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PERSPECTIVE OF ITS EMPLOYEE
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Abstract
The study aimed to identify the effect of educational guidance on
reducing behavioral disorders among students in Nablus
governmental schools in Palestine from the perspective of its
employee, and to identify the presence of statistically significant
differences at the level of significance (α = 0.05) in the responses
of the sample of the study due to variables (Gender, educational
qualification, type of school, place of residence) in determining the
impact of educational guidance in reducing behavioral disorders,
to achieve this the researcher used the descriptive method and
developed a questionnaire consisting of 40 paragraphs as a tool
and applied to a sample of 60 workers and tried to answer the
question of this study what is the effect of educational guidance
on reducing behavioral disorders among students in Nablus
governmental schools in Palestine from the perspective of its
employee, the study showed the following results: educational
guidance have an effect in reducing behavioral disorders among
students in government schools in Nablus with a moderate
degree, and there are no statistically significant differences
attributed to the study variables (sex and place of residence), and
pointed to the existence of differences attributed to variables
(qualification and the type of school), and recommended to
increase awrness the school community of students and workers
with the objectives and tasks of guidance in the educational
process, attract workers from the higher qualifications campaign,
intensify the guidance efforts in the boys' schools and highlight
the role of the counselor in improving the student's learning
conditions and attention to his needs, abilities and talents and
1

Researcher, Al Quds Open University, Palestine, memeqasem@hotmail.com

RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 6, June 2020

THE EFFECT OF EDUCATIONAL GUIDANCE ON REDUCING BEHAVIORAL
DISORDERS AMONG STUDENTS IN NABLUS GOVERNMENT SCHOOLS IN
PALESTINE FROM THE PERSPECTIVE OF ITS EMPLOYEE

35

help him to adapt to the environment inside and outside the
school, and making the right educational decisions.
Keywords: Educational guidance, Behavior, behavioral disorders,
Anxiety.

أثر التوجيه واإلرشاد التربوي في الحد من االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة في مدارس محافظة نابلس
الحكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملين فيها
مها عبد الرؤوف عبد الرحيم القاسم

2

ملخص

هدفت الدراسة التعرف إىل أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكيّة عند
الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها ،والتعرف على

مدى وجود فروق ذات داللة إحصائيّة عند مستوى الداللة ( )0.05 = αيف استجابات أفراد

عينة الدراسة تعزى ملتغريات (اجلنس ،املؤهل العلمي ،نوع املدرسة ،مكان السكن) يف حتديد أثر
التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكيّة ،ولتحقيقه استخدمت الباحثة املنهج
تكونت من  60عامالً
الوصفي ومت تطوير استبانة مكون من  40فقرة كأداة وتطبيقها على عيَنة َ
وحاولت اإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس وهو ما أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من
االضطرابات السلوكية عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر
العاملني فيها؟ .حيث توصلت الدراسة اىل النتائج التالية :إن لإلرشاد والتوجيه أثر يف احلد من
االضطرابات السلوكية عند الطلبة يف املدارس احلكوميّة يف حمافظة نابلس بدرجة متوسطة ،وعدم
وجود فروق ذات داللة إحصائيّة تُعزى ملتغريات الدراسة (اجلنس ومكان السكن) ،وأشارت إىل
وجود فروق تُعزى ملتغريات (املؤهل العلمي ونوع املدرسة) ،وأوصت بضرورة العمل على توعية
اجملتمع املدرسي بطلبته والعاملني فيه بشكل عام بأهداف ومهام التوجيه واإلرشاد يف العملية
الرتبويّة وضرورة استقطاب العاملني من محلة املؤهالت العليا وتكثيف اجلهود اإلرشادية يف مدارس
البنني وإبراز دور املرشد يف حتسني ظروف تعلَم الطالب واالهتمام حباجاته وقدراته ومواهبه
ومساعدته على التكيف مع البيئة داخل املدرسة وخارجها ،إخضاع املرشدين لربامج تدريبيّة
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حديثة ونشر نتائج الدراسات يف اجملالت والدوريات العلميّة ملساعدة صانعي القرار على اختاذ
القرارات الرتبوية الصائبة.
الكلمات المفتاحية :التوجيه واإلرشادالرتبوي ،السلوك ،السلوك املضطرب ،القلق.

مدخل:

