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 الثالث لكلية اآلداب والعلوم مسالته  يلو دالالمؤتمر العلمي 

 جـــــــــــــــــــــــامعة المــــــــــــــــــــــــرقب 

 الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفسي في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظره 

 إعداد : 

 اإلرشاد وعلم النفس /كلية اآلداب / جامعة عمر المختار.راف اهلل بوشعرايه  الدرسي: أستاذ مساعد بقسم  الدكتور:

 تجديده أبوسيف أحمد: محاضر بقسم التربية وعلم النفس / كلية اآلداب / الجامعة األسمرية اإلسالمية. األستاذة :

 ملخص البحث:

فسدددي  دددي يهددددف البحددددددددددددددددددددددل الحدددالي إلددد  التعدددرف علددد  الادددعوباا التدددي تواجددده األخادددا ي الن  
مدارس التعليم األساسدي مدو وجهدة ن دره ا كمدا يهددف إلد  معر دة الفدرو   دي وجهدة الن در حدو  
هددذه الاددعوباا حسدددب متليددر ا الحالدددة اوجتماعيددةا سددنواا الخبدددرة ياواعتمددد الباح ددداو  ددي هدددذا 

ي أخادا ي نفسدي مدو العدامليو 05البحدل المدنها الوادفي التحليلديا وتكوندا عيندة البحدل مدو ا
التعليم األساسي بمدينة زليتو اواستخدما اوستبانة كأداة لجمع البيانااا تواد  البحدل  بمدارس

 إل  النتا ا اآلتية :

  توجددد العديددد مددو الاددعوباا التددي تواجدده عمدد  األخاددا ي النفسددي مددو وجهددة ن ددر أ ددراد
 العينة .

 يهددددا احتلددددا الاددددعوباا الخااددددة بأوليددددا  األمددددور والمجتمددددع المحلددددي المرتبددددة األولدددد ا تل
 الاعوباا اإلداريةا و ي المرتبة ال ال ة الاعوباا المهنية و روف العم  .

  و توجددد  ددرو  ذاا دولددة إحاددا ية  ددي وجهددة ن ددر أ ددراد العينددة حددو  الاددعوباا التددي
تواجدددده عمدددد  األخاددددا ي النفسددددي بمدددددارس التعلدددديم األساسددددي حسددددب متليددددراا ا الحالددددة 

 اوجتماعيةا وسنواا الخبرة  ي 
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  مة البحث:مقد

الددددو  اهتمدددام  هيعددد التعلددديم مددو أهدددم القواعدداا الحيويدددة والمنتجددة  دددي أ  مجتمددعا لدددذل  توليدد   
والمؤسسددداا التربويدددة هدددي مدددو يحقددد   ا(1)خدددات وتسدددخر إمكانياتهدددا مدددو أجددد  تودددويره وتحسدددينه 

رشددداد  غايددداا التعلددديم وأهدا دددها وهدددي تقدددوم باإلضدددا ة إلددد  تلقددديو المعدددارف والمعلومددداا بتوجيددده وا 
وتنمية شخاياتهم مو خال  البراما التي تو رها الخدماا النفسية التي يقدمها  اوتوعيتهم االولبة

يه مو بدراما كداو مندذ البدايدة يعمد  علد  األخاا ي النفسيا  التوجيه واإلرشاد النفسي  بما يحتو 
والقدراا الفردية للتالميذا ومتولباا التخويو المدرسيا وحاجاا النشداو  اتكييف النشاو التربو 

ا وقددد  هددرا الحاجدددة ملحددة لخدددماا اإلرشدداد النفسددي مددع التقددددم  (2)الددوونيا بمددا يحقدد  التوا دد 
العلمي والتكنولوجي وما نتا عنه مو تليراا كبيرة  ي وبيعدة المجتمدع وأ دراده وتولعداتهم وقديمهم 
ومن ومتهم القيميةا وتلير أساليب الحياة وور  التنش ة اوجتماعيةا واألدوار اوجتماعيةا وتعقدد 

بلددي علدد  الفددرد تعلمهدداا  ددزادا أعبددا  الفددرد النفسددية والوجدانيددة والمعر يددةا وسددا   التوا دد  التددي ين
 دعا الحاجدة لخددماا اإلرشداد النفسدي حيدل أنده يسدهم بشدك  كبيدر  دي تحقيد  التدوازو وتخفيدف 

ومددع ازديدداد أعددداد  ا (3)هددذه األعبددا  ا ومسدداعدة الفددرد علدد   هددم نفسدده وتحقيدد  التكيددف والتوا دد  
ا وحدداجتهم إلدد  (4)شددكالا التربويددة والنفسددية واختيددار التخاددت وعدددم التوا دد التالميددذ وك ددرة الم

وجود مو يأخذ بأيديهم ويساعدهم عل  التللب عل  مشكالتهم وتقوية دا عيتهما وتقديم التوجيهاا 
ا أادب  لررشداد والتوجيده النفسدي (5)التي تجنبهم اونحرا اا التي قد تنتشر بديو تالميدذ المددارس 

 دددي البي دددة المدرسدددية مدددو أجددد  بندددا  شخادددية الوالدددب مدددو جميدددع جوانبهدددا النفسدددية  مهمدددة ةمكانددد
والمعر ية واوجتماعيةا وحيل يعد اوهتمام بتو ير الخدماا النفسية مؤشر علد  العنايدة بالتالميدذ 

                                                           
رؤيدة مسدتقبلية لددعم دور األخادا ي النفسداني بقوداب التربيدةا مجلدة اآلداب و العلدوم اوجتماعيدةا جامعدة  رحداا  ا زيو الديو ضياف(1)

 .34 تم ا 0505يا 11عباسا سويفا عدد خات ا
معيقاا الممارسة المهنية لبراما التوجيده واإلرشداد النفسدي التربدو  : دراسدة ميدانيدة بمؤسسداا التعلديم  اسماش ا راضية رحاتيالعربي  (2)

 00ت م  0502ا 0ا ب. 9مجلة د اتر المخبر. ما. . ال انو  لوويتي ام البواقي وباتنة
الحاجة إل  اإلرشاد النفسي ودرجة ممارسته  ي المرحلة اوبتدا ية بمحا  ة الوا ف كما يدركه المرشد  ا الولحي مساعد بو ساعد (3)

 .م 0500 والمعلما رسالة ماجستير غير منشورةا جامعة أم القرىا كلية التربيةا قسم علم النفسا المملكة العربية السعودية.
الجامعة نفسييو  ي العم  اإلرشاد  التربو  بقواب غزةا رسالة ماجستير غير منشورةا الذاا المهنية للمرشديو الالشر اا عبير  تحي ( 4)

 .م  0500ا غزة اكلية التربية ااإلسالمية
المختت  ي علم النفس المدرسي ورهاناا حاجاا المدرسة الجزا رية إل  تكوينه وتشليلها مجلة اآلداب و العلوم  اال  دددددددددددمحمد بوع(5)

 .20 م ات 0505 يا11اوجتماعيةا جامعة  رحاا عباسا سويفا عدد خات ا
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مكانيداتهم والوادو  بومساعدتهم لنم  جاندب مهدم اإلرشداد النفسدي   ا(1)هدم إلد  التوا د و قددراتهم وا 
ب العمليدة التربويدة التدي تقددمها المدرسدة للتالميدذ دوو اسدت نا  ألنده يددخ   دي كد  مفدردة مو جوان

مددو مفرداتهددا بددد اع بددالمعلما ومددروراع ب هددور الك يددر مددو المشددكالا التربويددة  ددي المدرسددةا كدد  ذلدد  
دعا إل  أو تكوو هندا  حاجدة لخددماا األخادا ي النفسدي المدرسديا إذ يسدهم بددور ايجدابي  دي 

مهمددددة إدارة المدرسددددة وهي تهددددا التدريسددددية و ددددي حدددد  مشددددكالا التالميددددذ وتوجيدددده سددددلوكهم  تسددددهي 
ا الحدديل عدو وجدود األخادا ي النفسدي  ددي المدرسدة أادبحا ضدرورة مدو ضدروراا أ  بي ددة (2)

ا حيددددل أو دوره و يتوقددددف علدددد  تنفيددددذ الخوددددو والبددددراما (3)مدرسددددية اددددحية ومشددددجعة وناجحددددة
 إو الوالب المتدأخريو والمتفدوقيوا وذو  اوحتياجداا الخاادة بد  اإلرشادية  ي المدرسة ومتابعة

دوره يتجاوز هذه المهماا إلد  جواندب أخدرى يتولبهدا واقدع العمد   دي مجدا  اإلرشداد الوالبدي وو 
الدددور اوستشددار ا والوقددا يا و  يمكددو إغفالدده وتتم دد  هددذه األدوار  ددي التواادد  المعر ددي والبحددلا

 اوالعالقددة بدديو اإلرشدداد النفسددي والتربيددة عالقددة تكامدد ا (4)داخدد  المدرسددةواوهتمددام بالقدددوة الحسددنة 
ه و يمكدو التفكيدر بأندي  Vaugharا عملية اإلرشداد جدز  و يتجدزأ مدو العمليدة التربويدة حيدل يشدير 

وتتضددددد  حاجدددددة  ا(5)وأو العالقدددددة بينهمدددددا متبادلدددددةا دددددي التربيدددددة بددددددوو خددددددماا اإلرشددددداد النفسدددددي 
المجتمعدداا الناميددة إلدد  الخدددماا النفسددية واإلرشددادية المدرسددية بشددك  أك ددر إلحاحدداع لحاجتهددا إلدد  

