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 ثقافة التوجيه املهين لدى أولياء أمور طلبة مدارس التعليم احلكومية بسلطنة عمان واهليئات اإلدارية والتدريسية التابعة هلا
A culture of career guidance at student’s parents and administrative and teaching 

members of Government education schools in Oman 

                . سعود بن مبارك البادري د                                                     
  سلطنة عمان –وزارة الرتبية والتعليم                                                

       2018-12-03 تاريخ القبول:                  2018-11-27تاريخ االرسال:                                     
  :لص امل

عمان واهليئات  بسلطنة احلكوميةالتعرف على ثقافة التوجيه املهين لدى أولياء أمور طلبة مدارس التعليم  إىل الدراسة هدفت     
والصف  العلمي واخلربة واملؤهلالنوع االجتماعي  تلك الثقافة وفقا ملتغريات يف عن الفروق اإلدارية والتدريسية التابعة هلا، والكشف

 أولياء األمور وأعضاء اهليئة اإلدارية والتدريسية، وتوصلت من الدراسة عينة واملسمى الوظيفي، تكونت الدراسي واحملافظة التعليمية
 وجدت خر، كماأن ثقافة التوجيه املهين عند أفراد العينة تتسم ابلضعف يف بعض النقاط ومتتاز ابلقوة يف بعضها اآل إىل الدراسة

 فروق الصف الدراسي واحملافظة التعليمية، وتوجد ملتغري عند أولياء األمور تعزى ثقافة التوجيه املهين يف إحصائية داللة ذات فروق
ج النتائاملؤهل العلمي واحملافظة التعليمية، وبناء على  ملتغري عند اهليئة اإلدارية تعزى ثقافة التوجيه املهين يف إحصائية داللة ذات

 السابقة مت صياغة بعض التوصيات واملقرتحات خلدمة احلقل الرتبوي.
 .اهليئات اإلدارية والتدريسيةأعضاء  ؛ثقافة؛ التوجيه املهين؛ أولياء أمور الطلبة :الكلمات املفتاحية

 
Abstract :  
     The study aimed to identify the culture of career guidance among the parents of students in 

the Government education schools, in Oman and its administrative and teaching members ; and 

to discover the differences in that culture according to the gender, experience, scientific 

qualification, grade, educational governorate and job title.  

The study found that the culture of career guidance in the sample is weak in some points, and 

his characterized by strength in others.  

There were also differences of statistical significance in the culture of career guidance in parents 

due to the variable of the academic grade and the governorate of education;  

there are differences of statistical significance in the culture of professional guidance at the 

administrative due to the variable of scientific qualification and educational maintenance. 

Based on the previous results, some recommendations and suggestions were formulated to serve 

the educational field.  

Keywords : Culture, Career Guidance, Students parents, Administrative and teaching 

members.    
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 مقدمة.

الدعائم األسااااااااساااااااية يف حياة ا،تمعات املعاصااااااارة، فهو عملية تساااااااتمر طوا  حياة الفرد، حي  تبدأ من  يعترب التوجيه املهين من 

التحاقه مبقاعد الدراساااااااة يف مرحلة الروقاااااااة وانتقاله يف عتلف مراحل التعليم العا ، إىل أن يتلرع من مراحل التعليم العا ، وأيضااااااا 

 عناصااااااار ما أن للتوجيه اثر ابلغ يف حياة الفرد، حي  حتقق له االنساااااااتا  والتوافق بنأثناء ممارساااااااته حلياته العملية وحه تقاعد ، ك

شالصايته امللتلفة وميوله واساتعداداته، وواقا ما سارساه من أعما  مما  عله ساعيدا راقايا قانعا ي   احلياة، فيؤدي ذلك إىل تطور  

لفرد ينعكس بدور  على ازدهار وتقد  ا،تما ال ي يعيش فيه ه ا ا ومنو  على كافة األصاااعدة النفساااية منها واالقتصاااادية، وكل ه ا

)وزارة القوى العاااملااةت د.تع وتعترب عمليااة التوجيااه املهين عمليااة متممااة ومكملااة لعمليااة التعليم والتعلم، حياا  أن عمليااة التوجيااه 

عض، الن من شااااااااروط عمليتن عن بعضااااااااهما البتعطي للعملية الرتبوية دفعا لتتعلها أكثر فاعلية، وعلى كل فانه ال سكن فصاااااااال ال

عملية التعليم اجليد أن هتتم بعملية التوجيه والتعلم، كما سكن أنُ يساااااااااتفاد من عملية التوجيه يف تطوير املناهج وطريقة التدريس عن 

 ع . 244ت 2008طريق التأكيد على حتقيق التكيف الفردي واالجتماعي للطالب )أبو محاد، 

ة جيه املهين أساسية للطلبة، إذ هتدف إىل تزويدهم ابملعارف واملهارات اليت تؤهله الختاذ القرارات املهنية، وابلنتيتوتعد عملية التو 

اختيارهم للتلصصات اليت تناسب ميوهلم. وان إمها  ه ا اجلانب ينتج أخطاء كثرية تضر مبستقبل الكثري من الطلبة، فقد يقضي 

، ولكن ميوله واستعداداته ال تتفق ونوع الدراسة، فيؤدي ذلك إىل الفشل، وقد يفشل يف الطالب سنوات يف دراسة ختصص معن

 عمله ولو اجتاز مرحلة الدراسة. 

اهلادفة إىل تقييم واقا التوجيه املهين يف سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائيي التوجيه  ع2011 (البادري وقد أظهرت نتائج دراسة

 يف واقا التوجيه املهين وفق املتغريات النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل العلمي، وتوصلت إىل أن املهين، والكشف عن مدى الفروق

وتوجد  ،عملية التوجيه املهين يف سلطنة عمان متتاز ابلعديد من السمات واخلصائص اإل ابية إال أهنا ال تزا  مفتقرة لبعض منها

ما أظهرت نتائج دراسة ك؛   تعزى ملتغري النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل الدراسيفروق ذات داللة إحصائية على واقا التوجيه املهين

أن هناكً  تقصريا يف مستوى خدمات التوجيه واإلرشاد املهين سواء أكان التعليم املدرسي أ  التعليم )2001مساعدة وآخرون )

 االجتماعي.اجلامعي، كما أظهرت النتائجً  ذات داللة إحصائية ملتغريات النوع 

أن خدمات التوجيه واإلرشاد السائدة يف املدارس والكليات من وجهة نظر الطالب  ع)2001وأظهرت نتائج دراسة املعشين )

والطالبات ال تستتيب حلاجاهتم وال حتل مشاكلهم بل وال تقد  هلم أي عون إرشادي بصورة عامة، وعد  رقا الطالب عن 



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

35 
 

ا  ري يف ات الدراسية اليت كان ينبغي تدريبهم عليها أو توجيههم إليها وابلتا  افتقارهم ملعرفة مختصصاهتم العلمية وجهلهم ابملهار 

سوق العمل ال ي ينتظرهم، وعد  استلدا  القائمن على ه   اخلدمات وسائل مجا املعلومات والبياانت عن الطالب يف مجيا 

ة، كافية سكن توظيفها لتشليص حاالت الطلبة ومعرفة حاجاهتم اإلرشادياملراحل بل وعد  وجود اختبارات أو مقاييس أو استمارات  

 وجهل العاملن يف حقل الرتبية يف حمافظة ظفار حباجات الطالب النفسية والرتبوية واملهنية.

 مشكلة الدراسة: .1

على آراء  خال  الوقوفللتوجيه املهين يف املدارس احلكومية، فمن  كأخصااائي  -آن اك  –نبعت املشااكلة من خال  عمل الباح  

التوجيه املهين حو  ه   الوظيفة وت مر بعضاااااااهم منها لكثرة األعما  اليت ازدادت يف السااااااانوات األخرية، وتدخل  يأخصاااااااائيبعض 

مديرو املدارس يف أعماهلم اليومية ابإلقاااااافة إىل رفد بعض األعما  اإلدارية اخلاصاااااة ابملدرساااااة ألخصاااااائي التوجيه املهين واليت حتو  

ن حتقيق أهداف التوجيه املهين، ومن خال  متابعته مليدان التوجيه املهين يف سااااااااااااالطنة عمان، ومن خال  نتائج دراساااااااااااااته املعنونة دو 

بواقا التوجيه املهين يف ساااااالطنة عمان من وجهة نظر أخصااااااائييها وجد أن هناك بعض النواقص واإلخفاقات اليت  ب تداركها، وال 

 ف بشكل اكرب على واقا التوجيه املهين من وجهة نظر أفراد ا،تما احمللي واملدرسي. يتأتى ذلك إال من خال  التعر 

 وعليه فان التساؤ  الرئيسي يتمثل يفت 

ثقافة التوجيه املهين عند أولياء أمور طلبة املدارس يف مدارس التعليم احلكومية بسااااااااااااااالطنة عمان وأعضااااااااااااااااء اهليئة اإلدارية ما مدى 

 اآلتيةتوسكن بلورة ذلك يف التساؤالت ؟ هلاوالتدريسية التابعة 

ما مدى ثقافة التوجيه املهين عند أولياء أمور طلبة املدارس يف مدارس التعليم احلكومية بساااااااااااااالطنة عمان وأعضاااااااااااااااء اهليئة  .1

 اإلدارية والتدريسية التابعة هلا؟

واحملافظة  ر تعزى ملتغري الصااااف الدراساااايهل توجد فروق ذات داللة إحصااااائية حو  ثقافة التوجيه املهين عند أولياء األمو  .2

 التعليمية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائية حو  ثقافة التوجيه املهين عند أعضااااااااء اهليئة اإلدارية تعزى ملتغري النوع االجتماعي  .3

 واخلربة واملؤهل العلمي واملسمى الوظيفي ونوع املدرسة واحملافظة التعليمية؟

 صائية حو  ثقافة التوجيه املهين عند أعضاء اهليئة التدريسية تعزى ملتغري النوع االجتماعيهل توجد فروق ذات داللة إح .4

 واخلربة واملؤهل العلمي واحملافظة التعليمية؟
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 أمهية الدراسة: .2

راد عند أفتسااعى للتعرف على واقا التوجيه املهين  أهنا لدراسااته، حي  تتصاادى ال ي املوقااوع أمهية يف احلالية الدراسااة أمهية تكمن

؛ التطبيقية الناحية من أو النظرية الناحية من ساااواء كبرية على أمهية ينطوي الدراساااة موقاااوع فإن ا،تما احمللي واملدرساااي، وابلتا 

 مل نمعرفية لثقافة التوجيه املهين من وجهة نظر أفراد ا،تما احمللي واملدرسي الل ا إقافة احلالية الدراسة تشكل النظرية الناحية فمن

