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 :الملخص

الدراسة إلى تقويم العمل اإلرشادي المدرسي  من خالل  الكشف عن مدى تلبية  تهدف

البرامج والخدمات اإلرشادية لحاجات الطلبة ومطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية 

ى واقع الممارسات المهنية والتعرف عل، في مدارس التعليم العام من وجهة نظر الطالب والطالبات

كذلك ، اإلرشادية من وجهه نظر المرشدين الطالبيين ومن وجهه نظر مشرفي التوجيه واإلرشاد

الكشف عن  الفروق من خالل استجابات الطالب  في تلبية البرامج والخدمات اإلرشادية لحاجات 

المرحلة النوع و) زى الختالفالطلبة ومطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية والتي تع

الكشف عن  الفروق من خالل استجابات المرشدين الطالبيين في ممارساتهم المهنية و( الدراسية

الدراسة  أجريت. (المرحلة الدراسيةالنوع والتخصص والخبرة و) اإلرشادية والتي تعزى الختالف

( 024)، ل التعليم المختلفةطالب وطالبة بمراح( 044) منهم، فردا( 275) على عينة مكونة من

استخدمت الدراسة استبانة من  . ومشرفة توجيه وإرشاد امشرف( 55)و ، ومرشدة طالبية امرشد

 اإلرشاديةأن المتوسطات الحسابية لتلبية البرامج والخدمات  إلىوتوصلت النتائج  ،إعداد الباحثة

نية اإلرشادية كما يراها  المرشدين لحاجات الطالب ومطالبهم  كما يراها الطلبة و الممارسات المه

بلغت درجة عالية وتراوحت درجة الموافقة على عبارات ، الطالبيين ومشرفي التوجيه واإلرشاد

وتوجد فروق في استجابات الطلبة في ، أي مرتفعة ومتوسطة( حد ما إلى –نعم ) االستمارة ما بين

لبهم لصالح الطالبات وطلبة المرحلة تلبية البرامج والخدمات اإلرشادية لحاجات الطالب ومطا

وتوجد فروق في استجابات المرشدين الطالبيين في ممارساتهم المهنية اإلرشادية لصالح ، االبتدائية

المرحلة توجد فروق لمتغير سنوات الخبرة وال والمختصين و اإلناثالمرشدات الطالبيات 

 . الدراسية
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Counseling School Work Assessment According to Programs and Services 
Provided and Counseling Professional Practice 

Dr.Fatema  k. Alhoish 

Abstract: The study aimed at assessing counseling school work through 
revealing the extent to which counseling programs and services fulfill the 
needs of students and their personal, social, educational, and professional 
demands in public education schools from the perspective of male and 
female students, and identifying the fact of the counseling professional 
practices from the perspective of student counselors and guidance and 
counseling supervisors, as well as finding out the differences through the 
students' responses regarding the extent to which counseling programs 
and services fulfill the needs of students and their personal, social, 
educational, and professional demands due to the difference in (gender 
and educational level), and detecting the differences through the student 
counselors' responses regarding their counseling professional practices 
due to the difference in (gender, specialization, experience, and 
educational level). The study was conducted on a sample of (572) 
individuals, including (400) male and female students in different 
educational levels, and (150) male and female student counselors, and 
(22) male and female guidance and counseling supervisors. The study used 
a questionnaire developed by the female researcher. The results 
concluded that arithmetic means of the extent to which counseling 
programs and services fulfill the needs of students and their demands as 
viewed by students, and the counseling professional practices as viewed 
by student counselors and guidance and counseling supervisors, 
amounted to a high degree, and the degree of agreement on the form 
statements ranged between (yes – to some extent) or high and moderate. 
There were differences in the students' responses regarding the extent to 
which counseling programs and services fulfill the needs of students and 
their demands, in favor of the female students and primary school 
students. There were differences in the student counselors' responses 
regarding their counseling professional practices, in favor of the female 
student counselors and specialists. There were no differences in the 
variable of years of experience and educational level. 
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 : مقدمة

حيث يعد االهتمام به ، واإلرشاد الطالبي مكانة هامة في العملية التربويةلقد أصبح للتوجيه 

 . ومساعدتهم على تنمية إمكانياتهم وقدراتهم وتحقيق التوافق النفسي لهم الطالبدليال على االهتمام ب

حاكي احتياجاتهم فهي ت للطالبوتعتبر الخدمات اإلرشادية من أرقى الخدمات التي تقدم 

وتعمل على حل مشاكلهم ، مطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنيةو وتلبي رغباتهم

وهذا هو دور المرشد الطالبي الذي  . (3 : 5442أبو يوسف،) وتعديل سلوكهم نحو الطريق السليم

يرشد الطالب  ويوجههم نحو االتجاهات والقيم الحميدة ويساعدهم في التخلص من مشكالتهم 

الطالبيين دورا هاما  ومن هذا المنطلق فإن للمرشدين . ة والتربوية والمهنيةالشخصية واالجتماعي

وعليهم مسؤولية كبيرة نحو تقديم كافة الخدمات اإلرشادية المنظمة المبنية على أسس علمية 

، الدليم)بحيث تحقق الفائدة المرجوة للطالب المستهدفين ، وتخطيط دقيق وممارسة مهنية فاعلة

منها الوقائية والعالجية ، مرشد الطالبي مجموعة من الممارسات اإلرشاديةفلل(.004: 5440

توفير خدمات التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي والمهني  : ومن مهامه، والتقويمية والنفسية

إجراء المقابالت مع الطالب للحصول على المعلومات المتعلقة باهتماماتهم واستعداداتهم ، للطالب

المناقشة مع المدرسين حول  المعلومات التي حصل عليها عن الطالب الذين ، مومستوى تحصيله

مناقشة  ، مساعدة الطالب على حل مشاكلهم المختلفة، يواجهون مشكالت أو يحتاجون إلى مساعدة

التخطيط ، اإلباء والمعلمين والطالب اآلخرين المشكالت المختلفة ويوصي باإلجراءات الالزمة

يبذل جهدا لمنع انتشار المشكالت ، اإلرشاد الجمعي واإلشراف عل تنفيذهالبرامج التوجيه و

يحتفظ بسجالت وملفات عملية ، يةالنوعالسلوكية الخطيرة كالتدخين والمخدرات واالنحرافات 

يقوم بدور ، اإلرشاد ويقدم تقارير دورية عن نشاط اإلرشاد والتوجيه إلى جهة االختصاص

القيام ، هيئة اإلدارية بالمدرسة من حيث المشكالت التربوية والمنهجيةالمستشار لهيئة التدريس وال

ولكي يكون دور (. 07: هـ0055، دليل المرشد الطالبي) األبحاث والدراسات التطبيقية الميدانيةب

المرشد الطالبي ذو فاعلية عليه أن يمتلك العديد من اإلمكانيات والمهارات والقدرة على استخدام 

والتي تؤهله للقيام بهذه المهمة ، دوات اإلرشادية كاالختبارات النفسية ودراسة الحالةالفنيات واأل

دورا  ؤديكما أن نوعية التأهيل العلمي أو التخصص الدراسي والخبرة العملية ت . على أكمل وجهه

ال شك أن االهتمام " بقوله (01 : هـ0054)وهذا ما أكده عبد هللا الشهري ، في هذا المضمار

عداد العلمي والتدريب الفني للمرشد وتحليه بالصفات والخصائص الالزمة وتمسكه بالضوابط باإل

 . "األخالقية أمرا هاما ومتطلبا ضروريا للنجاح في العمل اإلرشادي 

يتضح من خالل العرض السابق أن العمل اإلرشادي يرتبط بالعديد من البرامج  إذن

تسعى ، ومن هنا المنطلق، لمهنية اإلرشادية العاليةوالخدمات المقدمة للطالب والممارسات ا

إلى تقويم العمل اإلرشادي السائد في المجال المدرسي من حيث تلبية البرامج و  الدراسة الحالية

 الخدمات اإلرشادية لحاجات الطالب ومطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية وكفاءة

 .شد الطالبيالممارسات المهنية اإلرشادية للمر

 : وأسئلتها مشكلة الدراسة

كما أن ، أمرا ضروريا وهاما للعملية التربوية بمجملها أن تحسين عملية التوجيه واإلرشاد

(.  6: 5440، العاجز) مستقبل اإلرشاد يعتمد على توفير بيانات محسوسة حول فوائده ومحدداته

وجيه واإلرشاد أولت اهتماما خاصا بالعمل اإلدارة العامة للتفي ووزارة التربية والتعليم ممثلة 

وعلى ، وإعداد المرشدين الطالبيين للقيام بالعمل اإلرشادي من حيث البرامج اإلرشادية اإلرشادي

منها تفوق  ، الرغم من الخطوات المتزايدة إال أن هناك العديد من جوانب القصور في هذا الموضوع

وهذا ما تؤكده ، المختصين في العمل اإلرشادينسبة المرشدين غير المختصين عن المرشدين 

( ه0041)دى المفو( ه0040)الدراسات التي أجريت على المجتمع السعودي كدراسة كل من القاضي 
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( هـ0003) وبار وأمير خان(  ه0003)والغامدي ( هـ0000)الطويرقي و( هـ0000)والزهراني 

ذلك تأتي مشكلة قله أعداد المرشدين ك. (ه0034)والغامدي ( هـ0054)والشهري ( ه0002)ومحمد 

فوفقا ألخر ، الطالبيين في مدارس التعليم العام والفروق في نسبة المختصين وغير المختصين منهم

ن الذكور يتضح أن العدد الفعلي للمرشدين الطالبيي( ه0036)إحصائية صادرة من وزارة التعليم لعام 

كما  ، 04670والمطلوب  3156ت الطالبيات العدد الفعلي للمرشدا، و04022والمطلوب  7027

بوزارة التعليم بالمنطقة الشرقية بمديرية  واإلرشادالتوجيه  إدارةصادرة عن  إحصائية آخروتشير 

في حين بلغ عدد ( 02) أن عدد المرشدين الطالبيين المختصين بلغ( ه0032)الدمام التعليمية لعام 

رشدا طالبيا، كذلك بلغ عدد المرشدات الطالبيات م( 553) المرشدين الطالبيين غير المختصين

 . مرشدة طالبية( 062) وغير المختصات بلغ( 53)المختصات 

وفي هذا ، كما تظهر مشكلة الممارسات المهنية اإلرشادية والتي ال ترتقي إلى المستوى المطلوب

داء الذي يقوم به إن طبيعة الممارسات اإلرشادية ونوعية األ( " 000 : 5440)الصدد يذكر الدليم 

المرشدون الطالبيين في مدارس التعليم العام يتسم بعدم الوضوح وضعف الفاعلية وال يرتقي إلى 

فما يمارس حاليا في المدارس من أنشطة وخدمات ال يتعدى التوجيه والنصح ، المستوى المأمول

" اإلرشادي المتخصص  وهي إن كانت أمور مرغوبة إال أنها ال يمكن أن تقوم مقام العمل، والوعظ

والقرني ( هـ0000)الطويرقي و( هـ0004) دراسة  كل من الطريري والصانع وهذا ما أكدته

الدليم و (0117) و يوسف( 0110)ومبارك ( هـ0003) وبار وأمير خان(  هـ0005)النافع ( 0110)

احثة بحكم كذلك ما الحظته الب. (5400) والعتيبي( 5405)معشي ( هـ0030)والشاماني ( 5440)

الجامعي  اإلرشادبجامعة الملك فيصل و مشرفة لمركز  واإلرشادعملها كمشرفة لوحدة التوجيه 

احتكاكها المباشر مع مشرفات التوجيه في مدارس التعليم العام  و اإلرشاديبجامعة الدمام حول العمل 

 ، الطالبي إلرشاداوالمرشدات الطالبيات واالطالع على احتياجاتهن ورغبتهن بتطوير  واإلرشاد

فواقع العمل ، هذه الدراسة  والتي تسعى إلى التعرف على  واقع التوجيه واإلرشاد الطالبي فجاءت

اإلرشادي والتحقق من كفاءته وتقويمه باستمرار من األمور الهامة والتي ال يغفل عنها القائمين في 

 .والتعليمالتربية وزارة 

 :دراسة على النحو التاليوفي ضوء ما سبق يمكن صياغة أسئلة ال

 واالجتماعية الشخصية ومطالبهم الطالب لحاجات اإلرشادية والخدمات البرامج تلبية مدى ما .0

 الطلبة؟ نظرة وجه من العام التعليم مدارس في والمهنية والتربوية

 الطالبيين؟ المرشدين نظرة وجه من الطالبيين للمرشدين اإلرشادية المهنية الممارسات واقع ما .5

 التوجيه مشرفي نظرة وجه من الطالبيين للمرشدين اإلرشادية المهنية الممارسات واقع ما .3

