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دهدف امدزاطح امؼامٌح إىل امذهسف نىل املٌلزطاخ امظنىكٌح امذٍ ًقىو ةها مسشدي امطفىف يف املدازض املذىطؿح ألداء مهامهم اإلزشاادًح ومذؼقٌا ذارا
امهدف قاو امتاػشان ةتناء مقٌاض املٌلزطاخ امظنىكٌح وؾت نىل نٌنح امتؼص املكىنح ما  )05مسشاد ومسشادج ضات ودىضانر امدزاطاح اىل مظمىناح ما
امنذائع طٌذم نسغها يف امفطه امساةو م امتؼص  ،كٌل وؿسض امتاػشان مبظمىنح م امذىضٌاخ واملقرتػاخ .

خ

امللدمت
 -1مشكلت البحث :
ند املشكالخ امظنىكٌح يف املدزطح ةشكه ناو ويف قانح امدزض ةشكه ؿاص ،م أكرث امقػااًا امذاٍ دشا ه
ةال امرتةىًني نىل طمٌو األضهدج ذره األًاو .فقنح اػرتاو املهنم  ،وانهداو االنطاٌام منذهناٌٌلخ ،وامقٌااو
ةظنىكٌاخ ندوانٌح ادظاه اآلؿسً
 -2هدف البحث :
 -1امذهسف نىل أذم املٌلزطاخ وامنشاؾاخ امظنىكٌح امذٍ ًقىو ةها مسشدي امطفىف األداء مهامهم اإلزشادًح .
 -3أهميت البحث :
ًهد اإلزشاد امرتةىي زكنا مهٌل وطصءا ً ال ًذظصءا ً م امرتةٌح امؼدًشح امٌىو مندمظا ً فٌها ومٌع مصًدا ً ننٌها أي إنهاٌل ثاشالن طنظانح
م امنشاؾاخ املذكامنح ونده ننٌلء امهسب واملظنمني األوائه م آداب مهنح امذهنٌم منر إن أضاتؽ امذهناٌم مهناح وان دل ذارا
نىل يشء فامنا ًدل نىل ونٌهم آنراك ةأذمٌح اإلزشاد ودوزه يف دظهٌه نمنٌذٍ امذهنٌم وامذهنم مرمك نده واطتااً إنظاانٌا مارمك
مل ًنكسوا إىل املهنم املسشد نىل انه ًىطه ؾنتذه مٌػم ػظ دهنٌمهم فؼظث ةه كان امهنٌلء األوائه امناضاؼىن هلل ودًناه
وًنقىن شتك االطذهاد مطٌد ؾامث ًنذفو امناض يف ػٌادهم و م ةهدذم ) أي أنهم ندو اكذشاف امقدزاخ واملىاذث مهمح نتٌنح
ميك دنذفو األمح ةهقىل أةنائها ػارضا ً ومظذقتال وذاٍ ةارمك ما واطتااخ امقاائم يف امذهناٌم قؿاامٍ  )87 : 6552أن امظانىك
اإلزشادي امقائم ة امذهنٌم كان وال ًصال وطٌتقى مهٌل وػٌىًا وال غنى ننه ةه دصداد امؼاطح إمٌه ًىما ةهد ًىو ملاا ثكا إن ًقدماه
اإلزشاد م ؿدمح منمهنم واملذهنم وًظهه امهالقح ةٌنهٌل إنظانٌح أكرث منها زطمٌح وإذا نكسخ إىل امذىطٌه مبهناه امهاو أمكنر
إن دنكس إىل املدزطني نىل أنهم مىطهني ) وقاد أقهاسخ دزاطاح قفاس  )43: 1996نا امطافاخ اإلنظاانٌح منمهنام ما نؿات
وػظاطٌح اطذٌلنٌح وإطهاو يف ػه مشكالخ امذالمٌر أن  ) %94م امذالمٌر ًهؿىذا املسدتاح األوىل يف قاةاح ضافاخ املهنام
املؼتىب مدًهم وان امطفاخ امدانمح منهالقاخ االنظانٌح ةني املهنم ودالمٌره دظاند يف امذكٌت منىطـ املدزيس وارصاز امنماى
امهقًل وامنفيس منذالمٌر امري ًظهه ذره امهالقح ػارضا ً نىل امذقدو وامذؼطٌه واقهسخ دزاطاخ اؿسي ان امذالمٌار ًظاذظٌتىن
منمهنم اطذظاةح وطدانٌح وًقدزون فٌه مهازاخ مهنٌح منها دفهم املهنم مهم امقائم نىل امهؿت ننٌهم واالذذٌلو مبشاانسذم
وزغتذه يف مهاونذهم مؼه مشاكنهم ون دقدًساخ امذالمٌر ملدزطٌهم يف امنىاػٍ امذٍ دذطه ةظنىك املهنم وقٌمح قاد أقهاسخ
إن امذالمٌر ًقدزون يف مهنمٌهم مهامنذهم مهم واملؼافكح نىل شهىزذم واذذٌلمهم مبشااكنهم ودىطٌاه طانىكهم ونادامذهم
مههم واالذذٌلو ةاملذفىقني وامػهفاء منهم ودظنث االمذظاء إىل امهنت وثك امقىل ان مسشد امطات ةؼكام ادطاامه امٌاىمٍ
ةامؿنتح ًظذؿٌو أن ًىطههم نؼى االطذفادج م ؿدماخ اإلزشاد يف املدزطح ومبقدوزه أن ًنهث دوزا مهٌل يف دنفٌر ؿؿح اإلزشاد
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وال ثك مربنامع امذىطٌه ان ًظذ نٍ ن املظاندج امذٍ ًقدمها املدزطىن طمٌها مه وة ري ذره املظاندج ًطاتؽ ذارا امربناامع
