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Abstract: 

This study aimed to identify the attitudes of faculty members in the college of education at Jazan 

University towards school counselling services provided to students in public education schools in 

the jazan region. It also aimed to identify the attitudes of faculty members towards development 

counselling services, preventive counselling services, and therapeutic counselling services. The 

study sample consisted of (30) members of the faculty at the college of education at Jazan University, 

the researcher sample was selected randomly,and the researche used a measure of faculty members 

attitudes towards school counselling services, and the researcher followed the descriptive approach.  

To extract the result, the researcher used the Pearson correlation, alfakrombach test, and one-

sided T-test. 

The study concluded with the following results: 

- The attitudes of the faculty member’s in the college of education at Jazan University towards 

school counselling services are positive.  
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- The attitudes of the faculty member’s in the college of education at Jazan University towards 

development counselling services are positive.  

- The attitudes of the faculty member’s in the college of education at Jazan University toward 

preventive counselling services are positive.  

- The attitudes of the faculty member’s in the college of education at Jazan University towards 

therapeutic counselling services are positive.  

- In light of the results, the researcher made number of recommendation. 

 امللخص:

رااد هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على اجتاهات أعضاء 
املدرسي املقدمة للطالب مبدارس التعليم العام مبنطقة جازان، كما هدفت إىل التعّرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس 

( 30ة الدراسة من )حنو خدمات اإلرااد اإلمنائية وخدمات اإلرااد الوقائية وخدمات اإلرااد العالجية. تكونت عين
واستخدمت  عضوًا من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان، مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية،

الباحثة مقياس اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد املدرسي، واتبعت الباحثة يف دراستها املنهج الوصفي. 
خالص النتائج معامل ارتباط بريسون، اختبار الفا كرومباخ و اختبار )ت( وحيد الطرف. واستخدمت الباحثة الست

 وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية: 
 تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرااد املدرسي ابالجيابية.  -
 كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرااد اإلمنائية ابالجيابية.تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف   -
 تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرااد الوقائية ابالجيابية. -
 ابالجيابية. ةتتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرااد العالجي -
 ويف ضوء النتائج قدمت الباحثة عدد من التوصيات. -
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 مقدمة:
أصبحت خدمات اإلرااد املدرسي ضرورة ملّحة يف ظل التغريات اليت طرأت على مستوى األسرة واجملتع يف عصران 
احلايل، األمر الذي حيّتم التدخل املبكر لبناء اخصية الطالب وتنمية استعداداهتم وقدراهتم، وتزويدهم ابملهارات الالزمة 

رااد الصحة النفسية، مما يؤكد على ضرورة االنتقاء اجليد خلدمات اال ملواجهة مجيع التغريات احلياتية وحتسني مستوى
املدرسي وفقًا الجتاهات أعضاء هيئة التدريس بعتبارها ارحية هامة متتلك اخلربات العلمية يف جمال العلوم الرتبوية، واليت 

ملدرسي اليت س حنو خدمات اإلرااد اميكن االستفادة منها يف معرفة االجتاهات االجيابية والسلبية ألعضاء هيئة التدري
 تقدم للطالب مبدارس التعليم العام. 

فاإلرااد املدرسي عالقة مهنية تتضح يف املساعدة املقّدمة من اخص ميتلك القدرة على املساعدة إىل طالب املدرسة، 
وهذه املساعدة تتم وفق عملية ختصصية تقوم على أسس وفنيات وتنظيمات، تتيح الفرصة أمام الطالب لفهم نفسه وإدراك 

برامج اإلرااد و حنو املزيد من النمو واإلنتاجية على كافة جوانب اخصيته.  قدراته وحتقيق التوافق والصحة النفسية، وتدفعه
النفسي والرتبوي املقّدمة للطالب يف املدارس هلا الدور الكبري يف ختفيف حّدة املشكالت اليت تواجه الطالب، وتعمل 

نفسي إىل يرمي اإلرااد ال على مساعدهتم يف فهم أنفسهم وحل مشكالهتم وإاباع حاجاهتم النفسية واالجتماعية، إذ
مساعدة الطالب على تنمية الذات وحتديد القدرات واالستعدادات، وتوضيح االجتاهات والدوافع والطموحات، ومعرفة 

 مشكالهتم وظروفهم املعيشية ومساعدهتم يف حتديد أهداف واضحة وتشجيعهم على اختاذ القرارات املناسبة. 
دءأ من سي يف تقدمي خدمات تنموية ونفسية وتربوية قّيمة لكل أفراد اجملتمع املدرسي بوتتضح أمهية اإلرااد النفسي املدر 

 (2014اإلدارة املدرسية ومروراً ابملعلمني والعاملني ابملدرسة وانتهاءاً أبولياء األمور والتالميذ. )خميمر، 
جية  سواء كانت تنموية أو وقائية أو عال و بناء على ذلك تقدم مدارس التعليم العام  العديد من خدمات اإلرااد املدرسي

وفق أسس علمية تربوية  لذا كان البد من التعرف على مدى اجتاه أعضاء هيئة التدريس حنوها، والتأكد من مدى أتييد 
 أو رفض أعضاء هيئة التدريس لتلك اخلدمات . 

