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جقييم مسحىي اخلدمات اإلرشادية املقدمة لطلبة املرحلة
املحىسطة يف دولة الكىيث من وجهة نظرهم
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى تقييم مستوى الخدمات اإلرشادية

اإلرشاد التربوي إلى مختمف األعمار في جميع المراحل الدراسية

المقدمة لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت من وجية نظرىم،

األساسية والمتوسطة عمى حد سواء.

وتكونت عينة الدراسة من ( )2020طالباً وطالبة ،تم اختيارىم

ومن أجل ذلك أصبح اإلرشاد التربوي جزًء رئيساً في أي

بالطريقة العشوائية ،في العام الدراسي 2016/2015م .ولتحقيق

نظام تربوي حيث قامت المؤسسات التربوية بتعيين متخصصين

أىداف الدراسة تم بناء استبانة لتقييم مستوى الخدمات اإلرشادية

في اإلرشاد والتوجيو ،لتقديم الخدمات لمطالب ،وقد تم تعيين

الموجو إلى طمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت ،تكونت اداة

مرشدين ومرشدات لممدارس كذلك تم تعيين موجو خاص لبرامج

الدراسة من ( )37فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت ،تم تحقيق الصدق

التوجيو واإلرشاد بالمدارس ،كما تم عقد الدورات التدريبية

والثبات ألداة الدراسة .أظيرت نتائج الدراسة عن درجة متوسطة

الخاصة بالتوجيو واإلرشاد لممعممين الراغبين في ذلك ،وذوى

لمخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت

الكفاءة لتطبيق برامج التوجيو واإلرشاد بحسب اإلمكانات المتاحة

من وجية نظر الطمبة وقد جاءت الدرجة الكمية لمخدمات اإلرشادية

وتقديم الخدمات اإلرشادية لمطالب لمساعدتيم عمى حل

المقدمة لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت بمتوسط حسابي
لألداة ككل ( ،)2.88حيث جاء مجال الخدمات األكاديمية المقدمة

مشاكميم النفسية واالجتماعية واألكاديمية ،ويرى الخطيب [ ]1أن

لمطمبة في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ ( ) 3.17وبدرجة

اإلرشاد المدرسي يحتاج إلى برامج متكاممة تقوم عمى مبادئ

متوسطة ،بينما جاء مجال الخدمات النفسية المقدمة لمطمبة في المرتبة

واعتبارات ضرورية تتمثل في إتباع المناىج الثالثة (العالج،

األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ( )2.43بدرجة متوسطة .كما أظيرت

الوقاية ،اإلنماء) مما يساعد عمى توافق الطالب ونموىم السميم

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس ،وجاءت

والتخمص من المشكالت المدرسية التي تواجييم وحل المشكالت

الفروق لصالح اإلناث .ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر

الناجمة عن ذلك وتقويم اإلرشاد الميني واألسري مما يساعد

الصف ،بين الصف السابع والتاسع ،وجاءت الفروق لصالح الصف

عمى نجاح العممية التربوية.

التاسع في مجال الخدمات األكاديمية وفي األداة ككل ،وبين الصف

ولقد تعددت مجاالت اإلرشاد النفسي المدرسي لتشمل

السابع من جية وكل من الصف الثامن والتاسع من جية أخرى،

المجال النفسي الذي ييدف لمساعدة الطمبة الذين يعانون من

وجاءت الفروق لصالح السابع في مجال الخدمات االجتماعية.

اضطرابات انفعالية أو عاطفية عن طريق األنشطة اإلرشادية

الكممات المفتاحية :تقييم ،الخدمات اإلرشادية ،المرحمة المتوسطة،

كتنمية القدرة عمى تقدير الذات وكيفية التغمب عمى الشعور

دولة الكويت.

بالنقص ،ومواجو الصراع بين الواقعية والجوانب الروحية

 .1المقدمة

الخمقية ،والمجال االجتماعي الذي ييدف لمساعدة الطالب الذين

يعتبر اإلرشاد التربوي جانباً ميماً من الجوانب العممية
التربوية ،ويكتسب ىذا الجانب أىمية خاصة في المجتمعات

يعانون من عدم التوافق مع البيئة المدرسية ،عن طريق األنشطة

المعاصرة لما لو من تأثير فعال في النيوض بالعممية التعميمية

اإلرشادية لإلفادة المثمى من وقت الفراغ ،والتوافق مع الواقع

التعممية ،حيث تيتم التربية بالطالب ،وبنموه ،وبشخصيتو من

الفعمي المحيط بالطالب ،والمجال األكاديمي الذي ييدف

كل جوانبيا جسمياً وعقمياً واجتماعياً ،ويجب تقديم خدمات

لمساعدة الطالب الذين يواجيون صعوبات تؤثر عمى أدائيم
2

المدرسي ،عن طريق األنشطة اإلرشادية كالتغمب عمى الرسوب

تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية:

