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 ملخصال

هدفت الدراسة الحالية إلى فحص أثر برنامج تدريبي في تحسين إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد التربوي لدى معلمي 
تجريبية  ( معلمًا ومعلمة موزعين على مجموعتين96المدراس الحكومية األساسية في شمال الضفة الغربية، وتكونت العينة من )

وضابطة، وممن حصلوا على أقل الدرجات على مقياس اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي، وإلغراض الدراسة الحالية، تم بناء برنامج 
( 16تدريبي قائم على أسس، ومبادىء، وفنيات، وأساليب اإلرشاد النفسي لتحسين إتجاهات المعلمين نحو االرشاد التربوي واحتوى )

( فقرة لفحص إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد قبل وبعد البرنامج، وأظهرت 40الدراسة الحالية مقياس مكون من ) جلسة، واستخدمت
كما أظهرت النتائج  وجود فروق ذات داللة إحصائية  النتائج فاعلية البرنامج التدريبي في تحسين إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد،

القياس القبلي والقياس البعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية التي تلتقت البرنامج اإلرشادي في إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد بين 
في المدارس على نحٍو أفضل تفعيل الخدمات اإلرشادية بناًء على هذه النتائج، يوصي الباحثان بضرورة ولصالح القياس البعدي. 

وتنفيذ المزيد من هذه البرامج التدريبية للمعلمين في مختلف المراحل من خالل تشجيع المعلمين على التعاون مع المرشد التربوي، 
 .كلمة( 132التعليمية. )

 التربوي، اإلتجاهات نحو اإلرشاد، معلمو المرحلة األساسية، البرنامج التدريبي اإلرشاد :الكلمات المفتاحية
 

 :مقدمةال
 موقفية أو تطورية أو تكيفية مشكالت يواجهون  الذين لألفراد المتخصصة خدماته تقديم الى والتربوي  النفسي اإلرشاد يسعى

 األفراد، مساعدة هو المهنة لهذه الرئيسي فالهدف ،(Nugent & Jones, 2005) اإلجتماعية والشرائح األعمار مختلف ومن
 بالجوانب هتماماإل خالل من وذلك ،، وتحقيق تكيفهمالنفسية بالصحة وتمتعهم تكيفهم يعترض ما مواجهة على والجماعات
 & Danzinger)اإلنتقالية  العمر مراحل خالل والصراعات والمهنية، والثقافية، واإلجتماعية، البينية، والعالقات الشخصية،

Welfel, 2001). 
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 ميدان في العاملين كل فيه ويشارك به ويهتم التربوي  اإلرشاد خدمات إلى يحتاج طالب كل أن (1998) زهران ويرى 
 ،المدرسة في اإلرشاد على تركز التي النفسي اإلرشاد كتب معظم في خاص باهتمام التربوي  اإلرشاد يحظى لذا تعليم،وال التربية

 واتباع المدرسة في واإلرشاد خدمات تقديم إلى ضرورة هناك فإن وعليه ،التعليمية العملية خالل واإلرشاد التربوي  المجال في واإلرشاد
 تقديم طريق عن مدرسته في سعيداً  ،ذاته مع متوافقاً  التلميذ جعل بهدف وذلك ،التالميذ مع عالجيوال والوقائي النمائي المنهج
 وتزداد تتفاقم ال حتى تواجهه التي النفسية والمشكالت النمو، أزمات على التغلب في ومساعدته السوي، النفسي النمو رعاية خدمات
 ا.حدته

 القلق عصر في نعيش أننا (1994) الزعبي يرى  إذ ،الضرورية اتالحاج من المدارس في تربويين مرشدين وجودو 
 إلى الملحة الحاجة تظهر التي المدنية ومشكالت والضغوطات، بالصراعات مليء الحالي المجتمع أن كما النفسية، والضغوط
 ومشكالتها. الشخصية مجال في النفسي اإلرشاد خدمات

 الصحة على المحافظة في التعليمية المؤسسة داخل التربوي  المرشد به يقوم الذي الهام فالدور (2003) عوض بسوبح
 ،للتعلم والتعليم المالئم الجو إيجاد ومحاولة ،السلبية الخارجية المؤثرات من وتخليصهم ،السوية شخصياتهم وبناء ،للطلبة النفسية
 والتربوي  النفسي اإلرشاد أن رغموبال ،قوي  جيل ناءوب خلق في للمساهمة والالمنهجية المنهجية واألنشطة الفعاليات كل من واإلفادة
 التي التحديات من العديد هناك أن إاّل  العالم، حول والمتقدمة النامية الدول من الكثير في سريعاً  وتتطور تنمو بها معترف كمهنة
 خارجية، وتحديات اخلية،د تحديات هي؛ تصنيفات أربعة ضمن تصنيفها يمكن التحديات وهذه المدارس، في المهنة بواقع تحيط

  (.Low, 2009) شخصية وتحديات التربوي، بالنظام متعلقة وتحديات
 فيبدو أخرى  مدارس في عليه الوقوف الصعب من أنه إاّل  المدارس، بعض في بدقة تحديده يمكن المدرسي المرشد دور إن

 مبدأ من إنطالقاً  المرشدين خصائص تباين وبحسب ،لتربوي ا النظام بتنوع تتنوع المدرسي المرشد فأدوار المعالم، محدد وغير غامضاً 
 الدراسات من العديد وأوضحت عمله، في نجاحه تعترض التي المهمة التحديات من يعتبر المرشد أدوار حوضو  فعدم الفردية، الفروق 

 (Bunce & Willower, 2001; Paisley & Mcmahon, 2001; Fox & Butler, 2007) ومتباينة مختلفة المرشد أدوار أن
 يتم األدوار بعض أن كما ومتابعتها، وإحالتها، الحاالت كإستقبال المرشد يمارسها التي التقليدية باألدوار نتائجها إجمال يمكن والتي

 المعلمين واتجاهات ،المدير لصالحيات اإلحيان من كثير في تخضع والتي المدارس مدراءو  ومعلمي المرشد بين عليها اإلتفاق
 .لها معيقاً  يّشكل قد أو المرشد ألدوار راً ميسّ  ذلك يشّكل قدو  ،المهنة هذه نحو وتصوراتهم بةوالطل

 التي الحاالت من فالعديد األهمية، غاية في مسألة اإلرشاد نحو المعلمين تجاهاتا نإ (Low, 2009) لو بحسبو 
 فإن (Jenkins & Polat, 2005) بوالتنكينز و كل من جي اشار ما وبحسب المعلمين، من لةمحوّ  أصالً  هي المرشد يستقبلها
 في (Chan, 2005) تشان ويضيف اإلرشاد، نحو المعلمين إتجاهات بعيد مدى الى تحدد الشخصية والمعتقدات األكاديمة الخلفيات
 أكثر كانوا بتهملطل كموجهين وعملوا ،والتربوي  النفسي اإلرشاد مهنة طبيعة حول عمل ورش في انخرطوا الذين المعلمين أن دراسته
 سمات يمتلك الذي هو الناجح المرشد أن يؤمنون  المعلمين أن الدراسة هذه وأوضحت المرشد، وأدوار اإلرشاد نحو وحماسةً  إيجابية
 (Best, Jarvis, Oddy, & Ribbins, 1981) وريبينس وأودي وجارفيس بيست من كل قام السياق ذات وفي معينة، شخصية
 ويألفه. والمدرسي التربوي  النظام من متكيفاً  يكون  عندما المرشد مع التعاون  يفضلون  المعلمين نأ أوضحت دراسة بإجراء

االتجاهات نتيجة إحتكاك الفرد بمواقف خارجية  ال يولد أي فرد مزودًا بأي إتجاٍه إزاء أي موضوع خارجي، وإنما تتكون و 
وين بعض االتجاهات الخاصة، أي أن اإلنسان يكتسب اتجاهاته من متباينة، تؤثر عليه بطريقة ما، بحيث ينتهي به األمر إلى تك

بيئته التي يعيش فيها خاصًة األسرة، كما أن الجماعات والثقافات التي ينتمي إليها الفرد تلعب دورًا رئيسًا في تحديد اتجاهاته 
 (.1994)موسى، 

أو مجموعة من  ،عالية ثابتة تجاه شخص مااإلتجاه يمثل نزوعًا ألن نتصرف بطريقة انف أن( Morganمورجان ) ويرى 
النزعة  بانها( Bougardousبوجاردوس )عرفها  اكم .(2001أو مجموعة من األشياء )الزعبي،  ،أو تجاه شيء ما ،األشخاص
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(، ويرى 2001والتي تحدد قيمًا إيجابية أو سلبية لهذا التصرف )أحمد،  ،مـا في البيئة تجاه موضوعللتصرف سواء ايجابيًا أو سلبيًا 
أن اإلتجاه النفسي يمكن تعريفه بأنه حالة إستعداد عقلي عصبي عند الفرد تنظمها خبراته السابقة بما يكفل  (Allport)ألبورت  

