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حاجت رياض االطفال اىل مرشداث تربىياث من وجهت نظر
معهماث انرياض

م  .بلمٌس عبد حسٌن

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى

انفصم االول  /مشكهت انبحث واحلاجت إنيه :
أمرا معمدًا  ،ألنها تتضمن مجموعة من
تعد االتجاهات الحدٌثة فً التربٌة المعاصرة ً
األفكار واآلراء واالتجاهات والمٌول واالهتمامات وغٌرها من العوامل المادٌة والبشرٌة
والطبٌعٌة تتداخل معظمها أو كلها مع بعضها فً تحدٌد صٌاغة العملٌات التربوٌة الدٌنامٌكٌة،
لنمو وتمدم المجتمع اإلنسانً  ،وحٌث إن النظرة التً تبنتها العملٌة التربوٌة تشٌر إلى أهمٌة
التركٌز على الطالب بدرجة أكبر من التركٌز على المنهج الدراسً مما أتاحت الفرصة أمام
نظرٌات اإلرشاد التربوي لإلسهام بفاعلٌة فً رفع المستوى التعلٌمً للطالب  ،نتٌجة توافمه
الدراسً واالجتماعً والنفسً  ،وبالتالً أصبح لبرامج اإلرشاد التربوي مكانة مهمة فً العملٌة
التربوٌة من أجل بناء الشخصٌة اإلنسانٌة ،وٌعد اإلرشاد التربوي ركنا" مهما"  ،وجزءا" ال
ٌتجزأ" من التربٌة الحدٌثة الٌوم مندمجا" فٌها ولٌس مزٌدا" علٌها أي انهما ٌمثالن سلسة من
النشاطات المتكاملة  ،وعده علماء العرب المسلمٌن االوائل من اداب مهنة التعلٌم منذ ان اصبح
التعلٌم مهنة وان دل هذا على شًء فانما ٌدل على وعٌهم انذان بأهمٌة االرشاد ودوره فً
تسهٌل عملٌة التعلٌم  ،لذلن عدوه واجبا" ٌمارسه المعلم ابتغاء رضاء ربه أوال"  ،وهو من
حموق المعلم ثانٌا" لذلن ٌنظرون الى المعلم المرشد على انه حٌث ٌعلمهم  ،وان العملٌة
االرشادٌة عملٌة تعلٌمٌة وانها المر جدٌد على بعض المعلمٌن وحتى على بعض المشتغلٌن
بالتوجٌه مشتركة هً واهداف البرنامج التعلٌمً وان من اهم العوامل فً تمدٌر نوعٌة التربٌة
هو نوع المعلمٌن لذلن كانت هنالن عناٌة دائمة بدراسة دور المعلم  ( ،صالح ، 1991 ،
ص. ) 03-03
ٌعدد العمدل اإلرشدادي الطالبدً مدن الددعائم الرئٌسدٌة للمدرسدة المعاصدرة  ،ولدد أخدذت
مسؤولٌة التوجٌه واإلرشاد الطالبً فً الرلً والتطور لتراعً النمدو السدلٌم للطلبدة  ،واالرتمداء
باألنماط السلوكٌة وتوجٌهها بما ٌتالءم مع لدرات ومٌول هؤالء الطلبة  ،ولما كانت مماصد العمل
اإلرشدادي اسدتثمارا" للطالدات وتنمٌدة للمدوى البشدرٌة التدً تعدد محدور اهتمدام الدولدة  ،فدنن مدن
الطبٌعً أن ٌموم بهذا العمل من هو لادر على المٌام به وفك ما خطط له  ،وأن ٌكون على لدر من
الكفاءة لممارسة هذا العمل التخصصدً واإلنسدانً  ،حٌدث ٌشدٌر )الهاشدل ،1993 ،ص( 99
إلى أنه نظرا ً ألهمٌة التوجٌه واإلرشاد فً حٌاة األفراد والشعوب  ،أخذت بعض الددول بتضدمٌنه
فً برامجها التعلٌمٌة سواء بتوفٌر المعلمٌن والمدربٌن للمٌدام بتلدن المهدام  ،أو مدن خدالل تعٌدٌن
مرشدددٌن متخصصددٌن فددً اإلرشدداد لتددولً تلددن األعمددال والتفددر لهددا ،بددل إن بعددض الدددول تعددد
برنامج التوجٌه جزءا ً أساسٌا ً فً البرامج التربوٌة والتعلٌمٌة فً جمٌع المراحل الدراسٌة  ،وذلن
بهدف مساعدة الفرد على التكٌف الناجح مع التغٌر السرٌع فً الحٌاة االجتماعٌدة وااللتصدادٌة ،
وتوفٌر الموى البشرٌة المختلفة الالزمة لمتطلبات اإلنماء واالرتماء بالمجتمع .
وٌبدو ان تجربة اإلرشاد التربوي فً العراق لد تعثرت عند تطبٌمها عدة مرات ألسدباب عدٌددة
وعلٌه فمد تمرر البدء بندخال خدمات اإلرشاد التربوي الى المدارس المتوسطة اعتبارا" من العام
الدراسً (  ) 1990 -1999كما سعت الوزارة جاهدة إلى العمل على توفٌر مستلزمات التجربة
وتحمٌك إبعادها التربوٌة  ،ولد أشارت إحددى وثدائك الٌونسدكو إلدى هدذا الوضدع بمولهدا " ٌعدانً
التوجٌه وبدرجات متفاوتة من المشكالت من بٌنها المبول من لبل المعلمٌن والسدلطات المسدؤولة
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عن تسٌٌر النظم التعلٌمٌة النمص فً الماعدة النظرٌة لهذه الوظٌفة  ،عدم تدوافر المدوارد المادٌدة
للبددرامج الشدداملة للتوجٌدده  ،الددنمص فددً مرافددك التدددرٌب التبدداٌن فددً مسددتوٌات تددوفٌر البددرامج ،
النمص فً عملٌة توحٌد أشكال التوجٌه  ( .صالح ) 03-03 ، 1991 ،
وترتكس مشكهت انبحث يف انسؤال االتي :
ماهو الدور اإلرشادي التربوي كمهنة فً رٌاض األطفال و نظرا" ألهمٌدة هدذا الددور
فً تمدم مهنة اإلرشاد نحو األفضل خاصة وإنها مهنة حدٌثة العهد بدٌن المهدن التربوٌدة وتجدري
متابعتها باستمرار من لبل وزارة التربٌة بسبب الظدروف االنتمالٌدة والتغٌدرات االجتماعٌدة التدً
ٌمر بها العراق خالل هذا العمد .
اهداف انبحث :
ٌهدف البحث الحالً الى -:
 -1معرفة أراء معلمات الرٌاض حول حاجة رٌاض األطفال إلى مرشدات تربوٌات .
 -9توضددٌح دور االرشدداد مددن خددالل لدرتدده علددى تكددوٌن عاللددات اجتماعٌددة وتكٌٌددف بددٌن
األطفال الرٌاض .
حدود انبحث :
ٌمتصر البحث الحالً على تطبٌك ممٌاس حاجة رٌاض األطفال إلدى مرشددات تربوٌدات
فً رٌاض األطفدال مدن وجهدة نظدر المعلمدات  ،معلمدات مرحلدة رٌداض االطفدال فدً مركدز
محافظة دٌالى  ، .للعام الدراسً ( ) 9319 – 9311
تعريف املصطهحاث :
المرشد التربوي:
هو الشخص المعٌن من لبل وزارة التربٌة والتعلٌم لٌموم بعملٌة إرشداد وتوجٌده التالمٌدذ
فً المدارس ومساعدتهم فً تحمٌك أكبر لدر من التكٌف داخل المدرسة وخارجها .
اإلرشاد التربوي:
