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 -مقدمة الدراسة :
إن اإلرشاد والتوجيه في أبسط صوره هو تقديم معلومات وخدمات 

م ذواتهم ومساعدات إرشادية لألفراد  إلصالح شؤونهم وتدعيم شخصياتهم وفه

للوصول إلى التكيف النفسي والصحة النفسية , وتتنوع  الخدمات اإلرشادية لتشمل 

خدمات تربوية واجتماعية ونفسية ومهنية وصحية ودينية لتلبي حاجات اإلفراد في 

جميع المراحل رجال نساء أطفال شيوخ شباب بمختلف المراحل العمرية وبمختلف 

 وعامل .األدوار زوج زوجة أب وأم وموظف 

ويعد الطالب احد هذه الفئات المحتاجة تقديم الخدمات اإلرشادية والتوجيه 

التربوي لمساعدته علي تفتيت العقبات التي تواجهه خالل  المراِحل  الدراسية وحل 

مشكالته لكي يصل إلى تحقيق  أهدافه الدراسية علي أكمل وجه والوصول إلي 

رشاد والتوجيه التربوي إلى تحسين  التوافق النفسي , حيث تسعى خدمات إال

 العملية التربوية والرفع من مستوى تحصيل الطلبة .

ونظرًا لكل هذه األسباب يجب أن يكون للمعلم دورًا كبيرًا في تقديم خدمات 

اإلرشاد والتوجيه التربوي للطالب ألنه الشخص الوحيد الفعال في فريق العمل 

من )المعلم , المرشد النفسي ,األخصائي اإلرشادي الذي من المفترض إن يتكون 

( . فالواقع إن مدارسنا تفتقر لوجود هذا الفريق , االجتماعي , الطبيب النفسي

وبالتالي يأتي دور المعلم ليسد هذا الفراغ والقيام ببعض خدمات اإلرشاد والتوجيه 

عية التربوي بحكم دراسته لمبادئ وأساسيات اإلرشاد النفسي في المرحلة الجام

حيث تتعدد أدواره  ومهامه ليصبح  المربي والمرشد والموجه والناصح بدل من أن 

 .يكون ملقن للمادة فقط 

 -مشكلة الدارسة :
يقدم اإلرشاد والتوجيه خدمات لجميع شرائح المجتمع إلشباع حاجاتهم 

واهتماماتهم وحل مشكالتهم الشخصية , والطالب هو من أكتر الفئات  المحتاجة 

لخدمات اإلرشاد والتوجيه  التربوي , خالل مراحل نموه المتتالية وخاصة في 

المرحلة الثانوية ألنه يمر بمشكالت  وفترات حرجة وصعوبة في استخدام قدراته 

وإمكانياته ويواجه حيرة في اتخاذ قراراته باإلضافة إلى التقدم التكنولوجي الكبير 

لمدارس وأعداد الطالب , هذا كله يؤكد لنا والتطور في المناهج و الزيادة أعداد ا

الحاجة الماسة إلى خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي للطالب وخاصة في المرحلة 

 الثانوية . 
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 أ ــ ساره فتحي بن سالم

وبالتااالي يمكاان القااول إن خاادمات اإلرشاااد والتوجيااه  التربااوي ضاارورة       

قاع ال  أساسية لكل الطالب إلشباع حاجاتهم وتحقيق  مطالب النمو السليم , وفاي الوا 

نستطيع إنكار ضعف انتشار خدمات اإلرشاد والتوجياه الترباوي فاي العاالم العرباي      

حيااث وجاادت احاادى الدراسااات إن هناااا بعااض األسااباب التااي تحااول دون تطااور     

 . خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في الوطن العربي  لغياب تدريب األخصائيين

 يقوم بدوره . كما إن  ثقافة البلدان ال تفسح له المجال إن 

( بدراسااة اإلرشاااد والتوجيااه التربااوي فااي 1987ولقااد قااام )حامااد زهااران. 

الااوطن العربااي بااين الحاضاار والمسااتقبل , واظهاار البحاات إن اإلرشاااد والتوجيااه        

التربوي في عالمنا العربي قاصر ويسعى ببطء لكي يأخذ مكانه في نظامنا التعليمي 

 .( 1في بعض الدول العربية )

ع إن مدارساانا تحتاااج لاادور المعلاام فااي تقااديم خاادمات اإلرشاااد       وفااي الوقاا 

التوجيه التربوي نظرا لغياب فريق العمل  اإلرشادي مان جهاة و مان جهاة  أخارى      

فهو الشخص الوحياد الاذي  يتعامال ماع الطالاب كال ياوم فياتمكن مان التعار  علاي            

 شخصااية كاال طالااب علااى حاادى , وعناادما قاماات الباحثااة بجولااة اسااتطالعية داخاال  

بعض المادارس   الثانوياة الحظات أن خادمات اإلرشااد والتوجياه الترباوي تعطاـى         

بشكـــل سريـــع ومختصر وليس برنامج مخـــــطط , فالمعلم  يجاب أن يقاوم بادور    

مزدوج باإلضافة  إلي تدريس مادة تخصصه يجب أن يدرب علي خدمات  اإلرشاد 

 والتوجيه التربوي .

لتساؤل دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد وتكمن مشكلة الدراسة في با

والتوجيه التربوي داخل مؤسساتنا التعليمية في المرحلة الثانوية باعتبار هذه 

المرحلة مجال خصب لبروز المشكالت , فتعدد التخصصات في المدرسة الثانوية 

)علمي _أدبي ( يجب أن يتوجه إليها حسب استعداداته  وإمكانياته , نظرًا لعدم 

خبره الطالب فهو قادم من المرحلة اإلعدادية ويجد نفسه في مؤسسه اكبر من 

ثة يحتاج إلي تهيئة للتوجيه إلي المرحلة السابقة , وعندما يصل إلى السنة الثال

 واختيار التخصص المناسب  ة لجامعا

وفي حالة استمرار )عدم تقديم  خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي بالشكل    

مخطط له ( يؤدي ذلك إلي خلق جيل غير قادر علي التخطيط  واتحاد العميق ال

القرارات  وضعف في التحصيل الدراسي وغير قادر علي استخدام إمكانياته 

  وقدرته علي حل مشكالته وفهم ذاته وتحقيق لتكيف النفسي والصحة النفسية .

لم في تقديم خدمات اذًا فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في الكشف عن دور المع   

 اإلرشاد والتوجيه التربوي في المدارس الثانوية .