ا ولكدي يقدوم األخادا ي (6)لكدي تسدهم  دي تنميتهدا اوجتماعيدة واوقتادادية اجميع   اا المجتمدع
متالكده  مجموعدة النفسي بتقدديم الخددماا النفسدية  دي البي دة المدرسدية علد  أكمد  وجده وبدد مدو ا

إو أو واقدع الحدا   دي  ا(7)مو الخاا ت كإعدداده األكداديميا وتقبلده لنفسده ولمهنتده التدي يؤديهدا
مؤسسدداتنا التعليميددة يشددهد العديددد مددو الاددعوباا والمشدداك  التددي تعيدد  عمدد  األخاددا ي النفسدديا 

ا وهددذه العقبدداا قددد وبالتددالي كدد  مددا مددو شددأنه أو يعرقدد  الخدددماا النفسددية واإلرشددادية التددي يقدددمها
 بمهددداموتكليفدده   ددهوضددلوواا العمدد  وزيددادة أعباأتكددوو ناتجددة عددو إدارة المدرسددةا أو الددزمال  ا 

أخددرىا وبعضددها مددا يتعلدد  بشخاددية األخاددا ي نفسدده كتكويندده المعر دديا وتدريبدده المهندديا و قتدده 
بدها ووبيعدة المجتمدع واتجاهاتده نحدو مهندة األخادا ي النفسديا  ما وبأهمية الدور الدذ  يقدو هبنفس

                                                           
لدى األخاا ي النفسي المدرسي وعالقتها ببعض عوام  المناخ المدرسيا  اإلرشاديةالذاا   عالية ا عبدالجواد أحمد سيد عبدالفتاح(1)

 م. 0552.جامعة الفيوما علم النفس التربو  اكلية التربية رسالة ماجستير غير منشورةا
أدا  المرشد التربو   ي المدارس الحكومية ال انوية  ي مدارس محا  ة جنيو مو وجهة ن ر ك  مو  السالمةا ناار ر ي  تو ي ( 2)

 .م  0554اإلدارييو والمعلميوا رسالة ماجستير غير منشورةا جامعة النجاح الوونيةا  لسويو.
 .20 مرجع سب  ذكره ا ات اال  دددددددددددمحمد بوع(3)
ا ا  اإلرشاد الوالبيا مكتبة أوود الشيخ للترالا الجيزةا ماردددددددددددددددددددددددددمهام األخاا ي النفسي  ي مج عبدالع يما حمد  عبداهلل (4)

 40م ات  0500
  .مرجع سب  ذكره  السالمةا ناار ر ي  تو ي ( 5)
 .المرجع نفسه   ( 6)
 .ا مرجع سب  ذكره  عبدالجواد أحمد سيد عبدالفتاح(7)

http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
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ك  هذه العوام  وغيرها لم تت  الفرادة لمجدا  اإلرشداد والتوجيده النفسدي لالرتقدا  والتودور وتقدديم 
  . (1)هذه المهنة اعبة ومعقدة  خدماته بشك  مقبو ا كما أنها جع 

 مشكلة البحث:

تفعيددد  لددددور األخادددا ي النفسدددي  دددي المدددو خدددال  مدددا وح ددده الباح ددداو مدددو ادددعوباا وعددددم    
للكشددف عددو هددذه الاددعوباا التددي تحددو  دوو قيددام  البدداح وو السددابقوومدارسددنا ومددا توددر  إليدده 

األخاا ي النفسي بدورها عليه رأى الباح او ضدرورة  التعدرف علد  الادعوباا التدي تواجده عمد  
  ي مدارس التعليم األساسي.  األخاا ي النفسي 

 ويمكو تحديد مشكلة البحل  ي التساؤوا اآلتية :  

رس التعلديم األساسدي مدو ما هي الاعوباا التي تواجه عم  األخاا ي النفسدي  دي مددا .0
 ؟وجهة ن ره

ه  هنا   رو   ي وجهة ن ر أ راد العينة حو  الاعوباا التي تواجه عم  األخاا ي  .0
 ليم األساسي حسب متلير الحالة اوجتماعية؟  النفسي  ي مدارس التع

ه  هنا   رو   ي وجهة ن ر أ راد العينة حو  الاعوباا التي تواجه عم  األخاا ي  .4
 النفسي  ي مدارس التعليم األساسي حسب متلير سنواا الخبرة؟

 أهداف البحث:

التعددددرف علدددد  الاددددعوباا التددددي تواجدددده عمدددد  األخاددددا ي النفسددددي  ددددي مدددددارس التعلدددديم  .0
 .األساسي مو وجهة ن ره

التعدددرف عدددو الفدددرو   دددي وجهدددة ن دددر أ دددراد العيندددة حدددو  الادددعوباا التدددي تواجددده عمددد   .0
 األخاا ي النفسي  ي مدارس التعليم األساسي حسب متلير الحالة اوجتماعية. 

التعددرف علدد   الفددرو   ددي وجهددة ن ددر أ ددراد العينددة حددو  الاددعوباا التددي تواجدده عمدد   .4
 ارس التعليم األساسي حسب متلير سنواا الخبرة.األخاا ي النفسي  ي مد

 أهمية البحث:

 تتحدد أهمية البحل  ي اآلتي:

 يستمد هذا البحل أهميته مو وبيعة الموضوب والعينة المستهد ة . .0

                                                           
 02مرجع سب  ذكره ا ت  اسماش ا راضية رحاتيالعربي  (1)
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يمكو أو يفيد هذا البحل األخاا ييو أنفسهما حيل يعتبر هدذا البحدل تلذيدة راجعدة لهدم  .0
  ي مجا  عملهم. 

وذلددد  ا ا هددذا البحددل  دددي توددوير بددراما اإلرشدداد النفسددي المدرسددي يمكددو أو تسدداعد نتددا .4
 بتسليو الضو  عل  أهم الاعوباا التي تواجه الممارسة المهنية لألخاا ي.

هدددذا البحدددل  رادددة للمهتمددديو بمجدددا  علدددم الدددنفس اإلرشددداد  وكدددذل  ادددناب القدددرار كدددي  .3
سداتهم اإلرشدادية يكتشفوا وبيعة ما يواجهه األخاا يوو النفسيوو مدو ادعوباا  دي ممار 

 والتي تكوو عا   دوو تحقي  الهدف مو إعدادهم.
قد يفت  هذا البحل المجا  أمام البداح يو إلجدرا  بحدول مكملدة لهدذا البحدل حدو  وبيعدة  .0

 عم  األخاا ي النفسي.
تقددديم بعددض التواددياا لتحسدديو بددراما الممارسددة المهنيددة لعمدد  األخاددا ي النفسددي  ددي  .6

 .مجا  اإلرشاد المدرسي
 حدود البحث:

 حدود بشرية: األخاا ييو النفسييو بمدارس التعليم األساسي بمدينة زليتو . .1
 حدود مكانية : مدارس التعليم األساسي بالفرب اللربي لمدينة زليتو.  .2
 م. 0502 -0502حدود زمانية : العام الدراسي   .3

 مصطلحات البحث:
لددذ  يسددتخدم األسددس والتكنيكدداا يعر دده كامدد  مليكددة بأندده ذلدد  الشددخت ا األخصــائي النفســي: 

والور  واإلجرا اا السيكولوجيةا ويتعداوو مدع غيدره مدو األخادا ييو  دي الفريد  اإلكلينيكدي م د  
مكانياتددها  ددي تفاعدد   االوبيددب النفسددي واألخاددا ي اوجتمدداعيا كدد   ددي حدددود إعددداده وتدريبدده وا 

تها والتنبدؤ باحتمداوا ايجابي بقاد  هم ديناميداا شخادية العميد  االمدريضي وتشدخيت مشدكال
توددور حالتدده ومدددى اسددتجابته لمختلددف أسدداليب العددال   ددم العمدد  علدد  الواددو  بدده إلدد  أقادد  

 .  (1)درجاا التوا   النفسي واوجتماعي
ذل  الشخت المتحاد  علد  شدهادة  دي علدم الدنفس ويعمد   دي  ويعرف في البحث الحالي بأنه:

 مكتب األخاا ي النفسي بمدارس التعليم األساسي.
ويقاد بها تل  العوام  التي تعي  األخادا ي النفسدي  الصعوبات التي تواجه األخصائي النفسي

 لنفسي.عو أدا  عملة وتقديم المساعدة اإلرشادية بالشك  المولوب مو وجهة ن ر األخاا ي ا
 الدراسات السابقة:

                                                           
األخاا ي النفساني الممارس  ي الوسو العقابي بيو أخالقياا المهنة ومتولباا الو يفةا ا مجبر ا بديعة واكلي آياوناس أمزياو(1)

 .23 تا  0505يا 11مجلة اآلداب و العلوم اوجتماعيةا جامعة  رحاا عباسا سويفا عدد خات ا
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هد ا إلد  التعدرف علد  واقدع اإلرشداد التربدو  ودور المرشدد   (1)ي 2001دراسة العاجز ا .0
باإلضددا ة إلدد  المشددكالا التددي تواجهدده  ددي المدددارس األساسددية وال انويددةا وتكونددا العينددة 

