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 إلى أختي التي جّملت حياتي
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 لمستخلصا

تمحورت الدراسة حول تعّرف محاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية 

العربية المنشورة على "شمعة"، لجهة مالءمتها ومواكبتها لمشكالت العالم العربي، ولجهة وضوح 

 ناإلرشاد المدرسي كاختصاص ومحاور وموضوعات؛ على اعتبار أّن الوضوح ومالءمة الواقع هما م

( رسالة 74أبرز معايير البحث العلمي. وقد أجريت الدراسة على عينة مكّونة من أربع وسبعين )

ماجستير في اإلرشاد المدرسي باللغة العربية. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي باستخدام قائمتي 

اسة وقد توصلت الدر مراجعة في محاور اإلرشاد المدرسي، وفي المشكالت العربية البحثية المطروحة. 

 إلى النتائج اآلتية:

  إّن محاور اإلرشاد المدرسي التي تناولتها الرسائل الجامعية العربية طغى عليها محور

 (.25/74الصحة النفسية؛ خمس وعشرون رسالة من أصل أربع وسبعين )

  إّن معظم موضوعات اإلرشاد المدرسي يقع خارج التوظيف في تلبية حاجات

 (.74/ 15ربية )المجتمعات الع

  إّن عدد الرسائل التي صّنفتها الدراسة بأّنها مالئمة لمشكالت العالم العربي، قد بلغ

 (.27/74سبعًا وعشرين رسالة فقط من أصل أربع وسبعين )

  ،إّن عدد الرسائل التي صّنفتها الدراسة بأّنها مالئمة ومواكبة لمشكالت العالم العربي

 (.21/74صل أربع وسبعين )قد بلغ عشرين رسالة فقط من أ

وقد خُلصت الدراسة إلى، أّن اإلرشاد المدرسي كاختصاص ومحاور وموضوعات يتسم بقلة 

الوضوح في الرسائل الجامعية العربية، وأّن مستوى توظيفه في تلبية حاجات المجتمعات العربية 

  ومواكبة مشكالتها، ضعيف.
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Abstract 

The study aimed at exploring the themes and topics of school counseling in the 

Arab theses published in “Shamaa” Database, in terms of extent, clarity, and relevance to 

the reality of the Arab world. Emphasis was put on clarity and relevance, given their 

importance as leading scientific research standards. The study was conducted on a sample 

of seventy-four (74) Master theses on school counseling in Arabic. 

The study adopted a descriptive analytical method, using two checklists to review 

school counseling research themes and research problems in the Arab world. The study 

concluded the following: 

• School counseling themes addressed by the Arab theses revolved mainly around 

mental health (25/74); 

• Most school counseling topics were found inconvenient and unusable for the Arab 

reality (39/74). 

• The number of theses found appropriate for the reality of the Arab world was 

twenty-seven out of seventy-four (27/74). 

• The number of theses found appropriate for and up-to-date with the reality of the 

Arab world was twenty out of seventy-four (20/74). 

The study concluded that the use of school counseling as a major in the Arab theses 

was weak and does not meet the research needs of Arab societies. 

Suggested citation: 

Jaber, H. (2015). Themes and topics of school counseling in the Arab theses 

published in “Shamaa” in terms of extent, clarity, and relevance. (Master thesis). 

Lebanese University, Faculty of Education, Beirut. 
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 الفصل األول

 المقدمة

 تمهيد

 معاييرللبمواصفات مطابقة  بحّد ذاته للبحث اً مالئم اً موضوع الطالب أمر اختيار ال شّك أنّ 

 معًا خصوص ؛بطبيعة الحال سهالً  أمراً ليس  ،بالواقع هارتباطو الموضوع  وضوحية من حيث علمال

في وع أمر صياغة الموض أنّ  أيضاً  ال شكّ . و سات العليافي مرحلة الدرا ارتباطه بتجربة البحث األولى

بحث فتحديد مشكلة ال" نفسهال يقل صعوبة عن فعل االختيار  ،في عنوان واضح معّبرخطوة تالية 

وصياغتها بشكل واضح ودقيق قابل للدراسة يمّثل المدخل في إجراءات البحث العلمي")هندي، 

على  مقبولةقدرة و واستيعابًا لألدبيات النظرية ثانيًا، ضوع أواًل، ؛ ألّنه يتطّلب فهمًا وافيًا للمو (0255

 .فسهأوحدها وضوح االختصاص ن ليس ؛اآلنفة الذكر صعوبات ودون تحقيق الخطوات  .ثالثاً  هاتوظيف

( في سياق توصيفه معاناة طلبة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير في 0255وقد أورد الحايس )

المالئمة " أّن الغالبية منهم يعانون من قصور فيما يتعّلق بكيفية الحصول على  اختيار الموضوعات

موضوع يجعلون منه عنوانًا أو إشكالية ألطروحتهم، ويقضون فترات زمنية طويلة بحثًا عن موضوع 

دون توجيه}...{ ومن بين هذه الصعوبات ما يتصل بخصائص الباحثين أنفسهم، ومنها ما يتصل 

 اديمي، بما يضمه من نظم وبرامج الدراسات العليا".بالسياق األك

عتبر يفهو  ؛في هذا المجال فعلية يعاني أزمة ،تخّصص اإلرشاد المدرسي على وجه التحديدو 

تى حتخّصصًا ال يزال قيد تثبيت الهوية لدى أهل االختصاص أنفسهم، وال تزال أصداء امتهانه خافتة 

تحديد موضوعاته في أخذ ورّد بين علم نفس وعلم اجتماع وعلم ، وال يزال أمر المدرسيّ  ميدانال وسط
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على وقع مشكالت المجتمع األميركي والمجتمعات  في األصل إضافة إلى أّنه نشأ وتطّور ؛تربية

  .المجتمعات العربيةمشكالت  من األحوال التي ال تشبه بأي حال ،األوروبية

 اإلرشاد المدرسي محاور وموضوعات مدى وضوحالتساؤل عن  تقّدم، يصبحمما انطالقًا و 

محاكاة دى معن  التساؤلويصبح  .اً مشروع ،في المجتمعات العربية اقابلية توظيفهمدى و  ،كتخّصص

تربوية للمشكالت ال في العالم العربي الجامعية ها عشرات الرسائلتالتي تناول موضوعاتالمحاور و ال

 تخّصصاتهاو  فروعهاب الجامعيةالدراسات  نحوملفت ال قبالاإلخصوصًا وأّن  ؛منطقياً  ،التي يعاني منها

هذه و  على مستوى إحداث التغيير في هذا المجال.لم تظهر آثاره الفعلية  ،في العالم العربي اإلنسانية

كان ما في م ،وجود ثغرة ما أو ثغرات لعلوم نتيجةلعدم حصول توظيف  ظاهرة غير صحية تشير إلى

 أنّ " ماك ،وليس بانفصالها عنها هااتالجامعات مع مجتمع اتحاديكون بألّن الوضع السليم  ؛أو أمكنة

متوافرة في الجامعات هي إحدى المؤشرات الرئيسية للحكم على واقع البحث برامج الدراسات العليا ال

انفصالها عن مشكالت المجتمع يقلل من دور الجامعات في خدمة  وأنّ  {...}العلمي في أي بلد

 (.1، ص.0222، والشيخ التنمية فيه")بخيت ع وحل مشكالتالمجتم

ّن و   ماعيالتي تنعكس سلبًا على الواقع االجتاألزمات تعاني الكثير من  البيئة العربية الحاليةا 

 العربية اتمجتمعال معظم تعيشو  على هذا الصعيد. تستدعي البحثالتي  وتفرز المشكالت ،التربوي و 

وارد مناقشة أسباب وعوامل في وليست الدراسة هنا  ؛صعيدأكثر من على  االستقرار حالة من عدم

ن ،أزماتهاوارد التعّمق في تحليل في ، وال هي العربيةمجتمعات ال استقرارعدم  ستقرارها اعدم كان  وا 

إلى أّن التغيير في حياتنا سواء أكان لألحسن أو "يشير الباحثون إذ  ؛لضغوطاتل مسّبباً بحّد ذاته 

، ولكن فيه؟ فكيف بتغيير ال وجه حسنًا  ،(0255نفسية..." )العاسمي، لألسوأ يسبب لنا ضغوطًا 

صات التخّص تربط  ،فعلية عالقةعن  البحث من الطبيعيأليس  ،الحاصلة المفارقاتعلى هامش هذه 

من خالل المحاور  ية في المجتمع،الواقع والمشكالت زماتاألب النظرية هامعارفو الجامعية 
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حاجات استجابات وظيفية لهي  الواقعية أّن العلومعلى اعتبار  ث فيها؟والموضوعات التي يجري البح

 في الجامعية وال شّك أّن الرسائل هي انعكاسات لمشكالتها. األبحاث العلميةأّن ، و مجتمعاتها

ي )أي رسائل هف ؛متمّرسون  باحثون أولية ألبحاث أكثر تخّصصية يقوم بها  اً أبحاث تشّكل ،مضامينها

نّ و  ،في البحث العلمي لطلبة الدراسات العلياأو تمرين بمثابة دورة تدريبية فقط  تليس الماجستير( ما ا 

في حال رعايته والعمل على تصويب مساره ليكون بداية  فعلّي يمكن البناء عليهإنتاج علمي هي 

 يمكن ميةمادة عل تعتبر رسائل الماجستير الجامعية أيضاً  من هنا. جّديينباحثين مشاريع حقيقية ل

المحاور والموضوعات التي تتناولها، قراءة  يمكن من خالل قراءةو  االستناد إليها في المجال البحثي،

جهة  منفي بيئته  عملياً  توظيفهقدرته على من جهة، ومدى  لدى الطالب مدى وضوح التخّصص

معات المجت نّ وكما يظهر فإاالنتفاع به.  مواردتظهر  لممجتمع ما الفي ما علم لقيمة ال  ثانية؛ ألنّ 

تبعًا للقيم  اهوتتباين معها المشكالت والصعوبات والتحّديات التي تواجه ،كما يتباين األفراد تتباين

 عوباتوص أزمات األفراديعيش  ،الحالية العربية في المجتمعات.  و فيها والمعايير واألزمات السائدة

تطغى و  ،حدود قدراتهم الفرديةّطى مشكالت ويواجهون تحّديات تتخمن ، ويعانون جماعية انفعاالتو 

بحت إذ أص ؛باجتماعية طابعها وسلطة إلحاحها على ما عداها من مشكالت الفرادة والشخصنة والذاتية

 عند حدود تحصيل التوافق الشخصي لها حلولال  ،والعدوان واإلحباط والخوف والقلق العنف اهرو ظ

ّنما ،وحسب التخّلف الحضاري ألّن  ؛لبناء االجتماعيا معالجة الخلل الحاصل فيفي  حدودها وا 

تمعات المجو  ،والتعّصب والجهل والبطالة األمية والفقر مظاهرإال  يعكسلن  ،واالقتصادي والمعرفي

ومع االختالف الشاسع القائم حاليًا بين المجتمعات  .غير السويةظواهر الإال  غير السوية ال تنتج

اولها بالبحث تن ينبغيالتي المالئمة و ّن الموضوعات التأكيد بأ"المتحّضرة" والمجتمعات العربية، يمكن 

 لثانية. ا ومطلوبة في مالئمةلن تكون حتمًا  األولى،في 
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عيدًا ب ،عملي علميّ من منظور  هذا الواقعمثل ل المساهمة في معالجة سبأّن ب ويمكن التخمين

ما يلّبي ب توظيف العلومب يبدأأو مقتبسة، ، هامشيةمواضيع ب والتلّهي عن سياسة تجاهل الحقائق

والتي تؤدي  ،تيار المحاور والموضوعات البحثيةاخاتباع منهجية محّددة في عن طريق  حاجاتال

الجامعية  الرسائلوهذه هي وظيفة  ؛ةمالءموال وضوحالّتصف بي بحثيّ علمي نتاج إ إنجازبالتالي إلى 

"أما دور البحوث بالتنمية ا التوّجه بقوله ( على هذ8، ص.0255ويؤّكد الكبيسي ) .البحثي في جانبها

 ."مشكالتهاد احتياجاتها ومعالجة الشاملة المستدامة فتبدأ بمساهمتها في تحدي

 الموضوعاختيار 

 إلى مرحلة البحث والتأليف، خائفًا من واالستماع يانتقاله من مرحلة التلقّ  عندطالب ال يكون 

ه من الموضوع الذي يجذب في اختيار ومترّدداً  ،األفكارن مة وسط دائرة متشابك وحائراً وض التجربة، خ

ّن معظم أ شكّ وال  .كانت حالتيكذلك و ؛ جهة، ويتالءم مع معايير البحث العلمية من جهة ثانية

اور من عدم وضوح المحواشتكوا  ،في هذه المرحلة الحيرةقد اختبروا هذه -جميعهمإن لم أقل -الطالب 

ّما بسبب هانفس صعوبة التجربة األولىبسبب وذلك إّما  ؛لها بالبحثتناو  يفترضالتي  والموضوعات ، وا 

ّما للسببين معاً  عدم وضوح  وينطبق االحتمال الثالث على الطالب في .ميدان التخّصص بحّد ذاته، وا 

العالم  في كما هو ميدان اإلرشاد المدرسي ،قّلة الوضوحببميدان يّتصف  االختيار متعّلقاً حال كان 

 ىلالمقاالت العلمية للبحث بين سطورها ع مراجعةإلى بدايًة من الطبيعي أن أتوّجه  وكان العربي.

سي وجدت نفرسائل الماجستير في اإلرشاد المدرسي، و  مطالعةولكّن حيرتي جّرتني إلى  ،ما إشكالية

 الختصاصة افي تسمي لبساً والتي أظهرت  ،التي تتناولهاموضوعات الو  هاعناوينرصد أستغرق في 

 ا دفعني إلى اختيار هذا المحور بالذاتوهذا م ؛األدبياتسرد و  المعلوماتنقل في  وتبايناً ، نفسه

 وضوحمدى و  ،هذا االختصاصمحاور مدى وضوح حول  تتساؤالاليجيب على  ،موضوعًا للبحث
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باره باعت ،وفروع اإلرشاد األخرى  النفسية المشابهةالعلوم زه عن باقي اختصاصات تميّ التي  موضوعاته

محدودة إضافة إلى أّنها مبهمة وغير  ،ممارسته كمهنة وال تزال مساحة ،حديث النشأة نسبياً علمًا 

ي ف اإلرشاد المدرسي في ميدان التي يجري تناولها بالبحثموضوعات المحاور و ال فما هي واضحة.

لى أي مدى تتسم ؟ الرسائل الجامعية العربية وما مدى  ؟بالوضوح المحاور والموضوعات هذهوا 

  ؟المطروحة الملّحة لمشكالت الواقعيةتلبيتها لو  لواقع العالم العربيمالءمتها 

 وأسئلتها مشكلة الدراسة

ال تقل  ،العالم العربي يتعّرض لتغيرات هائلة منذ مطلع القرن الواحد والعشرين ال شّك أنّ 

 الغربية لها المجتمعات تضالتغيرات الهائلة التي تعرّ  عن-بغض النظر عن شكل ونوع األثر-تأثيراً 

 لعصر،ا ذلكعميقة على إنسان  آثارهاتركت والتي  ،العشرين التاسع عشر والقرن  ن القر  فيعمومًا 

على  هامع ادراً يعد ق لدرجة، لمه ومعايير  هقيمو  هاتجاهاتو  ته ومتطلبات عيشهأنماط حيا تغييرأّدت إلى و 

على و  تدعم خياراته وتنّمي قدراته. مساعدةل على الحصو من دون  الحاصلة راتمواكبة التغيّ و التكّيف 

شّكلت  ،ي البدايةفف .رتبلو بال اإلرشادبدأت مسيرة  ،التغيير مظاهرتبلور المشكالت التي أفرزتها  إيقاع

وضع  خدمات فكانت ،ياتهأول تحدّ رات االقتصادية واالجتماعية المهن الجديدة التي أنتجتها التغيّ 

حسين ت والتي هدفت إلى المهني، من أبرز مهام اإلرشاد ان المناسب حينهااإلنسان المناسب في المك

األفراد  لدى النفسية واالضطرابات المشكالت ظهرت ،ثّم في مرحلة الحقة ؛األداء وتفعيل اإلنتاجية

على تخّطي  األسوياء مساعدة األفراد خدماتمعها  الجديدة، فتبلورتنتيجة ضغوطات الحياة 

 الوصول إلى حالة من والتي هدفت إلى مساعدة األفراد في ،اإلرشاد النفسيت خدمامع الصعوبات 

ظرة إلى التعليم التي طّورت النو  ،ةحديثاالتجاهات التربوية ال بعدها برزت ثمّ  ؛التكّيف والتوافق النفسي

لى التلميذ ًا مدرسيًا عطّور اإلرشاد أيضًا مهامه وزاد فروعه فر ف ،جعلته محور العملية التعليمية بأن ،وا 
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العديد من الدول "تعتبر برامج اإلرشاد والتوجيه جزءًا أساسيًا في البرامج في وصارت  ،يعنى بالتلميذ

التربوية والتعليمية في جميع المراحل الدراسية وذلك بهدف مساعدة الفرد على التكيف الناجح مع 

ملية اإلنماء البشرية الالزمة لمتطلبات عالتغير السريع في الحياة االجتماعية واالقتصادية وتوفير القوى 

تقابلها  كانت ،من هذه المراحل إجرائية وكل مرحلة .(99، ص.5991، )الهاشل "واالرتقاء بالمجتمع

من خالل تفعيل اإلنتاج البحثي الراصد للمتغيرات  ،تبلور أدبيات اإلرشادمحّطة نظرية من محّطات 

 طّورت أنتجت اإلرشاد وتفّرعاته، وتحّكمت في مسار عالم الغربيالتغّيرات التي شهدها الإذًا،  الحاصلة.

أّنه ك التساؤل؛ أتاحت لنا بذلف بيئتها تبعًا الحتياجات موضوعاتهتوّسع محاوره و  فرضت تعّددو  ،ميدانه

إذا كانت المجتمعات العربية غارقة في أزماتها لدرجة تجعلها عاجزة ليس عن التحّكم في مسار العلوم 

هذه دعي أفال تست ،البحث فيهاّنما عن إنتاجها في األصل ألسباب ليست الدراسة في وارد وا   ،وحسب

ذا تع ؟ترصد مشكالتها وأزماتها كحدًّ أدنى حديثة أبحاثإنتاج  الحاصلةالتغّيرات واألحداث  ّذر ذلك وا 

 اقعو  محاور وموضوعات تحاكيواضح  تتناول بشكل" ؟جامعيةأيضًا أليس من الممكن البدء برسائل 

تكون  وفي الوقت الراهن ربما ّررةبعيدًا عن تناول الموضوعات المقتبسة والمك هذه المشكالت واألزمات

هم ها من الممكن أن تسالمخرج األمثل لدراسة المشكالت الملحة والظواهر المختلفة في مجتمعنا، كما أنّ 

كالتنا ية تعكس واقعنا وتدرس مشفي تطور علم النفس الوطني الذي ال ينمو وال يتطور إال ببحوث محل

اليومية خاصة وأنه قد تبلور اتجاه عام بأن العلم هو ممارسة اجتماعية متطورة تمارسها فئات 

  .(0222")بخيت والشيخ، اجتماعية متخصصة ومدربة وذلك تلبية لحاجات معينة

 اآلتي: ب صياغتهايمكن  والتي ،دراسةالمشكلة  تأتيوفي هذا السياق 

اور وموضوعات اإلرشاد المدرسي التي تتناولها الرسائل الجامعية العربية بالبحث، ما هي مح

لى أي مدى تتالءم هذه المحاور والموضوعات مع  لى أي مدى يمكن وصفها بالوضوح، وا  واقع وا 
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لة ومن هذا السؤال األساسي تتفّرع أسئ مشكالته الملّحة من جهة ثانية؟ طرحمن جهة، وت العالم العربي

  اسة اآلتية:الدر 

 ما مدى: 

  اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية العربية؟ محاورتعّدد 

 وضوح اإلرشاد المدرسي كاختصاص في الرسائل الجامعية العربية؟ 

 في الرسائل الجامعية العربية؟ اإلرشاد المدرسي ر موضوعاتكرّ ت 

  ائل الجامعية العالم العربي في الرس لمشكالتمالءمة موضوعات اإلرشاد المدرسي

 العربية؟

 العربي عالمفي ال المطروحة الملحة لمشكالتلموضوعات اإلرشاد المدرسي  مواكبة 

  ؟في الرسائل الجامعية العربية

 اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية العربية؟ اتموضوعل تمثيل 

 أهمية الدراسة

د اإلرشا رة أولية عن محاورأواًل، في تقديم صو  أّنها تساهم أهمية الدراسة تكمن في لعلّ 

رورة توضيح ض علىفي تسليط الضوء التي تتناولها الرسائل العربية بالبحث، و  هوموضوعات المدرسي

 ضرورة وعلى، في العالم العربي ومحاور وموضوعات بحثية واختصاص ماإلرشاد المدرسي كعل

لكثيرة صوتًا آخر إلى األصوات افي أّنها تضيف  ،وثانياً  .مجتمعاته مشكالتتالءم مع بما ي هاتوظيف

 ائلوسطرح  من خالل ،هذا المجالفي  البحثي الطالب عمل دترشّ إجراءات عملية ب بالقيامالمطالبة 

ائل الرس استثمارمن ن يمكّ  اإلجراءات ههذال شّك أّن القيام بمثل و  ختيار.اال فيتساعدهم  عملية
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 مدرسي فياإلرشاد ال في طالبيّ  شكيل إنتاج بحثيّ ة تبالتالي إمكاني ويجعل ،والبناء عليها الجامعية

  .، ممكنةمتقّدمةال حلامر ال

 أهداف الدراسة

 ،في الرسائل الجامعية العربية اإلرشاد المدرسي تعّرف محاور وموضوعاتتهدف الدراسة إلى 

تعّرف لى إإضافة  ،لها الملّحة البحثيةمواكبتها مدى بالتالي العالم العربي، و  لمشكالتومدى مالءمتها 

  .(الرسائل) فيهااإلرشاد المدرسي كاختصاص  مدى وضوح

 منهجية الدراسة وأدواتها

، الذي يليالتحل اعتماد المنهج الوصفي تمّ ها الدراسة، تناولمع طبيعة المشكلة التي ت تماشياً 

وّجه مسار تتحليلها ضمن استراتيجية واحدة تتبّناها الدراسة و ثّم ومن  أواًل، يعتمد على وصف الوقائع

وذلك من خالل االطالع على األدبيات التي تناولت اإلرشاد المدرسي بشكل  ؛ثانياً  على أساسها البحث

سواء من  ؛ةوقراءتها قراءة تحليلي ،عام، والتي تناولته من منطلق ارتباطه وتأّثره بالبيئة بشكل خاص

إلقاء الضوء على المراحل من حيث أو استعراض مبادئه وأسسه وأهدافه، أو  ،حيث التعريف به

بالنسبة  أّما .موضوعاتالمحاور و الاستخراج  بهدف ،التاريخية التي شهدت جداًل حول ميدانه ووظائفه

البحوث ومحاضر المؤتمرات من  عدداالطالع على  لتحديد مشكالت واقع العالم العربي، فقد تمّ 

 حاليةتطرح المشكالت واألزمات الحقيقية الو  االجتماعية والتربوية التي تعنى بشؤون التنميةالحديثة، 

ة )سيتم شرح أدوات المنهجي لخطوات وأدوات الدراسة: موجز وفيما يأتي استعراض  عاني منها.يالتي 

 (.التطبيقي في الفصل الثالثبالتفصيل وكيفية الوصول إليها 

 ضمن  تهامراجعة األدبيات المتعّلقة باإلرشاد المدرسي والتعريف به وبمحاوره وموضوع

 موّحدة. استراتيجية تحليلية
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  وضع قائمة مراجعة بمحاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي، من خالل اتباع الوسائل

 .العلمية المعتمدة

  المشكالت الملّحة المطروحة في العالم العربي، من خالل اتباع مراجعة بوضع قائمة

 الوسائل العلمية المعتمدة. 

 سائل تتضّمن اسم البلد والعام الدراسي وعنوان الرسالة.الر  ببيانات وضع قائمة مراجعة 

 بالمحاور والموضوعات التي تناولتها رسائل العينة وضع قائمة مراجعة. 

 مصطلحات الدراسة

تعمل على توظيف العلم في بناء استراتيجيات عقلية  ،منّظمةعلمية عملية  :اإلرشاد المدرسي

بما  ؛حالة األمثل من التوافق واإلنتاجية باستخدام قدراتهوتربوية تساعد التلميذ في الوصول إلى ال

)كما تّم استخالصه من  حاجاته الذاتية من جهة، وظروف بيئته من جهة أخرى تلبية يتالءم مع 

 .مجموع التعريفات الواردة في اإلطار النظري(

ي عات فالصادرة عن الجامرسائل الماجستير هنا  المقصود بها: الرسائل الجامعية العربية

 باللغة العربية.  ،البلدان العربية

 حدود الدراسة

اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية  ماهية محاور وموضوعات بتعّرف جرى حصر الدراسة

في  مةءمالالوضوح و اللواقع العالم العربي؛ نظرًا ألهمية خاصتي ومواكبتها ومدى مالءمتها  العربية،

اإلرشاد المدرسي كعلم واختصاص ومحاور مدى وضوح الي تعّرف وبالت تحديد قيمة أي عمل بحثي.

  وموضوعات.
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في اإلرشاد المدرسي في العالم العربي  الماجستير رسائلحصر مجتمع الدراسة بوقد جرى 

 ألكثر من اعتبار منها:

 ّن رسائل الماجستير هي أول تجربة بحثية جّدية يقوم بها طالب الدراسات العلياإ، 

القراءة واالستنتاج وتوظيف  البحثية فيها قراءة مدى قدرة الطالب ويمكن من خالل

 ه.تخّصصفي التي حّصلها  المعرفة

  إّن الرسالة الحالية تقع في مستوى الماجستير، فمن غير المالئم البحث في إنجازات

  .على منهاالمستوى األ

 صورة  تكوينلها التي يمكن من خال ،إّن رسائل الماجستير هي الماّدة العلمية المباشرة

 .واألساليب المعتمدةالمناهج فعالية  عنأولية 

 ؛ينصمصّغرة تتّم بإشراف أساتذة متخّص  رب بحثيةاإّن رسائل الماجستير هي تج 

شاريع متحويلها إلى  ،في مرحلة التأسيس هاتصويب مسار تها و متابع ويمكن من خالل

 .صيةأكثر تخّص  بحثية مستقبلية

ت شبكة المعلوماقاعدة  مجموع الرسائل المعلن عنها على موقعب اسةالدر  عّينةوقد تّم حصر 

 .0251من العام  تموز/ يونيو 25تّم اإلعالن عنه لغاية  بكل ما الحدود الزمنيةو . "شمعة" العربية

 يتضمن اآلتي:ف "شمعة" المعلوماتقاعدة  اختيار العينة منتبرير  اأمّ 

  باللغة العربية ةتربوي ةإلكتروني ماتشبكة معلو أول  هي "شمعة" المعلوماتقاعدة، 

 .إضافة إلى أّنها الوحيدة

 دةيرة معقّ ثبمهام ك ،متخّصصمن خالل فريق عمل  شمعة"“ المعلوماتقاعدة  قومت 

 باحثعلى ال يصعب كثيراً والتي  ؛المنشورة النصوصللحصول على  اإلجراءات
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ائل للرس رد عمل تجميعيل العمل في الدراسة إلى مجال يتحوّ  لكيو  .اً إنجازها منفرد

 تّم هذا االختيار. ،للجهد والوقت اً ، وتوفير البلدان العربية جامعات من

 .تعتمد منظومة الوصول الحر للمعلومات في نشر اإلنتاج البحثي العربي 

 الدراسات السابقة

ليب أسافي أنواع و  للتحليل واتخذتها مادة ،الرسائل الجامعيةب الكثير من الدراسات هتّمتلقد ا 

و التحليل أ تحليل المضمون أو تحليل المحتوى أو تحليل المنهجيات من حيثسواء  ؛المختلفة بحثال

تعراض سيتّم اس ،وفي هذه الدراسة ؛نة أو غير ذلكأو التصنيف على أساس متغيرات معيّ  اإلحصائي

 محورين اثنين:  من خاللالدراسات السابقة 

 ولت الرسائل الجامعية أو غيرها من المواد يشمل الدراسات السابقة التي تنا األول

ي التمحاور والموضوعات تعّرف التصنيف و بهدف  المدرسي،في اإلرشاد العلمية 

ر المحاو  ماهية عن ،وهذا ينسجم مع الشطر األول من سؤال الدراسة الحالية ؛تتناولها

هي )و  في اإلرشاد المدرسي والموضوعات التي تتناولها الرسائل الجامعية العربية

 . تتضّمن دراسات أجنبية ودراسات عربية(

 مدى  فبهدف تعرّ  إما ؛والثاني يشمل الدراسات السابقة التي تناولت الرسائل الجامعية

ّما بهدف تعّرف مدى ومواكبتها للمشكالت  االستفادة منها مالءمتها للواقع، وا 

مدى عن  ،الحالية وهذا ينسجم مع الشطر الثاني من سؤال الدراسة .المطروحة

 .المجتمعات العربية تلبيتها لحاجاتمدى االستفادة منها و و  مالءمة الموضوعات،

 موضوعاتالمحاور و التصنيف  هدفأواًل. الدراسات التي تناولت مادة علمية ب

 الدراسات األجنبية:
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 ,Zagelbaum, Kruczek, Alexander, Crethar)دراسة زاجلبوم وكريكزاك وألكسندر وكريثر 

مراجعة حديثة لالتجاهات والموضوعات في أدبيات اإلرشاد المدرسي"  :عنوان "أين نحن اآلن؟ب (2014

وهي دراسة تابعة لدراسة سابقة قامت باستقصاء المحاور واالتجاهات في مجلة اإلرشاد المدرسي 

الدراسة الحالية  تابعتإذ ،  ASCAالمتخّصصة التابعة للجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين 

صد التغييرات بهدف ر  نفسها؛ المجلةفي  للمقاالتتحليلها في  من حيث انتهت الدراسة السابقةالتحليل 

وقد شملت  .للنموذج الوطني في اإلرشاد ASCAفي االتجاهات والموضوعات بعد تبّني الجمعية 

تّم  ،لة( مقا401) العّينة ستة مجّلدات من أصل ثالثة عشر مجّلدًا تضّمنت أربعمئة وثالث عشرة

 مع ة النفسيةفئة الصحو فئة التحصيل المدرسي، و  النفسية،الصحة  هي: فئةتحليلها ضمن أربع فئات 

تحصيل  %05فئة غير ذلك. وقد أظهرت النتائج االتجاهات على الشكل اآلتي: و التحصيل المدرسي، 

 تمّ من ثّم غير ذلك. و  %41تحصيل مدرسي وصحة نفسية،  %20صحة نفسية،  %24مدرسي، 

بالتحصيل المدرسي؛ إذ شملت بشكل مباشر فأظهرت النتائج ارتباطها "غير ذلك"، تحليل فئة 

موضوعات مثل التنسيق مع اإلداريين، ومصادر تمويل المرشدين المدرسيين، وكيفية التعاطي مع 

 جوهذا يعني بحسب الدراسة، أّن هذه النتائ ضغوطات المهنة، ودراسة االتجاهات وتحليل البيانات.

للنموذج  ASCAتأثير تبّني الجمعية تفّوق موضوعات التحصيل المدرسي، وأظهرت بالتالي  أظهرت

 الوطني في اإلرشاد على االتجاهات والموضوعات في أدبيات اإلرشاد المدرسي.

 ، وفيها( بعنوان "المرشدون المدرسيون: مراجعة القضايا المعاصرة"(Bain, 2012ن يدراسة ب

ستمر الحاصل التغّير الم تأظهر  والتي ،قضايا المعاصرة التي تتعّلق بمهنة اإلرشاديستعرض الباحث ال

كيفية انعكاس هذا التغّير في ممارسة المهنة على أدبيات اإلرشاد، أظهرت معه في مهام المرشد، و 

قًا من خالل تقديم سرد متسلسل لتاريخ تطّورها بهدف تكوين فهم واضح لما آلت إليه حاليًا، انطالوذلك 

، الموضوعات األسرية واالجتماعية، و موضوعات توصيف المهنة :اشتملت علىمن محاور محّددة 
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ت موضوعا، و موضوعات التكنولوجياو المدرسي، تحصيل الموضوعات و ، قضايا الصحة النفسيةو 

 .إعداد المرشدين وتأهيلهم

 عليه في بداياتها؛وقد خلص الباحث إلى أّن مهنة اإلرشاد حاليًا تختلف كليًا عّما كانت 

ن كل تشّكل الخلفية الصلبة لها. ففي مت ،فمواضيع القضايا المعاصرة كالتعليم والتحّديات والطالب

خدمة إرشادية هناك دومًا هدف مساعدة الطالب في تحسين تحصيلهم المدرسي وتحقيق مطالب 

 نموهم الجسدي والنفسي.

محاور “( بعنوان (Smith, Southern, Devlin, 2007سميث وسوثرن ودلفن  دراسة

الموضوعات في مجالت اإلرشاد: عقد من التغييرات التي أّثرت في ثقافة مرشد القرن الواحد 

( مقالة علمية تّم 0575أجريت على عينة مؤلفة من ألف وسبعمائة وتسع وسبعين ) والتيوالعشرين". 

نتائج . وقد أظهرت ال في البحثاألكثر تناوالً  هتحديد محاور  بهدف ،نشرها في أربع مجالت لإلرشاد

تعّرض مهنة اإلرشاد لتغيرات اجتماعية هائلة في العقد األخير، أّدت إلى بروز أربع محاور جديدة 

إضافة إلى المحاور الثالثة األساسية مّثلت التوّجهات البحثية لإلرشاد في القرن الواحد والعشرين. وهي 

والتعّدد  ،حثالبالتحصيل المدرسي، و : ساسية إلى المستجدةمن األ بالترتيب التدريجي بحسب األولوية

اهتمامًا  والعولمة. وقد رصدت النتائج ،والتكنولوجيا ،والمعتقدات اإلرشادية، والترويج للبرامج ؛الثقافي

 متزايدًا في محور التعّدد الثقافي في مقابل تراجع االهتمام بمحور التعليم. 