 -أهداف الدراسة :
يهد  هذا البحت إلي تحديد ما يمكن أن يقدمه المعلم من خدمات اإلرشاد 

 والتوجيه التربوي . وبالتالي الهد  الرئيسي للحق الحالي هو:
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والتوجيه التربوي . وتنبثق التعر  علي دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد  

 -منه األهدا  الفرعية التالية :

التعر  على دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد  

 النفسي . 

التعر  على دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد  

 الفني .

اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد التعر  على دور المعلم في تقديم خدمات  

 المهني .

التعر  على دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد  

 الديني . 

التعر  على  دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد  

 االجتماعي .

 -تساؤالت الدراسة :
 تساؤل الرئيسي التالي:وتتحدد مشكلة الدراسة في بال

 ما دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي ؟ 

 وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية:

 ما دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد النفسي ؟ ـ 1

 ما دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد الفني ؟ ـ 2

 ما دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد المهني ؟ ـ 3

 ما دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد الديني ؟ ـ 4

  ؟اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد االجتماعيما دور المعلم في تقديم خدمات ـ 5

 أهمية الدراسة:
 -وتتضح أهمية الدراسة في جانبيين أساسيين هما :

 الجانب النظري : -1
ويتمثل في تقديم معلومات عن نشأة اإلرشاد والتوجيه التربوي والتعريف 

به , كذلك تقديم معلومات يستفيد منها المعلم عن دوره في تقديم خدمات اإلرشاد 

 والتوجيه التربوي , والحاجات اإلرشادية للطالب في المرحلة الثانوية . 

 الجانب التطبيقي : -2
وية للمعلم على شكل ) مطوية  من إعداد ويتمثل في تقديم معلومات توع

الباحثة ( تتضمن  مجاالت  اإلرشاد والتوجيه  التربوي لتساعده  في استخدام 

خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي للطالب في المرحلة الثانوية , ويحتاج هذا العمل 
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( لمعرفة إلي تقديم ) استمارة استبيان ( لطالب المرحلة الثانوية )من إعداد الباحثة 

 ما إذا كان المعلم يقدم خدمات اإلرشاد والتوجيه  التربوي على أكمل وجه أم ال .

 اإلطار النظري
 : نشأة التوجيه واإلرشاد التربوي

عندما أنشئ أول  1879بدأ االهتمام باإلرشاد والتوجيه التربوي من عام 

مختبر لعلم النفس في ألمانيا وظهور علم النفسي التطبيقي ولقد مر اإلرشاد 

والتوجيه التربوي بعده مراحل  تأسيسه من  ابرز روادها ستجود فرو يدو ميالن 

جز إلي أن وصل إلي المرحلة  كالبين .إبراهيم ماسلو جان بسياجيه اديلر  كارل ور

حثي وقتنا الحاضر طرحت  عدة  أفكار حول عمليه  اإلرشاد   1980األخيرة عام 

واالعتماد على األسلوب التطبيقي للوصل إلى نتائج أفضل فالتوجيه واإلرشاد 

التربوي أصبح اليوم عبارة عن خدمات متميزة داخل  إطار برنامج منظم يستند 

رق محدده ومرسومه .فاإلرشاد والتوجيه يجب أن يكون إلى أسس ونظريات وط

جزءا  اليتجزاء من البرنامج العام للمؤسسة  التربوية والتعليمية وسو  تناول في 

هذا الفصل  تعريف اإلرشاد والتوجيه  التربوي  والتعر  علي دور المعلم 

 ( .2واإلرشادي للمعلم من خالل المحاور التالية ) 

 ربوي تعريف اإلرشاد الت 

  دور المعلم في تقديم   الخدمات اإلرشاد 

  الحاجات اإلرشادية للطالب في المرحلة الثانوية 

 تعريف اإلرشاد التربوي

يقصد اإلرشاد التربوي تنمية الطالب جسميا وعقليا وانفعاليًا و روحيا 

وهو بهذا يقوم بمساعدة الطالب على فهم استعداداته وإمكانياته المختلفة ومعرفه 

 طلبات الدراسية والمهن  المختلفة .مت

ويعر  حامد زهران اإلرشاد والتوجيه التربوي " بأنه عمليه مساعده 

الفرد في  رسم الخطط التربوية التي تتالءم مع قدراته الدراسية التي تساعده في 

اكتشا   اإلمكانيات التربوية فيما بعد المستوي التعليمي الخاص ومساعدته في 

رامج التربوية والمساعدة في تشخيص وعالج المشكالت  التربوية النجاح في الب

 ( .3بما يحقق  التواقف التربوي بصفة عامة " )

 : دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد التربوي

المعلم هو أقرب شخص للطالب فهو يحتك بالطلبة بشكل يومي , حيث 

بعملية اإلرشاد  والتوجيه يقوم بدورين أولهما قيامه بالتدريس , وثانيهما قيامه 

التربوي , لعدم وجود المرشدين النفسين في المدارس حتى اآلن فإذا اتسمت 

عالقاته مع طالبه  بالفهم والتعاطف والصداقة فإنها ستنعكس علي شخصيته 

 ( 4وسلوكه ستكون بمثابه دافع قوي لهم نحو التحصيل الدراسي العالي )
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األسباب ما يجعلنا نؤكد علي أهمية دور ومن خالل ما سبق  فإن هناا من 

المعلم في تقديم الخدمات اإلرشادية للطالب لذلك فإنه من الضروري للمعلم  ان 

 يكون علي دراية لنواحي عديدة من خدمات اإلرشاد والتوجيه ومنها مايلى:

  تفهم مشكالت الطالب بروية وعناية ومساعدتهم في إشباع رغباتهم األساسية

 باألمن و الطمائنينة . مثل  الشعور

 . تهيئة المناخ الصحي داخل الصف الكتساب المعلومات والمهارات بشكل جيد 

  تعريف الطالب باللوائح ومواعيد االمتحانات الموجودة بالمدرسة واإللحاح

 عليهم باحترام هذه اللوائح وإتباعها  .

 اياتهم دراسة أحوال الطلبة من خالل استخدام المالحظة للتعر  على  هيو

 ( .5وميولهم واتجاهاتهم)

  تزويد الطالب  بمعلومات  تربوية ومهنية وذلك بتزويدهم با لمعلومات التي

تساعدهم في اختبار تخصصاتهم وتوسيع أفاقهم من خالل القيام برحالت إلي 

 (.5مصانع المؤسسات الرسمية الخاصة )

لية اإلرشادية ونستنتج مما سبق  إن المعلم يمكن إن يصف الكثير إلي العم

نظرا التصاله المستمر والمباشر بنها وبين طالبه تتح له فرضيه إرشادهم وتوجيهم 

حيث يلقي بطالبه مره علي األقل في األسبوع وفي حصة خاصة تسمي حصة 

اإلرشاد لمتابعة حاالت الطلبة وحسب حاالتهم  باستخدام معهم اإلرشاد الفردي أو 

 ( . 6الجمعي ) 

 ادية  للطالب  في المرحلة الثانوية :الحاجات  اإلرش

  الحاجات النفسية و االجتماعية  : يحتاج الطالب في تحقيق مطالب النمو

 النفسي و االجتماعي

  الحاجة إلي مساعدة في حل المشكالت العادية : مثل المشكالت األخالقية

 واالنفعالية واألسرية والمدرسية و المهنية .