تُعد املدرسة حجر الزاوية يف العملية التعليميَة التعلميَة ،والطالب هو حمور العملية الرتبوية ،وقد يواجه الطلبة الكثري من
االضطرابات النفسية والسلوكية بسبب التنشئة أو الظروف احلياتيَة أو االقتصادية أو غريها ،وهذا يتطلب وجود مرشدين
تربويني يف املدارس للعمل على حل مشاكل الطالب واالضطرابات اليت يعانون منها إلنشاء جيل صاحل متعلم يشعر باالنتماء
لتقدم اجملتمع وال ميكن ألي جمتمع إن يؤدي دوره الفاعل يف
ملحة َ
إىل املدرسة والوطن .إن االهتمام بالتنمية البشرية ضرورة َ
حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية دون أن تكون له مؤسساته اليت تعىن ببناء الفرد يف كافة النواحي ،ولعل املؤسسات
الرتبوية هي املعنية األوىل مبجال التوجيه واإلرشاد ،فالعمل الرتبوي يتطلب مراعاة اجلوانب النفسية واالجتماعية واليت تعد
مرتكزات رئيسة يف التنشئة السليمة ،فعدم تلبية تلك اجلوانب سيؤدي إىل سوء التكيف وظهور مشكالت عديدة تؤثر بالفرد
وحبياته املستقبلية وبالتايل سيؤثر ذلك على اجملتمع ككل (الطراونة .)2007 ،ظهرت احلاجة إىل اإلرشاد النفسي مع تطور
احلضارة والتكنولوجيا واختالف أساليب احلباة وتعدد أمناط التنشئة االجتماعية وللمدرسة دور بالغ االمهية يف التنشئة وبناء
شبكة عالقات بني الطلبة واملعلمني ويربز دور املرشد الرتبوي يف تعديل السلوكيات السلبية أثناء عملية االتصال (اهلبيدة،
 .)2018وتظهر يف بعض األحيان اضطرابات سلوكية لدى الطلبة وهذه االضطرابات تتطلب مواجهتها من خالل التعاون
بني املدرسة واألسرة واملؤسسات االجتماعية األخرى ،إال أن املعلم يلعب دوراً مهماً يف مواجهة هذه االضطرابات سواء
بالكشف عنها وإحالتها إىل املرشد ،املرشدة النفسية للمساعدة يف حلها (مورتنس وومولر .)2005 ،تتسم عملية تعليم
األطفال ممن يعانون من مشاكل سلوكية بالتعقيد ويصعب التعامل معهم مقارنة مع طالب ال يعانون منها كما تنخفض
خمرجاهتم التعليمية لعدم امتالكهم مهارات اجتماعية وسلوكية وتوجهات اجيابية حنو التعليم فتظهر مشكالت سلوكية داخل
الصف ويربز دور التوجيه يف تكوين السلوكيات الرغوبة (إدريس .)2016 ،فأنشطة وفعاليات التوجيه واإلرشاد تعترب من أبرز
تقدمها املدرسة للتالميذ ،حيث تساعدهم على النمو السوي وذلك من خالل مساعدهتم على التغلب وحل
اخلدمات اليت َ
مشكالهتم مما حيسن من إجنازهم وتفاعلهم مع املدرسة واجملتمع (الطراونة.)2007 ،
الربامج اإلرشادية فعالة يف إجياد جو من األلفة واالحرتام وتساعد على التخلص من األزمات من خالل جلسات منظمة يتعلم
الطالب املبادئ العامة للصحة النفسية وتزويدهم مبهارات حلل املشكالت ومواجهة أحداث احلياة باسرتاتيجيات حمددة وإجياد
تفاعالت توافقية بني الفرد وبيئته تتداخل بينها العمليات املعرفية اليت جتعل الفرد يعيد بناء االهداف الضاغطة واهنا قابلة للحل
(عربيات .)2005 ،ويعرف فاولر اإلرشاد على أنه عالقة طوعية مقبولة بني شخصني ،أحدمها أصابه قلق من مشكلة تتعلق
مبصري توازنه واآلخر هو الشخص الذي يفرتض به تقدمي املساعدة وأن يتحلى ببعض الصفات ،وجيب أن تكون العالقة بصورة
مباشرة ووجها لوجه ،والطريقة املتبعة يف هذا اجملال هو أسلوب الكالم .وحىت نتمكن من فهم أمهية التوجيه واإلرشاد يف منو
الطلبة وحل مشكالهتم فال بد من التعرف على طبيعة التوجه واإلرشاد من حيث أمهيته وجماالته ونظرياته وأهدافه وطرق
توظيفه ويف حل بعض املشكالت السلوكية الشائعة بني الطلبة (الزعيب .)2003 ،ونظراً ألن كل طالب يعترب شخصية فريدة
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يف ذاهتا فإن من الضروري أن تفسر حاجاته ومشكالته بداللة هذه الفردية املتميزة ،فالفروق بني األفراد تتفاوت يف اجلماعة
العادية من النقيض إىل النقيض .وعلى املدرس الناجح أن يستعني مبهاراته وحسن إدراكه على رسم اإلجراءات اليت تكفي
الستيعاب خمتلف حاجات األفراد وهلذا ينبغي مساعدة الطالب على تفسري خرباته وعلى فهم نفسه بصورة تعينه على تبيني
مواطن قوته وضعفه لتحسني فهمه إلمكانياته ومزاياه اليت تؤثر على خططه يف احلاضر واملستقبل (مورتنس ،ومولر.)2005 ،
كما أن نظرية االجتاه االنساين تعترب اإلرادة احلرة أساس تكوين خربة الفرد واستقالله الشخصي وحرية أفكاره ومن الضروري
تكثيف جهود املرشد الرتبوي مع االهايل واهليئة التعليمية الكساب الطلبة سلوكيات اجيابية بطرق تربوية صحيحة (املهيد،
 .)2016وعملية التوجيه واإلرشاد الرتبوي تعترب من أكثر الطرق احليوية واملساعدة حلل املشاكل السلوكية لدى الطلبة،
وبالفعل سامهت عملية التوجيه واإلرشاد يف حل بعض االضطرابات السلوكية لدى الطلبة ألهنا تستند يف فلسفتها على
املمارسة العملية وعلى اإلجراءات املهنية وعلى عملية التدريب (الفتالوي .)2005 ،واهلدف من اإلرشاد مساعدة
املسرتشدين بأسوب جيعل الفرد منهم حيب حياته مبسؤولية دون املساس حبقوق اآلخرين وحترص العملية اإلرشادية على حتمل
الفرد مسؤولية سلوكه بأسلوب متسامح (أمحد .)2015 ،ومبا أن الرتبويني يرون أن اخلمس سنوات األوىل من حياة الطفل
السوي والتمتع بصحة نفسية ،فمن هذا املنطلق جيب
هي اليت تساهم يف تشكيل وبناء شخصيته وتكسب الطفل السلوك َ
توجيه االهتمام حنو رعاية الطفل وخلق طفل سوي بعيد عن كل االضطرابات النفسية والسلوكية واالجتماعية ،واملسؤولة عن
تقدمي هذه التوجيهات واإلرشادات وجود خرباء خمتصني يف هذا اجملال ومؤهلني تربوياً ومهنياً للتعامل مع هذه احلاالت.
وبالفعل هذه اإلسرتاتيجية القائمة على أمهية ودور التوجيه واإلرشاد يف حل املشكالت السلوكية عند األطفال تعترب ركيزة تربوية
أساسية ،وقد قامت املؤسسات االجتماعية بكافة جماالهتا جاهدة لالستفادة من كل فلسفات ومقومات ومناهج التوجيه
واإلرشاد ،لعلها تقدم خدمات حيوية وأساسية معتمدة األسلوب العلمي واملهين السليم يف حل املشاكل السلوكية والنفسية
واالجتماعية لطلبتنا على أساس أهنم بُناة املستقبل وصنَاع احلياة (الفتالوي .)2005 ،ولقد حتدثت الكثري من الدراسات عن
دور اإلرشاد والتوجيه يف احلد من االضطرابات السلوكية لدى طلبة املدارس تذكر الباحثة منها دراسة العثامنة ()2003
ودراسة عبيدات ( )1996ومن هنا جاءت فكرة الدراسة لتحديد دور اإلرشاد والتوجيه يف احلد من االضطرابات واملشاكل
السلوكية يف املدارس.