 االهتما  من يلق مل للتوجيه املهين معرفية إقاافة تشاكل أهنا كما  ،احمللي من وجهة نظر الباح  املساتوى على ابح  أي يتناوهلما

إرشااادية فاعلة يف التوجيه املهين  برامج تصااميم إىل العلمي البح  حاجة سااتدعم الدراسااة ه   فإن يسااتحقه، وابلتا  ما والدراسااة

  .ألفراد ا،تما

ثقافة التوجيه املهين عند  مستوى إىل التعرف على هتدف استباانت يف التوجيه املهين تطبيق يف تتمثل فإهنا التطبيقية الناحية من أما

لعملية التوجيه املهين يف سلطنة عمان،   أفضل برامج أفراد ا،تما بسلطنة عمان، مما يساعد القائمن على التوجيه املهين يف تطوير

إىل  أشارت دراسة واقا التوجيه املهين يف سلطنة عمان من وجهة نظر أخصائييها اليت لتوصيات استتابة الدراسة ه   كما تعد

عملية التوجيه املهين، وقرورة عقد  تطوير أجل من مستوى إىل أفضل للوصو  األداء وتطوير اجلهود ب   يف االستمرار على احل 

 ه املهين لفئة مدراء املدارس واملعلمن لتوقيح املفهو  وأدوار التوجيه املهين.دورات تثقيفية وتوعوية يف جما  التوجي

 مصطلحات الدراسة: .3

ل ساااالساااالة مرتبة من النشاااااطات املتعلقة مبسااااتقبل األفراد، وانتبا  حمدد يعطى لالختيارات والقرارات اليت حتدد مسااااتقبالتوجيه املهينت 

وإجرائيا يقاس ابلدرجة اليت حيصاااااااااااااال عليها أفراد العينة  (Blake & Hanley ,1995: 23)التعليم والتدريب والتوظيف لألفراد 

 الباح .على استبانة التوجيه املهين املعدة من قبل 

 منهج الدراسة:  .4

 وأدق أفضل فهم ولتحقيق حو  مشكلته، والتفصيلية الدقيقة املعرفة إىل للوصو  التحليلي الوصفي املنهج على الباح  اعتمد

 موقوع الظاهرة يناسب وألنه واإلنسانية االجتماعية استلداماً يف دراسة الظواهر املناهج أكثر من لكونه ذلك به، املتعلقة للظواهر

 .ع2002)املدهون،  البح 
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 جمتمع الدراسة وعينتها .5

ة؛ مشا  الباطنة والظاهر طلبة الصف العاشر واحلادي عشر والثاين عشر مبدارس حمافظيت  مجيا أولياء أمور جمتما الدراسة اشتمل

ع وافدا، أما يف حمافظة الظاهرة فيقدر عددهم ب 129ع عمانيا و)1734ومجيا أعضاء اهليئة التدريسية يف حمافظة مشا  الباطنة )

ع مدير 131بتلك املدارس؛ ) مساعد مدير مدرسةع –ع وافدا ومجيا أعضاء اهليئة اإلدارية )مدير مدرسة 32ع عمانيا و)746)

ع مساعدا 57ع مدير مدرسة و)66ع مساعد مدير مدرسة يف حمافظة مشا  الباطنة، أما يف حمافظة الظاهرة فكان )174)مدرسة و

ع. وقد مت اختيار أفراد عينة الدراسة قصداي ابملديرية العامة للرتبية 2011/2012للمدير )الكتاب السنوي لإلحصاءات التعليمية، 

ع و  امر طلبة الصف العاشر والصف احلادي عشر والصف 329ظاهرة، إذ اشتملت على )والتعليم مبحافظيت مشا  الباطنة وال

 ع معلما ومعلمة.202ع أعضاء اهليئة اإلدارية )مدير املدرسة ومساعد ع و)50الثاين عشر، و)

  أدوات الدراسة: .6

 فراد ا،تما احمللي املهين عند أ استبانة التوجيه املهين )من إعداد الباح عت هدفت االستبانة للتعرف على ثقافة التوجيه

واملدرسي، ولبناء االستبانة، مت مسح مصادر األدب الرتبوي املتعلقة ابلتوجيه املهين لالطالع على ما ورد يا من دراسات 

 سابقة واستباانت متعلقة ابلتوجيه املهين، وقد تكونت االستبانة يف صورهتا األولية من قسمن؛ معلومات عامة تضمنت هدف

الدراسة وتعليمات تعبئتها، وتضمنت البياانت الدسغرافية ألولياء األمور وأعضاء اهليئة اإلدارية والتدريسية، وتضمن القسم 

ع فقرة، وطلب 34ع فقرة، وألعضاء اهليئة التدريسية )39ع سؤاال، وإلدارة املدرسة )34الثاين أسئلة االستبانة ألولياء األمور )

 ستتابة الصحيحة ) نعم / ال ع وذلك مبا يتناسب ما آرائهم الشلصية.منهم وقا دائرة حو  اال

وللتحقق من اخلصااائص الساايكومرتية لالسااتبانة مت عرب االسااتباانت على عدة حمكمن، للتحقق من مدى مالئمة تعليماته وفقراته 
ض بعض املصاااااطلحات، وإعادة صاااااياغة بعألفراد العينة، وقد مت إجراء التعديالت الالزمة على االساااااتبانة من خال  ح ف وإبدا  

الفقرات واختصاااااااااااااار بعضاااااااااااااها، وح ف بعض العبارات ودجمها، وبعد إجراء التعديالت الالزمة وفق آراء احملكمن، أصااااااااااااابح العدد 
 إلدارة ع فقرة، اساااااااااااتبانة ثقافة التوجيه املهين32اإلمجا  لفقرات االساااااااااااتباانت كاالث؛ اساااااااااااتبانة ثقافة التوجيه املهين ألولياء األمور)

 ع فقرة.33ع فقرة، استبانة ثقافة التوجيه املهين ألعضاء اهليئة التدريسية )37املدرسة )
ع و  أمر مبدرسة ابن سينا للتعليم األساسي، 20وللتحقق من ثبات االستباانت ابستلدا  الفا كرونباخ، قا  الباح  بتطبيقها على )

ع مدير ومساعد مدير مدرسة من كال احملافظتن، وقد بلغ معامل 20العا ، و)ع معلمة من مدرسة عفراء بنت عبيد للتعليم 30و)



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

38 
 

ع مما يعين أن االستباانت بشكل عا  تتسم بدرجة مقبولة من الثبات 6491.ع )6104.ع )6227.الثبات لكل منها على التوا  )
   األساسية.وسكن االعتماد عليه يف التطبيق على العينة 

 عرض النتائج ومناقشتها  .7

يساااااااتعرب الباح  النتائج اليت مت التوصااااااال إليها بعد التحليل اإلحصاااااااائي للبياانت اليت حصااااااال عليها من جراء تطبيق االختبارات 

  الدراسة.موقا الدراسة، وفيما يلي استعراب لنتائج أسئلة 

اإلدارية  احلكومية بسلطنة عمان وأعضاء اهليئاتما مدى ثقافة التوجيه املهين عند أولياء أمور طلبة مدارس التعليم  .1.7

 والتدريسية التابعة هلا؟

لإلجابة عن ه ا السؤا  قا  الباح  بتطبيق االستبانة على أولياء أمور طلبة الصف العاشر والصف احلادي عشر والصف الثاين 
تلد  الباح  املتوسطات احلسابية واالحنرافات ع وهلدف التحليل اس329عشر مبحافظيت مشا  الباطنة والظاهرة واملقدر عددهم با )

ع يوقح استتاابت أولياء 1املعيارية والتكرارات والنسب املئوية الستتاابت أفراد عينة الدراسة على أسئلة االستبانة، واجلدو  )
 األمور فيما يتعلق خبدمة التوجيه املهين.
 جيه املهينعت استتاابت أولياء األمور فيما يتعلق خبدمة التو 1جدو  )

 

 السؤا 
 املتوسط درجة املوافقة التكرار

 احلسايب 
 االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هاااااال زرت يومااااااا أخصااااااااااااااااااااائي التوجيااااااه املهين 
 ابملدرسة؟

 228 101 ك
1.31 0.46 

% 30.7 69.3 

 هل عندك فكرة عن التوجيه املهين يف املدرسة؟
 115 214 ك

1.65 0.48 
% 65 35 

تعرف شيئا عن خدمات التوجيه املهين يف هل 
 املدرسة؟

 127 202 ك
1.61 0.49 

% 61.4 38.6 
ابعتقادك، هل هناك استفادة من التوجيه 

 املهين ابملدرسة؟
 42 287 ك

1.87 0.33 
% 87.2 12.8 

هل ساهم التوجيه املهين يف حتقيق طموحات 
 ابنك؟

 74 255 ك
1.78 0.42 

% 77.5 22.5 
 التوجيه املهين أهداف هناك ارتباط بن هل

  العمل؟ سوق واحتياجات
 51 278 ك

1.85 0.36 
% 84.5 15.5 
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أجابوا عد   %69.3من أولياء األمور زاروا أخصائي التوجيه املهين يف املدرسة بينما  %30.7ع أن نسبة 1يتضح من اجلدو  )
ال توجد لديهم فكرة  %35عندهم فكر  عن التوجيه املهين يف املدرسة، بينما  %65زايرهتم ألخصائي التوجيه املهين، اال أن نسبة 

من أولياء األمور يعرفون شيئا عن خدمات التوجيه املهين يف املدرسة  %61.4سة، وه ا يدلل على أن عن التوجيه املهين يف املدر 
من أولياء األمور أشارت إىل أن هناك  %87.2نسبة  املدرسة.ال يعرفون شيئا عن خدمات التوجيه املهين يف  %38.6بينما 

منهم يرون عد  وجود استفادة من التوجيه املهين ابملدرسة، وحو  مدى مسامهة  %12.8استفادة من التوجيه املهين ابملدرسة، بينما 
فريون عكس ذلك،   %22.5ابن التوجيه املهين قد ساهم يف ذلك، أما  %77.5التوجيه املهين يف حتقيق طموحات أبنائهم يرى 

 %15.5يؤكدون بوجود ذلك االرتباط، أما  %84.5العمل فان  سوق واحتياجات التوجيه املهين أهداف وحو  مدى االرتباط بن
العمل، أما فيما يتعلق بثقافة التوجيه املهين عند أولياء األمور  سوق واحتياجات التوجيه املهين فريون انعدا  ذلك االرتباط أبهداف

 يوقح ذلك. ع 2اجلدو  )  مقرر مسارك املهين؛ فان حو 
 

 عت استتاابت أولياء األمور فيما يتعلق مبقرر مسارك املهين2جدو  )