 واإلرشاد؟

 : الدراسة أهداف

 :وذلك من خالل ما يلي، تهدف الدراسة الحالية إلى تقويم العمل اإلرشادي المدرسي

شخصية الوقوف على مدى تلبية البرامج والخدمات اإلرشادية لحاجات الطالب ومطالبهم ال .0

 .واالجتماعية والتربوية والمهنية في مدارس التعليم العام من وجهة نظر الطلبة

 . التعرف على واقع الممارسات المهنية اإلرشادية من وجهه نظر المرشدين الطالبيين .5

 . التعرف على واقع الممارسات المهنية اإلرشادية من وجهه نظر مشرفي التوجيه واإلرشاد .3

ن خالل استجابات الطالب  في تلبية البرامج والخدمات اإلرشادية الكشف عن  الفروق م .0

 لحاجات الطالب ومطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية والتي تعزى الختالف

 (. و المرحلة الدراسية النوع)



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

03 

الكشف عن  الفروق من خالل استجابات المرشدين الطالبيين في ممارساتهم المهنية اإلرشادية  .2

 (.الخبرة و المرحلة الدراسيةالنوع والتخصص و) لتي تعزى الختالفوا

الوصول إلى مقترحات وحلول نوعية تسهم في تطوير العمل اإلرشادي في مدارس التعليم  .6

 . العام

 : الدراسة أهمية

( الباحثة اطالعفي حدود ) األولية الوحيدة أهميتها لكونها احد األبحاث تكتسب هذه الدراسة -0

برامج وخدمات ) المدرسي بجميع جوانبه ي بهدف تقويم واقع العمل اإلرشاديوالذي يجر

لدى الطلبة والمرشدين الطالبيين ومشرفي التوجيه ( إرشادية مقدمة وممارسات مهنية

 . واإلرشاد
حيث ، تعد هذه الدراسة هي األولى والتي تجرى في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية -5

يه واإلرشاد الطالبي حظي باهتمام العديد من الدراسات على مستوى مناطق أن موضوع التوج

المملكة كمدينة الرياض بالمنطقة الوسطى ومدينة مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة بالمنطقة 

 . الغربية ومدينة الباحة بالمنطقة الجنوبية ومدينة تبوك بالمنطقة الشمالية
بالعمل اإلرشادي على تجاوز العقبات التي تحول دون أداء  تساعد هذه الدراسة كل ذي عالقة -3

 . عملهم على النحو الجيد والمطلوب
، تفيد هذه الدراسة المخططين للتعليم في التعرف على المشكالت التي تواجه العمل اإلرشادي -0

 . ووضع خطط لتحسين عملية التوجيه واإلرشاد وتطوير العمل اإلرشادي
راسة بنتائج وتوصيات تكون عونا للمخططين وصناع القرار في تخرج الد من المتوقع أن -2

اإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بوزارة التعليم في اتخاذ إجراءات عملية تتضمن تحسينات 

 . ملموسة في صميم العمل اإلرشادي

 : حـدود الدراسة

والخدمات المقدمة  تجرى الدراسة حول تقويم العمل اإلرشادي وفقا للبرامج : الحدود الموضوعية

 .والممارسة المهنية اإلرشادية

تجرى الدراسة على عينة من طالب وطالبات التعليم العام ومرشدي ومرشدات : الحدود المكانية

 . بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ومشرفي ومشرفات التوجيه واإلرشاد بمحافظة الدمام

 . ه0032/  ه0037الل الفصل الدراسي الثاني لعام  تجرى الدراسة خ  : الحدود الزمانية

 : مصطلحات الدراسة

مدى فاعلية العمل اإلرشادي بجوانبه المختلفة وتحديد الجوانب االيجابية الكشف عن : تقويم

وذلك بهدف تدعيم مسببات النجاح و مجابهه مسببات الفشل وتصحيح مسار العمل ، والسلبية له

  . اإلرشادي

هو العملية المنظمة والهادفة والتي تقديم البرامج والخدمات اإلرشادية المتنوعة : ديالعمل اإلرشا

و تهدف إلى تنمية الطالب معرفيا ومهنيا ، كالبرامج الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية

وتتحقق من خالل الممارسات ، وحل مشكالتهم وإكسابهم المهارات واالتجاهات والقيم االيجابية

 . شادية المتنوعة والتي يقوم بها المرشدين الطالبيين ذوي المهارات الفنية العاليةاإلر

هي مجموعة من  البرامج والخدمات اإلرشادية والتي تقدم للطالب  : البرامج والخدمات المقدمة

 .بهدف تلبية حاجاتهم ومطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية
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 المقدمة للطالب في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها  المفحوصينوتقاس البرامج والخدمات 

وتحديدا على بعد البرامج ، في استبانة تقويم العمل اإلرشادي المستخدمة في هذه الدراسة( الطالب)

 . والخدمات اإلرشادية

د وهي مجموعة من الممارسات والمهام المتعلقة بعمل المرش :الممارسة المهنية اإلرشادية

وتقاس الممارسة المهنية اإلرشادية في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها  . الطالبي

في استبانة تقويم العمل اإلرشادي ( مرشدين طالبيين و مشرفي توجيه وإرشاد) المفحوصين

 .وتحديدا على بعد الممارسة المهنية اإلرشادية، المستخدمة في هذه الدراسة

 : سابقةدراسات 

والتي جرت بهدف التحقق من كفاءة عمل المرشدين الطالبيين ( Culp,1998)ومب دراسة ك .0

من مرشدي ( 05) تكونت عينة الدراسة من، وقدرتهم على حل المشكالت المتعلقة بالطالب

استخدمت الدراسة استبيان قام الباحث بإعداده، ، و االبتدائية واإلعداديةالمدارس الثانوية 

ال ، ورغبتهم بتطويرها اإلرشاديالمرشدين لمهارات وقدرات العمل وأظهرت النتائج امتالك 

 . توجد فروق في كفاءة عمل المرشدين في ضوء المرحلة التعليمية

استقصاء  إلىوالتي هدفت (  (Burnham &  Jackson , 2000ودراسة بيرنهام وجاكسون .5

 اإلرشادت هي في ثالثة مجاال األمريكيةالدور المحدد للمرشد الطالبي في المدارس 

 أجريت، الطالبي اإلرشادالطالب عن خدمات  رضاكذلك قياس ، واإلشرافواالستشارات 

طالبا،استخدمت الدراسة استمارة قاما الباحثين ( 524)مرشدا  و( 24) الدراسة على

عالية في  إرشادالمرشدين الطالبيين يتمتعون بمهارات  أن إلىوتوصلت النتائج  ، بإعدادها

المقدمة  اإلرشاديةالطالب عن رضاهم عن مستوى الخدمات  وأعرب ، لسابقةالمجاالت ا

 . لهم

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة الممارسات اإلرشادية السائدة ( 5440)دراسة الدليم  .3

وزعت استبانه خاصة ، في عمل المرشدين الطالبيين بمدارس التعليم العام بمدينة الرياض

أظهرت الدراسة أن معظم الممارسات ، مرشدا طالبيا( 5001)بأهداف الدراسة على 

اإلرشادية يغلب عليها الطابع الوقائي التوجيهي في حين أن الممارسات التقويمية 

كما توجد فروق في الممارسة اإلرشادية بين ، والممارسات النفسية تعتبر محدودة وغير كافية

االجتماعية وبين المرشدين الطالبيين المرشدين الطالبيين المختصين بعلم النفس والخدمة 

المختصين بالعلوم األخرى لصالح المرشدين الطالبيين المختصين بعلم النفس والخدمة 

 . االجتماعية وال توجد فروق تبعا لمتغير الخبرة والمرحلة التعليمية

 والتي هدفت إلى التعرف على واقع  اإلرشاد الطالبي التربوي في( 5440)ودراسة العاجز  .0

المدارس األساسية العليا والثانوية بمحافظات غزة ودور المرشد الطالبي في حل مشكالت 

استخدمت الدراسة استمارة قام ، مرشد ومرشدة( 22) تكونت عينة الدراسة من، الطلبة

 إلىالطالبي في المدارس بحاجة  اإلرشادأن واقع  إلىتوصلت الدراسة  ، الباحث بإعدادها

تعزى لمتغير  اإلرشاديةوعدم وجود فروق في الممارسات ، هو عليهعناية واهتمام مما 

 . والمرحلة التعليمية النوع

الكشف عن وجهه نظر مرشدي المدارس الحكومية  إلىوالتي هدفت ( 5445) دراسة سمير .2

استخدمت ، مرشدا ومرشدة( 077) تكونت عينة الدراسة من، لهم اإلرشاديةحول الكفايات 

متوفر لدى  اإلرشاديةالكفايات  أنالنتائج  أظهرتمت الباحث بإعدادها، الدراسة استمارة قا

لصالح المرشدات وال توجد  اإلرشاديةوتوجد فروق في الكفايات  ، المرشدين بدرجة عالية

 . تعزى لمتغير الخبرة والمؤهل العلمي اإلرشاديةفروق في الكفايات 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

05 

التربوي في المدارس الحكومية حول واقع اإلرشاد الطالبي ( 5446)دراسة البرديني  .6

استخدمت الدراسة ، مرشد ومرشدة( 561) بلغت العينة، والمشكالت التي يواجهها المرشدون

الطالبي ال يصل لمستوى  اإلرشاد أن إلىاستبيان قام الباحث بإعداده، وتوصلت النتائج 

 اإلدارةمل مع المأمول و وجود تباين في المشكالت التي يواجهها المرشدون كمشكالت التعا

في  اإلرشاديوالتدريب  اإلعدادوال توجد فروق في ، والتدريب واإلعدادوالهيئة التعليمية  

 . والمرحلة التعليمية النوعمتغير 

التعرف على العالقة بين الذكاء الوجداني  هدفت الدراسة إلى(ه0034)دراسة الغامدي  .7

م العام بمحافظة جدة، والتعرف على والتوافق المهني للمرشدين الطالبيين بمراحل التعلي

الفروق في الذكاء الوجداني و التوافق المهني لدى المرشدين في ضوء التخصص والخبرة 

واستخدمت الدراسة مقياس ، مرشدا مدرسيا( 024)تكونت العينة من ، والمرحلة التعليمية

مرشد الطالبي ومقياس التوافق المهني لل( 5440)الذكاء لوجداني من إعداد عثمان ورزق 

أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الذكاء الوجداني ، من إعداد الباحث

كما انه ، والتوافق المهني و اختالف رتب مكونات الذكاء الوجداني لدى المرشدين الطالبيين

توجد فروق داله إحصائيا في التوافق المهني بين المرشدين الطالبيين في ضوء التخصص و 

 . خبرة لصالح المختصين وذوي الخبرة وال توجد فروق في ضوء المرحلة التعليميةال

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إلمام المرشد الطالبي بأسلوب (هـ0030)الشاماني  .2

وقد ، مشرفا ومرشدا طالبيا( 037)تكونت عينة الدراسة من ، دراسة الحالة بالمدينة المنورة

توصلت النتائج إلى أن الممارسة الفعلية لتطبيق ، غراض الدراسةصممت استبانه مناسبة أل

مهارات دراسة الحالة تركز على تعبئة االستمارة الخاصة بدراسة الحالة مع عدم مراعاة 

وقد تبين ، المهارات المتعلقة بالمقابلة والمالحظة والعالقة اإلرشادية بصورتها الفنية السليمة

ت دراسة الحالة متعلقة باستقبال الحالة وجمع المعلومات انه توجد فروق دالة في مهارا

والتشخيص وإنهاء الحالة لصالح المرشدين الطالبيين المؤهلين من ذوي االختصاص  

 . وأصحاب الخبرة والملتحقين بدورات تدريبية متخصصة

استقصاء اتجاهات طالب المرحلة الثانوية نحو  إلىوالتي هدفت ( 5405) دراسة معشي .2

طالبا ( 544)تكونت عينة الدراسة من ، الطالبي وعالقته بالمسؤولية االجتماعية  اداإلرش

مقياسين لقياس االتجاه نحو اإلرشاد الطالبي  قام الباحث بإعداد، من طالب المرحلة الثانوية

 اإلرشادوجود اتجاهات مرتفعة نحو  توصلت النتائج إلى، ومقياس للمسؤولية االجتماعية

مستوى مرتفع من المسؤولية االجتماعية لدى الطالب وتوجد عالقة موجبه الطالبي ووجود 

 .الطالبي و المسؤولية االجتماعية اإلرشادبين االتجاه االيجابي نحو 

و الخدمات االرشادية  اإلرشادتقييم مستوى  إلىوهدفت ( Sahina, 2012)ساهينا  دراسة.33