 ذ القرارات : حيث يوجد تخصصات في المدرسة الحاجة إلي مساعدة في  اتخا

الثانوية  )علمي , أدبي ( يجب أن يعرفها  الطالب ويوجه إليها حسب قدراته له 

 واستعداداته وميوله .

   الحاجة إلي المساعدة علي التكيف النفسي : فاالنتقال من المرحلة اإلعدادية إلي

 اإلرشاد والتوجيه التربوي  المرحلة  الثانوية  يحتاج فيها الطالب إلي خدمات

  الحاجة إلي رعاية إرشادية خاصة: حيث يوجد بين طالب المرحلة  الثانوية

) معتوقون ومعاقون  ( بحاجة إلي الخدمات  ةالحاجات الخاصــ بعض ذي

 (1اإلرشادية الخاصة )
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 اإلطار المنهجي 

 للدراسة . استخدمت الباحثة المنهج  الوصفي التحليلي كمنهج:  منهج الدراسة* 

 محددات الدراسة :*  
الحد الموضوعي : " دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي -1

 لطالب المرحلة الثانوية " .

 الحد البشري :عينة من طالب المرحلة الثانوية  .      -2

 2015_  2014الحد الزماني: العام الدراسي  -3

الحد المكاني :أجريت هذا الدراسة في مدرسة الفاسي الثانوية , ومدرسة الشهيد -4

 ) بمدينة الزاوية( . رمضان زعميط الثانوية 

 مجتمع البحث:* 
الفاسي   مرحله التعليم الثانوي  بمدرستي يتكون مجتمع البحت من جميع طالب    

 586)    الثانوية  , الشهيد رمضان زعميط الثانوية حيث بلغ عدد إجمالي الطالب 

 . بالمدرستين( طالب , 

 عينة البحث : *
طالب  قامت الباحثة 100اختبارات الباحثة عشوائيا ) طبقية نسبية ( -

%من 17ة (مفردة بنسب100بتوزيع االستبيان عليهم , وتم تحديد حجم العينة ب)

 ) الفاسي الثانوية والشهيد رمضان زعميط ( .   طالب بمدرستي 586جمالي ا

 *أداة البحث :

في ضوء مشكلة البحث وهدفه ومن خالل االطالع علي أسس ونظريات 

اإلرشاد والتوجيه التربوي أعدت الباحثة  "استبيان" لمعرفة مدى استخدام المعلم  

نوية كأداة للبحث الحالي , يتكون لخدمات اإلرشاد التربوي لطالب المرحلة الثا

( فقرة  ويطلب من الطالب  اإلجابة علي ثالث فقرات )نعم 49االستبيان من) 

,ال,أحيانا( . ولتقنين االختبار وضمان مالمسته لمشكله البحث الحالية تم عرض 

االستبيان بصورته األولية علي محكمين للحكم على صالحية االختبار وفحص 

ديد الفقرات الغير مالئمة وعند جمع استجابات السادة المحكمين فقراته وكذلك تح

 واإلطالع علي مالحظاتهم وجدت أنهم متفقين علي صالحية االستبيان .

  : ) الصدق العاملي )االتساق الداخلي 
تم حساب معامالت االرتباط لبيرسون فكانت النتائج جميعها تدل على 

الفقرات طردي ، ومنها التام ومنها القوي صدق البيانات ، الن االرتباط لجميع 

 والمعنوي .



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

ومن نتائج االرتباط تبين أن جميع فقرات االستبيان مهمة ، وحذ  أي 

فقرة منها سو  يؤثر سلبًا على ثبات المقياس ، وبذلك يمكن االعتماد على 

 مجموعة الفقرات بأكملها دون حذ  أي فقرة منها للوصول إلى نتائج جيدة . 

 يلي يأتي عرض لنتائج درجات ثبات أبعاد المقياس والمقياس الكلي .وفيما 

ولحساب الصدق العاملي لمقياس )الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المعلم 

    simpleلطالب المرحلة الثانوية  ( ، تم استخدام طريقة الجمع البسيط )

summation لي " العامل " مع المقياس الك  ( لمعرفة تشبع األبعاد " العوامل

 العام " 

يتبين من النتائج أن درجات تشبع العوامل )األبعاد(  بالعامل العام )الخدمات     

 – 0.988اإلرشادية التي يقدمها المعلم لطالب المرحلة الثانوية( قد تراوحت بين )

0.997  . ) 

للتأكد من ثبات   Cronbach   Alphaتم حساب درجة معامل ألفا كرونباخ  

معادلة ألفا كرو نباخ ييس وكانت النتائج كالتالي:           المقا
𝑛∗𝑝

1+𝑝(𝑛−1)
  a= 

مقياس الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المعلم لطالب المرحلة الثانوية  " ككل " 

 ( .0.996( فقرة ، وقد بلغت قيمة ألفا كرونباخ  )49ويتكون من )

: تمثل متوسط االرتباطات   p: تمثل عدد الجمل أو االسئلة و   aجيث ان :  

 الداخلية بين الجمل أو األسئلة . 

ومن نتائج قياس ثبات القياس ، يتضح أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية 

(0.996. ) 

كما استخدمت الباحثة بعض المعالجات اإلحصائية األخرى كالوسط الحسابي ,    

 الحسابي . الوسيط , االنحرا  المعياري , االلتواء , المتوسط

 اإلطار التطبيقي

 *نتائج الدراسة :
أوال: لإلجابة عن التساؤل الرئيسي للدراسة والمتمثل في ) ما دور المعلم في تقديم 

خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي ؟ ( فقد تم اإلجابة عنه في اإلطار النظري 

 للدارسة .