تكوين فرضي،  أنها فيرى ( 2000(، أما زهران )1992توجيه استجاباته نحو المثيرات التي تتضمنها البيئة التي يعيش فيها )عمر، 
أو تهيؤ عقلي عصبي متعلم لالستجابات الموجبة أو  ،وهو استعداد نفسي ،أو متوسط يقع بين المثير واالستجابة ،نأو متغير كام

 .في البيئة التي تستثيرها هذه اإلستجابة مختلفةأو مواقف  ،أو موضوعات ،أو أشياء ،السالبة )القبول أو الرفض( نحو أشخاص
، أما المكونات المعرفية فهي تشير إلى المعتقدات واآلراء والسلوكية االنفعالية،و  ،معرفيةمجموعة من المكونات الولإلتجاه 

واألفكار التي يعتنقها الفرد حول موضوع معين، وتتضمن هذه المعتقدات بعض األحكام التي يصدرها الفرد حول الموضوعات 
ما فإنه يترافق مع ذلك مشاعر يعتنق الفرد معتقدًا أو فكرًة فعندما  ،المختلفة، أما المكونات االنفعالية فهي ترتبط بالمكونات المعرفية

وانفعاالت، وعليه فإن االستجابة االنفعالية قد تكون سلبية أو إيجابية تبعًا للفكرة التي يحملها الفرد، وحيال ذلك فإن الفرد سيسلك 
هذا ما يسمى بالمكونات السلوكية )موسى، سلوكاٍت معينة تجاه الموضوع الذي إعتقده وبما يتناسب مع انفعاالته وعواطفه، و 

 (.2001؛ الشخص، 1994
ولالتجاهات النفسية وظائف عدة، فهي تحدد طريق السلوك، وهي تجعل الفرد يحس ويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء 

اآلخرين، فاالتجاهات  الموضوعات حوله، وتزوده بالقدرة على التكيف في المواقف المتعددة التي يواجهها، وإنشاء عالقات سوية مع
تنظم العمليات الدافعة واالنفعالية واإلدراكية والمعرفية والسلوكية، وهي تبلور وتوضح صورة العالقة بين الفرد وعالمه االجتماعي، 

( أن لالتجاهات أربعة وظائف أساسية هي؛ التوافق، والدفاع عن األنا، والتعبير القيمي، والمعرفة Katzويفترض كاتز )
(McKnight & Sutton, 1994.) 

 واقع اإلرشاد في فلسطين
 .واالجتماعية والصحية التربوية الخدمات بين مكانه يأخذ لكي حديث نسبيًا، ويسعى في فلسطين مازال واإلرشاد التوجيه ان

 أيدي لىع م 1983 عام في حكومية تأسس غير وطنية لمؤسسة صرح أول القدس، مدينة في لإلرشاد الفلسطيني المركز وكان
لخدمات  الفلسطيني المجتمع ونظرًا لحاجة النفسية، بالصحة تتعلق التي الخدمات في النقص لسد األكاديميين التربويين من مجموعة

 (.1997اإلرشاد الفردي والجمعي، واإلستشارات النفسية والتربوية، وفي مجال اإلرشاد األسري والزواجي )النشاشيبي، 
واضحًا في كافة مناحي الحياة، وبخاصيًة النواحي  االهتمام الوطن، بدأ الفلسطينية في يةالوطن السلطة تأسيس وبعد

 العامة لإلدارة الحقاً  واتبع م، 1996 عام التربوي  واإلرشاد التوجيه قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء قسم إذ جوانبها، جميعبالتعليمية 
عمل  ورشالخدمات اإلرشادية في المدارس، وعقد  وإدارة التربويين المرشدين عمل على اإلشراف لتتولى مسئولية، العام للتعليم

 مديريات جميع في التربوي  واإلرشاد للتوجيه إنشاء أقسام تم اإلرشادية، وقد بالخدمات يتعلق ما بكل وتزويدهم ،للمرشدين متخصصة
وقد إستخدث وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مؤخرًا منصف ، سالمدار  في التربويين على المرشدين اإلشراف تتولى والتعليم التربية

؛  2001العاجز، مشرف مرشد، ليتولى المشرف مسؤولية تقديم اإلستشارة، والدعم، وتقديم التغذية الراجعة للمرشدين التربويين )
 (.201محاميد، 

 ) ظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، واحد لكلفي المحاف الحكومية المدارس في مقابل المرشدين الطلبة عدد متوسط يبلغ
 فيلك مرشد  طالباً   ( 1639 )المحافظات الشمالية، وما يعادل مدارس في مرشدلكل  طالب ( 749 ) طالبًا، أي بواقع ( 893 
 الحالة هذه في تربوي، و مرشد مدرسة لكل يكون  أن المفترض من حيث، المرتفعة المعدالت من وهي ، المحافظات الجنوبية مدارس
لكل مرشد في المحافظات الشمالية، في  طالب ( 374 ) ، أي بواقع طالباً   ( 447 ) إلى الطلبة لدى كل مرشد عدد معدل ينخفض
تربوي )البرديني،  مرشد من ألكثر الحجم كبيرة المدارس المحافظات الجنوبية، كما تحتاج  في مرشد لكل طالب419) ) مقابل
2006 .) 
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 خالل من الخدمة أثناء تدريبا يتلقى  معلم رشد الذي يعمل في مدراس وكالة الغوث مسمى المعلم المرشد، هوويحمل الم
 القضايا للتعامل مع مؤهال بعده يصبح كامل، دراسي عام لمدة تحت إشراف الوكالة  معهد التربية ينظمها التي واإلرشاد التوجيه دورة

 يعتبر التي واإلرشاد التوجيه لجنة خالل والمدرسة بشكل عام، ومن خاص بشكل لصفا مستوى  على بالطلبة الخاصة اإلرشادية
حتى  1987 العام منذ واإلرشاد للمعلمين المرشدين التوجيه دورات بتنفيذ فيها، ولقد بدأ قسم التوجيه واإلرشاد في الوكالة رئيسا عضواً 
 (.  2015، أبو عزب)  األن

جبسون دراسة  ؛إتجاهات المدرسين نحو اإلرشاد التربوي، ومن تلك الدراساتتناولت مجموعة من الدراسات لقد و 
(Gibson, 1990 )والحاضر،  في الماضي الثانوية المدارس في اإلرشاد برامجحول  المدرسينآراء الى الكشف عن  والتي هدفت
 أن النتائج من واإلرشاد، وتبّينالتوجيه  جبرام حول المعلمين آراء لمعرفة خاصة أداة  ( معلمًا، وتم استخدام180العينة )شملت و 

 .إيجابيًا في تحقيق أهداف العملية التربوية إسهاماً تسهم واإلرشاد  التوجيه برامج أن اعتقادهم واصلوا المدرسين
( 561( دراسة لمعرفة توقعات المرشدين والمديرين والمعلمين لدور المرشد، وذلك على عينة شملت )1992وأجرت األقرع )

 حين في والخبرة، العلمي والمستوى  للجنس تعزى  المعلمين توقعات بين داللة إحصائية ذات فروقاً  هناك أن النتائج منبويًا، وتبّين تر 
 ص.للتخص تعزى  المعلمين توقعات في إحصائية داللة ذات هنا فروق  يكن لم

التربوي،  المرشد لدور والطلبة علمينالم تحت عنوان توقعات( بإجراء دراسة جاءت Mangrum, 1992انجروم )وقامت م 
توقعات  ( فقرة لمعرفة60مكونة من ) استبانة الباحث ( طالبًا، واستخدمت400( معلمًا و)120)الدراسة  وتكّونت العينة من عينة

 بالمقارنة لية اإلرشاديةوالعم المرشدر دو  لفهم جيدة نتيجة أظهروا الطلبة أن النتائج من التربوي، وتبّين المرشد لدور المعلمين والطلبة
 على االعتماد أن إلى الدراسة هذه وأشارت العملية اإلرشادية، مصادرعن  وانطباعاتهم اإلرشادية للعملية المعلمين معرفة مع

 . والمرشدين اإلرشاد حول الكافية لنا المعلومات يوفرال  والمعلمين الطالب
 إدراكات تقدير ة:المدرسي الشامل اإلرشاد برامج تقويمت ( والتي كانت تحHughey, 1993) هيوجي وجاءت دراسة