مرشدا ( 01) الدراسة على أجريت، من قبل المرشدين الطالبيين في مدارس التعليم العام

المرشدين  أن إلىتوصلت النتائج ، الباحثة إعداداستخدمت الدراسة استبان من ، ومرشدة

 األكاديميةالمختلفة  اإلرشاديةالطالبي والخدمات  اإلرشاديقدمون مستوى مرتفع من 

واالبتدائية  وتفوق مرشدي المرحلة الثانوية عن المتوسطة، والشخصية واالجتماعية للطلبة

  .                 . اإلرشاديةوالخدمات  اإلرشاديعن الذكور  في تقييم العمل  واإلناث

تقييم دور مديرة المدرسة في دعم اإلرشاد الطالبي  إلىوقد هدفت (5400) دراسة العتيبي .00

استخدمت ، مديرة مدرسة( 20)الدراسة على  أجريتمن وجهة نظر المرشدات الطالبيات، 

وجود فروق في تقييم دور مديرة  إلىوتوصلت النتائج ، اسة استبيان قام الباحث بإعدادهالدر
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الطالبي بين المرشدات تبعا للخبرة والدرجة العلمية وال توجد  اإلرشادالمدرسة في دعم 

 . فروق تبعا للمرحلة التعليمية

نحو خدمات  استقصاء اتجاهات طلبة المدارس إلىوالتي هدفت ( 5400)ودراسة الزويري  .05

طبقت الدراسة على عينة من طلبة ، المدرسي وعالقتها بتكيفهم وتحصيلهم الدراسي اإلرشاد

استخدمت الدراسة مقياس اتجاهات طلبة المدارس نحو خدمات ، الصف التاسع والعاشر

النتائج أن اتجاهات  وأظهرت، الباحثة إعدادمن ، المدرسي ومقياس التكيف العام اإلرشاد

ووجود فروق دالة في ، المدرسي كانت ايجابية وبدرجة متوسطة اإلرشادو خدمات الطلبة نح

وعدم وجود فروق حسب ، اتجاهات الطلبة نحو الخدمات اإلرشادية لصالح الطالب الذكور

 . متغير الصف الدراسي

تقييم المرشدين الطالبيين  إلىوقد هدفت  (Mabula& Edna,  2015) ودراسة مابوال و ادنا  .03

المدرسي الفعلية ومدى استعدادهم لحضور التدريب المهني من اجل تحسين  اإلرشادت لخدما

، مرشدا في مدارس المرحلة الثانوية بتنزانيا( 65)الدراسة على  أجريت، اإلرشاديةمهاراتهم 

الطالبي  اإلرشاد أن إلىالنتائج  وأشارتاستخدمت الدراسة استمارة قاما الباحثين بإعدادها، 

على  اإلقبالستوى المطلوب ويواجه العديد من العقبات والمشكالت وضعف لم يصل للم

 . اإلرشادية ةالتدريبيالدورات 

 : تعقيب على الدراسات السابقة

و  اإلرشححادييتضحح محن العححرض السحابق أن اغلححب الدراسحات تهحدف إلححى معرفحة واقححع العمحل  .0

 . اسة الحاليةوهذا يتفق مع هدف الدر، الطالبي اإلرشاداتجاهات الطلبة نحو 
حظي موضوع التوجيه واإلرشاد الطالبي باهتمام العديد من الدراسات على مستوى مناطق  .5

المملكة كمدينة الرياض بالمنطقة الوسطى ومدينة مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة 

ه بالمنطقة الغربية  ومدينة الباحة بالمنطقة الجنوبية ومدينة تبوك بالمنطقة الشمالية،  فهذ

 .الدراسة تعد هي األولى والتي تجرى في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية
فنالحظ تباين في نوع العينة فمن الدراسات ما أقتصحر علحى المرشحدين الحذكور ، بالنسبة للعينة .3

ومنها جمع في عينته بين الحذكور ، اإلناثقتصر على المرشدات اومنها ما ، و الطالب الذكور

أمحا الدراسحة الحاليحة تجمحع فحي عينتهحا ، قتصر على مرحلحة دراسحية معينحةاومنها ما ، واإلناث

 . بين المرشدين و الطلبة الذكور واإلناث و جميع المراحل الدراسة
وهذه الدراسة سلطت الضوء على ، واإلرشادندرة الدراسات التي تناولت فئة مشرفي التوجيه  .0

 . الذي يقوم به المرشدين الطالبيين اإلرشاديبتقييمهم  حول العمل  وأخذتهذه الفئة 
جميع الدراسات السابقة استعانت بحأداة وهحي عبحارة عحن اسحتبيان يتناسحب محع أهحداف الدراسحة  .2

وفححي الدراسححة الحاليححة تتفححق مححع الدراسححات ، ومححن تصححميم الباحححث أو البححاحثين معححدي الدراسححة

 . أهداف الدراسةحيث  قامت الباحثة بإعداد استمارة تتناسب مع ، السابقة

 : الدراسة افرض

 : الفرضين التاليينتمت صياغة ، على ضوء ما تم عرضه من نتائج للدراسات السابقة

 ومطالبهم الطالب لحاجات اإلرشادية والخدمات البرامج تلبية في الطالب بين دالة فروق توجد .0

 (. الدراسية لةوالمرح النوع) الختالف تعزى والمهنية والتربوية واالجتماعية الشخصية

 الختالف تعزى اإلرشادية المهنية ممارساتهم في الطالبيين المرشدين بين دالة فروق توجد .2

 (.الدراسية والمرحلة والخبرة والتخصص النوع)
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 : الدراسة إجراءات

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والذي يتم بواسطته أخذ استجابات   تعتمد هذه: منهج الدراسة

 لدراسة بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها وتفسيرها عينة ا

 من حيث مدى تلبية اإلرشاديحيث سيتم التعرف على واقع العمل (  010، هـ0006، العساف)

 والمهنية والتربوية واالجتماعية الشخصية ومطالبهم الطالب لحاجات اإلرشادية والخدمات البرامج

وواقع الممارسات المهنية اإلرشادية من وجهه ، الطالب نظرة وجه من العام التعليم مدارس في

 .نظر  المرشدين الطالبيين و مشرفي التوجيه واإلرشاد

المرشدين الطالبيين والمرشدات الدراسة جميع الطالب والطالبات ويشمل مجتمع : مجتمع الدراسة

التعليم العام بوزارة التربية والتعليم  الطالبيات ومشرفي ومشرفات التوجيه واإلرشاد  في مدارس

 . في المملكة العربية السعودية

طالب وطالبة بمراحل التعليم ( 044) الدراسة على عينة مكونة من أجريت: عينة الدراسة

وعلى عينة مكونة . تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس مدينة الدمام للبنين والبنات، المختلفة

رشدة طالبية تم اختيارهم بطريقة عشوائية منظمة من مدارس مدينة الدمام وم امرشد( 024) من

ومشرفة توجيه وإرشاد وقد تم اختيارهم  امشرف( 55)وعلى عينة مكونة من ، للبنين والبنات

الدمام، ويكون العدد  بمحافظة تعليملبالمديرية العامة ل واإلرشادالتوجيه  إدارةبطريقة قصدية من 

 . فردا( 275)راسة الكلي لعينة الد

 والمرحلة الدراسية النوعيوضح توزيع أفراد العينة من الطالب حسب  (3)جدول 

 النوع

 المرحلة

 الدراسية  

 المجموع الطالبات الطالب

 % ع % ع % ع

 %32.44 025 %32.24 77 %37.24 72 ابتدائي

 %30.44 036 %30.24 61 %33.24 67 متوسط

 %52.44 005 %57.44 20 %51.44 22 ثانوي

 %044.44 044 %24.4 544 %24.4 544 المجموع

والتخصص و الخبرة  النوعيوضح توزيع أفراد العينة من المرشدين الطالبيين حسب  (5)جدول 

 و المرحلة الدراسية

 

 المتغيرات

 

 مستوى المتغير

 مرشدين طالبيين

 % ع

 

 النوع

%23.33 24 ذكر  

%06.67 74 أنثى  

%044 024 المجموع  

 

 التخصص

%34.4 02 علم نفس أو علم اجتماع أو خدمة اجتماعية  

%74.4 042 غير المختصين  

%044 024 المجموع  
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سنوات فأقل 2 سنوات الخبرة  70 01.33%  

سنوات 04إلى  2أكثر من   32 52.33%  

سنة 02سنوات إلى  04أكثر من   07 00.33%  

سنة 02أكثر من   50 00.44%  

%044 024 المجموع  

 

المرحلة 

 الدراسية

%57.33 00 ابتدائي  

%34.67 06 متوسط  

%05.44 63 ثانوي  

%044 024 المجموع  

 : أدوات الدراسة

 . قامت الباحثة بتصميم استبانة خاصة بالدراسة، لتحقيق أهداف الدراسة

 : وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية إلعداد هذه االستبانة وهي

 اإلرشححادالسححائدة و واقححع  اإلرشححاديةدد مححن االسححتبانات التححي تقححيس الممارسححات مسححح لعحح إجححراء 

انة الطريححري والصححائغ اسححتب، وهححذه االسححتبانات  هححي، الطالبححي اإلرشححادالطالبححي واالتجححاه نحححو 

(  5440)واسححتبانة الححدليم ( 0115)واسححتبانة النححافع ( ه0000)اسححتبانة الطححويرقي و(   ه0004)

 .(5405) استبانة معشيو

  قامت بإعحداد اسحتبانة ، النظري واالستفادة من االستبانات السابقة اإلطاربعد اطالع الباحثة على

 : اشتملت على محورين هما، الدراسة أهدافتتناسب مع 

 . البرامج والخدمات اإلرشادية من وجهه نظر الطالب .0

لتوجيه مشرفي ان وجهه نظر المرشدين الطالبيين والممارسات المهنية اإلرشادية م .5

 . واإلرشاد

 عبارة( 02)بلغت  عدد عبارات االستمارة في صورتها األولية من . 

 اعتمدت الباحثة فحي تحديحدها لحنمط االسحتجابة لعبحارات االسحتبانة علحى طريقحة   ليكحرت Likert  

للعبححارات ( 3،5،0)وتححم إعطحاء التحدرج الرقمححي لتلحك التقحديرات ( ال، ححد محا إلححى، نعحم) الثالثحي

حيث تحدل الحدرجات المرتفعحة علحى تقحويم  مرتفحع للعمحل ، للعبارات السالبة( 0،5،3) والموجبة 

 . اإلرشاديوالدرجات المنخفضة على تقويم  منخفض للعمل  اإلرشادي

  : لتأكد من صدق األداة قامت الباحثة باإلجراءات التالية : صـدق األداة

(04) سحتبانة بصحورتها األوليحة علحىعرضحت الباحثحة اال(: صدق المحكمين) أ ـ الصدق الظاهري

 

من المحكمين من أعضاء الهيئة التعليمية من ذوي  التخصصات التربوية و النفسحية  فحي عحدد محن *

                                                             

 أسماء السادة المحكمين :  

 . أستاذ الصحة النفسية بجامعة الملك سعود –ناصر المحارب / أ د  -3

 . أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القصيم –عبد العال عجوة  /  أ د  -5
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وذلححك بهححدف الوقححوف علححى أرائهححم حححول عبححارات المقيححاس ومححدى ، الجامعححات السححعودية المختلفححة 

  . مناسبتها ووضوحها وسالمتها اللغوية

( 0) كما تحم اسحتبعاد   ، يهاين تم تعديل بعض العبارات التي أشاروا إلراء المحكمآوفي ضوء 

وأبقححت الباحثحة علححى العبحارات التححي تراوحححت ، % 24عبحارات حصححلت علحى نسححبة موافقحة أقححل محن 

وبححذلك يصححبح عححدد العبححارات ( % 044ــــححـ  24) نسححب الموافقححة عليهححا مححن قبححل المحكمححين مححا بححين

  . عبارة( 00) ينالموافق عليها من قبل المحكم

قامحت الباحثحة بحسحاب ، ألداة فحي هحذه الدراسحةلح االتسحاق الحداخليلتأكحد محن  : االتساق الدداخلي–ب 

حيث تم حساب االتساق الداخلي بإيجاد معامل االرتباط كل عبحارة ، الصدق بطريقة االتساق الداخلي

علحى العينحة ، ةمحالي االسحتبيانوبين كحل مححور وإج  ةذي تنتمي إليه من محاور االستبانمع المحور ال

 : والجداول التالية توضح هذه القيم ( مرشدة طالبية 04)و (طالبة 04)االستطالعية وقوامها 

يوضح معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات محور البرامج والخدمات  (0)جدول 

 وبين الدرجة الكلية لالستبانة  اإلرشادية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

0 4.27 4.40 05 4.04 4.40 

5 4.64 4.40 03 4.22 4.40 

3 4.20 4.40 00 4.26 4.40 

0 4.27 4.40 02 4.06 4.40 

2 4.23 4.40 06 4.72 4.40 

6 4.02 4.40 07 4.70 4.40 

7 4.03 4.40 02 4.01 4.40 

2 4.67 4.40 01 4.02 4.40 

1 4.61 4.40 54 4.06 4.40 

04 4.25 4.40 50 4.32 4.40 

                                                                                                                                                                                   