 تتضمن الدراسة ثالثة مباحث وهي:
 املبحث األول: منهجية البحث  -
 اين: االجتاهات واإلرااد املدرسي املبحث الث -
 املبحث الثالث: إجراءات الدراسة  -
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 املبحث األول
 منهجية البحث

 أواًل: مشكلة الدراسة:
تعترب خدمات اإلرااد املدرسي من أهم موجهات بناء الشخصية، حيث تتوّفر العديد من الربامج الوقائية والعالجية 

ا لى النمو بشكل متكامل يف كافة اجلوانب العقلية واالجتماعية واالنفعالية، مبواإلمنائية اليت هتدف ملساعدة الطالب ع
ل عام. حيقق التوافق النفسي للطالب يف حياته املدرسية، وتعبئة قدراته واستعداداته لتحقيق التوافق النفسي يف حياته بشك

نظرهم  يف هذا اجملال للتعّرف على وجهاتوإلبراز هذا الدور بشكله العلمي كان ال بد من الوقوف على آراء املختصني 
حول خدمات اإلرااد املدرسي املقدمة لطالب املدارس ابلتعليم العام، ومدي أتييدهم أو رفضهم لتلك اخلدمات. وميكن 

 حتديد مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:
ملدارس رااد املدرسي لطالب اما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإل .1

 ابلتعليم العام؟
 ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد الوقائية لطالب املدارس ابلتعليم العام؟ .2
 ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد العالجية لطالب املدارس ابلتعليم؟ .3
 اإلرااد اإلمنائية لطالب املدارس ابلتعليم العام؟ما اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات  .4

 اثنياً: أمهية الدراسة 
تتحّدد أمهية الدراسة احلالية من حيث األمهية النظرية يف معرفة اجتاهات أعضاء هيئة  احملور األول:  األمهية النظرية:

جهات نظر لتعليم العام، والكشف عن و التدريس يف كلية الرتبية حنو خدمات اإلرااد املدرسي املقدمة للطالب مبدارس ا
 أعضاء هيئة التدريس حنو الربامج الوقائية واإلمنائية والعالجية اليت تقّدم للطالب. 

ات أما من حيث األمهية التطبيقية فإن معرفة اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدم احملور الثاين: األمهية التطبيقية:
وطبيعة الربامج اإلراادية اليت حتتويها تلك اخلدمات، قد متّكن املهتمني يف هذا اجملال اإلرااد املدرسي لطالب املدارس، 

من حتسني مستوى خدمات اإلرااد املدرسي مما حيقق املزيد من الفائدة للطالب. كما قد تفيد نتائج الدراسة احلالية يف 
 .دارسحنو خدمات اإلرااد املدرسي لطالب امل إجراء دراسات لتقّصي اجتاهات اهليئات التدريسية ابجلامعات املختلفة

(: 2013د ،دراسة )أبو زي وما يؤكد أمهية الدراسة احلالية اتفاق نتائجها  مع عدد من نتائج  الدراسات السابقة  كما يف
. واليت (االجتاهات النفسية حنو التوجيه واإلرشاد الطاليب وعالقتها ببعض املتغريات الشخصية مبنطقة املدينة املنورة)

هدفت الدراسة إىل معرفة اجتاهات املدراء واملعلمني واملرادين واملوجهني الرتبويني والطلبة يف املدارس اإلبتدائية واملتوسطة 
والثانوية وإدارة التعليم يف مدارس منطقة املدينة املنورة حنو التوجيه واإلرااد الطاليب وعالقتها مبتغري اخلربة والدورات، 
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ج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة يف االجتاهات بني املوجهني واملرادين سوى يف بعدي التقومي واملتابعة وأظهرت نتائ
وجانب العالقات اإلراادية. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة حنو التوجيه واإلرااد بني املدرسني والطالب، 

طالب  بعض األبعاد بني املديرين واملدرسني واملرادين واملوجهني والواملرادين والطالب. وبّينت الدراسة وجود فروق يف
 حنو التوجيه واإلرااد. 

قياس اجتاهات املرشدين النفسيني والرتبويني وأعضاء اهليئة التدريسية والطلبة حنو مهنة )(: 2007، ودراسة ) عمار
الطلبة هدفت الدراسة لقياس اجتاهات املرادين النفسيني والرتبويني وأعضاء اهليئة التدريسية و  .اإلرشاد النفسي والرتبوي(

حنو مهنة اإلرااد النفسي والرتبوي، حيث مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية، وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
 اد، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطداللة إحصائية بني متوسط اجتاه الذكور واإلانث حنو مهنة اإلرا

اجتاهات املرادين النفسيني واملرادات النفسيات جتاه مهنة اإلرااد، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 بني متوسط اجتاهات املراديني النفسيني حنو مهنة اإلرااد حسب مكان اإلقامة وذلك لصاحل املراديني النفسيني يف

املدينة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط اجتاهات الطلبة حنو مهنة اإلرااد حسب الصف ومكان اإلقامة.و 
هدفت الدراسة  .تباين اجتاهات اهليئة التعليمية بدولة الكويت حنو مهنة اإلرشاد املدرسي() (:1999الشيباين، دراسة )

ن ليمية ابلكويت حنو مهنة املراد النفسي املدرسي، تكّونت عينة الدراسة مإىل الكشف عن طبيعة اجتاهات اهليئة التع
( من الذكور واإلانث ابهليئة التعليمية، توصلت الدراسة إىل أن اجتاهات اهليئة التعليمية حنو مهنة اإلرااد املدرسي 502)

هنية. كما ، التعاون وديناميات املمارسة املهي اجتاهات اجيابية على كافة حماور الدراسة وهي املسؤولية، التواجد، الكفاءة
 أظهرت النتائج أن اهليئة التدريسية العاملة يف املرحلة املتوسطة أكثر اجيابية حنو اإلرااد من هيئة املرحلة الثانوية.