 السؤا 
 املتوسط درجة املوافقة التكرار

 احلسايب 
 االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل تفاعلتم ما نشاط "خ  بيدي" يف مقررات 
 مسارك املهين؟

 259 70 ك
1.2128 1.3982 

% 21.3 78.7 
هل شاركت يف تعبئة استمارة املقرتحات يف 

 مقرر مسارك املهين للصف العاشر؟
 198 131 ك

1.2128 1.3982 
% 39.8 60.2 

، %21.3يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة أولياء األمور ال ين تفاعلوا ما نشاط "خ  بيدي" يف مقررات مسارك املهين تقدر با 

مل يتفاعلوا ما النشاااااط، وحو  مدى مشاااااركة أولياء األمور يف تعبئة  %78.7اال أن نساااابة كبرية من أولياء األمور واليت تقدر بااااااااااااااااااا 

منهم مل  %60.2اهنم شاااركوا يف تعبئتها بينما  %39.8مسااارك املهين للصااف العاشاار، أشااارت نساابة  اسااتمارة املقرتحات يف مقرر

يشااااركوا يف تعبئة اساااتمارة املقرتحات يف مقرر مساااارك املهين للصاااف العاشااار، أما فيما يتعلق بثقافة التوجيه املهين عند أولياء األمور 

 ع يوقح ذلك . 3و  )حو  برانمج التوعية ابملواد الدراسية؛ فان اجلد

عت استتاابت أولياء األمور فيما يتعلق بربانمج التوعية ابملواد الدراسية3جدو  )  

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل اطلعت على استمارة رغبات الطالب واخلاصة 
 ابملقررات الدراسية؟

 49 280 ك
1.851 .3565 

% 85.1 14.9 
هل شاركت ابنك يف اختاذ قرار  ابختيار املقررات 

 الدراسية املناسبة له يف استمارة الرغبات؟
 91 238 ك

1.723 .4480 
% 72.3 27.7 
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هل كتبت امسك ووقعت عليه يف خانة و  األمر أسفل 
 استمارة رغبات الطالب؟

 41 288 ك
1.875 .3307 

% 87.5 12.5 
هل حضرت اجتماعا ما أخصائي التوجيه املهين حو  

 اختيار املقررات الدراسية؟
 281 48 ك

1.145 .3535 
% 14.6 85.4 

طبعا طرأت تغيريات على استمارة الرغبات واملواد 
 املطروحة، فهل أنت على علم ب لك؟

 110 219 ك
1.665 .4724 

% 66.6 33.4 
اختيار املقررات هل تعلم أن برانمج التوعية حو  

الدراسية يسري وفقا ملرحلتن مها اختيار املواد الدراسية 
 وأتكيدها؟

 74 255 ك
1.775 .4181 

% 77.5 22.5 

هل اطلعت على اخلطة الدراسية للصف احلادي عشر 
 ؟الدراسيةعوالثاين عشر )اختيار املقررات 

 163 166 ك
1.504 .5007 

% 50.5 49.5 
أخصائي التوجيه املهين حو  املقررات هل تشاورت ما 

 الدراسية اليت يعتز  ابنك على اختيارها؟
 278 51 ك

1.155 .3624 
% 15.5 84.5 

هل استمعت عن برانمج التوعية خليارات الطالب 
 للمواد الدراسية يف وسائل اإلعال  العمانية؟

 185 144 ك
1.437 .4968 

% 43.8 56.2 
من أولياء األمور اطلعوا على استمارة رغبات الطالب واخلاصة ابملقررات الدراسية   % 85.1يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة  

مل تطلا عليها، وحو  مدى مشااااركة أولياء األمور أبنائهم  يف اختاذ القرار ابختيار املقررات الدراساااية املناسااابة  %14.9بينما نسااابة 

مل تشااااااارك أبنائهم يف اختاذ القرار ابختيار  %12.5مشاااااااركتهم يف ذلك بينما  %72.3بات، أشااااااارت نساااااابة هلم يف اسااااااتمارة الرغ

من أولياء األمور قد كتبوا  امسهم ووقعوا يف خانة و  األمر  %87.5املقررات الدراساية املناسابة هلم يف اساتمارة الرغبات، أما نسابة 

ما أخصاااااائي  حيضاااااروا اجتماعامن أولياء األمور مل  %85.4يفعلوا ذلك. إن  مل %12.5أسااااافل اساااااتمارة رغبات الطالب، بينما 

وحو  مدى علم أولياء األمور ابلتغريات احلاصلة  االجتماع.حضروا  %14.6التوجيه املهين حو  اختيار املقررات الدراسية، بينما 

كما أن   التغيريات.ال يعلمون بتلك  %33.4ة على علم ب لك، اال أن نساااااب %66.6فان  املطروحة؛يف اساااااتمارة الرغبات واملواد 

ابن برانمج التوعية حو  اختيار املقررات الدراسااااية يسااااري وفقا ملرحلتن مها اختيار املواد الدراسااااية وأتكيدها،  علما %77.5نساااابة 

  يعلمون.ال  %22.5بينما 

اطلعوا على اخلطة، بينما  %50.5عشااااار؛ فان وحو  مدى اطالع و  األمر على اخلطة الدراساااااية للصاااااف احلادي عشااااار والثاين 

مل يتشاااوروا  ما أخصااائي التوجيه املهين حو  املقررات الدراسااية اليت يعتز  ابنهم  %84.5مل يطلعوا عليها، اال أن نساابة  49.5%

التوعية حلو  .أما حو  مدى اساااااتماع أولياء األمور لربانمج  %15.5اختيارها، أما ال ين تشااااااوروا ما األخصاااااائي فيقدرون باااااااااااااااااااا 
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مل تساااااتما  %56.2اساااااتمعوا ل لك، بينما  %43.8خيارات الطالب للمواد الدراساااااية يف وساااااائل اإلعال  العمانية ؛ فان نسااااابة 

لوساااااااااااااائل اإلعال  العمانية حو  برانمج التوعية خليارات الطالب للمواد الدراساااااااااااااية، أما فيما يتعلق بثقافة التوجيه املهين عند أولياء 

 ع يوقح ذلك.4القاهتم ما أبنائهم؛ فان اجلدو  )األمور حو  ع

 عت استتاابت أولياء األمور فيما يتعلق بعالقاهتم ما أبنائهم4جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل شاركت ابنك يف اختاذ قرار  حو  التلصص 
 املوحد؟املناسب بربانمج القبو  

 119 210 ك
1.638 .4812 

% 63.8 36.2 
هل تفرب رأيك على ابنك حو  اختيار املقررات 

 الدراسية والتلصص الدراسي؟
 280 49 ك

1.148 .3565 
% 14.9 85.1 

 هل أخربك ابنك يوما ابملهنة اليت حيلم يا؟
 65 264 ك

1.802 .3987 
% 80.2 19.8 

ة اليت ابمليل املهين / البيئة املهنيهل أخربك ابنك يوما 
 سلكها؟

 121 208 ك
1.632 .4829 

% 63.2 36.8 
هل ساعدت ابنك يف كيفية اختيار املقررات 
 الدراسية والتلصص املناسب ملهنة املستقبل؟

 82 247 ك
1.750 .4332 

% 75.1 24.9 
هل تعطي ابنك جزءا من وقتك يف التشاور والنقاش 

 مستقبله املهين؟حو  
 67 262 ك

1.796 .4033 
% 79.6 20.4 

من أولياء األمور قد شاركوا أبنائهم يف اختاذ القرار حو  التلصص املناسب بربانمج  %63.8يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 
يفرقون رأيهم على أبنائهم حو  اختيار  أبهنم %14.9مل يشاركوا أبنائهم، كما أشارت نسبة تقدر با  %36.2القبو  املوحد، بينما 

من أولياء  %80.2كما يالحظ ابن نسبة   أبنائها.ال تفرب رأيها على  %85.1املقررات الدراسية والتلصص الدراسي، بينما 
 %19.8نما وهنا بيابمليل املهين / البيئة املهنية اليت سلك أخربوهم %63.2أبنائهم ابملهنة اليت حيلمون يا، ونسبة  أخربهماألمور قد 

حو  مساعدة و  سلكوهنا.مل خيربوهم ابمليل املهين / البيئة املهنية اليت  %36.8منهم مل خيربهم أبنائهم ابملهنة اليت حيلمون يا، ونسبة 
أبنائهم  ساعدوا %75.1فان نسبة  املستقبل؛يف كيفية اختيار املقررات الدراسية والتلصص املناسب ملهنة  األمور ألبنائهمأولياء 

اال أن نسبة  بل.املستقمل يساعدوا أبناؤهم يف كيفية اختيار املقررات الدراسية والتلصص املناسب ملهنة  %24.9يف ذلك، ونسبة 
وفيما يتعلق  ذلك.مل يفعلوا  %20.4أعطوا أبنائهم جزءا من وقتهم يف التشاور والنقاش حو  مستقبلهم املهين بينما  79.6%

 ع يوقح ذلك.5بل أولياء األمور ألبنائهم؛ فان اجلدو  )ابلوقت املتاح من ق
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عطى لألبناء من قبل أولياء األمور5جدو  )
ُ
 عت الوقت امل

 درجة الوقت التكرار
املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف
 النسبة املعياري

% 
 من ساعة إىل اقل من ساعة

 ساعات 3 
 أكثر من ذلك

 28 73 169 ك
1.477 .6772 

% 51.4 22.2 8.5 
من  قلأبيتضاااااح من اجلو  الساااااابق أن الوقت املتاح من قبل أولياء األمور ألبنائهم يف التشااااااور والنقاش حو  مساااااتقبله املهين يقدر 

من أولياء األمور  %8.5ترى ابن الوقت يقدر بااااااااااااااا من ساعة إىل ثال  ساعات، أما  %22.2بينما نسبة  %51.4ساعة عند 
ع 6فريون أن الوقاات يتعاادى ذلااك، أمااا فيمااا يتعلق بثقااافااة التوجيااه املهين عنااد أولياااء األمور حو  مهااارات أبنااائهم؛ فااان اجلاادو  )

 ذلك.يوقح 
 ياء األمور فيما يتعلق مبهارات أبنائهمعت استتاابت أول6جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل ستلك ابنك مهارات اختاذ القرار وحل 
 املشكلة؟