 . ية  بجامعة الملك فيصلاستاذ الصحة النفس –سيد عبد العظيم / أ د  -0

 . استاذ القياس النفسي المشارك بجامعة الملك فيصل –أنس الطيب / د  -3

 . أستاذ الصحة النفسية بجامعة الملك سعود –فهد الربيعة   /  د  -2

 . أستاذ القياس النفسي المشارك بجامعة الطائف –غالب المشيقحي / د   -2

 . ياس النفسي المشارك بجامعة الطائفأستاذ الق -خديجة القرشي / أ د  -2

 . أستاذ التوجيه واالرشاد النفسي  المشارك بجامعة االمام محمد بن سعود  –محمد المطوع  / د  -2

 . أستاذ التوجيه واالرشاد النفسي المشارك  بجامعة الملك عبد العزيز -صباح رفاعي  /  د  -2

  . د النفسي المساعد  بجامعة الدمامرشاأستاذ التوجيه واال –عبد العزيز المطوع /د -33
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رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

00 4.73 4.40 ///////// 

يوضح معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات محور الممارسات المهنية  ( 3)جدول 

 وبين الدرجة الكلية لالستبانة  اإلرشادية

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

الداللة مستوى 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة
 معامل االرتباط

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

0 4.77 4.40 03 4.23 4.40 

5 4.62 4.40 00 4.25 4.40 

3 4.74 4.40 02 4.72 4.40 

0 4.60 4.40 06 4.20 4.40 

2 4.21 4.40 07 4.74 4.40 

6 4.60 4.40 02 4.22 4.40 

7 4.27 4.40 01 4.22 4.40 

2 4.74 4.40 54 4.66 4.40 

1 4.73 4.40 50 4.62 4.40 

04 4.20 4.40 55 4.77 4.40 

00 4.24 4.40 53 4.73 4.40 

05 4.62 4.40 /////// 

يبين معامالت ارتباط بيرسون بين كل محور من محاور االستبانة وبين الدرجة  ( 2)جدول رقم 

 الكلية لالستبانة

 المحور
معامل 

 االرتباط

اللة مستوى الد

 اإلحصائية

 4.40 4.22 اإلرشاديةالبرامج والخدمات : المحور األول

 4.40 4.60 اإلرشاديةالممارسات المهنية : المحور الثاني

من خالل الجداول األربعة السابقة يتبين ارتباط جميع عبارات االستبانة بالدرجة الكلية 

ما تبين ارتباط كل محور من محاور ك، (4.40)للمحور التابعة لها وجميعها عند مستوى داللة 

، وهذا يدلل على أن (4.40)االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة وجميعها أيًضا عند مستوى داللة 

 . االستبانة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي

  : قامت الباحثة باإلجراءات التالية، للتأكد من ثبات األداة  : ثبات األداة

 04طالبة و  04)وتم ذلك بتطبيق ااالستبانة مرتين على العينة االستطالعية : ختباراال إعادة - أ

ثم ، يوما(06)وكانت الفترة الزمنية بين تطبيق االختبار األول والتطبيق الثاني ( مرشدة طالبية
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( 22,3)و لمحور البرامج  والخدمات االرشادية( 23,3)حسبت معامل االرتباط بين التطبيقين وبلغ 

 (.. ,.0)وهي قيم  دالة عند مستوى ، محور الممارسات االرشادية المهنيةل

في محوري البرامج  ، ةلجميع بنود االستبان ألفاتم حساب معامل  : معادلة الفـا كرونباخ - ب

وهي قيم دالة عند ( 4،12)، حيث بلغت اإلرشاديةوالممارسات المهنية  اإلرشاديةوالخدمات 

 . (. ،.0)مستوى 

النسب المئوية والتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية و اختبار : اإلحصائيةليب األسا

 .وتحليل التباين األحادي t.test( ت)

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

مححا مححدى تلبيححة البححرامج والخححدمات اإلرشححادية لحاجححات  : والححذي يححنص علححى : األولنتددائج السدد ال 

لتعلحيم العحام محن وجهححه تماعيحة والتربويحة والمهنيححة فحي محدارس االطحالب ومطحالبهم الشخصحية واالج

 ؟ نظر الطالب

ولإلجابة على السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 اإلرشاديةمحور البرامج  والخدمات واالنحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لعبارات 

 : كما هو موضح فيما يلي ، من وجهه نظر الطالب

من وجهه  اإلرشاديةيوضح استجابات الطلبة حول عبارات محور البرامج  والخدمات ( 2)جدول 

 نظر الطالب

 ال على حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

اعرف دور المرشد الطالبي  3

 .في المدرسة

 53 23 522 ت
5622 3622 3 

% 2362 5062 2 

يستقبل المرشد الطالبي  5

 .الطالب في مكتبه

 22 353 325 ت
5652 3622 33 

% 32 03652 53622 

0 

يقوم المرشد الطالبي بحل 

مشاكل الطالب  المختلفة 

التعليمية واالجتماعية  )

 (.والنفسية

 52 322 532 ت

5632 3625 3 
% 23652 02652 262 

3 
لطالبي يقدم المرشد ا

مجموعة من اإلرشادات 

 .الهادفة

 53 300 532 ت
5622 3622 0 

% 23622 00652 2 

2 

يعمل المرشد الطالبي على 

إكساب الطالب مجموعة من 

القيم الحميدة من خالل 

اإلذاعة والصحافة المدرسية 

والنشرات والمحاضرات 

 .والندوات

 22 332 503 ت

5633 3620 2 
% 2262 52652 33652 

2 
يطرح المرشد الطالبي قضايا 

( اجتماعية ونفسية)متنوعة 

من خالل األنشطة التي 

 22 322 322 ت
5650 3622 35 

% 35 02652 32622 
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 ال على حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

 .يقدمها في المدرسة

2 
يتفاعل الطلبة مع المرشد 

الطالبي خالل ممارسة 

 .األنشطة

 22 320 323 ت
5653 3623 30 

% 33 33622 32652 

يقوم المرشد الطالبي بعمل   2

 .لقاءات مع الطالب

 23 335 322 ت
565 3622 33 

% 35 0262 5562 

يقوم المرشد الطالبي بعقد  2

 .لقاءات مع أولياء األمور

 25 323 322 ت
5652 3622 2 

% 3362 0262 32 

يهتم المرشد الطالبي بالطلبة  33

 .الجدد

 23 330 320 ت
5605 3623 2 

% 32652 02622 32 

يتابع المرشد الطالبي الطلبة   33

 .المتأخرين دراسيا ويساعدهم

 22 322 322 ت
5632 3622 32 

% 02622 02 55652 

35 

خاصة 

بطالب 

وطالبات 

المرحلة 

 الثانوية

يقوم  المرشد 

الطالبي بتوجيه 

الطلبة الختيار 

التخصص الدراسي 

 .المناسب لقدراتهم

 33 52 33 ت

5633 3622 32 
% 02652 52 02623 

30 

يقوم المرشد 

الطالبي بتبصير 

الطالب بالفرص 

 .التعليمية

 52 30 30 ت

5632 3622 32 
% 02602 02602 50653 

33 

يقوم المرشد 

الطالبي بتبصير 

الطالب بالفرص 

المهنية المتوفرة 

ويزودهم بمعلومات 

 .عنها

 03 00 32 ت

563 3623 32 
% 33632 52632 03602 

32 
يقوم المرشد الطالبي بتهيئة 

وإعداد  الطالب ألداء 

 .االختبارات

 22 322 323 ت
5652 3623 33 

% 3062 02652 32652 

32 
يهتم المرشد الطالبي 

باكتشاف مواهب وميول 

 .الطالب وينميها

 22 322 305 ت
5633 3623 32 

% 00 33622 55652 

32 

م المرشد الطالبي بتوعية يقو

الطالب بالمشكالت السلوكية 

واألخالقية كالتدخين 

والمخدرات واالنحرافات 

 22 303 535 ت

5602 3625 2 
% 20 05622 33652 
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 ال على حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

 .ية وغيرهاالنوع

32 
يوجه المرشد الطالبي الطالب 

إلى األسلوب المناسب لشغل 

 .وقت فراغهم

 22 322 322 ت
5652 3620 2 

% 33622 02622 3262 

32 
يقوم المرشد الطالبي بعمل 

دورات تدريبية مختلفة 

 .للطالب

 333 330 330 ت
3625 362 53 

% 52652 02622 02 

53 
يستضيف المرشد الطالبي في 

المدرسة بعض الشخصيات 

 .البارزة في المجتمع

 322 352 335 ت
3620 3623 53 

% 5262 05652 35652 

53 

المرشد الطالبي  يساهم

بتفعيل المناسبات كاليوم 

الوطني وأسبوع الشجرة 

وأسبوع المرور و يوم 

الصحة النفسية العالمي 

 .وغيرها

 03 22 523 ت

5622 3625 5 
% 2562 32622 2622 

  3623 5652 المتوسط العام للمحور

لطالبات حول يتضح من الجدول السابق وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب وا

فقد ، لحاجات الطالب ومطالبهم اإلرشاديةدرجة الموافقة على عبارات محور البرامج  والخدمات 

مما يعني أن أفراد العينة من الطالب والطالبات يوافقون على  ( 5.56)كان المتوسط الحسابي العام 

وقد تراوح المتوسط وذلك بشكل عام، ( نعم)بدرجة  اإلرشاديةعبارات محور البرامج  والخدمات 

الحسابي لدرجة الموافقة من وجهة نظر الطالب والطالبات لعبارات محور البرامج  والخدمات 

درجات وهي متوسطات تقابل درجتي ( 3)درجة من أصل ( 5.67 – 0.23)ما بين  اإلرشادية

ج  والخدمات ، وفيما يلي نتناول درجات الموافقة لعبارات محور البرام(إلى حد ما، نعم)الممارسة 

 :من وجهة نظر أفراد العينة من الطالب والطالبات بالتفصيل اإلرشادية

معظم أفراد العينة من الطالب والطالبات يوافقون على ست عبارات من عبارات محور 

، 5.31)حيث انحصرت متوسطها الحسابي بين ( نعم)بدرجة  اإلرشاديةالبرامج  والخدمات 

 :سب المتوسط الحسابي كما يليوهي مرتبة تنازلياً ح( 5.67

في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( اعرف دور المرشد الطالبي في المدرسة)جاءت العبارة  -

(5.67.) 

يساهم المرشد الطالبي بتفعيل المناسبات كاليوم الوطني وأسبوع الشجرة )جاءت العبارة  -

ة الثانية بمتوسط حسابي في المرتب( وأسبوع المرور و يوم الصحة النفسية العالمي وغيرها

(5.62.) 

في المرتبة الثالثة ( يقدم المرشد الطالبي مجموعة من اإلرشادات الهادفة)جاءت العبارة  -

 (.5.27)بمتوسط حسابي 

التعليمية واالجتماعية  )يقوم المرشد الطالبي بحل مشاكل الطالب  المختلفة )جاءت العبارة  -

 (.5.02)حسابي في المرتبة الرابعة بمتوسط (( والنفسية
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يعمل المرشد الطالبي على إكساب الطالب مجموعة من القيم الحميدة من خالل )جاءت العبارة  -

في المرتبة الخامسة بمتوسط ( اإلذاعة والصحافة المدرسية والنشرات والمحاضرات والندوات

 (.5.00)حسابي 

كية واألخالقية كالتدخين يقوم المرشد الطالبي بتوعية الطالب بالمشكالت السلو)جاءت العبارة  -

 (.5.31)في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( ية وغيرهاالنوعوالمخدرات واالنحرافات 

بينما نجد أن معظم أفراد العينة من الطالب والطالبات يوافقون على خمس عشرة عبارة من 

طها حيث انحصرت متوس( إلى حد ما)بدرجة  اإلرشاديةعبارات محور البرامج  والخدمات 

 :وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يلي( 5.35، 0.23)الحسابي بين 

في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( يهتم المرشد الطالبي بالطلبة الجدد)جاءت العبارة  -

(5.35.) 