مرشددداع ومرشدددةا واسددتخدم اسددتبياو مددو تاددميم الباحددلا وأوضددحا النتددا ا أو  (88)مددو 
واقع اإلرشاد التربو  بحاجة إل  عناية واهتمام أكبر مما هو موجودا كمدا أسدفرا النتدا ا 
أو مجدددا  المشدددكالا المتعلقدددة باإلعدددداد والتددددريب جدددا  بالمرتبدددة األولددد ا وجدددا  المجدددا  
المتعلددد  بمشدددكالا  دددروف العمددد   دددي المرتبدددة ال انيدددةا و دددي المرتبدددة األخيدددرة المشدددكالا 

 هي ة التدريسية.المتعلقة باإلدارة وال
هدددددد ا إلددددد  التعدددددرف علددددد  أهدددددم الادددددعوباا التدددددي تواجددددده  (2)ي 2010دراسدددددة   ويمدددددة ا .0

األخاا ي النفسي أ نا  الممارسةا كما هدد ا إلد  الكشدف عدو أسدباب هدذه الادعوبااا 
أخاددا يا وبينددا النتددا ا أو أهددم الاددعوباا التددي يواجههددا   (36 )وتكونددا العينددة مددو 

عدددددددم تفهددددددم العميدددددد  لتوجيهدددددداا او يددددددة كددددددنقت الخبددددددرة األخاددددددا ي هددددددي: اددددددعوباا مهن
خفددا  معلومدداا مهمددة عددو األخاددا ي لعدددم ال قددةا  ااألخاددا ي اددعوبة العددال  لعدددم و وا 

ادددعوباا  أووجددود ال قا ددة النفسددية أو ألو بعددض األسددداليب و تناسددب بعددض الحدداواا 
اجتماعيددة كدددالن رة السدددلبية لمهندددة األخادددا يا اددعوباا علددد  المسدددتوى الشخادددي م ددد  

وعدم تفهم الزمال ا واعوباا  ي اتدني اورة الذاا لدى األخاا ي والعراقي  اإلدارية 
توضي  الهوية المهنية لألخاا ي اكما توا  إل  أو أهم األسباب هي ضدعف اإلعدداد 

 نقت الخبرةا وضعف التكويو الذاتي االشخايي. أونقت التدريبا و الجامعيا 
هددد ا إلدد  الكشددف عددو أبددرز معوقدداا العمليددة اإلرشددادية   (3)ي 0503دراسددة السويسددي ا .4

مددو وجهددة ن ددر مستشددار  التوجيدده و قددا لمتليددر األقدميددةا والتخاددتا وأجريددا الدراسددة 
البياندددااا  مستشدددار بال انويدددةا واسدددتخدم اسدددتبياو مدددو إعدددداد الباح دددة لجمدددع 50 )ا علددد 

وكشددفا النتددا ا أو أهددم المعوقدداا كانددا كدداآلتي: البعددد الجلرا ددي مددو مكدداو العمدد ا ك ددرة 
عددد التالميددذ ممددا شدك  عب دداع علدد  المرشدديوا معددو  نقددت الوسدا   كاوختبددارااا عددا   

مهددام أخددرىا معددو  الددزمال  مددو أعضددا  هي ددة التدددريس بك ددرة األعمددا  اإلداريددة كتكليفدده 
اقتنددددددداعهم بجددددددددوى اإلرشدددددددادا ضدددددددعف التكدددددددويو واإلعدددددددداد والتددددددددريب بالمددددددددارس كعددددددددم 

لألخاددا ييوا  ددم معددو  أوليددا  األمددور وعدددم توااددلهم مددع المدرسددة واألخاددا يا وأخيددراع 
                                                           

جامعة مجلة ال. اإلرشاد التربو   ي المدارس األساسية العليا وال انوية بمحا  اا غزة واقع ومشكالا وحلو  اعلي العاجز ؤاد  (1)
 05 -0 تما  0550ا  (2)9اإلسالمية للبحول اإلنساني

أهم الاعوباا التي تواجه األخاا ي النفسي أ نا  الممارسة الميدانية دراسة ميدانية لمدينة بسكرةا مجلة اآلداب و  ا ويمة ا سودبر ( 2)
 .79-64 م ات 0505  يا11العلوم اوجتماعيةا جامعة  رحاا عباسا سويفا عدد خات ا

 انوياو الجنوب الشرقيا رسالة ماجستير غير  معوقاا العملية اإلرشادية لمستشار  التوجيه المدرسي ببعضا السويسيأسما   (3)
  .م  0503ا  تماعيةا جامعة قااد  مرباح ورقلةمنشورةا كلية العلوم اإلنسانية واوج
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معدو  التالميدذ مدو حيدل الن درة السدلبية التدي يحملونهدا اتجداه المرشدد النفسديا كمدا بينددا 
سدددنواا الخبدددرة لادددال  المجموعدددة الدراسدددة أو هندددا   دددرو   دددي هدددذه المعوقددداا بددداختالف 

 سنواا. ي6ااألق  مو 
هد ا إل  معر ة مدى امتال  المرشد التربو  لمهاراا التدخ   (1) ي2015دراسة نبهاو ا .3

اإلرشاد   ي التعامد  مدع األزمداا بالمددارس الحكوميدة بقوداب غدزةا وكدذل  الفدرو  تبعداع 
مرشدداع ومرشددة مدو العدامليو بمددارس وزارة  ي141السنواا الخبرةا واشتملا الدراسة علد  

المهدداراا اإلرشدددادية للتعامدد  مدددع األزمددداا  ةلجمدددع البياندداا تدددم اسددتخدام اسدددتبانالتعلدديما و 
بالمددددارسا وبواقدددة المالح دددةا وتوادددلا النتدددا ا إلددد  أو مهددداراا الددددعم النفسدددي الدددديني 

األمدددد ا  ددددم مهددددارة  كانددددا  ددددي المرتبددددة األولدددد  تليهددددا مهددددارة التعامدددد  مددددع األزمدددداا وبنددددا 
 التعاوفا  ي حيو لم تتوا  الدراسة إل  وجود  روقا تعزى لمتلير سنواا الخبرة.

هددددد ا إلدددد  التعددددرف علدددد  المشددددكالا التددددي تواجدددده عمدددد   (2)ي 2015دراسددددة حجدددداز  ا .0
المرشددديو التربددوييو  ددي المدددارس الحكوميددة  ددي محا  ددة وددولكرم مددو وجهددة ن ددرهم تبعدداع 

مدددو إعدددداد  ةي مرشدددداع ومرشددددة ووبقدددا اسدددتبان45الدراسدددة الدددبعض المتليدددرااا وشدددملا 
الباح دددةا وتوادددلا الدراسدددة إلددد  أو المشدددكالا التدددي تواجددده األخادددا ييو كاندددا بدرجدددة 
متوسدوة كمدا أنهدا لدم تتواد  إلد  وجدود  درو   دي هدذه المشدكالا ترجدع لمتليدر سددنواا 

 الخبرة.
ا التدددي تواجددده المرشدددديو هدددد ا إلددد  التعدددرف علددد  المعوقدددا (3) ي2015دراسدددة العدددامر  ا .2

ي مرشداع ومرشدةا وتدم 60التربوييو خال  ممارستهم عملهم اإلرشاد  حيل بللا العينة ا
استخدام استبياو  معوقاا اإلرشاد التربو  إعداد الباحلا وأضحا النتا ا باو المعوقاا 

: المعوقدداا المدرسددية كعدددم وجددود مخاادداا ماديددة للمرشددد اآلتدديجددا ا علدد  الترتيددب 
لدعم احتياجاتها المعوقاا الخااة بالمرشد نفسها كعدم اإلعدداد والتأهيد  الجيدد للمرشددا 
المعوقاا الخااة باإلشراف التربدو ا كقلدة اهتمدام المشدرف التربدو  بعقدد زيداراا متبادلدة 

 بيو المرشديو  ي مختلف المدارس.

                                                           
مدى امتال  المرشد التربو  للمهاراا اإلرشادية  ي التعام  مع األزماا  بالمدارس الحكومية بمحا  ة غزةا  ا نبهاو سعيد عمر(1)

  .م  0500ا منشورةا الجامعة اإلسالميةا غزة رسالة ماجستير غير
ن رهم" محا  ة  المشكالا التي تواجه عم  المرشديو التربوييو  ي المدارس الحكومية مو وجهةا حجاز ن مية  خر  خلي  (2)

  م. 0500ا المستقب ا جامعة النجاح الوونية ا مؤتمر التعليم  ي  لسويو تحدياا العار وأ ا ."وولكرم نموذجاع 
مجلة كلية التربية . معوقاا اإلرشاد التربو   ي المدارس ال انوية مو وجهة ن ر المرشديو التربوييو االعامر  جعفر ااد  عبيد(3)

 .042ددددد  035م ات  0500 ا 00العدد  التربوية واإلنسانيةاألساسية للعلوم 
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 التوجيه والتي هد ا إل  تحديد أهم معوقاا براما (1) ي2016دراسة  رحاتي ا سماش ا .5
التوجيده ا كمدا هدد ا إلد  الكشدف عدو الفدرو    مستشدار  لددى والتربدو  النفسدي واإلرشداد

 عيندة  ي المعيقاا تبعا لك  مو الجنسا التخات األكاديميا وسنواا الخبرةا وتكدوو
ولجمددع البياندداا تددم اسددتخدام اسددتبياو  ي75االتوجيدده وعددددهم  مستشددار  مددو الدراسددة

