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 ن أنفسهمو كما يدركه االختصاصيواقع االختصاصي النفسي يف مرحلة التعليم األساسي  
 

 د. حسني دمحم األطرش                                                                      
 جامعة مصراتة - كلية اآلداب

 :الدراسةملخص 
هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على واقع االختصاصي النفسي يف مرحلة التعليم 

 االختصاصيُتمث إجراء ىذه الدراسة على عينة من  ,ن أنفسهميو االختصاص يدركو كمااألساسي  
 (01) مبلغ عددىو  ,م(4102-4102دبدارس التعليم األساسي الشطر الثاين دبدينة مصراتة )

عتمد أداة , وامتو لطبيعة الدراسةالءاستخدم الباحث ادلنهج الوصفي دلوأخصائية, و  اأخصائي  
معامل ارتباط بَتسون  واستخدم الباحث ,ومث التأكد من ثباهتا وصدقها ,الدراسة على االستبانة

خالل من  ج الدراسةتضح نتائاقد ومعادلة الوسط ادلرجح والوزن ادلئوي يف ربليل البياانت. و 
اليت حصلت عليها تلك ادلهمات اليت عكستها االستبانة  ,ألوساط ادلرجحة واألوزان ادلئويةا

يف حُت جاءت بعض  ,(30-06)مقبولة أبوزان مئوية تراوحت بُت ( فقرة 01حيث كانت )
( 00 – 43وذنا فقراتن ) ,ادلهمات أبوساط مرجحة وأوزان مئوية منخفضة عن القيمة ادلطلوبة

( مل تنفد ابلشكل ادلطلوب من قبل االختصاصي يف ادلدرسة 04-01ن مئوية تراوحت بُت)از أبو 
مع أولياء األمور يف زبطيط  فيها  واليت ىي )يتعاون ,حسب استجاابت االختصاصيُت أنفسهم

اجلهات  ادلهٍت( و)زنول احلاالت اليت مل يتمكن من التعامل معها إىلو مستقبل أبنائهم الدراسي 
 .صة(ختادل
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 :مقدمة
ربفل بو البيئة من ىي زلاولة مستمرة للتوافق والتكيف حيال ما  اإلنسانيةإن احلياة 

ربقيق التوافق لإلنسان يف كافة مواقف حياتو  إيل اإلرشاد, وهتدف مهنة عوائق وصعوابت
خل , يف العديد من اجملاالت داسطة اختصاصيُت اجتماعيُت ونفسيُتسبارس بواو االجتماعية 

بعد  االنفسي يومً  اإلرشاد إيلواجلماعات  األفرادتزداد حاجة , و ذلا أىدافها وفلسفتها مؤسسات
, ونتيجة للتغَتات والتقلبات ده سلتلف مناحي احلياة, نتيجة  للتقدم التكنولوجي الذي تشهيوم

بكل ذلك. وقد  , وازدايد القلق والتوتر ادلرتبطالسياسيةجتماعية واالقتصادية و واال األسرية
, وبرزت أعراض ذلك أبشكال وخباصة طلبة ادلدارس األفراد ىتلك التغَتات عل أاثرانعكست 

ب والقلق وعدم االتزان , وذبعل بعضا منهم يف حالة االضطراسلوكية تعيق عملية التعليم لديهم
, النفسي اإلرشاداخلدمات اليت يقدمها  جعل طلبة ادلدارس حباجة ماسة اىل , شلااالنفعايل

  .وضرورة رنب توفَتىا لكافة الطلبة يف سلتلف ادلراحل الدراسية
وىذا جعل دور االختصاصي النفسي ادلدرسي يف موقف ربدى دلقابلة التنوع يف 

, ودبا أن وظيفة ة يف ربديد ماىية اخلدمة النفسيةويشكل صعوب ,مواجهة حاجات الطالب
لكن جبانب ذلك و وتزويد الطالب أبلوان ادلعرفة  ,ة احلالية ليست رلرد عملية تعليمادلدرس

يف سبيل ذلك استعانت ابلكثَت من و  ,اإلسهام يف عملية الًتبية والتنشئة النفسية االجتماعية
ن تقوم هبذه أحىت تستطيع  ,واخلدمة االجتماعية, لتخصصات اليت من بينها علم النفسا

ن التلميذ يقضى هبا أغلب وجل أل ؛األولمؤسسة تربوية يف ادلقام ادلدرسة الوظيفة اجلديدة و 
سنوات عمره وخاصة مرحلة التعليم األساسي اليت ذلا ابلغ األثر يف تكوين شخصية الفرد وتعديل 

 (.240 :4113 ,)أمحد مصطفى سلوكو.
االت رلدلهمة يف الوقت احلاضر يف مجيع  النفسي من ادلهن ا واإلرشادن حركة التوجيو إ

يف و  النفسين يف رلال العالج ياية الطفولة ورعاية ادلسنُت وآخر كمراكز رع,احلياة ادلختلفة 
ن أاد النفسي يف رلتمعاتنا احلالية اإلرشو وبذلك ينبغي على رجال التوجيو  ,ادلؤسسات التعليمية

يسارعوا يف توضيح الرؤاي يف عقول الذين مازالوا يتخبطون يف ظالم العقود ادلاضية حول دور 
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األسس ادلعمول  ىعادة أتىيلو علإ ىالعمل علو  ,النفسي يف ادلؤسسات التعليميةاالختصاصي 
ل التعلم ادلهٍت عداد االختصاصي النفسي واالجتماعي من خالإيز على حسن , والًتكهبا عادليا

  اقتدار يف كافة اجملاالت وادلستوايت.يتمكن من تقدمي اخلدمة بكفاءة و  , حىتوتنمية مهاراتو
 .(48: 4118 ,ي)البدر 

مثل االختصاصي النفسي يف ابقي دول  تويىو كون االختصاصي النفسي اللييب وأن ي          
فرباير ادلباركة نقطة انطالق ذلذا العلم من خالل  17العامل وحنن اآلن يف ليبيا مع انطالق ثورة 

بتوضيح األسس النفسية واالجتماعية اليت يعتمد عليها  يقوم اجلمعية الليبية للعلوم النفسية
 االجتماعي.و اإلرشاد والتوجيو النفسي 

 مشكلة الدراسة: -        
التعليمية يعود حلجم  االىتمام ابلتوجيو واإلرشاد النفسي داخل ادلؤسساتيف الواقع 

 مهو غموض مف إضافة إىل ,االضطراابت اليت يواجها الطالب يف ادلدارسادلشكالت و 
ألن بعض مدراء  ؛المات االستفهام عن أساليب عملو, وعالنفسي ادلدرسي يتصاصاالخ

ومن ادلفيد  ق دبهنتهم اليت أعدوا من أجلهاادلدارس يكلفون االختصاصي النفسي دبهام ال تتعل
أن يتحسس مشاعر  فيهاوزناول  ىإن يقف االختصاصي النفسي مع نفسو بُت كل فًتة وأخر 

 ,طريقتو يف التعامل , وشنكن االستعانة دبن حولو من الزمالء ووإحساسهم حن ,عنو اآلخرين
  ,مور فكل ىؤالء شنكن أن يساعده يف عملية تقديره لذاتو وعملو يف اجملال النفسيألوأولياء ا

لتفاقم  انظرً  ,دمة االجتماعية يف الوقت الراىنالدي أصبح من أىم اجملاالت اليت سبارسها اخل
 حدة ادلشكالت واالضطراابت النفسية.
عمليات تقوشنية  يتطور, فالبد أن سنضع إىلو  ,ن ينموأوإذا أريد ألي عمل تربوي 