أوالً :مشكلة البحث:

تنطلق الباحثة يف إجراء هذه الدراسة من شعورها بأمهية التوجيه واإلرشاد يف احلد من االضطرابات السلوكية لدى طلبة املدارس
احلكومية ،وحيث الحظت الباحثة من خالل استعراض الدراسات السابقة يف جمال التوجيه واإلرشاد مثل الزغيب (،)1994
سعد جالل ( ،)1992وعبداهلل ( ،)2000وباملر وشرييل ( ،)1998أن أغلب الدراسات تطرقت إىل االضطرابات
واملشاكل السلوكية لدى طلبة املرحلة الثانوية وأثر العالقة بني املعلم والطالب على ظهور املشكالت السلوكية والضغوطات اليت
يواجهها املرشدون أثناء العمل .حيث أوصت الدراسات السابقة بضرورة استخدام أساليب تربوية حديثة لتساعد على زيادة
انتماء الطالب للمدرسة ،واالهتمام باإلرشاد العائلي واملدرسي وإبراز دور املرشد يف حتسني التعلم وحتسني ظروف الطالب
واالهتمام حباجاته وقدراته ومواهبه ومساعدته على التكيف مع البيئة داخل املدرسة وخارجها .ومن هنا ظهرت مشكلة
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الدراسة اليت هتدف إىل معرفة أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من هذه االضطرابات واملشكالت السلوكية لدى طلبة

املدارس حتديداً إن تسليط الضوء على التوجيه واإلرشاد من شأنه رفع أثره يف احلد من االضطرابات السلوكية لدى الطلبة.

ثانياً :تساؤالت البحث:

إن مشكلة الدراسة تكمن يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
ما أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة
من وجهة نظر العاملني فيها؟
ما أثر متغريات اجلنس ،املؤهل العلمي ،مكان السكن ،نوع املدرسة يف حتديد أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من
االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها؟

ثالثاً :أهمية البحث:

تكمن أمهية الدراسة فيما يأيت:
تسليط الضوء على دور التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكية لدى طلبة مدارس حمافظة نابلس احلكومية
من وجهة نظر العاملني فيها .حتديد أكثر املشكالت السلوكية حدة وانتشاراً واليت تواجه طلبة مدارس حمافظة نابلس احلكومية،
منوهم النفسي واالجتماعي واليت تنعكس بدورها على تكيَفهم وحتصيلهم وإجنازهم .يتوقع من الدراسة احلالية
واليت تؤثر على َ
بيان مدى حاجة طلبة املدارس احلكومية إىل املرشد الرتبوي للتعامل مع هذه املشكالت السلوكية.
يتوقع من هذه الدراسة أن تساهم يف إثراء املكتبة العربية وتزويد الباحثني املتخصصني يف هذا اجملال باملعلومات الالزمة
والضرورية للقيام بدراسات أخرى على جمتمعات خمتلفة من خالل االطالع على النتائج والتوصيات.

رابعاً :أهداف البحث :يسعى البحث إىل حتقيق عدد من األهداف التالية:

 .1التعرف إىل دور التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف املدارس.

 .2التعرف إىل مدى تأثري متغريات اجلنس ،املؤهل العلمي ،مكان السكن ،نوع املدرسة يف حتديد دور وفعالية التوجيه
واإلرشاد الرتبوي يف املدارس.

خامساً :منهج البحث:

يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي من أجل التعرف إىل أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات
السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها.

سادساً :مجتمع وعينة البحث:

يتمثل جمتمع البحث يف مجيع معلمي ومعلمات ومرشدي ومرشدات وطالب وطالبات املدارس احلكومية يف حمافظة نابلس،
وقد اختارت الباحثة عينة اشتملت على ( )60فرداً.

سابعاً :أداة جمع البيانات:
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يستخدم البحث االستبانة ،وتكونت يف صورهتا النهائية من ( )40فقرة موزعة على أربع جماالت (املستوى الثقايف ،املستوى
االجتماعي ،املستوى االقتصادي ،املستوى السياسي) ،ومت اخضاعها للتحكيم مللتأكد من صدقها من قبل جمموعة من
احملكمني املختصني يف جمال الدراسة والذين أشاروا إىل صالحية أداة الدراسة.