ا وتواددلا الدراسددة إلدد  أو أك ددر المعيقدداا شدديوعاع كاندددا  المعوقدداا مددو إعددداد البدداح ويوت
المشكالا المتعلقة ب روف العم ا وتالها  ي ذل  المعيقاا المتعلقة بالجاندب التشدريعي 

 ا  ي المرتبدة األخيدرة والتن يمي القانونيا  م المتعلقة باإلعداد المهني واألكاديميا وجا
المتعلقددة باوسدددتعداداا الشخادديةا  دددي حدديو لدددم تكشددف النتدددا ا عددو وجدددود  ددرو  ترجدددع  

 للمتليراا الديملرا ية االنوبا التخاتا سنواا الخبرةي.
هددددد ا إلدددد  معر ددددة المعوقدددداا التددددي يعدددداني منهددددا   (2) ي2017دراسددددة بوزكددددارا يحيدددد  ا  .2

ي مستشدددارا 60لميدددداوا وتكوندددا العيندددة مدددو امستشدددار التوجيددده واإلرشددداد المدرسدددي  دددي ا
وتوادددلا الدراسددددة إلدددد  أو  المرشددددد يعدددداني مددددو عدددددة معوقدددداا منهددددا مددددا يددددرتبو بتكويندددده 

عدددادها  سددو  التخودديو  ددي مجددا  التوجيدده  اعمدد  الماديددة و المعنويددة السددلبية ددروف الو وا 
االتالميددددذا أوليددددا  التاددددوراا اوجتماعيددددة السددددلبية الموجددددودة  ددددي المجتمددددع  أوواإلرشددددادا 

األمددوريا ولددم تكتشددف الدراسددة عددو  ددرو   ددي المعوقدداا السددابقة ترجددع لسددنواا الخبددرةا 
 المؤه  العلميا التخاتا والجنس.

هددد ا إلدد  معر ددة المشدداك  التددي تواجدده عمدد  المرشددد التربددو   (3) ي0502دراسددة جاسددم ا .2
سددة إلدد  أو هنددا  ي مرشددد ومرشدددةا وقددد تواددلا الدرا40 ددي المدددارسا وضددما العينددة ا

عدم  هم لدور المرشد النفسي مو قب  أ راد المجتمعا ضعف التعام  مع المرشد مو قبد  
أوليددا  األمددورا عدددم وعددي إدارة المدرسددة لدددورها عدددم تددو ر اإلمكانيدداا كتخادديت غر ددة 

 مستقلة للمرشدا وأخيراع مشكالا متعلقة بالزمال .
 التعقيب على الدراسات السابقة:

 سيتم هنا مناقشة الدراساا السابقة و قاع للبنود اآلتية :     
 تاريخ إجرا  هذه الدراساا ا األهداف ا العينة ا األداة المستخدمة ا النتا ا.

 تاريخ إجرا  هذه الدراساا :  -0
                                                           

معوقاا التوجيه واإلرشاد  ي التعليم ال انو  مو وجهة مستشار التوجيه واإلرشاد المدرسي  ا آما  يحي عمارا بوزكار  تيحة(1)
 م. 0505. واوجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم ا والمهنيا رسالة ماجستير غير منشورةا جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

   .32 -00تم  0502مرجع سب  ذكره ا  اسماش ا راضية رحاتيالعربي (2)
المشكالا التي تواجه المرشديو التربوييو  ي المدارس المتوسوة مو وجهة ن رهم  ي مركز محا  ة  اجاسم اشرف اال  (3)

 .024دددد  002ت م ا ت  0502  ا0امجلد 45االعددمجلة كلية التربيةا جامعة واسو  واميسا
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 مي.0502دددددد  0550لقد امتدا هذه الدراساا خال  السنواا ا     
 مو حيل األهداف :  -0
هددداف وتنوعددا بالنسددبة للدراسدداا السددابقة ا إو أنهددا اشددتركا  ددي التعددرف علدد  لقددد تعددددا األ  

ومستشددددار التوجيدددده  االاددددعوباا والمعوقدددداا  التددددي تواجدددده األخاددددا ي النفسددددي والمرشددددد النفسددددي
واورشاد المدرسدي بمددارس التعلديم األساسدي وال دانو ا وكدذل  البحدل  دي الفدرو  حسدب متليدراا  

ة ا المؤهد  العلمدي ا التخادت ي  والبحدل الحدالي يهددف إلد  التعدرف ا  الجنس ا سنواا الخبدر 
علد  الادعوباا التدي تواجده عمد  األخادا ي النفددي بمددارس التعلديم األساسدي مدو وجهدة ن ددره ا 

 وكذل  التعرف عل  الفرو  حسب متليرا الحالة اوجتماعية  ا سنواا الخبرةي.
 مو حيل العينة :   -4

سدددابقة التدددي حاددد  عليهدددا الباح ددداو علددد  األخادددا ييو والمرشدددديو لقدددد وبقدددا الدراسددداا ال      
سدددوا  كدددانوا  دددي مرحلدددة التعلددديم األساسدددي أو   االنفسدددييو ومستشدددار  التوجيددده واورشددداد المدرسدددي

ال ددانو  ا مددو الجنسدديو الددذكور واإلنددال  ا أمددا البحددل الحددالي  قددد كانددا العينددة مددو األخاددا ييو 
بمدارس الفرب اللربي لمدينة زليتوا ومدو حيدل حجدم العيندة  قدد  النفسييو بمرحلة التعليم األساسي

ي مفدردة  دي دراسدة  ويمدة 42وجد تبايو  ي أحجام هذه العيناا ا حيل كاو حجم أادلر عيندة ا
ي . أمددا البحددل الحددالي 0500ي مفددردة  ددي دراسددة نبهدداوا030ي ا وبلددح حجددم أكبددر عينددة ا0505ا

 يمفردة. 05 لقد بللا عينة البحل ا
 حيل األداة :مو   -3
جميع الدراساا السدابقة اسدتخدما اوسدتبانة كدأداة لجمدع البيانداا ا والبحدل الحدالي تدم اسدتخدام  

 اوستبانة أيضاع.
 مو حيل النتا ا :  -0

الاددعوباا والمعوقدداا  مددو خددال  مددو خددال  عددرض الدراسدداا السددابقة والتددي تناولددا البحددل    
ستشار التوجيه واورشداد المدرسدي ا توادلا إلد  التي تواجه عم  األخاا ي والمرشد النفسي وم

عدددددة نتددددا ا منهددددا : هنددددا  العديددددد مددددو الاددددعوباا والمعوقدددداا التددددي تواجدددده عمدددد  األخاددددا ييو 
والمرشددديو النفسددييو  ددي المدددارس أهمهددا : مشدداك  واددعوباا متعلقددة ب ددروف العمدد  ا واإلدارة 

مددددور السددددلبية لعمدددد  األخاددددا ي والمعلمدددديو ا واددددعوباا اجتماعيددددة كن ددددرة المجتمددددع وأوليددددا  األ
واعوباا شخاية متعلقة بإعداد وتددريب األخادا ي النفسديا كمدا أو هندا  ادعوباا  االنفسي

ماديددة ومعنويددة تددؤ ر علددد  عمدد  األخاددا ي والمرشدددد النفسددي بالمدددارسا وقدددد وجدددا  ددرو   دددي 
ن در أ دراد  بعض المتليراا حسب وجهة ن ر أ راد العينة وأحيانا أخرى لم توجد  درو   دي وجهدة

الي  لقدددد ددددددددددددددددددددددددددالعيندددة  دددي الادددعوباا والمشدددكالا والمعوقددداا التدددي يواجهونهدددا ا أمدددا البحدددل الح
العديد مو الاعوباا التي تواجه عم  األخاا ي النفسي مو وجهة ن ر أ دراد  وجودتوا  إل  
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لدي المرتبدة األولد ا تليهدا العيندة .حيدل احتلدا الادعوباا الخاادة بأوليدا  اومدور والمجتمدع المح
الاعوباا اإلداريةا و ي المرتبة ال ال ة الاعوباا المهنيدة و دروف العمد  ا كمدا توادلا نتدا ا 

و توجدددد  دددرو  ذاا دولدددة إحادددا ية  دددي وجهدددة ن دددر أ دددراد العيندددة حدددو   ل إلددد  أندددهدددددددددددددددددددددددددددددددددددالبح
الاعوباا التي تواجه عم  األخاا ي النفسي بمدارس التعليم األساسي حسب متليراا ا الحالة 

 .اوجتماعيةا وسنواا الخبرة  ي 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة :
 لجوانب التالية:لقد استفاد الباح او مو الدراساا السابقة  ي ا

 المساهمة  ي اياغة عنواو ومشكلة البحل وأهميته . .0
 تزويد الباح او بالعديد مو المعلوماا والمراجع حو  موضوب البحل . .0
 بنا  أداة البحل . .4
 كيفية عرض ومناقشة النتا ا.  .3

جراءاته:  منهج البحث وا 
 مع وبيعة البحل وأهدا ه. منها البحل :استخدم الباح او المنها الوافي التحليلي ألنه يتال م

مجتمع البحل: يتكوو مجتمع البحل مو األخاا ييو النفسييو العامليو بمدارس التعليم األساسي 
 أخاا ي نفسي.ي 005ابمدينة زليتوا والبالح عددهم حوالي 