اليت يوجهها  ,اجلوانب اإلرنابية والسلبية وربديد ادلشكالت وادلعوقات ىددة للوقوف علمتع
 .(03, 0386, معالو أب) ((و أن التقومي عملية تشخيصية وعالجية يف الوقت نفس )) ابعتبار

دور االختصاصي النفسي يف الشطر  ىتحدد مشكلة الدراسة يف التعرف علا تقدم تشلو 
يقوم  الذيالدور ىو وما  ,يدركو االختصاصُت أنفسهم كما الثاين من مرحلة التعليم األساسي
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النفسي يف  بو فعاًل ضمن مهام اإلرشاد, لكي يعطى الباحث صورة واقعية عن أداء االختصاصي
 احللول دلعاجلتها. مرحلة التعليم األساسي من أجل تعزيز دوره وإبراز اجلوانب السلبية ووضع

 :أهداف الدراسة -
التعرف على الصورة ادلدركة لذي االختصاصيُت أنفسهم عن واقع االختصاصي  -0

                                                        النفسي ادلدرسي يف ادلؤسسات التعليمية. 
                     .توضيح طبيعة عمل االختصاصي النفسي االجتماعي ادلدرسي -4
 السًتاتيجيات التعليمية ادلناسبة يف التوجيو واإلرشاد النفسي. او ربديد األساليب  -0
 .مساعدة االختصاصيُت النفسيُت يف ادلدارس يف أداء عملهم علي أسس علمية -2
 :الدراسة أمهية -
تكمن أذنية الدراسة احلالية ابقتصارىا علي تقومي أداء االختصاصي النفسي  -

االختصاصيُت االجتماعي يف مرحلة التعليم األساسي الشطر الثاين من خالل وجهة نطر 
 أنفسهم وذلك ألذنية ىذه ادلرحلة يف السلم التعليمي.

وعات اليت تطلبها الًتبوي من أكثر ادلوضو اإلرشاد النفسي و يعترب موضوع التوجيو  -
 السلوكيات االرنابية لديهم وخاصةالعملية التعليمية من تقدمي خدمات إرشادية للتالميذ وإبراز 

 يف ىذه ادلرحلة اذلامة.
                                             .تعريف أبذنية دور االختصاصي النفسي االجتماعي داخل ادلؤسسات التعليمية -
نتائج ذات أذنيو للعملية و كما تربز أذنية ىذه الدراسة ما تنتج عنها من توصيات    -
 التعليمية.

 :حدود الدراسة -
الختصاصيُت واالختصاصيات التابعُت دلدارس اأجراء ىذه الدراسة على عينة من  تم 

 .(م 4102-2014)مرحلة التعليم األساسي الشطر الثاين دبدينة مصراتة العام الدراسي 
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 :مصطلحات الدراسة -
إصدار حكم قيمي الناحية ادلقيسة يف  ىو )  :عرفتو شاملة العبيدي أنووقد : التقومي -

 .(0330:01 لعبيدي,ا) .ضوء معيار معُت مث إحلاقو ابزباذ قرارات
االختصاصي النفسي يقوم بتنفيذ  أداءوعملية الكشف عما  ,لتقومياالتعريف اإلجرائي 

الدرجات  إىلكي شنكن إصدار إحكام موضوعية عن أدائو استناداً ,اإلرشادية ادلرسومة لو  امومه
 .الدراسة احلالية ةاستبانمن خالل استجابتهم عن  ,اليت سيحصل عليها إفراد عينة الدراسة

أنو قدرة الفرد على أداء فعل ما أداء مرئي وظاىر  ,يعرفو كيالن عبد الرازق :األداء -
 .(86, 0336)كيالن, .وقابل للقياس

قدرة االختصاصي النفسي يف مرحلة التعليم األساسي ىو ألداء لأما التعريف اإلجرائي 
ابلدرجة اليت سيحصل  ابدرجة من ادلهارة واجلودة, اليت تقاس إجرائي   اموالقيام بتنفيذ مهعلى 
 .الدراسة احلالية استبانةفراد عينة الدراسة من خالل استجابتهم عن أعليها 

الذي يقوم ابلدور  األخصائي أنو ,يعرفو عبد ادلنصف رشوان :االختصاصي النفسي -
 ,ويتخرج من أحد أقسام علم النفس ابجلامعة ,والعالج النفسي اإلرشادالرئيسي يف عملية 

  .مستوي الدراسات العليا حىت الدكتورةعلى يتخصص يف الصحة النفسية والعالج النفسي و 
 .(032 , 4116 رشوان,)

تقدمي اخلدمة و قوم ابلتوعية, يالذي ( أنو  الشخص 1987-األوسي) ويعرفو     
األفضل. )األوسي  وتغيَت السلوك حنو  ,لًتشيد, واذلداية والتوعية, واإلصالحاو  دلساعدة,او 

 (6, 1987  ,وآخرون
الشخص ادلتخصص الذي زنمل  ىو والتعريف اإلجرائي لالختصاصي النفسي        
دية لطالب مرحلة التعليم علم النفس, والذي يقدم ادلساعدة واخلدمة اإلرشا مؤىال علميا يف

 .يت تواجههم يف العملية التعليميةزبطي العقبات ال ىاليت تساعدىم عل, األساسي
, ومدة الدراسية يف نظام التعليم اللييبحدى ادلراحل اىي  :التعليم األساسيمرحلة  -

 .صف التاسع أساسيلالدراسة فيها تسعة سنوات تبدأ من الصف األول أساسي وتنتهي اب
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مساعدة الفرد  يعرفو حامد زىران أنو عملية بناء هتدف إىل :اإلرشاد النفسيو التوجيو  -
زندد مشكلتو , ويلم إمكانياتو وزنل و يعرف خربتو و يدرس شخصيتو و لكي يفهم ذاتو, 

 (17ص, 1980)زىران   .تدريبوو تعليمو و رغبتو و مشكالتو يف ضوء معرفتو 
سبكُت الفرد من التخلص من متاعبو, ومشكالتو,  ىو والتعريف اإلجرائي        

التخلص من كل ادلعيقات  ى, واجتماعية, وتربوية, تساعد ادلسًتشد علوتكوين اذباىات عقلية
 .والعقلي ,وادلهٍت , والًتبوي والجتماعي ,واجلسمي ,  اليت تقف يف طريق دنوه النفسي ,
  :اإلطار النظري للدراسة

 :متهيد
نظرا ,مطلبا رئيسيا يف وقتنا احلاضر  يعد الدور الذي يقوم بو االختصاصي النفسين إ

عض ر بهو أدت إىل ظ,وثقافية وسياسية سلتلفة  ةواقتصادياجتماعية ر بو بالدان من تغَتات دلا سب
ية االختصاصي النفسي ادلدرسي ومالكو ىو وأن ربديد ,ادلشكالت واالضطراابت النفسية

لكي يواكب ثورتو من خالل ربمل  ,ودوره  يف تنمية ادلواطن اللييب,وأداه األكادشني  ,الوظيفي
 .ادلسؤولية اليت تنبع من ذات اإلنسان ادلتوازنة نفسيا وجسميا

 :املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية يف اجملال النفسي
 ,اليت سبارس يف الكثَت من اجملاالت اإلنسانيةتعترب مهنة اخلدمة االجتماعية من ادلهن 

 الذي يتمتع ابلصحة النفسية اجليدة يعد اإلنسانأن  إالىذه اجملاالت اجملال النفسي  أىمومن 
أما  ,ويساعد يف تنمية ىذا اجملتمع,يف رلتمعو  فعاال اسوي يستطيع أن يكون فردالنسان اإل ىو 

