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من وجهة نظر المرشدين التربويين في محافظة الكرك وعالقتها  اإلرشاديةالتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة 
 ببعض المتغيرات

 أنس صالح الضالعيند.
 صهيب خالد التخاينةد.

 الملخص

( 26عينة مكونة من )لدى المرشدين لدى  اإلرشاديةتنفيذ الخطة  التحديات التي تواجه إلى التعرف علىهدفت الدراسة الحالية 
التربويين في مدارس وزارة التربية والتعليم في الكرك، للفصل األول من العام الدراسي  ( مرشدة من المرشدين28و) مرشدا  

تم  اإلرشاديةأمام تنفيذ الخطة  تقف حاجزا   م، اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة؛ للكشف عن التحديات التي2017م/2016
أمام تنفيذ الخطة (. أظهرت النتائج أن هناك تحديات مؤثرة اإلرشادية)التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة تطوير مقياس 

عدم المرشدين تعود إلى اإلدارة المدرسية وأولياء األمور والمرشد نفسه وبدرجة متوسطة، كما أظهرت النتائج  تواجه اإلرشادية
أمام تنفيذ الخطة  تحديات المؤثرة التي تقف حاجزا   ( فيα≤0.05)لة عند مستوى الدال وجود فروق ذات داللة إحصائية

بأهمية اللجوء إلى األمور  بناء على هذه النتائج أوصي بضرورة توعية أولياء لدى المرشدين، تعزى للنوع االجتماعي. اإلرشادية
 هم على اختالف أنواعها.ءبناشد في جميع المشكالت التي تواجه أالمر 
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Abstract 

This study aimed at identifying the challenges affecting the implementation of the 

counseling plan among the counselors in a study sample that consisted of 26 male counselors, and 

28 female counselors, from the educational counselors at the Ministry of Education schools in Al-

Karak governorate during the first semester of the academic year 2016/2017, who were chosen in 

the simple random method in order to reveal the challenges that stand as barrier against the 

implementation of the counseling plan. The scale of (the challenges affecting the implementation 

of the counseling plan) was developed.The results showed that there are challenges affecting the 

implementation of the counseling plan among counselors, which refer to the school 

administration, parents as well as the counselor himself with a medium degree. The results 

showed that there are no statistically significant differences at the level of significance (α≤0.05) 

regarding the challenges affecting the implementation of the counseling plan among the 
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counselors attributed to the variable of gender. Based on the results, The researchers 

recommended that there is the need to raise the awareness of parents regarding the importance of 

asking the counselor about all the problems that face their children with their different types.  

 

 

 المقدمة:
التيي تعيد اإلرشيادية، وذلي  مين أجيل تقيديم خدماتيه  ،يتضح دور المرشد التربوي من خالل عمله والمهام التيي يقيوم بهيا

ميين إحييدى الوسييائل التييي تسيياعد الطالييب فييي ال يتيية المدرسييية، وتحقييم النمييو السييليم لييه، ومسيياعدته علييى حييل مشييكالته الدراسييية 
 مين ومترابطية   متكاملية   باعتبارهيا منظومية   اإلرشاديةالعملية دورا  بارزا  في  واإلرشادلتوجيه ا لعب  يمة. و ضمن وسائل وأساليب منظ

هم فيييي تحقييييم نميييو الميييتعلم وبنييياء شخصييييته فيييي كافييية المؤسسيييات مميييا يسييي ؛للطيييالي فيييي الميييدارس هامات التيييي تقيييدمالخيييد حيييي 
 ، والعالجييية، والوقائيييةالنمائييية اإلرشييادطييرق بالل االهتمييام الظيياهر ، حييي  تظهيير أهميتييه ميين خييكافيية جميييع مجاالتهييابالتعليمييية 
ة، فالهدف منه يكمن في تحقييم رات المستمر  يرات والتطو  للتمكن من مسايرة التغ   ؛، مع تنمية وتعزيز ما يمتلكه من قدراتوأسالي ها

إلييى أقصييى درجييات التوافييم والتكييية مييع ال يتيية  ووصييوله ،يجابيييةيتضييح ميين خاللييه مفهييوم الواق ييية واإلالييذي  األميير ،الفييرد لذاتييه
 لتحقيم أقصى درجات الصحة النفسية. األساسفي تسعى المحيطة، والتي 

ساسييية المقدمييية ل فييراد والجماعيييات فيييي مواقييع مختلفييية، فييي مييييادين الحييياة العامييية، وفيييي ميين الخيييدمات األوي عييد  اإلرشييياد 
خيدمات فنيية متخصصية، تميارس لتقيديم مسياعدة ط ية وغيرها، فعمليية اإلرشياد هيي المؤسسات االجتماعية والتربوية والتعليمية وال

ة الشخصيي والتربيوي والمهنيي وغييره، وهيي فين مين فنيون العالقيات أو غير مباشرة لفرد ما، أو جماعية ميا، لتحقييم التكي ي ةمباشر 
اإلرشياد مين أهيم الخيدمات التيي أخيذت  أصيبحوقيد . (2010)السفاسيفة،  االجتماعية التي تقوم على أساس علمي وتدريب عمليي

 ،التوافييم النفسييي واالجتميياعي والتربييوي والمهنييي للطيياليو  وذليي  بهييدف إيجيياد الييتال مالمدرسيية الحدي يية علييى عاتقهييا القيييام بييه، 
ييي  والوصييول بهييم إلييى أقصييى غايييات النمييو، باعتبييار اإلرشيياد عالقيية تفاعلييية تنشييأ بييين المرشييد والمسترشييد بقصييد توجيييه نمييوه بح

، حسييينمييع األخييذ بعييين االعتبييار حاجييات المجتمييع ) ،واتجاهاتييه وميولييه لحاجاتييهوفقييا   ،أقصييى درجييه ممكنيية لييىإيصييل بكمكاناتييه 
1999.) 

سيس بياد  علميية أخالةيية، وتنبيع هيذه األوفقيا  ألسيس وم ،إن  مهمة اإلرشاد التربوي ت سه ل ممارسية المرشيد لعمليه وتط يقيه
ي، وي  واجتماعييةلليتمكن مين ال ييف وفيم أسيس ذاتيية  ؛الصحة النفسية واالجتماعية للفرد حسينتلى إرشاد يهدف من كون اإل رف ع 

 ،وخ رتيييه الشخصييييةعلييى أنيييه نشييام يط يييم ميين ق يييل المرشييد الميييتمكن ميين تط ييييم وتوظييية معرفتيييه العلمييية والمهيييارات المهنييية، 
الدور المهنيي مين خيالل  لمجهز والمعد لتط يم وممارسةرشاد، فالمرشد هو الفرد المختص الى أهداف اإلالوصول إوتوظيفها في 

للوصول  المساعدةمن أجل العمل على مساعدتهم للتصدي للمشكالت التي تواجههم، وتوفير  ؛مع المسترشدين اإلرشاديةالعالقة 
 (.2011 أحسن نمو لمختلف الجوانب الشخصية )طاهر،و  لى أفضلإ

)الخرجيييي،  طليييب الخدمييية مييين ق يييل الطاليييب نفسيييهو مييين ق يييل المرشيييد اس اإلحسيييعنيييد الطلبييية  إرشيييادتظهييير الحاجييية إليييى و 
 في تنفيذ المرشد لخطته والمرتبطة بالظروف المحيطة به. التحدياتوتأتي هذه الدراسة للتعرف على أبرز  (.2010
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  مشكلة الدراسة:
س المطلوي فقط من المرشد أهم ما يميز المرشد المنظم وغير المنظم، ولي اإلرشاديةخطة تكمن مشكلة الدراسة كون ال