في المقررات الدراسية ،وتطوير الدافعية الذاتية لمدراسة [.[2

 .1ما مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة المرحمة
المتوسطة في دولة الكويت من وجية نظر الطمبة؟

وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى مستوى الخدمات
اإلرشادية في العممية التربوية مثل دراسة ىوانج ،وبينيت،

 .2ىل يختمف مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة

وبوشيمين [ ]3التي أشارت إلى أن مستوى استخدام الخدمات

المرحمة المتوسطة في دولة الكويت باختالف الجنس والصف

اإلرشادية من قبل الطمبة كان منخفضاً .ودراسة لي ،وأولسون،

الدراسي؟

ولوكي ،ومايكمسون ،وأوديس [ ]4التي أشارت إلى العالقة بين

ب .أهمية الدراسة
تنبع أىمية ىذه الدراسة من أىمية موضوع العمل اإلرشادي

الحصول عمى الخدمات اإلرشادية وبين التحصيل األكاديمي

وفاعميتو المقدم لطمبة المدارس ،حيث يحتل مكاناً ميماً في

لدى طمبة المرحمة الجامعية.
كما أشارت نتائج العديد من الدراسات إلى تفاوت مستوى

اإلرشاد النفسي والتربوي ،وتنبع أىميتو الدراسة ايضا في أنيا

الخدمات اإلرشادية المقدمة في المدارس حيث أشارت معظم

تمقي مزيداً من الضوء عمى واقع اإلرشاد التربوي في المدارس

الدراسات إلى درجات متوسطة ومنخفضة في مستوى الخدمات

التي تديرىا و ازرة التربية والتعميم في دولة الكويت.

اإلرشادية المقدمة في المدارس مثل دراسة برو [ ]5ودراسة

ج .مصطمحات الدراسة

حمايمي [.[6

الخدمات اإلرشادية :ىي عممية بناءة تيدف إلى مساعدة الفرد
لكي يفيم ذاتو ويدرس شخصيتو ويعرف خبراتو ،ويحدد مشكالتو

 .2مشكمة الدراسة

وينمي إمكاناتو ويحل مشكالتو في ضوء معرفتو ورغبتو وتعميمو

مما يبرر إجراء ىذه الدراسة حاجة طمبة المرحمة المتوسطة
لإلرشاد النفسي والميني واألكاديمي ،ليساعدىم في التخطيط

وتدريبو لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أىدافو.

لمستقبميم الميني ،ونوع الدراسة التي تتناسب مع قدراتيم
وحاجاتيم وميوليم ،مما يستدعي وجود إرشاد ذو مستوى عال

ويعرف إجرائياً في ىذه الدراسة بأنو مجموعة الخدمات اإلرشادية
َ
االجتماعية واألكاديمية والنفسية والمتمثمة بأداة الدراسة التي

يؤدي ميامو اإلرشادية لمثل ىذه المرحمة العمرية ،وبما يتناسب

قامت الباحثة ببنائيا اعتماداً عمى األدب النظري والدراسات

مع حاجاتيم اإلرشادية.

السابقة.

ومن ىنا ترى الباحثة أن إجراء ىذه الدراسة سيزود الميدان

الطمبة :ىم طمبة المرحمة المتوسطة الممتحقين في الصفوف

بفكرة واضحة نسبياً عن مستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة

السابع والثامن والتاسع ،في المدارس الحكومية في دولة الكويت

لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت ،خصوصاً أن ىذه

لمعام الدراسي (.)2016/2015

الدراسة ستُجمع بياناتيا من أىم عناصر العممية اإلرشادية وىم

د .حدود الدراسة

الطمبة أنفسيم.

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الطمبة في المرحمة المتوسطة

إن الغرض من ىذه الدراسة ىو تقييم مستوى الخدمات اإلرشادية

والممتحقين بالمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميم في دولة

المقدمة لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت من وجية

الكويت ،كما تتحدد نتائج ىذه الدراسة بأداتيا التي تستند إلى

نظرىم في ضوء متغيرات الدراسة والمتمثمة بالجنس والصف

استبانة تحتوي عمى ( )37فقرة من إعداد الباحثة.

الدراسي.

 .3الدراسات السابقة

أ .أسئمة الدراسة

قامت الباحثة باالطالع عمى الدراسات التي تناولت موضوع
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الخدمات اإلرشادية لدى الطمبة في المدارس ،وفيما يمي عرضاً

المتحدة االمريكية ىدفت التعرف إلى مستوى استخدام الخدمات

لمدراسات التي تم الوصول إلييا والتي تتعمق بمجال الدراسة

اإلرشادية المقدمة لدى الطمبة االجانب في الجامعات األمريكية.