ولقد شهدت  .ىذا اجملتمع ىنو يكون عبئًا علاف,إذا كان الفرد ال يتمتع ابلصحة النفسية 
 ,النفسي اإلرشادو ,ازدىار اخلدمة االجتماعية  ىلإات اليت أدخلت يف رلال الطب النفسي التطور 

وتصبح اخلدمة االجتماعية  ,وربديد وظيفة االختصاصي االجتماعي النفسي يف إطار علمي
لتحقيق اذلدف الوقائي والعالجي من االضطراابت النفسية يف ميادين الًتبية  أداةالنفسية 

 (032 :4116, )رشوان .والصحة العامة



واقع االختصاصي النفسي يف مرحلة التعليم األساسي      الرابع             العدد  -جملة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

611 

 

 التوجيه املدرسيو اإلرشاد  ةنشأ: 
)نورمان كلي ( يف جامعة كولومبيا  التوجيو الًتبوي إىلو اإلرشاد  ةيعود الفضل يف نشأ

التكيف دلشكالتو و اختيار نوع الدراسة  ىمساعدة الطالب علىو كان ىدفو   (1914)
 .الدراسية

 وكانت  ((1922, ادلرحلة األويل مراحل بثالثمر اإلرشاد الًتبوي أما يف أدلانيا فقد 
الذي طلب  ) لَتمران (  يد ىعل (ما هنيا )ابفتتاح أول مركز إرشادي نفسي مدرسي يف مدينة 

أن سنفض نصابو  ىف لألعمال النفسية ادلدرسية علأن يكون لكل مدرسة أخصائي يكل
لك إبنشاء مراكز لإلنشاء الثانية وذأما ادلرحلة الثانية فبدأت بعد احلرب العادلية   .التدريسي
لًتبية يف احيث قرر اجمللس األعلى  ,(1973) بدأت بعد عامفقد أما ادلرحلة الثالثة  ,ادلدرسي

عام  فرنسا ت البدء ابإلرشاد ادلدرسيويف  ,كافة ادلقاطعات  ىتعميم اإلرشاد ادلدرسي علبأدلانيا 
وزاد ىذا  ,اإلرشاد ادلهٍت لتعليم الشباب كز( حيث أسست وزارة الًتبية الفرنسية مرا 1922)

االىتمام بعد احلرب العادلية الثانية عندما شعر الكثَت من رجال الًتبية وعلم النفس أبذنية التوجيو 
 (17-19, 1994 ,)محود .ادلدرسي يف ميدان الًتبية

 يشَت إىلما  وكتب اليونسكاىل محد التقارير الواردة أما يف الدول العربية فقد ورد يف أ
 (6199,6)كيالن, .  قلة االىتمام ابلتوجيو واإلرشاد ادلدرسي والًتبوي قياسا ابلدول األخرى

               عام ةمصر تعترب أول دولة قامت فيها مدرسة اخلدمة االجتماعيدولة  أما
  معظم توقد استعان ,وذلك ابالستعانة ابالختصاصُت يف رلال العمل ادلدرسي1935) )

 ,   1975, )حسنُت الدول العربية ببعض االختصاصُت يف مصر للعمل يف بعض مدارسها.
0065-.) 

 ابخلدمات فيعر  إطار ما يف ((1960ويف الكويت بدأت اخلدمات اإلرشادية عام          
عام ن اإلدارة العامة لرعاية الشباب اليت أتسست إأما يف السعودية ف ادلدرسية, النفسية

جعلت ضمن نشاطها رعاية الطلبة, وتوجيههم والعمل على تسهيل مهمة ربصيلهم ( 1961)
وقد تطورت ىذه اإلدارة  ,الدراسي وحبث أسباب التخلف العقلي والدراسي والغياب واإلىدار
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وىف العراق ظهر ما  ,(1971) معا وىف األردن دنت خدمات اإلرشاد والتوجيو ,(1981عام )
ويف الوقت  ,(1968وثورة ) ,(1958وتطورت حركة اإلرشاد بعد ثورة ) ,يعرف دبرشد الصف

 احلاضر ال توجد أي دولة عربية بدون أخصائي نفسي اجتماعي يعمل يف اجملال ادلدرسي.
بكلية الًتبية ابجلامعة  ما يف ليبيا فقد أنشئ قسم للخدمة االجتماعية يف اجملال ادلدرسيأ

للخدمة االجتماعية يف طرابلس  وجود معهدين متوسطُت أيضاو , (1958) سنة الليبية
مث تطورت بعد ذلك بفتح عدة أقسام يف كليات اآلداب والًتبية ابجلامعات الليبية    ,وبنغازي

  ( 20: 2001,)ارحومة وآخرون .اخلدمة االجتماعيةو ,وعلم االجتماع  ,كقسم علم النفس
 :التعليم األساسي 

, وبعض واإلعداديةمن ادلدارس االبتدائية  وتشمل كال ,من التعليم األوىلىي ادلرحلة 
نوعية  إىل جبذوره, وإدنا يضرب مل ينشأ مرة واحدة األساسيم التعليم هو اخلرباء زنددون أن مف

غَت مباشرة يف توجيو السياسات احمللية والقومية  وبطريقة مباشرة أ أثرتالسياسات العادلية اليت 
 األمممن قرارات  (األساسيمصطلح التعليم ), وقد نشأ الدول ادلتقدمة ونامية أسواء يف الدول ال

, وقد ألزمت تلك القرارات الدول ادلختلفة أن يكون التعليم اإلنسانادلتحدة اخلاصة حبقوق 
 .(00 :4116)السيد,  ا.فيها ابجملان وأن يكون إلزامي   األويل

  األساسيالتوجيه يف الشطر الثاين من مرحلة التعليم و اإلرشاد: 
وذلك  ,الثاين عن تلميذ ادلراحل األخرى سنتلف تلميذ مرحلة التعليم األساسي الشطر

 هناية مرحلة البلوغ اجلنسي يف تعدوىى مرحلة الطفولة ادلتأخرة و  ,سلتلفة ونو يتمتع دبرحلة دنأل
 :يتاآلوتنحصر مهمات اإلرشاد والتوجيو يف ىذه ادلرحلة يف  ,ىذه ادلرحلة لدى اجلنسُت

 .الطالب وتوزيعهم على صفوف سلتلفةنفسية دراسة  -
ربويل الطالب غَت القادرين على متابعة الدراسة إىل ادلدارس اليت تعتٍت ابلًتبية  -

  .اخلاصة
 نظامها.و ب ابدلعلومات الالزمة حول طريقة الدراسة مد الطال -
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)ضعف التحصيل,  ب يف حل ادلشكالت اليت تواجههم مثل:الطال مساعدة -
 .وصعوبة التعلم, وسوء التكيف(

, 0332 ,محود) .زبطيطو وتقوشنو بطريقة تربويةو ادلعلمُت يف ربليل الدرس  إرشاد -
010). 

 االختصاصي النفسي املدرسي: 
م هو مف ذلك الشخص ادلهٍت الذي شنارس عملو يف ادلؤسسات التعليمية يف ضوءىو 

تالميذ الذين يتعثرون يف معايرىا األخالقية ىادفا إيل مساعدة الو اخلدمة النفسية ملتزما دببادئها 
إلعداد أبنائها للمستقبل ,تعليمية الو  ,مساعدة ادلدرسة علي ربقيق أىدافها الًتبويةو , تعليمهم

ن االختصاصي أو  ,ةيعد يف الكليات ادلتخصصة شلارسة الطرائق واألساليب اإلرشادية ادلختلفو 
ىي تقدمي االستشارة النفسية سواء و , إنسانية يف نفس الوقتو النفسي توكل لو مهمة صعبو 

فهم  ىمساعدة الفرد عل هتدف إىل ,إرشاداو تشخيصية توجيها  وعالجية أ وأكانت وقائية أ
 .(1999 ,)كيالن  نفسو وإبراز طاقاتو وإبداعاتو واكتساب مهارات حلل مشكلتو.

