفا كرونباخ "الل حساب معامل حيث قام الباحث بحساب معامل الثبات من خ

 ألفا كرونباخ على االتساق الداخلي في أداء الفرد من فقرة إلى أخرى و تستند إلى االنحراف
 ألفا ( المعيارية للفقرات مفردة و هذه الطريقة تسمى معامل ختبار و االنحرافاتالمعياري لال

  : و المعادلة هي  ) cronpachs  alpha ( )كرونباخ 
   q=         2 مج ع–  ت 2ع                   د    

  )__________    (   x) ـــ    (          
        ت2ع                   1-               د

  . تعنى قيمة الثبات المقدر  ) q( حيث 
  . تعنى تساوى عدد الفقرات ) د ( و 
  . تعنى االنحراف المعياري للفقرات ككل ) ع ( و 
   ) 79 : 1989 ، كثور ندي.  ( تعنى االنحراف المعياري للفقرة ) ع د ( و 

العية المكونة من العينة االستطحيث قام الباحث بحساب ثبات المقياس من خالل تطبيقه على 
 ىوهي قيمة وتدل على مستو)  0.853( = وقد تبين للباحث أن قيمة ألفا  و مرشدة اًمرشد) 40(

  . )  .0.01  (جيد من الثبات، حيث أنها بلغت مستوى الداللة اإلحصائية عند

  : األساليب اإلحصائية  

  :التالية الباحث باستخدام األساليب اإلحصائية قام لتحقيق أهداف الدراسة 
   .   The Mann Witiney Test )مان وتنى (  اختبار – 1
    SPSS  . طريق الحزمة اإلحصائية نالحسابية ع المتوسطات – 2
  T Test  .     )ت (  اختبار  – 3
    .percentage   المئويةالنسب  – 4
   .  depository monoecious testاختبار أحادى التباين  _ 5
   .cronpachs  alpha  )ألفاكورنباخ ( ة الثباث بطريق _ 6
  person ) .بيرسون ( معامل ارتباط  _ 7
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  الفصل الخامس

  
   )النتائج و تفسيرها( 

  
  عرض النتائج •
  
  مناقشة النتائج و  تفسير •
  
   التعليق العام على النتائج  •
  
  التوصيات و المقترحات  •
  
   المراجع •
  
   المالحق •
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  مقدمة  
ث في هذا الفصل فحص فروض الدراسة باستخدام االختبارات و األساليب  يتناول الباح

لتحقق من صحة الفروض و تحليل مقياس مستوى األداء الوظيفي لاإلحصائية المالئمة 
ين لعينة كل من مدراء المدارس و المشرفين و تحليل مقياس الرضا الوظيفي يللمرشدين النفس

لى هذه النتائج و طرح مجموعة من التوصيات و المقترحات وتفسير و مناقشة النتائج والتعليق ع
  .المترتبة على هذه النتائج 

   لنفسي من وجهة نظر مدراء المدارس تحليل مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد ا*

  عرض النتائج : أوالً 
من مديري و مديرات المدارس  ) 207(   مستوى األداء الوظيفي علىمقياس تم توزيع

ت النفسيين تالف أنواعها و ذلك الستطالع آراءهم حول أداء المرشدين و المرشداعلى اخ
  .العاملين في مدارسهم 

  :عبارة وزعت على ثالثة أبعاد هي  ) 27(  من يتكون المقياس
المهارات : البعد الثالث ، الجانب اإلداري: البعد الثاني ، الشخصية العامة : البعد األول 
  .االجتماعية 

  :اإلحصائي لعينة المدراء الوصف 
  :تم اختيار العينة بطريقة العينة الطبقية البسيطة و قد توزعت على النحو التالي 

  :  بالنسبة لمتغير الجنس -ا 

مرشدة نفسية تم ) 103 و  اً مرشد104( توزعت أعداد المرشدين الذين قيموا في العينة لتشمل 
    .المقياستقييمهم من خالل 

يوضح األعداد و النسب المئوية للمرشدين و المرشدات النفسيين الذين تم تقييمهم الجدول التالي 
  .من قبل مدراء المدارس 

  )11(جدول 

   للمرشدين و المرشداتةيئواألعداد و النسب الم
 النسبة المئوية التكرار الجنس
 50.0 104 مرشد

 50.0 103 مرشدة

 100.0 207 المجموع
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 : الخبرة   بالنسبة لسنوات-ب 

  : توزعت أعداد المرشدين النفسيين الذين تم تقيمهم بحسب خبراتهم على الصورة التالية
   )12( جدول 

  توزيع المرشدين حسب سنوات الخبرة

 النسبة المئويةالتكرار عدد سنوات الخبرة
1-3 81 39.5 
4-6 69 33.7 
7-9 40 19.5 

10-12 5 2.4 
13-15 6 2.4 

16- 6 2.4 
وعالمجم  207 100.0 

  :    بالنسبة لمتغير جهة العمل -    ج 

  :ين تم تقيمهم على الصورة التاليةفقد توزعت عينة المرشدين الذ
   )13( جدول 

  توزيع المرشدين حسب جهة العمل
 النسبة المئوية التكرار جهة العمل
 50.0 104 وكالة

 50.0 103 حكومة

 100.0 207 المجموع
المرشدين الذين تم تقيمهم من عينة  المدراء والذين يعملون في مدارس و قد تم حصر أعداد 

  :تاليحكومية أو في مدارس الوكالة بحسب متغير الجنس كما بالجدول ال
   )14( جدول 

  توزيع المرشدين حسب الجنس
 المجموع حكومة وكالة 
 104 52 52 ذكر

 103 51 52 أنثى

 207 103 104 المجموع

يمهم من عينة  المدراء والذين يعملون في مدارس يد المرشدين الذين تم تقكذلك تم حصر أعدا
 :لجدول التاليحكومية أو في مدارس الوكالة بحسب خبراتهم كما با
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   )15( جدول 

  توزيع المرشدين حسب سنوات الخبرة و جهة العمل

 المجموع حكومة وكالة عدد سنوات الخبرة
1-3 41 41 82 
4-6 42 26 68 
7-9 10 30 40 

10-12 2 4 6 
13-15 3 2 5 
 6  6 أكثر-16

 207 103 104 المجموع

 بأبعادها الثالثة من وجهة نظر المدراء باستخدام النسب المئوية و المقياسو قد تم تقييم  
  يجابية المقبولة  على أساس أنها الحد األدنى لإل1.8التي تقابل % 60 على النسبة دباالعتما

   )16( جدول 

  الوزن النسبيو  ةيئو بأبعاده الثالثة باستخدام النسب المالمقياسم تقيي
 البعد

 
 الوزن النسبي النسبة المئوية المتوسط الحسابي حجم العينة

الشخصية العمة: األول   207 
 

**2.7005 90% 0.9 

الجانب االدارى: الثاني  207 **2.6137 87.12% 0.87 

المهارات : الثالث

 االجتماعية

207 **2.6474 88.25% 0.88 

 مجمل المقياس
 

207 **2.6538 88.46% 0.88 

  0.01دالة عند مستوى معنوية **   
يجابية شديدة من وجهة نظر المدراء اتجاه المرشدين والمرشدات إ     توضح النسب المئوية 

                              :                           بمدارسهم كما يوضح الجدول السابقالنفسيين العاملين 
يجابية من وجهة نظر المدراء اتجاه إ المقياسمن الجدول السابق يتبين أن أكثر أبعاد 

 و نسبة     مئوية  2.7005بمتوسط حسابي ."  الشخصية العامة" المرشدين هو البعد األول 
90. %  

 نسبة مئوية  و2.647بمتوسط حسابي قيمته "المهارات االجتماعية "د الثالث يليه البع
88.25. %  

  % .87.12 و نسبة  2.613قيمته بمتوسط حسابي " الجانب اإلداري " ثم البعد الثاني 
  %.88.46  بنسبة مئوية 2.653 لمقياسو قد كان المتوسط الحسابي لمجمل بنود ا
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 التي تقابل       1.8   و لحساب داللة المتوسطات تم مقارنة المتوسطات السابقة  بالقيمة 
  .و هي درجة الحياد المتفق عليها % 60النسبة المئوية 

  :ة على تقييم المدراء للمرشدين  اثر متغيرات الدراس
 بالنسبة لمتغير الجنس -1

   )17( جدول 

  أثر متغير الجنس على تقييم المدراء للمرشدين

 الجنس 
حجم 

 العينة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
T قيمة 

مستوى 

 الداللة
2.6625.24621 104 ذكر الشخصية 

 العمة
 

2.7396.24903 103 أنثى
*دالة 2.22-  

2.5990.21064 104 ذكر الجانب 

 االدارى
 

2.6287.24304 103 أنثى
  دالةيرغ 93.-

2.6277.25911 104 ذكر المهارات 

 االجتماعية
 

2.6676.28934 103 أنثى
  دالةرغي 1.04-

2.6298.20889 104 ذكر  المجمل
2.6786.22538 103 أنثى 

  دالةرغي 1.61-

  
 في عبارات البعد األول 0.05ات داللة إحصائية عند مستوى معنوية يوجد فروق ذ -أ 

 و هذا ،المتعلقة  بالشخصية العامة لصالح المرشدات النفسيات و ذلك بحسب تقييم المدراء
االهتمام بالمظهر " في مظاهر الشخصية العامة من حيث تيدلل على تقدم المرشدات النفسيا
  .  على أقرانهم الذكور و ذلك بحسب تقييم مدرائهم "و تقبل النقد و البشاشة و التكيف

 ألي من الجنسين ثالث و النيالثالم يكن هناك أي فروق ذات داللة في عبارات البعدين  -ب
اى لم يكن لكل من الجانب االدارى و الجانب االجتماعى اى فروق ما و ذلك بتقييم المدراء 
 .بين الذكور و االناث 

اللة إحصائية بين المرشدين و المرشدات النفسيين في مجمل ال يوجد فروق ذات د -ج
هم و مهاراتهم العملية و ذلك ئ لم يؤثر على أدارشدين، أي أن الجنس للمالمقياسعبارات 

 .بحسب تقييم المدراء
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  .:بالنسبة لمتغير جهة العمل -2

  لمقارنة متوسطات تقييم المرشدين من قبل المدراء) تي( تم استخدام اختبار
   )18 ( جدول

  اثر متغير جهة العمل على تقييم المدراء للمرشدين

 العمل 
حجم 

 العينة
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
T  قيمة 

مستوى 

 الداللة
الشخصية  2.7267.17082 104 وكالة

 العمة
 

 2.6750.30680 103 حكومة
 غير دالة 1.48

الجانب  2.7604.18280 104 وكالة

 االدارى
 

 2.4712.16761 103 حكومة
**دالة 11.81  

المهارات  2.6818.19575 104 وكالة

 االجتماعية
 

 2.6140.33124 103 حكومة
 غير دالة 1.77

 2.7230.16383 104 وكالة
 المجمل

 2.5867.24259 103 حكومة
**دالة 4.69  

  0.01دالة عند مستوى معنوية ** 
   : أنيتضحمن الجدول السابق     

الشخصية العامة  ( و الثالثل أي فروق ذات داللة إحصائية في عبارات البعدين األوال توجد -أ
 -وكالة(و المتعلقة  بأداء المرشدين النفسيين على اختالف جهة عملهم ) و المهارات االجتماعية 

  .بحسب تقييم المدراء) حكومة
 لصالح 0.01ستوى معنوية أظهرت النتائج و جود فروق ذات داللة إحصائية عند م -ب

المرشدين النفسيين العاملين في مدارس وكالة الغوث في عبارات البعد المتعلق بالجانب اإلداري، 
و هذا يعكس التزام اكبر لدى المرشدين العاملين في الوكالة بالجوانب اإلدارية و ذلك بحسب 

 .تقييم المدراء

 لصالح المقياس لمجمل عبارات 0.01وية يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معن -ج
 .أداء المرشدين العاملين في مدارس الوكالة و ذلك بحسب تقييم المدراء

 :بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة  -3

  .تم استخدام اختبار أحادي التباين للمقارنة بين أداء المرشدين و ذلك بحسب تقييم المدراء
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   )19( جدول 

  تقييم المدراء للمرشدينأثر متغير سنوات الخبرة على 
 
 مصدر الخطأ 

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F 

مستوى 

 الداللة
 061. 5 307. بين المجموعات

 063. 199 12.443 مع المجموعات
الشخصية 

 العامة 
  204 12.750 المجموع

.981 .430 

 183. 5 917. بين المجموعات

 048. 199 9.605 مع المجموعات
لجانب ا

 االدارى 
  204 10.522 المجموع

3.800 .003 

 077. 5 384. بين المجموعات

 075. 199 14.985 مع المجموعات
المهارات 

 االجتماعية
  204 15.368 المجموع

1.019 .408 

 064. 5 322. بين المجموعات

 المجمل 047. 199 9.374 مع المجموعات

جموعالم  9.696 204  

1.369 .238 

   : يليو قد أظهرت النتائج في الجدول السابق ما 
الشخصية (  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين عبارات البعدين األول و الثالث -