 ثانيا : اإلجابة عن التساؤالت الفرعية للدراسة :

ؤل األول : لإلجابة عن التساؤل األول والذي ينص على )ما دور المعلم في التسا-

تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعد النفسي ؟( قامت الباحثة بإجراء 

التحليل اإلحصائي الثاني لمعرفة األهمية النسبية لفقرات مقياس البعد النفسي من 

 خالل الجدول التالي :

 

 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

 يبين األهمية النسبية لفقرات مقياس البعد النفسيأ(  -1جدول )

 البعد النفسي ر.م

ترتيب 

الفقرة 

حسب 

 األهمية

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 83.3 2.5 5 يساعدا المعلم في فهم نفسك -1

 83.3 2.5 8 ينتبه لك المعلم عندما تكون مريضا -2

 80 2.4 11 يقدم لك المعلم النصيحة لكي ال تقع في المشاكل -3

 76.6 2.3 2 يهيئ لك المعلم المناخ النفسي والصحي داخل الفصل -4

 76.6 2.3 6 يراعي المعلم الفروق الفردية بينك وبين زمالئك -5

6- 
يشعرا المعلم بالطمأنينة أثناء التعامل معه داخل 

 الفصل
3 2.2 73.3 

7- 
يساعدا المعلم في التعر  على مشكالت النفسية 

 حلهاويعمل على 
4 2.2 73.3 

 66.6 2.0 1 يستخدم معك المعلم أسلوب الثناء والشكر -8

 66.6 2.0 10 يهددا المعلم ويتوعد بالعقاب -9

10- 
يصحح المعلم المفاهيم الخاطئة لديك عن األمراض 

 النفسية
13 2.0 66.6 

 63.3 1.9 7 يستخدم المعلم العقوبة المناسبة مع الموقف -11

 63.3 1.9 12 المعلم أسلوب التشهير والتجريحيستخدم  -12

 56.6 1.7 9 يراعي المعلم حاجاتك النفسية -13

( : )يراعااي المعلاام الفااروق   5أ( أن الفقاارة رقاام ) -1تظهاار نتااائج الجاادول رقاام )     

الفردية بينك وبين زمالئك ( .جااءت فاي المرتباة األولاى علاى بقياة الفقارات إذ بلاغ         

%( ، وتعازوا الباحثاة ذلاك ان    83.3وجاء وزنها المئاوي ) (  2.5وسطها المرجح )

المعلاام اقاارب شااخص للطااالب وهااوا ادرى بهاام وبقاادراتهم وبااذلك يسااتطيع تقااديم         

( : )يهاددا المعلام   9المساعدة لهم كل حسب حاجته .  وبالمقابل جااءت الفقارة رقام)   

المئاوي   (. ووزنهاا 1.7ويتوعد بالعقاب ( في أخر مرتبة . إذ بلغ وساطها المارجح )  

%(, وتعزوا الباحثة ذلك إلى أن الطالاب فاي سان مراهقاة وهاي سان حرجاة        56.6)

  يحتاج فيها إلى استخدام أسلوب التدعيم بدال من استخدام أسلوب العقاب .

ب( أن الدرجات المتحصل عليهاا أفاراد العيناة علاى      -1ويتبين من خالل الجدول ) 

( 28.00درجة ( بمتوسط حساابي )  39 -13مقياس البعد النفسي  قد تراوحت بين )

 درجة ( . 26، في الوقت الذي كان فيه المتوسط النظري للمقياس )

وتشير نتيجة مقارنة المتوسط الحساابي بالمتوساط النظاري للادرجات التاي      

تحصلت عليها العينة على مقياس البعد النفسي ، إلى أن قيمة المتوسط الحسابي فاي  

 العينة أكبر من قيمة المتوسط النظري مما يدل على أن البعد النفسي  جاءت عالية . 

            

 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

 وثين على مقياس البعد النفسي .ب( يبين تصنيف المبح -1جدول )
 النسبة المئوية التكرار الواقعي الدرجة النظرية  المقياس

 40.0 40 25 -13 منخفض

 20.0 20 32 -26 متوسط

 40.0 40 39 -33 عالي

 100.0 100  المجموع

المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 النظري

االنحرا   الوسيط

 المعياري

أكبر  أقل قيمة التفرطح االلتواء

 قيمة

28.00 26 29.50 9.05 -0.27 0.47 13.00 39.00 

ب( أن الادرجات المتحصال عليهاا أفاراد العيناة علاى        -1تظهر نتائج الجادول رقام )  

( فااي 28.00( بمتوسااط حسااابي) 39-13مقياااس  البعااد النفسااي تراوحاات مااا بااين )   

 ( درجة.26الوقت الذي كان فيه المتوسط النظري )

العينااة علااى مقياااس البعااد النفسااي   .تبااين أن  البعااد    بااالنظر إلااى تصاانيف أعضاااء   

%( جاااءت بدرجااة 40.0%(. ونساابة )40.0النفسااي جاااءت بدرجااة عاليااة  بنساابة )

 %(جاءت بدرجة متوسطة .20.0منخفضة . ونسبة )

وتؤكد المقاييس اإلحصائية المستخدمة أنه عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوساط  

عليها العينة على مقياس البعد النفسي  إلى أن قيماة  النظري للدرجات التي تحصلت 

المتوسط الحسابي أكبار مان قيماة المتوساط الحساابي النظاري ، األمار الاذي يرجاع          

 توصيف البعد النفسي بأنها عالية . 

وعند استخدام مقاييس التمركز واالنتشار لهذا المقياس يتضح اقتراب قيمة الوسيط  

انخفاااض درجااة االنحاارا  المعياااري ، وكااذلك     ماان قيمااة المتوسااط الحسااابي ، و   

درجتي االلتاواء والتفارطح وبالتاالي فاان شاكل التوزياع اإلحصاائي لبياناات مقيااس          

البعااد النفسااي تعتباار قريبااة ماان التوزيااع الطبيعااي ، ممااا يساامح بإمكانيااة اسااتخدام        

األساليب اإلحصائية التاي تشاترط التوزياع الطبيعاي عناد البحاث فاي العالقاات باين          

 متغيرات .ال

: لإلجابة عن التساؤل الثاني والذي ينص على )ما دور المعلم فاي   التساؤل الثاني-

تقديم خدمات اإلرشااد والتوجياه الترباوي فاي البعاد الفناي ؟( قامات الباحثاة باإجراء          

التحليل اإلحصاائي الثااني لمعرفاة األهمياة النسابية لفقارات مقيااس البعاد الفناي مان           

 خالل الجدول التالي :

 

 

 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

 أ( يبين األهمية النسبية لفقرات مقياس البعد الفني -2جدول )

 البعد الفني ر.م

ترتيب 

الفقرة 

حسب 

 األهمية

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 83.3 2.5 4 يستخدم المعلم األسلوب المشوق للدرس -1