ي أخاا ي نفسي وبعد استبعاد ستة اسدتماراا  لعددم 02عينة البحل : بلح حجم العينة األالي ا
أخاددا ي نفسددي مددو العددامليو بمدددارس  ي50اا والددبعض  ددي  تددرة إجددازة بلددح حجددم العينددة اسددتكماله

 التعليم األساسي بالفرب اللربي لمدينة زليتيو.
 أداة البحث:

لتحقي  أهداف البحدل تدم بندا  أداة لجمدع البيانداا ااوسدتبانةي وذلد  بعدد اودالب الباح داو علد    
عدد مو المقاييس المستخدمة  ي الدراساا ذاا العالقة بموضدوب البحدل ا تكوندا اوسدتبانة مدو 

ي  قددرة مقسددمة علدد   ال ددة أبعدداد ا باعددد الاددعوباا المهنيددة و ددروف العمدد  ا باعددد الاددعوباا 02ا
اإلداريةا باعد الادعوباا الخاادة بأوليدا  األمدور والمجتمدع المحلدي ا تدم تادنيف اوجابداا و د  
مقيدداس ليكددرا الخماسددي ا موا دد  جددداع / موا دد / موا دد  إلدد  حددد  مددا / غيددر موا دد  / غيددر موا دد  

 إوالقاع ي.
 صدق وثبات مقياس البحث:

 ة استوالعية بللا تم التحق  مو اد  و باا المقياس وذل  بتوبيقه عل  عين  
ي أخادددا ي نفسدددي بمددددارس التعلددديم األساسدددي بمددددارس الفدددرب اللربدددي بمديندددة زليدددتو  ا حيدددل 05ا

استخدم الاد  ال اهر  ومعام  الاد  الذاتي ا وأسلوب معادلة الفاكرونباخ ا ومعامد  ج مداو 
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تحق  مو : قام الباح او بعرض المقياس عل  مجموعة مو المحكميو ا وذل  لل الصدق الظاهري
مضددموو الفقددراا ا والحكددم علدد  اددياغتها ا ومدددى وضددوحها ومال متهددا ألغددراض البحددل ا هددذا 

ضا ة بعض الفقراا .  وقد قام الباح او بإدخا  التعديالا المتف  عليها وحذف وا 
 الصدق الذاتي ومعامل الثبات لمقياس البحث:

لبحدل وأبعداده باسدتخدام معامد  تم حساب معامالا الاد  الذاتيا ومعامالا ال باا لمقياس ا  
 ي يبيو النتا ا.0الفا كرونباخا ووريقة التجز ة النافيةا والجدو  رقم ا

 : معامالت الصدق والثبات  لمقياس البحث وأبعاده1جدول 
 الاد  الذاتي التجز ة النافية كرونباخ-الفا عدد الفقراا األبعاد

 5.234 5.245 5.505 00 المهنية و روف العم  الاعوباا
 5.250 5.524 5.233 2 اإلدارية الاعوباا

 وردددددددددداألم ة بأوليا ددددددددددالخاا الاعوباا
 المحلي المجتمعو 

2 5.203 5.200 5.203 

 5.200 5.200 5.245 02 للمقياس كك 
مو خال  نتا ا الجدو  الساب  يتض  أو معامالا الاد  وال باا لمقياس البحل مرتفعة   

قياس  وأبعاده مو و  بها ويمكو اوعتماد عليها ألج  مقياس البحل وهذا يشير ال  أو  قراا
 ال اهرة التي وضعا مو أجدلها.

 المعالجة اإلحصائية :
ا SPSS )اوجتماعية ا للعلوم اإلحاا ية زمةالح برناما باستخدام اوستبانة تحلي  تم    

 الوسا   اوحاا ية كالمتوسواا وللرض تحلي  البياناا والواو  إل  النتا ا تم استخدام
للعيناا  المعياريةا واألوزاو النسبية واوختبار التا ي للعينة واوختبار التا ي الحسابية واونحرا اا

 اختبار ليفيو. -كروسكا  واليس اختبار -المستقلة واختبار تحلي  التبايو
 عرض النتائج ومناقشتها:

 التساؤل األول:
عمـل األخصـائي النفسـي بمـدارس التعلـيم االساسـي بمدينـة  الصـعوبات التـي تواجـه مـاهي    

 زليتن؟
عمدد  األخاددا ي النفسددي بمدددارس التعلدديم األساسددي  وللتعددرف علدد  الاددعوباا التددي تواجدده   

المعياريدةا واألوزاو النسدبية لكد   قدرة مدو  واونحرا داا الحسدابية بمدينة زليتوا تم حساب األوسداو
 قراا مقياس البحلا ولكد  باعدد مدو أبعداده وللمقيداس ككد  لددى عيندة البحدلا والنتدا ا مبيندة  دي 

 الجداو  اآلتية.
 



12 
 

 المهنية وظروف العمل  الصعوباتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لُبعد : 2جدول 
حجم  الفقراا

 العينة
المتوسو 
 الحسابي

اونحراف 
 المعيار 

قيمة 
 اوختبار

الدولة 
 اإلحاا ية

الوزو 
 النسبي %

 الترتيب

الدراسة بأقسام علم النفس و تزود الوالب 
والعملية لممارسة عملي بالمعلوماا الكا ية 

 كأخاا ي

05 4.05 0.404 02.220 5.555** 5.20  

  5.30 **5.555 04.202 0.040 0.03 05 اختيار  لهذه المهنة لم يكو بنا ع عل  رغبتي
أواجه بعض الاعوباا عند تاميم براما 

 عالجية للتالميذ
05 4.22 5.202 02.353 5.555** 5.55 0 

لتوبي  اوختباراا ليس لد  الخبرة الكا ية 
 النفسية

05 4.02 0.002 02.430 5.555** 5.24  

ك رة عدد التالميذ بالمدرسة مقارنة بعدد 
 األخاا ييو

05 4.03 0.400 02.420 5.555** 5.24  

  5.34 **5.555 04.252 0.522 0.03 05 ليس لد  دا ع نحو ممارسة هذه المهنة
ليس لد  مكتب خات ومجهز ألدا  عملي 

 بالشك  المولوب
05 4.53 0.050 05.532 5.555** 5.50 0 

ارتباو بعض مشكالا التالميذ بمشاك  
 أسرية ياعب التعام  معها

05 4.22 0.500 00.404 5.555** 5.54 4 

و يسم  لي بالكشف عو التالميذ ذو  
 اإلعاقة و تقديم ما يفيد لهم

05 0.55 0.524 05.354 5.555** 5.03  

بالكشف عو التالميذ الموهوبيو و يسم  لي 
 ورعايتهم

05 0.03 0.554 02.542 5.555** 5.00  

و تعو  لي الفراة بكتابة تقرير ختامي ك  
نهاية سنة دراسية حو  أوضاب التالميذ 

 ومشاكلهم

05 0.23 0.025 00.233 5.555** 5.05  

ليس لد  خوة عم  مجهزة منذ بداية السنة 
 الدراسية

05 4.32 0.040 02.200 5.555** 5.22 3 

المهنيددة  الادعوباايا أو اسدتجاباا عيندة البحدل علد   قددراا باعدد 0بيندا نتدا ا الجددو  رقدم ا  
كانا بدرجة الموا قدة العاليدةا حيدل أشدارا النتدا ا أو مسدتوى المتوسدو الحسدابي  و روف العم 

% علدد  50للعينددة علدد  هددذه الفقددراا يعتبددر  ددي مسددتوى اويجابيددة وقددد تجدداوزا أوزانهددا النسددبية 
الفقرااا  قد احتلا الفقرة المتم لة  ي "مواجهة اوخاا ي النفسي لبعض الاعوباا عند تاميم 

لتالميذ" المرتبدة األولد ا ويليهدا  دي المرتبدة الفقدرة المتم لدة  دي "عددم وجدود مكاتدب براما عالجية ل
خااددة ومجهددزة  لألخاددا ي النفسددي ألدا  عملدده بالشددك  المولددوب"ا تددم تليهددا  ددي المرتبددة الفقددرة 
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المتم لددة  ددي "ارتبدداو بعددض مشددكالا التالميددذ بمشدداك  أسددرية ياددعب التعامدد  معهددا".  ددي حدديو 
كانددا  المهنيددة و ددروف العمدد  الاددعوبااو اسددتجاباا عينددة البحددل علدد   قددراا أ بينددا النتددا ا

بدرجة الموا قةا حيل أشارا النتا ا أو مستوى المتوسو الحسابي للعينة عل  هذه الفقراا يعتبدر 
% بالترتيددب علدد  الفقددراا 22-%20 ددي مسددتوى اويجابيددة وقددد تراوحددا أوزانهددا النسددبية مددا بدديو  

جد هندا  خودة عمد  مجهدزة لألخادا ي النفسدي مندذ بدايدة السدنة الدراسديةا و المتم لة  ي : و يو 
مقارنددة بعدددد  اوجددد الخبددرة الكا يددة لتوبيدد  اوختبدداراا النفسددية مددع ك ددرة أعدددد التالميددذ بالمدرسددةت

اوخادددا ييوا واضدددا ة إلددد  أو الدراسدددة بأقسدددام علدددم الدددنفس و تدددزود الوالدددب بالمعلومددداا الكا يدددة 
 سة عمله كأخاا ي نفسي. والعملية لممار 

