
 

 
 

  
  

   

 



 

The	preventive	Role	of	The	School	Social	Councilor	in	
Ensuring	The	Intellectual	Security	to	the	10th	and	11th	

graders	from	their	perspective  
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  ةـة العربیـة باللغـالـص الرسـملخ

الــدور الوقــائي لألخصــائي النفســي المدرســي وعالقتــه بتحقیــق األمــن الفكــري هــدفت الرســالة إلــى معرفــة 

) ٦٥٤( تكونـت عینـة الدراسـة مـنوقـد نفسـهم، لدى طلبة الصفین العاشر والحادي عشر من وجهـة نظـر الطلبـة أ

  .اطنةًة من طلبة الصفین العاشر والحادي عشر بمحافظات مسقط والداخلیة وشمال وجنوب البطالبًا وطالب

 -الوقایـة النفسـیة عـدین (رسـي فـي بُ مقیاس الدور الوقـائي لألخصـائي النفسـي المدفیها الباحث استخدم و 

 –ت األمــن الفكــري معــززاس األمــن الفكــري فــي ثالثــة أبعــاد (مقیــا) مــن وجهــة نظــر الطلبــة، و الوقایــة االجتماعیــة

الباحـــث المـــنهج ) مـــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة أنفســـهم، وقـــد اتبـــع مهـــددات األمـــن الفكـــري - الفكـــري مـــنمعیقـــات األ

تحلیـل التبـاین  –اختبـار ت  pearson -معامـل ارتبـاط بیرسـونمنها: معالجات إحصائیة ، و الوصفي االرتباطي

المتوســــطات  -الثبــــات بطریقـــة إعـــادة االختبـــار – scheffeالمقارنـــات البعدیـــة بطریقـــة  - ANOVAاألحـــادي 

  .SPSSالنسب المئویة  –الحسابیة عن طریق الحزمة اإلحصائیة 

تطبیـق األخصـائي النفسـي فـي المدرسـة للـدور الوقـائي للطلبـة  مسـتوىأما نتائج الدراسة فقد أظهـرت أن 

ر مـن العاشـر والحـادي عشـ مستوى األمن الفكري لـدى طلبـة الصـف، وكذلك جاء اً جاء متوسط من وجهة نظرهم

 )0.05وأنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة (، أیًضا متوسطاً  وجهة نظر الطلبة أنفسهم

فـــي تقـــدیرات عینـــة الدراســـة حـــول درجـــة ممارســـة األخصـــائي النفســـي للـــدور الوقـــائي لـــدى الطلبـــة تعـــزى لمتغیـــر 

المحافظـة التعلیمیــة عنـد نفـس مســتوى الداللـة، حیـث جــاءت  الصـف الدراسـي، بینمــا ظهـرت فـروق تعــزى لمتغیـر

  الفروق لصالح محافظات مسقط والداخلیة وشمال الباطنة.

حـول مسـتوى األمـن  )0.05(ذات داللـة إحصـائیة عنـد مسـتوى الداللـة كما أظهرت النتائج وجود فروق 

وجـود فـروق ذات  أیًضـاعشـر، و الفكري لدى الطلبة تعزى لمتغیـر الصـف الدراسـي لصـالح طلبـة الصـف الحـادي 

ــة فــي محــور مســتوى األمــن الفكــري تعــزى لمتغیــر المحافظــة التعلیمیــة  داللــة إحصــائیة عنــد نفــس مســتوى الدالل

وذلك بین محافظة جنـوب الباطنـة وكـل مـن مسـقط والداخلیـة، وجـاءت الفـروق لصـالح كـل مـن مسـقط والداخلیـة، 

  الفروق لصالح محافظة الداخلیة.شمال الباطنة والداخلیة، وجاءت  تيوبین محافظ

بــین  )0.05(عنـد مســتوى الداللـة  توجــد عالقـة ارتباطیــة ذات داللـة إحصــائیةوتوصـل الباحـث إلــى أنـه 

ــــدور الوقــــائي لألخصــــائي النفســــي ومســــتوى األمــــن الفكــــري  الحــــوارمبــــدأ تفعیــــل  ، ویوصــــي الباحــــث بأهمیــــةال

، لـدى طلبـة مرحلـة مـا بعـد التعلـیم األساسـي الفكـري ألمـنا تحقیـق فـي ألهمیتـه المدرسـة فـي الطالبیة والمناقشات

التعلــیم العــالي، األوقــاف والشــؤون الدینیــة، الجهــات ( وقطاعــات المدرســة بــین التعــاون زیــادة مســتوىكمـا یوصــي ب

  .المدرسة داخل الطلبة لدى الفكري األمن تعززتحقق و تقدیم برامج  في األمنیة، التنمیة االجتماعیة)



 د 

Abstract of the Study  
The study aimed to know the preventive role of the student psychologist and its 

relationship to the intellectual security among the tenth and eleventh graders from their 

perspective. The study sample consisted of 654 students of grades ten and eleven from 

four different governorates: Muscat, Dakhliya, South Batinah and North Batinah. 

The researcher investigated two variables from the students' perspective: the 

preventive role of the student psychologist (in two dimensions: psychological 

prevention and social prevention) and the intellectual security (in three dimensions: 

the boosters, barriers and threats of the intellectual security) from the perspective of 

the students themselves,  

The researcher has followed the descriptive correlational approaches: Pearson 

correlation- T-tests- analysis of variance ANOVA, One-Way ANOVA, Post Hoc 

Comparison Scheffe Test, Test-Retest Stability and Descriptive statistics using SPSS.  

The results of the study showed that the students viewed that there is an average 

preventive role of the student psychologist. The students also viewed the same 

about the level of the intellectual security. The results also showed that there are no 

significant differences (at 0.05) about the sample's perspective about the preventive 

role of the student psychologist regarding the variable of grades. In addition, results 

showed some significant differences regarding the variable of the governorate at the 

same level of 0.05 with preference to the governorates of Muscat, Interior and North 

Batinah. The results also showed that there are significant differences regarding the 

variable of the intellectual security due to the variation of the governorates: between 

South Batinah and Muscat and Dakhiliya (preference to Muscat and Dakhiliya), 

also between North Batinah and Dakhiliya (preference to Dakhiliya). 

The researchers found that there is a statistical correlation (at 0.05) between the 

preventive role of the student psychologist and the intellectual security since.  

The researcher recommends to activate students discussions and debates to 

ensure the intellectual security of post-basic graders. He also recommends more 

coordination between the schools and the sectors of Higher Education, Religious 

Affairs, Security Authorities and Social Development to provide special programmes 

boosting intellectual security among students.  
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دنا محمد وعـىل يالحمد � رب العا�� والصالة والسالم عىل أرشف ا�رسل�، س

 M { z | }  ~L مـن قولـه تعـاىل: أجمع� وبعد، انطالًقا وصحبه آله

اَس لَـْم يْشـُكر هللا" :J)، وقوله٤٠(النمل: فإنـه  "َمْن لـْم يْشـُكر النـَّ

يرشفني ويطيب يل أن أتقـدم بجزيـل الشـكر وعظـيم االمتنـان ووافـر العرفـان إىل 

ىل هـذه السعايدة والتي رشفتنـي بإرشافهـا عـعبدالكريم الدكتورة الفاضلة/ خولة 

الدراسة وكانت يل خ� مع�، إذ أعطتنـي الكثـ� مـن وقتهـا ونصـحها وإرشـادها 

وتوجيهاتها، والتي كانت يل منارة أستيضء بهـا وكـان لهـا الفضـل الكبـ� يف إبـراز 

  رسالتي هذه إىل حيز الوجود.

  والوفاء إىل أعضاء لجنة ا�ناقشة:كما أتقدم بالشكر 

  رئيس اللجنة  واناألستاذ الدكتور/ سامر جميل رض

  ماهر محمد أبو هالل /األستاذ الدكتورو 

  بمناقشة رسالتي. والدكتور/ عبدالفتاح الخواجة عىل تكرمهم

    زمالئي با�هنة الـذين سـاعدونيإىل أيًضاأن أتقدم بوافر الشكر  كما يطيب يل

  تنفيذ الدراسة.يف 

لقائم� عىل إرشاف أعضاء قسم اإلرشاد النفيس بوزارة الرتبية والتعليم واوإىل 

  .بالسلطنة ا�حافظات التعليميةمختلف اإلرشاد النفيس كمنتدب� وأخصائي� ب

دعمهـم كما وأتقدم بالشكر والعرفان إىل جميع أهيل وعـائلتي وأرستـي عـىل 

  عطائهم ا�ميز وتقديرهم �جهودي.الالمحدود و 

  لباحثا



 ز 

h  
  ةــالصفح  وعــــــــــــوضــالم

  ج  غة العربیةملخص الرسالة بالل

  د  ملخص الرسالة باللغة اإلنجلیزیة

  ه  اإلهداء

  و  شكر وتقدیر

  ط –ز   قائمة المحتویات

  ك –ي   قائمة الجداول 

  ل  قائمة األشكال

  ل  قائمة المالحق

  ١١ - ١  مشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهمیتها: الفصل األول

  ٢  المقدمة

  ٤  مشكلة الدراسة

  ٥  أسئلة الدراسة

  ٦  ف الدراسةأهدا

  ٦  أهمیة الدراسة

  ٧  حدود الدراسة

  ٨  مفاهیم ومصطلحات الدراسة

  ٨٦ - ١٢  اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة :الفصل الثاني

  ١٣  لتوجیه واإلرشاد النفسي وأهمیتهاأوًال: 

  ١٤  نشأة وتطور اإلرشاد

  ١٥  بین التوجیه واإلرشاد

  ١٧  شاد التوجیه واإلر  ومفاهیم تعریفات

  ١٨  المرشد/ األخصائي النفسي

  ٢٠  أهداف اإلرشاد النفسي

  ٢٤  حاجة طلبة المرحلة الثانویة لإلرشاد النفسي

  ٢٦  الوقایة النفسیة في برامج التوجیه واإلرشاد



 ح 

  ةــالصفح  وعــــــــــــوضــالم

  ٢٧  الوقایة االجتماعیة في برامج التوجیه واإلرشاد

  ٢٨  التصورات النظریة في اإلرشاد النفسي

  ٢٨  لوكیةالنظریة الس. ١

  ٣٠  نظریة الذات لكارل روجرز. ٢

  ٣٣  التوجیه واإلرشاد النفسي في سلطنة عمان

  ٣٨  األدوار المنهجیة في اإلرشاد النفسي

  ٤٤  خدمات وبرامج التوجیه واإلرشاد الوقائي

  ٤٥  المراهقة :اـًــ ثانی

  ٤٥  خصائص النمو لطالب المرحلة الثانویة

  ٤٦  اهقینخصائص النمو العقلي والمعرفي للمر 

  ٤٧  خصائص النمو االنفعالي للمراهقین

  ٤٨  خصائص النمو االجتماعي للمراهقین

  ٤٨  النمو الُخُلقي لطالب المرحلة الثانویة

  ٤٩  النمو الدیني لدى طالب المرحلة الثانویة

  ٥٠  األمن الفكري :اـًـ ثالث

  ٥٠  مدخل لألمن الفكري

  ٥٠  مفهوم األمن الفكري

  ٥٤  لطلبة المرحلة الثانویةأهمیة األمن الفكري 

  ٥٧  دور اإلرشاد النفسي الوقائي في تحقیق األمن الفكري لدى الطلبة

  ٥٩  منطلقات حمایة األمن الفكري

  ٦٠  دور المدرسة في تحقیق وتعزیز األمن الفكري

  ٦٢  تحدیات األمن الفكري

  ٦٤  معوقات األمن الفكري ومهدداته

  ٦٦  ةـة للدراسـات السابقـالدراس

  ٦٦  اسات تناولت اإلرشاد النفسي واألمن الفكري معً درا

  ٦٧  بأدوار األخصائي النفسي الدراسات السابقة التي اهتمت

  ٧٦  الدراسات السابقة حول األمن الفكري



 ط 

  ةــالصفح  وعــــــــــــوضــالم

  ٨٥  تعقیب الباحث على الدراسات السابقة

  ٩٣ – ٨٧  منهج الدراسة وٕاجراءاتها :الفصل الثالث

  ٨٨  منهج الدراسة

  ٨٨  ةمجتمع الدراس

  ٨٨  عینة الدراسة

  ٨٩  أدوات الدراسة

  ١١٧-٩٤  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها :الفصل الرابع

  ٩٦  عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسیرها

  ٩٩  عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسیرها

  ١٠٧  عرض نتائج السؤال الثالث ومناقشتها وتفسیرها

  ١٠٨  رابع ومناقشتها وتفسیرهاعرض نتائج السؤال ال

  ١١٢  وتفسیرها عرض نتائج السؤال الخامس ومناقشتها

  ١١٧  ملخص نتائج الدراسة الكلیة

  ١٢٠-١١٨  التوصیات والمقترحات: الفصل الخامس

  ١١٩  التوصیات

  ١٢٠  الدراسات والبحوث المقترحة

  ١٢٢  المصادر والمراجع باللغة العربیة

  ١٣٥  اإلنجلیزیة المصادر والمراجع باللغة

  ١٦٨-١٣٧  المالحق
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  قائمة اجلداول

رقم 

  الجدول
  الصفحة  دولـــــــــوان الجــــــنــــع

  ٨٩   خصائص عینة الدراسة  ١

  ٩٠  الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي مقیاس ألبعاد الثبات معامالت  ٢

  ٩١  العبارات السلبیة المعكوسة والمعاد ترمیزها بالمقیاس  ٣

  ٩٢  ملخص مقیاس األمن الفكري قبل وبعد التحكیم  ٤

  ٩٣  معامالت الثبات ألبعاد مقیاس مستوى األمن الفكري  ٥

معیــار تفســیر نتــائج متوســطات تقــدیر الــدور الوقــائي لألخصــائي النفســي وعالقتــه   ٦

  بتحقیق األمن الفكري لطلبة الصفین العاشر والحادي عشر

٩٥  

النحرافــــات المعیاریــــة لفقــــرات الــــدور الوقــــائي لألخصــــائي المتوســــطات الحســــابیة وا  ٧

  النفسي

٩٨  

  ١٠١-١٠٠  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المحور الثاني: مستوى األمن الفكري  ٨

  ١٠٢  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد مستوى األمن الفكري  ٩

ـــات ا  ١٠ ـــــ ــــابیة واالنحرافـــــ ــــ ـــطات الحســـــ ـــــ ـــد األول: المتوســـــ ـــــ ــــدیرات البعـــــ ـــــ ــــــة لتقــــ ـــــ   لمعیاریــ

  معززات األمن الفكري

١٠٣  

ــــاني:   ١١ ــ ـــد الث ــــة البعـــ ــ ــــدیرات العین ــــــة لتقــ ـــات المعیاری ــــابیة واالنحرافـــ   المتوســــــطات الحســ

  معیقات األمن الفكري

١٠٥  

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات البعد الثالث:  ١٢

  مهددات األمن الفكري

١٠٦  

بــین أبعــاد الــدور الوقــائي لألخصــائي للعالقــة  )Pearson( ل ارتبــاط بیرســونمعامــ  ١٣

  النفسي المدرسي وأبعاد مستوى األمن الفكري

١٠٧  

ـــار  ١٤ (ت) ألثـــر متغیـــر الصــــف  المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریــــة واختب

  حول درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي

١٠٩  

ة واالنحرافـات المعیاریـة ألثـر متغیـر المحافظـة التعلیمیـة حـول المتوسطات الحسـابی  ١٥

  درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي

١١٠  



 ك 

رقم 

  الجدول
  الصفحة  دولـــــــــوان الجــــــنــــع

) ألثـر متغیـر المحافظـة التعلیمیـة حـول درجـة  ANOVAتحلیل التبـاین األحـادي (  ١٦