 83.3 2.5 10 يسألك المعلم ما رأيك في المنهج -2

 80 2.4 15 التدريس يسألك المعلم ما رأيك في طريقة -3

 76.6 2.3 1 يقدم المعلم أسئلة نهاية الدرس -4

 76.6 2.3 5 يهتم المعلم بالواجبات المنزلية -5

 76.6 2.3 8 يحثك المعلم على دخول المكتبة المدرسية -6

 76.6 2.3 13 يحثك المعلم على التعاون باستمرار -7

 76.6 2.3 14 طريقة المعلم جيدة في شرح وتوصيل المعلومة -8

 73.3 2.2 11 يقدم المعلم جوائز للطالب المثالي -9

 70 2.1 7 يتقبل منك المعلم أرائك ويرد على استفساراتك -10

 66.6 2.0 2 يحترم المعلم المواعيد المدرسية -11

12- 
يعتمد المعلم على األساليب الحديثة في التدريس 

 التي تعتمد على الحوار والمناقشة الشريفة
3 1.9 63.3 

 63.3 1.9 9 يسمح لك المعلم بالمناقشة وحرية التفكير -13

 63.3 1.9 12 يتسم المعلم بالرزانة والهدوء أثناء الشرح -14

15- 
طريقة المعلم في التعامل مع الطالب عادلة وتوحي 

 بالمساواة بينهم
6 1.8 60 

المعلاام أساائلة نهايااة   ( : )يقاادم 4أ( أن الفقاارة رقاام ) -2تظهاار نتااائج الجاادول رقاام )   

الاادرس( . جاااءت فااي المرتبااة األولااى علااى بقيااة الفقاارات إذ بلااغ وسااطها الماارجح     

%( ،  وتعاازو الباحثااة ذلااك الااى ان المراجعااة  83.3(  وجاااء وزنهااا المئااوي )2.5)

( 6نهاية الدرس هي خطوةاساسية في طرق التدريس . وبالمقابل جاءت الفقرة رقم)

مكتبااة المدرسااية( فااي أخاار مرتبااة . إذ بلااغ وسااطها    : )يحثااك المعلاام علااى دخااول ال 

%( , وذلك لعادم لاوائح تانظم الادخول للمكتباة      60(. ووزنها المئوي )1.8المرجح )

 وطرق التعامل معها .

ب( أن الدرجات المتحصل عليهاا أفاراد العيناة علاى      -2ويتبين من خالل الجدول ) 

( ، 32.85بمتوسط حسابي )درجة (  45 -15مقياس البعد الفني  قد تراوحت بين )

 درجة ( . 30في الوقت الذي كان فيه المتوسط النظري للمقياس )

وتشير نتيجة مقارنة المتوسط الحساابي بالمتوساط النظاري للادرجات التاي      

تحصلت عليها العينة على مقياس البعد الفني ، إلاى أن قيماة المتوساط الحساابي فاي      

 ا يدل على أن البعد الفني  جاءت عالية . العينة أكبر من قيمة المتوسط النظري مم

 

 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

 ب( يبين تصنيف المبحوثين على مقياس البعد الفني  . -2جدول )
 النسبة المئوية التكرار الواقعي الدرجة النظرية المقياس

 40.0 40 29 -15 منخفض

 10.0 10 37 -30 متوسط

 50.0 50 45 -38 عالي

 100.0 100  المجموع

المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 النظري
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري
 التفرطح االلتواء

أقل 

 قيمة

أكبر 

 قيمة

32.85 30 35.00 10.61 -0.30 0.47 15.00 45.00 

ب( أن الادرجات المتحصال عليهاا أفاراد العيناة علاى        -2تظهر نتائج الجادول رقام )  

الوقات  ( في 32.85( بمتوسط حسابي)45-15مقياس  البعد الفني تراوحت ما بين )

 ( درجة.30الذي كان فيه المتوسط النظري )

بالنظر إلى تصنيف أعضااء العيناة علاى مقيااس البعاد الفناي  .تباين أن  البعاد الفناي           

%( جاءت بدرجة منخفضة . 40.0%(. ونسبة )50.0جاءت بدرجة عالية  بنسبة )

 %(جاءت بدرجة متوسطة .10.0ونسبة )

أنه عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوساط  وتؤكد المقاييس اإلحصائية المستخدمة 

النظري للدرجات التي تحصلت عليها العينة على مقيااس البعاد الفناي  إلاى أن قيماة      

المتوسط الحسابي أكبار مان قيماة المتوساط الحساابي النظاري ، األمار الاذي يرجاع          

 توصيف البعد الفني  بأنها عالية 

لهذا المقياس يتضح اقتراب قيماة  وعند استخدام مقاييس التمركز واالنتشار   

الوساايط ماان قيمااة المتوسااط الحسااابي ، وانخفاااض درجااة االنحاارا  المعياااري ،       

وكذلك درجتاي االلتاواء والتفارطح وبالتاالي فاان شاكل التوزياع اإلحصاائي لبياناات          

مقياس البعد الفني تعتبر قريبة من التوزيع الطبيعاي ، مماا يسامح بإمكانياة اساتخدام      

حصائية التاي تشاترط التوزياع الطبيعاي عناد البحاث فاي العالقاات باين          األساليب اإل

  المتغيرات .

: لإلجابة عن التساؤل الثالث والذي ينص على )ما دور المعلم فاي   التساؤل الثالث-

تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي فاي البعاد الاديني ؟( قامات الباحثاة باإجراء       

التحليل اإلحصائي الثاني لمعرفاة األهمياة النسابية لفقارات مقيااس البعاد الاديني مان         

 : خالل الجدول التالي

 

 

 

 

 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

 األهمية النسبية لفقرات مقياس البعد الدينيأ( يبين  -3جدول )

 البعد الديني ر.م

ترتيب 

الفقرة 

حسب 

 األهمية

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 83.3 2.5 6 يقدم لك المعلم النصيحة الدينية واألخالقية -1

2- 
يقوم المعلم بتنظيم ندوات ومحاضرات دينية في 

 المدرسة
7 2.5 83.3 

 80 2.4 1 مسابقات لحفظ القرآن الكريميقوم المعلم بعمل  -3

 80 2.4 4 يتصرف المعلم بتواضع مع الطلبة -4

5- 
يركز المعلم على القصص القرآنية والنبوية أثناء 

 الشرح
5 2.2 73.3 

 70 2.1 2 ينصحك المعلم بأداء العبادات وال سيما الصالة -6

7- 
يعطي المعلم أثناء الشرح األمثال التي تساهم في 

 القيم الخلقية غرس
3 2.0 66.6 

( : )ينصحك المعلم باأداء العباادات   6أ( أن الفقرة رقم )-3تظهر نتائج الجدول رقم )

وال سيما الصاالة(  , جااءت فاي المرتباة األولاى علاى بقياة الفقارات إذ بلاغ وساطها           

%( ، فللمعلم دور كبير في غرس القيم 83.3(  وجاء وزنها المئوي )2.5المرجح )

يااة والدينيااة الفاضاالة وحااث الطااالب علااى أداء الواجبااات الدينيااة . وبالمقاباال األخالق

( : )يقوم المعلم بعمل مساابقات لحفاا القاران الكاريم( فاي اخار       3جاءت الفقرة رقم)

%( , وتعزو الباحثاة  66.6(. ووزنها المئوي )2.0مرتبة . إذ بلغ وسطها المرجح )

حفالت ومساابقات وتقاديم جاوائز لتشاجيع     ذلك إلى أن المدرسة ال تهتم كثيرا بإقامة 

 الطالب .