في ( يوجه المرشد الطالبي الطالب إلى األسلوب المناسب لشغل وقت فراغهم)جاءت العبارة  -

 (.5.52)لثامنة بمتوسط حسابي المرتبة ا

في المرتبة التاسعة ( يقوم المرشد الطالبي بعقد لقاءات مع أولياء األمور)جاءت العبارة  -

 (.5.57)بمتوسط حسابي 

يستقبل المرشد الطالبي الطالب في مكتبه، يقوم المرشد الطالبي بتهيئة )جاءت العبارتان  -

لكل ( 5.56)مرتبة العاشرة وبمتوسط حسابي في نفس ال( وإعداد  الطالب ألداء االختبارات

 .منهما

من خالل األنشطة ( اجتماعية ونفسية)يطرح المرشد الطالبي قضايا متنوعة )جاءت العبارة  -

 (.5.53)في المرتبة الثانية عشرة بمتوسط حسابي ( التي يقدمها في المدرسة

في المرتبة الثالثة ( نشطةيتفاعل الطلبة مع المرشد الطالبي خالل ممارسة األ)جاءت العبارة  -

 (.5.50)عشرة بمتوسط حسابي 

في المرتبة الرابعة عشرة ( يقوم المرشد الطالبي بعمل  لقاءات مع الطالب)جاءت العبارة  -

 (.5.54)بمتوسط حسابي 

في المرتبة ( يتابع المرشد الطالبي الطلبة  المتأخرين دراسيا ويساعدهم)جاءت العبارة  -

 (.5.07)حسابي الخامسة عشرة بمتوسط 

في المرتبة السادسة ( يقوم المرشد الطالبي بتبصير الطالب بالفرص التعليمية)جاءت العبارة  -

، علًما بأن هذه العبارة خاصة بطالب وطالبات المرحلة (5.02)عشرة بمتوسط حسابي 

 .الثانوية

المرتبة  في( يهتم المرشد الطالبي باكتشاف مواهب وميول الطالب وينميها)جاءت العبارة  -

 (.5.00)السابعة عشرة بمتوسط حسابي 

يقوم المرشد الطالبي بتبصير الطالب بالفرص المهنية المتوفرة ويزودهم )جاءت العبارة  -

، علًما بأن هذه العبارة (5.0)في المرتبة الثامنة عشرة بمتوسط حسابي ( بمعلومات عنها

 .خاصة بطالب وطالبات المرحلة الثانوية

قوم المرشد الطالبي بتوجيه الطلبة الختيار التخصص الدراسي المناسب ي)جاءت العبارة  -

، علًما بأن هذه العبارة خاصة (5.40)في المرتبة التاسعة عشرة بمتوسط حسابي ( لقدراتهم

 .بطالب وطالبات المرحلة الثانوية
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 في المرتبة( يقوم المرشد الطالبي بعمل دورات تدريبية مختلفة للطالب)جاءت العبارة  -

 (.0.15)العشرين بمتوسط حسابي 

( يستضيف المرشد الطالبي في المدرسة بعض الشخصيات البارزة في المجتمع)جاءت العبارة  -

 (.0.23)في المرتبة الحادية والعشرين بمتوسط حسابي 

المقدمة للطالب والطالبات من  اإلرشاديةأن البرامج والخدمات  إلىتفسر الباحثة هذه النتيجة 

 . تحظى بالقبول عند الطلبة، ين الطالبيين والمرشدات الطالبيات في مدارس التعليم العامقبل المرشد

مما دفع المرشدين ، دورا هاما األخيرةوقد يكون الهتمام وزارة التعليم باإلرشاد الطالبي في اآلونة 

 األمر، هافي المدارس وتحسين اإلرشاديةاالهتمام بالعملية  إلىالطالبيين والمرشدات الطالبيات 

والتي تلبي احتياجات الطلبة ومطالبهم  اإلرشاديةالذي انعكس على رفع مستوى الخدمات والبرامج 

وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من ، الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية

، (5405) ومعشي(  Burnham &  Jackson(2000 بيرنهام وجاكسونو( 5400) الزويري

 وبار وأمير خان( هـ0004) والطريري والصانع( هـ0040) لفت مع دراسة كل من القاضيواخت

والخدمات المقدمة لهم من وجهه  واإلرشادقصور برامج التوجيه  إلىوالتي توصلت ( هـ0003)

 . أنفسهمنظر الطالب 

شححدين مححا واقححع الممارسححات المهنيححة اإلرشححادية للمر : والححذي يححنص علححى : نتددائج السدد ال الثدداني

 ؟ من وجهه نظر المرشدين الطالبيين الطالبيين

ولإلجابة على السؤال السابق تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 

 المهنية اإلرشاديةالممارسات محور واالنحرافات المعيارية والترتيب للمتوسط الحسابي لعبارات 

 : موضح فيما يليكما هو  ، من وجهه نظر المرشدين الطالبيين

 اإلرشاديةالممارسات  يوضح استجابات المرشدين الطالبيين حول عبارات محور ( 2)جدول 

 من وجهه نظر المرشدين الطالبيين المهنية

 ال إلى حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

3 
يقدم المرشد الطالبي خدمات 

التوجيه واإلرشاد النفسي 

 . والتربوي والمهني للطالب

 5 32 300 ت
5622 3602 5 

% 22622 33 3600 

5 

يناقش المرشد الطالبي مع 

المدرسين المعلومات التي تتعلق 

بالطالب الذين يواجهون مشكالت 

 . أو يحتاجون إلى مساعدة

 0 33 300 ت

5622 363 5 
% 22622 2600 5 

0 
يحتفظ المرشد الطالبي بسجالت 

ملفات عملية اإلرشاد الخاصة و

 . بالطالب

 3 33 302 ت
5623 3652 3 

% 23622 2600 3 

3 
يقدم المرشد الطالبي تقارير دورية 

عن نشاط اإلرشاد والتوجيه إلى 

 جهة االختصاص

 3 52 332 ت
5622 3632 2 

% 22600 32 5622 

2 

يقدم المرشد الطالبي االستشارة 

ئة اإلدارية لهيئة التدريس والهي

بالمدرسة من حيث المشكالت 

 . التربوية والمنهجية

 2 52 330 ت

562 3622 33 
% 22600 32600 2600 
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 ال إلى حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

ف  
را
ح
الن
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

2 

يقوم  المرشد الطالبي بعمل 

األبحاث التطبيقية  المتعلقة 

بمواضيع اإلرشاد وقضاياه 

 . المختلفة

 05 22 32 ت

5633 3620 55 
% 05622 32 53600 

2 
لمرشد الطالبي استمارة يستخدم ا

 . دراسة الحالة  بفعالية

 3 32 22 ت
5620 3623 32 

% 22600 05 5622 

2 
يحرص المرشد الطالبي على 

 . متابعة حالة الطالب بعد إرشاده

 5 53 352 ت
5623 363 2 

% 22600 30600 3600 

2 
يتمكن المرشد الطالبي من إجراء 

ها المقابلة اإلرشادية  بمراحل

 . االبتدائية والتشخيصية والعالجية

 50 50 333 ت
5623 3622 32 

% 22600 32600 32600 

33 

يلم المرشد الطالبي بفنيات المقابلة 

اإلرشادية كمهارة طرح األسئلة 

والمواجهة واإلنصات وإعادة 

الصياغة وعكس المشاعر 

 . والتفسير

 33 03 332 ت

5623 3623 33 
% 23622 55622 2622 

33 
يستخدم المرشد الطالبي مهارة 

المالحظة أثناء الجلسات 

 . اإلرشادية

 2 32 352 ت
5622 3623 2 

% 20600 33622 2 

35 
لدى المرشد الطالبي مهارة في 

تطبيق االختبارات والمقاييس 

 . النفسية المختلفة

 53 23 02 ت
5633 3625 55 

% 52600 23622 33 

30 
يستخدم المرشد الطالبي أساليب 

إرشادية متنوعة أثناء الجلسات 

 . اإلرشادية

 2 55 332 ت
5620 3622 33 

% 22600 33622 2 

33 
يلم المرشد الطالبي بأساليب 

 . اإلرشاد والعالج السلوكي

 2 23 20 ت
5622 3622 32 

% 25 00600 3622 

32 
يلم المرشد الطالبي بأساليب 

والعالج اإلنساني المتمركز  اإلرشاد

 . حول العميل

 33 20 22 ت
562 3620 53 

% 22600 02600 2600 

32 
يشتمل عمل المرشد الطالبي على 

 . اإلرشاد الفردي

 32 00 22 ت
5620 3623 32 

% 22600 55 35622 

32 
يستخدم المرشد الطالبي جلسات 

 . اإلرشاد الجمعي

 2 03 333 ت
5622 3623 35 

% 20600 55622 3 

32 
يلتزم المرشد الطالبي بمواعيد 

 . الجلسات اإلرشادية

 3 22 23 ت
5625 362 32 

% 25622 02622 3622 

يتواصل  المرشد الطالبي مع  32

أولياء األمور بخصوص حالة 

 3 55 352 ت
5622 3602 3 

% 22600 33622 3 
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 ال إلى حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
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س
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را
ح
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ا

ي
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ا

 

ب
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 . الطالب

53 
الحاالت   يحيل المرشد الطالبي

التي تعاني  من مشكالت شديدة 

 . إلى جهات االختصاص

 3 33 332 ت
5622 3620 30 

% 23 52600 5622 

53 
يحرص المرشد الطالبي على 

حضور الدورات التدريبية التأهيلية 

 . في مجال اإلرشاد والتوجيه

 2 32 352 ت
562 3623 2 

% 23622 33622 3622 

55 
لطالبي على يحرص المرشد ا

قراءة كتب التوجيه واإلرشاد 

 .النفسي

 2 22 22 ت
5625 362 53 

% 22600 02600 2600 

50 
يوجد تنسيق بين المرشد الطالبي 

 . والهيئة اإلدارية بالمدرسة

 3 55 352 ت
5623 3602 2 

% 23622 33622 3622 

  3620 5622 المتوسط العام للمحور

بق وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من المرشدين الطالبيين حول يتضح من الجدول السا

فقد كان المتوسط الحسابي العام ، اإلرشاديةدرجة الموافقة على عبارات الممارسات المهنية 

مما يعني أن أفراد العينة من المرشدين الطالبيين يوافقون على  عبارات الممارسات ( 5.66)

وذلك بشكل عام، وقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة من ( نعم)بدرجة  اإلرشاديةالمهنية 

( 5.10 – 5.00)ما بين  اإلرشاديةوجهة نظر المرشدين الطالبيين لعبارات الممارسات المهنية 

، وفيما يلي (إلى حد ما، نعم)درجات وهي متوسطات تقابل درجتي الممارسة ( 3)درجة من أصل 

من وجهة نظر أفراد العينة من  اإلرشاديةالممارسات المهنية  نتناول درجات الموافقة لعبارات

 :المرشدين الطالبيين بالتفصيل

معظم أفراد العينة من المرشدين الطالبيين يوافقون على إحدى وعشرين عبارة من عبارات 

، 5.24)حيث انحصرت متوسطها الحسابي بين ( نعم)بدرجة   اإلرشاديةالممارسات المهنية 

 :رتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يليوهي م( 5.10

فحي ( يحتفظ المرشد الطالبي بسجالت وملفات عملية اإلرشحاد الخاصحة بحالطالب)جاءت العبارة  -

 (.5.10)المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

يقحدم المرشحد الطالبحي خحدمات التوجيحه واإلرشحاد النفسحي والتربحوي والمهنحي )جاءت العبارتحان  -

ش المرشد الطالبي مع المدرسين المعلومات التي تتعلحق بحالطالب الحذين يواجهحون للطالب، يناق

لكححل ( 5.27)فححي نفححس المرتبححة الثانيححة وبمتوسححط حسححابي ( مشححكالت أو يحتححاجون إلححى مسححاعدة

 .منهما

في المرتبحة ( يتواصل المرشد الطالبي مع أولياء األمور بخصوص حالة الطالب)جاءت العبارة  -

 (.5.22)سابي الرابعة بمتوسط ح

يحرص المرشد الطالبي على متابعة حالحة الطالحب بعحد إرشحاده، يوجحد تنسحيق )جاءت العبارتان  -

فحي نفحس المرتبحة الخامسحة وبمتوسحط حسحابي ( بين المرشد الطالبحي والهيئحة اإلداريحة بالمدرسحة

 .لكل منهما( 5.20)
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التأهيليحة فحي مجححال  يححرص المرشحد الطالبحي علححى حضحور الحدورات التدريبيحة)جحاءت العبحارة  -

 (.5.24)في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( اإلرشاد والتوجيه

فحي المرتبحة ( يستخدم المرشد الطالبي مهارة المالحظة أثناء الجلسات اإلرشادية)جاءت العبارة  -

 (.5.72)الثامنة بمتوسط حسابي 

والتوجيححه إلححى جهححة يقححدم المرشححد الطالبححي تقححارير دوريححة عححن نشححاط اإلرشححاد )جححاءت العبححارة  -

 (.5.77)في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ( االختصاص

فحي ( يستخدم المرشد الطالبي أساليب إرشادية متنوعة أثناء الجلسحات اإلرشحادية)جاءت العبارة  -

 (.5.73)المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

اإلداريحة بالمدرسحة محن يقدم المرشد الطالبحي االستشحارة لهيئحة التحدريس والهيئحة )جاءت العبارة  -

