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  ٌهإلمشكلة البحث والحاجة الفصل االول / 

 
 األفكاار مان مجموعاة تتضامن ألنهاا ، معقًدا أمًرا المعاصرة التربٌة فً الحدٌثة االتجاهات تعتبر

 والطبٌعٌاة والبشارٌة المادٌاة العوامال مان وغٌرهاا واالهتماماات والمٌاول واالتجاهاات  واآلراء

 وتقادم لنماو الدٌنامٌكٌاة، التربوٌاة العملٌات صٌاغة تحدٌد فً بعضها مع كلها أو معظمها تتداخل

 علاى التركٌاز أهمٌاة إلاى تشاٌر التربوٌة العملٌة تبنتها التً النظرة إن وحٌث ، اإلنسانً المجتمع

 اإلرشااد نظرٌات أمام الفرصة أتاحت مما الدراسً المنهج على التركٌز من أكبر بدرجة الطالب

 واالجتماعً الدراسً توافقه نتٌجة ، للطالب التعلٌمً المستوى رفع فً بفاعلٌة لإلسهام التربوي

 بنااء أجل من التربوٌة العملٌة فً هامة مكانة التربوي اإلرشاد لبرامج أصبح وبالتالً ، والنفسً

وٌعد االرشاد التربوي ركنا" مهما" ، وجزا" ( . 261، ص 2991) سعد ، . اإلنسانٌة الشخصٌة
ا أي انهما ٌمثالن سلساة مان ال ٌتجزا" من التربٌة الحدٌثة الٌوم مندمجا" فٌها ولٌس مزٌدا" علٌه

وعد علماء العرب المسلمٌن االوائل من اداب مهناة التعلاٌم منان ان اصابح النشاطات المتكاملة ، 
التعلااٌم مهنااة وان دل هاانا علااى شااًء فانمااا ٌاادل علااى وعااٌهم انااناه بيهمٌااة االرشاااد ودور  فااً 

اء ربه اوال" ، وهو من حقوق ٌمارسه المعلم ابتغالء رضتسهٌل عملٌةالتعلٌم ، لنله عد  واجبا" 
المعلام ثانٌااا" لاانل ٌنظاارون الااى المعلاام المرشااد علااى انااه حٌااث ٌعلمهاام ، وان العملٌااة االرشااادٌة 
عملٌااة تعلٌمٌااة وانهااا الماار جدٌااد علااى بعااض المعلمااٌن وحتااى علااى بعااض المشااتغلٌن بالتوجٌااه 

وعٌاة التربٌاة هاو ناو  مشتركة هً واهداف البرنامج التعلٌمً وان من اهم العوامل فاً تقادٌر ن
 06-03، ص 2992كانت هناله عناٌة دائمة بدراساة دور المعلام  ، )  صاالح ، المعلمٌن لنله 

 . ) 
 
 مسائولٌة أخانت وقاد ، المعاصارة للمدرساة الرئٌساٌة الادعائم مان الطالباً اإلرشادي العملٌعد  

 باألنمااط واالرتقااء ، طالبلل السلٌم النمو لتراعً والتطور الرقً فً الطالبً واإلرشاد التوجٌه

 العمال مقاصاد كانات ولماا ، هاالالء الطاالب ومٌاول قادرات ماع ٌاتالءم بماا وتوجٌههاا السالوكٌة

 مان فانن ، الدولاة اهتماام محاور تعاد التاً البشارٌة للقاوى وتنمٌاة للطاقاات اساتثمار اإلرشاادي
 من قدر على ٌكون وأن ، له خطط ما وفق به القٌام على قادر هو من العمل بهنا ٌقوم أن الطبٌعً
 أناه إلاى) 2996    ، الهاشال  (ٌشاٌر حٌاث ، واإلنساانً العمل التخصصً هنا لممارسة الكفاءة

أخانت بعاض الادول بتضامٌنه فاً  ، والشاعوب األفاراد حٌااة فاً واإلرشااد التوجٌاه ألهمٌاة نظراً 
أو ماان خااالل تعٌااٌن  برامجهااا التعلٌمٌااة سااواء بتااوفٌر المعلمااٌن والماادربٌن للقٌااام بتلااه المهااام ،

مرشدٌن متخصصٌن فً اإلرشااد لتاولً تلاه األعماال والتفار، لهاا، بال إن بعاض الادول تعتبار 
برنامج التوجٌه جزءاً أساسٌاً فً البرامج التربوٌة والتعلٌمٌة فً جمٌع المراحل الدراسٌة ، ونله 

تماعٌاة واالقتصاادٌة ، بهدف مساعدة الفرد على التكٌف الناجح مع التغٌر السرٌع فً الحٌاة االج
    ،الهاشال  (  وتاوفٌر القاوى البشارٌة المختلفاة الالزماة لمتطلباات اإلنمااء واالرتقااء باالمجتمع

 .) 9٩ ، ص 2996
عدٌادة  ألسابابعدة مرات قد تعثرت عند تطبٌقها  العراق فً  التربوي اإلرشادوٌبدو ان تجربة 

باوي الاى المادارس المتوساطة اعتباارا" مان خادمات اإلرشااد التر بندخاالوعلٌه فقد تقارر البادء 
مساتلزمات  تاوفٌرالعمال علاى  إلاى( كما سعت الوزارة جاهدة  2990 -2991العام الدراسً ) 

هانا الوضاع بقولهاا "  إلاىوثائق الٌونسكو  إحدى أشارتالتجربة وتحقٌق إبعادها التربوٌة ، وقد 
لقباول مان قبال المعلماٌن والسالطات نً التوجٌه وبدرجات متفاوتاة مان المشاكالت مان بٌنهاا اٌعا

المسااالولة عاان تسااٌٌر الاانظم التعلٌمٌااة الاانقص فااً القاعاادة النظرٌااة لهاان  الوظٌفااة ، عاادم تااوافر 
الموارد المادٌة للبرامج الشاملة للتوجٌه ، النقص فً مرافق التدرٌب التباٌن فً مستوٌات تاوفٌر 

 (  06-03،  2992لح ، البرامج ، النقص فً عملٌة توحٌد أشكال التوجٌه . ) صا



 
 -فً السالال االتً "وتتركز مشكلة البحث  
نظرا" ألهمٌة هنا الدور فً تقدم مهنة اإلرشااد نحاو و  الدور اإلرشادي التربوي كمهنة  ماهو  

األفضل خاصة وإنها مهنة حدٌثة العهد بٌن المهن التربوٌة وتجاري متابعتهاا باساتمرار مان قبال 
وف االنتقالٌة والتغٌرات االجتماعٌة التاً ٌمار بهاا العاراق خاالل هانا وزارة التربٌة بسبب الظر

 العقد . 
 

 اهداف البحث 
  -الى :ٌهدف البحث الحالً 

  األطفالالتربوي فً رٌاض  اإلرشادالمعلمات حول تطبٌق  أراءمعرفة  -2
توضااٌح دور االرشاااد ماان خااالل قدرتااه علااى تكااوٌن عالقااات اجتماعٌااة وتكٌٌااف بااٌن  -1

  االطفال 
    

 حدود البحث 
 

على تطبٌق االرشاد التربوي فً رٌاض االطفال من وجهة نظر المعلمات   ٌقتصر البحث الحالً
مركز محافظاة دٌاالى . ،معلمات مرحلة رٌاض االطفال  (  1322 – 1323، للعام الدراسً ) 

 . 
 