ٌعرفه زهران (  -: ) 1991هو عملٌة بناءة تهدف إلى مسداعدة الفدرد لكدً ٌفهدم ذاتده
وٌدرس شخصٌته وٌعرف خبراته  ،وٌحدد مشكالته وٌنمدً إمكاناتده وٌحدل مشدكالته فدً ضدوء
معرفتددددددده ورغبتددددددده وتعلٌمددددددده وتدرٌبددددددده لكدددددددً ٌصدددددددل إلدددددددى تحد ٌدددددددد وتحمٌدددددددك أهدافددددددده"
( زهران  ،1991 ،ص . )19
ٌعرفدده مصددطفى ( ب ت ) " عبددارة عددن مجموعددة مددن الخدددمات التددً تمدددم للتلمٌددذ أو
الطفل كً ٌفهم نفسه وهو عملٌة ضرورٌة للتالمٌدذ مندذ المرحلدة االبتدائٌدة وحتدى نهاٌدة مرحلدة
التعلٌم " (.مصطفى ب ت  ،ص) . 9
انفصم انثاني  /اإلطار اننظري :مفاهيم اندراست
التوجيه واإلرشاد:
ٌؤكد بعض الكتاب والباحثٌن أن مصطلحً التوجٌه واإلرشاد ٌعبران عن معنى مشترن
وٌشٌران إلى تلن العملٌة المتضمنة للخدمات اإلنسانٌة الممدمة لألفراد بهدف مساعدتهم على فهم
واع ألنفسهم  ،وإدران سلٌم لمشكالتهم  ،واستغالل لدراتهم  ،ومواهبهم للتغلب على كل ما ٌعٌك
التوافك والنمو المتكامل واإلٌجابً لشخصٌاتهم وبالرغم من هذا الترابط واالشتران بٌن التوجٌده
واإلرشاد إال أن هنان بعدض الفدروق بدٌن مصدطلح التوجٌده ومصدطلح اإلرشداد  ،حٌدث ٌدذكر (
زهددران  ، 1991 ،ص ، ) 11أن التوجٌدده هددو مجموعددة الخدددمات النفسددٌة التددً أهمهددا عملٌددة
اإلرشاد النفسً  ،أي أنه ٌتضمن عملٌة اإلرشاد وهو مٌدان ٌتضمن األسس العامة  ،والنظرٌات
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المهمدة  ،والبدرامج  ،وإعدداد المسدؤولٌن عدن عملٌدة اإلرشداد وهدو ٌسدبك عملٌدة اإلرشداد وٌعدد
وٌمهد لها  ،أما اإلرشاد فهو العملٌة الرئٌسدٌة فدً خددمات التوجٌده النفسدً وهدو عملٌدة اإلرشداد
نفسها عملٌا ً وتطبٌمٌا ً وٌمثل الجزء العملدً فدً مٌددان التوجٌده  ،وٌدرى ( الدوسدرى ، 1991 ،
ص  ) 930ان " اإلرشدداد ٌعددد العنصددر الجددوهري فددً برنددامج التوجٌدده واإلرشدداد  ،ومددن أهددم
الخدمات التً ٌجدب ان ٌحوٌهدا البرندامج  ،ومدن هندا أتدى التدران اإلرشداد دائمدا ً بالتوجٌده تأكٌددا ً
ألهمٌتدده  ،واإلرشدداد ٌشددكل جددزءا ً واحدددا ً مددن خدددمات برنددامج التوجٌدده " .ولمددد لدددمت الجمعٌددة
األمرٌكٌددة لعلددم الددنفس تعرٌف دا ً للتوجٌدده واإلرشدداد النفسددً بأندده "مسدداعدة األفددراد علددى مواجهددة
العمبددات التددً تعتددرض نمددوهم حٌددث وجدددت ،ومسدداعدتهم علددى تحمٌددك ألصددى درجددات النمددو
إلمكانٌتهم الشخصٌة" .
وٌشددٌر( بددار  ، 1999 ،ص ) 93الددى التوجٌدده واإلرشدداد عملٌددة إنسددانٌة تهدددف إلددى
مسدداعدة المسترشددد لفهددم نفسدده  ،وإدران المشددكالت التددً ٌعددانً منهددا  ،ومسدداعدته بتبصددٌره
لالرتفاع بمدراته  ،واستعداداته للتغلدب علدى المشدكالت التدً ٌواجههدا بغٌدة تحمٌدك التوافدك بٌنده
وبددٌن البٌئددة التددً ٌعددٌ فٌهددا  ،ولكددً ٌنمددو النمددو المتكامددل فددً شخصددٌته" .وإذا كددان العمددل
اإلرشادي هو العملٌة الرئٌسٌة فً خددمات التوجٌده النفسدً فننده بالتدالً ٌعدد ليدب عملٌدة التوجٌده
والعملٌة الم نظمة المخططة التً ٌمددمها المرشدد للمسترشدد بهددف تنمٌدة المددرات  ،والمواهدب ،
والمدوى اإلٌجابٌددة للمسترشدد حتددى تكدون لددادرة علدى التصدددي للمشدكالت بطرٌمددة ذاتٌدة ،وٌددرى
(عمر  199١ ،ص  .) ١3 ،أن العمل اإلرشادي عبارة عن عملٌدة تعلٌمٌدة تسداعد الفدرد علدى
أن ٌفهم نفسه بالتعرف على الجوانب الكلٌة المشدكلة لشخصدٌته ،حتدى ٌدتمكن مدن اتخداذ لراراتده
بنفسه  ،وحل مشكالته بموضوعٌة مجردة مما ٌسهم فدً نمدوه الشخصدً  ،وتطدوره االجتمداعً
والتربوي والمهنً  ،وٌتم ذلن خالل عاللة إنسدانٌة بٌندة وبدٌن المرشدد النفسدً الدذي ٌتدولى دفدع
العملٌة اإلرشادٌة نحو التحمٌك وٌتفك ( النغٌمشً  ، 1991 ،ص )١90مدع التعرٌدف السدابك
وٌضٌف أن هذا التعرٌف ٌشتمل على عناصر خمسة :
 -1أنه عملٌة :
أي أنه لٌس حدثا ً عارضا ً بل هو مفهوم ٌتصف باالستمرارٌة وتحتاج هذه العملٌة إلى فترات من
الزمن .
 -9أنه عملٌة تعلٌمٌة :
فهو لٌس نصٌحة  ،أو حال جاهزا ً وإنما هو مساعدة المسترشدد علدى تعلدم كٌفٌدة عدرض مشدكلته
والتعرف على جوانب شخصٌته وكٌف ٌحل المشكلة فً ضوء ذلن .
 -0أنه مساعدة :
وهددذا مددن أهددم عناصددر اإلرشدداد النفسددً حٌددث أن عملٌددة اإلرشدداد هددً المسدداعدة أي أن عملٌددة
اإلرشاد = المساعدة وهذا هو المفتاح األساسً للعملٌة.
 -١أنه مبنً على العاللة اإلنسانٌة :
فالصلة األخوٌة والمشاركة الوجدانٌة بٌن المرشد النفسً والمسترشد ٌتولف علٌها نجاح العملٌدة
اإلرشادٌة .
 -1المرشد النفسً ٌكون مهنٌا ً متدربا ً:
فالمرشد ٌنبغً أن ٌتصف بالخبرة والخلفٌة الشاملة فً علم النفس والتربٌة وٌفضل من عمل فدً
مهنة التدرٌس أو العدالج النفسدً أو مدن تددرب علدى اإلرشداد ،وأثبدت جدارتده علدى وفدك مجدال
عمله .
وٌتضح لنا من العرض السابك أن العمل اإلرشادي ٌعد (علماً) لائما ً على أيسس ومناهج
ومجاالت،وأنه (فن) وممارسة عملٌة تلعدب الخبدرة دورا ً مهمدا" وحاسدما فدً نجاحده فضدال"عن
كونه تربٌة وتعلما" وتعلٌما" وهذا ما ٌؤكده ( الهاشمً ، 1991 ،ص  )133بموله أن " عملٌدة
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التوجٌه واإلرشاد هً عملٌة دٌنامٌكٌة متفاعلة فً نتدائج العلدم  ،والفدن  ،والتددرٌب  ،والتربٌدة ،