اختصاصي نفسي أسلوبو اخلاص يف التعامل مع التالميذ واستخدامو لقدراتو  ن لكلإ
 .(02  :4100)البدرى, .اخلالقة وعزشنتو يف مواجهة ادلشكالت

بيئة كل مدرسة وظروفها اخلاصة, فال  ىيف كل مرحلة تعليمية عل اإلرشادوتتوقف طبيعة 
كما ال رنوز إعادة , أخري مدرسة يف يذهفوتنرنوز استعارة برانمج إرشادي صمم دلدرسة معينة 

 (431 :4110برانمج إرشادي من السنوات السابقة يف ادلدرسة الواحدة. )اخلطيب , اعتماد
 :مسات االختصاصي النفسي 
 . علي التكيف القدرةو النفسية الصحة  -
 اإلبداع. ىالقدرة علو ادلرونة العقلية و الذكاء  -
 اإلخالص يف العمل.و ادلوضوعية  -
 اآلخرين. ىالتأثَت علو اإلقناع  ىالقدرة عل -
 االستنتاج.و ادلعرفة - 
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 التكيف.و مواجهة التغيَت  ىالقدرة عل -
 تغيَته.و نو شنكن تعديلو إابلتايل فو متعلم, و االفًتاض أبن كل سلوك مكتسب - 
 .االتزان االنفعايل مع اتزان يف الشخصية -
 :4116)رشوان ,  .اآلخرينرنعلو يدرك وجهات نظر  الذياالنتباه الكايف - 

032). 
 تصورات خاطئة حول دور االختصاصي النفسي املدرسي: 

 .أخري التوحد يف اخلدمات اإلرشادية من مدرسة إىل -
 عمل روتيٍت متشابو وفق خطة مركزية موحدة.ىو اإلرشاد النفسي  -
 أي فرد داخل ادلؤسسة يستطيع القيام هبذه ادلهمة. -
 ليس فنياً.و اإلرشاد النفسي الًتبوي عمل إداري مكتيب  -
سة ويكلف بعملية أن يدرب أحد ادلدرسُت من ادلدر ىو و اإلرشاد النفسي عن بعد  -

 .(0336)كيالن عبد الرازق  اإلرشاد النفسي.
 دور االختصاصي النفسي املدرسي: 
إسهاما فعااًل يف اجملال ن اخلدمة النفسية واالجتماعية مهنة إنسانية شنكن أن تسهم إ

تقدم العون و  ,االجتماعية للتالميذو  تقدمي اخلدمات التعليمية َتادلدرسي, حيث هتدف إىل تيس
للذين يعانون من مشكالت خاصة ومساعدة التالميذ يف حل مشاكلهم داخل ادلدرسة 

 .(086  :4118)صاحل,  .وخارجها
وكانت مهام االختصاصي النفسي ادلدرسي اترسنا طويال, وأكدىا كال من )رن 

Wrenn 1962  وبوين وجلوفكاBoney & Glofka 1967 وكيًتمانKetterman 
عباه, و أب (. ) Leviton 1977وليفتون  Wils 1973وويلز  0303وما ندل وشارم 1968
 :( وىي22-22ص ,4110نيازي 

السلوكية  –العاطفية  –النفسية شكالت ادلالتعامل مع  ىمساعدة الطلبة عل-
 األسرية.و 
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ذلك عن طريق و  ,دمات النفسيةاخل اكتشاف حاالت الطالب ذوي احلاجة إىل- 
 ادلقابالت الشخصية.و إجراء االختبار 

األكادشني   مستوي التطوير ىإجراء الدراسات اليت تبُت احتياجات الطالب عل -
 السلوكية.و االحتياجات النفسية و 

 بناء شخصية سوية عند الطالب.و تدعيم  -
 الطالب. ىالشخصية لدو القدرات و تطوير ادلهارات  -
 اإلدارة ادلدرسية لتوفَت بيئة مناسبة للطالب.و العمل مع ادلعلمُت  -
 ىمساعدهتم للتغلب علو  ,أداء رسالتها يف تربية الطالب ىمساعدة ادلدرسة عل -

 العراقيل اليت تواجههم.
 اإلشراف عليها.و الًتفيهية و تنظيم الزايرات العلمية  -
 .ادلدرسةو م الصلة بُت األسرة دع -
توجيههم للمشاركة يف األنشطة و ,تقدمي الرعاية للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة  -

 .(40, 4110, خرونآو  ,ارحومة) ادلناسبة دبا زنقق توافقهم يف اجملتمع.  
  وعلم:االجتماعية فن و اخلدمة النفسية 

 اليت يتطلب أداؤىا األدوارالعديد من  علىالختصاصي النفسي لتشمل ادلمارسة ادلهنية 
ومن  ,هنا تعتمد على ادلعرفة العلمية وادلهارةإخر فآ, دبعٌت تطبيقا للمبادئ األساسية للمهنة

إىل الفن يشَت ف, والفن معا يف أدائو لدوره ادلهٍتالضروري أن يلم االختصاصي النفسي ابلعلم 
فاجلانب الفٍت يف ادلمارسة يركز على عملية التفاعل بُت  ,أما العلم فيعتمد على ادلعرفة ,فعلال

التلميذ )العميل( يف حُت أن العلم سنتص ابدلعرفة اليت زنصل عليها االختصاصي و االختصاصي 
 .(40 :4100)البدرى ,  النفسي.

 الدراسات السابقة: 
 ذات العالقة دبوضوع الدراسة: سوف نستعرض بعض الدراسات السابقة

إىل التعرف على ادلشاكل اليت تواجو  (1981ىدفت دراسة أمحد فوزي الصادي )
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على الواقع  ستعينا ابالستبيان كأداة للتعرفم ,االختصاصيُت االجتماعيُت يف اجملال التعليمي
ىم أالعصر, و  ومقًتحاهتم حول الدور الذي يتالءم مع متغَتات ,داء االختصاصيُتادليداين أل

وقلة وضوح دور االختصاصي  ,وزايدة أعبائهم ,تائج اليت توصلت إليها قلة عددىمالن
 .االجتماعي لدى مدراء ادلدارس وادلدرسُت وادلسئولُت عن العملية التعليمية بصفة عامة

لتعرف على أداء ا( إىل 2001) ينرحومة وآخر اكما ىدفت دراسة أمساء اذلادي  
( 112) وتكونت عينة الدراسة من ,االجتماعي يف ادلدارس اإلعدادية األخصائي النفسي

ن  أواستخدمت الباحثات أداة االستبيان ومن خالل التحليل تبُت  ,مدرس ومدير وأخصائي
يف ادلهمات اليت يؤديها  خلدمة الطلبة وىف تذليل  هودور  تولألخصائي النفسي واالجتماعي أذني

 .الكثَت من مشاكلهم وأن ىناك مهمات مل ربقق من قبل األخصائيُت يف ادلدرسة
( ىدفت إىل التعرف على ادلشكالت اليت 2009أما دراسة مروة البشَت وسهلية سامل )