 

  تعرٌف المصطلحات
-  
 

 المرشد التربوي

الطلبااة فااً  والتعلااٌم لٌقااوم بعملٌااة إرشاااد وتوجٌااه هااو الشااخص المعااٌن ماان قباال وزارة التربٌااة
 المدارس ومساعدتهم فً تحقٌق أكبر قدر من التكٌف داخل المدرسة وخارجها .

 

 اإلرشاد التربوي
 

لفرد لكاً ٌفهام ناتاه وٌادرس هو عملٌة بناءة تهدف إلى مساعدة ا  -: (  2991) زهران ٌعرفه 
ً إمكاناتاه وٌحال مشاكالته فاً ضاوء معرفتاه خبراته ، وٌحدد مشاكالته وٌنما وٌعرفشخصٌته 

 ورغبته وتعلٌمه وتدرٌبه لكً ٌصل إلى تحدٌد وتحقٌق أهدافه" 
 . ( 21 ، ص 2991زهران ، )                                                                      

 
لمٌن أو الطفال كاً من الخدمات التً تقدم للت مجموعة" عبارة عن م  ٌعرفه مصطفى ) ب ت ( 

)  التعلاٌم " ٌفهم نفسه وهو عملٌة ضرورٌة للتالمٌن منان المرحلاة االبتدائٌاة وحتاى نهاٌاة مرحلاة
 ( .  9مصطفى ب ت ، ص.
 

 اإلطار النظري: مفاهٌم الدراسةالفصل الثانً / 
 

 أوالً : التوجٌه واإلرشاد:
 



 مقدمة : 
رشاد ٌعبران عن معنى مشتره وٌشٌران ٌالكد بعض الكتاب والباحثٌن أن مصطلحا التوجٌه واإل

إلى تله العملٌة المتضمنة للخدمات اإلنسانٌة المقدمة لألفاراد بهادف مسااعدتهم علاى فهام واعاً 
ألنفسهم ، وإدراه سالٌم لمشاكالتهم ، واساتغالل قادراتهم ، وماواهبهم للتغلاب علاى كال ماا ٌعٌاق 

من هنا الترابط واالشتراه بٌن التوجٌه  التوافق والنمو المتكامل واإلٌجابً لشخصٌاتهم وبالرغم
) حٌاث ٌانكر  ،واإلرشاد إال أن هناه بعاض الفاروق باٌن مصاطلح التوجٌاه ومصاطلح اإلرشااد 

التوجٌااه و مجموعااة الخاادمات النفسااٌة التااً أهمهااا عملٌااة  ( ، أن 22، ص 2993  ،زهااران 
سس العامة ، والنظرٌات اإلرشاد النفسً ، أي أنه ٌتضمن عملٌة اإلرشاد وهو مٌدان ٌتضمن األ

الهامة ، والبرامج ، وإعداد المسئولٌن عن عملٌاة اإلرشااد وهاو ٌسابق عملٌاة اإلرشااد وٌعاد لهاا 
وٌمهد لها ، أما اإلرشاد فهو العملٌة الرئٌساٌة فاً خادمات التوجٌاه النفساً وهاو عملٌاة اإلرشااد 

، ص   2991وٌرى الدوسرى ) نفسها عملٌاً وتطبٌقٌاً وٌمثل الجزء العملً فً مٌدان التوجٌه ، 
( ان " اإلرشاااد ٌعتبااار العنصااار الجاااوهري فاااً برنااامج التوجٌاااه واإلرشااااد ، ومااان أهااام  160

الخدمات التً ٌجب ان ٌحوٌهاا البرناامج ، ومان هناا أتاى اقتاران اإلرشااد دائمااً بالتوجٌاه تيكٌاداً 
لقااد قاادمت الجمعٌااة ألهمٌتااه ، واإلرشاااد ٌشااكل جاازءاً واحااداً ماان خاادمات برنااامج التوجٌااه " .و

األمرٌكٌااة لعلاام الاانفس تعرٌفاااً للتوجٌااه واإلرشاااد النفسااً بينااه "مساااعدة األفااراد علااى مواجهااة 
التااً تعتاارض نمااوهم حٌااث وجاادت، ومساااعدتهم علااى تحقٌااق أقصااى درجااات النمااو  العقبااات

 (  61، ص 2991إلمكانٌتهم الشخصٌة" )باترسون، 
واإلرشاااد عملٌااة إنسااانٌة تهاادف إلااى مساااعدة  التوجٌااهالااى  (  13، ص 2992 ،بااار  )وٌشااٌر

وإدراه المشااكالت التااً ٌعااانً منهااا ، ومساااعدته بتبصااٌر  لالرتفااا   المسترشااد لفهاام نفسااه ،
تحقٌق التوافاق بٌناه وباٌن البٌئاة  بقدراته ، واستعداداته للتغلب على المشكالت التً ٌواجهها بغٌة

وإنا كااان العماال اإلرشااادي هااو  شخصااٌته". التااً ٌعااٌه فٌهااا ، ولكااً ٌنمااو النمااو المتكاماال فااً
المنظماة  العملٌة الرئٌسٌة فً خدمات التوجٌه النفسً فننه بالتالً ٌعد لُب عملٌة التوجٌه والعملٌة

المخططة التً ٌقدمها المرشد للمسترشاد بهادف تنمٌاة القادرات ، والمواهاب ، والقاوى اإلٌجابٌاة 
ص  299٩ ،عمار ) ت بطرٌقة ناتٌة ،وٌارى قادرة على التصدي للمشكال للمسترشد حتى تكون

الفرد على أن ٌفهم نفسه بالتعرف  أن العمل اإلرشادي عبارة عن عملٌة تعلٌمٌة تساعد. ( ٩3 ، 
 على الجوانب الكلٌة المشكلة لشخصٌته، حتى ٌتمكن مان اتخاان قراراتاه بنفساه ، وحال مشاكالته

الجتمااعً والترباوي والمهناً ، بموضوعٌة مجردة مماا ٌساهم فاً نماو  الشخصاً ، وتطاور  ا
النفسً الني ٌتولى دفاع العملٌاة اإلرشاادٌة نحاو  وٌتم نله خالل عالقة إنسانٌة بٌنة وبٌن المرشد

مااع هاانا التعاارف السااابق وٌضااٌف أن هاانا  ( ٩90، ص 2992 ، النغٌمشااً ) وٌتفااق  التحقٌااق 
 التعرٌف ٌشتمل على عناصر خمسة :

 أنه عملٌة : -2
عارضاً بل هو مفهوم ٌتصف باالستمرارٌة وتحتاج هن  العملٌة إلى فترات من  أي أنه لٌس حدثاً 

 الزمن .
 أنه عملٌة تعلٌمٌة : -1

فهو لٌس نصٌحة ، أو حال جاهزاً وإنما هو مساعدة المسترشاد علاى تعلام كٌفٌاة عارض مشاكلته 
 والتعرف على جوانب شخصٌته وكٌف ٌحل المشكلة فً ضوء نله .

 أنه مساعدة : -0
ا ماان أهاام عناصاار اإلرشاااد النفسااً حٌااث أن عملٌااة اإلرشاااد هااً المساااعدة أي أن عملٌااة وهاان

 اإلرشاد = المساعدة وهنا هو المفتاح األساسً للعملٌة.
 أنه مبنً على العالقة اإلنسانٌة : -٩

فالصلة األخوٌة والمشاركة الوجدانٌة بٌن المرشد النفسً والمسترشد ٌتوقف علٌها نجاح العملٌاة 
 ادٌة .اإلرش

 المرشد النفسً ٌكون مهنٌاً متدرباً : -1



فالمرشد ٌنبغً أن ٌتصف بالخبرة والخلفٌة الشاملة فً علم النفس والتربٌة وٌفضل من عمل فً 
مهنة التدرٌس أو العالج النفسً أو من تدرب على اإلرشاد، وأثبت جدارته كل وفق مجال عمله 

. 
 