 ,Dimmitt, Carey, McGannon)2115ننغسون )وهدراسة دّمت وكاريي وماكغّنون 

Henningson,  "هدفت إلى تحديد األسئلة  التيو  ،بعنوان "تحديد األجندة البحثية لإلرشاد المدرسي

جابات الذي يعتمد على تحديد اإل ،البحثية المهمة المتعّلقة باإلرشاد المدرسي عبر تطبيق منهج دلفي

مع اطالعهم على آراء بعضهم حتى يتم  ،أكثر من مرة ئهمقصامن خالل استقصاء الخبراء وا عادة است

التوصل إلى إجماع على األجوبة النهائية. وقد شمل االستقصاء واحدًا وعشرين متخّصصًا في اإلرشاد 
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ن قبل من الالئحة المعّدة م طلب إليهم تحديد أهداف البحث في اإلرشاد المدرسي، وتكوين أسئلة بحثية

سؤااًل بحثيًا يمكن  42وقد توّصل الخبراء إلى تكوين  سبة أهمية كل سؤال.مع تحديد ن الباحث،

للمرشدين التربويين وكذلك لخّريجي اإلرشاد االستفادة منها في تكوين مشاريع بحثية تتالءم بشكل فّعال 

 مع حاجات االختصاص.

ن التحصيل تحسيوقد أظهرت النتائج أّن أعلى نسبة نالتها األسئلة البحثية المتعّلقة بخدمات 

لة متقّدمة وفي مرحتأثير برامج اإلرشاد المدرسي على تحصيل الطالب. واألسئلة المتعّلقة بالمدرسي، 

أو ملّحة -بحسب تعبير الباحث-لب إلى هؤالء الخبراء اقتراح أسئلة بحثية يرونها حرجة من الدراسة طُ 

تكنولوجيا وكيفية استخدام ال ،لمعلوماتيةالتوعية ا من وجهة نظرهم؛ فاقترحوا أسئلة بحثية تمحورت حول

ى إضافة إل .ستخدام على نوعية الخدمات وعلى إنتاجية المرشداال هذا اإلرشاد، وتأثير ممارسة في

ن على اتخاذ القرارات، والموضوعية واالبتعاد عوقدرته  صفات المرشد األسئلة البحثية المتمحورة حول

 اإلرشادية.على العملية  هوأثر اتجاهات الذاتية،

( بعنوان "مراجعة اإلنتاج البحثي في (Whiston, Sexton,1998دراسة ويستون وسكستون 

د قأجريت قبل وضع معايير ممارسة مهنة اإلرشاد. و  التيو  ،ية"تطبيقاإلرشاد المدرسي: وانعكاساته ال

حديد المحاور بهدف ت، 0555والعام  0555اإلنتاج البحثي المنشور ما بين العام  مراجعةتّم فيها 

األنشطة  علىتركيز ال. وقد أظهرت النتائج والموضوعات األكثر تناواًل بالبحث في اإلرشاد المدرسي

برزت محاور دعم التخطيط للمهنة، واإلرشاد الجماعي، و  ،األنشطة الوقائية على هالعالجية أكثر من

طة أّن غالبية أنش ظهرت أيضاً أو  ؛أنشطة تطوير المهارات االجتماعية، وتحويل الحالة إلى المختصو 

المرشد المدرسي تعكس نتائج إيجابية لدى الطالب. وقد اعتبر الباحثان أّن إحدى المشاكل األساسية 

 .ههي غياب البرامج التي تحّدد محاور خدمات ،في تقييم خدمات اإلرشاد

 الدراسات العربية
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وراه في علم النفس بالجامعات بعنوان "رسائل الماجستير والدكت( 2111) والشيخ دراسة بخيت

هدفت إلى توثيق رسائل الماجستير والدكتوراه التي  (، والتي2111-0577السودانية في ربع قرن )

تصنيفها بحسب الموضوعات  طريقن عأجريت في جامعتي أمدرمان اإلسالمية وأفريقيا العالمية 

رة ي أجريت في الجامعتين في الفتشملت العّينة الرسائل التقد والجامعات والمشرفين وغير ذلك. و 

( رسالة 014منها مئة وأربع ) ،( رسالة015وعددها مئة وتسع وثالثون) ؛2111و0555بين ما الممتّدة 

( سؤاال ً 01شمل التحليل اإلجابة على ثالثة عشر)قد ( رسالة دكتوراه. و 15ماجستير، وخمس وثالثون)

لى هذه اإلجابات ع من خاللها الرسائل بالبحث. و سؤال حول الموضوعات النفسية التي تناولتالمنها ًً 

تعّرف واقع البحث العلمي في مستوى رسائل الماجستير والدكتوراه في علم النفس  تمّ األسئلة 

ن، وأّن الجامعتيفي كليتي التربية  عن صدرتأّن معظم الرسائل النتائج  بالجامعتين. وقد أظهرت

رمان د رًا، يليه التوافق النفسي واالجتماعي في جامعة أمالتحصيل الدراسي هو الموضوع األكثر تكرا

بحسب  أشار ذلكقد وأّن االتجاهات جاءت في المرتبة الثانية في جامعة أفريقيا العالمية، و  ،اإلسالمية

 إلى أّن غالبية الموضوعات انحصرت في علم النفس التربوي. الباحثين 

جية ألطروحات الماجستير في قسم االجتماع ( بعنوان "التوّجهات المنه2100) دراسة الحايس

هدفت إلى تعّرف التوّجهات المنهجية لموضوعات  التيو  ،والعمل االجتماعي بجامعة السلطان قابوس"

تصنيف موضوعات الرسائل  من خاللوذلك  ؛الماجستير في علم االجتماع والعمل االجتماعي

وصيف تتبعًا ل ،(االجتماع والعمل االجتماعيعلم )االختصاصين ومقارنتها مع السياق األكاديمي في 

وبالتالي تحديد مدى تأثير السياق األكاديمي على مستوى البحث  هما؛وتصنيف المقّررات الدراسية في

الطالب. ومن ضمن التساؤالت التي طرحها الباحث لتحقيق هذا البحثية لدى توّجهات العلى الجامعي و 

البحثية لطالب الدراسات العليا كما تعكسها اختياراتهم الهدف، التساؤل عن طبيعة التوّجهات 

ين بفيما ومن أبرز النتائج التي خلصت إليها الدراسة أّن هناك تداخاًل  لموضوعات رسائلهم.
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الخلط لى ا  ن يؤدي إلى حصول التباس لدى الطلبة في توّجهاتهم البحثية التخّصصية، و االختصاصي

الموضوع يتم على أساس ذاتي، وأّن معظم الرسائل يغلب على في اختيار الموضوعات. وأّن اختيار 

موضوعاتها التكرار والتقليد والبعد عن تناول الموضوعات المحورية واالستراتيجية التي تلّبي متطّلبات 

ين وجود تناقض بينه وبإضافة إلى التنمية. كما أظهرت النتائج أيضًا عدم وضوح عنوان الموضوع 

 ي تعالجها الدراسة.متغيرات المشكلة الت

 تفادةاالس ىمد أو بهدف تعّرف مدى مالءمتهاتناولت الرسائل الجامعية  الدراسات التي ثانياً 

 إلثنين معاً ا، أو ومواكبتها للمشكالت المطروحة منها

 مالمح رؤية مقترحة لالرتقاء بالبحث التربوي العربي"،بعنوان "( 0259) دراسة الدهشان

ض فيها الباحث واقع البحث التربوي في مصر، ومن خالله أطّل على واقع وهي مقالة علمية استعر 

البحث التربوي في العالم العربي ككل. وقد رّكز فيها على عالقة البحث التربوي الوثيقة بالعملية 

التعليمية، معتبرًا أّن األخيرة ستبقى عاجزة عن أداء دورها في تنمية المجتمع إال إذا تمّتع البحث 

 ي بسلطة القرار في توجيهها. ومن أبرز معّوقات البحث التربوي بحسب الباحث:التربو 

  عدم وجود سياسة واضحة المعالم للبحث التربوي على مستوى العالم العربي، يمكن أن تستند"

إليها المراكز البحثية والجامعات في تحديد محاور البحوث. وعدم وجود استراتيجيات تضبط 

ى مطالب المجتمع واحتياجاته ومشكالته ومتطّلبات خطط التنمية األولويات بالرجوع إل

 ".الخاصة به

 معظم األبحاث والرسائل إلى األصالة واإلبداع، وتعاني من استيراد النظريات  تفتقر

عن المجتمعات -وأحيانًا مناقضة-والمخططات المنزوعة من سياقات اجتماعية مختلفة 

 العربية.

 اديمية، واالبتعاد عن ربطها بالواقع ومشكالته الفعلية.االستغراق في المسائل األك  
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 ،واقع البحث العلمي في العالم العربي ومعّوقاته""( بعنوان 0250البدري )و  البومحمد دراسة

بية مختلفة. في بلدان عر  ،وهي دراسة تستند إلى نتائج دراسات مشابهة سابقة أجريت في الميدان نفسه

أّن حركة و  ،واقع البحث العلمي في العالم العربي ال يزال واقعًا ضعيفاً أّن إلى وقد خلصت الدراسة 

ي هذا فتطّور المعّوقات إلى أّما بالنسبة  البحث العلمي فيه ال تزال محكومة باالتجاهات الذاتية.

إلى إحصاء عدد من المعّوقات على رأسها انفصال البحث العلمي عن  الدراسة فقد خلصتالمجال، 

 ؛عن تناول القضايا والمشكالت التي تهم المجتمع وتلّبي متطّلبات الواقع هوابتعاد ،بيقيالمجال التط

إلى انعدام السياسات الموّجهة وغياب التنسيق بين المنتجين للبحث  الدراسةوهذا يؤّشر بحسب 

  .والمستهلكين له

وحات إزاء أوجه النقص والقصور في الرسائل واألطر “بعنوان  ( دراسة0255) أجرى الكبيسي

تساءل فيها عن دور رسائل الماجستير والدكتوراه  ،مشكالت التنمية وتحّدياتها: األسباب والمعالجات"

 اوعمّ ته، الواقع االجتماعي وتشخيص مشكالبته و اإلنسانية واالجتماعية في تعريف المواطن العربي ببيئ

ة تائج أحد عشر رسالة ميدانيوهي دراسة تحليلية استندت إلى ن ينبغي فعله لتعزيز هذا الدور.

قد و  تخّصصية أنجزت في تخّصصات إنسانية واجتماعية وشرعية مختلفة أجريت في هذا المجال.

خلصت نتائج الدراسة إلى أّن دور الرسائل واألطروحات الجامعية ال يزال محدودًا. وأّن المساهمة في 

عف األسباب ض اعتبر أّن من أهمّ  ك،لخدمة برامج ومؤسسات وقضايا التنمية، ضعيفة. وعن أسباب ذ

 صلتها بقضايا الواقع.

( بعنوان "دور االبتكار والتجديد في تطّور الرسائل واألطروحات 0255شوشان ) دراسة 

المحاور العلمية التي من  منانطلقت من تبّني مسّلمة أّن االبتكار والتجديد هما  والتي ،الجامعية"

وتفعيل دورها في تطوير المجتمع. وقد تّم تناول البحث في  ،العلميةشأنها إثراء الرسائل واألطروحات 
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ثالثة أبواب شملت االتجاهات الحديثة في التعليم، ودور التعليم اإللكتروني، ودور المجتمع العلمي 

 بمن فيه من أساتذة وطالب.

وفي  ،معالجة مشكالت المجتمع على أنواعهابوقد خلص الباحث إلى أّن ارتباط البحث 

من تكرار الموضوعات، ويفسح المجال أمام الرسائل الجامعية للقيام بدورها في  مختلف المجاالت يحدّ 

 تعزيز برامج التعاون العربي وتشكيل منظومة بحثية متكاملة يمكن توظيفها في برامج التنمية الشاملة.

ر الل تطويمن خ ،ّن من شأن التعليم اإللكتروني تفعيل العملية االبتكاريةكذلك إلى أو 

المهارات البحثية اإللكترونية للدارسين والباحثين، والتي تتيح لهم مواكبة تطّورات مجالهم البحثي، 

أّما دور المجتمع العلمي فيتلّخص برعاية مواهب الطفل  والعمل من ضمن منظومة بحثية متكاملة.

لديه مع ديد االبتكار والتج إلى الميل لخلقوتنمية مهاراته وتلبية متطّلبات نمّوه في مختلف مراحلها؛ 

 الذهني.  أفقهبداية تفّتح 

( بعنوان "تقويم إنتاج المعرفة التربوية في البلدان 0228دراسة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية )

 التيو  ،"0222العربية: تطبيق على مضمون عينة من األدبيات التربوية العربية الصادرة في العام 

اقع المعرفة التربوية العربية ومدى إمكانية مساهمة هذه المعرفة في تطوير التربية هدفت إلى تعّرف و 

رت تدّني أظه ،منطلقة في هذا البحث من قراءة نتائج استقصاءات دولية ؛والتعليم في العالم العربي

 عتلتي تفرّ امستوى الطلبة العرب في التحصيل المدرسي نسبة إلى المستويات العالمية. ومن األسئلة 

ماهي الموضوعات األكثر تواترًا )ظهورًا( في األدبيات)النصوص( التربوية سؤال " ،مشكلة البحث من

 "العربية، وما هي أبرز الموضوعات األساسية األقل ظهورًا فيها، أو الغائبة عنها؟

ما هي ميادين ومجاالت االهتمام الرئيسية في اإلنتاج التربوي العربي؟ وهل تتبّدل وأيضًا "

 "االهتمامات في الموضوعات التربوية المطروحة بين المجالت والرسائل الجامعية واألطروحات؟
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: بحث تربوي في مجّلة متخّصصة وفيها هي شملت عينة الدراسة ثالثة أنواع من النصوصو 

 502أطروحة دكتوراه في التربية وفيها و  ،رسالة 518رسالة ماجستير تربوية وفيها و  ،بحثاً  592

 غلبة ميدان طرائق التدريس وموضوعاته لنتائج في هذا الجانب من الدراسةوقد أظهرت ا .أطروحة

 ،%0بينما شّكل ميدان اإلرشاد التربوي  ،%02ميدان علم النفس التربوي  يليه، %08 بنسبة

فقط. وهذا يعني أّنه من أصل أربعين رسالة ماجستير في علم  %2.0وموضوعات التحصيل المدرسي 

 وال يوجد في األصل موضوعات في ،ربوي ال يوجد موضوعًا واحدًا في التحصيل المدرسيالنفس الت

" أّن المواضيع التي تئن منها المدارس  ،الدراسة اسّجلتهالتي  ن المالحظاتوم .اإلرشاد المدرسي

ة عيفض والوزارات في البلدان العربية، وتطرحها المنّظمات الدولية، كما يطرحها الرأي العام والصحافة،

 ما يعكس ضعف ،وهذا ينطبق أيضًا على "البحوث األساسية""، الحضور في الكتابات التربوية

  العربي.مساهمة األبحاث التربوية في تطوير الفكر التربوي 

( بعنوان "تقويم برامج الدراسات العليا في جامعة القادسية من 0222) دراسة مظلوم وخلف

لى تقويم برامج الدراسات العليا من حيث تلبيتها لحاجات المجتمع هدفت إ التيو  ،وجهة نظر الطلبة"

وقد أظهرت النتائج المتعّلقة بهذا المحور أّن برامج هم. من وجهة نظر الطلبة  والمشكالت التي تواجه

تتوافق مع متطّلبات وحاجات المجتمع  ،الدراسات العليا في جامعة القادسية من وجهة نظر الطلبة

د عّلل الباحثان هذه النتيجة بأّنها تعود النخراط الطلبة في الحياة الواقعية في إجراءات وسوق العمل. وق

بحوثهم العلمية، مما يساهم في إيجاد دراسات عليا متالئمة مع الحاجات االجتماعية واالقتصادية 

 المتغّيرة.

العالي التوافق بين مخرجات التعليم  بعنوان"تحليلية ( دراسة 0221) أجرت عيسانقد و 

حول تعّرف مدى تحّقق التوافق الكّمي والنوعي بين  تمحورت، "ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان

 بهدف حصر الخبرات والمهاراتوذلك  ؛مخرجات التعليم ومتطّلبات التنمية االجتماعية واالقتصادية
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ت في قوقد انطلفي الخّريجين لتضمينها في مناهج وبرامج الكليات والجامعات.  توافرها المطلوب

 همخرجات التعليم والتحّديات التي تواجه، و تحديد التنمية ومتطّلباتها تحليلها من محاور ثالثة هي

 .ماهية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطّلبات التنميةو 

أّن االهتمام بتحقيق التوافق الكمي يتم على حساب تحقيق وقد خلصت نتائج التحليل إلى 

 حاجات البيئة.أّدى إلى ضعف تلبية و  ،أّثر على جودة التعليملكيفي، وهذا التوافق ا

تمع ة المج( وهي دراسة وصفية تحليلية بعنوان "البحوث العلمية وتنمي0229) دراسة العاجز

تحديد المشكالت التي تعّوق دور البحوث العلمية في تنمية  وقد هدفت إلى. بين الركود والفعالية"

ن أبرز . وموتحسين مستوى االستفادة منها هذا الدور العناصر المطلوبة لتفعيل تحديدو  ،المجتمع

 ،ي التمويله بحوثالعناصر المطلوبة لتفعيل ال تحديد النتائج التي توصلت إليها الدراسة بخصوص

قة ا بخصوص تحديد المشكالت المعوّ أمّ  وتوفير الكفاءات البشرية. ،وتحديد أولويات البحوث العلمية

الباحثين  التي جعلتو ، غياب الفلسفة الواضحة للبحث العلمي من أبرزهاف ،ها في تنمية المجتمعلدور 

اهج معتبرًا أّن التركيز على اختيار المن ؛يشتّقون موضوعات بحوثهم ومشكالتها من البحوث الغربية

  ها.وفهم تحول دون وضوح البحوث ،الموضوعات المالئمة للواقع واألساليب دون االهتمام باختيار

( بعنوان "توجيه البحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات 0225) دراسة كسناوي 

وض هدفت إلى إبراز سبل النه التيو  ،السعودية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية"

ّوقات، واقتراح معبالبحث العلمي في الدراسات العليا في الجامعات وربطه بمتطّلبات التنمية، وتحديد ال

االستراتيجيات الفاعلة لتحقيق ذلك. وقد توّصل الباحث إلى أّن أكثر المعّوقات تعود إلى أسباب مالية 

وفنية وتنظيمية، إضافة إلى معّوقات تعود إلى عدم وجود تعاون بين الجامعات وقطاعات التنمية 

  .المختلفة في مجال البحث العلمي يساهم في تحديد موارد الحاجة
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 د موقع الدراسة الحالية منهاقراءة الدراسات السابقة وتحدي

من ثّم ، و الدراسات السابقة بداية ال بّد من توضيح المنطلقات التي تّم على أساسها اختيار

 .التعليق عليها

  ن ماإلرشاد المدرسي وتحديد محاوره وموضوعاته، هي  تعريف ميدانفي البحث إّن

اد اعتم غلبعام، واألميركية بشكل خاص؛ لذا  بشكل ةليزيكاإلناهتمامات البحوث 

 ية لتدعيم هذا الجانب من الدراسة.كر دراسات أمي

  إّن التوّجه الحديث الذي سارت فيه مهنة اإلرشاد المدرسي بعد وضع معايير ممارسة

 ،وتبّني ما سّمي بالنموذج الوطني لإلرشاد من قبل معظم الواليات األميركية ،المهنة

ال بّد من تناول الدراسات السابقة كان على أدبيات اإلرشاد. من هنا  فرض نفسه

ة البحثية الحلقتوضيح لمالحظة و  في التعليق عليها، تصاعديالاألميركية بالترتيب 

 فيما بينها. الرابطة

  هي  اوالتداول بشأنه المشكالت والتحّديات التي تواجه المجتمعات العربيةمتابعة إّن

لذا غلب اعتماد هذا النوع من الدراسات واألبحاث في  ؛اتمن وظائف المؤتمر 

  ها.تحديد

كما يظهر من العرض، تجتمع الدراسات السابقة األميركية في أّنها هدفت إلى تحديد 

ن اختلفت المنطلقات أو و محاور  ين ب اتباعهاالتي تّم  المنهجياتموضوعات اإلرشاد، وا 

 بحث وآخر.

بّني تبحثي في اإلرشاد" لفت الباحثان إلى أّنها أجريت قبل ففي دراسة "مراجعة اإلنتاج ال

ر اتجاهات يوالذي عمل على تغي ،ASCAالنموذج الوطني لإلرشاد الذي وضعت معاييره جمعية 

 قد أّثرو  .عوضًا عن االهتمام بالصّحة النفسية تحسين التحصيل المدرسيب االهتمام نحواإلرشاد 
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 م بالدقةيّتس تحديددون الوصول إلى  حالتشّكل عقبة و  ت البحث،على مجريا غياب المعايير برأيهما

ظهرت األثر النتائج التي أتأكيد واكتفيا ب الدراسة،ية التي شملتها اإلرشاد األنشطة محاور في تصنيف

 ، وهذا ينسجم مع توّجه الدراسة الحالية فيعند الطالب على تنّوعها اإليجابي لمختلف أنشطة اإلرشاد

  .في العالم العربي مؤشرًا من مؤشرات عدم وضوح ميدان اإلرشاد المدرسي ياب المعاييرارها غاعتب

على  سنتين أي بعد مضي- 0221أّما دراسة تحديد األجندة البحثية التي أجريت في العام 

من  ،موضوعات التحصيل المدرسي فقد أظهرت وباالستناد إلى آراء الخبراء بروز ،-المعايير وضع

ا أن تستبق ومن الطبيعي هن .إلى تشكيلها الدراسة جندة التي توّصلتاألالبحثية  أسئلته خالل تصّدر

ليل ألّن الدراسات التي تلت قامت بتح ؛نتائج هذه الدراسة نتائج الدراسات التي تلتها وليس العكس

أّن معظم  ىإضافة إل ؛على توّقعات الخبراءهذه الدراسة بينما قامت  دبيات اإلرشادأل يفعلالاإلنتاج 

والذين يرّوجون بطبيعة الحال  ASCAالخبراء الذين تّم استقصاؤهم هم من مؤسسي الجمعية 

، وتمّهد هذه الدراسة إلبراز الدور الذي قامت به الجمعيات الراعية لإلرشاد التجاهاتها في اإلرشاد

 .المدرسي، في تغيير توّجهاته تبعًا لمتطّلبات وحاجات المجتمع الغربي

لصالح  يالمدرس وال يعّبر تراجع االهتمام بالتحصيل ؛ما أّكدت عليه الدراسات التي تلتوهذا 

االهتمام بالتعّدد الثقافي في دراسة "محاور الموضوعات في مجالت اإلرشاد" عن تغّير هذه الوجهة؛ 

نّ  ،في محاور اإلرشاد األساسية بحسب الدراسة على موقعه المتقّدم حصيلفقد حافظ الت ال راجع تلا وا 

ايا : مراجعة القضدراسة" المرشدون المدرسيون إليه  خلصت وهذا ما. فقط اً نسبيّ تراجعًا  يعدو كونه

طّور انعكاس ت إضافة إلى ،حركة تطّور اإلرشاد تبعًا لمتطّلبات المرحلة من خالل رصدهاالمعاصرة" 

 رسيفي اإلرشاد المد النظرية األدبياتّن إوبكالم آخر،  .اإلرشادعلى أدبيات  ةتطبيقيالمهام المرشد 

وليس  ،لموّجهةا عمليةال للممارساتللتوّجهات المستحدثة المطروحة، و  قد تشّكلت تبعاً  في العالم الغربي
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يبّرر للدراسة الحالية تساؤالتها عن المحاور والموضوعات اإلرشادية التي تتناولها مر األ، وهذا العكس

 . الدراسات الراصدة للحاجات، والموّجهة لألدبيات الرسائل العربية، في ظل غياب مثل هذه

أين نحن اآلن: مراجعة حديثة لالتجاهات والموضوعات في أدبيات اإلرشاد “دراسة أّما 

في تمّيزت ا إضافة إلى أّنه-الدراسات التي سبقتهاأّكدت على النتائج التي خلصت إليها  فقد "،المدرسي

رشاد المدرسي باتجاه التحصيل المدرسي بعد تبّني ما سّمي تغّير وجهة اإل من-عمليًا ذلك  إثبات

 أدبيات اإلرشاد.  في، وانعكاس هذا التوّجه الجديد بالنموذج الوطني لإلرشاد

جانب رصد االتجاهات  راسات األميركيةدفقد جمعها مع ال ،بخيت والشيخ أّما دراسة

 .الحايس وكذلك دراسة ؛، ليس إالبهدف التصنيفالموضوعات و 

يوّحدها أمر تقويم اإلنتاج البحثي على أشكاله المتنّوعة، فقد أّما دراسات المحور الثاني التي و 

ن اختلفت أساليب ا ؛أجمعت على وصف الواقع البحثي بالضعف واالنفصال عن قضايا الواقع لبحث وا 

ال في أّنها ذا المجوقد تمّيزت دراسة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية في ه ع العّينات وأحجامها.ا نو أو 

 توّسعت في التحليل نوعًا وكمًا. 

 عن تساؤلالاستنادها في  فيظهر من خالل ،من الدراسات السابقة الحالية موقع الدراسة وأّما

 ؛الدراسات األميركية في الوارد السياق البحثي إلى ،وضوح محاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي مدى

رشاد المدرسي النهائية لجهة تحديد محاوره وموضوعاته، وأّنها ال أكّدت عل عدم ثبات هوية اإلوالتي 

  .الوقت الحالي حتىلتغّيرات تزال عرضة ل

حاجات و تبعًا لمتطّلبات  في اإلرشاد المدرسي ومحاوره وموضوعاته وأّما حصول هذا التغيير

 دى لحظ الرسائلم عن، يبّرر التساؤل ت أيضًا الدراسات المذكورةر كما أظه ة،الغربيالمجتمعات 

 حاجات المجتمعات تتالءم مع موضوعاتانتقاء محاور و  من خالل لهذا األمر، العربية الجامعية

 طلقاتمن فية مع دراسة الهيئة اللبنانية للعلوم التربويالدراسة الحالية وتلتقي . اهمتطّلبات، وتلّبي ةالعربي
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في  مدى مساهمة اإلنتاج المعرفي العربي تساؤالتها حول تبرير طرح التي استندت فيو  التبرير،ا هذ

 ،دراسات دولية أظهرت تدّني مستوى التحصيل المدرسي للطالب العربيإلى  ،تطوير التربية والتعليم

كما -وواقع البحث الجامعي خصوصًا  ،الواقع البحثي عموماً كذلك حالة  ؛نسبة إلى المستويات العالمية

ل ماهية حو  أيضًا مثل هذا التساؤل يبّرر، -الموضوعلت هذا الدراسات التي تناو  نتائج معظمأظهرت 

مختلف  في العربيالعالم  لحاجات ومدى مالءمتها الرسائل الجامعية العربية، موضوعات

  .بما فيها اإلرشاد المدرسي ؛التخّصصات

 خالصة الفصل األول

وضع  في-والتربويةمنها  االجتماعية-تخّصصاتهاغالبًا على اختالف  العلوم اإلنسانية تستند

أو  وتوضيح أغراضها، إلى المجتمعات اإلنسانية الممّثلة لها نظرياتها وتحديد أدبياتها وتثبيت هويتها

ذه ه إليها بالدرجة األولى؛ ومن الطبيعي أن تقوم المجتمعات األخرى في حال قررت إدراج المنتمية

كما عّبر -ادة إخراجها أو أقلمتها أو توطينها في سياقاتها المعرفية ومقّرراتها األكاديمية، بإع العلوم

من أجل جعلها قابلة للتوظيف  ،بما يتالءم مع القيم والمبادئ والحاجات والمتطلبات السائدة-أحدهم

ذا تعّذر القيام بمثل هذا األمر فمن البديهي القيام كحّد أدنى بتحديد المديات أو  ،واالنتفاع بها. وا 

 مجاالتلتحديد  المجتمع،وحاجات وواقع  مو العل هعارف النظرية لهذبين الم المساحات المشتركة

نى العلوم التي تعأبرز . ويعتبر اإلرشاد المدرسي أحد هوحاجات الواقعهذا توظيفه بما يتالءم مع 

هدف إلى ي هوو -المدرسة في سّيما تطّوره العلمي -لنموه وتطّوره المعّوقة التلميذ بمعالجة مشكالت

 التوافق مع الذات والبيئة.و اإلنتاجية إلى حالة قصوى من  مساعدته للوصول

المجتمعات العربية، الحبلى بمختلف أشكال وأنواع ودرجات  األزمات التي تعيشهاوفي ظّل 

لى ، والتي تشهد بالمقابل إقبااًل متزايدًا عالتلميذ خصوصاً و  ،المشكالت التي يعاني منها الفرد عموماً 
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ال يمكن االعتماد على اقتباس المحاور  ،مرحلة الدراسات العليافي سّيما  ،التعليم الجامعي

لى عّينة ع إعادة تنفيذهاومن ثّم والموضوعات التي عالجتها أبحاث ودراسات في المجتمعات الغربية 

ي مجال ف إذًا، .ام واالستفادة منهو هذه الممارسات تعطيل إلمكانية توظيف العلمثل ألّن في  عربية؛

ت الحاجات الفعلية والمشكال دراسة من تنطلقبحثية القيام بحركة  مندرسي أيضًا، ال بّد اإلرشاد الم

تلبية هذه ع بما يتالءم موتحديد محاوره وموضوعاته  ،مجاالت تطبيقه برصدللقيام بالتالي الحقيقية، 

  .والمشكالت حاجاتال

 تقسيم الدراسة

ي الرسائل الجامعية العربية، من جانب محاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي ف الدراسة تتناول

د تّم اعتماد . وقتعّرفها، وتعّرف مدى وضوحها، ومدى مالءمتها لواقع العالم العربي وتلبيتها لحاجاته

في كتابة وتصميم الدراسة  (Ed.thAPA Style 6 .) دليل جمعية علم النفس األميركية النسخة السادسة

 ثة فصول كاآلتي:وتوثيق مراجعها. وقد توّزعت على ثال

 عرضًا لمشكلة الدراسة وأسئلتها، وشرح أهميتها: وقد تضّمن (اإلطار التمهيدي) الفصل األول

وأهدافها، والمنهجية واألدوات التي اعتمدتها، وشرح مصطلحاتها، إضافة إلى التعريف بحدود الدراسة، 

 وعرض وقراءة الدراسات السابقة وتحديد موقع الدراسة الحالية منها.

التعريف باإلرشاد المدرسي وأسسه وأهدافه وقد تضّمن  الثاني )اإلطار النظري(:الفصل 

عن الجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين  نبذة تاريخيةوعوامل نشوئه وميدانه، باإلضافة إلى 

 واتجاهات تصنيف اإلرشاد.

عايير ية وأدواتها، ومالفصل الثالث )المنهجية والنتائج(: وقد تضّمن عرضًا مفّصاًل للمنهج

 التحليل، وخطوات الدراسة، ومجتمع وعّينة الدراسة، وقوائم المراجعة، وعرض النتائج وتحليلها. 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 تمهيد

مهنية الو  نفسيةالعلى أشكالها المتعّددة -على الرغم من أّن حركة اإلرشاد في المدرسة عالميًا 

هورها أكثر من قرن من الزمن، إال أّن اإلرشاد المدرسي كاختصاص مضى على ظ قد-والتربوية

ووظائفه، أو من حيث مفاهيمه المعالم والهوية؛ سواء من حيث  غير محّددال يزال  ،مستقل بذاته

على وجوده كعلم مستقل أكثر من  إذ لم يمض   ،وذلك إّما ألّنه حديث النشأة ،محاوره وموضوعاته

ّما بسبب  ،بضعة عقود ة من علوم الصحة النفسي ،تداخله الكبير مع علوم إنسانية أخرى مشابهةوا 

ّما للسببين معًا كما يرى البعض. وهذا ما أشار إليه  ،والتربوية االجتماعيةو العقلية و   ،Tyler(0565)وا 

ن هذا م اً وأّن جزء ،حيث اعتبر أّن النمو السريع لمهنة اإلرشاد أّدى إلى غموض وسوء فهم المصطلح

يعود إلى حقيقة أّن اإلرشاد نشأ ونما من خالل مجموعة مختلفة من العلوم  ،موض وسوء الفهمالغ

 اإلنسانية.  

ّنما ال تزال دالئله تظهر أيضًا في ميادين توظيف  وال يقف هذا اإلبهام عند عامة الناس، وا 

ار وهو ما أش ؛وكمهنة تمارس في المدارس ،اإلرشاد نفسها؛ كاختصاص يدّرس في الجامعات والمعاهد

حين اعتبر أّن من مشاكل اإلرشاد التربوي عدم االتفاق على تعريف محّدد  (Tittle,1994) تايتل إليه

لفكري من مظاهر الترف امجّرد مظهر  اإلرشاد المدرسي، له. وال يزال كثير من التربويين يعتبرون أنّ 

من  وأّن الحياة تسير باتجاه المزيدوهذا ما ينقضه البعض اآلخر ويؤكدون خالفه؛ خصوصًا ليس إال. 