ن يف ي( يف عدم وجود فروق يف االجتاهات بني املوجهني واملراد2013واتفت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة ) أبوزيد
( يف عدم وجود فروق يف االجتاه حنو مهنة 2007االجتاه حنو التوجيه واالرااد الطاليب، كما اتفقت مع انئج دراسة )عمار
( يف أن اجتاهات اهليئة التعليمية حنو مهنة 1999اإلرااد بني املرادين واملرادات، واتفقت أيضًا مع دراسة) الشيباين،

ابية. ونالحظ اهلدف املشرتك بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة وهو قياس االرااد املدرسي هي اجتاهات اجي
 االجتاهات حنو االرااد املدرسي مع اختالف العينة املستهدفة يف بعض الدراسات. 

 اثلثاً: أهداف الدراسة:
ملدرسي لطالب د االتعّرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلراا .1

 .املدارس ابلتعليم العام
 التعّرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد اإلمنائية لطالب املدارس ابلتعليم العام.  .2
 .التعّرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد الوقائية لطالب املدارس ابلتعليم .3
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 هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد العالجية لطالب املدارس ابلتعليم العام.التعّرف على اجتاهات أعضاء  .4
 

 رابعاً: فروض الدراسة:
 تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد املدرسي ابالجيابية. .1
 تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد اإلمنائية ابالجيابية. .2
 أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد الوقائية ابالجيابية.تتمّيز اجتاهات  .3
 تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد العالجية ابالجيابية. .4

 خامساً: حدود الدراسة:
حتّدد موضوع الدراسة يف تناول اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان  احلدود املوضوعية: -

 حنو خدمات اإلرااد املدرسي لطالب املدارس ابلتعليم العام.
 حتّددت احلدود املكانية يف كلية الرتبية جبامعة جازان. احلدود املكانية: -
مت تطبيق الدراسة على أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان يف الفصل الثاين من  احلدود الزمانية: -

 ه.1442-1441العام الدراسي 
 أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان. احلدود البشرية: -

 سادساً: منهج الدراسة:
تعد هذه الدراسة دراسة وصفية، حيث يعتمد املنهج الوصفي على وصف الواقع أو الظاهرة كما هي ويهتم بوصفها 

ات أعضاء سة املنهج الوصفي لوصف اجتاهوصفاً دقيقاً سواء ابستخدام األسلوب الكيفي أو الكمي. وتستخدم هذه الدرا
 هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرااد املدرسي لطالب املدارس ابلتعليم العام.

 سابعاً: مصطلحات الدراسة:
   (Attitude). االجتاه:1

، 2001أو ابحملايدة.) املخزومي، حالة فكرية أو موقف يتخذه الفرد إزاء موضوع ما، سواء كان ابلقبول أو ابلرفض 
 (.127ص. 

 ويعّرف إجرائياً على أنه جمموع استجاابت العينة من أعضاء هيئة التدريس لقبول أو رفض خدمات اإلرااد املدرسي. 
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   (School Counselling). اإلرشاد املدرسي:2
العملية مبساعدة  يقوم فيها املراد من خالل تلكهو العملية التفاعلية اليت تنشأ عن عالقة مهنية بني ُمراد ومسرتِاد، 

الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته وإمكانياته، والتبصري مبشكالته ومواجهتها، وتنمية سلوكه االجيايب وحتقيق توافقه 
 (5، ص.2005الذايت والبيئي للوصول إىل درجة مناسبة من الصحة النفسية. )كامل، 

ة اخلدمات اإلراادية اليت تقّدمها وحدة اإلرااد املدرسي لطالب وطالبات املدرسة خالل ويعّرف إجرائياً أبنه جمموع
 العام الدراسي.

 
 املبحث الثاين

 االجتاهات واإلرشاد املدرسي
 أواًل: االجتاهات:

 (:Concept of Attitudes) :االجتاهات. مفهوم 1
ألفراد لدراستها، ملا لالجتاهات من أثر كبري على سلوك اتعد االجتاهات من املوضوعات املهمة اليت يسعى الباحثون 

يف حياهتم، كما يعترب االجتاه ذو أمهية خاصة لدى العاملني يف جمال الرتبية والتعليم، فمن خالل معرفة اجتاهات الطالب 
يه. )عمااة، فحنو موضوع معنّي ميكن التنبؤ بدرجة حتقيقه هلذا املوضوع، أو معرفة أسباب فشله يف حتقيق النجاح 

2010.) 
 ( أن االجتاهات منّبه جيد للسلوك.,Liao, Chuang & Joshi 2008ويؤّكد ) 

وتلعب االجتاهات دوراً مهماً يف استجاابت الفرد املتعّددة للمثريات املختلفة اليت يتعرض هلا يف حياته اليومية وتكون 
النفعالية فضه تلك املثريات. وتنظّم االجتاهات العمليات ااالستجاابت اجيابية أو سلبية، وذلك بناءًا على تقّبله أو ر 