كاآلتي:

تكونت عينة الدراسة من ( )843من طمبة المرحمة الجامعية

قام برو [ ]5بدراسة في الجزائر ىدفت التعرف إلى أثر

األجانب اختيروا عشوائيا .ولتحقيق ىدف الدراسة ،تم استخدام

التوجيو واإلرشاد المدرسي عمى التحصيل األكاديمي لدى طمبة

استبانة تقيس مستوى استخدام الخدمات اإلرشادية المقدمة من

الصف الثاني الثانوي .تكونت عينة الدراسة من ( )388من

الجامعة .أظيرت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام الخدمات

طمبة الصف الثاني الثانوي تم اختيارىم عشوائياً .ولتحقيق ىدف

اإلرشادية من قبل الطمبة االجانب في الجامعات األمريكية كان

الدراسة ،تم استخدام الكشوف الفصمية والبطاقات التركيبية

منخفضاً .كشفت النتائج وجود فروق تعزى إلى الجنس ،ولصالح

لمتالميذ عينة الدراسة ،حيث تم تسجيل العالمات المحصل

اإلناث في مستوى استخدام الخدمات اإلرشادية المقدمة.

عمييا من قبل ك ّل تمميذ قبل وبعد العممية التوجييية واإلرشادية،

كما قام لي ،وأولسون ،ولوكي ،ومايكمسون ،وأوديس []4

وذلك من قبل الباحث نفسو .أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة

بدراسة في الواليات المتحدة االمريكية ىدفت التعرف إلى العالقة

ارتباطية غير دالة إحصائيا بين عالمة التوجيو واإلرشاد التي

بين الحصول عمى الخدمات اإلرشادية وبين التحصيل األكاديمي

حصل عمييا الطالب وبين تحصيمو األكاديمي .كما وبينت

لدى طمبة المرحمة الجامعية .ولتحقيق ىدف الدراسة ،تم استخدام

النتائج وجود فروق في قوة العالقة تعزى إلى الرغبة في

استبانة تقيس مستوى استخدام الخدمات اإلرشادية المقدمة من

الحصول الخدمات اإلرشادية ،ولصالح الطمبة الراغبين في

الجامع ،السجالت األكاديمية لمطمبة المشاركين في الدراسة.

الحصول عمى الخدمات اإلرشادية ،بين عالمة التوجيو واإلرشاد

أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة

التي حصل عمييا الطالب وبين تحصيمو األكاديمي.

احصائيا بين مستوى استخدام الخدمات اإلرشادية وبين
التحصيل األكاديمي لمطمبة.

وأجرى حمايمي [ ]6دراسة في الجزائر ىدفت التعرف إلى
مستوى مساىمة الخدمات اإلرشادية في تحسين التحصيل

وأجرت كرومارتي وريتشارد [ ]7دراسة ىدفت لمكشف عن

األكاديمي لدى طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظر المرشدين

طبيعة تعاون مرشدي المدارسة المتوسطة مع المختصين

المدرسيين .تكونت عينة الدراسة من ( )35من المرشدين

اآلخرين داخل وخارج المدرسة في عممية إيصال الخدمات

المدرسيين اختيروا عشوائيا .ولتحقيق ىدف الدراسة ،تم استخدام

اإلرشادية لمطالب .تكونت عينة الدراسة من ( )16مرشداً تدريباً

مقياس الخدمات اإلرشادية المقدمة من المرشد النفسي .أظيرت

تم اختيارىم عشوائياً من مجموعة من المدارس المتوسطة في كل

نتائج الدراسة ان أفراد عينة الدراسة من المرشدين النفسيين

من انجمت ار وسكوتمندا .تم استخدام المقابمة في عممية جمع

يعتقدون أن الخدمات اإلرشادية تساىم في تحسين التحصيل

البيانات .وأشارت نتائج ىذه الدراسة أن العالقات المينية التي

األكاديمي لدى طمبة المرحمة الثانوية .كما وأشارت النتائج إلى

ينشأىا المرشدون المدرسيون مع المختصين اآلخرين داخل

عدم وجود فروق تعزى إلى جنس المرشدين المدرسيين وخبرتيم

وخارج المدرسة تؤثر بشكل مباشر في نوعية الخدمات اإلرشادية

العممية والمسار األكاديمي لمطمبة في تصورات المرشدين

التي يعتقد المرشدون أنيم قادرون عمى تقديميا لمطالب في

المدرسيين حول أثر الخدمات اإلرشادية في تحسين تحصيل

المدارس المتوسطة .أشارت النتائج أيضا أن الوقت الذي يتم

الطمبة.

