درجة استخذام املرشذين الرتبىيني يف فلسطني
للمعايري املهنية وسبل تطىيرها
ربيع شفيق لطفي عطير*

املخلص _ هدفذ هره الدزاطت إلى الخعسف إلى دزحت اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت وطبل جؼىٍسها للفصل
الدزاس ي ألاوٌ مً العام الدزاس ي ( ،)2017/2016وإلى معسفت أزس مخغحراث الجيع ،والخسصص ،واإلاؤهل العلمي ،وطىىاث الخدمت في
دزحت اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت ،وكد اطخسدم الباخث الاطدباهت هأداة للدزاطت ،إذ جيىهذ مً ()50
فلسة ملظمت إلى زمظت مجاالث .وجيىهذ عُىت الدزاطت مً ( )90مسػد ومسػدة جسبىٍت في مدافـاث الؼماٌ .وكد أؿهسث هخابج
ً
الدزاطت على خصىٌ اإلاجاالث على الخىالي :مجاٌ اإلاظؤولُاث ألازالكُت ،والبرامج ؤلازػادًت ،والىمى اإلانهي ،على زجبت هبحرة حدا ،أما
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد وأدواث حمع اإلاعلىماث فلد خصلذ على زجبت هبحرة ،وأؿهسث الىخابج هرلً بعدم وحىد فسوق على مخغحر
الجيع ومخغحر اإلاؤهل العلمي ،أما مخغحر الخسصص فلد واهذ هىان فسوق على مجاٌ أدواث حمع اإلاعلىماث لصالح علم الىفع
والخدمت الاحخماعُت ،وعلى مجاٌ البرامج ؤلازػادًت لصالح ؤلازػاد التربىي ،أما مخغحر طىىاث الخدمت فلد أؿهسث الىخابج وحىد فسوق
على مجاٌ أدواث حمع اإلاعلىماث لصالح  ،5-1وواهذ أهم الخىصُاث التي جىصلذ إليها الدزاطت؛ اللُام باطخددار معاًحر مهىُت
لخددًد آلُاث العمل والخلُُم للمسػدًً ،والاهخمام بالخؼبُم العملي للىـسٍاث ؤلازػادًت.
الكلماث املفخاحيت :اإلاسػدًً التربىٍحن ،اإلاعاًحر اإلاهىُت ،طبل الخؼىٍس.

*وزارة التربيت والخعليم العالي الفلسطينيت _ مدًريت التربيت والخعليم طىلكرم _ قسم إلارشاد التربىي.
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درجت اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت وسبل
جطىيرها
جلىٍم مدخىي البرهامج ؤلازػادي اإلادزس ي والخؼت ؤلازػادًت الظىىٍت
] [5وٍلىم ؤلازػاد التربىي على أطع علمُت وٍدخاج إلى مهازاث وزبرة
حدًدة وجدزٍب وَظخمد حروزه مً جفاعل معازف جيخمي لعدًد مً
اإلاجاالث جخظمً علم الاحخماع وعلم الىفع والاكخصاد فيل هره
العلىم أطهمذ على وؼأة ؤلازػاد التربىي وما ًصاٌ ول منها ٌظهم في
همىه وجؼىزه هعلم أو مهىتً ،خؼلب ؤلازػاد التربىي معسفت ػسق
جؼبُله ودزاًت في الاطخفادة مً جلىُاجه وعلىمه ومً الىكذ وؤلامياهاث
اإلاخىفسة للمسػد وألاحهصة واإلايان .هما وأهه ًخؼلب مً اإلاسػد أن
ًخصف باإلاسوهت اليافُت والخبرة الالشمت للخىىَع في أطالُب ؤلازػاد [.]6
ً
ً
وٍلعب اإلاسػد التربىي دوزا هبحرا في جدلُم أهداف ؤلازػاد واإلاظترػد
ً
معا ،إذ ٌعد اإلاسػد التربىي مً أهم العىامل الفاعلت في بىاء شخصُت
الؼالب مً زالٌ ممازطت أدوازه ومظؤولُاجه [ .]7وَعخمد الدوز الري
ًلىم فُه اإلاسػد التربىي دازل اإلادزطت وزازحها على فهمه لؼبُعت
عمله وفهم آلازسًٍ مً مدزاء وأولُاء أمىز لهرا العمل ؤلازػادي [.]8
خُث وحد اإلاسػد التربىي في اإلادزطت لدظخغجي عً الحاحت إلى جدزل
إدازة اإلادزطت أو اإلاعلمحن في اإلاؼاول التي حعترض الؼلبت ،ألن مؼيلت
الؼالب كد جيىن بظبب إدازة اإلادزطت أو أخد اإلاعلمحن فيها ،ما ًخؼلب
مىه إًجاد الحلىٌ اإلاىاطبت [ .]9وحهدف ؤلازػاد التربىي إلى:
 جدلُم الصحت الىفظُت وهى هدف عام وػامل للخىحُه وؤلازػاد إذبخدلم الصحت الىفظُت ًمىً جدلُم الراث والخىافم الاحخماعي.
 جدلُم الخىافم :أي إػباع خاحاث الفسد بما ًخالءم ومخؼلباث البِئتومً الحاحاث( :الحاحاث الصخصُت والحاحاث التربىٍت والحاحاث
اإلاهىُت والحاحت الاحخماعُت).
 جدظحن العملُت التربىٍت :حظعى اإلاؤطظت التربىٍت إلى جدلُم الخىافمالىفس ي والصخص ي والتربىي للخالمُر فهي برلً أهثر اإلاؤطظاث خاحت
إلى ؤلازػاد والخىحُه لسعاًت الخالمُر وجىفحر بِئت مىاطبت للخىُف
وجدلُم الىجاح والخأكلم مع البِئت اإلادزطُت ،لهرا ًيبغي إزازة دافعُت
الخلمُر وحصجُعه على الدزاطت بىطابل مسخلفت جىفس له الظعادة في
اإلادزطت وتهُئت حى طلُم للعملُت التربىٍت وللعمل على جؼىٍسها وجلعب
بسامج ؤلازػاد والخىحُه في اإلادزطت دوزا هاما في جدلُم ألاهداف.
 جدلُم الراث :أي مظاعدة اإلاسػد للمظترػد على جدلُم ذاجه بدُثًىـس إلى ذاجه وٍسض ى عنها وَعخبر مفهىم الراث هى اإلاددد السبِع
للظلىن .وحهدف ؤلازػاد الىفس ي إلى همى مىحب للراث [.[10
 خل اإلاؼىالث :مظاعدة الؼالب على جسؼي مؼىالجه بأطلىب طلُمومىـم ٌظخؼُع مً زالله أن ًخعلم هُف ًخغلب على اإلاؼىالث
اإلاظخلبلُت مً زالٌ حعمُم الخعلُم في خل اإلاؼىالث [.[6
ومما طبم ًخطح بؼيل واضح دوز ؤلازػاد في الخيامل بحن الجاهب
الصخص ي والاحخماعي والتربىي ،خُث أن الاهخمام بالجىاهب الصخصُت
والاحخماعُت للؼالب ًؤدي إلى جؼىٍس العملُت التربىٍت.
ومً اإلاجاالث ألاطاطُت لإلزػاد التربىي:

 .1املدقدمت
لم ًىً الخىحُه وؤلازػاد بمىأي عً اإلامازطت مىر أكدم العصىز
فاآلباء واإلاعلمىن على طبُل اإلاثاٌ ٌظعىن إلى مظاعدة أبىائهم وػالبهم
مً أحل طالمتهم وهطجهم ودعم إمياهاتهم ،إال أن هره اإلاظألت واهذ
جأزر ػيل الخىحُه فلؽ ،دون الدزىٌ في عالكت جفاعلُت بحن اإلاىحه
والفسد اإلادخاج إلى جىحُه ،هما أن الخىحُه غحر واف إلاظاعدة الفسد في
جدلُم ذاجه؛ مما شاد مً إلحاح الحاحت إلى عملُت ؤلازػاد الىفس ي التي
جخظمً العالكت وحها لىحه بحن اإلاسػد واإلاظترػد .ومع بداًت اللسن
العؼسًٍ حغحر اإلافهىم فبدأ الخىحُه وؤلازػاد بمسخلت الخىحُه اإلانهي زم
الخىحُه اإلادزس ي خُث امخدث بسامج الخىحُه وؤلازػاد لدؼمل اإلاجاالث
التربىٍت ،واهخهى اإلاؼاف إلًجاد مسػد جسبىي في اإلادازض .فاإلاسػد
التربىي ًلدم زدماجه لجمُع اإلاؼازهحن بالعملُت الخعلُمُت مً ػالب
ومعلمحن وإدازٍحن ،وحهدف لخدلُم الخىافم الىفس ي والتربىي
والاحخماعي واإلانهي لبىاء شخصُت طىٍت ًىعم بها الؼالب باإلادازض،
وَظاعدهم على الخىُف مع اإلاؼىالث اإلادزطُت [.[1
وهدُجت للخغحراث والخددًاث التي ٌؼهدها اللسن الحادي والعؼسًٍ
ً
ً
جخؼلب اهخماما متزاًدا بالخدماث ؤلازػادًت لخؼىٍس معازف الؼلبت .وكد
جىبهذ اإلادازض في معـم دوٌ العالم إلى طسوزة دعم وجؼىٍس هىعي في
الصخصُت وحعلُم اإلاهازاث الراجُت والصخصُت التي حظاعد الؼالب على
الخجاوب مع مخؼلباث هرا اللسن ،وذلً مً زالٌ جىفحر اإلاسػدًً
التربىٍحن اإلاخسصصحن الرًً ًمليىن اإلاهازاث والىفاًاث الالشمت لخلدًم
اإلاظاعدة للؼلبت] .[2ألامس الري حعل الظلؼت الىػىُت الفلظؼُيُت
تهخم باإلزػاد التربىي فعملذ وشازة التربُت والخعلُم على إوؼاء كظم
الخىحُه وؤلازػاد التربىي عام 1996م ،وكد جم إوؼاء أكظام لإلزػاد
في حمُع مدافـاث الىػً ،وكد أؿهسث جلازٍس الىشازة أن هىان
اهجاشاث لإلزػاد التربىي مً زالٌ جؼبُم مؼسوع الدعم الىفس ي
والحد مً الدظسب وجدظحن في مظخىي الخدصُل العلمي ،وجسفُف
خاالث الخأزس الصباحي والغُاب اإلاخىسز ،والحد مً عمالت ألاػفاٌ.
(وشازة التربُت والخعلُم[ .]3وكد أوصذ حمعُت اإلاسػدًً التربىٍحن
ً
ً
ألامسٍىُت بظسوزة أن ًدخل اإلاسػدون التربىٍىن مىكعا أطاطُا في جىفحر
الاخخُاحاث للخغُحر في اإلادازض ،وحغُحر الاطتراجُجُاث اللابمت لخخمىً
اإلادازض مً جلدًم الخدماث الىافعت للؼالب ] [4وكد وطعذ حمعُت
اإلاسػدًً اإلادزطُحن ألامسٍىُت اإلاعاًحر الىػىُت لإلزػاد وجلدًم
الخدماث ؤلازػادًت في اإلادازض ،وجمثلذ هره اإلاعاًحر في جلسٍس عام خىٌ
ما ًجب أن ٌعسفه الؼلبت وما عليهم أن ًخمىىىا مً عمله مً الخداكهم
ً
بالبرهامج ؤلازػادي اإلادزس ي ،وحعؼي هره اإلاعاًحر جىطُدا إلادخىي
البرهامج ؤلازػادي والخبراث الخعلُمُت التي على ول ػالب أن ًمازطها،
وجسجىص هره اإلاعاًحر الىػىُت على زالر ميىهاث أطاطُت في جؼىٍس مهازاث
الؼلبت ،وهي :ألاوادًمي ،اإلاهىُت ،واإلاهازاث الصخصُت والاحخماعُت .وكد
أعؼذ هره اإلاعاًحر إمياهُت لخعسٍف دوز اإلاسػد التربىي في اإلادازض ،وفي
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مىاػً الظعف فلؽ ،بل ال بد مً جلدًم مجمىعت مً الخىحيهاث
ً
الظدًدة والىصابذ البىاءة مً أحل جمثلها ،والاطخفادة منها عملُا
ً
ومهىُا.
 -6ؤلازػاد ؤلابداعي :ال ًمىً أن ًخدلم الىجاح والاشدهاز والجىدة
ً
ً
الحلُلُت هما وهُفا إال بخؼبُم البُداغىحُا ؤلابداعُت ،والبدث عً
الجدًد ،وؤلاًمان باالبخياز وؤلابداع والخجدًد والخجسٍب والخددًث
والعصسهت .وَعجي هرا أن ؤلازػاد ؤلابداعي ًلىم على "جدسٍس العلل،
وؤلازادة ،وإػالق الؼاكت عىد اإلادزطحن ،لالطخفادة مً كدزاتهم
ومىاهبهم ،إلى أكص ى خد ممىً في جدلُم ألاهداف التربىٍت .ووفم هرا
اإلاىخى ًيبغي أن ٌعمل اإلاؼسف على جىمُت زوح الابخياز لدي اإلادزطحن،
وحعلهم كادزًٍ على كُادة أهفظهم بأهفظهم" [.[12,13
ومً زالٌ ما طبم ًخطح أهمُت ؤلازػاد في العملُت التربىٍت ودوزة
في صلل شخصُت الؼالب في ؿل عملُت جسبىٍت ػاملت ومخياملت
ولخؼىٍس العمل ؤلازػادي بؼيل دكُم ومىحه لُلدم زدماجه طمً
مجاالث مددده ًدخاج إلى معاًحر مهىُت مددده للعملُت ؤلازػادًت.
اإلاعاًحر اإلاهىُت :اإلاعاًحر ) (Standardsوحعجي الحد العادي ،أو اإلاظخىي.
ً
واإلاعُاز باللغت العسبُت :ما اجسر أطاطا للملازهت والخلدًس .وحعسف
اإلاعاًحر في العملُت التربىٍت بأجها "حملت أو عبازة جسبىٍت مدددة جصف
اإلاهازاث أو اإلاخؼلباث اإلاعسفُت التي ًفترض أن ًمخلىها الفسد أو جؤدحها
ً
حهت معُىت ،وحظخسدم كاعدة أو أطاطا للملازهت في اإلالاًِع ،أو
للحىم على اللُمت أو الىىعُت أو الىمُت" [.[14
وَعسف اإلاعُاز هرلً بأهه عبازة ٌظدىد إليها في الحىم على الجىدة في
طىء ما جخظمىخه هره العبازة مً وصف الظلىن ،واإلامازطاث التي
حعبر عً كُم أو اججاهاث أو أهماغ جفىحر ،أو كدزة على خل اإلاؼىالث
ً
واجساذ اللسازاث ،باعخبازها زؼىػا إزػادًت جمثل اإلاظخىي الىىعي
لألداء [.[3
اإلاهىُت" ) :(Professionalوحعجي الصخص اإلانهي واإلاخمسض واإلادترف
واإلاسخص والخبحر .واإلاهىُت في اللغت العسبُت :مً (اإلاهىت) وحعجي العمل،
والعمل ًدخاج إلى زبرة ومهازة وخرق بممازطخه ،وٍلاٌ ما مهىخً؟ أي
ما عملً؟ وحمعها مهً" [ .]15وهي هرلً مدلىٌ وصفي ٌؼحر إلى
مجمىعت مً الخصابص ألاطاطُت ،واإلاهازاث اللابمت على مؤهالث
معسفُت وجسصصُت جؤهل الصخص لالهخماء إلى مجخمع منهي معحن وشازة
التربُت والخعلُم [ .]3وحؼمل اإلاعاًحر اإلاهىُت على حاهبحن أطاطُحن هما
البدز [:[16
اإلاعسفت ) :(Knowledgeوحعجي ؤلادزان والىعي وفهم الحلابم أو اهدظاب
اإلاعلىمت عً ػسٍم الخجسبت أو مً زالٌ الاػالع على ججازب آلازسًٍ
وكساءة اطخيخاحاتهم.
اإلاهازة ) :(Skillوهي الخمىً مً إهجاش مهمت بىُفُت مدددة وبدكت
ً
مخىاهُت ،وطسعت في الخىفُر .وحمعها مهازاث .وهي أًظا اللدزة على
أداء عمل معحن وإجلاهه وفم طىابؽ مدددة.
أهمُت اإلاعاًحر اإلاهىُت :ذهس عبد الظالم [ ]17عً أهمُت اإلاعاًحر اإلاهىُت ما
ًلي:
 وطعذ اإلاعاًحر جىكعاث عالُت واضحت لخدصُل الؼالب. -جىفس اإلاعاًحر كاعدة إلاظؤولُت الؼالب واإلاعلم.