واإلدراكية واملعرفية، وتعمل على توجيه الفرد إىل إختاذ السلوك املالئم واملقبول ألفراد اجلماعة، من خالل االجتاهات أتخذ 
ثابة مرجع إلطالق اهات مباجلماعة قراراهتا يف بعض املواقف االجتماعية والنفسية والسياسية وغريها، حيث تكون االجت

 (.2002واختاذ القرارات والتوجيهات. )اخلليفي، 
 . مكّوانت االجتاهات:2

 ( إىل أن االجتاهات هلا ثالثة مكّوانت هي: 2002يشري  ماك أندرون )
الستجاابت اويتأّلف املكّون العاطفي لالجتاه من تقوميات الفرد )املشاعر، العواطف، و  . املكّون الوجداين/ العاطفي:1.2

العاطفية( سواء كانت اجيابية أو سلبية حنو أمر أو اخص معني، وكمثال: حب الفرد لعمله ووصفه ملشاعره االجيابية حنوه 
 يعد املكون الوجداين الجتاهه حنو العمل.
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ه وتوفّر تيتعلق هذا املكون مبعتقدات الفرد وأفكاره عن موضوع االجتاه ومدى معرف. املكّون املعريف/ الفكري: 2.2
املعلومات لديه حول املوضوع، وتعد معتقدات الفرد يف قيمة العمل وحبه وإخالصه فيه مثاالً للمكّون املعريف الجتاهه حنو 

 العمل.
لوك ميّثل املكّون السلوكي السلوكيات اليت يقوم هبا الفرد واليت تتعلق مبوضوع االجتاه، ويشمل الس . املكّون السلوكي:3.2

د املوّجه حنو موضوع االجتاه. فعدم أتخر الفرد عن موعد العمل وإجنازه ملتطلبات العمل على أكمل وجه متّثل الظاهر للفر 
 املكّون السلوكي لالجتاه حنو العمل كمثال.

 اثنياً: اإلرشاد املدرسي:
  (Concept of School Counselling). مفهوم اإلرشاد املدرسي:1

يسعى العاملون يف جمال اإلرااد املدرسي إىل حتقيق أهداف العملية الرتبوية بشكل عام، وبشكل خاص يسعون إىل 
حتقيق النجاح الرتبوي من خالل مساعدة التالميذ وفهم سلوكهم وإراادهم لالختيار السليم لنوع الدراسة، وحتقيق النجاح 

 (. 0112فيها وحل ما يتعرضون له من مشكالت. ) الشرفا، 
اإلرااد املدرسي عملية يقوم هبا خمتص وهو املراد املدرسي، ويعمل على مساعدة الطلبة على تعديل سلوكهم وتكّيفهم 
مع واقعهم ومساعدهتم على حل مشكالهتم يف احلياة الدراسية واختاذ القرارات، ويعّرف اإلرااد بشكل عام على أنه 

 (.2005الفرد على أن يفهم نفسه ومشكالته. ) الداهري، جمموعة من اخلدمات اليت هتدف إىل مساعدة 
  :. تعريف اإلرشاد املدرسي2

عملية اإلرااد املدرسي هي نشاط متخّصص يقوم به أاخاص مؤهلون ومدربون على إجناز عملهم مبهارة وكفاءة، 
شكالت الطلبة. العالقات اإلنسانية وحل موتتوفر فيهم ميزات إلجناح العملية اإلراادية، وميتلكون القدرة واملهارة يف إقامة 

  (.2003 األسدي، وإبراهيم، )
ة هو العنصر املؤهل تربوايً ونفسياً القادر على القيام بعمليات اإلرااد املدرسي وحتديد الوسائل املناسبواملرشد املدرسي 

ي والوقائي والرتبوي مات اإلرااد النفسلتنفيذها، مبا يساعد الطالب على فهم أنفسهم والتعّرف على إمكانياهتم وتقدمي خد
 ( 2000واملهين واالجتماعي واالخالقي. ) كامل، 

 ( إىل أن خدمات التوجيه واإلرااد ميكن أن تعمل من خالل األبعاد التالية:2008ويشري اومان )
ن املشكالت اليت قد مويتمّثل يف اخلدمات التوجيهية الوقائية اليت يتلقاها األفراد بغرض الوقاية  البعد الوقائي: -

 يتعرضون هلا.
 . ويتمّثل يف اخلدمات اإلراادية العالجية اليت يتلقاها األفراد لعالج املشكالت اليت يتعرضون هلا البعد العالجي: -
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ويتمّثل يف اخلدمات اإلراادية التوجيهية اليت يتلقاها األفراد بشكل مستمر ومالزم جلميع مراحل  البعد النمائي: -
النمو لديهم كأفراد أو مجاعات خالل حياهتم أبساليبها وأاكاهلا املختلفة على املستوى النفسي واالجتماعي 

 واالنفعايل. 
 . أهداف اإلرشاد املدرسي:3
  أن األهداف العامة لرإرااد املدرسي تتمّثل يف اتآيت: ( إىل2003أاار  عبد املنعم ) 

 مساعدة الطلبة على حتقيق ذاهتم وحتقيق مستوى من الرضا عن أنفسهم. .1
 إاباع احلاجات الرتبوية واملهنية واالجتماعية للطلبة مبا يتالءم مع متطلبات البيئة احمليطة. .2
ملدرسية، فربامج اإلرااد وحتقيق النجاح والتأقلم مع عناصر البيئة احتسني العملية الرتبوية وتوفري بيئة مناسبة للتكّيف  .3