نتشا ال فائدج م وزائه يف دؼقٌ مهٌلده اإلزشادًح
 -4حدود الدراست:
اشذمنر ػدود امتؼص نىل نٌنح م مسشدي ومسشداخ املدازض املذىطؿح امذاةهني مدًسًح دسةٌح ضالغ امدً  /قػاء ةناد منهااو
امدزايس 6517 -6518
-5جحديد املصطلحاث واملفاهيم العلميت :
السلوك  :ذى ػامح م امذفانه ةني امكائ امؼٍ ومؼٌؿه ةٌئذه) وذى يف غامتٌذه طنىك ُمذهنَم مكذظث) ًذم م ؿالل املالػكح
وامذهنٌم وامذدزًث ونؼ نذهنم امظنىكٌاخ امتظٌؿح منها واملهقادج .وإناه كناٌل أداٌؽ مهارا امظانىك أن ًكاىن منػاتؿاً وقٌفٌاا
ومقتىالً كنٌل كان ذرا امذهنُم إًظاةٌا ً وأننا ةفهه دكسازه املظذمس نؼٌنه إىل طنىك مربمع امري رسنان ما ًذؼىل إىل " نادج طانىكٌح
" دؤدي غسغها ةٌرس وطهىمح ودنقائٌح  .امهظمٍ .)30 :6556،
والسلوك  :أًػا كه األفهال وامنشاؾاخ امذٍ دطدز ن امفسد طىا ًء كانر قااذسج أو غاري قااذسج .وًهسفاه آؿاسً ةأناه أي نشااؽ
ًطدز ن اإلنظان طىا ًء كان أفهاال ثك مالػكذها وقٌاطها كامنشاؾاخ امفظاٌىمىطٌح وامؼسكٌاح أو نشااؾاخ داذم ناىل نؼاى غاري
منؼىف كامذفكري وامذركس وامىطاوض وغريذا .امساقٍ .)1991:79،
جعزيف إجزايئ للسلوك  :وًُنكس إىل امظنىك أًػا ً نىل أنه كه ما ًفهنه اإلنظان قاذسا ً كان أو غري قاذس .وًنكس إىل امتٌئح نىل
أنها كه ما ًؤسس يف امظنىك فامظنىك إذن ذى نتازج ن مظمىنح م االطذظاةاخ وإىل امتٌئح نىل أنها مظمىنح م املشرياخ .
املزشد الرتبوي  :ذى نػى ذٌئه ددزًظٌح ًذمذو ةامؼقىق واالمذٌاشاخ امذٍ ًذمذو ةها أقسانه م املدزطني ومه مهاو مؼدده دـظ
امهمنٌح اإلزشادًح  .امظٌت.)02 :1992،
وكرمك اإلزشاد امرتةىي ً:هدف إىل مظاندج امؿامث يف زطم ودؼدًاد ؿؿؿاه وةسامظاه امرتةىًاح وامذهنٌمٌاح امذاٍ دذناطاث ماو
إمكانٌاده وقدزاده واذذٌلماده وأذدافه وؾمىػاده وامذهامه مو املشكالخ امدزاطٌح امذٍ قد دهرتغه مشه امذاأؿس امادزايس وةؿا
امذهنم وضهىةاده ةؼٌص ًظهى املسشد إىل دقدًم امـادماخ اإلزشاادًح املناطاتح وامسناًاح امرتةىًاح امظٌادج منؿاالب  .امسشقاٍ ،
. ) 87 :6553
جعزيف أجزايئ لإلرشاد الرتبوي :امدوز امري ًنهته املسشاد امرتةاىي يف املادازض مظاال امذهناٌم ) وماا ًذػامنه ما طىاناث
إزشادًح م ؿالل دقنٌاخ امذىطٌه واإلزشاد وامذاٍ دذمشاه يف امذىطٌاه امظمهاٍ واإلزشااد امظمهاٍ واالطذشاازاخ ودزاطاح امؼاماح
واملقاةالخ امفسدًح.
مسشد امطت:إن املسشد امؿاليب ذى أػد أنػاء األرسج املدزطٌح  ،وذى نػى فهاال من اًاح يف املدزطاح إذ اناه ال ًذطاىز وطاىد
مدزطح ةدون مسشد ؾاليب  ،وامظؤال امري ًؿسغ نفظه ماا إلزشااد اماري ًنت اٍ أن ًكاىن طاائدا يف مدازطانا ذوماا اماري ًؿنتاه
امذالمٌر م مسشدذم وذه اإلزشاد ؿاص ةفئح دون أؿسي ؾتها املالػل أن مهكم املسشدً ًهذمىن ةفئذني م امؿالب وًسكصون
ننٌ ها ذم املذفىقىن واملذأؿسون دزاطٌا أما امؿالب امهادًىن فال ًظذفٌدون كشريا م امـدماخ اإلزشادًح ةاملدزطح إال ن ؾسًا
غري متارش إن اإلزشاد امري نسًده يف مدازطنا ًظث أن ًنطث نىل طمٌو امؿالب وال ًهنٍ ذمك أنه مـطظ مل مدًهم مشااكه
دهىقهم يف مظريدهم امدزاطٌح فقـ ةه املسشد مهني مكه امؿالب  ،مظاند مهم يف اؿذٌاز امذـطظ وضنانح امقساز وداىنٌذهم
مبهنح املظذقته إىل طانث ما ًهرتع امتهؼ م نقتاخ دؼىل ةٌنهم وةني دؼقٌ أذدافهم .امظٌد .)78 :6554،
الحعزيف االجزايئ  :أمنىذض مـؿح امذىطٌه واإلزشاد ثك االطذفادج منها وإنداد امـؿح املناطتح امذٍ ثكا ما ؿالمهاا دقادًم
ؿدماخ إزشادًح ذادفح وةناءج منمظاذمح يف إؿساض طٌه وانٍ مذفهم ومؼط غد كه ما ًادنىه إىل االنؼاساف طاىاء امفكاسي أو
االنؼساف األؿالقٍ .