رشااادي ٌعااد )علماااً( قائماااً علااى أُسااس ومناااهج وٌتضااح لنااا ماان العاارض السااابق أن العماال اإل
نجاحاه إضاافة إلاى  وحاساما فاً ومجاالت،وأنه )فن( وممارساة عملٌاة تلعاب الخبارة دوراً هاماا

أن " عملٌااة  ( بقولااه263، ص   2996، الهاشاامً) كونااه تربٌااة وتعلاام وتعلااٌم وهاانا مااا ٌالكااد  
العلام ، والفان ، والتادرٌب ، والتربٌاة ، التوجٌه واإلرشاد هً عملٌة دٌنامٌكٌة متفاعلة فً نتائج 

 سالمة اإلنسان وسعادته نفسٌاً وجسمٌاً واجتماعٌاً "  والتعلم والتعلٌم لتحقٌق
 
 

 التوجٌه واإلرشاد الطالبً :
ٌعد التوجٌه واإلرشاد الطالبً مجال تطبٌقً لإلرشاد النفسً وجانبااً مان إطاار أشامل وأعام هاو 

لتالً فانن تعرٌاف اإلرشااد الطالباً ٌساتند علاى تعرٌاف اإلرشااد النفسً ، وبا التوجٌه واإلرشاد
 99، ص 2991ٌوسف )  المدرسة وهنا ما ٌالكد  النفسً وٌعتمد علٌه لٌكون مناسباً لتطبٌقه فً

التلمٌن لكً ٌفهم  البناءة التً تهدف إلى مساعدةاإلرشاد الطالبً هو تله العملٌة  ( حٌث ٌنكر أن
نماى إمكانٌاتاه وٌحال مشاكالته فاً ضاوء معرفتاه ورغبتاه وتعلٌمٌاة ناته ، وٌحدد مشاكالته ، وٌ

التعالٌم اإلسالمٌة السمحة لكً ٌصل إلاى تحقٌاق أهدافاه وتحقٌاق التوافاق  وتدرٌبه وفً إطار من
ٌساااهم فااً تحقٌااق األهااداف العامااة  شخصااٌاً وتربوٌاااً ، ومهنٌاااً ، واساارٌاً ، واجتماعٌاااً وبالتااالً

 حاماد ) أن هنا التعرٌف إنما هو إعادة صاٌاغة للتعرٌاف الاني قدماه للعملٌة التعلٌمٌة . وٌضٌف
التطبٌقاً لإلرشااد لمجاال لإلرشاد النفسً لكً ٌتناسب ماع طبٌعاة ا ( 22، ص 2993،  زهران

لاٌس شاٌئاً مختلفااً ومساتقال بقادر ماا هاو  النفسً وهو المدرسة ، مماا ٌالكاد أن اإلرشااد الطالباً
 بق فٌها اإلرشاد .مجال من مجاالت الخدمة التً ٌط

 
( التوجٌااه واإلرشاااد الطالبااً بينااه "عملٌااة إنسااانٌة تتضاامن  ٩٩ ص  2991، عقاال ) وٌعاارف 

وقائٌة ونمائٌة وعالجٌة إلى الطاالب لمسااعدتهم علاى اختٌاار  تقدٌم خدمات إرشادٌة عبر برامج
عترضاهم بغٌاة الدراسة المناسبة لاللتحاق بها واالستمرار فٌهاا، والتغلاب علاى المشاكالت التاً ت

أن مفهااوم  (  001، ص 2990،المغامسااً  )كمااا ٌاانكر تحقٌااق التوافااق والتحصااٌل الدراسااً".
واإلرشااد ، وهاو مسااعدة الفارد  التوجٌه واإلرشاد الطالبً ال ٌختلف عن المفهوم العاام للتوجٌاه

صالحاً  من جمٌع نواحً شخصٌته الروحٌة والخلقٌة والنفسٌة والجسمٌة واالجتماعٌة لٌكون فرداً 
 . " وقد حددت اإلدارة العامة للتوجٌه واإلرشاد 

وٌتضااح ماان خااالل اسااتعراض التعرٌفااات المختلفااة للتوجٌااه واإلرشاااد الطالبااً اإلجمااا  علااى 
وتهٌئة الظاروف المناسابة وتوظٌفهاا لتحقٌاق التطاور والنماو المتكامال  االهتمام والعناٌة بالطالب

ومنظمة تقدم للطالب بهدف مساعدته  ٌمٌة، متخصصة،للطالب من خالل برامج فنٌة، عملٌة، تعل
وباانله فاانن التوجٌااه  علااى مواجهااة الصااعوبات والمشااكالت والااتخلص منهااا والسااٌطرة علٌهااا.

 واإلرشاد الطالبً عملٌة تعلٌمٌة متخصصة ٌقوم خاللها المرشد الطالبً بمساعدة الطالاب علاى
الطالب على اتخان القرارات المناسبة وفقاً االت، إضافة إلى مساعدة لحالنمو اإلٌجابً فً جمٌع ا

واسااتغالل جمٌااع طاقاتااه ومواهبااه وتوظٌفهااا التوظٌااف المناسااب  لقدراتااه واسااتعداداته ومٌولااه،
 لتحقٌق التوافق والتطور والنمو.

 
 الالزمة للمرشد الطالبً : واخالقٌات العاملٌن فً مهنة االرشاد والصفات 



مهنٌة للمرشاد الطالباً نات أثار حاسام فاً نجااح أو فشال تعتبر الصفات والسمات الشخصٌة وال
( أن "صاافات المرشااد تعتباار خصااائص 11،ص  2991،  بااار   )  العملٌااة اإلرشااادٌة وٌااري

لٌها ، بال أنهاا تشاكل  مشتركة ٌجب أن ٌتصف بها المرشد الطالبً وتمٌز  عن غٌر  ممن ٌفتقر
اء وتطاوٌر شخصاٌته المهنٌاة وبالتاالً شخصٌته وتوجه سلوكه وتلعب دراً فاعال ومالثراً فً إنم

ومهناة االرشااد كاٌاة مهناة فاً المجتماع تخضاع علاى نجااح العملٌاة اإلرشاادٌة ". تنعكس إٌجابٌاً 
لقوانٌن وانظمة تحكم العالقة بٌن المرشد والمسترشد ، ان ال بد من وجود دساتور اخالقاً ٌحكام 

العماال االرشااادي . وماان المباااد   عنااد ممارسااةبهااا اللتاازام ساالوه العاااملٌن فااً هاان  المهنااة وا
  -االخالقٌة التً ٌنبغً على المرشد اتباعها فً عمله هً :

 
ان خاادمات االرشاااد النفسااً خاادمات متخصصااة ال ٌسااتطٌع أي فاارد غٌاار  -العماال والخباار : -2

فااً مجااال علاام الاانفس واالرشاااد القٌااام بهااا ، وحتااى ٌااوثمر ثمارهااا وٌحقااق الغاارض متخصااص 
المختلفاة لعلام ى علماً متمٌاز فاً المجااالت ن ٌقوم بها شاخص علاى مساتومنها ٌجب االمرجو 
 النفس .

وهو حصول المرشد علاى اعتاراف بقدراتاه علاى ممارساة العمال االرشاادي ،  -الترخٌص : -1
 النه مالهل من الناحٌة العلمٌة والعملٌة بقدراته ومالهالته على القٌام بالعمل االرشادي . 