 الخىمُت الصخصُتً :لصد بالخىمُت الصخصُت إػباع خاحاث الؼلبتفُما ًخعلم بأمىزهم الصخصُت وجدعُم ما ًخمحز منها باإلًجابُت ،وجالفي
ما ًىصف منها بالظلبُت ،وذلً في إػاز همىهم العللي والاهفعالي ،بما
ٌعىع ألاداء الجُد بيل مً عللهم وحظدهم.
 الخىمُت الاحخماعُتً :لصد بالخىمُت الاحخماعُت إػباع خاحاثالخالمُر فُما ًخعلم بخفاعالتهم الثىابُت وعالكاتهم الاحخماعُت مع
اإلادُؼحن بهم واإلاسالؼحن لهم في البِئت التي ٌعِؼىن فيها ،وجدعُم ما
ًخمحز منها باإلًجابُت ،وجالفي ما ًىصف منها بالظلبُت ،وذلً في إػاز
طلىهُاتهم معهم واطخجاباتهم لهم [.[11
 الخىمُت ألاوادًمُتً :لصد بالخىمُت ألاوادًمُت؛ إػباع خاحاثالخالمُر فُما ًخعلم بالفسص التربىٍت واإلاخظمىت لألمىز اإلادزطُت
ومىاهجها ومخؼلباتها ،وجدعُم ما ًخمحز بها باإلًجابُت ،وجالفي ما ًىصف
منها بالظلبُت وذلً في إػاز همىهم اإلاعسفي وهمىهم الخدصُلي الدزاس ي
وهمىهم الظلىوي دازل اإلادزطت وزازحها .
الخىمُت اإلاهىُتً :لصد بالخىمُت اإلاهىُت إػباع خاحاث الخالمُر فُما
ًخعلم بالفسص اإلاهىُت اإلاخاخت في اإلاجخمع الري ٌعِؼىن فُه،
واإلاخظمىت لخصابص طىق العمل ومخؼلباجه واخخُاحاجه ،وجدعُم ما
ًخمحز منها باإلًجابُت ،وجالفي ما ًىصف منها بالظلبُت .وذلً في إػاز
وعيهم بسصابص مسخلت الاهخلاٌ مً البِئت اإلادزطُت إلى طىق العمل،
وآمالهم في الحصىٌ على السطا الىؿُفي اإلاىاطب لهم بعد جسسحهم مً
اإلاسخلت الثاهىٍت طىاء واهىا ًلصدون وؿابف دابمت أو وؿابف مؤكخت
[ .]10ومما طبم ًخطح دوز ؤلازػاد التربىي على مخابعت الؼالب في
مجاالث مسخلفت وجؼىٍس كدزاتهم وجبصحرهم فيها بدُث ًخدلى باإلًجابُت
في هره الجىاهب والري ًيخهي بالخعسف الظلُم على كدزاجه وازخُاز
اإلاهىت اإلاىاطبت التي ًدخاحها طىق العمل .ولفهم ؤلازػاد التربىي بؼيل
أعمم ًجب الخعسف على أهىاع ؤلازػاد التربىي.
أهىاع ؤلازػ ــاد الخ ــسبىيً :مىً الحدًث عً أصىاف عدة مً ؤلازػاد
التربىي ،وٍمىً خصسها في هره ألاهىاع:
 -1ؤلازػاد الخصحُخيً :خمثل هرا ؤلازػاد في جصحُذ ألاغالغ التي ًلع
فيها اإلادزض والخلمُر على خد طىاء ،وذلً بئجباع الظبل الالبلت
وألازالكُاث الحمُدة في الىصح وؤلازػاد والدعم ،مع اللجىء إلى
الخغرًت الساحعت.
ً
 -2ؤلازػاد البىاةيً :جب أن ًيىن ؤلازػاد وؿُفُا ٌظاعد على بىاء
اإلاعازف الىـسٍت والخؼبُلُت مً حدًد عً ػسٍم الخغُحر ،وججاوش ما هى
كدًم مً اإلاىاهج والؼسابم ،واطدبدالها بأخدر الخلىُاث وأهجع
الىـسٍاث التي جدلم الىجاعت والبظاػت والىفاءة على اإلاظخىي العملي
واإلاُداوي.
 -3ؤلازػاد الىكاةي :هى مظاعدة اإلادزض على ججىب الىكىع في اإلاؼاول
التي ًمىً خدوثها ،وذلً عً ػسٍم الخيبؤ بمساػسها ،ومداولت جىحيهه
إلى الظبل الىاحعت لخفادحها وججىبها بؼيل جدزٍجي أو جهاةي.
 -4ؤلازػاد العالجيً :خمثل في مظاعدة اإلادزض على هُفُت عالج
مؼاوله ،ومىاحهت الصعاب عبر البدث ألاهجع عً خلىٌ مىاطبت
وكاهىهُت ومسطُت.
 -5ؤلازػ ـاد الخىحُـه ـي :ال ًلخ ـص ـس ؤلازػ ـاد عل ـى جصح ـُ ـذ ألاغ ـالغ وإؿـهاز
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 جسوج اإلاعاًحر العدالت التربىٍت أو الخعلُمُت ألجها ملصىدة ليل الؼالب. حظاعد اإلاعاًحر على جىحُه الجهىد للُاض إهجاش أو جدصُل الؼالب،وجدظحن جدزٍب اإلاعلم ،وجؼىٍس مىاهج واطتراجُجُاث حعلُمُت أهثر
فعالُت ،وجسصص مصادز بفعالُت أهثر .وجىمً أهمُت اإلاعاًحر في أجها
جؤطع إلاهىت الخعلُم ،بهدف جؼىٍس وجدظحن العملُت التربىٍت بىحه
عام ،والازجلاء بىطع اإلاعلم اإلانهي والىؿُفي بىحه زاص ،هما جىفس له
مـلت لألمً الىؿُفي ،وحصجعه على العمل الجماعي وٍـهس ذلً في
[:[18
ً
أوال :الخؼىز اإلانهي :خُث ٌعخبر اإلاسحعُت التي جىضح الخصابص اإلاهىُت
التي ًيبغي للمعلم الحفاؾ عليها ،والظعي الدابم لخلبُتها ما ًؤدي إلى
جؼىزه اإلانهي اإلاظخمس ،وجيىن الدافع وزاء طعُه لالزجلاء بىفظه،
وجؼىٍس كدزاجه وإبداعاجه ،وبالخالي خدور الخلدم اإلاخىكع للمعلم في
ممازطاجه اإلاهىُت ،وكدزاجه اإلاعسفُت ،واججاهاجه ومعخلداجه هدى الخعلُم،
خُث ًىعىع ذلً على هىعُت الخعلُم ومظخىاه في الىػً.
ً
زاهُا :الخلىٍم :حعخبر اإلاعاًحر مسحعُت جسبىٍت لبىاء أدواث كُاض وجلىٍم
جخىافس فيها دزحت مىاطبت مً الصدق والثباث واإلاىطىعُت ،فخخدلم
العدالت واإلاظاواة.
ً
ً
زالثا :الخعاون واإلاؼازهت :جىفس اإلاعاًحر فسصا للخعاون واإلاؼازهت بحن
ً
عىاصس اإلاؤطظت التربىٍت مً حهت ،خُث أجها طخيىن دافعا للمسػد إلى
حعصٍص هره العالكت ،وإػسان ألاهل والعىاصس البؼسٍت ذاث العالكت
بعملُت الخعلُم باعخبازها مظؤولُت مؼترهت ،ما ٌعصش اإلاجخمع باإلاؤطظت
التربىٍت واللابمحن عليها.
ومً زالٌ ما جم عسطه ًسي الباخث أن أهمُت اإلاعاًحر اإلاهىُت جيبع
عام على
مً أجها مىاطُع مدددة كابلت لللُاض ،وبعد مسوز ٍ 20
اطخددار ؤلازػاد التربىي في فلظؼحن ووىن الباخث عمل في مجاٌ
ؤلازػاد التربىي مىر الظىىاث ألاولى الطخددار وؿُفت ؤلازػاد في
فلظؼحنً ،سي بظسوزة أن ًيىن هىان معاًحر واضحت لعمل اإلاسػد
التربىي في اإلادازضً ،يىن لها دوز في الخعسف الدكُم على عمل اإلاسػد
التربىي والتي مً زاللها ًخم جؼىٍس ومعالجت مىاػً الظعف في العمل
ؤلازػادي وحعصٍص هلاغ اللىة.
 .2الدراساث السابدقت
هىان العدًد مً الدزاطاث العسبُت وألاحىبُت التي جىاولذ ؤلازػاد
التربىي منها:
دزاطت عىاد [ ]19خُث هدفذ إلى جددًد دزحت اللىاعت بالعمل
ؤلازػادي لدي اإلاسػدًً التربىٍحن في اإلادازض الحيىمُت الخابعت
إلادافـتي هابلع وحىحن ،وإلى جسجِب أبعاد كىاعاتهم بالعمل ؤلازػادي،
ً
وأزحرا ،هدفذ الدزاطت إلى جددًد اإلاعُلاث التي جىاحه اإلاسػدًً
التربىٍحن وجظعف مً كىاعتهم بالعمل ؤلازػادي .جيىهذ عُىت الدزاطت
مً ( )107مسػدًً ،وأؿهسث الىخابج أن دزحت اللىاعت بالعمل
ؤلازػادي واهذ مخىطؼت ،وأؿهسث هرلً عدم وحىد فسوق دالت
ً
إخصابُا لدزحت اللىاعت بالعمل ؤلازػادي للمسػدًً التربىٍحن حعصي
إلاخغحراث (الجيع ،والحالت الاحخماعُت ،وهىع اإلادزطت ،واإلاؤهل العلمي،
وطىىاث الخبرة ،والدزل الؼهسي) وأؿهسث الىخابج هرلً أن هىان ()8
معُلاث للعمل ؤلازػادي وان أبسشها طغؽ العمل ،وجدوي الىـسة
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اإلاجخمعُت للعمل ؤلازػادي ،وجددًاث العمل بحن اإلاسػدًً التربىٍحن
واإلاعلمحن وؤلادازة ،وأوصذ الدزاطت بظسوزة علد دوزاث جدزٍبُت
وبسامج جدفحزًت حعصش مً كىاعاتهم اإلاهىُت في عملهم ؤلازػادي.
أما دزاطت وىحل وآزسون [ ]20فلد هدفذ للىؼف عً العالكت
ً
بحن السطا الىؿُفي والاهخماء اإلانهي لدي ( )262مىؿفا ٌعملىن في مساهص
لسعاًت مسض ى الخسف (الصهاًمس) طمً إػاز مً السعاًت الاحخماعُت
ً
ػىٍلت اإلادي ،مً زالٌ فدص مدي جأزحر حعصٍص الاهخماء اإلانهي إًجابُا
على السطا الىؿُفي ًمىً أن ٌظهم في حعمُم الخمىحن اإلانهي .وكد
زظع اإلاؼازوىن لدوزة جدزٍب زاصت بالخعامل مع اإلاصابحن بالصهاًمس
خُث أحابىا عً اطدباهخحن جلِظان السطا الىؿُفي والالتزام اإلانهي،
وكد هؼفذ الىخابج باطخسدام معامل الاهدداز وحىد عالكت مخبادلت
بحن السطا الىؿُفي والاهخماء اإلانهي ،هما أؿهسث الىخابج وحىد اوسجام
بحن الدزحت اليلُت للملُاض وملُاض السطا الىؿُفي الدازلي ،هما
دلذ الىخابج على وحىد فسق زبِع بحن السطا الىؿُفي والاهخماء اإلانهي.
وخاولذ هىتر ولي وطحرض [ ]21اطخلصاء آزاء اإلاسػدًً التربىٍحن مً
وافت اإلاساخل الخعلُمُت مً السوطت ختى اإلاسخلت الثاهىٍت في مدازض
جىظاض الحيىمُت لخددًد مدي إإلاام وممازطت اإلاسػدًً للمعاًحر
الىػىُت التي وطعتها حمعُت اإلاسػدًً اإلادزطُحن في أمسٍيا لعملُت
ؤلازػاد ومهام اإلاسػد اإلادزس ي في بسامجهم ؤلازػادًت الظىىٍت مً زالٌ
ً
دزاطت مسحُت جظمىذ ( )495مسػدا ،عبر اطدباهت زاصت .وأؿهسث
الىخابج أن اإلاسػدًً في وافت اإلاساخل الخعلُمُت ًدؼازوىن في التزامهم
بالتزود بالخبراث الالشمت التي حعصش الخدصُل ألاوادًمي والاهخمام
بخؼىٍس وغسض زوح الخىافع ؤلاًجابي بحن الؼلبت ،وباهخمام مدؼابه وان
اإلاسػدون في اإلادازض الابخدابُت والثاهىٍت هرلً ًدؼازوىن في التزامهم
في جصوٍد الؼلبت باإلاهازاث الصخصُت واإلاهازاث الاحخماعُت وجىمُتها.
وهدفذ هرلً دزاطت البردًجي [ ]22إلى الخعسف على واكع ؤلازػاد
التربىي في اإلادازض الخابعت للحيىمت وووالت الغىر الدولُت في
مدافـاث غصة ،وعلى أبسش اإلاؼىالث التي جىاحه اإلاسػدًً التربىٍحن
والحلىٌ اإلاىاطبت ،وجم اطخسدام الاطدباهت هأداة للدزاطت ،واطخسدم
ً
هرلً اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،وبلغذ عُىت الدزاطت ( )269مسػدا
ومسػدة ،وواهذ أهم الىخابج التي جىصلذ إليها الدزاطت :أن اإلاؼىالث
في مجاٌ ؤلادازة خصلذ على أعلى وظبه ومً زم مجاٌ اإلاؼىالث في
ؿسوف العمل ،ومجاٌ ؤلاعداد والخدزٍب ،وأوصذ الدزاطت باالهخمام
ً
ً
ببرامج ؤلازػاد التربىي والترهحز على جدزٍب اإلاسػدًً مهىُا وعلمُا .
وهدفذ دزاطت بحرجهام وحاهظىن [ ]23إلى اطخلصاء الدوز اإلاددد
للمسػد التربىي في اإلادازض ألامسٍىُت مظترػدًً بخصيُف الجمعُت
ألامسٍىُت للمسػدًً التربىٍحن الري خددجه في زالزت مجاالث إزػادًت
هي :ؤلازػاد والاطدؼازاث وؤلاػساف ،وأؿهسث الجمعُت أن الهدف
ألاطاس ي للبرهامج ؤلازػادي اإلادزس ي ًخمثل في حعصٍص ؤلاهجاش والخدصُل
ً
الدزاس ي ،ففي دزاطتهما التي أحسٍذ على ( )80مسػدا مؤهلحن
ً
ومخفسغحن ٌعملىن في مدازض خيىمُت جبحن أن ( )79مسػدا منهم
ًلىمىن بأدواز ؤلازػاد الفسدي الري ٌؼمل الترهحز على جؼىٍس اإلاهازاث
ً
الدزاطُت ،وأن ( )73مسػدا ًجخمعىن مع الؼلبت بصىزة مىخـمت
ً
للهـ ـدف ذاجـ ـه ،وأن ع ـدد الح ـاالث الخ ـي ً ـدزطه ـا اإلا ـسػد الىاخد أطبىعُا
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الاطدباهت هأداة للدزاطت ،وبُيذ هخابج الدزاطت وحىد فسوكاث هبحرة في
اإلافهىم بحن ول مً اإلاسػدًً ،واإلادزاء واإلاعلمحن والؼلبت عً الدوز
اإلاثالي للمسػد التربىي ،وأؿهسث مظخىي عالي مً السطا الىؿُفي عىد
اإلاسػدًً وأؿهسث الىخابج هرلً الحاحت لبلىزة مفهىم ومعُاز لدوز
اإلاسػد التربىي ،وكد واهذ أهم الخىصُاث التي جىصلذ إليها الدزاطت
طسوزة وحىد معاًحر ٌظدىد إليها اإلاسػد التربىي في عمله.
أما العاحص [ ]27فلد كام بدزاطت هدفذ إلى الخعسف على واكع
ؤلازػاد التربىي ودوز اإلاسػد باإلطافت إلى اإلاؼىالث التي جىاحهه في
اإلادازض ألاطاطُت العلُا واإلادازض الثاهىٍت بمدافـاث غصة ومدي
عالكت هره اإلاؼىالث بمخغحر الجيع ،وجيىهذ عُىت الدزاطت مً حمُع
اإلاسػدًً والبالغ عددهم ( )105مً اإلاسػدًً أي ما وظبخه ( )%84مً
مجخمع الدزاطت ،وجم هرلً اطخسدام الاطدباهت هأداة للدزاطت ،وواهذ
أهم الىخابج التي جىصلذ إليها الدزاطت ،أن مجاٌ اإلاؼىالث اإلاخعللت
باإلعداد والخدزٍب خاش على اإلاسجبت ألاولى ومؼىالث ؿسوف العمل على
اإلاسجبت الثاهُت ،واإلاؼىالث اإلاخعللت باإلدازة في اإلاسجبت الثالثت ،وأؿهسث
الىخابج أن واكع ؤلازػاد التربىي في اإلادازض بداحت إلى عىاًت واهخمام
أهبر مما هى مىحىد ،وأؿهسث بعدم وحىد فسوق على مخغحر الجيع
واإلاسخلت الخعلُمُت واإلاىؼلت الخعلُمُت ،وأوصذ الدزاطت جسصُص
مسػد جسبىي ليل مدزطت مً مدازض الىشازة والاهخمام بالجاهب
ؤلاعالمي لإلزػاد التربىي وجىطُذ دوزه في اإلاجخمع.
ومً زالٌ ما جم عسطه مً الدزاطاث الظابلت ًخطح أن معـم
الدزاطاث جلىم على دزاطت الىاكع ؤلازػادي وحصخُص مؼىالث
ؤلازػاد ،وأهم ما جخمحز فُه الدزاطت الحالُت عً الدزاطاث الظابلت هى
اطخددار معاًحر مددده لخؼىٍس ؤلازػاد التربىي.
 .3مشكلت الدراست
في ؿل اإلاخغحراث اإلاعاصسة ومىاهبت الخؼىزاث اإلاخجددة مً خحن
آلزس ،أصبذ مً الظسوزة بميان جلىٍم البرامج التربىٍت ومً هره
البرامج بسهامج ؤلازػاد التربىي وذلً هدُجت لعمل الباخث في ؤلازػاد
التربىي ومالخـخه للمؼىالث والصعىباث التي ًىاحهها اإلاسػد التربىي،
وهرا ما جم جأهُده مً كبل الىثحر مً الدزاطاث منها دزاطت عىاد []19
ودزاطت البردًجي [ ]22والتي أؿهسث أن هىان مؼىالث في اللىاعت
بالعمل ؤلازػادي ومؼىالث في ؤلادازة وفي الخدزٍب وؤلاعداد وؿسوف
العمل .وهرا ما ٌظخدعي أن ًيىن هىان معاًحر مددده كابله لللُاض
والخلىٍم لعمل اإلاسػدًً لخيىن ألاطاض لخؼىٍس ؤلازػاد التربىي
وجخلخص مؼيلت الدزاطت باإلحابت عً الظؤاٌ السبِس ي الخالي "ما دزحت
اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت وطبل
جؼىٍسها؟"
أ .أسئلت الدراست:
وٍخفسع عً الظؤاٌ السبِع ألاطئلت الفسعُت الخالُت:
 -1هل جىحد فسوق ذاث داللت إخصابُت عىد مظخىي الداللت
( (α ≤ 0.05في دزحت اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت في
ً
فلظؼحن جبعا إلاخغحر الجيع؟
 -2ه ـل ج ـىح ـد فسوق ذاث داللت إخصابُت عىد مظخىي الداللت
( (α ≤ 0.05فـ ـي دزح ـت اطخـسدام ال ـمسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت في