والتعلم والتعلٌم لتحمٌك سالمة اإلنسان وسعادته نفسٌا ً وجسمٌا ً واجتماعٌا ً "
التوجيه واإلرشاد اللباب :
ً
ٌعد التوجٌه واإلرشاد الطالبً مجاال" تطبٌمٌا" لإلرشاد النفسً وجانبدا مدن إطدار أشدمل
وأعم هو التوجٌه واإلرشاد النفسً  ،وبالتالً فنن تعرٌف اإلرشداد الطالبدً ٌسدتند علدى تعرٌدف
اإلرشاد النفسً وٌعتمد علٌه لٌكون مناسبا ً لتطبٌمه فً المدرسة وهذا ما ٌؤكده ( ٌوسف ،1991
ص  ) 99حٌث ٌذكر أن اإلرشاد الطالبً هو تلن العملٌة البناءة التً تهدف إلى مساعدة التلمٌدذ
لكً ٌفهم ذاته  ،وٌحدد مشدكالته  ،وٌنمدى إمكانٌاتده وٌحدل مشدكالته فدً ضدوء معرفتده ورغبتده
وتعلٌمٌة وتدرٌبه وفً إطار من التعالٌم اإلسالمٌة السمحة لكً ٌصل إلى تحمٌك أهدافده وتحمٌدك
التوافددك شخصددٌا ً وتربوٌدا ً  ،ومهنٌدا ً  ،واسددرٌا ً  ،واجتماعٌدا ً وبالتددالً ٌسدداهم فددً تحمٌددك األهددداف
العامة للعملٌة التعلٌمٌة  .وٌضٌف أن هذا التعرٌف إنما هو إعدادة صدٌاغة للتعرٌدف الدذي لدمده(
حامددد زهددران  ،1991 ،ص  )11لإلرشدداد النفسددً لكددً ٌتناسددب مددع طبٌعددة المجددال التطبٌمددً
لإلرشاد النفسً وهو المدرسة  ،مما ٌؤكد أن اإلرشاد الطالبً لٌس شٌئا ً مختلفا ً ومستمال بمدر ما
هو مجال من مجاالت الخدمة التً ٌطبك فٌها اإلرشاد .
وٌعددرف ( عمددل  1993 ،ص  ) ١١التوجٌدده واإلرشدداد الطالبددً بأندده "عملٌددة إنسددانٌة
تتضمن تمدٌم خدمات إرشادٌة عبر برامج ولائٌة وإنمائٌة وعالجٌة إلدى الطلبدة لمسداعدتهم علدى
اختٌار الدراسة المناسبة لاللتحاق بها واالستمرار فٌها ،والتغلب على المشكالت التدً تعترضدهم
بغٌة تحمٌك التوافك والتحصٌل الدراسً" .كما ٌذكر( المغامسً  ،1990،ص  ) 001أن مفهوم
التوجٌه واإلرشاد الطالبً ال ٌختلف عن المفهوم العدام للتوجٌده واإلرشداد  ،وهدو مسداعدة الفدرد
من جمٌع نواحً شخصٌته الروحٌة والخلمٌة والنفسٌة والجسمٌة واالجتماعٌة لٌكون فردا ً صالحا ً
" ولد حددت اإلدارة العامة للتوجٌه واإلرشاد .
وٌتضح من خدالل اسدتعراض التعرٌفدات المختلفدة للتوجٌده واإلرشداد الطالبدً اإلجمداع
علددى االهتمددام والعناٌددة بالطالددب وتهٌئددة الظددروف المناسددبة وتوظٌفهددا لتحمٌددك التطددور والنمددو
المتكامل للطالب من خالل برامج فنٌة ،عملٌة ،تعلٌمٌة ،متخصصة ،ومنظمة تمدم للطالب بهدف
مسدداعدته علددى مواجهددة الصددعوبات والمشددكالت والددتخلص منهددا والسددٌطرة علٌهددا .وبددذلن فددنن
التوجٌ د ه واإلرشدداد الطالبددً عملٌددة تعلٌمٌددة متخصصددة ٌمددوم خاللهددا المرشددد الطالبددً بمسدداعدة
الطالب على النمو اإلٌجابً فً جمٌع الحاالت ،فضال"عن مساعدة الطالب على اتخاذ المرارات
المناسبة وفما ً لمدراته واستعداداته ومٌوله ،واستثمار جمٌع طالاته ومواهبده وتوظٌفهدا التوظٌدف
المناسب لتحمٌك التوافك والتطور والنمو.
صفاث وأخالقياث انعامهني يف مهنت االرشاد و انالزمت نهمرشد انطالبي :
تعد الصفات والسمات الشخصٌة والمهنٌة للمرشد الطالبً ذات أثدر حاسدم فدً نجداح أو
فشل العملٌة اإلرشدادٌة وٌدري ( بدار ، 1999 ،ص  )99أن "صدفات المرشدد تعدد خصدائص
مشتر كة ٌجب أن ٌتصف بها المرشد الطالبً وتمٌزه عن غٌره ممن ٌفتمدر لٌده  ،بدل أنهدا تشدكل
شخصٌته وتوجه سلوكه وتلعب دورا ً فاعال ومؤثرا ً فً إنماء وتطوٌر شخصٌته المهنٌة وبالتدالً
تنعكس إٌجابٌا ً علدى نجداح العملٌدة اإلرشدادٌة ".ومهندة االرشداد كأٌدة مهندة فدً المجتمدع تخضدع
لموانٌن و انظمة تحكم العاللة بٌن المرشد والمسترشد  ،اذ ال بد من وجود دسدتور اخاللدً ٌحكدم
سددلون العدداملٌن فددً هددذه المهنددة وااللتددزام بهددا عنددد ممارسددة العمددل االرشددادي  .ومددن المبدداد
االخاللٌة التً ٌنبغً على المرشد اتباعها فً عمله هً -:
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 -1العمددل والخبددر  -:ان خدددمات االرشدداد النفسدً خدددمات متخصصددة ال ٌسددتطٌع أي فددرد غٌددر
متخصددص فددً مجددال علددم الددنفس واالرشدداد المٌددام بهددا  ،وحتددى ٌددوثمر ثمارهددا وٌحمددك الغددرض
المرجو منها ٌجب ان ٌموم بها شدخص علدى مسدتوى علمدً متمٌدز فدً المجداالت المختلفدة لعلدم
النفس .
 -9الترخٌص  -:وهو حصول المرشد علدى اعتدراف بمدراتده علدى ممارسدة العمدل االرشدادي ،
النه مؤهل من الناحٌة العلمٌة والعملٌة بمدراته ومؤهالته على المٌام بالعمل االرشادي .
 -0المسدم  -:لمزاولددة مهنددة االرشدداد لسددم ٌمسددمه المرشدد امددام المسددؤولٌن عندده وٌكددون ذلددن لبددل
حصوله على الرخصه  ،ومن اهم بنود هذا المسم مراعاة هللا فً عمله ومراعاة اخاللٌات المهنة
.
 -١سددرٌة المعلومددات  -:مددن شددروط الامددة عاللددة االرشدداد بددٌن المرشددد والمسترشددد ان ٌحددتفظ
المرشد بأسرار المسترشد حٌث ال ٌجوز التحدث عنها ألي كدان سدواء كدانو معلمدٌن او ذوٌده او
احد اصدلائه الن البوح بأسرار المسترشد ٌعمل على هدم العاللة بٌنه وبٌن المرشدد االمدر الدذي
ٌجعله ٌعزف عن طلب المساعدة االرشادٌة وانه ال ٌجوز للمرشد االفصاح عدن هدذه المعلومدات
اال للعاملٌن فً مجال االرشاد  ( .العزة  ، 9339 ،ص ) ١١ -١9
اندراساث انسابقت :
تناولددت الدراسددات العربٌددة واألجنبٌددة موضددوع اإلرشدداد التربددوي والخدددمات اإلرشددادٌة
للطل بة والمشكالت التً تواجه المرشدٌن التربوٌٌن أثناء عملهم ومن هذه الدراسات -:
 .1دراسة أبو جريس (.)1994