 والتوجيه املدرسي هلا دور مهم يف حتقيق األهداف الرتبوية.
 مساعدة الطلبة على جتاوز مشكالهتم بشكل علمي وسليم، ومساعدهتم يف التغّلب على املشكالت اليت تواجههم.  .4

عامة أخرى لعملية اإلرااد املدرسي تتمّثل يف مساعدة الطلبة على  ( أهدافاً 2003)األسدي، وإبراهيم  ويضيف
اختيار نوع الدراسة احلالية واملستقبلية، ومجع البياانت واملعلومات الكافية عن الطلبة وتصنيفها وحتليلها للتعّرف على 

 أسباب املشكالت اليت يعاين منها الطلبة واليت حتتاج إىل مساعدهتم يف مواجهتها.
 ية اإلرشاد املدرسي:. أمه4

تنبع أمهية العملية اإلراادية كوهنا عنصراً أساسياً يف العملية الرتبوية، حيث يستطيع املراد أن يعّدل يف سلوك الطلبة 
وينّمي اجتاهاهتم االجيابية حنو التعلم، ويزيد من دافعيتهم على حتديد وحتقيق األهداف يف حياهتم. كما ظهرت أمهية اإلرااد 

ي واحلاجة الضرورية لوجوده يف املدارس نتيجة العوامل واملتغريات اليت ملست اجملتمع واألسرة واملدرسة والبيئة احمليطة املدرس
 (2009ابملسرتاد، واليت كان هلا أتثري على حياة الطلبة واألفراد. )أبو أسعد، 

 . اخلدمات اإلرشادية يف املراحل التعليمية:5
ل تقدمي اخلدمات اإلراادية، لكن هذه اخلدمات ختتلف ابختالف حاجات املتعلمني يف كتتفق املراحل التعليمية يف 

 مرحلة دراسية.
 . اإلرااد يف املرحلة اإلبتدائية:1.5

حيث ميثل اإلرااد أحد العناصر اهلامة اليت يتشّكل منها الربانمج الرتبوي العام. يهدف إىل مساعدة األطفال على 
 توافقهم مع املواقف اجلديدة. وييسر عملية التعّلم لديهم. ويقدم اخلدمات املتنوعة سواء بشكلفهم مبكر ألنفسهم، وعلى 

 (30 -29، ص. 2003مباار للطفل، أو غري مباار عن طريق تقدمي االستشارات للوالدين. )اخلطيب، 
 :اإلرااد يف مرحلة الدرسة املتوسطة. 2.5
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رحلة يستطيع مليات العقلية، والتفكري اجملّرد، ومن مث فإن التلميذ يف هذه املتتمّيز هذه املرحلة ابلنمو العقلي وبروز الع
أن يتحّمل املسؤولية عن سلوكه، وابلتايل فإن اخلدمات اإلراادية جيب أن أتخذ يف اعتبارها تفّرد الفرد، كما جيب أن 

 رحلة.اخلدمات اإلراادية يف هذه املأتخذ يف اعتبارها أمهية مجاعة الرفاق ابلنسبة للمراهق ابعتبارها من أولوايت 
 . اإلرااد يف املدرسة الثانوية: 3.5

( يف هذه املرحلة على تنظيم وتنفيذ تدّخل 10ASCA, 81, pينحصر دور املراد حسب وثيقة الرابطة األمريكية )
لعالقات االجتماعية( احلياة، ا مبناهج توجيه ترّكز على املشاغل النهائية املهمة للمراهق )اهلوية، االختيار، التخطيط ألدوار

 (300، ص. 2003) اخلطيب، 
 
 
 

 املبحث الثالث
 إجراءات الدراسة

 . أداة الدراسة:1
بعد اإلطالع على اإلطار النظري واالستفادة من االستباانت اليت صّممت لقياس واقع املمارسات اإلراادية يف جمال 

م(، واستبانة حممد 2001الدليم ) فهد بن عبد هللا بن علياإلرااد الطاليب، واالجتاه حنو اإلرااد الطاليب كما يف استبانة 
م(، قامت الباحثة إبعداد استبانة تتناسب مع أهداف 2017) اهلويش فاطمة خلفم(، واستبانة 2012) علي معشي

الدراسة، حيث مشلت استبانة الدراسة احلالية ثالثة حماور، يصف كل حمور طبيعة اخلدمات اإلراادية واملواقف املرتبطة 
 عالجية.هبا، وهي اخلدمات اإلراادية اإلمنائية، اخلدمات اإلراادية الوقائية، واخلدمات اإلراادية ال

( عبارة، أعتمدت الباحثة يف حتديدها منط االستجابة على طريقة ليكرت الثالثية 27بلغ عدد عبارات االستبانة )
( 3، 2، 1( للعبارات املوجبة و)1، 2، 3) )موافق، غري متأكد، غري موافق(، ومت إعطاء التدرج الرقمي لتلك التقديرات

تفعة على اجتاه اجيايب خلدمات اإلرااد املدرسي والدرجات املنخفضة على للعبارات السالبة، حيث تدل الدرجات املر 
 اجتاه سليب خلدمات اإلرااد املدرسي.

