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 ستخلص:الم

يهدف البحث الى تقويم خدمات التوجية واالرشاد من وجهةة ظرةم ممشةدل ال ةى   ةى      

المدارس الثاظوية بمحا رة جدة ، ولتحقية  ذة ا الهةدف ادتمةد البحةث دمةى المةصهى الو ة ى 

لقياس  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد مةن وجهةة ظرةم ممشةدط ال ةى  بالمملمةة الثاظويةة 

ث باسةةتادال اسةةتباظة تهةةدف ولةةى تقةةويم  عاليةةة خةةدمات التوجيةةه واإلرشةةاد  ةة  بجةدة اةةال البالةة

( Regis,2008مةةدارس المملمةةة الثاظويةةةمن وجهةةة ظرةةم الممشةةدين ال ىبيةةين مةةن ودةةداد  

( دبارة    ظساتها األ مية وتكون 136( والت  تحتوط دمى  2006وتمجمة  الزذماظ ، 

بالمملمة الثاظوية الحكوميةة واألذميةة بمحا رةة  مجتمع البحث من جميع الممشدين ال ىبيين

( ممشةدا  الىبيةا  و ة  وليةااية اإلدارة العامةة لمتعمةيم  ة  ال ية  152جدة والبالغ دددذم  

ذةـ، وتو ة  البحةث الةى مجمودةة مةن 1436-ذةـ1435الدراس  الثاظ  من العال الدراسة  

توسة ات اسةتجابات ه ةماد الصتااى كةان هذمهةا دةدل وجةود  ةمو  الات داللةة وليةااية بةين م

مجتمع البحث لول جميع محاور  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد   محور مكوظات خدمات 

التوجيةه واإلرشةاد، محةةور  وااةد خةةدمات التوجيةه واإلرشةةاد، ومحةور العوامةة  المة  مة  ةة  

 خدمات التوجيه واإلرشاد ( تبعا  لمتغيم ظوع المدرسة   لكومية / هذمية (

  خدمات التوجيه واإلرشاد ، الممشد ال ىبى .مفتاحية : الكلمات ال

Abstract : 

The research aims to evaluate guidance and counseling 

services from the point of view of student counselors in secondary 
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schools in Jeddah Governorate. To achieve this goal, the research 

relied on the descriptive approach to measure the effectiveness of 

guidance and counseling services. From the point of view of student 

counselors at the secondary stage in Jeddah, the researcher used a 

questionnaire aimed at evaluating the effectiveness of guidance and 

counseling services. In secondary school schools from the point of 

view of student counselors prepared by (Regis, 2008) and translation 

(Al-Zahrani, 2006) which contains (136) words in its original version 

and the research community will be from all student counselors in 

the governmental and private secondary stage in Jeddah and Alba 

Their number reached (152) student guides according to the statistics 

of the General Administration of Education in the second semester of 

the academic year 1435 AH-1436 AH, and the research reached a set 

of results, the most important of which was the absence of 

statistically significant differences between the averages of the 

responses of the members of the research community on all axes of 

the effectiveness of guidance and counseling services (Axis of 

guidance and counseling services components, axis of benefits of 

guidance and extension services, and axis of factors affecting 

guidance and counseling services) depending on the type of school 

variable (governmental / private). 

key words: Guidance and counseling services,  Student Adviser. 

 :مقدمة

يعد التوجيه واإلرشاد من هذم المكوظات المايسية لبصاء المجتمع بجميع م سساته       

ومكوظاته وهاليا ه الماتم ة والمبصة األساسية الت  يقول دميها هط و ىح؛ وال هظه المسئول 

األول دن تجاظس واظسجال ه ماد المجتمع بده بالمدرسة ، وذ  المعصية بالدراسة    ذ ا 

، بما يتوا   مع األذداف الت  تم وظشاء المدرسة من هج  تحقيقها. وتسعى الجهات البحث

المسئولة دن خدمات التوجيه واإلرشاد بتو يم كا ة ما يت مبه من ومكاظيات وما يصقيه من 

 آليات وتجهيزات سواء كاظت مادية هو بشمية. 

اتمف البمدان ولقد كان التوجيه واإلرشاد موجودا     المدارس اديما  و   م

وبتسميات ماتم ة ودون هن تكون ذصاك بمامى مصرمة وهسس محددة. ولقد سعت الكثيم من 

األا ار العمبية ولى ودخال خدمات التوجيه واإلرشاد    م سساتها التعميمية وبمامجها 
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التدريبية الماتم ة كما ه بح لمتوجيه واإلرشاد مسااات تدرس    الجامعات وه بح 

توجيه تاييا  مستقى     الكثيم من الجامعات العمبية واألردظية دمى وجه لإلرشاد وال

 (. 16ل : 2005الايوص القمدان، 

وتت   الممال  التعميمية    تقديم مكوظات الادمات اإلرشادية ، ولكصها تاتمف         

مى البيعة ذ ه المكوظات، ومدل هذميتها    ك  مملمة. وال هن ك  بمظامى ورشادط يشتم  د

هذداف وهساليب تقويم وتشايص وتقديم، وهساليب تدخ   ورشاد  مدط وورشاد جمع  

واستشارة، وبمامى ورشادية (. لكن األذمية لك  من ذ ه المكوظات تاتمف باختىف 

 (. 34ل:2007المملمة العممية والتعميمية لمتىمي  الاالدط والعمم ،

المتعددة    ميادين التوجيه واإلرشاد  ويعد التا يط المصرم لمبمامى والادمات       

محورا  مهصيا  مهما ،  من خىل التا يط العمم  يتم تحديد هذداف ورشادية ،إلظجاح العممية 

اإلرشادية ب ميقة واضحة ومحددة يسه  تقويمها وتحقيقها ألذدا ها و معم ة مدل ما تحق  

لحاجات ال ى  وم البهم الص سية مصها وضا ة ولى تحديد ظودية الادمة اإلرشادية المصاسبة 

يمكن التا يط السميم لمعاممين    الميدان من تصريم الوات وواالجتمادية والتعميمية.  

واستثماره بشك  جيد    القيال بمهامهم المهصية بأسمو  متايص يسادد دمى تحقي  

 ىب  هذداف تمك الادمة ويتيح ه ض  ال مص لم ى  لىست ادة مصها  دلي  الممشدال

 (.92ذـ: 1427

والتقويم    مجال اإلرشاد يمث  خ وة ذامة    دممية اإلرشاد، ليث يحتاج 

الممشد هن يحكم دمى مدل ظجاله سواء    دممه اإلرشادط هو    الصتااى الت  لققها مع 

 (. 476ل:1996المستمشد مقارظة بما تحدد من هذداف سابقة  الشصاوط

مكاظية تقويم  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد من ومن ذصا ظبعت هذمية البحث    و

 وجهة ظرم ممشدط ال ى     المدارس الثاظوية بمحا رة جدة.

 :مشكلة البحث

ون لمممشد ال ىب  دورا  بارزا     تحقي  هذداف التمبية، وبصاء شايية  

المستمشد وتكاممها، لمساددته    مواجهة مشكىته وما يعتمض سبي  ظموه السوط، 

ممساذمة ال ادمة    تصمية والن ومكاظياته ال بيعية محدودة. ولع  االستثمار األمث  لم ااة ل

البشمية  يه يمكن هن يا ف من لدة اآل ار السمبية الصاجمة دن ظقص موارده المادية 

وال بيعية، ولتى يساذم الممشد التمبوط    تحقي  اإلرشاد بمجاالته الماتم ة ، ووظاا ه 

االت اإلرشاد: الصماا  والوااا  والعىج ، وهن ي خ  بعين االدتبار    الممتب ة بمج

ودداد الممشدين وتأذيمهم، والتمكيز دمى ممارسة العم     ذ ه المجاالت وبصاء هذداف 

 (. 99ل : 2005لادمة ذ ه المجاالت  الس اس ة،
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ولى هظه ال يص وط التا يط لادمات (Paisley, 2001 :276)واد هشار بيزل 

إلرشاد والتوجيه التمبوط ال عالة    همميكا  قط " دمى هساس العاممين    المدرسة ولكصها ا

 هيضا تعتمد دمى اآلباء واألمهات واادة المجتمع".

هيضا تحديد رهط ممشدط ال ى   )Regis,2008:7واد لاولت دراسة رجيز  

البالث هن هولئك ال ين كمص  ين لمادمات لول  عالية الادمات الت  يقدموظها. ويعتقد ذ ا 

ذم هكثم المعصيين ب هم هكبم ل عالية خدمات التوجيه واإلرشاد بالمدرسة ذم الممشدين 

 .التمبويين وال ى 

واد هدرك البالث،    خضم ذ ه المتغيمات هذمية تقويم  عالية خدمات التوجيه 

ألذم  بالمملمة واإلرشاد من وجهة ظرم ممشدط ال ى  بمدارس التعميم العال الحكوم  وا

الثاظوية. وسيحاول البحث اإلجابة دمى الس ال المايس: ما مدل  عالية خدمات التوجيه 

واإلرشاد ال ىب  من وجهة ظرم ممشدط ال ى  بمحا رة جدة ؟ وتت مع مصه التساؤالت 

 ال مدية التالية:

التا يط، تقييم  ا مدل  عالية هبعاد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  التالية  السياسة،م -1

االلتياجات، خدمات االستجابة، ورشاد األامان(    مدارس المملمة الثاظوية الحكومية 

 بمحا رة جدة؟واألذمية 

 ما هبمز  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  المقدمة    مدارس المملمة الثاظوية؟ -2

اد   الموارد، ما مدل توا م العوام  الم  مة     عالية خدمات التوجيه واإلرش -3

 التدريب، التوجه/االتجاذات(    مدارس المملمة الثاظوية ؟

ذ  توجد  مو  بين ممشدط ال ى     تقييم خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  تبعا   -4

 لمتغيم ظوع المدرسة  لكومية/ هذمية( ؟

 أهداف البحث: 

 تتمث  هذداف البحث الحال   يما يم  : 

دمات التوجيه واإلرشاد ال ىب     مدارس المملمة التعمف دمى مدل  عالية خ -1

 جدة من وجهة ظرم ممشدط ال ى . بمحا رة الثاظوية الحكومية واألذمية 

معم ة  عالية هبعاد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  التالية  السياسة، التا يط، تقييم  -2

الثاظوية الحكومية االلتياجات، خدماتاالستجابة، ورشاد األامان(    مدارس المملمة 

 .بمحا رة جدةواألذمية 

هبمز  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  المقدمة    مدارس المملمة التعمف دمى  -3

 .الثاظوية

معم ة مدل توا م العوام  الم  مة     عالية خدمات التوجيه واإلرشاد  الموارد،  -4

 التدريب، التوجه/االتجاذات(    مدارس المملمة الثاظوية.
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 مو  بين متوس ات استجابات مجتمع البحث من خدمات التعمف دمى ال -5

 التوجيه واإلرشاد تبعا  لصوع المدرسة  لكومية/ هذمية(.

 أهمية البحث: 

اظ ىاا  من األذداف الت  يسعى البحث ولى تحقيقها  إن هذمية ذ ا البحث تكمن من 

 الصاليتين الصرمية والت بيقية  ما يم :

 ظرية : األهمية الن -ا

اإلسهال    و ماء المعم ة دصد البالثين والقماء والمهتمين    مجاالت تقويم 

التوجيه واإلرشاد ال ىب   يما يتعم  بموضوع الادمات اإلرشادية لدل الممشدين خدمات 

 ال ىبيين واالذتمال بها وسب  تصميتها وت ويمذا.

 األهمية التطبيقية :  -ب

لتوجيه واإلرشاد ال ىب  الى مدل هذمية تقييم توجيه العاممين    مجال ا 

من خىل ولقاء  حا رة جدةالادمات اإلرشادية المقدمة    المدارس الحكومية واألذمية بم

الضوء دمى مجمودة من الادمات اإلرشادية المايسة الهامة والضمورية لمممشد ال ىب  

لسب    مدارس المملمة الثاظويةالتوجيه واإلرشاد ال ىب   خدمات من هج  تهيئته لتقويم 

 ما ورد    هداة البحث الحالية.