و المتعلقة بأداء المرشدين على اختالف سنوات خبراتهم )  المهارات االجتماعية –العامة 
  .بحسب تقييم المدراء

 في مظاهر الشخصية ينين و على اختالف سنوات خبراتهم كانوا متساوأي أن الموظف
  . و كذلك بالمهارات االجتماعية المندرجة ضمن مهامهم بحسب تقييم المدراءةالالئق
 في مستوى أداء 0.01في حين يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  -1

سنة  ) 12-10( برة الممتدة من المرشدين النفسيين لمهامهم اإلدارية لصالح فئة الخ
  :  يوضح ذلك التالي و الجدول  )sheave( بحسب اختبار شيفيه 
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   )20( جدول 
  مدراء المدارس للمرشدين تقييم فيجدول شيفيه لتوضيح فئة سنوات الخبرة األكثر داللة 

 
1المجموعة  البعد المجموعة  

2 

متوسط 

 الفروق

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 الداللة

 دال 0.024 0.15 1-3

 دال 0.028 0.17 4-6

 دال 0.045 0.24 7-9

 دال 0.047 0.1 13-15

 الجانب

 االدارى
10-12 

 غير دال 0.805 024.- -16

السبب في ذلك هو أن الموظف و الفرد في هذه الفترة يكون قد اكتسب قدر كافي من  و-2
ى االلتزام و الجدية في العمل لديه فهي الخبرة التي تساعده في أن يكون أداءه جيد و تبين مد

 .أشبه بما تسمى بمرحلة الرشد الوظيفي 

 بالجوانب اإلدارية هم المرشدون النفسيون الذين اًأي أن المدراء رأوا أن الفئة األكثر التزام
  .  سنة12 إلى 10امتدت سنوات خبراتهم من 

أداء المرشدين على نه ال يوجد أي فروق ذات داللة إحصائية في إبصورة عامة ف -2
  . و ذلك بحسب تقييم المدراءالمقياساختالف فئاتهم العمرية بالنسبة لمجمل عبارات 

  :ثانياً تفسير و مناقشة النتائج 

من خالل المعالجات اإلحصائية تبين بأن مستوى المرشد النفسي حسب تقييم مدراء 
داً و هي تدل على أن هناك و هي نسبة جيدة ج%) 88( المدارس بأن المرشد كان نسبة أدائه

 مرتفعةهذه النسبة كانت ف و لعل هذه النسبة كانت غير متوقعة مستوى مرتفع في أداء المرشدين
  .و في صالح المرشدين 

  : الثالثة بالشكل التالي المقياستقييم المدراء للمرشدين من خالل أبعاد     * 
راء للمرشد بالنسبة لشخصيته البعد األول الشخصية العامة و كانت درجة تقييم المد -1

يجابي جداً من إو هي نسبة مرتفعة توضح بان هناك انطباع % ) 90( العامة بنسبة 
  .قبل المدراء لشخصية المرشدين 

و هي أيضاً نسبة مرتفعة و تدل %) 87( الجانب اإلداري و حصل المرشدين على نسبة -2
يجابية إي العمل أي انه هناك على مدى االلتزام و االنضباط لدى المرشدين و الجدية ف

في تقييم المدراء لمدى التزام المرشدين بكافة جوانب البعد اإلداري من االلتزام 
 .الخ ...بالمواعيد و األنظمة و القوانين 
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و هي أيضاً نسبة %) 88( على نسبة ونالمهارات االجتماعية حيث حصل المرشد -3
دين في الجوانب الخاصة بالجانب مرتفعة و تدل على أن هناك تفوق واضح لدى المرش

 .االجتماعي و مدى تقبل المرشد لآلخرين و تقبل اآلخرين للمرشد 

على مستوى األداء من وجهة )  الخبرة – جهة العمل –الجنس ( أثر متغيرات الدراسة * 
  :ظر مدراء المدارس و كانت كالتالين

  : الجنس -1

مرشدات في البعد األول و هو كان هناك فروق ذات داللة إحصائية لصالح ال   
 و انضباطاً الشخصية العامة و يرجع ذلك إلى طبيعة األنثى المرشدة حيث أنها أكثر التزاماً

 بالمظهر العام و لديهن دافعية و نشاط اًو أكثر طاعة عن المرشد الذكر و أكثر اهتمام
ق ذات داللة إحصائية كبر، أما البعد الثاني و هو الجانب اإلداري لم يكن هناك فروأبصورة 

 وهى تدل على مدى االلتزام و بين المرشدين و المرشدات و ذلك بحسب تقييم المدراء
، أما البعد الثالث فكان يدل على عدم وجود االنضباط و الجدية في العمل لدى المرشدين 

 و بشكل عام ال توجد فروق ذات، فروق ذات داللة إحصائية ما بين المرشدين و المرشدات 
 أي أن متغير الجنس المقياسداللة إحصائية بين المرشدين و المرشدات في مجمل عبارات 

  . لم يكن له أي اثر على أداء و مهارة المرشدين و ذلك بحسب تقييم المدراء  
 من األداء الوظيفي حسب تقييم ونإذن كان هناك مستوى جيد جداً قد وصل إليه المرشد

س األثر في اختالف التقويم ما بين الذكور و اإلناث و بشكل المدراء و لم يكن لعامل الجن
  .يذكر 

  : جهة العمل -2

  : من خالل التحليل اإلحصائي تبين ما يأتي 
الشخصية (  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في عبارات البعدين األول و الثالث -

  .يين المتعلقة بأداء المرشدين النفس)  المهارات االجتماعية –العامة 
لصالح  ) 0.01(  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية -

الغوث الدولية في عبارات البعد الثاني المتعلقة بالجانب وكالة المرشدين العاملين في مدارس 
اإلداري و هذا يبين مدى االلتزام لدى المرشدين العاملين في وكالة الغوث الدولية بالجوانب 

 و لعل ذلك راجع إلى أن مدارس الوكالة تعطى إلدارية و القانونية بحسب تقييم المدراءا
اهتمام أكثر بالمرشد و تكون عملية المتابعة مستمرة له و أن النواحي اإلدارية و القانونية 
أكثر صرامة و أكثر تطبيق ، بل هناك عملية متابعة و محاسبة للتأكد من تطبيقها أو عدم 

 في و القانونية اإلدارية النواحي عن مدى االلتزام أو تطبيق قليالو هذا يختلف تطبيقها  
   .المدارس التابعة لوزارة التربية و التعليم  
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في مجمل  ) 0.01(  و مما سبق يتضح بوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
  ث الدولية لصالح أداء المرشدين العاملين في مدارس وكالة الغوالمقياسعبارات 

 إذن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي تعزى -
  .لمتغير جهة العمل لصالح المرشدين العاملين لوكالة الغوث الدولية 

  : سنوات الخبرة-3

  : أظهرت نتائج الجداول المتعلقة بسنوات الخبرة ما يلي 
ين عبارات البعدين األول و هو الشخصية العامة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ب-

و، البعد الثالث و هو المهارات االجتماعية المتعلقة بأداء المرشدين على اختالف سنوات 
خبراتهم بحسب تقييم المدراء بمعنى أن المرشدين و على اختالف سنوات خبراتهم كانوا 

عية المندرجة ضمن مهامهم  و المهارات االجتماةمتساويين في مظاهر الشخصية الالئق
  .حسب تقييم المدراء 

في أداء المرشدين النفسيين  ) 0.01(  يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند درجة معنوية -
ر سنة و ذلك حسب اختبا ) 12 – 10( لمهامهم اإلدارية لصالح فئة الخبرة الممتدة ما بين 

 ون النفسيون بالجوانب اإلدارية هم المرشدأي أن المدراء رأوا أن الفئة األكثر التزاما) شيفه(
  .سنة  ) 12 – 10( الممتدة سنوات خبراتهم من 

 و في مجمل التحليل السابق يتضح بأنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أداء -
 و لم يكن لمتغير سنوات المقياسالمرشدين على اختالف فئاتهم العمرية في مجمل عبارات 

 مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين إذن ال توجد فروق ذات داللة الخبرة أي اثر على
  .إحصائية في مستوى األداء الوظيفي تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

يجابية و بنسبة إ مما سبق يتضح بان مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين كان في -
كن لمتغير الجنس تأثير أو إظهار بحسب تقييم المدراء و لم ي% ) 88( مرتفعة وصلت إلى 

أي فروق واضحة في مستوى األداء لدى المرشدين، كذلك لم يكن لمتغير سنوات الخبرة أي 
فروق واضحة و تأثير في مستوى أداء المرشدين، في حين كان لمتغير جهة العمل األثر في 

 في وكالة الغوث مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين لصالح المرشدين الذين يعملون
  .  الدولية 

 يمشرف  تحليل مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي من وجهة نظر*

     .التوجيه واإلرشاد النفسي
  عرض النتائج : أوالً 
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 و مشرفة من اًمشرف ) 25( الخاصة بمشرفي التوجيه و اإلرشاد على  المقياس وزع   
تكون من ي المقياسية ووزارة التربية و التعليم و كان العاملين في كل من وكالة الغوث الدول

الجانب االدارى و الكتابي ، الجانب المهني ( عبارة موزعة على ثالثة أبعاد و هي  ) 29( 
وذلك الستطالع أرائهم حول مستوى األداء ) المهارات اإلرشادية ، المهارات االجتماعية 

   إشرافهم ومتابعتهم ين الذين يقعون تحتيالوظيفي للمرشدين النفس
) 9( مشرفة أنثى حكومة و ) 3 (مشرف حكومة ذكر  و  ) 10(  بواقع ونوكان المشرف

  .مشرفة وكالة أنثى  ) 3( مشرف وكالة ذكر و 
  )21(جدول 

  لعينة المشرفين و الوزن النسبيةئويحجم العينة و المتوسط الحسابي و النسبة الم

حجم  البعد

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

لنسبة ا

 المئوية

 الوزن النسبي

"الجانب اإلداري و الكتابي "   25 **2.5440  84.8% 0.85 

الجانب المهني و المهارات 

 اإلرشادية

25 **2.3754  79.18% 0.79 

 0.86 %85.55  2.5667** 25 المهارات االجتماعية

 0.83 %83.18  2.4954** 25  المقياسمجمل

  0.01دالة عند مستوى معنوية **   
يجابية شديدة من وجهة نظر المشرف اتجاه المرشدين و إتوضح النسب المئوية 

  .المرشدات النفسيين العاملين بمدارسهم كما يوضحه الجدول السابق 
يجابية من وجهة نظر المشرفين اتجاه إ المقياسمن الجدول السابق يتبين أن جميع أبعاد 

كان متوسط الحسابي ألراء المشرفين  )  الكتابيالجانب اإلداري و ( المرشدين ففي البعد األول 
  %) .84.8( و نسبة مئوية  مقدارها  ) 2.5440(يساوي 

و بنسبة ) 2.375)(  الجانب المهني و المهارات اإلرشادية(وكان المتوسط الحسابي للبعد الثاني
  .رفين يجابي لتقييم المرشدين من وجهة نظر المشإ، و هو أيضا يمثل جانب %) (79.18مئوية 

 ) 2.5667 (بمتوسط حسابي قيمته ) المهارات االجتماعية( وكان المتوسط الحسابي للبعد الثالث 
   %) .85.55( و نسبة 

  %).83.18(بنسبة مئوية ) 2.4954 (المقياسو قد كان المتوسط الحسابي لمجمل بنود 
 التي تقابل النسبة  )1.8(و لحساب داللة المتوسطات تم مقارنة المتوسطات السابقة  بالقيمة 

  .و هي درجة الحياد المتفق عليها %) 60(المئوية 
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و قد أظهرت النتائج السابقة ايجابية واضحة لصالح أداء المرشدين في األبعاد الثالثة و 
  . وجهة نظر المشرفين المقياسفي مجمل

  تفسير و مناقشة النتائج : ثانياً 

  : من الجدول السابق يتبين ما يأتي 
يجابية من وجهة نظر المشرفين اتجاه أداء المرشدين إ كانت المقياسميع أبعاد  أن ج-

كان المتوسط )  و الكتابي اإلداري( العاملين في المدرسة ففي البعد األول وهو الجانب 
و ذلك % ) 84.8(  مقدارها ةيئوو بنسبة م ) 2.544( الحسابي ألداء المرشدين     

  .بحسب تقييم المشرفين 
) 2.375)(ب المهني و المهارات اإلرشاديةالجان( متوسط الحسابي للبعد الثاني و هول كان ا-