ثامناً :اإلطار النظري للبحث:
التطور التاريخي لإلرشاد التربوي

اإلرشاد كفكرة من قبل بعض املصلحني يف املدارس الثانوية األمريكية ،وقد ساعد على قبول التغيري السريع يف اجملتمع
األمريكي منذ بداية القرن احلايل بسبب التقدم الصناعي الكبري وكذلك االمتداد العمراين ،مما ترتب عليه ظهور كثري من
املشكالت خاصة بني الطالب .ومما استدعى العمل على مواجهتها حىت يتمكن الطالب من إعداد نفسه ملواجهة حياته
العملية (رضوان.)1998 ،
مفهوم اإلرشاد:
لغـة :تعىن كلمة أرشد يرشد ،إرشاداً أي دلَـه على شـيء.
إصطالحاً :يعين مساعـدة الفــرد على فهـم وحتليل استعداداته ،قدراتـه ،إمكاناته ،ميولـه والفرص املتاحة أمامـه ومشكالتـه
وحاجاتـه واستخـدام معرفتـه يف إج ـراء االختيـارات واختـاذ القرارات لتحقيق التوافق حبيث يستطيع أن يعيش سعيداً.
اإلرشاد النفسي :هو عملية مساعدة الفرد وتشجيعه على االختيار والتقرير والتخطيط للمستقبل بدقة وحكمة ومسؤولية يف
ضوء معرفة نفسه ومعرفة واقع اجملتمع الذي يعيش فيه.
أما عطية فيعرفه :على أنه "االهتمام بالفرد السوي ملساعدته للتغلب على املشكالت اليت تواجهه واليت ال يستطيع التغلب
عليها مبفرده واليت تتصف بأهنا انفعالية يف أساسها (الفرخ وتيم.)1999 ،
وميكن أن نورد العديد من التعريفات اليت حناول من خالهلا توضيح مفهوم اإلرشاد فيعرف مورتنس عملية اإلرشاد الرتبوي
بوصفها وسيلة لتعديل السلوك حيث تتجلى فيها صورة كاملة من ناحييت الوقاية والنمو بغرض مساعدة الفرد على تفسري
خرباته احلياتية وفهمها والتخطيط هلا بشكل جيد حبيث يستطيع أن يصبح فرداً إجيابياً منتجاً .أما زهران فينظر إىل اإلرشاد
الرتبوي على أنه عملية مساعدة الفرد يف رسم اخلطط الرتبوية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه ،وأن خيتار نوع الدراسة
والتخصص املناسب له بشكل يساعده يف اكتشاف اإلمكانات الرتبوية وعالجها مبا حيقق توافقه الرتبوي بصفة عامة
(الطراونه .)2007 ،وترى الباحثة أن اإلرشاد هو عملية تفاعل بني املرشد واملسرتشد من أجل مساعدته على حل املشكالت
اليت تواجهه .وميكن االستخالص من التعريفات السابقة أن اإلرشاد الرتبوي هو عملية مساعدة الفرد على التبصر مبشكالته
من خالل معرفته لذاته وقدراته للوصول إىل احلل املالئم ليسهم يف حتقيق ذاته.
املتوخاة من هذه العملية
ويعين أنه عملية هلا مدخالت تتمثل يف املرشد واملسرتشد وهلا خمرجات تتمثل يف حتقيق األهداف َ
كحل املشكالت أو حتقيق التوافق النفسي أو التكيف من خالل التفاعل املتبادل بني طريف العملية (املرشد واملسرتشد).
مفهوم التوجيه:

هناك جمموعة من التعريفات العامة املتعلقة بالتوجيه استناداً إىل األفكار اليت طرحها العلماء أمثال مايرز وبركات وزهران فيعرف
مايرز التوجيه الرتبوي بأنه العملية اليت هتتم بالتوفيق بني الفرد مبا له من خصائص مميزة من ناحية والفرص الدراسية املختلفة
واملطالب املتباينة من ناحية أخرى واليت هتتم أيضاً بتوفري اجملال الذي يؤدي إىل منو الفرد وتربيته (الطروانة .)2007 ،ويرى كل
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من بركات وزيدان التوجيه الرتبوي على أنه جمموعة اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة الفرد على أن يفهم نفسه ومشاكله وأن
يستغل إمكاناته الذاتية من قدرات ومهارات واستعدادات وميول أو أن يستغل إمكانيات بيئته فيحدد أهدافاً تتفق مع
إمكانياته من ناحية وإمكانيات البيئة من ناحية أخرى نتيجة لفهم نفسه وبيئته ،واختيار أفضل الطرق اليت حتقق له ذلك إىل
أن يصل إىل التكيف مع نفسه وبيئته فيبلغ أقصى ما ميكن بلوغه من النمو والتكامل يف شخصيته (ضمرة .)2008 ،يف حني
يعرف زهران التوجيه بأنه العملية الواعية واملستمرة والبناءة واملخطط هلا بعناية ،واليت هتدف اىل مساعدة وتشجيع الفرد لكي
يعرف نفسه ويفهم ذاته وينمي إمكاناته وحيل مشكالته يف ضوء معرفته ورغبته وتعليمه وتدريبه لكي يصل إىل حتديد وحتقيق
أهدافه وحتقيق الصحة النفسية والتوافق شخصياً وتربوياً ومهنياً وأسرياً ،وبالتايل يتبني لنا أن التوجيه يساعد على :فهم التالميذ
أنفسهم فهماً صحيحاً ،خلق عالقات شخصية خاصة مع مرشد كفء ،ويعينهم على االختيار واختاذ القرارات وحل
الصراعات البسيطة (الطراونة .)2007 ،والتوجيه عملية تتضمن جمموعة من اخلدمات اليت تق ّدم لألفراد ملساعدهتم على فهم
أنفسهم ،وإدراك مشكالهتم ،واالنتفاع بقدراهتم يف التغلب على هذه املشكالت ويف حتقيق أقصى ما يستطيعون الوصول إليه
من منو وتكامل يف شخصياهتم .وهذه العملية هبذا الوصف الذي جيمع بني معظم التعريفات الواردة عن اإلرشاد كمصطلح
حديث عملية ليست جديدة ،وليست سهلة أما عدم جدهتا فألننا نعتقد أن املنهج الرباين املتمثل باإلسالم – بصفته ديناً
شامالً قد وصفها (ملحم .)2008 ،وترى الباحثة بأن التوجيه عمليات منظمة وخمطط هلا هتدف إىل مساعدة األفراد يف حل
مشكالهتم والتغلب عليها وحتقيق ذاهتم والتكيف مع أنفسهم وبيئتهم وحتقيق التكامل يف شخصيتهم.
الفرق بين التوجيه واإلرشاد( :الطراونة.)2007 ،