 
عناه وٌكااون نلااه قباال ة االرشااد قساام ٌقساامه المرشاد امااام المسااالولٌن لمزاولااة مهناا -القسام : -0

حصوله على الرخصه ، ومان اهام بناود هانا القسام مراعاات م فاً عملاه ومراعاات اخالقٌاات 
 المهنة . 

ماان شااروط اقامااة عالقااة االرشاااد بااٌن المرشااد والمسترشااد ان ٌحااتفظ  -ساارٌة المعلومااات : -٩
ألي كان ساواء كاانو معلماٌن او نوٌاه او  ٌجوز التحدث عنها المرشد بيسرار المسترشد حٌث ال

احد اصدقائه الن البوح بيسرار المسترشد ٌعمل على هدم العالقة بٌنه وبٌن المرشاد االمار الاني 
ٌجعله ٌعزف عن طلب المساعدة االرشادٌة وانه ال ٌجوز للمرشد االفصاح عان هان  المعلوماات 

 (   ٩٩ -٩1، ص  1339العزة ،  . )اال للعاملٌن فً مجال االرشاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسات السابقة
اإلرشااادٌة للطلبااة  تناولاات الدراسااات العربٌااة واألجنبٌااة موضااو  اإلرشاااد التربااوي والخاادمات

  -الدراسات : والمشكالت التً تواجه المرشدٌن التربوٌٌن أثناء عملهم ومن هن 
 
من  ر المرشدٌن التربوٌٌن فً المدارس الثانوٌة( بعنوان "دو 2999 ،نجانو شٌرل ) دراسة  -2

 منظور الطلبة" .



 وهدفت الدراسة إلى بناء مقٌاس لتحدٌد دور المرشدٌن التربوٌٌن فً المدارس
قسام  الثانوٌة من وجهة نظر الطلبة فاً ضاوء تعلٌماات جمعٌاة المرشادٌن األمرٌكٌاة وتوجٌهاات

( طالًبا وطالبة من  02ً طبق علٌها المقٌاس ) وبلغت عٌنة الدراسة الت التربٌة بجامعة هاواي .
 التربٌة بجامعة هاواي وتوصل الباحث إلى بناء مقٌاس مكون من أربعة أبعاد وهً : طلبة كلٌة

 خدمات االستشارة والتنسٌق واإلرشاد الم باشر والخدمات النفسٌة ، وخدمات التوجٌه
 ختبااار "ت" وتحلٌاال التباااٌن لدراسااةواإلشااراف وخاادمات اإلرشاااد المهنااً ، واسااتخدام الباحااث ا

 الفااروق بااٌن اسااتجابات الطلبااة فااً متغٌاارات المسااتوى الدراسااً واألصاال العرضااً ، والمعاادل
وقاد  التراكمً ، وعدد مرات زٌارة الطالب للمرشد خالل العام الدراسً باإلضافة إلاى الجانس .

الدراساً ،  عادا المساتوىبٌنت الدراسة وجود فروق نات داللة إحصائٌة على كل المتغٌرات ما 
الدراسً باإلضافة إلى  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائٌا للمرشد خالل العام

 وقااد بٌناات الدراسااة وجااود فااروق نات داللااة إحصااائٌة علااى كاال المتغٌاارات مااا عاادا الجاانس .
 ورالمستوى الدراسً ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن تص

 ( . ) الطلبة للدور المثالً للمرشد والدور الفعلً الني ٌقوم به 
 
 أهمٌتاه: الترباوي النفساً اإلرشااد" بعناوان دراساة ( 1992 ) العزٌز عبد المغٌصٌب أجرى -1

 . "قطر فً االبتدائٌة المدرسة فً إلٌه الحاجة ومدى

 اإلرشاادٌة الخادمات إلاى قطار فاً االبتدائٌاة المدرساة تلمٌان حاجاة مدى  إلى الدراسة هن  هدفت
 وموقاع( إنااث ، نكاور الجانس لمتغٌاري تبًعاا الحاجاة مادى فاً الفردٌاة الفاروق علاى والتعارف

(  ٩91وبلا  عادد عٌناة الدراساة )  ومربٌاات مربً نظر وجهة من ونله ( قرى مدن،) المدرسة
حة وفً بعض مدرسة ابتدائٌة فً العاصمة الدو ( 11من مربً ومربٌات الفصول ٌعملون فً ) 

 مدن قطر .
 ( عبارة تمثل الخدمات ٩1وصمم الباحث استبٌاًنا لهنا الغرض ٌحتوي على ) 

 اإلرشااادٌة التااً ٌحتاجهااا تلمٌاان المدرسااة االبتدائٌااة فااً ثالثااة مجاااالت هااً : المجااال الدراسااً،
بة المناسا المجال االجتمااعً ، الماج ال النفساً وتام التيكاد مان صادق وثباات المقٌااس بالطرٌقاة
الدراسااة  واسااتخدمت التكاارارات والنسااب المئوٌااة واختبااار مربااع كاااي كيسااالٌب إحصااائٌة فااً

 وتوصلت الدراسة إلى ما ٌلً :
 حاجة تلمٌن المدرسة االبتدائٌة إلى الخدمات اإلرشادٌة فً المجاالت الثالثة :

ال ٌوجد -سة .الدراسة االجتماعٌة والنفسٌة كبٌرة بصرف النظر عن جنس التلمٌن أو موقع المدر
فقط من  خدمات (   1)اختالف كبٌر بٌن تالمٌن وتلمٌنات المدرسة االبتدائٌة فً نوعٌة الخدمات

 ( خدمة تمثلها عبارات استبٌان الدراسة . ٩1) 
القارى فاً  ال ٌوجد اختالف كبٌر بٌن تالمٌن وتلمٌنات مدارس المدٌنة وتالمٌن وتلمٌنات مدارس

اختالًفا له داللة فً )  تً ٌحتاجونها . إن أشارت النتائج إلى أن هناهنوعٌة الخدمات اإلرشادٌة ال
تايتى الحاجاة إلاى  الدراساة . ( خدمة إرشادٌة تمثلها عبارات استبٌان ٩1( خدمات فقط من )  ٩

 الحاجة تلٌها العٌنة أفراد رأي الخدمات اإلرشادٌة فً المجال الدراسً فً المرتبة األولى  حسب

 . النفسً المجال فً ثم االجتماعً المجال فً رشادٌةاإل الخدمات إلى

 

   فاً     الترباوي اإلرشااد دور" بعناوان دراساة بانجراء ( 1990 ) كامال ثابات ، حكٌم وقام -0

 نظار من316 ) )مجموعه ما أراء الستطال  الدراسة هن  وسعت االساسً  التعلٌم أهداف تحقٌق

 ساوهاج بمحافظاة األساساً التعلاٌم مرحلة فً ثانٌةال الحلقة مدارس ومعلمات ومعلمً وناظرات

 المرشاد باه ٌقاوم أن ٌنبغاً الني والدور التربوي اإلرشاد أهمٌة حول ، العربٌة مصر بجمهورٌة
 أهمٌاة علاى اساتجابتهم فاً العٌناة أفاراد اتفاق وقاد . الدراساة بموضاو  المتعلقاة القضااٌا وبعض

 أهمهاا مان أماور تحقٌاق فاً دور مان لهاا ماال ونلاه ، المرحلاة هان  فاً إرشاادٌة خادمات وجاود

 مان الكثٌار حاول حلاول إٌجااد فاً والمسااهمة ، المرحلاة هان  أهداف تحقٌق على التلمٌن مساعدة