  .ينيو هي أيضاً تمثل جانب ايجابي في تقييم المشرفين للمرشدين النفس%) 79.1( أي بنسبة 
 ةويئو بنسبة م) 2.566) ( المهارات االجتماعية (  أما المتوسط الحسابي للبعد الثالث -
يجابية في تقييم المشرفين للمرشدين تعكس األداء المهني الجيد إة و هي نسب%) 85(

  .للمرشدين من وجهة نظر المشرفين 
 ( ةويئو بنسبة م ) 2.495 ( المقياس بصورة عامة كان المتوسط الحسابي لمجمل بنود -

يجابية و مستوى أداء مرتفع للمرشدين، و لحساب الداللة إوهذا يدل على أن هناك %) 83.1
التي تقابل  ) 1.8( حصائية للمتوسطات الحسابية تم مقارنة المتوسطات السابقة بالقيمة   اإل

يجابية إوهى درجة الحياد المتفق عليها فقد أظهرت النتائج السابقة % ) 60 ( ةويئالنسبة الم
 من وجهة نظر المقياسواضحة لصالح أداء المرشدين في األبعاد الثالثة و في مجمل 

  .ذا يدل على مستوى األداء المرتفع المشرفين و ه
يجابية إين يتضح لنا بأن هناك يو بحسب تقييمات المدراء و المشرفين للمرشدين النفس   

 %) 88.46 ( بةين بنسيواضحة و مرتفعة على مستوى األداء الوظيفي لدى المرشدين النفس
المدراء و حسب تقييم المشرفين أذن أجمع كل من % ) 83.1( ،حسب تقييم المدراء

يجابي و مرتفع ذلك حسب إين يالمشرفين على أن مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفس
 و لعل السبب في أن نسبة أداء المرشد كانت مرتفعة في تقييم النسب و اإلحصائيات السابقة 

 بالمدراء الن مدراء المدارس يهتمون و بصورة أكبر في تقدير مدى التزام المرشد بالجوان
دارية و على خالف ذلك قد يعطى المشرف االهتمام األكبر في تقييمه للمرشد للجانب اإل

، فقد أعطى المدير تقييمه على الجوانب الفني و المهني و مدى امتالكه لهذه الجوانب 
اإلدارية و التي هي األكثر مالحظة واهتمام لديه بالنسبة للمرشد أما الجوانب الخاصة 

ي ليست ربما من اختصاصه فتكون من نصيب المشرف الذي يهتم و بالمهارات المهنية فه
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بصورة أكبر في تقييم المهارات المهنية و العملية و يمكن إرجاع أن نسبة تقييم المدراء 
للمرشدين كانت أكثر من نسبة تقييم المشرفين للمرشدين إلى أن كل مدير مدرسة كان يقيم 

ف المشرف فكان تقيمه لمجموعة المرشدين الذين المرشد الواحد الموجود في مدرسته  بخال
يشرف عليهم فغالباً ما تكون األحكام على المتوسط العام و المجموع لهؤالء المرشدين فهو 
يصدر حكم عام على المرشدين الذي يشرف عليهم بخالف المدير الذي كان يقيم مرشد واحد 

 يكون هذا السبب في ارتفاع فالحكم على واحد يختلف عن الحكم على المجموعة لذلك قد
  .نسبة المرشدين حسب تقييم المدراء عنها بالنسبة للمشرفين 

  "تحليل مقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي : " ثالثاً  

  عرض النتائج : أوالً 
من المرشدين النفسيين و المرشدات ) 207(الرضا الوظيفي على ب الخاصة  المقياسوزع

 اختالف أنواعها و ذلك لتقييم و قياس مدى رضاهم ى قطاع غزة علالعاملين في مختلف مدارس
  .عن  أدائهم المهني 

  .جميع المرشدين النفسيين في مدارس الوكالة و الحكومة بقطاع غزة: مجتمع الدراسة 
 اً نفسياًمرشد ) 207( تم تطبيق مقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي على : عينة الدراسة

  .مدارس قطاع غزة موزعين على مختلف 
  :الوصف اإلحصائي للعينة 

  :تم اختيار العينة بطريقة العينة الطبقية البسيطة و قد توزعت على النحو التالي 
  : بالنسبة لمتغير الجنس -ا 

توزعت أعداد المرشدين النفسيين في العينة مناصفة بين الذكور و اإلناث حيث بلغ عدد 
  ) .103( كذلك عدد المرشدات  و اًمرشد) 104( المرشدين الذكور 

  :توزعت العينة على الصورة التالية  :  بالنسبة لسنوات الخبرة -ب 
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   )22( جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة
  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

1- 3  64  31  
4 - 6  117  56.6  
7 - 9  20  9.4  
10 – 12  3  1.5  
13 – 15  1  0.5  
  1  2   فأكثر- 16

  100.0  207  المجموع
  

  :فقد توزعت العينة على الصورة التالية  :  بالنسبة لمتغير جهة العمل -ج 
   )23( جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب متغير جهة العمل
 

 جهة العمل
 

 النسبة المئوية التكرار

 50.0 104 وكالة

 50.0 103 حكومة

 100.0 207 المجموع

  .أي أن العينة قد تم اختيارها مناصفة أيضا بين الحكومة و الوكالة 
و قد تم رصد أعداد المرشدين في العينة الذين يعملون في مدارس حكومية أو في مدارس 

  :الوكالة بحسب متغير الجنس على الصورة التالية 
   )24( جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس
عالمجمو حكومة وكالة   

 103 51 52 ذكر

 104 52 52 أنثى

 207 103 104 المجموع
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كذلك تم توزيع أعداد المرشدين النفسيين بحسب سنوات خبرتهم و جهة العمل التي يعملون بها 
  :على النحو التالي

   )25( جدول 

  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة و جهة العمل
 المجموع حكومة وكالة الخبرة بالسنوات
3.00-1.00 27 37 64 

6.00 – 4.00 63 54 117 
9.00 – 7.00 10 10 20 
12.00-10.00 2 1 3 

15.00 – 13.00 1 0 1 
-   16.00 1 1 2 
 207 103 104 المجموع

 ) 37( النفسي من خالل  يهدف ذلك المقياس لتقدير مدى الرضا الوظيفي للمرشد *
  الجانب المادي: البعد األول :عبارة وزعت على أربعة أبعاد هي 

  الجانب النفسي: البعد الثاني 
  الجانب اإلداري: البعد الثالث 
  .الجانب االجتماعي: البعد الرابع 

 و و قد استخدم الباحث المقياس الثالثي لقياس الرضا الوظيفي للمرشدين من خالل ذلك المقياس
   )  . دائماً–  أحياناً– إطالقاً: ( تراوحت شدته 

و قد اعتمد الباحث على تقدير النسبة المئوية للمقياس و ألبعاده األربعة و ذلك لتقدير الرضا 
  .الوظيفي لدى المرشدين النفسيين  

   )26( جدول 
   لمقياس الرضا الوظيفي  و ألبعاده األربعة و الوزن النسبيالمئويةالنسبة 

المتوسط   محورال

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

الوزن 

  النسبي

 0.65 %65 1.95**  الماديالجانب 

 0.62 %62.3 **1.87  النفسيالجانب 

 0.64 %64  **1.92  الجانب االدارى

 0.71 %70.66  **2.12 الجانب االجتكماعى

 0.66 %65.66 **1.97  مجمل المقياس

  0.01دالة عند **               
يجابية من وجهة نظر المرشدين هو البعد إ المقياسل السابق يتبين أن أكثر أبعاد من الجدو

  % .70.66 و نسبة مئوية  2.12بمتوسط حسابي "  الجانب االجتماعي " الرابع 
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  %. 65 و نسبة مئوية 1.95بمتوسط حسابي قيمته "  الجانب المادي " يليه البعد األول 
  % .64 و نسبة 1.92بمتوسط حسابي قيمته  " الجانب اإلداري" ثم البعد الثالث 
  % .62.3 و نسبة 1.87بمتوسط حسابي قيمته " الجانب النفسي " ثم البعد الثاني 

  .65.66  بنسبة مئوية 1.97 المقياسو قد كان المتوسط الحسابي لمجمل بنود 
ابل درجة  و التي تق1.8و لحساب داللة المتوسطات تم مقارنة المتوسطات السابقة  بالقيمة 

  .و هي درجة الحياد المتعارف عليها% 60رضا مقدارها 
 لصالح 0.01من الجدول يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      

األبعاد األربعة، أي أن هناك فروق واضحة ذات داللة تفصل بين متوسطات األبعاد األربعة 
   .1.8و درجة الحياد عند 

   .المقياسمجمل و كذلك الحال بالنسبة ل
يين و اتجاهاتهم نستخدم ثر متغيرات الدراسة في آراء المرشدين النفسألتحليل 

  .)t(اختبار
  :بالنسبة لمتغير الجنس :  أوال

   )27( جدول 

  )الجنس ( تحليل أثر متغيرات الدراسة في آراء المرشدين و اتجاهاتهم 

المتوسط  العينة الجنس البعد

 الحسابي

االنحراف 

يالمعيار  
Tمستوى الداللة  قيمة 

 1.9224.28915 104 ذكر الجانب المادي
 1.9742.25742 103 أنثى 

 غير دالة 1.37-

 1.8550.34458 104 ذكر الجانب النفسي
 1.8878.28054 103 أنثى 

 غير دالة 0.756-

 1.9480.26912 104 ذكر الجانب االدارى
 1.8902.26592 103 أنثى 

 غير دالة 1.56

لجانب االجتماعيا  2.1607.28415 104 ذكر 
 2.0750.34303 103 أنثى 

 دالة 1.97

 1.9715.23282 104 ذكر المجموع
 1.9592.20294 103 أنثى 

 غير دالة 0.41
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  : من الجدول السابق نالحظ أن 
البعد " عد األول ت البال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير الجنس لعبارا -1

 ." المادي 

  يجابيا بغض النظر عن جنسهم إيجابية الستجابات أفراد العينة كان أي أن مستوى اإل
البعد " ال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير الجنس لعبارات البعد الثاني  -2

 ".النفسي 

   بغض النظر عن جنسهم  يجابياإيجابية الستجابات أفراد العينة كان أي أن مستوى اإل
البعد " ال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير الجنس لعبارات البعد الثالث  -3

 ".اإلداري 

  يجابيا بغض النظر عن جنسهم إيجابية الستجابات أفراد العينة كان أي أن مستوى اإل
البعد " عد الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات العينة لعبارات الب -4

 ". االجتماعي

   ) . .0.05( عند مستوى داللة المرشدين النفسيين و ذلك لصالح 
فانه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتوسطات  لمجمل بنود ، بصورة عامة  -5

و في ذلك داللة على إجماع آراء أفراد العينة مرشدين و مرشدات ،  بسبب متغير الجنسالمقياس
    .المقياسيجابية على بنود إب

  :بالنسبة لمتغير جهة العمل : ثانيا 

   )28( جدول 

ألثر متغيرات الدراسة في ) ت ( المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية وقيمة 

  )جهة العمل ( اتجاهات المرشدين و أرائهم 
المتوسط حجم العينة جهة العمل 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
Tمستوى   قيمة

 الداللة
 27457. 1.9633 104 وكالة الجانب المادي

 27455. 1.9333 103 حكومة 
 غير دالة 0.79

 29854. 1.8667 104 وكالة الجانب النفسي
 32987. 1.8762 103 حكومة 

 غير دالة 0.21-

 24921. 1.9370 104 وكالة الجانب االدارى
 28649. 1.9012 103 حكومة 

 غير دالة 0.96

 27860. 2.1107 104 وكالة الجانب االجتماعي
 35270. 2.1250 103 حكومة 

 غير دالة 0.32-

 20138. 1.9718 104 وكالة المجموع
 23416. 1.9589 103 حكومة 

 غير دالة 0.42



 
 

168

  : من الجدول السابق نالحظ أن      
" ل لعبارات البعد األول  ال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير جهة العم-1

يجابية الستجابات أفراد العينة لعبارات ذلك البعد  كان ، أي أن مستوى اإل"البعد المادي 
  . يجابيا بغض النظر عن جهة عملهم إ

"  ال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير جهة العمل لعبارات البعد الثاني -2
يجابية الستجابات أفراد العينة لعبارات ذلك البعد كان ، أي أن مستوى اإل"البعد النفسي 

  . يجابيا بغض النظر عن جهة عملهم إ
"  ال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير جهة العمل  لعبارات البعد الثالث -3

يجابية الستجابات أفراد العينة  لعبارات ذلك البعد  كان ، أي أن مستوى اإل" البعد اإلداري
  . يجابيا بغض النظر عن جهة عملهم  إ

"   ال توجد فروق بين متوسطات العينة بالنسبة لمتغير جهة العمل لعبارات البعد الرابع -4
يجابية الستجابات أفراد العينة لعبارات ذلك البعد  كان ، أي أن مستوى اإل" البعد االجتماعي

  . يجابيا بغض النظر عن جهة عملهم إ
انه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لمتوسطات  مجمل بنود ف، بصورة عامة -5

 بسبب متغير جهة العمل، و في ذلك داللة على إجماع أراء أفراد العينة على المقياس
   . المقياسيجابية على بنود إاختالف جهة عملهم ب

 :بالنسبة لمتغير سنوات الخبرة :      ثالثا 

  : رة إلى فترات هي على الترتيب بالسنوات حيث تم تقسيم سنوات الخب    
  . أكثر – 16 ، 15 – 13 ، 12 – 10 ، 9 – 7 ، 6 – 4  ، 3 - 1

و قد تم االعتماد على اختبار أحادي التباين للمقارنة بين متوسطات أراء العينة  بحسب 
  .سنوات خبراتهم و بما يتفق مع التقسيم السابق للفترات 

  :ورة التاليةو قد جاءت النتائج على الص
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   )29( جدول 

  )سنوات الخبرة  ( تحليل أثر متغيرات الدراسة في آراء المرشدين و اتجاهاتهم 

 مصدر الخطأ البعد
مجموع 

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
F الداللة. 