 دراسة رلموعة من األخصائيُت, وكانت عينة الالجتماعي داخل ادلؤسسة التعليميةتواجو األخصائي ا
إىل  اوتوصلت ,داءة االستبيانأ ايف دراستهم ناتواستخدمت الباحث ,االجتماعيُت داخل مدينة مصراتة

صعوبة اعًتاف أولياء األمور ابدلشكالت اليت تواجو الطالب وإمكانية حلها من قبل  يوى ,نتيجة
 .األخصائي االجتماعي, وعدم وجود برامج أتىيلية للرفع من كفاءتو

( إىل التعرف على أسباب 2010بينما ىدفت دراسة ابتهال مجعة وإشنان بوقرين )
وتكونت عينة الدراسة من ,الطالب ضعف أداء األخصائي النفسي االجتماعي من وجهة نظر 

الباحثتان أداة االستبانة وتوصلتا إىل  اواستخدمت كما  ادلنهج الوصفي استخدمتاو  ا( طالب150)
 النتائج اآلتية:

بوزن  ن الطلبة ابلبوح أبسباب مشكالهتم(امتناع العديد ماحتلت ادلرتبة األوىل الفقرة )
زمنية اليت يلتقي األخصائي ابلطالب ( ادلرتبة الثانية الفقرة )قصر الفًتة الو ( 90,2مأوى وقدره )

احتلت ادلرتبة الثالثة الفقرة )قلة الدورات التدريبية األخصائي( بوزن و ( 89.5بوزن مأوى قدره)
 (.84.6مأوى قدره )

( أذنية التدخل ادلهٍت للخدمة االجتماعية 0333كما أظهرت دراسة مصفى قاسم )
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 ل زايدة الوعي ابدلشكالت السلوكية والصحية.مع الطالب يف ادلدارس من أج
 :البحوث السابقة يتضح ما أييتو يف ضوء استعراض الدراسات و 

الواقع ادليداين لدور  لىتتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف التعرف ع
يف مجع  ةستبانالا ىويف استخدام ادلنهج الوصفي وابالعتماد عل,األخصائي النفسي االجتماعي 

واقع األخصائي النفسي  ىزبتلف ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف تركيزىا علو  ,ادلعلومات
 .االجتماعي ادلدرسي من وجهة نظر االختصاصيُت أنفسهم

 إجراءات الدراسة: 
ستكشايف ومث استخدام ادلنهج الوصفي اال ,تنتمي ىذه الدراسة إىل الدراسات التقوشنية

تكون رلتمع الدراسة من األخصائيُت النفسيُت واالجتماعيُت دبرحلة و  ,الدراسةدلالئمتو لطبيعة 
 ا( أخصائي01التعليم األساسي الشطر الثاين دبدينة مصراتة وتكونت عينة الدراسة من )

 .أخصائيةو 
واستخدمت االستبانة كأداة رئيسية يف مجع ادلعلومات بعد التأكد من صدقها عن طريق 

قام  يف ضوء إجاابهتمو  ,ادلتخصصُتو عرضها على رلموعة من اخلرباء  بعد,الصدق الظاىري 
خر من آلاستبعاد البعض ا بعض مع الباحث إبعادة صياغة بعض الفقرات ودمج بعضها مع

وقد استخدم  ,اعتبارىا صاحلة %(81ن على الفقرة بنسبة )و االستبانة, وقد أتفق احملكم
, ومث استخدام معادلة يرسون معامل ثبات االستبانةالستخراج   الباحث أسلوب التجزئة النصفية

( (0.85وبعد التطبيق حصل الباحث على معامل ارتباط قدره  ,الزوجيةو بُت الدرجات الفردية 
 ,وشنكن الوثوق بو واالعتماد عليو ,صاحل للدراسة احلاليةو معامل ثبات جيد ىو و  ,بعد تصحيحو

ال( أعطى -أحياان-)نعم ( بدائل3وكل فقرة )( فقرة 32تكونت االستبانة النهائية من )و 
 .( للبديل )ال(1درجة )و )أحياان(  ( للبديل2( درجات للبديل )نعم( ودرجتان )3الباحث )
انث من اإل( 21ذكور, و)من ال( 41منهم ) على العينة األساسية ةستبانالاتطبيق  ت

, والوزن ادلئوي لكل نتائجها ابستخدام الوسط ادلرجح , وهتيئتها من أجل ربليلتصحيحها وت
 .فقرة للتعرف على أذنيتها
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 الوسائل  اإلحصائية: 
 :يةآلت اعتماد الوسائل اإلحصائية ات
 .النسبة ادلئوية -
 .معامل ارتباط يَتسون -
 .معامل ارتباط سيربمان براون -
 1× 0+ ك2×2+ ك3×  1كالوسط ادلرجح =  -

 ك ن                           
       100×    الوسط ادلرجحالوزن ادلئوي =  -

 الدرجة القصوى                   
  نتائج الدراسة وحتليلها:عرض 

على أفراد العينة األساسية, والبالغ  الستبانةامناقشتها بعد تطبيق و ربليل النتائج  يتضمن
من فقرات االستبيان  ةأذنية كل فقر  ىابلتعرف علوذلك  ,( أخصائيا, وأخصائية01عددىا )

 , واعتمدا الباحث الوسط ادلرجحدلئوي ذلا ربقيقا ألىداف الدراسةحسب الوسط ادلرجح والوزن ا
اتضح من خالل استجاابت و  ,ادلتحققة للفقرات دىاألكاحلد   (66.66( والوزن ادلئوي )2)

ستبانو والبالغ الا ئوي لكل فقره من فقراتوالوزن ادلاالختصاصُت بعد استخراج الوسط ادلرجح 
( فقرة ربصلت علي أوساط مرجحو تراوحت 04, وإن الفقرات ادلتحققة )( فقرة(32عددىا 

     أما عدد الفقرات  (01-30أوزان مئوية مرتفعة تراوحت بُت )و , (0.81-81 .2بُت)
                    أوساط مرجحو تراوحت بُت ىربصلت عل ,( فقراتن2بلغ عددىا ) غَت ادلتحققة

يت يوضح اآل( واجلدول 04-01( وأوزان مئوية منخفضة تراوحت بُت ,)0.81-0.80 (
 .استجاابت االختصاصيُت موزعو تنازليا حسب الوسط ادلرجح واألوزان ادلئوية لكل فقرة
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الوزن و االختصاصيُت مرتبة تنازليا حسب الوسط ادلرجح  جدول يوضح استجاابت
 ادلئوي لكل منها

ت الفقرا ترتيب
 سب االستبانةح

الرتتيب حسب 
 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات الوزن املئوي

 30 81 .2 .يتحلى ابدلظهر الالئق أمام التالميذ 1 6

44 4 
بناء عالقة مع ادلسًتشد يسودىا االحًتام  ىزنرص عل

 .الثقة ادلتبادلةو 
4.68 34 

 92 6 2.7 .زندد ادلشكالت النفسية والًتبوية واالجتماعية للطلبة 4 02

 91 4.60 .ادلدرسُت يف حل مشكالت الطلبةو يتعاون مع اإلدارة  0 3

00 2 
ينظم سجل خاص بعملو اإلرشادي داخل ادلدرسة 

 .سرية ادلعلومات عن ادلسًتشدى علفيو زنافظ 
4.60 31 

 83 68 .2 .السلوكية مع ادلسًتشدو يتسم ابلدبلوماسية اللفظية  2 0

 88 4.00 .موضوعي يف عالقاتو اإلنسانية مع ادلسًتشد 0 5

04 0 
الطلبة ويستخدم  معيستخدم اإلرشاد والتوجيو اجلماعي 

 86 4.04 ى.أخر  أحيان إلرشاد والتوجيو الفردي يفا

 86 4.00 .التعاطف معوو فهم ادلسًتشد  ىيتمتع بقدرة عل 6 4

 86 4.04 .تذليل مشكالتو الدراسية ىيساعد الطلبة عل 6 02

 86 4.00 .الشفافيةو يتعامل مع ادلسًتشد بروح ادلرح  6 0

0 
 

 80 4.28 .يتعصب بسرعة أثناء تعاملو مع ادلسًتشد وال ينفعل أ 8
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ت الفقرا ترتيب
 سب االستبانةح