 19 310 ك
1.9422 .23363 

% 94.2 5.8 
من وجهة نظرك، هل يستطيا ابنك كتابة طلب 

 والسرية ال اتية؟الوظيفة 
 49 280 ك

1.851 .3565 
% 85.1 14.9 

ستلك ابنك مهارات املقابالت  ابعتقادك، هل
 الشلصية للوظيفة؟

 53 276 ك
1.838 .3681 

% 83.9 16.1 
من أولياء األمور، وانه يستطيا كتابة  %94.2يتضح من اجلدو  السابق أن الطالب ستلك مهارات اختاذ القرار وحل املشكلة عند 

من  %83.9من أفراد العينة، وانه ستلك مهارات املقابالت الشلصية للوظيفة عند  %85.1طلب الوظيفة والسرية ال اتية لدى 
 يوقح ذلك.ع 7اجلدو  )ثقافة التوجيه املهين عند أولياء األمور حو  مركز القبو  املوحد؛ فان أولياء األمور، وفيما يتعلق ب

 عت استتاابت أولياء األمور فيما يتعلق مبركز القبو  املوحد7جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

الطالب لاللتحاق هل اطلعت على دليل 
مبؤسسات التعليم العا  الصادر من مركز القبو  

 املوحد؟

 157 172 ك
1.522 .5002 

% 52.3 47.7 

 3070. 1.895 18 154 ك
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إذا أجبت بنعم، فهل اطلعت على املؤسسات 
التعليمية احلكومية واخلاصة واليت سيلتحق إليها 

 ابنك مستقبال؟
% 46.8 5.5 

يوما عن البعثات الدراسية واملنح  هل أخربك ابنك
 املقدمة من احلكومة؟

 120 209 ك
1.635 .4820 

% 63.5 36.5 
ابلنسبة ملركز القبو  املوحد، أال تعتقد ابن هناك 

إجحافا يف اختيار الربامج الدراسية يف الصف 
أو  1الثاين عشر، إذ خيتار الطالب التلصص رقم 

 عند 20أو  15بينما يعطى التلصص رقم  2
 عملية الفرز؟

 109 220 ك

1.668 .4714 
% 66.9 33.1 

 2أو  1أال حتب  أن يدرس ابنك الربانمج امللتار 
يف إحدى اجلامعات من خال  مسامهة الدولة يف 

 رسو  الدراسة؟

 45 284 ك
1.863 .3441 

% 86.3 13.7 

اطلعوا على دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات التعليم العا  الصادر من أولياء األمور  %52.3يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 
من أولياء  %46.8من أولياء األمور مل يطلعوا على الدليل، وللتأكد من ذلك فان نسبة  %47.7من مركز القبو  املوحد، بينما 

مل يطلعوا عليها، وان نسبة  %5.5ستقبال، أما األمور اطلعوا على املؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة واليت سيلتحق إليها ابنهم م
فال يعرفون، وحو   %36.5يعرفون عن البعثات الدراسية واملنح املقدمة من احلكومة من خال  إخبار أبنائهم هلم، أما  63.5%

 2أو  1تلصص رقم لالتساؤ  " أال تعتقد ابن هناك إجحافا يف اختيار الربامج الدراسية يف الصف الثاين عشر، إذ خيتار الطالب ا
ال يؤيد ، كما أن  %33.1تؤيد ذلك، بينما  %66.9عند عملية الفرز " فان نسبة   20أو  15بينما يعطى التلصص رقم 

يف إحدى اجلامعات من خال  مسامهة الدولة يف  2أو  1نسبة املوافقن على التساؤ  " أال حتب  أن يدرس ابنك الربانمج امللتار 
 من أولياء أمور الطلبة. %13.7، أما ال ين رفضوا ذلك يقدر نسبتهم با %86.3 رسو  الدراسة " بلغ

ا  الباح  بتطبيق قأعضااااااااااااااااء اهليئات اإلدارية مبدارس التعليم احلكومية بسااااااااااااااالطنة عمان، وللتعرف على ثقافة التوجيه املهين عند 
ع وهلدف 50مشا  الباطنة والظاهرة واملقدر عددهم باااااااااااااااا ) مبحافظيتأعضاء اهليئات اإلدارية مبدارس التعليم احلكومية االستبانة على 

الباح  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية الستتاابت أفراد عينة الدراسة على  التحليل استلد 
 ع يوقح ذلك2عبارات االستبانة، واجلدو  )

 فيما يتعلق خبدمة التوجيه املهينعت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية 2جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

 هل عندك فكرة عن التوجيه املهين يف املدرسة؟
 0 50 ك

2.000 .0000 
% 100 0 

 0000. 2.000 0 50 ك هل تعرف شيئا عن خدمات التوجيه املهين يف املدرسة؟
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% 100 0 

 ابعتقادك، هل هناك استفادة من التوجيه املهين ابملدرسة؟
 0 50 ك

2.000 .0000 
% 100 0 

 واحتياجات التوجيه املهين أهداف هل هناك ارتباط بن
 العمل؟ سوق

 7 43 ك
1.860 .3505 

% 86 14 
من مشكالت اإلعداد  برأيك، هل يعاين التوجيه املهين

 األكادسي ألخصائي التوجيه املهين؟ 
 13 37 ك

1.740 .4430 
 % 74 26 

 يف من عتز التوجيه املهين ابعتقادك، هل يعاين نظا 
 االحتياجات التدريبية حو  مستقبلية سياسات رسم

 العمل؟ سوق يف التطورات املتسارعة ما تنستم

 13 37 ك
1.740 .4430 

% 74 26 

 التوجيه املهين أهداف أليس هناك ندرة يف ارتباط
 يف الدو  ا،اورة؟ سوق العمل ابحتياجات

 8 42 ك
1.840 .3703 

 % 84 16 
 لدى املهارات تعزيز على التوجيه املهين نظا  يعمل هل

 اإلتقانع؟ األمانة، الطالب )كالدقة،
 16 34 ك

1.680 .4712 
% 68 32 

 يف ابقطراد تتقاد  املهنية املدارس أال ترى ابن جتهيزات
 املعامل؟ واقحة خطة تطويرية وجود عد  ظل

 10 40 ك
1.800 .4040 

% 80 20 
من اهليئة اإلدارية عندهم فكرة عن التوجيه املهين يف املدرسة، ولديهم اطالع على  %100يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 

 أن هناك ارتباط بن %86هناك استفادة من التوجيه املهين ابملدرسة، كما ترى نسبة  خدمات التوجيه املهين يف املدرسة، وابن
يعاين من مشكالت  ترى ابن التوجيه املهين %74العمل، اال أن نسبة كبرية تقدر با  سوق واحتياجات التوجيه املهين أهداف

 سياسات رسم يف يعاين من عتز التوجيه املهين نظا  اإلعداد األكادسي ألخصائي التوجيه املهين، كما أن نفس النسبة ترى ابن
التوجيه  أهداف العمل، كما أن هناك ندرة يف ارتباط سوق يف التطورات املتسارعة ما تنستم االحتياجات التدريبية حو  مستقبلية

الطالب  لدى املهارات تعزيز على يعمل التوجيه املهين ، كما أن نظا %84يف الدو  ا،اورة عند  سوق العمل ابحتياجات املهين
 يف ابقطراد تتقاد  املهنية املدارس من اهليئة اإلدارية ابن جتهيزات %80، كما يرى نسبة %68اإلتقانع عند  األمانة، )كالدقة،

 ع يوقح ذلك.3املعامل، وفيما يتعلق بربانمج التوعية ابملواد الدراسية؛ فان اجلدو  ) واقحة خطة تطويرية وجود عد  ظل
 عت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية فيما يتعلق بربانمج التوعية ابملواد الدراسية3و  )جد

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل اطلعت على استمارة رغبات الطالب واخلاصة ابملقررات 
 الدراسية؟

 3 47 ك
1.940 .2399 

% 94 6 
هل حضرت اجتماعا ما أخصائي التوجيه املهين حو  

 اختيار املقررات الدراسية؟
 15 35 ك

1.700 .4629 
% 70 30 
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طبعا طرأت تغيريات كثرية على استمارة الرغبات واملواد 
 املطروحة، فهل أنت على علم ب لك؟

 4 46 ك
1.920 .2740 

% 92 8 
ة اختيار املقررات الدراسيهل تعلم أن برانمج التوعية حو  

 يسري وفقا ملرحلتن مها اختيار املواد الدراسية وأتكيدها؟
 1 49 ك

1.980 .1414 
% 98 2 

هل اطلعت على اخلطة الدراسية للصف احلادي عشر والثاين 
 عشر؟

 19 31 ك
1.620 .4903 

% 62 38 
برانمج التوعية خليارات الطالب للمواد  فكرة عنهل لديك 

 الدراسية يف وسائل اإلعال  العمانية؟
 22 28 ك

1.560 
.5014 
 % 56 44 

 
اطلعوا على استمارة رغبات الطالب واخلاصة ابملقررات الدراسية، واهنم حضروا اجتماعا  % 94يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 

، كما اهنم على علم ابلتغيريات اليت حدثت على استمارة %70ما أخصائي التوجيه املهين حو  اختيار املقررات الدراسية عند 
من اهليئة اإلدارية، وأن برانمج التوعية حو  اختيار املقررات الدراسية يسري وفقا ملرحلتن مها  %92 الرغبات واملواد املطروحة عند

  %62، واهنم على اطالع ابخلطة الدراسية للصف احلادي عشر والثاين عشر لدى %98اختيار املواد الدراسية وأتكيدها لدى 
الب للمواد الدراسية يف وسائل اإلعال  العمانية، اال أن ه   النسبة لديهم فكرة عن برانمج التوعية خليارات الط %56كما أن 

من أفراد العينة ليسوا على اطالع يا؟ ومل يسمعوا عن ذلك يف وسائل اإلعال  العمانية، وفيما  %44و %38تعترب قعيفة، فهل 
 ذلك.ع يوقح 4يتعلق مبهارات الطالب؛ فان اجلدو  )

 
 اهليئة اإلدارية فيما يتعلق مبهارات الطالبعت استتاابت أعضاء 4جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

من وجهة نظرك، هل يستطيا الطالب كتابة طلب الوظيفة 
 والسرية ال اتية؟

 18 32 ك
1.640 .4848 

% 64 36 
 25 25 ك القرار وحل املشكلة؟هل ستلك الطالب مهارات اختاذ 

1.500 .5050 
% 50 50 

ستلك الطالب مهارات املقابالت الشلصية  ابعتقادك، هل
 للوظيفة؟

 25 25 ك
1.500 .5050 

% 50 50 
 

 %50وان من أعضاء اهليئة اإلدارية،  %64يتضح من اجلدو  السابق أن الطالب يستطيا كتابة طلب الوظيفة والسرية ال اتية عند 
ترى ابن الطالب ستلك مهارات اختاذ القرار وحل املشكلة، وستلك مهارات املقابالت الشلصية للوظيفة بينما النصف اآلخر يرى 