ب( أن الدرجات المتحصل عليهاا أفاراد العيناة علاى      -3ويتبين من خالل الجدول ) 

( ، 16.10درجاة ( بمتوساط حساابي )   21 -7مقياس البعد الديني  قد تراوحت باين ) 

 درجة ( . 14في الوقت الذي كان فيه المتوسط النظري للمقياس )

مقارنة المتوسط الحساابي بالمتوساط النظاري للادرجات التاي      وتشير نتيجة 

تحصلت عليها العينة على مقياس البعد الديني ، إلى أن قيمة المتوسط الحساابي فاي   

 العينة أكبر من قيمة المتوسط النظري مما يدل على أن البعد الديني  جاءت عالية . 

 الديني   .ب( يبين تصنيف المبحوثين على مقياس البعد  -3جدول )
 النسبة المئوية التكرار الواقعي الدرجة النظرية  المقياس

 30.0 30 13 -7 منخفض

 20.0 20 17 -14 متوسط

 50.0 50 21 -18 عالي

 100.0 100  المجموع

المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 النظري

االنحراف  الوسيط

 المعياري

أقل  التفرطح االلتواء

 قيمة

أكبر 

 قيمة



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

16.10 14 17.00 4.72 -0.53 -0.97 7.00 21.00 

ب( أن الدرجات المتحصل عليها أفراد العيناة علاى    -3تظهر نتائج الجدول رقم )   

( فاي الوقات   16.10( بمتوسط حساابي) 21-7مقياس  البعد الديني تراوحت ما بين )

 ( درجة.14الذي كان فيه المتوسط النظري )

البعااد الااديني  .تبااين أن  البعااد  بااالنظر إلااى تصاانيف أعضاااء العينااة علااى مقياااس     

%( جاااءت بدرجااة 30.0%(. ونساابة )50.0الااديني  جاااءت بدرجااة عاليااة  بنساابة )

 %(جاءت بدرجة متوسطة .20.0منخفضة . ونسبة )

وتؤكااد المقاااييس اإلحصااائية المسااتخدمة أنااه عنااد مقارنااة المتوسااط الحسااابي             

علاى مقيااس البعاد الاديني       بالمتوسط النظري للادرجات التاي تحصالت عليهاا العيناة     

إلى أن قيمة المتوسط الحساابي أكبار مان قيماة المتوساط الحساابي النظاري ، األمار         

 الذي يرجع توصيف البعد الديني  بأنها عالية 

وعنااد اسااتخدام مقاااييس التمركااز واالنتشااار لهااذا المقياااس يتضااح اقتااراب قيمااة         

االنحاارا  المعياااري ،   الوساايط ماان قيمااة المتوسااط الحسااابي ، وانخفاااض درجااة     

وكذلك درجتاي االلتاواء والتفارطح وبالتاالي فاان شاكل التوزياع اإلحصاائي لبياناات          

مقياس البعد الديني  تعتبر قريبة من التوزيع الطبيعي ، مما يسمح بإمكانية استخدام 

األساليب اإلحصائية التاي تشاترط التوزياع الطبيعاي عناد البحاث فاي العالقاات باين          

 المتغيرات .

: لإلجابة عن التساؤل الرابع والذي ينص على )ما دور المعلم فاي  التساؤل الرابع -

تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي في البعاد المهناي ؟( قامات الباحثاة باإجراء      

التحليل اإلحصائي الثاني لمعرفة األهمية النسابية لفقارات مقيااس البعاد المهناي مان       

 خالل الجدول التالي :

 أ( يبين األهمية النسبية لفقرات مقياس البعد المهني -4)جدول 

 البعد المهني ر.م

ترتيب 

الفقرة 

حسب 

 األهمية

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 83.3 2.5 6 يساعدك المعلم في اختيار مهنة المستقبل -1

2- 
يعطي لك المعلم صورة ايجابية نحو مهنة 

 المستقبل
2 2.4 80 

3- 
التخصص والمسارات يوجهك المعلم نحو 

 الدراسية المناسبة
1 2.3 76.6 

 73.3 2.2 3 يدلك المعلم على مصادر المعلومات المهنية -4

5- 
يعمل المعلم على تنمية مهارات اتخاذ القرار 

 المهني
5 2.2 73.3 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

6- 
يعمل المعلم على كشف الميول واالهتمامات 

 المهنية
4 1.9 63.3 

( : )يعمال المعلام علاى كشاف     6أ( أن الفقارة رقام )  -4تظهر نتائج الجادول رقام )      

الميول واالهتمامات المهنية ( .جاءت في المرتبة األولاى علاى بقياة الفقارات إذ بلاغ      

%( ، وتعازو الباحثاة ذلاك إلاى     83.3(  وجاء وزنها المئوي )2.5وسطها المرجح )

يستطيع توجيههم لتحقياق أهادا     أن المعلم هوا أدرى شخص بطموح طالبه وبذلك

سااليمة وواقعيااة واختيااار المجااال المناسااب لهاام وفقااا لميااولهم وقاادراتهم ورغباااتهم .  

( : )يدلك المعلم على مصادر المعلومات المهنية( في 4وبالمقابل جاءت الفقرة رقم)

%( , وتعاازو 63.3(. ووزنهاا المئاوي )  1.9اخار مرتباة . إذ بلاغ وسااطها المارجح )    

ذلك الى قلت اهتمام االدراة المدرسية ومراكز التخطيط التربوي باحتياجات الباحثة 

 المجتمع وسوق العمل في ضوء خطط التنمية التر تضعها الدولة 

ب( أن الدرجات المتحصل عليهاا أفاراد العيناة علاى      -4ويتبين من خالل الجدول ) 

( ، 13.50درجة ( بمتوساط حساابي )  18 -6مقياس البعد المهني  قد تراوحت بين )

 درجة ( . 12في الوقت الذي كان فيه المتوسط النظري للمقياس )

لاادرجات التاااي  وتشااير نتيجااة مقارناااة المتوسااط الحساااابي بالمتوسااط النظاااري ل        

تحصلت عليها العينة على مقياس البعد المهني ، إلى أن قيمة المتوسط الحسابي فاي  

 العينة أكبر من قيمة المتوسط النظري مما يدل على أن البعد المهني  جاءت عالية . 