إّن عمليات “بقوله  (27، ص. 0556) الهاشميوهو ما عّبر عنه  ،التعقيد على جميع المستويات

التوجيه واإلرشاد النفسي ال تعتبر من ترف الحياة العصرية، بل هي إحدى ضرورات الحياة اإلنسانية 

يكون عادة قليل الخبرة، ضعيف التجارب في  المتجّددة في كل العصور، ذلك إلّن اإلنسان الناشئ
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مواجهة أعباء الحياة ومشكالته ... ونحن اآلن في هذا العصر نحتاج أكثر بكثير مما مضى إلى 

خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي، نظرًا لتعّقد الحياة االجتماعية المعاصرة التي تدعى بعصر 

  .القلق أو عصر الضياع"

ه وعالقت ومحاوره وموضوعاته، إّن الجهل بمفهوم اإلرشاد المدرسيبق، فبناء على ما سو 

حركة التالي بمن جهة، ويعيق  ة للبحثالمالئمموضوعات الاختيار يعيق قد الوثيقة بالعملية التربوية، 

ن جهة ثانية؛ م بشكل خاصتحسين تحصيل التلميذ و ، بشكل عامفي تحسين العملية التربوية  توظيفه

ية التربوية المعاصرة بلغت درجة من التعقيد وتشابك العوامل، يصعب معها القيام بوظيفتها ألّن العمل

وتحقيق أهدافها من دون تدّخل اإلرشاد. ولم تعد جودة التعليم وحدها قادرة على تكوين المناخ المدرسي 

الموارد  دمالصحي المنشود، الذي يركز "على تحقيق األهداف، ويوازن الصالحيات والسلطات، ويستخ

بصورة فعالة، ويعّزز التماسك والروح المعنوية، ويشجع على التواصل واالبتكار واالستقالل الذاتي 

من خارج  كانتإذا  ،(2101 رنيغي للشرق األوسط،امركز كوالتكّيف وحل المشاكل بين الطالب" )

بوية ا يمثالن )أي العملية التر "فهم ،المنظومة التربوية المتكاملة، التي يشّكل اإلرشاد أحد أهم أركانها

واإلرشاد المدرسي( وجهين لعملة واحدة فال يمكن عزل أحدهما عن اآلخر فكل واحد يكمل اآلخر، لذا 

يعد اإلرشاد سمة من السمات األساسية للنظم التربوية وذلك من خالل الخدمات التي يقّدمها لعالج 

الطلبة المختلفة المحيطة بهم" )السبعاوي،  العديد من المشاكل من خالل المتابعة ومعرفة ظروف

أشار البعض إلى سبب آخر لغموضه إضافة إلى تداخله مع علوم أخرى ال سّيما قد (. و 2101

 .( ,0555Salomon)موضوعاته التربية، هو اتساع مجاالته واهتماماته وتشّتت 

 قديمتاألولى، من خالل ما تقّدم يمكن استخالص نقطتين اثنتين يتمحور حولهما البحث؛ 

من خالل ما كتبه أهل  اإلرشاد المدرسي كعلم واختصاص ومحاور وموضوعاتعن صورة 

 عالقتهوبالتالي  ،والثانية، إبراز عالقة اإلرشاد المدرسي بالتربية والعملية التربوية ؛االختصاص أنفسهم
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ظيف ساعدة التلميذ في تو يعمل على م على اعتبار أّن اإلرشاد المدرسي ،بالبيئة أو الواقع االجتماعي

طاقاته إلى أقصى حد ممكن بما يتالءم مع متطّلباته من جهة، ومع متطّلبات بيئته من جهة ثانية 

 ،ربين مجتمع وآخالبيئة اختالف وال شّك أّن   التوافق النفسي.اإلنتاجية و للوصول إلى حالة من 

تدعي بالتالي لها، ويس لألهداف المرصودة تبعاً  في النظام التربوي والعملية التربوية يفترض اختالفاً 

 "فعلى غرار التربية يختلف التوجيه المدرسي في أساليبهتغييرًا في األساليب اإلرشادية المّتبعة، 

ومضمونه من نظام تربوي إلى آخر تبعَا للتوّجهات السياسية والمطالب االجتماعية واالقتصادية. 

، 2100 ،ومحّمد حناش")تبارات الفكرية والمعايير القيميةفخلف كل تربية تكمن إذن مجموعة من االع

ين النقطتين هات استكشاف مدى تحّققسيتم وربطًا بموضوع الرسالة في الفصل التطبيقي؛  (.54ص.

 يف واقع العربي(المالءمتها ومواكبتها لمشكالت مدى وضوح محاور وموضوعات اإلرشاد، و مدى )

خدم ت ذلك من خالل اتباع منهجية معالجةتحقيق . وسيتم عربيةال رسائل اإلرشاد المدرسي الجامعية

لتربوية تحسين العملية افي دور اإلرشاد المدرسي أهمية هذه التوجهات؛ من حيث التركيز على تظهير 

 كهدف مباشر خاص، وتحسين الواقع االجتماعي كهدف استراتيجي عام. 

سسه، تعريفه، وأ ؛وم اإلرشاد المدرسيسيتم التطّرق في هذا الفصل لمفه ،وانطالقًا من ذلك

عند  فالوقو وأهدافه، ومبرراته، ونشأته، وأهم المحّطات في تاريخه، ومحاوره وموضوعاته من خالل 

نموذجًا عن الجمعيات التي اهتّمت بتطوير  باعتبارها ASCA مرشدين المدرسيينالجمعية األميركية لل

ي بلورة تاريخية أّدت دورًا ف هالتي شّكلت بتأسيسها محطّ ، و األميركية المجتمعاتفي  اإلرشاد المدرسي

 مفهوم اإلرشاد المدرسي كمهنة ومحاور وموضوعات.
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 اإلرشاد المدرسيتعريف  :أوالً 

 اإلرشاد في اللغة

شروحًا متشابهة إلى حد التطابق لفعل  لسان العرب وقاموس المحيط والعباب الزاخرورد في 

اإلنسان إذا أصاب وجه األمر والطريق، ويقال اهتدى. وأرشده -لشينبضم ا-أرشد ومشتقاته. يقال رشد

إلى األمر ورّشده أي هداه. واسترشده أي طلب الرشد. والرشد والرشاد هو االستقامة على طريق الحق؛ 

 (0251، )موقع الباحث العربي الضالل.وهو نقيض 

  اإلرشاد في االصطالح

بأّنه محاولة فرد مساعدة آخر  (0255، فنطازي عن نقاًل )يعّرفه معجم علم النفس والتربية 

 .جتماعي، واإلرشاد المهنيعلى فهم مشكالت تكّيفه وحّلها ومنه اإلرشاد التربوي، اإلرشاد اال

  اإلرشاد إجرائياً 

ّنما أيضًا  تتعّدد تعريفات اإلرشاد ليس بتعّدد الجوانب التي ينظر إليه من خاللها فحسب، وا 

يمكن توظيفها في توصيف اإلرشاد. وهذا األمر يفسر وجود هذا الكم الكبير  بتعّدد المفردات التي

 والمتنّوع لتعريف اإلرشاد.

بأّنه "ليس هو مجّرد إعطاء نصائح، وال ينجم ( 0222الفسفوس، نقاًل عن )تايلور ليونا  وتعّرفه

من  مكين الفردعن الحلول التي يقترحها المرشد، بل إنه أكثر من تقديم حل لمشكلة آنية، وهو ت

التخلص من متاعبه ومشاكله الحالية، وتكوين اتجاهات عقلية محضة تساعد الفرد المسترشد على 

 التخلص من االتجاهات االنفعالية التي تعّوق من تفكيره".

بأّنه "عملية مساعدة الفرد في فهم وتحليل استعداداته وقدراته  (0.، ص0252) زهرانويعّرفه 

مكاناته وميوله و  الفرص المتاحة أمامه ومشكالته وحاجاته واستخدام معرفته في إجراء االختيارات وا 

  ".واتخاذ القرارات لتحقيق التوافق بحيث يستطيع أن يعيش سعيداً 
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مجموعة األساليب والخدمات التي "( أّن اإلرشاد النفسي هو 55، ص.0222وترى أحمد )

ككل، وعملية تهدف إلى مساعدة الفرد الذي  تؤّدي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو للشخصية

يشكو من اضطراب انفعالي اجتماعي لم يبلغ في حّدته درجة االضطراب النفسي أو العقلي على 

 ".التخّلص مما يشكو منه وبالتالي فإّن المرشد النفسي يتعامل مع العاديين من الناس

ياتهم العملية لمساعدتهم على وهو "مجموعة من الخدمات النفسية التي تقّدم لألفراد في ح

 ،االختيار األنسب في كافة المجاالت التي تهمهم، كالمجال المهني األسري والتربوي")أبو أسعد

 (. 00، ص.0255

وبمقارنة بين تعريفات هذه المجموعة، المتشابهة من حيث خلوها من اإلشارة إلى مؤهالت 

 ي اكتفىالذالتعريف االصطالحي  بعدو ل مباشر، واإلشارة إلى ارتباط اإلرشاد بالتلميذ بشكالمرشد 

كثر تخّصصًا ر أتايلو بتقديم شرح عام مبّسط لمفهوم اإلرشاد ينطبق على مختلف فروعه؛ أتى تعريف 

نّ  ؛تقديم المساعدة آلخر-أي فرد-لتوضيح أّن اإلرشاد أبعد من إعطاء النصائح، ومحاولة فرد ما تقع وا 

اه عقلّي مستمّر لدى المسترشد؛ يمّكنه من التبّصر في مشكالته ، مهمة تشكيل اتجعلى عاتق المرشد

ن بلغة مبسطة تخلو من اإلشارة الصريحة إلى تكوين االتجاهات  وحّلها. وهذا ما أكده تعريف زهران وا 

 العقلية التي تمّكن المسترشد من توظيف معارفه التي اكتسبها.

إلى عالقة مهنية بين  (Burks,Stefflre,1997)ويشير مصطلح اإلرشاد عند بيركس وستيفلر

مرشد متخّصص ومسترشد أو أكثر، تهدف إلى مساعدة المسترشد على التبصر باتجاهاته وتحديد 

  خياراته وحّل مشكالته العالئقية واالنفعالية وتحقيق أهدافه من منطلق معرفي. 

ه ءة ومهارة، كون هذ"واإلرشاد عملية وقائية ونمائية وعالجية تتطّلب تخّصصًا وا عدادًا وكفا

العملية فرعًا من فروع علم النفس التطبيقي وأّن خدمات التوجيه العامة وخدمات اإلرشاد خاّصة تجمل 

 (. 0222عادة في مفهوم واحد وهو التوجيه واإلرشاد")الفسفوس، 
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هو "ممارسة علمية مخططة ذات طابع إنساني مهني تفاعلي نشط بين مرشد متخّصص و 

ر تتّم في صورة عالقة آمنة إيجابية تتيح فرص التعامل والمشاركة في اكتساب ومسترشد أو أكث

وممارسة وتطبيق مهارات وخبرات جديدة تسهم في توفير فرص النمو السوي وتنمية الحصانة النفسية 

الذاتية، والقدرة على مواجهة المشكالت، وتتيح لهم الفرص لالستكشاف واتخاذ القرارات بهدف تنمية 

  (.2009")الشهري،ة النفسية واالجتماعية وتحرير القوى اإليجابية ودفعها للعمل بفاعليةالكفاء

ا هذه المجموعة من التعريفات فقد تناولت اإلرشاد من جانبه التقني العلمي، إذ رّكزت على أمّ 

ّنما باعتباره علمًا  ائمًا قتوصيفه ليس باعتباره مجموعة من اإلرشادات يعمل المرشد على تطبيقها، وا 

بذاته؛ استقى أسسه من علوم إنسانية أخرى، ويجري توظيفها بطريقة تفاعلية متخصصة من قبل أهل 

 اختصاص وكفاءة بما يتالءم مع الحاجات اإلنسانية المتغّيرة. 

تلك الخدمة التي تهدف إلى مساعدة األفراد على اكتساب وتنمية المهارات الشخصية " أنهبو 

وافق مع مطالب الحياة المتغّيرة، وتعزيز مهارات التعامل بنجاح مع البيئة واالجتماعية وتحسين الت

 (.0252، وعبد الحميد الوي بالب) واكتساب العديد من قدرات حل المشكالت واتخاذ القرار"

أّنه عملية تطوير اإلنسان لصحته العقلية من خالل االستراتيجيات واألساليب اإلرشادية و 

، 0220و عيطة، أب)للفرد ة والنمو الشخصي والعقلي واالنفعالي والسلوكي بهدف تحقيق الصحة النفسي

  .(51 .ص

قد لحظ مختلف الجوانب التي  الذي أوردته أبو عيطةتعريف الوكما يظهر مما تقّدم فإّن 

أشارت إليها مجموعتا التعريف السابقتان من دون إسهاب في ذكر الجوانب التفصيلية؛ فعملية التطوير 

ساب مهارات جديدة. واالستراتيجيات واألساليب تشير إلى تخّصص العمل اإلرشادي واستناده تعني اكت

بالتالي إلى أسس ومبادئ علمية يحتاج تطبيقها بالتالي إلى أهل اختصاص وكفاءة. وتحقيق الصحة 

 النفسية يختصر تحقيق كل أشكال التوافق.
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ّكز على ة إلى اإلرشاد وتنّوعها؛ فالبعض ير وبقراءة لهذه التعريفات وغيرها، تظهر تعّددية النظر 

متطلبات العملية اإلرشادية، وآخر يرّكز على مؤهالت المرشد، وغيره على مجاالت اإلرشاد، إلى ما 

هنالك؛ أّما الجامع لهذه التعريفات، فهو إشارتها الصريحة أو المستترة إلى عملية تقديم الخدمات 

ق على جميع فروع اإلرشاد. وأما اإلرشاد المدرسي على وجه اإلرشادية لمساعدة الفرد؛ وهذا ينطب

داتها؛ وهذا ما أو مفر  ،الخصوص، فال بّد في تعريفه من الربط بين الخدمات اإلرشادية والبيئة المدرسية

لتباس هنا يظهر االمن و  ،يمّيز اإلرشاد المدرسي كعلم مستقل حديث النشأة عن غيره من فروع اإلرشاد

 حتى أّن تعريفاته تشير بصورة واضحة إلى ،شاد المدرسي، وعدم الوضوح الالحق بهالحاصل في اإلر 

ربطه بالتلميذ وبالمجال التربوي ولكن، بأسماء أخرى متعّددة )التوجيه واإلرشاد، علم النفس التربوي، 

 ي طاز نفالتوجيه التربوي، اإلرشاد التربوي، علم النفس اإلرشادي وغيرها(؛  وهذا ما أشارت إليه 

( بالقول: "يعتبر اإلرشاد المدرسي مصطلحًا من بين عّدة مصطلحات تستخدم 11ص. ،0255)

كمترادفات، منها: اإلرشاد في المدرسة، اإلرشاد النفسي المدرسي، التوجيه المدرسي، التوجيه 

 التربوي... كل هذه المصطلحات وغيرها تعّبر في معناها عن عملية مساعدة التالميذ أو الطالب على

نقاًل عن ) اً أيض وما أشار إليه بروير ،حل مشكالتهم المدرسية بما يحقق لهم التوافق والصحة النفسية"

في تعريفه بأّنه "هو المجهود المقصود الذي يبذل في سبيل نمو الفرد من الناحية  (.0255فنطازي، 

   ه المدرسي"العقلية وأّن كل ما يرتبط بالتدريس والتعليم يمكن أن يوضع تحت اسم التوجي

ومن هنا يأتي تبرير تعّدد التعريفات التي تتناول اإلرشاد المدرسي انطالقًا من تمايزه عن غيره 

ي التي استند إليها في تأسيس ميدانه المستقل؛ والت ،من فروع اإلرشاد أو علوم الصحة النفسية األخرى 

  ات:هي مشابهة له بطبيعة الحال. وفيما يأتي بعض نماذج هذه التعريف

"اعتبر البعض أن اإلرشاد التربوي يشّكل أحد المجاالت التطبيقية لإلرشاد النفسي، فهو يقوم 

على األسس العملية لعلم النفس من جهة وعلى المهارات المكتسبة من التدريب والخبرة من جهة ثانية، 
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" )األسدي مدة في العملوالتي يترجمها المرشد بإظهار الكفاءة والقدرة على التنويع في األساليب المعت

براهيم   (.2 ، ص.0222 ،وا 

"ويتمّيز اإلرشاد التربوي عن اإلرشاد النفسي في أّنه يساهم في وضع الخطط التربوية انطالقًا 

من دراسة الحاجات والقدرات ويعمل من خاللها على تقديم المساعدة لألفراد في خططهم المستقبلية 

الت التأخر الدراسي والتسّرب المدرسي، واختيار نوع الدراسة أو فيتصّدى في هذا المجال لمعالجة مشك

المهنة، والمشكالت العالئقية، ومشكالت المتفّوقين، وبالتالي مساعدة الفرد على مواجهة كافة أنواع 

 (.959 ، ص.0252 ،الصعوبات التي تعيق تطوره وتقّدمه في المجال التربوي" )زهران

بأّن "التوجيه المدرسي هو تحديد  (0255فنطازي، اًل عن نق)الفرنسي وقد أورد القاموس 

أحسن الطرق أو السبل للتلميذ في التعليم الثانوي أو العالي آخذين بعين االعتبار استعداداته ودوافعه 

 . "من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى 

ّصص في مجال ( بأّنه "الجانب اإلجرائي العملي المتخ1، ص. 0221كامل )محّمد ويعتبره 

التوجيه واإلرشاد وهو العملية التفاعلية التي تنشأ عن عالقة مهنية بناءة بين مرشد )متخّصص( 

ومسترشد ويقوم فيها المرشد من خالل تلك العملية بمساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفة قدراته 

مكانياته والتبّصر بمشكالته ومواجهتها وتنمية سلوكه اإليجابي وتحقيق  ي والبيئي للوصول توافقه الذاتوا 

  "إلى درجة مناسبة من الصحة النفسية

( بأّنه "عملية يقصد منها مساعدة الطالب على اكتشاف إمكانياته 0222) ويعّرفه عبد الغفّار

  "المختلفة وتوجيهها إلى المجاالت التعليمية المناسبة مما يؤّدي إلى تحقيقها وحسن استثمارها

( بأّنه "مجموع الخدمات التي تقّدم للطلبة بهدف 82، ص. 0220وآخرون الحلبوسي )ويعّرفه 

دراك الظروف  مكانياتهم وميولهم ودوافعهم ومشاكلهم بصورة واقعية وا  مساعدتهم على إدراك قابلياتهم وا 

البيئية المختلفة والعمل على تحديد أهدافهم بالشكل الذي يتناسب مع اإلمكانيات الذاتية والظروف 
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واكتساب القدرة على حل المشكالت التي تواجههم وتحقيق حالة التوافق النفسي مع الذات  البيئية

 والتوافق االجتماعي مع اآلخرين بهدف التوصل إلى أقصى ما تسمح به إمكاناتهم من نمو وتطور". 

فإّنها ال تخلو في معظمها من  ،وكما يظهر من مجموع هذه التعريفات لإلرشاد المدرسي

ّنما هو المستهدف األول من مطلق  يلى أّن التلميذ ليس هو المسترشد األساساإلشارة إ فيها فحسب، وا 

ه مع إدماج كما أوردته فنطازي، عملية إرشاد مدرسي. وهذا ما أشار إليه تعريف القاموس الفرنسي

ربوية تيساهم في وضع الخطط ال فإّنه زهرانا في تعريف باإلرشاد المهني حين ربطه بسوق العمل. أمّ 

التي تنطلق من دراسة حاجات التلميذ، لتساهم بالتالي في حّل مشكالته المعّوقة لتكّيفه وتحصيله. وهذا 

ّيف معها، هما إلى البيئة وضرورة التكيمع إضافة إشارت ما تناوله تعريف كامل أيضًا وتعريف الحلبوسي

 تّيمابر عبد الجو  خفر كاملة الإليه وربطها من قبل األخير بمفهوم التوافق االجتماعي. وهو ما أشارت 

( بصورة أكثر وضوحًا بالتركيز على الحّيز االجتماعي للفرد ودوره فيه، 52، ص.5999أيضًا )

بتعبيرها أّنه "هو عملية مساعدة الفرد في فهم حاضره وا عداده لمستقبله بهدف وضعه في مكانه 

ى والتربوي والمهني واالجتماعي حت المناسب له وللمجتمع ومساعدته في تحقيق التوافق الشخصي

يحّقق الصحة النفسية والسعادة مع نفسه ومع اآلخرين. في المجتمع المحيط به".  أّما تعريف عبد 

 مية.أظهر توّجهًا نحو حصر اإلرشاد المدرسي بالخيارات التعلّ  الغفار فقد

ما سّمي بالنموذج  والتي تبّنت (,0554ASCA)أّما الجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين 

الوطني األميركي في اإلرشاد المدرسي، القائم على االهتمام بالتحصيل المدرسي عوضًا عن االهتمام 

بالصحة العقلية للتلميذ، فقد أوردت في سياق تعريفها بالمرشدين المدرسيين أّنهم هم أنفسهم الذين كان 

تلميذ في تحسين أدائه المدرسي يطلق عليهم في الماضي اسم الموّجهين وهم "يساعدون كل 

والشخصي والتطوير االجتماعي والتخطيط المهني في جميع المراحل الدراسية ما قبل الجامعية. وهم 

 .والكفاءة )المرشدون( على أعلى درجة من التدريب
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 ومما تقّدم من تعريفات لإلرشاد المدرسي يمكن استخالص النقاط اآلتية:

 هادفة تتسم بالدينامية والتفاعلية. اإلرشاد عملية علمية منّظمة 

  .تتطّلب ممارستها مؤهالت وكفاءة علمية ومهنية 

 .تأخذ البيئة والظروف المحيطة بعين االعتبار 

  .تعمل على إظهار جوانب القوة في الشخصية 

 .تدّرب التلميذ على تخّطي الصعوبات والمعّوقات 

  ًدرجة  مع نفسه ومع بيئته إلى أقصى تهدف إلى جعل التلميذ فردًا ناجحًا منتجًا متوافقا

 ممكنة.

وانطالقًا من هذه النقاط وتفاعل مفرداتها ودالالتها، يمكن استخالص صياغة مترابطة لتعريف 

اإلرشاد المدرسي تعريفًا؛ ينسجم مع التعريفات السابقة ويلتقي مع توّجهات الدراسة في آن معًا. وهو أّن 

 اإلرشاد:

ل على توظيف العلم في بناء استراتيجيات عقلية وتربوية تساعد تعم ،منّظمةعلمية عملية 

لبية تالتلميذ في الوصول إلى الحالة األمثل من التوافق واإلنتاجية، باستخدام قدراته بما يتالءم مع 

 حاجاته الذاتية من جهة، وظروف بيئته من جهة أخرى.

 أسس اإلرشاد

إنسانية كثيرة، تظهر بصماتها الواضحة في يستمّد اإلرشاد جذوره ومبادئه وأسسه من علوم 

مختلف جوانب اإلرشاد النظرية منها والتطبيقية. وهذا ما تشير إليه أدبيات هذا االختصاص وما 

ادي ش"كما أوردت لجنة التعريف في شعبة علم النفس اإلر تصّرح به المرجعيات العالمية المختصة. 

األسس الثالثة التي قام عليها اإلرشاد ( 0222،باة ونيازي أبو ع)نقاًل عن  برابطة علم النفس األميركية
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أّما حّناش ومحمد  ."وعلم النفس العالجي ،وحركة القياس النفسي ،النفسي وهي التوجيه المهني

( فقد ذكرا أيضًا في سياق تعداد أسس اإلرشاد، تأّثره بالعلوم اإلنسانية المتنّوعة التي 12، ص.0255)

نها جذوره؛ ومنها علم النفس وعلم االجتماع والفلسفة وعلم الحضارات وعلم استند إليها واستمّد م

االقتصاد وغيرها، وقيامه على أسس ومبادئ تلتقي معها تتعّلق بطبيعة اإلنسان وحاجاته من جهة، 

وبطبيعة اإلرشاد كعلم واختصاص من جهة ثانية. وهذه األسس والمبادئ " تكّون في مجموعها فلسفة 

رشاد{ بحيث يمكن أن تصبح دستورًا فلسفيًا واجتماعيًا وفنيًا وأخالقيًا للقائمين بخدمات التوجيه}اإل

 .(90، ص. 0222)البيبي،  اد النفسي"التوجيه واإلرش

هي:  ،وانطالقًا مّما تقّدم فقد عمد كثيرون إلى تصنيف هذه األسس في أربعة عناوين رئيسة

 التربوية، واألسس النفسية.  األسس الفلسفية، واألسس االجتماعية، واألسس

( عنوان األسس العامة، ضّمنته مجموعة من األسس 0255) فنطازي كريمة وقد أضافت إليها 

مكانية التنبؤ به،  التي يمكن صياغتها مجملة باآلتي: طبيعة السلوك اإلنساني بين الثبات والمرونة وا 

 في تقرير المصير وفي طلب اإلرشادوسمات السلوك اإلنساني بين الفردي واالجتماعي، وحق الفرد 

 واالستعداد له.

ها تناوال في ؛فقد أضافا أسسًا تعود إلى عوامل اقتصادية( 12، ص. 0255أّما حّناش ومحّمد )

الظروف االقتصادية التي أّدت إلى ظهور اإلرشاد بمفهومه الحديث بعد توّسع فلسفة التربية وربطها 

أّنه استثمار في العنصر البشري ووسيلة إلعداد اليد العاملة وظهور  "والنظر إلى التعليم على ،بالتنمية

 أفكار ومفاهيم في مجال التكوين المهني، مثل مفهوم التأهيل ومفهوم الكفاءة..." 

يقوم "( فقد عّدد أنواع األسس التي قام عليها اإلرشاد بصورة مجملة بقوله 0222) أّما الفسفوس

فية تتعلق بطبيعة اإلنسان وأخالقيات اإلرشاد وعلى أسس نفسية التوجيه واإلرشاد على أسس فلس
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وتربوية تتعّلق بالفروق الفردية والفروق بين الجنسين ومطالب النمو، وعلى أسس اجتماعية تتعّلق 

 ."بالفرد والجماعة ومصادر المجتمع...

 اآلتي:وعلى أساس أخذ المالحظات اآلنفة الذكر باالعتبار، يمكن إيجاز أسس اإلرشاد ب

 األسس الفلسفية ومنها:

فهم طبيعة اإلنسان وطبيعة حاجاته وهواجسه واتجاهاته الوجودية وأنماط تفكيره.  وهذا ما 

عملت ألجله النظريات الفلسفية والنفسية واالجتماعية على اختالفها )السلوكية، التحليل النفسي، 

 المجال، الذات، وغيرها(.

 األسس النفسية والتربوية ومنها:

الفروق الفردية، والفروق بين الجنسين، والفروق في الفرد الواحد، ومطالب النمو للمراحل 

 العمرية المختلفة.

 األسس االجتماعية ومنها:

االهتمام بالفرد بصفته عضوًا في جماعة، وااللتفات إلى تغّير أدواره بتعّدد الجماعات التي 

( في هذا المجال 0222) ، وغيرها(. وقد أشار زهرانيتفاعل فيها )التلميذ، المواطن، االبن، الالعب

 إلى أهمية الجماعة المرجعية، التي ينتمي إليها الفرد ويرجع إلى معاييرها وقيمها في تقييم سلوكه. 

 والتي سيتّم تناولها في سياق التعريف ،وقد أدرجت أخالقيات مهنة اإلرشاد كأحد أسس اإلرشاد

والمعايير األخالقية التي وضعتها لممارسة المهنة.   (ASCA) ينلمدرسيا للمرشدينبالجمعية األميركية 

(: تحّمل المسؤولية، والكفاءة، وااللتزام بمعايير وتشريعات 0222) ومن أبرزها كما أوردها زهران

تقان استخدام فنيات التشخيص والتقويم، وتوّفر العالقات المهنية الصحية بين العاملين،  المهنة، وا 

 راء البحوث المشتركة مع اآلخرين، وغيرها. وضرورة إج
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 أهداف اإلرشاد

من خالل قراءة متأنية لبعض تعريفات اإلرشاد، يمكن استخالص أهدافه أو بعض أهدافه على 

 أحمد كامل سهيراألقل. كذلك تقوم بعض التعريفات بتناوله أصاًل من هذا الجانب بالذات، كما فعلت 

تبرت "بأّنه يهدف إلى مساعدة الفرد وتشجيعه لكي يعرف نفسه، ( في معرض تعريفها حين اع0222)

ويفهم ذاته، ويدرس شخصيته بجوانبها المختلفة )الجسمية والعقلية واالنفعالية( ويفهم خبراته، ويحّدد 

مشكالته وحاجاته، ويعرف الفرص المتاحة له، وأن يستخدم وينمي إمكانياته بذكاء إلى أقصى درجة 

ته في ضوء معرفته بنفسه باإلضافة إلى التعليم والتدريب الخاص الذي يحصل ممكنة، ويحل مشكال

عليه عن طريق المرشدين والمربين والوالدين، في مراكز التوجيه واإلرشاد وفي المدارس وفي األسرة 

 "... 

واألهداف المذكورة في هذا التعريف من المساعدة في معرفة النفس، وفهم الذات والخبرات، 

المشكالت والحاجات، وتعّرف الفرص المتاحة، واستخدام اإلمكانيات بذكاء، واكتساب وتحديد 

المهارات، هي أهداف تصب جميعها في خانة أهداف أشمل؛ مثل تحقيق الذات وتحقيق النمو 

المتكامل، وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي؛ وهي بالتالي أهداف متغّيرة تبعًا لتغّير الحالة في 

( اسم األهداف الخاصة؛ في حين اعتبر أّن 5991)اإلرشادية. وقد أطلق عليها الشناوي العملية 

 األهداف العامة هي تلك التي ترمي إلى إحداث التغيرات في حياة المسترشد. 

وقد صّنفت أهداف اإلرشاد المدرسي بطرق مختلفة تبعًا للمعايير أو للمستويات. وقد أشار 

لى "أّن لإلرشاد النفسي ثالثة أنواع من األهداف هي على التوالي ( إ59، ص. 5999راشد السهل )

نمائية ووقائية وعالجية". واعتبر أّن لكّل نوع منها أهدافًا خاصة، إذ تابع مفّصاًل ذلك بالقول "فالنمائية 

تعمل على توفير أفضل السبل لتحقيق النمو المتكامل، والوقائية تعمل على منع ظهور المشكالت، 
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جية تتضّمن تقديم استشارات نفسية أو اجتماعية أو دراسية وتقديم المساعدة لحّل المشكالت والعال

 .وتحسين الصحة النفسية"

( فقد عّددت أربعة أهداف لإلرشاد المدرسي، رتبتها بحسب 0255فنطازي )كريمة أّما 

، وتحقيق فق الشخصياألولوية. ويمكن تعدادها بإيجاز على الشكل اآلتي: تحقيق الذات، وتحقيق التوا

 الصحة النفسية، وتحسين العملية التربوية. 

( فقد استندا في تحديد أهداف اإلرشاد إلى تعريف اإلرشاد 0252أّما الببالوي وعبد الحميد )

أوردا في كتابهما بحسب ما  الصادر عن "رابطة علم النفس األميركية لإلرشاد النفسي المدرسي"

 يمكن إيجازها باآلتي: التيو )اإلرشاد النفسي المدرسي( 

  تنمية المهارات الذاتية واالجتماعية التي تساعد التلميذ على الموازنة بين مواجهة

 المواقف الضاغطة وحسن التواصل االجتماعي مع المحيط.

  تنمية القدرة على الضبط الذاتي، وتعديل السوك، أو تغييره بما يتالءم مع جوهر

 التكّيف. 

 ل المشكالت واتخاذ القرارات. تنمية القدرة على ح 

( في معرض حديثه عن أهداف اإلرشاد أّن 22، ص.0222الزعبي )الصمادي و ومما ذكره 

من بين أهداف اإلرشاد العمل على تغيير سلوك الفرد بما يخدم تنمية قدراته على اإلنتاج من جهة، 

  والتكيف مع ظروف البيئة التي يعيش فيها من جهة أخرى.

فهي  ،(,0555ASCA)المدرسيين  يناألميركية للمرشد الجمعيةاإلرشاد كما حّددتها أّما أهداف 

أهداف ذات توّجه عملي تطبيقي ألّنها تعتمد على المحّصلة المتوّقعة من اإلرشاد المدرسي، وكما 

تتضح من نواتج اإلرشاد المدرسي في تنمية الطالب والطالبات في المجاالت الثالثة: التنمية 
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 وبهذا المعنى فإّن كل عملية إرشادية .االجتماعية-ية، والتنمية المهنية، والتنمية الشخصيةاألكاديم

 معنية بتحديد أهدافها العملية المباشرة، والتي ال بّد من أّنها تنتمي إلى أحد هذه المجاالت الثالثة. 

تشابه تداخل والوفي قراءة تحليلية لما تقّدم من تحديد لألهداف من منطلقات متعّددة، يظهر ال

( فصّنف األهداف في 0222) الزعبيالصمادي و فقد اعتمد البعض طريقة التعميم ك ؛فيما بينها

بينما اعتمد آخرون طريقة التفصيل فعّدد أهدافًا كثيرة يمكن إدراجها في مجال  ،مجاالت أو أنواع رئيسة

(، تلتقي مع 0222) أحمد ملكاسهير واحد أو ضمن نوع واحد. وال شّك أّن األهداف التي عّددتها 

(؛ فمعرفة النفس وفهم الذات ودرس الشخصية بجوانبها 0255) فنطازي كريمة األهداف التي حّددتها 

المتعّددة )الجسمية والعقلية واالنفعالية( عند األولى، هي نفسها تحقيق الذات عند الثانية. وكذلك القدرة 

متاحة، تعّبر جميعها عن تحقيق التوافق الشخصي، على تحديد الحاجات والمشكالت ومعرفة الفرص ال

أّما القدرة على استخدام اإلمكانيات بذكاء وحل المشكالت والتعليم والتدريب، فهي تعبير واضح عن 

تحّقق الصحة النفسية وتحّسن العملية التعّلمية أو كما أسمتها فنطازي التربوية؛ في إشارة واضحة منها 

 باطه بالعملية التربوية.إلى اإلرشاد المدرسي وارت

وهذا يتفق أيضًا مع األهداف التي حّددها الببالوي وعبد الحميد؛ فتنمية المهارات الذاتية 

واالجتماعية تؤّدي إلى تحقيق الذات، وتنمية القدرة على الضبط تؤّدي إلى تحقيق التوافق، واكتساب 

طة ية وحصول التعّلم. أّما تصنيف الرابمهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات هو ترجمة للصحة النفس

األميركية، فقد عمد إلى وضع كل هذه األهداف وغيرها من األهداف التفصيلية التي يمكن استنباطها 

من العملية اإلرشادية، في عناوين ثالث عامة تنضوي تحتها جميع األهداف؛ ألّن كل ما يمكن تعداده 

ّما -التنمية الشخصية في هذا المجال، سيصب حتمًا إّما في مجال ّما التنمية المهنية، وا  االجتماعية، وا 

التنمية األكاديمية. وهذا التصنيف المدروس يجعل من إمكانية توظيف اإلرشاد بما يخدم الحاجات 
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التنموية االجتماعية والمهنية واألكاديمية وحتى الشخصية لكل مجتمع من المجتمعات على حدة، قائمة 

 وممكنة.