  لدى الطلبة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي

١١١  

) ألثر متغیر المحافظـة التعلیمیـة حـول درجـة Scheffeقة (المقارنات البعدیة بطری  ١٧

  ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي

١١١  

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار(ت) ألثـر متغیـر الصـف حـول   ١٨

  مستوى األمن الفكري لدى الطلبة

١١٣  

یـر المحافظـة التعلیمیـة حـول المتوسطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة ألثـر متغ  ١٩

  مستوى األمن الفكري لدى الطلبة

١١٤  

) ألثر متغیـر المحافظـة التعلیمیـة حـول مسـتوى ANOVAتحلیل التباین األحادي (  ٢٠

  األمن الفكري لدى الطلبة

١١٥  

ـــات البعدیــــة بطریقــــة (  ٢١ ــــر متغیــــر المحافظــــة التعلیمیــــة حــــول Scheffeالمقارنـ ) ألث

  دى الطلبةمستوى األمن الفكري ل

١١٥  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 ل 

  قائمة األشكال

  الصفحة  كـــــــــلـنــــــوان الشــع  رقم الشكل

  ٥٩  شمولیة األمن الفكري لألمن الحسي واألمن النفسي  ١

  

  قائمة املالحق
رقم 

  الملحق
  الصفحة  عــنــــــوان الملحـــــــــق

  ١٤٢-١٣٨  حكیممقیاس الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي قبل الت  ١

  ١٤٥-١٤٣  مقیاس األمن الفكري قبل التحكیم  ٢

  ١٤٦  قائمة أسماء المحّكمین للرسالة  ٣

  ١٤٩-١٤٧  مقیاس الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي بعد التحكیم  ٤

  ١٥١-١٥٠  مقیاس األمن الفكري بعد التحكیم  ٥

  ١٥٦-١٥٢  المطبقة بالعینة االستطالعیةالمقاییس   ٦

  ١٦١-١٥٧  اییس المطبقة على عینة الدراسةالمق  ٧

٨  
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات 

  الدور الوقائي لألخصائي النفسي
١٦٤-١٦٢  

  ١٦٦-١٦٥  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة للوقایة النفسیة  ٩

  ١٦٨-١٦٧  لتقدیرات العینة للوقایة النفسیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   ١٠



١ 

  

  

  ل األولــصــالف

  ا، وأهمیتها)ـة، وأهدافهـة الدراسـ( مشكل

  

   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -   .المقدمــــــــــــــــــــ

  

  .مشــــــــــــــــــــــــكلة الدراســــــــــــــــــــــــة -

  

  .أســـــــــــــــــــــــــئلة الدراســــــــــــــــــــــــــة -

  

  .أهــــــــــــــــــــــــداف الدراســــــــــــــــــــــــة -

  

ـــــــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــــة -   .أهمی

  

  .حــــــــــــــــــــــــــدود الدراســــــــــــــــــــــــــة -

  

  .مفـــاهیم ومصـــطلحات الدراســـة -

  

  
   



٢ 

  :ةــدراسـة الــدمـقـم

  ال یفتـــأ یفكـــر ویفكـــر، تلهمـــه ذاتـــه ألفكـــار كانـــت فـــي البـــدء منـــذ نشـــأة البشـــریة، والعقـــل البشـــري 

ــوفیر قـــوت الیـــوم وســـد الجـــوع ــتقرارومســـكن بـــه مـــن التـــأمین مـــا یحقـــق األمـــن وا ،ال تتعـــدى إطـــار تـ  السـ

نسـان یصـنع عاداتـه ومـن ثـم مرور الزمن تنامت األفكار وتشكلت عـادات البشـر، وأضـحى اإلوب، النفسي

ــن النفســـي إلـــى مفهـــوم أشـــمل منـــهمصـــطلحاجاتـــه لمتعدیـــة عاداتـــه هـــي التـــي تصـــنعه،  ُمشـــّكلًة  ،ح األمـ

الصـلة الوثیقـة ، و ، وركیـزة اسـتقرارهاألمن الشامل لبّ  ، والذي ُیعدّ األمن الفكريمصطلحًا أمنّیًا جدیدًا وهو 

  .لهویة األمة، وشخصیتها الحضاریة

ــبی� ) لألمـــ٢٠٠٦كي (المـــال ویشـــیر ، حیـــث بـــدأ یأخـــذ مرتبـــة ان الفكـــري بأنـــه مصـــطلح حـــدیث نسـ

متقدمــة فــي أعقــاب التطــور المعلومــاتي الكبیــر الــذي شــهده العــالم وال یــزال، ومــع تطــور وســائل االتصــال 

رها ، مـا نـتج عنـه تهدیــد لعقیـدة األمـة وأمنهـا واســتقرااا وتـأثیرً وتـداخل الثقافـات تــأثرً  والمواصـالت المتعـددة،

  بسبب الغزو الفكري والثقافي ومنهجیة العولة.

) إلــى أن سـالمة الفكـر وخلـّوه مــن شـوائب الثقافـة الزائفـة وتحصــینه ٢٠١٠كمـا تشـیر الفـاعوري (

  بركائز ودعامات االستقرار كفیل بتحقیق األمن الفكري المنشود عائده على المجتمع.

لفكـري هـو أسـاس األمـن، فكـل تفاعـل بـأن األمـن افقـد أوضـح ) في دراسـته ٢٠١٠الخرجي (أما 

 ملمــوس فــي منهــاج الحیــاة إذا تضــافرت جهــود مؤسســاته الرســمیة واألهلیــة لتعزیــزه، فــإن نتیجــة 
ّ
مجتمعــي

  إلى تحقیق األمن الفكري المنشود.هذا التفاعل حتمًا ستقود 

ل ن تحقـق األمـن الفكـري علـى إطـار الفـرد نفسـه یـؤمن لـه سـب) إلـى أ٢٠٠٤أشـار عفیفـي ( بینما

العقـل هـو منـاط القیـادة العلیـا الواعیـة تحقیقه لبقیة الجوانب األخرى بشكل تلقائي، وذلك علـى اعتبـار أن 

موكلـة بكـل أصـناف األمـن األخـرى، فـإذا صـلحت هـذه القیـادة صـلح  یادیـةوجهـة قالممیزة لـدى اإلنسـان، 

  .، وٕاذا فسدت فسد كل أفراد عائلة األمنأفراد عائلة األمن أجمعهم



٣ 

 لحساسـیة هـذا ا، نظـرً األمن الفكري أهمیـة وأولویـة بـارزة إعطاءم حتّ تُ  صالح والرؤى العامةإن الم

ّبعـه علـى قمـة الهـرم الجانب وخطورته بحكم أخذه دورًا قیادیًا ممیزًا بین كل الجوانب األمنیـة األخـرى، وتر 

  .)٣٦٠: ٢٠٠٤النجیمي، ( إلى عامة هیكله شامًال لقاعدته ومحیطًا برمّته ااألمني ممتدً 

ـــد أشــــارت ) (Clinch 2011 أمــــا دراســــة ـــة التطــــرف إلــــى ضــــرورةفقـ طلبــــة  بــــین الفكــــري محاربـ

وكـــذلك تعزیـــز االنتمـــاء للمدرســـة  ،المـــدارس فـــي بریطانیـــا وٕاعطـــائهم مرونـــة فـــي االتصـــال مـــع اآلخـــرین

  المة المدرسیة.والسالفكریة من خالل تصوراتهم حول برامج الوقایة  والمجتمع والوطن

أحـــد أهـــم  تعتبــرمــن أن المـــدارس  )٢٠٠٩(الحـــارثي مــا تقـــدم ذكــره، مـــا أشـــار إلیــه  وممــا یـــدعم

علــى إشــباع  مجتمعیــة قــدرةً كثــر مؤسســة أ ، إذ أنهــافــي مواجهــة الفكــر المنحــرفالمباشــرة  أســلحة الوقایــة

داخــل كیــان مــن خــالل ذلــك النســق التربــوي الــذي تحتلــه ویتجلــى ذلــك  ،حاجــات األمــن فــي نفــوس األفــراد

یلعب دورًا هامًا وحیویًا في المحافظة علـى بنـاء واسـتقرار المجتمـع عبـر تجسـید ، إذ أن إشباعها المجتمع

  .ا باعتبارها واجًبا وطنًیا مهًمااألمن الفكري، من خالل المشاركة فیه

فبـرامج التوجیـه واإلرشـاد النفسـي تعتمـد فـي  إن ارتباط األمن الفكري بعلم النفس ارتبـاط وثیـق الصـلة،

هـــدافها علـــى مجموعـــة مـــن األدوار الخاصـــة بالمرشـــد النفســـي المدرســـي ومنهـــا الـــدور الوقـــائي الـــذي تحقیـــق أ

یهدف األخصائي من خالله إلى منـع حـدوث المشـكلة أو االضـطرابات لتقلیـل الحاجـة للعـالج، أي التحصـین 

  .)٢٠١٥التعلیم، وزارة التربیة و ( واالضطرابات النفسیةالسلوكیة واألفكار الدخیلة النفسي ضد المشكالت 

اإلرشـاد النفسـي المدرسـي، معلـًال  علـم الـنفس المدرسـي، أوألهمیة ) ١٩٩٩قد أشار العیسوي (و 

والتــي  ،فــي كــل منــاحي الفكــر جیــةنفســیة الوقائیــة واإلرشــادیة والعالالمــدارس للرعایــة الذلــك حاجــة طلبــة 

  .درسةبالم مرشد وأخصائي نفسي مدرسي یعمل في اإلطار الطالبي تناط بتعیین

ال بــد وأن تتنــاول  ،األمــن الفكــريو  بإطــار اإلرشــاد النفســيتعلــق ویــرى الباحــث أن أیــة محــاور بحثیــة ت

  انب المؤسسات اإلعالمیة والدینیة.بج وتركز في مضمونها على الطالب واألسرة والمدرسة والمنهج،



٤ 

عیـة قیمیـة، فإنــه بتصـورات مجتم اشـئة إن لـم یكــن مؤّمنـًا ومحّصـناً األمـن الفكـري لـدى النكمـا أن 

ــة فــي الغــزو الثقــافي والفكــري للثقافــات الغرب ،مــن الســهل اختراقــه عبــر العولمــة الثقافیــة یــة واألفكــار ممثل

  المتطرفة والمستحدثة.

ـــة شــــبه بــــالرغم مــــن و  ــود حركـ  حــــرة لألفكــــار واألیــــدیولوجیات والمعتقــــدات التــــي تبثهــــا وســــائلوجــ

لبرامج اسـتباقیة وقائیـة وتوعویـة، وتشـریبها  ماّسةتظل جة حاال ، إال أناإلعالم ووسائط االتصال الحدیثة

وتحقیــق االســتقرار األمنــي  ضــمنیًا ضــمن أدوات المعرفــة المتاحــة، مــن أجــل تــأمین ســالمة فكــر الناشــئة

  .ضمن منظومة األمن الفكري الوطني

  تهــــا، تتجلـــى لنــــا األدوار العمیقـــة الوقائیــــة واإلیجابیـــة للمؤسســــات الوطنیـــة بكافــــة نطاقا مـــن هنــــا

یة فــي هــذا ال ســیما المؤسســات التربویــة والقــائمین علیهــا، إذ أن الــدور الوقــائي واالســتباقي للتنشــئة األســر 

، ویمثل هذا األمر خصوصیة تُناط بالمختصـین ومـنهم المرشـد النفسـي أو مـا یسـمى الجانب ال ُیعّد كافی�ا

حـــور العملیــة اإلرشـــادیة والتوجیـــه لكونـــه م نظــًرا، كالســـلطنة األخصــائي النفســـي المدرســـي بــبعض الـــدول

ــكالتهم وتــــذلیل ا، ســــعی� ا وعالجی�ـــووقائی�ــــ الطالبـــي، بمــــا یحقــــق التوافــــق النفســـي للطلبــــة إنمائیــــاً  ا لحــــل مشــ

  الصعوبات التي تواجههم واحتواء االضطرابات السیكلوجیة التي تعتریهم.

لدراسـة فـي سـبیل إكسـاب إن عمق الدور الوقائي وعالقته بتحقیق األمن الفكري موضوع حرّي با

  الطلبة التنبؤ الواعي بالذات وما حولها، واستشراف المستقبل.

  :ةــدراسـاللة ـمشك

ــؤثرات ــار والمــ ــاًرا إن األفكــ ـــت أفكــ ــوع منهــــا ســــواًء كانـ ــــ وأي نــ ــاًرادینی ـــاًرا سیاســــیًة أو أفكــ  ًة أو أفكـ

ر للجماعـــة، وكیفیـــة نشـــر تلـــك ماركســـیًة أو أصـــوًال علمانیـــًة، فهـــي مـــا زالـــت تقـــود العـــالم باعتبارهـــا المـــؤث

األفكــار كـــل علــى حســـب طریقتــه، حیـــث أن للكتـــب والقــراءات دور كبیـــر فــي تغییـــر العــالم، وفـــي صـــنع 

  ).١٢١، ٢٠٠٨(السنیدي، رات في عالم شیمته الكیل بمكاییل عدةالثو 



٥ 

كســاب وإ أبعــاد األمــن الفكــري تكمــن فــي الحفــاظ علــى هویــة األمــة ومكونــات أصــالتها،  نأ كمــا

الحفـاظ ، إضـافة إلـى أبعـاد عـدة منهـا اًمـاا هوطنًیـ یعتبر ُبعًداوالذي  ،ئة المنهجیة السویة في التفكیرالناش

  ترسیخ قیمة الحوار وأدب االختالف.على مخزون الفكر الوطني وٕارثه الحضاري و 

ه الكثیـر مـن الدراسـات وفق مـا تشـیر إلیـ لمراهقینالمشكالت السلوكیة النفسیة للطلبة ا مع تزایدو 

ــث عــــن الهویــــة وتــــأثرهمواإلحصــــائیات،  ممارســــة األخصــــائي النفســــي  وعــــدم وضــــوح مــــدى ،بأزمــــة البحــ

التــي تتعــرض  ومـدى تــأثیره علــیهم، لكــونهم الفئــة ،ألمــن الفكــري لــدى طلبتــهفــي تحقیــق األدواره  المدرسـي

ي تحصـین ائي فـقلة البحوث والدراسات الخاصـة بالـدور الوقـلو یرونه حامیًا لهم، لتهدید أمنها الفكري، إذ 

ال یــزال  لمجتمعــات العربیــةا، والتــي أشــارت بــأن الباحــث والتــي اســتند إلیهــا، وتــأمین ســالمة فكــر الطلبــة

سـة فـي السـؤال الـرئیس تبـرز لنـا مشـكلة الدرا ومـن خـالل مـا تقـدم،فإنـه  ،ها من فئة المراهقین والشبابلّ جُ 

فــي تحقیــق ل ممارســته للــدور الوقــائي مــن خــال: إلــى أي مــدى یســهم األخصــائي النفســي المدرســي التــالي

  ؟لفكري لدى الطلبةاألمن ا

  :ةــدراسـالأسئلة 

  :التالیة عن األسئلة اإلجابة سعت الدراسة الحالیة إلى

 ؟من وجهة نظر الطلبة لدوره الوقائي بالمدرسة النفسي تطبیق األخصائي مستوىما  .١

 ؟شر من وجهة نظر الطلبة أنفسهموى األمن الفكري لدى طلبة الصفین العاشر والحادي عمستما  .٢

) بـین الـدور الوقـائي 0.05هل توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى الداللـة (  .٣

 لألخصائي النفسي ومستوى األمن الفكري؟"

ممارســة فــي متوســط درجــة ) 0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة ( .٤

 ، والمحافظة التعلیمیة؟الصف الدراسيي عزى لمتغیر تُ ائي خصائي النفسي للدور الوقاأل

ــة ( .٥ مســتوى  ةدرجــ فــي متوســط) 0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الدالل

  ، والمحافظة التعلیمیة؟الصف الدراسيي تعزى لمتغیر  من الفكري لدى الطلبةاأل

  

  



٦ 

  :ةــدراسـالداف ــأه

المدرسـي بتحقیـق األمـن ألخصـائي النفسـي الدور الوقائي له الدراسة إلى معرفة عالقة تهدف هذ

  ، وذلك من خالل األهداف التالیة:الفكري لدى الطلبة

 .من وجهة نظر الطلبة تطبیق األخصائي النفسي المدرسي لدوره الوقائي مستوى التعرف إلى .١

ر وى األمــن الفكــري لــدى طلبــة الصــفین العاشــر والحــادي عشــر مــن وجهــة نظــإلــى مســتالتعــرف  .٢

 .الطلبة أنفسهم

ألخصــائي النفســي بــین الــدور الوقــائي ل العالقــة االرتباطیــة ذات الداللــة اإلحصــائیة إلــىالتعــرف  .٣

 الفكري.ومستوى األمن 

ــتوى الداللـــــة ( .٤ ــــد مســـ ــــائیة عنـ ــــة اإلحصـ ـــروق ذات الداللـ ـــى الفــ ــــرف علــ ـــط 0.05التعـ ـــي متوســ   ) فــ

ــــائي  ــدور الوق ـــائي النفســــي للــ ـــي درجــــة ممارســــة األخصـ ـــزى لمتتُ والتـ ـــري عـ ـــيغیـ ، الصــــف الدراســ

 والمحافظة التعلیمیة.