التوجيه يركز على إمداد الطالب باملعلومات املتنوعة بينما اإلرشاد هو اجلانب االجرائي التطبيقي.
التوجيه يتضمن اإلرشاد.
التوجيه يسبق عملية اإلرشاد.
التوجيه يتسم بالشمولية بينما اإلرشاد عملية تفاعلية بني مرشد (متخصص) ومسرتشد (طالب)
أهداف التوجيه واإلرشاد:

يرى البعض أن أهداف التوجيه واإلرشاد الرتبوي ترتبط بطبيعة املشكلة وطبيعة املسرتشد وميكن القول أن أهم أهداف التوجيه
واإلرشاد الرتبوي تتمثل مبايلي( :الطراونة.)2007 ،
توجيه الطالب وإرشاده يف مجيع النواحي النفسية واألخالقية واالجتماعية والرتبوية واملهنية لكي يصبح عضواً صاحلاً يف بناء
اجملتمع .حبث املشكالت اليت يواجهها الطالب سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو تربوية والعمل على إجياد احللول املناسبة.
العمل على توثيق الروابط والتعاون بني البيت واملدرسة لكي يصبح كل منهما مكمالً وامتداد لآلخر لتهيئة اجلو املشجع
للطالب لكي يواصل دراسته .اإلسهام يف إجراء البحوث والدراسات حول مشكالت التعليم كالتسرب وكثرة الغياب.

الدراسات السابقة
دراسة جالل وآخرون ()2007

هدفت إىل التعرف إىل أكثر املشكالت شيوعاً بني طالبات املرحلة األساسية يف كل من سلطنة عمان ،ومملكة البحرين
،وتكونت عينة الدراسة من ( )30معلمة عمانية ،و( )30معلمة حبرينية من التخصصات الدراسية املختلفة باملرحلة الثانوية
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،واستخدموا استبانة لغرض الدراسة،وأظهرت النتائج أن أهم املشكالت الىت تشيع بني الطالبات يف عمان هي صعوبة التحكم
بالعواطف ،والشعور بامللل ،وعدم القدرة على مواجهة املشكالت وحلها ،وعدم املقدرة على تنظيم أوقات التغريات النفسية،
ووجود خالفات يف حميط األسرة ،والشعور بالضغط النفسي ،واالعتماد على الغش يف االمتحانات ،وأن أهم املشكالت
شيوعاً بني الطالبات يف البحرين هى الشعور بامللل وأحالم اليقظة ،وصعوبة التحكم يف العواطف ،وعدم القدرة على تنظيم
أوقات التغريات النفسية ،واالرتباك عند التحدث أمام الغرباء،والشرود الذهين،والشعور بالضغط النفسي.

دراسة سعودي ()2017

هدفت الدراسة إىل معرفة دور مستشار التوجيه يف احلد من ظاهرة العنف داخل املدارس الثانوية من وجهة نظر مستشاري
التوجيه وبالتحديد يف العنف الصادر عن التالميذ لتالميذ زمالء أو أحد أفراد اهليئة الرتبوية .كانت العينة قصدية عرضية من
مستشاري التوجيه بثانويات بلدية اجللفة وعددها  18والعينة تكونت من  15مستشاراً .وأوضحت النتائج أن متابعة وإشراف
مستشار التوجيه يعزز التواصل املستمر بينه وبني التالميذ وبينت األثر اإلجيايب للدور االجتماعي والثقايف يف التقليل من العنف
يف املدرسة ومساعدة التالميذ للتكيف مع البيئة املدرسية وزيادة وعيهم االجتماعي واألخالقي.

دراسة األسمري ()1989

بعنوان دور التوجيه واإلرشاد النفسي يف الوقاية من االحنراف يف املرحلة الثانوية مبنطقة الرياض وهدفت إىل التعرف على
املشكالت اليت تنتشر يف املرحلة الثانوية يف الرياض ودور التوجيه واإلرشاد يف الوقاية من االحنرافات ،وأوضحت نتائجها
ضعف دور اإلرشاد النفسي والتوجيه املدرسي يف الوقاية من االحنرافات يف املرحلة الثانوية ،وأن االنعزالية وعدم اختيار
األصدقاء املناسبني من أهم العوامل اليت تؤدي إىل ظهور املشكالت الطالبية.

دراسة العثامنة ()2003

هدفت الدراسة اىل التعرف اىل درجة املشكالت السلوكية لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر املرشدين الرتبويني يف
حمافظات الشمال وحتديد دور متغريات اجلنس ،واملؤهل العلمي ،والتخصص ،واخلربة ،وحجم املدرسة وموقعها ومدى تأثر
املدرسة باملواجهات على حدة ظهور املشكالت السلوكية لطلبة املرحلة الثانوية وحتديد أكثر املعوقات شيوعا واليت حتد من
تعامل املرشدين الرتبويني مع املشكالت السلوكية لطلبة املرحلة الثانوية يف حمافظات ومال فلسطني .وأظهرت النتائج أن درجة
وجود السلوكيات لدى طلبة الثانوية كانت قليلة على العبارات التالية :يف جمال سلوك التمرد ضعف االلتزام بالزى املدرسي،
والشجار مع املعلمني واالعتداء بالشتم يف جمال السلوك العدواين ،وجتنب االتصال البصري يف جمال اخلجل ،والتنقل على
املقاعد الصفية يف جمال النشاط الزائد ،وتدين اعتبارات الذات يف جمال سلوك االضطرابات النفسية .وكانت متوسطة على
العبارات التالية :الشجار مع الزمالء يف جمال السلوك العدواين ،صعوبة مواجهة املشكالت اليومية يف جمال سلوك اخلجل،
والتحدث كثريا يف جمال سلوك امليل اىل النشاط الزائدـ وإمهال الواجبات البيتية يف جمال الشرود والتشتت .وكانت كبرية على
ا لعبارات التالية :ندرة تنظيم الوقت للدراسة وضعف التحصيل يف إحدى املواد الدراسية يف جمال سلوك التشرد والتشتت.
وأوصى الباحث بضرورة العمل على زيادة اهتمام مديري ومعلمي املدارس الثانوية باجلوانب النفسية واالجتماعية والعمل على
زيادة اهتمام املرشدين الرتبويني باملشكالت السلوكية للطلبة واالهتمام بتدريب املرشدين وتطوير كفاءاهتم املهنية.
دراسة سالمة ()2004