 حدود البحث:

 تتمث  لدود البحث    المحددات التالية:

التوجيه واإلرشاد    مدارس خدمات يتحدد ذ ا البحث بتقييم الحدود الموضوعية:-

 .المملمة الثاظوية الحكومية واألذمية بمحا رة جدة

  بي  ذ ا البحث دمى مكاتب التعميم بمحا رة جدة.ااتيم ت الحدود المكانية :-

اُلب ِّ  ذ ا البحث دمى ممشدط الى  المملمة الثاظوية بمحا رة جدة  الحدود البشرية:-

 ( ممشدا   الىبيا  . 152والبالغ دددذم  

 ذـ .1436/ 1435تم ت بي  ذ ا البحث خىل ال ي  الدراس  األول  الحدود الزمانية:-

 مصطلحات البحث:

 Evaluationلتقويم :ا -1

( ولى هن م هول التقويم: من اول هط  حح وهزال 4ل:2008هشار القدوم     

االدوجاج واول السمعة بمعصى سع مذا، والتقويم هد  وهشم  من التقييم اال تعالى: " لقد 

خمقصا اإلظسان    هلسن تقويم". اما التعميف العمم   قد دمف بمومالتقويم بأظه و دار لكم 

 (Criteria)ما دمى ايمة األ كار ،واألدمال،والحمول.ويتضمن استادال المحكات  لغمض

لتقديم مدل ك اية األشياء وداتها  (Norms)و المعاييم (Standard)والمستويات 

التقويم بأظه دممية مصهجية، تحدد مدل   (Gronlund, 1976)و عاليتها. ودمف جموظمصد

ال مبة، وهظه يتضمن و  ا  كميا وكي يا ، باإلضا ة ولى ما تحق  مصاألذداف التمبوية من اب  
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ويعمف التقويم بيورة دامة بأظه دممية مصرمة لجمع المعمومات  . و دار لكم دمى القيمة

لول ظاذمة ما، وتيصي ها، وتحميمها وت سيمذا لمعم ة مدل بموغ هذداف التعمم، واللك 

 امة.لمو ول ولى هلكال دامة بهدف اتااال القمارات المى

   Effectivenessالفعالية:  -2

التأ يم هو القدرة دمى ولداث ه م اوط. وهشار ولى هظها  دم  ها معجم المعاظ  بأظها

التحسين المستمم لمادمة، و ذو مقياس لكون األذداف الاا ة بعممية هو خدمة هو  تعص 

دا ه المت   ظشاال ما اد تحققت هو ال. و العممية هو الصشاال الكفء ذو اللك ال ط يحق  هذ

( بأظها العم  بشك  445ل: 2002واد دم  ها ااموس ماكميىن المتقدل لممتعممين   .دميها

جيد وتحقي  الصتااى الممجوة. وسيكون  التمكيز    ذ ا البحث دمى معم ة مدل وظجاز 

 األذداف المحددة لادمات التوجيه واإلرشاد الممجوة    المدارس الثاظوية بمحا رة جدة.

 Guidance Servicesالتوجيه:  خدمات -3

(  بأظها و ف لألظش ة الت  يتضمصها اإلالار 41ل :2008دم  ها الاالدط والعمم         

العال لمبمامى واألذداف الاا ة الت  تسعى ولى تحقيقها تمك األظش ة الماتم ة    الصرال 

والتعميم ب ميقة التمبوط. وذ  دبارة دن الجهود والادمات الت  تقدمها وزارات التمبية 

 التا يط المبص  دمى تقويم شام  اللتياجات ال ى  التمبوية    المستويات الماتم ة.

 Counseling Services خدمات اإلرشاد: -4

يعتمد اإلرشاد ال ىب  دمى دىاة ت ادمية تصشأ بين شايين هلدذما الممشد و اآلخم        

اة بمساددة المستمشد دمى مواجهة المستمشد، ليث يقول الممشد من خىل ذ ه العى

مشكمته هو تغييم سموكه، هو ت ويم سموكه وهساليبه    التعام  مع الرموف الت  يواجهها 

 (. 29ل:2008 الشيخ،

 الدراسات السابقة: 

بعد والىع البالث دمى األد  التمبوط والتماث العمم  المحم  والعمب    

ا  قد استعمض البالث الدراسات السابقة لسب ، ل التوجيه واإلرشاد والعالم     مجال 

 ارتباالها بموضوع البحث الحالية.

ل( بدراسة ذد ت ولى التعمف ولى آراء المديمين 1992اال الحمالشة   

والممشـدين  ـ  المـدارس الثاظوية الحكومية    محا رة وربد لول مدل  عالية خدمات 

( ممشدا  ، وجميعهم يعممون    62يما  و  ( مد62التوجيه واإلرشاد. شممت ديصة الدراسة  

المدارس الثاظوية التابعة لمحا رة وربد والت  تقدل خدمات التوجيه واإلرشاد ، هما هدوات 

الدراسة المسـتادمة  قـد كاظـت استباظة. وتبـين مـن ظتااى ذ ه الدراسة بأظه ليس ذصاك 

مين والممشدين من ليث ( بين المدي0.05 مو  دالـة وليـاايا  دمـى مستول   = 

تقديماتهم لـول  عاليـة خدمات التوجيه واإلرشاد تعزل لمتغيمات الجصس هو الوظي ة هو 

أل ـم الت ادـ  بيصهما ، كما هشارت الصتااى ولى ددل وجود  مو  الات داللة وليااية دمى 
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يمات (تعزل لتغيمات الجصس هو الوظي ة هو الت اد  بيصهما ، ظحو تقـد0.05 = مستول  

 المديمين والممشدين لمجاالت الدراسة.

( ولى التعمف دمى وااع اإلرشاد التمبوط ودور م2001وذد ت دراسة العاجز  

الممشد التمبوط باإلضا ة ولى المشكىت الت  تواجهه    المدارس األساسية العميا 

لمملمة والمدارس الثاظوية بمحا رات غزة، ومدل دىاة ذ ه المشكىت بمتغيم الجصس وا

ن مجتمع الدراسة من جميع الممشدين به ه المدارس  التعميمية والمص قة التعميمية، وتكو 

( ممشدا  88( من الممشدين  ممشد وممشدة(  وبمغت ديصة الدراسة  105والبالغ دددذم  

%( من مجتمع الدراسة، تم اختيارذم  بال ميقة العشوااية البسي ة من  84وممشدة بصسبة  

(  قمة 27الثىث، ولجمع البياظات الىزمة تم تيميم استباظة اشتممت دمى   المديميات

س ال م توح    ظهاية االستباظة، وبيصت ظتااى ولى موزدة دمى  ى ة مجاالت باإلضا ة 

الدراسة هن وااع اإلرشاد التمبوط    المدارس بحاجة ولى دصاية واذتمال  هكبم مما ذو 

وط  اد  ودميه مهمات كبيمة، كما هس مت الصتااى دن هن موجود، وهن دور الممشد التمب

مجال المشكىت المتعمقة باإلدداد والتدريب لاز دمى الممتبة األولى  م ظموف العم ،  م 

بعد اللك اإلدارة والهيئة التدريسية، وهظهمت الصتااى ك لك ددل  وجود  مو  الات داللة 

عزل ولى ك  من جصس الممشد الممشدين تلدل وليااية بين متوس ات المشكىت 

 والمملمة التعميمية والمص قة التعميمية الت  يعم  بها.

التعمف دمى ودراك المديمين  (Cummings ,2002)وتصاولت دراسة كمصجز

والممشدين لدور الممشد والتحديات الت  يمكن هن تواجهه ، هجميت الدراسة    امل 

( ممشدا 214اية ، وتكوظت ديصة الدراسة من واليـة تكساس األمميكية    المدارس االبتدا

ومن هذم ظتااى ذ ه الدراسة الواوف دمى وتم استادال استباظة لتحقي  اللك. ومديما 

مجمودة من اليعوبات الت  تعما  دم  الممشد    المدرسة وذ  : امة الوات ال ط 

شمية تددم دور يست يع الممشد من خىله القيال بمهامه اإلرشادية ، ودـدل وجود ميادر ب

الممشد    المدرسة ، وك لك ضعف توجيه هوليـاء األمـور وتصسيقهم ألمور هبصااهم 

 .التمبوية ، وهخيما مواجهة الممشد ليعوبات تدريبية    ظموه المهص 

( بدراسة ذد ت ولى الكشف دن ودراك الممشدين م2004كما اال الس اس ة   

شاد الصماا  والوااا  والعىج (، وممارستهم التمبويين ألذمية العم     مجاالت اإلر

لمعم     ذ ه المجاالت، ومعم ة داللة ال مو     ودراك األذمية وممارسة العم     ذ ه 

المجاالت تبعا  لمتغيم ات جصس الممشد وخبمته وتاييه والت اد  بين ذ ه المتغيمات. 

ك الممشدين ألذمية العم     ولتحقي  هذداف الدراسة اال البالث بت ويم هداة لقياس ودرا

مجاالت اإلرشاد الماتم ة، وممارستهم لمعم     ذ ه المجاالت، وتأكد البالث من دالالت 

( ممشدا  وممشدة    المدارس 132 د  األداة و باتها. تكوظت ديصة الدراسة من  

ذمية الحكومية    هاميم الجصو  باألردن. واد هشارت الصتااى ولى هن ودراك الممشدين أل
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العم     مجاالت اإلرشاد الماتم ة كان داليا . كما هن ممارسة الممشدين  لمعم     

مجاالت اإلرشاد الماتم ة كاظت جيدة. ولم يكن لمتغيمات الجصس والابمة والتايص 

 والت اد  بيصهم ه م    ودراك الممشدين ألذمية العم     مجاالت اإلرشاد الماتم ة.

ذـ(  ولى التعمف دمى البيعة الممارسات المهصية 1425وذد ت دراسة ظواوط  

التعمف دمى سب  االرتقاء بالجاظب المهص  لمممشد .لإلرشاد  ـ  مـدارس مديصـة جـدة 

ليواكب لاجات ال ى  الص سية والتمبوية وتعزيز دوره    تحقي  هذداف العممية التعميمية 

( ممشدا  الىبيا  تم اختيارذم 60ة من  بالمدرسة. تكوظت ديصـة الدراسة     ورتها الصهااي

ب ميقة دشوااية من بعض المدارس االبتدااية والمتوس ة والثاظوية الحكومية. استادل 

البالث المصهى الو    المسح  لتصاسبه مع الدراسة. هما هدوات الدراسة المسـتادمة  قـد 

لممارسـات هو المهـال ( م مدة تمث  ا100كاظـت استباظة من ودداد البالث اشتممت دمى  

الت  يقول بها الممشد ال ىب  داخ  المدرسة. وكان من هذم ظتااى دراسة ظواوط ون 

األدمال الكتابية و المقاءات واالجتمادات الت  يقودذا هو يشارك  يها الممشـد ودارة 

المدرسة    القيال بأدمال ودارية ، تحت  اليدارة    هدمال الممشد ال ىبـ . وهن 

دمال المتعمقة بتو ي  اليمة بين المدرسة والبيت وتص ي  البمامى اإلرشـادية  ـ  الميادين األ

المتعددة والمتابعة لم ى  سموكيا  ودمميا  ، لريت بصسب متدظية من ليـث االذتمال من اب  

الممشد ال ىب . تواضع دامـ  التا ـيط واإلدـداد لمبـمامى والادمات اإلرشادية الت  

بها الممشد ال ىب     المدرسة. ضعف تص ي  بعض بمامى التوجيه واإلرشاد ، يقول 

خا ة    اإلرشاد والتوجيه األكاديم  والمهص  واإلرشاد الص س . ضعف تجاو  هولياء 

األمور لمددوة الت  يوجهها الممشد ال ىبـ  لهـم لزيارة المدرسة. ددل ت هم المدرسين 

لممشـد. ددل وجود دلي  ويضال  يسادد الممشد    تص ي  لمعم  اإلرشادط وتعاوظهم مع ا

البمامى اإلرشادية، وددل وجود ما  ات مالية لتص ي  البمامى اإلرشادية كاظت هذم 

 .اليـعوبات والعوااـ  التـ  تواجهه الممشد ال ىب  دصد تأدية دممه    المدرسة 

دل  عالية ذد ت ولى التعمف دمى م ( دراسةRegis، 2006وهجمل رجيز  

الك اءة المهصية لإلرشاد ال ىب  وه مه دمى الى  المملمة الثاظوية    زيمبابوط من وجهة 

 114( الالب والالبة من 636ظرم ال ى  وممشدط ال ى . واد شممت ديصة الدراسة  

ممشدا  الىبيا  دمى مستول زيمبابوط. واد خميت الدراسة  314مدرسة ماتم ة وك لك 

مو  الات داللة وليااية بين اإلرشاد ال ىب  والادمات اإلرشادية المقدمة ولى هظه توجد  

لهم؛ ليث هظه ليثما تواجد الممشد ال ىب  تواجد وابال دمى االستشارة من اب  ال ى . 

ت  م الك اءة المهصية والثقا ية دمى الممشد التمبوط من ليث ادرته دمى تقديم الددم 

ياسات التعميمية    ماتمف الواليات    زيمبابوط دمى واالستشارة لم ى . ت  م الس

الك اءة المهصية لم ى  وخا ة السياسة الممتب ة بالددم المادط.وجود ضعف دال    

 بمامى تقويم الممشدين التمبويين ، ون لم يكن غيابها.
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ذـ(  تحديد معواات التوجيه واإلرشاد ال ىب  1429وتصاولت دراسة القح اظ   

التعميم العم بمحا رة القويعية، واستادمت الدراسة المصهى الو    التحميم ، كما بمدارس 

(  قمة موزدة دمى هربعة محاور 92استادمت االستباظة كأداة لجمع والت  تكوظت من  

تمث  معواات التوجيه واإلرشاد ال ىب . وتكون ه ماد الدراسة من جميع ممشدط ال ى  

ل ومشم   التوجيه واإلرشاد بإدارة التعميم بمحا رة القويعية، ومديمط مدارس التعميم العا

(  222( مشم ا  ليكون المجموع    11( مديما  ، و    120( ممشدا  و   91والبقت دمى   

 مدا . وخميت الدراسة ولى ظتااى مصهاهن المعواات المتعمقة بال ى  وهولياء األمور التمت 

الثاظية المعواات المادية والبشمية، بيصما التمت المعواات  الممتبة األولى، تىذا    الممتبة

المهصية وال صية الممتبة الثالثة، وهخيما  التمت المعواات اإلدارية والتصريمية الممتبة المابعة. 