ــة ( .٥  ة) فــي متوســط درجــ0.05التعــرف علــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة عنــد مســتوى الدالل

  ، والمحافظة التعلیمیة.الصف الدراسيلمتغیري تعزى والتي من الفكري لدى الطلبة مستوى األ

  الـدراســة:ة ـأهمی

  األهمیة النظریة العلمیة: :أوالً 

  من أهمیة هذه الدراسة من المنطلقات التالیة:تك

  علـــى حـــد فـــي ســـلطنة عمـــان أحـــد أدوار األخصـــائي النفســـي المدرســـي كونهـــا أول دراســـة تتنـــاول  

  علم الباحث.

 في سلطنة عمان على حد علم الباحث علمیة تتناول موضوع األمن الفكري كونها أول دراسة. 

  ــــوع ــــة موضــ ـــــا وٕاقلیمیــــــا لأهمیــ ــــري محلیـ ــــن الفكــ ـــــة بهویــــــة األمــــــة األمــ ـــلة الوثیقـ ـــزة للصـــ ـــ ــــه ركی   كونــ

 وشخصیتها الحضاریة.
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 النفسـي المدرسـي والـذي تعـّول  ألخصـائيضـوع الدراسـة حیـث یـربط بـین الـدور الوقـائي لو أهمیة م

علیه العملیات البناءة للسیاسات التربویة العلیا، وبـین األمـن الفكـري الـذي یعـد لـّب األمـن الشـامل 

 وركیزته الكبرى األساسیة.

  األمـن التي تـنّم عـن ارتكـاز و  ،األحداث والتحدیات الراهنة من التیارات الفكریة المعاصرةتداعیات

وشـراكة منیـة فـي تحقیـق التنمیـة المسـتدامة، الفكري على طابع مركـب مـن السیاسـات التربویـة واأل

 الوطني لبناء مخرجات ال
ّ
  نقي ورشید. إیجابي ذات فكرعمل المؤسسي

  لعملیة التطبیقیة:األهمیة ا ثانًیا:

فـي مسـاعدة المسـؤولین بقطاعـات  أن تكون رافـًدا خصـًباالحدیثة من شأن نتائج هذه الدراسة إن 

والطالبــي مجلــس البحــث العلمــي، مراكــز اإلرشــاد النفســي ، التنمیــة االجتماعیــة، التربیــة والتعلــیم، األمــن(

ــیم العـــالي ــط وبـــرامج م مســـارات رســـ) لقطـــاع األوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة، و بمؤسســـات التعلـ إنمائیـــة وخطـ

ویحفــظ  مــن الفكــري، بمــا یرســخ أمــن مجتمعنــا العمــانيمجــال إكســاب وتحقیــق األ ووقائیــة وعالجیــة فــي

  مقوماته.

  :ةـدود الدراســح

ألخصـــائي النفســـي الـــدور الوقـــائي لصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى دراســـة اقت یة:ـالحـــدود الموضوعـــ

  ن الفكري.المدرسي وعالقتها بتحقیق األم

شـمال  –جنـوب الباطنـة  -مسـقط محافظـات ( تم تطبیق هذه الدراسة بمدارس یة:ـالحدود المكان

  .والتي بها أخصائي نفسي )والداخلیة –الباطنة 

اني مـــن العـــام الدراســـي تـــم تطبیـــق هـــذه الدراســـة خـــالل الفصـــل الدراســـي الثـــ یة:ـالحـــدود الزمانـــ

  م.٢٠١٥/٢٠١٦

  

  



٨ 

  :ةـات الدراسـیم ومصطلحـمفاه

ــنهج  ورد تعریــــف الــــدور الوقــــائيد ـوقــــ :الوقــــائي الــــدور بمرادفاتــــه اآلتیــــة: المجــــال الوقــــائي، المــ

  .، واإلرشاد الوقائيالوقائي

والمشـكالت  اتضـطرابحمایـة الطلبـة مـن خطـر الوقـوع فـي االعلـى االسـتباقي  ویقصد به العمل

   ).١٠٣: ٢٠٠٤السفاسفة، ( والصعوبات، والكشف المبكر لمنع تطور االضطراب

  ).٢٤: ٢٠١٤عطیة، لذي تتحقق به السالمة والحمایة (الطریق الواضح، اهو و 

ــویلم (یشـــیر إلیــــه و  ـــى توعیــــة الطلبــــة٢٠٠٢السـ ، صـــحی�ا ونفســــی�ا واجتماعی�ــــا ) بأنــــه دور قــــائم عل

مـــع الســـریة  ، وٕاشـــعار إدارة المدرســـة والمدرســـین بـــذلكیســـتوجب فیـــه حصـــر ذوي االحتیاجـــات الصـــحیةو 

  .حاالت الصحیة للطلبة وسلوكیاتهم، ونشر الوعي الوقائي الصحي بینهمالتامة، ومتابعة ال

 تســاعدبخلــق بیئــة مدرســیة  قیــام األخصــائیینفــي بحثــه بأنــه یكمــن فــي  )١٩٩١الل (جــ ویبّینــه

ــبق الطلبـــة هم حاجـــاتل علـــى التكیـــف الســـلیم، مـــن خـــالل قـــرب األخصـــائیین مـــن الطلبـــة واكتشـــافهم المسـ

  ایرة المناهج لهذه المیول والقدرات.ومیولهم وقدراتهم، ومن ثم مس

علــم الـــنفس مـــوظفي إلــى األدوار الوقائیــة ل Fagen & Wise (2007) یشــیر كـــل مــنكمــا 

ـــي ــــاعدة  بأنهـــــا المدرســ ـــاتهم األكادیمیـــــة لل الطلبـــــةمسـ ــــى إمكانــ ـــقوصـــــول إلـ ـــن طریــ ـــدخالت  عــ ــد تــ   المرشـــ

والتعــاون مــع اآلخــرین ، لعقلــيفــي المجــالین الصــحي وا تنمیــتهم االجتماعیــةتعزیــز ، و المدعومــة تجریبًیــا

الــدور الوقــائي هــو مــا یعّبــر عنــه القــائمون  وفــي إضــافة أخــرى، لرفــع مهــارات االتصــال والتواصــل لــدیهم

 التشــاورو  التقیــیمعــدة یــتم فیهــا رفــع كفــاءة مهــارات  مــن خــالل مجــاالتتجــاه طلبــتهم اإلرشــادي العمــل ب

  .وآلیات التدخل والمناقشة والحوار

 فــإن الــدور الوقــائي العــام) ٢٠٠٩( مــدارس كارولینــا الشــمالیةالــوظیفي ل الوصــفوثیقــة  وحســب

الجتمــاعي والعــاطفي، مــن علــى النجــاح األكــادیمي وا بــةمســاعدة الطلألخصــائي النفســي المدرســي هــو ل

بیئـات تعلیمیـة  لخلـق ،العاملین في مجـال الصـحة النفسـیةشراكة تعاونیة بین اإلداریین والمعلمین و خالل 

  .بین البیت والمدرسة لتواصلتعزیز امع  بةداعمة لجمیع الطلو  آمنة وصحیة



٩ 

 یـــرى الباحـــث و 
ّ
هـــا الدرجـــة التـــي یحقق :فـــي هـــذه الدراســـة بأنـــه الوقـــائي لـــدورلالتعریـــف اإلجرائـــي

فـي  أعـّده الباحـثوالـذي  ،ألخصـائي النفسـي مـن وجهـة نظـر الطلبـةالدور الوقـائي لالطالب على مقیاس 

  .هذه الدراسة

  فسي المدرسي:األخصائي الن

رشـــادیة دلیـــل عمـــل األخصـــائي النفســـي المدرســـي الصـــادر مـــن دائـــرة البـــرامج اإلمســـودة  عـــرِّفتُ 

لتقـدیم الخـدمات  اا ومهنی�ـشـخص مؤهـل علمی�ـ األخصـائي النفسـي المدرسـي بأنـه والتوعویة بسلطنة عمـان

نهـا األفـراد فـي ني موذلك من خالل تشخیص ودراسـة وعـالج المشـكالت التـي یعـا ،النفسیة لمن یحتاجها

  ).٤: ٢٠١٤وزارة التربیة والتعلیم،( المجتمع المدرسي

 لدراسـة المؤهـل وأ، التدریسـیة الهیئـة أعضـاء حـدأ ) فتعّرفه بأنـه١٩٨٦لعراقیة (وزارة التربیة اأما 

 بهـذه المتعلقـة المعلومـات خـالل مـنوذلـك  ،والسـلوكیة واالجتماعیـة والصـحیة التربویـة الطلبـة مشـكالت

 ومسـاعدته بمشـكلته تبصـیره لغـرض بـه، المحیطـة بالبیئـةو أ نفسـه بالطالـب كانـت متعلقـة سـواء ،كلةالمشـ

 الحـل المناسـب واختیـار منهـا یعـاني التـي المشـكالت وأ المشـكلة لهـذه المناسـبة الحلـول فـي یفكـر نأ على

  .لنفسه یطرحه الذي

ـــكلوبیدیا األمه اوقــــد عّرفتـــــ ــیم  شــــخص) بأنـــــه ١٩٩٣(ریكیـــــة الدولیــــة إلنسـ ــــي التعلـــ متخصـــــص ف

ـــي  ـــف المدرســــیة وهــــو یقــــوم بــــدور األخصــــائي النفسـ ـــل مــــع المواقـ ـــه یتعامـ ـــفة عامــــة فإنـ والتــــدریب، وبصـ

 بــةمدرســیة التــي تواجــه الطلال والســلوكیات ولكنــه یعمــل فــي المدرســة ویتعامــل مــع المشــكالت ،اإلكلینیكــي

  ).١٧: ١٩٩٧ ،عبد الرازق( 

هــو العنصــر الفعــال وحلقــة الوصــل بــین درســي الماألخصــائي النفســي ) أن ٢٠٠٤(عســكرویـرى 

یجابیـة حتـى الذي یعاني من مشكالت معینة والتشخیص الـدقیق، ویجـب أن یتحّلـى بالصـفات اإل الطالب

  .األسویاء وغیر األسویاءاألفراد یكون عنصرا ناجحا في التعامل مع 
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 ) بأنــه ٢٠٠٨عّرفــه الدســوقي (بینمــا ی
ّ
أقســام علــم بتــم إعــداده ، جــامعيمتخصــص  شــخص مهنــي

نفسـیة  اتوزارة التربیـة والتعلـیم لتقـدیم خـدمیعمـل بـ، و بمؤهل اللیسانس على األقـل النفس والصحة النفسیة

  المدارس. لبةوارشادیة لط

  ري:ــكـن الفــاألمف ـریــتع

مكونـات طمأنـة العامـة علـى المقصود باألمن الفكـري هـو إلى أن  )Tomlinson )2006 یشیر

ــبات  ، وأنـــه ضـــرورة أمنیـــةوعیـــة ومنظـــومتهم الفكریـــةافتهم النأصـــالتهم وثقـــ یخـــل كـــل مـــا و لحمایـــة المكتسـ

   ،الجنائیـــة واالقتصــادیة والثقافیـــة الجوانــب األمنیــة األخـــرى خاصــة ًا علـــىوالــذي ســـینعكس حتمــ ،بــاألمن

 ،كافـة حقوقـه المكتسـبة فـي االختیـارحمایـة  فـي تأمینهرتبط بحق اإلنسان في التفكیر والتعبیر و یأنه كما 

  عــن االضــطهاد  العــیش بعیــدً ل ســعی�ا ،الحفــاظ علــى الملكیــة الفكریــة بعیــدًا عــن التعــدي وكــذلك أمنــه فــي

  .الفكري االستالبأو 

ن البـاحثین والمختصـین بدراسـته قـّدموه لم تذكره معاجم اللغة، ولك عربی�ا لحداثة المصطلح نظًراو 

ري هـو مجموعـة مـن األنشـطة والتـدابیر التـي ) بأن األمن الفك٢٠٠٩بعدة تعریفات منها ما أورده نصیر(

تكـون ، و ا وجماعاتهـا ممـا قـد یشـوبه عقـدی�ا وفكری�ـا ونفسـی�التحصین أفرادهـتشترك فیها الدولة مع المجتمع 

  .جادة الصوابسببًا في انحراف السلوك واألفكار واألخالق عن 

مبتكراتــه ومعارفــه ووجهــات حمایــة عقــل اإلنســان ومــا یتعلــق بفكــره و  ) بأنــه١٩٨٥ویـراه الــدعیج (

  .قبل الغیر سواء من قبل الشخص نفسه، أو من مؤثر من أي وحریة رأیهنظره، 

أصــالته  ر الفــرد والمجتمــع بالطمأنینــة علــى ثقافتــه ومعتقداتــه وأعرافــه ومكونــاتحالــة ُتشــعِ وهــو 

ــویه أو ا ــیبها التشــ ـــنة مــــن أن یصــ ــتمدة مــــن الكتــــاب والسـ ـــة المســ ــراق  تشــــویش أولومنظومتــــه الفكریـ   االختــ

  ).٢٠٠٧(آل الشیخ،تعتیم لأو الضبابیة أو ا

تـــأمین خلــّو أفكـــار وعقــول أفـــراد المجتمــع مـــن كــل فكـــر شـــائب  ویــراه بـــاحثون آخــرون علـــى أنــه

ومعتقد خاطئ، مما قد یشكل خطرًا علـى نظـام الدولـة وأمنهـا، وبمـا یهـدف إلـى تحقیـق األمـن واالسـتقرار 
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قـــاء بــالوعي العـــام بــرامج وخطـــط الدولــة التـــي تقــوم علــى االرت فــي الحیــاة االجتماعیـــة، وذلــك مـــن خــالل

  ).٢٣: ٢٠٠١ (الحیدر، ألبناء المجتمع

فردیـة أو جماعیـة مـن شـأنها أن یتضـمن أفكـارًا وقیمـًا بأنـه كـل مـا ) ٢٠١٠الفقـي ( یلّخصهبینما 

تفضـي للطمأنینـة أفكـارًا  توّلـد بـداخل الفـرد أو المجتمـعاإلنسـان أو المجتمـع مـن عوامـل االنحـراف، و  تقي

العنـف، وأن هـذه العوامـل تنبـع التوجهات نحـو ، وتمنعه من والسعادة واالستقرار تجنبه الوقوع في الخوف

  أو نفسیة.من عوامل دینیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة  في نشأتها

روج وعقلــه وفهمــه مــن االنحــراف والخــ ) بأنــه ســالمة الفكــر اإلنســاني٢٠٠٩ویعّرفــه (اللویحــق، 

  لكون.في تصوره لما حوله باو االعتدال في فهمه لألمور الدینیة والسیاسیة عن الوسطیة و 

التــزام الفــرد بمــا تقــره الجماعــة فـــي إطــار مــن القــوانین واألعــراف والقــیم والعــادات والتقالیـــد وهــو 

  ).٢٣٧: ٢٠٠٩(اإلمام والجوالدة،  باإلضافة إلى الدستور المنظم لحركة المجتمع ،والمبادئ

محصـــلة نتاجـــات االســـتقرار الـــوطني بكـــل  بأنـــه فـــي إطـــاره العـــام الباحـــث األمـــن الفكـــري رىویـــ

أبعــاده، السیاســیة والدینیــة والحضــاریة واالقتصــادیة واالجتماعیــة، والتــي تحقــق التنمیــة المســتدامة للــوطن 

  وسالمة مقوماته من جمیع المؤثرات الداخلیة والخارجیة. ،وأفراده

الدرجـــة التـــي یحققهـــا الطالـــب علـــى مقیـــاس األمـــن ه بأنـــإجرائیـــًا الفكـــري  ویعـــّرف الباحـــث األمـــن

  الفكري المستخدم في هذه الدراسة.
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  الفصل الثاني

  للدراسة والدراسات السابقة اإلطار النظري

  

  .وأهمیتهالتوجیه واإلرشاد النفسي : أوالً  -

  .ــةـــــقـــــــراهــا: المًـ یـانـث - 

  .ريــن الفكـــاألما: ـثـً الـث -
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة

  :هـوأهمیت يـالنفساد ـیه واإلرشـالتوجأوًال: 

، وسـعت عـدة دول خـالل العقـود السـابقة لقد تزاید االهتمام بتطویر نظم التوجیه واإلرشاد النفسي

علـــیم، حتـــى أضــحت عملیـــات التوجیـــه واإلرشـــاد إلــى توظیـــف هـــذه الــنظم فـــي إطـــار منظومـــة التربیــة والت

  النفسي ركیزة أساسیة یستند علیها في تقییم وتقویم كفاءات النظم التربویة.