ن بعضيهم يشيكو مين صيعوبة تنفييذ إعداد الخطة، ولكن المطلوي هيو تنفييذ هيذه الخطية، وهيذا ميا يختليف ليدى المرشيدين، حيي  إ 
ن وال يتية المدرسيية والتعليميية المسياعدة فيي تحقييم النميو السيليم للمرشيديإحدى الوسائل التي تساهم بتعد الخطة، علما أن الخطة 

ام ومنها ما هو ميرتبط بالمهي ،التي تعيم تقدمهم المؤثرة السل ية التحدياتساعدتهم على حل مشكالتهم الدراسية، وتجاوز وم ككل،
 يندرسيييموزارة التربيييية والتعلييييم، وك فيييي ينسيييابق ينكمرشيييد نالبييياح ي، ومييين خيييالل  ميييور المالييييةوالمسيييؤوليات وترتييييب الوقيييت واأل

تمت مالحظة العديد من التحديات السل ية الميؤثرة، حيي  تيؤدي هيذه التحيديات  ،ي الجامعةللتدريب الميداني ف ينومشرف ينجامعي
، حييي  بينييت نتييائج العديييد ميين الدراسييات وجييود اإلرشيياديةالسييل ية المييؤثرة والم يقييات إلييى الحيلوليية دون تط يييم مجيياالت خطييتهم 

؛ 2015فييي مدارسيينا كمييا فييي دراسيية كييل من)القراليية،  ةاإلرشيياديتحييديات مييؤثرة وم يقييات تحييول التط يييم العملييي الفعلييي للعملييية 
Modo&Jaladin,2013 ؛George,2013.) 

 هيمططأميام تنفييذ المرشيدين لخ   ا  حياجز التيي باتيت تقيف الميؤثرة  التحيدياتتكمن مشكلة الدراسة في تسليط الضوء على و 
 :اآلتيينين عن السؤال اإلجابةي تتمثل مشكلة الدراسة فو ، اإلرشاديةسلبا  على العملية  يؤثرمما  ؛اإلرشادية

 ؟هنظر المرشد نفس من وجهةالتي تعيم المرشد  اإلرشاديةتنفيذ الخطة المؤثرة عند السل ية  التحدياتما  .1
 أمام ا  حاجز تقف  التي المؤثرة السل ية( في التحديات α=0.05حصائية عند مستوى الداللة )إهناك فروق ذات داللة هل  .2

 النوع االجتماعي للمرشد؟ تعزى الختالفلدى المرشدين في محافظة الكرك  اإلرشاديةالخطة  تنفيذ
 أهداف الدراسة:
حيديات أبرز التحديات السل ية المؤثرة عند تنفيذ الخطة وتحديد وجود فروق فيي التالدراسة إلى التعرف على  هذههدفت 

دين فيي محافظية الكيرك تعيزى الخيتالف النيوع االجتمياعي لدى المرش اإلرشاديةأمام تنفيذ الخطة  حاجزا  السل ية المؤثرة التي تقف 
 للمرشد.

 أهمية الدراسة:
والتيي يمكين  ،اإلرشياديةأهمية التطرق للكشف عن التحيديات التيي تواجيه المرشيدين وتعييم تنفييذ الخطية  فيتتم ل أهمية الدراسة  

 اإلرشيادية، كميا تكمين األهميية فيي جعيل الخطية يةاإلرشيادومسياعدة المرشيد فيي تنفييذ الخطية  من خاللهيا تجياوز التحيديات الحقيا  
 تواكب التطورات الحدي ة للمرشد التربوي.

 مصطلحات الدراسة:
 ، كميا(2000. )جابر،وتنفيذه الهدف حول بين االستجابات وتحقيمعملية تعيم وت  عوامل ف بأنها عر  : ت  المؤثرةالسلبية  التحديات

 .ب اجتيازه مزيدا  من الجهود العقلية والجسميةيتطل  ، م أو ما يعرقل تحقيم هدف  ( بأنها " كل ما يعي2011، يعرفها )العطوي 
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يحييددها المرشييد المدرسييي بنيياء  علييى النتييائج التييي  التييي ،هييي مجموعيية ميين اإلجييراءات المنظميية والمخطييط لهييا: اإلرشةةاديةالخطةةة 
كيل مجيال وحسيب األهيداف، وضيمن  فها ضيمن، حيي  ييتم ترتي هيا ووضيع أهيدااإلرشياديةيستخلصها بعيد تط ييم قائمية الحاجيات 

 (.الباح انكما عرفها .)اإلرشاديةخطة الير للحكم على مدى نجاح ايومجموعة من المع ة،نجاز محددإمواعيد 
 . اإلرشاديةالخطة  في تنفيذالمؤثرة  التحدياتمقياس الدرجة التي يحصل عليها المرشد على  :أما إجرائيا  
 ( أن المرشييدAmerican Counseling Association, 2007)رشيياد ييية األمريكييية فييي اإلتييرى الجم و  :التربةةو  المرشةةد 

ن للوصول وهم المسترشدو  ،والدعم لطال يها مساعدةال األساسية تقديم تهومهم ،شخص متخصص في اإلرشاد النفسي هو التربوي 
 وتحقيم الذات والصحة النفسية. ،بهم إلى النمو السليم

واليذين تيم تط ييم أداة الدراسية  ،ن في مدارس وزارة التربية والتعليم فيي محافظية الكيركشدون التربويون العاملو المر  :هم أما إجرائيا  
 عليهم . 

 حدود الدراسة:
 . ن في مدارس محافظة الكركالمرشديالدراسة على  تقطبالحدود البشرية:  -
 م2017م / 2016للعام  ولاأل الفصل الدراسيفي  تطبقالزمانية: الحدود  -
 . / لواء القصرغوار الجنوبية/ لواء المزار الجنوبي/ لواء األ محافظة الكركقصبة مدارس على  تطبق الحدود المكانية: -
 من أجل تحقيم أهداف الدراسة. نيالباح  تحددت بأداة الدراسة التي تم تطويرها من ق ل  الحدود الموضوعية:  -

 األدب النظر  والدراسات السابقة 
ي العصر الحالي العديد من األحداث الخارجية المرتبطة بالتطور والتقدم التكنولوجي الهائل، والتي تؤثر في ف اإلنسانيواجه 

األمير اليذي سياعد فيي الحصيول عليى الك يير مين  كافية؛ كافة النواحي السلوكية وال قافية والفكريية واالنفعاليية والتربويية والصيناعية
ع بييين المراحييل العمرييية التييي ي يشييها المعلومييات الهائليية بوقييت وجهييد قليلييين، و  هييذا مييا أدى إلييى المسيياهمة فييي ظهييور ثغييرة وتصييد 

اإلنسان، وبين المتطلبات النفسية وال يولوجية التي تعميل عليى إشيباع حاجاتيه فيي الحيياة، حيي  ينيتج عين ذلي  ظهيور العدييد مين 
 . النفسية والتربوية واالجتماعية التحدياتالمشكالت 

باتت من المهن المعاصرة التي تمتل  سمات خاصة ل نظمة التربوية الحدي ة، والتي تسهم في تقديم  رشادواإلفمهنة التوجيه 
الدعم والمساعدة للطلبة من أجل االنخرام والتكية السليم مع المحيط المدرسي، وال يتة االجتماعية، التي ي يف فيهيا الفيرد، فهيو 

