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البحثملخص

فيالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتالتيوالدراساتالبحوثومراجعةتحلیلالىالدراسةھدفت

عملتعزیزفيوالدراساتالبحوثھذهدورلمعرفة)2016-2007(سنواتعشرخاللعمانسلطنة

الیھا.یحتاجونالتيالتدریبیةاالحتیاجاتوتحدیدوالبرامجعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھاخصائیي

تناولتالتيالماجستیرورسائلوالدراساتالبحوثوتحلیلبدراسةالباحثقامالدراسةأھدفولتحقیق

لكلالنتائجالمناھج،االدوات،العینات،االھداف،وتوضیحُعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیي

فيالمھنيالتوجیھأھمیةإلىالدراسةخلصتوقدعلیھا.ركزتالتيوالمحاورمحتواھاوتحلیلدراسة

المدارس.فيالمھنيالتوجیھاخصائيوجودوضرورةالتعلیميالنظامفيوخاصةعمانسلطنة

التوجیھألخصائیياھمیةالكفایاتوأكثرمرتفعةارشادیةكفایاتیمتلكونالمھنيالتوجیھاخصائیي

الالزمةالمھنیھالكفایاتاقلبینماذاتھتجاهالمھنيالتوجیھالخصائيالالزمةالكفایاتھيالمھني

التوجیھأخصائیيتواجھوتحدیاتصعوباتوجودالمدرسي.العملتجاهالمھنيالتوجیھالخصائي

قاعاتجودوعدمالمھنيللتوجیھخاصةمصادروجودعدمصعوبةھيالصعوباتھذهواھمالمھني

فياضافیھبأعمالیكلفونالمھنيالتوجیھأخصائیيالحدیثة.واالجھزةالوسائلبأحدثمجھزةمصادر

ھيالمھنيالتوجیھألخصائیيالملحةاالحتیاجاتأكثرالمھني.بالتوجیھمرتبطةغیرالمدارس

بدرجةیسھمونالمدارسمدراءالمھني.التوجیھمجالفيالمجتمعقبلمنوالتعاونتدریبیةاحتیاجات

كبیرة في مجال التوجیھ المھني للطالب.

Abstract

The study aims was to analyze & review the master's thesis, which

deal with professional guidance specialists in the Sultanate of Oman

within ten years from (2007 to 2016), the role of these messages and

studies in enhancing the professional guidance specialists work in Oman,

the programs and the training they need for it. To achieve the study

objectives, the researcher analyzed the master's thesis which dealt with

2



professional guidance specialists in the Sultanate of Oman, clarifying the

objectives, samples, tools, curricula, the results for each study, analyzed

its content and concentrate on which they focused on.

These studies results showed the importance of vocational

guidance especially in the educational system, the difficulties existence,

challenges faced by professional guidance specialists.

By reviewing these studies‚ the researcher found the following

results: The importance of vocational guidance in the Sultanate of Oman‚

especially in the educational system and the need for a vocational

guidance specialist in schools. Professional guidance specialists represent

high guidance competencies‚ and the most important competencies are

those which are necessary towards themselves’while the less important

are towards the schoolwork. Vocational guidance specialists face

difficulties and challenges‚ and the most important of these difficulties

are the lack of special resources for vocational guidance and lack of

resources halls which are equipped with the latest devices and tools.

Vocational guidance specialists are assigned to do additional work in

schools not linked to vocational guidance. The most persistent needs of

vocational guidance specialists are professional needs and community

cooperation. School principals contribute significantly to the vocational

guidance or students.

مقدمة الدراسة:
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تطورتالتيالصناعیةالبلدانفيخصوصاالعشرینالقرناواخرالمھنيالتوجیھمفھومظھرلقد

للتوجیھضرورةھناكاصبحتبحیثالبلدانھذهسمةالصناعةوأصبحتالصناعیةالحركةفیھا

مكتباأسسوالذيالمھنيللتوجیھالحقیقیینالمؤسسینمنبارسونزاالمریكيالعالمكانوقدالمھني،

)2009،14(القرعان،المھني.التوجیھلخدمات

ظھوربعدوخاصةالنفسي،اإلرشادمجالفينسبیاًالحدیثةالمفاھیمأحدالمھنيالتوجیھمفھومویعد

والتنظیمي،الصناعيالنفسعلمفرعموضوعاتوكأحدالنفسياإلرشادفروعكأحدالمھنياإلرشاد

التيالصحیحةباالختیاراتالطالبإمدادیھدفبرنامجعنعبارةمفاھیمھأبسطفيالمھنيوالتوجیھ

فترةخاللبالطالبعالقتھخاللالمھنيالتوجیھأخصائيیكتشفھاأسسعلىبناًءوقدراتھمیولھتناسب

القدراتحیثمنلھالمناسبالمھنيالبرنامجإلىتوجیھاالكتشافھذاخاللمنیحاولالدراسة،

والمیول وكذلك بما یجعل لھ درجة منافسة في سوق العمل.

اختیارفيالطالبمساعدةتستھدفعملیةالمھنيالتوجیھ).أن2008،12وآخرون،ویشیر(الكنديھذا

أیضاًویمكنالمھني،مستقبلھتحدیدلھیتحققأساسھاعلىوالتيدراستھافيیرغبالتيالمقررات

اختیارعلىالطالبالمھنياألخصائيیساعدخاللھامنالتيالعملیةأنھعلىالمھنيالتوجیھإلىالنظر

تقتصرالمستمرةعملیةالمھنيالتوجیھعملیةفإنثمومنورغباتھ،وقدراتھلمیولھالمناسبةالوظیفة

المدرسةوخارجداخلمھنیةلخبراتتعریضھبلفقط،المھنيمسارهتحدیدفيالطالبمساعدةعلى

لیقرر بعدھا ما یناسبھ خالل المرحلة القادمة.

مسارھمتحدیدعلىالطالبمساعدةیستھدفكونھفيفقطلیسالمھنيالتوجیھأھمیةوتكمنھذا

الدراسیة،الحیاةفيأھدافھأغلبتحقیقعلىالطالبمساعدةأیضاًبلالمھني،مستقبلھموتحدیدالمھني

مماالمھنيھدفھملتحقیقلدیھمالدراسيالتحصیلمستوىلرفعآلیاترسمعلىالطالبیساعدكذلك

مھاراتیكتسبواألنسعیھمإلىباإلضافةلدیھم،المنشودالھدفلتحقیقجھدأقصيیبذلونیجعلھم

)2012،15(البلوشي،العمل.لمجالتؤھلھم
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قامتحیثم2003/2004الدراسيالعامنھایةفيالمھنيبالتوجیھاالھتمامبدأعمانسلطنةفي

وموادأساسیةموادطرحعلىیعتمدنظامبھواستبدلتالتشعیبنظامبإلغاءوالتعلیمالتربیةوزارة

اختیاریة.