 . صدق وثبات املقياس: 2
( فقرة علي عينة أولية حجمها 27قامت الباحثة بتطبيق املقياس بصورته املعّدلة بتوجيهات احملكمني واملكونة من )

 طريقة عشوائية بسيطة من جمتمع البحث احلايل، وبعد تصحيح االستجاابت قامت الباحثة( مفحوصاً مت اختيارهم ب10)
 برصد الدرجات. وبعد ادخال البياانت للحاسب اتآيل ومعاجلتها توّصلت الدراسة إىل النتائج اتآتية.
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 . صدق االتساق الداخلي للفقرات مبقياس االجتاهات حنو اإلرااد املدرسي:1.2
ق الفقرات مع الدرجة الكلية لألبعاد مبقياس االجتاهات حنو اإلرااد املدرسي لدى أعضاء هيئة ملعرفة صدق اتسا

التدريس عند تطبيقه مبجتمع البحث احلايل، قامت الباحثة حبساب معامل ارتباط بريسون بني درجات كل فقرة من فقرات 
 اإلجراء:األبعاد مع الدرجة الكلية للمقياس واجلدول التايل يوضح نتائج هذا 

 
 (1جدول رقم )

 يوضح معامل ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمحاور مبقياس االجتاهات
 لدى أعضاء هيئة التدريس لعينة الدراسة احلالية خدمات اإلرشاد املدرسيحنو 

 العالجيةحمور اخلدمات اإلرشادية  حمور اخلدمات اإلرشادية الوقائية حمور اخلدمات اإلرشادية اإلمنائية
 االرتباط البند االرتباط البند االرتباط البند
1 533. 15 498. 23 483. 
2 340. 16 122.- 24 306. 
3 415. 17 160. 25 421. 
4 508. 18 537. 26 520. 
5 375. 19 328. 27 520. 
6 795. 20 604.   
7 706. 21 227   
8 543. 22 0.000   
9 .474     

10 .245     
11 .524     
12 .450     
13 .165     
14 .098     

( وأن 0.05( تالحظ الباحثة أن معامالت ارتباطات مجيع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )1من اجلدول )
(، فهي ضعيفة وغري دالة 24، 22, 17، 16، 14، 13، 10مجيع الفقرات موجبة اإلاارة عدا الفقرات اتآتية  )

ع البحث ق املقياس يف صورته النهائية علي جمتمإحصائيًا وبعضها سالب الوجهة، لذلك جيب حذفها وذلك عند تطبي
احلايل، أما بقية الفقرات جلميع األبعاد فلديها معامل ارتباط قوي مع الدرجة الكلية للمقياس، ويكون املقياس يف صورته 

 ( فقرة. 20النهاية مكون من )
 معامالت الثبات: 2.2
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بريمان بروان( ة الكلية للمقياس مت تطبيق معادليت )الفاكرونباخ وسملعرفة الثبات للدرجات الكلية للمحاور الفرعية، والدرج
 علي بياانت العينة األولية، فتبينت النتائج التالية: 

 (2جدول رقم )
لنهائية عند تطبيقه ايوضح نتائج معامالت الثبات لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية ملقياس االجتاهات ألعضاء هيئة التدريس حنو اإلرشاد املدرسي بصورته 

 مبجتمع البحث احلايل:
 معامالت الثبات بعد التصحيح عدد الفقرات احملاور

 س _ ب الفا
 .921 .848 11 حمور اخلدمات اإلراادية اإلمنائية
 .867 .751 5 حمور اخلدمات اإلراادية الوقائية
 .711 .506 4 حمور اخلدمات اإلراادية العالجية

 .931 .866 20 الدرجة الكلية
( أن معامالت الثبات لدرجات مجيع األبعاد وللدرجة الكلية ملقياس اجتاهات أعضاء هيئة 2تالحظ الباحثة من اجلدول )

(، األمر الذي يؤكد مالئمة هذا املقياس يف صورته النهائية لقياس %50التدريس حنو اإلرااد املدرسي ككل أكرب من )
 البحث احلايل. االجتاهات لدى املفحوصني مبجتمع 

  :. إجراءات الدراسة3
لتطبيق أداة الدراسة مت توزيع أداة الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان عرب رابط 
إلكرتوين ابستخدام مناذج قوقل، حيث مت توضيح التعليمات اخلاصة ابملقياس، وأن البياانت اليت سوف جتمع لن تستخدم 

 SPSS )إال ألغراض البحث العلمي. وبعد اإلنتهاء من مجع البياانت مت حتليلها ابستخدم برانمج احلزمة اإلحصائية )
 للعلوم االجتماعية وإجراء التحليل. 

 :. األساليب اإلحصائية املستخدمة4
 مت استخدام األساليب اإلحصائية اتآتية:

 معامل إرتباط بريسون. .1
 اختبار الفاكروابخ. .2
 اختبار )ت( وحيد الطرف . .3
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  :. عرض ومناقشة النتائج5
 اختبار فرضيات الدراسة: 1.5

 
الفرض األول : تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي 

 ابإلجيابية. 