الرتتيب حسب 
 الوزن املئوي

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات

 80 4.28 .أخطاء ادلسًتشد ىيتحلى ابلصرب عل 8 2

40 8 
إظهار حاجتهم اإلرشادية اليت مل  ىيساعد الطلبة عل
 80 4.28 .تردد وتشبع دون خوف أ

04 3 
يستضيف زلاضرين من حقول األعمال ادلختلفة ليعرفوا 
الطلبة أبنواع ادلهن وحقول ادلعرفة لتساعدىم يف اختيار 

 .دراستهم مستقبال
4.20 82 

سرعة البديهة يف معاجلة و تمتع بسعة أفق التفكَت ي 3 8
 .شكالتادل

4.22 82 

 82 4.22 .يهتم برعاية بطيء التعلم يف ادلدرسة 3 03

42 3 
التكيف مع مشكلتو وحلها بذاتية  ىيساعد الطالب عل

 .مستقلة
4.22 82 

41 01 
يقيم عالقات أخوية مع أولياء أمور الطلبة تساعد يف 

 .حل مشكالت أبنائهم
4.20 82 

40 01 
تنمية قدراهتم يف ازباذ القرارات  ىيساعد الطالب عل

 .ادلناسبة ادلتصلة حبياتو من جوانبها كافة
4.20 82 

42 00 
يتعاون مع ىيئة التدريس الختيار األنشطة اليت تنمي قدرات 

 الفنية وادلهنية.و ميوذلم الدراسية و الطلبة 
4.21 80 

 80 4.23 .ادلعلومات عن ادلسًتشدزنافظ علي سرية  00 01

 80 4.20 .اتفوقُت دراسي  يهتم برعاية ادل 04 08

 60 4.01 .يقيم ادلعلومات اليت تفيد الطلبة دلواجهة مشكالهتم 00 46

قدراهتم العقلية و اذباىاهتم و ميول الطلبة  ىيتعرف عل 00 06
 .ادلهن ادلناسبة وفروع الدراسة أ ولتوجيههم حن

4.48 60 
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ت الفقرا ترتيب
 سب االستبانةح

الرتتيب حسب 
 الوزن املئوي

 الوزن املئوي الوسط املرجح الفقرات

 60 4.48 .ال سنرج عن احلدود ادلهنية 00 40

 62 4.40 .يقيم ندوات إرشادية للطلبة 02 01

00 02 
 لة عن تطورؤو تقارير ابستمرار إيل اجلهات ادلسيرفع 

 60 4.00 لعمل اإلرشادي  يف ادلدرسةا

00 00 
ادلدارس و ادلصانع و ادلعامل  ينظم زايرات مربرلة للطلبة إىل

الدراسة  فرع واختيار نوع العمل أادلهنية ليساعدىم يف 
 .مستقبال

4.10 06 

48 00 
دليوذلم  ة يف اختيار فرع الدراسة ادلناسبيساعد الطلب

 06 4.10 .استعداداهتمو 

43 06 
يتعاون مع أولياء األمور يف زبطيط مستقبل أبنائهم 

 .الدراسي وادلهٍت
0.80 04 

معها إىل زنول احلاالت اليت مل يتمكن من التعامل  08 00
 .اجلهات ادلختصة

0.81 01 

يتضح من اجلدول السابق النتائج اخلاصة ابالختصاصيُت من خالل استجاابهتم على 
م ( )يتحلى ابدلظهر الالئق أما6) ( فقرة حيث احتلت الفقرة32فقرات االستبانة البالغ عددىا )

 بوسط مرجح قدره ,الدراسةاىتمام االختصاصيُت عينة من  األوىل التالميذ( على ادلرتبة
أن االختصاصي  ىشلا يدل عل مئوي عايل جدا وزنىو و  ,(30ووزن مئوي مقداره ) (4.81)

ب الطلبة لو وإقباذلم عليو ذوبذلك تساعده على ج ,االجتماعي يتسم فعال هبذه الصفة النفسي
الشخصية القوية  وإن ادلظهر الالئق جزء من ,رشادية والتوجيهية خلدمة الطلبةوتسهل مهمتو اإل
)زندد  (44-02بينما احتلت ادلرتبة الثانية الفقراتن ) ,الختصاصيلية ادلؤثرة وىى ضرور 

بناء عالقة مع ادلسًتشد  ىواالجتماعية للطلبة ( و)زنرص عل ادلشكالت النفسية والًتبوية
ىو و  (34( ووزن مئوي مقداره )2.76يسودىا االحًتام والثقة ادلتبادلة( بوسط مرجح قدره )

ن االختصاصي النفسي زنرص علي بناء عالقة مع أيدل على وزن مئوي عايل جدا أيضا وىذا 
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ربديد نوع ادلشكالت اليت يعاين  ىالثقة ادلتبادلة وىذا يساعده علو ادلسًتشد يسودىا االحًتام 
 االجتماعية.و منها الطلبة النفسية والًتبوية 

ادلدرسُت يف حل مشكالت و ( )يتعاون مع اإلدارة 3ما ادلرتبة الثالثة من نصيب الفقرة )أ
ىذا يدل و ي عايل وزن مئو ىو ( و 30( ووزن مئوي مقداره )4.60الطلبة( بوسط مرجح قدره)

ادلدرسُت يف حل مشكالت و أن االختصاصي النفسي يتعاون مع اإلدارة  ىداللة واضحة عل
 الطلبة.

)ينظم سجل خاص بعملو اإلرشادي داخل  احتلت ادلرتبة الرابعة وىي( 00والفقرة )
وزن مئوي عايل وىذا يدل ىو ( و 31( ووزن مئوي مقداره )4.61ادلدرسة( بوسط مرجح قدره )

ن أالتوجيو واإلرشاد داخل ادلدرسة و ن االختصاصي النفسي يتمتع بصفة التنظيم يف عملية أعلى 
  دراسة كل حالة.يكون سجل خاص بعملهم اإلرشادي يف

والسلوكية مع ادلسًتشد ( ادلرتبة  للفظيةابلوماسية ( )يتسم ابلد0حُت احتلت الفقرة ) يف
 أن ( شلا يشَت ىذا الوزن العايل إىل83( ووزن مئوي قدره )2.68اخلامسة بوسط مرجح قدره )

 والسلوكية دلعاجلة مشكالت الطلبة. للفظيةاصائي النفسي يتمتع ابلدبلوماسية األخ
)موضوعي يف عالقاتو اإلنسانية مع  ي( وى2ة السادسة احتلتها الفقرة )أما ادلرتب

 سبثل أراء وزن مئوي عايلىو و 88) ( ووزن مئوي )2.66ادلسًتشد( بوسط مرجح قدرىا )
 .أنو يتمتع ابدلوضوعية يف التفاعل مع ادلسًتشد عأغلبية االختصاصُت م