قضاءه أثناء وضع الخدمات اإلرشادية المقدمة مفيد جداً .كما
وأشارت النتائج إلى أن إنشاء العالقات مع المختصين خارج

وأجرى ىوانج ،وبينيت ،وبوشيمين [ ]3دراسة في الواليات
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وأجرت ىولستون ،سميث وجيسيك [ ]11دراسة ىدفت

غرفة اإلرشاد يؤثر عمى مخرجات الخدمة اإلرشادية المقدمة

لمكشف عن مستوى استخدام اإلرشاد المبني عمى دعم األقران

لمطالب.
وأجرت باتيسون وآخرون [ ]8دراسة ىدفت لتقييم مستوى

في مدارس المممكة المتحدة .تكونت عينة الدراسة من ()130

اإلرشاد المدرسي والخدمات اإلرشادية المتوفرة لطالب المدارس

مدرسة أساسية و( )110مدراس ثانوية .استخدم في الدراسة

في مقاطعة ويمز في انجمترا .وتم في ىذه الدراسة عمل مراجعة

استبانة شبكية تم إرساليا عن طريق اإلنترنت في عممية جمع

لألدبيات السابقة ،واستخدام استبانة موحية عمى عينة مكونة من

البيانات .وأشارت نتائج ىذه الدراسة أن خدمة اإلرشاد المبني

 8مدارس واستخدام المالحظة الميدانية في عممية جمع

عمى دعم األقران كان أكثر شيوعاً في المدارس المتوسطة

البيانات .أشارت نتائج ىذه الدراسة أن درجة توافر الخدمات

مقارنة مع المدارس األساسية.

اإلرشادية في مدارس مقاطعة ويمز كانت متوسطة .وأوصت

وقامت ىيون ،كوين ،مادون ،ولستيج ( )2007بدراسة في

الدراسة بضرورة العمل عمى تحسين الخدمات اإلرشادية المقدمة

الواليات المتحدة االمريكية ىدفت التعرف إلى االحتياجات

لمطالب في المدارس المختمفة في ويمز.

اإلرشادية لمطمبة والخدمات اإلرشادية المقدمة لدى الطمبة

وأجرى كوين وشان [ ]9دراسة ىدفت إلى لكشف عن

األجانب في الجامعات األمريكية .تكونت عينة الدراسة من

مستوى الخدمة اإلرشادية المدرسية ،وشكل الخدمة اإلرشادية

( )551من طمبة الدراسات العميا األجانب اختيروا عشوائيا.

المدرسية وجنس المرشد عمى رغبة الطالب في الحصول عمى

ولتحقيق ىدف الدراسة ،تم استخدام مقياس الحاجات اإلرشادية،

مستوى الخدمة اإلرشادية المدرسية ،تكونت عينة الدراسة من

ومقياس الخدمات اإلرشادية المقدمة من الجامعة .وأظيرت نتائج

( )589طالبا من طالب المدارس المتوسطة في ايرلندة

الدراسة أن ( )%44من أفراد عينة الدراسة من طمبة الدراسات

الشمالية .استخدمت الدراسة استبانة مكونة من األسئمة المفتوحة

العميا يعتقدون أنيم يحتاجون لخدمات اإلرشاد النفسي والتربوي.

في عممية جمع البيانات .أشارت نتائج ىذه الدراسة أن

وكشفت النتائج إلى أن مستوى استخدام الخدمات اإلرشادية من

( )%68.2من الطالب المستطمعين يفضمون الحصول عمى

قبل الطمبة االجانب في الجامعات األمريكية كان متوسطاً.

الخدمة اإلرشادية في المدرسة .وأشارت النتائج أن ( )%80من

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
توصمت الدراسات السابقة إلى نتائج متعددة حول واقع