والثانيعشرالحاديبالصفینجدیدةدراسیةخطةتطبیقتمم)2004/2005(الدراسيالعاممطلعومع

منھایختارالتياالختیاریةالموادمنوجملةاالساسیةالموادمنجملةطرحأساسعلىتقومعشر،

الطالب بما یتالءم مع میولھم وقدراتھم وبما یتناسب مع التخصص الذي یرغبون متابعة دراستھم فیھ.

التوجیھملتقىعقدكذلكوتماالولىالمھنيالتوجیھندوةعقدتمم)11/5/2005-9(منالفترةخالل

وتحقیقالقدرات(فھمالمھنيالتوجیھوندوةم)15/5/2006-13منالفترةخاللاالولالمھني

الطموحات) التي نظمتھا المدیریة العامة للتربیة والتعلیم بمحافظة الداخلیة من

بتوصیاتوالخروجالمھنيالتوجیھعلىالوقوفالىجمیعھاھدفتوالتيم)14-15/2/2006(

لتطویر خدمات التوجیھ المھني في مدارس سلطنة عمان

العاشرالصفطالببتوعیةللقیامالمعلمینبعضبتكلیفالوزارةقامت)2006/2007عام(في

قامت)2007/2008العام(وفيوقدراتھم،میولھممعتتفقالتيالدراسیةالمواداختیاربعملیة

بعدماالتعلیمومدارساألساسيالتعلیممدارسفيالمھنيالتوجیھأخصائيوظیفةباستحداثالوزارة

كعددوالضوابط:المعاییربعضضوءفيالمھمةبھذهللقیامالمعلمینبعضتعیینوتماألساسي،

ھؤالءتأھیللعدمونظراالشخصیة،المقابلةواجتیازالتربويالحقلفيالمیدانیةالخبرةسنوات

الوطنيالمركزمشروعمكتبفيمتمثلةالوزارةحرصتالمھني،التوجیھمجالفيأكادیمیاالمعلمین

للقیامتأھیلھمأجلمنالمھنيالتوجیھألخصائیيتدریبیةدوراتإقامةفيآنذاك-–المھنيللتوجیھ

بالمھام الموكلة الیھم.

كانتوأنحتىالتعلیمیةالمؤسساتكافةفيبالغةأھمیةالمھنيالتوجیھلألخصائيأصبحثمومن

وعلیھ؛اإلنتاجیةوالمؤسساتالمصانعالعملبمؤسساتاالنتھاءحتىاألساسيالتعلیممرحلة

وفنیاتبأسسوالملمواإلمكانیاتالمھاراتیمتلكالذيالفردذلكوھوالمھنيالتوجیھفأخصائي
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العقلیةوإمكاناتھمقدراتھمضوءفيالمھنيمسارھمتوجیھفيالطالبیساعدوالذيالمھنياإلرشاد

لرفعلھمالمناسبةالخطةویضعبلالعمل،سوقمتطلباتظلفيوكذلكالمھنیةومیولھمواستعداداتھم

كفاءتھم األكادیمیة أذا تطلب األمر إلتمام عملیة التوجیھ المھني.

وأخصائي التوجیھ المھني یقوم بعدد من المھام یمكن توضیحھا فیما یلي:

ذاتوالمؤسساتالمدرسیةاألنشطةمعالتواصلإلىالمختلفةالدراسیةبالصفوفالطالبتوعیة

مھنیةمكتبھوتكوینعملھفيالمھنيالتوجیھأخصائيتساعدطالبیةجماعةوتشكیلالمھنیةالصبغة

في المدرسة یستفید منھا الطالب.

الوظائفبطبیعةوربطھامھاراتھمتنمیةفيومساعدتھمالطالبومیولرغباتعلىبالتعرفیقوم

الطالبوإطالعوالمجالتالكتبمنالمھنيالتوجیھفيجدیدھوماكلعنوالبحثتناسبھمالتي

علیھا لالستفادة منھا في التعامل مع طبیعة عملھ.

إلفادةالجغرافيمحیطھفيالموجودةالوظائفعلىالتعرفالمھنيالتوجیھأخصائيعلىینبغي

للمؤسساتزیاراتتنظیمإلىباإلضافةالصیفیةاإلجازةفترةفيالوظائفھذهبأحدفإلحاقھالطالب

).2008،12وآخرون،(الكنديالتعلیمیة.

كذلك من أدوار ومھام أخصائي التوجیھ المھني بمراحل التعلیم المختلفة:

التعرف على طموحات الطالب ومیولھ المھنیة.

كذلك توفیر االختبارات لیتمكن الطالب من اكتشاف قدراتھ واستعداداتھ.

كما یقدم إرشادا مھنیاً صحیحاً للطالب فیما یخص كیفیة اختیار مھنة المستقبل.

كذلك مساعدة الطالب على اختیار المقررات والمسار المھني الذي یتفق ومیولھ المھنیة.
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الطالبومساعدةلھموالمشورةالنصحتقدیمخاللمنالدراسیةالتخصصاتنحوالطالبتوجیھكذلك

فیھایعتمدوالتيالجامعیةالمرحلةلبیئةللتعلیمالحالیةالبیئةمنوالمبرمجالتدریجياالنتقالعلى

الطالب على نفسھ في اتخاذ قراراتھ وتحدید تخصصھ وتطویر مستواه العلمي والسلوكي.

معاجتماعوعقدجماعیةأوفردیةومقابالتجلساتعقدفيالمھنيالتوجیھأخصائيدوریتمثلكما

لقاءاتوتوظیفوالعملالدراسةمجالفيأبنائھملمستقبلالتخطیطعلىومساعدتھماألمورأولیاء

اآلباء والمعلمین لھذا الغرض .

أنفسھموتفھماستبصارعلىالطالبلمساعدةالعالجیةاألسالیباستخدامبأھمیةتوعیتھمكذلك

وتصحیح اتجاھاتھم الدراسیة والمھنیة.

الفرصةوفقومیولھماستعدادھمضوءفيالقراراتخاذمھارةاكتسابعلىالطالبمساعدةكذلك

(جعبوب،المسؤولیة.وتحملالذاتوتطویربالنفسالثقةلكسببرامجطریقعنوالوظیفیةالتعلیمیة

2008،57-85(

أحدالمھنيالتوجیھأخصائيوأدوارعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھموضوعأننالحظثمومن

رسائلمراجعةموضوعتناولإلىالباحثدفعماوھذاالبحثيالمستويعلىالشائكةالمشكالت

الماجستیر التي تناولت أخصائیي التوجیھ المھني في سلطنة عمان خالل عشر سنوات.