هدفت إىل التعرف على أداء املرشد الرتبوي يف املدارس احلكومية الثانوية يف مدارس مديرييت جنني وقباطية من وجهة نظر
وتكون جمتمع الدراسة من مجيع اإلداريني واملعلمني يف مديرييت قباطية وجنني وعددهم ( )826إدارياً
اإلداريني واملعلمنيّ ،
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ومعلماً ،واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة ،واعتمد املنهج الوصفي ،وكانت اهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن
اجملال الشخصي حصل على املرتبة األوىل بتقدير كبري جداً واجملاالت األخرى حصلت على تقدير مرتفع وهي :اجملال املهين
حصلت على املرتبة الثانية والعالقات االجتماعية على املرتبة الثالثة واجملال الفين التطبيقي على املرتبة الرابعة ،وأظهرت النتائج
فروق على متغري اجلنس لصاحل اإلناث وعلى متغري اخلربة لصاحل  11سنة فأكثر على اجملال العلمي واملهين وعلى جمال
الشخصية وعلى متغري املؤهل العلمي لصاحل ماجستري فأعلى وأوصت بتوفري احتياجات املرشدين وتدريبهم على كتابة
األحباث.
دراسة ( )Carlson, 2004

وتكونت العينة
هدفت إىل التعرف على مدى توجيه املرشدين يف املدارس للطلبة املوهوبني واملتفوقني
من  250فرداً وأظهرت النتائج أن املرشدين أصحاب اخلربة لديهم مهارات أكثر يف التعامل مع الطلبة املوهوبني واملتفوقني يف
املدارس ويظهر دورهم أوضح يف املدارس اليت تتبع برنامج ولديها متخصص ألمور الطلبة املوهوبني واملتفوقني.

دراسة كولب ()Culp,1998

هد فت هذه الدراسة لتقييم اثر برنامج تدريب مرشدي املدارس وما مدى امتالكهم للقدرة واملهارة للتعرف على السمات
والعالمات املميزة حلاالت االنتحار ودقة معلوماهتم ومدى معرفتهم بالدور املوكل إليهم القيم به يف حالة التدخل باألزمات
واملشكالت وإدارهتا وقدرهتم على ادارة احللقات الدراسية حول األزمات وتكونت عينة الدراسة من  12مرشد من مرشدي
املدارس الثانوية واإلعدادية واالبتدائية وأظهرت النتائج امتالك املرشدين هلذه املهارات والقدرات ورغبتهم بتطويرها.
دراسة بالمر وشيرلي ()Shirley & Palmer,1998

هدفت هذه الدراسة اىل معرفة دور املعلمني يف تلبية احلاجات النفسية واالجتماعية الصحية للطالب الذي يتعرض للخطر
وتكونت عينة الدراسة من  12معلما يف مدرسة ثانوية وتركز سؤال الدراسة حول الكيفية اليت يدرك هبا املعلمني لدورهم يف
تلبية احلاجات االجتماعية والصحية الذي يتعرض اىل خطر ماهية الظروف اليت تشكل خطر للطالب واثر هذه الظروف يف
تشكيل دور املعلمني .وأظهرت نتائج الدراسة ان هناك مشكلة يف دور املعلم يف هذه الظروف يف تشكيل دور املعلمني.
وأظهرت نتائج الدراسة ان هناك مشكلة يف دور املعلم يف هذه الظروف يف التعامل مع الطلبة ففي املدارس اليت يتوفر فيها
مرشدون ومراكز عالجية وإرشادية قلت فيها املشكالت واالضطرابات النفسية وبعكس املدارس اليت ختلو من هذه املراكز
وأوصى الباحث بإنشاء عيادات عالجية للمراهقني داخل املدرسة والعمل على تنمية دور املعلم وتوعية بدرجة اكرب.

دراسة كاسس وفورلنغ ()Furlong & Casas,1980
أ جريت يف سانت بربرا يف مقاطعة كاليفورنيا لتحديد أنواع الضغوطات اليت يواجهها املرشدون اثناء العمل و مدى توافر برامج
املساعدة الذاتية  ,كوسائل للتغلب على تلك الصعوبات  ,طبقت الدراسة على عينة من (  ) 77مرشدا يعملون يف مركز
االرشاد يف اجلامعة  ,و كشفت النتائج على أن هناك منطا معينا من الضغوط مرتبطة بالعمل لدى كل مرشد من افراد العينة
وأشارت النتائج أيضا اىل ان افضل مصادر املساندة و الدعم لدى املرشد هي املساعدة الذاتية تليها املساندة من االصدقاء يف
املهنة و أفراد العائلة و الزمالء و الرؤساء مث االختصاصيني يف العال ج النفسي.
ثبات األداة
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مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوقد بلغت قيمة معامل الثبات (.)%75

تاسعاً :نتائج البحث الميدانية ومناقشتها:

أوالً :نتائج اإلجابة عن السؤال االول.