جساوخذ بحن خالخحن و( )99خالت.
وكام طالمه [ ]24بدزاطت هدفذ إلى الخعسف على أداء اإلاسػد
التربىي في اإلادازض الحيىمُت الثاهىٍت في مدازض مدًسٍتي حىحن وكباػُه
مً وحهت هـس ول مً ؤلادازٍحن واإلاعلمحن ،وجيىن مجخمع الدزاطت مً
حمُع ؤلادازٍحن واإلاعلمحن في مدًسٍتي كباػُه وحىحن وعددهم (،)826
ً
ً
إدازٍا ومعلما ،واطخسدم الباخث الاطدباهت هأداة للدزاطت ،واعخمد
الباخث اإلاىهج الىصفي ،وواهذ أهم الىخابج التي جىصلذ إليها الدزاطت:
ً
أن اإلاجاٌ الصخص ي خصل على اإلاسجبت ألاولى وبخلدًس هبحر حدا ،أما
اإلاجاالث ألازسي خصلذ على دزحت جلدًس مسجفع وهي :اإلاجاٌ اإلانهي
خصلذ على اإلاسجبت الثاهُت والعالكاث الاحخماعُت على اإلاسجبت الثالثت
واإلاجاٌ الفجي الخؼبُلي على اإلاسجبت السابعت ،هما أؿهسث الىخابج فسوق
على مخغحر الجيع لصالح ؤلاهار وعلى مخغحر الخبرة لصالح  11طىه
فأهثر على اإلاجاٌ العلمي واإلانهي وعلى مجاٌ الصخصُت لصالح  11طىت
فأهثر وعلى مخغحر اإلاؤهل العلمي لصالح ماحظخحر فأعلى ،وأوصذ
الدزاطت بخىفحر اخخُاحاث اإلاسػدًً وجدزٍبهم على هخابت ألابدار.
وأزسج ملبىٌ [ ]25دزاطت هدفذ إلى معسفت دزحت السطا
الىؿُفي لدي مسػدي ومسػداث اإلادازض الحيىمُت في مدًسٍاث التربُت
والخعلُم في مدافـاث الظفت الغسبُت ،وازخحرث عُىت الدزاطت مً
ً
اإلاسػدًً واإلاسػداث في اإلادازض الحيىمُت وجيىهذ مً ( )235مسػدا
ومسػدة واطخسدمذ الباخثت الاطدباهت هأداة للدزاطت ،وكد أؿهسث
هخابج الدزاطت أن معدٌ السطا الىؿُفي للمسػدًً التربىٍحن وان
بمظخىي مخىطؽ أما مجاٌ أهـمت العالكاث مع الهُئت الخدزَظُت في
اإلاسجبت ألاولى بِىما وان مجاٌ أهـمت السواجب في اإلاسجبت ألازحرة ،ودلذ
هرلً هخابج الدزاطت عً وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت عىد
مظخىي ) (α≤ 0.05في دزحت السطا الىؿُفي لدي اإلاسػدًً واإلاسػداث
في اإلادازض الحيىمُت حعصي إلاخغحر الجيع ،والعمس ،واإلاؤهل العلمي،
والخبرة ،والحالت الاحخماعُت ،وعدد ألاوالد ،وميان الظىً ،وعدد
الؼلبت وبُيذ الدزاطت وحىد فسوق حعصي إلاخغحر الدزل.
وكام حاهدلس [ ]29بدزاطت هدفذ إلى الخعسف على مفهىم مدزاء
اإلادازض الثاهىٍت لدوز اإلاسػد التربىي ،واكخصسث عُىت الدزاطت على
أعظاء ومدزاء اإلادازض الثاهىٍت الري مط ى عليهم أهثر مً زمع
طىىاث في ؤلادازة اإلادزطُت .وكد بلىز مدزاء اإلادازض هؤالء دوز اإلاسػد
التربىي مً زالٌ أدابه الىؿُفي ومهازاجه الظسوزٍت وصفاجه
ً
الصخصُت ،وجددًدا هىان طذ وؿابف للمسػد التربىي في اإلادازض
هي :الدفاع عً الؼفل وحسجُل اإلاالخـاث ؤلازػادًت ،ومهماث إدازٍت،
ومسحع للؼلبت في مؼاولهم ،ووؿُفت جسبىٍت ،وجسؼُؽ جسبىي في جىحُه
وحعلُم الدابسة ؤلازػادًت ،وكد بُيذ الدزاطت أهه ال بد أن ًخمخع اإلاسػد
التربىي في كدزجه على خل اإلاؼىالث ،والخدلي بالؼبُعت الهادبت واللدزة
على الخعامل وكذ ألاشماث ،والخدلي بسوح الدعابت ول هرا ٌعخمد على
الخىكعاث اإلاخىزاة مً أداء اإلاسػد.
أما دزاطت هلمان [ ]26فلد هدفذ إلى بلىزة مفهىم دوز اإلاسػد
التربىي في اإلادازض الثاهىٍت وطسوزة اطدىاده إلى معاًحر جىضح برلً
ً
ً
هرا الدوز واإلافهىم ،وجيىهذ عُىت الدزاطت مً ( )35مسػدا جسبىٍا
و( )35مدًس مدزطت و( )100معلم و( )200ػالب .وكد جم اطخسدام
55
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ً
فلظؼحن جبعا إلاخغحر الخسصص؟
 -3ه ـل ج ـىح ـد فسوق ذاث داللت إخصابُت عىد مظخىي الداللت
( (α ≤ 0.05في دزحت اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت في
ً
فلظؼحن جبعا إلاخغحر اإلاؤهل العلمي؟
 -4ه ـل ج ـىح ـد فسوق ذاث داللت إخصابُت عىد مظخىي الداللت
( (α ≤ 0.05في دزحت اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت في
ً
فلظؼحن جبعا إلاخغحر طىىاث الخدمت؟
ب .أهميت الدراست:
جىمً أهمُت الدزاطت في الىلاغ آلاجُت:
ً
ً
 -1جىدظب هره الدزاطت أهمُتها مً زالٌ جىاولها مىطىعا مهما ،ألامس
الري طِظاعد في اطخددار معاًحر مهىُت للمسػد التربىي لخؼىٍس
ؤلازػاد التربىي.
 -2حعخبر الدزاطت ألاولى  -خظب علم الباخث -التي جدىاوٌ مدي
اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت في فلظؼحن وطبل
جؼىٍسها.
ج .أهداف الدراست:
هدفذ هره الدزاطت إلى:
 -1الخعسف إلى واكع اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت في
فلظؼحن وطبل جؼىٍسها.
 -2الخعسف إلى أزس مخغحراث (الجيع ،الخسصص ،اإلاؤهل العلمي،
طىىاث الخدمت) في مدي اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن للمعاًحر اإلاهىُت
في فلظؼحن وطبل جؼىٍسها.
د .حدود الدراست:
طىف ًلىم الباخث بئحساء الدزاطت في هؼاق الحدود آلاجُت:
 -1اكخصاز الدزاطت على اإلاسػدًً التربىٍحن في مدافـاث هابلع
وحىحن ،وكباػُه ،وػىباض ،وػىلىسم.
 -2إحساء الدزاطت في الفصل ألاوٌ مً العام الدزاس ي (.)2017/2016
خصائ
املخغير
الجيع

الخسصص

مسخىي املخغير
ذهس
أهثى
اإلاجمىع
علم هفع
علم احخماع
إزػاد جسبىي
زدمت احخماعُت
اإلاجمىع

الخكرار
25
65
90
28
18
6
38
90
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 -3جدددث هخابج الدزاطت بصدكها ،وزباتها ،وعُىتها ،وأداتها ،وإحساءاث
جؼبُلها.
ه .مصطخلحاث الدراست:
اإلاسػد التربىي :هى الصخص اإلاعحن مً كبل وشازة التربُت والخعلُم
لُلىم بعملُت إزػاد وجىحُه الؼلبت في اإلادازض ومظاعدتهم في جدلُم
أهبر كدز مً الخىُف دازل اإلادزطت وزازحها ومخابعت اإلاؼىالث
الخاصت بالؼالب ومعالجتها [.[27
ؤلازػاد التربىي :مجمىعت مً الخدماث التربىٍت حعمل على الجىاهب
الىفظُت والاحخماعُت واإلاهىُت لدي الؼالب ،وتهدف إلى مظاعدجه على
فهم هفظه وإمياهاجه الراجُت والبُئُت واطخغاللها في جدلُم أهدافه،
وبما ًخفم مع هره ؤلامياهاث [.[28
اإلاعاًحر اإلاهىُت :اإلاعُاز عبازة ٌظدىد إليها في الحىم على الجىدة في طىء
ما جظمىخه هره العبازة مً وصف الظلىن ،واإلامازطاث التي حعبر عً
كُم أو اججاهاث أو أهماغ جفىحر ،أما اإلاهىت :هي مدلىٌ وصفي ٌؼحر إلى
مجمىعت مً الخصابص واإلاهازاث اللابمت على مؤهالث معسفُت جؤهل
الصخص لالهخماء إلى مجخمع منهي معحن [.[18
 .4الطريدقت والاجراءاث
أ .منهج الدراست:
حعخبر هره الدزاطت مً الدزاطاث الىصفُت اإلاسحُت ،فهي تهدف إلى
الخعسف على مدي اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر
اإلاهىُت وطبل جؼىٍسها.
ب .مجخمع الدراست وعينتها:
جيىهذ عُىت الدزاطت مً ( )90مً اإلاسػدًً التربىٍحن العاملحن في
اإلادازض الحيىمُت في مدًسٍاث ػىلىسم /هابلع /حىحن /ػىباض/
كباػُت ،أي ما وظبخه  %30مً مجخمع الدزاطت البالغ عددهم ()300
مسػد ومسػدة ،في الفصل الدزاس ي ألاوٌ مً العام الدزاس ي
 2017/2016والجدوٌ (ً )1بحن زصابص أفساد عُىت الدزاطت.