بين 

 المجموعات
1.428 5 .286 

مع 

 المجموعات
14.299 204 .070 

الجانب 

 المادي
 
 

  209 15.727 المجموع

4.076 
 
 

.002 
 
 

بين 

 المجموعات
.470 5 .094 

مع 

 المجموعات
20.121 204 .099 

الجانب 

 النفسي
 
 

  209 20.590 المجموع

.953 
 
 

.448 
 
 

بين 

 المجموعات
.529 5 .106 

مع 

 المجموعات
14.533 204 .071 

الجانب 

 االدارى
 
 

  209 15.062 المجموع

1.486 
 
 

.196 
 
 

بين 

 المجموعات
.268 5 .054 

مع 

 المجموعات
20.752 204 .102 

الجانب 

 االجتماعي
 
 

  209 21.021 المجموع

.527 
 
 

.755 
 
 

بين 

 المجموعات
.415 5 .083 

مع 

 المجموعات
9.513 204 .047 

مجمل 

 المقياس

  209 9.929 المجموع

1.781 
 
 

.118 
 
 

   :االتىق يتبين من الجدول الساب  
بين متوسطات آراء العينة    ) 0.05(  وجود فروق ذات داللة عند مستوى معنوية  -1

              يجابية تم استخدام إحول بنود البعد األول بحسب متغير الخبرة ، و لتحديد الفئة األكثر 
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ذوي الخبرة الممتدة و قد تبين أن الفروق كانت لصالح المرشدين من ) شيفيه  (  اختبار
 :و الجدول التالي يوضح ذلك من سنة إلى ثالث سنوات 

   )30( جدول 
جدول شيفيه لتوضيح فئة سنوات الخبرة األكثر داللة في تحليل اثر متغيرات الدراسة في 

  في مقياس الرضا الوظيفي ) سنوات الخبرة ( اتجاهات المرشدين نحو العمل 
  

  

  
  
  

ال توجد فروق ذات داللة بين المتوسطات التي تمثل آراء العينة على اختالف سنوات  -2
يجابية إهم في عبارات البعد الثاني، أي أن عامل الخبرة لم يؤثر على ئراتهم حول آراخب

 .المرشدين النفسيين اتجاه بنود البعد الثاني 

ال توجد فروق ذات داللة بين المتوسطات التي تمثل آراء العينة على اختالف سنوات  -3
يجابية إبرة لم يؤثر على أي أن عامل الخ. هم في عبارات البعد الثالثئخبراتهم حول آرا

 .المرشدين النفسيين اتجاه بنود البعد الثالث 

ال توجد فروق ذات داللة بين المتوسطات التي تمثل آراء العينة على اختالف سنوات  -4
يجابية إأي أن عامل الخبرة لم يؤثر على . هم في عبارات البعد الرابعئخبراتهم حول آرا

 .بعد الرابع  المرشدين النفسيين اتجاه بنود ال

ال توجد فروق ذات داللة بين المتوسطات التي تمثل آراء العينة على اختالف سنوات  -5
، أي أن عامل الخبرة لم يؤثر على المقياسخبراتهم حول آراءهم في مجمل عبارات 

 .المقياسيجابية المرشدين النفسيين اتجاه مجمل بنود إ

  :تفسير و مناقشة النتائج :   ثانياً    

و تمثل نسبة % ) 65.66(  كانت ةويئنظر إلى الجداول السابقة يتبين أن النسبة المبال
 توجد فروق ذات داللة إذن  ،المقياسيجابية متوقعة من قبل المرشدين على مجمل بنود إ

 
 البعد

المجموعة 
1 

المجموعة 
2 

متوسط 

 الفروق

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 الداللة

 دال 0.02 0.21 4-6

 دال 0.03 0.29 7-9

 دال 0.02 0.24 10-12

 دال 0.046 0.1 13-15

الجانب 

 المادي
1-3 

 غير دال 0.805 024.- -16
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 ين و رضاهم الذاتي عن مهنتهم ييجابية المرشدين النفسإلصالح ) 0.01( إحصائية عند مستوى 
  : عدة عوامل و منها إلىالنسبة مقبولة لكنها غير مرتفعة و قد يرجع ذلك مع العلم بأن هذه 

 عدم وجود حوافز و والحياة أ المادية و عدم تغطية الراتب لمتطلبات األجورضعف   -
  .مشجعات تحفز الفرد للعمل أو تحقق لديه حالة رضا عن مهنته 

ون بسبب عدم الشعور بأمن  عن المهنة قد يكالنفسيعدم وجود حالة من االرتياح و الرضا  -
  . لدى المرشد الوظيفي أو وجود حالة من االحتراق و االنطفاء الوظيفيو االطمئنان 

 الذي يعمل من خالله المرشد صارم و شديد أو عدم وجود ياإلدار النظام  قد يكون -
  .صالحيات كافية للمرشد 

. م اآلخرين لطبيعة عمله شعور المرشد بعدم تقدير اآلخرين للعمل الذي يقوم أو عدم تفه -
فهذه األسباب و غيرها كفيلة بعدم وجود حالة رضا مرتفعة  عن المهنة التي يعمل بها 

  . المرشد و لذلك كانت نسبة الرضا متدنية و أن كانت موجودة 
   : يلي مرتبة حسب ما المقياسو كانت استجابة المرشدين و رضاهم عن هذه 

   المقياسألبعاد قياس مدى الرضا الوظيفي بالنسبة 

يجابية إهو أكتر األبعاد ) االجتماعي( يالحظ أن البعد المقياسمن خالل تحليل أبعاد _ 
و بالتالي يتبين بأن الجوانب االجتماعية و التي منها  % ) 70( من وجهة نظر المرشدين بنسبة 

 ، و أن يةيجابإكانت مرتفعة و" و تواصله مع المرشد  مدى تقبل المجتمع لمهنة اإلرشاد" 
 و تقبل شديد مع هذه المهنة لالمجتمع الفلسطيني يقبل بهذه المهنة و أصبح يألفها و هناك تواص

  .  كان هناك رضا عام من قبل المرشدين نحو هذا البعد و مع القائمين و العاملين بها لذلك
 المادية كان حيث تبين أن رضا المرشدين عن الجوانب) الجانب المادي(ثم يليه البعد الثاني _ 

 65(  المادي في الدرجة الثانية بنسبةأقل من رضاهم عن الجوانب االجتماعية حيث حل الجانب
  .وهذا يبين بأن هناك رضا عام لدى المرشدين في هذا الجانب % ) 

الدرجة الثالثة و بذلك يتضح بأنه ي و حل ف%) 64(بمتوسط  ) اإلداري(  ثم يليه الجانب -
   . اإلداريالمرشدين في الجانب هناك رضا عام لدى 

و حل في الدرجة الرابعة و هو مؤشر على % ) 62( و كان بنسبة ) النفسي ( ثم يليه الجانب _ 
  . وجود رضا عام من قبل المرشدين نحو هذا الجانب 

يجابية من قبل المرشدين و من خالل المعالجات اإلحصائية السابقة يتبين بأن نسبة اإل
مقارنة بدرجة الحياد  % )65( يجابي و بنسبة إ بأبعادها األربعة كان المقياسود ين على بنيالنفس

 اً وظيفيإذن هذا مؤشر واضح على أن هناك رضاً% ) 60( المتعارف عليها و التي تقدر بنسبة 
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 فكان البعد المقياسين و هذا الرضا أتى متفاوت الدرجات ألبعاد ي لدى المرشدين النفساًعام
  .  ثم النفسي اإلدارييجابية ثم تاله البعد المادي ثم إثر األبعاد االجتماعي أك

  ثر متغيرات الدراسة على مدى الرضا الوظيفيأ

على الرضا الوظيفي ) سنوات الخبرة _ جهة العمل _ الجنس ( كان أثر متغيرات الدراسة وهى 
  :  كان كالتالي المقياسمن خالل بنود و أبعاد 

   الجنس - 1

 ) اإلداري( و البعد الثالث ) المادي ( و البعد الثاني ) االجتماعي( ألول  أن البعد ا-
يجابية و الرضا العام على تفاق أفراد العينة من الجنسين على اإلاكانت نتائج الدراسة تدل على 

 و النفسي اإلداريبنود هذه األبعاد بمعنى أن رضا المرشدين و المرشدات عن الجانب المادي و 
يجابية و لم يكن لعامل الجنس أي أثر على وجود فروق ذات داللة لدرجة من اإلكان بنفس ا

  .إحصائية في أراء أفراد العينة اتجاه هذه األبعاد 
فكان لعامل الجنس األثر على اتجاه و أراء أفراد العينة ) االجتماعي (  أما البعد الرابع الجانب -

ة و رضا مهني نحو هذا الجانب من المرشدات يجابيإلصالح المرشدين الذكور حيث كانوا أكثر 
اإلناث ولعل المبرر في ذلك هو أن الذكور أكثر قدرة من اإلناث على التواصل مع اآلخرين و 

   .يالمجتمع و بحرية أكبر وحسب العادات و التقاليد الخاصة بالمجتمع الفلسطين
ربعة بأنه لم يكن لعامل الجنس  بأبعادها األالمقياس لكن كان مجمل التقييم العام لمجمل بنود -

  .ين يأي أثر على مدى الرضا الوظيفي لدى المرشدين النفس
   جهة العمل - 2

بأنه لم يكن هناك ) المادي (  كانت نتائج البعد األول لمتغير جهة العمل و هو الجانب -
هذا يدل فروق ذات داللة بالنسبة لرضا المرشدين عن الجانب المادي على اختالف جهة العمل و

  . على أن هناك رضا عام عند المرشدين 
 أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا لدى المرشدين بالنسبة -

و بالتالي لم يكن لجهة العمل أي أثر على الرضا الوظيفي لدى المرشدين في ) النفسي ( للجانب 
  . الجانب النفسي 

إحصائية في درجة رضا المرشدين عن الجوانب اإلدارية على  ال توجد فروق ذات داللة -
 بغض النظر عن اإلدارياختالف جهات عملهم و أن هناك رضا عام للمرشدين عن الجانب 

  . جهة عملهم 
  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الرضا العام لدى المرشدين في الجانب-
  . على اختالف جهات عملهم ) االجتماعي(
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ين عن وظيفتهم بكافة الجوانب ي لدى المرشدين النفساً عام من خالل ذلك يتضح أن هناك رضاً_
  .أي أثر على درجة الرضا) حكومة ، وكالة ( السابقة و لم يكن لمتغير جهة العمل 

   سنوات الخبرة - 3

 "أحادى التباين" باستخدام اختبار بعد أن تم تقسيم سنوات الخبرة إلى فترات و 
)depository monoecious test(  اآلتي فقد تبين :   

 عن باقي الفترات يجابية و رضاًإكانوا أكثر  ) 3 _ 1(  الخبرة الممتدة من وأن المرشدين ذو_ 
 و لعل أن هذه الفترة تكون هي بداية العمل بحيث يكون المرشد يوصف بالموظف الجديد فال

و ضغوط راجعة ألمور الحياة مقارنة بالفئات تكون هناك أي أعباء أو ضغوط عليه سواء مادية أ
العمرية األخرى التي قد تكون لظروف الحياة و متطلباتها األثر في عدم رضا المرشدين عن 

 ، أيضاً يكون المرشد في هذه الفترة أكثر نشاط و حيوية ألنها تعتبر بداية العمر الجانب المادي
في غير ظاهرة علية بعد و خصوصاً أن اإلنسان المهني له و عوامل االحتراق و االنطفاء الوظي