ـــدا بالمختصــــین    إن تــــأخر مجتمعاتنــــا العربیــــة فــــي إدراج خــــدمات التوجیــــه واإلرشــــاد النفســــي، حـ

الخـدمات، سـیما وأن اهتمامـات إلى حث الجهات المعنیة بضرورة توجه المؤسسات التربویة وتبنیهـا لهـذه 

  الطالــب تحــتم علــى المؤسســات التربویــة احتــواء مواهبــه واالهتمــام بــه مــن كافــة الجوانــب، ســواء الحســیة 

أو العقلیــة أو االجتماعیــة أو النفســیة، لــذا فمختصــو اإلرشــاد معنیــون فــي المقــام األول بــاالنطالق نحـــو 

  یث انتهى اآلخرون.آفاق أرحب في هذا المجال وأن تكون البدایة من ح

ا للحاجـة الملحـة إلـى خـدمات التوجیـه واإلرشـاد النفسـي فـي مراحـل التعلـیم المختلفـة، والتــي ونظـرً 

یمــر الطلبــة خاللهــا بمراحــل نمائیــة مختلفــة، تحتــاج إلــى تفهــم واضــح وتوجیــه متخصــص دقیــق، وتقــدیم 

دوائـــر معنیـــة بـــالتعلیم باســـتحداث ، فقـــد دأبـــت الـــوزارات الالجتیـــاز هـــذه المرحلـــة بأمـــانالمســاعدة الالزمـــة 

للطالــب، وتحقیــق ة النفســیة واالجتماعیــة والتــي مــن أهــدافها رفــع مســتوى الصــح، وٕادارات ضــمن هیكلتهــا

أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي والفكري مع بیئته والمجتمع الذي یعیش فیه، وتهیئة الجو المدرسي 

   ).١١: ٢٠١٢المحمادي، ( تذلیل الصعاب أمامهلحل مشكالته و المناسب، والعمل على مساعدته 

 السـیما أكبر ممـا هـي علیـه اآلن، جیه واإلرشاد ینبغي أن تأخذ حیًزاویرى الباحث أن عملیة التو 

كالقطاعـات الدینیـة واالجتماعیـة  –في قطاع التربیة والتعلـیم بشـكل خـاص، وقطاعـات المجتمـع األخـرى 

الطلبـــة جـــة إلیهـــا باتـــت ملحــة أكثـــر ممـــا مضـــى، لألخـــذ بیـــد بشـــكل عـــام، إذ أن الحا - وجنــوح األحـــداث

ــراراتهم بأنفســـهم، ومواجهـــة  والمسترشـــدین نحـــو عمـــق أكبـــر الستبصـــار ذاتهـــم، ومســـاعدتهم فـــي اتخـــاذ قـ
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معتركــات الحیــاة المعاصــرة، وأن علــى هــذه القطاعــات أجمــع، أن تتكامــل فــي أدوارهــا الوقائیــة والنمائیــة 

  ئة بأنفسهم.بشكل خاص، مما یعزز ثقة الناش

بــل  وحسـب، لمعلومــات والمعـارف العلمیـةلربویـة والتعلیمیــة لیسـت مجـرد نقـل وبمـا أن العملیـة الت

ال بـد  ن خـدمات التوجیـه واإلرشـادإفـلـذا  ،كاملها من كـل جوانبهـا وأبعادهـاعنى بنمو شخصیة الطالب وتتُ 

    الفرد وذاته، وبین الفرد وبیئته. وأن تضم في طیاتها برامج توعویة لتحقیق التوافق والصحة النفسیة بین

  اد:ـــور اإلرشــطـأة وتــنش

عـــام  كانـــت بدایاتـــه إذ یعتبـــر مجـــاًال حــدیثًامجـــال التوجیــه واإلرشـــاد ) أن ١٩٩٧یــذكر القـــذافي (

لإلرشــاد المهنــي  اً برنامجــأعــد فیــه  ،بوســطنمســتقًال بمدینــة  امكتًبــ زعنـدما أســس فرانــك بارســون ،م١٩٠٨

وقد اسـتمر تطـور عملیـات اإلرشـاد حتـى أضـحت تركـز فـي مضـمونها علـى ن عمل، للشباب الباحثین ع

  .یساعد نفسهوأن  ستبصر ذاتهمساعدة الفرد على أن ی

تحــدثت عـــن والتـــي  ،م١٩٤٩فــي عــام  نظریــة جتربـــرج ) إلــى والدة٢٠٠٣یشــیر الضـــامن (كمــا 

ا بعــد ذلــك ظهــور نظریــة والتــي أعقبهــ ،م١٩٥١وتــم نشــرها عــام ، كیفیــة اختیــار المهــن مــن قبــل األفــراد

  .في اإلرشاد المهني سوبر

كــرد فعــل للتركیــز علــى  ،ثــم تطــور اإلرشــاد والنمــو النفســي فــي الخمســینات مــن القــرن العشــرین

وكـان ذلـك نتیجـة  ،التوافق، حیث بدأ التفكیر في وضع اإلرشاد النفسي فـي خدمـة مراحـل النمـو المختلفـة

مـن  اجیه من ناحیة، وظهور فكرة مطالب النمو عند هافجهرسـتبی د تأثیر علم النفس التكویني عندازدیا

  ).٢٩: ٢٠٠٢فطیم وحسین، ( ناحیة أخرى

اآلخـرین فـي كسـب  ىأصـبح أفرادهـا أكثـر اعتمـادًا علـ وفي مناخ التطور وتعقد المجتمعات التي

نمـو خـدمات لتـي سـاعدت علـى من التوترات والضـغوط النفسـیة ا االحیاتیة، فقد فرز الواقع كثیرً  المهارات

إلــى  بالمشــكالت البســیطة وصــوالً  ابــدءً  ،اعدة بشــكل مهنــيمحاولــة تقــدیم النصــح والمســ ،اإلرشــاد النفســي

بهــدف مســاعدة النــاس علــى التكیــف وتجــاوز مشــاعر الدونیــة المــؤثرة فــي  اعــالج الحــاالت األكثــر تعقیــدً 

  ).١٥-١٤: ٢٠٠٣(العویضة،  نوعیة العطاء في حیاتهم
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  كما یلي:اإلرشاد النفسي التي مهدت لظهور حركة  الحركات )٢٠٠٣ویلخص الضامن (

فـیلهلم ماكسـمیلیان  على یـدم ١٩٧٩عام  Laboratory Psychology ظهور المختبر النفسي .١

 العلمي والتجریبي في علم النفس.استخدام األسلوب  إذ أدى ذلك إلى شیوع فونت

، جـدیر بالــذكر أن العقـل كتابـه زبیـر  إثـر تـألیف: وذلـك Mental Hygieneحركـة الصـحة النفسـیة  .٢

 مع حركة التحلیل النفسي التي دفعت بعملیة اإلرشاد نحو األمام.جاء متزامنًا ظهور هذه الحركة 

أواخـر القـرن التاسـع  والتـي نشـطت فـي:  The Testing Movementحركـة القیـاس النفسـي  .٣

ألفــرد  كـذلك مــا قـام بــهمقیاسـًا للــذكاء، و ، الــذي حـاول أن یطــور عشـر علــى یـد فرانســیس جـالتون

وثورندایك فیما بعد، وقد تأثر اإلرشاد بحركة القیاس النفسي، وطورت أدوات  لویس تیرمانو بینیه 

قیاس متعددة للوقوف على احتیاجات المسترشدین وقیاس قدراتهم واستعداداتهم ومشكالتهم، ومن 

 علمیة لحركة اإلرشاد النفسي. هذا المنطلق فإن المنهج اإلمبریقي والقیاس النفسي أضافا أبعاداً 

كتســاب المعرفـة مـن خــالل ا مصــطلح یقصـد بـهالمـنهج اإلمبریقــي فـي البحـث، جـدیر بالـذكر أن 

 والتجریب، وذلك بتوظیف جمیع الحواس في التعرف على األشیاء وتمییزها. المالحظة

لفرد من حیث الذي ركز على دراسة ا بارسونزفرانك  وهي حركة برز فیهاتوجیه المهني: حركة ال .٤

مـن جهـة أخـرى،  ه المهنیـةجهـة، والتركیـز علـى متطلباتـ قدراته وٕامكاناته ومیوله واستعداداته من

 .التي یصبو إلیها ومتطلبات المهنة تهالمواءمة بین قدرامن ثم و 

مـا حسـب  مـت بإعـداد المرشـدین النفسـیینتعـد مصـر أول دولـة عربیـة قاف طن العربـيفـي الـو أما 

 الكویت والسعودیةفلبنان، وتلیهما العراق واألردن  ثم ،)٢٠٠١نقًال عن األمیري ( )٢٠١١( عشریة ذكرته

  .تباًعا العربیة وباقي الدول

  اد:ــه واإلرشـبین التوجی

) إلــى صــعوبة فصــل كــل مــن التوجیــه واإلرشــاد، إذ أنهمــا یرمیــان فــي ٢٠٠٢یشــیر جمــل اللیــل (

البـاحثین أن مصـطلحا التوجیـه واإلرشـاد یعبـران بعـض یؤكد ، و نهایة المطاف إلى نفس األهداف النهائیة

بهـــدف  ،عـــن معنـــى مشـــترك ویشـــیران إلـــى تلـــك العملیـــة المتضـــمنة للخـــدمات اإلنســـانیة المقدمـــة لألفـــراد
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تغلــب علــى لومــواهبهم ل مشــكالتهم، واســتغالل قــدراتهمل ســلیمٍ  ألنفســهم، وٕادراكٍ  مســاعدتهم علــى فهــم واعٍ 

تكامـل واإلیجـابي لشخصـیاتهم، وبـالرغم مـن هـذا التـرابط واالشـتراك بینهمـا كل ما یعیق التوافـق والنمـو الم

  .إال أن هناك بعض الفروق بین المصطلحین

ن التوجیـــه واإلرشـــاد عملیتـــان مترابطتـــان ومتكاملتـــان، وكالهمـــا یعبـــران عـــن أوعلـــى الـــرغم مـــن 

لفــروق بــین هــذین عــض امعنــى مشــترك هــو المســاعدة علــى تغییــر الســلوك نحــو األفضــل، إال أن هنــاك ب

ــید والهدایــــة أالمصــــطلحین، و  ـــاد یتضــــمن مــــن حیــــث المعنــــى الحرفــــي، الترشــ ن كــــل مــــن التوجیــــه واإلرشـ

ــل، وكــــل مــــن التوجیــــه  ،والتوعیــــة واإلصــــالح وتقــــدیم الخدمــــة والمســــاعدة والتغییــــر الســــلوكي إلــــى األفضــ

س الوقـت یوجـد فـروق یكمـل اآلخـر، وفـي نفـ منهمـا واإلرشاد مترابطان، وهمـا وجهـان لعملـة واحـدة، وكـل

  .)١٣ :٢٠٠٥، زهران(مصطلح التوجیه ومصطلح اإلرشاد  بین

  :أبرزها مفهومي التوجیه واإلرشاد وجود فروق عدة بینإلى  )١٩٩٨( ویشیر سمارة ونمر

  .تأكید التوجیه على الجانب النظري بینما یؤكد اإلرشاد على الجانب العملي .١

  .شمولیة التوجیه لإلرشاد .٢

تمثـل  فالعملیة اإلرشادیة ،وجیه قبل عملیة اإلرشاد بل وتكون سببًا في التمهید لهاتأتي عملیة الت .٣

  التوجیه. عملیةالواجهة الختامیة ل

النفســیة  الــذي یقــدم خدماتــه بــین المرشــد یغلــب علــى عملیــة اإلرشــاد أنهــا تمثــل العالقــة الحادثــة .٤

عملیـة ، أمـا بین طرفین فقط دیةالذي یأتي إلیه طالبًا مساعدته، بمعنى أنها عملیة فر  والمسترشد

مسـاعدتهم فـي اكتشـاف قـدراتهم وتنظـیم خبـراتهم بغیـة ، كل األفـرادتناول التوجیه فمن شأنها أن ت

  لزیادة فاعلیتهم وٕانتاجیتهم ولوقایتهم من المشكالت.