 
ازان جتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جابلنظر إىل اجلدول أعاله والذى يتضمن السمة العامة ال

( احملسوبة T، نالحظ أن الفروق بني املتوسطني دال إحصائيا، حيث بلغت قيمة )حنو خدمات اإلرشاد املدرسي
(،. إذن النتيجة: 00.حيث بلغت القيمة االحتمالية هلا ).، 01(، وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 24.39)

 )تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي ابإلجيابية( .
قوم ت وميكن تفسري هذه النتيجة أبن اخلدمات  اإلراادية اليت تقّدم للطالب ابملدارس ذات طبيعة علمية تتفق مع ما

علية مناهج التوجيه واإلرااد من برامج إمنائية وعالجية ووقائية، هدفها تقدمي املساعدة والدعم للطالب ابملدارس حيت 
يستطيعوا الوصول إبمكانياهتم وقدراهتم ألعلى مستوى ممكن. فوحدة اإلرااد الطاليب ابملدارس هلا براجمها اخلاصة وأهدافها 

مة لتنفيذ أهدافها واستغالل كافة الوسائل املمكنة لتحقيق تلك األهداف. فهناك خدمات الواضحة، وتعمل وفق خطة حمك
هتدف لتطوير قدرات الطالب وزايدة وعيهم مما يساعد على النمو السوي، كما تتوفر خدمات هتدف إىل وقاية الطالب 

ذات طابع عالجي يستهدف من املشكالت من خالل مناقشة عدد من السلوكيات االجيابية، وهناك أيضًا خدمات 
الطالب الذين لديهم مشكالت، سواء كانت أكادميية أو أسرية هبدف حتقيق التوافق النفسي للطالب داخل املدرسة 

 وخارجها.وساعد ذلك على وجود اجتاهات اجيابية ألعضاء هيئة التدريس على خدمات اإلرااد املدرسي. 
م(، واليت أاارت نتائجها إىل أن اجتاهات اهليئة التعليمية حنو مهنة 9199الشيباين )  واتفقت هذه النتيجة مع دراسة

 اإلرااد املدرسي هي اجتاهات اجيابية.
 

 ( 3جدول )
 لالجتاهات حنو خدمات اإلرشاد املدرسي( وحيد الطرف للسمة العامة  Tيوضح نتيجة اختبار )

حجم  املتغري
 العينة

املتوسط 
 احملكي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

( Tقيمة )
 احملسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستدالل

االجتاهات حنو خدمات 
 اإلرشاد املدرسي

30 54 75.10 4.73 
29 24.39 

االجتاهات  000.
 اجيابية
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الفرض الثاين : تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي 
 اإلمنائية ابإلجيابية. 

 
جازان  جتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعةابلنظر إىل اجلدول أعاله والذى يتضمن السمة العامة ال

( T، نالحظ أن الفروق بني املتوسطني دال إحصائيا، حيث بلغت قيمة )حنو خدمات اإلرشاد املدرسي اإلمنائية 
(،. إذن 00..، حيث بلغت القيمة االحتمالية هلا )01(، وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 33.06احملسوبة )
)تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي اإلمنائية النتيجة: 

 ابإلجيابية( .
واقع اخلدمات اإلراادية املقدمة ضمن برامج اإلرااد اإلمنائية يتفق مع وجهة النظر أبن  وميكن تفسري هذه النتيجة

العلمية اليت تشري إىل أن طبيعة اإلرااد يف جمال املنهج اإلمنائي يهدف إىل مساعدة الفرد على النمو السوي، وهذا ما 
 تعمل حيث تقدم العديد من األنشطة اليتتتضمنه اخلدمات اإلراادية اليت تقدم للطالب يف املدارس يف هذا اجلانب، 

على توجيه الطالب وأسرهم وتبصريهم بقدراهتم وإمكانياهتم حيت يتم االستغالل األمثل لتلك القدرات واإلمكانيات، كما 
تنظّم وحدة اإلرااد الطاليب ابملدارس دورات تدريبية هدفها حتقيق النمو السوي للطالب وتقدمي حقائق عن طبيعة النمو. 

 وهذا ما ساعد على أن تتسم اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد يف اجملال اإلمنائي ابإلجيابية. 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4جدول )
 ( وحيد الطرف للسمة العامة لالجتاهات حنو خدمات اإلرشاد املدرسي اإلمنائيةTاختبار )يوضح نتيجة 

حجم  املتغري
 العينة

املتوسط 
 احملكي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

( Tقيمة )
 احملسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستدالل

االجتاهات حنو خدمات اإلرشاد 
 املدرسي اإلمنائية

30 16 22.80 1.12 
29 33.06 

االجتاهات  000.
 اجيابية
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الفرض الثالث : تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي 
 الوقائية ابإلجيابية. 

 
ان حنو جتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جاز ابلنظر إىل اجلدول أعاله والذى يتضمن السمة العامة ال

احملسوبة ( T، نالحظ أن الفروق بني املتوسطني دال إحصائيا، حيث بلغت قيمة )خدمات اإلرشاد املدرسي الوقائية 
(،. إذن النتيجة: 00..، حيث بلغت القيمة االحتمالية هلا )01(، وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 15.91)

 )تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي الوقائية ابإلجيابية(.
اإلرااد الطاليب اليت تقدم للطالب ابملدارس تتمااى أيضًا مع األطر النظرية ويتضح من هذه النتيجة أن خدمات 

اليت تفسر املمارسات اإلراادية يف جمال الربامج الوقائية، حيث تستهدف اخلدمات الوقائية مساعدة األفراد ووقايتهم من 
التوعية تستهدف غرس القيم االجيابية و الوقوع يف املشكالت. لذا تقّدم وحدة اإلرااد الطاليب عددًا من األنشطة اليت 

ابملشكالت، كما تنّفذ العديد من الندوات واحملاضرات اليت هتدف إىل الوقاية من الوقوع يف املشكالت.وساعد ذلك يف 
 تكوين اجتاهات اجيابية ألعضاء هيئة التدريس جنو خدمات اإلرااد الوقائية. 