في بداية األمر يكون متلهف عن فرصة عمل بغض النظر عن الجانب المادي و يظهر ذلك 
   .روف االقتصادية التي نعانى منها واضحاً في مجتمعنا الفلسطيني نظراً للظ

 سنوات أعمارهم  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أراء العينة على اختالف-
بمعنى أن درجات رضا المرشدين ) النفسي ، االجتماعي ، المادي ( حول عبارات األبعاد التالية 

ن عامل الخبرة لم يكن له األثر على إعلى اختالف سنوات خبراتهم كانت متقاربة و بشكل عام ف
  . ين يالرضا الوظيفي للمرشدين النفس

أي أثر على الرضا الوظيفي ) نس ، الخبرة ، جهة العمل الج( إذن تبين بأنه لم يكن لعامل  -
  .ين يللمرشدين و بأنه كانت هناك حالة رضا عام لدى المرشدين النفس

 حسب تقييم مدراء المدارس و ونو بالمقارنة ببين مستوى األداء الذي وصل إليه المرشد
 عالقة مترابطة ودوجيجابية فهذا يؤكد على إ و كان في المستوى المطلوب و أكثر ونالمشرف

ين و الرضا الوظيفي فكلما كانت هناك حالة رضا يبين مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفس
 إما بالزيادة أو ءاألداعام لدى الموظف عن مهنته سوف تؤثر هذه الحالة على مستوى 

  . بالنقصان

  اؤالتها التعليق العام على نتائج الدراسة في ضوء فروض الدراسة و تس: رابعاً 

ين  حسب تقييم كل من مدراء المدارس و ي للمرشدين النفسالوظيفيكان مستوى األداء  -
يجابية مرتفعة حتى وصل إلى مستوى جيد جداً بنسبة إمشرفي التوجيه و اإلرشاد كان في 

   .  لهمون جراء تقييم المشرفونحصل عليها المرشد%) 88(
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معالجات اإلحصائية السابقة بأن هناك حالة رضا عام أما عن الرضا الوظيفي فقد تبين وفق ال -
 عام رضا بأن هناك يتضح بذلكو %) 65(لدى المرشدين عن المهنة بعد أن حصلوا على نسبة 

لدى المرشدين عن مهنتهم أما عن العالقة ما بين الرضا الوظيفي و مستوى األداء فمن خالل ما 
 الجيد جداً و بمتوسط حسابي ما بين            تبين بأن مستوى األداء كان مرتفع و في مستوى

 فيتضح بأن هناك عالقة واضحة ما بين الرضا الوظيفي شرفينللم%) 83(لمدراء و % ) 88( 
و مستوى األداء ألنه كلما كان هناك رضا لدى الموظف و المرشد عن مهنته سوف يؤثر ذلك 

  .تحسن و العكس صحيح يجابية و البالتالي على مستوى األداء بأن يكون في اإل
وكالة ( هل توجد فروق في مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي تعزى لمتغير جهة العمل  -
  ؟ )  حكومة –

 بعد إجراء المعالجات اإلحصائية السابقة تبين بأن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
 ) 0.01(  مستوى معنوية دلدولية عناألداء الوظيفي لصالح المرشدين العاملين في وكالة الغوث ا

ي و ذلك نظراً لما يتمتع به مرشدون الوكالة من إمكانيات و قدرات ربما قد تعوق موظف
الحكومة و ما يتلقوه من دورات تدريبية بشكل مستمر و من التزام كامل بأنظمة العمل و 

ين للمرشدين و غيرها من قوانينها و آلية اإلشراف و المتابعة من قبل سواء المدراء أو المشرف
  .العوامل كلها قد كان لها األثر في تقرير دور المرشد و العمل على تحسين أداءه بشكل دائم 

  هل توجد عالقة بين عدد سنوات الخبرة و مستوى األداء الوظيفي للمرشد ؟ -
ت  لم تظهر نتائج تحليل البيانات السابقة أي فروق إحصائية ذات داللة تعزى لمتغير سنوا

الخبرة و لم يكن لمتغير سنوات الخبرة أي أثر في مستوى األداء إال في البعد الثاني و هو 
 ) 12 – 10( لصالح الفئة العمرية الممتدة من  ) 0.01( المهارات اإلدارية عند مستوى معنوية

عام لكن في مجمل التحليالت كانت النتيجة النهائية بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
  .مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

  هل توجد فروق في مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي تعزى لعامل الجنس ؟  -
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق نسبية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين لصالح 

 البعد األول و هو الشخصية العامة لكن في مجمل المرشدات تعزى لمتغير الجنس في فقرات
 و بحساب المتوسط العام لكافة األبعاد كانت النتيجة العامة و النهائية و هي المقياستحليل بيانات 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين تعزى 
  ) . أنثى –ذكر ( لمتغير الجنس 

  :العام لنتائج الدراسة كانت كالتالي و المجمل 

  :االتىبعد استخدام الباحث ألدوات الدراسة و إجراء المعالجات اإلحصائية السابقة تبين 
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ين تعزى يال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفس -1
  ) . أنثى –ذكر ( لمتغير الجنس 

 مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية في -2
لصالح المرشدين الذين يعملون في وكالة الغوث )  حكومة –وكالة ( لمتغير جهة العمل 

 .الدولية 

ين تعزى يال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفس -3
 .لمتغير سنوات الخبرة 

 في مستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
 .لمتغير الرضا عن العمل 

  توصيات و مقترحات الدراسة     : خامساً     

 التوصيات  •

  :نتيجة عن ما أسفرت عن الدراسة من نتائج يمكن للباحث أن يوصي بما يلي 
الة الغوث الدولية و  تنمية إمكانيات و قدرات و مهارات المرشدين العاملين في كل من وك-

يجابي إوزارة التربية و التعليم حتى و إن كانت النتائج أظهرت أن مستوى األداء مرتفع و
إال أنه يجب تعزيز هذه القدرات و هذا المستوى و العمل على تطويره و تنميته بشكل دوري 

  :و يمكن أن يكون ذلك عن طريق 
ء عن طريق الدراسة و ورش العمل  تنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين سوا-

  .الدورية 
  . توفير اإلمكانيات و المستلزمات الالزمة لتطوير األداء المهني للمرشدين -
 . نشر الوعي و اإلرشاد في المجتمع المدرسي و المجتمع المحلي بشكل عام -

  . مساندة المرشدين و تقديم الدعم النفسي و االجتماعي لهم -
  . المناسبة لهم  توفير ظروف العمل-
 مواجهة المشكالت و الصعوبات التي تواجه المرشدين و المساعدة في حلها سواء على -

  .مستوى اإلدارة المدرسية أو المشرفين 
 التعرف على أماكن الضعف و الخلل في ضعف مستوى األداء و تحديد هذه األماكن و -

  .العمل على تصحيحها و تطويرها 
 في صورة مرتفعة لذلك يجب العمل  عن مهنتهمرشدين النفسيينالمرضا  لم تكن نسبة -

  : على تقديم كافة المساعدات الالزمة لتحقيق رضا وظيفي أفضل لدى المرشدين و منها 
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 على صعيد الجانب المادي سواء بتوفير األجور المادية المناسبة لتغطية مستلزمات الحياة -
  .مرشد و تنمي دافعيته نحو العمل و توفير الحوافز و المكافآت التي تشجع ال

  . توفير فرص االرتقاء الوظيفي -
  . توفير األمن الوظيفي -
  . تقديم المعززات النفسية و المعنوية لتنمية دوافع العمل لدى المرشدين -
 يقوم به المرشد على مستوى اإلدارة و المشرفين و ي تقديم الشكر و التقدير للدور الذ-

ل المشكالت الفنية و اإلدارية التي تواجه المرشد و زيادة التعاون بين المجتمع المحلي و ح
المعلمين و اإلدارة المدرسية و المرشد و بأن تكون واجبات العمل و المهام المطلوبة من 

  .المرشد واضحة لديه و توفير بيئة مناخية مناسبة للعمل 
و المساعدة له من أجل خلق  و في النهاية الوقوف إلى جانب المرشد و تقديم العون -  

  .رضا و تقبل لديه عن المهنة التي يؤديها و بالتالي حتى يتحقق مستوى أداء وظيفي أفضل 
 االهتمام بالمرشدين العاملين في وزارة التربية و التعليم سواء على إطار خلق دافعيته نحو -

مستوى األداء العمل بتوفير المعززات المطلوبة لتحقيق رضا وظيفي و من ثم تحقيق 
  .األفضل لديهم 

 االهتمام بان تكون هناك حالة رضا عام لدى العاملين في المهنة التي يعملون بها كون أن -
هناك عالقة واضحة ما بين مستوى الرضا و مستوى األداء فيجب االهتمام بتوفير رضا 

 تواجههم و تقديم عام لدى العاملين عن مهنتهم كما أسلفنا سابقاً و ذلك بحل المشكالت التي
ن  في وزارة التربية و التعليم ألني العاملللمرشدينكافة أنواع الدعم و المساندة لهم و خاصة 

 الوكالة أفضل من الحكومة لذلك يجب االهتمام و يثبتت أن مستوى أداء مرشدأالدراسة 
م و كبر بهذه العينة ليتحقق لديهم رضا وظيفي و من ثم كشف مناطق الضعف لديهأبشكل 

العمل على تطويرها و خاصة في البعد أو الجانب اإلداري بحسب ما أظهرته نتائج الدراسة 
  :لذلك يجب العمل على 

  . زيادة التزام مرشدي وزارة التربية و التعليم بمواعيد العمل و الدوام الرسمي - 
  . االلتزام بالتعليمات المتعلقة بالعمل اإلرشادي -
  . المهنية مع إدارة المدرسة و المعلمين  المحافظة على العالقات-
  . تطوير المهارات اإلرشادية الالزمة للعمل -
  . الجدية و الدافعية في العمل -

 الحكومة و الوكالة و خلق عملية التنافس يإقامة عالقة التعاون و التنسيق مابين مرشد_ 
  ين الشريف بينهم و زيادة عمليات التواصل و العمل المشترك بين الفئت
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 بعض إلى للدراسة فعليهم التنبه تطبيقه أثناء فيما وقع فيه الباحث اآلخرينو حتى ال يقع  -
  :  منها  و التي تعتبر من نواقص الدراسة واألمور

 للدراسة و منها دراسة المرشدين بمختلف تخصصاتهم و مستواهم أخرىو ضع متغيرات  -
 . كمتغير للدراسة العلمي

 .ف المراحل التعليمة التي يعملون في إطارها تقييم المرشدين على اختال -

 .إجراء عملية التقييم للمرشدين في المراحل الثانوية الذكور و اإلناث  -

 .أن يكون هناك طرق أخرى في عملية التقييم و بدائل ايضافية مثل المرايا المخفية  -

  .إجراء عمليات القياس القبلي و البعدى  -

  :المقترحات  •

تي أسفرت عنها الدراسة يقترح الباحث الدراسات التالية التي يمكن من خالل النتائج ال
  : تناولها و االهتمام بها 

 دراسات تقويمية لمستوى األداء الوظيفي للمرشدين النفسيين و بشكل دوري ألنها تساعد -
في الكشف عن مستوى األداء و من ثم العمل على تعزيز جوانب القوة و تعديل جوانب 

  .الضعف 
   الالزمة لهم اإلرشاديةو المهارات ة حول السمات و الخصائص المميزة للمرشدين دراس -
إجراء دراسات حول المشكالت النفسية و السلوكية و االنفعالية التي يتعامل معها المرشد  -

دراسات أكثر خصوصية مثل دراسة أثر برنامج عالجي لتنمية مهارات االتصال لدى 
ة البرنامج اإلرشادي في تنمية مهارة التلخيص أو المرشدين ، و دراسة مدى فاعلي

 .الخ من المهارات ...مهارة اإلصغاء أو التعاطف 

إجراء دراسات أخرى حول مدى رضا المرشدين عن أدائهم المهني أو عن مهنتهم و  -
التعرف على المشكالت التي تواجه المرشدين من شتى الجوانب سواء على صعيد 

 . أو المعلمين أو الطالب أو المجتمع المحلي المشرفين و إدارة المدرسة

 .دراسات تقويمية للمرشدين العاملين في محافظات الضفة الغربية  -

 وكالة الغوث الدولية و وزارة يدراسات مقارنة ما بين مستوى األداء الوظيفي لمرشد -
 . قطاع غزة و الضفة الغربية يالتربية و التعليم و مرشد

غوط العمل ، تشمل فئات أخرى و يكون هناك اتساع دراسات أخرى حول مستوى ض -
 .في أفراد العينة 

تنفيذ دراسات على الشرائح التي يعمل معها المرشد مثل الطلبة أو المعلمين أو المدير أو  -
 .ولي األمر، و معرفة اتجاهاتهم نحو المرشد و عملية اإلرشاد 
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  المراجع العربية 
  