، فقـطالخبـرة العملیـة  یمارسـهیكفـي لمـن  إذ ،ي عمومیتـه الجانـب اإلعالمـي غالًبـایمثل التوجیـه فـ .٥

  .وكفاءة مناسبة ا وتأهیًال أكادیمًیادقیقً  تخصًصاما تتطلب عملیة اإلرشاد بین
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 ةمجموعــتتضـمن  الواســع فهومهـابم التوجیـه واإلرشــاد) أن عملیــة ٢٠٠٠یــرى عقـل (وعلـى ذلـك 

لتحقیـق أهـداف التوافـق  وذلـك سـعی�ا ،لألفراد مـن خـالل بـرامج وقائیـة وٕانمائیـة وعالجیـةمقدمة الخدمات ال

  المجاالت.نتاجیة لألفراد في كافة جتماعي وزیادة الفاعلیة اإلالذاتي واال

  :ادــالتوجیه واإلرش اهیمـومف اتــتعریف

ــــا  ــــر بهــ ـــي مــ ــــالل مراحلــــــه التـــ ـــي مــــــن خــ ــــددت تعریفــــــات اإلرشــــــاد النفســـ ـــد تعــ ـــــهفلقـــ ـــــونولیام یعّرفـ   سـ

 E.G.Williamson)() "رشـد أمـین علـى نـوع فریـد مـن العالقـة اإلنسـانیة القصـیرة األمـد بـین م بأنه )١٩٣٩

قـــدر مـــن الخبـــرة فـــي مشـــكالت النمـــو اإلنســـاني وطـــرق حلهـــا، وبـــین عمیـــل یواجـــه صـــعوبات بعضـــها واضـــح 

  ).٢١٧: ٢٠١٥وبعضها غیر واضح، وذلك في طریق اكتسابه ضبط الذات وتوجیهها نحو النمو( بالن، 

عملیــة  التوجیــه واإلرشــاد النفســيمفــاده أن شــامل إلــى تعریــف  فقــد توصــل) ١٩٩٧( زهــرانأمــا 

واعیة مستمرة بنـاءة ومخططـة، تهـدف إلـى مسـاعدة وتشـجیع الفـرد لكـي یعـرف نفسـه ویفهـم ذاتـه ویـدرس 

، ویفهــم خبراتــه، ویحــدد مشــكالته وحاجاتــه، ویعــرف الفــرص وانفعالیــاً  واجتماعیــاً  وعقلیــاً  شخصــیته جســمیاً 

یحــدد اختیاراتــه ویتخــذ  المتاحــة لــه، وأن یســتخدم وینمــي إمكاناتــه بــذكاء وٕالــى أقصــى حــد مســتطاع، وأن

قراراتــه ویحــل مشــكالته فــي ضــوء معرفتــه ورغبتــه بنفســه، باإلضــافة إلــى التعلــیم والتــدریب الخــاص الــذي 

یحصـل علیــه عـن طریــق المرشـدین والمــربین والوالـدین، فــي مراكـز التوجیــه واإلرشـاد وفــي المـدارس وفــي 

حقیــق ذاتــه وتحقیــق الصــحة النفســیة تكفــل لــه ت ،األســرة، لكــي یصــل إلــى تحدیــد وتحقیــق أهــداف واضــحة

  ".وأسریاً  وزواجیاً  وتربویاً  والسعادة مع نفسه ومع اآلخرین في المجتمع، والتوفیق شخصیاً 

ــــیر ــنفس وتشـ ــــم الـــ ـــــه إلیـــــه )١٩٨١( APA الجمعیـــــة األمریكیـــــة لعلـ ــــي یقـــــدمها  بأن ــدمات التـ الخـــ

ســاني خــالل مراحــل نمــوه الســلوك اإلن وفــق مبــادئ وأســالیب دراســة ،علــم الــنفس اإلرشــادي اختصاصــیو

فــي تحقیــق التوافــق  یة المسترشــد واســتقاللهالمختلفــة، ویقــدمون خــدماتهم لتأكیــد الجانــب اإلیجــابي بشخصــ

لدى (المسترشد)، وبهدف اكتساب مهـارات جدیـدة تسـاعد علـى تحقیـق مطالـب النمـو والتوافـق مـع الحیـاة 

االت فـي المراحـل العمریـة المختلفـة، وفـي المجـ واكتساب قدرة اتخـاذ القـرار، ویقـدم اإلرشـاد لجمیـع األفـراد

  ).٢٣: ٢٠٠٠(الداهري، والعمل المختلفة واألسرة والمدرسة
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 المرشد بین والوعيذات تتصف بالمهنیة  تفاعلیة دینامیكیة عالقةبأنه  )٢٠٠٣( الزعبي ویعّرفه

 لجوانـب یـةالكل رتـهنظ خـالل مـن مهـاویفه یستبصـر ذاتـه كـي ؛بهـدف مسـاعدة المسترشـد والمسترشـد

واسـتخدام الحلـول  بنفسـه قراراتـه بدقـة واتخـاذ أهدافـه تحدیـد ومـن ثـم تمكنـه هـذه النظـرة مـنشخصـیته، 

كافیــّا فــي ســبیل  بمــا یحقــق لــه نمــوًا شخصــیًا ومهنیــا وتربویــا واجتماعیــا، الموضــوعیة فــي حــل مشــكالته

  .النفسیة والصحة التوافق تحقیق

 تقــوم علــى بنــاء األلفــة، بــین طــرفین عالقــة إرشــادیة فهــو یــراه بأنــه )٢٠٠٧(ســلهب  تعریــفأمــا 

ــد  رشــــد متخصــــصأحــــدهما م ذو خبــــرة ومهــــارات إرشــــادیة، واآلخــــر مسترشــــد، وذلــــك لمســــاعدة المسترشــ

حتــى ینخــرط فــي إمكاناتــه وقدراتــه وجوانــب شخصــیته اإلیجابیــة،  درجــة تمكنــه مــن معرفــةللوصــول إلــى 

  .الحیاتیةهة الصعوبات والمشكالت وقدرة عالیة في مجاب ،الحیاة بشكل إیجابي متزن

) أن التوجیــه واإلرشــاد عملیــة إنســانیة هادفــة ومخططــة، قائمــة بــین ٢٠٠٨ویــذكر أبــو یوســف (

طــرفین یمثـــل المرشــد دور القائـــد فیهــا، بینمـــا یمثــل المسترشـــد محــور العملیـــة اإلرشــادیة، وذلـــك فــي جـــو 

ـــتم التعـــرف فیـــه علـــى حالـــة المسترشـــد وٕامكانیاتـــه  ـــى مســـاعدته فـــي مهنـــي هـــادئ ی وقدراتـــه، والعمـــل عل

ــق والصـــحة اســـتغالل قدراتـــه وٕامكاناتـــه للـــتخلص مـــن  ـــة مـــن التوافـ مشـــكلته، وذلـــك بهـــدف الوصـــول لحال

  النفسیة لهذا المسترشد.

  ـي:النفس ائيـ/ األخصدـالمرش

ضمن نطاق الكادر المدرسـي،  النفسي المدرسي یعد ركنا أساسًیا ال شك أن المرشد/ األخصائي

علــى عاتقــه مســئولیتي التقیــیم والتقــویم النفســي للطلبــة، وعــالج حــاالت االنطــواء ومظــاهر الخجــل إذ تقــع 

  والسلوك العدواني وغیرها من الحاالت.

باســتطاعته التــأثیر علــى أفــراد ومجتمــع  المدرســي النفســي المرشــد ) إلــى أن٢٠١١(تشــیر شــّنیر 

أولیـاء و واإلداریـون  علمـونمال أیًضـافقط، فهنـاك  بةمع الطل ال یتعامل إذ أن المرشد البیئة التي تحیط به،

القـــدرة والمهـــارة فـــي التعامـــل مـــع امـــتالك كفایـــات منهـــا  یتطلـــب منـــه بالتـــالي فـــإن هـــذا التـــأثیرو  ،األمـــور

  المهنیة.والكفاءة  الفعالیة مرهون بما یمتلكه منوالنجاح في ذلك  مختلف هذه الفئات،
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ن مهـــام األخصـــائي النفســي المدرســـي فـــي أي نظـــام لقــد أصـــبح اإلرشـــاد النفســي جـــزًءا رئیًســـا مــ

  ).٣: ٢٠٠٨(الدسوقي،  تربوي یرید لنفسه االستمراریة والبقاء

 وباالطالع على دلیل أدوار األخصائي النفسي المدرسـي فـي االتصـال الفعـال الصـادر بمقاطعـة

Baltimore County, Maryland, 2006) معیـة تحـت شـراكة المجتال)، فإننا نجـده یركـز علـى أهمیـة

والكـــادر المدرســـي مســـاعدة الطـــالب مـــع المدرســـي والبیئـــة المحیطـــة بـــه، بهـــدف مـــع المجت مظلـــة الحـــوار

جمـع و تقیـیم كمـا یركـز علـى جانـب ال ،التعلم والسـلوكبـ مشكالت الطلبة الخاصةعلى حل  وأولیاء األمور

 تخطــیط التــدخلإلــى  ، إضــافةً لیــةعاأكثــر ف لیصــبحوا لتمكــین دعــم الطــالب حولهمــا،وتفســیر المعلومــات 

  الموّجه وغیر الموّجه.

ـــن الطلبــــة، ي المدرســــيالنفســــ ویــــرى الباحــــث أن األخصــــائي ـــًا مـ ــون قریبـ ـــي أن یكــ ــــا ینبغـ  متاخًم

وكـــل مـــا  غیـــابهم وحضـــورهمالحـــظ نســبة كمـــا یُ  ،لســـلوكیاتهمًا ومراقبــًا لهـــم متابعـــلتطــوراتهم النفســـجمیة، و 

 ،منهـا ةو حلهـا والوقایـأ ة مـاالكشـف عـن مشـكل يفـتساعده  -ضمن أدواره ومهامه  –سالیب أیمكن من 

ة، لمشــكالتهم المدرســی ةالمســببة ســباب الحقیقیــالقــدرة علــى تحلیــل مشــاكلهم ومعرفــة األإضــافة التصــافه ب

ــد مـــن أن و  ــتطیع التواصـــل مـــع هـــذه المشـــكالت، ســـالیب لحـــل األالمهـــارات و یمتلـــك العدیـ ـــاء أكمـــا یسـ ولی

 عبئــاً یظهــر فإنــه بــذا  ،عــن العمــل و متكاســالً أ ،غیــر نشــیط شــداألخصــائي/ المر عنــدما یكــون ، فمــوراأل

لدیــه  فــي التعامــل مــع الطلبــة، فاألخصــائي/ المرشــد النفســي إدارة المدرســة والهیئــة التدریســیةعلــى  ثقــیالً 

ــه، تســاعده علــى معالجــة والتــي مــن شــأنها أن  اطــالع ودرایــة بالمهــارات الالزمــة لممارســة إجــراءات عمل

ــم المتمثــــل بشـــكل  ،-أحیانـــاً  -ســــهولةبالمشـــكالت  ـــة و  ةكبــــر نحـــو المــــادأبخــــالف دور المعلـ  طــــرقالعلمی

  .توصیلها للطالب

ــث أن علـــى األخصـــائي/ المرشـــد النفســـي الســـعي نحـــو  ــوط بهـــا، یـــرى الباحـ ونتیجـــة ألدواره المنـ

یعهم تكوین اتجاهات إیجابیة لدى الطلبة، وتفعیل ثقافة الحـوار وتنمیـة ملكـة التفكیـر السـلیم لـدیهم، وتشـج

علـى المشـاركة فـي إبـداء الــرأي وقبـول الـرأي اآلخـر، لبنـاء شخصــیة مفكـرة قـادرة علـى التفكیـر اإلیجــابي، 

ــوق كــــل اعتبــــار، واحتــــرام  ــوطن فـ ــع مصــــلحة الــ واتقـــاء ومجابهــــة الظــــروف الشخصــــیة والمحیطـــة، ووضــ
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ثقافــة الجانــب مقدســاته ومؤسســاته وأمنــه وأنظمتــه، وحمایــة مقدراتــه، وتقــدیر الكفــاءات الوطنیــة، وغــرس 

التطـوعي، وربـط األنشـطة المدرسـیة باألحـداث والمناسـبات، والتهیئـة االسـتباقیة والوقائیـة للطلبـة ألخطـار 

  التعامل مع شبكات التواصل الحدیثة باختالفها وتنوعها.

  :يـاد النفســداف اإلرشـــأه

هـــا مـــن خـــالل هنالــك العدیـــد مـــن األهــداف التـــي یعمـــل المرشــد/ األخصـــائي النفســـي علــى تحقیق

  العملیة اإلرشادیة، ومن هذه األهداف ما یلي:

  :ذاتـة الــرفـــمع -

) إلى أن كـل برنـامج إرشـادي یهـدف فـي مجملـه إلـى مسـاعدة المسترشـد ٢٠١٥( یشیر العاسمي

لفـتح آفـاق التغیـر اإلیجـابي وحملهـا  كها بموضوعیة ومن دون تحیز، سعًیااإدر من ثم ، و في فهم ذاته أوالً 

  .بشجاعة ساعده في مواجهة نقاط الضعفلت علیه

  :ذاتــق الــتحقی -

یجـــابي اإلمفهـــوم غـــرس التنمیـــة و إلـــى یرمـــي اإلرشـــاد فـــي فحـــواه ) إلـــى أن ١٩٩١یشـــیر ســـمارة (

تطــابق عـن  فـي التعبیـر الموجـب فـي شخصـیته، ویـرتبط مفهومهـاالـذات هـي حجـر الزاویـة إذ أن للـذات، 

هــو المحــدد ، خاصــة وٕان هــذا المفهـوم التــي یطمــح إلیهـا المثالیـةاقعیــة مـع مفهــوم الــذات مفهـوم الــذات الو 

عـن المـتالك مفهـوم إیجـابي وواقعـي  یسـعىوعلیه فإنه ینبغـي علـى المرشـد النفسـي أن  الرئیسي للسلوك،

  ة المسترشد على تحقیقه لذاته.حتى یتمكن من مساعد، وذلك أیًضا ذاته

ـــذات فـــي أعلـــى هـــرم الحاجـــات اإلنســـانی ــویاء، وال یمكـــن یـــأتي تحقیـــق ال ــدى كـــل البشـــر األسـ ة لـ

الوصــول إلیــه إال بعــد أن یكــون الفــرد قــد حقــق أو أشــبع بعــض الحاجــات األساســیة لبقائــه، مثــل حاجتــه 

للطعــام والشــراب والملــبس والمســكن والجــنس واألمــن والســالمة والحــب والتقــدیر واالحتــرام واالنتمــاء إلــى 

ألساســیة یبــدأ الفــرد فــي تكــوین هویــة ناجحــة عــن ذاتــه د تحقیــق هــذه المتطلبــات انــأســرته ومجتمعــه، فع

ویرغب في أن یحتل مكانة اجتماعیة ومهنیة الئقة به یحقق من خاللها سعادته، واإلرشـاد النفسـي یعمـل 
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جاهــدًا إلــى تنمیــة مفهــوم الــذات الموجــب لــدى الفــرد، بمعنــى أن یتطــابق مفهــوم الــذات الواقعیــة لدیــه مــع 

  ).٢٠: ١٩٩٩عبدالهادي والعزة، ( .صورته عن ذاتهمفهوم الذات المثالیة ومع 

  :ةـة النفسیـق الصحـیـتحق -

مـن سـعادة الفـرد إن الهـدف العـام لإلرشـاد النفسـي هـو تحقیـق ) ٢٠٠١یذكر الزبادي والخطیب (

لحـل مشـكالت المسترشـد،  أوًال، فتحقیـق الصـحة النفسـیة هـو بمثابـة الرؤیـةالصـحة النفسـیة خالل تحقیق 

المشـكالت هـذه أسـباب لـى حـل مشـكالته بنفسـه، متضـمنًا فـي البدایـة أهمیـة تشـخیص ته عوذلك بمساعد

  من ثم القضاء على هذه المسببات واألعراض والتخلص منها.وأعراضها و 

تحقیـق الصـحة النفسـیة  السعي نحوتوظیف سبل ) أنه من األهمیة بمكان ٢٠٠٥ویرى سعفان (

یتـأتى ذلـك مـن خـالل لطالـب، و الشـعور والالشـعور لـدى ایجابیة من خالل خفض الصـراع بـین دوافـع اإل

  .تدریبه على إشباع حاجاته بالطرق الصحیحة

  :وكـالسل رـییـل تغـیـتسه -

یهدف اإلرشاد النفسي إلى مساعدة المسترشد على تغییر سلوكه وهذا مـن شـأنه أن یجعلـه أكثـر 

  ).٢١: ٢٠٠٣الضامن، ( إنتاجیة، قانعًا بحیاته ومستقبله

یحــدث تغییــرًا فــي الســلوك اإلنســاني مــن شــأنه أن أن اإلرشــاد النفســي  )١٩٨٥(صــالح ویضـیف 

ســمیًا إلــى األحســن عنــد المسترشــد، فاإلرشــاد هنــا یقــوم علــى االهتمــام بالمسترشــد مــن جمیــع النــواحي، ج

، والتــي بواســطتها نســتطیع أن نكشــف عــن حاجــات الفــرد وقدراتــه ومهاراتــه وٕامكانیاتــه وعقلیــًا واجتماعیــاً 

  ورغباته، وبالتالي نتعرف على مشاكله ونساعده على حل هذه المشاكل.