الطالب يفضمون اإلرشاد الفردي أثناء الحصول عمى خدمة

الخدمات اإلرشادية المقدمة ما بين األثر اإليجابي مثل دراسة

اإلرشاد النفسي المدرسي.
وأجرت فوكس وبتمر [ ]10دراسة ىدفت إلى تقييم مستوى

برو [ ]5ودراسة حمايمي [ ]6ودراسة ىوانج ،وبينيت ،وبوشيمين

خدمة اإلرشاد المدرسي في مجموعة من المدارس في المممكة

[ ]3ودراسة لي ،وأولسون ،ولوكي ،ومايكمسون ،وأوديس [،]4

المتحدة .تكونت عينة الدراسة من ( )219طالبا .وأجابت ىذه

ودراسة فوكس وبتمر [ .]11وأشارت بعض الدراسات إلى مستوى

العينة من الطالب عمى استبانة ) (Teen Coreقبل الحصول

متوسطة ومتدنية لمخدمات اإلرشادية ومستوى المرشد التربوي في

عمى خدمات اإلرشاد المدرسي ،وقامت عينة فرعية مكونة من

المدارس مثل دراسة باتيسون وآخرون [ ،]8ودراسة ىيون،

( )104طالب باإلجابة عمى نفس االستبانة بعد الحصول عمى

كوين ،مادون ،ولستيج [ .]12كما أظيرت بعض الدراسات وجود

خدمة اإلرشاد المدرسي ،أشارت نتائج ىذه الدراسة أن خدمة

فروق إحصائية تعزى لمتغير الجنس مثل دراسة ودراسة ىوانج،

اإلرشاد المدرسي كانت بدرجة مرتفعة وذات أثر إيجابي عمى

وبينيت ،وبوشيمين [ .]3وأظيرت بعض الدراسات عدم وجود

الصحة العقمية لمطالب حسب عالماتيم في استبانة Teen

فروق إحصائية تعزى لمجنس مثل دراسة حمايمي [.[6

Core
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وتتميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنيا الدراسة
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ب .مجتمع الدراسة

الوحيدة التي تحمل عنوان تقييم مستوى الخدمات اإلرشادية،

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة المرحمة األساسية

وىذا يعطييا شمولية أكبر في تناول الخدمات اإلرشادية المقدمة

العميا الصفوف (السابع ،والثامن ،التاسع) في المدارس الحكومية

في المدارس في المرحمة المتوسطة ،في حين تناولت الدراسات

في دولة الكويت ولمفصل الدراسي الثاني في العام الدراسية

السابقة محاور فرعية مثل مستوى العممية اإلرشادية ودور

2016/2015م ،إذ بمغ عددىم ( )92803طالباً وطالبة .وفقاً

المرشد وتصورات المديرين والمعممين والطمبة وغيرىا ،كما أنيا

لإلحصائية األخيرة لو ازرة التربية والتعميم في دولة الكويت لمعام

الدراسة الوحيدة في البيئة الكويتية.

 .2015/2014وتكونت عينة الدراسة من ( )2020طالباً
وطالبة ،بواقع ( )1010طالباً ،و( )1010طالبة ،تم اختيارىم

 .4الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة

بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة ،سحبوا من

اتبعت الباحثة في إجراء ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي

صفوف المرحمة األساسية العميا (السابع ،الثامن ،التاسع).

بغية الوصول إلى تحقيق أىداف الدراسة ،واإلجابة عن أسئمتيا.

ويمثل الجدول اآلتي خصائص عينة الدراسة بحسب متغيراتيا:
جدول 1

التك اررات والنسب المئوية لعينة الدراسة حسب متغيري الجنس والصف
المتغيرات

الفئات

التكرار

النسبة

الجنس

ذكر

1010

%50

أنثى

1010

%50

المجموع

2020

%100

السابع

340

%33.3

الثامن

340

%33.3

التاسع

340

%33.4

المجموع

2020

%100

الصف

ج .أداة الدراسة

الجديدة ،وتم التحكيم وفق المعايير اآلتية :مالئمة الفقرات

مقياس تقييم مستوى الخدمات اإلرشادية

لممقياس ،وسالمة صياغة الفقرات ،ومدى وضوح المعنى من

تكون المقياس من ( )37فقرة موزعة عمى ( )3وىي:

الناحية المغوية .وفي ضوء تمك المقترحات تم األخذ بما يتفق

الخدمات األكاديمية ،والخدمات النفسية ،والخدمات االجتماعية

عميو ( )%80من المحكمين حول التعديل المطموب ،وتم إخراج

المقدمة لمطمبة ،وتم بناء المقياس من خالل االستعانة بآراء

المقياس بصورتو النيائية.

المختصين التربويين في مجال اإلرشاد التربوي والنفسي والرجوع

ثبات أداة الدراسة:
لمتأكد من ثبات األداة ،تم اختيار عينة استطالعية من

إلى األدب النظري والدراسات السابقة المتصمة بمشكمة الدراسة.

خارج عينة الدراسة عددىا ( )160طالباً وطالبة تم اختيارىم

صدق األداة:
تم التحقق من دالالت صدق المحتوى لمقياس تقييم مستوى

بالطريقة العشوائية من مختمف صفوف المرحمة المتوسطة،

الخدمات اإلرشادية بعرضو بصورتو األولية عمى مجموعة من

وتطبيق األداة عمييم واعادة التطبيق مرة ثانية بعد أسبوعين

المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص من أعضاء ىيئة التدريس

وحساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين ،كما تم حساب

في جامعة الكويت .وذلك بيدف الوقوف عمى دالالت صدق

االتساق الداخمي حسب معادلة كرونباخ ألفا ،والجدول أدناه يبين

المحكمين لألداة لتتناسب مع أغراض الدراسة الحالية .وبيئتيا

ىذه المعامالت ،واعتبرت ىذه القيم مناسبة لغايات ىذه الدراسة.
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جدول 2
معامل ثبات اإلعادة ومعامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا ألداة الدراسة
مجاالت األداة

االختبار واعادته

االتساق الداخمي

الخدمات النفسية.