 . لمبحوثين على مقياس البعد المهنيب( يبين تصنيف ا -4جدول )
 النسبة المئوية واقعيالتكرار ال الدرجة النظرية المقياس

 40.0 40 11 -6 منخفض

 20.0 20 15 -12 متوسط

 40.0 40 18 -16 عالي

 100.0 100  المجموع

المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 النظري
 الوسيط

االنحراف 

 المعياري
 التفرطح االلتواء

أقل 

 قيمة

أكبر 

 قيمة

13.50 12 14.00 4.19 -0.41 0.47 6.00 18.00 

ب( أن الادرجات المتحصال عليهاا أفاراد العيناة علاى        -4الجادول رقام )  تظهر نتائج 

( في الوقات  13.50( بمتوسط حسابي)18-6مقياس  البعد المهني تراوحت ما بين )

 ( درجة.12الذي كان فيه المتوسط النظري )

بالنظر إلى تصنيف أعضاء العينة على مقياس البعد المهني  .تبين أن  البعد المهني  

%( جاءت بدرجة منخفضة . 40.0%(. ونسبة )40.0ة عالية  بنسبة )جاءت بدرج

 %(جاءت بدرجة متوسطة .20.0ونسبة )

وتؤكد المقاييس اإلحصائية المستخدمة أنه عند مقارنة المتوسط الحسابي بالمتوساط  

النظري للدرجات التي تحصلت عليها العينة على مقياس البعد المهناي إلاى أن قيماة    



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

أكبار مان قيماة المتوساط الحساابي النظاري ، األمار الاذي يرجاع          المتوسط الحسابي 

 توصيف البعد المهني بأنها عالية 

وعنااد اسااتخدام مقاااييس التمركااز واالنتشااار لهااذا المقياااس يتضااح اقتااراب قيمااة        

الوساايط ماان قيمااة المتوسااط الحسااابي ، وانخفاااض درجااة االنحاارا  المعياااري ،       

وبالتاالي فاان شاكل التوزياع اإلحصاائي لبياناات       وكذلك درجتاي االلتاواء والتفارطح    

مقياس البعد المهني  تعتبر قريبة من التوزيع الطبيعي ، مما يسمح بإمكانية استخدام 

األساليب اإلحصائية التاي تشاترط التوزياع الطبيعاي عناد البحاث فاي العالقاات باين          

 المتغيرات .

ص على )ما دور المعلام  : لإلجابة عن التساؤل الخامس والذي ينالتساؤل الخامس-

في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي فاي البعاد االجتمااعي ؟( قامات الباحثاة      

بااإجراء التحلياال اإلحصااائي الثاااني لمعرفااة األهميااة النساابية لفقاارات مقياااس البعااد      

 المهني من خالل الجدول التالي :

 تماعيأ( يبين األهمية النسبية لفقرات مقياس البعد االج -5جدول )

 البعد االجتماعي ر.م

ترتيب 

الفقرة 

حسب 

 األهمية

الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 83.3 2.5 3 يساعدك المعلم في حل مشكالتك مع زمالئك -1

 83.3 2.5 6 يحترمك المعلم ويقدر ظروفك االجتماعية -2

3- 
يحثك المعلم على العمل الجماعي التعاوني داخل 

 الفصل
2 2.4 80 

4- 
المعلم على احترام أراء زمالئك أثناء الشرح يحثك 

 داخل الفصل
4 2.4 80 

 76.6 2.3 1 تستشير المعلم في حل مشكالتك العائلية -5

 76.6 2.3 7 يحثك المعلم على المنافسة الشريفة مع زمالئك -6

7- 
يعطي المعلم لك الفرصة للتحاور والنقاش في 

 الدرس
5 2.2 73.3 

8- 
أنت وزمالئك التحضير لحفلة يطلب منك المعلم 

 نهاية السنة
8 1.6 53.3 

( : )يحثاك المعلام علاى العمال     3أ( أن الفقارة رقام )  -5تظهر نتائج الجادول رقام )      

الجماعي التعاوني داخل الفصل( . جاءت في المرتبة األولاى علاى بقياة الفقارات إذ     

و الباحثاة ذلاك   %( ،  وتعز83.3(  وجاء وزنها المئوي )2.5بلغ وسطها المرجح )

إلى أن العمل الجماعي يساعد الطالب على التكيف وخلق جو تسوده األلفة والمحبة 

بين الطالب وزيادة روح التنافس الشريف والتعاون بينهم  . وبالمقابل جاءت الفقرة 

( : )يطلب منك المعلم أنت وزمالئاك التحضاير لحفلاة نهاياة السانة( فاي أخار        8رقم)



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

%(. وتعازو الباحثاة   53.3(. ووزنها المئاوي ) 1.6ا المرجح )مرتبة . إذ بلغ وسطه

 ذلك لغياب فريق العمل اإلرشادي داخل المدرسة .

ب( أن الدرجات المتحصل عليهاا أفاراد العيناة علاى      -5ويتبين من خالل الجدول ) 

درجاااة ( بمتوساااط حساااابي  24 -8مقيااااس البعاااد االجتمااااعي  قاااد تراوحااات باااين )  

 درجة ( . 16كان فيه المتوسط النظري للمقياس ) ( ، في الوقت الذي18.20)

وتشاااير نتيجاااة مقارناااة المتوساااط الحساااابي بالمتوساااط النظاااري للااادرجات التاااي      

تحصلت عليها العينة على مقياس البعد االجتماعي ، إلى أن قيمة المتوسط الحسابي 

البعد االجتماعي  جاءت  في العينة أكبر من قيمة المتوسط النظري مما يدل على أن

 عالية . 