كما ه ادت هن المعواات المادية والبشمية الت  تحد من  عالية التوجيه واإلرشاد 

الحوا ز المادية لمممشدين البارزين    العم  اإلرشادط، ال ىبيبدرجة دالية تمثمت  يقمة 

امة الماييات والموارد المالية الت  لددتها الوزارة لبمامى التوجيه واإلرشاد، ظقص 

هدداد ممشدط ال ى     المدارس، ظقص كوادر الادمات المساظدةلمبمظامى اإلرشادط   

عواات المهصية وال صية  تمثمت  يقمة العاممون بالادمة االجتمادية، المممضون(. هما الم

هدداد الممشدين المتاييين، ضعف الابمة اإلرشادية لدل الممشد ال ىب     هساليب 

الممارسة المهصية، تدظ  مستول التأذي  المهص  والعمم  لدل الممشد ال ىب ، وغ ال 

ال ى . هما  الجاظب ال ص     اإلرشاد، امة الدورات التدريبية الت  يشارك بها ممشدو

المعواات اإلدارية والتصريمية  تمثمت    امة الحوا ز المعصوية، البطء    اإلجماءات 

اإلدارية المتعمقة بتمبية التياجات المدارس من الممشدين، ضعف مشاركة المعممين    

تص ي  بمامى التوجيه واإلرشاد   المدارس وك لك ظدرة التقييم الدورط الشام  لبمامى 

 ه واإلرشاد   المدارس.التوجي

ذـ(  بدراسة ذد ت ولى الكشف دن وااع تقديم خدمة اإلرشاد 1432واال الهزازط    

الص س  ل ى  المملمة الثاظوية بالمدارس الحكومية بإدارة التمبية والتعميم بمديصة مكة 

ذ ه  واد اال البالث بت بي  .واد اتبع البالث    ذ ه الدراسة المصهى الو    .المكممة

ُ من الى  الي وف األول والثاظ  والثالث 429الدراسة دمى ديصة مكوظة من   ( الالبا

( وداريا   مديم مدرسة ـ وكي  مدرسة( تم 48( ممشدا  الىبيا ، و  33 اظوط بقسميه، و  

واد  .( مشم ين توجيه وورشاد الىب  ذم جميع المشم ين10اختيارذم ب ميقة دشوااية و  

ء استباظة لقياس مدل وااع تقديم خدمة اإلرشاد الص س  ل ى  المملمة اال البالث ببصا

واد كاظت هبمزت الصتااى هن ممارسة م هول اإلرشاد الص س  موجودة بدرجة  .الثاظوية

ممت عة من وجهة ظرم ال ى  والممشدين واإلداريين والمشم ين،توجد  مو  الات 

رشاد الص س  ليالح الممشدين ال ىبيين. دالالت وليااية    تقويم وااع تقديم خدمات اإل

يوجد ارتباال موجب دال ولياايا بين سصوات الابمة والتقويم لوااع تقديم خدمات اإلرشاد 
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الص س ، هط : هظه كمما زادت سصوات الابمة لدل الممشد ال ىب  واإلدارط والمشمف اتسم 

 التقويم لوااع اإلرشاد الص س  باإليجابية. 

( Modo, Sanni, Uwah:2013،Mogboساظ  يوواذوموابو وهجمل مودو و

ركزت دمى خدمات اإلرشاد والتوجيه بين المماذقين    المدارس الثاظوية   دراسة 

كاستماتيجية لمتعام  لتحسين األداء األكاديم . تألف مجتمع الدراسة من جميع ال ى     

المحمية هويوهكواويبول. لجم ديصة المدارس الثاظوية العامة    بمدية هويو، مص قة الحكومة 

الالبا. تم جمع البياظات باستادال البالثين تيميم استبيان مصرم  252الدراسة تكون من 

(. GCSAPAبعصوان " استبيان خدمات التوجيه واإلرشاد المدرس  و األداء األكاديم " 

ه ض  من هولئك وكش ت الصتيجة هن ال ى  ال ين است ادوا من خدمات اإلرشاد كان هداءذم 

ال ين لم يحيموا دميها.تمتالتو ية  بأظه يصبغ  هن يتم تزويد جميع المدارس بممشدين 

 محتم ين لمساددة ال ى .

( والت  هجميت    مقاالعة متموبوليان. سعت   Nkala, 2014دراسة ظكاال   

دداد ذ ه الدراسة ولى معم ة ولى هط مدل تقول خدمات التوجيه واإلرشاد المدرس  بإ

ال ى     المملمة الثاظوية لتحقي  التصمية االجتمادية والشايية واألكاديمية واتااال 

امارات مستصيمة  متوا قة مع ادرات والتياجات ك  والد مصهم. وتم اختيار المسح 

ن مجتمع الدراسة من  معمم تم تقسيم  150الالب و  6000الو    له ه الدراسة. تكو 

ديصة دشوااية البقية. شارك مئة الالب،  ى ين معمم وخمسة  دددذم ولى  ئات من خىل

٪ من المدارس الثاظوية    80مديمط مدارس  اظوية    الدراسة.وكش ت الدراسة هن 

مص قة مزيميكازط لم تت   بعد مع وزارة التعميم االبتداا  والثاظوط دمى تص ي  البمظامى. كما 

هو الكتب هو المما   الات اليمة مث    وجد هن ددل وجود معممين م ذمين هو المماجع

غمف اإلرشاد كاظت العواا  المايسية الت  تحول دون تص ي  خدمات التوجيه و اإلرشاد. 

كش ت الصتااى هيضا هن معرم ال ى  يجهمون وجود مث  ذ ه الادمات الت  يمكن هن تكون 

ل وتعاال  السبب المايس  الرت اع معدالت الجصوح، والتغيب دن المدرسة والكحو

المادرات والحم     سن المماذقة. وخميت الدراسة ولى هن الى  المملمة الثاظوية لم 

يست يدوا من البمظامى. وتشم  التو يات المقدمة ولى هن وزارة التعميم االبتداا  والثاظوط 

 .يصبغ  هن تو م الموارد الكا ية اب  الصرم    تص ي  بمظامى التوجيه واإلرشاد    المدارس 

 فرض البحث:

 البحث التال  :بعد االالىع دمى الدراسات السابقة همكن اشتقا   مض 

ال توجد  مو  الات داللة وليااية    تقويم خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  من وجهة 

 ظرم الممشدين تبعا  لصوع المدرسة  لكومية/هذمية(    المملمة الثاظوية بمحا رة جدة.
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 منهج البحث:

 استادل البالث المصهى الو    لإلجابة دن تساؤالت البحث، ليث يقول المصهى

الو    دمى جمع المعمومات والبياظات المتعمقة ب عالية خدمات التوجيه واإلرشاد من 

وجهة ظرم ممشدط ال ى  بالمملمة الثاظوية بمحا رة جدة، بغمض و  ها وتحميمها 

 وت سيم ظتااجها.   

 مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث من جميع الممشدين ال ىبيين بالمملمة الثاظوية الحكومية 

( ممشدا  الىبيا  و   وليااية اإلدارة العامة 152واألذمية بمحا رة جدة والبالغ دددذم  

 ذـ. 1436-ذـ1435لمتعميم    ال ي  الدراس  الثاظ  من العال الدراس  

 وصف خصائص مجتمع البحث :

تم تحديد خيااص مجتمع البحث    متغيم ظوع المدرسة. وبعد تحمي  االستباظات 

 ابة دميها، جاءت خيااص مجتمع البحث دمى الصحو التال : الت  تمت اإلج

 خيااص ه ماد مجتمع البحث (1جدول  
 النسبة المئوية التكرارات البدائل الخاصية

 نوع المدرسة

 %82.8 72 حكومية

 %17.2 15 أهلية

 %100 87 المجموع

حث ذم من ( هدىه يتضح هن غالبية ه ماد مجتمع الب1بالصرم ولى الجدول رام  

 %( .82.8( ممشدا  بصسبة  72العاممين    المدارس الحكومية ليث بمغ دددذم  

 أداة البحث:

لقياس  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد من وجهة ظرم ممشدط ال ى  بالمملمة 

الثاظوية بجدة اال البالث باستادال استباظة تهدف ولى تقويم  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد 

ارس المملمة الثاظوية من وجهة ظرم الممشدين ال ىبيين من ودداد    مد

 Regis,2008 ، دبارة    136( والت  تحتوط دمى  2006( وتمجمة  الزذماظ )

 ظساتها األ مية .

 م اال البالث بعمض هداة البحث دمى ددد من المحكمين المتاييين    المغة 

( 3يه الص س  والتمبوط.  اظرم الممح  رام:اإلظجميزية والمغة العمبية واإلرشاد والتوج

( دبارة بسبب 46ال ين هبدوا العديد من الممحوظات والمقتملات، وظتيجة ل لك تم ل ف  

ددل ارتباالها بموضوع البحث بدرجة مباشمة. وب لك ه بح ددد دبارات هداة البحث 

 ( دبارة تقيس  ى ة محاور ذ : 90 

 د ال ىب .ا( مكوظات خدمات التوجيه واإلرشا

  (  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب .

 ج( العوام  الم  مة دمى  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب .
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 و يما يم  ت يي  لممحاور الثى ة: 

المحور األول: مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب ، واد التول دمى خمسة  (1

 هاسال ذ :

 .6-1 قمات من  (6اسم السياسة: وخيص له   -

 .23-8(  قمة ذ  من 17اسم التا يط: وخيص له   -

 .43-26(  قمة ذ  من 18اسم تقييم االلتياجات: وخيص له   -

 .55-44(  قمة ذ  من 12اسم خدمات االستجابة: وخيص له   -

 .61-56(  قمات ذ  من 6اسم ورشاد األامان: وخيص له   -

(  قمة 12واإلرشاد ال ىب ، واد التول دمى  المحور الثاظ :  وااد خدمات التوجيه  (2

 .72-62من 

المحور الثالث: العوام  الم  مة دمى  عالية التوجيه واإلرشاد ال ىب ، واد التول  (3

 دمى هربعة هاسال تتمث     اآلت :

 .84-74(  قمة من 12اسم الموارد: وخيص له   -

ت اسم التدريب: وخيص له  قمة والدة دبارة دن س ال والد بس -

 .85استجابات محتممة  قمة رام

 .90-85(  قمات من 5اسم التوجه/ االتجاذات: وخيص له   -

، غيم موا   1وتتم اإلجابة دن األداة و   تدريى خماس    غيم موا   بشدة = 

 ، محايد 2=

، دادة =  3، هلياظا  = 2، ظادرا  = 1(، و هبدا  = 5، هوا   بشدة = 4، هوا   = 3= 

 (.  5، دااما  =  4

 تطبيق أداة البحث: 

 شم  ت بي  هداة البحث مجمودة من اإلجماءات دمى الصحو التال :

الحيول دمى خ ا  من جامعة الممك دبدالعزيز إلدارة التعميم بمحا رة جدة  بصين(  -

 لتسهي  مهمة البالث واإلالن بالت بي .

بي  هداة البحث دمى الحيول دمى الموا قة من ودارة التعميم بمحا رة جدة  بصين( لت  -

 ممشدط ال ى  بمدارس المملمة الثاظوية الحكومية واألذمية بمحا رة جدة.

ولى   Google Driveورسال هداة البحث  االستباظة( وليكتموظيا  ميممة دمى بمظامى  -

 جميع ه ماد مجتمع البحث.

( 30تم ت بي  هداة البحث دمى ديصة تجميبية من خارج ديصة البحث بمغ دددذا   -

 ممشدا  الىبيا  لمتحق  من مدل اظقمااية العبارات وتمثيمها لألبعاد ومىامتها.   
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 التكرارات والنسب المئوية لالستبانات الموزعة والمستردة( 2جدول )

 المستهدف
 االستباظات المستمدة اليالحة االستباظات الموزدة

 الصسبة العدد الصسبة العدد

 %57.2 87 %100 152 الممشد ال ىب 

( يتضح هن ددد االستباظات الموزدة دمى 2بالصرم ولى الجدول الساب  رام  

( استباظة مكتممة 87( استباظة، واد تم استمداد  152جميع ه ماد مجتمع البحث بمغ  

 %( من االستباظات الموزدة.57.5و الحة لمتحمي  تمث  ما ظسبته  

 صدق أداة البحث:

( باالدتماد دمى  د  المحكمين Regis,2008  لمتحق  من  د  األداة اال 

ليث اال بعمض هداة البحث دمى مجمودة من الابماء    دمم الص س التمبوط والتوجيه 

واإلرشاد ال ىب  والممشدين ال ىبيين بهدف التحق  من مىامة وارتباال العبارات 

مين ددل مىامتها بمحاور البحث.  م اال بح ف وودادة  ياغة العبارات الت  هبدل المحك

 ومصاسبتها.