جدول 1
أفراد عينت الدراست

النسبت املئىيت
27.8
72.2
%100
31.1
20.0
6.7
42.2
%100

املخغير
اإلاؤهل العلمي

طىىاث الخدمت

ج .أداة الدراست:
كام الباخث ببىاء أداة الدزاطت مً زالٌ السحىع إلى ألادب
التربىي ،وإلى الدزاطاث الظابلت ذاث العالكت بمىطىع الدزاطت مثل
دزاطت هىتر ولي وطحرض [ ]21ودزاطت هلمان [ ]26والاػالع على اإلاعاًحر
اإلاهىُت للمسػد التربىي في الدوٌ العسبُت وألاحىبُت.
ص ـ ـدق أداة ال ـدزاط ـت وزباج ـه ـ ـا :ج ـأه ـد الب ـاخ ـث م ـً ص ـدق أداة ال ـ ـدزاطـ ـت

مسخىي املخغير
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى
اإلاجمىع
5 -1
10 -5
15 -10
 15طىت فأهثر
اإلاجمىع

الخكرار
78
12
90
26
19
21
24
90

النسبت املئىيت
86.7
13.3
100%
28.9
21.1
23.3
26.7
%100

بعسطها على مجمىعت مً اإلادىمحن ،وعددهم زمظت مدىمحن مً
ذوي الازخصاص والخبرة ،والىفاءة ،وهم مً أعظاء هُئت الخدزَع في
ولُاث العلىم التربىٍت في الجامعاث الفلظؼُيُت ،وٍدملىن زجبت أطخاذ
مظاعد ،وأطخاذ مؼازن ،خُث أهد اإلادىمىن أن ألاداة صادكت بعد أن
جم خرف بعع الفلساث ،وحعدًل بعظها آلازس ،وجيىهذ الاطدباهت في
صىزتها اإلابدبُت مً ( )56فلسة ،وفي صىزتها النهابُت جيىهذ مً ()50
56

الباخث مً زباث ألاداة مً زالٌ خظاب معامل هسوهبار ألفا،
والجدوٌ (ً )2ىضح ذلً.

فلسة خُث جم خرف طخت فلساث بىاء على اجفاق أهثر مً  %70مً
اإلادىمحن على فلساث الاطدباهت .أما فُما ًخعلم بالثباث فلد جأهد

جدول 2
معامل كروهباخ ألفا لفدقراث الاسدباهت
الرقم
1
2
3
4
5

املجال

عدد الفدقراث
10
10
10
10
10
50

هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد
أدواث حمع اإلاعلىماث
البرامج ؤلازػادًت.
الىمى اإلانهي
اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت
الدزحت اليلُت

ًخطح مً الجدوٌ ( )2أن معامل هسوهبار ألفا إلاجاالث الاطدباهت
جساوح بحن ( ،)0.92 -0.81وبلغذ كُمت الثباث للدزحت اليلُت لالطدباهت
( ،)0.95واعخبرث هره اللُمت عالُت دالت على زباث ألاداة.
إحساءاث الدزاطت :كام الباخث بالخيظُم مع وشازة التربُت والخعلُم
العالي الفلظؼُيُت ،وذلً ألزر ؤلاذن والظماح له بخؼبُم الدزاطت،
وبعد الخأهد مً صدق وزباث الازخباز وجددًد مجخمع الدزاطت وعُىتها،
كام الباخث بخؼبُم الدزاطت في الفصل ألاوٌ مً العام الدزاس ي
( ،)2017 /2016وكد جابع الباخث عملُت حمع البُاهاث وإدزالها إلى
الحاطىب وجم جدلُل البُاهاث باطخسدام بسهامج السشم ؤلاخصابُت
للعلىم الاحخماعُت (.)SPSS
اإلاعالجت ؤلاخصابُت :اطخسدم الباخث ػسكا إخصابُت وصفُت
وجدلُلُت ،وجمثلذ الؼسق ؤلاخصابُت الىصفُت باإلاخىطؼاث الحظابُت،
واليظب اإلائىٍت ،والخىسازاث للمخغحراث ،وجمثلذ الؼسق ؤلاخصابُت
الخدلُلُت بازخباز (ث) ( )t-testوجدلُل الخباًً ألاخادي (.)Anova
 .5النخائج ومناقشتها
تهدف هره الدزاطت إلى الخعسف على مدي اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن
في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت وطبل جؼىٍسها .وإلى جددًد أزس مخغحراث ول
مً الجيع والخسصص واإلاؤهل العلمي وطىىاث الخدمت ،وبعد عملُت
ً
حمع اإلاعلىماث ،عىلجذ إخصابُا باطخسدام البرهامج ؤلاخصاةي
ً
( ،)SPSSوفُما ًلي عسطا للىخابج التي جىصلذ إليها الدزاطت:
الىخابـ ـج ال ـمخع ـلل ـت ب ـاإلح ـاب ـت عـ ـً الظـ ـؤاٌ ألاوٌ وهى :ما دزحت اطخسدام

معامل كروهباخ ألفا
0.81
0.87
0.87
0.89
0.92
0.95

اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت؟
لإلحابت عً الظؤاٌ السبِع ،اطخسدمذ اإلاخىطؼاث الحظابُت،
واليظب اإلائىٍت ليل فلسة ،وليل مجاٌ والدزحت اليلُت لالطدباهت ،خُث
هخابج الجدوٌ ( )8( ،)7( ،)6( ،)5( ،)4( ،)3جبحن ذلً.
ػسٍلت جصحُذ ألاداة :ومً أحل جفظحر الىخابج جم جددًد مدي
اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت وطبل
جؼىٍسها مً زالٌ اإلاخىطؼاث الحظابُت لالطخجاباث ،فلد جم خظاب
اإلادي للملُاض الخماس ي ( ،)5 - 1 =4زم كظم اإلادي على عدد الفئاث،
وذلً لخددًد ػىٌ الفئت ( ،)4 /5 =0.80وبرلً فلد واهذ الفئت ألاولى
( ،)1 +0.80 =1.80زم ًظاف ( )0.80ليل فئت هما ًأحي أبى دالٌ [.]30
 -1مخىطؽ خظابي ( ،)1.80 -1أو ما وظبت مئىٍت (أكل مً ً )36دٌ
ً
على دزحت كلُلت حدا.
 -2مخىطؽ خظابي ( ،)2.60- 1.81أو وظبت مئىٍت ()% 52 - %36.1
ًدٌ على دزحت كلُلت.
 -3ـمخىطؽ خظابي ( ،)3.40 – 2.61أو وظبت مئىٍت ()% 68 - % 52.1
ًدٌ على دزحت مخىطؼت.
 -4مخىطؽ خظابي ( ،)4.20 – 3.41أو وظبت مئىٍت ()% 84 - % 68.1
ًدٌ على دزحت هبحرة.
 -5مخىطؽ خظابي ( ،)5 - 4.21أو وظبت مئىٍت (أهثر مً ً )% 84دٌ
ً
على دزحت هبحرة حدا.
أ -مجاٌ هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد:

جدول  .3املخىسطاث الحسابيت والنسب املئىيت والرجبت لفدقراث مجال هظرياث الخىجيه وإلارشاد
الفدقراث
الرقم املدسلسل الرقم باالسدباهت
ًخدزل اإلاسػد بأطلىب منهي مع الؼلبت اإلاخظسزًٍ حساء ألاشمت.
9
1
ًلم اإلاسػد بأطع العملُت ؤلازػادًت.
2
2
ٌظاعد اإلاسػد اإلاعلمحن على الخعامل مع الفسوق الفسدًت.
10
3
ًىضح اإلاسػد مفاهُم الخىحُه وؤلازػاد.
1
4
ًؼبم اإلاسػد ؤلازػاد اللصحر مع خاالث الؼلبت الؼازبت.
8
5
ًمحز اإلاسػد بحن الحاالث الظىٍت وغحر الظىٍت بىاء على اإلادياث العلمُت.
3
6
ًلدز اإلاسػد أهمُت جلدًم الخدمت ؤلازػادًت في طىء الىـسٍاث ؤلازػادًت.
4
7
ًىؿف اإلاسػد فىُاث الىـسٍت الظلىهُت في الخعامل مع مؼىالث الؼلبت.
5
8
ً
ًؼبم اإلاسػد مبادا العالكت ؤلازػادًت وفلا لىـسٍت الراث.
7
9
ًؼبم اإلاسػد فىُاث الىـسٍت العلالهُت الاهفعالُت في الخعامل مع مؼىالث الؼلبت.
6
10
الدزحت اليلُت
57

املخىسطاث
4.56
4.49
4.44
4.43
4.29
4.24
4.2
4.02
3.91
3.8
4.23

%
91.11
89.78
88.89
88.67
85.78
84.89
84
80.44
78.22
76
0.84

الرجبت
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
هبحرة
هبحرة
هبحرة
هبحرة
هبحرة

6

ً
ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )3أن السجبت واهذ هبحرة حدا على
الفلساث ( )3 ،8 ،1 ،10 ،2 ،9خُث واهذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت
عليها أهثر مً ( ،)% 84أما الفلساث ( )6 ،7 ،5 ،4فلد خصلذ على
دزحت هبحرة خُث جساوخذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت ما بحن (- % 68.1

7
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 )%84وَعصو الباخث طبب ذلً إلى الاهخمام مً كبل ؤلادازة العامت
لإلزػاد للخعامل مع الجاهب الخؼبُلي للىـسٍاث .مً زالٌ الاطخعاهت
بالخبراث اإلادلُت وألاحىبُت للخعامل مع هره الىـسٍاث.
ب -مجاٌ أدواث حمع اإلاعلىماث:

جدول 4
املخىسطاث الحسابيت والنسب املئىيت والرجبت لفدقراث مجال أدواث جمع املعلىماث
الرقم
املدسلسل

الرقم
باالسدباهت

1

11

ًلدز اإلاسػد أهمُت اطخسدام أدواث حمع اإلاعلىماث.

2

12

ًسخاز اإلاسػد ألادواث اإلاىاطبت لحاالث الؼلبت وفم اإلادياث العلمُت.