، فقيط فهي لم تعد كالسابم تعتمد فقط عليى تلقيين الميتعلم للمعلوميات اإلرشاديةة التربوية الركيزة التي تستند عليها العملية التعليمي
بل امتدت لرعاية شخصيته بكافة أبعادها وجوان ها الجسدية، والعقلية، والفكرية، واالجتماعية، والتربوية، والعملية، وذلي  مين أجيل 

 (.2011ل اإلرشادي مكانة عظيمة في العملية التعلمية )الشاماني، الوصول بالمتعلم إلى مستوى نمو متكامل، لذا يمتل  العم
 كونيه جياءت مينلإلرشياد ( أن الحاجية State Board of Education,2008) المجليس التربيوي  وفيي ضيوء ذلي ، أوضيح

الة للمشكالت التي تعترض ال ،إحدى الركائز األساسية للعملية التعليمية طلبة وتواجههم، ونتيجة التي تقوم على توفير الحلول الفع 
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في العملية التعليمية، مع العميل عليى  ذل  ظهر اهتمام المؤسسات التعليمية في الوقت الحاضر بتوفير وتضمين خدمات اإلرشاد
 .اإلرشاديةإيجاد وحدات تسهم في تقديم الخدمات الفعالة والجاذبة والمعززة للعملية و  ،إرشاديةتوفير مراكز 

إمكانياته لتوضيح رأيه وفكره لآلخرين من خالل ال يتة المدرسيية التيي يتعاميل و  يعتمد على مدى قدرته فنجاح المرشد التربوي 
حيي  يعميل  ،يتوقف عند توضيح اليدور بيل علييه أن يتعيرف عليى إدراكيات وتوقعيات ادخيرين ليدوره ومكانتيه ال  أ لهمعها، فينبغي 

هيات السيل ية للوصيول إليى الكميال والنجياح فيي مهمتيه، ميع كسيب وضيمان على تنمية وتعزيز التوقعات اإليجابيية، وتعيديل االتجا
 (.Kechichian,2012ثقة ادخرين عن طريم عملهم كفريم في برنامج التوجيه واإلرشاد التربوي )

الداخليييية والخارجيييية، ونظيييام المدرسييية منهيييا التيييي تواجيييه المرشيييدين ضيييمن ال يتييية المدرسيييية فيييي  التحيييدياتهنييياك العدييييد مييين و 
والمعلمين والطلبة واتجاهاتهم نحيو اإلرشياد ورغ يتهم  اإلدارةالداخلية في مجموعات  التحدياتالشخصية، وتتم ل المؤثرة  تحدياتال

ليى العائيدة إ التحيدياتخيار  المدرسية والتيي تشيمل ال قافية والعولمية، أميا الخارجية فيي قضيايا  التحدياتفي تقديم المشورة، وتتم ل 
الشخصييية فييي  التحييدياتفيمييا يخييص ممارسيية مهنيية اإلرشيياد، وتتم ييل  ،سييةرامج والقييوانين التييي تضييعها المدر فتتم ييل فييي ال يي النظييام

 (.Low, 2009)حضرها مهارات التي يمتلكها المرشد والدورات التدري ية التي ال
التييي  اإلرشياديةبالخيدمات التيي تواجيه المرشيد والمتعلقية بياإلدارة المدرسييية فهيي عيدم إلميام الميديرين والمعلميين  التحيدياتأميا 

م بالمدرسة، باإلضافة إلى عدم قناعتهم بالعمل اإلرشادي وابتعاد المرشيد فيي عمليه المنفصيل نوعيا  ميا ى إليى جيو مين  ،تقد  مميا أد 
 (.2001التوتر والحساسية في عالقة اإلدارة والمعلم مع المرشد )الزبادي والخطيب، 

إنما تنبع من ضيعف اتصيال وليي األمير بالمدرسية، أو ، تصلة بأولياء أمور الطلبةالتي تعيم عمل المرشد والم التحدياتأما 
عييدم اهتمييام أولييياء األمييور بييالتعرف علييى المشييكالت التييي يواجههييا أبنييا هم فييي المدرسيية وخارجهييا. وهييو مييا يمكيين أن ينييتج عيين 

نيياء اجتماعييات أولييياء األمييور. وكييذل  فييكن تقصييير المرشييد فييي توضيييح دوره لييولي األميير، أو نتيجيية ممارسييات المدرسيية السييل ية أث
اعتقييياد أوليييياء األميييور بيييأن مشيييكلة أبنيييائهم الطلبييية قيييد تيييرتبط بشيييكل أو بيييبخر بمشيييكالت األسيييرة، وأن أي اضيييطراي ألبنيييائهم هيييو 
 اضطراي ل سيرة نفسيها، مميا يجعيل هيذه األسير تصياي بيالقلم والضييم واليرفم لمناقشية مشيكالت أبنيائهم أو تقيديم أيية مسياعدة

 (.2001للمرشد أو المدرسة )الزبادي والخطيب، 

 خطتيهالمرشيد التربيوي فيي تنفييذ  أميامتقيف حياجزا  أنالعامية التيي مين الممكين  التحيدياتوكذل  يواجيه المرشيد مجموعية مين 
. ولهذا فكنه هاوتنوع ، كعدم وضوح أدواره، أو النقص في المساعدين وأعمال السكرتاريا، أو ك رة وتنوع المعلومات أمامهاإلرشادية

التيي تعييم عميل المرشيد فيي الميدارس للوقيوف عليهيا، والتيدقيم بهيا، ومعرفية أسيبابها،  التحيدياتمن الضروري التعرف على هيذه 
تحيول دون  ،دون عوائيميتسينى ليه ممارسية أدواره ومهاميه  والوصول إلى الحلول المتاحة لها، ولتخفية العبء عن المرشيد حتيى

 (. 2015)القرالة ، يةاإلرشاد لخطته تط يقه

وتنفييييذها وتقويمهيييا، أن تنطليييم خطييية العميييل مييين تقصيييي  اإلرشييياديةومييين الجوانيييب التيييي ينبغيييي مراعاتهيييا فيييي وضيييع الخطييية 
الفعلية للطلبة، وتحديدها، وتصنيفها وفيم األولوييات فيي مجياالت معينية م ال )تحصييلية، انفعاليية، اجتماعيية جسيمية (،  التحديات

الفعلييية للطلبيية المسترشييدين، بحييي  تكييون مصييوغة فييي عبييارات واضييحة،  التحييدياتالعمييل ارتباطييا  وثيقييا  ب وتييرتبط نتاجييات خطيية
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تعتمد نظاما  مين التقيويم التكيويني والتغذيية الراجعية مين و  وللمسترشد دور فعال في تخطيط خطة العمل للمرشد وتنفيذها وتقويمها،
)أبييو  اإلرشيياديةنجيياح الخطيية وجييدولها الزمنييي ميين سييمات  وشييموليتها رشيياديةاإلأجييل التنفيييذ الفعييال للخطيية، ومرونيية خطيية العمييل 

 (. 2013أسعد، 

ومنهيا خاصية بظيروف  ،وذلي  بحسيب مصيدرها، فمنهيا خاصية للمرشيدين التحيدياتالعدييد مين  اإلرشياديةتواجه الخطة كما و 
تقيف حياجز أميام  التحيدياتلتي تؤدي إلى إيجاد ( وا2016معوقات ما أشار إليها الخوالدة )وال التحدياتالمدرسة، ومن أبرز هذه 