ولمتحق  من  د  األداة    البحث الحال  اال البالث باالدتماد دمى هسموب  

  د  المحكمين واليد  ال مض ، وذما كما يم :

 صدق المحتوى. - أ

تم دمض هداة البحث دمى ددد من المحكمين المتاييين    المغة اإلظجميزية 

 Contentلص س  والتمبوط لمتحق  من  د  المحتول  والمغة العمبية واإلرشاد والتوجيه ا

Validity  2( دبارة غيم ممتب ة بموضوع البحث  ممح  46( ظتى دن اللك ل ف) 

 :صدق البناء الفرضي -ب

( تم االدتماد دمى الميقة Concurrent Validityلمتحق  من اليد  ال مض   

صوع من اليد  ال ط يهتم ( ذ ا الInternal Consistencyاالتسا  الداخم  لألداة 

ل( بأن ذصاك 2000بالتحق  من البصاء الصرمط لىستبيان. و   ذ ا اليدد هكد  دىل، 

هساليب ماتم ة يمكن التو   من خىلها ولى دالا  تتعم  بيد  التكوين ال مض  ومصها 

 .  لسا  معامىت االرتباال بين ك  دبارة من دبارات االستبيان والدرجة الكمية لك  محور

والجدول التال  يوضح ايم معامىت االرتباال بين العبارات والدرجة الكمية لممحور ال ط   

 تصتم  وليه.  

  



 Doi: 10.33850/ejev.2020.119047 علي سليمان أمحد الزهراني
 

 

118 

 قيم معامالت ارتباط بين العبارات والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه   (3جدول )

 المحور
رقم 

 العبارة

 قيمة

معامل 

 ارتباط

 المحور
رقم 

 العبارة

 قيمة

 معامل ارتباط
 المحور

رقم 

 العبارة

 قيمة

معامل 

 ارتباط

اد
ش

إلر
وا

ه 
جي

و
لت

 ا
ت

ما
خد

ت 
نا

كو
م

 

1 0.364** 

اد
ش

إلر
وا

ه 
جي

و
لت

 ا
ت

ما
خد

ت 
نا

كو
م

 

32 **0,584 
اد

ش
إلر

وا
ه 

جي
و
لت

 ا
ت

ما
خد

د 
ائ
فو

 
62 **0,634 

2 0.428** 33 **0,674 63 **0,702 

3 
581 ,0 

** 
34 **0,592 64 **0,524 

4 0.533** 35 **0,520 65 **0,713 

5 0,697** 36 **0,600 66 **0,802 

6 **0,692 37 **0,519 67 **0,755 

7 **0,447 38 **0,634 68 **0,808 

8 **0 ,690 39 **0,594 69 **0,695 

9 **0,626 40 **0,439 70 **0,793 

10 **0,571 41 **0,502 71 **0,725 

11 **0,405 42 **0,431 72 **0,807 

12 **0,369 43 **0,481 73 **0,493 

13 **0,548 44 **0,554 

اد
ش

إلر
وا

ه 
جي

تو
 ال

ت
ما

خد
ي 

 ف
رة

ؤث
لم

 ا
مل

وا
لع

ا
 

 0.860** المجموع

14 **0,418 45 **0,711 74 **0,543 

15 **0,459 46 **0,572 75 **0,648 

16 **0,362 47 **0,478 76 **0,602 

17 **0,483 48 **0,564 77 **0,644 

18 **0,385 49 **0,626 78 **0,698 

19 **0,385 50 **0,689 79 **0,721 

20 **0,594 51 **0,418 80 **0,596 

21 **0,480 52 **0,666 81 **0,613 

22 **0,530 53 **0,549 82 **0,650 

23 **0,546 54 **0,401 83 **0,579 

24 **0,333 55 **0,575 84 **0,510 

25 **0,426 56 **0,751 85 **0,537 

26 **0,573 57 **0,709 86 **0,624 

27 **0,549 58 **0,700 87 **0,617 

28 **0,459 59 **0,736 88 **0,627 

29 **0,439 60 **0,699 89 **0,485 

30 **0,426 61 **0,684 90 **0,131 

 0.911** المجموع 0.911** المجموع 0,573** 31

   0.01دالة دصد مستول داللة) 

( هدىه هن معامىت االرتباال بين ك  دبارة من دبارات 3يتضح من الجدول  

محاور هداة البحث الثى ة   محور مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد، محور  وااد خدمات 
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خدمات التوجيه واإلرشاد ( والدرجة الكمية التوجيه واإلرشاد، ومحور العوام  الم  مة    

(؛ مما 0.01لك  محور من ذ ه المحاور ممت عة، والات داللة وليااية دصد مستول داللة  

يدل دمى اوة التماسك الداخم  األمم يعكس درجة دالية من  د  التكوين ال مض  ألداة 

 يتها لمت بي . البحث، وبالتال   د  العبارات    اياس ما هددت من هجمه، و ىل

كما تم هيضا لسا  ايم معامىت االرتباال بين ك  محور من محاور البحث الثى ة 

 والدرجة الكمية ألداة البحث كما يتضح    الجدول هدظاه .

 قيم معامالت ارتباط محاور أداة البحث مع الدرجة الكلية  (4جدول )
 اة البحثبالدرجة الكمية ألد معام  ارتباال المحور المحور ل

 0.911 مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد 1

 0.860  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد 2

3 
العوام  الم  مة    خدمات التوجيه 

 واإلرشاد
0.911 

 **0.934 االرتباال الكم  ألداة البحث

   0.01دالة دصد مستول داللة) 

بين محاور البحث مع ( هدىه هن معامىت االرتباال 4يتضح من الجدول  

(؛ مما 0.01الدرجةالكمية ألداة البحث ممت عة، والات داللة وليااية دصد مستول داللة  

 يدل دمى اوة التماسك الداخم  ألداة البحث، و ىليتها لمت بي .

 :ثبات أداة البحث 

بحسا  معام  الثبات باستادال ( Regis,2008 لمتحق  من  بات البحث اال 

( ليث ايمة معام  ارتباال بيمسون Test-Retestوودادة ت بي  المقياس   هسمو  ت بي 

 والت  تشيم ولى هن هداة البحث تتمتع بثات دال.  0.89

والميقة التجزاة  و   البحث الحال  اال البالث بحسا  معام  هل ا كموظباخ

عامىت الصي ية باالدتماد دمى معام  سبيممان وبماون، والجدول التال  يبين ظتااى م

 الثبات.

 قيم معامل الثبات وفقا لمعاملي الفا كرونباخ والتجزئة النصفية   (5دول )ج

 ددد العبارات محاور هداة البحث
 معام  هل ا

  α ) 

 التجزاة الصي ية

-"معام  سبيممان

 بماون"

 0,85 0.96 61 مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد

 0,90 0.90 12  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد

العوام  الم  مة    خدمات التوجيه 

 واإلرشاد
17 0.89 0,84 

 0,89 0.972 90 الثبات الكم  ألداة البحث
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( هدىه هن ايم معامىت الثبات دالية وتدل دمى استقمار 5من الجدول   يتضح

.    0,96ولى  0,89الصتااى، ليث تماولت ايم معام  هل ا كموظباخ لممحاور الثى ة بين 

، كما يرهم الجدول هيضا  هن ايم معام  الثبات 0,97ن بمغ معام  الثبات لممقياس كك  لي

و   الميقة التجزاة الصي ية ممت عة هيضا  ليث تماولت ايم معام  سبيممان وبماون 

  0,89.    لين بمغت ايمة معام   بات المقياس كك  0,90ولى  0,84لممحاور الثى ة بين 

 :نتائج البحث ومناقشتها 

 بة الســـؤال األول: إجا

ا مدل  عالية هبعاد خدمات التوجيه لإلجابة دن الس ال األول، وال ط ظيه" م

واإلرشاد ال ىب  التالية السياسة، التا يط، تقييم االلتياجات، خدمات االستجابة، ورشاد 

ث بمحا رة جدة؟"،  قد اال البالاألامان(    مدارس المملمة الثاظوية الحكومية واألذمية 

بحسا  المتوس ات الحسابية واالظحماف المعيارط لك  دبارة من دبارات محور مكوظات 

خدمات التوجيه واإلرشاد، وك لك المتوسط العال لجميع دبارات المحور والت  يبمغ دددذا 

 ( دبارة. والجدول التال  يبين اللك. 61 

ات أفراد مجتمع البحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجاب (7جدول )

حول المحور الفرعي األول )سياسة الوزارة( من محاور فعالية مكونات خدمات التوجيه 

 ( عبارات6عدد العبارات ) -واإلرشاد الطالبي 

 العــــــــــــــبارات ل
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

1 
سة ولزامية لادمات التوجيه لدل وزارة التعميم سيا

 واإلرشاد ال ىب .
 موا   بشدة 1 0.944 4.39

2 
توضح سياسة اإلرشاد والتوجيه ال ىب  ايمة 

 ومكاظة خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب .
 موا   بشدة 4 0.908 4.26

3 
تشمح سياسة اإلرشاد والتوجيه بالمدارس هذداف 

 خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب .
 موا   بشدة 3 0.844 4.33

4 
سياسة وتعميمات التوجيه واإلرشاد يتم  همها 

 بسهولة من اب  الممشدين ال ىبيين
 موا   بشدة 2 0.984 4.33

5 
سياسة وتعميمات التوجيه واإلرشاد يتم  همها 

 بسهولة من اب  المعممين
 موا   5 1.181 3.36

6 
سياسة وتعميمات التوجيه واإلرشاد يتم  همها 

 سهولة من اب  ال ى ب
 محايد 6 1.146 3.01

 موا   3.95 متوسط المحور ال مد    سياسة الوزارة (

( هدىه يتضح هن استجابات ه ماد مجتمع البحث لول المحور 7من الجدول  

ال مد   سياسة الوزارة( تقع     ئة "موا  " ليث بمغ المتوسط العال لىستجابات 

ى موا قة الممشدين ال ىبيين دمى هظه يتم ت بي  سياسة وزارة (،األمم ال ط يدل دم3,95 
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التعميم المتعمقة    مجال التوجيه واإلرشاد بالمدارس. كما يتضح هن متوس ات استجابات 

(. واد 4,39( و    3,01مجتمع البحث دمى دبارات ذ ا المحور ال مد  تماولت بين  

ية لادمات التوجيه واإلرشاد ال ىب " التمت دبارة "لدل وزارة التعميم سياسة ولزام

(مما يدل دمى الموا قة وبشدة دمى اللك، تى اللك 4.39الممتبة األولى بمتوسط لساب  بمغ  

   الممتبة الثاظية دبارة" سياسة وتعميمات التوجيه واإلرشاد يتم  همها بسهولة من اب  

دمى الموا قة وبشدة، هما  ( مما يدل ك لك4.33الممشدين ال ىبيين" بمتوسط لساب  بمغ  

الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب دبارة" تشمح سياسة اإلرشاد والتوجيه بالمدارس هذداف 

( كاظت موا قة 4.33خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب " والت  بمغ متوس ها الحساب  

مة مجتمع البحث بشدة دمى اللك، هما دبارة" توضح سياسة اإلرشاد والتوجيه ال ىب  اي

ومكاظة خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب "   حققت الممتبة المابعة بمتوسط لساب  بمغ 

( وهوضحت ك لك هظمجتمع البحث يوا   وبشدة دمى اللك، كما بمغ المتوسط 4.26 

الحساب  لعبارة" سياسة وتعميمات التوجيه واإلرشاد يتم  همها بسهولة من اب  المعممين" 

الاامسة بموا قة مجتمع البحث، وهخيما  و   الممتبة السادسة ( ليتيدر الممتبة 3.36 

تبمز دبارة "سياسة وتعميمات التوجيه واإلرشاد يتم  همها بسهولة من اب  ال ى " 

 ( والت  تدل دمى ليادية مجتمع البحث    اإلجابة دمى اللك. 3.01بمتوسط لساب  بمغ  

ن بيياغة الا ة( تم لسا  ولتحديد  عالية اسم  التا يط ـ األشااص المعصيي

المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع البحث لجميع 

 ( دبارات، والجدول التال  يوضح الصتااى.6العبارات والت  يبمغ دددذا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث ( 8جدول )

األشخاص المعنيين بصياغة الخطة( من محاور  –ر الفرعي الثاني)التخطيط حول المحو

 ( عبارات6عدد العبارات )-فعالية مكونات خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

العبارات لسب 

 المتوسط

رجة د

 الموا قة

7 
مدل القيال بعم  خ ة لادمات التوجيه واإلرشاد 

 بداية ك  سصة
 دااما   ----- 0.649 4.63

8 
األشااص 

ال ين تشممهم 

خ ة التوجيه 

واإلرشاد 

 بالمدرسة

 دااما   1 0,869 4,32 مديم المدرسة

 غالبا   3 0,942 3,79 المعممون 9

 غالبا   4 1,204 3,39 الوالدان 10

 غالبا   2 1,222 3,86 ال ى  11

 هلياظا   5 1,319 3,25 هخياايو اليحة الص سية 12

 دااما   4.34 متوسط المحور ال مد  الثاظ 
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( هدىه يتضح من استجابات ه ماد مجتمع البحث هظه يتم دااما  القيال 8من الجدول  

المتوسط الحساب  بعم  خ ة لادمات التوجيه واإلرشاد    بداية ك  سصة ليث بمغت ايمة 

 (. 4.63لها  

هما بالصسبة لألشااص المعصيين بيياغة خ ة التوجيه واإلرشاد    المدرسة  قد 

تبين هن مديم المدرسة يعصى دااما  بيياغة خ ة التوجيه واإلرشاد ليث بمغ المتوسط 

 (3,86( ويميه ال ى  بدرجة موا قة "غالبا " وبمتوسط لساب  يبمغ  4,32الحساب  له  

،  م يأت  بعد اللك  3,79 م المعممون بدرجة موا قة "غالبا " هيضا  و بمتوسط لساب  يبمغ 

( وبدرجة موا قة "غالبا "، وهلياظا  هخياايو اليحة 3,39الوالدان بمتوسط لساب  يبمغ  

ولتحديد  عالية اسم  التا يط ـ ما تتضمصه خ ة ( درجة. 3,25الص سية بمتوسط يبمغ  

رشاد بالمدرسة( تم لسا  المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية التوجيه واإل

( دبارات، والجدول 12الستجابات ه ماد مجتمع البحث لجميع العبارات والت  يبمغ دددذا  

 التال  يوضح الصتااى.