 ع يوقح ذلك.5عكس ذلك، وفيما يتعلق بفعاليات التوجيه املهين؛ فان اجلدو  )
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 التوجيه املهينعت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية فيما يتعلق بفعاليات 5جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

أال ترى ابن استضافة أصحاب املهن والوظائف مقتصر فقط 
 على الكادر الصحي؟

 13 37 ك
1.260 .4430 

% 74 26 
 11 39 ك عدومة؟مأال ترى ابن زايرة الطلبة امليدانية للتامعات واملعاهد 

1.780 .4184 
% 78 22 

أال ترى ابن هناك ندرة لزايرة الطلبة للشركات واملؤسسات 
 اخلاصة؟

 5 45 ك
1.900 .3030 

% 90 10 
يرون ابن استضافة أصحاب املهن والوظائف مقتصر فقط على الكادر الصحي، وان زايرة الطلبة  %74يتضح من اجلدو  السابق 

ترى ابن هناك ندرة لزايرة الطلبة للشركات واملؤسسات اخلاصة، وفيما  %90، وان %78امليدانية للتامعات واملعاهد معدومة لدى 
 ذلك.ع يوقح 6اجلدو  )يتعلق مبركز القبو  املوحد؛ فان 

 عت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية فيما يتعلق مبركز القبو  املوحد6جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل اطلعت على دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات التعليم 
 املوحد؟العا  الصادر من مركز القبو  

 10 40 ك
1.800 .4040 

 % 80 20 
إذا أجبت بنعم، فهل اطلعت على املؤسسات التعليمية 
 احلكومية واخلاصة واليت سيلتحق إليها الطالب مستقبال؟

 4 36 ك
1.902 .3004 

% 72 8 
هل عندك فكرة عن البعثات الدراسية واملنح املقدمة من 

 احلكومة؟
 8 42 ك

1.840 .3703 
% 84 16 

أال تعتقد ابن هناك إجحافا يف اختيار الربامج الدراسية يف 
 2أو  1الصف الثاين عشر، إذ خيتار الطالب التلصص رقم 

 عملية الفرز؟ عند 20أو  15بينما يعطى التلصص رقم 

 19 31 ك
1.620 .4903 

% 62 38 
يف  2أو  1أال حتب  أن يدرس الطالب الربانمج امللتار 

 اجلامعات من خال  مسامهة الدولة يف رسو  الدراسة؟احدى 
 9 41 ك

1.820 .3880 
% 82 18 

من أعضاء اهليئة اإلدارية اطلعوا على دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات التعليم  %80يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 
منهم اطلعوا على املؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة واليت  %72العا  الصادر من مركز القبو  املوحد، كما أن نسبة 

 %62لديهم فكرة عن البعثات الدراسية واملنح املقدمة من احلكومة، كما أن  %84سيلتحق إليها الطالب مستقبال، كما أن 
بينما  2أو  1يعتقدون ابن هناك إجحافا يف اختيار الربامج الدراسية يف الصف الثاين عشر، إذ خيتار الطالب التلصص رقم 
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يف إحدى  2أو  1لربانمج امللتار حيب ون أن يدرس الطالب ا %82عند عملية الفرز، وان   20أو  15يعطى التلصص رقم 
 ع يوقح ذلك. 7اجلامعات من خال  مسامهة الدولة يف رسو  الدراسة، وفيما يتعلق أبخصائي التوجيه املهين؛ فان اجلدو  )

 
 عت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية فيما يتعلق أبخصائي التوجيه املهين7جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

 طرق الستلدا  هل ترى أن أخصائي التوجيه املهين يفتقر
 لتعليم مقررات مسارك املهين؟ حديثة تدريس

 13 37 ك
1.740 .4430 

% 74 26 
 أساليب استلدا  على هل أخصائي التوجيه املهين قادر

 يف التوعية والتدريس؟ تدريس منوعة
 20 30 ك

1.600 .4948 
% 60 40 

 15 15 ك هل غرفة التوجيه املهين مناسبة للتدريس والتوعية؟
2.100 .8391 

% 50 50 
 

 تدريس طرق الستلدا  التوجيه املهين يفتقر أخصائيمن أعضاء اهليئة اإلدارية ترى أبن  %74نسبة  أنيتضح من اجلدو  السابق 
يف التوعية والتدريس،  تدريس منوعة أساليب استلدا  على انه قادر %60املهين، بينما ترى نسبة لتعليم مقررات مسارك  حديثة

وظيفة  كانت غرفة التوجيه املهين مناسبة للتدريس والتوعية، وفيما يتعلق بتصنيف  إذابينما انقسمت االستتاابت مناصفة حو  ما 
 ع يوقح ذلك.8أخصائي التوجيه املهين؛ فان اجلدو  )

 عت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية حو  تصنيف وظيفة أخصائي التوجيه املهين8  )جدو 

 السؤا 
املتوسط  درجة التصنيف التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 تدريسية إدارية فنية النسبة املعياري

من وجهة نظرك، ما تصنيفك لوظيفة 
 إليه؟ ناطةاملالتوجيه املهين وفق املها   أخصائي

 21 11 18 ك
2.060 .8900 

% 36 22 42 
 

أن وظيفة أخصاااااااائي التوجيه املهين تتبا  %36وحو  تصااااااانيف وظيفة أخصاااااااائي التوجيه املهين وفق املها  املناطة إليه، ترى نسااااااابة 
توجيه التتبا الوظائف التدريسااااية، وفيما يتعلق حبصااااة  %42تتبا الوظائف اإلدارية، وان نساااابة  %22الوظائف الفنية، وان نساااابة 

 ع يوقح ذلك.9املهين؛ فان اجلدو  )
 عت استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية فيما يتعلق حبصة التوجيه املهين9جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال اعرف الغاؤها اتثبيته النسبة املعياري

 3 5 42 ك ما رأيك يف حصة التوجيه املهين؟
2.780 .5454 

% 84 10 6 



 2018ديسمرب    06، العدد 04اجملدل                                                                             ISSN 2353-0359           جمةل سلوك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

48 
 

تطالب  %10من أعضااء اهليئة اإلدارية يؤكدون على تثبيت حصاة التوجيه املهين، وان نسابة  %84يتضاح من اجلدو  الساابق أن 
 ع يوقح ذلك.10ال تعرف؛ هل تثبت أ  تلغى، وفيما يتعلق مبقرر مسارك املهين؛ فان اجلدو  ) %6إبلغائها، وان نسبة 

 استتاابت أعضاء اهليئة اإلدارية فيما يتعلق مبقرر مسارك املهينعت 10جدو  )

 االختبارات واملقاييس النفسية  
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

 11 39 ك هل اطلعت على مقررات مسارك املهين؟
1.780 .4184 

% 78 22 
 التطورات مواكبة على املهين القدرة مقررات مسارك أال تفتقر

 احلديثة؟ العلمية والعملية
 17 33 ك

1.660 .4785 
% 66 34 

دون  حيو  ال ي األمر مقررات مسارك املهين املرونة أال تفتقر
 العمل؟ سوق احتياجات ما تكيفها

 18 32 ك
1.640 .4848 

% 64 36 
املطلوبة  املهارات أساس على التوجيه املهين مناهج تبىن هل
 العمل؟ سوق يف

 24 26 ك
1.520 .5046 

% 52 48 
اخلاصة  الفنية املهارات على التوجيه املهين مناهج تركز هل

 حمددة؟ بوظيفة
 41 9 ك

1.180 .3880 
% 18 82 

أال توافق على استحدا  نظا  التقومي يف مقررات مسارك 
 املهين؟

 1.520 24 26 ك
 .5046 

% 52 48 
 

يؤكدون على افتقار مقررات  %66من أفراد العينة على اطالع مبقررات مسارك املهين، وان  %78يتضح من اجلدو  السابق أن 
 ما دون تكيفها حيو  ال ي األمر احلديثة، واهنا تفتقر إىل املرونة العلمية والعملية التطورات مواكبة على مسارك املهين يف القدرة

 سوق املطلوبة يف املهارات أساس على تبىن التوجيه املهين فرتى أن مناهج %52، اال أن نسبة %66عند  العمل سوق احتياجات
 اخلاصة بوظيفة الفنية املهارات ال تركز على التوجيه املهين مناهج فرتى أن %82ترى عكس ذلك، أما نسبة  %48العمل بينما 

 من عدمها يف استحدا  نظا  التقومي يف مقررات مسارك املهين. حمددة، وقد انقسم أفراد العينة مناصفة حو  املوافقة
ا  الباح  بتطبيق قأعضاء اهليئات التدريسية مبدارس التعليم احلكومية بسلطنة عمان؛ وللتعرف على ثقافة التوجيه املهين عند 

 التحليل استلد ع وهلدف 202عددهم با )االستبانة على معلمي مدارس التعليم احلكومية مبحافظيت مشا  الباطنة والظاهرة واملقدر 
الباح  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والتكرارات والنسب املئوية الستتاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات االستبانة، 

 ع يوقح استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق خبدمة التوجيه املهين.11واجلدو  )
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 ت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق خبدمة التوجيه املهينع11جدو  )
 

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

 هل عندك فكرة عن التوجيه املهين يف املدرسة؟
 9 193 ك

1.955 .2068 
% 95.5 4.5 

التوجيه املهين يف هل تعرف شيئا عن خدمات 
 املدرسة؟

 21 181 ك
1.896 .3059 

% 89.6 10.4 
ابعتقادك، هل هناك استفادة من التوجيه املهين 

 ابملدرسة؟
 20 182 ك

1.901 .2994 
% 90.1 9.9 

 التوجيه املهين أهداف هل ترى أن هناك ارتباط بن
 العمل؟ سوق واحتياجات

 38 164 ك
1.811 .3917 

% 81.2 18.8 
من مشكالت اإلعداد  برأيك، هل يعاين التوجيه املهين

 األكادسي ألخصائي التوجيه املهين؟ 
 53 149 ك

1.737 .4410 
% 73.8 26.2 

 يف من عتز التوجيه املهين ابعتقادك، هل يعاين نظا 
 االحتياجات التدريبية حو  مستقبلية سياسات رسم

 العمل؟ سوق يف التطورات املتسارعة ما تنستم

 53 149 ك
1.737 .4410 

% 73.8 26.2 

 التوجيه املهين أهداف أليس هناك ندرة يف ارتباط
 يف الدو  ا،اورة؟ سوق العمل ابحتياجات

 46 156 ك
1.772 .4204 

% 77.2 22.8 
 

لى املهين يف املدرسة، ولديهم اطالع عمن اهليئة التدريسية عندهم فكرة عن التوجيه  %95.5نسبة  أنيتضح من اجلدو  السابق 