، وتقسيم إليى اإلرشياديةوتؤثر على سير الخطة لدى المرشدين، والتي من شأنها الحيلولة دون تنفيذ الخطة  اإلرشاديةتنفيذ الخطة 
يييادة أعييداد الطلبيية ، وز اإلرشيياديةالعديييد ميين المجيياالت منهييا مييا يتعلييم بالمرشييد الطالبييي وميين ضييمنها عييدم بيييان دوره فييي العملييية 

 .اإلرشاديةمما يشكل صعوبة في سير العملية  ؛بشكل ك ير
عيداد للمرشييدين، وعييدم تييوافر دورات تدري ييية اإلشيرافية للمرشييدين التييي تييؤثر علييى ضييعف اإلأ ن   (2016أشييار الشييرعة ) كميا

ود ليديهم بأهميية هم ونقيص اليوعي الموجيومخياوف ،في المجال المتعلم بالطلبية أنفسيهم عمل المرشد، وكما وتظهر المجاالت أيضا  
مجيال ، وهيو ميا سي م ذكيره عليى مجيال  خيرمييؤثر ومين ثيم كيل ذلي   يواجه العمل اإلرشادي؛ ا  تحديالمرشد المدرسي؛ مما يشكل 

ت ، م يل: عيدم اهتميام ادبياء بمشييكالأسيرية خاصية بأسيرة الطالييب التحيدياتكميا أشييار إليى المرتبطية بالعمليية التربويية،  التحيديات
نقيص اليوعي النفسيي ليدى أوليياء األميور،  ( أن2014أشيار السويسيي )، وعدم التواصل ما بين أوليياء األميور والمدرسية، و أبنائهم

كالمعوقييات التييي  اإلرشيياديةلعملييية علييى ا التحييدياتب أيضييا  خييوف ميين اسييتدعاء ولييي أمييره، وأشييار إلييى حييي  يظهيير عنييد الطاليي
أخييرا و  أهميية العميل اإلرشيادي فيي المدرسية.دم إظهيار التعياون الكيافي واإليميان الحقيقيي بفيي المدرسية، وعي يتس ب بها المعلميون 

التركيز عليى  االنتباه ل مور المالية من م ل، و المرشد التربوي  عدم رغبة المعلمين بالتعاون مع أن  إلى ( 2008أشار القحطاني )
ي يأخيذه المرشيد يحيتم ذل  اعتقادا  منهم أن األجر الميادي األعليى اليذو  المرشد ومحاولة عدم مد يد العون؛ العالوة التي يتقاضاها

وعليى  ،باتت خطيرة  على العمل اإلرشيادي اإلرشاديةن كل ما س م ذكره من المجاالت التي تحد من العملية عليه العمل وحده، إ
 اد العمل اإلرشادي المنتظم داخل المدرسة.عم ت عد  التي  اإلرشاديةرأسه الخطة 
 اسات السابقة:الدر 

الطالع على العديد من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع الدراسة؛ مين أجيل إعطياء خلفيية وافيية، واسيتفادة جاء ا
في دراساتهم لتشكيل بعم المنطلقات التي يمكن ال ناء عليها، ومن هذه الدراسات العربيية  ن الموضوعات التي أثارها الباح ون م

 عرضها ما يلي: واألجن ية التي تم
 , .,Anagbogu., Nwokolo,. , Anyamene) نييياج و ونوكوليييو وانييييامين وانيمج ليييو ويمسيييولكيأ تنييياول

Anyachebelu, & Umezulike, 2013 المهنية لممارسة اإلرشاد في حل مشكالت الطلبة  التحديات( دراسة هدفت إلى بيان
( مرشدا  من المدارس االبتدائيية. واعتميد الباحي  441نت عينة الدراسة من )نام را. تكو أعند مرشدي المدارس االبتدائية في والية 

ميينهج المسييح الوصييفي، واسييتخدم فييي الدراسيية االسييتبانة كييأداة لجمييع ال يانييات، التييي أعييدها البيياح ون، فييي حييين ا سييتخدمت النسييبة 
ية ميؤثرة، ومشيكالت مهنيية فيي تقيديم المشيورة سيل  عواميلالمتوية واختبار )ت( لتحلييل ال يانيات. وكشيفت نتيائج الدراسية أن هنياك 
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للمرشدين أنفسهم. باإلضافة إلى ذلي ، فقيد اتفيم جمييع المستشيارين فيي  وهذا عائد للطلبة وحل مشكالتهم في المدارس االبتدائية،
 جميع ال نود المدرجة في االستبانة على كيفية ممارسة تقديم المشورة للطلبة.

رشاد. أجريت الدراسية المهنية لممارسة اإل التحديات( إلى تقييم Modo & George,2013) مودو وجور  دراسة وأشارت
ليى أن المرشييدين قييد تييأخروا فيي اسييتخدام تكنولوجيييا المعلومييات ، وقييد توصيلت نتييائج الدراسيية إفيي الواليييات المتحييدةفيي والييية أكييوا 

الضيروري العميل  . وكانيت توصييات الدراسية أنيه مينيةاإلرشيادواالتصاالت، الذي شكل تحيديا  وحيال دون تقيدمهم فيي ممارسياتهم 
 ن من خالل توفير برامج تدري ية لتنميية قيدرات المرشيدين، وعميل ورل عميل، وتنظييم نيدوات ودورات؛ لزييادةعلى تطوير المرشدي

   كفاءة المرشدين وتمكينهم وتعزيزهم.
الرئيسية التيي تواجيه مرشيدي الميدارس.  التحيديات( إليى معرفية بييان Mushaandja,2013) موشياندجي وهدفت دراسة

( مدرسية ابتدائيية  18( مرشدا  من ) 49أجريت الدراسة في نامي يا، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، وتكونت العينة من)
ارس فيي الميد التحيدياتو ليى أن المرشيدين يواجهيون العدييد مين المشيكالت إوثانوية في ثالث مناطم. وقيد توصيلت نتيائج الدراسية 

؛ وذلييي  ألن الوقيييت كليييه ييييذهب فيييي تيييدريس الميييواد اإلرشييياديةاالبتدائيييية وال انويييية، وأهمهيييا عيييدم تيييوافر وقيييت مناسيييب لممارسييياتهم 
التي تقلل من قدرتهم على التصدي الحتياجات الطلبة  اإلرشاديةاألكاديمية. وهنال  العديد من المرشدين الذين يفتقرون للمهارات 

، اإلرشياديةفاءة. وكانت توصيات الدراسة أنه يجب تخصييص وقيت كياف  للمرشيدين للتحسيين مين قيدراتهم النفسية واالجتماعية بك
   وتحت إشراف مديري المدارس.