4.26

3
4
5
6
7

20
14
13
19
18

8

16

3.68

73.56

هبحرة

9
10

15
17

ًخلً اإلاسػد اطخسدام مهازاث أهىاع اإلالابلت.
ًخلً اإلاسػد مهازاث اطخسدام أهىاع اإلاالخـت.
ًؼبم اإلاسػد مهازاث دزاطت الحالت.
ًىفر اإلاسػد الدزاطاث والبدىر التي بخؼلبها عمل اإلاسػد.
ٌظخسدم اإلاسػد الؼسق ؤلاخصابُت اإلاىاطبت إلحساء البدىر والدزاطاث.
ً
ًؼبم اإلاسػد أهىاعا مسخلفت مً ػسق البدث الىمي والىُفي عً مؼىالث الىطؽ
التربىي.
ًجُد اإلاسػد اطخسدام ألاطالُب ؤلاخصابُت اإلاىاطبت إلاعالجت بُاهاث أدواث اللُاض.
ٌظخسدم اإلاسػد اإلافاهُم ؤلاخصابُت التي جخظمً ملاًِع الجزعت اإلاسهصٍت.
الدزحت اليلُت

4.2
4.2
4.2
3.8
3.7

84
84
84
76
74

3.53
3.47
3.95

70.67
69.33
0.79

هبحرة
هبحرة
هبحرة

الفدقراث

ً
ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )4أن السجبت واهذ هبحرة حدا على
الفلساث ( )12 ،11خُث بلغذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت عليها أهثر مً
( ،)% 84أما الفلساث ( )17 ،15 ،16 ،18 ،19 ،13 ،14 ،20فلد
خصلذ على دزحت هبحرة خُث جساوخذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت ما
بحن ( .)%84 - % 68.1وَعصو الباخث طبب ذلً إلى اهخمام الىشازة

املخىسطاث

%

4.5

90
85.11

الرجبت
هبحرة
ً
حدا
هبحرة
ً
حدا
هبحرة
هبحرة
هبحرة
هبحرة
هبحرة

باألبدار والدزاطاث للجىاهب التربىٍت اإلاسخلفت مما دفعها إلى جدزٍب
العاملحن ومنهم اإلاسػدًً على الجىاهب الىـسٍت والعملُت في البدىر
العلمُت .وجسخلف هخابج هره الدزاطت مع دزاطت  [29] Chandlerالتي
أؿهسث عدم جمخع اإلاسػد التربىي باللدزة على خل اإلاؼىالث.
ج -مجاٌ البرامج ؤلازػادًت:

جدول 5
املخىسطاث الحسابيت والنسب املئىيت والرجبت لفدقراث مجال البرامج إلارشادًت
الرقم
املدسلسل
1
2

الرقم
باالسدباهت
22
21

3

26

4
5
6
7
8

30
24
27
28
25

9

23

10

29

الفدقراث
ًىدظب اإلاسػد مهازاث إدازة الىكذ وجىـُمه.
ٌعد اإلاسػد بسامج لسفع دافعُت الؼلبت هدى الخفىق الدزاس ي.
ٌظاعد اإلاسػد الؼلبت على ازخُاز الخسصص اإلاىاطب للدزاتهم ومُىلهم
واطخعدادهم.
ٌظاعد اإلاسػد الؼالب للمدافـت على عالكاث أطسٍت حُده.
ٌظاعد اإلاسػد الؼلبت على بىاء اججاه اًجابي هدى وافت اإلاهً.
ًصمم اإلاسػد بسهامج بىاء الهىٍت اإلاهىُت خظب اإلاسخلت الدزاطُت.
ًؼبم اإلاسػد اطتراجُجُاث حعدًل طلىن الؼلبت.
ٌظاعد اإلاسػد الؼلبت في الحصىٌ على اإلاعلىماث اإلاسجبؼت بظىق العمل.
ً
ًصىف اإلاسػد الؼلبت وفلا إلاظخىٍاتهم الخدصُلُت وٍلدم البرامج اإلاىاطبت
ليل مظخىي.
ًصود اإلاسػد اإلاعلمحن واإلاجخمع اإلادلي بأطالُب الخيؼئت الاحخماعُت.
الدزحت اليلُت

ً
ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )5أن السجبت واهذ هبحرة حدا على
الفلساث ( )25 ،28 ،27 ،24 ،30 ،26 ،21 ،22خُث بلغذ اليظبت

املخىسطا
ث
4.62
4.59

%

الرجبت

92.44
91.78

ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا

4.46

89.11

ً
هبحرة حدا

4.42
4.33
4.28
4.27
4.24

88.44
86.67
85.56
85.33
84.89

ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا

4.18

83.56

هبحرة

4.09
4.34

81.78
0.92

هبحرة
ً
هبحرة حدا

اإلائىٍت لالطخجابت عليها أهثر مً ( ،)% 84أما الفلساث ( )29 ،23فلد
خصلذ على دزحت هبحرة خُث جساوخذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت ما
58

بحن ( .)%84 - % 68.1وَعصو الباخث طبب ذلً إلى جددًد مجاالث
عمل اإلاسػد والجىاهب التي جدخاج إلى جسهحز مً زالٌ ؤلادازة العامت
لإلزػاد التربىي وعلد الللاءاث الؼهسٍت والفصلُت وهرلً الللاءاث
ؤلاػسافُت إلاخابعتها والخعامل معها .واجفلذ هخابج هره الدزاطت مع

دزاطت  [23] Bumham and Jacksonخُث خصلذ البرامج ؤلازػادًت
ً
ً
على جسجِب مسجفع حدا وزصىصا ؤلازػاد الفسدي.
د -مجاٌ الىمى اإلانهي:

جدول 6
املخىسطاث الحسابيت والنسب املئىيت والرجبت لفدقراث مجال النمى املنهي
الرقم املدسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الرقم باالسدباهت
31
32
34
38
36
33
35
37
40
39

الفدقراث
ًلدز اإلاسػد أهمُت الىمى اإلانهي.
ًسغب اإلاسػد بااللخداق بدللاث الىلاغ اإلاسخلفت.
ٌظخفُد اإلاسػد مً الخلىُت الحدًثت في جؼىٍس مهازاث ؤلازػاد.
ٌؼازن اإلاسػد في الىدواث واإلاؤجمساث العلمُت.
ٌظخفُد مً الخجازب اإلاخمحزة في مجاٌ ؤلازػاد.
ٌظدثمس اإلاسػد هخابج الخلىٍم الراحي والخازجي لخؼىٍس أدابه اإلانهي.
ٌظخفُد اإلاسػد مً اإلاجالث العلمُت واإلاساحع اإلاخسصصت واطدؼازاث اإلاخسصصحن.
ٌؼازن اإلاسػد في بسامج جبادٌ الخبراث والصٍازاث مً زالٌ كىىاث مخعددة.
ًلخدم اإلاسػد ببرامج الخىمُت اإلاهىُت.
ٌعمل اإلاسػد على صلل مهازاجه مً زالٌ ؤلاطهام في زدمت اإلاجخمع عبر اللىىاث.
الدزحت اليلُت

ً
ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( ،)6أن السجبت واهذ هبحرة حدا على
الفلساث ( )37 ،35 ،33 ،36 ،38 ،34 ،32 ،31خُث بلغذ اليظبت
اإلائىٍت لالطخجابت عليها أهثر مً ( ،)% 84أما الفلساث ( )39 ،40فلد
خصلذ على دزحت هبحرة خُث جساوخذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت ما
بحن ( .)%84 - % 68.1وَعصو الباخث طبب ذلً إلى الاهخمام بخؼىٍس
كدزاث اإلاسػدًً التربىٍحن مً زالٌ الدؼبًُ مع اإلاؤطظاث وجبادٌ
الخبراث لخدزٍب وجؼىٍس كدزاث اإلاعلمحن ومً زالٌ اطخددار دوزاث
حدًدة جىاهب الخغحراث الجدًدة والحاحت للخغُحر هدى ألافظل .وكد

%
89.56
88
87.56
87.11
87.11
86.67
86.44
86.22
83.11
81.33
0,86

املخىسطاث
4.48
4.4
4.38
4.36
4.36
4.33
4.32
4.31
4.16
4.07
4.31

الرجبت
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
هبحرة
هبحرة
ً
هبحرة حدا

اجفلذ هخابج هره الدزاطت مع دزاطت طالمت [ ]24خُث خصل مجاٌ
الىمى اإلانهي على اإلاسجبت الثاهُت ،وكد ازخلفذ هخابج هره الدزاطت مع
دزاطت العاحص [ ]27والتي أؿهسث أن هىان مؼىالث على مجاٌ الىمى
ً
اإلانهي وزصىصا ؤلاعداد والخدزٍب .وازخلف هرلً مع دزاطت البردًجي
[ ]22والتي أؿهسث أن هىان مؼىالث في الىمى اإلانهي وواهذ أعلى هره
اإلاؼىالث في مجاٌ ؤلادازة ومً زم ؿسوف العمل ومً زم ؤلاعداد
والخدزٍب.
هـ -مجاٌ اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت:

جدول 7
املخىسطاث الحسابيت والنسب املئىيت والرجبت لفدقراث مجال املسؤولياث ألاخالقيت واملهنيت
الرقم
املدسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

الرقم
باالسدباهت
46
50
47
44
41
45
49
48
43
42

الفدقراث

املخىسطاث

%

الرجبت

ًخمثل اإلاسػد مداطً ألازالق والعاداث الحظىت.
ًلتزم اإلاسػد بأكص ى دزحاث الظسٍت في الحفاؾ على بُاهاث الؼالب الصخصُت
ًبخعد اإلاسػد عً الخعصب بؼتى صىزه.
ًدظم اإلاسػد باللُم ؤلاطالمُت التي جدث على الدظامذ والاعخداٌ.
ٌعسف اإلاسػد الحلىق والىاحباث الىؿُفُت للمسػد التربىي.
ً
ً
ًـهس اإلاسػد كدزا حُدا مً اإلاسوهت والاهفخاح وجلبل الجدًد فُما ال ًسل بثىابذ الدًً.
ًساعي اإلاسػد ملخظُاث البِئت الاحخماعُت عىد جؼبُله للممازطاث ؤلازػادًت.
ًلتزم اإلاسػد بددود العالكاث اإلاهىُت مع الؼالب وعدم ججاوشها.
ٌعسف اإلاسػد ألاهـمت اإلاخعللت بدلىق اإلاخعلمحن ومظؤولُت اإلاسػد اججاههم.
ًىفر اإلاسػد حمُع مخؼلباث اإلاداطبت واإلاظاءلت الخاصت باإلامازطت اإلاهىُت وإعداد
الخلازٍس.
الدزحت اليلُت

4.73
4.71
4.7
4.66
4.66
4.6
4.58
4.57
4.53
4.47

94.67
94.22
94
93.11
93.11
92
91.56
91.33
90.67
89.33

ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا

4.62

0.92

ً
هبحرة حدا

ً
ًخطح مً الجدوٌ ( )7أن السجبت واهذ هبحرة حدا على حمُع الفلساث
خُث بلغذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت عليها أهثر مً ( .)% 84وَعصو
الباخث طبب ذلً إلى وصف اإلاهىت وطىابؼها في كؼاعاث ؤلازػاد
اإلاسخلفت ،وكد اجفلذ هخابج هره مع دزاطت هىتر ولي وطحرض [ ]21خُث