الفصل الثاين  /دراساث سابلت
 -1دراساث عزبيت.
(ألشاكزي 1191،م) واقاو إدازج امفطاه املادزيس ةاملسػناح املذىطاؿح ذادفر امدزاطاح إىل امذهاسف ناىل واقاو إدازج امفطاه
املدزيس ةاملسػنح املذىطؿح أةسش ما دىضنر إمٌه امدزاطح امذايل :ذناك فسوق إػطائٌح ةني املدزطني واملادًسً واملاىطهني يف
مدي إدزاكهم مىاقو مٌلزطح غتـ طنىك امؿالب ،أن امؿالب ًـذنت مذىطـ مٌلزطذهم مذهٌئح املناؾ امدزايس يف امفطه ن كه
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م املىطهني واملدًسً  ،ذناك فسوق دامح إػطائٌح ةني املهنمني واملىطهني واملدزاء يف دنكٌم امطت املدزيس أسناء قٌامهم
ةهمنٌح امذدزًع ال ًىطد فسوق دامح إػطائًٌا ةني املهنمني ذوو امـرباخ يف مناؾ امطت وغتـ طنىك امؿامث ال ًىطد فسوق ةني
املدزطني يف مذ ري املؤذه امادزايس يف أةهااد نمنٌاح إدازج امطات ال ًىطاد فاسوق ةاني مهنماٍ املادازض امؼكىمٌاح واملتااي
املظذأطسج يف أةهاد نمنٌح إدازج امطت.
(واجزي الغامدي 2222،م) دزاطح ةهنىان إدزاك املهنم مؤلطامٌث امفهامح إلدازج امطت ومٌلزطذه مها ما وطهاح نكاس مهنماٍ
ومهنٌلخ املسػنح وامذٍ اطذـدو فٌها املنهع امىضفٍ امرتةىي .ذدفر امدزاطح إىل مهسفح إدزاك املهنم مؤلطامٌث امفهامح إلدازج
امطت ومٌلزطذه مها .دىضنر امدزاطح إىل ةهؼ امنذائع وم أةسشذا  :إدزاك املهنمىن واملهنٌلخ ةاملسػنح امشانىًح مبنؿقح امتاػح
مؤلطامٌث امفهامح إلدازج امطت امدزايس ةدزطح نامٌح يف ػني أن مٌلزطذهم مها كان ةدزطح مذىطؿح دقه ن إدزاكهم مها.
(الحسيني 1114،م) دزاطح ةهنىان فهامٌح املرشفح امرتةىًح يف دنمٌح مهازج اإلدازج امطفٌح مدي مهنٌلخ املسػنح امشانىًح مبدًنح
امسًاع .ذدفر امدزاطح إىل امذهسف نىل مدي فاننٌح املرشفح امرتةىًح يف دنمٌح مهازاخ اإلدازج امطفٌح مدي املهناٌلخ ،وكارمك
امذهسف نىل أذم امطهىةاخ امذٍ دؼد م قدزج املرشفح امرتةىًح يف دنمٌح ودؿىًس مهازج اإلدازج امطفٌح كٌل ذدفر امدزاطح إىل
مهسفح إىل أي مدي دـذنت وطهح نكس املهنٌلخ واملرشفاخ امرتةىًااخ ػاىل فاننٌاح املرشافح امرتةىًاح يف دنمٌاح مهاازج اإلدازج
امطفٌح ،وإىل أي مدي دـذنت وطهح نكسذ ػىل امطهىةاخ امذاٍ دهاىق املرشافح امرتةىًاح يف أدائهاا نؼاى دنمٌاح مهاازج اإلدازج
امطفٌح ةاؿذالف ندد م املذ رياخ .دىضنر امدزاطح إىل امهدًد م امنذائع أذمها  :أن املرشفح امرتةىًح دظهم ةدزطح نامٌح يف
دنمٌح مهازج م مهازاخ إدازج امطت منها اطذـداو نتازاخ امذشظٌو أسناء امذدزًع ،وإرشاك ندد كتري م امؿامتاخ يف اإلطاةح ن
األطئنح املؿسوػح واطذـداو أطامٌث مساناج امفسوق امفسدًح .كٌل أن املرشفح دظهم ةدزطح مذىطؿح يف دنمٌح مهازج ما مهاازاخ
إدازج امطت وأن ا دظهم ةدزطح قنٌنح يف دنمٌح مهاازج ما مهاازاخ اإلدازج امطافٌح منهاا مهاازج اطاذـداو امذ رًاح امساطهاح يف
امهمنٌح امذهنٌمٌح ،ودظنث وطائه امرتذٌث يف غتـ امطت يف ػني أن ال دظهم يف دنمٌح مهاازاخ إلدازج امطات وذاٍ امذ ٌاري
وامذظدًد يف دنكٌم مؼذىًاخ ام سفح امطفٌح ،وإرشاك امؿامتاخ يف إسساء غسفح امطت وشًادج مكىنادها ومساقتح دزطح ػسازج غسفح
امطت ،كٌل ًسي مهكم أفساد امهٌنح أن ذناك ضهىةاخ دهىق دنمٌح مهازاخ اإلدازج امطفٌح مدي املهنٌلخ م قته املرشفح أكرثذا
شدًج ندو مالةح امطفىف املدزطٌح مذؼقٌ أذداف اإلدازج امطفٌح.