  اإلرشاد عوامل نشوء

عوامل نشؤ اإلرشاد أو مبررات اإلرشاد أو مبررات الحاجة إلى اإلرشاد، كلها تسميات للتعبير 

عن الظروف التي سبقت ورافقت ظهور اإلرشاد، وجعلت منه حاجة ملّحة ال بّد من االستجابة لها 

جة الفرد الملّحة ( بقوله أّن الحاجة اإلرشادية "هي حا0250وتلبيتها. ويعّبر عن ذلك جمل الليل )

شباعها. وهذه الحاجة مطلب في جانب من جوانب حياة  والمحبطة والتي يرى ضرورة التعبير عنها وا 

الفرد ونشاطه، يتم التعبير عنها من قبل صاحبها، ويقوم المرشد النفسي أو من يقوم بدوره في المؤسسة 

لجمع  ائل اإلرشادية من طرق بمساعدة الفرد على إشباعها بواسطة البرامج اإلرشادية أو الوس

 المعلومات أو طرق عالجية".

انطالقًا من اإلرشاد  (Kaufman, 1972)كوفمان روجر ا الحاجات اإلرشادية فقد عّرفها أمّ 

المدرسي وحاجات التلميذ بالتحديد، بصورة موجزة ومعّبرة عن كل ما يمكن أن يواجه التلميذ من 

ينتج لدى الطلبة عن التناقض بين ما هو موجود وما  فهي: "كل ما ،صعوبات وتحديات ومشكالت

  يجب أن يكون".

أيضًا بأّن الحاجة لإلرشاد  (Patterson,1996) باترسون سيسيل تعبير  وردوفي السياق ذاته 

تظهر نتيجة وجود تناقض؛ "وهذا التناقض يشير إلى عدم االنسجام والتناغم بين الذات والخبرة، أو 

ا يدركها الفرد وبين الخبرة الواقعية له.  وذلك التناقض المصحوب بالقلق التناقض بين الذات كم

 ."واالرتباك الداخلي والحزن والضيق الناتج عن صراع بين الواقع وبين دوافع أو رغبات تحقيق الذات
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وال بّد من اإلشارة هنا قبل االستغراق في الحديث عن عوامل نشوء اإلرشاد، إلى أّن األخير 

 كاستجابة وظيفية-وتحديدًا في أميركا كما يذكر معظم المؤرخين-الغربيان العالم نشأ في أحض

ية القرن التاسع عشر وعلى أصداء الثورة الصناع منتصفلمتطلبات مجتمعاته، والتي كانت تشهد منذ 

لى الذمتالحقة الكبرى، تطورات وتبّدالت وجودية  لى الحياة وا  ت ا)تغّير النظرة الفلسفية إلى الدين وا 

لى العائلة وغير ذلك( تركت آثارها على جميع الصعد وفي مختلف الميادين، وال سّيما ميدان  ،وا 

العمل. وهذا أمر يجعل من الصعب الفصل في الحديث بين عوامل النشأة، والنشأة بحد ذاتها منزوعة 

المتسارعة  غيراتمن سياقاتها التاريخية؛ إذ كانت األخيرة بمراحل تطورها تحاكي في حركتها حركة الت

( في كتابهما 9، ص.0222الحاصلة في هذه المجتمعات. وهذا ما أشار إليه أبو عباة ونيازي )

استجابة  counseling psychology"اإلرشاد النفسي واالجتماعي" بالقول "لقد نشأ اإلرشاد النفسي 

ك للوفاء من هذا القرن وذللحاجة شعر بها المجتمع األمريكي وذلك في عقدي العشرينيات والثالثينيات 

بحاجة المجتمع الماّسة لإلرشاد المهني بطريقة علمية منّظمة وفق استعداد األفراد وقدراتهم ووضع 

. من هنا سوف نالحظ تطابق تدّرج مسار هذه العوامل مع "الرجل المناسب في المكان المناسب

 السياقات التاريخية لتلك المجتمعات.

وامل التي اعتبرت مهمة في هذا المجال، والتي يمكن تلخيصها ولقد تكّرر ذكر بعض الع

 باآلتي:

  التقّدم التكنولوجي والتغيرات االجتماعية الناشئة عنه مثل تغّير المفاهيم نحو الذات

الذي أّدى بدوره إلى تغّير النظم المهنية والتربوية. وهذا ما أيده الداهري و والمجتمع، 

إلى اإلرشاد حين أشار إلى سرعة التغير الحاصل ( في تبرير الحاجة 1، ص.0222)

في مختلف المجاالت، ال سّيما التكنولوجي منها؛ والذي زاد بدوره من تعقيدات الحياة، 
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مما استوجب إعداد الكوادر العلمية التي تعمل على مواكبة التطورات ومواجهة 

 التداعيات. 

 ات ايد ظاهرة استهالك الكماليتز إضافة إلى  ،الصراعات الطبقية والعنصرية والعرقية

التي أوجدت صراعًا فيما بين الرغبات واإلمكانيات، كلها أمور جعلت من القلق سمة 

 للعصر.

  التغّيرات األسرية الناتجة عن تغّير ظروف الحياة، واضطرار األم للعمل ألقى بمهمة

ا ذكره مع مالتربية والتوجيه على عاتق المدرسة والمؤسسات االجتماعية. ويلتقي هذا 

( أيضًا "إّن مراحل النمو العمرية والتغيرات االنتقالية، والتغيرات 0222) الفسفوس

األسرية وتعّدد مصادر المعرفة والتخّصصات العلمية، وتطّور مفهوم التعليم 

ومناهجه...كل ذلك أّدى إلى بروز الحاجة إلى التوجيه واإلرشاد، كما أّن هذا التغّير 

التجاهات أظهر أهمية التوجيه واإلرشاد في المدرسة على وجه في بعض األفكار وا

 ".الخصوص

  تنامي الوعي بمتطلبات النمو للمراحل العمرية المختلفة، والفروق الفردية، والفروق بين

 الجنسين، والفروق المزاجية عند الشخص الواحد.

 لها العلم نظمة بجعزيادة أعداد المقبلين على التعّلم نتيجة التسهيالت التي أقّرتها األ

متاحًا للجميع وجعله إلزاميًا في بعض الدول، أّدى إلى تمازج الطبقات االجتماعية 

المتنّوعة والمتباينة، والذي أّدى بدوره إلى تظهير الفروق الفردية وانتشار المشكالت 

المدرسية على أشكالها؛ واستدعى تدّخل اإلرشاد لمعالجتها ومساعدة التلميذ من خالل 

فى طالل مصطمية وعيه وقدراته ومهاراته على تخّطيها. وهذا ينسجم مع ما أورده تن

( في سياق تعداده سمات الفرد المستجيب لمتطّلبات التقّدم والنمو بنجاح بقوله 0255)
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دراك، ومرونة، " وتتحّدد أهمية هذا اإلنسان وتنميته بالمقدار الذي يحوزه من وعي، وا 

قدرات، وغيرها. فهذه السمات والخصائص تحّدد مقدار وجدية، واهتمام ومهارات، و 

االستجابة للمتغيرات المادية في حسن االستخدام والنجاح وتحقيق األهداف في التقّدم 

 والنمو واالزدهار"

( فقد عّددت إضافة إلى عامل التطورات التكنولوجية، بعض 0255) فنطازي كريمة أّما 

تي تستدعي اإلرشاد في أّي مجتمع من المجتمعات. والتي يمكن العوامل اإلضافية العامة والمجملة ال

 إيجازها باآلتي:

  فترات االنتقال بجميع أشكالها؛ العمرية والوظيفية التي تستلزم اإلعداد منعًا لحدوث

 الصراعات واإلحباطات.

  مشكالت المدرسة الحديثة التي ظهرت نتيجة تبّني التربية لفلسفات جديدة وسياسات

 ّكز على المتعلم أكثر من المادة التعليمية. تعليم تر 

أيضًا في سياق توصيفه للواقع التربوي بأّنه "لما  (0229) الخميسيسالمة وهذا ما رّكز عليه 

كان التغير المتسارع في شتى ميادين الحياة هو خاصية أصيلة من خصائص هذا العصر، فإّن هذا 

ّير ظام التربوي ووظائفه حتى يستجيب لمتطلبات تغالتغير يستوجب مرونة وديناميكية في بنية الن

-القيةوال سّيما على مستوى القيم والضوابط األخ-العصر. والتوّترات والهواجس التي قد يجلبها التغّير

  وال يمكن االستجابة له والتفاعل معه بغير مظّلة قيمية توّفرها فلسفة التربية"

مل التي ساهمت في نشوء الخدمات اإلرشادية على ( فقد عّددا العوا0255) أّما حّناش ومحمد

أنواعها األكاديمية والمهنية من منظور تربوّي صرف من دون التطّرق ألّي عوامل أخرى. وهي على 

 التوالي:

 .تطّور المعرفة وتعّدد فروعها وانعكاس هذا التطور على المناهج التربوية 
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  مو. كشف خصائص ومتطلبات النتطور النظريات التربوية والنفسية التي تعمل على

والتي مّهدت بدورها لإلرشاد سبل معالجة مشكالت سوء التكيف المدرسي، الناتج عن 

 توحيد البرامج والطرق من دون مراعاة للفروق الفردية بين التالميذ.

 غرافي وتزايد أعداد المقبلين على طلب العلم الذي فرض ضرورة الضبط و النمو الديم

 باتساع نطاق الفروق الفردية بين حشود التالميذ. والتحّكم المستمر

فقد تناوال هذه األسس جميعها وأضافا إليها أسسًا عصبية  ،(91، ص. 5999أّما الفرخ وتّيم )

اض جّراء من أعراض وأمر عنها فسيولوجية تتعّلق بالطبيعة الوظيفية ألجهزة جسم اإلنسان، وما ينتج 

 تتحّكم بحالة الفرد االنفعالية والنفسية. والتي  ،منهاالخلل الوظيفي الذي يصيب كاًل 

وخالصة القول في هذا السياق أّن الحديث عن عوامل نشوء اإلرشاد يمكن تناوله من زاويتين 

اثنتين؛ األولى، زاوية تعداد مبررات الحاجة التي أّدت إلى نشأته الفعلية استجابة لمتطّلباتها؛ وهذا يعني 

داد المبّررات والثانية، زاوية تع الغربية.يخي المعّبر عن حركة تطّور المجتمعات تناولها في سياقها التار 

والعوامل الواقعية التي قد تظهر في أي مجتمع من المجتمعات نتيجة التغّيرات والتطّورات، وتؤّدي 

بالتالي إلى ظهور المشكالت في مختلف الميادين؛ مما يستدعي التدّخل والمعالجة بما يتالءم مع 

 المنظومة القيمية والحاجات الفعلية المنسجمة مع واقع كل مجتمع منها على حدة.

 نشأة اإلرشاد

إذا كان ال بّد من الدقة والموضوعية في تناول الموضوعات العلمية، فإّنه من صلب الدقة 

ة يوالموضوعية الحديث عن تاريخ طويل ممتد لإلرشاد في الحياة اإلنسانية، امتداد الحياة اإلنسان

اإلنسان االجتماعية؛ ألّن طبيعة تكّون المجتمعات تفرض تشّكل  نفسها؛ وهو أمر فرضته حاجات

هذا ينسجم ها. و التزامًا بقيمها ومراعاة لمعايير منظومة قيمية أخالقية تستدعي من الفرد المنتمي إليها 
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بالموروث  رتبطةقديمة مبأّن فكرة التوجيه هي فكرة  ((krause,1998, p.110 كروس مع ما أورده

حركة األديان بمجملها حركة إرشادية، وكذلك الفلسفة واألدب الهادف والتربية. وال شّك بأّن التربوي. 

منحهم تمن منطلق األهلية التي  ،وكان يقوم بممارسة اإلرشاد والتوجيه أهل العلم والمعرفة والحكمة

 ي القديم باألقوال والحكم الداّلة، والتي ليستإياها أدوارهم االجتماعية. ويزخر اإلنتاج المعرفي والدين

ويكفي هنا االستشهاد ببعض أقوال الغزالي، ألّنها تحمل في مضامينها ليس  ؛الدراسة بوارد إحصائها

ّنما  مقّدمات اإلرشاد المدرسي نفسه، إذ يقول "يجب االستدالل على االستدالل على اإلرشاد فحسب، وا 

مات ّلمه على قدر فهم التلميذ فال يلّقنه فينّفره وال يربكه بكثرة المعلو على المعّلم أن يقتصر فيما يع

اّل وقع  فتلتبس عليه األمور" وأيضًا "كل لكل تلميذ بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى ينتفع بك وا 

هذين القولين إشارة واضحة إلى أبرز  (. وفي005 .، ص5992 الحفني،" )اإلنكار لتفاوت المعيار

التي يقوم عليها اإلرشاد المدرسي من حيث األخذ بعين االعتبار قدرات التلميذ من جهة،  األسس

والفروق الفردية بين التالميذ من جهة أخرى. إال أّن هذا اإلرشاد لم يكن مستندًا إلى علم أو 

 اختصاص، ولم يكن خاضعًا في ممارسته ألساليب أو معايير محّددة. وهو ما أشار إليه الفسفوس

أّن هذه  إال"( بتوصيفه للممارسات اإلرشادية السابقة لعلم اإلرشاد مستدركًا بالقول: 0ص. ،0222)

المسألة كانت تأخذ شكل التوجيه فقط، دون الدخول في عالقة تفاعلية بين الموّجه والفرد المحتاج إلى 

لية حاح الحاجة إلى عمتوجيه، كما أّن التوجيه غير كاف لمساعدة الفرد في تحقيق ذاته مما زاد من إل

 او أّما النشأة كعلم واختصاص فقد أرجعها كثيرون إلى مطلع القرن العشرين، وأرجع ...."النفسياإلرشاد 

 جذورها إلى منتصف القرن التاسع عشر أو مطلعه.

ذا كانت المصادر تتوافق فيما بينها على أّن دول أوروبا الغربية والواليات المتحدة األميركية،  وا 

ال  ّنهافإ ،لدول التي شهدت مقّدمات وتطّورات النشأة من ضمن حركة علمية تراكمية مشتركةهي ا

تتوافق كليًا من حيث ترتيبها لمحطات هذا التراكم. إال أّن اإلضاءة على بعض المصادر العلمية قد 
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إلرشاد ا أجمعت على حداثةقد أّنها  و خصوصًا  ،تشّكل نبذة تاريخية عن نشأة اإلرشاد وحركة تطّوره

المدرسي كعلم واختصاص، وعلى أّن مقّدمات نشأته تعود إلى الفترة الممتدة ما بين مطلع القرن التاسع 

 ،ومطلع القرن العشرين كحد أقصى، وأّن بداياته كانت باإلرشاد المهني كممارسة ،عشر كحد أدنى

بأّن جذور  ،(0222) وبخليط من العلوم كإطار نظري؛ وهذا ينسجم مع ما ذكره أبو عباة ونيازي 

اإلرشاد تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وأّن أول ذكر لإلرشاد بمعناه الحديث يعود إلى العام 

على أبواب انعقاد  5915، وأّن أول ظهور لمصطلح علم النفس اإلرشادي كان في العام 5925

شاد في ون هان رئيس شعبة اإلر لتيالمؤتمر السنوي للرابطة األميركية لعلم النفس، والذي قّدم خالله م

الرابطة، مداخلة أّكد فيها على استقاللية اإلرشاد النفسي كعلم يهتم بالمسترشدين وليس بالمرضى 

النفسيين، إضافة إلى عرض بعض المعايير التي يعمل المرشدون في ضوئها ، ومن أبرزها أّن المرشد 

نسانية في المجاالت التربوية والمهنية من أكثر المهنيين مهارة في تقدير وتقويم السمات اإل

( أيضًا ما ينسجم مع ما كتبه أبو عباة 02-05، ص. 0250واالجتماعية.  وقد أورد الزغلول )

كنتيجة لتطّور  5812-5822يمكن تتّبع ظهور علم النفس التربوي في الفترة الواقعة بين "ونيازي بأّنه 

ن ميادين أخرى كعلم الفسيولوجيا والطب والفلك". كما علم النفس العام ولمساهمات واكتشافات جاءت م

 يمكن إيجازه باآلتي:-كما أسماه-أّنه قّدم سردًا مجماًل لتاريخ علم النفس التربوي 

دخول علم النفس التربوي إلى بعض الجامعات األميركية من ضمن مساقات إعداد المعلمين 

م التربية من منظور علم النفس وانتشار مؤلفاته ه المؤلفين إلى تناولعلى أسس علمية منّظمة. وتوج  

منذ نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين؛ من أمثال هوبكنز وبالدون ودكستر وجارلك 

ي. ة بنشر األبحاث في مجال علم النفس التربو ّص خّص توثورنديك وغيرهم. وظهور الدوريات العلمية الم

 ,Charles)بدأت حركة فصل علم النفس التربوي عن التربية  ومع حلول عشرينيات القرن العشرين

من خالل إنشاء أقسام مستقّلة له في عدد من الجامعات. وقد عمد جونز إلى تحديد بعض  (0557
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التربوي العمل فيها؛ مثل المؤسسات التربوية ومراكز البحث النفس الحقول التي يمكن للمختص بعلم 

، 0255) وزكريا محّمد حّناشفضيلة  تلمسّلحة وغيرها. وقد أّكدوالمحطات اإلعالمية والقوات ا

لى بدئها باإلر  ،إلى تطّورها عبر مراحل زمنية متعّددة اوأشار  ،( أيضًا على حداثة النشأة20ص. شاد وا 

: "يعتبر اإلرشاد حديث النشأة. فقد ظهر أواًل مرتبطًا بالتوجيه المهني في أوائل القرن ماالمهني بقوله

، وقد أريد به وضع اإلنسان المناسب في المكان المناسب. ولكنه ازدهر في الثالثينات من العشرين

 القرن المنصرم وال زالت مفاهيمه تتغير إلى يومنا هذا".

 ة تاريخ اإلرشاد،كثيرون أيضًا إلى بدايكما  (5982) مرسيسيد عبد الحميد وقد أشار 

( الذي دعا "...إلى اتباع 5819-5929)( frank Parsons)بارسونز باإلرشاد المهني مع فرانك 

لى إدخاله في المدارس العامة، باعتبار أّن من وظائفه إعداد  أساليب معينة في التوجيه المهني، وا 

  .الشباب للحياة المهنية، وتوجيههم إلى المهن المالئمة لهم"

ر بارسونز ظهرت ( واعتبرت أّن أفكا51، ص. 0255وهذا ما ذكرته أيضًا طيبة عبد السالم )

وفطيم وحسين،  القاضي)كّرره كذلك . و 5929في كتابه الشهير "اختيار المهنة" الذي نشر في العام 

مرحلة  هي: ،أّن حركة تطّور التوجيه واإلرشاد المهني مّرت أيضًا بمراحلين معتبر  ،(51ص.، 0220

ومرحلة  ،نة ومواصفات الفردالتركيز على التوجيه المهني انطالقًا من التوفيق بين مواصفات المه

 ،التركيز على التوجيه المدرسي انطالقًا من تعّرف الفوارق بين ما يتلّقاه التلميذ نظريًا وما يواجه عملياً 

 ومرحلة التركيز على التوافق والصحة النفسية لدى المتعّلم من خالل االهتمام بشخصيته ككل.

 ا أّن تباشير ظهورتان اعتبر تالل (0252)بغداديخيرة شوشان و مع زهرة أيضًا هذا كّرر تو 

ومع حلول منتصفه كان قد انتشر في كافة أنحاء أميركا  ،بدأت مع مطلع القرن العشرين اإلرشاد

الحلبوسي )وقد اعتبر وأّنه بدأ مهنيًا وصار مدرسيًا مع تطور المجتمع وتغّير أنظمة التعليم.  ،وأوروبا

للكشف عن 5921ي قام بها ألفرد بينيه في فرنسا في العام ( أّن الدراسات الت59، ص.0220وآخرون 
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أسباب التأخر الدراسي، والتي انتهت بوضع اختبار الذكاء الشهير، هي من المحطات المهمة في 

 تاريخ اإلرشاد المدرسي. 

( بعد أن ذكرت أّن اإلرشاد المهني شّكل قّوة دافعة لإلرشاد 0252السبعاوي )هناء وقد عّددت 

نشر  والتي يمكن إيجازها بما يلي: تهبعض المحطات التي اعتبرتها مهمة في تشكيل هوي التربوي،

اعتبر فيها أّن مهمة اإلرشاد  5959كيلي رسالة حول اإلرشاد التربوي في جامعة كولومبيا في العام 

ي نشر قانون أسيتيه الذي ساهم ف 5959وفي  ،هي مساعدة الطالب على اختيار الدراسة المالئمة له

 ،اعتمدت إنكلترا اإلرشاد رسميًا في مدارسها 5905تطوير التوجيه المهني في المدارس، وفي العام 

 وبالتزامن كان اإلرشاد المهني في السويد يوّجه اهتمامه إلى الطالب األحداث. 

والقول إّن ظهور اإلرشاد في خمسينيات القرن العشرين، وأّن بداية تشّكل هويته في الستينيات 

، 0255) وزكريا محّمد حّناشفضيلة ًا للتطّورات الحاصلة، ينسجم مع ما ذكرته وأشارت إليه تبع

نهاية  ليعرف ،( بالقول إّنه "عرف حقل التوجيه واإلرشاد المدرسي عند ظهوره تطورًا بطيئاً 52ص.

جتماعية الالستينيات في اآلونة األخيرة قفزة سريعة ونوعية تبعًا لتطور الحياة في مختلف مظاهرها ا

إلى سبعينيات القرن العشرين باعتبارها مرحلة  (0222) واالقتصادية والسياسية". وقد أشار الفسفوس

اعتبر اإلرشاد والتوجيه النفسي عملية اتخاذ  5922تاريخية شهدت االعتراف به كعلم بقوله: "وفي عام 

 أصبحت االتجاهات نحو برامجالقرار بهدف التقليل من قلق الطالب، ثّم تطّور المفهوم بعد ذلك و 

 محّمدو  حّناش وقد شرحت .التوجيه واإلرشاد النفسي أكثر إيجابية وأخذ مكانته كعلم معترف به"

لى "فقد كان للدعوى إ ظروف تطّور النظرة إلى اإلرشاد في الميدان التربوي بقولها: أيضاً ( 0255)

 التي دعا إليها األخصائيون في علم النفسالوقاية من األمراض النفسية، والعناية بالصحة النفسية، 

والتحليل النفسي، صدى كبير، أّدى إلى تطوير أنظار المربين للتوجيه في المؤسسات 

"أّن مسألة التكّيف مسألة  ( (Adjadji & Saussois,1977التربوية..."واعتبرت في هذا الصدد بحسب
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ضرورة إعادة النظر في العالقات التربوية  حديثة العهد في المؤسسة التربوية وأّن ظهورها أّدى إلى

 داخل المؤسسة التربوية، ال سّيما عالقة المدّرس بالتلميذ...".

( في كتابهما اإلرشاد النفسي واالجتماعي عرضًا موجزًا 0222) وقد قّدم أبو عباة ونيازي 

 رشاد المهني فياعتبرا فيه أّن حاجة المجتمع األميركي إلى اإل ،لتاريخ تطّور اإلرشاد المدرسي

ي، أّدتا بشكل أساسي إلى نشأة اإلرشاد المدرس ،عشرينيات القرن العشرين ونشاط حركة القياس النفسي

 ،لروجرز 5990ثّم لتشهد فيما بعد أربعينيات القرن صدور كتاب "اإلرشاد والعالج النفسي" في العام 

هود ج. وفي خمسينيات القرن، أثمرت جالذي أّدى بنشره إلى توجيه االهتمام الكبير نحو أساليب العال

بياجيه في علم نفس النمو تحديد وظيفة اإلرشاد النفسي على ضوء تحديد حاجات النمو لكل مرحلة 

 عمرية، بأّنه مساعدة الفرد على تحقيق مطالب كل مرحلة لينتقل بنجاح إلى المرحلة التي تليها.

رزة في تاريخ اإلرشاد التربوي (. بعض المحطات البا01، ص. 0229وقد ذكر الخطيب )

 منها:

  تأسيس أول مركز لعالج المتأخرين دراسيًا في والية بنسلفانيا األميركية في العام

5891. 

  5952انعقاد أول مؤتمر لإلرشاد في بوسطن في العام. 

  5950تأسيس أول قسم لإلرشاد في جامعة هارفرد في العام. 

 في الواليات المتحدة األميركية في العام  تأسيس الرابطة القومية للتوجيه المهني

5952 . 

  والتي أّدت 5915تأسيس الرابطة األميركية للتوجيه والخدمات الشخصية في العام ،

 دورًا في توسيع ونشر برامج اإلرشاد في المدارس.
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( أّن فترة ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ساهمت في 29. ، ص0222)البيبي واعتبرت 

 إلرشاد كعلم واختصاص "يهدف إلى زيادة فعالية الفرد والجماعة في إطار إنمائي". تظهير ا

مما تقّدم يمكن صياغة بعض النقاط الموجزة التي تضيء على المحطات الممهدة لنشأة 

 اإلرشاد المدرسي على الشكل اآلتي:

 شر.ع تراكم المعارف واألبحاث والنشاطات العلمية المتنوعة منذ مطلع القرن التاسع 

 دخاله إلى المدارس  ومن رواده بارسونز وأسيتيه. ؛تطّور حركة اإلرشاد المهني وا 

 نيه.ومن رّوادها ألفرد بي ؛تطّور حركة القياس النفسي، واإلضاءة على الفروق الفردية 

 من  ؛مساهمة علم نفس النمو من خالل اإلضاءة على مطالب النمو للمراحل العمرية

 رّواده بياجيه.

 من رّوادها هوبكنز وبالدون  ؛ركة التأليف التربوي من منظور نفسيازدهار ح

 وغيرهما.

 .ظهور الدوريات العلمية المختصة بنشر أبحاث علم النفس التربوي 

 .دخول اإلرشاد التربوي تدريجيًا إلى الجامعات من ضمن مساقات إعداد المعلمين 

  ر في تبادل الخبرات ونشتأسيس الروابط والجمعيات وانعقاد المؤتمرات التي ساهمت

 ASCA يينالمدرس للمرشدينها وأبرزها الجمعية األميركية هموأ  ؛البرامج اإلرشادية

التي ساهمت في بلورة اإلرشاد المدرسي كمهنة معترف بوجودها، من و (، 5912)

 األخالقية التي تضبط ممارستها. والمعايير خالل وضع مجموعة من المبادئ



55 

 

 وموضوعاته محاور اإلرشاد المدرسي

ال شّك أّن تحديد محاور وموضوعات علم ما، هي تحديد لهويته بالدرجة األولى. ولعّل السؤال 

البديهي الذي يتبادر إلى الذهن عند السماع باسم علم نجهله هو ماذا يدرس هذا العلم؟ وما هو 

ذه دقيقة على ه ميدانه؟ وما هي المحاور والموضوعات التي يتناولها؟ وبمقدار الحصول على إجابات

ذ أّن إ ؛األسئلة، بمقدار ما تتوّضح الصورة. من هنا بالذات تنشأ إشكالية غموض اإلرشاد المدرسي

ير؛ ، ليس باألمر اليسمجالهأمر الحصول على إجابات وافية ودقيقة على األسئلة السالفة الذكر في 

سليم بوجود الغموض وعدم فقد تعّددت اآلراء وتنّوعت في هذا المجال إلى درجة جعلت أمر الت

وبمحاوره  تبريرات هذا الغموض الالحق باإلرشاد ت معهاوتعّدد ،الوضوح، أكثر من بديهي

بعض آخر إلى تداخله  رجعهوأ ،البعض إلى حداثة نشأته كعلم مستقل رجعهأ؛ فقد وموضوعاته

لى ،وتشابهه الكبير مع علوم أخرى  ر فريق اشأعاته كما وتعّدد محاوره وتشّتت موضو  هاتساع ميدان وا 

( في هذا المجال بأّنه "ولعّل من األسباب التي ساهمت 00،02، ص،0250ثالث. وقد أورد الزغلول )

 في صعوبة تحديد ماهيته }اإلرشاد{ أّنه لم يظهر كفرع مستقل عن التربية أو علم النفس ".

 أّن من األسباب التي زادت في غموضه وصعوبة تعريفه بحسب سالمون بوأضاف 

Salomon,1995))من هنا  ."، "يتمّثل في اتساع وتشّعب مواضيعه ومجاالته، األمر الذي أفقده الجوهر

محّطة هاّمة في تاريخ ،  ASCAللمرشدين المدرسيينمّثل تأسيس الجمعيات ومنها الجمعية األميركية 

ور محاوك، ّددةفي إطار قوانين مح تطّور اإلرشاد المدرسي وتوضيح معالمه كمهنة قابلة للممارسة

من خالل دراسة التغييرات التي أحدثتها نشاطاتها في هذا المجال.  ،وموضوعات بطريقة غير مباشرة

هذا  التي نشطت في وتعتبر الجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين من أبرز وأهم هذه الجمعيات

 لذلك تّم اتخاذها نموذجًا. المجال،
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 .ASCA ة للمرشدين المدرسييننبذة تاريخية عن الجمعية األميركي

وهي تتبع حاليًا في  .5912في العام  ASCAتأسست الجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين 

؛ 5990/يوليو من العام " التي تأّسست في تموزACAلجمعية األميركية لإلرشاد" لنظامها الداخلي 

أعضاؤها في مجاالت وخدمات  يعملعن نفسها بأّنها منظمة تربوية وعلمية ومهنية والتي تعّرف 

من أجل تعزيز  تهامع تسع عشر جمعية فرعية أخرى تحت مظل ASCAانضوت الجمعية وقد متعّددة. 

ربويين مع األهل والتالذين يعملون  ،الرابط المشترك وتوحيد األهداف والتوّجهات بين أعضاء الجمعية

ها يص أبرز أنواع النشاطات التي تقوم بويمكن تلخ وأعضاء المجتمع لتأمين بيئة تعليمية إيجابية.

 على الشكل اآلتي: ASCAالجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين 

 إصدار منشورات مثل المجلة العلمية التخصصية الخاصة باألبحاث والنظريات، 

يات التي تواجه المرشد، ومجلة المرشد المدرسي الخاصة بنشر المشكالت والتحدّ 

 نشر ما يحتاجه األعضاء من مصادر ومراجع.المعنية ب ةوالصحيفة اإللكتروني

  ومنح جائزة أفضل مرشد التدريبدورات إضافة إلى الندوات و  ،إقامة مؤتمر سنوي ،

 للعام، وورش العمل مع األهل إلشراكهم في العملية اإلرشادية.

  إقامة دورات تخّصصية لتأهيل المرشدين في مجاالت محّددة؛ مثل متخّصص في

 ية أو القانونية أو السلوكية.متخّصص في المشكالت األخالقأو يانات، جمع الب

مجموعة من تتضّمن  وثيقة ASCA وقد وضعت الجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين

، والتي تّم تبّنيها في A,B,C,D,E,F,Gضمن فئات  ،المعايير األخالقية الموّزعة في سبعة وعشرين بنداً 

وتتمحور جميعها حول تحديد الممارسات  ،0252مراجعة لها في العام  ، وأجريت آخر5989العام 

من منظور أخالقي. ويمكن تلخيص أبرز هذه  ،المهنية والعالئقية والعلمية المطلوبة من المرشد

 المعايير باآلتي:
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  المرشد معنّي بالتربية والتحصيل العلمي والشخصي والحاجات االجتماعية وتشجيع

 تلميذ. التنمية القصوى لكل

 .الترويج للعدالة االجتماعية والتعّدد الثقافي 

 .اتباع المعايير األخالقية والمهنية؛ وأولها السرية وتحديد األدوار 

  االلتزام بإجراء األبحاث الالزمة وتقرير النتائج بطريقة تتالءم مع الممارسات البحثية

 والتربوية.

  ات.مواكبة التطورات المهنية وتطوير القدرات والخبر 

وتحّدد هذه الوثيقة المبادئ األساسية للتصّرف الالزم للحفاظ على أعلى معايير القيادة 

المسؤوليات المهنية واألخالقية التي يمارسها المرشدون  عرضوالمصداقية والمهنية عند أعضائها، وت

دليل ها كالمدرسيون والمشرفون على البرامج اإلرشادية بالتفصيل. أّما الهدف منها فهو استخدام

 للممارسات اإلرشادية لكل العاملين في هذا المجال. وللتقويم الذاتي من قبل المرشد.

  االتجاهات في تصنيف اإلرشاد

والمعايير األخالقية  ASCAاألميركية للمرشدين المدرسيين  قد انعكس تأثير نشاطات الجمعيةل

إيجابًا على صورة  األخرى،عيات نشاطات غيرها من الجمو التي وضعتها لممارسة مهنة اإلرشاد، 

ات مما دفع بالعديد من الدراس في المجتمعات الغربية؛ اإلرشاد المدرسي ووظائفه ومحاوره وموضوعاته

 واألبحاث إلى االهتمام باستقراء واقع اإلرشاد من خالل هذا التأثير بالذات. 

بمبادرة إصالح  5991لقد بدأت المجالس التربوية في أميركا وبالتنسيق مع المؤّثرين منذ العام 

إلرشاد المدرسي، من خالل نشر سلسلة من جماعات التركيز في مختلف المدارس تعمل على ميدان ال

الهدف (. وكان Guerra, 1998) تحديد المشاكل والحلول وبرامج التدريب المطلوبة لتحقيق اإلصالح
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العمل على ردم الهّوة الموجودة بين اإلنجازات وفرص التعليم المتاحة، من  ،األول من هذا الحراك

 خالل إشراك الطالب من الطبقات االجتماعية المهّمشة ألسباب اقتصادية أو عرقية. 