عنوان الدراسدة (التعدرف علدى المشدكالت والحاجدات اإلرشدادٌة لددى الطلبدة المتمٌدزٌن
وغٌدر المتمٌدزٌن (المتفددولٌن وغٌدر المتفددولٌن) والممارندة بٌددنهم فدً هددذه المشدكالت) ،وصد تممت
الباحثة أداة لمٌاس المشكالت والحاجدات اإلرشدادٌة مكوندة مدن ( )39فمدرة تضدم ( )3ابعداد هدً
المشكالت المدرسٌة االنفعالٌة ،المشكالت األسرٌة ،المشكالت االجتماعٌة ،المشدكالت الصدحٌة،
مشكالت النشاط والهواٌات وأولات الفرا  ،ولد تكونت عٌنة الدراسة مدن ( )31١طالبدا ً وطالبدة
فددً عمددان والسدددلطنة  .ولسددمت علدددى مجمددوعتٌن متكددافئتٌن فدددً العدددد تمثدددل األولددى الطدددالب
والطالبات المتمٌزٌن ،بٌنما تمثل األخرى الطالب غٌر المتمٌزٌن ،وتوصلت نتدائج الدراسدة إلدى
ان المشكالت االنفعالٌة لد احتلدت المركدز األول ضدمن مشدكالت المتفدولٌن مدن الجنسدٌن ،تلٌهدا
مشددكالت النشدداط وأولددات الفددرا  ،وان أهددم المشددكالت التددً ٌعددانً منهددا المتمٌددزون هددً :عدددم
إمكانٌة ممارسة األنشطة والهواٌات فً المدرسة ،والحساسٌة والعصبٌة الشدٌدة والشعور بالملدل
وفمدان الحماسة للدراسة والشعور بأن تحصٌله ألل من لدراته ،وان أسرته تطلب منده أكثدر ممدا
ٌستطٌع ،وتحٌز المعلمٌن.
كما توصلت النتائج إلى وجود فروق فدً المشدكالت والحاجدات اإلرشدادٌة بدٌن الطدالب
المتمٌددزٌن وغٌددر المتمٌددزٌن ،والطالبددات المتمٌددزات لصددالح الطالبددات وفددً بعدددي المشددكالت
األسرٌة والمشكالت االجتماعٌة لصالح الطالب ،اال انه ال توجد فروق بٌن المجموعتٌن فً بمٌة
أبعاد الممٌاس والدرجة الكلٌة له.
 .9دراسة زحلوق ()2001
عندددوان الدراسدددة (التعدددرف عللل ى خصدددائص الطدددالب المتفدددولٌن ،والعهدددم ومشدددكالتهم
وحاجاتهم) ولد تكونت عٌنة الدراسة من ( )011من طالب وطالبات جامعة دمشك بوالع (111
من المتفدولٌن و 113مدن غٌدر المتفدولٌن) ،ولدد توصدلت نتدائج الدراسدة إلدى وجدود فدروق دالدة
احصدددائٌا ً تبعدددا ً لمتغٌدددر التخصدددص وأوضدددحت النتدددائج ارتفددداع المسدددتوى الثمدددافً واالجتمددداعً
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وااللتصادي ألسر المتفولٌن ،وللة عدد أفرادهدا عندد ممارنتهدا بأسدر غٌدر المتفدولٌن وحاجداتهم،
كما أوضحت النتائج ظهور عدد مدن الحاجدات الخاصدة عندد المتفدولٌن ،وللدة عددد أفرادهدا عندد
ممارنتها بأسر غٌر المتفولٌن وحاجاتهم ،كما أوضحت النتائج ظهور عدد من الحاجات الخاصدة
عند المتفولٌن دراسٌا ً فً جامعة دمشك تأتً فً ممدمتها حاجاتهم للمزٌد من التحصٌل واالنجاز.
 -3أجرى المغيصيب عبد العزيز  )1999( ،دراسة بعنوان" اإلرشاد النفسً التربوي :أهمٌتده
ومدى الحاجة إلٌه فً المدرسة االبتدائٌة فً لطر" .
هددفت هدذه الدراسدة إلدى مددى حاجدة تلمٌدذ المدرسدة االبتدائٌدة فدً لطدر إلدى الخددمات
اإلرشادٌة والتعدرف علدى الفدروق الفردٌدة فدً مددى الحاجدة تبعًدا لمتغٌدري الجدنس ذكدور  ،إنداث
ومولع المدرسة مددن ،لدرى وذلدن مدن وجهدة نظدر مدربٌن والمربٌدات وبلد عددد عٌندة الدراسدة
( ) ١91من مربً ومربٌات الفصول ٌعملون فً (  )91مدرسدة ابتدائٌدة فدً العاصدمة الدوحدة
وفً بعض مدن لطر .
وصمم الباحث استبٌانًا لهذا الغرض ٌحتوي على (  ) ١9عبارة تمثل الخدمات
اإلرشادٌة التً ٌحتاجها تلمٌذ المدرسة االبتدائٌة فً ثالثة مجاالت هً  :المجال الدراسً،
المجال االجتماعً  ،المجال النفسً وتم التأكد من صدق وثبات االستبٌان بالطرٌمة المناسبة
واستخدمت التكرارات والنسب المئوٌة واختبار مربع كاي كأسالٌب إحصائٌة فً الدراسة
وتوصلت الدراسة إلى ما ٌلً :
حاجة تلمٌذ المدرسة االبتدائٌة إلى الخدمات اإلرشادٌة فً المجاالت الثالثة :
الدراسة االجتماعٌة والنفسٌة كبٌرة بصرف النظر عن جنس التلمٌذ أو مولع المدرسة -.ال ٌوجد
اختالف كبٌر بٌن تالمٌذ وتلمٌذات المدرسة االبتدائٌة فً نوعٌة الخدمات( ) 1خدمات فمط من
(  ) ١9خدمة تمثلها عبارات استبٌان الدراسة .
ال ٌوجد اختالف كبٌر بٌن تالمٌذ وتلمٌذات مدارس المدٌنة وتالمٌذ وتلمٌذات مدارس المدرى فدً
نوعٌة الخدمات اإلرشادٌة التً ٌحتاجونها  .إذ أشارت النتائج إلى أن هنان اختالفًا له داللة فً (
 ) ١خدمات فمط من (  ) ١9خدمة إرشادٌة تمثلها عبارات استبٌان الدراسدة  .تدأتى الحاجدة إلدى
الخدمات اإلرشادٌة فً المجال الدراسً فً المرتبة األولى حسب رأي أفراد العٌنة تلٌها الحاجة
إلى الخدمات اإلرشادٌة فً المجال االجتماعً ثم فً المجال النفسً.
 -4وقام حكليم  ،ثابل كامل  ) 1993،بدنجراء دراسدة بعندوان" دور اإلرشداد التربدوي فدً
تحمٌدك أهدداف التعلدٌم األساسدً وسدعت هدذه الدراسدة السدتطالع أراء مدا مجموعده( ( 316مدن
مدراء ومدٌرات ومعلمً ومعلمات مدارس الحلمدة الثانٌدة فدً مرحلدة التعلدٌم األساسدً بمحافظدة
سوهاج بجمهورٌة مصر العربٌة  ،حول أهمٌة اإلرشاد التربوي والدور الذي ٌنبغدً أن ٌمدوم بده
المرشد وبعض المضاٌا المتعلمة بموضوع الدراسة  .ولد اتفدك أفدراد العٌندة فدً اسدتجاباتهم علدى
أهمٌة وجود خدمات إرشادٌة فً هذه المرحلة  ،وذلن لما لها من دور فً تحمٌك أمور من أهمهدا
مساعدة التلمٌذ على تحمٌك أهداف هدذه المرحلدة  ،والمسداهمة فدً إٌجداد حلدول حدول الكثٌدر مدن
مشكالته مثل الغٌاب والتأخر الدراسً والرسوب فضال عن إلى المشكالت التدً تمدع بٌنده وبدٌن