ولإلجابة على سؤال الدراسة األول ونصه":ما أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف
مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها؟" ،مت استخرا ج املتوسطات احلسابية واالحنرافات
املعيارية والنسب املئوية لفقرات الدراسة وفق املتوسط احلسايب تنازليّاًكما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول رقم ( )1األوساط الحسابية والنسب المئوية لفقرات االستبانة في
مجال

النسبة المئوية

المتوسط الحسابي

املستوى االقتصادي

2.31

77

املستوى الثقايف

2.23

74.32

املستوى االجتماعي

2.08

69.32

املستوى السياسي

2.03

67.7

أثر التوجيه واإلرشاد

2.16

72

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكية عند الطلبة يف مدارس حمافظة
نابلس احلكومية الفلسطينية كانت بدرجة متوسطة ،حيث تبني أن أثر التوجيه واإلرشاد الكلي كان بنسبة  ،%72يف حني
كان أثر التوجيه واإلرشاد يف املستوى االقتصادي بنسبة  ،%77حيث كان األثر األكرب ،تلتها ،أثر التوجيه واإلرشاد يف
املستوى الثقايف بنسبة  %74.32نظراً ألمهية احلصيلة الثقافية واالطالع على جتارب اآلخرين يف هذا اجلانب ،يف حني احتل
املستوى االجتماعي املرتبة الثالثة يف أثر التوجيه واإلرشاد بدرجة  ،%69.32وحل يف املرتبة األخرية أثر التوجيه واإلرشاد يف
املستوى السياسي بنسبة .%67.7

ثانياً :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني.

ما أثر متغريات اجلنس ،املؤهل العلمي ،نوع املدرسة ،مكان السكن ،يف حتديد أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من
االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها ؟
نتائج الفرضية األولى
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05=αيف أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من
االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى اىل متغري
اجلنس" ،من أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري اجلنس استخدم اختبار (ت) للعينات املستقلة وكانت النتائج كما هو
مبني يف اجلدول رقم ( )2التايل-:
جدول رقم ( )2نتائج اختبار (ت) للعينات المستقلة لداللة فروق تبعا لمتغير الجنس

الجنس

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

الداللة
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الحسابي

المعياري

ذكور

97.910

7.234

إناث

96.115

7.312

اجملموع

14.546 194.025

المحسو
بة

44

الجدولية

 1.160 0.503غري دالة

يتبني من اجلدول رقم ( )2السابق ،أن قيمة ت احملسوبة أقل من اجلدولية عند مستوى الداللة ( )0.05 =αلذلك تقبل
الفرضية وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05=αمن حيث أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف
احلد من االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى
إىل متغري اجلنس.
نتائج الفرضية الثانية.
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05=αمن حيث أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من
االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى اىل متغري
مكان السكن" ،من أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري مكان السكن استخدم اختبار one way ANOVA
وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم ( )3التايل-:

جدول رقم ( )3نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق تبعا لمتغير مكان السكن

مكان

المتوسط

االنحراف

القيمة التائية

السكن

الحسابي

المعياري

المحسوبة

مدينة

99.001

7.433

قرية

93.105

8.512

المجموع

15.945 192.106

2.101

الجدولية

الداللة

 2.302غري دالة

يتبني من اجلدول رقم ( )3السابق ،أن قيمة ت احملسوبة أقل من اجلدولية عند مستوى الداللة ( ،)0.05لذلك تقبل الفرضية
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05=αأثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات
السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى إىل متغري مكان
السكن.

نتائج الفرضية الثالثة
"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.05=αأثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات
السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى إىل متغري املؤهل
العلمي" ،من أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي استخدمت املتوسطات احلسابية واختبار التباين
األحادي ( ) one way ANOVAللعينات املستقلة وكانت النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم ( )4التايل:
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جدول رقم ( )4نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المتوسط

االنحراف

المؤهل

96.904

6.119

دبلوم

89.001

6.912

المجموع

185.905

13.013

العلمي

بكالوريوس

فأعلى

الحسابي

المعياري

القيمة التائية
المحسوبة

2.010

الجدولية

1.960

الداللة
دالة
بكالوريوس
فأعلى

لفئة

يتبني من اجلدول رقم ( )4وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي حسب متغري املؤهل العلمي
لصاحل محلة بكالوريوس فأعلى إذ كانت القيمة التائية احملسوبة ( )2.010أكرب من القيمة التائية اجلدولية ( )1.960عند
مستوى الداللة ( ) 0.05=αوبذلك ترفض الفرضية الصفرية .وقد يعود ذلك إىل أن محلة شهادة بكالوريوس فأعلى لديهم
قدرات أكرب بسبب زيادة خربهتم وأن املديرين وعلى اختالف ختصصاهتم وسنوات خربهتم فإن مستويات مؤهالهتم العلمية
وتعمق فهمهم ألمهية تطبيق اإلرشاد الرتبوي يف مدارسهم لتوجيه
متكنهم من امتالك مهارات تدفعهم حنو تعديل السلوكات ّ
الطلبة املستمر ،فكلما ارتفعت الدرجة العلمية كلما كان أكثر قدرة يف التعاطي بدرجة أكرب مع األفراد .وهوما أكدته دراسة
(سالمة.)2004 ،
نتائج الفرضية الرابعة:

"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(  ،)0.05=αمن حيث أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من
االضطرابات السلوكيّة عند الطلبة يف مدارس حمافظة نابلس احلكوميّة الفلسطينيّة من وجهة نظر العاملني فيها تعزى اىل متغري
نوع املدرسة " من أجل فحص صحة الفرضية املتعلقة مبتغري نوع املدرسة استخدم اختبار  one way ANOVAوكانت
النتائج كما هو مبني يف اجلدول رقم ( )5التايل-:
جدول رقم ( )5نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق تبعا لمتغير نوع المدرسة
نوع المدرسة
إناث