درسي في دعم النجاح الجدل حول دور المرشد المبرز  ،وعلى ضوء ما تّم نشره من نتائج

 & House)يمي للطالب، بخالف النموذج السابق الذي كان يرّكز على الصحة العقلية لديهم األكاد

Martin, 1998).  من هنا تكّونت نظرة جديدة إلى اإلرشاد المدرسي عرفت باسم المبادرة الوطنية

 هذه المبادرةخلفية . وعلى (House & Hayes, 2002)للمجالس التربوية في تطوير اإلرشاد المدرسي 

التي ترّوج لنقل اهتمام اإلرشاد من الصحة العقلية إلى التحصيل األكاديمي، بادر العديد من الفاعلين 

مع العلم أّن أمر  ؛(Martin, 2002)في مهنة اإلرشاد إلى توجيه البرامج بما ينسجم مع هذه النظرة 

اء على ينادي باإلبقفقد برز فريق يرفض تبّني هذا الطرح و  ،الجدل في النموذج المطّبق لم يحسم

 .(Guerra, 1998)النموذج القديم من حيث االهتمام بالصّحة النفسية 

في  ASCAقد تّم تبّني ما سّمي بالنموذج الوطني للجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين لو 

يتضّمن رؤية الجمعية للعمل اإلرشادي المتمحورة حول تحسين التحصيل  الذيو  ،رسمياً  0222العام 

بهدف تأمين اإلطار المهني لممارسات العملية اإلرشادية. ويتطّرق هذا النموذج للمخاوف ، دراسيال

التي أثارها المجلس التربوي حول ضرورة مكافحة التهميش، والتي تنسجم مع القانون الصادر عن وزارة 

 .NSLB"ما من طفل يترك خلفنا" والذي يرمز إليه ب  0225التربية األميركية في العام 

 TSCوقد تبّنت أيضًا هذا التوجه جمعيات إرشادية أخرى، وجمعية اإلصالح لإلرشاد المدرسي 

على تزويد  من خالل إبرازه في توصيفها لإلرشاد المدرسي، والذي نّص  ،لى فعل ذلكإعمدت 

 الفئات من مختلف ،بلجميع الطال المرشدين المدرسيين بالبيانات الالزمة لتدعيم التحصيل المدرسي

 االجتماعية. 
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، والتي أصبحت أربعًا وأربعين والية 5998وقد عمدت أربع وعشرون والية أميركية في العام 

أشارت جميعها إلى التأثير اإليجابي  ؛، إلى صياغة نماذج مكتوبة لإلرشاد المدرسي0228في العام 

 .(Wilkerson, Perusse, & Hughes, 2013)لهاتين الجمعيتين في تطوير هذا الميدان 

 يمكن الخلوص إلى اآلتي: ،ومّما تقّدم من عرض

 ّن اإلرشاد المدرسي على الرغم من ظهوره كعلم مستقل منذ حوالي منتصف القرن إ

 & ,Dahir, Burnham)مستمرًا ال يزال الحوار في تحديد أولوياته فإّن العشرين، 

Stone,2009.) 
 يجري استقراؤها من خالل  إّن تحديد محاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي يمكن أن

يير وذلك انسجامًا مع معا ؛األبحاث الميدانية التي تستكشف مشكالت التلميذ الواقعية

التي اعتبرت أّن من مهمات المرشدين إجراء األبحاث المالئمة ، ASCAالجمعية 

لمعايير ا)والمنسجمة مع الممارسات العملية للبحث التربوي والنفسي  ،للعمل اإلرشادي

 (.Fفئة  ASCA خالقية للجمعيةاأل

  ترعى حركة تطوير اإلرشاد المدرسي كاختصاص، مجموعة كبيرة متعاونة من

على ضوء معطيات وأبحاث وتجارب  ،الباحثين والجمعيات المدنية والجهات الرسمية

د اوهذا يفسح المجال للتساؤل إذا ما كان اعتماد تخّصص اإلرش ؛تجري في مجتمعها

يتطّلب فعل أقلمة له بما يتالءم مع حاجات  بوية العربيةفي المؤسسات التر 

 .ةالعربي المجتمعات

  ية األساسإّن االهتمام بالتحصيل المدرسي والعملية التربوية ككل، هي من المحاور

وال خالف على ذلك إال في تحديد موقع هذه  ؛المهمة في العمل اإلرشادي المدرسي

 األهمية على سّلم األولويات.
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ّنما بقيت النظرة إلى اإلرشاد المدرسي  ،هذا الجدل على صعيد العالم العربيمثل ر ولم يظه وا 

لتركيز عند يظهر اف ؛تتباين فيها اآلراء من ضمن التوّجه الواحدإذ ، الخضوع لمعايير أو توّجهاتخارج 

لمقابل ابيظهر و  ،البعض على اهتمام اإلرشاد بالعملية التربوية من غير تحويل عن الصحة النفسية

 ؛عند البعض اآلخر التركيز على الصحة النفسية ولكن من منطلق تأثيرها على التحصيل المدرسي

( أّن العمل اإلرشادي مالزم 00، ص.5999) تّيم خ وعبد الجابركاملة الفر  توفي هذا السياق رأ

النفسي  جيه واإلرشادإّن التو " :في كتابهما اوردأقد و  ،للعملية التربوية على خلفية أّن أهدافهما واحدة

والتربية والتعليم يعمالن معًا في إعداد اإلنسان الصالح الذي يقوم بدور فّعال في المجتمع عن طريق 

اإلشراف على نمّوه وتحقيق غايته" وفي موقع آخر " واإلرشاد من خالل العملية التربوية هو تقديم 

ة ككل في إطار برنامج محّدد بحيث تتفق الخدمات اإلرشادية مندمجة في ومن خالل العملية التربوي

عبد ل فيصما أورده  معق أيضًا تفوهذا ي أهداف العملية اإلرشادية مع أهداف العملية التربوية ككل".

( بأّنه "ينظر إلى اإلرشاد على أّنه عملية تربوية تعليمية لقواعد سلوكية ومفاهيم أخالقية 2100الفتاح )

( فقد 2117. أّما الفسفوس )صية الطالب وسلوكه وعالقاته االجتماعية"يؤدي تعّلمها إلى تغيير في شخ

 أبدى توّجهًا نحو اإلرشاد يظهر أّن االهتمام بالتحصيل المدرسي وحده ليس كافيًا؛ بقوله:   

"وال يقتصر ذلك على مساعدته في ضوء قدراته وميوله في المحيط المدرسي فحسب، بل 

يق العالقة بين البيت والمدرسة وتغيير سلوك الطالب إلى األفضل يتعّدى ذلك إلى حل مشكالته وتوث

 تحت مظلة اإلرشاد النفسي، وهذا بدوره يقود إلى تحقيق الهدف نحو تحسين العملية التربوية".

( فلم يكتف  بتحديد وجهة اهتمام اإلرشاد المدرسي التي ترّكز 405، ص.2111أّما زهران )

ّنما ذكر بعض المحاور والموضوعات التي يتناولها في هذا بشكل أساسي على التحصيل المدرس ي، وا 

أّنه يساهم في وضع الخطط التربوية انطالقًا من دراسة الحاجات والقدرات ويعمل من "المجال بقوله 

خاللها على تقديم المساعدة لألفراد في خططهم المستقبلية فيتصّدى في هذا المجال لمعالجة مشكالت 
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التسّرب المدرسي، واختيار نوع الدراسة أو المهنة، والمشكالت العالئقية، ومشكالت التأخر الدراسي و 

المتفوقين، وبالتالي مساعدة الفرد على مواجهة كافة أنواع الصعوبات التي تعيق تطوره وتقّدمه في 

 المجال التربوي".

ه ل وعالقت"التوجيه المدرسي والجامعي والتحصي ( في أطروحته0221زغينة )عّمار وقد ذكر 

على الرغم من إقراره بصعوبة وضع حدود  ،مجاالت اإلرشاد المدرسيبأساليب المعاملة الوالدية"، 

 والتي يمكن من خاللها استخراج المحاور والموضوعات اآلتية: ،فاصلة فيما بينها

 .تعّرف استعدادات وميول الطالب العلمية والمهنية 

 لمحافظة امساعدتهم على تنمية مواهبهم و  استكشاف المتفّوقين والموهوبين وأساليب

 على تفّوقهم.

  استكشاف حاجات ذوي اإلعاقات واالحتياجات الخاصة وأساليب دمجهم مع محيطهم

 االجتماعي.

  الرسوب والتسّرب.مشكالت التأّخر الدراسي و 

  مشكالت سوء التوافق، والتي تنفتح على األوضاع النفسية واألسرية واالقتصادية

 ة والصحية.واالجتماعي

( في سياق الحديث عن أساليب اإلرشاد ودور المرشد 0222) وذكر أيضًا أبو عباة ونيازي 

اتجاهات الطالب  ؛بعض أنواع الموضوعات التي يتناولها اإلرشاد المدرسي ومنها ،المدرسي

دمان، إلوسلوكياتهم ومشكالتهم العالئقية، ومهارات االختيار والتعلم والتخطيط للمستقبل، ومشكالت ا

والمشكالت األسرية، ومختلف أنواع المشكالت والصعوبات التي تعّوق نمو التلميذ واستفادته من 

 الفرص التعليمية المتاحة.
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( بعض المشكالت التي تواجه 5999)تّيم  خ وعبد الجابركاملة الفر وكذلك عّدد المؤلفان 

 الطلبة في المدرسة ووضعها في محاور على الشكل اآلتي:

 ت عدم الشعور باألمن: ومنها القلق والخوف والخجل وضعف اعتبار الذات.مشكال 

 ة مع الرفاق: ومنها العدوان والعزلة االجتماعية.يقئمشكالت العالال 

 .مشكالت التحصيل: ومنها ضعف الدافعية للدراسة والعادات الدراسية غير المناسبة 

عات التي يتناولها اإلرشاد المدرسي هي يمكن القول أّن المحاور والموضو  ،وانطالقًا مما تقّدم

كثيرة ومتنّوعة ومتعّددة االتجاهات؛ وقد خضعت في مسار تطّورها لتطّور حاجات مجتمعاتها. وانطالقًا 

عام مع في سياقه ال منسجماً  ،من ذلك من الطبيعي أن يعتبر كل محور أو موضوع في البيئة العربية

يقّدم الخدمات اإلرشادية لمساعدة التلميذ على إزالة معّوقات  بأّنه ،الهدف األساسي لإلرشاد المدرسي

 تحصيله المدرسي على أشكالها، محورًا أو موضوعًا قاباًل للبحث. 

 خالصة الفصل الثاني

ال يزال اإلرشاد المدرسي كعلم واختصاص يعاني من أزمة هوية؛ سواء لجهة أدبياته أو لجهة 

اللبس والغموض في الهوية بحسب أهل االختصاص إلى وترجع أسباب هذا  ؛محاوره وموضوعاته

 حداثة نشأته أو إلى تداخله مع علوم مشابهة أخرى سابقة له، أو للسببين معًا.

وال شّك أّن هذا الغموض انعكس على مدى استيعاب الطلبة له كعلم، وترك آثاره على حركة 

 في المجال البحثي.توظيفه كمهنة ميدانية في المدارس، إضافة إلى عرقلة توظيفه 

جرائيًا،  من هنا تمحور هذا الفصل حول التعريف باإلرشاد المدرسي لغة واصطالحًا وا 

بما فيها من محطات تاريخية هامة، وذلك  ،واستعراض أسسه وأهدافه وعوامل نشأته ومسيرة تطّوره
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دبيات التي اض األمن خالل استعر وأيضًا صورته الحالية على الصعيدين العالمي والعربي  إبرازبهدف 

ن تفاوتت فيما بينها من حيث جوانب مقاربته. ،أدلى بها أهل االختصاص والخبرة في هذا المجال  وا 

وقد تنّوعت تعريفات اإلرشاد بشكل كبير لتتقاطع في النهاية عند نقاط محّددة تشّكل مسّلمات 

ة ى درجات التوافق الممكنتحصيل أعل فياإلرشاد؛ والتي على رأسها تقديم خدمات مساعدة التلميذ 

لتمكينه من متابعة تحصيله المدرسي بالدرجة األولى، ومتابعة حياته المهنية واالجتماعية بنجاح 

 بالدرجة التالية.

م كالفلسفة وعل ،أّما أسس اإلرشاد المدرسي فهي مستمّدة بمعظمها من علوم إنسانية كثيرة

وعلم النفس العالجي والقياس النفسي وغيرها. وقد الحضارات وعلم االقتصاد وعلم النفس االجتماعي 

 توّزعت بين أسس فلسفية ونفسية وتربوية واجتماعية.

رحلية مأهداف و  ،أّما أهداف اإلرشاد فهي متعّددة وكثيرة؛ تراوحت بين أهداف استراتيجية عامةو 

ن يتضّمنه م خاصة بكل عملية إرشادية، وما بينهما من أهداف فرعية؛ مثل هدف تحقيق الذات وما

، وتحقيق التوافق الشخصي والصحة النفسية وما يتطّلب من القدرة على الحاجاتمعرفة النفس وفهم 

 الموازنة بينهما، واستخدام اإلمكانيات بذكاء في التعّلم والتدريب.تحقيق تحديد الحاجات والقدرات و 

كل أساسي مجموع أّما أبرز العوامل التي أّدت إلى ظهور اإلرشاد كعلم حديث، فهي بش

التغيرات الهائلة التي شهدها العالم الغربي على مختلف الصعد؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والعلمية والتكنولوجية والتربوية.

 ،بين أواخر القرن التاسع عشر كحّد أدنى ،وقد تراوحت تواريخ النشأة بحسب األدبيات الواردة

مسيرة  -كما يدل المدى التاريخي في تحديد النشأة-. وقد بقيت ومنتصف القرن العشرين كحّد أقصى

تبلوره كعلم مستقل فترة طويلة شهدت الكثير من المحطات المهمة؛ منها انعقاد أول مؤتمر لإلرشاد في 

، وتأسيس 5950، وتأسيس أول قسم لإلرشاد في جامعة هارفرد في العام 5952 بوسطن في العام
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والتي شّكلت مع غيرها من الروابط ، 5915والخدمات الشخصية في العام  يهالرابطة األميركية للتوج

؛ والتي من أبرز إنجازاتها ما سمي بالنموذج الوطني ASCA الجمعية األميركية للمرشدين المدرسيين

لإلرشاد المدرسي الذي تبّنته معظم الواليات األميركية، إضافة إلى وضع ما سمي بالمعايير األخالقية 

 د المدرسي. للمرش

وكما ظهر من استعراض أدبيات تعريف اإلرشاد وتاريخه، ال يوجد ما يمكن اعتباره قائمة 

ّنما يمكن من خالل استعراض الميادين والمجاالت التي  مراجعة بمحاور وموضوعات اإلرشاد؛ وا 

 استقراء مثل هذه المحاور والموضوعات. ،يخوض فيها
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 الثالثالفصل 

 والنتائج المنهجية

 تمهيد

ال تستند إلى تعّرف مبادئ التخّصص النظرية  ،ال شّك أّن جدوى ممارسة اإلرشاد المدرسي

تقان فنيات العمل التطبيقية وحسب ّنما ترتبط أيضًا بعوامل أخرى ال تقّل عنها أهمية ،وا  لعّل من  ،وا 

 تمّيز مجتمعه عن لتياو أبرزها فهم الواقع الذي يعيش فيه الطالب بثقافته وقيمه ومعاييره ومعتقداته، 

 ،يةأو نفسية ذات ،مجتمعات أخرى؛ ألّن التطّرق إلى مطلق مشكلة سواء أكانت مدرسية تحصيلية أيّ 

روق ويمكن القول "إّن الف أو أسرية أو غير ذلك، فإّنها تستدعي مثل هذا الفهم. ،أو اجتماعية عالئقية

ض أولويات من المشكالت )الحاجات( لدى كل الثقافية واالجتماعية والدينية واالقتصادية وغيرها تفر 

ّن هذا األمر يجعل من مهّمة اإلرشاد مهمة  ،(2102 ثقافة وفي كل زمان ومكان" )جمل الليل، وا 

تضع المرشد أمام تحّد  ،وال تتحّقق غاياتها إال من خالل منظومة عمل متكاملة ؛ليست بالبسيطة

مادي الصأحمد إلرشادية المالئمة. ولذلك اعتبر حقيقي في إظهار كفاءته من حيث تنفيذ البرامج ا

( "أّن من واجب المرشد تعّرف مشكالت الطلبة قبل الشروع في إعداد 0557) طّحانمحّمد خالد الو 

 برنامجه اإلرشادي...". 

فإّن مؤتمر التربية الذي عقد في المملكة  ،(2111وفي السياق نفسه أيضًا وبحسب الزعبي ) 

، تحت عنوان "الحاجات النفسية واالجتماعية والتربوية للشباب في 2111العام  العربية السعودية في

مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي"، قد أوصى "باالهتمام بدراسة حاجات الشباب ومشكالتهم 

للمساعدة في تصميم برامج للوقاية والعالج، وا عداد برامج توعية يقوم بها المختصون في علم النفس 

لتوعية أسر الطالب كما أوصى بإجراء مزيد من الدراسات التي تتناول الحاجات النفسية لدى واإلرشاد 

 إنمائية، ال بّد من-إصالحية-عملية البحث عن جدوى مطلق ممارسة إرشاديةسياق في  ،الشباب". إذاً 
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سائل من ر خلق عالقة مستدامة بين ما يشهده الواقع من مشكالت وتغّيرات، وما تتضّمنه األبحاث أو ال

 محاور وموضوعات.

 منهجية الدراسة

تماشيًا مع طبيعة موضوع الدراسة القائم على عرض المعلومات وتحليلها، تّم اعتماد المنهج 

في كتابه مناهج البحث في علوم التربية وعلم  (0554) ، والذي عّرفه تركي رابحالوصفي التحليلي

لظواهر التعليمية أو النفسية كما هي قائمة في النفس بأّنه "كل استقصاء ينصّب على ظاهرة من ا

الحاضر بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها، وتحديد العالقات بين عناصرها، أو بينها وبين ظواهر 

تعليمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى. أي البحث عن أوصاف دقيقة لألنشطة واألشياء والعمليات 

هدفة بالوصف والتحليل عن طريق وضع جدول بيانات . وقد تّم استخراج المعلومات المستواألشخاص"

ت المشكالب، وقائمة وموضوعاته اإلرشاد المدرسي محاوربقائمة )قائمتي مراجعة و لرسائل العّينة؛ 

تّم من خالله رصد إضافة إلى رسم بياني  ،االجتماعية المطروحة في العالم العربي(-التربوية

في إعدادها  Microsoft Excel 2013تّم استخدام برنامج . وقد المساحات المشتركة بين القائمتين

 واستخراج النسب المئوية.

 معايير التحليل

لقد تّم اعتماد ثالثة معايير باعتبارها كافية لتغطية موضوع الدراسة، إلى جانب استخراج 

 النسب المئوية المطلوبة في عملية التحليل. وهي كاآلتي:

 ات وتحديد المحاور التي تنتمي إليها(.ماهية الموضوعات )تحديد الموضوع 

  (.كتعبير عن وضوح المحاور والموضوعات) االختصاصوضوح 

 ةالعربيالمجتمعات لمشكالت  اتالموضوع ةمالءمة ومواكب.  
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تّم الرجوع إلى موضوعات الرسائل الواقعة في  المواكبة،مالءمة ومدى الولتبيان مدى 

مواكبة، ال-تّم توزيعها في ثالث فئات )المالئمةالتي ، و المساحات المشتركة بين قائمتي المراجعة

. وذلك بعد استبعاد المحاور المتعلقة باإلرشاد المدرسي كاختصاص )مثل والمالئمة، وغير المالئمة(

محور الصحة النفسية ومحور توصيف المهنة...(، واعتبارها محاور خارج التوظيف في البحث عن 

  مراجعة.موارد االلتقاء بين قائمتي ال

في المساحة المشتركة بين  وقوعهوقد تّم تصنيف الموضوع بأّنه مالئم ومواكب، بمعيار 

محور )التقاء في ال في قائمة مراجعة المشكالتإضافة إلى تمثيله مشكلة مطروحة  ،محاور القائمتين

لتقاء في )ا قطفي المساحة المشتركة بين قائمتي المراجعة ف وقوعهوأّنه مالئم، بمعيار  والموضوع(؛

وعه على الرغم من وق كاختصاص ارتباطه باإلرشاد المدرسيبمعيار  ،وأّنه غير مالئم المحور فقط(؛

ر البحث، فمحور البحث الواقع في محو  "الخجل وصورة الجسد"في المساحة المشتركة)مثال موضوع 

  .ختصاص(يشّكل مساحة مشتركة بين القائمتين، لكن الموضوع نفسه مرتبط باإلرشاد كا

ضافة إلى تتم اإلجابة أيضًا على أسئلة الدراسة الفرعية المتعّلقة بمدى  ،هذه المعايير الثالث وا 

 وقد تّم قياس مدى، ومدى تكرار الموضوعات، ومدى تمثيل العنوان لموضوع الرسالة. المحاورتعّدد 

ر ومن تقّيد الباحث بعناصتمثيل العنوان لموضوع الرسالة انطالقًا من وضوح مقاصد العنوان أواًل، 

 .، ثانياً الموضوع المطروحة نفسها

 الخطوات المنهجية

ويشمل هذا العنوان جميع الخطوات التطبيقية في تنفيذ الدراسة؛ بدءًا من تحديد العّينة 

وتشكيلها واستخدامها، ومراسلة المصادر العلمية بخصوص قائمة المراجعة بمحاور اإلرشاد؛ مرورًا 

 وائم المراجعة، وانتهاء بتحرير الالئحة البيبليوغرافية واختيار المراجع.بكيفية وضع ق
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 الدراسةمجتمع وعينة 

يتبين من عنوان الدراسة أّن رسائل الماجستير العربية في اإلرشاد المدرسي هي المجتمع 

اعتماد  ومعّقد؛ من هنا تمّ  وهو مجتمع واسع جدًا ويعتبر أمر تشكيل عّينة ممّثلة له صعب المستهدف،

 . كعّينة للدراسة الرسائل المعلن عنها في قاعدة المعلومات "شمعة"

وتوخيًا لألمانة العلمية بخصوص هذا االختيار، تّم التواصل مع إدارة قاعدة معلومات "شمعة" 

ألخذ اإلذن وا عالمها بموضوع الدراسة، ومعرفة إذا ما كان هناك آلية معّينة أو شروط الستخدام 

معلن عنها على الموقع. وقد تّم الحصول على موافقة مشروطة بإرسال نسخة من الرسالة الدراسات ال

 أو مستخلص لها بعد االنتهاء من إعدادها.

رسائل الماجستير الصادرة عن جامعات دول العالم  وقد تّم تكوين العّينة وتحديدها بمجموع

ة تسميمهما اختلفت  ي؛لمدرسفي اإلرشاد ا العربي باللغة العربية، والتي تناولت موضوعات

 تمّ قد و  التوجيه واإلرشاد التربوي، علم النفس اإلرشادي...(.تربوي، إرشاد مدرسي، إرشاد )االختصاص 

أي )ع تصفية النتائج على أساس النو و استخدام الواصفة البحثية "إرشاد" في الموضوعات، ب هااستخراج

تسعون؛ ثّم تّم حذف أطروحات الدكتوراه، فوصل العدد (؛ وقد بلغ عددها مائة وثمان و الرسائل الجامعية

وصل  ،إلى مائة وثالث عشر رسالة؛ وبعد تصفية الموضوعات على أساس اإلرشاد المدرسي بالتحديد

 ( رسالة؛ وهو حجم العّينة.74العدد إلى أربع وسبعين)

 قوائم المراجعة وجداول البيانات والمقارنة

ة مراجعة محاور وموضوعات اإلرشاد، وقائمة مراجعة وقد ضّمت هذه الخطوة إعداد قائم

محاور وموضوعات المشكالت؛ إضافة إلى جدول مقارنة بين القائمتين. وقد تّم أيضًا وضع جداول 

 بيانات فرعية للمحاور والرسائل. 
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 جداول بيانات الرسائل

ل ن على الشكاستنادًا إلى المعلومات الواردة حول الرسائل، تّم وضع قائمة أساسية تتضمّ 

اآلتي: عنوان الرسالة، اسم االختصاص، والشكل المتوّفر )نّصًا كاماًل، مستخلصًا موّسعًا، ملخصًا 

بحسب جنسية المؤلف(، وتاريخ الرسالة، والمحور اإلرشادي الذي ينتمي إليه )موجزًا، ال يوجد(، والبلد 

مدة في الدراسة(. وقد تّم توظيف هذه الموضوع )تبعًا لقائمة مراجعة محاور وموضوعات اإلرشاد المعت

 المعلومات على الشكل اآلتي:

 ها في نصوص من خالل الشكل المتوّفر تّم تحديد عدد الرسائل التي يمكن الرجوع إلى

 تعّرف مدى تمثيل العنوان لموضوع الرسالة.

  من خالل اسم االختصاص تّم االستدالل على مدى وضوح اإلرشاد المدرسي

 لقد)ًا إلى تعّدد أسمائه واالختصاصات المتداخلة بمواضيعها معه كاختصاص استناد

 شاداإلر  ميدان في الوضوح وعدم االختالف أنّ  الحالية للدراسة النظري  اإلطار في ورد

 مع موضوعاته تداخل إلى إضافة التسمية؛ منها كثيرة، جوانب يطال المدرسي

 يل توزيعها. ، وقد تّم وضع قائمة فرعية لتمث(أخرى  علوم موضوعات

  من خالل البلد تّم تحديد مدى تنّوع مصادر الرسائل، وقد تّم وضع قائمة فرعية تمّثل

 توزيعها.

 .من خالل التاريخ تّم تحديد مدى حداثة الرسائل 

  من خالل العناوين تّم تصنيف موضوعات الرسائل على محاور اإلرشاد المدرسي تبعًا

 ة. وقد تّم وضع قائمة فرعية تمّثل توزيعها.لقائمة مراجعة محاور اإلرشاد المعتمد

 قائمة مراجعة المحاور والموضوعات
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ائمة ما يمكن اعتباره ق واقعاً  ال يوجدلقد تبّين من خالل مراجعة أدبيات اإلرشاد المدرسي، أّنه 

ّنما جالماالستناد إليها في هذا اليمكن  اإلرشاد المدرسي موضوعات وأمحاور محّددة بمراجعة  ؛ وا 

مد أهل االختصاص إلى تصنيف هذه المحاور في أبحاثهم، تبعًا التجاهات أدبيات اإلرشاد التي ع

وللتأّكد من هذه المعلومة، تّم الرجوع في الدراسة الحالية إلى أهل  تعكسها الممارسات التطبيقية للمهنة.

د ة في اإلرشاتّم التواصل مع بعض الجمعيات العالمية المختص االختصاص والجهات العلمية؛ إذ

وصول إلى المنها بومع بعض المكتبات والمواقع العلمية اإللكترونية التي يمكن االستفادة  ،المدرسي

 المطلوبة. وهي اآلتية: اإلجابة

  للمرشدين المدرسيينالجمعية األميركية(ASCA). 

  لتقويم اإلنتاج البحثي في اإلرشاد المدرسي  فريدركسون مركز رونالد(CSCORE). 

 قسم الخدمة المرجعية ة اإلنترنت العامة/مكتب. 

 المكتبة الوطنية الفرنسية/ قسم الخدمة المرجعية. 

 مكتبة الكونغرس/ قسم الخدمة المرجعية. 

محاور ب محّددة على عدم وجود قائمة مراجعة ،وقد أجمعت مصادر المعلومات هذه

و لتي يمكن االستفادة منها، أواكتفت بإرسال عناوين لبعض المراجع ا ؛وموضوعات اإلرشاد المدرسي

 . اإلحالة إلى روابط يمكن الرجوع إليها

استنادًا إلى ما أوضحته مصادر المعلومات من عدم وجود قائمة مراجعة محّددة بمحاور 

وموضوعات اإلرشاد، تّم الرجوع في وضع مثل هذه القائمة إلى الدراسات التي أجريت في هذا المجال؛ 

صادر. وقد تّم بشكل أساسي االنطالق من الدراسة التي أحال إليها موقع والتي أحالت إليها الم

إّن الدراسة الحالية توقفت عند هذه الجمعية بالذات في -ألكثر من سبب؛ منها:  ASCAالجمعية 
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سياق استعراض المحطات المهمة في تاريخ نشأة وتطّور اإلرشاد المدرسي، باعتبارها نموذجًا 

 هذا المجال.للجمعيات الناشطة في 

إّن الدراسة التي أحال إليها موقع الجمعية هي الدراسة األكثر ارتباطًا بالسؤال المرجعي 

فريدركسون بعنوان" الوضع الحالي لإلنتاج البحثي رونالد  المطروح. أّما الدراسة التي أحال إليها مركز

ّمن تقويمًا لإلنتاج ( فهي عبارة عن كتّيب صادر عن المركز، يتض2115في اإلرشاد المدرسي")

انسجامًا مع  0555قبل العام  ASCAالبحثي الموجود، على أساس المحاور التي أقّرتها جمعية 

القانون الصادر "ال طفل يترك وراءنا"؛ والتي على المرشدين إظهار الكفاءة في تنفيذها. وهي: التطّور 

 الشخصي واالجتماعي، والتطّور المهني، والتطّور األكاديمي.

هي الجهة المعنية في تحديد اإلجابة على هذا  –وهذا السبب األهم – ASCAّن الجمعية إ

السؤال؛ باعتبار أّن تأسيسها لما سّمي بالنموذج الوطني لإلرشاد المدرسي، أّثر بشكل كبير في تشكيل 

اإلرشاد  يصورته )اإلرشاد المدرسي( الحالية؛ خصوصًا وأّن معظم واليات أميركا تتبّنى هذا النموذج ف

والية(. ومن ثّم تأتي قراءة تصنيفات الدراسات األخرى على أساسها، للخلوص إلى تشكيل القائمة  44)

محاور اإلرشاد في جميع مراحله؛ مع االلتفات إلى أّن أّي من دول العالم العربي ال تتبّنى بالمطلوبة 

 مطلق نموذج في اإلرشاد. 

دّمت وكاريي وماكغّنون  التي خلصت إليها دراسة من خالل االطالع على األجندة البحثية

بعنوان "تحديد األجندة البحثية  Dimmitt, Carey, McGannon, Henningson, 2005) )وهننغسون 

لتحصيل اإلجابة على السؤال المرجعي حول  ASCAلإلرشاد المدرسي"، والتي أحالت إليها الجمعية 

 ّم استخراج المحاور والموضوعات اآلتية:ماهية محاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي، ت

محور التحصيل المدرسي، ويتضّمن موضوعات مثل: التسّرب المدرسي، ومنع الرسوب، 

ومحور إعداد المرشد وتأهيله، ويتضّمن موضوعات مثل: المهارات المطلوبة  وتحسين التحصيل؛
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، ويتضّمن موضوعات مثل: إعداد )استخدام البيانات، التخطيط، اتخاذ القرارات(؛ ومحور مهام المرشد

البرامج اإلرشادية، وأثر تبّني النموذج الوطني على تحديد المهام، واإلقناع بفعالية اإلرشاد؛ ومحور 

التنسيق مع اإلداريين والمعنيين، ويتضّمن موضوعات مثل: أثر التنسيق على أداء المرشد، وأثر 

 التنسيق على فعالية العملية اإلرشادية.

لى المرحلة الثالثة من االستقصاء الذي أجرته الدراسة، اقترح الخبراء الذين شملهم وبناء ع

االستقصاء عددًا من األسئلة البحثية من خارج األجندة المقّررة من قبل الباحث، والتي تّم وصفها 

ويتضّمن موضوعات مثل: كيفية  ،باألسئلة الحرجة أو الملّحة وتشمل: محور التوعية المعلوماتية

استخدام التكنولوجيا في اإلرشاد، وتأثير استخدام التكنولوجيا على نوعية الخدمات، وعلى إنتاجية 

المرشد؛ ومحور صفات المرشد، ويتضّمن موضوعات مثل: القدرة على اتخاذ القرارات، والموضوعية 

 واالبتعاد عن الذاتية، وأثر اتجاهات المرشد على العملية اإلرشادية.

محور التحصيل المدرسي متقّدمًا بشكل كبير على محور الصحة النفسية في وقد برز أيضًا 

 ,Zagelbaum, Kruczek)دراسة زاجلبوم وكريكزاك وألكسندر وكريثراتجاهات وموضوعات اإلرشاد في 

Alexander, Crethar, 2014) . 

ها على التي تناولت البحث في القضايا المعاصرة وانعكاسات ((Bain, 2012ن يدراسة بأّما 

اهتمامات وتوّجهات اإلرشاد المدرسي انطالقًا من محاور محّددة من قبل الباحث، شملت محور 

توصيف المهنة، ومحور األسرة والمجتمع، ومحور الصحة النفسية، ومحور التحصيل المدرسي، 

رسي دوالتي خلص منها بأّن تحسين التحصيل الم  ومحور التكنولوجيا، ومحور إعداد وتأهيل المرشد.