( معلمًا ومعلمة، وتم 150( والدًا ووالدة و)125( طالبًا وطالبة و)280والمدرسن، وتكّونت عينة الدراسة من ) والوالدين الطالب
واألباء في  والمعلمين الطلبة بين روق ف يظهر ولم إيجابية الدراسة نتائج كانتي، المدرس برامج التوجيه لتقويم خاصة أداة  استخدام
 التربوي. المرشد لدور تقديرهم

تقديم  فاعلية حولمعرفة أثر توقعات المعلمين والمديرين والطلبة الى بإجراء دراسة هدفت ( 1995)النسور  قام كما
طالبًا، وبحسب النتائج تبّين أن ( 701( معلمًا و)172( مديرًا و)48)الخدمات اإلرشادية، وأجريت الدراسة على عينة مكّونة من 

 المعلمين من واإلرشاد التوجيه برامج نحو إيجابية أكثر اتجاهات يحملن المعلماتاإلتجاهات نحو اإلرشاد جاءت متوسطة، وأن 
 . الذكور

 إلى تقصي اتجاهات المديرين نحو المرشد التربوي ومعرفة( فقد قام بإجراء دراسة هدفت Chilan, 2000أما شيالن )
( ملعم 340ا في الواليات المتحدة األمريكية، وتقد تكونت عينة الدراسة من )يمدارس بنلسلفانى طبيعة الصورة الذهنية عنه في إحد

ومعلمة يعملون في مدراس خاصة. أظهرت نتائج الدراسة أن إتجاهات المعلمين نحو االرشاد التربوي كانت ايجابية، كما أشارت 
 لمين لدور المرشد التربوي تمحورت حول تقديم المساعدة للطبة الذين يواجهون مشكالت تربوية مختلفة.  النتائج ان تقديرات المع

 في الطالبي المرشد ودور اإلرشاد الطالبي نحو المعلمين اتجاهاتهدفت الى الكشف عن بدراسة ( 2000ري )التويجوقام 
التوجيه  لبرنامج وادراكاتهم المعلمين وأشارت النتائج أن اتجاهات ( معلمًا،169السعودية، وتكّونت عينة الدراسة من ) المدرسة
تبعًا لمتغير  المعلمين اتجاهات في يوجد فروق  ال أنه إلى أشارت كما باإليجابية تتصف الطالبي المرشد وعمل الطالبي واإلرشاد
 الجنس.
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بإجراء دراسة هدفت ( Fitch, Newby, Ballestero, & Marshall, 2001)ونيوباي وباليستيرو ومارشال وقام فيتش 
ري المدارس تحت التدريب حول دور المرشد المدرسي في الواليات المتحدة األمريكية، وقد أشارت يم وتصورات مديالتعرف إلى مفاه

 النتائج الى أن أداء المرشد كان متوسطًا؛ فهو متميز في أدوار معينة وليس كذلك في أدوار ومهمات أخرى.
رو المدارس، يدركه مديالتعرف إلى دور المرشد التربوي كما ( بإجراء دراسة بهدف Ghandler, 2002) لركما قام جناد

ات خاصة كالقدرة على حل المشكالت، والتحلي بالهدوء، والقدرة على يتمتع المرشد التربوي بكفاينت نتائج الدراسة أنه البد من أن يوب
 تعامل مع األزمات، والتحلي بروح الدعابة.د مع األفراد، والقدرة على الياالتصال الج

في فلسطين  ن نحو اإلرشاد التربوي في قطاع غزةير يإلى معرفة اتجاهات المدبإجراء دراسة هدفت  (2003عوض )وقام 
ة نحو يري المدارس الحكومياتجاهات مدن وسنوات الخبرة، ومستوى المدرسة، وقد توصلت الدراسة إلى أفي ضوء متغيرات الجنس، 

 ة، وأن متغيرات الجنس وسنوات الخبرة، ومستوى المدرسة لم تؤثر في هذه اإلتجاهات.يجابياإلرشاد التربوي كانت ا
م وتصورات المعلمين إلسهامات يالتعرف إلى مفاه( بإجراء دراسة هدفت Amatea & Clark, 2004) ماتيوقام كالرك وأ

ته في دعم ية نحو دور المرشد المدرسي وأهميجابيم ايهم مفاهين لديمعلمالمرشد المدرسي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ال
وخلصت الدراسة في ة، يه صفيرة الحجم ودورات توجية صغية وجود مجموعات إرشاديكما أشارت النتائج إلى أهمي، س الصفيالتدر 
 ه.مي على أكمل وجيلام بواجبهم التعين للقير ين والمدية إلى حاجة المعلم داخل الصف لجهود المرشديالنها

( بدراسة للكشف عن اتجاهات المعلمين نحو Loynd, Cooper, & Hough, 2005وأجرى لويند وكوبر وهوف )
أشارت الدراسة أن معظم و  ،العاملين في الحقل التربوي  ن( معلم ومعلمة م200اإلرشاد في سكوتالندا، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 ابية، واعتبره البعض أنه مجرد إسداء للنصيحة.المعلمين كانت اتجاهاتهم إيج
( العالقة بين تعزيز المهارات المهارات اإلرشادية لدى المعلمين والكفاءة الذاتية لديهم، Chan, 2005كما بحث شان )
مت الدراسة ( معلم ومعلمة من المعلمين العاملين في المدراسة الحكومية في هونج كونج، واستخد300وتكّونت عنية الدراسة من )

( فقرة لفحص أثر تزويد المعلمين بالمهارات اإلرشادية والقيم اإلرشادية على الكفاءة الذاتية لدى المعلم، وأظهرت 19أداة مكونة من )
نتائج الدراسة أن المعلمين اظهروا اتجاهات ايجابية مرتفعة نحو امتالك المعلم للمهارات اإلرشادية، كما أشارت النتائج الى أن 

 كفاءة الذاتية لدى المعلم والمرتبطة بفاعلية الدور الذي يمكن أن يقوم به في مساعدة الطلبة قد تحّسنت.ال
والكشف عن أثر ذلك ( بإجراء دراسة هدفت الى تزويد المعلمين بالمهارات اإلرشادية Olusakin, 2005وقام اولوسكان )

ومعلمة من المعلمين العاملين في المدارس الحكومية في نيجيريا،  معلماً  (450تكونت عينة الدراسة من )و ، أدائهم الصفي على
استخدمت الدراسة تصميم المجموعتين؛ التجريبية والضابطة لفحص أثر المعالجة، وقد تم قياس أداء افراد المجموعتين قبل وبعد و 

بية فيما يتعلق بفهم حاجات الطلبة، وطرق التدخل. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية ولصالح المجموعة التجري
 تعديل السلوك المستخدمة، كما أظهرت النتائج فروقًا دالة احصائيًا في تحصيل الطلبة ولصالح معلمو المجموعة التجريبية.  

س ة عن المرشد التربوي في المدار يإلى التعرف إلى الصورة الذهن( بإجراء دراسة هدفت 2007كما قامت  عبد القادر )
التعّرف إلى دور ى رون والمديرات، كما هدفت الدراسة إليدركها المدية في محافظات شمال الضفة الغربية في فلسطين كما يالحكوم

ة، والمؤهل العلمي على هذه الصورة، وتوصلت الدراسة يوالعمر، وسنوات الخبرة، والحالة االجتماع متغيرات الجنس، ومكان العمل،
ة، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات ية بدرجة عاليجابيرون والمديرات كانت ايدركها المدية للمرشد التربوي كما يإلى أن الصورة الذهن

ر، ر سنوات الخبرة، وكان لصالح أصحاب الخبرة األكبية، ومتغينة على القر ير مكان العمل وكان لصالح المدية في متغيداللة إحصائ
 ر على الصورة الذهنية عن المرشد.ة، والعميالعلمي، والحالة االجتماع نما لم تؤثر متغيرات الجنس، والمؤهليب

ة يم العام الثانو يإلى استقصاء واقع اإلرشاد الطالبي في مدارس التعل( بإجراء دراسة هدفت 2007العفنان )كما قام 
شدين، وقد توصلت الدراسة إلى أن اض في السعودية من وجهة نظر المديرين والمعلمين والمر ينة الر ية بمديوالمتوسطة واالبتدائ