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث ا( 9جدول )

ما تتضمنه خطة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة(  –ر الفرعي الثالث )التخطيط حول المحو

 ( عبارة12عدد العبارات )-من محاور فعالية مكونات خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

العبارات 

ب لس

 المتوسط

 درجة الموا قة

13 

ما تتضمصه 

خ ة التوجيه 

واإلرشاد 

 بالمدرسة

 دااما   3 0,696 4,53 هظش ة توجيه وورشاد

 دااما   6 0,846 4,45 جمسات ورشادية   ية مع ال ى  14

 غالبا   1 0,634 4,69 ورشاد  مدط 15

 غالبا   11 0,849 3,64 اضايا ودارية 16

17 
دين / وكاالت الددم مقابمة مع الوال

  جمادات(
 غالبا   9 0,964 3,98

 دااما   2 0,756 4,59 ورشاد 18

 دااما   4 0,745 4,49 المست يدون من الادمة 19

 غالبا   10 0,849 3,98 هشااص إلظجاز الادمة. 20

 دااما   5 0,745 4,48 هدوار الممشد ال ىب  21

 غالبا   8 0,958 4,11 الوات الواجب ود اؤه لك  مهمة 22

23 
األساليب الت  يصبغ  هن تستعم  لتقديم 

 خدمات التوجيه واإلرشاد
 دااما   7 0,844 4,33

24 
خدمة التوجيه واإلرشاد ال ىب  بدون خ ة تكون غيم 

  ادمة
 موا   -- 1.445 4.13

 دااما   4.21 متوسط المحور ال مد  الثالث

( هدىه هن متوس ات استجابات مجتمع البحث دمى دبارات القسم 9من الجدول  

وذ  تمث  بيورة دامة  3,64و  4,69الثاظ  من المحور ال مد  الثاظ  تتماوح بين  
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دمى هن ت بي  ما تتضمصه خ ة التوجيه واإلرشاد يتم دااما . واد التمت دبارة "ورشاد 

( بدرجة موا قة "دااما "، تى اللك    4,69بمغ    مدط" الممتبة األولى بمتوسط لساب 

( بدرجة موا قة "دااما "، هما 4,59الممتبة الثاظية دبارة" ورشاد" بمتوسط لساب  بمغ  

الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب دبارة" هظش ة توجيه وورشاد" والت  بمغ متوس ها 

يدون من الادمة"   حققت ( بدرجة موا قة "دااما "، هما دبارة" المست 4,53الحساب  

( بدرجة موا قة "دااما "، كما بمغ المتوسط 4,49الممتبة المابعة بمتوسط لساب  بمغ  

( ليتيدر الممتبة الاامسة بدرجة موا قة 4,48الحساب  لعبارة" هدوار الممشد ال ىب "  

بمتوسط "دااما "، و   الممتبة السادسة تبمز دبارة " جمسات ورشادية   ية مع ال ى " 

( بدرجة موا قة "دااما ". ولمت    الممتبة السابعة دبارة" األساليب 4,45لساب  بمغ  

( 4,33الت  يصبغ  هن تستعم  لتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد" بمتوسط لساب  بمغ  

بدرجة موا قة "دااما ". وتحت  دبارة " الوات ال ط يجب هن يع ى لك  مهمة" الممتبة 

( و بدرجة موا قة "غالبا "  م تم  اللك دبارة" مقابمة مع 4,11لساب  بمغ  الثامصة بمتوسط 

( و بدرجة 3,98الوالدين / وكاالت الددم  جمادات(" الممتبة التاسعة بمتوسط لساب  بمغ 

موا قة "غالبا ". و جاءت دبارة " هشااص إلظجاز الادمة"    الممتبة ما اب  األخيمة 

جة موا قة "غالبا " و   الممتبة األخيمة لمت دبارة" ( بدر3,64بمتوسط لساب  بمغ  

 ( بدرجة موا قة "غالبا ".3,64اضايا ودارية" بمتوسط لساب  بمغ  

كما هبدل مجتمع البحث موا قته دمى هن خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  

( درجة.وبمغ 4,13بالمدرسة بدون خ ة تكون غيم  ادمة بمتوسط لساب  بمغت ظسبته  

( األمم ال ط يدل دمى هظه 4,21ط استجابات مجتمع البحث دمى بعد التا يط كك   متوس

 يتم دااما  التا يط لادمات التوجيه واإلرشاد بالمدارس.

التياج األ ماد من الادمة( تم لسا  المتوس ات -ولتحديد  عالية اسم  تقييم االلتياجات 

جتمع البحث لجميع العبارات والت  يبمغ الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد م

 ( دبارات، والجدول التال  يوضح الصتااى.4دددذا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث ( 10جدول )

احتياج األفراد من الخدمة( من محاور -حول المحور الفرعي الثالث )تقييم االحتياجات

 ( عبارات4عدد العبارات ) -ت خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي فعالية مكونا
تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

25 
تقييم االلتياجات جزء مكم  لادمات التوجيه 

 واإلرشاد
4.31 1.270 -- 

موا   

 بشدة

 غالبا   2 1,021 3,93 المعممونتقييم  26
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االلتياجات  27

 لك  من ...
 غالبا   3 1,107 3,72 الوالدان

 دااما   1 0,925 4,34 ال ى  28

( هدىه يتضح هن مجتمع البحث "موا   بشدة" دمى هن تقييم 10من الجدول  

 ( درجة.4,21صسبة بمغت  االلتياجات جزء مكم  لادمات التوجيه واإلرشاد ب

واد كان متوسط وستجابات مجتمع البحث لول محور تقييم  الادمات  يما ياتص 

بمدل وسهال خدمات التوجيه واإلرشاد بتقييم االلتياجات لك  من األشااص المضمصة 

   االستباظة كاظت ما بين دااما  وغالبا  بصسب  28-26هسماءذم    العبارات من رام 

، ليث الت  تقييم االلتياج ل ى  الممتبة األولى بمتوسط 3,72-4,34 تتماوح بين

( 3,93( وبدرجة موا قة "دااما "،تىذاالمعممول بمتوسط لساب  بمغ  4,34لساب  بمغ 

( وبدرجة موا قة 3,72وبدرجة موا قة "غالبا "، وهخيما  الوالدان بمتوسط لساب  بمغ  

 "غالبا  هيضا .

مدل ايال األشااص بإجماء تقييم -الية اسم  تقييم االلتياجاتولتحديد  ع          

االلتياجات( تم لسا  المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد 

( دبارات، والجدول التال  يوضح 6مجتمع البحث لجميع العبارات والت  يبمغ دددذا  

 الصتااى.

رافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث المتوسطات الحسابية واالنح( 11جدول )

مدى قيام األشخاص بإجراء تقييم  -حول المحور الفرعي الثالث )تقييم االحتياجات

عدد العبارات  -( من محاور فعالية مكونات خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي االحتياجات

 ( عبارات6)
تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 ــــــباراتالعــــــــ البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

29 

مدل ايال 

األشااص 

بإجماء تقييم 

 االلتياجات

 دااما   2 0,597 4,69 ممشدو ال ى 

30 
مصسقو الممشدين 

 ال ىبيين
 دااما   1 1,006 4,81

 غالبا   5 1,136 3,40 ال ى  31

 هلياظا   6 1,039 3,03 لدانالوا 32

 غالبا   3 0,842 3,99 مديم المدرسة 33

 غالبا   4 0,985 3,55 المعممون 34

( هدىه يتضح هن متوس ات وستجابات مجتمع البحث لول 11من الجدول  

محور تقييم  الادمات  يما ياتص بمدل ايال األشااص المضمصة هسماءذم    العبارات 

ستباظة بإجماء تقييم االلتياجات من خدمات التوجيه واإلرشاد    اال 34-29من رام 

،  قد ل     الممتبة األولى 3,40-4,81تماولت ما بين دااما  وغالبا  بصسب تتماوح بين 



 م2020 أكتوبر(  15العدد )    -اجمللد الرابع                                  ية النوعيةاجمللة العربية للرتب

 

 

125 

 يما ياتص بمدل القيال بإجماء تقييم االلتياجات " مصسقو الممشدين ال ىبيين" بمتوسط 

ا "، جاء    الممتبة الثاظية " ممشدو ال ى " ( وبدرجة موا قة "داام4,81لساب  بمغ  

( وبدرجة موا قة"دااما "، هدقبها    الممتبة الثالثة مديم 4,69بمتوسط لساب  بمغ 

( وبدرجة موا قة"غالبا "، و   الممتبة المابعة ل  3,99المدرسة بمتوسط لساب  بمغ  

و   الممتبة الاامسة  ( وبدرجة موا قة "غالبا "،3,55"المعممون" بمتوسط لساب  بمغ 

( وبدرجة موا قة"غالبا "، 3,40وما اب  األخيمة بمز "ال ى " بمتوسط لساب  بمغ 

وهخيما  و   الممتبة السادسة يُشغ  "الوالدان" "هلياظا " بتقييم االلتياجات وبمتوسط 

 (.   3,03لساب  بمغ 

تياجات( تم لسا  المتوس ات هساليب تقييم االل-ولتحديد  عالية اسم  تقييم االلتياجات    

الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع البحث لجميع العبارات والت  يبمغ 

 ( دبارات، والجدول التال  يوضح الصتااى.9دددذا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع   (12جدول )

( من أساليب تقييم االحتياجات-الثالث )تقييم االحتياجات البحث حول المحور الفرعي

 ( عبارات9عدد العبارات ) -محاور فعالية مكونات خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 
تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 لموا قةا

35 

هساليب تقييم 

 االلتياجات

 دااما   1 0,881 4,39 المقابىت

 غالبا   5 1,109 3,71 االستباظات 36

 هلياظا   9 1,220 2,90 االختبارات المقصصة 37

 هلياظا   7 1,198 3,33 اواام المهارات/ االذتمامات 38

 هلياظا   8 1,239 3,24 مقاييس تقييم/ تقديم السموك 39

 دااما   2 0,796 4,38 ظتااى ظهاية العال لم ى  40

 غالبا   4 1,056 4,05 سجىت ال الب / الجمعيات 41

42 
الحوارات غيم المسمية مع 

 ال ى 
 دااما   3 0,742 4,28

43 
العيف ال ذص  مع ال ى / 

 المعممين
 غالبا   6 0,941 3,63

 غالبا   4.13 متوسط بعد تقييم االلتياجات

( هدىه هن متوس ات استجابات مجتمع البحث دمى دبارات 12لجدول  من ا

واد تيدر هسمو  "  4,39و  2,90القسم الثالث من المحور األول تتماوح بين 

( 4,39المقابىت" الممتبة األولى من هساليب تقييم االلتياجات بمتوسط لساب  بمغ  

دبارة" ظتااى ظهاية العال لم ى " بدرجة موا قة "دااما "، تى اللك    الممتبة الثاظية 



 Doi: 10.33850/ejev.2020.119047 علي سليمان أمحد الزهراني
 

 

126 

( بدرجة موا قة "دااما "، هما الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب 4,38بمتوسط لساب  بمغ  

( بدرجة 4,28دبارة" الحوارات غيم المسمية مع ال ى " والت  بمغ متوس ها الحساب  

بة المابعة بمتوسط موا قة "دااما "، هما دبارة" سجىت ال الب / الجمعيات"   حققت الممت

( بدرجة موا قة "غالبا "، كما بمغ المتوسط الحساب  لعبارة" االستباظات" 4,05لساب  بمغ  

( ليتيدر الممتبة الاامسة بدرجة موا قة "غالبا "، و   الممتبة السادسة تبمز 3,71 

( بدرجة 3,63دبارة " العيف ال ذص  مع ال ى / المعممين" بمتوسط لساب  بمغ  

قة "غالبا ". ولمت    الممتبة السابعة دبارة" اواام المهارات/ االذتمامات" بمتوسط موا 

( بدرجة موا قة "هلياظا ". وتحت  دبارة " مقاييس تقييم/ تقديم السموك" 3,33لساب  بمغ  

( و بدرجة موا قة "هلياظا " ، و   الممتبة 3,24الممتبة الثامصة بمتوسط لساب  بمغ  

( بدرجة 2,90ة لمت دبارة" االختبارات المقصصة" بمتوسط لساب  بمغ  التاسعة واألخيم

 موا قة "هلياظا ".