كما ترى نسبة   %90.1، وابن هناك استفادة من التوجيه املهين ابملدرسة لدى %89.6خدمات التوجيه املهين يف املدرسة عند 

وجيه ترى ابن الت %73.8العمل، اال أن نسبة كبرية تقدر با سوق واحتياجات التوجيه املهين أهداف أن هناك ارتباط بن 81.2%

يعاين من  التوجيه املهين يعاين من مشكالت اإلعداد األكادسي ألخصائي التوجيه املهين، كما أن نفس النسبة ترى ابن نظا  املهين

العمل، كما أن هناك ندرة  سوق يف التطورات املتسارعة ما تنستم االحتياجات التدريبية حو  مستقبلية سياسات رسم يف عتز

، وفيما يتعلق بربانمج التوعية ابملواد %77.2يف الدو  ا،اورة عند  سوق العمل ابحتياجات جيه املهينالتو  أهداف يف ارتباط

 .ع يوقح ذلك 12الدراسية؛ فان اجلدو  )
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 عت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق بربانمج التوعية ابملواد الدراسية12جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل اطلعت على استمارة رغبات الطالب واخلاصة ابملقررات 
 الدراسية؟

 76 126 ك
1.623 .4856 

% 62.4 37.6 
هل حضرت اجتماعا ما أخصائي التوجيه املهين حو  اختيار 

 املقررات الدراسية؟
 159 43 ك

1.212 .4103 
% 21.3 78.7 

طبعا طرأت تغيريات كثرية على استمارة الرغبات واملواد 
 املطروحة، فهل أنت على علم ب لك؟

 126 76 ك
1.376 .4856 

% 37.6 62.4 
هل تعلم أن برانمج التوعية حو  اختيار املقررات الدراسية 

 يسري وفقا ملرحلتن مها اختيار املواد الدراسية وأتكيدها؟
 42 160 ك

1.792 .4068 
% 79.2 20.8 

هل اطلعت على اخلطة الدراسية للصف احلادي عشر والثاين 
 عشر؟

 132 70 ك
1.346 .4770 

% 34.7 65.3 
برانمج التوعية خليارات الطالب للمواد  فكرة عنهل لديك 

 الدراسية يف وسائل اإلعال  العمانية؟
 1.336 134 68 ك

 .4737 
% 33.7 66.3 

 %37.6اطلعوا على استمارة رغبات الطالب واخلاصة ابملقررات الدراسية، بينما نسبة  %62.4اجلدو  السابق أن نسبة يتضح من 
مل يطلعوا على االستمارة وهي نسبة ليست بسيطة، واهنم مل حضروا اجتماعا ما أخصائي التوجيه املهين حو  اختيار املقررات 

من  %62.4علم ابلتغيريات اليت حدثت على استمارة الرغبات واملواد املطروحة عند  ، كما اهنم ليسوا على%78.7الدراسية عند 
كيدها اهليئة التدريسية، وأهنم على علم بربانمج التوعية حو  اختيار املقررات الدراسية يسري وفقا ملرحلتن مها اختيار املواد الدراسية وأت

 %66.3كما أن   %65.3للصف احلادي عشر والثاين عشر لدى  ، واهنم ليسوا على اطالع ابخلطة الدراسية%79.2لدى 
ليس لديهم فكرة عن برانمج التوعية خليارات الطالب للمواد الدراسية يف وسائل اإلعال  العمانية، وفيما يتعلق مبهارات الطالب؛ 

 ع يوقح ذلك .13فان اجلدو  )
 مبهارات الطالبعت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق 13جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم % املعياري

ة الصف الثاين عشر كتابة طلب الوظيفة والسري  يستطيا خريجهل 
 ال اتية؟

 71 131 ك
1.648 .4786 

% 64.9 35.1 
 84 118 ك هل ستلك خريج الصف الثاين مهارات اختاذ القرار وحل املشكلة؟

1.584 .4940 
% 58.4 41.6 

هل ستلك خريج الصف الثاين مهارات املقابالت الشلصية 
 للوظيفة؟

 98 104 ك
1.514 .5010 

% 51.5 48.5 
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من أعضاء اهليئة التدريسية، وان  %64.9يتضح من اجلدو  السابق أن الطالب يستطيا كتابة طلب الوظيفة والسرية ال اتية عند 
ترى ابن الطالب ستلك مهارات اختاذ القرار وحل املشكلة، وستلك مهارات املقابالت الشلصية للوظيفة بينما النصف  58.4%

 ذلك.ع يوقح 14حبا  مبركز القبو  املوحد؛ فان اجلدو  ) اآلخر يرى عكس ذلك، وفيما يتعلق
 عت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق مبركز القبو  املوحد14جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

لعا  التعليم اهل اطلعت على دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات 
 الصادر من مركز القبو  املوحد؟

 84 118 ك
1.584 .4940 

% 58.4 41.6 
إذا أجبت بنعم، فهل اطلعت على املؤسسات التعليمية احلكومية 

 واخلاصة واليت سيلتحق إليها ابنك مستقبال؟
 16 102 ك

1.864 .3438 
% 50.5 7.9 

 76 126 ك واملنح املقدمة من احلكومة؟هل عندك فكرة عن البعثات الدراسية 
1.623 .4856 

% 62.4 37.6 
أال تعتقد ابن هناك إجحافا يف اختيار الربامج الدراسية يف الصف 

بينما يعطى  2أو  1الثاين عشر، إذ خيتار الطالب التلصص رقم 
 عملية الفرز؟ عند 20أو  15التلصص رقم 

 67 135 ك
1.668 .4719 

% 66.8 33.2 

يف إحدى  2أو  1أال حتب  أن يدرس الطالب الربانمج امللتار 
 اجلامعات من خال  مسامهة الدولة يف رسو  الدراسة؟

 34 168 ك
1.831 .3750 

% 83.2 16.8 
من أعضاء اهليئة التدريسية اطلعوا على دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات التعليم  %58.4يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 

منهم  %50.5مل تطلا على الدليل، كما أن نسبة  %41.6العا  الصادر من مركز القبو  املوحد، بينما نسبة كبرية تقدر با 
لديهم فكرة عن  %62.4اطلعوا على املؤسسات التعليمية احلكومية واخلاصة واليت سيلتحق إليها الطالب مستقبال، كما أن 

يعتقدون ابن هناك إجحافا يف اختيار الربامج الدراسية يف  %66.8حلكومة، كما أن البعثات الدراسية واملنح املقدمة من ا
عند عملية الفرز، وان   20أو  15بينما يعطى التلصص رقم  2أو  1الصف الثاين عشر، إذ خيتار الطالب التلصص رقم 

مسامهة الدولة يف رسو  الدراسة، يف إحدى اجلامعات من خال   2أو  1حيب ون أن يدرس الطالب الربانمج امللتار  83.2%
 ع يوقح ذلك .15وفيما يتعلق ابالختبارات واملقاييس النفسية؛ فان اجلدو  )

 عت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق ابالختبارات واملقاييس النفسية15جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

هل عندك فكرة عن املقاييس واالختبارات النفسية 
 املستلدمة يف برامج التوجيه املهين مبدرستكم؟

 180 22 ك
1.108 .3123 

% 10.9 89.1 
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املقاييس النفسية و  توفر االختباراتيتضح من اجلدو  السابق أن اغلب استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية تشري إىل عد  
وفيما يتعلق بفعاليات التوجيه املهين؛ فان اجلدو   %89.1املستلدمة يف برامج التوجيه املهين مبدارسهم وال ي يقدر بنسبة 

 ع يوقح ذلك. 16)
 عت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق بفعاليات التوجيه املهين16جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

أال ترى ابن استضافة أصحاب املهن والوظائف مقتصر 
 فقط على الكادر الصحي؟

 118 84 ك
1.415 .4940 

% 41.6 58.4 
أال ترى ابن زايرة الطلبة امليدانية للتامعات واملعاهد 

 معدومة؟
 47 155 ك

1.767 .4235 
% 76.7 23.3 

أال ترى ابن هناك ندرة لزايرة الطلبة للشركات 
 واملؤسسات اخلاصة؟

 14 188 ك
1.930 .2546 

% 93.1 6.9 
من معلمي املدارس احلكومية ترى ابن استضافة أصحاب املهن والوظائف مقتصر  %41.6يتضح من اجلدو  السابق أن نسبة 

أما حو  زايرة الطلبة امليدانية للتامعات واملعاهد فرتى نسبة  ،%58.4فقط على الكادر الصحي، بينما العكس صحيح عند 
ويوقح اجلدو   %93.1ترى ابهنا معدومة، كما أن هناك ندرة لزايرة الطلبة للشركات واملؤسسات اخلاصة لدى  76.7%

 ع استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية حو  تصنيف وظيفة أخصائي التوجيه املهين.17)
 استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية حو  تصنيف وظيفة أخصائي التوجيه املهينعت 17جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة التصنيف التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 تدريسية إدارية فنية النسبة املعياري

من وجهة نظرك، ما تصنيفك لوظيفة 
 إليه؟ ناطةاملالتوجيه املهين وفق املها   أخصائي

 63 51 88 ك
1.876 .8578 

% 43.6 25.2 31.2 
التوجيه املهين  أخصائيوظيفة  أن %43.6إليه، ترى نسبة  املناطةالتوجيه املهين وفق املها   أخصائيوحو  تصنيف وظيفة 

تتبا الوظائف التدريسية، وفيما يتعلق  %31.2، وان نسبة اإلداريةتتبا الوظائف  %25.2تتبا الوظائف الفنية، وان نسبة 
 ع يوقح ذلك.18حبصة التوجيه املهين؛ فان اجلدو  )

 عت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق حبصة التوجيه املهين18جدو  )

 السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال اعرف الغاؤها اتثبيته النسبة املعياري

 52 15 135 ك ما رأيك يف حصة التوجيه املهين؟
2.410 .8721 

% 66.8 7.4 25.7 
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 %7.4اهليئة التدريسية يؤكدون على تثبيت حصة التوجيه املهين، وان نسبة  أعضاءمن  %66.8 أنيتضح من اجلدو  السابق 
ع يوقح 19تلغى، وفيما يتعلق مبقرر مسارك املهين؛ فان اجلدو  ) أ ال تعرف؛ هل تثبت  %25.7تطالب إبلغائها، وان نسبة 

 ذلك.
 عت استتاابت أعضاء اهليئة التدريسية فيما يتعلق مبقرر مسارك املهين19جدو  )

   السؤا 
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
االحنراف 
 ال نعم النسبة املعياري