 وباٌن بٌناه تقاع التاً المشاكالت إلاى باإلضاافة والرساوب الدراساً والتيخر الغٌاب مثل مشكالته
 وظاائف ٌاالدي أن ٌمكان اإلرشاد أن على ةالعٌن أفراد اتفق كما . المدرسة فً والعاملٌن المعلمٌن

 ناتاه تقبال علاى ومسااعدته فٌهاا ٌعٌه التً البٌئة وفهم نفسه فهم على التلمٌن مساعدة : أهمها من

 واالقتصاادٌة واالجتماعٌاة الدراساٌة لمشاكالته حلاول إلاى التوصال فاً ومعاونتاه ، حقٌقتها على

 بعاض إلى الدراسة وخلصت . خصصةالمت الجهات إلى خاصة مشكالت من ٌعانون من وتوجٌه

 لإلرشااد المختلفاة األبعااد تتنااول التاً الدراساات مان المزٌاد إجاراء أهمهاا مان والتً التوصٌات

 لتلاه المالئام الترباوي المرشاد وتادرٌب إعاداد واختٌار األساسً التعلٌم مرحلة بمدارس التربوي

 ، (  2993) حكٌم ، .  المرشد هاب ٌتحلى أن ٌنبغً  التً الخصائص وتحدٌد التعلٌمٌة المرحلة
 

 المرشاد ٌقادمها التاً اإلرشاادٌة الخدمات" بعنوان دراسة ( 1990 ) وآخرون جنتٌر وأجرى -٩

 . "المدرسٌن نظر وجهة من االبتدائٌة المدرسة فً

المعلماٌن فاً نظار  وجهاة مان المادارس هان  فاً الترباوي المرشاد دور تقٌاٌم إلاى الدراساة هدفت
 خدماة ( 11 ) تضامنت اساتبانة البااحثون وأعاد . األمرٌكٌاة لوٌزٌاناا والٌاة فً ئٌةاالبتداالمرحلة 
 أفاراد مان فارد كال مان وطلاب االبتدائٌة المدرسة فً المرشد ا به ٌقوم أن المفترض من إرشادٌة

 داخال التعلٌمٌاة العملٌاة وإتماام تفاعال فاً تسااعد أن ٌمكان خادمات ( 7 ) أهام ٌختاار أن العٌناة

 أن ٌمكان التاً اإلرشاادٌة الخادمات أكثار أن إلاى البٌانات تحلٌل بعد الدراسة صلتوتو. المدرسة

 المساعدة الخدمات هما أساسٌٌن محورٌن حول تمحورتٌمٌة التعل العملٌة تفاعل 
 ( p     ،Ginter  .    (1990 ,23 -18 والخدمات )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 

 أدواتهااالدراسة وعٌنتها ومنهجٌتها التً تتضمن بناء ٌتناول هنا الفصل عرضا" لطبٌعة مجتمع 
  -والتً استخدمتها الباحثة فً جمع بٌاناتها وكما ٌاتً :

 
 وعٌنته األساسٌة مجتمع الدراسة   -اوال" : 

والباال  ٌتكون مجتمع الدراسة من جمٌع معلمات  الرٌاض الحكومٌة فً مركز محافظاة دٌاالى ، 
(  233وقاد تام اختٌاار ) فً مركز محافظة دٌاالى ( رٌاض  9) معلمة فً (  2٩3عددهن   )  

معلمة ممن ٌحملن على شهادة البكالورٌوس او ما ٌعادلها لكً تمثل عٌنة البحاث وجادول رقام ) 
 ( ٌوضح نله  2

 (2جدول ) 
 الممثالت لعٌنة البحثوعدد المعلمات   التابع لمركز محافظة دٌالى  ٌبٌن اسم الروضة وموقعها



 عدد المعلمات الموقع لروضةاسم ا ت

 21 بعقوبة الجدٌدة القداح أطفالروضة  2

 22 بعقوبة المركز الرحٌق أطفالروضة  1

 23 بعقوبة المركز قوس قزح أطفالروضة  0

 21 بعقوبة | المجمع الرغد أطفالروضة  ٩

 22 بعقوبة التحرٌر األرٌج أطفالروضة  1

 20 بعقوبة | بهرز بهرز أطفالروضة  6

 23 بعقوبة/ كنعان كنعان أطفالروضة  1

 22 بعقوبة | خان بنً سعد الورود أطفالروضة  9

 23 بعقوبة | خان بنً سعد النداء أطفالروضة  9

 233  المجمو   

 
 البحث  أداة -ثانٌا" :
المعلمات فٌما ٌتعلق  أراءجمع الفقرات استخدمت الباحثة االستبٌان والمقابلة الستطال   ألجل

اجة رٌاض األطفال إلى مرشدات تربوٌات وحتى نتمكن من تحقٌق هدف البحث . نله الن بح
المقابلة الشخصٌة واالستبٌان تعد من ألألدوات  التً ٌمكن استخدامها للحصول على حقائق عن 

الظروف أو الحوادث مثل الحصول على معلومات تتعلق بيهمٌة تطبٌق اإلرشاد التربوي فً 
مقترحات والمعالجات التً تسهم فً تطوٌر هن  التجربة لا وصول إلى ابرزرٌاض األطفال وال

 المهمة .  
 

 الصدق   -ثالثا" :
عن طرٌق الصدق ٌتم التحقق من مدى قدرة االداة على تحقٌق الهدف الني اعد من اجله ) 

على قٌاس ما وضع من اجله ، وقد استخدمت الباحثة ( والحصول  0٩9، ص  2999عودة ، 
  -الظاهري كما موضح : الصدق

 
 الصدق الظاهري 

هو احد االجراءات المطلوبة فً هنا المجال وانه الوسٌلة المفضلة للتاكد من الصدق الظاهري 
هو عندما ٌقوم عدد من الخبراء المختصٌن بتقرٌر صالحٌة الفقرات لقٌاس الصفة التً وضعت 

من الصدق قامت الباحثة بعرض  ولغرض تحقٌق هنا النو (   Eble , 1972,P92من اجلها ) 

االستبٌان على لجنة من الخبراء المختصٌن فً مٌدان العلوم التربوٌة والنفسٌة وللتاكد من 
 93الفقرة وهً نسبة ) نقطة اتفاق الخبراء على صالحٌة اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري 

االتفاق تعتمد الفقرة  من نقطة أعلىكانت نسبة االتفاق على صالحٌتها مساوٌة او  فننا(  3/3
ونا كانت اقل منها ترفض الفقرة او تعدل حسب مالحظات لجنة الخبراء التً اعتمدتها الباحثة ، 

صادقة  األداةوجدت الباحثة ان جمٌع الخبراء متفقون على ان جمٌع فقرات  اإلجراءوبعد هنا 
( ٌوضح  1رقم )  ( وملحق 3/3 91بنسبة )  تيٌٌدوتقٌس ما وضعت من اجله فقد حصلت على 

 الخبراء .  أسماء
 

 الثبات  -رابعا" :
(  03علاى عٌناة مكوناة مان )  األداةتام تطبٌاق  االختبار حٌاث إعادةالثبات بطرٌقة  إٌجادلقد تم 

االختبار بعد  بنعادةالمنكورة كما قامت الباحثة  األطفالمعلمة تم اختٌارهم عشوائٌا" من رٌاض 
وتاام اسااتخدام معاماال ارتباااط بٌرسااون بااٌن  األولاالختبااار ماان تااارٌب تطبٌااق  أساابوعٌنماارور 



، وتاام التوصاال الااى نتٌجااة مفادهااا ان معاماال االرتباااط بلاا  ) والثااانً  األولدرجااات التطبٌقااٌن 
 ( وهنا مالشر جٌد على ثبات المقٌاس بعد تكرار تطبٌقه .  91،1

 
 الوسائل اإلحصائٌة   -خامسا" :

لوساط الماارجح لمعرفاة حادة كاال فقارة مان فقاارات تام اساتخدام معادلاة فشاار الساتخراج ا -2
 المقٌاس . 