( 4,13وبمغ متوسط استجابات مجتمع البحث دمى بعد تقييم االلتياجات كك   

األمم ال ط يدل بيورة دامة دمى وجماع مجتمع البحث بالغالبية دمى تقييم االلتياجات من 

 لمدارس الحكومية واألذمية بمحا رة جدة. خدمات التوجيه واإلرشاد با

خدمات االستشارة( تم لسا  المتوس ات -ولتحديد  عالية اسم  خدمات االستجابة          

الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع البحث لجميع العبارات والت  يبمغ 

 ( دبارات، والجدول التال  يوضح الصتااى.3دددذا  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع   (13ل )جدو

خدمات االستشارة( من محاور -البحث حول المحور الفرعي الرابع )خدمات االستجابة

 ( عبارات3عدد العبارات ) -فعالية مكونات خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي 
تمتيب 

لسب 

 االستباظة

 ــــباراتالعــــــــــ القسم
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

44 

خدمات 

 االستشارة

المعمومات التمبوية مث  

 مهارات الدراسة
 دااما   1 0,701 4,37

45 

المعمومات الشايية/ 

االجتمادية مث  تكوين 

 العىاات مع اآلخمين

 غالبا   2 0,928 4,10

46 
مهصية/ الوظي ية المعمومات ال

 مث  اختيار المهن المصاسبة
 غالبا   3 0,897 4,09

( هدىه يتضح هن المتوسط الحساب  لعبارات اسم المعمومات    13من الجدول  

المحور ال مد  المابع من محاور مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  وال ط 

من  ئة "غالبا  "    درجة ض 4,09-4,37يتمحور لول خدمات االستجابة تماوح بين 
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الموا قة. واد بمغ المتوسط الحساب  لعبارة "المعمومات التمبوية مث  مهارات الدراسة" 

( بدرجة موا قة " دااما " ، تمتها    الممتبة الثاظية "المعمومات الشايية/ 4,37 

ة (    درج4,10االجتمادية مث  تكوين العىاات مع اآلخمين" بمتوسط لساب  ادره  

موا قة" غالبا "  ،  م جاء    الممتبة األخيمة "المعمومات المهصية/ الوظي ية مث  اختيار 

 درجة وبموا قة غالبية ه ماد مجتمع البحث.   4,09المهن المصاسبة" بصسبة بمغت 

بمظامى التوجيه وتقديم الادمات( تم لسا   -ولتحديد  عالية اسم  خدمات االستجابة          

الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع البحث لجميع  المتوس ات

 ( دبارات، والجدول التال  يوضح الصتااى.9العبارات والت  يبمغ دددذا  

المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع البحث  (14جدول  

بمظامى التوجيه وتقديم الادمات( من  -لول المحور ال مد  المابع  خدمات االستجابة

 ( دبارات9ددد العبارات   -محاور  عالية مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  
التمتيب 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

التمتيب 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

 - 0.693 4.43 وجيه  لم مبة الجددمدرست  لديها بمظامى ت 47
موا   

 بشدة

48 

خدمات 

 التوجيه

تسادد ال ى     تعمم المهارات 

 الدراسية
 غالبا   3 0,780 4,14

 غالبا   4 0,846 4,13 تسادد ال ى     اختيار المهصة 49

 غالبا   7 1,060 3,94 تقدل المعممين لم ى  الجدد 50

51 
ية تشمح مصهى المملمة الثاظو

 لم ى 
 غالبا   6 1,103 3,94

 دااما   2 1,009 4,31 ت مع ال ى  دمى البيئة المدرسية 52

 غالبا   5 0,958 4,03 تصرم األيال الم تولة 53

54 
تزود بم ويات تمبوية لتىمي  

 المملمة االبتدااية وآباءذم
 دااما   1 0,891 4,37

55 
تددو ال ى  السابقين لتوجيه 

 متحقين لديثا  ال ى  الم
 غالبا   8 1,255 3,65

 دااما   4.21 متوسط بعد خدمات االستجابة

( هدىه تتضح موا قة مجتمع البحث بشدة دمى وجود بمظامى 14من الجدول  

 (. 4,43توجيه  لم مبة الجدد بمتوسط لساب  لىستجابات بمغ  

،  تماولت  55 – 48هما ما يتعم  بتقديم الادمات الم كورة    ال قمات من 

، واد تيدرت دبارة" تزود 4,37و  3,65متوس ات استجابات مجتمع البحث بين 

بم ويات تمبوية لتىمي  المملمة االبتدااية وآباءذم " الممتبة األولى من خدمات التوجيه 
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( بدرجة موا قة "دااما "، تى اللك    الممتبة الثاظية 4,37المقدمة بمتوسط لساب  بمغ  

( بدرجة موا قة 4,31ال ى  دمى البيئة المدرسية " بمتوسط لساب  بمغ   دبارة" ت مع

"دااما "، هما الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب دبارة" تسادد ال ى     تعمم المهارات 

( بدرجة موا قة "غالبا "، هما دبارة" تشمح 4,14الدراسية " والت  بمغ متوس ها الحساب  

( 3,94  "   حققت الممتبة المابعة بمتوسط لساب  بمغ  مصهى المملمة الثاظوية لم ى

بدرجة موا قة "غالبا "، كما بمغ المتوسط الحساب  لعبارة" تقدل المعممين لم ى  الجدد " 

( ليتيدر الممتبة الاامسة بدرجة موا قة "غالبا "، ، و   الممتبة السادسة واألخيمة 3,94 

يه ال ى  الممتحقين لديثا  " بمتوسط لساب  بمغ لمت دبارة" تددو ال ى  السابقين لتوج

 ( بدرجة موا قة "هلياظا ".  3,65 

( األمم 4,21وبمغ متوسط استجابات مجتمع البحث دمى بعد خدمات االستجابة كك         

ال ط يدل دمى هظه يتم دااما  تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد بالمدرسة بشقيها   خدمات 

 التوجيه (. االستشارة وخدمات 

ولتحديد  عالية اسم  ورشاد األامان( تم لسا  المتوس ات الحسابية واالظحما ات        

( دبارات، 6المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع البحث لجميع العبارات والت  يبمغ دددذا  

 والجدول التال  يوضح الصتااى.

الستجابات أفراد مجتمع البحث  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (15جدول )

حول المحور الفرعي الخامس )إرشاد األقران( من محاور فعالية مكونات خدمات التوجيه 

 ( عبارات6عدد العبارات ) -واإلرشاد الطالبي 
تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

 العبارات

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

56 

بعد ورشاد 

 األامان

تعميف ال ى  الجدد بمحي هم 

 التعميم 
 غالبا   2 1,236 3,72

 غالبا   3 1,266 3,51 االستماع لألامان ال ين لديهم ام  57

58 
التعميف بال ى  الوط المشاك  

 وتحويمهم لمممشدين بالمدرسة
 غالبا   1 1,259 3,79

59 
امان دن  يموس ظقص تعميم األ

 المصادة / اإليدز
 هلياظا   6 1,418 2,99

60 
االدتصاء باألامان المصعزلين/ 

 المصسحبين
 هلياظا   5 1,385 3,32

61 

تا يف دبء العم  دمى ممشدط 

المدرسة من خىل مساددة ال ى  

    المشاك  البسي ة

 غالبا   4 1,395 3,44

 ا  غالب 3.44 متوسط بعد ورشاد األامان

( هدىه يتضح ات ا  مجتمع البحث دمى هظه غالبا  يتم ورشاد 15من الجدول  

(. واد تيدرت دبارة" 3,44اإلامان بالمدرسة ليث بمغت ايمة متوسط االستجابات  
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التعميف بال ى  الوط المشاك  وتحويمهم لمممشدين بالمدرسة " الممتبة األولى    البعد 

موا قة " غالبا  "، تى اللك    الممتبة الثاظية دبارة"  ( بدرجة3,79بمتوسط لساب  بمغ  

( بدرجة موا قة " 3,72تعميف ال ى  الجدد بمحي هم التعميم  " بمتوسط لساب  بمغ  

غالبا  "، هما الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب دبارة" االستماع لألامان ال ين لديهم ام  " 

وا قة "غالبا "، هما دبارة" تا يف دبء ( بدرجة م3,51والت  بمغ متوس ها الحساب  

العم  دمى ممشدط المدرسة من خىل مساددة ال ى     المشاك  البسي ة "   حققت 

( بدرجة موا قة "غالبا "، كما بمغ المتوسط 3,44الممتبة المابعة بمتوسط لساب  بمغ  

تيدر الممتبة ( لي3,32الحساب  لعبارة" االدتصاء باألامان المصعزلين/ المصسحبين "  

الاامسة بدرجة موا قة " هلياظا  "، ، و   الممتبة السادسة واألخيمة لمت دبارة" تعميم 

( بدرجة موا قة 2,99األامان دن  يموس ظقص المصادة / اإليدز " بمتوسط لساب  بمغ  

 "هلياظا .

كما تماولت متوس ات استجابات مجتمع البحث دمى دبارات المحور ال مد  

. واد هخ ت دبارة 3,79-2,99محور مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد من  الاامس من

والت  تصص دمى هن هسمو  "تعميم األامان دن  يموس ظقص المصادة / اإليدز"  59رام 

 ( ها  ظسبة متوسط لساب .2,99يتم تص ي ه هلياظا  ليث بمغت ايمة متوس ه  

 األول دمى الصحو التال :  و   ضوء ما سب  يمكن لمبالث تمايص وجابة الس ال      

المتوس ات الحسابية الستجابات ه ماد مجتمع البحث لول محور  عالية (  16جدول   

 مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب 

 متوسط االستجابات القسم المحور

  عالية المكوظات

 3.95 ه( سياسة وزارة التعميم

 4.21  ( التا يط

 4.13 ج( تقييم االلتياجات

 4.21 د( خدمات االستجابة

 3.44 ذـ( ورشاد األامان

 3.96 المتوسط العال لمحور المكوظات

( هدىه هن المتوسط العال الستجابات مجتمع البحث لمحور 16يتضح من الجدول  

( مما 3.95 عالية مكوظات خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب    اسم سياسة وزارة( بمغ  

تهم دمى ت بي  سياسة وزارة التعميم، كما بمغ المتوسط العال لقسم التا يط يدل دمى موا ق

( مما يدل دمى هن مجتمع البحث يقول بت بيقه 4.21لادمات التوجيه واإلرشاد بالمدارس  

( األمم ال ط يدل دمى هظه يتم 4,13دااما، وبمغ المتوسط العال لقسم تقييم االلتياجات  

( ما يشيم ولى هظه 4.21سط العال لقسم تقديم خدمات االستجابة  غالبا ،    لين بمغ المتو
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( مما ي كد 3.44يتم تص ي ه دااما ، هما اسم ورشاد اإلامان بالمدرسة  بمغ متوس ع العال  

دمى هظه يتم ت بيقه غالبا ، كما بمغ المتوسط العال الستجابات مجتمع البحث لجميع دبارات 

( بمغ 61جيه واإلرشاد ال ىب  والت  بمغ دددذا  محور  عالية مكوظات خدمات التو

( مما يدل دمى موا قة ه ماد مجتمع البحث دمى ت بيقه    مدارس المملمة الثاظوية 3.96 

 بمحا رة جدة. 

مما تقدل يتبين هن ذ ه الصتيجة اد ات قت مع ظتااى العديد من الدراسات السابقة مث  

ة خدمات التوجيه واإلرشاد، ومع دراسة رجيز ل ( من ليث  عالي1992دراسة الحمالشة  

(  يما ياتص بال مو  بين اإلرشاد ال ىب  والادمات المقدمة لم ى  Regisل،  2006 

وك لك تأ يم السياسات التعميمية دمى الك اءة المهصية لمممشدين.كما ات قت مع دراسة 

الممشدين. دراسة مودو ه(    وااع تقديم خدمات اإلرشاد ال ىب  ليالح 1432الهزازط  

( هت قت معها ك لك    Modo ,Sanni , Uwah:2013 ،Mogboوساظ  يوواذوموابو  

مدل است ادة ال ى  من خدمات اإلرشاد من اب  الممشدين المحتم ين. وضا ة ولى ما سب  

( معها    مدل است ادة ال ى  من   Nkala 2014دراسة ظكاال   ،  قد ات قت هيضا  

 وجيه واإلرشاد.خدمات الت

و يمكن ت سيم الصتيجة السابقة بمدل تأ يم هاسال محور مكوظات خدمات التوجيه 

واإلرشاد ال ىب  بما التواه من معمومات وهساليب و صيات مستمدة من و يقة اإلرشاد 

والتوجيه اليادرة من وزارة التعميم    اياس مدل  عالية مكوظات خدمات التوجيه 

التالية   السياسة، التا يط، تقييم االلتياجات، خدمات االستجابة، ورشاد واإلرشاد ال ىب  

 األامان( المقدمة ل ى  المملمة الثاظوية الحكومية واألذمية بمحا رة جدة.