اليت أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني م( و 2007وأتفقت هذه النتيجة مع دراسة عمار )
متوسط اجتاه الذكور واإلانث حنو مهنة اإلرااد، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط اجتاهات املرادين 

 النفسيني واملرادات النفسيات جتاه مهنة اإلرااد.
 
 
 
 
 
 

 ( 5جدول )
 ( وحيد الطرف للسمة العامة  لالجتاهات حنو خدمات اإلرشاد املدرسي  الوقائيةTاختبار )يوضح نتيجة 

حجم  املتغري
 العينة

املتوسط 
 احملكي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

( Tقيمة )
 احملسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستدالل

االجتاهات حنو خدمات 
 اإلرشاد املدرسي الوقائية

30 28 38.80 3.71 
29 15.91 

االجتاهات  000.
 اجيابية
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ي تدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسالفرض الرابع : تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة ال
 العالجية ابإلجيابية. 

 
ان حنو جتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جاز ابلنظر إىل اجلدول أعاله والذى يتضمن السمة العامة ال

( احملسوبة T، نالحظ أن الفروق بني املتوسطني دال إحصائيا، حيث بلغت قيمة )خدمات اإلرشاد املدرسي العالجية 
ن النتيجة: (،. إذ00..، حيث بلغت القيمة االحتمالية هلا )01(، وهي قيمة دالة احصائياً عند مستوى داللة 18.39)

 )تتمّيز اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة جازان حنو خدمات اإلرشاد املدرسي العالجية ابإلجيابية(.
يتضح من هذه النتيجة أن اخلدمات اليت تقدم للطالب يف املدارس يف جمال األنشطة العالجية تتفق كذلك مع وجهة 

، حيث هتدف تلك الربامج إىل عالج املشكالت مبختلف أنواعها الرتبوية والنفسية النظر العلمية للربامج اإلراادية
واالجتماعية. ويف هذا اجلانب تنظم وحدة اإلرااد الطاليب ابملدارس العديد من اخلطط اليت تستهدف عالج املشكالت 

اً ذه الوحدات براجمًا خاصالنفسية واالجتماعية لدى الطالب، والتواصل الدائم مع أسرهم، إضافة إىل ذلك تضع ه
للمتأخرين دراسياً، كما تناقش العديد من املشكالت وتوضيح طرق مواجهتها. ولقد ساعد ذلك يف تكوين اجتاهات 

 اجيابية ألعضاء هيئة التدريس يف اخلدمات االراادية العالجية اليت تقدم للطالب. 
 . خالصة النتائج 2.5
 .حنو خدمات اإلرااد املدرسي ابالجيابيةمتّيزت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس  .1
 . متّيزت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد اإلمنائية ابالجيابية .2
 متّيزت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد الوقائية ابالجيابية. .3
 ة. متّيزت اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد العالجية ابالجيابي .4

 لتوصيات:.ا6
 يف ضوء ما أسفرت نتائج الدراسة ميكن تقدمي التوصيات التالية: 

تنمية اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد املدرسي من خالل تقدمي دليل تعريفي يعكس تلك  .1
 اخلدمات وكيفية تنفيذها. 

 ( 6جدول )
 ( وحيد الطرف للسمة العامة لالجتاهات حنو خدمات اإلرشاد املدرسي العالجيةTيوضح نتيجة اختبار )

حجم  املتغري
 العينة

املتوسط 
 احملكي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

( Tقيمة )
 احملسوبة

القيمة 
 االحتمالية

 االستدالل

االجتاهات حنو خدمات اإلرشاد 
 املدرسي العالجية

30 10 13.50 1.04 
29 18.39 

االجتاهات  000.
 اجيابية
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 تنفيذ زايرات ميدانية ابلتنسيق مع اإلدارات املشرفة على اإلرااد املدرسي واجلامعات من أجل تبادل اخلربات.  .2
اهتمام اجلهات املختصة يف جمال التعليم بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس، خاصة السلبية منها  ومعرفة  .3

 .أسباهبا
ن ات االرااد الطاليب ابملدارس من أجل االستفادة متعني املختصني يف جمال اإلرااد النفسي للعمل يف وحد .4

 .خرباهتم 
تطوير برامج تدريبية لتأهيل القائمني على خدمات اإلرااد املدرسي مبا يتناسب مع التغريات اليت طرأت على  .5

 النظام التعليمي.
 .مقرتحات الدراسة:7  

اجراء دراسات حول مدى ارتباط اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو خدمات اإلرااد املدرسي مبتغريات  .1
 اخرى مثل سنوات اخلربة، التخصص ، العمر والنوع. 

 اجراء دراسات حول مدى ارتباط خدمات اإلرااد املدرسي ابلتوافق األسري والدراسي واالجتماعي.  .2
ري خدمات اإلرااد املدرسي على متغريات اخرى مثل التفاعل االجتماعي، اجراء دراسات جتريبية ملعرفة أتث .3

 التحصيل الدراسي، عالج صعوابت التعلم وتنمية قدرات الطالب. 
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