على التوايل  ي( من االستبانة وى1-2- 14-32ت ادلرتبة السابعة الفقرات )واحتل
والتعاطف معو( فهم ادلسًتشد  ىالشفافية( و)يتمتع بقدرة علو رح )يتعامل مع ادلسًتشد بروح ادل

تذليل مشكالتو الدراسية ( و)يستخدم اإلرشاد والتوجيو اجلماعي أحياان  ىو)يساعد الطلبة عل
( ووزن .002) مع الطلبة ويستخدم اإلرشاد والتوجيو الفردي يف أحيان أخر( بوسط مرجح قدره

اصي النفسي يتسم فعال هبذه ن االختصأشلا يدل على  ,وزن مئوي عايلىو ( و 87مئوي قدره )
شد واإلرشاد وأن االنسجام الروحي والودي بُت ادلر  ,لتوجيووىى مهمة جدَا يف ا ,الصفة

الختصاصي لمشكالت الطلبة ىي الشغل الشاغل  ن حلأو  ,وادلسًتشد يسهل عملية التوجيو
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التوجيو و وأن األخصائي يستخدم اإلرشاد  ,فضل السبل واحللول ذلذه ادلشكالتوالتوصل إىل أ
 .فوائدو ألن لكل نوع من اإلرشاد شليزات  ,ذلك ىلاجلماعي كلما اقتضت احلاجة إو الفردي 

وىى على ,( من االستبانة 40-2-0أما ادلرتبة الثامنة كانت من نصيب الفقرات )
طاء أخ ىمع ادلسًتشد( و)يتحلى ابلصرب عل يتعصب بسرعة أثناء تعاملو والتوايل )ال ينفعل أ

تردد(  وتشبع دون خوف أإظهار حاجتهم اإلرشادية اليت مل  ىادلسًتشد( و)يساعد الطلبة عل
أن  وىذا يشَت إىل ل,وزن مئوي عاىو و  ,(86ووزن مئوي قدره ) ,(.282بوسط مرجح  قدره)

لذي رنب أن يتحلى هبا من اخلصائص ادلهمة اىو و  ,االختصاصي سبتع ابتزان انفعايل جيد
دالء ما ن ربلى األخصائي ابلصرب على أخطاء ادلسًتشد رنعل ادلسًتشد سَتسل إبأاألخصائي و 

لكثَت من اخلصائص اجليدة رنعلو لواألخصائي من خالل ربليو  ,يعاى منو دون خوف وتردد
خاصة و ذلك دلرونتو و  ,مساعد للطلبة الذين سنجلون من إظهار حجاهتم اإلرشادية دون خجل

 .يف التعامل مع الطلبة
       التوايلعلى  يوى ,( من االستبانة42-03-04-8واحتلت ادلرتبة التاسعة الفقرات )

( و)يستضيف زلاضرين من  شكالتادللتفكَت وسرعة البديهة يف معاجلة )يتمتع بسعة أفق ا
حقول ادلعرفة لتساعدىم يف اختيار دراستهم و حقول األعمال ادلختلفة ليعرفوا الطلبة أبنواع ادلهن 

التكيف مع مشكلتو مستقبال( و) يهتم برعاية بطيء التعلم يف ادلدرسة( و)يساعد الطالب علي 
شلا يشَت ىذا الوزن  ,(82( ووزن مئوي قدره ).202وحلها بذاتية مستقلة( بوسط مرجح قدره )

ن االختصاصي النفسي االجتماعي  يتمتع بسعة أفق تفكَت وسرعة بديهة دلعاجلة أالعايل إىل 
وأن اىتمام  ,وحقول ادلعرفة لتحديد مسار دراستهم ,ت الطلبة والربط بُت أنواع ادلهنمشكال

ن حل أالفئة أحوج إيل اإلرشاد دائما و  ن ىذهأل ,صائي برعاية بطيء التعلم مهم جدااألخ
ألخصائي والتوصل إىل أفضل السبل واحللول ذلذه لىي الشغل الشاغل  ,مشكالت الطلبة

 ادلشكالت بذاتية مستقلة.
( ابدلرتبة العاشرة وىي )يقيم عالقات أخوية مع أولياء 20-23يف حُت جاءت الفقراتن )

تنمية قدراهتم يف ازباذ  ى)يساعد الطالب علوأمور الطلبة تساعد يف حل مشكالت أبنائهم( 
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( ووزن مئوي قدره 20.4القرارات ادلناسبة ادلتصلة حبياتو من جوانبها كافة( بوسط مرجح قدره )
مد جسور التعاون بُت  ىاألخصائي النفسي يتمتع بقدرتو عل( شلا يشَت ىذا الوزن العايل أبن 82)

توجيهو أن يقوي شخصية الطالب و وأن األخصائي زناول عرب إرشاده ,أولياء أمور الطلبة و ادلدرسة 
 ازباذ قراراتو بنفسو بكافة جوانب حياتو.و من خالل زرع الثقة بنفسو 

 و( وىي) يساعد الطلب10-15جاءت من نصيب الفقرات ) ةعشر  ةأما ادلرتبة احلادي
)يتعاون مع ىيئة وعلي تنمية قدراهتم يف ازباذ القرارات ادلناسبة ادلتصلة حبياتو من جوانبها كافة( 

بوسط  ادلهنية(و الفنية و م الدراسية هتميوالو التدريس الختيار األنشطة اليت تنمي قدرات الطلبة 
ىذا يشَت إيل أن األخصائي و وزن مرتفع ىو و  ,(80( ووزن  مئوي قدره )9 2.4مرجح قدره )

ازباذ قراراتو و توجيهو أن يقوي شخصية الطالب من خالل زرع الثقة بنفسو و زناول عرب إرشاده 
يتعاون مع ىيئة التدريس يف اختيار األنشطة اليت تنمي ميول و بنفسو بكافة جوانب حياتو 

 قدراهتم.و الطلبة 
بوسط  ر وىي )يهتم برعاية ادلتفوقُت دراسيا(( احتلت ادلرتبة الثانية عش18والفقرة )

الرغم من أهنا جاءت متأخرة بعض الشيء  ىوعل) 80ووزن مئوي قدره ) (2.43) مرجع قدرىا
 , ادلدرسةزالت ربتل موقعا جيدا من مهام األخصائي النفسي االجتماعي يفمايف مرتبتها إال أهنا 

اليت يعول  ,األخصائي أكرب هبذه الفئة ادلهمةأن يكون اىتمام يكمن يف إال أن طموح الباحث 
 .ىي أحوج إيل اإلرشاد دائماو عليها 

وىي على التوايل  17-21-27)فقد احتلتها الفقرات ) ةأما ادلرتبة الثالثة عشر 
ادلهن  وفروع الدراسة أ وقدراهتم العقلية لتوجيههم حنو اذباىاهتم و )يتعرف علي ميول الطلبة 

)يقيم ادلعلومات اليت تفيد الطلبة دلواجهة مشكالهتم( و عن احلدود ادلهنية()ال خنرج و ادلناسبة(
ن أشلا يشَت ىذا الوزن العايل إىل  76)( ووزن مئوي قدره ).432بوسط مرجح قدره ) 

االختصاصي االجتماعي يف ادلدرسة لو دور فعال يف اختيار نوع األنشطة اليت تساعد علي تنمية 
وال يتعد  ,ميوذلم ورغباهتمو وجيههم لنوع الدراسة اليت تتالءم مع قدراهتم تو ميول الطلبة الدراسية 