  مدرسية. خدمة إرشادية هو الهدف األساسي لمطلق
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( أّن أدبيات مجّلة اإلرشاد توّزعت على 2117سميث وسوثرن ودلفن ) دراسةوأظهرت نتائج 

محاور التحصيل المدرسي والبحث والتعّدد الثقافي، كمحاور أساسية لإلرشاد المدرسي؛ وعلى محاور 

 ويج للبرامج اإلرشادية، كمحاور مستجّدة في هذا الميدان.والتر  ةالمعتقدات والتكنولوجيا والعولم

التي أظهرت تركيز اإلرشاد  ((Whiston, Sexton, 1998دراسة ويستون وسكستون أّما نتائج 

المدرسي على األنشطة العالجية أكثر من األنشطة الوقائية في اإلنتاج البحثي المحّدد في عينة 

لتخطيط للمهنة، واإلرشاد الجماعي، وأنشطة تطوير المهارات الدراسة، أظهرت أيضًا بروز محاور ا

حالة المسترشد إلى المختص.  االجتماعية، وا 

في سياق تعريفهما لإلرشاد المدرسي بعض المحاور  (2101) الببالوي وعبد الحميد وقد أورد

مطالب الحياة  عاكتساب وتنمية المهارات الشخصية واالجتماعية وتحسين التوافق م" التي يتناولها؛ مثل

المتغّيرة، وتعزيز مهارات التعامل بنجاح مع البيئة واكتساب العديد من قدرات حل المشكالت واتخاذ 

 . القرار"

( أيضًا في سياق تعريفه لإلرشاد المدرسي بعض 405 .، ص2111زهران ) وأورد

لدراسة واختيار نوع ا " مشكالت التأخر الدراسي والتسّرب المدرسي،الموضوعات التي يتناولها؛ مثل: 

 ...".أو المهنة، والمشكالت العالئقية، ومشكالت المتفّوقين

وكما يظهر من المقارنة بين هذه المحاور، فإّن التحصيل المدرسي يبدو محورًا أساسيًا، يليه 

محور إعداد وتأهيل المرشد، ثّم محور توصيف المهنة الذي يلتقي مع محور التخطيط للمهنة ومع 

ام المرشد ومع محور صفات المرشد. ويبرز أيضًا محور التوعية المعلوماتية الذي يلتقي مع محور مه

محور التكنولوجيا المكّرر في دراستين. وفي درجة ثانية يلتقي محور اإلرشاد الجماعي مع محور 

  الترويج للبرامج اإلرشادية.



77 

 

تحسين التوافق مع مطالب  وما أورده الببالوي وعبد الحميد، يمكن إدراجه جميعًا في محور

 الحياة المتغّيرة.

ومن خالل القيام بعملية إعادة صياغة ودمج لكّل ما تقّدم، ومع عدم تبّني أّي من دول العالم 

العربي ألّي نموذج إرشادي محّدد، تّم تكوين قائمة مراجعة محاور وموضوعات اإلرشاد على الشكل 

 اآلتي:

؛ ويتضّمن موضوعات مثل: التسّرب المدرسي، لمدرسيةمحور التحصيل المدرسي والبيئة ا-أ

ومنع الرسوب، وتحسين التحصيل، والتأّخر الدراسي، واختيار نوع الدراسة أو المهنة، ورعاية المتفّوقين، 

 والمشكالت العالئقية بين الطالب أنفسهم، أو المعلمين، أو اإلداريين...

عداد المرشد-ب وضوعات مثل: مهام المرشد، وصفات ؛ ويتضّمن ممحور توصيف المهنة وا 

المرشد، واإلقناع بفعالية اإلرشاد، والترويج للبرامج اإلرشادية، وأنواع البرامج اإلرشادية. والمهارات 

المطلوبة )استخدام البيانات، التخطيط، اتخاذ القرارات، إعداد البرامج اإلرشادية، إحالة المسترشد، 

 وأثر اتجاهات المرشد على العملية اإلرشادية... والموضوعية واالبتعاد عن الذاتية(،

؛ ويتضّمن موضوعات مثل: كيفية استخدام محور التوعية المعلوماتية والعولمة-ت

 التكنولوجيا في اإلرشاد، تأثير استخدام التكنولوجيا على نوعية الخدمات، تأثيرها على إنتاجية المرشد.

تضّمن موضوعات مثل: أثر التنسيق على ؛ ويمحور التنسيق مع اإلداريين والمعنيين-ث

 أداء المرشد، أثر التنسيق على فعالية العملية اإلرشادية.

 محور التعّدد الثقافي والمعتقدات.-ج

 محور تنمية المهارات االجتماعية.-ح

 محور الصحة النفسية.-خ

 محور المشكالت العالئقية في األسرة والمجتمع.-د
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نواع البحث في اإلرشاد المدرسي. مثل: البحث الستقصاء ؛ ويتضّمن مختلف أمحور البحث-ذ

 المشكالت المدرسية، أو االجتماعية، البحث لتحديد االتجاهات نحو اإلرشاد...

اكتساب وتنمية ؛ ويتضّمن موضوعات مثل: محور تحسين التوافق مع مطالب الحياة-ر

درات واكتساب العديد من ق ،البيئة وتعزيز مهارات التعامل بنجاح مع ،المهارات الشخصية واالجتماعية

 ... حل المشكالت واتخاذ القرار

 قائمة مراجعة المشكالت

بما يتعّلق بوضع قائمة مراجعة محّددة بالمشكالت التي يعاني منها واقع العالم العربي على 

حديد ت)االجتماعي، لقد تّم االستناد إلى دراسات تناولت مثل هذا الموضوع بالبحث -الصعيد التربوي 

المشكالت(؛ سواء بشكل مباشر )موضوع البحث هو تحديد المشكالت(، أو بشكل عرضّي غير 

لى ما خرجت به  مباشر) أوردت المشكالت أو بعضها في سياق موضوع الرسالة األساسي(؛ وا 

 المؤتمرات المعنية برصد الواقع العربي تربويًا واجتماعيًا، وقد تّم الحصول عليها من خالل البحث في

تحّديات، صعوبات، مشكالت، واقع العالم )قواعد المعلومات باستخدام كلمات مفتاحية للموضوع 

العربي التربوي، االجتماعي...(. واستنادًا إلى استعراض المعلومات ومقارنتها بعضها ببعض، تّم 

لحرجة أو اوضع القائمة بالمشكالت المطروحة بالترتيب التنازلي، على أن تتصّدر القائمة المشكالت 

 ،الملّحة. أّما أمر توصيف مشكالت بأّنها ملّحة، فقد تّم باالستناد إلى توصيف المصادر المعتمدة

 والتي تشّكلت منها قائمة المراجعة. 

( في سياق تعداده لألهداف التربوية المطلوبة، في دراسة له 2114الخميسي )سالمة لقد ذكر 

دخل العالم فهل يقبل أن ي“طرح فيها تساؤله المعّبر -لعولمة حول التربية في العالم العربي في ظّل ا
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 %55أميون ثقافيًا، وحوالي  %51من أبنائه أميون قرائيًا، وحوالي  %47العربي األلفية الثالثة وحوالي 

 "أهداف واستراتيجيات التعلم للمستقبل": تحت عنواناألهداف اآلتية: -أميون تكنولوجيًا؟!" 

جسميًا وعقليًا ووجدانيًا(، وغرس اإليمان بالله والقيم اإلنسانية، )خصية النمو المتكامل للش

وغرس قيم وممارسات العمل واإلنتاج واإلتقان، والقدرة على صنع المستقبل والتكّيف معه، والتنمية 

 والتكنولوجيا والتفكير المنهجي النقدي.

سبل معالجة  ( في سياق بحثه في00-01، ص.2100)الكبيسي عامر خضر وقد أورد 

قصور الرسائل واألبحاث الجامعية العربية عن مالمسة الواقع، عددًا من المحاور المطلوب تناولها 

باعتبارها تمّثل المشكالت الواقعية في البيئة العربية، والتي تتمحور حول توظيف العلوم والنظريات 

دم الفجوة اتيجيات والعمل على ر النفسية )السيكولوجية( في التنمية، وصياغة السياسات ووضع االستر 

الرقمية، وتنمية المهارات وا عداد القيادات، والتنبؤ بالتحديات ورصد الظواهر والمشكالت وتحليلها 

افة إلى تنمية إض ؛والتمييز الطائفي والعرقي والديني ،سّيما قضايا اإلرهاب والعنف والعدوان ،ومعالجتها

الت ة، وتنمية الثقافة األخالقية التي تشّكل حصانة للفرد أمام مشكالثقافة البيئية والتشريعات االجتماعي

 اإلدمان واالنحراف.

( في سياق توصيفه واقع التعليم في العالم العربي 2111وقد ذكر عبد العزيز التويجري )

بعض المشكالت التي يعاني منها، والتي يمكن تلخيصها بعدم وجود سياسات ونظم ومناهج تربوية 

اعد على توحيد الجهود المبذولة للتطوير، وتخّلف معظم مناهج التعليم عن مواكبة التطورات موّحدة تس

التي يشهدها ميدان التعليم على الصعيد العالمي، وعدم توّفر البيئة المدرسية المالئمة للتعليم من مبان 

خّطي ربية على توتجهيزات ومختبرات في معظم الدول العربية، إضافة إلى عدم قدرة معظم الدول الع

 مشكلة األمية على الرغم من االلتفات إليها ومحاوالت معالجتها.
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( بهدف تقويم اإلنتاج 2117وفي الدراسة التي قامت بها الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية )

المعرفي التربوي في البلدان العربية، برز باإلضافة إلى ضعف التحصيل المدرسي، عدد من 

عاني منها الواقع التربوي في العالم العربي، والتي يقّل تناولها بالبحث على الرغم من المشكالت التي ي

 إلحاحها )بحسب وصف الدراسة(؛ ومنها: 

التكافؤ االجتماعي للفرص الدراسية، والتنميط الجنسي في التعليم، وتكوين القيم واالتجاهات 

 بوي.والمناخ التر  ،رة الدروس الخصوصيةونقد المناهج والكتب الدراسية، وتفّشي ظاه ،عند الطلبة

وفي ملّخصات أوراق مؤتمر "التعليم لمواطني الغد: التحديات الرئيسة التي تواجه الدول 

، وردت محاور وموضوعات تربوية 2101حزيران/ يونيو  02والذي عقد في الكويت بتاريخ ، العربية"

القًا من المشكالت الواقعية التي يعاني منها انط ،واجتماعية تمس عملية بناء الفرد العربي في العمق

في بيئته؛ باعتبارها أسبابًا حقيقية للظواهر السلوكية الشاذة المنتشرة في المدرسة والبيت ومراكز العمل 

وذلك استنادًا إلى دراسات وأبحاث قّدمها المشاركون المتخّصصون في مداخالتهم، والتي  ؛والمؤسسات

 المحاور اآلتية:يمكن من خاللها استخالص 

تنمية المهارات والمعرفة العلمية والتكنولوجية المتطّورة وضرورة مواكبتها، واحترام القوانين، 

والمشاركة المدنية، ومهارة التواصل، والتفكير الناقد واإلبداعي، وتحّمل المسؤولية واالستقالل الذاتي، 

؛ اعتبارها أساسية لتحسين البيئة المدرسيةوالتكّيف، ومهارة حّل النزاعات والمشكالت في المدرسة ب

والعمل الجماعي، واإلنجاز واالبتكار والدقة والمثابرة واالنضباط، واحترام اآلخر، واالنتماء، والمسؤولية 

تجاه المجتمع، والمحافظة على البيئة، والتسّرب الدراسي والعنف المدرسي والنشاطات غير الصّفية 

دارة الوقت. الثقافية والترفيهية، وثقاف  ة التعّددية والتنّوع واالختالف، والمطالعة وا 

إضافة إلى ضرورة إجراء البحوث االستطالعية الستكشاف المشكالت الحقيقية والموضوعات 

 الملّحة لسد العجز المعرفي في العديد من المجاالت، والتي أّكد عليها معظم المشاركين. 
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ّم رصد الكثير من النقاط المتداخلة والعناوين المشتركة من خالل القراءة المتأنية لما تقّدم، ت

التي من خالل دمجها وا عادة صياغتها وترتيبها، يمكن تشكيل قائمة مراجعة للمشكالت التي يعاني 

أّن الـتأكيد على أهمية العمل البحثي قد ورد في جميع  ،منها واقع العالم العربي. فمن المالحظ أوالً 

التنمية المعرفية والتكنولوجية ومحور تكوين القيم األخالقية واإلنسانية والمهنية الدراسات؛ أّما محور 

الذي يمكن إدراج موضوعات نبذ اإلرهاب والعنف وأشكال التمييز واالنضباط واإلتقان ضمنه، فقد ورد 

في ثالث مداخالت. وكذلك تكّرر محور تنمية المسؤولية االجتماعية، الذي يمكن تضمينه موضوعات 

ثقافة التشريعات االجتماعية والثقافة البيئية، واحترام القوانين والمشاركة المدنية، واحترام التنّوع، وتحّمل 

المسؤولية، والعمل الجماعي. إضافة إلى أّنه يمكن جمع المهارات التي تفرضها متطلبات التكّيف مع 

 وخالصة القول:  البيئة المتغّيرة في محور واحد؛ يتضّمن موضوعاتها على أنواعها.

االجتماعية( الملّحة في العالم العربي، والتي يمكن تناولها في -إّن قائمة المشكالت )التربوية

 األبحاث والرسائل الجامعية من ضمن اختصاص اإلرشاد المدرسي، تتضّمن اآلتي:

؛ ويتضّمن موضوعات مثل: البحوث االستطالعية الستكشاف محور البحث-أ

 ات الملّحة.المشكالت والموضوع

؛ ويتضّمن موضوعات مثل: نبذ محور تكوين القيم األخالقية واإلنسانية والمهنية-ب

اإلرهاب والعنف، ومناهضة أشكال التمييز الديني والطائفي والجنسي، واحترام التنّوع، 

 والترويج ضد اإلدمان، وغرس قيم وممارسات العمل واإلنتاج واإلتقان واالنضباط...

 . ة العلمية والمعرفية والتكنولوجيةمحور التنمي-ث

؛ ويتضّمن موضوعات مثل: التشريعات محور تنمية المسؤولية االجتماعية-ج

االجتماعية، احترام القوانين، المشاركة المدنية، والثقافة البيئية، وتحّمل المسؤولية، 

 واالنتماء، والعمل الجماعي...



52 

 

وضوعات مثل: مهارة التواصل، ؛ ويتضّمن ممحور تنمية المهارات االجتماعية-ح

ومهارة حل النزاعات والمشكالت، والقدرة على صنع المستقبل والتكّيف معه، وبناء 

دارة الوقت ...  التفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، والمطالعة، وا 

؛ ويتضّمن موضوعات مثل: التكافؤ محور التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية-خ

سية، والتسّرب الدراسي، والدروس الخصوصية، والعنف االجتماعي للفرص الدرا

والنشاطات غير الصّفية الثقافية والترفيهية، والتجهيزات المدرسية،  ،المدرسي

 والمختبرات، ونقد المناهج والكتب الدراسية، والتنميط الجنسي...

 وقد تّمت في وضع هذه القائمة مراعاة بعض األمور؛ هي: 

  يقة مختلفة بعض الشيء من خالل الرجوع إلى المصادر يمكن ترتيب المحاور بطر

األصلية تبعًا لمقاصد الباحث في سياق النص؛ ولكن مع عدم توّفر جميع النصوص 

 الكاملة تّم اعتماد مبدأ التكرار فقط. 

  تّم ترك مجال الموضوعات مفتوحًا؛ ألّن الكثير منها يمكن إدراجه ضمن المحور؛

أمثلة لم ترد في الدراسات المعتمدة، وفي الوقت نفسه قد  وليست الدراسة بوارد إعطاء

 ترد في رسائل العّينة.

 .تّم ضم محور المناخ التربوي إلى التحصيل المدرسي باعتباره يمّثل البيئة المدرسية 

 عرض النتائج

في هذه المرحلة تّم عرض البيانات من خالل قراءة الجداول الممّثلة للمتغيرات )توزيع الرسائل 

حسب: العنوان، اسم االختصاص، البلد، المحور اإلرشادي(؛ وفي خطوة ثانية تّمت قراءة النتائج ب

وتحليلها استنادًا إلى بيانات القوائم وأسئلة الدراسة )محاور وموضوعات اإلرشاد المدرسي في الرسائل 
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ى مدى تعّدد الجامعية العربية، ومدى وضوحها، ومدى مالءمتها لواقع العالم العربي، إضافة إل

 المحاور، وتكرار الموضوعات، ومدى تمثيل العنوان لموضوع الرسالة(.

  عرض البيانات

 كحدّ  2117 العام بين ما العينة رسائل تواريخ تراوحت لقد: التاريخ بحسب الرسائل توزيع

 أقصى كحدّ  2101 والعام( التاريخ هذا قبل ما رسائل نشر بعدم تلتزم" شمعة" المعلومات قاعدة) أدنى

 (.واحدة رسالة)

وقد تّم إحصاء عشرين اسمًا في هذا المجال تصنيف الرسائل بحسب اسم االختصاص 

 توّزعت الرسائل بحسبها على الشكل اآلتي:

(، واإلرشاد النفسي 01(، واإلرشاد النفسي )0(، واإلرشاد التربوي )2التوجيه واإلرشاد التربوي )

(، 05(، واإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي )5النفسي والتربوي )(، واإلرشاد 2والبرامج اإلرشادية )

(، والتربية اإلسالمية والمقارنة 0(، واإلرشاد والتوجيه النفسي التربوي )0اإلرشاد والتربية الخاصة )

(، 0(، والتربية الرياضية )0(، والتربية الفنية )1(، والتربية الخاصة )0إرشاد نفسي )-(، وعلم النفس1)

(، وعلم 5(، وعلم النفس )2(، ورياض األطفال )2(، وتربية الموهوبين )2توجيه واإلرشاد النفسي )وال

(. انظر 0قياس وتقويم )-(، وعلم النفس التربوي 7(، وعلم النفس التربوي )2الصحة النفسية )-النفس

 (.0.1الجدول رقم )

 : توزيع عدد الرسائل على اسم االختصاص0.1جدول رقم 

 عدد الرسائل اصاسم االختص
 2 التوجيه واإلرشاد التربوي  

 1 اإلرشاد التربوي 
 10 اإلرشاد النفسي

 2 اإلرشاد النفسي والبرامج اإلرشادية
 9 اإلرشاد النفسي والتربوي 
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 18 اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 1 اإلرشاد والتربية الخاصة

 1 اإلرشاد والتوجيه النفسي التربوي 
 3 سالمية والمقارنةالتربية اإل

 3 التربية الخاصة
 1 التربية الرياضية

 1 التربية الفنية
 2 التوجيه واإلرشاد النفسي

 2 تربية الموهوبين
 2 رياض األطفال

 2 الصحة النفسية-علم النفس
 5 علم النفس

 7 علم النفس التربوي 
 1 قياس وتقويم-علم النفس التربوي 

 1 فسيعلم النفس، تخصص إرشاد ن
 74 المجموع

 

 وضوح اإلرشاد كاختصاص

( أّن اسم اإلرشاد المدرسي الذي اعتمد حديثًا اسمًا لالختصاص، لم 0.1يبّين الجدول رقم )

يظهر مطلقُا في أسماء االختصاصات الواردة؛ والذي هو نفسه ما كان يطلق عليه اسم علم النفس 

 كلية التربية(.-معة اللبنانيةالتربوي )االسم الذي كان معتمدًا أيضًا في الجا

ذا اعتبرنا أسماء االختصاصات التي تستخدم مصطلح اإلرشاد أو صفة التربوي هي من  وا 

(. وهذا يعتبر 00تسميات اإلرشاد المدرسي، يكون عدد تسمياته كاختصاص إحدى عشر تسمية )

 مؤّشرًا واضحًا إلى اللبس الالحق باإلرشاد المدرسي. 

وعات إرشادية تحت أسماء اختصاصات أخرى مثل التربية بفروعها إضافة إلى وجود موض

مقارنة، موهوبين( وعلم النفس، والصحة النفسية، -المتعّددة )رياضية، رياض أطفال، فنية، إسالمية
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وهذا مؤّشر أيضًا على تداخل موضوعاته مع موضوعات علوم أخرى مشابهة له؛ مّما يسمح بالقول 

 تصاص ال يزال يّتصف بعدم الوضوح. بأّن اإلرشاد المدرسي كاخ

ع توّزعت رسائل العّينة بحسب الشكل المتوّفر على أربتوزيع الرسائل بحسب الشكل المتوّفر: 

( 11( ملخّصًا موّسعًا، وثالثون )5( نصًا كاماًل، وخمسة )01فئات على الشكل اآلتي: ثالثة عشر )

 (.2.1ل رقم )ملّخصًا موجزًا، وست وعشرون "ال يوجد". انظر الجدو 

 : توزيع عدد الرسائل بحسب الشكل المتوّفر2.1جدول رقم 

 عدد الرسائل الشكل المتوفر
 13 نص كامل

 5 ملخص موسع
 30 ملخص موجز

 26 ال يوجد
 74 المجموع

 

( 01( أّن عدد الرسائل المتوافرة بنصوصها الكاملة هي ثالث عشرة )2.1يبّين الجدول رقم )

لملخصات الموّسعة التي يمكن من خاللها التعويض عن غياب النص الكامل فهي رسالة فقط، أّما ا

خمسة فقط. وهذا األمر يجعل من عملية التحّقق من مدى تمثيل العناوين لمشكالت أو لموضوعات 

(. وقد توّزعت عناوين الرسائل عليها على الشكل الظاهر في 05الرسائل محدودة بهذا العدد مجتمعًا)

 (.1.1)الجدول رقم 

 نص كامل، وملخص موسع() المتوّفر: توزيع عناوين الرسائل بحسب الشكل 1.1جدول رقم 

 الشكل المتوفر عنوان الرسالة
مظاهر ومعوقات التفاعل بين األسرة والمدرسة الثانوية وأساليب اإلرشاد النفسي 

 موسعملخص  المقترحة لتفعيل العالقة بينهما: دراسة في منطقة جازان التعليمية 
إسهام اإلرشاد الطالبي في تعزيز األمن الفكري لطالب المرحلة الثانوية: تصور 

 ملخص موسع مقترح في ضوء التربية اإلسالمية 
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 ملخص موسع العالقة بين الخجل وصورة الجسم لدى عينة من المراهقين في سلطنة عمان 
مملكة العربية بعض مشكالت مجهولي األبوين من طلبة المرحلة الثانوية في ال

 ملخص موسع السعودية وحاجاتهم اإلرشادية
 ملخص موسع خصائص رسوم األطفال كمدخل لتصميم لوحات اإلرشاد المدرسي

فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق االختبار لدى طالب المرحلة الثانوية 
 نص كامل بمحافظات غزة 

 نص كامل طقة تبوك التعليمية الحاجات اإلرشادية لمعلمات رياض األطفال في من
فعالية برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين في مدارس 

 نص كامل وكالة الغوث بقطاع غزة
أثر اإلعداد الجامعي للمرشد المدرسي وتأهيله خالل الخدمة على نوعية خدماته 

 نص كامل جمعيات الخاصة في لبنان اإلرشادية في مرحلة التعليم األساسي في مدارس ال
فاعلية استخدام أساليب اإلشراط الكالسيكي لدى ثورنديك في تنمية السلوك التكيفي 

 نص كامل لدى أطفال التوحد بمكة المكرمة
فاعلية برنامج إرشاد للحد من صعوبات النطق والكالم التأتأة والتلعثم لدى عينة من 

 نص كامل ائية بمكة المكرمة تالميذ وتلميذات المرحلة االبتد
فاعلية تطبيق برنامج إرشادي في فنيات العقل والجسم لزيادة التوكيدية لدى طلبة 

 نص كامل المرحلة الثانوية بمحافظة غزة
مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من السلوك العدواني لدى أطفال 

 نص كامل مؤسسات اإليواء في قطاع غزة 
امج إرشادي قائم على فن القصة لخفض السلوك العدواني لدى المعاقين فاعلية برن

 نص كامل عقليا القابلين للتعلم

تقدير المرشدين لدرجة انتشار مجاالت المشكالت لدى الطلبة المسترشدين، واختالف 
 نص كامل هذا التقدير باختالف متغيرات النوع االجتماعي والتخصص وسنوات الخبرة للمرشدين

تحقيق قائمة مشكالت طالب المرحلة الثانوية الصادرة عن الوزارة ألهدافها من  مدى
 نص كامل وجهة نظر المرشدين الطالبيين في مكة المكرمة 

 نص كامل أسس التوجيه واإلرشاد من منظور التربية اإلسالمية: دراسة تأصيلية 
 نص كامل  المرحلة الثانوية فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب

 

 

 



57 

 

 تمثيل العنوان للموضوع

( أّن 05قد تبّين بعد مراجعة النصوص الكاملة والملّخصات الموّسعة للرسائل الثماني عشر)

ممّثلة للمواضيع المطروحة في الرسائل؛ باستثناء عنوان  هي ،(1.1) رقم الجدول الظاهرة فيالعناوين 

لمات رياض األطفال" والذي يدل على أّن للمعلمات حاجات إرشادية؛ واحد "الحاجات اإلرشادية لمع

الحاجات اإلرشادية لدى مع بينما المقصود في الموضوع هو إعداد المعلمات وتأهيلهّن بما يتالءم 

 األطفال. وقد تّم تسجيل المالحظات اآلتية في مجال تمثيل العنوان لموضوع الرسالة: 

بير الغامضة أو غير المفهومة بسبب عدم شيوعها أو عدم يالحظ أّنه قد ترد بعض التعا

إسهام اإلرشاد الطالبي في تعزيز األمن تداولها؛ مثل عبارة األمن الفكري التي وردت في العنوان "

والتي يقصد فيها الباحث تحصين عقول الطالب فكريًا لمواجهة  "الفكري لطالب المرحلة الثانوية

ثقافي الذي يهّدد الهوية المجتمعية؛ ومثل عبارة "التوكيدية" والمقصود منها االنحراف الفكري أو الغزو ال

 تأكيد الذات؛ وفنّيات العقل والجسم والتي تشير إلى مجموعة من المهارات العقلية والجسدية.

استخدام الباحث عبارة مجهولي  ،ويالحظ من خالل العنوان في الرسالة الرابعة في الجدول

ل في بعض الموارد األطفال محرومي األبوين مع هذه الفئة؛ مع االختالف الكبير األبوين، ولكنه شم

 بين خصائص الفئتين.

ثل مويالحظ في بعض الرسائل اعتماد العناوين الطويلة التي تمّثل مشكلة الدراسة حرفيًا 

لتفعيل  ةمظاهر ومعوقات التفاعل بين األسرة والمدرسة الثانوية وأساليب اإلرشاد النفسي المقترح"

 ". دراسة في منطقة جازان التعليمية بينهما:العالقة 

 تصنيف عدد الرسائل على محاور اإلرشاد

عدد رسائل العّينة على محاور اإلرشاد المدرسي على الشكل اآلتي: خمس وعشرون  لقد توّزع

وأحد ( في محور توصيف المهنة وا عداد المرشد، 00( في محور الصّحة النفسية، وأحد عشر )25)
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( 7( في محور البحث، وسبعة )01( في محور تحسين التوافق مع مطالب الحياة، وعشرة )00عشر )

( في محور التنسيق مع اإلداريين والمعنيين، وثالثة 1تنمية المهارات االجتماعية، وثالثة ) رفي محو 

لمعلوماتية ( في محور التوعية ا2( في محور التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية، واثنان )1)

( في محور التعّدد 0( في محور المشكالت العالئقية في األسرة والمجتمع، وواحد )0والعولمة، وواحد )

بعني في  ،المعتمدة مع عدد الرسائل مراجعةالوقد تّم ترتيب المحاور تبعًا لقائمة )الثقافي والمعتقدات. 

 (.4.1. انظر الجدول رقم )أي محور أدرج موضوع الرسالة(

 : تمثيل توزيع عدد الرسائل على محاور اإلرشاد4.1ول رقم جد

 عدد الرسائل المحور اإلرشادي
 10 البحث

 3 التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية
 1 التعدد الثقافي والمعتقدات

 3 التنسيق مع اإلداريين والمعنيين
 2 التوعية المعلوماتية والعولمة

 25 الصحة النفسية
 1 ئقية في األسرة والمجتمعالمشكالت العال

 11 تحسين التوافق مع مطالب الحياة
 7 تنمية المهارات االجتماعية

 11 توصيف المهنة وا عداد المرشد
 74 المجموع

 

 محاور اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية العربية

عشرة  العربية هييبّين الجدول أّن عدد المحاور التي تّم التطّرق إليها في الرسائل الجامعية 

وأّن العدد األكبر من رسائل اإلرشاد المدرسي قد تجّمع في محور الصحة النفسية الذي ظهر  ،محاور

كمحور ضعيف في قائمة المراجعة؛ بينما لم يتضّمن محور التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية الذي 

 حور التعّدد الثقافي الذي اعتبر مناعتبر محورًا أساسيًا في القائمة، إال ثالثة مواضيع فقط. أّما م
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المحاور المعاصرة المهمة، لم يضم إال موضوعًا واحدًا. وكذلك محور التوعية المعلوماتية الذي صّنف 

محورًا ملّحًا باقتراح أهل الخبرة )تبعًا لدراسة "تحديد األجندة البحثية لإلرشاد المدرسي(، لم يتضّمن إال 

بعين. وتفيد هذه البيانات أّن التوّجهات البحثية في اإلرشاد موضوعين فقط من أصل أربعة وس

المدرسي في الرسائل العربية ال تنسجم مع توّجهات اإلرشاد المدرسي الحديثة في أميركا؛ القائمة على 

 نقل االهتمام من الصحة النفسية إلى التحصيل المدرسي. 

 موضوعات اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية العربية 

 تداخل موضوع إمكانية إلى االلتفات مع عنوانها خالل من الرسالة موضوع استخراج تمّ  لقد

 تحسين في برنامج أثر قياس العنوان يكون  أن مثل الموضوعات؛ معظم مع اإلرشادية للبرامج الترويج

 راسةالد يف تمّ ف ،التحصيل محوره إرشادّي محّدد لبرنامج الترويج الموضوع نوع فيكون  التحصيل؛

وقد . هافي يتكّرر مرة كل في الموضوع ذكر تمّ  وقد. البرنامج )أي التحصيل( محور تبّني الحالية

مع قراءة مدى انسجامها مع قائمة المراجعة المعتمدة على الشكل  ،توّزعت الموضوعات على المحاور

 اآلتي:

( تنشيط دافعية 1: وقد تضّمن ثالثة مواضيع )محور التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية-أ

من لبة الطلبة العاديين نحو الط اتجاهاتتعديل التحصيل؛ مستوى الطموح وأثره في زيادة التحصيل، 

 (.5.1. انظر الجدول رقم )ذوي صعوبات التعلم

 : عناوين الرسائل في محور التحصيل5.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة
لتحصيل الدراسي المتوسط نحو التفوق الدراسي في المدارس أثر برنامج إرشادي في تنشيط دافعية الطالبات ذوات ا

 المتوسطة
بناء برنامج إرشادي لرفع مستوى الطموح وقياس أثره في زيادة التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة المتوسطة في دولة 

 الكويت

 يلة ت التعلم في محافظة الطفمدى فاعلية برنامج إرشادي في تعديل اتجاهات الطلبة العاديين نحو الطلبة ذوي صعوبا
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 تلتقي سيالمدر  التحصيل محور تضّمنها التي الثالث الرسائل مواضيع أنّ  الجدول أعاله يبّين

 منض من هي زمالئهم نحو الطلبة اتجاهات تعديل أنّ  باعتبار المراجعة؛ قائمة مواضيع مع جميعها

 .المدرسة في العالئقية المشكالت

ع-ب ( ممارسات 00؛ وقد تضّمن أحد عشر موضوعًا )داد المرشدمحور توصيف المهنة وا 

إرشادية لرعاية المتفوقين، إلمام المرشد بدراسة الحالة، وتطوير فنيات المقابلة لدى المرشد، وتنمية 

مهارات المرشدين، ومدى ممارسة المرشد لمهارات االتصال، وممارسات إرشادية مطلوبة من المرشد، 

من معلمات رياض األطفال، ودور خصائص شخصية المرشد في بناء وحاجات إرشادية مطلوبة 

عالقات ناجحة، وأثر إعداد المرشد على نوعية الخدمة، والحاجات اإلرشادية من وجهة نظر طلبة 

 (.6.1الجامعات، ومهارات اإلرشاد المستخدمة في تعديل سلوك األطفال. انظر الجدول رقم )

 توصيف المهنة محور ي: عناوين الرسائل ف6.1جدول 

 عنوان الرسالة

 الحاجات اإلرشادية من وجهة نظر طلبة الجامعات في سلطنة عمان 

مدى إلمام المرشد الطالبي بأسلوب دراسة الحالة في مدارس التعليم العام بالمدينة المنورة من وجهة نظر مشرفي 
 التوجيه واإلرشاد والمرشدين الطالبيين 

 رياض األطفال في منطقة تبوك التعليمية  الحاجات اإلرشادية لمعلمات

 مدى ممارسة المرشدين التربويين في مدارس الرياض الثانوية لمهارات االتصال واألساليب اإلرشادية 

 مهارات التوجيه واإلرشاد المستخدمة في تعديل سلوك األطفال 

الصفوف في المرحلة االبتدائية وعالقتها الممارسات اإلرشادية المؤداة والمطلوب أداؤها من قبل مرشدي ومرشدات 
 ببعض المتغيرات

 الممارسات اإلرشادية المطلوب اتباعها من المرشدين التربويين لرعاية الطلبة المتفوقين في المدارس المتوسطة 

 بناء برنامج تدريبي لتطوير فنيات المقابلة اإلرشادية لدى المرشدين التربويين 

فسي التربوي ودورها في بناء عالقات ناجحة مع المحيطين به في ضوء المهام التي خصائص شخصية المرشد الن
 يقوم بها في المدرسة: دراسة وصفية تحليلية على عينة من المرشدين النفسيين في مدارس محافظة دمشق 

 قطاع غزةث بفعالية برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلرشادية لدى المرشدين النفسيين في مدارس وكالة الغو 
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أثر اإلعداد الجامعي للمرشد المدرسي وتأهيله خالل الخدمة على نوعية خدماته اإلرشادية في مرحلة التعليم 
 األساسي في مدارس الجمعيات الخاصة في لبنان 

 

يبّين الجدول أعاله التقاء مواضيع الرسائل المطروحة في محور توصيف المهنة وا عداد المرشد 

ة المراجعة ولكن مع اختالف منطلقات البحث فيها في معظم الموارد؛ إذ أّن قائمة مع مواضيع قائم

المراجعة تطرحها من منطلق تحديد المهام والدور والصفات على ضوء تغّير توّجهات اإلرشاد، بينما 

 تطرحها الرسائل من منطلق غموض مهنة اإلرشاد ومهام المرشد.