 134 86 ك هل اطلعت على مقررات مسارك املهين؟
1.336 .4737 

% 33.7 66.3 
 التطورات مواكبة على مقررات مسارك املهين القدرة أال تفتقر

 احلديثة؟ العلمية والعملية
 73 129 ك

1.638 .4816 
% 63.9 36.1 

دون  حيو  ال ي األمر مقررات مسارك املهين املرونة أال تفتقر
 العمل؟ سوق احتياجات ما تكيفها

 1.663 68 134 ك
 .4737 

% 66.3 33.7 
 املطلوبة يف املهارات أساس على التوجيه املهين مناهج تبىن هل

 العمل؟ سوق
 75 127 ك

1.628 .4843 
% 62.9 37.1 

اخلاصة  الفنية املهارات على التوجيه املهين مناهج تركز هل
 حمددة؟ بوظيفة

 130 72 ك
1.356 .4801 

% 35.6 64.4 
 64 138 ك على استحدا  نظا  التقومي يف مقررات مسارك املهين؟أال توافق 

1.683 .4664 
% 68.3 31.7 

يؤكدون على  %63.9العينة ليسوا على اطالع مبقررات مسارك املهين، وان  أفرادمن  %66.3 أنيتضح من اجلدو  السابق 
 حيو  ال ي األمر املرونة إىلاحلديثة، واهنا تفتقر  العلمية والعملية التطورات مواكبة على افتقار مقررات مسارك املهين يف القدرة

 على تبىن التوجيه املهين مناهج أنفرتى  %62.9نسبة  أن، اال %66.3العمل عند  سوق احتياجات ما دون تكيفها
 التوجيه املهين مناهج أنفرتى  %64.4نسبة  أماترى عكس ذلك،  %37.1العمل بينما  سوق املطلوبة يف املهارات أساس

على استحدا  نظا  التقومي يف مقررات مسارك  %68.3حمددة، كما وافقت نسبة  اخلاصة بوظيفة الفنية املهارات ال تركز على
ع إىل أن عملية التوجيه املهين يف سلطنة عمان 2011 (البادري وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية ما نتائج دراساتاملهين. 

أن هناكً  يف  )2001مساعدة وآخرون )و  السمات واخلصائص اإل ابية إال أهنا ال تزا  مفتقرة لبعض منها،متتاز ابلعديد من 
أن ع يف 2001ين )واملعش تقصريا يف مستوى خدمات التوجيه واإلرشاد املهين سواء أكان التعليم املدرسي أ  التعليم اجلامعي،

ليات من وجهة نظر الطالب والطالبات ال تستتيب حلاجاهتم وال حتل خدمات التوجيه واإلرشاد السائدة يف املدارس والك
مشاكلهم بل وال تقد  هلم أي عون إرشادي بصورة عامة، وجهل العاملن يف حقل الرتبية يف حمافظة ظفار حباجات الطالب 

 النفسية والرتبوية واملهنية
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راسي أولياء األمور تعزى ملتغريي الصف الدهل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول ثقافة التوجيه املهين عند  .2.7
ثقافة على  للتعرف One Way Anovaاستلد  الباح  اختبار حتليل التباين األحادي   واحملافظة التعليمية؟

 ع يوقح ذلك. 20واجلدو  ) التوجيه املهين عند أولياء األمور تعزى ملتغري الصف الدراسي،

 
 األحادي ملتغري الصف الدراسيعت نتائج حتليل التباين 20جدو  )

 مصدر 
 التباين

 جمموع
 املربعات 

 درجة
 احلرية 

 متوسط
 املربعات 

 قيمة 
 )فع

 مستوى
 الداللة 

 108.602 2 217.204 بن ا،موعات 
4.79 0.009 

 22.667 326 7389.580 داخل ا،موعات
 

 05.عند مستوى داللة  إحصائيا*دالة 
لواقا التوجيه املهين يف سلطنة عمان من وجهة  0.05عند مستوى  إحصائيةيتضح من اجلدو  السابق أن هناك فروق ذات داللة 

ع للمقارانت البعدية ونتائج LSDتبعا ملتغري الصف، وللتعرف على من تعود الفروق استلد  الباح  اختبار ) األمور أولياءنظر 
 ع تبن ذلك. 21اجلدو  )

 تبعا ملتغري الصف الدراسي األمور أولياءالبعدية لواقا التوجيه املهين عند  ع للمقارانتLSDعت اختبار )21جدو  )
 الثاين عشر احلادي عشر العاشر االحنراف املعياري املتوسط احلسايب الصف الدراسية

 007. 752. - 4.64 48.2 العاشر
 010. - 752. 4.21 48.4 احلادي عشر
 - 010. 007. 5.3 50.03 الثاين عشر

 05.عند مستوى داللة  إحصائيا*دالة 
من اجلدو  السابق انه هناك فروقا ذات داللة إحصائية بن متوسط درجات الصف العاشر من جهة وبن متوسط درجات يتضح 

شر بن متوسط درجات الصف احلادي ع إحصائيةفروقا ذات داللة  أنالصف الثاين عشر وذلك لصاحل الصف الثاين عشر، كما 
 أولياءملهين عند ثقافة التوجيه امن جهة وبن متوسط درجات الصف الثاين عشر وذلك لصاحل الصف الثاين عشر. وللتعرف على 

 ع حي  يبن22واليت تظهر نتائته يف اجلدو  ) T-testاستلد  الباح  اختبار )تع  تعزى ملتغري احملافظة التعليمية؟ األمور
 اجلدو  نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع ألفراد العينة حسب متغري احملافظة التعليمية تبعا لواقا التوجيه

 املهين. 
 ةعت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع لواقا التوجيه املهين تبعا ملتغري احملافظة التعليمي22جدو  )
 احملافظة 
االحنرافات  املتوسطات احلسابية العدد التعليمية

مستوى  قيمة ت درجة احلرية املعيارية
 الداللة

 4.58 47.257 128 مشا  الباطنة
327 5.255 .000 

 4.6 50.010 201 الظاهرة
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بن متوسط درجات حمافظة مشا  الباطنة وحمافظة  0.05يتضح من اجلدو  السابق أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
، أما حمافظة 4.58وابحنراف معياري  47.257الظاهرة لصاحل حمافظة الظاهرة، حي  بلغ املتوسط احلسايب حملافظة مشا  الباطنة 

 ع. 5.255وبلغت قيمة )تع احملسوبة ) 4.6وابحنراف معياري بلغت قيمته  50.010الظاهرة فبلغ متوسطها احلسايب 
 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول ثقافة التوجيه املهين عند أعضاء اهليئات اإلدارية مبدارس التعليم احلكومية . 3.7
استلد  حي   ة؟وع املدرسة واحملافظة التعليميتعزى ملتغريات النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل العلمي واملسمى الوظيفي ون

يبن اجلدو  نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات ع حي  23اجلدو  )واليت تظهر نتائته يف  T-testالباح  اختبار )تع 
 املعيارية وقيمة )تع ألفراد العينة حسب متغري النوع االجتماعي. 

 واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع لواقا التوجيه املهين تبعا ملتغري النوع االجتماعيعت املتوسطات احلسابية 23جدو  )

 املتوسطات احلسابية العدد النوع االجتماعي
االحنرافات 

 قيمة ت درجة احلرية املعيارية
مستوى 
 الداللة

 3.35910 73.9545 22 ذكور
48 0.673 0.504 

 5.37435 73.0714 28 إان 
 05.*دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

بن متوسط درجات ال كور واإلان ، وقد اتفقت  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عد يفيد اجلدو  السابق 
التوجيه املهين عند أعضاء وللتعرف على ثقافة . )2001ومساعدة وآخرون )ع 2011نتائج الدراسة ما نتائج دراسيت البادري )

 One Wayاستلد  الباح  اختبار حتليل التباين األحادي مبدارس التعليم احلكومية تعزى ملتغري اخلربة،  اإلداريةيئات اهل
Anova  ،(  ع يوقح ذلك 24واجلدو 

 عت نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري اخلربة24جدو  )
 مصدر 
 التباين

 جمموع
 املربعات 

 درجة
 احلرية 

 متوسط
 املربعات 

 قيمة 
 )فع

 مستوى
 الداللة 

 0.084 3 0.253 بن ا،موعات 
0.004 1.000 

 22.308 46 1026.167 داخل ا،موعات
على متغري اخلربة، وقد اختلفت نتائج الدراسة ما  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عد يفيد اجلدو  السابق 

ية تعزى ملتغري مبدارس التعليم احلكوم اإلداريةالتوجيه املهين عند أعضاء اهليئات ع وللتعرف على ثقافة 2011نتائج دراسة البادري )
 ذلك. ع يوقح 25) واجلدو  One Way Anovaلتباين األحادي استلد  الباح  اختبار حتليل ااملؤهل العلمي؛ 

 عت نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري املؤهل العلمي25جدو  )
 مصدر

 التباين 
 جمموع 

 املربعات 
 درجة 

 احلرية 
 متوسط  
 املربعات

 مستوى  قيمة )فع
 الداللة 

 186.543 2 373.087 بن ا،موعات 
13.420 0.000 

 13.901 47 653.333 ا،موعاتداخل 
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لواقا التوجيه املهين يف سلطنة عمان من وجهة  0.05إحصائية عند مستوى يتضح من اجلدو  السابق أن هناك فروق ذات داللة 
وللتعرف على ع 2011نظر اهليئة اإلدارية تبعا ملتغري املؤهل العلمي، وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية ما نتائج دراسة البادري )

 ع تبن ذلك. 26البعدية ونتائج اجلدو  ) ع للمقارانتLSDمن تعود الفروق استلد  الباح  اختبار )
 

 تبعا ملتغري املؤهل العلميالبعدية لواقا التوجيه املهين عند أولياء األمور  ع للمقارانتLSDعت اختبار )26جدو  )
 الصف

 الدراسية 
 املتوسط

 احلسايب 
 االحنراف

 ماجستري بكالوريوس دبلو  املعياري 

 0.000 0.581 - 3.30404 75.2500 دبلو 
 0.000 - 0.581 3.61512 74.1667 بكالوريوس
 - 0.000 0.000 5.31507 64.2500 ماجستري

بن متوسط درجات ذوي الدبلو  من جهة وبن متوسط درجات  إحصائيةيتضح من اجلدو  السابق انه هناك فروقا ذات داللة 
ن بن متوسط درجات ذوي البكالوريوس من جهة وب إحصائيةفروقا ذات داللة  أنذوي املاجستري وذلك لصاحل ذوي الدبلو ، كما 

 اإلداريةاء اهليئات أعض التوجيه املهين عندوللتعرف على ثقافة  متوسط درجات ذوي املاجستري وذلك لصاحل ذوي البكالوريوس.
ع 27واليت تظهر نتائته يف اجلدو  ) T-testاستلد  الباح  اختبار )تع مبدارس التعليم احلكومية تعزى ملتغري املسمى الوظيفي؛ 

 حي  يبن اجلدو  نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع ألفراد العينة حسب متغري املسمى الوظيفي.
 