مشكلة الدراسة:

المھنيوالتوجیھالتوجیھ،أشكالبمختلفمناالكلحیاةفيمھمدورللتوجیھأصبحلقد

منواحدالمھنيالطالبمستقبلیتحددأساسھاعلىالتيالمھمةالتوجیھأشكالأحدباعتباره

العملیات المھمة في البیئة المدرسیة.

تطویرفيمھمدورلھمالذيالتعلیمیةالبیئةأفرادمنواحدالمھنيالتوجیھوأخصائي

الطالبمستقبلعلىینصبالمھنيالتوجیھاألخصائيشغلوأنوخاصةالتعلیمیةالعملیة

المھني في ظل قدراتھ واھتماماتھ المھنیة المناسبة لقدراتھ واستعداداتھ العقلیة.
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عنوتحدثوابحوثھمفيالمھنيالتوجیھموضوعالعمانیینالباحثینمنالكثیرتناولوقد

التوجیھألخصائیيالالزمةوالكفایاتتواجھھالتيوالتحدیاتعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھ

المھني.

أخصائیيتناولتالتيالماجستیررسائلوتحلیلجمعالباحثحاولالدراسةھذهوفي

التوجیھ المھني في سلطنة عمان خالل عشر سنوات الماضیة ومعرفة ما تناولتھ كل رسالة.

أھداف الدراسة:

یسعى البحث الحالي إلى تحقیق األھداف التالیة:

فيالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتالتيالماجستیررسائلومراجعةوتحلیلجمع.1

)م.2016-2007سنوات(عشرخاللعمانسلطنة

الیھا.توصلتالتيوالنتائجالدراساتتلكاھدافمعرفة.2

المھني.التوجیھلخدمةالدراساتمناالستفادةكیفیة.3

أھمیة الدراسة:

تنبع أھمیة الدراسة الحالیة من كونھا تتناول:

التوجیھإنحیث؛المھنيالتوجیھقضیةوھياألھمیةغایةفيتربویةقضیةتتناول.1

والجھدالوقتوتوفیرالمھنيالھادرمنیقللالطالبواستعداداتلقدراتالمناسبالمھني

غیرالدراسيالبرنامجفيدراستھخاللالطالبفشلفيالمدرسةوإدارةالطالبعلى

المناسب.

فيفعاليتوجیھالطالبتوجیھفيالمھنيالتوجیھأخصائيأدوارعلىالتعرفتحاول.2

التيوالمراحلالمستقبلیةالمھنیةاتھمواستعدلمیولھمالمناسبةالدراسیةالمقرراتتحدید

تلبیةعلىالمبنيالتعلمفإنمھمةأھمیةلھوھذاعمان،سلطنةفيالمھنيالتوجیھبھامر

االحتیاجات واالستعدادات تعلم أكثر ایجابیة وفعالیة عن غیره من البرامج التعلیمیة.
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فيالمھنيالتوجیھأخصائیيقضیةتتناولالتيالماجستیررسائلمراجعةأنشكال.3

والمھاراتالمھنيالتوجیھاخصائیيوسلبیاتإیجابیاتمعرفةفيیساعدعمانسلطنة

والكفایات التي تحتاج الى تطویر لدیھم.

حدود الدراسة:

تناولتالتيالماجستیررسائلوتحلیلجمععلىالدراسةھذهتطبیقاقتصرالموضوعیة:الحدود

أخصائیي التوجیھ المھني في سلطنة عمان.

–م2007(عامبینالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتالتيالماجستیررسائلالزمانیة:الحدود

م).2016

مصطلحات الدراسة:

اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتیة:

مھنةمجالفيالخبرةوصاحبالطالببینمقننةعالقةإلىالتوجیھمصطلحیشیرالتوجیھ:

األول:طرفین:بینمقننةعالقةھوكذلكالمھنیة،والخبرةوالمھارةالمعرفةنقلبھدفمعینة

الطالبأوالمتعلمأوالمتدربھووالثانيالخبرة،نقلعلىالقدرةأوالخبرةصاحبالموجھ

المنظمةالجھةأوالمؤسسةتضعھامحددةأھدافلتحقیقمحددزمنيإطارفيوذلكخبرة؛األقل

)153-2014،152(الشاعر،علیھ.المشرفةأوللتوجیھ

یقدمھاالتيالجماعیةأوالفردیةالمساعدةإليالمھنيالتوجیھمصطلحیشیرالمھني:التوجیھ

منھیجعلالذياالتجاهفيینمووحتىلھا،یحتاجالذيللفردوالمھنيالتربويالمرشدأوالموجھ

وغیرھاوالمھنیةالدراسیةالمیادینفيذاتھتحقیقعلىوقادراًومنجزاًوناجحاًمنتجاًمواطناً

والخبراتالمعلوماتتقدیمخاللمنالمھنيالتوجیھویتموالرضا،بالسعادةیشعربحیث

مساعدةعملیةأوفیھا،التقدمأوبھاوااللتحاقلھاواإلعدادالمھنةباختیارتتعلقالتيوالنصیحة

المھنيالتوجیھیھتمثمومنفیھاوالتقدمبھالاللتحاقنفسھوإعدادلھمھنةاختیارعلىالفرد
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مرضیاً(عبدمھنیاًتكیفاًلھمیكفلبماومھنھممستقبلھموتقریراختیارعلىاألفرادبمساعدة

).2014،19العزة،الھادي،

المؤھلالشخصذلكبأنھالمھنيالتوجیھأخصائيالباحثیعرفالمھني:التوجیھأخصائي

إلىوالنصیحةالمشورةیقدموالذياإلرشادیةالعملیةبأسسویلموفنیاتمھاراتیمتلكوالذي

وقدراتھمومیولھماستعداداتھممعیتفقوالذيلھم،المناسبالمھنيالمساریخصفیماالطالب

حثیخصفیماوقائيودورتوعيدورلھأنكماوالمستقبل،الحاضرفيوالمھنیةالعقلیة

ھذهكانتأيالمستقبلیةمھنتھوعنحیاتھعنالرضامستوىورفعبنفسھالثقةعلىالطالب

المھنة.