ويمكدددو ارجددداب هدددذه النتيجدددة إلددد  اوتجاهددداا السدددلبية للمجتمدددع المحلدددي حدددو  دور األخادددا ي   
والتي مو بينها حف  أسرار العمي  ا كذل  عدم تفهدم اإلداراا  اوعدم  همه لوبيعة عمله االنفسي

أو  اسددوا  علدد  المسددتوى القريددب كددإدارة المدرسددة االمباشددرة التددي يعمدد  معهددا األخاددا ي النفسددي
اإلداراا العليددا كاددناب القددرار لددتفهم أهميددة وجددود األخاددا ي النفسدديا وأو دوره يختلددف عددو دور 
األخاا ي اوجتماعي  ي التعام  مع المشكالا التي تواجه التالميذا هذا باإلضا ة إل  اإلعداد 

ض  أو هنا   ا  بيو المعلوماا الن رية والجاندب األكاديمي لوالب علم النفس والذ  مو الوا
التوبيقي والممارسةا عالوة إل  عدم اوهتمام باألخاا ي وتدريبه أ نا  الخدمة ليواكدب التودوراا 
الحاالة  ي المجا ا وتزويده بأدواا التشخيت كاوختبداراا النفسدية والعقليدة كد  هدذا جعد  مدو 

 وة ووتحق  األهداف المرجوه منها .مهنة األخاا ي النفسي مهنة مرهقة ومحب
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 اإلدارية الصعوباتالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري والوزن النسبي لُبعد : 3جدول 
حجم  الفقراا

 العينة
المتوسو 
 الحسابي

اونحراف 
 المعيار 

قيمة 
 اوختبار

الدولة 
 اإلحاا ية

الوزو 
النسبي 

% 

 الترتيب

 0 5.50 **5.555 02.025 0.355 4.25 05 ليسا مو اختاااي أقوم بأعما  إدارية
ا تقار اإلدارة لتن يم دوراا تدريبية لمواكبة 

التووراا الحاالة  ي مجا  عم  
 األخاا ي النفسي

05 4.22 5.252 02.530 5.555** 5.25 0 

و تو ر لي اإلدارة كا ة التجهيزاا 
 والتسهيالا للقيام بعملي عل  أكم  وجه

05 4.22 0.000 04.430 5.555** 5.53 3 

عدم تحوي  التالميذ إل  األخاا ي النفسي 
 مو قب  المعلميو

05 0.23 0.400 04.200 5.555** 5.04 - 

ربو عم  األخاا ي النفسي بلياب التالميذ 
وحضورهم وبعض األمور الخااة بالز  

 المدرسي ون ا ته

05 3.02 5.220 43.445 5.555** 5.22 0 

ياؤخذ برأ  األخاا ي النفسي  ي انع و 
 القراراا داخ  المدرسة

05 4.42 0.042 05.225 5.555** 5.25 2 

عدم تشجيع المحيويو بي لممارسة مهنتي 
 كأخاا ي

05 4.45 0.002 05.220 5.555** 5.22 5 

الخلو بيو مسم  األخاا ي النفسي 
 واألخاا ي اوجتماعي

05 4.23 0.042 00.032 5.555** 5.52 4 

 الادعوباايا أو غالبيدة اسدتجاباا عيندة البحدل علد   قدراا باعدد 4بيندا نتدا ا الجددو  رقدم ا  
كانددا بدرجدة الموا قددة العاليدةا حيددل أشدارا النتددا ا أو مسدتوى المتوسددو الحسدابي للعينددة  اإلداريدة

% علدد  الفقددراا 50علدد  هددذه الفقددراا يعتبددر  ددي مسددتوى اويجابيددة وقددد تجدداوزا أوزانهددا النسددبية 
 التالية بالترتيب:

   ربو عم  اوخاا ي النفسي بلياب التالميدذ و حضدورهم وبعدض األمدور الخاادة بدالز
 المدرسي ون ا ته.

   ا تقددددددار اإلدارة لتن دددددديم دوراا تدريبيددددددة لمواكبددددددة التوددددددوراا الحااددددددلة  ددددددي مجددددددا  عمدددددد
 األخاا ي النفسي.

 الخلو بيو مسم  األخاا ي النفسي و األخاا ي اوجتماعي 
   و تددو ر اإلدارة لألخاددا ي النفسددي كا ددة التجهيددزاا والتسددهيالا للقيددام بعملدده علدد  أكمدد

 وجه.
  ي النفسي بأعما  إدارية ليسا مو اختاااه.قيام األخاا 
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كاندا بدرجدة  اإلداريدة الادعوباا دي حديو بيندا النتدا ا أو اسدتجاباا عيندة البحدل علد   قدراا 
الموا قددةا حيددل أشددارا النتددا ا أو مسددتوى المتوسددو الحسددابي للعينددة علدد  هددذه الفقددراا يعتبددر  ددي 

% بالترتيدددب علددد  الفقدددراا 25-%22و  مسدددتوى اويجابيدددة و قدددد تراوحدددا أوزانهدددا النسدددبية مدددا بدددي
المتم لددة  ددي: و يؤخددذ بددرأ  األخاددا ي النفسددي  ددي اددنع القددراراا داخدد  المدرسددةا وعدددم تشددجيع 

 المحيويو لألخاا ي النفسي لممارسة مهنته كأخاا ي.
 األمور الخاصة بأولياء الصعوباتالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري, والوزن النسبي لبعد : 4جدول 

 المحلي والمجتمع

 الفقراا
حجم 
 العينة

المتوسو 
 الحسابي

اونحراف 
 المعيار 

قيمة 
 اوختبار

الدولة 
 اإلحاا ية

الوزو النسبي 
% 

 الترتيب

عدم تفهم أوليا  األمور لوبيعة 
 األخاا ي النفسيعم  

05 4.20 0.555 05.002 5.555** 5.52 0 

اخفا  أوليا  األمور للك ير مو 
المشكالا التي المعلوماا عو 

 يعاني منها أبنا هم
05 3.53 0.030 00.500 5.555** 5.20 3 

ن رة بعض أوليا  األمور السلبية 
 يما يخت العم   ي المجا  

 النفسي
05 4.23 0.032 04.202 5.555** 5.55 2 

أوليا  األمور  ي يتردد الك ير مو 
 األخاا ي النفسيالذهاب لمكتب 

05 4.35 0.000 00.454 5.555** 5.22 2 

قلة وعي المجتمع المحلي بأهمية 
 ودور األخاا ي النفسي

05 3.02 5.243 42.022 5.555** 5.22 0 

عدم قناعة الك ير بجدوى الخدماا 
التي يقدمها األخاا ي النفسي 

 داخ  المدرسة
05 4.52 0.045 04.200 5.555** 5.52 5 

أوليا  األمور ضعف استجابة 
لحضور اوجتماعاا ومجالس 

األخاا ي اآلبا  عندما يولبها 
 النفسي

05 3.03 0.550 02.230 5.555** 5.20 0 

أوليا  األمور كشف أسرار يخاف 
 مو قب  األخاا ي النفسيأبنا هم 

05 3.03 5.253 40.424 5.555** 5.24 4 

غموض دور األخاا ي النفسي 
 المدرسية والمجتمع ي اذهاو البي ة 

05 4.53 0.050 00.000 5.555** 5.50 2 
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 الادعوباايا أو غالبيدة اسدتجاباا عيندة البحدل علد   قدراا باعدد 3بيندا نتدا ا الجددو  رقدم ا  
كاندا بدرجدة الموا قدة العاليدةا حيدل أشدارا النتدا ا أو  المحلدي والمجتمدع األمدور الخااة بأوليدا 

مسدددتوى المتوسدددو الحسدددابي للعيندددة علددد  هدددذه الفقدددراا يعتبدددر  دددي مسدددتوى اويجابيدددة وقدددد تجددداوزا 
 % عل  الفقراا التالية بالترتيب:53أوزانها النسبية 

 .قلة وعي المجتمع المحلي بأهمية ودور األخاا ي النفسي 
 مددددور  لحضددددور اوجتماعدددداا ومجددددالس اآلبددددا  عندددددما يولبهددددا ضددددعف اسددددتجابة أوليددددا  األ

 األخاا ي.
  سرار ابنا هم مو قب  األخاا ي النفسي.أيخاف أوليا  األمور كشف 
 بنا هم.أخفا  أوليا  األمور للك ير مو المعلوماا عو المشكالا التي يعاني منها إ 
 .عدم تفهم أوليا  األمور لوبيعة عم  األخاا ي النفسي 
 أوليا  األمور السلبية  يما يخت العم   ي المجا  النفسي. ن رة بعض 
 .عدم قناعة الك ير بجدوى الخدماا التي يقدمها األخاا ي النفسي داخ  المدرسة 
 .غموض دور األخاا ي النفسي  ي أذهاو البي ة المدرسية والمجتمع 

 األمور اة بأوليا الخا الاعوباا ي حيو بينا النتا ا أو استجاباا عينة البحل عل   قراا  
أوليدا  األمدور كانا بدرجة الموا قة عل  الفقرة المتم لة  ي : يتردد الك ير مدو  المحلي المجتمع و

 %.22األخاا ي النفسي بوزو نسبي بلح  ي الذهاب لمكتب 
 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لمقياس البحث وأبعاده : 5جدول 