المعلمٌن والعاملٌن فً المدرسة .كما اتفك أفراد العٌنة على أن اإلرشاد ٌمكدن أن ٌدؤدي وظدائف
من أهمها  :مساعدة التلمٌذ على فهم نفسه وفهم البٌئة التً ٌعٌ فٌهدا ومسداعدته علدى تمبدل ذاتده
على حمٌمتها  ،ومعاونتده فدً التوصدل إلدى حلدول لمشدكالته الدراسدٌة واالجتماعٌدة وااللتصدادٌة
وتوجٌه من ٌعانون من مشكالت خاصة إلى الجهات المتخصصة .وخلصت الدراسة إلدى بعدض
التوصٌات والتً مدن أهمهدا إجدراء المزٌدد مدن الدراسدات التدً تتنداول األبعداد المختلفدة لإلرشداد
التربوي بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً واختٌار إعدداد وتددرٌب المرشدد التربدوي المالئدم لتلدن
المرحلة التعلٌمٌة وتحدٌد الخصائص التً ٌنبغً أن ٌتحلى بها المرشد .
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 -5وأجرى جنتير وآخرون )  ( 1990دراسة بعنوان" االدور الذي ٌمدمه المرشدد فدً المدرسدة
االبتدائٌة من وجهة نظر المدرسٌن" .
هدفت الدراسة إلى تمٌٌم دور المرشد التربوي فً هذه المدارس من وجهة نظدر المعلمدٌن
فً المرحلة االبتدائٌة فً والٌة لوٌزٌانا األمرٌكٌة  .وأعد الباحثون استبانة تضمنت )  ( 11خدمة
إرشادٌة من المفترض أن ٌموم بها المرشد فً المدرسة االبتدائٌدة وطلدب مدن كدل فدرد مدن أفدراد
العٌندة أن ٌختدار أهدم )  ( 7خددمات ٌمكدن أن تسداعد فدً تفاعدل وإتمدام العملٌدة التعلٌمٌدة داخدل
المدرسة .وتوصلت الدراسة بعد تحلٌل البٌانات إلى أن أكثر الخدمات اإلرشادٌة التً ٌمكن أن
تفعل العملٌة التعلٌمٌة تمحورت حول محـورٌن أساسـٌٌن هما الخدمـات المســاعدة
والخدمات )Ginter ، p 18- 23, 1990) .
انفصم انثانث  /اإلجراءاث املنهجيت
ٌتناول هذا الفصل عرضا" لطبٌعة مجتمع الدراسة وعٌنتها ومنهجٌتها التً تتضمن بناء
أدواتها والتً استخدمتها الباحثة فً جمع بٌاناتها وكما ٌاتً -:
ا
اوال -:جمتمع اندراست وعينته األساسيت
ٌتك ون مجتمع الدراسة من جمٌع معلمات الرٌاض الحكومٌة فً مركز محافظدة دٌدالى  ،والبدال
عددهن (  ) 1١3معلمة فدً (  ) 9رٌداض فدً مركدز محافظدة دٌدالى ولدد تدم اختٌدار ( ) 133
معلمة ممن ٌحملن شهادة البكالورٌوس او ما ٌعادلها لكً تمثدل عٌندة البحدث وجددول رلدم ( ) 1
ٌوضح ذلن
جدول ( )1
اسم الروضة ومولعها التابع لمركز محافظة دٌالى وعدد المعلمات الممثالت لعٌنة البحث
عدد المعلمات
المولع
اسم الروضة
ت
19
بعموبة الجدٌدة
روضة أطفال المداح
1
11
بعموبة المركز
 9روضة أطفال الرحٌك
13
بعموبة المركز
 0روضة أطفال لوس لزح
19
بعموبة | المجمع
روضة أطفال الرغد
١
11
بعموبة التحرٌر
 1روضة أطفال األرٌج
10
بعموبة | بهرز
روضة أطفال بهرز
3
13
بعموبة /كنعان
روضة أطفال كنعان
1
11
 9روضة أطفال الورود بعموبة | خان بنً سعد
13
بعموبة | خان بنً سعد
روضة أطفال النداء
9
133
المجموع
ا
ثانيا  -:أداة انبحث
ألجل جمع الفمرات استخدمت الباحثة االستبٌان والممابلة الستطالع أراء المعلمات فٌما
ٌتعلك بحاجة رٌاض األطفال إلى مرشدات تربوٌات وحتى نتمكن من تحمٌك هدف البحث  .ذلن
الن الممابلة الشخصٌة واالستبٌان تعد من األدوات التً ٌمكن استخدامها للحصول على حمائك
عن الظروف أو الحوادث مثل الحصول على معلومات تتعلك بأهمٌة تطبٌك اإلرشاد التربوي
فً رٌاض األطفال والوصول إلى ابرز الممترحات والمعالجات التً تسهم فً تطوٌر هذه
التجربة المهمة .
ا
ثانثا  -:انصدق
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عن طرٌك الصدق ٌتم التحمك من مدى لدرة االداة على تحمٌك الهدف الذي اعد من
اجله ( عودة  ، 1999 ،ص  ) 0١9والحصول على لٌاس ما وضع من اجله  ،ولد استخدمت
الباحثة الصدق الظاهري كما موضح -:
الصدق الظاهري :
هو احد االجراءات المطلوبة فً هذا المجال وان الوسٌلة المفضلة للتاكد من الصدق
الظاهري هو عندما ٌموم عدد من الخبراء المختصٌن بتمرٌر صالحٌة الفمرات لمٌاس الصفة
التً وضعت من اجلها (  ) Eble , 1972,P92ولغرض تحمٌك هذا النوع من الصدق لامت
الباحثة بعرض االستبٌان على لجنة من الخبراء المختصٌن فً مٌدان العلوم التربوٌة والنفسٌة
وللتاكد من الصدق الظاهري اعتمدت الباحثة نمطة اتفاق الخبراء على صالحٌة الفمرة وهً
نسبة (  ) 3/3 93فنذا كانت نسبة االتفاق على صالحٌتها مساوٌة او أعلى من نمطة االتفاق
تعتمد الفمرة واذا كانت الل منها ترفض الفمرة او تعدل حسب مالحظات لجنة الخبراء التً
اعتمدتها الباحثة  ،وبعد هذا اإلجراء وجدت الباحثة ان جمٌع الخبراء متفمون على ان جمٌع
فمرات األداة صادلة وتمٌس ما وضعت من اجله فمد حصلت على تأٌٌد بنسبة ( ) 3/3 99
وملحك رلم ( ٌ ) 9وضح أسماء الخبراء .
ا
رابعا  -:انثباث
لمد تم إٌجاد الثبات بطرٌمة إعادة االختبار حٌث تم تطبٌك األداة على عٌنة مكوندة مدن (
 ) 03معلمددة تددم اختٌددارهن عشددوائٌا" مددن رٌدداض األطفددال المددذكورة كمددا لامددت الباحثددة بنعددادة
االختبددار بعددد مددرور أسددبوعٌن مددن تددارٌب تطبٌددك االختبددار األول وتددم اسددتخدام معامددل ارتبدداط
بٌرسددون بددٌن درجددات التطبٌمددٌن األول والثددانً  ،وتددم التوصددل الددى نتٌجددة مفادهددا ان معامددل
االرتباط بل (  ) 99،1وهذا مؤشر جٌد على ثبات الممٌاس بعد تكرار تطبٌمه .
ا
خامسا  -:انىسائم اإلحصائيت
 -1تم استخدام معادلدة فٌشدر السدتخراج الوسدط المدرجح لمعرفدة حددة كدل فمدرة مدن فمدرات
الممٌاس .
 -9معامل ارتباط بٌرسون الستخراج الثبات بطرٌمة اعادة االختبار .