 (.5.74)في المرتبة الحادية عشرة بمتوسط حسابي ( حيث المشكالت التربوية والمنهجية

فححي المرتبحة الثانيحة عشححرة ( يسححتخدم المرشحد الطالبحي جلسححات اإلرشحاد الجمعحي)جحاءت العبحارة  -

 (.5.61)بمتوسط حسابي 

مححن مشححكالت شححديدة إلححى جهححات يحيححل المرشححد الطالبححي الحححاالت  التححي تعححاني )جححاءت العبححارة  -

 (.5.67)في المرتبة الثالثة عشرة بمتوسط حسابي ( االختصاص

يلم المرشد الطالبي بفنيات المقابلة اإلرشحادية كمهحارة طحرح األسحئلة والمواجهحة )جاءت العبارة  -

فححي المرتبححة الرابعححة عشححرة بمتوسححط ( واإلنصححات وإعححادة الصححياغة وعكححس المشححاعر والتفسححير

 (.5.60)حسابي 

فحي المرتبحة الخامسحة ( يستخدم المرشحد الطالبحي اسحتمارة دراسحة الحالحة  بفعاليحة)جاءت العبارة  -

 (.5.63)عشرة بمتوسط حسابي 

في المرتبحة السادسحة عشحرة ( يلتزم المرشد الطالبي بمواعيد الجلسات اإلرشادية)جاءت العبارة  -

 (.5.65)بمتوسط حسابي 

فحي المرتبحة السححابعة ( بأسححاليب اإلرشحاد والعحالج السححلوكييلححم المرشحد الطالبحي )جحاءت العبحارة  -

 (.5.27)عشرة بمتوسط حسابي 

يححتمكن المرشححد الطالبححي مححن إجححراء المقابلححة اإلرشححادية  بمراحلهححا االبتدائيححة )جححاءت العبححارة  -

 (.5.20)في المرتبة الثامنة عشرة بمتوسط حسابي ( والتشخيصية والعالجية

فحي المرتبحة التاسحعة عشحرة ( رشد الطالبي على اإلرشحاد الفحردييشتمل عمل الم)جاءت العبارة  -

 (.5.23)بمتوسط حسابي 

في المرتبحة ( يحرص المرشد الطالبي على قراءة كتب التوجيه واإلرشاد النفسي)جاءت العبارة  -

 (.5.25)العشرين بمتوسط حسابي 

( المتمركحز ححول العميحليلم المرشد الطالبي بأساليب اإلرشاد والعالج اإلنساني )جاءت العبارة  -

 (.5.24)في المرتبة الحادية والعشرين بمتوسط حسابي 

يقححوم  المرشححد )بينمححا نجححد أن معظححم أفححراد العينححة مححن المرشححدين الطالبيححين يوافقححون علححى العبححارتين 

الطالبححي بعمححل األبحححاث التطبيقيححة  المتعلقححة بمواضححيع اإلرشححاد وقضححاياه المختلفححة، لححدى المرشححد 

محن عبحارات واقحع الممارسحات ( رة فحي تطبيحق االختبحارات والمقحاييس النفسحية المختلفحةالطالبي مهحا

حيث جاءتا في نفس المرتبة الثانية والعشرين واألخيرة بمتوسط حسحابي ( إلى حد ما)المهنية بدرجة 

 .ألي منهما( 5.00)
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ن وجهه نظر م اإلرشاديةالممارسات المهنية  أن إلىتفسر الباحثة هذه النتيجة والتي تشير 

عبارة من عبارات  50المرشدين الطالبيين والمرشدات الطالبيات بلفت درجة موافقة مرتفعة لـ 

 أنفسهمأن المرشدين الطالبيين والمرشدات الطالبيات يرون في  إلىهذا المحور،  وربما يعود ذلك 

ذي انعكس على ال األمر، اإلرشاديمنهم أن ذلك يعكس مدى تمكنهم من العمل  إحساسا، الكفاءة

وهذه النتيجة متفقة مع دراسة كل من سمير ، اإلرشاديةتقيمهم الذاتي لمحور الممارسات المهنية 

عالية لدى المرشدين والمرشدات حسب تقديرهم  إرشاديةوجود كفايات  إلى أشارتوالتي ( 5445)

المرشدين   أن ىإل أشارتوالتي ( Sahina, 2012) ودراسة ساهينا  اإلرشاديةالذاتي لكفاياتهم 

و الشخصية  األكاديميةالمختلفة  اإلرشاديةالطالبي والخدمات  اإلرشاديقدمون مستوى مرتفع من 

 . اإلرشاديواالجتماعية للطلبة حسب تقديرهم الذاتي لعملهم 

حد  إلى) كما يالحظ أن المرشدين الطالبيين والمرشدات الطالبيات وافقوا بدرجة متوسطة

علقتين بعمل األبحاث التطبيقية  المتعلقة بمواضيع اإلرشاد وقضاياه المختلفة و على عبارتين مت( ما

ودراسة ( ه0004) تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية، وهذه النتيجة متفقة مع دراسة الشناوي

من حيث وجود نقص لدى المرشدين الطالبيين في مهارة استخدام االختبارات ( 5440) الدليم

  : أسبابوذلك يعود لعدة ، التطبيقية العلمية األبحاث ءوإجراالنفسية 

 . فهي تجرى في حدود ضيقة، التعليم على تطبيق االختبارات النفسية المختلفة إدارةتحفظ  -0
االختبحححار  إجحححراءمحححن حيحححث ، االختبحححارات النفسحححية مهحححارات مهنيحححة عاليحححة إجحححراءيتطلحححب  -5

خاصحة  الغيحر ، مرشحدين والمرشحداتقد ال تتوافر لدى عدد كبيحر محن ال، وتصحيحه وتفسيره

 . مختصين منهم
وهححذه ، التطبيقيححة العلميحة تتطلححب ميزانيححة و وقححت مخصحص ومهححارة علميححة األبحححاث إجحراء -3

 . من المرشدين والمرشدات الكثير أمامتعتبر تحديات  األمور

 للمرشدين اإلرشادية المهنية الممارسات واقع والذي ينص على ما: نتائج الس ال الثالث

 واإلرشاد؟ التوجيه مشرفي نظرة وجه من الطالبيين

ولإلجابة على السؤال السابق وللتعرف على الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية ، واإلرشاد التوجيه مشرفي الطالبيين من وجهه نظر

وسط الحسابي لعبارات الممارسات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب للمت

 :كما هو موضح فيما يلي المهنية اإلرشادية على مستوى أفراد العينة من مشرفي التوجيه واإلرشاد

يوضح  استجابات مشرفي التوجيه واإلرشاد حول عبارات محور الممارسات المهنية ( 2)جدول 

 اإلرشادية للمرشدين الطالبيين 

 ال إلى حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

 

را
ح
الن
ا

ف 

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

3 
يقدم المرشد الطالبي خدمات 

التوجيه واإلرشاد النفسي 

 . والتربوي والمهني للطالب

 3 2 33 ت

5623 3632 2 
% 

20623

% 
02602

% 
3633% 

5 

يناقش المرشد الطالبي مع 

المدرسين المعلومات التي 

تتعلق بالطالب الذين يواجهون 

أو يحتاجون إلى  مشكالت

 . مساعدة

 3 2 32 ت

5620 3632 5 
% 

25620

% 
52652

% 
3633% 
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 ال إلى حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

 

را
ح
الن
ا

ف 

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

0 
يحتفظ المرشد الطالبي بسجالت 

وملفات عملية اإلرشاد الخاصة 

 . بالطالب

 3 2 32 ت

5620 3632 5 
% 

25620

% 
52652

% 
3633% 

3 
يقدم المرشد الطالبي تقارير 

دورية عن نشاط اإلرشاد 

 جهة االختصاص والتوجيه إلى

 3 2 33 ت

5623 3632 2 
% 

20623

% 
02602

% 
3633% 

2 

يقدم المرشد الطالبي االستشارة 

لهيئة التدريس والهيئة اإلدارية 

بالمدرسة من حيث المشكالت 

 . التربوية والمنهجية

 3 33 35 ت

5622 3623 2 
% 

23622

% 
32632

% 
3633% 

2 

يقوم  المرشد الطالبي بعمل 

حاث التطبيقية  المتعلقة األب

بمواضيع اإلرشاد وقضاياه 

 . المختلفة

 2 2 2 ت

5632 3623 55 
% 

02602

% 
03625

% 
03625

% 

2 
يستخدم المرشد الطالبي 

 . استمارة دراسة الحالة  بفعالية

 0 33 2 ت

5652 362 32 
% 

33623

% 
32632

% 
30623

% 

2 
يحرص المرشد الطالبي على 

 . لطالب بعد إرشادهمتابعة حالة ا

 3 2 35 ت

5623 362 33 
% 

23622

% 
33623

% 
3622% 

2 

يتمكن المرشد الطالبي من 

إجراء المقابلة اإلرشادية  

بمراحلها االبتدائية 

 . والتشخيصية والعالجية

 3 30 2 ت

5603 3622 32 
% 

02602

% 
22632

% 
3622% 

33 

يلم المرشد الطالبي بفنيات 

رشادية كمهارة طرح المقابلة اإل

األسئلة والمواجهة واإلنصات 

وإعادة الصياغة وعكس 

 . المشاعر والتفسير

 3 32 2 ت

5632 362 53 
% 

55620

% 
25620

% 
3622% 

33 
يستخدم المرشد الطالبي مهارة 

المالحظة أثناء الجلسات 

 . اإلرشادية

 3 30 2 ت

5603 3622 32 
% 

02602

% 
22632

% 
3622% 

35 
ى المرشد الطالبي مهارة في لد

تطبيق االختبارات والمقاييس 

 . النفسية المختلفة

 2 2 3 ت

3622 3622 50 
% 

32632

% 
33623

% 
33623

% 

 32 3625 5605 0 2 33 تيستخدم المرشد الطالبي أساليب  30
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 ال إلى حد ما نعم العبارة م

ط 
س
و
مت
ال

ي
اب
س
ح
ال

 

را
ح
الن
ا

ف 

ي
ار
عي
لم
ا

 

ب
تي
تر
ال

 

إرشادية متنوعة أثناء الجلسات 

 . اإلرشادية
% 

32632

% 
33623

% 
30623

% 

33 
لمرشد الطالبي بأساليب يلم ا

 . اإلرشاد والعالج السلوكي

 5 30 2 ت

5650 3623 32 
% 

03625

% 
22632

% 
2632% 

32 
يلم المرشد الطالبي بأساليب 

اإلرشاد والعالج اإلنساني 

 . المتمركز حول العميل

 5 33 2 ت

5605 3622 32 
% 

33623

% 
23633

% 
2632% 

32 
يشتمل عمل المرشد الطالبي 

 . لى اإلرشاد الفرديع

 2 0 33 ت

5633 3622 33 
% 

20623

% 
30623

% 
55620

% 

32 
يستخدم المرشد الطالبي 

 . جلسات اإلرشاد الجمعي

 5 2 33 ت

5622 3622 2 
% 

20623

% 
52652

% 
2632% 

32 
يلتزم المرشد الطالبي بمواعيد 

 . الجلسات اإلرشادية

 3 35 33 ت

5632 3623 30 
% 

32632

% 
23622

% 
3633% 

32 
يتواصل  المرشد الطالبي مع 

أولياء األمور بخصوص حالة 

 . الطالب

 3 2 32 ت

5620 3632 5 
% 

25620

% 
52652

% 
3633% 

53 
يحيل المرشد الطالبي الحاالت  

التي تعاني  من مشكالت شديدة 

 . إلى جهات االختصاص

 3 2 32 ت

5622 3630 3 
% 

22652

% 
55620

% 
3633% 

53 

يحرص المرشد الطالبي على 

حضور الدورات التدريبية 

التأهيلية في مجال اإلرشاد 

 . والتوجيه

 3 2 32 ت

5622 3632 2 
% 

22632

% 
03625

% 
3633% 

55 
يحرص المرشد الطالبي على 

قراءة كتب التوجيه واإلرشاد 

 .النفسي

 3 33 2 ت

5633 3623 53 
% 

03625

% 
23633

% 
32632

% 

50 
يوجد تنسيق بين المرشد 

الطالبي والهيئة اإلدارية 

 . بالمدرسة

 3 2 32 ت

5622 3632 2 
% 

22632

% 
03625

% 
3633% 

  3622 5633 المتوسط العام للمحور
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وجهحات نظحر أفحراد عينحة الدراسحة محن مشحرفي التوجيحه واإلرشحاد  يتضح من الجدول السحابق

فقحد كححان ، للمرشحدين الطالبيححين اإلرشححاديةرسححات المهنيحة ححول درجححة الموافقحة علححى عبحارات  المما