السابقةالدراسات :

رسائلوخصوصاًالسابقةوالدراساتالبحوثتحلیلعلىالدراسةالعتمادنظًرا

عشرخاللعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتالتيالماجستیر

یلي:كمامنھابسیطةعینةعرضسیتملذاجمیعاً،استعراضھاوصعوبة)2016-2007سنوات(

التوجیھأخصائيوظیفةوتحدیاتالنفسياألمنالدراسةعنوان)2006(الغیثي،دراسة

األمنالىالتعرفالىالدراسةھذهھدفتعمان،سلطنةفيشمالالشرقیةبمحافظةالمھني

سلطنةفيشمالالشرقیةمحافظةبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائيوظیفةوتحدیاتالنفسي

شمال،الشرقیةمحافظةمدارسفيمھنيتوجیھأخصائي77منالدراسةمجتمعتكونعمان،

إلىوتوصلتفقره.34منمكونھوالثانیةفقرة19منمكونھاالولىبأداتین:البیاناتجمعتم

یعدشمالالشرقیةمحافظةبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائیيلدىالنفسياألمنمستوىأن

شمالالشرقیةمحافظةبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائیيتواجھتحدیاتوجودمعنسبیا،مرتفعا

لدىالنفسياالمنمستوىفيأحصائیةداللةذاتفروقوجودعدمتبینكمامرتفعة.بدرجة

االجتماعي،النوعلمتغیرتعزىشمالالشرقیةمحافظةبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائیي

ذاتفروقوجودوعدمھني،توجیھكأخصائيوالخبرةكمعلم،الخبرةالدراسي،المؤھلالعمر،
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لمتغیرتعزىالمھنيالتوجیھأخصائیيتواجھالتيالتحدیاتوطبیعةمستوىفياحصائیةداللة

النوع االجتماعي، العمر، المؤھل الدراسي، والخبرة كمعلم، والخبرة كأخصائي توجیھ مھني.

لدىالمھنيبالتوافقالمرتبطةالشخصیةسماتبعنوان)2016(السیابي،دراسة

التوافقمستویاتعلىالتعرفالىالدراسةھدفتعمان،سلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیي

لمتغیراتتبعاالشخصیةوسماتعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيلدىالمھني

بالتوافقالتنبؤفيإسھامااالكثرالشخصیةسماتعلىالتعرفالىالدراسةھدفتكماالدراسة،

بطریقةاختیارھمتممھنيتوجیھوأخصائیةاخصائي)358(منالدراسةعینةتكونتالمھني،

الخمسةالعواملوقائمةالمھنيالتوافقمقیاسالباحثاستخدممحافظات،خمسمنعشوائیة

التوافقمستویاتأنإلىوتوصلتالتحلیلي،الوصفيالمنھجواعتمدتالشخصیة،فيالكبرى

داللةذاتفروقتوجدالوانھالمرتفعالمستوىفيكانتالمھنيالتوجیھاخصائیيلدىالمھني

بینماالدراسي،والمؤھلاالجتماعيالنوعلمتغیريتعزىالمھنيالتوافقمستویاتفياحصائیة

فروقتوجدوكذلكالداخلیةمحافظةولصالحالمحافظةلمتغیرتعزىاحصائیادالھفروقتوجد

انالنتائجاظھرتكمافأقل)،سنة14(ولصالحالخبرةسنواتلمتغیرتعزىاحصائیادالة

التوجیھأخصائیيلدىشیوعاالشخصیةسماتأكثرھيالمقبولیةتلیھاالضمیریقظةسمات

لسماتإحصائیةداللةذواسھاموجودالمتعددالخطياالنحدارتحلیلنتائجأظھرتكماالمھني.

أخصائیيلدىالمھنيبالتوافقالتنبؤفيالترتیبعلىاالنبساطیةوالمقبولیةاالنفعالياالتزان

التوجیھ المھني.

التوجیھأخصائیيلدىاإلرشادیةالكفایاتبعنوان)2016(البلوشي،دراسة

اإلرشادیةالكفایاتنموذجضوءفيعمانسلطنةفياألساسيمابعدالتعلیمبمدارسالمھني

بمدارسالمھنيالتوجیھاخصائیيامتالكدرجةتقصيالىالدراسةھذهھدفت)،CCS(الشامل

تقدیراتھمخاللمنوذلكاالرشادیة،للكفایاتعمانسلطنةفي)12-11(األساسيبعدماالتعلیم

فروقھناككانمااذاوتحدیدالمدارس،مدیريوتقدیراتعلیھمالمشرفینوتقدیراتالذاتیة

المھنيالتوجیھأخصائیيامتالكلدرجةالثالثالفئاتتقدیراتمتوسطبیناحصائیةداللةذات
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تقدیراتمتوسطبینأحصائیةداللةذاتفروقھناككانمااذاوتحدیداالرشادیة،للكفایات

83منالدراسةعینةتكونتلالخصائي،والخبرةوالتخصص،النوع،لمتغیرتبعاالثالثالفئات

أھدافلتحقیقومدیره،مدیرا43وومشرفةمشرفا26ومھنيتوجیھوأخصائیةأخصائي

المنھجالدراسةواعتمدت،)CCS(الشاملاإلرشادیةالكفایاتمقیاستطبیقتمالدراسة

جاءتاإلرشادیةللكفایاتالمھنيالتوجیھأخصائیيامتالكدرجةانإلىوتوصلتالتجریبي،

وتقدیراتالذاتیة،التقدیراتعلىبناءوذلكالمھنیة)(التنظیماتالثانيالبعدعلىمرتفعةبدرجة

والثالثاألول،البعدینعلىمتوسطةبدرجةالنتائججاءتبینماالمدیرین،وتقدیراتالمشرفین،

كماأیضا،الثالثالفئاتتقدیراتعلىبناءوذلكالمھنیة)السلوكیاتاالرشادیة-(المھارات

الثالث،الفئاتتقدیراتمتوسطبیناحصائیةداللةذاتفروقوجودالنتائجأظھرتاظھرا

الثالثالفئاتتقدیراتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقووجوداألخصائیینلصالحوكانت

المھني،والتوجیھاإلرشادتخصصعلىالحاصلینلصالح(لألخصائي)التخصصلمتغیرتبعا

ولم تظھر فروق ذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیري النوع، والخبرة لألخصائي.