والحييواجز التييي تواجييه المرشييدين التربييويين فييي  التحييديات( إلييى التحقيييم ميين Jaladin,2013) جيياالدين وهييدفت دراسيية  
يت الدراسة في ماليزيا، وقد استخدمت المنهج التحليلي الوصفي، وقد تكونت عينية الدراسية ممارسة اإلرشاد المتعدد ال قافات. أجر 

والحيواجز التيي تواجيه  التحيدياتمرشدا  تربويا  ذوي كفاءات عالية. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هنال  العديد من  (12من )
: عييدم التحييدياتالمتعييدد ال قافييات فييي المييدارس. وميين أهييم هييذه المرشييدين التربييويين، والتييي تحييول دون تط يييم ممارسييات اإلرشيياد 

والييذي يييؤدي إلييى تراجييع مسييتواهم اإلرشييادي؛ ممييا ال  قييدرات المرشييدين وإمكانيياتهم وتطويرهييا، تييوفر بييرامج ونييدوات ودورات لتييدريب
يشييكل حيياجزا  يمنييع الممارسييات  يحقييم متطلبييات الطلبيية النفسييية واالجتماعييية واحتياجيياتهم. وت ييين أن السييياق السياسييي فييي ماليزيييا

 المتعددة ال قافات في المدارس. اإلرشادية
 التعليق على الدراسات السابقة: 

التي تواجه المرشد، وهذا ما أظهرته  التحدياتلتعرف إلى أهم يالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة تركيزها على ا
المهنيية لممارسية اإلرشياد لحيل  التحيدياتفيي بييان ( Mushaandja,2013 ؛Anagbogu et al,2013كل من: ) نتائج دراسة

سيل ية ميؤثرة، ومشيكالت مهنيية فيي تقيديم المشيورة  عواميلمشكالت الطلبة عند مرشدي المدارس. وكشفت نتائج الدراسة أن هناك 
إلرشيياد، وقييد المهنييية لممارسيية ا التحييديات( تقييييم Modo & George,2013، كمييا أظهييرت دراسيية )للطلبيية وحييل مشييكالتهم

توصلت نتائج الدراسة إلى أن المرشيدين قيد تيأخروا فيي اسيتخدام تكنولوجييا المعلوميات واالتصياالت اليذي شيكل تحيديا  وحيال دون 
 . اإلرشاديةوالذي أثر على ممارساتهم  ،متقدمه
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تنفيذ في  التحدياترس ، وبالوقت نفسه تدتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تربط المتغيرين معا  و 
لم يتم التطرق له من ق ل، وهو ما لم يس م دراسته في أي من الدراسات  ها موضوعا  بعد   ؛المرشدينلدى  اإلرشاديةة الخط

 .نالباح ي السابقة حسب علم 
إلييى  فييي ضيوء عيرض الدراسييات السيابقة مين تليي  الجهيود فيي عييدة مجياالت، يمكين إجمالهييا فيي االهتيداء الباح ياناسيتفاد و 

بعييم المصييادر العربييية واألجن ييية التييي تناولييت موضييوع البحيي ، وصييياغة منهجييية الدراسيية، وتحديييد المتغيييرات الرئيسيية والفرعييية 
تحدييد الوسيائل اإلحصيائية التيي تالئيم معالجية  للدراسة ومدى العالقة بينهما، واالستفادة منها في موضوع الدراسة الحالية، وأيضيا  

 لية ومعلوماتها.بيانات الدراسة الحا
 الطريقة واإلجراءات

 متِه لموضوع الدراسة. ءنظرا  لمالتم استخدام المنهج الوصفي 

 مجتمع وعينة الدراسة:

حصائية ( حسب إ145الكرك، والبالغ عددهم )والمرشدات في محافظة  المرشدينوقد تكون مجتمع الدراسة من جميع 
من  ا  ( مرشد54 حي  تكونت عينة الدراسة من )(، 2016/2017لعام الدراسي )التربية والتعليم في محافظة الكرك، ل مديريات
إلى من خالل العودة  ،اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة ،( مرشدة28)و ،( مرشدا  26منهم ) مدارس محافظة الكرك، مرشدي

 .ي كل مديرية من المرشدين%( من المرشدين ف37خذ ما نس ته )أو  ،ربعة في الكركمديريات التربية والتعليم األ

 أداة الدراسة وإجراءاتها: 
 :اإلرشاديةالخطة  في تنفيذ التحدياتمقياس 
في مدارس محافظية  تربوي لدى المرشد ال اإلرشاديةلخطة ل التحدياتمقياس كأداة رئيسة للتعرف على ال الباح ان استخدم 

الخطييية فيييي  التحيييدياتعليييى األدي النظيييري المتعليييم بموضيييوع فقراتهيييا مييين خيييالل االطيييالع  بتطيييوير الباح يييان الكيييرك، حيييي  قيييام 
 Ajowi and( ودراسية )Anagbogu et al,2013) ( ودراسية2014دراسية السويسيي )ومنهيا  ،واالسيتعانة ببعضيها، اإلرشادية

Simatwa,2010) ( ودراسةModo & George,2013 حي  تكون المقياس من )وإعيداد وصيياغة السيتة المجياالت الرئيسية ،
 التالي:وصياغتها على النحو فقرات التي يتضمنها كل مجال ال

 فقرات. 5 لمرشد نفسهل العائدة التحدياتمجال  .1
 فقرات. 5 لمعلمالعائدة ل التحدياتمجال  .2
 فقرات. 5 الطلبة العائدة التحدياتمجال  .3
 فقرات. 5 والقوانين والسياسات لإلدارةالعائدة  التحدياتمجال  .4
 فقرات. 5ولياء األمورالعائدة أل التحدياتمجال  .5
 فقرات. 5المرتبطة باإلمكانات المدرسية  التحدياتمجال  .6
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، اإلرشياديةالخطية مؤثرة في تنفييذ سل ية عوامل بحي  تدلُّ الدرجة المرتفعة على وجود  المقياس عبارات وصيغت جميع
لتيدريج )ليكيرت( الخماسيي. حيي  تيم  وفقيا   ،اإلرشاديةالخطة مؤثرة في تنفيذ سل ية عوامل الدرجة المنخفضة على قلة وجود  وتدل

( . ليختيار المسيتجيب إحيداها ك يرة جيدا ، ك ييرة، متوسيطة، ضي يفة، ال تتيوافر( الخماسي التدر  )Likertاستخدام مقياس ليكرت )
 حسب تقديره.

فقد تم التأكد من  ؛عينتهاوللتأكد من مناسبة المقياس ألهداف الدارسة و  أبعاد. ستة( فقرة، و 30وبذل  فقد تكون المقياس من )
 الخصائص السيكومترية.

 التأكد من الخصائص السيكومترية لألداة: 
 الصدق الظاهر   -1

( من أعضاء هيتة التدريس وذوي االختصاص في جامعة مؤتة، من 8تم عرض األداة بصورتها األولية على )  
ح الصياغة، وانتماء الفقرات ل داة، ومناس تها لل يتة المتخصصين في اإلرشاد وعلم النفس، وطلب منهم إبداء الرأي بوضو 

( محكمين؛ للحكم على صالحية الفقرات، وبناء 6األردنية، وإبداء أي مالحظات تتعلم بالحذف أو اإلضافة، وتم اعتماد إجماع )
ن المحكمين، باإلضافة %( فأك ر بي80( عبارة باالستبانة، حي  نالت نسبة اتفاق )30اإلبقاء على )على رأي المحكمين؛ تم 

إلى أنه تم إعادة الصياغة اللغوية والنحوية للعديد من ال بارات وفقا  للمالحظات والمقترحات المتعلقة باللغة؛ وعليه يمكن 
 االطمتنان على توافر الصدق الظاهري لالستبانة أو صدق المحكمين.