 األبعاد
حجم 
 العينة

المتوسو 
 الحسابي

اونحراف 
 المعيار 

قيمة 
 اوختبار

الدولة 
 اإلحاا ية

الوزو 
 النسبي %

 الترتيب

 4 5.20 **5.555 02.334 5.054 4.50 05 المهنية و ظروف العمل الصعوبات
 0 5.50 **5.555 05.555 5.055 4.25 05 اإلدارية الصعوبات

 األمور الخاصة بأولياء الصعوبات
 المحلي والمجتمع

05 4.24 5.052 30.052 5.555** 5.52 0 

  5.22 **5.555 00.305 5.352 4.35 05 للمقياس ككل
ي أو هندا   روقداع ذو دولدة معنويدة 0وبافة عامة نالح  مو النتا ا المبينة  ي الجدو  رقدم ا   

بيو المتوسو الحسابي للعيندة والمتوسدو الفرضدي وذلد  لادال  المتوسدو الحسدابي للعيندةا ويشدير 
إل  ذل  إل  أو مستوى المتوسو الحسابي للعينة يعتبر  ي مستوى اويجابيةا وتشير هذه النتيجة 

 التدي تواجدهتعتبر مدو أك در الادعوباا  الاعوباا الخااة بأوليا  األمور والمجتمع المحليأو 
نسبي لهذا الباعدد  الحيل بلح الوزو  عم  األخاا ي النفسي بمدارس التعليم اوساسي بمدينة زليتو

%ا 50نسددبي لدده الالددذ  بلددح الددوزو  الاددعوباا اإلداريددة%ا تددم يددأتي  ددي المرتبددة ال انيددة باعددد 52
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%ا وعليده  دإو 20نسدبي لده الالذ  بلح الوزو  العم  روف المهنية و  الاعوبااوأخيراع يأتي باعد 
 هديساسدي بمديندة زليدتو األخاا ي النفسي بمددارس التعلديم األ تواجه عم التي أك ر الاعوباا 

بأهميدة ودور  اكقلدة وعدي المجتمدع المحلدي لمحلديالاعوباا الخاادة بأوليدا  األمدور والمجتمدع ا
ومجدددالس اآلبدددا   اأوليدددا  األمدددور  لحضدددور اوجتماعددداااألخادددا ي النفسددديا وضدددعف اسدددتجابة 

مدو قبد  أوليدا  األمدور كشدف أسدرار أبندا هم األخاا ي النفسديا اضدا ة إلد  خدوف عندما يولبها 
. اخفدددا هم للك يددر مدددو المعلومدداا عددو المشدددكالا التددي يعددداني منهددا أبندددا هماألخاددا ي النفسدديا و 

عمددد    قدددد تبددديو أو مدددو أك دددر الادددعوباا التدددي تواجددده اإلداريدددة الادددعوبااباعدددد وعلددد  ادددعيد 
مهدددام لددده واسدددناد  اهدددو تجاهددد  اإلداراا المدرسدددية لمهندددة األخادددا ي النفسدددي ااألخادددا ي النفسدددي

والتفتيش عو الدز  المدرسدي ون ا تدها  اكأخذ غياب التالميذ وحضورهم  اليسا ذاا الة بعمله
  قد تبيو أو مو أك ر الاعوباا التي تواجه المهنية و  روف العم  الاعوباالباعد أما بالنسبة 

عددددم ا ومواجهتددده لددبعض الادددعوباا عندددد تاددميم بدددراما عالجيدددة للتالميدددذ هدددو  اعمدد  األخادددا ي النفسدددي
 اوهتمام بمكانة اوخاا ي النفسي وامداده بمكتب خات ومجهز ألدا  عمله بالشك  المولوب.

وحدد  الباح دداو أو هددذه النتيجددة جددا ا متفقددة مددع أغلددب نتددا ا الدراسدداا السددابقة والتددي قددد عليدده  
ركزا عل  الاعوباا المهنية والاعوباا المتعلقة بأوليا  األمور والمجتمع المحلي والاعوباا 

 اإلدارية أيضاع.
 

 التساؤل الثاني:
ساسي بمدارس التعليم األلنفسي عمل األخصائي ا هل هناك فروق في الصعوبات التي تواجه

 نظره حسب متغير الحالة االجتماعية؟ من وجهة
باسدتخدام  دولدة الفدرو  علد  مقيداس البحدل ككد  وأبعداده اسدتخرجا التسداؤ  هدذا عدو لرجابدة  

 بعد التأكد مو تجانس المجموعاا باستخدام اختبار ليفديو اوختبار التا ي لعينتيو مستقلتيو وذل 
 يوضد  (6) والجددو  رقدم لمتليدر الحالدة اوجتماعيدةا تبعداع  البحدل عيندة أ دراد أدا  علد  مسدتوى

   .ذل 
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 الحالة االجتماعية داللة الفروق على مقياس البحث وأبعاده  وفق متغير: 6جدول 

 العدد الجنس الاعوباا
المتوسو 
 الحسابي

اونحراف 
 المعيار 

اختبار 
 ليفيو

قيمة 
 اوختبار

الدولة 
 اإلحاا ية

 المهنية الاعوباا
 العم   روف و

 0.954 0.057 0.836 5.325 4.504 27 متزو 
غير 
 متزو 

23 4.534 5.252    

 0.032 2.215 0.807 5.220 4.520 27 متزو  اإلدارية الاعوباا
 غير
 متزو 

23 4.425 5.252    

 الخااة الاعوباا
 و األمور بأوليا 

 المحلي المجتمع

 0.991 0.011- 0.833 5.520 4.245 27 متزو 
 غير
 متزو 

23 4.240 5.200    

 0.330 0.983 0.438 5.055 4.022 27 متزو  للمقياس كك 
 غير
 متزو 

23 4.300 5.320    

المحسوبة أكبر مو  ي أو مستوى الدولة للقيمة التا ية6أ هرا نتا ا البحل  ي الجدو  رقم ا   
ا وهذا يشير إل  عدم وجود  رو  ذاا دولة إحاا ية بيو 5.50قيمة مستوى المعنوية 

وللمقياس كك   اجميع أبعاد البحل واللير متزوجيو عل  االمتزوجيو البحل استجاباا عينة
 ن رهم. ساسي مو وجهةعم  األخاا ي النفسي بمدارس التعليم األ حو  الاعوباا التي تواجه

و تختلف باختالف الحالة اوجتماعية أل راد  اعم  األخاا ي النفسي الاعوباا التي تواجه 
 العينة.

 التساؤل الثالث:
عمل األخصائي النفسي بمدارس التعليم االساسي  هل هناك فروق في الصعوبات التي تواجه

 نظره حسب متغير سنوات الخبرة؟ من وجهة
باسدتخدام  دولدة الفدرو  علد  مقيداس البحدل ككد  وابعداده اسدتخرجا التساؤ  هذا عو لرجابة   

بعدددد التأكدددد مدددو تجدددانس المجموعدددداا  وذلددد  اواختبدددار كروسدددكا  والددديس ااختبدددار تحليددد  التبدددايو
وإل هدار  المتليدر سدنواا الخبدرة البحدل تبعداع  عيندة أ دراد أدا  علد  مسدتوى باستخدام اختبار ليفيو

تحلي  التبايوا وإل هار  حاسبا دولة الفرو  باستخدام اختبار اكك نتا ا البعد ال اني وللمقياس  
سدبا دولدة الفدرو  باسدتخدام اختبدار نتا ا البعد األو  والبعد ال الدل  والجددو   كروسدكا  والديسحا

  .ذل  يوض  (7) رقم
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 سنوات الخبرةداللة الفروق على مقياس البحث وابعاده  وفق متغير : 7جدول 

المتوسط  العدد الخبرة سنوات الصعوبات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار 
 ليفين

قيمة 
 االختبار

الداللة 
 اإلحصائية

اا
عوب

ا
ال

 
نية
لمه

ا
 

 و
وف

 ر
 

م 
الع

 

 0.253 2.746 0.024 5.300 0.205 25 سنواا 3 مو أق 
 غير دا    5.255 4.002 10 سنواا  3 - 6

    5.304 4.023 15 سنواا 6 مو أك ر
    5.032 4.532 50 المجموب

اا
عوب

ا
ال

 
رية

إلدا
ا

 

 0.257 1.400 0.918 5.250 4.325 25 سنواا 3 مو أق 
 غير دا    5.000 4.220 10 سنواا  3 - 6

    5.222 4.205 15 سنواا 6 مو أك ر
    5.223 4.022 50 المجموب

اا
عوب

ا
ال

 
اة

لخا
ا

 
يا 
بأول

 
مور

األ
 و 

مع
مجت

ال
 

حلي
الم

 

 0.283 2.522 0.013 5.205 4.242 25 سنواا 3 مو أق 
 غير دا    5.250 4.502 10 سنواا  3 - 6

    5.003 3.055 15 سنواا 6 مو أك ر
    5.552 4.240 50 المجموب

ك 
س ك

مقيا
لل

 

 0.193 1.706 0.059 5.342 4.353 25 سنواا 3 مو أق 
 غير دا    5.255 4.020 10 سنواا  3 - 6

    5.420 4.223 15 سنواا 6 مو أك ر
    5.322 4.002 50 المجموب

ي أو قيمدة اوختبدار علد  جميدع أبعداد البحدل وللمقيدداس 5تشدير النتدا ا المبيندة  دي الجددو  رقدم ا 
كك   ليسا ذاا دولة إحاا ية حيل كانا جميع مستوياا الدولة اوحاا ية أكبر مو مستوى 