االنحراف

المتوسط

المعياري

الحسابي

93.901

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

8.113

ذكور

90.975

8.609

المجموع

184.876

16.722

2.590

2.302

الداللة

دالة لفئة إناث

يتبني من اجلدول رقم ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي تعزى إىل متغري نوع املدرسة
لصاحل اإلناث إذ كانت قيمة ت احملسوبة أكرب من اجلدولية عند مستوى الداللة ( )0.05=αوبذلك ترفض الفرضية
الصفرية ،ورمبا يعود إىل أن مستوى أداء املرشدة الرتبوية أعلى مما هو للمرشد الرتبوي رمبا ألن خربة املرشدات اإلناث يف تربية
األبناء أكثر أو أن الطالبات حباجة لإلرشاد أكثر من الطالب واللجوء للمرشدة أكثر وتتفق مع دراسة (السالمة.)2004 ،
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االستنتاجات:

يتضح من نتائج الدراسة أن أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكية عند الطلبة يف مدارس حمافظة
نابلس احلكومية من وجهة نظر العاملني فيها كانت متوسطة مبتوسط ( )2.16وبنسبة مئوية مقدارها ( )% 72.0وسبب
ذلك يعود إىل أن معظم املرشدين ال يقومون بدورهم اإلرشادي بشكل مالئم بسبب كون معظم املرشدين يعملون بأكثر من
مدرسة وال يوجد لديهم وقت كاف ملعاجلة مجيع احلاالت  ،باإلضافة لضعف إعداد العديد منهم للقيام هبذه الوظيفة .حيث
جاء املستوى االقتصادي باملرتبة األوىل مبتوسط حسايب ( )2.31وبنسبة مئوية ( ،)%77.0وجاء املستوى الثقايف يف املرتبة
الثانية مبتوسط حسايب ( )2.23وبنسبة مئوية ( ،)%74.32يليه يف املرتبة الثالثة املستوى االجتماعي مبتوسط حسايب
( )2.08وبنسبة مئوية ( ،)%69.32وجاء يف الرتتيب األخري املستوى السياسي مبتوسط حسايب ( )2.03وبنسبة مئوية
( ،)%67.7وترى الباحثة أن هذا الرتتيب يعود إىل أن الوضع االقتصادي لألسرة اليت تعتمد على دخل شهري حمدود أو
منح ومساعدات يؤثر يف الوضع النفسي والسلوك  ،أما املستوى السياسي فقد حصدت املركز األخري ألن الطلبة غري مطّلعني
بشكل كامل على اجملريات السياسية وتنصب اهتماماهتم يف تلبية حاجات آنية .وكشفت عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني أثر التوجيه واإلرشاد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة باختالف اجلنس أو مكان السكن ،وأشارت إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 = αتعزى ملتغري املؤهل العلمي ونوع املدرسة .ويتضح من خالل
نتائج الدراسة أن أثر التوجيه واإلرشاد الرتبوي يف احلد من االضطرابات السلوكية قد توافقت ودراسة سعودي ()2017
وهناك أثر واضح للتوجيه الرتبوي يف املدارس اليت يوجد فيها مرشدين تربويني ويتوافق هذا مع ما ذكره باملر وشرييل ()1998

يف دراستهما أن املدارس اليت يتوفر فيها مرشدون ومراكز عالجية إرشادية قلت فيها املشكالت واالضطرابات النفسية،
وبذلك يتطلب ضرورة عمل دراسات مماثلة ملوضوع الدراسة مع مراعاة التوسع يف املوضوع واخذ جمتمع دراسي أوسع من
اجل الوصول اىل نتائج أكثر دقة والعمل على اكتشاف مواهب وقدرات وميول الطالب املتفوقني أو غري املتفوقني على حد

سواء والعمل عل ى توجيه واستثمار تلك املواهب والقدرات وامليول فيما يعود بالنفع على الطالب خاصة واجملتمع بشكل عام،

كما ينبغي ضرورة اإلسهام يف إجراء البحوث والدراسات حول مشكالت التعليم يف فلسطني  ،على سبيل املثال مشكلة
التسرب وكثرة الغياب وإمهال الواجبات املدرسية وتدين نسب النجاح يف املدرسة ،والعمل على توعية اجملتمع املدرسي (الطالب
واملدرس واملدير) بشكل عام بأهداف ومهام التوجيه واإلرشاد ودوره يف الرتبية والتعليم ،وال بد من عقد لقاءات فردية مع
أولياء أمور الطالب الذين تظهر على أبنائهم بوادر سلبية يف السلوك أو عدم التكيف مع اجلو املدرسي الستطالع آرائهم
والتعاون معهم وحبث املشكالت األسرية ذات األثر يف أحوال أولئك الطالب ،وتبصري املعلمني بدور املرشد الطاليب داخل
املدرسة وحثهم على التعاون اإلجيايب معه للتعامل مع مشكالت الطالب وأحواهلم املختلفة ،ومتابعة تطبيق خطة التوجيه
واإلرشاد ميدانياً باملدرسة واملسامهة يف تقومي عمل املرشد الطاليب بالتعاون مع مشرف التوجيه واإلرشاد ،وحث املعلمني على
رعاية الطالب من خالل التعامل مع املواقف واملشكالت اليومية اليت تواجه الطالب قبل حتويلهم للمرشد الطاليب حبيث ال
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حيول له إال الطالب الذين يعانون من املشكالت اليت حتتا ج إىل رعاية خاصة ،وتفهم دور التوجيه واإلرشاد يف املدرسة
واإلسهام يف التعريف خبدماته وبراجمه وتشجيعهم على االستفادة من هذه اخلدمات يف حتسني أداء طالهبم.
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