ويف دراست (هارون2224،م) ةهنىان كفاًاخ اإلدازج امطفٌح ةني امىاقو واملأمىل م وطهح نكس املهنٌلخ واملرشفاخ امرتةىًاخ
املقٌٌلخ وامصائساخ ةاملسػنح امشانىًح منتناخ دزاطح مٌدانٌح )ذدفر امدزاطح إىل امذهسف نىل واقو كفاًاخ اإلدازج امطفٌح وأذمٌذها
مدي مهنٌلخ املدازض امشانىًح منتناخ م وطهح نكس املهنٌلخ واملرشفاخ امرتةىًاخ املقٌٌلخ وامصائساخ) وقد أطفسخ امدزاطح
ن ندد م امنذائع أذمها :أن مهنٌلخ املسػنح امشانىًح ثازط كفاًاخ اإلدازج امطفٌح امالشمح ةدزطاح كتاريج وإن كانار دقاه نا
دزطح شهىزذ ةأذمٌذها ةامنظتح مه أن مذىطـ دزطح املٌلزطح امفهنٌح أقه م دزطح األذمٌح املاأمىل امذاٍ ًاأمن أن ثازطانها
ةدزطح كتريج.
 -2الدراساث األجنبيت -:
 ( -1اكسوي1111 ،م) اطسي دزاطح ةهنىان Student Discipline in elementary Schools of Classroom Management and
) (Turkeyإدازج امطفىف وانػتاؽ امؿالب يف املدازض االةذدائٌح م دسكٌا ذدفر امدزاطح إىل اطذكشااف مشااكه االنػاتاؽ يف
امطفىف امدزاطٌح وأكرثذا شٌى ًنا وف آزاء مهنمٍ املدازض واألطتاب امسئٌظح ملشاكه االنػتاؽ ،وامذقنٌاخ املظذـدمح منذهامه
مو امؿالب ومىاقت املهنمني دظاه امهقىةح امتدنٌح يف املدازض  .كٌل كشفر امدزاطح أكرث مشاكه االنػتاؽ دكسا ًزا كانر امذؼدز
م دون إذن ،سم ندو فهه األنٌلل املظندج ،سم امقذال سم امذـسًتٌح ،سم اإلفساؽ يف امكاالو وزفاؼ االمذشاال مؿناث املهنام .
األطتاب امـمظح األوىل امذٍ ًذم دؼدًدذا ملشاكه االنػتاؽ ذٍ :ندو االنػتاؽ م قته املهنمني واملشاكه األرسًح سم نادو
االذذٌلو م امىامدً دظاه دهناٌم أةناائهم ،املىاقات امظانتٌح مآلةااء وطانىكٌادهم دظااه أؾفاامهم ،وآسااز امهنات املهاسوع يف
امذنفصًىن ووطائه اإلنالو األؿسي ،سم مدي امطفىف امدزاطٌح املصدػمح .أما ن دقنٌاخ االنػتاؽ األكرث اطذـدا ًما فهٍ  :امذؼدز
إىل امؿالب ةهدج ؾسق وإنادج دىطٌه انذتاه امؿامث وؾنث امذىقت م امؿالب ،سم امهقىةح امتدنٌح.
 -6ويف دزاطاح قاام بهاا (هاامل Norverbal Communication Signals as a Tool of It Goes Without Saying : )2223،
 Classroom Management Establishing Effectiveشازاخ االدطال غري امشفهٍ أداج فهامح إلدازج امطفىف ذدفر امدزاطح إىل
Supplementary Vol.23, No.3, 2019

3

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،3.ساڵى 3102

دزاطح دوز االدطال أال شفهٍ كن ح امظظم واإلثاءاخ) فٌٌل ًذطه ةئدازج امطفىف يف امؼفاف ناىل امتٌئاح امذهنٌمٌاح املنذظاح،
واطذـداو إطرتادٌظٌاخ املهنمني نىل ةٌئح دفيض إىل امذهنم .أطسًر ذره امدزاطح يف مدازض املسػناح اإلندادًاح .دام دؼنٌاه
امذفانه مذقٌٌم طدواذا ودىضنر امنذائع إىل فهامٌح مشه ذره اإلشازاخ أال شفهٌح يف امؼفاف نىل امتٌئح امذهنٌمٌح املنذظح وةٌئاح
دفيض إىل امذهنم.