( ترشيد استخدام 2؛ وقد تضّمن موضوعين اثنين )محور التوعية المعلوماتية والعولمة-ت

 (.7.1وسائل التكنولوجيا، ومواجهة اآلثار السلبية للحداثة. انظر الجدول رقم )

 : عناوين الرسائل في محور التوعية المعلوماتية7.1جدول 

 عنوان الرسالة

 المتوسطة ثار السلبية للحداثة لدى طالبات المرحلة أثر برنامج إرشادي في مواجهة اآل

 فاعلية اإلرشاد المعرفي السلوكي في ترشيد استخدام الكمبيوتر واإلنترنت لدى عينة من المراهقين 

 

لم ترد موضوعات في قائمة المراجعة حول هذا المحور؛ ولكنها تبدو واضحة االرتباط بمحور 

 التوعية المعلوماتية والعولمة 

( تعديل اتجاهات 1قد تضّمن ثالثة مواضيع )؛ و محور التنسيق مع اإلداريين والمعنيين-ث

األمهات نحو إبداع أبنائهن، ودور معلم المرحلة الثانوية في اإلرشاد، ومظاهر التفاعل بين األسرة 

 (. 5.1والمدرسة. انظر الجدول رقم )
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 : عناوين الرسائل في محور التنسيق مع اإلداريين5.1جدول 

 عنوان الرسالة

 لألمهات في تعديل اتجاهاتهن نحو اإلبداع وتعزيز السلوك اإلبداعي ألبنائهن  فاعلية برنامج إرشاد

 ينهما:بمظاهر ومعوقات التفاعل بين األسرة والمدرسة الثانوية وأساليب اإلرشاد النفسي المقترحة لتفعيل العالقة 
  دراسة في منطقة جازان التعليمية

 رحلة الثانوية بمحلية الدويم دور المعلم في التوجيه واإلرشاد التربوي بالم

 

يبّين الجدول أعاله أّن مواضيع الرسائل المطروحة في محور التنسيق مع اإلداريين والمعنيين 

من أكثر المعنيين المؤّثرين بالعملية واألسرة  المعلمتنسجم مع مواضيع قائمة المراجعة؛ ألّن 

 اإلرشادية.

( تعزيز األمن الفكري 0ضّمن موضوعًا واحدًا )؛ وقد تمحور التعّدد الثقافي والمعتقدات-ج

 (.5.1في ضوء التربية اإلسالمية. انظر الجدول رقم )

 : عناوين الرسائل في محور التعّدد الثقافي5.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة

إسهام اإلرشاد الطالبي في تعزيز األمن الفكري لطالب المرحلة الثانوية: تصور مقترح في ضوء التربية 
 سالمية اإل

 

 يبّين الجدول أعاله ارتباط الموضوع بمحور التعّدد الثقافي الرتباطه المباشر بالمعتقدات.

( تنمية السلوك 7؛ وقد تضّمن سبعة مواضيع )محور تنمية المهارات االجتماعية-ح

نمية تالتواصلي، وتنمية االستقالل الوظيفي، وتنمية مفهوم المواطنة، وتنمية االهتمام االجتماعي، و 

 (.01.1التعاطف، وتنمية الذكاء الوجداني، وتنمية اللياقة البدنية. انظر الجدول رقم )
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 : عناوين الرسائل في محور تنمية المهارات االجتماعية01.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة

  أثر برنامج إرشادي في تنمية مفهوم المواطنة لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 ي في تنمية السلوك التواصلي لدى طالب المرحلة المتوسطة أثر برنامج إرشاد

 أثر برنامج إرشادي في تنمية االستقالل الوظيفي لدى الطالبات المتأخرات دراسيا في المرحلة المتوسطة 

 أثر برنامج إرشادي في تنمية االهتمام االجتماعي لدى التالميذ المتأخرين دراسيا 

 لتعاطف لدى تالميذ المرحلة االبتدائية أثر برنامج إرشادي لتنمية ا

  أثر برنامج إرشادي معرفي في تنمية الذكاء الوجداني لدى طالبات اإلعدادية

أثر األسلوب الفردي اإلرشادي في تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية لتحسين بعض فعاليات ألعاب القوى في 
 درس التربية الرياضية

 

اذج للمواضيع في هذا المحور، ولكن تبدو المواضيع التي طرحتها لم تطرح قائمة المراجعة نم

الرسائل منسجمة مع محور المهارات االجتماعية بشكل مباشر بالنسبة لمهارات السلوك التواصلي 

واالهتمام االجتماعي واالستقالل الوظيفي والتعاطف والذكاء الوجداني، وبشكل غير مباشر بالنسبة 

 مفهوم المواطنة. )والتي قد تعتبر من أولى المهارات المطلوبة في العالم العربي(. للياقة البدنية وتنمية

( أثر اإلرشاد السلوكي 25؛ وقد تضّمن خمسة وعشرين موضوعًا )محور الصحة النفسية-خ

في خفض التعب النفسي، وبرنامج في خفض اضطراب النوم؛ وفي خفض سلوك االنسحاب، وفي 

لق المستقبل، وفي خفض اإلحباط الوجودي، وفي خفض النشاط تخفيف التشاؤم، وفي خفض ق

المفرط، وفي تعديل أزمة الهوية، وفي تنمية السلوك التكّيفي ألطفال التوّحد، وفي خفض السلوك 

االنعزالي، وفي تخفيف السلوك العدواني، وفي خفض الضغوط النفسية، وفي الحد من صعوبات 

، وفي تخفيف االنطواء، وفي خفض السلوك العدواني، وفي النطق والتلعثم، وفي خفض سلوك الغضب

تحسين مفهوم الذات، وفي خفض سوء التوافق االجتماعي، ولخفض السلوك العدواني، ولزيادة تأكيد 
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الذات، وفي تخفيض النشاط المفرط، وفي تخفيض سلوك العناد، وفي خفض قلق االختبار، ودور 

 (.00.1ومشكلة التبول الالإرادي. انظر الجدول رقم ) اإلرشاد النفسي في تخفيف سوء التوافق،

 : عناوين الرسائل في محور الصحة النفسية00.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة

 مشكلة التبول الالإرادي من وجهة نظر أولياء األمور لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا 

 لنفسية لدى الطلبة المراهقين فاعلية برنامج في اإلرشاد العقلي العاطفي في خفض الضغوط ا

 أثر برنامج إرشادي قائم على السيكودراما في خفض السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية في األردن 

 فاعلية استخدام أساليب اإلشراط الكالسيكي لدى ثورنديك في تنمية السلوك التكيفي لدى أطفال التوحد بمكة المكرمة
مج إرشاد للحد من صعوبات النطق والكالم التأتأة والتلعثم لدى عينة من تالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية فاعلية برنا

 بمكة المكرمة 

 دور اإلرشاد النفسي في تخفيف سوء التوافق النفسي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة القبس الدبلوماسية 

 تحسن مفهوم الذات لدى طالبات مدرسة الراشدين الثانوية بأم درمان  فعالية برنامج إرشادي نفسي تنموي في

 برنامج اإلرشاد النفسي الجماعي وأثره في خفض سوء التوافق االجتماعي لدى المراهقين 
 أثر برنامج إرشادي لخفض السلوك االنعزالي لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 ط لدى التالميذ بطيئي التعلمتأثير برنامج إرشادي في تخفيض النشاط المفر 
 فاعلية برنامج إرشادي في خفض سلوك العناد لدى التالميذ المضطربين سلوكيا

 أثر اإلرشاد السلوكي المعرفي في خفض التعب النفسي لدى طالب المرحلة اإلعدادية
 أثر برنامج إرشادي في خفض اضطراب النوم لدى طالبات المرحلة اإلعدادية

 رشادي في خفض السلوك االنسحابي عند األطفال التوحديين بعمر الروضة أثر برنامج إ
 أثر برنامج إرشادي للتخفيف من التشاؤم لدى طالب المرحلة المتوسطة 

 أثر برنامج إرشادي للعالج بالواقع في خفض قلق المستقبل عند الطالب فاقدي األبوين في المرحلة المتوسطة 

 القصد المعاكس وصرف التفكير في خفض اإلحباط الوجودي لدى طالب المرحلة اإلعداديةأثر األسلوبين اإلرشاديين 
 أثر برنامج إرشادي لخفض النشاط المفرط لدى أطفال الرياض 

 أثر البرنامج اإلرشادي في تعديل أزمة الهوية الذاتية لدى الطلبة المراهقين
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مي في خفض سلوك الغضب لدى طلبة المرحلة الثانوية في فاعلية برنامج تعليمي إرشادي مستند إلى الفكر اإلسال
 مدارس دولة الكويت 

 فاعلية برنامج إرشادي سلوكي في تخفيف االنطواء لدى الطلبة في المرحلة الثانوية في دولة الكويت 

 محافظة غزةبفاعلية تطبيق برنامج إرشادي في فنيات العقل والجسم لزيادة التوكيدية لدى طلبة المرحلة الثانوية 

 مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من السلوك العدواني لدى أطفال مؤسسات اإليواء في قطاع غزة 

 فاعلية برنامج إرشادي قائم على فن القصة لخفض السلوك العدواني لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم

 الب المرحلة الثانوية بمحافظات غزة فعالية برنامج إرشادي مقترح لخفض قلق االختبار لدى ط
 

( مدى تخّلف واقع اإلرشاد المدرسي في العالم العربي عن مواكبة 00.1ويبّين هذا الجدول )

المستجّدات في هذا الميدان؛ إذ يظهر التشابه واضحًا في التوّجهات اإلرشادية الحالية مع توّجهات 

ارسات( بالرجوع إلى نتائج دراسة ويستون أميركا قبل عقدين من الزمن )بغض النظر عن المم

بعنوان "مراجعة اإلنتاج البحثي في اإلرشاد المدرسي:  ((Whiston, Sexton,1998وسكستون 

، والتي 0555والعام  0555وانعكاساته التطبيقية" التي أجريت على اإلنتاج البحثي ما بين العام 

 ألنشطة الوقائية.أظهرت تركيز البحث على األنشطة العالجية أكثر من ا

( عالقة 0؛ وقد تضّمن موضوعًا واحدًا)محور المشكالت العالئقية في األسرة والمجتمع-د

 (.02.1العنف األسري بطلب المساعدة اإلرشادية. انظر الجدول رقم )

 : عناوين الرسائل في محور المشكالت العالئقية02.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة

 المساعدة اإلرشادية لدى طلبة المرحلة المتوسطة  العنف األسري وعالقته بطلب

 

 ( ارتباط موضوع الرسالة بمحور المشكالت العالئقية بشكل واضح.02.1يبّين الجدول )
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( العالقة بين الخجل وصورة الجسم، بناء 01؛ وقد تضّمن عشرة مواضيع )محور البحث-ذ

، أسس اإلرشاد من منظور إسالمي، اختبار تحصيلي في مادة اإلرشاد، مدى تحقيق قائمة مشكالت

تقدير المرشدين لدرجة انتشار مشكالت الطلبة، اتجاهات األهل نحو اإلرشاد كما يدركها األبناء، 

اتجاهات المرشدين والمعلمين نحو مهنة اإلرشاد، مشكالت مجهولي األبوين، خصائص رسوم األطفال 

فسي لدى معلمي المرحلة الثانوية. انظر كمدخل لإلرشاد، أثر بعض المتغيرات على االحتراق الن

 (.01.1الجدول رقم )

 : عناوين الرسائل في محور البحث01.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة

 العالقة بين الخجل وصورة الجسم لدى عينة من المراهقين في سلطنة عمان 

ف هذا التقدير باختالف تقدير المرشدين لدرجة انتشار مجاالت المشكالت لدى الطلبة المسترشدين، واختال
 متغيرات النوع االجتماعي والتخصص وسنوات الخبرة للمرشدين

مدى تحقيق قائمة مشكالت طالب المرحلة الثانوية الصادرة عن الوزارة ألهدافها من وجهة نظر المرشدين 
 الطالبيين في مكة المكرمة 

 صيلية دراسة تأ اإلسالمية:أسس التوجيه واإلرشاد من منظور التربية 

عالقة مفهوم الذات وبعض المتغيرات الديموغرافية باالحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية في مدينة 
  الرياض

 بعض مشكالت مجهولي األبوين من طلبة المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية وحاجاتهم اإلرشادية

 رشاد المدرسيخصائص رسوم األطفال كمدخل لتصميم لوحات اإل

االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء نحو التوجيه واإلرشاد التربوي: دراسة مقارنة بالنسبة لطالب وطالبات مرحلة 
 التعليم األساس بمدينة الدويم 

ة يبناء اختبار تحصيلي في مادة اإلرشاد والصحة النفسية لألقسام العلمية في كليات التربية جامعة بغداد وفق نظر 
 السمات الكامنة

قياس اتجاهات المرشدين النفسيين التربويين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة نحو مهنة اإلرشاد النفسي التربوي: 
  دراسة ميدانية في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي في محافظتي الالذقية وطرطوس
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طروحة في محور البحث مع مواضيع قائمة ( التقاء مواضيع الرسائل الم01.1يبين الجدول )

المراجعة من حيث استقصاء المشكالت وتحديد االتجاهات نحو اإلرشاد إضافة إلى مواضيع بناء 

 اختبار تحصيل، وتصميم لوحات إرشادية، ودراسة أسس اإلرشاد من منظور التربية اإلسالمية.

( برنامج 00شر موضوعًا )؛ وقد تضّمن أحد عمحور تحسين التوافق مع مطالب الحياة-ر

إرشادي في خفض التكاسل االجتماعي، وفي تعديل البنى المعرفية للشخصية المميزة، وتنمية الوعي 

البيئي، وتحسين فعالية الذات لدى موهوبين من ذوي اإلعاقة، وتنمية الوعي البيئي، وفي تنمية مفهوم 

س لدى ولية االجتماعية، ولتنمية الثقة بالنفالذات وتحسين التوافق النفسي للموهوبات، ولتنمية المسؤ 

مراهقات دور الدولة، ولتنمية إرادة األحداث في دور الدولة، ولتنمية السلوك النفسي االجتماعي لدى 

 (.04.1أطفال دور األيتام، ولتنمية التفاعل االجتماعي لضعاف السمع. انظر الجدول رقم )

 لتوافق مع مطالب الحياة: عناوين الرسائل في محور ا04.1جدول رقم 

 عنوان الرسالة

سلوكي في تنمية مفهوم الذات وتحسين التوافق النفسي لدى التلميذات الموهوبات -فاعلية برنامج إرشادي معرفي
 في المرحلة االبتدائية بمملكة البحرين 

 لة اإلعداديةأثر برنامج إرشادي بأسلوب فاعلية الذات في خفض التكاسل االجتماعي لدى طالبات المرح

 تأثير أسلوب إرشادي )تنظيم اإلدراك( في تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ التعليم المسرع غير النظامي

 إعادة البناء المعرفي في تعديل البنى المعرفية للشخصية المميزة –أثر أسلوبين إرشاديين التحدث الذاتي 

دى األطفال ضعاف السمع في معاهد ذوي االحتياجات فاعلية برنامج إرشادي لتنمية التفاعل االجتماعي ل
  الخاصة في بغداد

 أثر برنامج إرشادي في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية في بغداد 

 بناء برنامج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى مراهقات دور الدولة

 دور الدولة بناء برنامج إرشادي لتنمية اإلرادة لدى األحداث في 

فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتحسين فعالية الذات لدى عينة من الطلبة الموهوبين المعاقين في الجمهورية العربية 
 السورية 
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فاعلية برنامج إرشادي لتنمية السلوك النفسي االجتماعي لدى األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية دراسة شبه 
 في محافظة حلب تجريبية في دور األيتام 

 فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية 

 

( أّن جميع مواضيع الرسائل في محور تحسين التوافق مع مطالب الحياة، 04.1يبّين الجدول )

ترتبط بشكل واضح مع موضوعات قائمة المراجعة من حيث طرحها مشكالت تهدف إلى تعزيز 

 ارات التعامل بنجاح مع البيئة.مه

ومن خالل ما تقدم من بيانات تبّين أّن موضوعات اإلرشاد المدرسي التي تناولتها الرسائل 

الجامعية العربية، توّزعت على عشرة محاور إرشادية في قائمة المراجعة المعتمدة، بشكل أظهر توّجهًا 

م هتمام بمواضيع التحصيل المدرسي. انظر الرسواضحًا نحو االهتمام بمواضيع الصحة النفسية، وقلة ا 

 البياني لتوزيع عدد الرسائل على المحاور اإلرشادية.

 
 المساحات المشتركة بين قائمتي المراجعة )إرشاد ومشكالت( 
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مقابلة قائمة مراجعة اإلرشاد مع قائمة مراجعة المشكالت؛  ،لقد تّم من خالل جدول مقارنة

لمشتركة بين القائمتين، وتعّرف المديات التي يمكن توظيف اإلرشاد وذلك بهدف رصد المساحات ا

وبالتالي تعّرف مدى مالءمة ومواكبة الرسائل الجامعية لواقع العالم العربي من خالل  ،المدرسي فيها

 مقارنة مواضيعها اإلرشادية مع قائمة مراجعة المشكالت المعتمدة على الشكل اآلتي:

يشّكل محور التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية مساحة مشتركة  المساحة المشتركة األولى

 بين القائمتين، مع مالحظة الفرق في ترتيبه في كل واحدة منهما. 

يلتقي محور التوعية المعلوماتية والعولمة في قائمة محاور اإلرشاد  المساحة المشتركة الثانية

 والتكنولوجية في قائمة المشكالت. في مساحة مشتركة مع محور التنمية العلمية والمعرفية 

 يشّكل محور تنمية المهارات مساحة مشتركة بين القائمتين المساحة المشتركة الثالثة

 يشّكل محور البحث مساحة مشتركة بين القائمتين.  المساحة المشتركة الرابعة

الت والمشكيمكن القول أّن محوري التعّدد الثقافي والمعتقدات،  المساحة المشتركة الخامسة

العالئقية في األسرة والمجتمع في قائمة محاور اإلرشاد قد ينسجمان إلى حّد كبير في مساحتين 

مشتركتين مع محور تكوين القيم األخالقية واإلنسانية والمهنية في قائمة المشكالت؛ على اعتبار أّن 

لعالقات آخر؛ وبالمقابل تعتبر امن أبرز مظاهر التعّدد الثقافي، اختالف القيم والمعتقدات بين مجتمع و 

 األسرية واالجتماعية من أبرز قيم مجتمعات العالم العربي.

يمكن القول إّن محور التوافق مع مطالب الحياة ينسجم في  المساحة المشتركة السادسة

مساحة مشتركة مع تنمية المسؤولية االجتماعية؛ على اعتبار أّن مطالب الحياة ال يمكن تحصيل 

معها إال من خالل إيجاد عالقة تبادلية سليمة بين الفرد من جهة، ومنظومة اجتماعية متكاملة  التوافق

من جهة أخرى، والتي من أبرز مظاهر تكاملها، تحّلي المنتمين إليها بالمسؤولية االجتماعية. وتبقى 
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ارج نطاق فسية، خمحاور توصيف المهنة وا عداد المرشد، والتنسيق مع اإلداريين والمعنيين، والصحة الن

 (.05.1المقارنة باعتبارها محاور متعّلقة بهوية اإلرشاد نفسه كاختصاص. انظر الجدول رقم )

 : مقارنة قائمتي المراجعة05.1جدول رقم 

محاور 
 اإلرشاد

محاور 
 المشكالت

تكوين القيم  البحث
األخالقية 
واإلنسانية 
 والمهنية

التنمية العلمية 
والمعرفية 

 والتكنولوجية

نمية ت
المسؤولية 
 االجتماعية

تنمية 
المهارات 
 االجتماعية

التحصيل 
المدرسي والبيئة 

 المدرسية

التحصيل المدرسي 
             والبيئة المدرسية
توصيف المهنة 
             وا عداد المرشد

التوعية المعلوماتية 
             والعولمة

التنسيق مع اإلداريين 
             والمعنيين

التعدد الثقافي 
             والمعتقدات

تنمية المهارات 
             االجتماعية

             الصحة النفسية
المشكالت العالئقية 
             في األسرة والمجتمع

             البحث
تحسين التوافق مع 

             مطالب الحياة
 

د المدرسي في معالجة مشكالت الواقع العربي في ولتوضيح إلى أي مدى تّم توظيف اإلرشا

المساحات المشتركة، تّم استبعاد المحاور المتعّلقة باإلرشاد المدرسي كاختصاص، وتحديد عدد 
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الرسائل الموجود في كل مساحة )يعني أّن األرقام في المربعات هي أرقام كمية تعّبر عن كم الرسائل 

 (.06.1ول رقم )الموجود في هذه المساحة(. انظر الجد

 : التوزيع الكمي للرسائل على المساحات المشتركة06.1جدول رقم 

 محاور اإلرشاد
محاور 

 المشكالت

تكوين  البحث
القيم 

األخالقية 
واإلنسانية 
 والمهنية

التنمية 
العلمية 

والمعرفية 
 والتكنولوجية

تنمية 
المسؤولية 
 االجتماعية

تنمية 
المهارات 
 االجتماعية

سي التحصيل المدر 
 والبيئة المدرسية

 3           التحصيل المدرسي والبيئة المدرسية
       2     التوعية المعلوماتية والعولمة
         1   التعدد الثقافي والمعتقدات
   7         تنمية المهارات االجتماعية

المشكالت العالئقية في األسرة 
         1   والمجتمع
           10 البحث

     11       تحسين التوافق مع مطالب الحياة
 

( أّن عدد المواضيع الموجودة في المساحات المشتركة بين محاور 06.1يبّين جدول رقم )

( موضوعًا من أصل أربعة 15قائمتي المراجعة )محاور اإلرشاد ومحاور المشكالت( خمسة وثالثون )

 (.74وسبعين )

 ةالعربي المجتمعات لمشكالتسائل مدى مالءمة ومواكبة موضوعات الر 

 ةالعربي المجتمعاتموضوعات اإلرشاد مع موضوعات مشكالت  مالءمةلتبيان مدى 

ومواكبتها للمشكالت الملّحة منها، ال بّد من الرجوع إلى موضوعات الرسائل؛ والتي توّزعت بين مالئمة 

ي ف وقوعهالئم ومواكب بمعيار ومواكبة، ومالئمة، وغير مالئمة. وقد تّم تصنيف الموضوع بأّنه م

ي ف في قائمة مراجعة المشكالتإضافة إلى تمثيله مشكلة  ،المساحة المشتركة بين محاور القائمتين
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قط. في المساحة المشتركة ف وقوعهوأّنه مالئم، بمعيار  )التقاء محور والتقاء موضوع(؛ الوقت نفسه

على الرغم من وقوعه في  ،كاختصاص درسيالم بمعيار ارتباطه فقط باإلرشاد ،وأّنه غير مالئم

)مثال موضوع "الخجل وصورة الجسد" الواقع في محور البحث، فمحور البحث ؛ المساحة المشتركة

على  وذلك .يشّكل مساحة مشتركة بين القائمتين، لكن الموضوع نفسه مرتبط باإلرشاد كاختصاص(

 الشكل اآلتي:

 رة مواضيع توّزعت على الشكل اآلتي:وفيها عش( 01المساحة المشتركة األولى: )

 : ال يوجدالمالئمة والمواكبة

مدى تحقيق قائمة مشكالت طالب ألهدافها، تقدير المرشدين لدرجة انتشار ( 4المالئمة: )

المشكالت لدى المسترشدين، بعض مشكالت مجهولي األبوين من طالب المرحلة الثانوية، أسس 

اإلسالمية )يعرض فيها الباحث كيفية أقلمة اإلرشاد مع المجتمعات  التوجيه واإلرشاد من منظور التربية

 العربية من منظور إسالمي(.

الخجل وصورة الجسم، اختبار تحصيلي في مادة اإلرشاد والصحة ( 6غير المالئمة: )

النفسية، االتجاهات الوالدية نحو اإلرشاد، اتجاهات المرشدين والهيئة التدريسية نحو اإلرشاد، 

 رسوم األطفال كمدخل لتصميم لوحات إرشادية، عالقة مفهوم الذات باالحتراق الوظيفي. خصائص

وفيها موضوعان فقط على الرغم من تمثيلها اللتقاء محوري ( 2المساحة المشتركة الثانية: )

 إرشاد مع محور مشكالت. وقد توّزعتا على الشكل اآلتي:

 : ال يوجدالمالئمة والمواكبة

القة العنف األسري بطلب المساعدة اإلرشادية، تعزيز األمن الفكري لطالب ع( 2المالئمة: )

 المرحلة الثانوية.

 : ال يوجد.غير المالئمة
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 وفيها موضوعان توّزعا على الشكل اآلتي:( 2المساحة المشتركة الثالثة: )

ة لدى اثترشيد استخدام الكمبيوتر واإلنترنت، واآلثار السلبية للحد( 2المالئمة والمواكبة: )

 طالبات المرحلة المتوسطة.

 ال يوجد.المالئمة: 

 : ال يوجد.غير المالئمة

 وفيها أحد عشر موضوعًا توّزعت على الشكل اآلتي:( 00المساحة المشتركة الرابعة: )

تنمية الوعي البيئي لدى تالميذ التعليم المسّرع، تنمية الوعي البيئي ( 9المالئمة والمواكبة: )

رحلة اإلعدادية، تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية، خفض لدى طالبات الم

التكاسل االجتماعي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية، تعديل البنى المعرفية للشخصية المميزة، تحسين 

فعالية الذات لدى عّينة من الطلبة الموهوبين المعاقين، تحسين التوافق النفسي لدى التلميذات 

موهوبات، تنمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال ضعاف السمع، تنمية اإلرادة لدى أحداث دور ال

 الدولة )القدرة على صنع المستقبل والتكّيف معه من ضمن تنمية المهارات االجتماعية(. 

 : ال يوجدالمالئمة

ك النفسي تنمية الثقة بالنفس لدى مراهقات دور الدولة، تنمية السلو ( 2غير المالئمة: )

 االجتماعي لدى األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية.

 وفيها سبعة مواضيع توّزعت على الشكل اآلتي:( 7المساحة المشتركة الخامسة: )

تنمية السلوك التواصلي لدى طالب المرحلة المتوسطة، تنمية مفهوم ( 7المالئمة والمواكبة: )

تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية لتحسين بعض فعاليات  المواطنة لدى طالبات المرحلة المتوسطة،

ألعاب القوى في درس التربية الرياضية )من ضمن النشاطات غير الصفية الترفيهية المتعّلقة بالبيئة 

لدى المتأخرات دراسيًا )غرس قيم وممارسات العمل واإلنتاج من  تنمية االستقالل الوظيفي، المدرسية(
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نمية االهتمام االجتماعي لدى التالميذ المتأخرين دراسيًا، تنمية التعاطف لدى ضمن تكوين القيم(، ت

تالميذ المرحلة االبتدائية، وتنمية الذكاء الوجداني لدى طالبات المرحلة اإلعدادية )من مهارات 

 التواصل(.

 ال يوجد المالئمة:

 : ال يوجد.غير المالئمة

 مواضيع توّزعت على الشكل اآلتي: وفيها ثالثة( 3المساحة المشتركة السادسة: )

تنشيط دافعية الطالبات ذوات التحصيل المتوسط نحو التفّوق، برنامج ( 2المالئمة والمواكبة)

 إرشادي لرفع مستوى الطموح وقياس أثره في زيادة التحصيل الدراسي.

 .الطلبة العاديين نحو الطلبة ذوي صعوبات التعلم اتجاهاتتعديل ( 0) المالئمة:

 : ال يوجد.المالئمة غير

( تقع 74( موضوعًا من أصل أربع وسبعين )15يتبّين من هذه البيانات أّن تسعة وثالثين )

يعني خارج إطار التوظيف في الواقع. وأّن  خارج نطاق المساحات المشتركة بين اإلرشاد والمشكالت؛

ة من المواضيع الواقعة في ( منها فقط تقع ضمن المساحات المشتركة. وأّن ثماني15خمسًا وثالثين )

( مواضيع مالئمة. 7المساحات المشتركة هي غير مالئمة )أي خارج التوظيف أيضًا(. ويبقى سبعة )

(. نسبة الموضوعات 74( موضوعًا من أصل)21أّما عدد المواضيع المالئمة والمواكبة، فهو عشرون )

؛ وهي %27( هي 21/74كبة)ونسبة الموضوعات المالئمة الموا %36.5( هي 27/74المالئمة )

نسبة ضئيلة تسمح بالقول إّن موضوعات اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية العربية بمعظمها غير 

 مالئمة وغير مواكبة للمشكالت التي يعاني منها واقع العالم العربي.
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 مدى تكرار الموضوعات

 تركيز على مرحلة عمريةلقد تكّررت بعض الموضوعات في العّينة من جوانب مختلفة؛ كال

محّددة في مواضيع متشابهة، أو التركيز على الموضوع نفسه بأسماء مختلفة، أو التركيز على فئة 

اجتماعية محّددة مثل الموهوبين أو ذوي االحتياجات الخاصة أو أطفال دور األيتام. وقد برز التكرار 

 على الشكل اآلتي:

  المفرط لدى التالميذ بطيئي التعلمتأثير برنامج إرشادي في تخفيض النشاط. 

 أثر برنامج إرشادي لخفض النشاط المفرط لدى أطفال الرياض. 

  األساسية.أثر برنامج إرشادي في خفض السلوك العدواني لدى عينة من طلبة المرحلة 

  مدى فاعلية برنامج إرشادي مقترح للتخفيف من السلوك العدواني لدى أطفال مؤسسات اإليواء 

  إرشادي قائم على فن القصة لخفض السلوك العدواني لدى المعاقين عقليا القابلين برنامج

 .للتعلم

  فاعلية تطبيق برنامج إرشادي في فنيات العقل والجسم لزيادة التوكيدية لدى طلبة المرحلة

  .الثانوية

  دور اإلرشاد النفسي في تخفيف سوء التوافق النفسي لدى طالبات الصف الثالث الثانوي.  

  فعالية برنامج إرشادي نفسي تنموي في تحسن مفهوم الذات لدى طالبات مدرسة الراشدين

  .الثانوية

 أثر البرنامج اإلرشادي في تعديل أزمة الهوية الذاتية لدى الطلبة المراهقين. 

 فاعلية برنامج في اإلرشاد العقلي العاطفي في خفض الضغوط النفسية لدى الطلبة المراهقين. 

 ج إرشادي لتنمية الثقة بالنفس لدى مراهقات دور الدولةبناء برنام. 
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  برنامج إرشادي مستند إلى الفكر اإلسالمي في خفض سلوك الغضب لدى طلبة المرحلة

 الثانوية.

 برنامج إرشادي سلوكي في تخفيف االنطواء لدى الطلبة في المرحلة الثانوية في دولة الكويت 

 في خفض سوء التوافق االجتماعي لدى المراهقين برنامج اإلرشاد النفسي الجماعي وأثره 

 االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء نحو التوجيه واإلرشاد التربوي: دراسة مقارنة. 

  قياس اتجاهات المرشدين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة نحو مهنة اإلرشاد النفسي التربوي 

 تالميذ التعليم المسرع غير النظامي تأثير أسلوب إرشادي في تنمية الوعي البيئي لدى 

 أثر برنامج إرشادي في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات المرحلة اإلعدادية في بغداد 

 برنامج إرشاد لألمهات في تعديل اتجاهاتهن نحو اإلبداع وتعزيز السلوك اإلبداعي ألبنائهن 

 ةفي تعديل البنى المعرفية للشخصية المميز  أثر أسلوبين إرشاديين. 

  الممارسات اإلرشادية المطلوب اتباعها من المرشدين لرعاية الطلبة المتفوقين في المدارس

 المتوسطة

  فاعلية برنامج إرشادي في تنمية مفهوم الذات وتحسين التوافق النفسي لدى التلميذات

  .الموهوبات

ل أعاله شكبغض النظر عن تصنيف التكرار بين مبّرر أو غير مبّرر فإّنه وكما يظهر من ال

موجود في موضوعات الرسائل بمعّدل عال نسبيًا )نسبة إلى عدد رسائل العّينة(. فقد تكّرر موضوع 

النشاط المفرط مرتين، وكذلك تكّرر موضوع السلوك العدواني ثالث مرات. وتكّرر موضوع البيئة 

 ء(. ويظهر أيضاً مرتين. وموضوع االتجاهات نحو مهنة اإلرشاد تكّرر أيضًا مرتين )مرشدين وآبا

االستهداف المتكّرر في تسعة مواضيع متشابهة تتعّلق بسوء التوافق النفسي واالجتماعي لفئة المراهقين 
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)مراهقين أو طالب المرحلة الثانوية الذين هم واقعًا من المراهقين( وكذلك استهداف فئة الموهوبين 

 ق.ن منها تّم تناولهما من منطلق سوء التواف)المميزين، المتفوقين، المبدعين( في أربعة مواضيع؛ اثنا

هذه المالحظات مع ربطها بالموضوعات الكثيرة الملّحة التي يمكن البحث فيها الرتباطها 

بمساحات مشتركة مع محاور اإلرشاد والتي تّم رصدها في قائمة مراجعة المشكالت، تسمح بالقول أّن 

 العربية مكّررة.  موضوعات اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية

 تلخيص النتائج والتعليق عليها

أّن اإلرشاد المدرسي ال يزال يعتبر اختصاصًا غير واضح  ،قراءة وتحليل النتائج أظهرتلقد 

ظهارو  ،المدرسة األميركيةله على غرار  اعتماد تسمية موحدة عدم المعالم في العالم العربي؛ بدءًا من  ا 

حاوره وانتهاء بتحديد م ،توّجهاتهومرورًا بتوضيح  ،والمتداخلة معهتمايزه عن العلوم المشابهة له 

 وموضوعاته.