عمددد   يا وهدددذا يشدددير إلددد  أنددده لددديس هندددا   دددرو   دددي الادددعوباا التدددي تواجددده5.50المعنويدددة ا
ن ره حسب متليدر سدنواا الخبدرةا اتفقدا  مو وجهة انفسي بمدارس التعليم اوساسياألخاا ي ال

بينمددا اختلفددا مددع  ي م 0505ا بوزكددارا يحددي 0500هددذه النتيجددة مددع نتيجددة دراسددة ا حجدداز ا 
ي والتي توالا إلي أو هنا   درو  حسدب متليدر سدنواا الخبدرة 0503نتيجة دراسة ا السويسي 

عمدد  األخاددا ي النفسددي  ل الحددالي حددو  الاددعوباا التددي تواجددها عليدده  ددإو أرا  عينددة البحدد
وانمدا هددي اددعوباا يالح هدا الفددرد مددو  اغيددر مرتبوددة بسدنواا الخبددرة ابمددارس التعلدديم اوساسدي

 خال  ممارسته لعمله بشك  يومي.
 النتائج العامة للبحث:

 راد العينة .توجد العديد مو الاعوباا التي تواجه عم  األخاا ي النفسي مو وجهة ن ر أ  
  احتلا الاعوباا الخااة بأوليا  األمور والمجتمع المحلي المرتبة األول ا تليها الادعوباا
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 اإلداريةا و ي المرتبة ال ال ة الاعوباا المهنية و روف العم  .
  و توجد  رو  ذاا دولة إحاا ية  دي وجهدة ن در أ دراد العيندة حدو  الادعوباا التدي تواجده

سدددي بمددددارس التعلددديم األساسدددي حسدددب متليدددراا ا الحالدددة اوجتماعيدددةا عمددد  األخادددا ي النف
 وسنواا الخبرة  ي 
 التوصيات والمقترحات:

يواددددي الباح دددداو الجهدددداا المسددددؤولة بضددددرورة اوهتمددددام باألخاددددا ي مددددو خددددال  تددددو ير  .0
 اومكانياا المادية والمعنوية.

شددراكه  ددي اددنع حددل اإلداراا المدرسددية علدد  ضددرورة التعدداوو مددع األخاددا ي النفسددي  .0 وا 
 القرار داخ  المدرسة .

التأكيددد علدد  عقددد ورش العمدد  والدددوراا التدريبيددة لمواكبددة التوددوراا الحااددلة  ددي مجددا   .4
 األخاا ي النفسي.

ت قيدددف أوليدددا  األمدددور والمجتمدددع المحلدددي بأهميدددة دور األخادددا ي النفسدددي والتأكيدددد علددد   .3
 وجود ال قة بيو األخاا ي وأوليا  األمور .

 حول عل  مناو  أخرى ومقارنتها بنتا ا هذا البحل.إجرا  ب .0
 إجرا  بحول عل  مراح  دراسية وحقة لمرحلة التعليم األساسي . .2
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 المراجع:
لدددددى األخاددددا ي النفسددددي  اإلرشدددداديةالددددذاا  عبدددددالجوادا  عاليددددة أحمددددد سدددديد عبدددددالفتاح .0

كليددة  المدرسددي وعالقتهددا بددبعض عوامدد  المندداخ المدرسدديا رسددالة ماجسددتير غيددر منشددورةا
 م  0552اجامعة الفيوما علم النفس التربو  االتربية

 اامعوقاا العملية اإلرشادية لمستشار  التوجيه المدرسي ببعض  انويد االسويسيأسما    .0
الجنوب الشرقيا رسالة ماجستير غير منشورةا كليدة العلدوم اإلنسدانية واوجتماعيدةا جامعدة 

 م. 0503ا قااد  مرباح ورقلة
المشكالا التي تواجه المرشديو التربوييو  دي المددارس المتوسدوة  ا جاسم اشرف اال   .4

مجلة كليددددددددددة التربيددددددددددةا جامعددددددددددة وامددددددددددو وجهددددددددددة ن ددددددددددرهم  ددددددددددي مركددددددددددز محا  ددددددددددة ميسددددددددددا
 م  2018 ا0امجلد 45داالعدواسو

األخاا ي النفساني الممارس  ي الوسدو العقدابي ا مجبر ا بديعة واكلي آياوناس أمزياو .3
بدددديو أخالقيدددداا المهنددددة ومتولبدددداا الو يفددددةا مجلددددة اآلداب و العلددددوم اوجتماعيددددةا جامعددددة 

 م  0505يا 11 رحاا عباسا سويفا عدد خات ا
معوقدداا اإلرشدداد التربددو   ددي المدددارس ال انويددة مددو وجهددة  االعددامر  جعفددر ادداد  عبيددد  .0

ا 00العددد  مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية. ن ر المرشديو التربوييو
 م. 0500

مهدام األخاددا ي النفسدي  ددي مجدا  اإلرشدداد الوالبديا مكتبددة ا عبدددالع يم حمدد  عبدداهلل  .2
 م  0500اأوود الشيخ للترالا الجيزةا مار

أهم الاعوباا التي تواجده األخادا ي النفسدي أ ندا  الممارسدة الميدانيدة ا  ويمة ا سودبر   .5
دراسددة ميدانيددة لمدينددة بسددكرةا مجلددة اآلداب و العلددوم اوجتماعيددةا جامعددة  رحدداا عبدداسا 

 م.0505يا11سويفا عدد خات ا
مدددى امددتال  المرشددد التربددو  للمهدداراا اإلرشددادية  ددي التعامدد  مددع  ا نبهدداو سددعيد عمددر  .2

منشددددورةا الجامعددددة  األزمدددداا  بالمدددددارس الحكوميددددة بمحا  ددددة غددددزةا رسددددالة ماجسددددتير غيددددر
 م . 0500ا اإلسالميةا غزة

رؤيدة مسدتقبلية لددعم دور األخادا ي النفسداني بقوداب التربيدةا مجلدة ا زيو الديو ضياف  .2
 م.0505يا11تماعيةا جامعة  رحاا عباسا سويفا عدد خات ااآلداب والعلوم اوج

الدددذاا المهنيدددة للمرشدددديو النفسدددييو  دددي العمددد  اإلرشددداد  التربدددو   االشدددر اعبيدددر  تحدددي  .05
ا غدددزة اكليدددة التربيدددة اة اإلسدددالميةددددددددددددددددددددددالجامعبقوددداب غدددزةا رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورةا 

 م  0500

http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85
http://k-tb.com/publishing_house/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://k-tb.com/publishing_house/-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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معيقددداا الممارسدددة المهنيدددة لبدددراما التوجيددده واإلرشددداد ا سدددماش راضددديةا  رحددداتيالعربدددي   .00
مجلدة . النفسي التربو  : دراسة ميدانية بمؤسسداا التعلديم ال دانو  لدوويتي ام البدواقي وباتندة

 م 0502ا 1ا ب. 9د اتر المخبر. ما. 
معوقداا التوجيده واإلرشداد  دي التعلديم ال دانو  مدو  ا آمدا  يحدي عمدارا بوزكدار  تيحدة  .00

وجهة مستشدار التوجيده واإلرشداد المدرسدي والمهنديا رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورةا جامعدة 
 م  0505ا  واوجتماعية اإلنسانيةكلية العلوم ا الجياللي بونعامة خميس مليانة 

اإلرشدداد التربددو   ددي المدددارس األساسددية العليددا وال انويددة بمحا  دداا  ا  ددؤاد علددي العدداجز .04
 م  0550ا  (2)9ة جامعة اإلسالمية للبحول اإلنسانيمجلة ال. غزة واقع ومشكالا وحلو 

المختت  ي علم الدنفس المدرسدي ورهانداا حاجداا المدرسدة الجزا ريدة  امحمد بوعال   .03
اوجتماعيدةا جامعدة  رحداا عبداسا سدويفا  إلد  تكوينده وتشدليلها مجلدة اآلداب و العلدوم

 م  0505ا ي11عدد خات ا
الحاجددة إلدد  اإلرشدداد النفسددي ودرجددة ممارسددته  ددي المرحلددة ا الولحددي مسدداعد بددو سدداعد  .00

اوبتدا يدددة بمحا  دددة الودددا ف كمدددا يدركددده المرشدددد والمعلدددما رسدددالة ماجسدددتير غيدددر منشدددورةا 
 م 0500االمملكة العربية السعوديةجامعة أم القرىا كلية التربيةا قسم علم النفسا 

أدا  المرشدد التربدو   دي المددارس الحكوميدة ال انويدة  دي  ا السدالمة ناار ر يد  تو يد   .02
مدارس محا  ة جنيو مدو وجهدة ن در كد  مدو اإلداريديو والمعلمديوا رسدالة ماجسدتير غيدر 

 م .  4554ا منشورةا جامعة النجاح الوونيةا  لسويو
المشدددكالا التدددي تواجددده عمددد  المرشدددديو التربدددوييو  دددي   احجددداز ن ميدددة  خدددر  خليددد   .05

ا مددددؤتمر التعلدددديم  ددددي ."المدددددارس الحكوميددددة مددددو وجهددددة ن ددددرهم" محا  ددددة وددددولكرم نموذجدددداع 
 م  0500 لسويو تحدياا العار وأ ا  المستقب ا جامعة النجاح الوونية.

 

 