  :دـدى المسترشـرار لــاذ القـتحسین اتخ -

فكــل ، یعــد شــیئًا أساســیًا فــي عملیــة اإلرشــاد النفســياتخــاذ القــرار  ) إلــى أن١٩٨٥صــالح (یشــیر 

ضـوع مو شـأن ب اتـهذ قرار مسـاعدة الفـرد علـى اتخـاعملیة إجرائیـة مـن عملیـات اإلرشـاد تهـدف فـي فحواهـا ل

ولنفسـه، والجانـب االسـتباقي  عن اتخاذ القرار المناسب بنفسه ذلك حینما یكون عاجًزامهم بالنسبة إلیه، و 

یصـل المسترشـد لتحقیـق الـتعلم أن یعرف كیف ولماذا اتخذ هذا القرار لنفسه، ففي هذه الحالـة  یحتم علیه
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ٕامكانیاتــه و  عــن نفســه وقدراتــه وذلــك عنــدما یستبصـرة، باسـتنتاجات تقریبیــ والخــروجقــدیرات الت فـي إعطــاء

  .في مجابهة مشكالته الشيء الكثیر

الفرد فـي الحصـول علـى معلومـات  من شأنه مساعدةعلى أن اإلرشاد  )٢٠٠٣ویؤكد الضامن (

مـا یسـاعده علـى فهـم قدراتـه ة تجاه ما یجده ویحـاذره مـن مشـكالت، مالمناسب اتتساعده على اتخاذ القرار 

  اماته باإلضافة إلى معرفة اتجاهاته التي تؤثر على خیاراته وقراراته.واهتم

  :دـیة للمسترشـات االجتماعـالقـتحسین الع -

ــــات االجتماعیـــــة  ــــوین العالقـ ــــإن تكـ ــــذا فـ ـــى العزلـــــة، لـ ــل علــ ــــانیة بطبیعتهـــــا لـــــم ُتجبـــ ـــرة اإلنسـ الفطــ

ة لكــل فــرد، فكلنــا بحاجــة واســتقطابها والعــیش ضــمن إطارهــا جــزء مــن منظومــة الحیــاة االجتماعیــة النفســی

للتفاعــل مــع اآلخــرین ونــؤثر ونتــأثر بمــا یحــیط بنــا، لــذا فإننــا بحاجــة لتحســین عالقاتنــا مــع ذاتنــا أوًال ومــع 

  من هم حولنا بالمقام الثاني.

تفاعـــل عبـــارة عـــن مـــن حیاتنـــا هـــو  اكبیـــرً  ن جـــزًءا) فـــي هـــذا الصـــدد بـــأ٢٠٠٣ویشـــیر الضـــامن (

علــى المرشــد فــإن جــه الــبعض مشــكلة مــا فــي توظیــف هــذا التفاعــل، وعنــدما یوااجتمــاعي مــع اآلخــرین، 

اآلخرین، سواء كان ذلك علـى نطـاق تفاعـل هؤالء تحسین عالقته االجتماعیة مع  مساعدة المسترشد في

  .وبیئته ومجتمعه الفرد مع زمالئه أو مع أسرته

  :دـدرات المسترشــة قـتنمی -

فإنـه بـذا  ،بناء شخصیة قویة ومـؤثرة لـدى الفـردل عندما یسعى اإلرشاد) أنه ١٩٨٥یذكر صالح (

لصـــحة النفســـیة ا ذات عالقـــة وطیـــدة بـــین یحقـــق أســـمى غایـــات اإلرشـــاد النفســـي، فبنـــاء شخصـــیة حـــادة

  التي یصبو إلیها. یعتبران هدفین أساسیین من أهداف اإلرشاد النفسي وتغییر السلوك

رى أن اإلرشـاد ال ینمـي قـدرات كما أن هناك وجهات نظر مختلفة حـول هـذا الهـدف، فـالبعض یـ

المسترشــد مــن خــالل إعطائــه الفرصــة لــتعلم الطــرق التــي تمكنــه مــن اســتخدام قدراتــه واهتماماتــه بالشــكل 

األكبــر، والــبعض اآلخــر یــرى أن الهـــدف هــو تحســین فاعلیــة الفــرد مـــن خــالل إعطائــه الحریــة الممكنـــة 

مـن خـالل مسـاعدة الفـرد علـى السـیطرة علـى ضمن التحدیات الذاتیة والتـي یفرضـها المجتمـع علـى الفـرد 
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البیئـة، وعلـى االسـتجابات التـي تثـار مــن قبـل محیطـه، لـذا فـإن المرشــد یسـاعد المسترشـد فـي تعلـم كیفیــة 

  ).٢٣: ٢٠٠٣التغلب على المشكالت التي تواجهه (الضامن، 

  :قــق التوافــتحقی -

ــیط، ) أن التوافـــق یتســـم بمرادفـــات عـــدة منهـــا ال١٩٨٥ویـــرى زهـــران ( تكیـــف والمواءمـــة مـــع المحـ

كما یشـیر إلـى حاجـات الفـرد ومواجهـة متطلبـات البیئـة بكـل اقتـدار ل اً إشـباع تكیف بین الفرد وبیئتـه یتطلـب

ــم المجــــاالت التــــي یتحقــــق مـــن خاللهــــا ــويو  تحقیــــق التوافـــق الشخصــــيوهــــي  أهـ والتوافــــق  المهنــــيو  التربــ

 وقیمـه ومعـاییره، ومسـاعدته ى فهمـه لمجتمعـه، واألخیـر هـذا یـتم مـن خـالل مسـاعدة الفـرد علـاالجتماعي

  .جتماعيعلى التفاعل مع اآلخرین وتقبله ألي تغیر ا

  :ةـة التربویـن العملیـتحسی -

ــمن  تحســــین العملیــــة التربویــــة أحــــد أهــــم أهــــداف االرشــــاد، ن) أ٢٠٠٠یــــرى عقــــل ( والــــذي یتضــ

تشخیصـه لمـواطن اهاتـه، و مسـاعدة الطالـب فـي التعـرف علـى خصـائص نفسـه، وفهـم قدراتـه ومیولـه واتج

واإلنمائیــة أوًال تقــدیم الخـدمات اإلرشـادیة الوقائیـة اإلمكانــات والطـرق المتاحـة، وعبـر  قوتـه وضـعفه، عبـر

، كمســاعدته بــأبرز طــرق االســـتذكار رفــع تحصــیله الدراســيالنتاجیــة فــي التــي تحقــق الفاعلیــة والكفایــة ا

كطریـق للتقــدم  وأهمیـة اكتســاب مهـارات الــتعلمت، واسـتثمار وقــت الفـراغ، ومواجهــة اإلحباطـات والمشــكال

  .تحمل المسؤولیة والدور الفاعل في المجتمعإضافًة لواالرتقاء، 

  :ردــة الفـین بیئـتحس -

لكـل فــرد دوره فـي بیئتــه، فـإذا مــا تخلــى عـن تــأثره وتـأثیره فــي البیئــة المحیطـة، فــإن ذلـك كفیــل بانعــدام 

  ضفي على الفرد أمنًا نفسیًا مما یساعده في النمو المتكامل لشخصیته.تحسین تلك البیئة، فاستقرار البیئة ی

ــرام الفـــرد كشخصـــیة فـــي حـــد ذاتـــه، وتحقیـــق الحریـــة إن  تحقیـــق جـــو نفســـي صـــحي یضـــمن احتـ

. واألمــان واالرتیــاح لــه لنمــو شخصــیته النمــو المتــوازن والمتكامــل فــي المجتمــع الــذي یعمــل أو یعــیش فیــه

  ).٣٩: ٢٠١٥بالن، (
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  :نفسيتوجیه واإلرشاد اللل المرحلة الثانویة ةبحاجة طل

ي فــفضــمن المجتمــع العمــاني، شــریحة كبیــرة فئــة الشــباب تمثــل  إلــى أن) ٢٠١٥یشــیر البحــري (

%) مـــن إجمـــالي العمـــانیین حســـب إحصـــائیة المركـــز ٢٢یوجـــد مـــا نســـبته ( ســـنة ٢٤-١٥الفئـــة العمریـــة 

ماســـة لمالمســـة حاجاتهـــا التـــي تـــرتبط جـــة هـــذه الفئـــة بحاف م، وبالتـــالي٢٠١٣الـــوطني لإلحصـــاء مـــارس 

الحاجـــات االقتصـــادیة واالجتماعیـــة والثقافیـــة و  بمشـــكالت الشـــباب ضـــمن هـــذه الفئـــة العمریـــة، كحاجـــاتهم

  .النفسي لإلرشادلدیهم  النفسیة

أهـم بــرامج التربیــة مــن  كعملیــة برامجیــة فنیـة تعــد نفسـيالتوجیــه واإلرشــاد ال وممـا ال ریــب فیـه أن

فعــن طریقـه تصــقل ، وجیـه واإلرشــاد جـزء ال یتجـزأ مــن منظومـة العملیــات التربویـة والتعلیمیـةفالت، والتعلـیم

إن لعملیـة التوجیـه التـي قـد تعترضـه، والسـلوكیات عن طریقـه تـتم وقایتـه مـن المشـاكل و  شخصیة الطالب

ـــي  ــورات ، ومعالجــــة لطلبــــةتعزیــــز االتجاهــــات الصـــــحیحة لواإلرشــــاد دور مهــــم فـ ــــركهم مــــن تصـــ ـــا یعت مـ

ــایته موٕارشـــاده ممـــن خـــالل تـــوجیهه ، وذلـــكســـلبیةجاهـــات اتو  ــن االنحرافـــات الفكریـــة والســـلوكیة  موحمـ مـ

  واالحترام المتبادل.واالستقرار األمن  كتنفهتربوي یمدرسي  مجتمعمتوسمین خلق لقیة، والخُ 

 فـي تعزیـز الحاجـة للتوجیـه واإلرشـاد اهاًمـ اكر التربوي في العصر الحدیث دورً كما أن لتطور الف

الطالبي في المدرسة، فالنظرة الفلسفیة التي تتبناها العملیة التربویة من حیث تركیزها على الطالب بدرجة 

، أتاحت الفرصة للتوجیه واإلرشاد الطالبـي لكـي یسـهم لدراسیة التي تقدم له في المدرسةأكبر من المادة ا

، وبالتــالي أصــبح لبرامجــه وخدماتــه بفعالیـة فــي دعــم وتعزیــز توافــق الطالــب النفســي والفكــري واالجتمــاعي

نـــاًء متكـــامًال فـــي جمیـــع جوانبهـــا مكانـــة هامـــة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة مـــن أجـــل بنـــاء شخصـــیة الطالـــب ب

نفســي الشخصــیة واالجتماعیــة والتربویــة والمهنیــة والفكریــة) بدرجــة تــدعم تأكیــده لذاتــه، وتعــزز توافقــه ال(

  ).٢٦-٢٥: ٢٠١٢المحمادي، ( خریناإلنسانیة مع اآل ، وتوثق عالقاتهوالفكري مع نفسه ومع مجتمعه

علـى التحصـیل ولـم یعـد یركـز كر أن التعلـیم قـد تطـور حیـث یـذ )٢٠٠٦وهذا مـا یؤكـده الرشـید (

فــي ظــل إلــى االهتمــام بشخصــیة الطالــب ككــل فــي جمیــع جوانبهــا، فحســب، بــل تعــداه  للطلبــة الدراســي
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م ضـرورة التوجیـه نحـو ممـا یـدع ،وصـعوبة حلهـا أحیانـاً  انتشار المشكالت السلوكیة بین الطلبة بالمدارس

  تفعیل أدوار القائمین على الخدمات اإلرشادیة بالمؤسسات التربویة.

ـــة الثانویـــة ٢٠٠٨( وفـــي دراســـة أجرتهـــا أمینـــة رزق ) لمعرفـــة الحاجـــات اإلرشـــادیة لطلبـــة المرحل

دیــدة ومتنوعــة فــي الت عمشــك اتضــحت وتركــزت معانــاة الطلبــة ضــمنالتــي یعــانون منهــا، والمشــكالت 

الصـحي  ینالمجـالمن ثـم والمجال االجتماعي، و ي والمجال األسر  فعالي والشخصياالنو  المجال الدراسي

  .جة ماسة لخدمات التوجیه واإلرشادبحا الطلبة والبیئي، وأن

بحاجـــة كبیـــرة إلــى خـــدمات وبــرامج التوجیـــه واإلرشــاد أكثـــر مـــن  لبــة المرحلـــة الثانویــةلــذا فـــإن ط

، حیــث أنهــم یحتــاجون إلــى بــرامج خاصــة تســاعدهم فــي تحقیــق متطلبــات هــذه المرحلــة، وٕاشــباع غیــرهم

، وتسـاعدهم فـي مواجهـة مشـكالتهم الجنسـیة واالنفعالیـة ة واالجتماعیـة والفكریـة المتیقظـةالحاجات النفسی

وتـوقعهم فـي واألسریة والفكریة والمدرسیة وغیرها من المشكالت التي قد تسبب في إعاقة نمـوهم السـوي، 

ـــق القلـــق والتـــوتر واإلحبـــاط واالضـــطرابات النفســـیة، ممـــا قـــد یجعلهـــم عرضـــه لالنقیـــاد بســـهولة فـــي  مزال

  ).٢٧: ٢٠١٢المحمادي، ( االنحراف أو الفكر المتطرف

بسـبب  نفسـيامج التوجیه واإلرشاد البر  إلى المرحلة الثانویةطلبة  حاجة )٢٠٠٥( زهرانوقد أكد 

هم إلـى مسـاعدة فـي تحقیـق مطـالبوهي مرحلة انتقـال حرجـة وطفـرة نمـو تحتـاج  ،بمرحلة المراهقة مرورهم

  .نها الحاجة إلى التوجیه واإلرشادوم ،النفسیة واالجتماعیة همحاجاتوٕاشباع 

كمـا أن الطـالب فـي هـذه المرحلــة یواجهـون الكثیـر مـن األفكــار المتصـارعة التـي أصـبحت ســمة 

زو فكــري متعمــد، بقصــد تشــویه أفكــارهم، بعــد غــ، و تعــددةلحــدیث، ویمــرون بعقبــات ممـن ســمات العصــر ا

ــا المغرضــة التــي  أن انفتحــت أمــامهم مصــادر المعرفــة، وتكــاثرت علــیهم اآلراء المتباینــة، واألفكــار والنوای

مــا یبــث عبــر ، عــن طریــق عنــه، ونصــبت لهــم الشــباك بطــرق شــتى یــراد بهــا تشــكیكهم بــدینهم وانحــرافهم

ـــذا یجـــب االســـتعداد لمواجهتهـــا مـــن أجـــل حمـــایتهم وتحصـــین عنكبوتیـــةالشـــبكة الو  القنـــوات الفضـــائیة، ، ل

فــي التصــدي والقــدرة عقـولهم مــن تلــك األفكـار، وتنقیــة أفكــارهم مــن تلـك التیــارات، وتكــوین المناعــة لـدیهم 

  .)٩٧ :٢٠٠٦الزهراني،( على المجابهة
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أضــحت  نفســيلاد االحاجــة لبــرامج وخــدمات التوجیــه واإلرشــن ) إلــى أ٢٠١٢ویشــیر المحمــادي (

المرحلـة  بسـبب حساسـیة، لهـا السـابقةالتعلیمیـة شد منها في المراحـل أ مرحلة ما بعد التعلیم األساسيفي 

یحتـاجون ، توجهـاتهم المسـتقبلیةتحدیـد تتسـم ب، و إذ أنها مرحلة تتبلـور فیهـا أفكـارهمالتي یمر بها طالبها، 

ـــم ــــر عــــن ذاتهـ ـــا للتعبی ــــواء تصــــوراتهم، فیهـ ـــريم نحــــو واألخــــذ بیــــده، واحت ـــق  تحقیــــق التــــوازن الفكـ والتوافـ

 مواالســتقرار النفســي، وتعزیــز االتجاهــات الصــحیحة، ومعالجــة االتجاهــات الســلبیة، وحمــایته الجتمــاعيا

  من االنحراف الفكري.