 الثبات بطرٌقة اعادة االختبار . مل ارتباط بٌرسن الستخراجمعا -1
 
 

 عرض النتائج ومناقشتها -:الفصل الرابع 
 

رفااة اراء المعلمااات نحااو تطبٌااق االرشاااد التربااوي فااً رٌاااض لتحقٌااق هاادف البحااث وهااو ) مع
الستخراج الوسط تخدمت الباحثة معادلة فشر ) الوسط المرجح ( قٌق هنا الهدف اسولتح األطفال

 (  0مبٌن فً جدول رقم )  اللفقرات كم المرجح والوزن المئوي 
 ( 0جدول ) 

 ٌوضح الفقرات والوسط المرجح والوزن المئوي 

 الوزن المئوي الوسط المرجح الفقرات ت

 903٩ 1،9 الفقرة العاشرة 2

 93 1،1 الفقرة التاسعة 1

 93 1،1 الخامسةالفقرة  0

 96،1 1،6 الفقرة الثالثة عشر ٩

 96،1 1،6 الثالثةالفقرة  1

 96،1 1،6 ألولىالفقرة  6

 90،٩ 1،1 عشر الفقرة الرابعة 1

 90،٩ 1،1 الرابعةالفقرة  9

 93 1،٩ السابعةالفقرة  9

 16،6 1،0 الفقرة الثانٌة 23

 11،٩ 1،1 الفقرة السادسة 22

 16،1 1،0 ة الخامسة عشرالفقر 21

 16،1 2،9 الفقرة الثانٌة عشر 20

 16،1 2،1 الفقرة الحادٌة عشر 2٩

 الفقرة الثامنة 21
 

2،1 13،3 

 
لألطفال بوسط   ًالمرشدة التربوٌة أكثر دراٌة بالنمو النفس( ان الفقرة )  1من الجدول )  نالحظ
المرشد مٌة ئ اهة ان هناه اتفاق علهن  النتٌج ٌتبٌن من(  90،٩زن مئوي ) ( وو139)حمرج

باعتبارها تمتله خبرة لمعرفة نفسٌة الطفل ونمو  ونله من خالل التربوي فً رٌاض االطفال 
 ما اكتسبته عن طرٌق دراستها فً قسم االرشاد والتوجٌه التربوي 

 
الثاانً ( على الترتٌب  المرشدة التربوٌة اكثر قدرة على فهم مشكالت االطفال وحصلت الفقرة )

( وٌادل نلاه علاى ان هنااه رغباة واضاحة فاً 93( ووزن مئاوي )  1،1بوسط مرجح قادر  ) 



النهاا لهاا القادرة علاى معرفاة مشاكالت  ،ضرورة تواجاد المرشاد الترباوي فاً رٌااض االطفاال 
 االطفال والعمل على حلها . 

 تربو
 االضاطرابات السالوكٌة  إلاىدراٌة باألسباب التً تاودي  أكثرالمرشدة التربوٌة وحصلت الفقرة )

( ، وهانا ٌعناً ان هنااه  93( ووزن مئوي )  1،1بوسط مرجح قدر  ) ( على الترتٌب الثالث 
التاً تاودي الاى  األسبابالمرشدة التربوٌة لها القدرة على معرفة اتفاق بٌن افراد العٌنة على ان 

 االضطرابات السلوكٌة 
 

علاى الترتٌاب (   باألطفاالات التعامل واالتصال المرشدة التربوٌة عندها مهاروحصلت الفقرة )
ٌعكس ان تواجد المرشد  األمر( وهنا  96،1( ووزن مئوي )  1،6الرابع بوسط مرجح قدر  ) 

 .  األطفالبٌنها وبٌن العالقات  أواصرفً الروضة له دور فً تنظٌم وتقوٌة التربوي 
 

بعاض األساالٌب غٌار الصاحٌحة فاً المرشدة التربوٌة لها القدرة على تصحٌح وحصلت الفقرة )
(  96،1( ووزن مئاوي )  1،6بوساط مارجح قادر  ) " ( علاى الترتٌاب الخاامس تعلٌم األطفال 

المرشدة التربوٌة لها القادرة علاى تصاحٌح األساالٌب التعلٌماة وهنا ٌعنً ان هناه اتفاق على ان 
 .  التربوٌة الصحٌحة  ةالصحٌحة وإكسابهم األسالٌب التعلٌمٌ رغٌ
  

( علاى  المرشدة التربوٌة لهاا القادرة علاى قٌااس الفاروق الفردٌاة باٌن األطفاال وحصلت الفقرة )
المرشادة  ، وهانا ٌعناً ان(  96،1( ووزنمئاوي )  1،6الترتٌب السادس بوساط مارجح قادر  ) 

كال  األطفاالمما ٌجعلها تتعامل مع  الفروق الفردٌة بٌن االطفال  ةالتربوٌة لها القدرة على معرف
   . سب قدراته وإمكانٌاتهح
 

المرشااادة التربوٌاااة بنمكانهاااا أن تقااادم النصاااح واإلرشااااد بشاااين بعاااض وكااانله حصااالت الفقااارة )
( ووزن مئاوي )  1،1( على الترتٌب السابع بوسط مرجح قدر  )  األطفال النفسٌة  تاضطرابا

وباٌن  "بعضاا بعضاهم األطفاال( حٌث قادرة المرشاد الترباوي علاى توصاٌل المحباة باٌن  ٩،90
 أي ٌكون حلقة وصل بٌنهم .  واإلدارةالمعلمة 

 
المرشاادة التربوٌااة علااى دراٌااة واإلمااام بيسااالٌب اإلرشاااد التربااوي التااً وكاانله حصاالت الفقاارة )
( ووزن مئاوي )  1،1بوساط مارجح قادر  )  الثاامن ( علاى الترتٌاب  ٌحتاج لها طفل الروضاة 

سوف ٌظهر دور للمرشادة التربوٌاة مان تقلٌال ( حٌث من خالل المتابعة الٌومٌة لألطفال  ٩،90
ونله من خالل استخدام أسالٌب اإلرشااد الترباوي فاً السلوه غٌر المرغوب فٌه لدى األطفال  

 حل مشاكل األطفال . 
 

 أطفااالباللعااب لمعالجااة مشااكالت  اإلرشااادالمرشاادة التربوٌااة تمتلااه مهااارات وحصاالت الفقاارة )
( حٌااث ان  93( ووزن مئاوي ) 1،٩ساط مارجح قادر  ) بو التاساع ( علاى الترتٌاب ا الروضاة 

 .باللعب  األطفالباللعب لمعالجة المشاكل التً تواجه  اإلرشادالمرشدة التربوٌة تمتله مهارات 
 

المرشاادة التربوٌااة قااادرة علااى أقامااة عالقااات ودٌااة بااٌن األطفااال ومعلمااات وحصاالت الفقاارة )
(  93( ووزن مئااوي )  1،٩قاادر  )  بوسااط ماارجح العاشاار( حصاالت علااى الترتٌااب  الروضااة 

تقٌم عالقة ود بٌن األطفال ومعلمات الروضة وتقارب  أنالمرشدة التربوٌة باستطاعتها  أنحٌث 
 األطفال من المعلمات ونله من خالل ما تمتلكه من خبرات ومهارات اتصال بٌن األطفال . 