وعالقتھاالناقدوالتفكیرالمھنيوالرضاالذاتفاعلیةبعنوان)2015(السلطیة،دراسة

فاعلیةعالقةعلىالتعرفبھدفعمان،بسلطنةالمھنيالتوجیھألخصائیيالوظیفيباألداء

وبلغتالمھني،التوجیھألخصائيالوظیفيباألداءوعالقتھاالناقدوالتفكیرالمھنيوالرضاالذات

مقیاسوھي:مقایسأربعةالدراسةاعتمدتالمھني،التوجیھأخصائیومن)154(الدراسةعینة

ومقیاسالناقد،التفكیرواختبارالمھني،التوجیھألخصائيالمھنيالرضاومقیاسالذات،فاعلیة

إلىوتوصلتاالرتباطي،الوصفيالمنھجواتبعتالمھني.التوجیھألخصائيالوظیفياألداء

باألداءالناقدوالتفكیرالمھنيوالرضاالذاتفاعلیةبیناحصائیادالةارتباطیةعالقةوجود

فاعلیةأبعادبمعلومیةالوظیفيباألداءالتنبؤإمكانیةمعالمھني،التوجیھأخصائیيلدىالوظیفي

الذات والرضا المھني والتفكیر الناقد لدى أخصائیي التوجیھ المھني.

التعلیمبعدمامدارسلمدیريالتدریبیةاالحتیاجاتبعنوان)2013(البداعي،دراسة

النظریةباألسسالتعریفإلىھدفتالتيالمھني،التوجیھمجالفيعمانبسلطنةاالساسي
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مدیرياداءواقععلىوالوقوفاالداريالفكرضوءفيالثانویةبالمدارسالمھنيللتوجیھ

المدارسلدیريالمقترحةالتدریبیةاالحتیاجاتالىوالتوصلالمھنيالتوجیھمجالفيالمدارس

منالدراسةعینةوتكونتعمان،بسلطنةالمھنيالتوجیھمجالفياالساسي)بعد(ماالثانویة

بعدمامدارسفيللمدراءالتدریبیةاالحتیاجاتلتحدیداستبیانواستخدمتومدیرة،مدیرا153

أھمیةإلىوتوصلتالوصفي،المنھجواعتمدتأخصائیي،فيعمانسلطنةفياالساسيالتعلیم

جوانبمناساسیینجانبینفياالھمیةھذهوتتمثلالتعلیميالنظامفيخاصةالمھنيالتوجیھ

وتلبیةالمجتمع،تنمیةفياالسھامعلىقادرالیكونالفردحاجاتتلبیةوھماالتعلیميالنظام

حاجاتھ.

بكلیةالمھنيالتوجیھفيالعاليالدبلومبرنامجتقویمبعنوان)2012(الكاف،دراسة

جوانبعلىالتعرفالىھدفتحیثالدارسین.نظروجھةمنقابوسالسلطانبجامعةالتربیة

قابوسالسلطانبجامعةالتربیةكلیةتقدمھالذيالمھنيالتوجیھدبلومبرنامجفيوالضعفالقوة

وتمواالناث،الذكورمندارسا56منالدراسةعینةوتكونتالدارسین.نظروجھةمنوتقویمھ

المحتوى،األھداف،ھي:محاوراربعةعلىموزعةفقرة)38(علىاشتملتاستبانةتصمیم

الدارسینتقویمأنإلىوتوصلتالوصفي،المنھجواعتمدتالتقویم.أسالیبالتدریس،طرائق

داللةذاتفروقوجودعدممعمتوسطة،بدرجةكانعامبشكلالمھنيالتوجیھدبلوملبرنامج

ومتغیرالنوع،لمتغیرتعزىالمھنيالتوجیھدبلوملبرنامجالدارسینتقویمفياحصائیة

الخبرة. 

الدراسةإجراءات :

یتضمن ھذا الجزاء وصفاً لإلجراءات التي أتبعتھا الدراسة:

الدراسةمنھج :

للبحوثالعلميالمحتوىتحلیلخاللمنالتحلیليالوصفيالمنھجالدراسةاستخدمت

عشرخاللعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتالتيالسابقةوالدراسات
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).2016-2007سنوات(

ھذا المجال.

الدراسةمجتمع :

خاللعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتدراسة)15(منالدراسةمجتمعتكون

الزمنیةالفترةھذهخاللالمعدةالبحوثجمیعمراجعةتمحیث)،2016-2007سنوات(عشر

والتي تمكن الباحث من الوصول إلیھا.

ویوضح الجدول االتي توزع البحوث على محافظات السلطنة:

الرق

م

العددالمجال المكاني

7محافظة مسقط1

6محافظة الباطنة (شمال وجنوب)2

5محافظة الداخلیة3

3محافظة الشرقیة ( شمال وجنوب)4

2محافظة ظفار5

2محافظة الظاھرة6

النتائجومناقشةعرض :

السابقةوالدراساتالبحوثاستعراضأوالً: :

المھنيالتوجیھأخصائیيتناولتالتيوالدراساتالبحوثاستعراضتمالقسمھذافي

تفصیلي.بشكلبحث)15(وعددھا)2016-2007سنوات(عشرخاللعمانسلطنةفي

ثانیاً: المقارنة بین البحوث السابقة:
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عشرخاللعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيتناولتبحث)15(بینالمقارنةتم

حیث:من)2016-2007سنوات(

عمانیینفیھاالباحثینالمراجعةھذهفيتناولتھاالتيالرسائلجمیع(الباحث):الرسالةصاحب

مدارسمدراءوبعضھممھنيتوجیھأخصائیيبعضھمالسلطنةمحافظاتمختلفمنوھم

وبعضھم اخصائیین اجتماعیین والبعض االخر مھتم بقضایا التوجیھ المھني

جمیعالباحثتناولفقدم2007العامفيعمانسلطنةفيطبقالمھنيالتوجیھانبماالسنة:

اعدادتمحیثم2016وحتىم2007منالمھنيالتوجیھعنتحدثتالتيالماجستیررسائل

م2012العامفيالرسائلأغلب

سلطنةفيالمھنيالتوجیھبأخصائیيتتعلقالباحثتناولھاالتيالماجستیررسائلجمیعالمكان:

فیھاالدراسةانحصرتوبعضھاالسلطنةفياالخصائیینجمیععلىبعضھاتطبیقتموقدعمان

على محافظات ومناطق معینة.

الىسعتالتيخاصةأھدافلھاكانتالدراساتمندراسةكلأن:اتضححیث:األھداف

ھذهتحقیقالىأخرىأوبطریقةالدراساتھذهمندراسةكلوسارتعلیھا.والتعرفتحقیقھا

باختالفاألھدافواختلفتفیھا.الباحثینبجھودوتحققتالعملبدایةفيوضعتھاالتياألھداف

أخصائیيعلىركزتالدراساتجمیعانالمالحظمنولكنالدراسة)،(مواضیعالمواضیع

وكذلكالیھایحتاجونوالتيیمتلكونھاالتيوالكفایاتوالبرامجعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھ

ركزت على تطویر الكفایات المھنیة واالرشادیة لدیھم وكذلك المعوقات التي تعیق عملھم.