ن، وأفصح المعلمون أن أقل المعلمين يمتلكون وجهات نظر أقل إيجابية نحو واقع اإلرشاد الطالبي مقارنًة بالمدراء والمرشدي
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عف عة عمله وضين بالمدرسة وتبيان طبيح مهام المرشد الطالبي للعامليحول توض تتمحورالممارسات التي يجيدها المرشدين كانت 
 د.ه واإلرشاد، ونقص ثقة المعلمين بأدوار المرشية التوجين في عمليقدرته على مساعدة المعلم
ة في مديرية تربية يري المدارس الحكومي( والتي هدفت إلى رصد تقديرات مد2009أبو مرق ومخامرة )وجاءت دراسة 

يرات الجنس، والمؤهل العلمي، ونوع المدرسة، وكشفت جنوب الخليل في فلسطين لمدى ممارسة المرشد التربوي لمهامه في ضوء متغ
مدى ممارسة المرشد التربوي لمهامه جاءت متوسطة، وتبّين أن متغيرات الجنس والمؤهل العلمي ونوع المدرسة لم ن نتائج الدراسة أ

 .تؤثر في هذه التقديرات
فت الى تزويد المعلمين بمجموعة من ( هدDoikou & Diamandidou, 2011وفي دراسة قام بها دويكو وديامانديدو )

( معلمًا 41اإلتصالية وفحص أثر ذلك على تحصيل الطلبة وإنضباطهم الصفي، تكونت عينة الدراسة من )و المهارات اإلرشادية 
تدخل ومعلمة من المعلمين المنخرطين في برنامج تعليم المعلمين في اليونان، وقد استخدمت الدراسة إستبانتين لتقييم فاعلية ال

اإلرشادي، استبانة الطلبة، واستبانة المعلمين، أظهرت نتائج الدراسة أن تزويد المعلمين بالمهارات اإلرشادية قد حّسن مهارات ادارة 
الصف لديهم، وطّور من أساليب التعزيز التي يستخدمونها، وقّلل الى حد كبير من المشكالت الصفية، كما أصبحت إتجاهات الطلبة 

 ة نحو المعلمين والمدرسة بشكل عام.أكثر ايجابي
يتضح من إستعراض الدراسات السابقة أنها قد تناولت في معظمها فحص إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد التربوي، 

؛ عوض،  2000التوجيري،  ؛1995؛ النسور، 1992األقرع،  الوطن العربي، مثل دراسة )وبخاصة تلك الدراسات التي إجريت في 
اإلرشاد التربوي في معظمها متوسطة، كما  إتجاهات المعلمين نحو(، إذ أشارت نتائج تلك الدراسات أن 2007لقادر، ؛ عبد ا 2003

تناولت بعض الدراسات األجنبية مدى فاعلية بعض البرامج التدريبية والتوعوية في تحسين إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد التربوي، 
(، وتسعى الدراسة الحالية إلى Doikou & Diamandidou, 2011؛ Olusakin, 2005؛ Chan, 2005ومن تلك الدراسات ) 

فحص فاعلية برنامج تدريبي في تحسين إتجاهات معلمي المرحلة األساسية نحو اإلرشاد التربوي، وعليه فإن الدراسة الحالية تتفق مع 
، كما تمتاز الدراسة عن باقي الدراسات دى معلمي  المدارسالدراسات السابقة في تناولتها لطبيعة اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي ل

، إذ تعد الدراسة السابقة في تنالها ألثر برنامج تدريبي في تحسين اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي، والذي يعد أحد أهم ميزات الدراسة
يجابية لدى المعلمين نحو اإلرشاد التربوي، الحالية من الدراسات النادرة في الوطن العربي والتي تهدف إلى تعزيز اإلتجاهات اإل

 ويشكل المعلمون أحد أهم الراكائز التي يستند إليها اإلرشاد النفسي والتربوي في المدرسة، إذ يعتمد نجاح اإلرشاد التربوي في المدرسة
  بين جميع أقطاب العملية التعليمة.  على مدى تظافر الجهود والتعاون والتواصل

 الدراسة: مشكلة
 عبر النفسي اإلرشاد نحو المديرين أو المعلمين وتصورات إتجاهات بدراسة اهتمت التي الدراسات من العديد هناك إن

 اتجاهات حول الدراسات هذه نتائج تباينت وقد ،الغربيةو  ،العربية المجتمعات من العديد في وذلك الوصفية؛ البحثية المناهج استخدام
 من بد ال بل اإلرشاد، نحو تصوراتال ومعرفة اإلتجاهات ووصف مسح عند يتوقفلم يعد  األمر كما أن ،المرشد نحو المعلمين
 نحو مرغوبة اتجاهاتٍ  يحملون  الذين المعلمين لدى اإليجابية اإلنطباعات وتعزيز ،المعلمين لدى والتصورات اإلتجاهات هذه تحسين
 يكون  أن الكفؤ بالمعلم يفترضحيث  المعلمين، شريحة هي غيرها قبل اداإلرش نحو إتجاهاتها تتغير أن يجب التي والشريحة اإلرشاد،

 من إنطالقاً  السليمة الوجهة وتوجيههم ،هممشكالت مع التعاملداعمًا في دوره التربوي والتعليمي للمرشد، مما يخدم مساعدة الطلبة في 
، للغاية مهمة مسألة ، تعداإلرشادية الخدمات نحو المعلم تحسين إتجاهات فعملية والتربية، السلوك وتعديل النفسي اإلرشاد إسهامات

األدوار التي يقوم بها المرشدون في المدراس، ويزيد ما  من إيمان المعلم بالحاجة إلى الخدمات اإلرشادية في المدرسة، يعزز أن كما
 تحاولوبشكل محدد فإن الدراسة الحالية  .فاعلية تلك الخدمات، ويحسن التفاعل بين أقطاب العملية التعلمية والتربوية في المدرسة

  اإلجابة عن األسئلة التالية:
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 ؟للمجموعتين التجريبية والضابطة القبليينمتوسطي القياسين  ( بين0.05α = ل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند )ه .1
 تين التجريبية والضابطة؟( بين متوسطي القياسين البعديين للمجموعα = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند ) .2
 ؟للمجموعة التجريبية( بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي α = 0.05هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند ) .3

 الدراسة: أهداف
 التالية: األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه تهدف

( نحو اإلرشاد التربوي، وتقدير حجم 4-1فحص أثر برنامج تدريبي مقترح على اتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا ) .1
 هذا األثر.

نحو اإلرشاد  فلسطين( في المدارس الحكومية في 4-1معلمي المرحلة األساسية الدنيا )التعرف إلى طبيعة إتجاهات  .2
 التربوي بوجه عام.

  المعلمين نحو اإلرشاد التربوي.على اتجاهات  متغير المجموعة )تجريبية، ضابطة( أثرالكشف عن  .3

 التربوي. اإلرشاد نحو  (4-1) الدنيا األساسية المرحلة معلمي إتجاهات تطوير الى يسعى تدريبي برنامج بناء .4

 الدراسة: أهمية
تحسين إتجاهات المعلمين نحو الخدمات اإلرشادية  عدّ ي إذ دراسته، تجرى  الذي الموضوع أهمية من أهميتها الدراسة تستمد
 اتجاهات تحسين أن كما فسلفتها، مع ويتسق الفلسطينية والتعليم التربية وزارة بها تهتم التي الضرورية القضايا منفي المدارس 

 تتحدد أهمية الدراسة الحالية بما يلي:  وعليه عام، بوجه والتعليمة التربوية العملية على إيجاباً  ينعكس المعلمين نحو اإلرشاد التربوي،
 كون  ا،الدني األساسية المرحلة في خاصةً  الفلسطينية، الحكومية لمدارسا في النفسية الخدمات تطوير إلى حاجة هناك .1

 بوجه النفس بعلم صلة ذات موضوعاتفتحسين إتجاهات المعلمين نحو  حرجة، نمائية بمراحل يمرون  المرحلة هذه في الطلبة
 .التربوية العملية يثري  خاص بوجه النفسي واإلرشاد عام
 نحو الفلسطيني المعلم اتجاهات حول بمعرفة النفسي اإلرشاد مجاالت في والمهتمين ربويينالت تزويد في الدراسة هذه تساهم .2

 بمعلومات العربية المكتبة سيرفد الذي األمر التربوي  المرشد أدور نحو نظره وجهة وطبيعة نحوه وتصوراته التربوي  اإلرشاد
 التربوي. اإلرشاد حول نظرية

 واستراتيجيات باديءلتحسين إتجاهات المعلمين نحو م تدريبي محتوى  تقديمها في الدراسة هذهل التطبيقية األهمية تكمن .3
 من الفلسطينية الحكومية األساسية المدارس في الخدمات اإلرشادية مستوى  رفع الى تسعى فالدراسة واإلرشاد، التوجيه ومهارات
 المرشدين مع المعلمين تفاعل من يزيد الذي األمروي، تعديد إتجاهات المعلمين نحو اإلرشاد الترب أهمية تبيان خالل