 



(  على  طفال داخل الروضة المرشدة التربوٌة لها القدرة على كشف قدرات األوحصلت الفقرة )
حٌث هناه توجد لادى (  16،1( ووزن مئوي )1،0عشر بوسط مرجح قدر  ) لحادي الترتٌب ا

 داخل الروضة .المرشدة التربوٌة قدرة على كشف مٌول االطفال واهتماماتهم وتنمٌتها 
 

بٌئٌاا" فاً المرشدة التربوٌة تستطٌع ان تجعل الطفال ٌتكٌاف اجتماعٌاا" ووكنله حصلت الفقرة )
( ان  16،1) ووزن مئاوي ) 1،0عشار بوساط مارجح قادر  )  نً على الترتٌب الثاا( الروضة 

وجعلهاام دور فااً خلااق جااو مناسااب لتعلااٌم االطفااال فااً الروضااة  المرشاادة التربوٌااة لهااا  وجااود
 ٌتكٌفون اجتماعٌا" وبٌئٌا".  

 
الثالاث ( على الترتٌب  ألطفالاالمرشدة التربوٌة لها القدرة على فهم سلوكٌات وحصلت الفقرة ) 

(  وهانا ٌعناً ان المرشادة التربوٌاة  16،1( ووزن مئاوي )  1،0بوساط مارجح قادر  )  عشر 
وتمٌٌز السلوكٌات السلبٌة من السلوكٌات  األطفاللفم سلوكٌات معٌنة تتبنى اسس تربوٌة وعلمٌة 

 االٌجابٌة والعمل على تعدٌل السلوه السلبً . 
 

(  رشدة التربوٌة تساتطٌع ان تكاون عالقاات اجتماعٌاة ناجحاة باٌن األطفاال الموحصلت الفقرة )
 الرابااع ( حٌااث حصاالت علااى الترتٌااب  11،٩( ووزن مئااوي )  1،1) علااى وسااط ماارجح قاادر  

 عشر ، حٌث ٌساعد االرشاد التربوي على كشف الفروق الفردٌة بٌن االطفال ومراعاتها . 
 

القاادرة علااى معالجااة بعااض المشااكالت الساالوكٌة عنااد  المرشاادة التربوٌااة لهاااوحصاالت الفقاارة ) 
(  1، 66( ووزن مئااوي )  1،3بوساط ماارجح قادر  )  لخاامس عشاارعلاى الترتٌااب ا( األطفاال 

المرشدة التربوٌة وجودها ضروري فً الروضة للكشف عن المشكالت السلوكٌة وهنا ٌعنً ان 
الحلاول  إٌجاادت والعمال علاى هان  المشاكال إلاى أدتومن ثم العمال علاى معرفاة األساباب التاً 

  المناسبة لها . 
 
 
 
 

 : التالٌة بالتوصٌات الخروج ٌمكن البحث  نتائج ضوء فً
 

 مستقل    تربوي مرشد وتخصٌص أكبر بدرجة التربوي اإلرشاد بجانب االهتمام . -2 
 . والتعلٌم التربٌة وزارة روضة من رٌاض  كل فً     

 

 . المحلً المجتمع فً دور  وتوضٌح التربوي إلرشادل اإلعالمً بالجانب االهتمام -1
 

 ،باإلضافة لرٌاض ا فً التربوي اإلرشاد أهداف لتنفٌن مستقلة مٌزانٌة تخصٌص  -0

 التربوٌٌن للمرشدٌن ٌتسنى حتى باإلرشاد الخاصة والنشرات المراجع توفٌر إلى

 . علٌها االطال 
 

 الرٌاض  فً التربوي اإلرشاد بيهمٌةالهلٌة المعلمات ومدٌرات الرٌاض ا توعٌة على العمل -٩

 ، داخل الروضة  حٌاتهم فً لمساعدتهم الطلبة وإرشاد توجٌه فً دور  أهمٌة على والتيكٌد ،
 .األطفال  تهم التً القرارات أخن فً الصالحٌة المرشد وإعطاء

 

 خبراتهم لتبادل التربوٌٌن بالمرشدٌن خاصة دورات بعمل الجادة المحاولة  -1



 . جدٌد هو ما على االطال و
 

 بيدوار  القٌام مهمة وتٌسٌر  الرٌاض فً التربوي المرشد دور تفعٌل على العمل . -6

 . وجه خٌر على
 

 جهود فٌها تجمع بمكتبة معززة التربوٌٌن للمرشدٌن جمعٌة إٌجاد على العمل . -1

 . التربوٌٌن المرشدٌن وخبرات
 
اسات النفسٌة المتخصصة التً تعمل على تطوٌر االستمرار فً إجراء البحوث والدر -9

 وتحسٌن العملٌة اإلرشادٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمصادرا
 

 التوجٌه والمثالٌة لعملٌة الواقعٌة الممارسات،   2991:  محمد ، خان وأمٌر عبد المنانبار،1 -

كلٌة  .ةبعض مدن المملكة العربٌة لسعودٌ فً طالب ا لمرحلة الثانوٌة كما ٌدركها واإلرشاد
 .مكة المكرمة :أما لقرى جامعة ،مطابعالتربٌة

 
فً بعض الجامعات   المتخرجٌنالطالبٌٌن  ( أراء المرشدٌن2999)   ) مال المنان بار،عبد - 1

مجلة  .المرشد ومهاراته وخصائص السعودٌة فً متطلبات برنامج التوجٌه واإلرشاد الطالبً
 .2 ص ص ( 12 )القاهرة،العددكلٌة التربٌة وعلم النفس،جامعة عٌن شمس،

 
 التعلٌم .أهداف تحقٌق فً التربوي اإلرشاد دور  -(  :2993  :  (كامل ثابت ، حكٌم - 0

 2993، القاهرة ، المصرٌة األنجلو مكتبة ، األساسً
 
 التوجٌه برامج تخطٌط فً العلمٌة االتجاهات (  (  2991) جاسم صالح الدوسري، - ٩

 191  101 ص ص ،  21 ) العدد الرٌاض، :الخلٌج لدول  العربً التربٌة مكتب. واإلرشاد
 
 ( . " اإلرشاد التربوي فً الوطن العربً 2991زهران ، عبد السالم حامد )   - 1

 .،دٌسمبر ، عالم الكتب، القاهرة  9"، مجلة دراسات تربوٌة ،المجلد الثانً ، جزء 
 



شجعة والغٌر مشجعة التخان االرشاد العوامل الم -( : 2992صالح ، مهدي صالح :)    -6
 .التربوي كمهنة ( اطروحة دكتورا  ، كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة . 