ن للتیارات الفكریة المتعددة التـي تحـیط بـالطالب فـي هـذه المرحلـة دور كبیـر فـي زیـادة الحاجـة إ

 اصـوابً یرونـه حـول مـا  تـزاحم األفكـار فـي عقـولهمبسـبب وبرامجه،  النفسي لطالبيإلى التوجیه واإلرشاد ا

 نفسـي فكــري، وهنــا یــأتيصــراع للعــیش فــي ممــا قــد یجعلهــم عرضـة ینبغـي اتباعــه، أو خطــًأ یلــزم تجنبـه، 

دور التوجیه واإلرشاد الطالبي ببرامجه وخدماته، لیسهم في مسـاعدتهم علـى حـل هـذه الصـراعات بطـرق 

وي الســلیم، التیــارات الفكریـة المنحرفــة، ویعــزز لـدیهم الفكــر الســ ویجنـبهم تبعیــةمخططــة ومنظمــة، تربویـة 

  یكونوا أعضاء فاعلین في بناء مجتمعهم.لسالمیة والمثل العلیا، والتعالیم اإلاألصیلة القیم و 

  :الوقایة النفسیة في برامج التوجیه واإلرشاد

ینبغـي المدرسـة بـرامج اإلرشـاد الوقـائي النفسـي ب ) إلـى أن٢٠٠٧( والصـافي ردبـو یشیر كـّل مـن 

ـــی�ا ــدمات  ، وأن تشــــمل فــــي طیاتهــــاأن تشــــمل خطًطــــا منظمــــة وموجهــــة إرشــــادی�ا ونفسـ مجموعــــة مــــن الخــ

، النفعــالي والصــحي والنفســي والفكــريالتوجیــه األكــادیمي والمهنــي واالجتمــاعي واكالتوجیهیــة واإلرشــادیة 

ئــة التكیــف مــع البی فــي تقبــل ذاتهــم واستبصــارهم بهــا ومــن ثــم بــةطلمســاعدة الجمیعهــا إلــى  تصــبّ والتــي 

ــــة، وتزویــــد ــیة والمحلی ـــارات والخبــــرات التــــي تجعلهــــهم المدرســ ـــعوبات ین ادر قــــ مبالمهـ ــــى مواجهــــة الصـ عل

  .مالتعلیمیة والسلوكیة التي قد تواجهه

أسس  ىمبني علو  ،منظمو برنامج مخطط إن العمل على الوقایة النفسیة بالمدارس یتطلب إعداد 

  ، ســواء كــان برنامجــًا وقائیــًا فردیــًا أو جماعیــاً  رشــادیة المباشــرة وغیــر المباشــرةعلمیــة لتقــدیم الخــدمات اإل

وال ضــیر مـــن تـــدریب الطلبـــة علـــى المهـــارات النفســیة الوقائیـــة، فـــالقراءة حـــول المراهقـــة مـــثًال ومـــراجعتهم 
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هم لـه بالتوعیـة النفسـیة یعـد أنموذجـًا واستشارتهم لألخصائي النفسي قبل وقوعهم فـي المشـكالت ومشـاركت

بهــدف تحقیـق توافــق نفسـي یستشــعره كـل طالــب ضـمن الممارســات یكتســبونه، وذلـك  لهـم اسـتباقیًا ووقائیــاً 

النفسیة المهاریة التي یتعرضون لها في مقابالتهم اإلرشادیة، كتكـوین األلفـة وعكـس المشـاعر والتعـاطف 

  دارس.معهم من قبل األخصائیین النفسیین بالم

بث روح التعاون والعمل التطوعي وغرس أواصـر المـودة بـین الطلبـة وزمالئهـم یشـكل فإن كذلك 

ـــدیني والـــوطني لـــیالمس  ـــب ال ــیًا مـــن شـــأنه رفـــع أطـــر الوقایـــة النفســـیة، إضـــافة لتوظیـــف الجان رافـــدًا نفسـ

تـالي الوب ،فسـيشعورهم وخلجاتهم في قالب وجداني ینمي لدیهم الحس الوطني نفسـیًا والشـعور بـاألمن الن

  تحقیق الوقایة النفسیة المتوخاة وعائدها المنشود.

  :الوقایة االجتماعیة في برامج التوجیه واإلرشاد النفسي

ـــة االجتماعیـــة األخـــرى، و موقعـــًا مهمـــًا المؤسســـات التعلیمیـــة  تحتـــل التـــي ضـــمن مؤسســـات الدول

والتـــي لـــم تعــد األســـرة تتبناهـــا تعلیمیــة لاتربویـــة و ال هـــالتلبیــة حاجاتســـعیًا لجــأت إلیهـــا المجتمعــات الحدیثـــة 

 ،تمــارس بطریــق مباشــرة وغیــر مباشــرة الوقایــة االجتماعیــة كســابق العهــد، فأضــحت المــدارس مؤسســات

الجسـمي  مـع تحقیقهـا للنمـو ،العلم والمعرفـة فـي شـتى العلـوم صنوفوذلك عبر ما یتلقاه الطلبة فیها من 

التنشــئة وتنشــئته اإلعــداد االجتمـاعي الســلیم عـداد الفــرد ه إوالعقلـي واالنفعــالي واالجتمــاعي، ممـا مــن شــأن

  .االجتماعیة لیكون مواطنًا جاهزًا لالنخراط االجتماعي

ــم  ــئولیة االجتماعیــــة، ومحاولــــة فهــ ـــا یظهــــر لــــدى المراهــــق فــــي هــــذه المرحلــــة الشــــعور بالمســ كمـ

مالء والتشــاور معهـــم، ومناقشــة المشــكالت االجتماعیــة والسیاســیة والمشــكالت العامــة، والتعــاون مــع الــز 

ماعیــة واحتــرام آرائهــم والمحافظــة علــى ســمعة الجماعــة وبــذل الجهــد فــي ســبیلهم واحتــرام الواجبــات االجت

  .)٣٨٦ :٢٠٠٤زهران، (

ـــور نفســــه بممارســــة دوره االجتمــــاعي ــــة یریــــد أي یبلـ ــــام كمــــا أن المراهــــق فــــي هــــذه المرحل ، والقی

  .)٣٠: ٢٠٠١النغیمشي، ( بالمسئولیة االجتماعیة
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والرغبـة فـي  یمیـل إلـى النقـد) أن الطالب ضمن الوقایة االجتماعیة قـد ٢٠٠٢( كما یرى الدویش

لیقي نفسه مستقبًال مـن توقعـات صـورها لـه ذهنـه، ولكنـه إن لـم یحسـن هـذا الـدور  اإلصالح االجتماعي،

ون دراســة دإذ أن مـا بنـاه مــن تصـورات هـي نتـاج األمــور بطریقـة الطفـرة،  یـاتمجر  الوقـائي سـتتغیر لدیـه

  ر.أو تدرج وأناة كما یفعل الكبا

  :رات النظریة في اإلرشاد النفسيالتصو 

تـدریب ویحتـاج المرشـد النفسـي إلـى دراسـة رصـینة و  ،رشاد النفسي یقوم على أسـس علمیـةإن اإل

بح أحـد فـروع علـم هـذا یشـیر إلـى أن اإلرشـاد النفسـي أصـو  ،في مراكز اإلرشاد النفسي والعیادات النفسـیة

وفـي  ،علیهـا فـي فهـم الطبیعـة اإلنسـانیة ولكل نظریة في علم النفس أسس معینـة یعتمـد ،التطبیقیة النفس

  .)٨٩:٢٠٠٠،(الداهريبرنامج اإلرشادي وتنفیذه وتقویمه ضوء ذلك یتم تخطیط ال

إذًا النظریــة بنــاء فكــري، یهــدف إلــى الكشــف عــن العالقــات المختلفــة بــین التغیــرات، كمــا تهــدف 

  .)٨٩:٢٠٠٠(الداهري،والتي تعتبر من أهم وظائف العلم تي الضبط و التنبؤ، إلى تعزیز وظیف

یعـرض لمحـة عـن اد والعالج النفسي، فـإن الباحـث یرتئـي أن نظریات اإلرشألهمیة وتنوع  نظًراو 

  النظریة السلوكیة ونظریة الذات.على الترتیب  وهي ،المتعلقة بالدراسة أهم هذه النظریات

 ة:ـیـة السلوكــالنظری   .١

، لفرویــد كـرد فعـل لنظریــة التحلیـل النفسـي جـاءت النظریـة الســلوكیة) أن ٢٠٠٣یـذكر الضـامن (

وأنهـا نظریـة مختلفـة فـي توجهاتهـا عـن سـابقاتها مـن  م،1960م، وأوائل عام 1950ویعود ذلك إلى العام 

الــتعلم  یًضــاأاعتمــدت علــى تطبیــق المبــادئ األساســیة لإلشــراط الكالســیكي، و ، إذ أنهــا األخــرى النظریــات

، الوالیـــات المتحـــدةالســـلوكي إلـــى العـــالج لمشـــكالت الســـلوكیة، وترجـــع بـــدایات اإلجرائـــي فـــي معالجتهـــا ل

  م.1950عام وبریطانیا  وٕافریقیا الجنوبیة،

حیــث  ال یــزال مســتمرًا،إال أنــه  ،الرغم مــن معارضــة أصــحاب المدرســة التحلیلیــة لهــذا المــنهجوبــ

  أكثر فاعلیة من العالج التحلیلي التقلیدي. أن اإلشراط السلوكيیؤكد أنصاره 
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ـــذكر ــب ویـ نظریــــة المثیـــــر ب یطلـــــق علیهــــاهــــي مــــا ) أن هـــــذه النظریــــة ٢٠٠١( الزبــــادي والخطیــ

الهتمــام الرئیسـي لهــذه النظریـة یتجلــى فـي الســلوك مختصـرًا فــي اإلجابــة واالسـتجابة، أو نظریــة الـتعلم، وا

  م؟ وكیف یتغیر؟علّ عما یلي: كیف ی

ـــحاب ا ـــلم أصـ ـــرد دوافـــــع یسـ ـــب، وأن لــــدى الفـ ـــأن ســـــلوك اإلنســــان مــــتعلم ومكتســ ـــلوكیة بـ لنظریـــــة السـ

فســیولوجیة وهــذه الــدوافع هــي األصــل فــي الســلوك اإلنســاني، وعــن طریــق الــتعلم یكتســب الفــرد دوافــع جدیــدة 

لــى تقـوم علــى أن الــدوافع الفسـیولوجیة وتســمى بالــدوافع الثانویـة، وهــذه الــدوافع هـي التــي توجــه الفـرد للوصــول إ

أهداف تشبع الحاجات المختلفة، ویتكون لـدى الفـرد نتیجـة الخبـرة منبهـات أو عالمـات تسـتثیر لدیـه االسـتجابة 

  ).١٠٦: ٢٠٠٠ الداهري،(السابقة  التي تحقق الهدف، ویمیز هذا الفرد بین هذه المنبهات في ضوء خبراته

وطـــرق راســـة اإلنســـان أن نظریـــة بهـــذه التوجهـــات تتضـــمن د )١٩٩٩ادي والعـــزة (عبـــد الهـــویضـــیف 

إذ أن مـا یمیـز هـذه النظریـة مـن خـالل بـرامج تعـدیل السـلوك، ویبـرز هـذا  عنـد الحاجـة لـذلك،تعدیله أو تغییـره 

  والجوهري الذي یقف من ورائه. ، وٕاغفالها تعدیل السبب العمیقبالسلوك الظاهري وتعدیله اهتمامها

الجتمـــاعي، والتـــي شـــملت اإلشـــراط نظریتـــه فـــي الـــتعلم ا طـــور ألبـــرت بانـــدورا م1960وفـــي عـــام 

وفـي خـالل  الجانـب الـذهني فـي العـالج السـلوكي،الكالسـیكي واإلجرائـي والـتعلم بالمالحظـة، وركـز علـى 

وفـي بـرز فـي هـذا الجانـب علمـاء أمثـال ألبـرت ألـیس و أیـرون بیـك، الستینات نما العالج الـذهني، حیـث 

ــنفم تطــور العــالج الســلوكي وأصــبح عنصــرًا فـــاعالً 1970عــام  س، والتربیــة والخدمـــة  ومــؤثرًا فــي علــم ال

  ).١٣٩: ٢٠٠٣ الضامن،( االجتماعیة

  یة:ـد في النظریة السلوكـدور المرش

لـى فعالیتهـا كـم عتعلیمیـة یح كوسـیلةإلـى اإلرشـاد  ) بـأن السـلوكیین ینظـرون١٩٨٥یرى صـالح (

ــوي  هنـــا كیـــز األساســـيالتر  إذ أن ،ســـلوك الفـــرد نتیجـــة اإلرشـــادبیـــر مـــن خـــالل حـــدوث تغ ــد یحـ المسترشـ

ــون المرشــــد وبیئتــــه، ـــذا ینبغــــي أن یكــ ـــبوراً مــــاهرًا  لـ ــد  متقــــبًال للمسترشــــدو  وصـ ــو، وأن یفهــــم مــــا یریــ كمــــا هــ

 ،فهنــاك أوقــات خاصــة بالمــدح والثنــاء، المسترشــد تبیانــه لــه، باإلضــافة إلــى عــدم إصــدار قــرارات مســبقة

  .ي الفاعلوٕاال فإن هذه التعزیزات ستفقد حضورها من قبل المرشد السلوك
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ـــق  ــــه فــــي تحقیـ ـــات ومهــــارات تعین ـــات وفنیـ ـــن شــــأنه توظیــــف وتفعیــــل آلیـ   إن المرشــــد الســــلوكي مـ

ســئلة األبانات واســت العــالج الســلوكي، ومنهــا علــى ســبیل المثــال ال الحصــر: فنّیــات التلخــیص والتوضــیح

  .مغلقةالمفتوحة و ال

ــد  ــات وا ســــلوكي أن یخطــــط جیــــًداوعلــــى كــــل مرشــ ــتقائه للمعلومــ ، وتحدیــــده بیانــــاتلفــــي آلیــــة اســ

لمحاور المشـكلة وقراءتهـا مـن كـل الزوایـا، حتـى یصـل لنتـائج تنقـل المسترشـد مـن وضـعه السـابق لوضـع 

یقوم المرشـد السـلوكي بمسـاعدته فـي رسـم أهدافـه، ومتابعتـه  أكثر استبصار بذاته بالحدیث معه، ومن ثم

  وانتهاًء بالتقویم. ذلك بالتقییمأثناء قیامه بتنفیذ ما اتفق علیه من خطة، متبعًا 

  ما یلي: من أهم الصفات التي یجب أن یتمیز بها المرشد السلوكيإن 

  .توافر الرغبة في االنخراط في هذا المجال -

  توافر الخبرة الكافیة والمهارات الالزمة في الحوار. -

 .التصرف حسناتسامه ب -

 العامة.تمتعه بمهارات وفنیات اإلرشاد السلوكي والمنبثقة من فنیات اإلرشاد  -

  الحفاظ على السریة التامة لبیانات وٕافادات المسترشد. -

  ــرز:ارل روجــكلذات ــة الــنظری   .٢

ر نظریتــه فــي یطــو قــام بت وقــد ،روجــرز مــن الســیكولوجیین المعاصــرین) أن ١٩٩٨یــرى الزیــود (

لــى لیحــافظ علــى نفســه ویعمــل ع هذاتــوالتــي تؤكــد وجــود میــل لــدى كــل فــرد فــي لتحقیــق  ،الــذات النفســیة

  میًال فطریًا لدى اإلنسان.هذا المیل یعد و  ،تحسینها

ــذات  أن )١٩٨٥ویضـــیف صـــالح ( یت یت باســـمه، وقـــد ســـمّ ســـمّ فكـــارل روجـــرز  بناهـــانظریـــة الـ

، وهــي تركــز علــى المسترشــد نفســه، إن الموجــه الحقیقــي لكــارل روجــرز تجــاه النظریــة الشخصــیةب أیًضــا

  ل فـــي نفـــس المـــریض وذلـــك لعـــدم اعتبـــار مـــا یجـــو  ،يهـــذه النظریـــة هـــو عـــدم اقتناعـــه بعلـــم الطـــب النفســـ

أصــحاب العــالج والطــب النفســي، وقــام بتطــویر لهــذا ثــار روجــرز ضــد ضــیق أفــق  مــن أفكــار وشــعور،

ـــة العنصـــر علـــى  نظریتـــه الخاصـــة، التـــي ارتكـــزت ــیم اإلنســـانیة الفردیـــة، مشـــیرًا إلـــى أهمی ــار مـــن القـ إطـ



٣١ 

، واعتبرهــا بة للعمیـل) والحنــان بالنسـunderstanding) والفهـم (careعلــى الحـرص( لـذا ركـز، اإلنسـاني

  العناصر والحقائق هي الهدف األساسي في نظریته.