 إجابة الســـؤال الثاني: 

لإلجابة دن  الس ال الثاظ ، وال ط ظيه" ما هبمز  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد 

ة    مدارس المملمة الثاظوية من وجهة ظرم ممشدط ال ى  بمحا رة ال ىب  المقدم

 جدة " ؟

تم لسا  المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع 

البحث دمى دبارات محور  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب ،  م رتبت العبارات 

 لازتها.  والجدول التال  يبين الصتااى.   تصازليا     ضوء المتوس ات الحسابية الت 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث ( 17جدول )

 ( عبارة12عدد العبارات ) -حول محور فوائد خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
توسط الم

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 المتوسط

 درجة

 الموا قة

62 

مدل وظجاز 

 وااد خدمات 

التوجيه 

واإلرشاد 

 ال ىب 

 دااما   9 0,612 4,37 دادات دراسية محس صة

 دااما   7 0,559 4,40 استادال همث  لموات 63

 دااما   8 0,536 4,39 وظجاز هكاديم / دراس  64

 دااما   3 0,547 4,48 تحسين السموك الي   65

 دااما   2 0,503 4,51 اتجاه ويجاب  ظحو المدرسة 66

 دااما   5 0,520 4,43 تقمي  ام  ال ى  67

 دااما   1 0,546 4,64 خم   ورة ويجابية دن ال ات 68

 دااما   11 0,664 4,24 معم ة بكي ية التقديم لموظي ة 69

 دااما   10 0,680 4,29 الماتم ة معم ة بالمهن 70

 دااما   6 0,561 4,41  هم ال ى  ألظ سهم 71

 دااما   4 0,545 4,45 تأسيس بيئة مدرسية آمصة 72

 ممتازة -- 0.764 4.30 تقييم الممشد لمادمات الت  يقدمها لم ى  73

 دااما   4.40 المتوسط العال لمحور ال وااد

وس ات استجابات مجتمع البحث دمى دبارات ( هن مت17يتضح من الجدول  

وذ  تمث  بيورة  4,64و   4,24 وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  تتماوح بين 

دامة ديمومة وظجاز  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد بالمدرسة. واد التمت  اادة "خم  

ى اللك    (، ت4.64 ورة ويجابية دن ال ات" الممتبة األولى بمتوسط لساب  بمغ  

(، هما الممتبة 4.51الممتبة الثاظية  اادة" اتجاه ويجاب  ظحو المدرسة" بمتوسط لساب  بمغ  

الثالثة  كاظت من ظييب  اادة" تحسين السموك الي  " والت  بمغ متوس ها 

(، هما  اادة" تأسيس بيئة مدرسية آمصة "   حققت الممتبة المابعة بمتوسط 4,48الحساب  

( 4,43(، كما بمغ المتوسط الحساب  ل اادة" تقمي  ام  ال ى  "  4,45لساب  بمغ  

ليتيدر الممتبة الاامسة، تبعه    التمتيب السادس  اادة" هم ال ى  ألظ سهم" بمتوسط 

(  اادة" االستادال األمث  4,40(، لمت بعده وبمتوسط لساب  بمغ  4,41لساب  بمغ 

لممتبة الثامصة  اادة "اإلظجاز األكاديم / الدراس  " لموات "   الممتبة السابعة، تمتها    ا

(، لمت بعدذا    الممتبة العاشمة  اادة" معم ة بالمهن 4,39بمتوسط لساب  بمغ  

(، وهخيما  و   الممتبة الحادية دشمة تبمز  اادة 4,29الماتم ة" بمتوسط لساب  بمغ  

 (. 4,24"المعم ة بكي ية التقديم لموظي ة " بمتوسط لساب  بمغ  
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ويمل الممشدون ال ىبيون هظهم متميزون    تقييم الادمات الت  يقدموظها 

 ( ".  4,30لم ى  ليث بمغ المتوسط الحساب  لىستجابات  

وبي ة دامة  إن المهط السااد أل ماد مجتمع البحث لول  وااد خدمات التوجيه 

 (.4,40ستجابات  واإلرشاد تقع     ئة "دااما " ليث بمغ المتوسط العال لى

وتت   ظتااى محور  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب     ذ ا البحث مع  

ل( لول هذمية العم     مجاالت اإلرشاد الماتم ة، وضا ة 2004دراسة الس اس ة  

ه( من ليث ممارسة م هول 1432الت ااها هيضا  و بيورة دالية مع دراسة الهزازط  

هة ظرم الممشدين وال ى  واإلداريين والمشم ين، وهخيما  اإلرشاد ال ىب  من وج

(والت  Modo ,Sanni , Uwah:2013 ،Mogboدراسة مودو وساظ  يوواذوموابو  

ركزت دمى وظهار ال مو  بين من است اد ومن لم يست د من ال ى  من خدمات و وااد 

 التوجيه واإلرشاد ال ىب .

 Cummings)ظتااى ك  من : دراسة كمصجزبيصما لم تت   ظتااى ذ ا البعد مع  

ذـ(، 1429القحالاص   ه(، دراسة 1425، دراسة ظواوط   ظقى  دن البشمط ، (2002,

( والت  ر دت مجمودة من العمااي  واليعوبات الت    Nkala 2014دراسة ظكاال   

وجيه تعي  العممية اإلرشادية والممشد ال ىب  من تحقي  هكبم ادر من  وااد خدمات الت

 واإلرشاد ال ىب .  

و يمكن ت سيم الصتيجة السابقة بمدل تأ م  وااد خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  

بما التواه من معمومات وهساليب و صيات مستمدة من و يقة اإلرشاد والتوجيه اليادرة من 

لثاظوية وزارة التعميم    اياس مدل وظجاز وتحقي  تمك ال وااد المقدمة ل ى  المملمة ا

 الحكومية واألذمية بمحا رة جدة.

 إجابة الســـؤال الثالث:

لإلجابة دن الس ال الثالث، وال ط ظيه" ما العوام  الم  مة      عالية خدمات 

التوجيه واإلرشاد ال ىب     مدارس المملمة الثاظوية من وجهة ظرم ممشدط ال ى  

 بمحا رة جدة " ؟

واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد مجتمع تم لسا  المتوس ات الحسابية 

البحث دمى جميع دبارات محور العوام  الم  مة     عالية خدمات التوجيه واإلرشاد 

ال ىب  بأاسامه الماتم ة  الموارد ، المواد ، االتجاذات(،  م رتبت العبارات تصازليا     

يبين المتوس ات واالظحما ات ضوء المتوس ات الحسابية الت  لازته، والجدول التال  

 المعيارية لقسم الموارد.   
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث ( 18جدول )

-حول محور العوامل المؤثرة في فعالية خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي ) الموارد( 

 ( عبارات6عدد العبارات )

ترتيب 

العبارات 

حسب 

 االستبانة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

العبارات 

حسب 

 المتوسط

درجة 

 الموافقة

74 

الموار

 د

 راض 1 1,025 3,79 وجود مصادر لإلحالة

75 
المواد المتاحة لخدمات التوجيه 

 واإلرشاد الطالبي
 راض 3 1,077 3,53

 4 1,099 3,36 شرية المتاحةالموارد/ الكوادر الب 76
إلى حد 

 ما

77 
الوقت المتاح لخدمات التوجيه 

 واإلرشاد الطالبي
 راض 2 1,087 3,66

 5 1,424 3,08 نسبة الطالب للمرشد 78
إلى حد 

 ما

79 
وجود اختبارات لقياس احتياجات 

 الطالب
3,08 1,296 6 

إلى حد 

 ما

 راض 3.42 المتوسط العام

دىه يتضح هن المتوسط الحساب  لعبارات اسم الموارد    ( ه18من الجدول  

-3,79محور العوام  الت  ت  م دمى  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  تماوح بين 

ضمن  ئت   "راض" و " ولى لد ما ". واد كان تمتيب العبارات تصازليا لسب  3,08

ة " الممتبة األولى بصسبة المتوسط الحساب  ليث التمت دبارة " وجود ميادر لإللال

(، 3,66(. تمتها دبارة " الوات المتاح لادمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  " بصسبة  3,79 

(  ، 3,53تمتها المواد المتالة لادمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  بمتوسط لساب  ادره  

تمتها ظسبة  ( ،3,53هدقبتها الموارد/ الكوادر البشمية المتالة بمتوسط لساب  ادره  

(، م جاء    الممتبة األخيمة وجود اختبارات 3,08ال ى  لمممشد بمتوسط لساب  ادره  

 درجة.  3,08لقياس التياجات ال ىببصسبة بمغت 

كما تم لسا  المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد 

مواد( والجدول التال  يبين مجتمع البحث دمى جميع دبارات العام  الم  م الثاظ   ال

 الصتااى. 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع البحث  (19جدول )

عدد -حول محور العوامل المؤثرة في فعالية خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي ) المواد( 

 ( عبارات5العبارات )

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 ـــــــــباراتالعـــــ البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

العبارات 

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

80 

 المواد

 غالبا   5 1,101 3,70 مواد المهصة/ دن المهن

 غالبا   2 1,037 3,75 مواد دن الجامعة / الكمية 81

82 
رساا  وخبارية بشأن خدمات 

 التوجيه واإلرشاد المتالة
 البا  غ 4 1,227 3,72

83 
م ويات / كتيبات دن الوظااف 

 المتو مة
 غالبا   1 1,107 3,77

84 
الدخول دمى اإلظتمظت الكتشاف 

 المهن
 غالبا   3 1,062 3,74

85 
لجم التدريب ال ط يحي  دميه الممشد    

 مجاله
 غيم كاف -- 1.018 2.15

 غالبا   3.73 المتوسط العال

ن المتوسط الحساب  لعبارات اسم المواد    المحور ( هدىه يتضح ه19من الجدول       

ال مد  األول من محاور العوام  الت  ت  م دمى  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  

ضمن  ئة "غالبا "    درجة الموا قة.  واد كان تمتيب العبارات  3,70-3,77تماوح بين 

ويات / كتيبات دن الوظااف تصازليا لسب المتوسط الحساب  ليث التمت دبارة " م 

(، تى اللك    الممتبة الثاظية دبارة" مواد دن 3,77المتو مة" الممتبة األولى بصسبة  

(، هما الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب 3,75الجامعة / الكمية" بمتوسط لساب  بمغ  

، هما (3,74دبارة" الدخول دمى اإلظتمظت الكتشاف المهن" والت  بمغ متوس ها الحساب  

دبارة" رساا  وخبارية بشأن خدمات التوجيه واإلرشاد المتالة"   حققت الممتبة المابعة 

(،  وهخيما  و   الاامسة تبمز دبارة "مواد المهصة/ دن المهن" 3,72بمتوسط لساب  بمغ  

 (.3.70بمتوسط لساب  بمغ  

ممه كما يتضح هن لجم التدريب ال ط يحي  دميه الممشد ال ىب     مجال د

 (. 2,15"غيم كاف" ليث بمغ المتوسط الحساب  لىستجابات  

كما تم لسا  المتوس ات الحسابية واالظحما ات المعيارية الستجابات ه ماد 

مجتمع البحث دمى جميع دبارات العام  الم  م الثالث  االتجاذات( والجدول التال  يبين 

 الصتااى.
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نحرافات المعيارية الستجابات أفراد مجتمع يبين المتوسطات الحسابية واال (20جدول )

البحث حول محور العوامل المؤثرة في فعالية خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي ) 

 ( عبارات5عدد العبارات )-االتجاهات( 

تمتيب 

العبارات 

لسب 

 االستباظة

 العــــــــــــــبارات البعد
المتوسط 

 الحساب 

االظحماف 

 المعيارط

تمتيب 

 العبارات

لسب 

 المتوسط

درجة 

 الموا قة

86 

االتجاذا

 ت

 دااما   2 0,828 4,40 المديم

 دااما   3 0,736 4,31 ال ى  87

 غالبا   4 0,967 3,75 الوالدان 88

 دااما   1 0,559 4,74 هظت كممشد لممدرسة 89

90 
ه م الواجبات غيم اإلرشادية دمى 

  عالية الممشد ال ىب 
 هوا   -- 1.126 4.18

 دااما   4.3 لمتوسط العالا

( هدىه يتضح هن المتوسط الحساب  لعبارات اسم االتجاذات 20من الجدول  

وال ط يشك  المحور ال مد  الثاظ  من محاور العوام  الت  ت  م     عالية خدمات 

ضمن  ئة "دااما "    درجة الموا قة.  3,75-4,74التوجيه واإلرشاد ال ىب  تماوح بين 

تمتيب العبارات تصازليا لسب المتوسط الحساب  ليث التمت دبارة " هظت كممشد واد كان 

(، تى اللك    الممتبة الثاظية دبارة" المديم" 4,74لممدرسة" الممتبة األولى بصسبة  

(، هما الممتبة الثالثة  كاظت من ظييب دبارة" ال ى " والت  4,40بمتوسط لساب  بمغ  

، وهخيما  و   الممتبة المابعة تبمز دبارة "الوالدان" (4,31بمغ متوس ها الحساب  

 (.3.75بمتوسط لساب  بمغ  

كما يتضح هن الممشدين ال ىبيين يوا قون دمى هن الواجبات الغيم ورشادية تحد 

من  عالية الممشد ال ىب     ت بي  خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  بمتوسط لساب  

 (. 4,18لىستجابات بمغ  

 ضوء ما سب  يمكن لمبالث تمايص وجابة الس ال الثالث دمى الصحو التال :  و   

يبين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد مجتمع البحث حول محور  ( 21جدول )

 العوامل المؤثرة في فعالية خدمات التوجيه واإلرشاد الطالبي

 درجة الموا قة متوسط االستجابات القسم المحور

مة     عالية خدمات العوام  الم  

 التوجيه واإلرشاد ال ىب 

 راض 3.42 ه( الموارد

 غالبا   3.73  ( المواد

 دااما   4.3 ج( االتجاذات

 غالبا  / راض 3.93 المتوسط العال
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( هن متوس ات استجابات مجتمع البحث دمى هاسال 21يتضح من الجدول  

 4.3و   3.42اد ال ىب  تماولت بين العوام  الم  مة     عالية خدمات التوجيه واإلرش

(، تى اللك    4.3. ليث الت  اسم االتجاذات الممتبة األولى بمتوسط لساب  بمغ  

(، هما الممتبة الثالثة  كاظت من 3.73الممتبة الثاظية اسم المواد بمتوسط لساب  بمغ  

ط العال (،   لين بمغ المتوس3.42ظييب اسم الموارد والت  بمغ متوس ها الحساب  

 ( مما يدل دمى هن تأ يم ذ ه العوام  يتماوح بين غالبا  و راضيا .3.93لممحور كك   

وتت   ظتااى تساؤل مدل توا م العوام  الم  مة     عالية خدمات التوجيه واإلرشاد       

ل( 2004ال ىب  الموارد ، التدريب ، االتجاذات(    ذ ا البحث مع دراسة الس اس ة  

ل(    اإلدداد والتدريب، ومع دراسة 2001التجاذات، ومع دراسة العاجز  من ليث ا

ه(    1425و دراسة ظواوط   ظقى  دن البشمط ،  (Cummings ,2002)كمصجز

ذـ(    الموارد والتدريب واالتجاذات، 1429القحالاص   الموارد والتدريب، ومع دراسة 

 Modo , Sanniيوواذوموابو  ذـ( و دراسة مودو وساظ  1432ومع دراسة الهزازط  

, Uwah:2013 ،Mogbo   االتجاذات ، وهخيما  مع دراسة ظكاال    )Nkala 2014  

 (    الموارد.