تقيم فاعلية المرشد التربوي كما يدركه المديرون و  ) : 1988(  ، أبو الهيجاء ، أحمد  - 1

، ) غير منشورة ( سالة ماجستير مسترشدين في المدرسة األردنية ، رالمعلمون و المرشدين و ال
  .جامعة اليرموك ، األردن 

  
 ، 2دليل الرسائل الجامعية ، ط ) : 2004(  ،  ، صالحة، أبو لبد ، أحمد ةأبو حلبي   - 2

  .عمادة الدراسات العليا ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 
  
مفهوم اإلرشاد التربوي لدى العاملين في الخدمة  ) : 1997(  ، أبوعيطة ، سهام درويش  - 3

  . امعة األردنية ، عمان ، الج) غير منشورة ( اإلرشادية في دولة الكويت ، رسالة ماجستير 
  
الصحة النفسية و التوافق ، مركز االسكندرية للكتاب ،  ) : 1999( سهير كامل ، احمد ،   - 4

  .مصر 
  
 ، 2، ط"  أدواته –عناصره _ مناهجه " البحث التربوي  ) : 1997(  ، األغا ، إحسان   _5

   . مطبعة مقداد ، غزة 
                                                                                          

توقعات المرشدين و المديرين و المعلمين لدور المرشد  ) : 1992(  ، األقرع ، عائشة - 6
   .   ، الجامعة األردنية ، عمان  )غير منشورة( التربوي في مديرية عمان ، رسالة ماجستير 

                                                                                                               
 ،  ) السابع(صحيح  البخاري ، )  :ه 1378(  ، البخاري ، أبى عبد اهللا محمد إسماعيل  - 7

  . دار إحياء المكتب ، القاهرة 
    

اإلرشاد النفسي و التوجيه التربوي ،  ) : 2003(  ، معية المصرية للدراسات النفسيةالج  - 8
   ) .1( العدد _ القاهرة _ مجلة دليل اإلرشاد النفسي 

k247-htm.aldkely.eglalhezam.edu.foep.www://http   
   
  .  ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1الروح ، ط ) : 1982(  ،  ، ابن القيمى  الجو ز- 9
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  . ، الجامعة اإلسالمية ، غزة 1علم النفس التربوي ، ط ) : 1999 ( الحلو ، محمد ،  -10
  

صحتك النفسية ، مجلة مركز العالج النفسي  ) : 1989(  ،  ، حبيبىجرالحوا  - 11
  .ول  الجزء األ_  غزة _ السيكولوجي 

  
الرضا المهني لدى المعلمين في العراق ، مجلة  ) :1982(  ، الخضري ، سالمة  - 12

  . الكويت _  ) 3( العدد _  دراسات الحلم و الجزيرة العربية 
  

 ، 3التوجيه و اإلرشاد بين النظرية و التطبيق ، ط ) : 2004(  ، الخطيب ، محمد جواد  - 13
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   )1( ملحق 

  

  لمرشد النفسي ليفيالوظاألداء قائمة األعضاء المحكمين لمقياس مستوى 
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  اسم العضو

  

  الجامعة التي يعمل بها

  
1  

  

  محمد الحلو. د . ا 

  

  الجامعة اإلسالمية

  
2  

  

  سمير قوته. د 

  

  الجامعة اإلسالمية

  
3  

  

  سناء أبودقة. د 

  

  الجامعة اإلسالمية

  
4  

  

  محمد عليان. د 

  

  جامعة األزهر

  
5  

  

  أمال جودة. د 

  

  جامعة األقصى

  
6  

  

   عايدة صالح.د 

  

  جامعة األقصى

  
7  

  

  عون محيسن. د 

  

  جامعة األقصى

  
8  

  

  منير أبوالجديان. د 

  

  جامعة األقصى
 

  

  

  



 
 

191

   )2( ملحق 

  قائمة األعضاء المحكمين لمقياس الرضا  الوظيفي للمرشد النفسي

  

  

 مسلسل

  

  اسم العضو

  

  الجامعة التي يعمل بها

  
1  
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  جامعة األقصى
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  أمال جودة . د 

  

  جامعة األقصى

  
3  

  

  أنور البرعاوى . ا 

  

  الجامعة اإلسالمية

  
4  

  

  محمد عليان . د 

  

  جامعة األزهر

  
5  

  

  أسماء غزال  . د 

  

  جامعة األقصى

  
6  

  

  عايدة صالح . د 

  

  جامعة األقصى

  
7  

  

  عون محيسن . د 

  

  جامعة األقصى

  
8  

  

  منير أبوالجديان . د 

  

  جامعة األقصى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الجامعة اإلسالمية بغزة 
  عمادة الدراسات العليا 

                                                                            قسم علم النفس / آلية التربية 
  اإلرشاد النفسي 

  ................... :   ............................................ة   / السيد 
  السالم  عليكم ورحمة اهللا و برآاته

 مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي في ييميقوم الباحث بدراسة تهدف إلى تق            
محافظات قطاع غزة و لقد قام الباحث بإعداد أداة الدراسة هذه من خالل االطالع على آل 

ة التربية و التعليم العالي و وآالة الغوث الدولية و من المقياس المعمول بها في آل من وزار
العديد من المقاييس التي آانت حول هذا الموضوع و الذي يستخدم لتقويم المستوى الوظيفي 
و المهني للمرشد النفسي و الذي يعبأ من قبل آل من مشرف اإلرشاد النفسي المتابع للمرشد 

رشد ، و لقد قام الباحث بالجمع بين المقاييس و النفسي  و مدير المدرسة التي يعمل بها الم
إعداد هذا المقياس ليكون األداة الناجحة في الحكم على األداء الوظيفي و المهني للمرشد 

  : النفسي و تتكون هذه األداة من مقياسين هما 
ة / تقويم األداء اإلداري و الوظيفي و الذي يقدر و يعبأ من قبل مدير /  المقياس األول  

 مستوى األداء االدارى و الوظيفي  ييمقياس وتق: المدرسة و يقصد به الباحث إجرائيا 
  .للمرشد النفسي 

  : و يتكون من ثالثة أبعاد و هي 
  .الشخصية العامة : البعد األول 
  .الجانب اإلداري  : البعد الثاني 
  .المهارات االجتماعية : البعد الثالث 

اء و الكفاءة المهنية و الفنية و الذي يقدر و يعبأ من قبل المشرف تقييم األد/  المقياس الثاني  
قياس و تقييم المستوى المهني و الكفاءة : المباشر للمرشد النفسي و يقصد به الباحث إجرائيا 

  : المهنية و الفنية ألداء المرشد النفسي و يتكون من ثالثة أبعاد و هي 
   .الجانب اإلداري و الكتابي: البعد األول 
  .المهارات اإلرشادية : البعد الثاني 
  .المهارات االجتماعية  : البعد الثالث 

و نظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية يرجو الباحث إبداء رأيكم الموقر في الحكم على 
  : مدى صالحية هذه الفقرات لمثل هذه األداة و لهذه الدراسة من حيث 

  . مدى وضوح الفقرات و غموضها  -
  .مناسب  ما ترونه إضافة -
  .مناسبحذف ما ترونه غير  -
  .اقتراحات أخرى  -

و سوف يكون ألرائكم القيمة مكانة خاصة في تطوير األداة و إخراجها بالشكل المناسب و 
  .لجهودآم الطيبة خالص الشكر و التقدير 

  زياد شومان  :        الباحث                                                                                 
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   )3( ملحق 
  

  لمرشد النفسي ل الوظيفي األداءالصورة األولى لمقياس مستوى

  

  الجامعة اإلسالمية بغزة 

  عمادة الدراسات العليا 

  علم النفس_ كلية التربية 

       اإلرشاد النفسي 

  

  ة/ المحترم ****   مديرة المدرسة   / ختي الكريمة أ*** مدير المدرسة  / أخي الكريم 

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته 

  

  " لمرشد النفسي ل الوظيفي  األداءىلمستو ييميهتقدراسة " يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي من كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة و لهذا 

  د وضع أمام كل فقرة سلم متدرج من ثالث درجات  الغرض تم إعداد المقياس التالي و ق

  

  دائماً                                      إطالقا                                   أحياناً      

  

   )×( أرجو قراءة كل فقرة و اإلجابة على كل فقرة بدقة و موضوعية و ذلك بوضع إشارة 

 العلم بأن اإلجابات ستحاط بالسرية التامة و سوف تستخدم  معاًفي المكان الذي تراه مناسب

ألغراض البحث العلمي فقط لذا ال داعي لذكر اسمك أو اسم المرشد النفسي الذي يعمل داخل 

  .المدرسة  

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

                                       

  زياد شومان :                         الباحث                                               
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  لمرشد النفسيل الوظيفي  األداءستوىممقياس 

  

  البيانات الشخصية : أوالً 

    أنثى □  ذكر           □:       الجنس 

    حكومة □  وكالة         □  :جهة العمل 

  ) : ...................  الخبرة ( عدد سنوات العمل 

  ) ة المدرسة / خاص بمدير ( ستخدامات اإلدارة المدرسية ال: ثانياً 

  ) تقييم األداء االدارى و الوظيفي ( 
  

  الشخصية العامة : البعد األول 
  

 مسلسل
  
  العبارة

  
  إطالقا

  
  أحيانا

  
  دائما

  
1  

  
  . يهتم بمظهره العام 

      

  
2  

  
  . يتمتع بشخصية قوية و مؤثرة 

      

  
3  

  
  . يد منه يتقبل النقد البناء و يستف

      

  
4  

  
  .يتكيف مع المواقف المتغيرة 

      

  
5  

  
  .يتمتع باالتزان االنفعالي في المواقف المختلفة 

      

  
6  

  
  . يتمتع بالباقة و النظر الثاقب لألمور 

      

  
7  

  
  . لديه روح المبادرة و النشاط 

      

  
8  

  
  . يمتلك الدافعية للعمل 

      

  
9  

  
  .  و ظروف متنوعة لديه القدرة على العمل في أماآن

      

  
10  

  
  . يتقبل األعمال اإلضافية بروح طيبة 

      

  
  

  
   يدارالجانب اإل: البعد الثاني 

      

  
11  

  
  . يلتزم بمواعيد العمل و الدوام الرسمية 

      

  
12  

  
  . رشادي يتبع التعليمات المتعلقة بالعمل اإل
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 مسلسل

  
  العبارة

  
  إطالقا

  
  أحيانا

  
  دائما

  
13  

  
  .  عالقات مهنية مع إدارة المدرسة و المعلمين يقيم

      

  
14  

  
  . قادر على ضبط الفصل في حصص التوجيه الجمعي 

      

  
15  

  
  . يلتزم بتعليمات المدرسة و أنظمتها و لوائحها 

      

  
16  

  
  . متمكن من تخصصه و جوانب مهنته 

      

  
17  

  
  . يؤدى دور أساسي في تقدم العملية التربوية 

      

  
18  

  
  . ديه القدرة على إدارة جلسات اإلرشاد ل

      

  
19  

  
  . يعتذر عندما ال يتمكن من الحضور إلى المدرسة 

      

  
20  

  
  . لديه الجدية في العمل 

      

  
  

  
  المهارات االجتماعية : البعد الثالث 

      

  
21  

  
 يستطيع التفاعل و إقامة العالقات االجتماعية مع طاقم المدرسة 

      

  
22  

  
  . تواصل مع المجتمع المحلى يستطيع ال

      

  
23  

  
  . قادر على إقامة العالقات االجتماعية مع الطلبة 

      

  
24  

  
  . يشارك في األنشطة المدرسية الترفيهية 

      

  
25  

  
  .يشارك طاقم المدرسة في المناسبات االجتماعية 

      

  
26  

  
  .يساعد في نشر ثقافة اإلرشاد النفسي 

      

  
27  

  
  .  لمهنة اإلرشاد عمجتميساعد في تقبل ال

      

  
28  

  
  .لديه مهارات االتصال الجيد مع اآلخرين 

      

  
29  

  
  . متقبل و راضى عن مهنته 

      

  
30  

  
  . يشارك في األنشطة المدرسية التي تتطلب وجوده فيها 

      

  

  زياد حممود شومان : الباحث             
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  يفي للمرشد النفسيمقياس مستوى األداء الوظ
  

  الجامعة اإلسالمية بغزة 

  عمادة الدراسات العليا 

  علم النفس_ كلية التربية 

       اإلرشاد النفسي 

  

  ة / المحترم **** أختي الكريمة    ***   مشرف التوجيه و اإلرشاد النفسي/ أخي الكريم 

  السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته 

  " لمرشد النفسي ل الوظيفي  األداءى لمستوييميهتق دراسة "يقوم الباحث بدراسة بعنوان 

لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي من كلية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة و لهذا 