العینات من حیث (عدد افرادھا – طریقة اختیارھا)

اختیارھا.وطریقةوعددھاللعینةتحدیدهفياختلفتالدراساتجمیع.1

استخدمتالمعروضةالدراساتأغلبولكنالوصفیة،الطریقةاستخدمتالدراساتبعض.2

فيبكثرةالطریقةھذهاستخدامیرجعھذاوربماللعینةاختیارھافيالعشوائیةالطریقة

(االختالف)التغیرنسبةحسابمنتمكنناالعشوائیةوالعینةلسھولتھاالعربیةالدراسات
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األماكنطبیعةأوالمیزانیةتسمحالوقدالعینة،منعلیھاحصلناالتيالقیمبینالمتوقع

العربیة بالوصول لكل فرد في مجتمع الدراسة لذلك یلجأ الیھا العدید من الباحثین.

–المنتظمة–(الطبقیةبأنواعھاالعشوائیةالعینةالسابقةالدراساتاغلباستخدمتكما.3

البسیطة – االحتمالیة)

محددات الدراسة :

المكانیةالحدودفيتختلفوھيوزمانیةوبشریةمكانیةحدودلھاالدراساتكلان-

التوجیھواخصائیاتألخصائیيموجھةالدراساتفجمیعالبشریةالحدوداماوالزمانیة

المھني.

فأقدمفیھا،طبقتالتيواالعوامالدراساتازمنةتفاوتتفقدالزمانیةللحدودبالنسبةاما-

المھنيالتوجیھفیھطبقالذيالعاموھو(2007عامكانتالباحثالیھاتتطرقدراسة

.2016عامفيكانتدراسةوأحدثعمان)سلطنةفي

نوع المنھج المستخدم في الدراسة:

تكونانالباحثفیھارغبالتيالطریقةباختالفالدراساتفيالمستخدمةالمناھجاختلفت

علیھا دراساتھم كما یوضحھ الجدول التالي:

الر

قم

عدد الدراساتنوع المنھج المستخدم

دراسة11المنھج الوصفي بأنواعھ (المقارن – التحلیلي)1

دراسة2المنھج التجریبي2

دراسة2المنھج شبھ التجریبي3
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حیثمناألولىالمرتبةیحتلبأنواعھالوصفيالمنھجاننستنتجالسابقالجدولخاللمن.2

لسھولةیعودربماوذلكالوصفي)المنھجعلیھاغلبالرسائلمعظمان(اياالستخدام

وانھاإلمكانقدربالواقعیرتبطانھكماواستخداما.شیوعاالمناھجأكثرمنویعتبراستخدامھ

كذلكویتمیزوالموضوع،والعقلالتحلیلعلىویعتمدالظاھرة،بمستقبلالتنبؤعلىیساعد

فيمختلفةأشیاءبینالعالقةعنیبحثكماالظاھرة،عنالمعلوماتمنكمأكبربجمع

طبیعتھا لم تسبق دراستھا.

لكلدراسة)2(بعددالثانیةالمرتبةاحتلالتجریبيوشبھالتجریبيالمنھجانكذلكنستنتج.3

منھج.

من خالل التحلیل اتضح ما یلي:األدوات:

)7(وعددھا:نفسھالباحثاجتھادمنفیھاالمستخدمةاألدواتانأوضحتالدراساتبعض-

)2عددھا(وبلغمسبقامعدةأيالباحثینغیروعملتصمیممنادواتھاكانتالدراساتبعض-

)2(عددھاوبلغمقننةمقاییسادواتھاكانتالدراساتبعض-

اجتھادمنوبعضھاالباحث،لغیرمقننة(مقاییسمنخلیطعلىاحتوتالدراساتبعض-

)1(عددھاوبلغالباحث)

)3(عددھاوبلغتدریبیةبرامجاستخدمتالدراساتبعض-

یشكلوھذاأنفسھمالباحثینواجتھاداتاعدادمنومقاییسأدواتتستخدمالدراساتاغلب-

الرسائل،فيالمستخدمةاالدواتتباینتانھوالمالحظالبحث.ھذافيالعظمىاألغلبیة

والبعضومقننھعالمیةمقاییساستخدموبعضھماعدادهمناستباناتاستخدمالباحثینفبعض

حلمھارةمثلاالخصائئینلدىالمھاراتبعضلتمیةتدریبیةبرامجاستخدماالخر

عالقةلھاالرسائلھذهفيالمستخدمةاالدواتوجمیعالقرار،اتخاذومھارةالمشكالت

باالخصائیین وتصب في مصلحتھم.

النتائج التي توصلت الیھا الدراسات:
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فياالختالفوكذلكواسئلتھا،اھدافھاالختالفنظرابینھافیماالدراساتنتائجتباینت

عدمأوفروقوجودیستدعيذلكوكلفیھا،المستخدمةاالحصائیةوالوسائلواالدواتعیناتھا

عنفضالالمھني،التوجیھالخصائیيالالزمةوالكفایاتالصعوباتفياحصائیةفروقوجود

وجود او عدم وجود عالقات ارتباطیة ذات داللة احصائیة بین المتغیرات.

القیامعندالمھنيالتوجیھاخصائیيتواجھصعوباتوجودتوضحالنتائجأغلبولكن

بعملھم ووجود احتیاجات ضروریة لالخصائیین وافتقارھم لبعض الكفایات.

ثالثا: التعقیب على نتائج البحوث:

وظیفةوتحدیاتالنفسي(األمنموضوعتناولتالتي)2006(الغیثي،رسالةتوصلت.1

األمنمستوىأنالىعمان)سلطنةفيشمالالشرقیةبمحافظةالمھنيالتوجیھأخصائي

نسبیامرتفعایعدشمالالشرقیةمحافظةبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائیيلدىالنفسي

بدرجةشمالالشرقیةمحافظةبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائیيتواجھتحدیاتووجود

مرتفعة.

بالتوافقالمرتبطةالشخصیة(سماتموضوعتناولتالتي)2016(السیابي،رسالةاشارت.2

لدىالمھنيالتوافقمستویاتانالىعمان)سلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيلدىالمھني

فياحصائیةداللةذاتفروقتوجدالوانھالمرتفعالمستوىالمھنيالتوجیھاخصائیي

اشارتوكذلكالدراسيوالمؤھلاالجتماعيالنوعلمتغیريتعزىالمھنيالتوافقمستویات

الى ان سمات یقظة الضمیر تلیھا المقبولیة ھي أكثر سمات الشخصیة شیوعا لدى أخصائیي

التوجیھ المھني.