ويمكن ت سيم الصتيجة السابقة بمدل توا م العوام  الم  مة    خدمات التوجيه واإلرشاد   

ت خدمات التوجيه ال ىب    الموارد، التدريب، االتجاذات(    اياس مدل تأ م مكوظا

 واإلرشاد ال ىب  المقدمة ل ى  المملمة الثاظوية بمحا رة جدة. 

 نتائج فرض البحث : 

لإلجابة دن  مض البحث وال ط ظيه " ال توجد  مو  الات داللة وليااية    

تقويم خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  من وجهة ظرم الممشدين تبعا  لصوع المدرسة 

(  T-Test   المملمة الثاظوية بمحا رة جدة "، تم ت بي  اختبار "ت"   لكومية/هذمية( 

لدراسة ال مو  بين متوس ات االستجابات واللك بعد التحق  من شمواله،  كاظت الصتااى 

  دمى الصحو التال : 

اختبار   ت ( لدراسة ال مو  بين متوس ات استجابات ه ماد مجتمع البحث  (22جدول  

اس تقويم خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  ومحاوره الثى ة  المكوظات لمدرجة الكمية لمقي

 تعزل لصوع المدرسة  لكومية/هذمية(، ال وااد ، العوام  الم  مة( 

 ايمة "ت" المتوسط العدد ظوع المدرسة المحاور
مستول 

 الداللة

مكوظات خدمات 

 التوجيه واإلرشاد

 225 15 لكومية
1.8 0.08 

 250.3 15 هذمية

 وااد خدمات 

 التوجيه واإلرشاد

 51.2 15 لكومية
0.78 0.44 

 52.7 15 هذمية
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العوام  الم  مة 

   خدمات التوجيه 

 واإلرشاد

 60.1 15 لكومية

0.56 0.58 
 63.1 15 هذمية

الدرجة الكمية 

لتقويم خدمات 

التوجيه واإلرشاد 

 ال ىب 

 336.7 15 لكومية

1.48 0.15 
 366.13 15 هذمية

( ددل وجود  مو  الات داللة وليااية بين متوس ات 22يتضح من الجدول   

استجابات ه ماد مجتمع البحث لمدرجة الكمية لمقياس تقويم خدمات التوجيه واإلرشاد 

ال ىب  ومحاوره الثى ة  المكوظات ، ال وااد ، العوام  الم  مة( تعزل لصوع المدرسة 

( مما يشيم ولى ات ا  1.8-0.56ايم هختبار "ت" بين    لكومية/هذمية(، ليث تماولت 

رؤل ه ماد مجتمع البحث ليال  عالية خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب     المدارس 

 الثاظوية بمحا رة جدة.

واد دزل البالث ددل وجود  مو  الات داللة وليااية بين متوس ات استجابات 

قويم خدمات التوجيه واإلرشاد ال ىب  ه ماد مجتمع البحث لمدرجة الكمية لمقياس ت

ومحاوره الثى ة  المكوظات ، ال وااد ، العوام  الم  مة( تعزل لصوع المدرسة 

  لكومية/هذمية( لألسبا  التالية: 

  ت بي  كى الصودين من المدارس لص س السياسة الوزارية  يما ياتص بتقديم خدمات

 التوجيه واإلرشاد ال ىب  لم ى . 

  ظ س الا وات الم موبة  يما ياتص بالت بي  وبص س المدة الزمصية وظ س  اتباع

 التوايت.

  ددل وجود تمييز    تدريب القاامين دمى العم  اإلرشادط بين المدارس الحكومية

 واألذمية وخضودهم لص س البمامى التدريبية.

 جيه يتم اإلشماف دمى تص ي  خدمات التوجيه واإلرشاد من اب  مشمف ودارة التو

 واإلرشاد التابعة لإلشماف التمبوط    المدارس بصوديها الحكومية واألذمية.

   اتباع المشمف التمبوط لص س اآلليات    الحكم دمى واياس مدل جودة ت بي  المهال

 اإلرشادية بالمدارس بصوديها.

 .ت بي  ظ س ظرال الحوا ز والتكميمات لجميع الممشدين دون استثصاء 

 ذى لممدارس الحكومية واألذمية ووجود ظ س ظودية ال ى  تدريس ظ س المصا

  باختىف تصوداتهم الثقا ية واألسمية.... الخ.
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  توصيات البحث:

   ضوء ظتااى البحث الحالية والت  ه بتت  عالية ذ ه األداة  إظه يمكن تقديم  

 التو يات التالية: 

شاد ضمن مصاذى ال ى  ودراج هذم مكوظات سياسة وتعميمات خدمات التوجيه واإلر -

و ياغتها بما يتوا   مع خيو ية ك  مملمة لضمان  هم هدم  وهشم  لتمك 

 الادمات وك لمك الحقو  والواجبات لك  من الممشد والمستمشد.

ود اء دور هكبم ألخيااي  اليحة الص سية بالمدرسة لممشاركة     ياغة خ ة  -

 التوجيه واإلرشاد بالمدرسة.  

ك  ما تتضمصه خ ة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة ، مع التمكيز دمى  العم  دمى ت عي  -

 المهال     ئة"غالبا ".

 التمكيز دمى تقييم التياجات الوالدين من خدمات التوجيه واإلرشاد. -

وشماك الوالدين وك لك المجتمع    تقييم االلتياجات من خدمات التوجيه واإلرشاد  -

 المقدمة    المدارس.

سا  ال ى  مهارة تعميم األامان وتقديم الادمات اإلرشادية الت  من التمكيز دمى وك -

الممكن ويكالها لهم ، والتمكيز دمى المهارات األا   عالية لديهم لتصشي ها وإلكسابهم 

 الك اءة    ت بيقها.

ويجاد الحمول المصاسبة وتو يم الموارد الهامة، كزيادة ددد الممشدين وويجاد اختبارات  -

س التياجات ال ى  وضا ة ولى تكثيف التدريب ال ط يحي  دميه الممشد مقصصه لقيا

    مجال دممه، واللك لزيادة  عالية وك اءة خدمات التوجيه واإلرشاد    المدرسة.

االستممار    تقديم وت ويم خدمات التوجيه واإلرشاد    جميع مدارس التعميم العال  -

والممارسات التدريبية والتص ي ية والتقويمية الحكومية واألذمية باستادال ظ س األساليب 

  لتمك الادمات دون تمييز.
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 المراجع

اإلرشاد التربوي مفهومه ل( 2003وبماذيم، مموان دبدالمجيد   و األسدط، سعيد جاسم 

 والتوزيع .  الدارالعممية الدولية لمصشر ، دم ان،ماهيته -خصائصه 

، المياض،  اإلرشاد النفسي واالجتماعيل(: 2000هبو دباة، الح ؛ ظيازط، دبدالمجيد 

 كان .مكتبة العبي

ان، دار المسيمة لمصشم والتوزيع.تقويم التعلم( 22: 2005هبو دى ل، رجاء محمود    ، دم 

التوجيه واإلرشاد: الدليل العملي اإلرشادي للمرشدين ( 2012الحمالشة، سالم لمود 

ان، دار الاميى لمصشم والتوزيع.التربويين والعاملين مع الشباب  ، دم 

،العين،  اإلرشاد النفسي في المدرسة: أسسه و نظرياتهل( 2014الا يب،  الح هلمد  -

 دار الكتا  الجامع .

والجامعي؛  اإلرشاد المدرسي ل(2007الاالدط، د اهللا   اد ؛ العمم ، ودالل سعد الدين 

ان ، دار   اء.النظرية والتخطيط  ، دم 

م تة  كىت المبة جامعةل( مش2004الدرابيع ، ماذم يوظس و الس اس ة ، محمد وبماذيم . 

: سلسلة العلوم اإلنسانية  مجلة مؤتة للبحوث والدراساتولاجاتهم اإلرشادية،

 .19(7،   143-174، واالجتماعية 

 ذـ(، المياض، وزارة التمبية والتعميم1427دلي  اإلرشاد ال ىب    

 ال كم.    ، دار، دمشالتوجيه واإلرشاد النفسي والمدرسيل(:2013الزدب ،هلمد محمد  

ل( اتجاذات الممشدين التمبويين    بعض المدارس 2003الس اس ة، محمد وبماذيم  

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات :سلسلة العلوم اإلنسانية األردظية ظحو دممهم ،

( المجمد 6األردن، العدد   -: دمادة البحث العمم  ، جامعة م تة واالجتماعية

 18:)325-351. 

إدراك المرشدين التربويين ألهمية العمل في مجاالت ل( 2005لس اس ة، محمد وبماذيم  ا 

، اسم اإلرشاد  اإلرشاد ) النمائي, الوقائي والعالجي( في بعض المدارس األردنية

 والتمبية الاا ة، جامعة م تة. 

جامعة  ،دور البحث العلمي في تقديم الخدمة النفسيةل( 1986سميمان، دبدهللا محمود 

 ل.1993مايو  19-17اإلمارات العمبية المتحدة، كمية التمبية، العين 

، القاذمة، دار غميب لم بادة العملية اإلرشادية(: 1996الشصاوط، محمد محموس.   

 .والصشم والتوزيع

، المياض ، مدخل إلى التوجيه واإلرشاد المدرسيل(:2008الشيخ،هسامة ممزو  محمد  

 . مكتبة الماشد
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ل(: اإلرشاد التمبوط    المدارس األساسية العميا والثاظوية 2001العاجز،   اد دم   

، المجمد التاسع، مجلة الجامعة اإلسالمية وااع ومشكىت ولمول، - بمحا رات غزة

 العدد الثاظ ، غزة.  

بعض ل(: دراسة تقويمية لمادمات الص سية الت  تقدل ب1997دبدالماز ، و اء محمود  

، كمية البصات، جامعة دين رسالة دكتوراه غير منشورة المدارس الثاظوية بالقاذمة، 

 شمس 

مصشورة،  ،دراسة غيماإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيقل(  2000دبده، هشمف دم  

 كمية التمبية،جامعة هسيوال.

نفسي , أساليبه القياس والتقويم التربوي وال(:2000دىل ،  ىح الدين محمود  

 ،القاذمة ، دار ال كم التمبوط.وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة

 ، دمادة كميةاالختبارات التحصيلية وطرق إعدادهال(  2008القدوم ، دبدالصا م  

 المياضية،الكويت .التمبية 

، القاذمة، المكتب الجامع  التوجيه واإلرشاد النفسيل( 1996الق ا  ، رمضان محمد 

 الحديث. 

العال ذـ( :معواات التوجيه واإلرشاد ال ىب     مدارس التعميم 1429القح اظ ، ظا م  

سعود، ممك ، كمية التمبية، جامعة الرسالة ماجستيرغير منشورةبمحا رة القويعية ،

 المياض.

ان، دار اإلسماء  التوجيه واإلرشاد التربويل(  2005القمدان، هلمد خمي   لمصشم ، دم 

 والتوزيع. 

اإلرشاد والتوجيه ل(   2012الكبيس ، دبدالوالد لميد ؛ الحياظ ،  بمط بمدان  

ان ، ممكز ديبوظو لتعميم الت كيم.التربوي  ، دم 

، القاذمة،الهيئة العامة لشئون الم ابع المعجم الوجيزل(: 1999  مجمع المغة العمبية

 األميمية.

، األسس النظرية والتطبيقية -اإلرشاد والعالج النفسيل(  2001ممحم، سام  محمد  

ان، دار المسيمة  .  دم 

وا ة مع دم  الممشـد ال ىبـ  اليوم     المدارس  :ذـ( 1414ظواوط، يوسف هلمد  

مكة المكممة رسالة ماجستير غير منشورة,ومية بمديصة جدة بين الوااع والمأمول،الحك

 ،جامعة هل القمل.

ذـ( وااع خدمات اإلرشاد الص س  ل ى  المدارس الثاظوية 1432الهزازط، سميم وبماذيم  

 ، كمية التمبية، جامعة هل درمان.  رسالة ماجستيرغير منشورةبمكة المكممة، 
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