 .التوجيو الفردي كلما اقتضت احلاجة إليوو حدوده يف التوجيو واإلرشاد ويستخدم اإلرشاد 
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( وىي )يقيم ندوات إرشادية للطلبة( بوسط 01واحتلت ادلرتبة الرابعة عشر الفقرة )
ىذا يشَت إيل أن و حد ما  إىل وزن عالىو و  74 )دره )( ووزن مئوي ق.422مرجح قدره )

 االختصاصي يقوم بربامج إرشادية للطلبة.
اجلهات  ( احتلت ادلرتبة اخلامسة عشر وىي )يرفع تقارير ابستمرار إىل00والفقرة )

( ووزن مئوي قدره .022لة عن تطور العمل اإلرشادي يف ادلدرسة( بوسط مرجح قدره )و ؤ ادلس
ال انو يعطى مؤشرًا على أن االختصاصي لو إعلى رغم من إن الوزن ادلئوي بدرجة عالية  71))

 .مسار الدراسة حسب استعداداهتم وميوذلم هم إىلتوجيهو دور يف مساعدة الطلبة 
( وذنا )ينظم زايرات مربرلة  للطلبة إيل ادلعامل 11-28يف حُت جاءت الفقراتن )

فرع الدراسة مستقبال( و)يساعد و عدىم يف اختيار نوع العمل أادلدارس ادلهنية ليساو ادلصانع و 
بوسط مرجح  ةاستعداداهتم( ابدلرتبة السادسة عشر و الطلبة يف اختيار فرع الدراسة ادلناسب دليوذلم 

بربط  يقوم وىذا يشَت إيل أن االختصاصي النفسي, (06( ووزن مئوي قدره )2,02قدره )
 وطموح الباحث ,الطلبة يف اختيار نوع الدراسة ادلناسبة ذلميساعد و ,الطلبة دبؤسسات اجملتمع 

 للطلبة. ةأن يكون دور االختصاصي يف ادلهمات أكرب ال هنا ذات فائدة كبَت  يكمن يف
( وذنا )يتعاون مع أولياء األمور يف 43-00وجاءت ادلراتب األخَتة يف الفقرتُت )

االت اليت مل يتمكن من التعامل معها إىل و)زنول احل ادلهٍت(و زبطيط مستقبل أبنائهم الدراسي 
بذلك مل و  60-62 )أبوزان مئوية )و( 0. 8 0- 0. 8أبوساط مرجحة ) اجلهات ادلختصة(.

وىي أوزان قليلة شلا يؤكد  ,(66.66( والوزن ادلئوي )2)ىو تصل إيل الوسط ادلرجح ادلطلوب و 
شكل ادلطلوب من قبل االختصاصي لأن ادلهمات اليت عربت عنها ىذه الفقرات مل تنفد اب ىعل

وطموح  ,ستبانةاالادلدرسي حسب استجاابت االختصاصيُت أنفسهم الذين أدلوا هبا عرب 
ألهنا مهام ذات مردود  ,ألخصائي يف أداء ىذه ادلهام أكربأن يكون دور ايكمن يف الباحث 

أبنائهم وربويل  طالبنا من خالل التعاون مع أولياء األمور يف حل مشاكل ىفائدة كبَتة علو 
 احلاالت الصعبة إىل اجلهات ادلختصة.

 



واقع االختصاصي النفسي يف مرحلة التعليم األساسي      الرابع             العدد  -جملة كلية  اآلداب 
___________________________________________________________ 

611 

 

 التوصيات: 
 يف ضوء نتائج الدراسة احلالية شنكن وضع التوصيات اآلتية:

الختصاصي النفسي االجتماعي داخل ادلؤسسات التعليمية لاالىتمام بدور  -
 .تصحيح التصورات اخلاطئة عن دور األخصائي ادلدرسيو 

بارات اخت –االختصاصي النفسي االجتماعي)مكاتب  توفَت اإلمكانيات الضرورية -
 .أنشطة متنوعة( –ومقاييس 

مد جسور التعاون بُت االختصاصي النفسي االجتماعي وأولياء األمور كي يتسٌت  -
 .صاصي يف أداء مهمتو اذباه الطلبةلالخت

التوجيو دون التكليف أبعمال و تفرغ االختصاصي النفسي االجتماعي لإلرشاد  -
 .ىأخر 

 .اإلشراف عليوو توجيهو و يكون ىناك تقييم لالختصاصي أن  -
 جديد.ىو إقامة دورات تدريبية لالختصاصي أثناء اخلدمة من  أجل تزويده دبا  -
 :املقرتحات 

 :الدراسات منهاو جراء بعض البحوث إيقًتح الباحث و لدراسة احلالية ااستكماال 
 .ادلرسومة ذلاتقومي العملية اإلرشادية يف ادلدارس يف ضوء األىداف  -0
 .الطلبة لدور االختصاصي النفسي االجتماعي ادلدرسيو إدراك ادلدرسُت  ىمد -4
إجراء دراسة دلعرفة أسباب ضعف االختصاصي النفسي االجتماعي من وجهة  -0

 .نظر االختصاصيُت أنفسهم
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 :املراجعاملصادر و 
 ادلعرفة اجلامعية., اإلسكندرية, دار اخلدمة االجتماعية( 4113) أمحد مصطفى خاطر -0
 , تقومي األخصائي النفسي االجتماعي يف( 2001, )أمساء دمحم اذلادي أرحومة وآخرون -4

ادلدرسُت واألخصائيُت, كلية اآلداب قسم علم و ادلدارس اإلعدادية من وجهة نظر ىيئاهتا اإلدارية 
 .النفس مصراتة

 الكافيات البشرية يف قطاع التعليم  .1982ادلنظمة العربية للًتبية والتفافة والعلوم , -0
 .تونس.اجلامعي

, اإلرشاد الًتبوي للصف الرابع معاىد إعداد 1987)) ,آخرونو مجال حسُت األوسي  -2
 .ادلعلمُت, العراق, وزارة الًتبية

, كلية الًتبية, القاىرة. عامل اإلرشاد النفسيو التوجيو , 1980)حامد عبد السالم زىران ) -2
 .2, طالكتب للطباعة

 ,اإلسكندرية, ( ادلمارسة ادلهنية للخدمة االجتماعيُت يف العودلة4118خالد صاحل زلمود ) -0
 ادلكتب اجلامعي احلديث.

, دار مكتبة , القاىرة اخلدمة االجتماعية يف اجملال ادلدرسي(, 1975سيد أبوكر احلسنُت ) -6
 .الفكر العريب

 .مصراتة, زلاضرات جامعة القياسو مذكرات يف التقومي , (1993).شاملة شاكر العبيدي -8
, دار ة ادلتحدة العربي اإلماراتالنفسي يف ادلدرسة , اإلرشاد( 4110) صاحل امحد اخلطيب -3

 .الكتاب اجلامعي
 ., مؤسسة شباب اجلامعةاإلسكندرية, علم االجتماع ادلدرسي( 4116طارق السيد ) -01
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زلاضرات  ,التوجيوو مذكرات يف اإلرشاد (, 1997), كيالن عبد احلميد عبد الرزاق -00
 .مصراتةجامعة 

ادلمارسة ادلهنية للخدمة االجتماعية يف اجملال  ,(4116عبد ادلنصف حسن رشوان ) -04
 ادلكتب اجلامعي احلديث. ,اإلسكندرية ,العقليو النفسي 

زلاضرات جامعة  ادلهارات ادلهنية األخصائي االجتماعي,( 4100دمحم البدرى الصايف ) -00
 .البحرين

 ,  منشورات جامعة دمشق.اإلرشاد ادلدرسي( 1994) احلميد محود,دمحم عبد  -02
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