الفصل الثالث
اإلجزاءاث املنهجيت للبحث
يحناول هذا الفصل اإلجزاءاث املنهجيت للبحث
م ػٌص وضت املظذمو واؿذٌاز امهٌنح املٌلسنح وإطساءاخ ةناء أداج امتؼص ودؼدًد امىطائه اإلػطائٌح املالةاح املظاذـدمح يف
امتؼص
 -1مجحمع البحث
ًذأمت مظذمو امتؼص امؼايل م مسشدي ومسشداخ امطفىف يف املسػنح املذىطؿح امذاةهني منمدًسًح امهامح مرتةٌح ضاالغ امادً
غم قػاء ةند امهاو امدزايس )6517 -6518
 -2عينت البحث
دم اؿذٌاز نٌنح امتؼص م مظذمو امتؼص األضًل املذكىن م مسشدي ومسشداخ امطفىف املدازض املسػناح املذىطاؿح وشامنر
ذر ِه امهٌنح  )05مسشد ومسشدج يف امطفىف املشمىمح ةامتؼص وػظث ما مىغو يف امظدول زقم )1
جدول ركم ( )1يوطح أسامء املدارس املشمولت يف البحث وعدد املزشدين واملزشداث يف الصفوف املشمولت
خ

اطم املدزطح

ندد املسشدً واملسشداخ امطفىف

1
6
4
3
0

سانىًح امطفىف منتنني
مذىطؿح نظد املـذنؿح
سانىًح امطقىز منتناخ
مذىطؿح امكؼالء املـذنؿح
مذىطؿح ةؼس امهسب
املظمىم

15
15
15
15
15
05

 -3أداة البحث
دم إنداد أداج امتؼص م ؿالل ما ًًل -:
 )1امقٌاو ةدزاطح اطذؿالنٌح نىل نٌنح مكىنح م  )65مسشد ومسشدج ضفىف اذ دم دىطٌه امظؤال األيت -:
ما ذٍ املٌلزطاخ امظنىكٌح املؿنىةح م مسشدي امطفىف ألداء مهامهم اإلزشادًح)
 )6طمو اإلطاةاخ م املتؼىسني واالؾالم نىل األدةٌاخ املذىفسج مدًنا وأًػاا االطاذهانح ةاامـرباء املـذطاني ػاىل اإلطاةااخ إىل
فقساخ ودكىن ػالمها االطذتٌان امنهايئ امري كان ًؼىي  )46فقسج مىطه إىل نٌنه ما مسشادي ومسشاداخ امطافىف يف املادازض
املذىطؿح ً .نكس منؼ زقم ) 3
 ) 4نسع االطذتٌان نىل مظمىنح م امـرباء واملؼكماني االؿذتااز مادي ضاالػٌح املقٌااض منذؿتٌا وأطسًار ةهاؼ امذهادًالخ
امتظٌؿح ننٌه ونسع نىل نٌنح أطاطٌح منتؼص وةرمك اشذمنر نىل  )46فقسج ًنكس منؼ زقم ) 4
( )4الوسائل االحصائيت املسحخدمت للبحث
امىطائه اإلػطائٌح ام ذٍ اطذـدمر منذؼقٌ إغساع امتؼص يف دؼنٌه امتٌاناخ كٌل األيت مهادمح فٌرش االطذـساض امىطاـ املاسطؽ
ملهسفح كه فقسج وقٌمذها ةني امفقسانر امفقساخ
ك× +4ك + 6 × 6ك1 × 6
____________________
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ن
شكسًا ) 49 : 1988
ك /دكساز اإلطاةح نىل امفقسج
ن /املظمىنح امكًل منهٌنح
 -5الصدق
نهنٍ ةامطدق إن فقسج االطذتٌان دقاٌع ام اسع اماري وغاهر ما اطناه  ،أي إن امفقاساخ دقاٌع ماا ضانهر مقٌاطاه ام سًاث
)288:،1983،
وألطه امذأكد م ذمك انذمد ا متاػشان ؾسًقح ضدق املؼكماني أو ضادق امـارباء ) فقاد دام ناسع امفقاساخ ناىل مظمىناح ما
املـذطني يف كنٌح امرتةٌح األطاطٌح قظم اإلزشاد امرتةىي كٌل مىغؽ يف املؼن زقم . )4
ػٌص اةدوا مالػكادهم امقٌمح نىل فقساخ املقٌاض  ،وقد ندمىا ةهؼ امفقساخ وػرفىا فقساخ أؿسي وكانر نظتح د ري طٌدج طدا ً
مذكىن امفقساخ مؿاةقح منمىاضفاخ امذٍ اطذند ننٌها امتؼص وقد أضتؽ ندد امفقساخ املقاض ةشكنها امنهاايئ  )46فقاسج ًنكاسيف
املنؼ زقم )3
 -6الثباث
م سع امذأكد م ستاخ املقٌاض اطذـدو امتاػشان ؾسًقح امذظصئح امنطفٌح وم سع ػظااب امشتااخ ةهار ِه امؿسًقاح قااو امتاػشاان
ةاؿذٌاز نٌنح نشىائٌح م امهٌنح األضنٌح مكىنح م  )60اطذٌلزج وةؼظاب امشتاخ اطذـدو مهاماه ازدتااؽ ةريطاىن فكاان مهاماه
االزدتاؽ منهٌنح امهشىائٌح ذى )%80
الفصل الزابع
عزض نحائج البحث وجفسريها
ًذػم ذرا امفطه نسع ودؼنٌه ومناقشح نذائع امتؼص ػظث إطاةاخ إفاساد امهٌناح اماري أطااةىا ناىل فقاساخ االطاذتٌان وذماك
ػظث أذمٌذها ودسدٌتها ػظث دزطح امؼدج امذٍ ػطنر ننٌها ذر ِه امفقساخ كٌل متني يف طدول زقم )6
نحائج البحث
مذؼقٌ ذدف امتؼص يف امذهسف نىل املٌلزطاخ امظنىكٌح املؿنىةح م مسشدي امطفىف يف املدازض املذىطؿح ألداء مهامهم