) دلٌل المرشد التربوٌفً المدرسة ( الطبعة االولى ، دار  -( : 1339العزة ، سعد حسن )  -1
 . الثقافة للنشر 

 
مداخل نظرٌة،الواقع  ) لتربويالنفسً وا اإلرشاد (( 2996)   محمود عطا ، عقل - 9 

 .الرٌاض :للنشر والتوزٌع ألخرٌجًدار . (والممارسة
 
 .القاهرة :العربٌة النهضة دار . المدرسً النفسً المرشد (م 299٩ ) ماهر محمد عمر، -  9
   

،  1( : القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة ، ط  2999عودة ، احمد سلٌمان )   -  23
 ، عمان .  األمانانً ، دار الث اإلصدار

 
 المعاصر الفكر اإلداري ضوء فً المدرسٌة اإلدارة . ( ت . د ) حامد صالح ، مصطفً  - 22

 الرٌاض ، للنشر المرٌب دار ،

 
المالتمر  ، إعداد المعلم المرشد وأهمٌته التربوٌة،  ( 2990بنفالح )  سعٌد المغامسً، -21

 .    002 ص ص المكرمة، مكة :جامعة أما لقرى  لثانً إلعداد معلم التعلٌم العام،ا
 

 مجلة .سالمًنمونجا  .اإلرشاد النفسً،خطواته وكٌفٌته (  2992النغٌمشً،عبد العزٌز )  - 20
 . ٩60 ص،  ٩ العدد الرٌاض، :سعود .بن محمد اإلمام جامعة

 
ومدى الحاجة ( . " اإلرشاد النفسً التربوي أهمٌته  2991المغٌصٌب ، عبد العزٌز )    -2٩

إلٌه فً المدرسة االبتدائٌة فً قطر " مجلة مركز البحوث التربوٌة فً قطر ، السنة األولى ، 
 2991العدد الثانً ، ٌولٌو 

 
 .الصحة النفسٌة الوقائٌة" النفسً واإلرشاد التوجٌه: " (  2991   (،عبدا لحمٌد الهاشمً -21

 .جدة،  دار الشروق
 

التوجٌه واإلرشاد الوظٌفً واختٌار التخصص فً  (  2996  جاسم ) سعٌد ، الهاشل  -26
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 (2ملحق رقم )
 

 بسم م الرحمن الرحٌم
 

 تحٌة طٌبة 
 المحترمة  علمةمالست ال

 
ن وجهاة تروم الباحثة اجراء دراستها حول ) حاجة رٌااض األطفاال الاى مرشادات تربوٌاات ما 

نظر المعلمات ( املٌن تعاونكم معنا لإلجابة بموضوعٌة عن عبارات االستبٌان المعروضاة باٌن 
أٌاادٌكم . علمااا" بااان المعلومااات الااواردة بهااا تسااتخدم لالغااراض البحااث العلمااً وال داعااً لاانكر 

 االسم   مع التفدٌر واالحترام 
 

موافااق إلااى  موافق   الفقرات ت
 حد ما 

ال 
 أوافق 

قٌااس الفاروق الفردٌاة  التربوٌة لهاا القادرة علاى  لمرشدةا   2
 بٌن األطفال 

   

المرشدة التربوٌاة لهاا القادرة علاى كشاف قادرات األطفاال  1
  . داخل الروضة 

   

على تصحٌح بعض األساالٌب  ةالمرشدة التربوٌة لها القدر 0
  غٌر الصحٌحة فً تعلٌم األطفال .

   

   بيسااالٌب اإلرشاااد التربااوي التااً المرشاادة التربوٌااة ملمااة    ٩



  لها طفل الروضة  جٌحتا

1        

6     

1     

9         

9        

23     

22       

21     

20     

2٩     

21     

26     

21     

هل عدم وجود المرشد  التربوي فاً الروضاة ٌاالثر علاى  29
 دور الروضة فً مسٌرتها التربوٌة العلمٌة 

   

باعتباره معلمة هل تقومٌن بيحالة المشاكل التً تواجهاه  29
 الى المرشد التربوي ام تقومٌن بمعالجتها بنفسه 

   

هال توافااق بااين وجااود المرشاد التربااوي فااً الروضااة هااو  13
 زوال لكل المشاكل والصعوبات التً تواجه الروضة 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2ملحق رقم )
 

 نة بهم في هذه الدراسةالخبراء الذين تم االستعا

 مكان العمل اللقب االسم الثالثً ت

 كلٌة التربٌة األساسٌة  / جامعة دٌالى أستان    بشرى عناد مباره 2

 كلٌة التربٌة األساسٌة  / جامعة دٌالى  أستان  علً ابراهٌم االوسً   1

 كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة دٌالى مدرس  إخالص علً حسٌن  0

  جامعة دٌالى / مركز ابحاث الطفولة  مدرس   خلٌل ابراهٌم   حنام ٩

 كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد مدرس  سجالء فائق البغدادي  1

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 (2ملحق رقم )

 
 بسم م الرحمن الرحٌم

 
 
 

 تحٌة طٌبة 
 حترم االستان ...........................................................الم

تروم الباحثة اجراء دراستها حول ) حاجة رٌااض األطفاال الاى مرشادات تربوٌاات مان وجهاة  
نظر المعلمات ( املٌن تعاونكم معنا لإلجابة بموضوعٌة عن عبارات االستبٌان المعروضاة باٌن 
أٌاادٌكم . علمااا" بااان المعلومااات الااواردة بهااا تسااتخدم لالغااراض البحااث العلمااً وال داعااً لاانكر 

 م   مع التفدٌر واالحترام االس
 
 

غٌاااااااااااار    صالحة  الفقرات ت
 صالحة 

  المالحظات 

هل ٌتمكن االرشاد الترباوي مان مسااعدة االطفاال فاً    2
 حل مشاكلهم 

   

هااال ٌسااااعد االرشااااد الترباااوي علاااى كشاااف قااادرات  1
 االطفال داخل الصف وخارجه 

   

هاال لالرشاااد دور فااً جعاال الطفاال ٌتكٌااف اجتماعٌااا"  0
 ٌئٌا" وب

   

هل ٌعمال االرشااد الترباوي علاى فهام سالوه االطفاال    ٩
 من خالل المتابعة الٌومٌة 

   

هاال ٌساااعد االرشااااد التربااوي علاااى تكااوٌن عالقاااات     1
 اجتماعٌة ناجحة بٌن االطفال 

   

هاال ٌسااتطٌع االرشاااد التربااوي قٌاااس الفااروق الفردٌااة  6
 بٌن االطفال 

   

ربااوي الٌااد المساااعدة فااً أحٌاااء هاال ٌعتباار اإلرشاااد الت 1
 االمور العلمٌة والتربوٌة فً الروضة 

   

هل بوجد لالرشاد التربوي دور مهم فاً ظابط المانهج      9
 وطرق التعلٌم فً الروضة 

   

    هل ترغب بوجود مرشد تربوي فً روضته     9

   انا كان هناه  مرشد تربوي فً روضاته هال تحااول  23



 مشكالت التً تواجهه االتصال به لعرض ال

هاال لعماال المرشااد التربااوي فااً الروضااة اثاار علااى    22
 عمله التربوي فٌها 

   

هل لعمال المرشاد الترباوي الٌاد المسااعدة لاالدارة فاً  21
 الروضة 

   

هل هناه دور للمرشد التربوي فً توثٌق العالقاة باٌن  20
 االسرة والروضة 

   

ناااء جساار المحبااة بااٌن هاال ٌسااتطٌع المرشااد التربااوي ب 2٩
 االطفال والمعلمات فً الروضة 

   

هل تالٌد ان للمرشد التربوي دور فً بناء بٌئة تعلٌمٌة  21
 مع خلق الجو المناسب فً الروضة  

   

هاال ماان الضااروري وجااود دور للمرشااد التربااوي فااً  26
 فً بناء االنشطة فً الروضة 

   

روضااة هاال ان وجااود المرشااد التربااوي ٌجعاال ماان ال 21
 جزء متطور للعلم 

   

هال عادم وجااود المرشاد  الترباوي فااً الروضاة ٌااالثر  29
 على دور الروضة فً مسٌرتها التربوٌة العلمٌة 

   

باعتباااره معلمااة هاال تقااومٌن بيحالااة المشاااكل التااً  29
تواجهااه الااى المرشااد التربااوي ام تقااومٌن بمعالجتهااا 

 بنفسه 

   

ربوي فً الروضة هو هل توافق بين وجود المرشد الت 13
 زوال لكل المشاكل والصعوبات التً تواجه الروضة 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