أخصائیيلدىاإلرشادیة(الكفایاتموضوعتناولتالتي)2016(البلوشي،رسالةاوضحت.3

الكفایاتنموذجضوءفيعمانسلطنةفياألساسيبعدماالتعلیمبمدارسالمھنيالتوجیھ

للكفایاتالمھنيالتوجیھأخصائیيامتالكدرجةانوضحت)CCS(الشاملاإلرشادیة

علىبناءوذلكالمھنیة)(التنظیماتالثانيالبعدعلىمرتفعةبدرجةجاءتاإلرشادیة

وجودالنتائجأظھرتوكذلكالمدیرین،وتقدیراتالمشرفین،وتقدیراتالذاتیة،التقدیرات

األخصائیینلصالحوكانتالثالث،الفئاتتقدیراتمتوسطبیناحصائیةداللةذاتفروق
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التخصصلمتغیرتبعاالثالثالفئاتتقدیراتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقووجود

(لألخصائي) لصالح الحاصلین على تخصص اإلرشاد والتوجیھ المھني.

المھنيوالرضاالذات(فاعلیةموضوعتناولتالتي)2015(السلطیة،رسالةاستنتجت.4

توجدأنھعمان)بسلطنةالمھنيالتوجیھألخصائیيالوظیفيباألداءوعالقتھاالناقدوالتفكیر

الوظیفيباألداءالناقدوالتفكیرالمھنيوالرضاالذاتفاعلیةبیناحصائیادالةارتباطیةعالقة

الذاتفاعلیةأبعادبمعلومیةالوظیفيباألداءالتنبؤویمكنالمھني،التوجیھأخصائیيلدى

والرضا المھني والتفكیر الناقد لدى أخصائیي التوجیھ المھني.

لمدیريالتدریبیة(االحتیاجاتموضوعتناولتالتي)2013(البداعي،رسالةاشارت.5

التوجیھأھمیةالىالمھني)التوجیھمجالفيعمانبسلطنةاالساسيالتعلیمبعدمامدارس

النظامجوانبمناساسیینجانبینفياالھمیةھذهوتتمثلالتعلیميالنظامفيخاصةالمھني

حاجاتوتلبیةالمجتمع،تنمیةفياالسھامعلىقادرالیكونالفردحاجاتتلبیةوھماالتعلیمي

التوجیھخاللمنمناسببمستوىتلبیتھایمكنالتيحاجاتھمجتمعلكلانحیثالمجتمع

التنظیمالمھني،البرنامجإلعدادالتخطیطتضمالتدریبیةاالحتیاجاتوأنالمنظم،المھني

المھني،والتوجیھاالرشادوأسالیبلطرقالتوجیھالمھني،البرنامجإلعدادواإلشراف

والتعاون مع أخصائي التوجیھ المھني والمجتمع المحلي في مجال التوجیھ المھني.

التوجیھفيالعاليالدبلومبرنامج(تقویمموضوعتناولتالتي)2012(الكاف،رسالةھدفت.6

علىالتعرفالىالدارسین)نظروجھةمنقابوسالسلطانبجامعةالتربیةبكلیةالمھني

بجامعةالتربیةكلیةتقدمھالذيالمھنيالتوجیھدبلومبرنامجفيوالضعفالقوةجوانب

تقویمانالىوتوصلتالمھنيالتوجیھأخصائیينظروجھةمنوتقویمھقابوسالسلطان

الىتوصلتوكذلكمتوسطةبدرجةكانعامبشكلالمھنيالتوجیھدبلوملبرنامجالدارسین

عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة تعزى لمتغیري النوع والخبرة.

مدارسفيالمھنيالتوجیھ(واقعموضوعتناولتالتي)2012(الرئیسیة،رسالةتوصلت.7

وجودالىالمدارس)ومدراءالمھنيالتوجیھأخصائينظروجھةمنمسقطمحافظة
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مصادروجودعدممنھامسقطمحافظةمدارسفيالمھنيالتوجیھأخصائيتواجھصعوبات

خاصة للتوجیھ المھني مجھزة بأحدث الوسائل واالجھزة الحدیثة بدرجة متوسطة.

حلمھاراتلتنمیةتدریبي(برنامجموضوعتناولتالتي)2011(الھنائي،رسالةاظھرت.8

وجودعدمعمان)بسلطنةالداخلیةالمنطقةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيلدىالمشكالت

فروق دالة احصائیا في المتغیرات الدیموغرافیة لعینة الدراسة.

الممارسةبمعوقاتالمرتبطة(العواملموضوعتناولتالتي)2010(الدرمكي،رسالةأثبتت.9

أخصائيأنعمان)بسلطنةالحكوميالتعلیممدارسفيالمھنيالتوجیھألخصائيالمھنیة

الذيبعملھالخاصةالمھنیةبالممارسةمرتبطةغیرثانویةأدوارایمارسالمھنيالتوجیھ

بالمعوقاتالمرتبطةالعواملمحورھوالمعوقاتأكثرأنالنتائجوأشارتالمدرسةفيیؤدیھ

محورھوالمعوقاتأقلأنإلىأشارتوكذلكالعملسوقعنالمتوافرةبالبیاناتالخاصة

العوامل المرتبطة بمعوقات الجوانب الشخصیة ألخصائي التوجیھ المھني.

ألخصائيالتدریبیة(االحتیاجاتموضوعتناولتالتي)2010(العدواني،رسالةحددت.10

تحدیدالىھدفتوالتيعمان)سلطنةفياألساسيبعدماالتعلیممدارسفيالمھنيالتوجیھ

سلطنةفياالساسيبعدماالتعلیممدارسفيالمھنيالتوجیھألخصائيالتدریبیةاالحتیاجات

المھنيالتوجیھألخصائيالتدریبیةاالحتیاجاتمجاالتجمیعانواوضحتحددتعمان

كانت حاجات ملحة لدى االخصائیین، اذ تراوحت ما بین الحاجة الكبیرة والحاجة المتوسطة.

لتطویرتدریبيبرنامجفاعلیة(:موضوعتناولتالتي)2010(الصقري،رسالةھدفت.11

تدریبيبرنامجفاعلیةأثرقیاسالىالمھني)التوجیھألخصائیيالمھنیةالكفایاتبعض

الكفایاتأكثرانالىوتوصلتالمھنيالتوجیھألخصائیيالمھنیةالكفایاتبعضلتطویر

تحلیلمجالضمنالتقییمكفایةھيالبرنامجبفعلتطوراالمھنيالتوجیھألخصائیيالمھنیة

ضمنالتخطیطكفایةثمالمھن،تحلیلمجالضمنالتقییمكفایةثمالطالب،ومیولقدرات

ثمالطالب،ومیولقدراتتحلیلمجالضمنالتواصلكفایةثمالطالب،ومیولقدراتمجال

متوسطاتبیناحصائیادالةفروقتوجدوانھالمھنتحلیلمجالضمنالتواصلكفایة
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والضابطةالتجریبیةللمجموعتینالبرنامجتطبیقبعدوأبعادهالمھنیةالكفایاتمقیاسدرجات

یعزى إلى النوع االجتماعي والتفاعل بینھما لصالح الذكور.