اإلزشادًح ) وم ؿالل دؿتٌ قانىن امىطـ املسطؽ ادػؽ منا ةأن فقساخ املقٌاض ػطنر ناىل قاٌم وطاـ مسطؼاح مذتاًناح كاٌل
ًىغؽ امظداول زقم )6
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كيمت الوسط املزجح فلزاث امللياس حسب إجاباث عينت البحث
امفقساخ

امذهسف نىل امفسوق امفسدًح ةني امؿالب م امناػٌذني امهنمٌح وامرتةىًح
امقٌاو ةذىطٌه امؿنتح ودىنٌذهم ػىل قدزادهم نىل ػمه املظؤومٌح
دشظٌو امؿنتح نىل امهمه مظان امنشاؽ امطفٍ
دهىًدذم نىل امطدق واألمانح واإلؿالص يف امهمه
دىطٌه امؿنتح ةرضوزج نىل إدازج واطتادهم ةامشكه املؿنىب م اطه زفو مظذىاذم امهنمٍ
ًهمه نىل إشانح امقٌم األؿالقٌح ةني ؾنتذ ِه
امذهامه مو ؾنته ةشكه أةىي واالةذهاد نىل األمفاف امذٍ دؤذي نفظٌح امؿامث
أن ًذهسف نىل أطٌلء ضفه
املشازكح يف مظامع اآلةاء املهنمني
ًشظو امؿنتح نىل امنشاؾاخ امالضفٌح
ًذهاون مو شمالئه املدزطني م اطه ؾنتذ ِه
ًهذم ةامنكافح املدزطٌح منطت املكنت ة ِه
امذهاون مو ارس امؿنتح ملىاطهه املهىقاخ امذٍ دهرتع ػٌاج امؿامث يف املدزطح
امذؼًل ةامؼفاف نىل رسًح املهنىماخ ن امؿنتح
ًسنى ؾنتذه م فاقدي اػد األةىً او كنٌهٌل دسةىًا ً ونفظٌا ً
دتادل امىد واملطٌتح وامشقح مو امؿامث
مساناج املسػنح امهنمٌح امهمسًح منؿامث وؿطىضا ً غث املسػنح املذىطؿح
ًذهسف مسشدي امطت نىل قدزاخ ؾنتذه املـذنفح
ًقٌم امؿنتح املذفىقني دزاطٌا ً واملذأؿسً دزاطٌا ً
دشقٌت امؿنتح نىل االدظاذاخ االًظاةٌح مو املظذمو
دكنٌت امؿنتح املشاغتني داؿه امطت ةهمه نرشاخ ننمٌح ن مىاغو مـذنفح
امذهسف قدز اإلمكان نىل املشاكه امذٍ دهاي منها امؿنتح يف امتٌر واملدزطح
ثازض مفهمه اإلزشادًح ؿالل امذدزًع امطفٍ
امذهاون مو امهٌئح امذدزًظٌح
االةذهاد ن امشـطٌح امدكذادىزًح وان دذؼىل ةامشـطٌح األةىًح امدثقساؾٌح
ندو امذمٌص ةني ؾامث وآؿس داؿه امطت ألن ذرا ًؤسس نىل نفظٌح امؿامث
ًهذم ةأومٌاء أمىز ؾنتذ ُه وامذىاضه مههم مسفو املظذىي امهنمٍ ألةنائهم .
رضوزج االذذٌلو ةأداء وقر زةو طانح ) األوىل اإلزشادًح يف كه أطتىم ).
مدغ امؿنتح املذتادمح ةٌنهم وةني املدزطح
مذاةهح مشكنح ام ٌاب املذكسز) ملهسفح االطتاب ومهامظذها
أزشاد ودىطٌه امؿنتح ةرضوزج األػرتاو املذتادل ةٌنهٌل داؿه امطت .
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جفسري نحائج البحث
 -1م ؿالل إطاةاخ امهٌنح ادػؽ إن امفقسج  ) 6امذهسف نىل امفسوق امفسدًح ةني ؾالب م امنااػٌذني امهنمٌاح وامرتةىًاح ػطانر
نىل قٌمح أنىل  4،4وذٍ امطفاخ أيت ًذمٌص ةهاا كاه إنظاان نا غاري ِه ما اإلفاساد طاىاء كانار دناك ضافاخ طظامٌح أو طانىكٌح
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االطذٌلنٌح أو املظذىي امهنمٍ امدزايس وامرتةىي وان ا ملسشد امرتةىي ثك امذهسف نىل امفسوق امفسدًح ةني امؿنتح م امناػٌذني
امهنمٌاااح وامرتةىًاااح وذماااك ًظااااند ناااىل مهسفاااح مظاااذىاذم امهنماااٍ وامرتةاااىي واألؿالقاااٍ داؿاااه امطااات واملدزطاااح .
 -6ػطنر امفقسج  ) 2امقٌاو ةذىطٌه امؿنتح ودىنٌذهم ػىل قسادهم نىل ػمه املظؤومٌح ) نىل قٌمح وطـ مسطؽ  4،1وذٍ نمنٌح
منكمح مـؿؿح ومنذكمح دهدف إىل مظاندج امؿنتح يك ًفهم ذاده وًهسف قدزاده وًنمٍ إمكاناده وًؼه مشكالد ِه مٌطه إىل دؼقٌ
نىافه ِه امنفظٌح واالطذٌلنٍ وامرتةىي واملهنٌث وًظهى إىل دؼقٌ أذدافه ودؼمه املظؤومٌح ادظاه واطتاد ِه املدزطٌح .
 -4ػطنر امفقسج  ) 66دشظٌو امؿنتح نىل امهمه مظان امنشاؽ امطفٍ وػطنر نىل قٌمح وطـ مسطؽ  4،5وان امنشاؽ املدزيس
ًهذرب طصء م نشاؾاخ امطفٌح منؿنتح النذتاز ِه ثع شـطٌاخ امؿالب ةشكه متارش وذى امظانث امذؿتٌقٍ ملا دقدمه ةاني م ذاٍ
املقسز امؼظسج امطفٌح وؿازطها .