 ، ويرفع من نوعية الخدمات اإلرشادية المقدمة.المدرسيين

 الدراسة: حدود
 تتحدد نتائج الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية:   

 الفلسطينية لحكوميةا المدارس في (4-1) الدنيا األساسية المرحلة معلمي اقتصرت الدراسة الحالية على البشري: المحدد .1
 الغربية. الضفة شمال في

 .2015 مايو ولغاية 2015 فبراير بين اجريت الدراسة الحالية في الفترة الزمنية الواقعة الزماني: المحدد .2
 الوطنية. النجاح جامعة في التربوية العلوم كلية في اجريت الدراسة الحالية المكاني: المحدد .3

 مترية.أدوات الدراسة وخصائصها السيكو  .4
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 الدراسة: مصطلحات
إنسانية بين فردين أحدهما  عملية بناءة تهدف إلى مساعدة الطالب لكي يفهم ذاته من خالل إقامة عالقة اإلرشاد التربوي: .1

، واآلخر يطلب المساعدة وهو الطالب من أجل التوصل إلى بعض الحلول المالئمة لمشكالته، والتي قد تكون متخصص
و انفعالية، مع إعطاء المسترشد فرصة اتخاذ القرار المناسب الذي يتفق مع إمكانياته وقدراته شخصية أو اجتماعية، أ

 (.23: 2000واهتماماته بهدف تحقيق التوافق النفسي والصحة النفسية )الخطيب، 

ده للقيام واستعدا ،ومعارفه ،تكوين فرضي يشير إلى توجه ثابت أو تنظيم مستقر إلى حد  ما لمشاعر الفرد اإلتجاهات: .2
ويتمثل في درجات من القبول والرفض لهذا  ،بأعمال معينة نحو أي موضوع من موضوعات التفكير عيانية كانت أو مجردة

بالدرجة التي يحصل عليها المستجيب (، وتعّرف إجرائيًا 1993الموضوع يمكن التعبير عنها لفظيًا أو أدائيًا )زين العابدين، 
 دم في الدراسة الحالية.على مقياس االتجاهات المستخ

 األفراد إعداد الى يهدف التدريب أنواع من نوع أنه على (77 ص: ،2003) والنجار شحاتة يعّرفه التدريبي: البرنامج .3
 وحاجاتهم ونموهم ،للتدربين التعليمية الخبرات مع يتفق بما واتجاهاتهم ومهاراتهم ،معارفهم وتطوير ،معين مجال في وتدريبهم
هدف،  ؛ويتضمن كل لقاء ،واحدةساعة ( لقاء تدريبي مدة كل لقاء 16) عن عبارة أنه على إجرائياً  ويعّرف ،ما ةمهار  لتنمية

 .لتربوي، واجراء تدريبي لتحقيق الهدف التدريبيوموضوع تدريبي ضمن موضوع من موضوعات االرشاد ا

 منهج الدراسة:
ثر المتغير المستقل )البرنامج التدريبي( على المتغير التابع فحص أ القائم على شبه التجريبي المنهج استخدم الباحثان

وقامت الدراسة على ، لمجموعتين واحدة تجريبية واألخرى ضابطةبعدي -( عبر تصميم قياس قبلي)اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 
نتائج القياس البعدي مع القياس القبلي ، ومقارنة التجريبية مجموعة الدراسةأساس فحص أثر البرنامج التدريبي الذي تم تطبيقه على 

 ، وتصميم الدراسة بالرموز هو:لكل مجموعة من جهة ومقارنة نتائج القياس البعدي لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية
O2.1 X O1.1 Gexp 

O2.2 --- O1.2 Gcon 

 ( يوضح منهج الدراسة.1والجدول )

 (1جدول رقم )
 منهج الدراسة

 االختبار البعدي المعالجة ار القبلياالختب المجموعة

البرنامج  اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي  التجريبية
 التدريبي

 اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 

 اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي  ال يوجد برنامج اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي  الضابطة

 عينة الدراسـة:
 نفذته والذي التربوي  معلمين الذين التحقوا في الدورة الثالثة واألخيرة من برنامج التأهيلإن الدراسة الحالية اقتصرت على ال

، إذ تم قياس 2015والذي انعقد في الفترة ما بين األول من فبراير ولغاية األول من مايو  الفلسطينية، العالي والتعليم التربية وزارة
هاتهم ( معلمًا كانت اتجا59، وتبّين أن هناك )دء في تنفيذ برنامج التأهيل التربوي قبيل البنحو اإلرشاد التربوي  اتجاهات المعلمين

وعليه فالمجموعة التجريبية تم  ،التربوي  التأهيل برنامج في مسجلين ومعلمة معلماً ( 215) أصل من سلبية نحو اإلرشاد التربوي 
المعلمين الذين لم يلتحقوا بين المجموعة الضابطة فقد كانت من  أمالملتحقين ببرامج التأهيل التربوي، اختيارها من بين المعلمين ا
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( معلمًا من الذي يعملون 37) إذ تم اختيار، 2015ومايو  2012أصاًل ببرنامج التأهيل التربوي طيلة فترة انعقاده ما بين سبتمبر 
ن حصلوا على أقل الدرجات على مقياس والذي (4-1مون طلبة المرحلة األساسية الدنيا )في مدارس شمال الضفة الغربية ويعلّ 

الخصائص الديموغرافية ( يبّين 2لجدول )وا( معلمًا ومعلمة، 96وعليه بلغ حجم العينة الكلية )، اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 
 المستقلة. المتغيراتحسب والضابطة  التجريبية تينللمجموع

 (2جدول رقم )
 المستقلة المتغيراتحسب والضابطة يبية التجر  تينالخصائص الديموغرافية للمجموع

 المجموع النسبة المئوية العدد المتغيرات المستقلة المجموعة

 59 30 18 ذكر الجنس التجريبية
 70 41 أنثى

 59 28 17 سنوات 5-1 سنوات الخبرة
 36 21 سنوات 6-10

 36 21 سنوات 10أكثر من 

 59 68 40 علوم إنسانية التخصص
 32 19 لوم طبيعيةع

 37 32 12 ذكر الجنس الضابطة
 68 25 أنثى

 37 19 7 سنوات 5-1 سنوات الخبرة
 35 13 سنوات 6-10

 46 17 سنوات 10أكثر من 
 37 59 22 علوم إنسانية التخصص

 41 15 علوم طبيعية
 96 المجموع

 (1) ملحق رقم الدراسة: اةأد
( والتي صممت لقياس اتجاهات مديري المدارس الحكومية في قطاع غزة نحو اإلرشاد 2003) أداة عوضاستخدم البحث 

، واإلتجاه نحو ( فقرة غطت أربعة مجاالت هي؛ اإلتجاه نحو أهمية اإلرشاد53التربوي، واحتوت اإلستبانة بصورتها األصلية على )
بما يتفق مع قياس  وقد تم اعادة صياغة فقرات و التعاون مع المرشد، المرشد التربوي، واإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية، واإلتجاه نح

( فقرة، وتوزعت 40، وبذلك استقرت األداة على )تناسب اغراض الدراسة الحالية ( فقرة ال13) حيث تم حذفاتجاهات المعلمين، 
 الفقرات على األبعاد على النحو التالي:

  10الى  1الفقرات من تمثله : أهمية اإلرشاد التربوي اإلتجاه نحو. 
  20الى  11الفقرات من تمثله : المرشد التربوي اإلتجاه نحو. 
  :30الى  21الفقرات من تمثله اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية. 
  :40الى  31الفقرات من تمثله اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد. 