 صدق البناء الداخلي -2
 التحدياتتم حساي معامالت االرتبام بين أداء أفراد عينة الدراسة االستطالعية على كل فقرة من فقرات مقياس   

في  ة( مرشدا  ومرشد30والبالغ عددهم ) ،من خالل تط يم المقياس على أفراد العينة االستطالعية، والدرجة الكلية للمقياس
الدرجة و **(، 0.68الدرجة الكلية والفقرات )، وقد بلغ معامل االرتبام بين جتمعخار  عينة الدراسة وداخل الم ،محافظة الكرك

 التحديات، و **(0.62) لمعلمالعائدة ل التحديات، **(0.51) نظر المرشد نفسه ةمن وجه التحديات كما يلي: ألبعادالكلية مع ا
ولياء أل العائدة التحديات**(، و 0.68)والسياسات  العائدة لإلدارة والقوانين التحدياتو  ،**(0.46) لطلبةالعائدة لالمؤثرة 

 مما يدل على تمتع المقياس بصدق بناء داخلي. ؛**(0.62) المرتبطة باإلمكانات المدرسية التحديات**(، و 0.62)األمور
 ثبات أداة الدراسة

التجانس الداخلي بتط يم معادلة تم تقدير ثبات المقياس على أفراد العينة االستطالعية وذل  باستخدام حساي ال بات بطريقة 
 ( ثبات األداة 1(. وي ين جدول )Cronbach Alphaألفا )كرونباخ 

 المقياس من خالل كرونباخ الفا ( ثبات1جدول )
 لفاأةيمة كرونباخ  عدد الفقرات المجال

 %79 5 لمرشد نفسهالعائدة ل التحديات
 %80 5 لمعلمالعائدة ل التحديات
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 %79 5 طلبةلالعائدة ل التحديات
 %80 5 إلدارةالعائدة ل التحديات

 %79 5 ولياء األمورالعائدة أل التحديات
 %80 5 المرتبطة باإلمكانات المدرسية التحديات

 %93 30 المقياس ككل 
مميا ييدل عليى %(؛ 60جاالت الدراسة جاءت بقيمية تزييد عليى )لفا لجميع مأن ةيمة معامل أنستنتج من المخرجات السابقة 

 ك ر ألداة القياس.أوكلما ارتفعت ةيمة هذا المعامل دل ذل  على ثبات  ،قويةكانت  األستلة درجة االتساق الداخلي إلجابات نأ
 المحك المستخدم في الدراسة :
تيم حسياي الميدى لمسيتويات االسيتجابة  ؛عليى كيلِ  عبيارات المقيياس اإلرشاديةالخطة في  التحدياتوللحكم على درجة 

 0.80، كيان نياتج القسيمة = ( ٥)اليذي يسياوي رشيادي معوقيات العميل اإلوبتقسيم المدى على عدد درجات تقيدير  ،( ٤)وهو = 
 (.2كما بالجدول) اإلرشاديمعوقات العمل وبذل  أصبح م يار الحكم على درجة  ؛وهو يم ل طول الفتة(، 

  اإلرشاديةالخطة  التحديات( م يار الحكم على 2جدول ) 
 المتوسط الدرجة
 (2.33)إلى أقل من  (1)من  ض يفة
 (3.66)إلى أقل من (2.34)من  متوسطة
 (5)إلى (3.67)من  مرتفعة

 :تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها
 لدى المرشدين في محافظة الكرك؟ اإلرشاديةالخطة  مام تنفيذأ ا  حاجز التي تقف  التحديات أبرزما  :ولالسؤال األ 

 أدناهيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية كما هو موضح إ تم األول:عن السؤال  لإلجابة
 اإلرشاديةالخطة  في تنفيذ المؤثرة للتحديات المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية:  (3جدول)

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 الدرجة الترتيب

 متوسطة 3 0.54 3.54 نفسه لمرشدالعائدة ل التحديات
 متوسطة 4 0.45 3.19 لمعلمالعائدة ل التحديات
 متوسطة 5 0.54 3.08 لطالبالعائدة ل التحديات
 متوسطة 2 0.43 3.60 العائدة لإلدارة والقوانين والسياسات التحديات
 مرتفعة 1 0.54 3.69 مورولياء األالعائدة أل التحديات
 متوسطة 6 0.57 2.83 إلمكانات المدرسيةالعائدة ل التحديات
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 متوسطة -- 0.36 3.29 الكلي
وبمتوسط  ،مرتفعة وبدرجة ،ولىقد جاءت في المرتبة األ العائدة ألولياء األمور التحديات( أن 3يالحظ من الجدول)

درجة وبالعائدة لإلدارة والقوانين والسياسات،  التحديات(، وتلتها في المرتبة ال انية 0.54وانحراف م ياري ) ،(3.69حسابي )
في  العائدة لإلمكانات المدرسية التحدياتجاءت في حين (، 0.43( وانحراف م ياري )3.60وبمتوسط حسابي ) ،متوسطة

المتوسطات الحسابية كما تم حساي  (،0.57( وانحراف م ياري )2.83وبمتوسط حسابي ) ،وبدرجة متوسطة ،خيرةالمرتبة األ
 يلي:واالنحرافات الم يارية لفقرات كل مجال كما 

 نفسهالعائدة للمرشد  التحدياتلمجال ل ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية4جدول )
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 الم ياري 

درجة  الرتبة
 االنطباق

 مرتفعة 1 0.92 3.79 .التربويين للمرشدين اإلشرافيقلة التدريب  5
 متوسطة 2 0.79 3.59 .يناختالف التخصصات الدراسية للمرشد 4

3 
العملية التي تساعدني في العملية  اإلرشاديةقلة المراجع 

 .اإلرشادية
 متوسطة 3 1.20 3.50

 متوسطة 4 0.92 3.48 .اإلرشاديةعدم وضوح دور المرشد في العملية  1
 متوسطة 5 0.89 3.33  .مما يشكل صعوبة في العمل ؛عداد الطلبةأ زيادة  2

 متوسطة --- 0.54 3.54 .نفسهائدة للمرشد الع التحديات 
( التي تنص على قلة التدريب اإلشرافي للمرشدين التربويين." في المرتبة األولى، 5( أن الفقرة )4يظهر من الجدول )  

ذل  لتكلفة للمرشدات؛ و  ميدانيا   ذل  إلى أن المدرسة ال توفر تدريبا   الباح انوبدرجة انطباق. ويعيد  (،3.79وبمتوسط حسابي )
التدريب المادية؛ حي  إن اإلدارة المدرسية ال توفر اإلمكانات المادية للمرشدين لممارسة التدريب الميداني، كما أن زيادة أعباء 
المرشد وك رة األعمال داخل جدول أعماله اليومي يعمل على صعوبة تفرغ المرشد في ممارسة التدريب الميداني؛ حي  إن 

يساعد المرشد على اكتساي الخ رات المالئمة لحل مشكالت الطلبة بمرونة وسهولة. وجاء في المرتبة األخيرة التدريب الميداني 
(، وبدرجة انطباق 3.33(، والتي تنص على " زيادة أعداد الطلبة؛ مما يشكل صعوبة في العمل،" وبمتوسط حسابي )2الفقرة )

، وأهمية اإلرشاديةجاهدة على توضيح دور العملية  ها اإلداري تعمل دائما  ذل  إلى أن المدرسة وكادر  الباح انمتوسطة. وي عيد 
المرشدين التربويين وعملهم داخل المدرسة، كما أن تخصص اإلرشاد داخل الجامعات ي ين للمرشدين مدى أهمية أدوارهم 

(، واختلفت مع دراسة Kristin, et al, 2010داخل المدرسة وأثرها على الطلبة. وتتفم هذه النتيجة مع نتائج دراسة ) اإلرشادية
 (.2014السويسي )
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 لمعلمعائدة لال التحدياتمجال لل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية 5جدول )