0.89

0.93

الخدمات األكاديمية.

0.92

0.90

الخدمات االجتماعية.

0.88

0.91

األداة ككل

0.90

0.90

تصحيح أداة الدراسة

اإلرشادية المقدمة لطمبة المرحمة المتوسط في دولة الكويت ،وقد

فيما يتعمق بتصحيح أداة الدراسة فقد تم وفق تدريج ليكرت

تم الحصول عمى نتائج الدراسة ،وعرضيا تسمسالً وفقاً ألسئمتيا،

الخماسي وفقاً لمدى الفئة الذي يتراوح بين ( )5-1عمى النحو

عمى النحو اآلتي:

اآلتي:

النتائج المتعمقة بالسؤال األول" :ما مستوى الخدمات اإلرشادية

) (1 - 1.5وىي تقابل التقدير بدرجة قميمة جداً.

المقدمة لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت من وجية

) (1.5 - 2.5وىي تقابل التقدير بدرجة قميمة.

نظر الطمبة؟"

) (2.5 - 3.5وىي تقابل التقدير بدرجة متوسطة.

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

) (3.5 - 4.5وىي تقابل التقدير بدرجة كبيرة.

واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة

) (4.5 - 5وىي تقابل التقدير بدرجة كبيرة جداً.

المرحمة المتوسطة في دولة الكويت من وجية نظرىم ،والجدول
أدناه يوضح ذلك.

 .5النتائج ومناقشتها
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى الخدمات

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت من وجهة نظر الطمبة
مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

المجال

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الدرجة

1

الخدمات األكاديمية.

3.17

0.625

متوسطة

2

الخدمات االجتماعية

3.05

0.674

متوسطة

3

الخدمات النفسية.

2.43

0.592

قميمة

األداة ككل

2.88

0.584

متوسطة

متوسطة ،وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات

يبين الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات

المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات المجاالت.

المعيارية لمستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة المرحمة
المتوسطة في دولة الكويت من وجية نظر الطمبة ،وقد جاءت

وتتفق نتائج السؤال في مجيء مستوى الخدمات اإلرشادية

الدرجة الكمية لمستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لطمبة المرحمة

بدرجة متوسطة مع نتائج دراسة برو [ ،]5ودراسة لي ،وأولسون،

المتوسطة في دولة الكويت بمتوسط حسابي لألداة ككل ()2.88

ولوكي ،ومايكمسون ،وأوديس [ ،]4ودراسة باتيسون وآخرون

وبدرجة متوسطة ،حيث جاء مجال الخدمات األكاديمية المقدمة

[ ،]8ودراسة ىيون ،كوين ،مادون ،ولستيج [.[12

لمطمبة في المرتبة األولى بأعمى متوسط حسابي بمغ ()3.17

وتختمف نتائج الدراسة الحالية في مجيء مستوى الخدمات

وبدرجة متوسطة ،بينما جاء مجال الخدمات النفسية المقدمة

اإلرشادية بدرجة متوسطة مع نتائج ودراسة حمايمي [ ]6ودراسة

لمطمبة في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ ( )2.43بدرجة

ىوانج ،وبينيت ،وبوشيمين [ ،]3ودراسة ودراسة فوكس وبتمر
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[ ،]10حيث كشفت نتائج ىذه الدراسات إلى أن ىناك نظرةً
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وقد تعزى ىذه النتيجة إلى قمة أعداد المرشدين التربويين
مقارنة مع أعداد الطمبة ،حيث ال يكفي مرشد واحد لمدرسة

إيجابية وبدرجة مرتفعة نحو اإلرشاد التربوي من وجية نظر

تتجاوز األلف طالباً مثالً ،وال حتى مرشدين أو ثالثة ،فقمة عدد

الطمبة أنفسيم.
وتعزو الباحثة نتيجة حصول درجة مستوى الخدمات

المرشدين تساىم بتدني درجة مستوى العمل اإلرشادي بشكل

اإلرشادية المقدمة لمطمبة إلى زيادة وعي الطمبة بما ينبغي أن

كبير ،وتدل الدرجة المتوسطة عمى الجيد العظيم والعبء الكبير

تكون عميو العممية اإلرشادية ،وواجبات وميمات المرشد التربوي

الذي يقوم بو المرشد التربوي في العممية اإلرشادية.