انفصم انرابع  /عرض اننتائج ومناقشتها
لتحمٌددك هدددف البحددث وهددو ( معرفددة اراء المعلمددات نحددو حاجددة رٌدداض األطفددال إلددى
مرشدات تربوٌات فً رٌداض  .األطفدال ولتحمٌدك هدذا الهددف اسدتخدمت الباحثدة معادلدة فٌشدر
الستخراج الوسط المرجح والوزن المئوي للفمرات كما مبٌن فً جدول رلم ( ) 9
جدول ( ) 9
ٌوضح الفمرات والوسط المرجح والوزن المئوي
الوسط المرجح الوزن المئوي
تسلسل فمرات
تسلسل الفمرات بعد المعالجة
الممٌاس
اإلحصائٌة
903١
9،9
الفمرة العاشرة
1
93
9،1
الفمرة التاسعة
9
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1
3
1
9
9
13
11
19
10
1١
11

الفمرة الخامسة
الفمرة الثالثة عشر
الفمرة الثالثة
الفمرة ألولى
الفمرة الرابعة عشر
الفمرة الرابعة
الفمرة السابعة
الفمرة الثامنة
الفمرة الثانٌة
الفمرة الثانٌة عشرة
الفمرة الحادٌة عشرة
الفمرة السادسة
الفمرة الخامسةعشرة
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9،1
9،3
9،3
9،3
9،1
9،1
9،١
9،0
9،9
9،1
1،9
1،1
1،1