ممحا يعنحي أن أفحراد العينحة محن مشحرفي التوجيحه واإلرشحاد يوافقحون (5.00)المتوسط الحسابي العحام 

وذلححك بشححكل عححام، وقححد تححراوح المتوسححط ( نعححم)بدرجححة   اإلرشححاديةعلححى  واقححع الممارسححات المهنيححة 

مشححرفي التوجيححه واإلرشححاد لعبححارات واقححع الممارسححات  الحسححابي لدرجححة الموافقححة مححن وجهححة نظححر

تقابححل درجتححي  درجححات وهححي متوسححطات( 3)درجححة مححن أصححل ( 5.77 – 0.77)مححا بححين  المهنيححة

 ، وفيمححا يلححي نتنححاول درجححات الموافقححة لعبححارات الممارسححات المهنيححة(إلححى حححد مححا، نعححم)الممارسححة 

 :فصيلاالرشادية من وجهة نظر مشرفي التوجيه واإلرشاد بالت

معظححم أفححراد العينححة مححن مشححرفي التوجيححه واإلرشححاد يوافقححون علححى ثححالث عشححرة عبححارة مححن 

حيححث انحصححرت متوسححطها الحسححابي بححين ( نعححم)االرشححادية بدرجححة  عبححارات الممارسححات المهنيححة

 :وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يلي( 5.77، 5.00)

  حاالت  التي تعاني  من مشكالت شديدة إلى جهات يحيل المرشد الطالبي ال)جاءت العبارة

 (.5.77)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( االختصاص
  يناقش المرشد الطالبي مع المدرسين المعلومات التي تتعلق بالطالب )جاءت الثالث عبارات

الذين يواجهون مشكالت أو يحتاجون إلى مساعدة، يحتفظ المرشد الطالبي بسجالت وملفات 

لية اإلرشاد الخاصة بالطالب، يتواصل  المرشد الطالبي مع أولياء األمور بخصوص حالة عم

 .لكل منها( 5.73)في نفس المرتبة الثانية وبمتوسط حسابي ( الطالب
  يحرص المرشد الطالبي على حضور الدورات التدريبية التأهيلية في مجال )جاءت العبارتان

في نفس ( لمرشد الطالبي والهيئة اإلدارية بالمدرسةاإلرشاد والتوجيه، يوجد تنسيق بين ا

 .لكل منهما( 5.62)المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي 
  يقدم المرشد الطالبي خدمات التوجيه واإلرشاد النفسي والتربوي والمهني )جاءت العبارتان

للطالب، يقدم المرشد الطالبي تقارير دورية عن نشاط اإلرشاد والتوجيه إلى جهة 

 .لكل منهما( 5.60)في نفس المرتبة السابعة وبمتوسط حسابي ( ختصاصاال
  يقدم المرشد الطالبي االستشارة لهيئة التدريس والهيئة اإلدارية بالمدرسة من )جاءت العبارتان

في ( حيث المشكالت التربوية والمنهجية، يستخدم المرشد الطالبي جلسات اإلرشاد الجمعي

 .لكل منهما( 5.22)سط حسابي نفس المرتبة التاسعة وبمتو
 المرتبة في( إرشاده بعد الطالب حالة متابعة على الطالبي المرشد يحرص)العبارة  جاءت 

 (.5.24)حسابي  بمتوسط عشرة الحادية
  في المرتبة الثالثة عشرة ( يلتزم المرشد الطالبي بمواعيد الجلسات اإلرشادية)جاءت العبارة

 (.5.02)بمتوسط حسابي 
 في المرتبة الرابعة عشرة ( يشتمل عمل المرشد الطالبي على اإلرشاد الفردي)بارة الع جاءت

 . (5.00)بمتوسط حسابي 

بينما نجد أن معظم أفراد العينحة محن مشحرفي التوجيحه واإلرشحاد يوافقحون علحى عشحر عبحارات 

ابي حيحث انحصحرت متوسحطها الحسح( إلى حد محا)بدرجة  اإلرشاديةمن عبارات الممارسات المهنية 

 :وهي مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي كما يلي( 0.77، 5.30)بين 

 االبتدائية بمراحلها اإلرشادية المقابلة إجراء من الطالبي المرشد يتمكن)العبارتان  جاءت 

( اإلرشادية الجلسات أثناء المالحظة مهارة الطالبي المرشد يستخدم والعالجية، والتشخيصية

 .  لكلمنهما( 5.30)حسابي  وبمتوسط عشرة امسةالخ المرتبة نفس في
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  يستخدم المرشد الطالبي أساليب إرشادية متنوعة أثناء الجلسات اإلرشادية، )جاءت العبارتان

في نفس المرتبة ( يلم المرشد الطالبي بأساليب اإلرشاد والعالج اإلنساني المتمركز حول العميل

 .همالكل من( 5.35)السادسة عشرة وبمتوسط حسابي 
  في المرتبة الثامنة ( يستخدم المرشد الطالبي استمارة دراسة الحالة  بفعالية)جاءت العبارة

 (.5.57)عشرة بمتوسط حسابي 
  في المرتبة التاسعة ( يلم المرشد الطالبي بأساليب اإلرشاد والعالج السلوكي)جاءت العبارة

 (.5.53)عشرة بمتوسط حسابي 
  البي بفنيات المقابلة اإلرشادية كمهارة طرح األسئلة والمواجهة يلم المرشد الط)جاءت العبارة

في المرتبة العشرين بمتوسط حسابي ( واإلنصات وإعادة الصياغة وعكس المشاعر والتفسير

(5.02.) 
  في المرتبة ( يحرص المرشد الطالبي على قراءة كتب التوجيه واإلرشاد النفسي)جاءت العبارة

 (.5.00)سابي الحادية والعشرين بمتوسط ح
  يقوم المرشد الطالبي بعمل األبحاث التطبيقية  المتعلقة بمواضيع اإلرشاد )جاءت العبارة

 (.5.42)في المرتبة الثانية والعشرين بمتوسط حسابي ( وقضاياه المختلفة
  ( لدى المرشد الطالبي مهارة في تطبيق االختبارات والمقاييس النفسية المختلفة)جاءت العبارة

 (.0.77)رتبة الثالثة والعشرين بمتوسط حسابي في الم

على محور  واإلرشادأن تقدير مشرفي ومشرفات التوجيه  إلىتفسر الباحثة هذه النتيجة 

جاء على نحو مخالف نوعا ما عن تقدير ، للمرشدين الطالبيين اإلرشاديةالممارسات المهنية 

وتقيمهم  اإلرشاديبرتهم بالعمل من منطلق خ، المرشدين الطالبيين الذاتي على نفس المحور

حيث تبين أن مشرفي ومشرفات ، المستمر لعمل المرشدين والمرشدات في مدارس التعليم العام

، وهي العبارات التي يغلب عليها الطابع (نعم ) عبارة بدرجة 03وافقوا على  واإلرشادالتوجيه 

ارير الدورية وحضور الدورات التدريبية الوقائي التوجيهي والمتعلقة باإلحالة والمتابعة وكتابة التق

وافقوا  واإلرشادفي حين نجد أن مشرفي ومشرفات التوجيه  . الجمعي والفردي اإلرشادواستخدام 

وهي العبارات التي يغلب عليها الجانب التقويمي ، (حد ما إلى) عبارات بدرجة 04على 

النفسي كدراسة الحالة  اإلرشادت بأدوا والمتعلقة باإللمام اإلرشاديةفي العملية  واإلرشادي

 األساليبكذلك المتعلقة باستخدام ، والمالحظة والمقابلة بأنواعها ومراحلها واالختبارات النفسية

والتمكن من استخدام فنيات المقابلة ، المتركز حول العميل واإلرشادكاإلرشاد السلوكي  اإلرشادية

هذه  أنومن الجدير ذكره  . الخ. . .والتفسير صاتواإلنوالمواجهة  األسئلةكمهارة طرح  اإلرشادية

في نجاح وتمكن  األكبرويقع عليها العبء ، وجوهره اإلرشاديالموضوعات هي من صميم العمل 

أن اطالع المرشد والمرشدة  إلىباإلضافة ، اإلرشاديالمرشد الطالبي والمرشدة الطالبية من عملها 

تعد مطلبا ومؤشرا على سعي المرشد والمرشدة ، إلرشادواعلى البحوث والكتب المتعلقة بالتوجيه 

وتغلبهم على  واإلرشادالبحوث التطبيقية المتعلقة بالتوجيه  إجراء إلىكذلك سعيهم ، تطوير ذاته إلى

العمل  إجراءاتأن ( " 007: 5440) وفي هذا الصدد يذكر الدليم، الصعوبات التي تواجههم

والتي يحتاجها طالب اليوم أكثر من أي وقت ، والوقائية رشاديةواإلالتقويمية  أبعادهافي  اإلرشادي

ألنها تتطلب تمتع المرشد  إالوما ذلك ، ال يتم تفعيلها في مدارس التعليم العام بصورة مقبولة، مضى

وهو أمر لن ، الطالبي بمهارات خاصة وقدرات عالية تمكنه من تأدية دوره على الوجه المطلوب

من يحملون  اإلرشاديمرتفعة من المرشدين العاملين في المجال  يتحقق في ظل وجود نسبة

مؤهالت جامعية في تخصصات كالتاريخ والجغرافيا واللغة العربية والعلوم الدينية و العلوم 

وهذه  النتيجة تتفق مع   . مقارنة  بالنسبة المنخفضة من المرشدين خريجي قسم علم النفس، الطبيعية

من  اإلرشاديةالبرامج  أهدافتحقق بعض  إلى أشارتحيث ( ه0004) دراسة الطريري والصانع

 أشارتوالتي ( ه0030) كما وتتوافق مع دراسة الشاماني، واإلرشادوجهه نظر مشرفي التوجيه 
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في دراسة الحالة عند  اإلرشاديةعدم مراعاة المهارات المتعلقة بالمقابلة والمالحظة والعالقة  إلى

 . واإلرشادمشرفي التوجيه  ين حسب تقديرغالبية المرشدين الطالبي

توجد فروق دالة بين الطالب في تلبية البرامج والخدمات : والذي ينص على : األولنتائج الفرض 

 اإلرشادية لحاجات الطالب ومطالبهم الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية تعزى الختالف

 (. و المرحلة الدراسية النوع)

لعينتين ( t. test)ا الفرض من عدمه سنقوم بإجراء اختبار ت وللتحقق من صحة هذ

 One –way)، بينما سنقوم بإجراء اختبار التباين أحادي االتجاه النوع)مستقلتين مع متغير 
ANOVA ) للوقوف على الفروق حول المتوسط الحسابي لعبارات محور البرامج  والخدمات

وذلك القتصار الثالث عبارات ذات ( لة الدراسيةالمرح)التي ترجع الختالف متغير  اإلرشادية

 :على طالب وطالبات المرحلة الثانوية، وهذا ما يتضح فيما يأتي( 00، 03، 05)األرقام 

 :النوعالتي ترجع الختالف متغير  اإلرشاديةالفروق حول البرامج  والخدمات  -أ 

والتي ترجع  شاديةاإلريوضح  الفروق حول الدرجة الكلية للبرامج  والخدمات ( 2)جدول 

 النوعالختالف متغير 

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة ت 

 4.33 5.50 544 طالب
312 5.27 4.400* 

 4.02 5.30 544 طالبة

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

حول ( 4.42)ضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية ذات مستوى يت

لحاجات الطالب ومطالبهم  بين الطالب والطالبات وذلك لصالح  اإلرشاديةالبرامج  والخدمات 

مجموعة أفراد العينة من الطالبات، مما يعني أن مجموعة أفراد العينة من الطالبات أكثر موافقة 

 . من الطالب اإلرشاديةالبرامج  والخدمات  على عبارات

 إلىفالطالبات أكثر قربا ، نه قد يكون لعامل االتصال دوراأ إلىوتفسر الباحثة هذه النتيجة 

كما أن ، اإلرشاديةاستفادة من البرامج والخدمات و إقباالبالتالي هن أكثر ، المرشدات الطالبيات

وهذه  . في شخصياتهن األنثويبحكم الجانب ، للطالباتالمرشدات الطالبيات أكثر تعاطفا واحتواء 

 أظهرتوالتي ( 5400) وتتعارض مع دراسة الزويري(  5445)النتيجة تتفق مع دراسة سمير 

 .وجود فروق دالة في اتجاهات الطلبة نحو الخدمات اإلرشادية لصالح الطالب الذكور

 :ختالف متغير المرحلة الدراسيةالتي ترجع ال اإلرشاديةالفروق حول البرامج  والخدمات  -ب 

والتي ترجع  اإلرشاديةيوضح الفروق حول الدرجة الكلية للبرامج  والخدمات ( 2)جدول 

 الختالف متغير المرحلة الدراسية 

 مصدر التباين
مجموع 

 مربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 5.06 5 0.3 بين المجموعات
00.02 4.44** 