التي تتجاوز الجانب النفسي إلى جوانب متعددة وميمة في

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني" :ىل تختمف مستوى الخدمات

شخصية الطالب وتكوينو مثل الجانب األكاديمي واالجتماعي

اإلرشادية لطمبة المرحمة المتوسطة

والميني ،لذلك فإن الطمبة أصبحوا أكثر وعياً بطبيعة الخدمات

في دولة الكويت باختالف الجنس والصف الدراسي؟"

اإلرشادية التي تقدم في المدرسة وما تشكل لدييم من معارف

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية

حول العمل اإلرشادي ومجاالتو وأىميتو في المدرسة ساىم

واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات اإلرشادية لطمبة المرحمة

بتدني درجة العمل اإلرشادي إلى المتوسط وعدم تمبيتو

المتوسطة في دولة الكويت تبعاً لمتغيرات الجنس والصف

لطموحات الطمبة.

الدراسي ،والجدول أدناه يوضح ذلك.
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات اإلرشادية لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت تبعا لمتغيرات الجنس والصف
الدراسي

المتغير

المتغير

المتوسطات

الجنس

ذكر

واالنحرافات المعيارية

الخدمات

األكاديمية المقدمة

الخدمات النفسية
المقدمة لمطمبة

الخدمات االجتماعية
المقدمة لمطمبة

األداة ككل

لمطمبة

انثى
الصف

السابع
الثامن
التاسع

س

2.97

2.21

2.94

2.71

ع

0.634

0.605

0.712

0.596

س

3.37

2.65

3.16

3.06

ع

0.629

0.612

0.689

0.617

س

3.11

2.41

3.02

2.81

ع

0.624

0.587

0.694

0.617

س

2.95

2.43

2.91

2.69

ع

0.638

0.598

0.703

0.631

س

3.45

2.45

3.23

3.14

ع

0.674

0.591

0.712

0.593

(ذكر ،أنثى) ،والصف الدراسي (السابع ،الثامن ،التاسع) ،في

س = المتوسط الحسابي ع = االنحراف المعياري
يبين الجدول ( )4تبايناً ظاىرياً في المتوسطات الحسابية

المجاالت وفي واألداة ككل .ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين

واالنحرافات المعيارية لمستوى الخدمات اإلرشادية لطمبة المرحمة

المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين المتعدد عمى

المتوسطة في دولة الكويت بسبب اختالف فئات متغيرات الجنس

المجاالت كما ىو موضح في الجدول (.)5
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جدول 5
تحميل التباين المتعدد ألثر الجنس والصف الدراسي عمى مجاالت الخدمات اإلرشادية لطمبة المرحمة المتوسطة في دولة الكويت
مصدر التباين

المجاالت

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

قيمة ف

الداللة اإلحصائية

الجنس

الخدمات األكاديمية

390.068

1

390.068

1126.144

0.000

ىوتمنج = 056.

الخدمات النفسية

2.126

1

2.126

34.981

0.000

ح = 000.

الخدمات االجتماعية

2.097

1

2.097

35.213

0.00

الصف

الخدمات األكاديمية

297.342

1

297.342

11.871

0.001

ويمكس = .925

الخدمات النفسية

4.513

2

2.256

6.515

0.002

ح = .000

الخدمات االجتماعية

0.523

2

0.761

1.976

0.104

الخطأ

الخدمات األكاديمية

8.500

2

4.250

9.351

0.000

الخدمات النفسية

459.902

2

229.951

9.180

0.000

الخدمات االجتماعية

698.292

2016

0.346

الخدمات األكاديمية

122.541

2016

0.061

الخدمات النفسية

916.304

2016

0.455

الخدمات االجتماعية

50498.396

2016

25.049

الكمي

الحرية

يتضح من جدول ( )5النتائج التالية:

الصف في مجالي الخدمات األكاديمية والخدمات االجتماعية،

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )≤ 0.05تعزى ألثر

وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في مجال الخدمات النفسية،

الجنس في جميع المجاالت ،وجاءت الفروق لصالح تقديرات

ولبيان الفروق الزوجية الدالة إحصائياً بين المتوسطات الحسابية

اإلناث في مجاالت الخدمات اإلرشادية.

تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة شفيو كما ىو مبين في

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )≤ 0.05تعزى ألثر

الجدول (.)6
جدول 6

المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ألثر الخدمات األكاديمية ،والخدمات االجتماعية ،واألداة ككل
المجال

الصف

المتوسط الحسابي

الخدمات األكاديمية

السابع

3.11

الثامن

2.95

*

التاسع

3.45

*

السابع

3.02

الثامن

2.91

*

التاسع

3.23

*

السابع

2.81

الثامن

2.69

*

التاسع

3.14

*

الخدمات االجتماعية

األداة ككل

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

*

*

*

*

*

*

* دالة عند مستوى الداللة ()≤ 0.05

الصف التاسع من جية وكل من تقديرات الصف السابع والثامن

يتبين من الجدول ( )6اآلتي:

من جية أخرى ،وجاءت الفروق لصالح الصف التاسع في مجال

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )≤ 0.05بين تقديرات

الخدمات االجتماعية.
وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ودراسة ىوانج،

الصف السابع والثامن ،وجاءت الفروق لصالح تقديرات الصف
السابع في مجال الخدمات األكاديمية وفي األداة ككل.