 الرقم
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 درجة االنطباق الرتبة

 متوسطة 1 0.73 3.63 مفاهيم المعلمين الهدامة للذات للمرشدين. 3

 متوسطة 2 0.84 3.55 .تدني الرغبة لدى المعلمين للتعاون مع المرشد التربوي  1

 متوسطة 3 0.39 3.18 الفهم الدقيم لط يعة عمل المرشد التربوي.عدم  2

 متوسطة 4 0.69 2.83 .تقليل أهمية اإلرشاد المدرسي 4

 متوسطة 5 0.72 2.76 .للمرشد التربوي  عدم تحويل الطلبة المحتاجين 5

 متوسطة  0.45 3.19 لمعلمالعائدة ل التحديات 

مرتفعة ومتوسطة ضمن مجال معوقات العمل  ( أن المتوسطات الحسابية لفقرات الدراسة جاءت5يظهر من الجدول )  
اري (، وبانحراف م ي3.35اإلرشادي التي تعود على المعلم. وجاء المتوسط الحسابي الكلي بدرجة انطباق متوسطة بلغت )

" في المرتبة األولى، عدم الفهم الدقيم لط يعة عمل المرشد التربوي ( التي تنص على " 2(؛ حي  جاءت الفقرة )0.65)
ذل  إلى أن المعلمين بط يعة عملهم ليس لديهم أي خ رة  الباح ان( ، وبدرجة انطباق مرتفعة. ويعيد 3.99وبمتوسط حسابي )

من ناحية المهارات التدريسية داخل  ؛ وذل  ألن ما تعلمه داخل الجامعات كاناديةاإلرشومعرفة عن عمل المرشد وأعمالهم 
(، والتي تنص على " عدم تحويل الطلبة المحتاجين للمرشد التربوي"، 5الغرفة الصفية فقط. وجاء في المرتبة األخيرة الفقرة )

ى أن المعلم واإلداريين داخل المدرسة دائما ما ذل  إل الباح ان(، وبدرجة انطباق متوسطة. وي عيد 2.46وبمتوسط حسابي )
ينصحون الطلبة باللجوء إلى المرشد؛ وذل  لحل مشكالتهم؛ لما للمرشد من خ رات واسعة تمكنهم من حل مشكالت الطلبة. 

 (.2012(، ودراسة التكروني )Chao, 2010واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة)

 عائدة للطلبةال التحدياتمجال لل نحرافات الم يارية( المتوسطات الحسابية واال6جدول )

 الرقم
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 درجة االنطباق الرتبة

 متوسطة 1 0.83 3.29 في المدرسة. الفهم الحقيقي ألهمية المرشد التربوي عدم  4
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 وسطةمت 2 0.85 3.26 .لمكتب اإلرشاد المدرسي بالذهايالطلبة تدني رغبة  5

 متوسطة 3 0.59 3.05 .اإلرشاديةعدم اهتمام الطلبة بأهمية العملية  1

 متوسطة 4 0.60 3.02 .من المرشد التربوي  الطلبةاالجتماعي لدى  خوفال 2

3 
وظيفة لمرشد التربوي لط يعة الحقيقي  الطلبة إدراكعدم 

 متوسطة 5 0.88 2.78 .بالمدرسة

 متوسطة  0.54 3.08 .العائدة للطلبة التحديات 

( التي تنص على " عدم الفهم الحقيقي ألهمية المرشد التربوي في المدرسة" 4( أن الفقرة )6يظهر من الجدول )  
" عدم  ( والتي تنص على3(، وبدرجة متوسط، في حين جاءت الفقرة )3.29جاءت في المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي )

المرشد التربوي بالمدرسة " في المرتبة األخيرة، وبدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي  اإلدراك الحقيقي من الطلبة لط يعة وظيفة
ذل  إلى أن الطلبة يعتقدون أن ما يتكلمون به من مشكالت أمام المرشد قد يتسري إلى أولياء أمورهم  الباح ان(. ويعزو 2.78)

ام المرشد. كما أن المدرسة بدورها ت قف وتوعي الطلبة وإلى زمالئهم داخل المدرسة؛ وبذل  فكنهم يتجن ون ال وح بمشكالتهم أم
من خالل عمل ورشات وندوات لتوضيح أدوار الطلبة وأهميتها في سير العملية التعليمية بنجاح. وتتفم هذه النتيجة مع نتائج 

 (.Ajowi & Simatwa,2010دراسة )

 دارة والقوانين والسياسات إلالعائدة ل اتالتحديمجال ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية 7جدول )

 الرقم
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 الرتبة
درجة 
 االنطباق

 مرتفعة 1 0.77 3.96 .ضعف التواصل بين المرشد واإلدارة والطلبة 2

 مرتفعة 2 0.89 3.87 .اإلرشاديةبأهمية العملية  المديريننقص وعي  1

 مرتفعة 3 0.85 3.81 رسة إداري فقط.أغلب عملي في المد 5

4 
االستتناس برأي المرشد فيما يخص الطلبة في عدم 

 متوسطة 4 0.78 3.65 مجالس األقسام .

 متوسطة 5 0.73 3.14 تكليفي بأعمال إدارية مما يعيم عملي اإلرشادي. 3
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 متوسطة --- 0.43 3.60 .دارة والقوانين والسياساتإلالعائدة ل التحديات 

( التي تنص على " ضعف التواصل بين المرشد واإلدارة المدرسية والطلبة." قد 2( أن الفقرة )7يظهر من الجدول )  
(، وجاء في المرتبة 0.77(، وبانحراف م ياري )3.96جاءت في المرتبة األولى، وبدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

(، وبدرجة 3.14إدارية مما يعيم عملي اإلرشادي"، وبمتوسط حسابي ) (، والتي تنص على " تكليفي بأعمال3األخيرة الفقرة )
ذل  إلى أن عمل المرشدة األساس هو إرشاد الطلبة وحل مشكالتهم حسب عينة الدراسة،  الباح انانطباق متوسطة. ويعيد 

ليس بالشكل الكامل. وتتفم هذه  وليست األعمال اإلدارية رغم أنه من الممكن أن تساعد المرشدة بتغطية أدوارها اإلدارية، ولكن
 (.2008النتيجة مع نتائج دراسة القحطاني)

 العائدة ألولياء األمور التحدياتمجال ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية 8جدول )

 الرقم
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

 درجة االنطباق الرتبة

3 
أولياء و  ية بين المرشدضعف التواصل وتشاركيه المسؤول

 مرتفعة 1 0.59 4.02 .األمور

4 
الفهم الحقيقي لدور التربوي للمرشد لدى أولياء نقص 
 مرتفعة 2 0.94 3.83 األمور.

 مرتفعة 3 0.53 3.55 عدم وجود تعاون مع المرشد التربوي. 5

 متوسطة 4 0.68 3.41 عدم اهتمام ادباء بمشاكل أبنائهم. 1

2 
ألولياء  اإلرشادي مدوره بتوضيح شدينعدم ةيام المر 

 متوسطة 5 1.02 3.16 األمور وعدم توضيحه لهم.