 ب( يبين تصنيف المبحوثين على مقياس البعد االجتماعي    . -5جدول ) 
 النسبة المئوية التكرار الواقعي الدرجة النظرية  المقياس

 40.0 40 15 -8 منخفض

 10.0 10 20 -16 متوسط

 50.0 50 24 -21 عالي

 100.0 100  المجموع

المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 النظري

االنحراف  الوسيط

 المعياري

أقل  التفرطح االلتواء

 قيمة

أكبر 

 قيمة

18.20 16 19.00 4.89 -0.50 0.47 8.00 24.00 

ب( أن الادرجات المتحصال عليهاا أفاراد العيناة علاى        -5تظهر نتائج الجادول رقام )  

( فاي  18.20( بمتوساط حساابي)  24-8مقياس  البعد االجتمااعي تراوحات ماا باين )    

 ( درجة.16الوقت الذي كان فيه المتوسط النظري )

بالنظر إلى تصانيف أعضااء العيناة علاى مقيااس البعاد االجتمااعي  .تباين أن  البعاد          

%( جااااءت 40.0%(. ونسااابة )50.0االجتمااااعي  جااااءت بدرجاااة عالياااة  بنسااابة )

 %(جاءت بدرجة متوسطة .10.0بدرجة منخفضة . ونسبة )

المساااتخدمة أناااه عناااد مقارناااة المتوساااط الحساااابي   وتؤكاااد المقااااييس اإلحصاااائية   

بالمتوساااط النظاااري للااادرجات التاااي تحصااالت عليهاااا العيناااة علاااى مقيااااس البعاااد       

 من قيمة المتوسط الحسابي النظري االجتماعي إلى أن قيمة المتوسط الحسابي أكبر

  . عالية رجع توصيف البعد االجتماعي بأنها، األمر الذي ي

س التمركااز واالنتشااار لهااذا المقياااس يتضااح اقتااراب قيمااة    وعنااد اسااتخدام مقااايي    

الوساايط ماان قيمااة المتوسااط الحسااابي ، وانخفاااض درجااة االنحاارا  المعياااري ،       

وكذلك درجتاي االلتاواء والتفارطح وبالتاالي فاان شاكل التوزياع اإلحصاائي لبياناات          

انيااة مقياااس البعااد االجتماااعي تعتباار قريبااة ماان التوزيااع الطبيعااي ، ممااا يساامح بإمك 

اساااتخدام األسااااليب اإلحصاااائية التاااي تشاااترط التوزياااع الطبيعاااي عناااد البحاااث فاااي  

 العالقات بين المتغيرات .



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

( يبين تصنيف المبحوثين على مقياس الخدمات اإلرشادية التي يقدمها 6جدول )

 المعلم لطالب المرحلة الثانوية .
 النسبة المئوية التكرار الواقعي الدرجة النظرية  المقياس

 40.0 40 97 -49 منخفض

 10.0 10 122 -98 متوسط

 50.0 50 147 -123 عالي

 100.0 100  المجموع

المتوسط 

 الحسابي

الوسط 

 النظري

االنحراف  الوسيط

 المعياري

أقل  التفرطح االلتواء

 قيمة

أكبر 

 قيمة

108.76 98 114.50 33.34 -0.36 0.47 49.00 147.00 

أن الاادرجات المتحصاال عليهااا أفااراد العينااة علااى  (6تظهار نتااائج الجاادول رقاام )     

مقياس الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المعلم لطالب المرحلة الثانوية  تراوحت ماا  

( فااي الوقاات الااذي كااان فيااه المتوسااط    108.76( بمتوسااط حسااابي) 147-49بااين )

 ( درجة.98النظري )

دية التااي يقاادمها بااالنظر إلااى تصاانيف أعضاااء العينااة علااى مقياااس الخاادمات اإلرشااا

المعلاام لطااالب المرحلااة الثانويااة  .تبااين أن الخاادمات اإلرشااادية التااي يقاادمها المعلاام 

%( 40.0%(. ونسبة )50.0لطالب المرحلة الثانوية  جاءت بدرجة عالية  بنسبة )

 %(جاءت بدرجة متوسطة .10.0جاءت بدرجة منخفضة . ونسبة )

أنااه عنااد مقارنااة المتوسااط الحسااابي     وتؤكااد المقاااييس اإلحصااائية المسااتخدمة        

بالمتوسااط النظااري للاادرجات التااي تحصاالت عليهااا العينااة علااى مقياااس الخاادمات       

اإلرشااادية التاااي يقااادمها المعلااام لطاااالب المرحلاااة الثانوياااة إلاااى أن قيماااة المتوساااط  

الحسابي أكبار مان قيماة المتوساط الحساابي النظاري ، األمار الاذي يرجاع توصايف           

 لتي يقدمها المعلم لطالب المرحلة الثانوية بأنها عالية الخدمات اإلرشادية ا

وعند استخدام مقاييس التمركز واالنتشار لهذا المقياس يتضح اقتراب قيمة الوسيط  

ماان قيمااة المتوسااط الحسااابي ، وانخفاااض درجااة االنحاارا  المعياااري ، وكااذلك         

اناات مقيااس   درجتي االلتاواء والتفارطح وبالتاالي فاان شاكل التوزياع اإلحصاائي لبي       

الخدمات اإلرشادية التاي يقادمها المعلام لطاالب المرحلاة الثانوياة  تعتبار قريباة مان          

التوزيع الطبيعي ، مما يسامح بإمكانياة اساتخدام األسااليب اإلحصاائية التاي تشاترط        

 التوزيع الطبيعي عند البحث في العالقات بين المتغيرات .

 التوصيات :  سمات المعلم الفعال 
 ة , دينية , ويقدم لهم جوانب اإلرشاد التربوي المختلفة ) نفسي يحب طالبه

 مهنية , اجتماعية ( 

 . استخدام التعزيز واالبتعاد عن أسلوب العقاب والتهديد 

 . تقديم الخدمات اإلرشادية في المراحل الثانوية 



 دور المعلم في تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب المرحلة الثانوية

 أ ــ ساره فتحي بن سالم

  . اإلعداد التربوي واإلرشاد السليم من خالل تقديم دورات تدريبية للمعلم 

  على كل ما هو جديد في ميدان اإلرشاد والتوجيه التربوي من خالل إطالعه

 المطويات والنشرات والدوريات وذلك بصورة مستمرة وجانية .

 المقترحات :
 . إجراء بحوث ميدانية على طالب مرحلة الجامعة 

 . إجراء بحوث مماثلة على عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ورياض األطفال 

على بعض األدبيات المتعلقة بموضوع  الدراسة قامت الباحثة بإعداد وبعد اإلطالع 

مطويــــــــــــــــــة  , يستعين بها المعلم لمعرفة الجوانب األساسية لإلرشاد 

ويعمل على  التربوي , التي يجب على المعلم أن يحرص على تفعيلها وتطويرها

 . تهيئة الجو المناسب للعملية التعليمية داخل الفصل 
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