93
93،1
93،1
93،9
90،١
90،١
93
13،3
11،1
1١،1
13،1
13،3
13،3

نالحظ من الجدول (  ) 9إن الفمرة ( المرشدة التربوٌة أكثر دراٌة بالنمو النفسً
لألطفال بوسط مرجح( )939ووزن مئوي ( ٌ ) 90،١تبٌن من هذه النتٌجة ان هنان اتفاق على
أهمٌة المرشدة التربوٌة فً رٌاض االطفال باوصفها تمتلن خبرة لمعرفة نفسٌة الطفل ونموه
وذلن من خالل ما اكتسبته عن طرٌك دراستها فً لسم اإلرشاد والتوجٌه التربوي وحصلت
الفمرة (المرشدة التربوٌة أكثر لدرة على فهم مشكالت األطفال ) على الترتٌب الثانً بوسط
مرجح لدره (  ) 9،1ووزن مئوي (  )93وٌدل ذلن على ان هنان رغبة واضحة فً ضرورة
تواجد المرشدة التربوٌة فً رٌاض االطفال  ،ألنه لها المدرة على معرفة مشكالت األطفال
والعمل على حلها .
وحصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة أكثر دراٌدة باألسدباب التدً تدودي إلدى االضدطرابات
السلوكٌة ) على الترتٌب الثالث بوسط مرجح لدره (  ) 9،1ووزن مئوي (  ، ) 93وهذا ٌعنً
ان هنان اتفالا" بٌن افراد العٌنة على ان المرشدة التربوٌة لها المدرة علدى معرفدة األسدباب التدً
تدودي إلدى االضدطرابات السدلوكٌة وحصدلت الفمدرة (المرشددة التربوٌدة عنددها مهدارات التعامدل
واالتصال باألطفال ) على الترتٌدب الرابدع بوسدط مدرجح لددره (  ) 9،3ووزن مئدوي () 3،1
وهذا األمدر ٌعكدس ان واجدد المرشددة التربوٌدة فدً الروضدة لده دور فدً تنظدٌم وتموٌدة أواصدر
العاللات بٌنها وبٌن األطفال .
وحصددلت الفمددرة (المرشدددة التربوٌددة لهددا المدددرة علددى تصددحٌح بعددض األسددالٌب غٌددر
الصحٌحة فً تعلٌم األطفال " ) على الترتٌب الخامس بوسط مرجح لدره (  ) 9،3ووزن مئوي
(  ) 93،1وهددذا ٌعنددً ان هنددان اتفالددا" علددى ان المرشدددة التربوٌددة لهددا المدددرة علددى تصددحٌح
األسالٌب التعلٌمة غٌر الصحٌحة وإكسابهم األسالٌب التعلٌمٌة التربوٌة الصحٌحة .
وحصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة لها المدرة على لٌاس الفروق الفردٌدة بدٌن األطفدال )
علددى الترتٌددب السددادس بوسددط مددرجح لدددره (  ) 9،3ووزن مئددوي (  ، ) 93،9وهددذا ٌعنددً ان
المرشدة التربوٌة لها المدرة علدى معرفدة الفدروق الفردٌدة بدٌن األطفدال ممدا ٌجعلهدا تتعامدل مدع
األطفال كل حسب لدراته وإمكانٌاته.
وكذلن حصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة بنمكانها أن تمدم النصح واإلرشاد بشدأن بعدض
اضطرابات األطفال النفسٌة ) على الترتٌب السابع بوسط مرجح لدره (  ) 9،1ووزن مئدوي (
 ) 90،١حٌث لدرة المرشدة التربوٌدة علدى توصدٌل المحبدة بدٌن األطفدال بعضدهم بعضدا" وبدٌن
المعلمة واإلدارة أي تكون حلمة وصل بٌنهم .
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وكذلن حصلت الفمرة (المرشددة التربوٌدة علدى دراٌدة والمدام بأسدالٌب اإلرشداد التربدوي
التً ٌحتاج لها طفل الروضة ) على الترتٌب الثامن بوسط مرجح لدره (  ) 9،1ووزن مئدوي
(  ) 90،١حٌث من خالل المتابعة الٌومٌة لألطفال سوف ٌظهر دور للمرشدة التربوٌة من تملٌل
السلون غٌر المرغوب فٌه لدى األطفال وذلن من خالل استخدام أسدالٌب اإلرشداد التربدوي فدً
حل مشاكل األطفال .
وحصددلت الفمددرة (المرشدددة التربوٌددة تمتلددن مهددارات اإلرشدداد باللعددب لمعالجددة مشددكالت
أطفال الروضة ) على الترتٌب االتاسع بوسط مرجح لدره (  )9،١ووزن مئوي ( )93،3حٌث
ان المرشدة التربوٌة تمتلن مهارات اإلرشاد باللعب لمعالجة المشاكل التً تواجه األطفال باللعب
.
وحصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة لادرة على ألامة عاللات ودٌة بٌن األطفال ومعلمات
الروضة ) حصلت على الترتٌدب العاشدر بوسدط مدرجح لددره ( ) 9،0ووزن مئدوي ( ) 13،3
حٌث أن المرشدة التربوٌة باستطاعتها أن تمٌم عاللة ود بٌن األطفال ومعلمات الروضة وتمدرب
األطفال من المعلمات وذلن من خالل ما تمتلكه من خبرات ومهارات اتصال بٌن األطفال .
وحصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة لها المدرة على كشف لدرات األطفال داخل الروضدة
) علدى الترتٌددب الحدادي عشددر بوسدط مددرجح لددره ( )9،9ووزن مئددوي ( )11،1حٌدث هنددان
توجد لدى المرشدة التربوٌة لدرة على كشف مٌول االطفال واهتماماتهم وتنمٌتها داخل الروضدة
.
وكددذلن حصددلت الفمددرة ( المرشدددة التربوٌددة لهددا المدددرة علددى معالجددة بعددض المشددكالت
السلوكٌة عند األطفال ) الترتٌب الثانً عشر بوسط مرجح لددره ( )9،1ووزن مئدوي ()1١،1
ان وجود المرشدة التربوٌة له دور فدً خلدك جدو مناسدب لتعلدٌم االطفدال فدً الروضدة وجعلهدم
ٌتكٌفون اجتماعٌا" وبٌئٌا".
وحصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة لها المدرة على فهم سلوكٌات األطفال ) على الترتٌب
الثالددث عشددر بوسددط مددرجح لدددره (  )1،9ووزن مئددوي (  ) 13،1وهددذا ٌعنددً ان المرشدددة
التربوٌة تتبنى اسسا" تربوٌة وعلمٌة معٌنة لفهم سلوكٌات األطفال وتمٌٌز السلوكٌات السلبٌة من
السلوكٌات االٌجابٌة والعمل على تعدٌل السلون السلبً .
وحصلت الفمرة (المرشدة التربوٌة تستطٌع ان تكون عاللات ودٌة ناجحة بٌن األطفال)
علددى وسددط مددرجح لدددره (  )1،1ووزن مئددوي (  ) 13،3حٌددث حصددلت علددى الترتٌددب الرابددع
عشر  ،حٌث ٌساعد االرشاد التربوي على كشف الفروق الفردٌة بٌن االطفال ومراعاتها .
وحصلت الفمرة ( المرشدة التربوٌة تسدتطٌع ان تجعدل الطفدل ٌتكٌدف اجتماعٌدا" وبٌئٌدا"
فً الروضة ) على الترتٌب الخامس عشر بوسط مدرجح لددره (  )1،1ووزن مئدوي () 13،3
وهذا ٌعنً ان المرشدة التربوٌة وجودها ضروري فً الروضة للكشف عن المشكالت السدلوكٌة
ومن ثم العمدل علدى معرفدة األسدباب التدً أدت إلدى هدذه المشدكالت والعمدل علدى إٌجداد الحلدول
المناسبة لها .
فً ضوء نتائج البحث ٌمكن الخروج بالتوصٌات التالٌة:
. -1االهتمام بجانب اإلرشاد التربوي بدرجة أكبر وتخصٌص مرشدة تربوٌة مستمل فً كل
روضة من رٌاض وزارة التربٌة والتعلٌم.
 -9االهتمام بالجانب اإلعالمً لإلرشاد التربوي وتوضٌح دوره فً المجتمع المحلً.
 -0تخصٌص مٌزانٌة مستملة لتنفٌذ أهداف اإلرشاد التربوي فً الرٌاض ،فضال" عن إلى توفٌر
المراجع والنشرات الخاصة باإلرشاد حتى ٌتسنى للمرشدات التربوٌات االطالع علٌها.
 -١العمل على توعٌة المعلمات ومدٌرات الرٌاض االهلٌة بأهمٌة اإلرشاد التربوي فً الرٌاض
 ،والتأكٌد على أهمٌة دوره فً توجٌه وإرشاد التالمٌذ لمساعدتهم فً حٌاتهم داخل الروضة ،
وإعطاء المرشد الصالحٌة فً أخذ المرارات التً تهم األطفال .
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 -1المحاولة الجادة بعمل دورات خاصة بالمرشدات التربوٌات لتبادل خبراتهن واالطالع على
ما هو جدٌد.
. -3العمل على تفعٌل دور المرشدة التربوٌة فً الرٌاض وتٌسٌر مهمة المٌام بأدوارها على
خٌر وجه.
. -1العمل على إٌجاد جمعٌة للمرشدٌن التربوٌٌن معززة بمكتبة تجمع فٌها جهود وخبرات
المرشدٌن التربوٌٌن.
 -9االستمرار فً إجراء البحوث والدراسات النفسٌة المتخصصة التً تعمل على تطوٌر
وتحسٌن العملٌة اإلرشادٌة .
المصادر
- 1بار،عبد المنان وأمٌر خان  ،دمحم  ، 1999 :الممارسات الوالعٌة والمثالٌة لعملٌة التوجٌه
واإلرشاد كما ٌدركها طالب ا لمرحلة الثانوٌة فً بعض مدن المملكة العربٌة لسعودٌة .كلٌة
التربٌة،مطابع جامعة أما المرى :مكة المكرمة.
 - 9بار،عبد المنان مال ( (  )1999أراء المرشدٌن الطالبٌٌن المتخرجٌن فً بعض الجامعات
السعودٌة فً متطلبات برنامج التوجٌه واإلرشاد الطالبً وخصائص المرشد ومهاراته .مجلة
كلٌة التربٌة وعلم النفس،جامعة عٌن شمس،الماهرة،العدد. 91 ،
 -0أبددو جددرٌس ،فدداد سدداب الٌاسددً ،199١ ،الفددروق فددً المشددكالت والحاجددات االرشددادٌة بددٌن
الطلبددة المتمٌددزٌن وغٌددر المتمٌددزٌن ،الجامعددة االردنٌددة ،كلٌددة الدراسددات العلٌددا ،عمددان ،االردن،
رسالة ماجستٌر غٌر منشورة.
 - ١حكٌم  ،ثابت كامل  -: )1993) :دور اإلرشاد التربوي فً تحمٌك أهداف .التعلٌم
األساسً  ،مكتبة األنجلو المصرٌة  ،الماهرة 1993،
 - 1الدوسري ،صالح جاسم(  ) 1991ه )االتجاهات العلمٌة فً تخطٌط برامج التوجٌه
واإلرشاد .مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج :الرٌاض ،العدد ( . 11
-3زحلوق ،مهدا ،9331 ،المتفولدون دراسدٌا ً فدً جامعدة دمشدك والدع – حاجداتهم – مشدكالتهم،
دراسة مٌدانٌة ،مجلة دمشك للعلوم التربوٌة ،العدد ( ،)1سورٌا.
 - 1زهران  ،عبد السالم حامد (  " . ) 1991اإلرشاد التربوي فً الوطن العربً " ،مجلة
دراسات تربوٌة ،المجلد الثانً  ،جزء ، 9دٌسمبر  ،عالم الكتب ،الماهرة .
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 -19الهاشمً ،عبدا لحمٌد ) " : ) 1991التوجٌه واإلرشاد النفسً" الصحة النفسٌة الولائٌة .
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ملحق رقم ()1
الخبراء الذين تم االستعانة بهم ف هذه الدراسة
مكان العمل
اللمب
االسم الثالثً
كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى
أستاذ
بشرى عناد مبارن
كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى
علً إبراهٌم األوسً أستاذ
كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة دٌالى
إخالص علً حسٌن مدرس
جامعة دٌالى  /مركز أبحاث الطفولة
مدرس
حذام خلٌل إبراهٌم
كلٌة التربٌة للبنات  /جامعة بغداد
سجالء فائك البغدادي مدرس
ملحق رقم ()2
بسم ميحرلا نمحرلا هللا