أؿهسث الالتزام في جصوٍد الؼلبت باإلاهازاث الصخصُت والاحخماعُت
وجىمُتها.
و -مدي اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت
59
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جدول 8
املخىسطاث الحسابيت والنسب املئىيت للخعرف على مدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت
الرقم املدسلسل
1
2
3
4
5

الرجبت
5
3
4
1
2

املخىسط الحسابي
4.62
4.34
4.31
4.23
3.95
4.29

املجال
اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت
البرامج ؤلازػادًت
الىمى اإلانهي
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد
أدواث حمع اإلاعلىماث
ألاداة اليلُت

ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )8أن مدي اطخسدام اإلاسػدًً
ً
التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت واهذ هبحرة حدا على مجاٌ
اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت ،خُث خصل على اإلاسجبت ألاولى وازخلفذ
هره الىدُجت مع هخابج دزاطت طالمت ] [24خُث خصل اإلاجاٌ اإلانهي
على اإلاسجبت الثاهُت خُث بلغذ اليظبت اإلائىٍت لالطخجابت عليها أهثر مً
( )% 84وجسخلف هخابج هره الدزاطت مع دزاطت البردًجي [ ]22خُث
خصل مجاٌ الىمى اإلانهي على اإلاسجبت الثالثت ،وواهذ هبحرة على مجاٌ
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد وأدواث حمع اإلاعلىماث خُث جساوخذ وظبتها
اإلائىٍت ما بحن ( ،)%84 - %68.1أما ألاداة اليلُت فلد خصلذ على زجبت
هبحرة خُث بلغذ وظبتها اإلائىٍت ( .)0.85وَعصو الباخث طبب ذلً إلى
الاهخمام بمهىت ؤلازػاد هدُجت لألوطاع الخاصت التي ٌعِؼها الؼعب
الفلظؼُجي والحاحت لإلزػاد التربىي للخعامل مع اللظاًا اإلاسخلفت.
وجسخلف هخابج هره الدزاطت مع دزاطت العاحص [ ]27والتي أؿهسث خاحت
ؤلازػاد التربىي للعىاًت والاهخمام أهبر مما هى مىحىد.
الىخابج اإلاخعللت بالظؤاٌ الثاوي والتي هصها :ما طبل جؼىٍس اإلاعاًحر
اإلاهىُت للمسػد التربىي؟
ً
ولإلحابت عً طؤاٌ الدزاطت جم اعخماد ؤلاحاباث ألاهثر جىسازا وهي
والخالي:
 مجاٌ هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد: -1العمل على الخدىٌ مً الجاهب الىـسي في هـسٍاث ؤلازػاد إلى
الجاهب الخؼبُلي.
 -2الاهخمام بالفىُاث التي جسدم العمل ؤلازػادي.
 -3إطىاد كؼاعاث ؤلازػاد مً زالٌ هـسٍاث علمُت.
 مجاٌ أدواث حمع اإلاعلىماث: -1الاهخمام بأطلىب اإلالابلت هأداة فاعلت وصادكت لجمع اإلاعلىماث.
 -2الاهخمام بملاًِع ملىىت لخؼىٍس العمل ؤلازػادي.

النسبت املئىيت
0.92
0.92
0,86
0.84
0.79
0.85

الرجبت
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
ً
هبحرة حدا
هبحرة
هبحرة
هبحرة

 -3علد دوزاث ووزغ عمل للخعامل والبدث في كظاًا إزػادًت جسدم
العمل ؤلازػادي.
 مجاٌ البرامج ؤلازػادًت: -1جددًد البرامج ؤلازػادًت اإلاؼلىبت لخدمت العمل ؤلازػادي
 -2الاهخمام بخؼىٍس بسهامج ؤلازػاد اإلانهي مً زالٌ جددًد آلالُاث
الالشمت لخؼبُله.
 -3الاهخمام ببرامج زاصت باإلهترهذ ومساػسه.
 مجاٌ الىمى اإلانهي: -1العمل على اطخددار دبلىم للخأهُل اإلانهي للمسػدًً.
 -2الاطخفادة مً زبراث الدوٌ اإلاخلدمت في جؼىٍس عمل اإلاسػدًً.
 -3إػسان اإلاسػدًً باإلاؤجمساث العلمُت ووزغ العمل التي جسص
عملهم.
 مجاٌ اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت: -1اإلاىطىعُت وعدم الخدحز في العمل ؤلازػادي.
 -2الابخعاد عً مصاولت ألاعماٌ التي ال جسص العمل ؤلازػادي.
 -3الاهخمام ببىاء عالكاث مهىُت بحن اإلاسػد واإلاظترػد واإلاجخمع اإلادلي.
الىخابج اإلاخعللت بالظؤاٌ الثالث والتي هصه :هل جىحد فسوق ذاث داللت
إخصابُت عىد مظخىي الداللت ( (a ≤ 0.05في دزحت اطخسدام اإلاسػدًً
التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت حعصي إلاخغحر الجيع ،والخسصص،
واإلاؤهل العلمي ،وطىىاث الخدمت.
أ -مخغحر الجيع :الزخباز هره الفسطُت جم اطخسدام ازخباز (ث)
للعُىاث اإلاظخللت ) (t-testللىؼف فُما إذا وان هىان فسوق ذاث داللت
إخصابُت عىد مظخىي الداللت ( (a ≤ 0.05إلادي اطخسدام اإلاسػدًً
التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت حعصي إلاخغحر الجيع .وٍبحن الجدوٌ
( )9هخابج ازخباز (ث).

جدول 9
هخائج اخخبار (ث) للعيناث املسخدقلت ملدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت حعسي ملخغير الجنس
الاهحراف املعياري
قيمت (ث)
درجاث الحريت
الجنس العدد املخىسط الحسابي
املجال
0.98
88
0.40
4.30
25
ذهس
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد
0.37
4.21
65
أهثى
0.2488
0.57
3.93
25
ذهس
أدواث حمع اإلاعلىماث
0.47
3.96
65
أهثى
0.00
88
0.36
4.34
25
ذهس
البرامج ؤلازػادًت
0.43
4.34
65
أهثى
0.79
88
0.55
4.38
25
ذهس
الىمى اإلانهي
60

الداللت
0.24
0.32
0.25
0.11

اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت
الدزحت اليلُت

أهثى
ذهس
أهثى
ذهس
أهثى

65
25
65
25
65

0.44
0.34
0.42
0.37
0.34

4.29
4.70
4.58
4.33
4.28

ً
* داٌ إخصابُا عىد مظخىي الداللت )(α = 0.05
ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )9أن مظخىي الداللت لجمُع اإلاجاالث
والدزحت اليلُت واهذ على الخىالي ()0.27 ،0.22 ،0.11 ،25 ،32 ،24
وهي أعلى مً مظخىي الداللت ( ،)0.05ولرلً هلبل الفسطُت الصفسٍت
والتي جؤهد بعدم وحىد فسوق ،وَعصو الباخث طبب ذلً إلى أن
اإلاسػدًً التربىٍحن طىاء الروىز أو ؤلاهار ًخللىن هفع الخدزٍب
والدوزاث والبرامج ؤلازػادًت .وكد اجفلذ هخابج هره الدزاطت مع دزاطت

88

1.28

0.22

88

0.65

0.27

عىاد [ .[19وازخلفذ هخابج هره الدزاطت مع دزاطت طالمت [ ]24والتي
أؿهسث فسوق على مخغحر الجيع لصالح إهار.
ب -مخغحر الخسصص :مً أحل فدص الفسطُت جم اطخسدام ازخباز
) (ANOVAللىؼف فُما إذا وان هىان فسوق ذاث داللت إخصابُت
عىد مظخىي الداللت ( (a ≤ 0.05إلادي اطخسدام اإلاسػدًً التربىٍحن في
فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت حعصي إلاخغحر الخسصص ،وهخابج الجدوٌ ()10
( )11جبحن ذلً.

جدول 10
املخىسطاث الحسابيت في مدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت حعسي ملخغير الخخص
خدمت اجخماعيت ن= 33
إرشاد جربىي ن= 6
علم اجخماع ن= 13
علم هفس ن= 23
املجال
4.29
4.15
4.23
4.18
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد
4.10
4.21
3.92
3.70
أدواث حمع اإلاعلىماث
4.36
4.78
4.31
4.25
البرامج ؤلازػادًت
4.32
4.70
4.33
4.20
الىمى اإلانهي
4.57
4.86
4.64
4.61
اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت
4.33
4.54
4.29
4.19
الدزحت اليلُت
جدول 11
حعسي
ملخغير الخخص
هخائج جحليل الخباًن في مدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت
قيمت  fمسخىي الداللت
مخىسط املربعاث
درجاث الحريت
مجمىع املربعاث
مصدر الخباًن
املجال
0.62
0.58
0.08
3
0.26
بحن اإلاجمىعاث
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد
0.15
86
13.10
دازل اإلاجمىعاث
89
13.37
اإلاجمىع
0.00
4.51
1.02
3
3.08
بحن اإلاجمىعاث
أدواث حمع اإلاعلىماث
0.22
86
19.58
دازل اإلاجمىعاث
89
22.66
اإلاجمىع
0.04
2.85
0.47
3
1.41
بحن اإلاجمىعاث
البرامج ؤلازػادًت
0.16
86
14.21
دازل اإلاجمىعاث
89
15.62
اإلاجمىع
0.13
1.90
0.41
3
1.25
بحن اإلاجمىعاث
الىمى اإلانهي
0.21
86
18.86
دازل اإلاجمىعاث
89
20.11
اإلاجمىع
0.41
0.95
0.15
3
0.46
بحن اإلاجمىعاث
اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت
0.16
86
14.01
دازل اإلاجمىعاث
89
14.48
اإلاجمىع
0.11
2.01
0.24
3
0.77
بحن اإلاجمىعاث
الدزحت اليلُت
0.11
86
10.24
دازل اإلاجمىعاث
89
10.96
اإلاجمىع

ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )11أن مظخىي الداللت إلاجاالث هـسٍاث
الخىحُه وؤلازػاد والىمى اإلانهي واإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت والدزحت
اليلُت واهذ على الخىالي ( ،)0.11 ،0.41 ،0.13 ،0.62أي هلبل الفسطُت
الصفسٍت وهسفع البدًلت ،أما مظخىي الداللت إلاجاالث أدواث حمع

اإلاعلىماث والبرامج ؤلازػادًت واهذ على الخىالي ( )0.04 ،0.00وهي أكل
مً ( )0.05أي وحىد فسوق ذاث داللت إخصابُت لهره اإلاجاالث لرلً
هسفع الفسطُت الصفسٍت وهلبل البدًلت ،ولخددًد بحن أي اإلاظخىٍاث
ج ـىحـ ـد الف ـسوق فل ـد جـ ـم اط ـخ ـسـ ـدام ازخبـ ـاز ) (LSDللم ـل ـازهـ ـاث البعدًت
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والجدوٌ (ً )12بحن ذلً.
جدول 12
هخائج اخخبار ( )LSDللمدقارهاث البعدًت ملخغير الخخص
أدواث جمع املعلىماث
علم هفع
علم احخماع
إزػاد جسبىي
زدمت احخماعُت
البرامج ؤلازػادًت
علم هفع
علم احخماع
إزػاد جسبىي
علم هفع

علم هفس

علم اجخماع
0.22-

إرشاد جربىي
*0.510.28-

خدمت اجخماعيت
*0.400.100.18-

علم هفع

علم احخماع
0.06-

إزػاد جسبىي
*0.52*0.46-

زدمت احخماعُت
0.100.04*0.42-

جسبىي وبحن إزػاد جسبىي وزدمت احخماعُت لصالح إزػاد جسبىي .وَعصو
الباخث طبب ذلً ،أن جسصص ؤلازػاد التربىي هى الخسصص ألاكسب
لعمل اإلاسػد التربىي في اإلادازض أهثر مً الخسصصاث ألازسي.
ج -مخغحر اإلاؤهل العلمي :الزخباز هره الفسطُت جم اطخسدام ازخباز (ث)
للعُىاث اإلاظخللت ) (t-testللىؼف فُما إذا وان هىان فسوق ذاث داللت
إخصابُت عىد مظخىي الداللت ( (a ≤ 0.05إلادي اطخسدام اإلاسػدًً
التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت حعصي إلاخغحر اإلاؤهل العلمي .وٍبحن
الجدوٌ ( )13هخابج ازخباز (ث).