 -3ػطنر امفقسج  ) 9دهىدذم نىل امطدق واألمانح واإلؿالص يف امهمه) ػطنر نىل قٌمح امىطـ امسطؽ  6 ، 9دهنام امؿنتاح
ودىنٌذهم نىل امهمه امطؼٌؽ املذتادل وأداء واطتادهم ةطاىزج ضاؼٌؼح وطانٌمح ووغاو أطااض إدقاان امهماه قاائم ناىل متادأ
اإلؿالص يف امهمه م طمٌو امنىاػٍ امهنمٌح وامرتةىًح .
 -0ػطنر امفقسج  ) 15دىطٌه امؿنتح ةرضوزج نىل ادازج واطتادهم ةامشكه املؿنىب م اطه زفو املظاذىي امهنماٍ ) ناىل قٌماح
املسطؽ  . 6، 9دشظٌو امؿنتح ودؼفصذم م قنث اإلدازج املدزطٌح وامكادز امذدزًيس نىل اداء واطتادهم املدزطٌح ودىنٌذهم ناىل
االمذصاو واالذذٌلو ةامىاطتاخ املدزطٌح وامطفٌح م اطه زفو مظذىاذم امهنمٍ وؿنت زوغ املناقشح ةني امؿنتح .
 -2ػطنر امفقسج  ) 63ثازض مهنذه اإلزشادًح ؿالل امذدزًع امطفٍ ) نىل قٌمح امىطـ املسطؽ  6 ، 8اإلزشاد امهمنٌح مظااندج
امفسد نىل ادـاذ امقساز املهنٍ امظنٌم م ؿالل االؿذتاز األكادثٍ واملهنٍ املناطث وذمك ةهده شًادج اػذٌلالخ امنظاغ وامذقادو
وامذؿىز يف مظال ننمه منذؼقٌ ػامح م امنىافو املهنٍ ومظاندج امؿامث يف اؿذٌاز املهنح واملىاد امدزاطٌح املالةح واملذناطتح
مه واألكرث قدزج نىل إشتام ػاطاده املذـنفح ػذى ًشهس ةامساػح .
 -8ػطنر امفقسج  )568ندو امذمٌص ةني ؾامث واؿس داؿه امطت الن ذرا ًؤسس نىل نفظٌح امؿامث ) نىل قٌمح امىطـ املسطؽ ، 8
 6مذظنث اطذـداو مهامنح امذفسً ةني امؿنتح الن ذمك ًىمد نقسج او فظىج ةني امؿاماث املذفاىق وامؿاماث املذاأؿس دزاطاٌاً ماٌل
ًؤدي اىل انـفاع مظذىي امهنمٍ مدي امؿامث املذأؿس دزاطٌا ً وًؤسس نىل نفظٌح امؿامث داؿه امطت ..
 -7ػطنر امفقسج  )3مدزغ امؿنتح املذتادمح ةٌنهم وةني املدزطح نىل قٌمح امىطـ املسطؽ  6، 2وذمك م ؿالل دشاظٌو امؿنتاح
م قته داالدازج واملدزطني وامذهاون يف دقدًم امذؼفٌص وامذشظٌو ومدغ امؿامث الن ذماك ًاؤدي اىل شًاادج امشقاح ةاامنفع مادي
امؿامث وشًادج قدزده نىل املشاةسج يف املدزطح وامدزاطح وشًادج امكفاءج يف االمذصاو وامؼػىز اىل املدزطح يف طتٌه دؼقٌ وزفو
املظذىي امهنمٍ .
 -9ػطنر امفقسج  ) 62مذتانح مشكنح ام ٌاب املذكسز ) ملهسفح االطتاب ومهامظذها ) نىل قٌماح امىطاـ املاسطؽ  6 ،0االذاذٌلو
ةأذم طانث املشكنح امذٍ دىاطه امؿنتح وذٍ ام ٌاب املذكسز ةني املذفىقني واملذأؿسً دزاطٌاً وملهسفح اطتاب ام ٌتا امذٍ دىاطاه
امؿامث أي انـفاع يف مظذىي املهٌشح او ندو دكٌت امؿامث مو االؿسً داؿه املدزطح وندو اذذٌلو اومٌاء االمىز ةاامؿالب
وندو مقدزج املدزض مٌطال املادج اىل امؿامث او ندو اطذـداو اطنىب امذشاىً يف امادزض ونادو وطاىد داساةـ ةاني االرسج
واملدزطح ودذم مهامظذها م ؿالل كرس ػامح امـىف مدي امؿالب يف املدزطح .
 -15ػطنر امفقسج  ) 7ازشاد دىطٌه امؿنتح ةرضوزج االػرتاو املذتادل ةٌنهٌل داؿه امطت نىل قٌمح امىطـ املاسطؽ  6 ، 4ةقنام
ودىنٌح امؿنتح نىل امذهاون امطؼٌؽ فٌل ةٌنهم داؿه امطت واالػارتاو املذتاادل ودتاادل امنطاائؽ وكٌفٌاح امذهاماه ةاني امفئااخ
امؿالب م امناػٌح امهنمٌح وامرتةىًح ودىطٌههم اىل امذهاون االًظايب امظنٌم داؿه امطت .
الحوصياث
 -1امنطؽ واالزشاد ػٌص م املمك أن ًذكنم املهنم أو األؿطايئ االطذٌلنٍ مو امذنمٌر .