  الغرض تم إعداد المقياس التالي و قد وضع أمام كل فقرة سلم متدرج من ثالث درجات  

  

  دائماً                                            أحياناً          إطالقا                         

  

   )×( أرجو قراءة كل فقرة و اإلجابة على كل فقرة بدقة و موضوعية و ذلك بوضع إشارة 

في المكان الذي تراه مناسب مع العلم بأن اإلجابات ستحاط بالسرية التامة و سوف تستخدم 

 داعي لذكر اسمك أو اسم المرشد النفسي الذي يدخل تحت ألغراض البحث العلمي فقط لذا ال

  .إشرافك و متابعتك 

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

  

    زياد شومان:                                                                      الباحث 
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  مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي
  

  ) ة التوجيه و اإلرشاد النفسي /مشرف ( رف المباشر الستخدامات المش: ثالثاً 

        

  ) تقييم القدرات المهنية و الكفاءة الفنية       ( 
  

  
  الجانب االدارى و الكتابي : البعد األول 

  
 مسلسل

  
  العبارة

  
  إطالقا

  
  أحيانا

  
  دائما

  
1  

  
  .ينظمون سجالتهم حسب احتياجات العمل 

      

  
2  

  
  .  حسب الجدول الزمني المقرر يتابعون تنفيذ خططهم

      

  
3  

  
  . يلتزمون باالجتماعات الدورية التي يتم عقدها 

      

  
4  

  
  . لديهم القدرة على العمل في أماآن و ظروف متنوعة 

      

  
5  

  
  . يمتلكون الدافعية و االستعداد للتعلم و تطوير أدائهم المهني 

      

  
6  

  
  . يستطيعون العمل ضمن فريق اإلرشاد النفسي 

      

  
7  

  
  . يلتزمون بالدورات التدريبية التي يتم عقدها 

      

  
8  

  
  .تغلب عليهم سمة التوثيق لألنشطة التي ينفذونها 

      

  
9  

  
  . يستفيدون من إرشادات و تعليمات المشرف المباشر 

      

  
10  

  
  .لديهم مهارات في تسجيل و آتابة التقارير 

      

  
  

  
  لمهارات اإلرشادية ا_ الجانب المهني : البعد الثاني 

      

  
11  

  
  .  المهني ميمتلكون المهارات اإلرشادية الالزمة ألدائه

      

  
12  

  
  . يحولون الحاالت لجهات االختصاص في الوقت المناسب 
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 مسلسل

  
  العبارة

  
  إطالقا

  
  أحيانا

  
  دائما

  
13  
  

  
  .لديهم القدرة على ابتكار األنشطة و البرامج الداعمة لإلرشاد 

      

  
14  

  
  .يلتزمون بأخالقيات المهنة و سرية العمل 

      

  
15  

  
  .  تصميم خطط إرشادية و عالجية نيستطيعو

      

  
16  

  
  .لديهم القدرة على التصرف وقت األزمات 

      

  
17  

  
  . يستثمرون الموارد المتاحة لتحقيق أهداف العمل 

      

  
18  

  
  . الصعبة تيتواصلون مع طاقم اإلشراف في عالج الحاال

      

  
19  

  
  .لديهم مهارات االتصال الجيد مع المسترشدين 

      

  
20  

  
  .يتابعون الخطط العالجية بعد تنفيذها 

      

  
21  

  
  .يجيدون استخدام االختبارات و المقاييس النفسية 

      

  
22  

  
  .لديهم القدرة على تشخيص المشكلة بنجاح 

      

  
23  

  
  .يتقبلون الطلبة المشكلين 

      

  
  

  
   االجتماعية تالمهارا : البعد الثالث

      

  
24  

  
  . في تقبل المجتمع لمهنة اإلرشاد ايساهمو

      

  
25  

  
  .يجابي في معرفة و تقبل الطلبة للعملية اإلرشادية إلديهم دور 

      

  
26  

  
  .لديهم مهارات االتصال الجيد مع اآلخرين 

      

  
27  

  
  .يتعاونون مع مؤسسات المجتمع المحلى 

      

  
28  

  
  .انب االجتماعية و المناسبات و الزيارات يفعلون الجو

      

  
29  

  
  . نقد اآلخرين و يتفاعلون معه نيتقبلو

      

  زياد شومان : الباحث                                                                                        
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   ) 4( ملحق 

  مرشد النفسيلل الوظيفي  األداءمستوى الصورة النهائية لمقياس
  البيانات الشخصية : أوالً 

    أنثى □  ذكر           □:       الجنس 

    حكومة □  وكالة         □  :جهة العمل 

  ) : ...................  الخبرة ( عدد سنوات العمل 

  ) ة المدرسة / خاص بمدير ( الستخدامات اإلدارة المدرسية : ثانياً 

  )  و الوظيفي تقييم األداء االدارى( 

  
  الشخصية العامة : البعد األول 

  
 مسلسل

  
  العبارة

  
  دائما

  
  أحيانا

  
  أطالقا

  
1  

  
  . يهتم بمظهره العام 

      

  
2  

  
  . يتمتع بشخصية بشوشة 

      

  
3  

  
  . يتقبل النقد البناء و يستفيد منه 

      

  
4  

  
  .يتكيف مع المواقف المتغيرة 

      

  
5  

  
  .المواقف المختلفة يتمتع باالتزان االنفعالي في 

      

  
6  

  
  . يتمتع بالنظر الثاقب لألمور 

      

  
7  

  
  . يتمتع بروح المبادرة و النشاط 

      

  
8  

  
  . لديه الدافعية للعمل 

      

  
9  

  
  . لديه القدرة على العمل في أماآن و ظروف متنوعة 

      

  
10  

  
  . يتقبل األعمال اإلضافية بروح طيبة 

      

  
  

  
   يدارب اإلالجان: البعد الثاني 

      

  
11  

  
  . يلتزم بمواعيد العمل الرسمية 

      

  
12  

  
   . يرشاديتبع التعليمات المتعلقة بالعمل اإل
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 مسلسل

  
  العبارة

  
  دائما

  
  أحيانا

  
  أطالقا

  
13  

  
  . يقيم عالقات مهنية جيدة مع إدارة المدرسة و المعلمين 

      

  
14  

  
  . ي قادر على ضبط الفصل في حصص التوجيه الجمع

      

  
15  

  
  . يلتزم بأنظمة  المدرسة و لوائحها  

      

  
16  

  
  . متمكن من تخصصه و جوانب مهنته 

      

  
17  

  
  . يساهم في تطوير العملية التربوية 

      

  
18  

  
  . يدير جلسات اإلرشاد بكفاءة 

      

  
19  

  
  . يعتذر عندما ال يتمكن من الحضور إلى المدرسة 

      

  
20  

  
  . جاد في عمله 

      

  
  

  
  المهارات االجتماعية : البعد الثالث 

      

  
21  

  
  يتسم بالتفاعل مع طاقم المدرسة  

      

  
22  

  
  . لديه قدرة التواصل مع المجتمع المحلى 

      

  
23  

  
  . قادر على إقامة العالقات االجتماعية مع الطلبة 

      

  
24  

  
  . يشارك في األنشطة المدرسية 

      

  
25  

  
  .مناسبات االجتماعية يشارك طاقم المدرسة في ال

      

  
26  

  
  .  لمهنة اإلرشاد عيساعد في تقبل المجتم

      

  
27  

  
  .لديه مهارات االتصال الجيد مع اآلخرين 

      

  
  
  

  زياد محمود شومان : الباحث        
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  مقياس مستوى األداء الوظيفي للمرشد النفسي
  

  ) و اإلرشاد النفسي ة التوجيه /مشرف ( الستخدامات المشرف المباشر : ثالثاً 

        

  

  )تقييم القدرات المهنية و الكفاءة الفنية ( 
  

  
  الجانب االدارى و الكتابي : البعد األول 

  
 مسلسل

  
  العبارة

  
  دائما

  
  أحيانا

  
  إطالقا

  
1  

  
  .ينظمون سجالتهم حسب احتياجات العمل 

      

  
2  

  
  . يتابعون تنفيذ خططهم حسب الجدول الزمني المقرر 

      

  
3  

  
  . يلتزمون باالجتماعات الدورية التي يتم عقدها 

      

  
4  

  
  . لديهم القدرة على العمل في أماآن و ظروف متنوعة 

      

  
5  

  
  . يمتلكون الدافعية لتطوير أدائهم المهني 

      

  
6  

  
  . يستطيعون العمل ضمن فريق العمل 

      

  
7  

  
  . يشارآون بفاعلية في الدورات التدريبية  

      

  
8  

  
  .ون األنشطة  التي ينفذوها يوثق

      

  
9  

  
  . يستفيدون من إرشادات و تعليمات المشرف المباشر 

      

  
10  

  
  .لديهم مهارات في تسجيل و آتابة التقارير 

      

  
  

  
  المهارات اإلرشادية _ الجانب المهني : البعد الثاني 

      

  
11  

  
  .  المهني ميمتلكون المهارات اإلرشادية الالزمة ألدائه

      

  
12  

  
  . يحولون الحاالت الصعبة لجهات االختصاص 
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 مسلسل

  
  العبارة

  
  دائما

  
  أحيانا

  
  إطالقا

  
13  
  

  
  .لديهم القدرة على ابتكار األنشطة و البرامج الداعمة لإلرشاد 

      

  
14  

  
  .يلتزمون بأخالقيات المهنة و سرية العمل 

      

  
15  

  
  .  تصميم خطط إرشادية و عالجية نيستطيعو

      

  
16  

  
  .لديهم القدرة على التصرف وقت األزمات 

      

  
17  

  
  . يستثمرون الموارد المتاحة لتحقيق أهداف العمل 

      

  
18  

  
  . الصعبة تيتواصلون مع طاقم اإلشراف في عالج الحاال

      

  
19  

  
  .لديهم مهارات االتصال الجيد مع المسترشدين 

      

  
20  

  
  .ا يتابعون الخطط اإلرشادية بعد تنفيذه

      

  
21  

  
  .يجيدون استخدام االختبارات و المقاييس النفسية 

      

  
22  

  
  .لديهم القدرة على تشخيص المشكلة بنجاح 

      

  
23  

  
  .يتقبلون الطلبة المشكلين 

      

  
  

  
   االجتماعية تالمهارا: البعد الثالث 

      

  
24  

  
  .في تقبل المجتمع لمهنة اإلرشاد ن يساهمو

      

  
25  

  
  .جابي في تقبل الطلبة للعملية اإلرشادية يإلديهم دور 

      

  
26  

  
  .لديهم مهارات االتصال الجيد مع اآلخرين 

      

  
27  

  
  .يتعاونون مع مؤسسات المجتمع المحلى 

      

  
28  

  
  .يشارآون في  المناسبات و الزيارات 

      

  
29  

  
  .يتقبلون نقد اآلخرين و يتفاعلون معه 

      

  
  

  زياد شومان: الباحث       
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الجامعة اإلسالمية بغزة 

  عمادة الدراسات العليا 

  قسم علم النفس / كلية التربية 

     اإلرشاد النفسي 

   .................................................................:ة / السيد 

  السالم  عليكم ورحمة اهللا و بركاته

دراسة تهدف إلى معرفة مدى الرضا الوظيفي لدى المرشد النفسي من             يقوم الباحث ب
عدمه للمرشدين النفسيين العاملين في محافظات قطاع غزة و لقد قام الباحث بإعداد أداة الدراسة 
هذه بعد االطالع على العديد من المقاييس التي كانت حول مدى رضا الموظف العام عن مهنته 

 عن مهنته و يتكون المقياس من عدة أبعاد و التي من شأنها قياس  النفسيدأو مدى رضا المرش
  : مدى رضا المرشد النفسي عن عمله أو عدم رضاه و هذه األبعاد هي 

الجانب المادي و يقصد به مدى رضا المرشد عن الراتب الذي يتقاضاه من عمله : البعد األول 
وافز و المكافآت في المؤسسة التي يعمل و مدى تلبيته للجوانب الحياتية للمرشد و عن نظام الح

  .بها 
الجانب النفسي و هو يقيس مدى الراحة النفسية التي يشعر بها المرشد النفسي : البعد الثاني 

  . جراء عمله في هذه المهنة 
الجانب اإلداري و يتمثل في مدى رضا المرشد عن اللوائح و القوانين المعمول : البعد الثالث 

لعمل داخل المؤسسة و طبيعة العالقة بينه و بين المسئولين  و المشرفين و بها من ساعات ا
  . الزمالء 

المهارات االجتماعية و هي مدى انسجام المرشد داخل العمل و مدى نجاحه في : البعد الرابع 
  . إقامة العالقات مع الطلبة و الزمالء و المسئولين  و أعضاء المجتمع المحلى 