تحٌة طٌبة
األستاذ ...........................................................المحترم
تروم الباحثة أجراء دراستها حول ( حاجدة رٌداض األطفدال الدى مرشددات تربوٌدات مدن وجهدة
نظر معلمات الرٌاض ) ولكونن من أهل الخبرة فً هذا المجال أرجو التفضل بنبداء الدرأي مدن
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خالل وضع عالمة ( ) فً الحمل المناسب إمام كل فمدرة إذا كاندت صدالحة أو غٌدر صدالحة
أو بحاجة إلى تعدٌل  .مع فائك الشكر والتمدٌر
ت

الفمرات

1

المرشددددة التربوٌدددة لهدددا المددددرة علدددى لٌددداس الفدددروق
الفردٌة بٌن األطفال
المرشددددة التربوٌدددة لهدددا المددددرة علدددى كشدددف لددددرات
األطفال داخل الروضة .
المرشددددة التربوٌدددة لهدددا المددددرة علدددى تصدددحٌح بعدددض
األسالٌب غٌر الصحٌحة فً تعلٌم األطفال .
المرشدة التربوٌة ملمة بأسالٌب اإلرشاد التربدوي التدً
ٌحتاج لها طفل الروضة
المرشدة التربوٌة أكثر دراٌة باألسباب التً تدؤدي إلدى
االضطرابات السلوكٌة
المرشددددة التربوٌدددة تسدددتطٌع ان تكدددون عاللدددات ودٌدددة
ناجحة بٌن األطفال
المرشددددة التربوٌدددة تمتلدددن مهدددارات اإلرشددداد باللعدددب
لمعالجة مشكالت أطفال الروضة
المرشدة التربوٌة لادرة علدى ألامدة عاللدات ودٌدة بدٌن
األطفال ومعلمات الروضة
المرشددددة التربوٌدددة أكثدددر لددددرة علدددى فهدددم مشدددكالت
األطفال
المرشدة التربوٌة أكثر دراٌة بالنمو النفسً للطفل
المرشددددة التربوٌدددة لهدددا المددددرة علدددى فهدددم سدددلوكٌات
األطفال
المرشددددة التربوٌدددة لهدددا المددددرة علدددى معالجدددة بعدددض
المشكالت السلوكٌة عند األطفال
المرشدددة التربوٌددة عندددها مهددارات التعامددل واالتصددال
باألطفال
المرشدة التربوٌة بنمكانها تمدم النصح واإلرشداد بشدأن
بعض اضطرابات األطفال النفسٌة فً الروضة
المرشددددة التربوٌدددة تسدددتطٌع ان تجعدددل الطفدددل ٌتكٌدددف
اجتماعٌا" وبٌئٌا" فً الروضة
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صالحة غٌدددددددددددددر المالحظات
صالحة

ملحق رقم ()3
بسم
تحٌة طٌبة
الست المعلمة المحترمة
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تروم الباحثة اجراء دراستها حول ( حاجدة رٌداض األطفدال الدى مرشددات تربوٌدات مدن وجهدة
نظدددر معلمدددات الرٌددداض) املدددٌن تعددداونكم معندددا لإلجابدددة بموضدددوعٌة عدددن عبدددارات االسدددتبٌان
المعروضة بٌن أٌدٌكم  .علما" بان المعلومات الواردة بها تستخدم لالغراض البحدث العلمدً وال
داعً لذكر االسم مع التفدٌر واالحترام
ت

الفمرات

1

المرشدة التربوٌة لهدا المددرة علدى لٌداس الفدروق الفردٌدة
بٌن األطفال
المرشدة التربوٌدة لهدا المددرة علدى كشدف لددرات األطفدال
داخل الروضة .
المرشدة التربوٌة لها المدرة على تصحٌح بعض األسدالٌب
غٌر الصحٌحة فً تعلٌم األطفال .
المرشدددة التربوٌددة ملمددة بأسددالٌب اإلرشدداد التربددوي التددً
ٌحتاج لها طفل الروضة
المرشدددة التربوٌددة أكثددر دراٌددة باألسددباب التددً تددؤدي إلددى
االضطرابات السلوكٌة
المرشدة التربوٌة تستطٌع ان تكدون عاللدات ودٌدة ناجحدة
بٌن األطفال
المرشدة التربوٌة تمتلن مهارات اإلرشداد باللعدب لمعالجدة
مشكالت أطفال الروضة
المرشدددة التربوٌددة لددادرة علددى ألامددة عاللددات ودٌددة بددٌن
األطفال ومعلمات الروضة
المرشدة التربوٌة أكثر لدرة على فهم مشكالت األطفال
المرشدة التربوٌة أكثر دراٌة بالنمو النفسً للطفل
المرشدة التربوٌة لها المدرة على فهم سلوكٌات األطفال
المرشدة التربوٌة لها المدرة على معالجة بعض المشكالت
السلوكٌة عند األطفال
المرشددددة التربوٌدددة عنددددها مهدددارات التعامدددل واالتصدددال
باألطفال
المرشدددة التربوٌددة بنمكانهددا تم ددم النصددح واإلرشدداد بشددأن
بعض اضطرابات األطفال النفسٌة فً الروضة
المرشدددددة التربوٌددددة تسددددتطٌع ان تجعددددل الطفددددل ٌتكٌددددف
اجتماعٌا" وبٌئٌا" فً الروضة
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