تواجھالتي(الصعوباتموضوعتناولتالتي)2010(الشیدیة،رسالةنتائجاظھرت.12

نظرھم)وجھةمنعمانبسلطنةاألساسيالتعلیمبعدمامدارسفيالمھنيالتوجیھأخصائي

وجود صعوبات تواجھ اخصائي التوجیھ المھني بمدارس التعلیم األساسي بدرجة مرتفعة.

الصعوباتومستوىطبیعةفي)α≥0,05(الداللةمستوىعندإحصائیةدالةذاتفروقووجود

بسلطنةالباطنةبمنطقةاالساسيبعدماالتعلیمبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائيتواجھالتي

مستوىعندإحصائیةدالةذاتفروقوجودوكذلكاالجتماعي،النوعلمتغیرتعزىعمان

الداللة

)0,05≤α(بمدارسالمھنيالتوجیھأخصائيتواجھالتيالصعوباتومستوىطبیعةفي

فئةولصالحالعلميالمؤھللمتغیرتعزىعمانبسلطنةالباطنةبمنطقةاالساسيبعدماالتعلیم

طبیعةفي)α≥0,05(الداللةمستوىعندإحصائیةدالةذاتفروقوجودوایضاالدبلوم

االساسيبعدماالتعلیمبمدارسالمھنيالتوجیھأخصائيتواجھالتيالصعوباتومستوى

بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان تعزى لمتغیر المنطقة التعلیمیة.

إلخصائيالالزمةالمھنیة(الكفایاتموضوعتناولتالتي)2008(الدرمكي،رسالةكشفت.13

أنعمان)سلطنةفي)10-5(االساسيالتعلیممنالثانیةالحلقةمدارسفيالمھنيالتوجیھ

ألخصائيالالزمةالكفایاتھيالمھنيالتوجیھأخصائيلدىأھمیةالمھنیةالكفایاتأكثر

تجاهالمھنيالتوجیھألخصائيالالزمةالمھنیةالكفایاتأقلبینماذاتھتجاهالمھنيالتوجیھ

الالزمةالمھنیةالكفایاتأھمیةدرجةفياحصائیادالةفروقتوجدوالالمدرسيالعمل

درجةفياحصائیادالةفروقتوجدبینماالجنس،الختالفترجعالمھنيالتوجیھالخصائي

االكادیميالمؤھلالختالفترجعالمھنيالتوجیھألخصائيالالزمةالمھنیةالكفایاتأھمیة

المھنیةالكفایاتأھمیةدرجةفياحصائیادالةفروقتوجدوكذلكالعالي.الدبلوملصالح

الالزمة ألخصائي التوجیھ المھني ترجع الختالف المحافظة لصالح محافظة ظفار.
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سلطنةمدارسمدیري(إسھامموضوع:تناولتالتي)2007(الجامودي،رسالةتوصلت.14

انالىاالجتماعیین)االخصائییننظروجھةمنللطالبالمھنيالتوجیھمجالفيعمان

وتوجدللطالب،المھنيالتوجیھمجالفيكبیرةبدرجةیسھمونعمانسلطنةمدارسمدیرو

فروق بین استجابات عینة الدراسة تعزى لخبرتھم الوظیفیة.

لتنمیةمقترحجمعيإرشاد(برنامجعنوانحملتالتي)2007(الدرمكي،رسالةطبقت.15

برنامجطبقتعمان)سلطنةفيالمھنيالتوجیھأخصائیيلدىالتواصلمھاراتبعض

عمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھاخصائیيلدىالتواصلمھاراتبعضلتنمیةجمعيإرشاد

واالختصاصيالنفسیینالمرشدینقبلمنالبرنامجھذامناالستفادةیتمانالباحثةوتأمل

أخصائیيلدىالتواصلمھاراتبعضتنمیةلغایاتوذلكعمانسلطنةفياالجتماعي

مھاراتبعضتنمیةفيفاعلیةالبرنامجلھذایكونأنالباحثةتأملحیثالمھني،التوجیھ

التواصل لدى أخصائیي التوجیھ المھني في سلطنة عمان.

ملخص عام لنتائج الدراسة

توصل الباحث من خالل مراجعة وتحلیل البحوث والدراسات السابقة إلى النتائج االتیة: :

وجودوضرورةالتعلیميالنظامفيوخاصةعمانسلطنةفيالمھنيالتوجیھأھمیة-

اخصائي التوجیھ المھني في المدارس.

اھمیةالكفایاتوأكثرمرتفعةارشادیةكفایاتیمتلكونالمھنيالتوجیھاخصائیي-

ذاتھتجاهالمھنيالتوجیھالخصائيالالزمةالكفایاتھيالمھنيالتوجیھألخصائیي

بینما اقل الكفایات المھنیة الالزمة الخصائي التوجیھ المھني تجاه العمل المدرسي

ھيالصعوباتھذهواھمالمھنيالتوجیھأخصائیيتواجھوتحدیاتصعوباتوجود-

مجھزةمصادرقاعاتجودوعدمالمھنيللتوجیھخاصةمصادروجودعدمصعوبة

بأحدث الوسائل واالجھزة الحدیثة

بالتوجیھمرتبطةغیرالمدارسفياضافیھبأعمالیكلفونالمھنيالتوجیھأخصائیي-

المھني.
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منوالتعاونتدریبیةاحتیاجاتھيالمھنيالتوجیھألخصائیيالملحةاالحتیاجاتأكثر-

قبل المجتمع في مجال التوجیھ المھني.

مدراء المدارس یسھمون بدرجة كبیرة في مجال التوجیھ المھني للطالب.-

التوصیات والمقترحات:

یقترح الباحث عددا من التوصیات تتمثل في :

توظیف نتائج ھذه الدراسات في مجال التوجیھ المھني.-

تطبیق البرامج على اخصائیي التوجیھ المھني لالستفادة.-

وتكلیفھمالمھنیةكفایاتھملرفعالمھنيالتوجیھالخصائیيالتدریبیةالدوراتزیادة-

بأعمال تتناسب مع طبیعة عملھم .

إعداد المزید من الدراسات والبحوث في مجال أخصائیي التوجیھ المھني.-

:المراجع
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