شكل ممّثلة بهي  ،وقد تبّين أيضًا أّن محاور اإلرشاد المدرسي في الرسائل الجامعية العربية

محّددة ترتبط باإلرشاد المدرسي كاختصاص، أو  بحثية هاتتوجّ و ال يخضع لمعايير  ،عشوائيّ 

موضوعات اإلرشاد في الرسائل الجامعية معظم وأّن  .جتمعات العربيةالمفي اجات حالمشكالت والب

 ،، وغير مواكبة لمشكالته الملّحة المطروحةلحاجات المجتمعات العربيةغير مالئمة هي العربية 

 ممّثلة لمواضيعها. ،عناوينها الطويلةمعظم . ويبقى لهذه الرسائل أّن إضافة إلى أّنها مكّررة

اجع )ر  ذه النتائج مع ما أشارت إليه الدراسات األميركية في الدراسات السابقةه وتلتقي

غّيرات لت ،تعّرض في مطلع القرن الواحد والعشرين وال يزالقد من أّن اإلرشاد المدرسي  ،(04-00ص.

لعالم ولكن بقي على ما يبدو ا ،زادت من الغموض الالحق به ،كثيرة في اتجاهاته ومحاوره وموضوعاته
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وكمجال  ،وكمهنة ،عدم وضوحه كاختصاصسمة إذ حافظ على  ؛)التغيرات( لعربي بمنأى عنهاا

 .بحثيّ 

 (،21-06)راجع ص. وتلتقي الدراسة أيضًا مع جميع الدراسات العربية في الدراسات السابقة

 التي اعتبرت أّن دور الرسائل الجامعية ال يزال محدودًا ألّنها ضعيفة الصلة بقضايا الواقع.

في مداخلة لخولة خانقة في مؤتمر "التعليم لمواطني الغد: التحديات الرئيسة التي تواجه و 

فال يزال النظام التعليمي مركزيًا “ :( وصفت واقع التعليم في العراق بالقول2101) الدول العربية"

...{ كما لسالمة}وجامدًا وسلطويًا للغاية. فمعظم المباني المدرسية ال تلّبي الحد األدنى من متطّلبات ا

أّن معظم المعلمين لم يطّوروا معارفهم ومهاراتهم منذ سنوات عّدة، في حين تستخدم معظم كليات 

لّحة المشكالت التربوية المعشرات وحده، إذًا  يالعراقالمجتمع المعلمين مناهج عفا عليها الزمن". في 

 غيرها،و  د وتأهيل المعّلمين والمناهجالتحصيل المدرسي والبيئة المدرسية وا عدافي  للبحث؛ المطروحة

 رسائل اإلرشاد المدرسي الجامعية. فيوالتي يمكن تناولها 

ل على ضعف الصلة بين ما يبحث في اكمث ،ومن الطبيعي أن يتّم التوقف عند العراق

ن ي؛ ألّن عدد رسائل العّينة من العراق بلغ اثنين وثالثواقعًا من مشكالت يوجدالرسائل الجامعية وما 

ليس فيها إال موضوع واحد في محور التحصيل المدرسي حول  ،(74( من أصل أربع وسبعين )12)

  تنشيط الدافعية نحو التحصيل.

من "أّن كثيرًا من رسائل الماجستير  ،(2104) وهذا الواقع ينسجم مع ما ذهب إليه الدهشان

لى حض تطبيق لبحوث أجنبية عوالدكتوراه ليست في جوهرها إال محض استعادة لبحوث أجنبية أو م

  .عينات من العرب}...{ إضافة إلى االستغراق في المسائل األكاديمية والبعد عن المشكالت الواقعية"

سي فقد رأى الكبي ،أّما عن أسباب قصور الرسائل عن تأدية دورها التنموي والتطويري للمجتمعات

لها أكثر من جهة؛ وأبرز األسباب ( أّن المسؤولية في هذا المجال تتحمّ 05- 05، ص. 2100)
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الباحث هي "التسّرع في اختيار الموضوع السهل المكّرر، وضعف استيعاب -المتعّلقة بالطالب

 غير ذلك". المناهج، والتهّرب من تناول قضايا تنموية واقعية لعدم توّفر المعلومات عنها أو

ة التربية المرجّوة ينبغي أن تكون ّن فلسفإ( " 2114ال بّد من تأييد قول الخميسي ) ،وباختصار

"واقعية" و"مستقبلية" في آن معًا. تكون واقعية حين تنطلق من السياق االجتماعي القائم بمختلف 

موروثاته وأبعاده السياسية واالقتصادية والثقافية ومشكالته الملّحة. وتكون مستقبلية حين تتخذ من هذا 

رة النظام التربوي المرجو في ضوء البعدين "الواقع" التحليل منطلقًا الستشراف مستقبلها وصو 

 ".و"المتوقع

 التوصيات واالقتراحات

يأتي هذا التساؤل عن جدوى  ،إضافة إلى التساؤالت الكثيرة التي وردت في خاتمة الدراسة

، خصوصًا إذا كانت توصيات غير االقتراحات؛ والتي ال يؤّيد إدراجها كثير من أهل الخبرة والعلم

هذه  توصية بخصوصفي الدراسة الحالية، الفليكن من ضمن التوصيات واالقتراحات  ،ولكنة. عملي

الطلبة  أولية، وتكليفهات بحثية في تكوين توجّ  ابأن يعمد إلى توظيفها واالستفادة منه ،الفقرة

طلبة لبمراجعتها. فال اقتراحات وال توصيات واقعًا أجدى من تشكيل مثل هذه النشاطات التي ينجزها ا

رات الدراسية نفسها. وأّما تحت إشراف األساتذة المعنيين؛ والتي تضاهي بأهميتها أهمية المقرّ 

  :فهيالتوصيات التي يمكن اقتراحها 

ي العالم العربي فالمجتمعات في بما يتالءم مع حاجات  ،البحثية الطالب خيارات ترشيد-5

 د اللقاءات واستضافة الخبراء.وعق من خالل إقامة الدورات ،مجال اإلرشاد المدرسي

االختصاص؛ تكون بمثابة مرجع معتمد من إعدادها أساتذة ب يقوم أولية أجندة بحثية وضع-0

 قبل القسم.
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ما ب تكثيف دراسات تصنيف محاور وموضوعات الرسائل الجامعية في العالم العربي-2

 تكرار الموضوعات. للحد من ،، وذلك بهدف تصويب المسار البحثي باستمرارالحاجة تقتضي

العمل على االلتزام بنشر الرسائل الجامعية إلكترونيًا، في جامعات العالم العربي بشكل -9

عام، وفي الجامعة اللبنانية بشكل خاص )من الملفت عدم وجود أية رسالة ماجستير من الجامعة 

 .تسهيل إتاحتها، واالستفادة منها، وذلك لمنشورة على موقع شمعة(اللبنانية 

 الخاتمة

، ةالمجتمعات العربيعاني منها تالتي  االجتماعية-التربوية الشّك أّن أمر تحديد المشكالت

بحثية  مسواء أكانت تطبيقية مهنية أ ،يعتبر الخطوة البديهية األولى المطلوبة في أي ممارسة إرشادية

ين على ناظر ما يوجد بنظرية؛ ألّن لكل مجتمع من المجتمعات هويته وحاجاته ومشكالته. وال يخفى 

فضاًل عن االختالفات في الحاجات  ،المجتمعات من اختالفات في القيم والمعتقدات والمعايير

والمعروف أّن الحاجات تكتسب خصائصها من خالل اإلطار الثقافي واالجتماعي الذي " .والمشكالت

، وهذه تهم في مرحلة المراهقةيعيش فيه الفرد، وأّن حاجات األفراد في مرحلة الطفولة تختلف عن حاجا

 .(0222إشارة إلى أّن حاجات الفرد ليست ثابتة أو مستقّرة، بل هي عرضة للتغيير والتطّور")أحمد، 

مع العلم أّن الكثيرين من أهل االختصاص قد أجمعوا على التوحيد بين الحاجات والمشكالت، 

 ؛ة وغير سليمة، تتحّول إلى مشكلةعلى اعتبار أّن كل حاجة يعّوق إشباعها بأساليب غير تربوي

فالمشكالت والحاجات بحسب بعض اآلراء المختّصة هما تعبيران لمعنى واحد؛ ألّن المشكلة التي 

ّنما المشكالت الحقيقية  يستطيع الفرد حّلها أو تخّطيها ال يمكن اعتبارها مشكلة مطروحة للمعالجة؛ وا 

آخر ومن لى إهذا األمر تختلف معاييره أيضًا من فرد و  ؛هي تلك التي تعيق التكّيف السوي مع الواقع

 مجتمع إلى مجتمع.
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 التي تراعي ،واإلرشاد المدرسي بحّد ذاته قائم في األصل على مجموعة من األسس العلمية

بهدف تقديم خدمات فاعلة في مساعدة الفرد أو  ،مثل هذه الفروق بين المجتمعات كما بين األفراد

 ها. وهذا ليس باألمر السهل اليسير،والتوصل إلى حلول ل ،ت المحيطة بهمالجماعات لفهم المشكال

لتي ال يمكن ا لتربوية( هي من الظواهر المعّقدةالنفسية واالجتماعية وا)خصوصًا وأّن الظاهرة اإلنسانية 

ا ة البحث فيهوتمّر عملي ،التوّصل إلى وضع قواعد ثابتة بشأنها؛ لذلك يختلط فيها الذاتي بالموضوعي

ابتداء من اختيار المنهج وأدواته وانتهاء بتفسير النتائج.  ؛بمراحل حساسة قد تخضع لذاتية الباحث

دى الباحث لى ما لإالتي تستند بدورها  ،وهذا األمر يضع الباحث أمام تحّد حقيقي في كيفية التعاطي

ن لى توظيف ما لديه مومبادئ إنسانية تدفعه إ ،ومهارات بحثية ،واهتمامات علمية ،من قيم أخالقية

( 0229الشهري )عبدالله وهذا ما عّبر عنه  ؛إمكانات ومهارات في المساهمة بتنمية مجتمعه وتطويره

"وينظر لإلرشاد النفسي بشكل عام بأّنه عملية  في سياق توصيفه ألغراض ممارسة اإلرشاد بقوله:

ل بأسلوب تعليمي من متخصص مؤهّ توظيف العلم في شكل إنساني لتقديم المساعدة والخدمة المنّظمة 

خبير يمتلك األسس العلمية والحس اإلرشادي لشخص يبحث عن هذه المساعدة؛ تنمية للقوى واستثمارًا 

 " للطاقات وتحقيقَا ألقصى درجات النمو والتوافق والصحة النفسية

دي ا" يضاف إلى األسس النظرية العلمية والخبرة العملية فإّن الحس اإلرشوفي موقع آخر

واللمسة اإلنسانية كفيلة بأن تجعل العمل اإلرشادي يقّدم في أرقى صوره وأنقى مظاهره")الشهري، 

0229.) 

 ،وفي مجتمعات كالمجتمعات العربية التي تعاني منذ مطلع القرن العشرين صعوبات كثيرة

ة المدرسية ى البيئالتي انعكست على الواقع التربوي وعل ،أفرزت كّمًا هائاًل من المشكالت االجتماعية

بالتحديد، إضافة إلى المستويات العلمية والمعرفية والتكنولوجية المتدنية التي تعاني منها ومن تبعاتها، 

ة لتطّرف، والتفرقة المذهبية والطائفية والطبقيإلى امظاهر التعّصب والميل  من الطبيعي أن تنتشر
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( في تساؤله عن كيفية دخول 0229ميسي )ويكفي في هذا المجال ما طرحه الخ ؛والتمييز الجنسي

 %82أمّيون قرائيًا، وحوالي  %92حوالي "وأبناؤه منهم  ،العالم العربي في األلفية التاريخية الثالثة

 أميون تكنولوجيًا".  %91أمّيون ثقافيًا، وحوالي 

في  " إّن التعليم( 0220) الحواتعلي وعن الواقع التربوي في العالم العربي أيضًا يقول 

الوطن العربي ال يزال متدنيًا من حيث النوعية والكيف وهو أقل مستوى مما أنجزه التعليم مثاًل في 

كوريا الجنوبية وبلدان شرق آسية التي بدأ نمّوها بعد كل البلدان العربية. أما إذا أردنا مقارنة واقع 

ارنة خاصة عمومًا فليس هناك وجه للمقالتعليم في البلدان العربية بأوروبا الغربية أو البلدان الصناعية 

نجازات البحث العلمي..."   من النواحي الكمية والنوعية وا 

التساؤل عن مصير الكم الهائل من الرسائل الجامعية العربية المكّدسة؟ وعن يبرز وهنا 

على  ةرات التي يتلّقاها الطلبموقعها من مشكالت هذا الواقع؟ وكيف يجري إذًا توظيف العلوم والمقرّ 

مدى سنوات طويلة من الزمن؟ أليس من األجدى توظيف العلوم بالحد األدنى من اإلمكانيات المتوّفرة 

من خالل ترشيد التوّجهات البحثية لدى الطالب بما يخدم تشكيل إنتاج بحثي ذي معنى؟ إضافة إلى 

وم على التي تق ،ئيةعلى بناء واستخدام البرامج اإلرشادية االنتقا اإلرشاد بشكل خاص تدريب طالب

 خصوصًا وأّن الكثير من ،االختيار واإلضافات بما يتالءم مع أشكال المشكالت وأنواعها ودرجاتها

يمكن معالجته أو على األقل الحد من  ،إلى هذا الواقع البحثي كأسباب أّدتالتي طرحت  النقاط

 ( بعضًا منها:0259ال علي الدهشان)مضاعفاته. وقد ذكر جم

 التي تتمّكن الجامعات من خاللها تحديد المحاور  ،اسة القومية الواضحةغياب السي

 واألولويات التي تلبي احتياجات المجتمع ومطالب تنميته وحل مشكالته.

 وتفّشي ظاهرة التقليد مع غياب اإلضافات الحقيقية في  ،ضعف األصالة واإلبداع

 مجاالت تخّصصها.
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  على البيئة العربية على الرغم من عدم اعتماد جوهر البحوث األجنبية وتطبيقها

 مالءمتها له، وابتعادها عن المشكالت الحقيقية والواقعية.

  ًافية متجاهلة التفاعالت الثق ،اعتماد أساليب البحث الكمي بدراسة المتغيرات إحصائيا

 واالجتماعية المرتبطة بسياق البيئة والواقع االجتماعي.

ية على مستوى العالم العربي، فإّنه من الممكن كحّد فإذا كان من الصعب رسم سياسات قوم

أدنى رسم سياسات وطنية، أو حتى جامعية؛ تقوم بها كل جامعة على حدة عن طريق استثمار جهود 

 الطلبة أنفسهم.

وليس أمرًا مستحياًل وضع أجندة بحثية بمحاور شاملة يوّجه الطلبة من خاللها في اختيار 

 ة.موضوعاتهم البحثية المالئم
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 المالحق
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 : قائمة برسائل عينة الدراسة0ملحق رقم 

 التاريخ البلد الشكل المتوفر الختصاص عنوان الرسالة

أثر برنامج إرشادي في تنشيط 

دافعية الطالبات ذوات التحصيل 

الدراسي المتوسط نحو التفوق 

 الدراسي في المدارس المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2012 العراق زملخص موج

بناء برنامج إرشادي لرفع 

مستوى الطموح وقياس أثره في 

زيادة التحصيل الدراسي لدى 

طلبة المرحلة المتوسطة في 

 دولة الكويت

 2008 الكويت ل يوجد اإلرشاد النفسي

مظاهر ومعوقات التفاعل بين 

األسرة والمدرسة الثانوية 

وأساليب اإلرشاد النفسي 

:  همالعالقة بينالمقترحة لتفعيل ا

دراسة في منطقة جازان 

 التعليمية

 2007 السعودية ملخص موسع التوجيه واإلرشاد النفسي

الحاجات اإلرشادية من وجهة 

نظر طلبة الجامعات في سلطنة 

 عمان

 2008 األردن ل يوجد اإلرشاد النفسي والتربوي

مدى إلمام المرشد الطالبي 

بأسلوب دراسة الحالة في 

عليم العام بالمدينة مدارس الت

المنورة من وجهة نظر مشرفي 

التوجيه واإلرشاد والمرشدين 

 الطالبيين

علم النفس، تخصص 

 إرشاد نفسي

 2011 السعودية ملخص موجز

إسهام اإلرشاد الطالبي في 

تعزيز األمن الفكري لطالب 

المرحلة الثانوية: تصور مقترح 

 في ضوء التربية اإلسالمية

 التربية اإلسالمية

 والمقارنة

 2011 السعودية ملخص موسع

مدى ممارسة المرشدين 

التربويين في مدارس الرياض 

الثانوية لمهارات التصال 

 واألساليب اإلرشادية

 2007 السعودية ل يوجد اإلرشاد النفسي

مهارات التوجيه واإلرشاد 

المستخدمة في تعديل سلوك 

 األطفال

 2008 السودان ل يوجد علم النفس التربوي

الممارسات اإلرشادية المؤداة 

والمطلوب أداؤها من قبل 

مرشدي ومرشدات الصفوف في 

المرحلة البتدائية وعالقتها 

 ببعض المتغيرات

 2012 العراق ملخص موجز علم النفس التربوي

الممارسات اإلرشادية المطلوب 

اتباعها من المرشدين التربويين 

لرعاية الطلبة المتفوقين في 

 المتوسطة المدارس

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ملخص موجز

بناء برنامج تدريبي لتطوير 

فنيات المقابلة اإلرشادية لدى 

 المرشدين التربويين

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ل يوجد
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خصائص شخصية المرشد 

النفسي التربوي ودورها في بناء 

المحيطين به  عالقات ناجحة مع

في ضوء المهام التي يقوم بها 

في المدرسة: دراسة وصفية 

تحليلية على عينة من المرشدين 

النفسيين في مدارس محافظة 

 دمشق

 2011 سوريا ملخص موجز اإلرشاد النفسي

العالقة بين الخجل وصورة 

الجسم لدى عينة من المراهقين 

 في سلطنة عمان

 2008 دناألر ملخص موسع اإلرشاد النفسي

بعض مشكالت مجهولي األبوين 

من طلبة المرحلة الثانوية في 

المملكة العربية السعودية 

 وحاجاتهم اإلرشادية

 2008 السعودية ملخص موسع التوجيه واإلرشاد النفسي

أثر برنامج إرشادي في مواجهة 

األثار السلبية للحداثة لدى 

 طالبات المرحلة المتوسطة

ج ماإلرشاد النفسي والبرا

 اإلرشادية

 2009 العراق ل يوجد

فاعلية اإلرشاد المعرفي 

السلوكي في ترشيد استخدام 

الكمبيوتر واإلنترنت لدى عينة 

 من المراهقين

 2007 مصر ملخص موجز ةالصحة النفسي-علم النفس

فاعلية برنامج إرشاد لألمهات 

في تعديل اتجاهاتهن نحو 

اإلبداع وتعزيز السلوك 

 هناإلبداعي ألبنائ

 2009 البحرين ل يوجد تربية الموهوبين

خصائص رسوم األطفال 

كمدخل لتصميم لوحات اإلرشاد 

 المدرسي

 2007 السعودية ملخص موسع التربية الفنية

دور المعلم في التوجيه واإلرشاد 

التربوي بالمرحلة الثانوية 

 بمحلية الدويم

 2007 السودان ل يوجد علم النفس التربوي

امج إرشادي مقترح فعالية برن

لخفض قلق الختبار لدى طالب 

 المرحلة الثانوية بمحافظات غزة

 2008 فلسطين نص كامل علم النفس

أثر برنامج إرشادي في تنمية 

مفهوم المواطنة لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2013 العراق ملخص موجز

 أثر برنامج إرشادي في تنمية

السلوك التواصلي لدى طالب 

 المرحلة المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2011 العراق ملخص موجز

أثر برنامج إرشادي في تنمية 

الستقالل الوظيفي لدى 

الطالبات المتأخرات دراسيا في 

 المرحلة المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2011 العراق ملخص موجز

مج إرشادي في تنمية أثر برنا

الهتمام الجتماعي لدى التالميذ 

 المتأخرين دراسيا

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ملخص موجز

أثر برنامج إرشادي لتنمية 

التعاطف لدى تالميذ المرحلة 

 البتدائية

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2009 العراق ل يوجد

معرفي في  أثر برنامج إرشادي

تنمية الذكاء الوجداني لدى 

 طالبات اإلعدادية

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2008 العراق ل يوجد
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أثر األسلوب الفردي اإلرشادي 

في تنمية بعض عناصر اللياقة 

البدنية لتحسين بعض فعاليات 

ألعاب القوى في درس التربية 

 الرياضية

 2010 قالعرا ملخص موجز التربية الرياضية

مشكلة التبول الالإرادي من 

وجهة نظر أولياء األمور لدى 

 طلبة المرحلة األساسية الدنيا

 2008 األردن ل يوجد اإلرشاد النفسي

فاعلية تطبيق برنامج إرشادي 

في فنيات العقل والجسم لزيادة 

التوكيدية لدى طلبة المرحلة 

 الثانوية بمحافظة غزة

 2012 فلسطين كامل نص ةالصحة النفسي-علم النفس

أثر برنامج إرشادي قائم على 

السيكودراما في خفض السلوك 

العدواني لدى عينة من طلبة 

 المرحلة األساسية في األردن

 2007 األردن ل يوجد التربية الخاصة

الحاجات اإلرشادية لمعلمات 

رياض األطفال في منطقة تبوك 

 التعليمية

 2008 السعودية نص كامل اإلرشاد النفسي والتربوي

فعالية برنامج تدريبي لتنمية 

المهارات اإلرشادية لدى 

المرشدين النفسيين في مدارس 

 وكالة الغوث بقطاع غزة

 2008 فلسطين نص كامل علم النفس

دور اإلرشاد النفسي في تخفيف 

سوء التوافق النفسي لدى 

طالبات الصف الثالث الثانوي 

 بمدرسة القبس الدبلوماسية

 2010 السودان ملخص موجز النفسي والتربوي اإلرشاد

فعالية برنامج إرشادي نفسي 

تنموي في تحسن مفهوم الذات 

لدى طالبات مدرسة الراشدين 

 الثانوية بأم درمان

 2010 السودان ملخص موجز اإلرشاد النفسي والتربوي

أثر البرنامج اإلرشادي في 

تعديل أزمة الهوية الذاتية لدى 

 نالطلبة المراهقي

اإلرشاد النفسي والبرامج 

 اإلرشادية

 2009 العراق ل يوجد

أثر برنامج إرشادي لخفض 

السلوك النعزالي لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2012 العراق ملخص موجز

تأثير برنامج إرشادي في 

تخفيض النشاط المفرط لدى 

 التالميذ بطيئي التعلم

 2012 العراق ملخص موجز الخاصة التربية

فاعلية برنامج إرشادي في 

خفض سلوك العناد لدى التالميذ 

 المضطربين سلوكيا

 2012 العراق ملخص موجز التربية الخاصة

أثر اإلرشاد السلوكي المعرفي 

في خفض التعب النفسي لدى 

 طالب المرحلة اإلعدادية

 2011 العراق ملخص موجز التوجيه واإلرشاد التربوي

أثر برنامج إرشادي في خفض 

اضطراب النوم لدى طالبات 

 المرحلة اإلعدادية

 2011 العراق ملخص موجز التوجيه واإلرشاد التربوي

أثر برنامج إرشادي في خفض 

السلوك النسحاب عند األطفال 

 التوحديين بعمر الروضة

 2011 العراق ملخص موجز رياض األطفال
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 فأثر برنامج إرشادي للتخفي

من التشاؤم لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 2011 العراق ملخص موجز علم النفس التربوي

أثر برنامج إرشادي للعالج 

بالواقع في خفض قلق المستقبل 

عند الطالب فاقدي األبوين في 

 المرحلة المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ملخص موجز

قصد ن الأثر األسلوبين اإلرشاديي

المعاكس وصرف التفكير في 

خفض اإلحباط الوجودي لدى 

 طالب المرحلة اإلعدادية

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ل يوجد

أثر برنامج إرشادي لخفض 

النشاط المفرط لدى أطفال 

 الرياض

 2010 العراق ل يوجد رياض األطفال

فاعلية برنامج في اإلرشاد 

طفي في خفض العقلي العا

الضغوط النفسية لدى الطلبة 

 المراهقين

 2008 األردن ملخص موجز اإلرشاد والتربية الخاصة

بناء برنامج إرشادي لتنمية الثقة 

بالنفس لدى مراهقات دور 

 الدولة

 2007 العراق ل يوجد علم النفس التربوي

فاعلية برنامج تعليمي إرشادي 

مستند إلى الفكر اإلسالمي في 

لوك الغضب لدى طلبة خفض س

المرحلة الثانوية في مدارس 

 دولة الكويت

 2007 الكويت ل يوجد اإلرشاد النفسي والتربوي

أثر اإلعداد الجامعي للمرشد 

المدرسي وتأهيله خالل الخدمة 

على نوعية خدماته اإلرشادية 

في مرحلة التعليم األساسي في 

مدارس الجمعيات الخاصة في 

 لبنان

 2007 لبنان نص كامل وياإلرشاد الترب

فاعلية استخدام أساليب اإلشراط 

الكالسيكي لدى ثورنديك في 

تنمية السلوك التكيفي لدى أطفال 

 التوحد بمكة المكرمة

 2009 السعودية نص كامل اإلرشاد النفسي

فاعلية برنامج إرشاد للحد من 

صعوبات النطق والكالم التأتأة 

والتلعثم لدى عينة من تالميذ 

يذات المرحلة البتدائية وتلم

 بمكة المكرمة

 2008 السعودية نص كامل اإلرشاد النفسي

مدى فاعلية برنامج إرشادي في 

تعديل اتجاهات الطلبة العاديين 

نحو الطلبة ذوي صعوبات 

 التعلم في محافظة الطفيلة

 2007 األردن ل يوجد اإلرشاد النفسي والتربوي

العنف األسري وعالقته بطلب 

عدة اإلرشادية لدى طلبة المسا

 المرحلة المتوسطة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2011 العراق ملخص موجز

فاعلية برنامج إرشادي سلوكي 

في تخفيف النطواء لدى الطلبة 

في المرحلة الثانوية في دولة 

 الكويت

 2007 الكويت ل يوجد اإلرشاد النفسي والتربوي

مدى فاعلية برنامج إرشادي 

مقترح للتخفيف من السلوك 

 2009 فلسطين نص كامل اإلرشاد النفسي
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العدواني لدى أطفال مؤسسات 

 اإليواء في قطاع غزة

فاعلية برنامج إرشادي قائم على 

فن القصة لخفض السلوك 

العدواني لدى المعاقين عقليا 

 القابلين للتعلم

 2011 فلسطين نص كامل علم النفس

ر شاتقدير المرشدين لدرجة انت

مجالت المشكالت لدى الطلبة 

المسترشدين، واختالف هذا 

التقدير باختالف متغيرات النوع 

الجتماعي والتخصص 

 وسنوات الخبرة للمرشدين

 2007 األردن نص كامل اإلرشاد النفسي والتربوي

عالقة مفهوم الذات وبعض 

المتغيرات الديموغرافية 

بالحتراق النفسي لدى معلمي 

نوية في مدينة المرحلة الثا

 الرياض

 2007 السعودية ل يوجد اإلرشاد النفسي والتربوي

مدى تحقيق قائمة مشكالت 

طالب المرحلة الثانوية الصادرة 

عن الوزارة ألهدافها من وجهة 

نظر المرشدين الطالبيين في 

 مكة المكرمة

التربية اإلسالمية 

 والمقارنة

 2009 السعودية نص كامل

اد من أسس التوجيه واإلرش

:  منظور التربية اإلسالمية

 دراسة تأصيلية

التربية اإلسالمية 

 والمقارنة

 2008 السعودية نص كامل

التجاهات الوالدية كما يدركها 

األبناء نحو التوجيه واإلرشاد 

التربوي: دراسة مقارنة بالنسبة 

لطالب وطالبات مرحلة التعليم 

 األساس بمدينة الدويم

 2007 السودان يوجدل  علم النفس التربوي

بناء اختبار تحصيلي في مادة 

اإلرشاد والصحة النفسية 

لألقسام العلمية في كليات التربية 

جامعة بغداد وفق نظرية 

 السمات الكامنة

اس قي-علم النفس التربوي

 وتقويم

 2012 العراق ملخص موجز

قياس اتجاهات المرشدين 

النفسيين التربويين وأعضاء 

والطلبة نحو  الهيئة التدريسية

مهنة اإلرشاد النفسي التربوي: 

دراسة ميدانية في مدارس 

الحلقة الثانية من التعليم 

األساسي في محافظتي الالذقية 

 وطرطوس

 2007 سوريا ل يوجد علم النفس

-فاعلية برنامج إرشادي معرفي

سلوكي في تنمية مفهوم الذات 

وتحسين التوافق النفسي لدى 

في التلميذات الموهوبات 

المرحلة البتدائية بمملكة 

 البحرين

 2008 البحرين ملخص موجز تربية الموهوبين

أثر برنامج إرشادي بأسلوب 

فاعلية الذات في خفض التكاسل 

الجتماعي لدى طالبات المرحلة 

 اإلعدادية

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2012 العراق ملخص موجز
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تأثير أسلوب إرشادي )تنظيم 

ك( في تنمية الوعي البيئي اإلدرا

لدى تالميذ التعليم المسرع غير 

 النظامي

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ملخص موجز

أثر أسلوبين إرشاديين التحدث 

إعادة البناء المعرفي  –الذاتي 

في تعديل البنى المعرفية 

 للشخصية المميزة

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ل يوجد

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية 

التفاعل الجتماعي لدى األطفال 

ضعاف السمع في معاهد ذوي 

 الحتياجات الخاصة في بغداد

اإلرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي

 2010 العراق ملخص موجز

أثر برنامج إرشادي في تنمية 

الوعي البيئي لدى طالبات 

 المرحلة اإلعدادية في بغداد

إلرشاد النفسي والتوجيه ا

 التربوي

 2009 العراق ل يوجد

برنامج اإلرشاد النفسي 

الجماعي وأثره في خفض سوء 

التوافق الجتماعي لدى 

 المراهقين

اإلرشاد والتوجيه النفسي 

 التربوي

 2007 السودان ل يوجد

بناء برنامج إرشادي لتنمية 

اإلرادة لدى األحداث في دور 

 الدولة

 2007 العراق ل يوجد لتربويعلم النفس ا

فاعلية برنامج إرشادي مقترح 

لتحسين فعالية الذات لدى عينة 

من الطلبة الموهوبين المعاقين 

 في الجمهورية العربية السورية

 2010 سوريا ملخص موجز اإلرشاد النفسي

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية 

السلوك النفسي الجتماعي لدى 

الرعاية األطفال المحرومين من 

الوالدية دراسة شبه تجريبية في 

 دور األيتام في محافظة حلب

 2010 سوريا ملخص موجز اإلرشاد النفسي

فعالية برنامج إرشادي لتنمية 

المسؤولية الجتماعية لدى 

 طالب المرحلة الثانوية

 2008 فلسطين نص كامل علم النفس
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 اد المدرسي: قائمة مراجعة بمحاور وموضوعات اإلرش2ملحق رقم 

 الموضوعات المحور

 تحسين الرسوب، منع المدرسي، التسّرب المدرسية والبيئة المدرسي التحصيل محور
 سةالدرا نوع اختيار الدراسي، التأّخر التحصيل،

 يةالعالئق المشكالت المتفّوقين، رعاية المهنة، أو
 اإلداريين أو المعلمين، أو أنفسهم، الطالب بين

 بفعالية اإلقناع المرشد، صفات المرشد، مهام المرشد وإعداد نةالمه توصيف محور
 أنواع اإلرشادية، للبرامج الترويج اإلرشاد،
 أثر، المطلوبة المهارات ،اإلرشادية البرامج

 اإلرشادية العملية على المرشد اتجاهات

 يرأثت اإلرشاد، في التكنولوجيا استخدام كيفية والعولمة المعلوماتية التوعية محور
 الخدمات، نوعية على التكنولوجيا استخدام
 المرشد إنتاجية على تأثيرها

 لىع التنسيق أثر المرشد، أداء على التنسيق أثر والمعنيين اإلداريين مع التنسيق محور
 اإلرشادية العملية فعالية

 ل يوجد والمعتقدات الثقافي التعّدد محور

 ل يوجد الجتماعية المهارات تنمية محور

 ل يوجد النفسية الصحة محور

 ل يوجد عوالمجتم األسرة في العالئقية المشكالت محور

 أو المدرسية، المشكالت لستقصاء البحث محور البحث
 نحو التجاهات لتحديد البحث الجتماعية،

 اإلرشاد

 الشخصية المهارات وتنمية اكتساب الحياة مطالب مع التوافق تحسين محور
 مع بنجاح التعامل مهارات تعزيز والجتماعية،

 المشكالت حل قدرات من العديد اكتساب البيئة،
 القرار واتخاذ
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 : قائمة مراجعة بالمشكالت1ملحق رقم 

 الموضوعات المحور

 المشكالت لستكشاف الستطالعية البحوث البحث محور
 الملّحة والموضوعات

 التمييز أشكال مناهضة والعنف، اإلرهاب نبذ نيةهوالم واإلنسانية األخالقية القيم تكوين محور
 التنّوع، احترام والجنسي، والطائفي الديني

 وممارسات قيم غرس اإلدمان، ضد الترويج
 والنضباط واإلتقان واإلنتاج العمل

 ل يوجد ةوالتكنولوجي والمعرفية العلمية التنمية محور

 القوانين، احترام جتماعية،ال التشريعات الجتماعية المسؤولية تنمية محور
 تحّمل البيئية، الثقافة المدنية، المشاركة

 الجماعي العمل النتماء، المسؤولية،

 النزاعات حل مهارة التواصل، مهارة الجتماعية المهارات تنمية محور
 كيّفوالت المستقبل صنع على القدرة والمشكالت،

 ي،اإلبداع والتفكير الناقد، التفكير بناء معه،
 الوقت إدارة المطالعة،

 بالتسرّ  الدراسية، للفرص الجتماعي التكافؤ المدرسية والبيئة المدرسي التحصيل محور
 العنف الخصوصية، لدروسا الدراسي،
 الثقافية الصفّية غير النشاطات المدرسي،

 ،المختبرات المدرسية، التجهيزات والترفيهية،
 يجنسال التنميط الدراسية، والكتب المناهج نقد

 