وبينيت ،وبوشيمين [ ]3التي أشارت إلى وجود فروق إحصائية

 -وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )≤ 0.05بين تقديرات

تعزى لمتغير الجنس وكانت ىذه الفروق لصالح تقديرات اإلناث.
9
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كما واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة حمايمي []6
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المراجع

والتي أشارت إلى عدم وجود فروق إحصائية تعزى لمتغير

أ .المراجع العربية

] [1الخطيب ،صالح احمد .)2015( .اإلرشاد النفسي في

الجنس.

المدرسة أسسو ونظرياتو وتطبيقاتو .العين :دار الكتب

وتشير ىذه النتيجة إلى وعي الطالبات واىتمامين بالعمل
اإلرشادي أكثر من الطالب ،وذلك ألن الطالبات في مثل ىذه

الجامعي.

المرحمة العمرية تحتاج لمعمل اإلرشادي أكثر من الذكور ،حيث

] [2العزة ،سعيد حسني .)2013( .دليل المرشد التربوي في

تمثل المدرسة مصد اًر من أىم المصادر التربوية التي تقدم

المدرسة .عمان :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

الخبرات المربية لمطالبات ،وذلك نظ اًر لمظروف البيئية
واالجتماعية والدينية التي تحد من حركة الفتاة العربية مما يقمل

] [5برو ،محمد ( .)2013التوجيو واإلرشاد المدرسي وأثره عمى

حجم الخبرات التربوية التي تمر بيا البنت مقارنة مع الذكور،

التحصيل الدراسي في السنة الثانية ثانوي :دراسة عمى

عينة من تالميذ ثانويتي المسيمة وتيزي وزو .دراسات–

الذين تتعدد مصادر الخبرات المربية ليم ،وتشكل المدرسة أحد

الجزائر.43-25 :26 ،

تمك المصادر وليست األساس كما ىو لدى اإلناث ،وىذا ساىم
بوجود فروق إحصائية بمستوى الخدمات اإلرشادية المقدمة لدى

] [6حمايمي ،عبدالرزاق ( .)2013مساىمة الخدمات اإلرشادية

اإلناث أكثر منيا لدى الذكور.

في تحسين مستوى المردود التربوي لدى التالميذ :دراسة

وقد يعمل السبب في نتيجة ىذا السؤال إلى أن عالقة

استكشافية من وجية نظر مستشاري التوجيو المدرسي

الطالبات أكثر انفتاحاً مع المعممات ،وخصوصاً أن الطالبات في

لوالية ورقمة .مجمة الحكمة.334-322 :28 ،

المرحمة المتوسطة تمر عميين تغيرات فسيولوجية واجتماعية
وأكاديمية تبحث الطالبة عن الجواب ألسئمة كثيرة تواجييا وال

ب .المراجع االجنبية

تجد من يعطييا الجواب العممي والنفسي الذي يقنعيا إال عند

[3] Hwang, Bong; Bennet, Robert; Beauchmin,
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ASSESSING COUNSELING SERVICES
LEVEL PROVIDED TO KUWAITI MIDDLE
SCHOOL STUDENTS FROM THEIR
PERCEPTIONS
MUNEERA SALEH JASIM AL QATTAN
Ministry of Education
Directorate of Social and Psychological Services
ABSTRACT_ The objective of the study was to assess level of counseling services provided to
Kuwaiti middle school students from their perceptions. The sample of the study consisted of (2020)
male and female students selected randomly in the 2015/2016 school year. To achieve the
objectives of the study, a questionnaire assessing the level of counseling services provided to
Kuwaiti middle school students was developed. The questionnaire consisted of (37) items
distributing on (3) domains. Validity and reliability for the questionnaire were established. The
results of the study showed that level of counseling services provided to Kuwaiti middle school
students was moderate from their perceptions. The total score for the counseling services provided
to Kuwaiti middle school students was (M=2.88), as academic counseling services ranked first
(M=3.17) with moderate level, while psychological counseling services ranked last (M=2.43) with
moderate level. The results of the study indicated statistically significant differences due to gender,
in favor of females. There were statistically significant differences due to grade level, between 7th
and 9th graders, in favor of 9th graders in the academic counseling service and total score,
between 7th graders from one hand and 8th and 9th graders on the other, in favor of 7th graders
in the social counseling services.
KEY WORDS: Assessment, Counseling services, Middle school Kuwait.
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