 مرتفعة  0.54 3.69 العائدة ألولياء األمور التحديات 

المسؤولية بين المرشد وأولياء  ي تنص على " ضعف التواصل وتشاركية( الت3( أن الفقرة )8يظهر من الجدول )  
(، وبدرجة انطباق مرتفعة. ويعيد 0.59وانحراف م ياري ) ( ،4.02بة األولى، وبمتوسط حسابي )األمور " قد جاءت في المرت

ما تتكاثر عليهم مشكالتهم وظروفهم الحياتية؛ مما يشكل ع تا لديهم بأن يتواصلوا مع  ذل  إلى أن أولياء األمور غالبا   الباح ان
(، والتي 2أي فائدة بتواصلهم. وجاءت في المرتبة األخيرة الفقرة )المدرسة والمرشدين داخل المدرسة؛ بحي  إنهم ال يجدون 
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( 3.16تنص على " عدم ةيام المرشدين بتوضيح دورهم اإلرشادي ألولياء األمور وعدم توضيحه لهم " ،وبمتوسط حسابي )
للوصول  المهنية خططا   ما يضع من ضمن خططه التربوي دائما  ذل  إلى أن المرشد  الباح انمتوسطة. ويعيد  ،وبدرجة انطباق

. وتتفم  الطلبةمن خالل التعاون بينهم، والوصول إلى حلول جذرية تفيد  اإلرشادية، ودمجهم بالعملية الطلبةإلى أولياء أمور 
 (.2011هذه النتيجة مع نتائج دراسة فنطازي)

 مكانات المدرسيةالعائدة لإل التحدياتمجال ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم يارية ل9جدول )

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

درجة  الرتبة
 االنطباق

 متوسطة 1 0.80 3.13 . للمساعدين في عملهالمرشد التربوي افتقار  5

 متوسطة 2 0.90 2.98  توفر االختبارات النفسية في المدرسة. عدم 4

 متوسطة 3 1.07 2.52 . مدرسةفي ال خاصة بالمرشدتوفير غرفة إرشادية عدم  1

2 
المراجع للمرشد أو  اإلرشاديةفير السجالت عدم تو 

 4 1.05 2.41 أبحاثه. إلعدادالالزمة 
 متوسطة

 منخفضة 5 0.87 2.14 عدم وجود قاعة خاصة الستقبال أولياء األمور. 3

 متوسطة --- 0.57 2.83 العائدة لإلمكانات المدرسية التحديات 

" جاءت في افتقار المرشد التربوي للمساعدين في عمله( التي تنص على " 3( أن الفقرة )9دول )يظهر من الج  
( في المرتبة األخيرة، وبدرجة 3( ، وبدرجة انطباق متوسطة، في حين جاءت الفقرة )3.13المرتبة األولى، وبمتوسط حسابي )

حة المدرسة ال تكفي لتخصيص غرفة الستقبال أولياء ذل  إلى أن مسا الباح ان(، ويعزو 2.14منخفضة، وبمتوسط حسابي )
القاعة داخل المدرسة، لذا تجد المدرسة أنه ال داعي لهذه  األمور، كما أن أولياء األمور ال يترددون إلى المدرسة بصورة مستمرة؛

ة مخصصة للمرشد وبحسب المدارس التابعة لمحافظة الكرك التي تعد من ضمن عينة الدراسة فكن كل مدرسة بداخلها غرف
( ودراسة 2008الطالبي، تساعده على إتمام عملية اإلرشاد الطالبي. وتتفم هذه النتيجة مع نتائج دراسة القحطاني)

(Anagbogu et al,2013.) 

لدى المرشدين في محافظة الكرك باختالف  اإلرشاديةالخطة  مام تنفيذأ ا  حاجز التي تقف  التحدياتالسؤال الثاني: هل تختلف 
 لنوع االجتماعي ؟ا
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 (:10لإلجابة عن السؤال تم استخدام اختبار )ت( لعينيتين مستقلتين كما في الجدول)

 (10جدول)

لدى المرشدين في  اإلرشاديةالخطة  مام تنفيذأالتي تقف كحاجز  التحدياتاختبار )ت( لعينيتين مستقلتين لداللة الفروق في 
 ي لمتغير النوع االجتماع محافظة الكرك تبعا  

النوع 
 االجتماعي

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 الم ياري 

مستوى 
 الحرية

 الداللة ةيمة)ت(

 52 0.35 3.24 26 ذكور
-0.953 0.345 

 0.36 3.33 28 إناث
التيي تقيف التحيديات  ( فييα≤0.05)عنيد مسيتوى الداللية  ( عدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية9يت ين من الجدول)

وجيود فيروق فيي المجيال عيدم ت يين لدى المرشدين في محافظة الكرك، تعزى للنوع االجتمياعي  اإلرشاديةتنفيذ الخطة  أمام ا  حاجز 
 الكلي.

ويمكن عزو عدم وجود فروق في المجال الكلي إلى وجود تشابه بين مدارس الذكور واإلناث، فيما يتوفر من إمكانات 
، ويمكن عزو هذه النتيجة إلى بالنسبة للذكور واإلناث أساليب التنشتة بينهم جميعا   وتجهيزات، كما أن أولياء األمور ذاتهم تتشابه

سواء من حي  ضغط الوقت  ،الجنسين بين المرشدين وخاصة لوجود مشاكل متشابهة لكل من المرشدين والمرشدات تشابهوجود 
مع المرشدات في الظروف أك ر  يتشابهون  المرشدينكما أن ، و التعامل مع الطلبة أو ك رة المسؤوليات والمهام الواقعة عليهمأ

؛ لذا أشارت النتائج إلى أن المرشدين من الذكور االقتصادية والرواتب والمهام والمسؤوليات المطلوبة منهم وط يعة العمل
 لوجود التحديات المختلفة بطريقة متشابهة للمرشدات.استجابوا 

   التوصيات:

 بجملة من التوصيات كانت أهمها: ثانالباحمن خالل تلك النتائج خرج 

المرشدين  تواجهالتي  التحدياتر لتخفية أث ؛للمرشدين في مدارس محافظة الكركمك فة  عداد برامج تدري يةالعمل على إ  -1
 وطرق التعامل معها.  ،مدارسالالتربويين في 

 المدرسة. ينهم وبين مرشديية الجهود فيما بوذل  لتك  ؛الطلبة بأي طريقة ممكنة أمورأولياء  إلىالوصول  -2
 . اإلرشاديلتجنب وجود معوقات العمل  ؛دارية داخل المدرسةالتعاون مع الهيتات اإل -3
 لى المرشدين في حال مواجهتهم مشكلة ما.إب  الوعي للطلبة بأهمية اللجوء  -4
 المعلمات بأهمية أعمال المرشد داخل المدرسة.المعلمين، و ت قية  -5
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 المقترحات: 

 :الحالية الدراسة إليه توصلت ما حوث في ضوءب إجراء يقترح

 ردنية الهاشمية.داخل مدارس المملكة األ ،اإلرشادي العملمؤثرة في سل ية عوامل مقارنة لمستوى وجود  دراسة -
 .، وتنمية طرق التواصل مع المد رسالطلبةوتقليل مشكالت  اإلرشاديةالعالقة بين ال رامج  دراسة -
 من نتائج الدراسة. مدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم للتحقمال في مماثلة دراسات إجراء -
 ،ن والمعلمينيدرايواإل واصل مع جميع الكوادر المدرسةستراتجيات التإجراء دراسات وبرامج إرشادية من شأنها تنمية إ -

 لمرشد التربوي بالمدرسة. لل يان الدور الحقيقي 
التي قد تنشأ  التحدياتلتحقيم  ؛توثيم الصلة بين األسر والمرشد التربوي نها راء دراسات وبرامج إرشادية من شأجإ -

 بس ب األسر.
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