افق، غير متأكد، معارض، معارض بشدة(، أي أن واتبعت األداة نظام ليكرت الخماسي في اإلستجابة )موافق بشدة، مو 
(، 5( ويقابل اإلجابة موافق بشدة القيمة )1(، إذ يقابل اإلجابة معارض بشدة القيمة )5-1مدى اإلجابة على كل فقرة يتراوح بين )
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ترب درجة المستجيب من (، دل ذلك على إتجاه سلبي نحو اإلرشاد التربوي، وعندما تق40فكما إقتربت درجة المستجيب من العالمة )
 .(، دل ذلك على إتجاه إيجابي نحو اإلرشاد التربوي 200العالمة )

 :األداةصدق 
تم استخدام طريقـة الصـدق المنطقـي والـذي يتمّثـل فـي آراء المحكمـين، وطريقـة صـدق البنـاء؛ ويبعّبـر عنـه بقـدرة كـل فقـرة فـي 

توزيـع عـدد مـن النسـ  ، وتـم اط الفقـرة بالدرجـة الكليـة لـألداة األداة على اإلسهام في الدرجة الكلية ويعّبر عن ذلك إحصـائيًا بمعامـل ارتبـ
، وبلـغ والخدمـة اإلجتماعيـة  وعلـم وعلـم اإلجتمـاع قسـمي علـم الـنفس واإلرشـاد،ي جامعة النجاح الوطنية فـي األولية على بعض مدرس
ــة اإلرشــاد التربــوي محكمــًا مــن ذوي الخبــرة واإلختصــاص فــي  (13)عــدد هــؤالء المحكمــين  ، وكــان الهــدف مــن ذلــك ضــمان فهــم العين

ــى الصــد ــواردة فــي االســتبانة وللتعــرف عل ق الظــاهري، وبعــد تلقــي المالحظــات واالقتراحــات ومناقشــة بعــض األمــور لجميــع الفقــرات ال
 المتعلقة بفقرات االستبانة تم تنقيح وتصويب فقرات االستبانة في ضوء ذلك.

محك  ة من خارج عينة الدراسة الحالية، إذ استخدموللكشف عن صدق البناء لألداة تم تطبيق المقياس على عينة استطالعي
الفقرات التي ستبقى في األداة وتلك التي يجب أن تحذف، وتم للتعرف على ة لمعامل ارتباط  الفقرات بالدرجة الكلية الداللة اإلحصائي

أشارت نتائج صدق و (، 0.3استخدام محك معامل اإلرتباط، فالفقرة الصالحة هي التي ترتبط ببعدها وبالدرجة الكلية بقيمة اعلى من )
عند بالدرجة الكلية للمقياس حذف أية فقرة إلرتباط جميع الفقرات بشكل دال إحصائيًا ت ولم ،المقياسالبناء الى استقرار جميع فقرات 

 والذي يعد مؤشرًا على صدق األداة.(، 0.84-0.52معامالت اإلرتباط بين )قيم تراوحت وقد ، و (α  =0.01مستوى الداللة )

 :األداةثبات 
(، وقد بلغ Chronbach's Alphaلفا )آساق الداخلي بطريقة كرونباخ معامل اإلت تم حساب، األداة للتأكد من ثبات 
األبعاد، فيوضحها ( وهذا المعامل جيد ومناسب ويفي بأغراض البحث العلمي، أما معامالت ثبات 0.92معامل الثبات ألداة ككل )

 الجدول التالي:
 (3جدول رقم )

 معامالت ثبات أبعاد األداة والدرجة الكلية

 ل الثباتمعام األبعاد

 0.90 أهمية اإلرشاد التربوي اإلتجاه نحو 
 0.75 المرشد التربوي اإلتجاه نحو 

 0.70 اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية
 0.80 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد

 0.92 الدرجة الكلية

 البرنامج التدريبي:
( في 4-1تحسين إتجاهات معلمي المرحلة األساسية الدنيا )م وهو البرنامج التدريبي بتحقيق هدف عا اهتمأواًل: أهداف البرنامج:    

مجموعة من األهداف  البرنامج الى تحقيق يسعىكما  المدارس الحكومية الفلسطينية في شمال فلسطين نحو اإلرشاد التربوي،
  الخاص وهي:

  وأسسه، واخالقياته.هوم اإلرشاد التربوي، ومفاهيمهمفأن يتعّرف المعلم الى ، 
 يعرف المعلم أسس ومبادئ اإلرشاد التربوي. أن 
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  المختلفة، وبخاصة تلك الطرق القائمة على العقاب، والتوبي ، تعديل إتجاهات المعلمين فيما يتعلق بطرق تعديل السلوك
 والحرمان.

 التعليمية، وأهمية إستخدام المعززات في العملية تعديل إتجاهات المعلمين فيما يتعلق بطرق إدارة الصف.  
 مايوولغاية األول من  2015 فبرايراستغرق تطبيق البرنامج اإلرشادي الفترة الواقعة بين األول من  ثانيًا: مدة البرنامج التدريبي:

 إستغرقت كل جلسة ساعة ونصف. جلسة تدريب جمعي، إذ 16، وبواقع 2015
والحوار  المناقشة فنيات استخدامخاللها  من تم ، إذساسيةأ ستراتيجيةكإ العمل مجموعات تم استخدام البرنامج: طريقة تنفيذ: ثالثاً 

 مع والحوار اإللقاء والمناقشة الجلسات، وتم اعتماد مهارات خاللية اإلرشاد ولعب األدوار ونمذجة بعض السلوكات والمهارات
( LCDاز العرض )( وجهMicrosoft PowerPoint، وتم استخدام العروض التقديمية )من قبل الباحثْين العمل  مجموعات

محتوى مطبوع على ورق يتضمن موضوع كل لقاء على المشاركين، وتم عرض بعض تم توزيع (، و Laptopوجهاز كمبيوتر )
، كما تم توزيع أدلة تتضمن موضوعات عديدة في اإلرشاد النفسي، وتم تكليف المعلمين بواجبات كان عليهم ذات العالقة األفالم
 ة.لقائهم بالطلب عندتنفيذها 
 لتنفيذ البرنامج وهي:واختيار بعض المحتويات عدة أدلة تدريبية ب اإلستعانةتم : محتوى البرنامج التدريبي: رابعاً 
 (. 2011دليل المرشد الطالبي لمدارس التربية والتعليم من تأليف وزارة التربية والتعليم السعودية ) .1
 (.2007من تأليف الفسفوس ) دارسالدليل اإلرشادي لمواجهة السلوك العدواني لدى طلبة الم .2
 (.2007دليل التربويين لرعاية السلوك وتقويمه من تأليف وزارة التربية والتعليم السعودية ) .3
4. The Professional Counselor's Desk Refrence   بينكي )وستمن تأليف مارينيMarini & Stebnicki, 

2009). 
 (.2009ن تأليف المركز الفلسطيني لإلرشاد )رسالة للمعلم "المعلم كنموذج فّعال للطالب" م .5

 ومناقشتها:نتائج الدراسة 
 متوسطي بين( α = 0.05) عند إحصائية داللة ذات فروق  هناك هل والذي نصه: النتائج المتعلقة بالسؤال األول . أ

 .والضابطة؟ التجريبية للمجموعتين القبليين القياسين
للدرجة الكلية لإلستجابات، ولمجاالت  ةالمعياري ات، واالنحرافةالحسابي اتلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط

 Independent)ت( لمجموعتين مستقلتين )، كما تم استخدام اختبار القبليين للمجموعتين التجريبية والضابطةاألداة على القياسين 
Samples T-Test( للمقارنة بين متوسطي القياسين، والجدولين )النتائج الخاصة بذلك. ( يوضحان5( و)4 

 (4جدول رقم )
 لإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي  والضابطة التجريبية تينللمجموع ينالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للقياسين القبلي

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 0.47 3.10 0.39 3.04 اإلتجاه نحو أهمية اإلرشاد التربوي 

 0.45 2.76 0.33 2.66 اإلتجاه نحو المرشد التربوي 
 0.34 2.74 0.31 2.61 اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية
 0.35 3.03 0.22 3.07 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد

 0.22 2.91 0.22 2.84 الدرجة الكلية
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القبليــة علـى القياسـات  متوســطات المجمـوعتين التجريبيـة والضــابطةيتضـح مـن الجــدول السـابق أن هنـاك فروقــًا ظاهريـة بـين 
ــة ( يوضــح النتــائج 5فالجــدول ) لمجمــوعتي الدراســة القبليــة، ولفحــص داللــة هــذه الفــروق بــين القياســات لــدى المجــاالت والدرجــة الكلي

 المتعلقة بذلك.
 (5جدول رقم )

إلتجاهات للمجموعتين التجريبية والضابطة  ين( لفحص داللة الفروقات بين القياسين القبليIndependent Samples T-Testنتائج اختبار )
 المعلمين نحو اإلرشاد التربوي عند الدرجة الكلية ومجاالت األداة

 الحريةدرجات  قيمة ت مستوى الداللة اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 

 94 0.591- 0.556 اإلتجاه نحو أهمية اإلرشاد التربوي 
 94 1.289- 0.201 اإلتجاه نحو المرشد التربوي 

 94 1.976- 0.051 اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية
 94 0.590 0.557 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد

 94 1.649- 0.103 الدرجة الكلية

 .)α=0.05ى الداللة )* دالة إحصائيًا عند مستو 

إلتجاهــات المعلمــين  للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ينيتضــح مــن نتــائج الجــدول الســابق أن الفروقــات بــين القياســين القبليــ
وهـذا يشـير (، α = 0.05)عنـد مسـتوى الداللـة لـم تكـن ذات داللـة إحصـائية نحو اإلرشاد التربـوي عنـد الدرجـة الكليـة ومجـاالت األداة 

فإتجاهـــات أفـــراد افئتين حـــول الســـمة المـــراد تحســـينها، المجمـــوعتين متجانســـتين فـــي القيـــاس القبلـــي أي أن المجمـــوعتين متكـــالـــى كـــون 
تراوحـت المتوسـطات الحسـابية للدرجـة الكليـة، وأبعـاد مقيـاس  إذالمجموعتين نحو اإلرشاد التربوي كانت متوسطة قبل تطبيق البرنامج، 

 .(3.10 - 2.61 اإلتجاهات نحو اإلرشاد ما بين )
 القياسين متوسطي بين( α = 0.05) عند إحصائية داللة ذات فروق  هناك هلوالذي نصه:  الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  . ب

 .والضابطة؟ التجريبية للمجموعتين البعديين
تجابات، ولمجاالت للدرجة الكلية لإلس ةالمعياري ات، واالنحرافةالحسابي اتلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسط

المصاحب  األحادي تحليل التباين، كما تم استخدام اختبار البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطةاألداة على القياسين 
(ANCOVA) البعدين في ضوء تحييد أثر القياسين القبليين للمجموعتين الضابطة والتجريبية للمقارنة بين متوسطي القياسين ،

 ( يوضحان النتائج الخاصة بذلك.7)( و6والجدولين )

 (6جدول رقم )
 لإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي  والضابطة التجريبية تينللمجموع البعديينالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للقياسين 

  المجموعة التجريبية اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 
 المجموعة الضابطة 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اف المعياري اإلنحر  المتوسط الحسابي
 0.43 3.25 0.29 3.99 اإلتجاه نحو أهمية اإلرشاد التربوي 

 0.28 2.96 0.27 3.53 اإلتجاه نحو المرشد التربوي 
 0.30 2.47 0.21 3.38 اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية
 0.38 3.19 0.21 3.95 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد

 0.42 2.97 0.25 3.69 جة الكليةالدر 
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البعديـة علـى القياسـات  متوسـطات المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطةيتضح من الجدول السـابق أن هنـاك فروقـًا ظاهريـة بـين 
ــة ــين القياســات لــدى المجــاالت والدرجــة الكلي ــائج 7فالجــدول ) لمجمــوعتي الدراســة البعديــة، ولفحــص داللــة هــذه الفــروق ب ( يوضــح النت

 تعلقة بذلك.الم
 (7الجدول )

القياسات  تحييدللمجموعتين التجريبية والضابطة في ضوء  المعلمين( الستجابات ANCOVAنتائج اختبار تحليل التَّباين المصاحب )
 القبلية

متوسط        درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات التابعة
 المربعات

مستوى  Fقيمة 
 الداللة

ه نحو أهمية اإلتجا
 اإلرشاد التربوي 

**99.231 12.444 1 12.444 المجموعة  0.000 
 0.919 0.010 0.001 1 0.001 القياس القبلي

   0.125 93 11.653 الخطأ
  95 24.160 الكلي المعدل

اإلتجاه نحو المرشد 
 التربوي 

**101.865 7.483 1 7.483 المجموعة  0.000 
 0.059 3.646 0.268 1 0.268 القياس القبلي

   0.073 93 6.832 الخطأ
  95 14.340 الكلي المعدل

اإلتجاه نحو الخدمات 
 اإلرشادية

**288.897 17.611 1 17.611 المجموعة  0.000 
 0.308 1.051 0.064 1 0.064 القياس القبلي

   0.061 93 5.669 الخطأ
  95 24.521 الكلي المعدل

ن مع اإلتجاه نحو التعاو 
 المرشد

**158.788 13.066 1 13.066 المجموعة  0.000 
 0.522 0.356 0.029 1 0.029 القياس القبلي

   0.082 93 7.653 الخطأ
  95 20.721 الكلي المعدل

**182.963 10.959 1 10.959 المجموعة الدرجة الكلية  0.000 
 0.417 0.666 0.040 1 0.040 القياس القبلي

   0.060 93 5.571 الخطأ
  95 17.116 الكلي المعدل

 .) 0.01α=**دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

(   =0.01عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية ) يوجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية، أعـاله ينالنتائج الـواردة فـي الجـدول بحسب
ولصـالح المجموعـة التجريبيـة،  التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة نتيالمجمـوع ات اإلتجاهات نحو أهميـة اإلرشـاد التربـوي فـيبين متوسط

(، وكـان المتوسـط الحسـابي للمجموعـة 99.231وذلك بعد عزل أثر اإلستجابات على القياس القبلـي، إذ بلغـت قيمـة )ف المحسـوبة = 
( وبـإنحراف معيــاري 3.25سـابي )(، أمـا المجموعـة الضــابطة فقـد بلـغ متوســطها الح0.29( وبـانحراف معيـاري قــدره )3.99التجريبيـة )

( بــين   =0.01عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائية ) يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائيةكمــا  (،0.71وبلــغ حجــم األثــر ) (،0.43قــدره )
ولصـالح المجموعـة التجريبيـة، وذلـك بعـد  التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة تينالمجمـوع فـي اإلتجاهـات نحـو المرشـد التربـوي ات متوسـط

(، وكان المتوسـط الحسـابي للمجموعـة التجريبيـة 101.865ل أثر اإلستجابات على القياس القبلي، إذ بلغت قيمة )ف المحسوبة = عز 
( وبـــإنحراف معيـــاري قـــدره 2.96(، أمـــا المجموعـــة الضـــابطة فقـــد بلـــغ متوســـطها الحســـابي )0.27( وبـــانحراف معيـــاري قـــدره )3.53)
ـــد مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية ) يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائيةو  كمـــا(، 0.72وبلـــغ حجـــم األثـــر )(، 0.28) ـــين   =0.01عن ( ب

ولصـالح المجموعــة التجريبيـة، وذلــك  التجريبيـة والمجموعــة الضـابطة تينالمجمـوع فــي اإلتجاهـات نحــو الخـدمات اإلرشـاديةات متوسـط
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ــي، إذ بلغــت قيمــة )ف المحســوبة =  اإلســتجاباتبعــد عــزل أثــر  ــى القيــاس القبل (، وكــان المتوســط الحســابي للمجموعــة 288.897عل
( وبـإنحراف معيــاري 2.47(، أمـا المجموعـة الضــابطة فقـد بلـغ متوســطها الحسـابي )0.21( وبـانحراف معيـاري قــدره )3.38التجريبيـة )

( بـين   =0.01) عنـد مسـتوى الداللـة اإلحصـائية وكـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية(، 0.87وبلغ حجـم األثـر )(، 0.30قدره )
ولصــالح المجموعـة التجريبيـة، وذلــك  التجريبيـة والمجموعـة الضـابطة تينالمجمــوع فـي اإلتجاهـات نحـو التعــاون مـع المرشـدات متوسـط

ــي، إذ بلغــت قيمــة )ف المحســوبة =  اإلســتجاباتبعــد عــزل أثــر  ــى القيــاس القبل (، وكــان المتوســط الحســابي للمجموعــة 158.788عل
( وبـإنحراف معيــاري 3.19(، أمـا المجموعـة الضــابطة فقـد بلـغ متوســطها الحسـابي )0.21اف معيـاري قــدره )( وبـانحر 3.95التجريبيـة )

ــغ حجــم األثــر ) (،0.38قــدره ) ــة إحصــائيةوأخيــرًا  (،0.78وبل ــاك فــروق ذات دالل ــة اإلحصــائية  كــان هن ــد مســتوى الدالل =  )    عن
ولصـالح المجموعـة التجريبيــة، وذلـك بعـد عــزل  بيـة والمجموعــة الضـابطةالتجري تينالمجمـوع فـي الدرجـة الكليــةات ( بـين متوسـط0.01
(، وكــان المتوســط الحســابي للمجموعــة التجريبيــة 182.963علــى القيــاس القبلــي، إذ بلغــت قيمــة )ف المحســوبة =  اإلســتجاباتأثــر 