ًخطح مً الجدوٌ ( )12أن الفسوق واهذ على مجاالث الدزاطت والخالي:
 -1مجاٌ أدواث حمع اإلاعلىماث :واهذ الفسوق بحن علم هفع وإزػاد
جسبىي لصالح علم هفع وبحن علم هفع وزدمت احخماعُت لصالح
زدمت احخماعُت .وَعصو الباخث طبب ذلً أن جسصص علم الىفع
والخدمت الاحخماعُت هم أهثر مهازة في عملُت حمع اإلاعلىماث هدُجت
لالهخمام أزىاء دزاطتهم بسؼىاث البدث العلمي وجؼبُم ألابدار
اإلاُداهُت ودزاطت الحاالث الىفظُت.
 -2مجاٌ البرامج ؤلازػادًت :واهذ الفسوق بحن علم هفع وإزػاد جسبىي
لصالح إزػاد جسبىي وبحن علم احخماع وإزػاد جسبىي لصالح إزػاد

جدول 13
هخائج اخخبار (ث) للعيناث املسخدقلت ملدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت حعسي ملخغير املؤهل العلمي
املجال
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد
أدواث حمع اإلاعلىماث
البرامج ؤلازػادًت
الىمى اإلانهي
اإلاظؤولُاث ألازالكُت
واإلاهىُت
الدزحت اليلُت

املؤهل العلمي
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى
بيالىزٍىض
ماحظخحر فأعلى

العدد
78
12
78
12
78
12
78
12
78
12
78
12

املخىسط
الحسابي
4.23
4.28
3.95
3.91
4.37
4.18
4.31
4.30
4.62
4.61
4.30
4.26

ً
*داٌ إخصابُا عىد مظخىي الداللت )(α =0.05
ًخطح مً الجدوٌ ( )13أن مظخىي الداللت لجمُع اإلاجاالث
والدزحت اليلُت واهذ على الخىالي (،0.22 ،0.11 ،25 ،32 ،24
)0.27أعلى مً مظخىي الداللت ( )0.05ولرلً هلبل الفسطُت الصفسٍت
والتي جؤهد بعدم وحىد فسوق ،وَعصو الباخث طبب ذلً إلى أن
اإلاسػدًً التربىٍحن بازخالف مؤهالتهم ًخللىن هفع الخدزٍب والدوزاث
والبرامج ؤلازػادًت .واجفلذ هخابج هره الدزاطت مع دزاطت عىاد [،]19

الاهحراف
املعياري
0.37
0.45
0.48
0.46
0.42
0.30
0.48
0.44
0.40
0.40
0.35
0.36

درجاث الحريت

قيمت (ث)

الداللت

88

0.42-

0.22

88

0.26-

0.33

88

1.47

0.14

88

0.12

0.65

88

0.03

0.64

88

0.37

0.98

وازخلفذ هخابج هره الدزاطت مع دزاطت طالمت [ ]24والتي أؿهسث وحىد
فسوق على مخغحر اإلاؤهل العلمي لصالح ماحظخحر فأعلى.
د -مخغحر طىىاث الخدمت :مً أحل فدص الفسطُت جم اطخسدام
ازخباز ) (ANOVAللىؼف فُما إذا وان هىان فسوق ذاث داللت
إخصابُت عىد مظخىي الداللت ) (α = 0.05إلادي اطخسدام اإلاسػدًً
التربىٍحن في فلظؼحن للمعاًحر اإلاهىُت حعصي إلاخغحر طىىاث الخدمت وهخابج
الجدوٌ ( )15( )14جبحن ذلً.
62

جدول 14
املخىسطاث الحسابيت في مدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت حعسي ملخغير سنىاث الصدمت
املجال

 5-1ن= 26

 11-5ن= 11

 15-11ن= 21

 15سنت فأكثر ن= 24

هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد

4.25

4.21

4.20

4.26

أدواث حمع اإلاعلىماث

4.08

3.95

3.97

3.79

البرامج ؤلازػادًت

4.46

4.33

4.37

4.20

الىمى اإلانهي

4.56

4.25

4.30

4.10

اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت

4.78

4.48

4.52

4.62

الدزحت اليلُت

4.43

4.24

4.27

4.19

جدول 15
هخائج جحليل الخباًن في مدي اسخخدام املرشدًن التربىيين في فلسطين للمعاًير املهنيت حعسي ملخغير سنىاث الصدمت
املجال
هـسٍاث الخىحُه وؤلازػاد

أدواث حمع اإلاعلىماث

البرامج ؤلازػادًت

الىمى اإلانهي

اإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت

الدزحت اليلُت

مجمىع املربعاث

درجاث الحريت

مخىسط املربعاث

قيمت f

مسخىي الداللت

بحن اإلاجمىعاث

0.51

3

0.17

0.10

0.95

دازل اإلاجمىعاث

13.32

86

0.15

اإلاجمىع

13.37

89

بحن اإلاجمىعاث

1.08

3

0.36

دازل اإلاجمىعاث

21.57

86

0.25

اإلاجمىع

22.66

89

بحن اإلاجمىعاث

0.92

3

0.30

دازل اإلاجمىعاث

14.69

86

0.17

اإلاجمىع

15.62

89

بحن اإلاجمىعاث

2.77

3

0.92

دازل اإلاجمىعاث

17.34

86

0.20

اإلاجمىع

20.11

89

بحن اإلاجمىعاث

1.17

3

0.39

دازل اإلاجمىعاث

13.31

86

0.15

اإلاجمىع

14.48

89

بحن اإلاجمىعاث

0.75

3

0.25

دازل اإلاجمىعاث

10.20

86

0.11

10.96

89

مصدر الخباًن

اإلاجمىع

ًخطح مً زالٌ الجدوٌ ( )15أن مظخىي الداللت إلاجاالث هـسٍاث
الخىحُه وؤلازػاد وأدواث حمع اإلاعلىماث والبرامج ؤلازػادًت
واإلاظؤولُاث ألازالكُت واإلاهىُت والدزحت اليلُت واهذ على الخىالي (،0.95
 ،)0.10 ،0.06 ،0.15 ،0.23أي هلبل الفسطُت الصفسٍت وهسفع
البدًلت ،أما مظخىي الداللت إلاجاٌ الىمى اإلانهي فلد خصلذ على

0.23

1.44

0.15

1.80

0.00

4.58

0.06

2.52

0.10

2.12

مظخىي الداللت ( )0.00وهي أكل مً ( ،)0.05أي وحىد فسوق ذاث
داللت إخصابُت لهرا اإلاجاٌ لرلً هسفع الفسطُت الصفسٍت وهلبل
البدًلت ،ولخددًد بحن أي اإلاظخىٍاث جىحد الفسوق فلد جم اطخسدام
ازخباز ) (LSDللملازهاث البعدًت والجدوٌ (ً )16بحن ذلً.

جدول 16
هخائج اخخبار ( )LSDللمدقارهاث البعدًت ملخغير سنىاث الصدمت
أدواث جمع املعلىماث

 5-1سنىاث

 11-5سنىاث

 15-11سنت

 15سنت فأكثر

*0.31

0.26

*0.46

-0.05

0.14

1-5طىىاث
5-10طىىاث

1.2

10-15طىت
15طىت فأهثر
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ًخطح مً الجدوٌ ( )16أن الفسوق بحن  5-1و 10 -5لصالح  ،5 -1وبحن
 5-1و 15طىت فأهثر لصالح  .5-1وَعصو الباخث طبب ذلً إلى
اطخددار ؤلاػساف اإلانهي للمسػدًً التربىٍحن ،وكد جم الترهحز على
اإلاسػدًً خدًثي الخعُحن .وكـ ـد ازخلفـ ـذ هخـ ـاب ـج ه ـره ال ـدزاطت مع
دزاطت عىاد [ ]19ودزاطت طالمت [.[24
 .الخىصياث
مً زالٌ هخابج الدزاطت فلد جم الخىصل إلى الخىصُاث الخالُت:
 -1اللُ ـام ب ـاطخدـ ـدار معاًُ ـس مه ـىُ ـت لخ ـد ـدً ـد آلُـ ـاث العمـ ـل والخلُ ـُ ـم
للمسػدًً.
 -2الاهخمام بالخؼبُم العملي للىـسٍاث ؤلازػادًت.
 -3العمل على جؼىٍس البرامج اإلاهىُت لإلزػاد التربىي.
 -4إػسان اإلاسػدًً التربىٍحن في اإلاؤجمساث ووزغ العمل لخؼىٍس
كدزاتهم ومهازاتهم.
 -5اطخددار دبلىم لإلزػاد التربىي إلاىاهبت الىمى اإلانهي وجىمُت مهازاث
ؤلازػاد عىدهم.
 -6جفعُل العامل ؤلاعالمي لإلزػاد التربىي ليؼس الخىعُت خىٌ دوز
اإلاسػد التربىي.
 -7الاهخمام بالخىعُت اإلاظخمسة للمسػدًً بأزالكُاث اإلاهىت.
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THE GRADE TO WHICH THE
EDUCATIONAL COUNSELORS IN
PALESTINE USE THE PROFESSIONAL
STANDARDS AS WELL AS THE METHODS
OF THEIR DEVELOPMENT
RABEE SHAFIQ LUTFY OTEER
Palestinian Ministry of Education
Tulkarm Directorate of Education
Department of Educational Guidance
ABSTRACT_ This study aims to identify the grade to which the Palestinian educational counselors
use the professional standards along with the methods of their development during the first semester
of the school year (2016/2017). It also aims to determine the effect of the variables of gender,
specialization, qualification, and years of experience on the grade to which the Palestinian
educational counselors use the professional standards. The researcher used the questionnaire as the
study tool. It consisted of 50 items, divided into five main areas. The sample of the study consisted of
90 educational counselors from the northern governorates of Palestine. The results of the study
showed that the scores of the areas of ethical responsibilities, counseling programmers and
professional development were very high. Scores of the areas of counselling and guidance theories
and data collection tools were high. There were no significant differences in terms of the variables
of gender and qualification. However, there were significant differences due to the variable of
specialization in terms of the data collection tools in favor of psychology and social service, and in
terms of counseling programmers in favor of educational counseling. There were as well significant
differences due to the variable of years of experience in terms of data collection tools in favor of 1-5
years. The study recommended the need to develop the professional standards so as to determine the
counselors’ methods of work and evaluation as well as the need to pay greater attention to the
practical application of the counseling theories.
KEY WORDS: professional school counselors, professional school counselling standards, methods
of development.
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