 -6رضوزج أن ًفهم امذنمٌر أنه مٌع كه ما ًذمناه ثك دؼقٌقه .
 -4رضوزج امذهاًش وامذفاذم امظنٌم مو امتٌئح وامذهامه امدةنىمايس مو ام ري يف طتٌه امىضىل اىل امهدف ةدالً م امهنت امري
الًؤدي اال اىل ننت أشد
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 -3رضوزج اػرتاو امقىانني وامنكم امظائدج ألنها امظتٌه إىل غٌلن امهٌش امكسًم واالفان مـامفذهاا داؤدي إىل امفاىض وغاٌام
امؼقىق .
امللرتحاث
 -1أطساء دزاطح مٌلسنح ن امطهىةاخ امذٍ دىاطه مسشدي ومسشداخ امطفىف الداء مهامهم اإلزشادًح .
أطساء دزاطح مٌلسنح منمٌلزطاخ ا مظنىكٌح املؿنىةح م مسشدي ومسشداخ املدازض االةذدائٌح ألداء مهامهم اإلزشادًح .
كامئت املصادر
أوالً  /اللزان الكزيم
ثانياً  :املزاجع العزبيت
 -1امظارس ،نفاف . )1991 .فهامٌح ةسنامع ددزًتٍ يف دنمٌح كفاًاخ إدازج امطت ودهدًه االنذقاداخ ةشأنها وؿفؼ ػامح قن امذدزًيس مادي مهناٌلخ امن اح
اإلنكنٌصًح ،ػدًشاخ امـربج يف املسػنح املذىطؿح مبدًنح امسًاع ،زطامح امـنٌع ،امهدد ٧٣٦.. )٦٧
 -6امؼظٌنٍ ،منى . )1993 .فاننٌح املرشفح امرتةىًح يف دنمٌح مهازج اإلدازج امطفٌح مدي مهنٌلخ املسػنح امشانىًح مبدًنح امسًاع .طامهح املنك طهىد
 -4امسائقٍ ،نتد امنؿٌت  )1991 .ةٌئح امطت يف مقسزاخ امهنىو ةاملسػنح امشانىًح كٌل ًدزكها املهنمىن وامذالمٌر ونالقح ذمك ةامذؼطٌه امدزايس .طامهح أو
امقسي ،مسكص امتؼىز امرتةىًح وامنفظٌح.
 -3امسشقٍ ،مهٌؼ شًدي (  )6553 .واقو مٌلزطح مهنمٍ املسػناح املذىطاؿح ملهاازاخ إدازج امطات امادزايس يف مؼافكاح امقنفارج " .زطاامح ماطظاذري غاري
منشىزج ،طامهح أو امقسي ،كنٌح امرتةٌح مبكح املكسمح
 -0امظٌدً ،ىطت . )6554 .أسس دؿتٌ الئؼح دقىًم امؿامث نىل إدازج امطت امشامص امشانىي ةاملدًناح املناىزج ما وطهاح نكاس مهنماٌهم ومادًسي املادازض
واملرشفني امرتةىًني ودزطح زغاذم ننها .مكح املكسمح .طامهح أو امقسي
 -2امظٌت ،نادل . )1992 .امؼاطاخ امذدزًتٌح يف مهاو اإلدازج امطفٌح ملهنمٍ امطفىف األومٌح م املسػنح االةذدائٌح .امسًاع :طامهح املنك طهىد
 -8امطتاب ،أػمد نتد هللا  ،)1998أطامٌث ومناذع امتؼص امهنمٍ يف امهنىو االطذٌلنٌح ،ؽ  ،٢داز امتالد ،طدج
 -7نتد امظتاز شكسًا ،اإلػطاء االطذداليل االةذدايئ ،ؽ ، 1مؿتهح داز املهازف  ،ة داد، )1988،ص49.
 -9امشاكسي ،ضامؽ . )1979 .واقو إدازج امفطه امدزايس ةاملسػنح اإلةذدائٌح مبنؿقح مكح املكسمح امذهنٌمٌح .زطامح ماطظذري غري منشىزج ،طامهح أو امقسي.
 -15قفس ،نتدامسشاق ومطؿفى ،أػمد . )1996امصًازاخ امطفٌح م وطهح نكس مهنمٍ امسًاغٌاخ مبدازض امذهنٌم امهاو مبكح املكسماح :طامهاح أو امقاسي،
مسكص امتؼىز امرتةىًح .وامنفظٌح ،طنظنح امتؼىز امرتةىًح وامنفظٌح.
 -11امهظمٍ ،مؼمد ػظنني  ،)6556 .اإلدازج املدزطٌح  .امقاذسج ،داز امفكس امهسيب.
 -16ام امدي  ،نتد امسػم . )6555إدزاك املهنم مؤلطامٌث امفهامح إلدازج امطت ومٌلزطذه مها ،مكح املكسمح ،طامهح أو امقسي
 -14قؿامًٍ ،ىطت وقؿامٍ ،ناًفح  )6552إدازج امطفىف األطع امظٌكىمىطٌح. ،نٌلن ،داز امفكس  ،ؽ ٢
 -13ذازون ،زمصي  ٢٢٢3 .و) .اإلدازج امطفٌح .نٌلن :داز وائه منؿتانح وامنرش.
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Abstract
The objective of this study is to identify the behavioral practices of middle school teachers in order to
accomplish their teaching tasks. To achieve this goal, the researchers built a measure of behavioral practices and
applied the research sample consisting of (50) mentors and class guides. Fourth, the researchers also came up
with a set of recommendations and suggestions.
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