( وبـــإنحراف معيـــاري قـــدره 2.97(، أمـــا المجموعـــة الضـــابطة فقـــد بلـــغ متوســـطها الحســـابي )0.25( وبـــانحراف معيـــاري قـــدره )3.69)
 (.0.72(، وبلغ حجم األثر )0.42)

 بين التربوي  اإلرشاد نحو المعلمين إتجاهات في داللة ذات فروق  هناك هلوالذي نصه:  الثالثالمتعلقة بالسؤال النتائج  . ت
 .التجريبية؟ للمجموعة القبلي والبعدي القياسين متوسطي

للدرجة الكلية لإلستجابات،  ةالمعياري ات، واالنحرافةالحسابي اتطلإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوس
، كما تم استخدام اختبار )ت( للعينات المترابطة للمجموعة التجريبية ولمجاالت األداة على القياسين القبلي والبعدي

(Paired Sample t-test )( يبيِّّنان هذه النَّتائ9( و)8للمقارنة بين القياسين، والجدولين ).ج 
 (8جدول رقم )
 نحو اإلرشاد التربوي المعلمين تجاهات إل  للمجموعة التجريبيةالمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للقياسين القبلي والبعدي 

 اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 

 عديالقياس الب القياس القبلي القياس البعدي القياس القبلي

 0.29 3.99 0.39 3.04 اإلتجاه نحو أهمية اإلرشاد التربوي 
 0.27 3.53 0.33 2.66 اإلتجاه نحو المرشد التربوي 

 0.21 3.38 0.31 2.61 اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية
 0.21 3.95 0.22 3.07 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد

 0.25 3.69 0.22 2.84 الدرجة الكلية

التجريبيـــة لـــدى  ةمتوســـطات القياســـات القبليـــة والبعديـــة للمجموعـــدول الســـابق أن هنـــاك فروقـــًا ظاهريـــة بـــين يتضـــح مـــن الجـــ
( يوضـح النتــائج 9فالجـدول )للمجموعـة التجريبيــة القبليــة والقبليـة ، ولفحــص داللـة هـذه الفــروق بـين القياسـات المجـاالت والدرجـة الكليـة

 المتعلقة بذلك.
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 (9جدول رقم )
إلتجاهات المعلمين  للمجموعة التجريبيةلفحص داللة الفروقات بين القياسين القبلي والبعدي  (Paired Sample t-testبار )نتائج اخت

 نحو اإلرشاد التربوي عند الدرجة الكلية ومجاالت األداة
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة ت اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي 

 0.000 58 **14.908 إلرشاديةاإلتجاه نحو الخدمات ا
 0.000 58 **17.529 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد
 0.000 58 **15.790 اإلتجاه نحو الخدمات اإلرشادية
 0.000 58 **27.316 اإلتجاه نحو التعاون مع المرشد

 0.000 58 **18.063 الدرجة الكلية

 .) 0.01α=)** دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة

ح مـن نتــائج الجـدول الســابق أن الفروقـات بــين القياسـين القبلـي والبعــدي إلتجاهـات المعلمــين نحـو اإلرشــاد التربـوي عنــد يتضـ
 = α)كانت ذات داللة إحصائية، ولصـالح القيـاس البعـدي وعنـد مسـتوى الداللـة في المجموعة التجريبية الدرجة الكلية ومجاالت األداة 

اعليــة البرنــامج التــدريبي فــي تحســين إتجاهــات المعلمــين نحــو اإلرشــاد التربــوي، ويمكــن تفســير هــذه والــذي يعــد مؤشــرًا علــى ف(، 0.01
والتـي اعتمـدت  ،البرنـامج بهـاالنتيجة على ضوء المهارات والفنيات المختلفة التي تضمنها البرنامج التدريبي، كما أن الطريقـة التـي قـدم 

يــر فـي هــذا التغيـر االيجــابي لـدى أفــراد عينــة الدراسـة، ويمكــن تفسـير هــذه النتيجــة علـى الحــوار والمناقشـة والتفاعــل، أسـهمت بشــكل كب
قبـل التـدريب، فـالخبرة التـي اتيحـت  المعلمـينمفهـوم االرشـاد التربـوي واهدافـه وادواره لـدى  تبلـورضـوء الـنقص الواضـح وعـدم  فيكذلك 

مختلفـة مـن البـرامج االرشـادية المدرسـية، والبـدائل المقبولـة تربويـًا لهم أثناء البرنامج التـدريبي، والتـي مكنـتهم مـن االطـالع علـى نمـاذج 
والحاجـات االرشـادية لـدى الطلبـة وسـبل مسـاعدتهم علـى للعقاب، وجدوال التعزيز وطرق استخدامها، وفنيات تعـديل السـلوك المختلفـة، 

بهـذا التعـديل األيجـابي فـي اتجاهـات المعلمـين تحقيقها، ونماذج متعددة من المشكالت المدرسية وطرق التعامـل معهـا، كـل ذلـك أسـهم 
شــان ودراســة  (،Doikou & Diamandidou, 2011دويكــو وديامانديــدو )نحـو االرشــاد التربــوي، وتتفــق هــذه النتيجـة مــع دراســة 

(Chan, 2005) ودراسة ،( اولوسكانOlusakin, 2005.) 
القياس البعدي في إتجاهات المرشدين نحو اإلرشاد  هل هناك فروق على: والذي نصه الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال  . ث

 ؟التربوي تعزى لمتغيرات )الجنس، الخبرة، التخصص(
لفحص أثر متغيرات الدراسة مجتمعًة على اتجاهات  MANOVAباستخدام اختبار لإلجابة على هذا السؤال قام الباحثان 

( يوضح 10، والجدول )وذلك على القياس القبلي للمجموعة التجريبية اة المعلمين نحو اإلرشاد التربوي لدى الدرجة الكلية وابعاد األد
 النتائج الخاصة بذلك.

 (10جدول رقم )
 ة )الجنس، الخبرة، التخصص(الديموغرافي للمتغيرات مجاالت اإلتجاهات نحو اإلرشاد التربوي  في للفروقات المتعدد التباين تحليل نتائج

 مستوى الداللة ة فقيم Wilks' Lambda المتغير المستقل

 0.783 0.435 0.981 الجنس

 0.701 0.751 0.908 الخبرة

 0.416 1.039 0.804 التخصص
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( يتبّين أن متغيرات الدراسة )الجنس، والخبرة، والتخصص( لم تؤثر في 10بحسب النتائج الظاهرة في جدول رقم )
(، وعند متغير 0.981) بلغت قيمة اإلحصائي ويلكس المداالجنس  المتغيرات التابعة )الدرجة الكلية وابعاد األداة(، فعند متغير

 ،(α  =0.05غير دالة إحصائيًا عند )وكانت جميع هذه القيم (، 0.804)بلغت (، وعند متغير التخصص 0.908الخبرة بلغت )
معلمين نحو االرشاد التربوي ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء النتيجة السابقة والتي أشارت الى التغير الحادث في إتجاهات ال

غرافية قد تغيت اتجاهاتهم ايجابيًا نحو اإلرشاد التربوي، و ميبشكل واضح، فمن الواضح أن افراد العينة بغض النظر عن متغيراتهم الد
 ،التحدياتيواجهون نفس  واصبحوا أكثر اكثر وعيًا بمدى الحاجة الى الخدمات اإلرشادية في مدارسهم، من جهة أخرى فإن المعلمين

التي يحتاجهم لمن يساعدهم على ايجاد حلول لها، و والتعليمية عند تعاملهم مع الطلبة والتربوية  ،واالجتماعية ،والمشكالت النفسية
؛ عوض، 2000)التويجري،  واكسابهم مهات للتعامل الفاعل مع تلك القضايا، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به نتائج دراسات

 (.2009؛ أبو مرق ومخامرة، 2007ادر، عبد الق؛ 2003

 توصيات الدراسة:
شارة إلى التوصيات اآلتية:  على ضوء نتائج الدراسة، يمكن اإلِّ
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Abstract 
 

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of a training program in improving 

teachers' attitudes toward educational counseling among teachers at public schools in north of west 

bank, the sample of this study consisted of (96) male and female teachers, they were distributed into 

two group; experimental and control groups, for the purposes of this study, a training program 

consisted of (16) session was constructed, the research also used a scale includes (40) items to 

measure teachers' attitudes before and after program. Results of study indicated the effectiveness of 

the training program in improving teachers' attitudes toward educational counseling. Based on the 

results, the researchers recommend improve counseling services at schools by encouraging teachers 

to cooperate with counselors and applying more training programs for other categories of 

teachers.(131 words). 

Key words: Educational Counseling, Attitudes toward Counseling, teachers of lower primary stages, 

training program  
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