 4.02 317 21.5 داخل المجموعات

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول البرامج  والخدمات 

الدراسية، أي أنه يوجد لحاجات الطالب ومطالبهم  ترجع إلى اختالف متغير المرحلة  اإلرشادية

ولدراسة ومعرفة هذه الفروق ، اإلرشاديةتأثير لمتغير المرحلة الدراسية حول البرامج  والخدمات 

سنجري اختبار ( ابتدائي، متوسط، ثانوي)وبين أي مجموعة من مجموعات المرحلة الدراسية 

 :وذلك إلظهار الفروق البعدية كما هو موضح فيما يأتي( Scheffe)شيفيه 

 اإلرشاديةيوضح نتائج المقارنات البعديّة لبيان الفروق حول البرامج  والخدمات ( 2)جدول 

 والتي ترجع إلى اختالف المرحلة الدراسية 

 متوسط ابتدائي االنحراف المعياري المتوسط العدد المرحلة الدراسية

-  - 4.36 5.05 025 ابتدائي

-  *4.02 4.35 5.53 036 متوسط

 4.46 *4.50 4.02 5.02 005 ثانوي

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

( 4.42)يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

البات لحاجات الطالب ومطالبهم  من وجهة نظر الطالب والط اإلرشاديةوالخدمات  حول البرامج

بين مجموعة أفراد العينة من طالب وطالبات المرحلة االبتدائية وبين كل من أفراد العينة من طالب 

وطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية والتي ترجع إلى اختالف المرحلة الدراسية لصالح أفراد 

ب وطالبات العينة من طالب وطالبات المرحلة االبتدائية، أي أن مجموعة أفراد العينة من طال

من كل من أفراد العينة  اإلرشاديةالمرحلة االبتدائية أكثر موافقة على عبارات البرامج  والخدمات 

 .من طالب وطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية

فطلبة المرحلة ، طبيعة المرحلة العمرية إلىترى الباحثة أنه ربما تعود هذه النتيجة 

 األعلىبالصورة التي يراها الطلبة في المراحل الدراسية  داإلرشااالبتدائية ال يعون عملية 

من  اإلرشاديةالخدمات والبرامج  إلىواقل مشاكل وحاجة  إدراكاقل أفهم ، كالمتوسط والثانوي

 . الطلبة المراهقين في المرحلة المتوسطة والثانوية

طالبيين في ممارساتهم توجد فروق دالة بين المرشدين ال : والذي ينص على : نتائج الفرض الثاني

 (.المرحلة الدراسيةالنوع والتخصص والخبرة و) المهنية اإلرشادية تعزى الختالف

لعينتين ( t. test)وللتحقق من صحة هذا الفرض من عدمه سنقوم بإجراء اختبار ت 

، بينما سنقوم بإجراء اختبار التباين أحادي االتجاه (، والتخصصالنوع)مستقلتين مع متغيري 

(One –way ANOVA ) للوقوف على الفروق حول الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين

وهذا ما يتضح فيما ( سنوات الخبرة، المرحلة الدراسية)الطالبيين التي ترجع الختالف متغيري 

 :يأتي

الفروق حول الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين التي ترجع الختالف متغير  -أ 

 :النوع
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يوضح الفروق حول الدرجة الكلية للممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين ( 33)ول جد

 النوعالطالبيين والتي ترجع الختالف متغير 

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة قيمة ت 

 1.37 21.46 24 ذكر
332 0622 3633** 

 3.52 63.31 74 أنثى

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)صائياً عند مستوى الداللة دالة إح* 

يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الدرجة الكلية 

للممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين بين الذكور واإلناث وذلك لصالح مجموعة أفراد 

مما يعني أن مجموعة أفراد العينة من المرشدات يوافقن على ممارستهن  العينة من المرشدات،

 . المهنية اإلرشادية أكثر من عينة المرشدين

المرشدات الطالبيات أكثر حرصا ورغبة  إنحيث ، هذه نتيجة منطقية أنوترى الباحثة 

الطالبات  كما أنهن يتسمن بالمرونة واالتصال والتعاطف مع، اإلرشاديبتحسين مستوى عملهن 

 األمر، الطالبات أمور وأولياء واإلرشادومع زميالتهن المدرسات والمديرات ومشرفات التوجيه 

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة . اإلرشاديالذي انعكس بشكل مباشر على امتالكهن مهارات العمل 

سة وجود فروق في ممار إلى أشارتوالتي  (Sahina, 2012) ودراسة ساهينا(  5445)سمير 

( 5440)مع نتيجة دراسة العاجز وتختلف ، لصالح المرشدات الطالبيات اإلرشاديالعمل 

 . تعزى لجنس المرشد اإلرشاديعدم وجود فروق في العمل  إلى أشارتوالتي (  5446)البرديني و

حول الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين التي ترجع الختالف متغير  الفروق -ب 

 :التخصص

يوضح الفروق حول الدرجة الكلية للممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين ( 33)دول ج

 الطالبيين والتي ترجع الختالف متغير التخصص 

 المتوسط العدد النوع
االنحراف 

 المعياري

 درجة الحرية
 قيمة ت 

مستوى 

 الداللة

علم نفس أو علم اجتماع أو 

 خدمة اجتماعية
32 20632 2623 

332 5652 36352* 

 2632 23632 332 غير المختصين

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

حول ( 4.42)يتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ف متغير التخصص وذلك لصالح الدرجة الكلية للممارسات المهنية اإلرشادية والتي ترجع الختال

علم نفس أو علم اجتماع أو )مجموعة أفراد العينة من المرشدين ن المتخصصين الذين تخصصهم 

مما يعني أن مجموعة أفراد العينة من المتخصصين أكثر موافقة على ( دبلوم توجيه وإرشاد

 .ممارستهم المهنية اإلرشادية من غير المتخصصين

علم نفس أو علم اجتماع أو في أن المرشدين الطالبيين المتخصصين  إلىوتفسر الباحثة ذلك 

وتفهما للمشكالت التي يعاني  إدراكاخدمة اجتماعية أكثر تفاعال وتكيفا مع البيئة المدرسية وأكثر 

والفنيات  األساليبكفاءة في تطبيق  وأكثر، اإلرشاديةوأكثر معرفة والماما بالمهارات ، منها الطلبة

النفسي من المرشدين الطالبيين غير المتخصصين ممن  اإلرشادمستندة على نظريات المهنية ال



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                            مجلة البحث العلمى فى التربية

 

23 

يحملون مؤهالت جامعية في تخصصات كالتاريخ والجغرافيا واللغة العربية والعلوم الدينية و 

و ( ه0003)الغامدي و( ه0000) وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من الطويرقي. العلوم الطبيعية

الشاماني و( ه0034)و الغامدي ( 5440)دليم الو( ه0054)و الشهري ( ه0002)محمد 

 أشارتوالتي Skovholt&Alrawie (1999 )و( 0110)، وال تتفق مع دراسة مبارك (ه0030)

لدى المرشدين الطالبيين المتخصصين وغير  اإلرشاديعدم وجود فروق في ممارسة العمل  إلى

 . المتخصصين

ية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين التي ترجع الختالف متغير حول الممارسات المهن الفروق -ج 

 :سنوات الخبرة

يوضح الفروق حول الدرجة الكلية للممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين ( 35)جدول 

 الطالبيين والتي ترجع الختالف متغير سنوات الخبرة 

 درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 30363 0 022622 بين المجموعات
5602 36320 

 23620 332 2223632 داخل المجموعات

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 

يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الدرجة الكلية 

ارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين ترجع الختالف سنوات الخبرة، أي أن متغير للمم

 .سنوات الخبرة ليس له تأثير على  الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين

بالتالي ، وترى الباحثة أن سنوات الخبرة لدى المرشد الطالبي ال تقتصر على سنوات محددة

 اإلرشاديمرتفعة فان مهارات العمل  أمالخبرة  لدى المرشدين الطالبيين منخفضة  سواء كانت مدة

وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من  . تتوفر فيهم أنيجب 

تتفق مع دراسة  ، وال(5445) سميرو( 5440)الدليم و( ه0002)و محمد ( ه0000) الطويرقي

 و العتيبي( ه0030)الشاماني و (ه0034)و( 5445)سمير الغامدي وو( ه0054)الشهري 

لدى المرشدين الطالبيين  اإلرشاديوجود فروق في ممارسة العمل  إلى أشارتوالتي ( 5400)

  . ذوي سنوات الخبرة

 

الفروق حول الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين التي ترجع الختالف متغير  -د 

 :دراسيةالمرحلة ال

يوضح الفروق حول الدرجة الكلية للممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين والتي ترجع ( 30)جدول 

 الختالف متغير المرحلة الدراسية 

 درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 05632 5 23632 بين المجموعات
3622 36222 

 22622 332 2032622 خل المجموعاتدا

 (3633)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ** ، (3632)دالة إحصائياً عند مستوى الداللة * 
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يتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول الدرجة الكلية 

رحلة الدراسية، أي أن متغير للممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين ترجع الختالف الم

 .المرحلة الدراسية ليس له تأثير على  الممارسات المهنية اإلرشادية للمرشدين الطالبيين

وترى الباحثة أن المرحلة التعليمية التي يعمل بها المرشد الطالبي متشابهة مع متغير 

الطالبي  موجود في فاإلرشاد ، في أن كالهما ليس خاص بمرحلة تعليمية معينة، سنوات الخبرة

ولكل مرحلة متطلباتها وحاجاتها ( االبتدائي والمتوسط والثانوي) جميع المراحل على حد سواء

 وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من الطويرقي. اإلرشادية وعلى المرشد الطالبي مراعاتها

 و سمير(  5440)العاجز و( 5440)الدليم وCulp (1998 )كومبو( ه0002)و محمد ( ه0000)

عدم وجود  إلى أشارتوالتي ( 5400) العتيبيو( 5446)البرديني و ( ه0034)والغامدي( 5445)

، لدى المرشدين الطالبيين يعزى الختالف المرحلة التعليمية اإلرشاديفروق في ممارسة العمل 

 تفوق مرشدي المرحلة الثانوية إلىوالتي توصلت ( Sahina, 2012) ساهيناوتتعارض مع دراسة 

 . للطلبة اإلرشاديةوالخدمات  اإلرشاديبتقديم العمل 

 : التوصيات

  : نتائج هذه لدراسة توصي الباحثة بما يلي إطارفي 

وتنميتها نظريا وعلميا والتركيز على تدريب وتأهيل  اإلرشاديةضرورة االهتمام بالمهارات  -

 . المرشدين والمرشدات في مدارس التعليم العام
كإدارة الجلسة  اإلرشاديةتدريبية متخصصة بتطوير المهارات ضرورة تطوير برامج  -

من مقابلة ودراسة  اإلرشاد وأدوات( االبتدائية والتشخيصية و العالجية) بمراحلها اإلرشادية

 (. السلوكي والمتمركز حول العميل) اإلرشاد وأساليبحالة ومالحظة واختبارات نفسية 
لمؤهلين كبدالء للمرشدين من ذوي التخصصات المرشدين المتخصصين وا إحاللالعمل على  -

 . النفسي اإلرشاديالبعيدة عن المجال 
 . العمل على تسهيل استخدام االختبارات والمقاييس النفسية المتنوعة وتطبيقها في المدارس -
العمل على وضع المرشدين الطالبيين المختصين من ذوي الكفاءة والخبرات العالية في  -

في حين يتم وضع غير المختصين وحديثي العمل في المدارس ، لثانويةالمدارس المتوسطة وا

 . االبتدائية نظرا لقلة المشكالت الطالبية التي قد توجد فيها
تتناول موضوعات تمس حياة الطلبة ومشاكلهم وكيفيه حلها في  إرشاديةالعمل على توفر حصة  -

 . الجدول المدرسي اليومي
في  اإلرشادفي وزارة التعليم ومراكز  اإلرشادشرفة على الم اإلداراتزيادة التنسيق بين  -

الجامعات المحلية بهدف تبادل الخبرات وتطوير مهارات المرشدين والمرشدات في المدارس 

 . العامة
 اإلرشادمجلة دورية لإلرشاد الطالبي تغطي وزارة التعليم و تعنى بقضايا  إصدارالعمل على  -

 أبحاثبناء  إلىالعلمية في هذا المجال وتدعوا المرشدين  األبحاثالنفسي في المدارس وتطرح 

 . متممة لها
العمل على دعوة الباحثين والمختصين بطرح دراسات ورسائل جامعية  تهتم بموضوع البرامج  -

 . لدى المرشدين في مدارس التعليم العام اإلرشاديةالتي تنمي المهارات  التدريبية
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