ن به من خبرة ودراية يرجو الباحث إبداء رأيكم الموقر في الحكم على مدى و نظراً لما تتمتعو
  : صالحية هذه الفقرات لمثل هذه األداة و لهذه الدراسة من حيث 

  .إضافة ما ترونه مناسب * _  مدى وضوح الفقرات و غموضها * 
  . اقتراحات أخرى * _  حذف ما ترونه غير مناسب       * 

القيمة مكانة خاصة في تطوير األداة و إخراجها بالشكل المناسب و و سوف يكون ألرائكم 
  .                  لجهودكم الطيبة خالص الشكر و التقدير 

  زياد شومان : الباحث                                                                       
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   )5( ملحق 
  

  لمرشد النفسيالصورة األولى لمقياس الرضا الوظيفي ل
  

  

  الجامعة اإلسالمية بغزة 

  عمادة الدراسات العليا 

  علم النفس_ كلية التربية 

       اإلرشاد النفسي 

  

  ة/ المحترم ****      أختي المرشدة         / أخي المرشد 

  السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته 

  "لوظيفي للمرشد النفسي  األداء اى لمستوييميهتقدراسة " يقوم الباحث بدراسة بعنوان 
حيث يقوم الباحث بدراسة الرضا الوظيفي لدى المرشد النفسي و عالقة ذلك بالمستوى الوظيفي 
ألداء المرشد ،  لنيل درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي من كلية التربية في الجامعة اإلسالمية 

 فقرة سلم متدرج من ثالث بغزة و لهذا الغرض تم إعداد المقياس التالي و قد وضع أمام كل
  درجات  

  

  دائماً                                      إطالقا                                   أحياناً      

  

     )×( أرجو قراءة كل فقرة و اإلجابة على كل فقرة بدقة و موضوعية و ذلك بوضع إشارة 

إلجابات ستحاط بالسرية التامة و سوف تستخدم  مع العلم بأن ااًفي المكان الذي تراه مناسب

  .ألغراض البحث العلمي فقط   

  

   لكم حسن تعاونكمونشاكر

  

  زياد شومان: الباحث    
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  مقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي

  
  أوالً البيانات الشخصية 

    أنثى □  ذكر           □:     الجنس 

  : ...................عدد سنوات الخبرة 

    حكومة □  وكالة       □:   جهة العمل 
  
  الجانب المادي : البعد األول 
  

  
  مسلسل

  
  العبارة

بدرجة 
  آبيرة جدًا

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
 بسيطة جدًا

   
1  

  
  . راتب مهنتي يتناسب مع رواتب المهن األخرى  

      

  
2  

  
  .راتبي يكفى لتغطية مستلزمات حياتي 

      

  
3  

  
  .  أخر لقلة الراتب أفكر في العمل في مكان

      

  
4  

  
  .أتقاضى بدل موصالت 

      

  
5  

  
  . مدخرات نهاية العمل آافية للعيش بسالمة 

      

  
6  

  
  .أحصل على الحوافز و المكافآت التشجيعية 

      

  
7  

  
أشعر بموضوعية المعايير التي تتخذ آأساس للترقية بين 

  . المرشدين 

      

  
8  

  
  . و في وظيفتي أشعر بعدم توفر فرص التقدم و النم

      

  
  

  
  الجانب النفسي :  البعد الثاني 

      

  
9  

  
  . أشعر باالستقالل و عدم تدخل اآلخرين في عملي 

      

  
10  

  
  . أفكر في ترك العمل و البحث عن وظيفة أخرى 

      

  
11  

  
  . أشعر باألمن و االطمئنان في العمل 
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 مسلسل

  

  
  العبارة

بدرجة آبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسيطة جدًا

  
12  

  
  . تلبى وظيفتي طموحاتي و ميولي الشخصية 

      

  
13  

  
  . أتعرض للمخاطر و اإلصابات أثناء العمل 

      

  
14  

  
  . أشعر بالضيق لعدم تواصل الطلبة معي 

      

  
15  

  
  . يخشى اآلباء التوجه إلى المرشد لطرح مشكالتهم 

      

  
16  

  
  . أشعر بعدم الدافعية للعمل 

      

  
17  

  
  . أتلقى التعزيز و التشجيع أثناء العمل 

      

  
18  

  
  . أشعر بالعزلة من قلة متابعة المشرف 

      

  
19  

  
  . أشعر بأن عملي ممل 

      

  
20  

  
  . أقوم بتنفيذ بعض األعمال التي ال تتفق مع مبادئي 

      

  
21  

  
  . وسائل اإلضاءة و التهوية غير آافية في مكتبي 

      

  
  

  
   يدارلجانب اإلا: البعد الثالث 

      

  
22  

  
  .أعتقد أن ساعات العمل غير مناسبة 

      

  
23  

  
  . اإلمكانيات و الموارد متوفرة داخل المؤسسة 

      

  
24  

  
  . أشعر بأن المدير يقدر الدور الذي أقوم به 

      

  
25  

  
  .معاملة المشرف لي أثناء الزيارة مناسبة 

      

  
26  

  
   .  و المسئولين بالمرونةونيتميز المشرف

      

  
27  

  
  . ن بحل المشكالت الفنية ئولويساهم المس

      

  
28  

  
   النقد البناء فونيتقبل المشر

      

  
29  

  
  . هناك ضعف في اإلعداد المهني للمرشد 
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 مسلسل

  
  العبارة

بدرجة 
آبيرة 
  جدًا

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسيطة جدًا

  
30  

  
  . قلة تفهم المعلمين لطبيعة عملي 

      

  
31  

  
  . ية المرشد النفسي محدودة صالح

      

  
32  

  
  . صرف المرشد عن أعماله إلى أعمال أخرى 

      

  
33  

  
  . نقل المرشد من مدرسته بشكل مفاجئ 

      

  
34  

  
  . عدم الموضوعية في تقويمي الوظيفي 

      

  
35  

  
  . واجبات العمل المطلوبة واضحة و محددة 

      

  
36  

  
  . درسة أشعر بالضغط نتيجة للعمل في أآثر من م

      

  
  

  
  الجانب االجتماعي :  البعد الرابع 

      

  
37  

  
  . مهنتي ال قيمة لها و منبوذة من اآلخرين 

      

  
38  

  
  .  مثلى ًا نفسيًاأشجع أن يكون أحد أبنائي مرشد

      

  
39  

  
يجابية في نظرة زمالئي للعمل الذي أقوم أشعر باإل

  . به 

      

  
40  

  
  . ألمور هناك تواصل فعال من قبل أولياء ا

      

  
41  

  
  . هناك تعاون أثناء زيارتي ألسر الطالب 

      

  
42  

  
  . متطلبات العمل تتعارض مع حياتي العائلية 

      

  
43  

  
  . أشعر بالتقدير من الطلبة لما أبذله من جهد معهم 

      

  
44  

  
  . هناك تفاعل للطلبة في األنشطة اإلرشادية 

      

  
45  

  
  . ة عملي ل عن طبيعأأشعر بالخجل عندما أس

      

  
  

  زياد محمود شومان :   الباحث 
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   )6( ملحق 

  الصورة النهائية لمقياس الرضا الوظيفي للمرشد النفسي 

  
  أوالً البيانات الشخصية 

    أنثى □  ذكر           □:     الجنس 

  : ...................عدد سنوات الخبرة 

    حكومة □  وكالة       □:   جهة العمل 
  

  الجانب المادي : األول البعد 

  
  مسلسل

  
  العبارة

بدرجة 
  آبيرة 

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسيطة 

   
1  

  
  . راتبي يتناسب مع طبيعة عملي   

      

  
2  

  
  .راتبي يكفى لتغطية مستلزمات حياتي 

      

  
3  

  
  . أفكر في العمل في مكان أخر لقلة الراتب 

      

  
4  

  
  . ي  يمتاز نظام االدخار بتحقيق األمن الوظيف

      

  
5  

  
  .أحصل على الحوافز و المكافآت التشجيعية 

      

  
6  

  
  .أشعر بالموضوعية في نظام الترقية المعمول به 

      

  
7  

  
  . أشعر بعدم توفر فرص االرتقاء في وظيفتي 

      

  
  

  
  الجانب النفسي :  البعد الثاني 

      

  
8  

  
  . أفكر في ترك العمل و البحث عن وظيفة أخرى 

      

  
9  

  
  .ر باألمن و االطمئنان في العمل أشع

  

      

  
10  

  
  . تلبى وظيفتي طموحاتي و ميولي الشخصية 

      

  
11  

  
  . أتعرض للمخاطر و اإلصابات أثناء العمل 
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  مسلسل

  
  العبارة

  

بدرجة 
  آبيرة 

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسيطة 

  
12  

  
  . أشعر بالضيق لعدم تواصل الطلبة معي 

      

  
13  

  
  .  للعمل أشعر بالدافعية

      

  
14  

  
  . أتلقى التعزيز و التشجيع أثناء العمل 

      

  
15  

  
  . أشعر بالملل في عملي  

      

  
16  

  
  . أقوم بتنفيذ بعض األعمال التي ال تتفق مع مبادئي 

      

  
  

  
  داري الجانب اإل: البعد الثالث 

      

  
17  

  
  .أعتقد أن ساعات العمل غير مناسبة لي  

      

  
18  

  
 .  اإلمكانيات و الموارد التي أحتاجها في عملي توفر اإلدارة

      

  
19  

  
  . أشعر بأن المدير ال  يقدر الدور الذي أقوم به 

      

  
20  

  
  . يتميز المشرفون و المسئولون بالمرونة 

      

  
21  

  
  . يساهم المسئولون بحل المشكالت الفنية و اإلدارية  

      

  
22  

  
  يتقبل المشرفون النقد البناء 

      

  
23  

  
  . يزعجني عدم تعاون المعلمين معي 

      

  
24  

  
  .يزعجني عدم  تفهم المعلمين لطبيعة عملي 

      

  
25  

  
  .يضايقني محدودية صالحياتي 

      

  
26  

  
  .أآلف  بأعمال ليست من اختصاصي  
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  مسلسل

  
  العبارة

بدرجة 
  آبيرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  بسيطة

  
27  

  
  . مي الوظيفي أشعر بعدم  الموضوعية في تقوي

      

  
28  

  
  . واجبات العمل المطلوبة منى واضحة و محددة 

      

  
29  

  
  . أشعر بالضغط نتيجة للعمل في أآثر من مدرسة 

      

  
  

  
  الجانب االجتماعي :  البعد الرابع 

      

  
30  

  
  . أشعر بأن مهنتي ال قيمة لها و منبوذة من اآلخرين 

      

  
31  

  
  . رشد نفسي ال أشجع أن يكون أحد أبنائي م

      

  
32  

  
  . أشعر بتقدير زمالئي للجهد الذي أبذله في عملي  

      

  
33  

  
  . أشعر بالضيق لعدم تفهم أولياء األمور لعملي  

      

  
34  

  
  . أشعر بالسعادة  أثناء زيارتي ألسر الطالب 

      

  
35  

  
  . أرى أن هناك تعارض بين عملي و  حياتي العائلية 

      

  
36  

  
  . طلبة لي نتيجة لما أبذله من جهد معهم  أشعر بتقدير ال

      

  
37  

  
  . أشعر بالفخر لكوني مرشد نفسي  

      

  
  
  
  

 زياد شومان : الباحث                                                                                           
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Abstract  
 

Studies Aims:  
The purpose of the study is to Know and evaluate the functional 
level of the counselors' executing in Gaza Strip and knowing the 
status that they are in their functional executing and that in view 
of some changeables. 
Samples: 
 The sample of study consisted of ( 207 ) counselors who work in 
the UNRWA's  school  and Ministry of Education's  schools. 
They are distributed  as female, male, UNEWA and Ministry of 
Education, as their sex and the work field. 
Tools of study: 
- Measurement of the functional level for the counselor in the 
schools' headmasters' view. 
 - Measurement of the functional level for the counselor in the 
guidance supervisors'  view. 
- Measurement of the satisfaction of function and that 
measurements was prepared by the researcher. 
Method of the study: 
 The researcher used the descriptive  analytic method. 
The statistical techniques: 
 Person's Correlation  _ The Mann Witiney Test   –  cronpachs  
alpha  –  split halfmethod _ T Test _  percentage SPSS  _ 
depository monoecious test  _ mathematical averages by statistic 
package .  
The results of the study: After the statistical processors the 
researcher has reached to: 
- There were no significant differences in the functional level of 
the counselors' executing refers to the sex ( male – female ). 
- There were no significant differences in the functional level of 
the counselors' executing refers to the changeable of the work 
field. 
- There were no significant differences in the functional level of 
the counselors' executing refers to the years of experience.                 
- There were  significant differences in the functional level of the 
counselors' executing refers to counselors' satisfaction due.
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