 عت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع لواقا التوجيه املهين تبعا ملتغري املسمى الوظيفي27جدو  )
 املسمى 
 الوظيفي

االحنرافات  املتوسطات احلسابية العدد
 املعيارية

مستوى  قيمة ت درجة احلرية
 الداللة

 4.49073 72.8000 25 مدير مدرسة
 4.65761 74.1200 25 مدير مساعد 0.313 1.02 48

 
على متغري املساامى الوظيفي، وللتعرف على ثقافة  0.05وجود فروق ذات داللة إحصااائية عند مسااتوى  عد يفيد اجلدو  السااابق 

  اختبار حتليل التباين استلد  الباحمبدارس التعليم احلكومية تعزى ملتغري نوع املدرسة؛  اإلداريةالتوجيه املهين عند أعضاء اهليئات 
 ع يوقح ذلك 28) واجلدو  One Way Anovaاألحادي 

 عت نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري نوع املدرسة28جدو  )
 مصدر

 التباين 
 جمموع

 املربعات 
 درجة

 احلرية 
 متوسط

 املربعات 
 قيمة 
 )فع

 مستوى
 الداللة 

 27.583 3 82.748 بن ا،موعات 
1.34 0.272 

 20.515 46 943.672 داخل ا،موعات
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توجيه العلى متغري نوع املدرسة، وللتعرف على ثقافة  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود  عد يفيد اجلدو  السابق 
 T-testختبار )تع التعليمية؛ استلد  الباح  ا احملافظة مبدارس التعليم احلكومية تعزى ملتغري اإلداريةاملهين عند أعضاء اهليئات 

ع حي  يبن اجلدو  نتائج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع ألفراد العينة 29واليت تظهر نتائته يف اجلدو  )
 ة. حسب متغري احملافظة التعليمي

 ميةلواقا التوجيه املهين تبعا ملتغري احملافظة التعلي عت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع29جدو  )
 احملافظة

 املتوسطات احلسابية العدد التعليمية 
االحنرافات 

 قيمة ت درجة احلرية املعيارية
مستوى 
 الداللة

 5.21031 71.9000 20 مشا  الباطنة
48 2.03 0.048 

 3.84842 74.5000 30 الظاهرة
 

بن متوسااااااااط درجات حمافظة مشا  الباطنة  0.05أن هناك فروق ذات داللة إحصااااااااائية عند مسااااااااتوى  ع29يتضااااااااح من اجلدو  )
وابحنراف معياري  71.9000حي  بلغ املتوسااااااااااط احلسااااااااااايب عند حمافظة مشا  الباطنة  الظاهرة،وحمافظة الظاهرة لصاااااااااااحل حمافظة 

وبلغت قيمة  3.84842اف معياري بلغت قيمته وابحنر  74.5000متوسااااااطها احلسااااااايب  الظاهرة فبلغ، أما حمافظة 5.21031
  ع.2.03)تع احملسوبة )

 
هل توجد فروق ذات داللة إحصااااااااااائية حول ثقافة التوجيه املهين عند أعضاااااااااااء اهليئات التدريسااااااااااية مبدارس التعليم  . 4.7

ساااااااااااااااؤا  اساااااااااااااااتلد  وللتأكد من ه ا ال ؟احلكومية تعزى ملتغريات النوع االجتماعي واخلربة واملؤهل العلمي واحملافظة التعليمية
ع حي  يبن اجلدو  نتائج املتوساااااااطات احلساااااااابية واالحنرافات 30يف اجلدو  )واليت تظهر نتائته  T-testالباح  اختبار )تع 

 املعيارية وقيمة )تع ألفراد العينة حسب متغري النوع االجتماعي. 
  النوع االجتماعيعت اختبار )تع لواقا التوجيه املهين تبعا ملتغري30جدو  )

االحنرافات  املتوسطات احلسابية العدد النوع االجتماعي
مستوى  قيمة ت درجة احلرية املعيارية

 الداللة
 4.25818 51.7288 59 ذكور

200 1.952 .052 
 5.11358 53.2028 143 إان 

 05.*دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
بن متوسط درجات ال كور واإلان ، وقد  0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  عد يتضح من اجلدو  السابق 

التوجيه املهين على ثقافة  وللتعرف)2001مساعدة وآخرون )ع 2011اختلفت نتائج الدراسة احلالية ما نتائج دراسيت البادري )
 Oneباين األحادي ؛ استلد  الباح  اختبار حتليل التاخلربة عند أعضاء اهليئات التدريسية مبدارس التعليم احلكومية تعزى ملتغري

Way Anova  ع يوقح ذلك. 31) واجلدو 
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 عت نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري اخلربة31جدو  )

 مصدر
 التباين

 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 )فع

 مستوى
 الداللة

 13.687 3 41.062 بن ا،موعات
.563 .640 

 24.315 198 4814.462 داخل ا،موعات
 05.عند مستوى داللة  إحصائيا*دالة 

على متغري اخلربة، وقد اختلفت نتائج  0.05وجود فروق ذات داللة إحصاااااااااائية عند مساااااااااتوى  عد يتضاااااااااح من اجلدو  الساااااااااابق 
يم التوجيه املهين عند أعضاء اهليئات التدريسية مبدارس التعلع وللتعرف على ثقافة 2011الدراسة احلالية ما نتائج دراسة البادري )

ع 32واجلدو  )  One Way Anovaاساااتلد  الباح  اختبار حتليل التباين األحادي  احلكومية تعزى ملتغري املؤهل العلمي؛
 يوقح ذلك 

 عت نتائج حتليل التباين األحادي ملتغري املؤهل العلمي32جدو  )
 مصدر
 التباين

 جمموع
 املربعات

 درجة
 احلرية

 متوسط
 املربعات

 قيمة
 )فع

 مستوى
 الداللة

 5.474 2 10.949 بن ا،موعات
.225 .799 

 24.345 199 4844.576 داخل ا،موعات
 05.عند مستوى داللة  إحصائيا*دالة 

؛ وقد اختلفت نتائج املؤهل العلميعلى متغري  0.05يتضح من اجلدو  السابق عد  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
-Tابلنسبة ملتغري احملافظة التعليمية؛ فقد استلد  الباح  اختبار )تع  أماع 2011الدراسة احلالية ما نتائج دراسة البادري )

test (  ع.33واليت تظهر نتائته يف اجلدو 
 ليميةلتوجيه املهين تبعا ملتغري احملافظة التععت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )تع لواقا ا33جدو  )

املتوسطات  العدد احملافظة التعليمية
 احلسابية

االحنرافات 
 املعيارية

درجة 
مستوى  قيمة ت احلرية

 الداللة
 4.18042 52.5233 86 مشا  الباطنة

200 .619 .537 
 5.40594 52.9569 116 الظاهرة

 05.*دالة إحصائيا عند مستوى داللة 
 على متغري احملافظة التعليمية.  0.05عد  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى يتضح من اجلدو  السابق 
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 :التوصيات واملقرتحات
 التوجيه املهين يف املدرسة ملا هلا من فائدة البنه. أخصائيقرورة توعية أولياء األمور أبمهية زايرة  .1
 مقررات مسارك املهين للتعرف على ما حيويه الكتاب من أفكار. قرورة تفاعلهم ما نشاط "خ  بيدي" يف .2
 التوجيه املهين حو  اختيار املقررات الدراسية. أخصائيقرورة حضور أولياء األمور االجتماعات اليت يعقدها  .3
 وجوب اطالعهم على اخلطة الدراسية للصف احلادي عشر والثاين عشر ألهنا قمان ملستقبل أبنائهم. .4
 اختيارها.اور ما أخصائي التوجيه املهين حو  املقررات الدراسية اليت يعتز  ابنهم قرورة التش .5
 قرورة اطالع و  األمر على دليل الطالب لاللتحاق مبؤسسات التعليم العا  الصادر من مركز القبو  املوحد.  .6
 عشر.قرورة اطالع اهليئة اإلدارية ابخلطة الدراسية للصف احلادي عشر والثاين  .7
 والوظائف.ة التنويا يف فعاليات استضافة أصحاب املهن قرور  .8
 واخلاصة.زايدة زايرات الطلبة امليدانية للتامعات واملعاهد والكليات واملعاهد احلكومية  .9

 اخلاصة.زايدة زايرات الطلبة امليدانية للشركات واملؤسسات  .10
 املهين.وجيه قرورة توفري االختبارات واملقاييس النفسية املقننة خدمة لربانمج الت .11
 احلديثة. العلمية والعملية تواكب مقررات مسارك املهين التطورات أنينبغي  .12
 العمل. سوق احتياجات ما  علها تتكيف ال ي األمر مسارك املهين ابملرونة تتسم مقررات أنينبغي  .13
  حمددة. اخلاصة بوظيفة الفنية املهارات ينبغي تركيز مقررات مسارك املهين على .14
  عملية التوجيه املهين. تطوير أجل من مستوى أفضل إىل للوصو  األداء وتطوير اجلهود ب   يف االستمرار على احل  .15
قاااااااارورة عقد دورات تثقيفية وتوعية يف جما  التوجيه املهين لفئة مدراء املدارس واملعلمن لتوقاااااااايح املفهو  وأدوار التوجيه  .16

 املهين.
 التوجيه املهين من خال  امللتقيات والندوات يف احملافظات التعليمية.قرورة توعية أولياء األمور أبمهية  .17
 منه.تفاد لتشكيل مقرر مهين يس فينع –زراعي  –استلالص كل ما هو مفيد من مناهج التعليم الثانوي سابقا )جتاري  .18
 سوق العمل.  على أثرملا هلا من  الزراعيةع –التتارية  –قرورة اسرتجاع نظا  املدارس املهنية )الصناعية  .19
 التنوع يف استضافة مؤسسات القطاع احلكومي واخلاص داخل املدارس لتزويد الطالب ابلتتارب املهنية. .20
 التعليمية.إجراء دراسة عن ثقافة التوجيه املهين لدى أفراد ا،تما ابحملافظات  .21
 القرار.إجراء دراسة عن معامل التوجيه املهين عند صناع  .22
 واملأمو .الواقا  –قررات مسارك املهين للصف العاشر إجراء دراسة حو  واقا م .23
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