لمهمـة فـي اإلرشـاد والعـالج ) مـن النظریـات اتعتبر نظریة روجرز (نظریة المتمركز حول العمیل

  فیما یلي: ولقد انتشرت وشاع استخدامها وهناك عدة آراء حول انتشار النظریة یمكن إجمالها النفسي،

 أنها تجذب المعالجین المستجدین لسهولتها. .١

 تتناسب مع األسلوب الدیمقراطي األمریكي في إعطاء الحریة للمنتفع. .٢

الشخصـیة أكثـر مـن التحلیـل  طریقة العالج في البدایة تكون أسرع في إعطاء النتائج عـن تغییـر .٣

 ).١٨٠: ١٩٩٨ (الزیود،النفسي 

انتشــار هــذه  ضــمن أســباب Harper (1959)هــاربر  ) إلــى مــا أورده١٩٨٥یشــیر صــالح (و 

بصـورة  تهشخصـیوتغییـر  ،لفـرداء لتحرص علـى التعبیـر البّنـ فهي دائمًا ما ،نظریة تفاؤلیةها لكونالنظریة 

دور  لتقـدیر الجیـد الـذي تملكـه هـذه النظریـة وممثلیهـا، كمـا أن لأسرع من تغیرها في نظریة الطـب العقلـي

  ة إذا ما قورنت بالنظریات األخرى.استعمالها تعتبر سهل طریقةإذ أن  ،في انتشارها

  ذات:ــریة الـد في نظــدور المرش

 إیجابیــة اتجاهــاتیكمــن الــدور الــرئیس للمرشــد النفســي فــي هــذه النظریــة فــي قدرتــه علــى تكــوین 

رشـد دور الم لـذا فـإن، فـي داخلـه، ولـیس فـي الفنیـات اإلرشـادیة التـي یوظفهـا تشكل وقًعـا ،نحو المسترشد

لیـتكلم بحریـة وشـفافیة، فیصـبح المسترشـد  ،بدءا باأللفةیتمحور في خلق بیئة تمكن المسترشد من النمو، 

، إدراكاتــه الخاطئــة قفــص مــن ســعیًا نحــو تخلیصــه، أقــل دفاعــًا عــن ذاتــه ومفصــحًا عّمــا یجــول بخــاطره

  دفاعات الذات لدیه، واالنطالقة نحو خطوات إجرائیة أفضل. والتقلیل من

، هـو التوفیـق لروجـرز الهدف األساسي للمرشد في النظریـة الذاتیـة أن )١٩٨٥( صالح ویضیف

ــتقاة بـــین إدراك المسترشـــد فـــي خبراتـــه وبـــین حقیقـــة هـــذه الخبـــرات الحقیقـــة  المسترشـــد یقبـــلأي أن ، المسـ

ســه العنایــة بنفبهـدها بیبــدأ فهـو األجــدر علــى فهـم نفســه بصـورة أكثــر وضــوحًا وعمقـًا، لبمعناهـا الحقیقــي، 

  والمحافظة علیها.
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  التغییرات التي یمكن أن یحدثها المرشد على المسترشد بصورة نهائیة:وفیما یلي 

  أكثر من ذي قبل.وأن یستبصرها  تامیستطیع المسترشد أن یتقبل نفسه وشعوره بشكل  -

  .یزید من ثقته بنفسه واالعتماد على خبراته ومهاراته واستغاللها -

  .تقلید اآلخرین ویتجلى أثرها في ابتعاده عنكه بسلو تتولد لدیه قناعة تامة  -

  یتسم المسترشد بالمرونة والتعقل في إدارة ذاته وشعوره. -

  وواقعیة.جًا یصبح تفكیره وسلوكه أكثر نض -

  .وینبغي التفاعل معهم ساس أنهم أناس مثلهاآلخرین بسهولة وینظر إلیهم على أیتقبل  -

ًا وكیفــًا ل فــي مهاراتــه اإلبداعیــة التــي یمتلكهــا كّمــالرئیســیة تتمثــأن مهمــة المرشــد الباحــث ویؤكــد 

كالتعــاطف والتقبــل والتوضــیح، إضــافة لمهــارة  اإلرشــادیة كفاءتــه فــي توظیــف هــذه المهــاراتفــي  أیًضــاو 

 عكس المشـاعر للمسترشـد، فهـو لـیس معالجـًا نفسـیًا بـل مرشـدًا لتبصـیر المسترشـد بذاتـه ومسـاعدته علـى

  ن مشكلته النفسیة وما یحاذره جّراءها من تبعات.فهمها وخلق الحلول النتشاله م

ــن عــــالم خبرتــــه  ،كمــــا ال یفتــــرض بالمرشــــد النفســــي أن یفــــرض حلــــوًال علــــى المسترشــــد نابعــــة مــ

متجــاهًال خبــرات المسترشــد واتجاهاتــه وقیمــه وعاداتــه وتقالیــده ومعارفــه، وٕانمــا ببصــره بطبیعــة المشــكالت 

وًال وبـدائل مناسـبة لحلهـا، یختـار المسترشـد مـا یناسـبه منهـا، التي یواجهها، ویطرح المرشـد والمسترشـد حلـ

والمرشد یحاول أن یساعد المسترشد علـى قبـول الصـراعات التـي یعـاني منهـا علـى أنهـا جـزء مـن الـذات، 

ه المدركـــة واالجتماعیـــة ویحـــاول أن یســـاعده علـــى تكـــوین مفهـــوم إیجـــابي عـــن ذاتـــه وأن یطـــابق بـــین ذاتـــ

  ).٣٨-٣٧: ١٩٩٧ العزة،(عبد الهادي و والمثالیة 

علــى  والمتمثلــة فــي التركیــز مــن فلســفته اإلنســانیةینطلــق روجــرز ) أن ٢٠٠٣ویــذكر الضــامن (

ـــة اإلرشـــادیة مــــع المسترشـــدإقامـــة  فــــي  وحریـــةً  أكثــــر انفتاحـــاً  ، إذ مـــن شــــأنها أن تجعـــل المسترشـــدالعالق

بي فـي التغییـر اإلیجـاإحـداث أهمیـة حصـول هـذه العالقـة فـي  یؤكـدلذاته من خالل خبراته، كمـا  هاكتشاف

  شخصیة المسترشد.
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ــود ( ـــادیة  ) أن١٩٩٨ویــــرى الزیــ ــوم العالقــــة اإلرشـ ـــین المرشــــد واتقــ لمسترشــــد مــــن وجهــــة نظــــر بـ

نفسـه  وبالطریقـة التـي ینظرهـا بهـا إلـىة نظـره، وجهـ الفهـم الموضـوعي للمسترشـد مـن خـاللروجرز علـى 

 ة تامة.كما هو بحیادیتقبل المسترشد  أیًضاوٕالى من حوله، و 

تؤیــد مــا أفــاد بــه روجــرز فــي نظریتــه، فقــد نظــرت هــذه أن هنــاك دراســات علمیــة والجـدیر بالــذكر 

نها تحقیـق تعـدیل أو تغییـر عمیـق فـي شخصـیة المرشـد نظریـة روجـرز بنظـرة إیجابیـة، مـن شـأالدراسـات ل

وجـــود  تجـــاه مسترشـــدیه، لـــذا شـــاع اســـتخدام هـــذه الطریقـــة فـــي العالجـــات وعملیـــات اإلرشـــاد خاصـــة مـــع

  .حتى یومنا هذا مناصرین لها

  :سلوكیة ونظریة الذات لكارل روجــرزیب عام على النظریة الـتعق

  تمیــزت النظریتــان
ّ
مــن  ا بنمــاذج وُأطــر محــددة، فمنهــاما أصــحابهمــنظــر مختلفــة، دعمه بــوجهتي

ثـــر تفهمـــًا اهــتم بدارســـة أثــر الســـلوك اإلنســاني، وحّملـــت المرشـــد المســؤولیة فـــي عملیــة اإلرشـــاد لكونــه أك

مفهـوم الـذات كمصـطلح أساسـي مهـم فـي بنـاء شخصـیة على  تللمسترشد، ومنها ما اهتم باإلنسان وركز 

لكــل نظریــة،  ومناصــرین ، إال أنهــا جمیعــًا تعرضــت للنقــد، بــرغم وجــود أتبــاعوتــأثره بالنضــج والــتعلم الفــرد

ــق مـــا نرتئیـــه لخدمـــة عملیـــة التو  جیـــه واإلرشـــاد النفســـي، غیـــر والخالصـــة أننـــا یمكننـــا االســـتفادة منهـــا وفـ

ــث  ــف الــــذي حــ ــا الحنیــ ــا وأصــــالة دیننــ ــین لقیمنــ ـــى متناســ ـــيء هــــذه علـ ــل مجـ ـــانیة قبــ ـــات اإلنسـ بنــــاء العالقـ

تحمــل فــي طیاتهــا ُبعــدًا  أیًضــافــالعالج الســلوكي بــه مــن المرئیــات مــا یمیــزه، والنظریــة الذاتیــة النظریــات، 

أننـا إرشـادیًا نحبـذ تطبیـق مـا یخـدمنا مـن هـذه  علىتتركز فحواه في الجانب اإلنساني والعالقة اإلنسانیة، 

، ســـعیًا لـــدعم عملیـــة النظریـــات، وفـــق منهجیـــة ســـلیمة ســـواء بمراحـــل اإلرشـــاد أو مراحـــل العـــالج النفســـي

  التوجیه واإلرشاد النفسي، وبما یحقق العوائد المنشودة تحت مظلة االستفادة من هذه النظریات.

  :مانـالتوجیه واإلرشاد النفسي في سلطنة عُ 

ال شــك فــي أن جــانبي الترســیم والخــدمات لعملیــة التوجیــه واإلرشــاد النفســي قــد تــأخرا كثیــرًا فـــي 

بالمقارنــــة بأغلبیــــة الــــدول العربیــــة، إذ ركــــزت  أیًضــــاســــلطنة عمــــان مقارنــــًة بنظیراتهــــا مــــن دول العــــالم، و 

الجتمــاعي، لیقــوم بمعظــم منظومــة التربیــة والتعلــیم بدایــة األلفیــة الجدیــدة علــى أدوار ومهــام األخصــائي ا
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األدوار والمهــام النفســیة والمهنیــة واالجتماعیــة بالمدرســة، وفــق محــدداتها وُأطرهــا فــي تلــك الفتــرة، وتجــدر 

إلى السـعي الحثیـث الـذي قامـت بـه وزارة التعلـیم العـالي فـي إنشـاء مراكـز اإلرشـاد الطالبـي  أیًضااإلشارة 

ــاء ــیما أبرزهــــا إنشــ مركــــز اإلرشــــاد الطالبــــي بجامعــــة الســــلطان قــــابوس عــــام  بمؤسســــاتها التعلیمیــــة وال ســ

فــتح برنــامج االلتحــاق بالماجســتیر فــي تخصــص اإلرشــاد النفســي بجــامعتي نــزوى  م، وأعقــب ذلــك١٩٩٩

ــة  وظفــار، والــذي ال یــزال ســاریًا فــي رفــد ســوق العمــل والجهــات المعنیــة بهــذا المجــال بالمخرجــات المؤهل

 تربویًا وأكادیمیًا.

اإلرشـــاد النفســـي فـــي ســـلطنة عمـــان التوجیـــه و إلـــى أن  )٢٠٠٤( مان وســـعادســـلی یشـــیر كـــل مـــن

مركـز اإلرشـاد الطالبـي  التعلیمیـة الحكومیـة والخاصـة، إذ یعـدأضحى یمثـل أهمیـة بالغـة فـي المؤسسـات 

م، أحــــد أبــــرز المراكــــز اإلرشــــادیة فــــي الســــلطنة ١٩٩٩فــــي جامعــــة الســــلطان قــــابوس الــــذي افتــــتح عــــام 

ــیة واجتماعیقد نظیـــر مـــاوالمنطقـــة،  طلبـــة یـــة وأكادیمیـــة وتربویـــة وتثقیفیـــة موجهـــة لمـــه مـــن خـــدمات نفسـ

فـق معـاییر فنیـة وأخالقیـة معتمـدة، وقـد ا بشـكل خـاص، والمجتمـع بشـكل عـام، وذلـك و الجامعـة وموظفیهـ

بــدور رئیســي فــي ویقــوم المركــز  انضــم المركــز كعضــو فــي الجمعیــة العالمیــة لمراكــز اإلرشــاد والتوجیــه،

تقــدیم التوعیـة النفســیة والخــدمات اإلرشــادیة  متمـثًال فــيإلرشــاد النفسـي فــي ســلطنة عمــان، تطـویر مهنــة ا

  .لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي

تقریر لجنـة دراسـة وتطـویر دور األخصـائي االجتمـاعي وبحـث ) إلى ٢٠٠٥الراسبي (أشار كما 

الحاجــة إلــى تــوفیر خــدمات أن و م، ٢٠٠٢فــي مــدارس السـلطنة فــي عــام تـوفیر اإلرشــاد النفســي والمهنــي 

 هــاأهم إلــى اعتبــارات عــدة،المــدارس یرجــع  اإلرشــاد والتوجیــه النفســي واالجتمــاعي والتربــوي والمهنــي فــي

ــعیدًا  تقـــدیم  ، مـــع ضـــرورةفـــي مدرســـته وأســـرته ومجتمعـــه الكبیـــرالعمـــل علـــى جعـــل الطالـــب متوافقـــًا وسـ

ضــرورة التغلــب علــى ، و فولــة والمراهقـةســوي فـي مرحلتــي الطخـدمات رعایــة النمــو النفسـي واالجتمــاعي ال

 .المشكالت االجتماعیة والنفسیة والتربویة للطالب أوًال بأول

ومـن ثــم بــدأ التوجیــه واإلرشــاد المهنــي فــي سـلطنة عمــان بشــكله العلمــي التربــوي فــي نهایــة العــام 

المهنـي" فـي  م، عندما قررت وزارة التربیة والتعلیم طرح وظیفة "أخصائي التوجیـه٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي 
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م، وقـد بـدأ هـذا ٢٠٠٧/٢٠٠٨مـن العـام الدراسـي  اأن یتم العمل بها اعتبـارً  جمیع مدارس السلطنة، على

البرنـــامج مـــن خـــالل تأهیـــل وتـــدریب مجموعـــة مـــن المعلمـــین والمشـــرفین التربـــویین المجتـــازین للمقـــابالت 

ین یتوجــب علــیهم اختیــار الفــروع الشخصــیة، كــي یقومــوا بعملیــة التوعیــة المهنیــة واألكادیمیــة للطلبــة الــذ

التعلیمیة التي تتناسـب مـع قـدراتهم ومیـولهم وٕانجـازهم األكـادیمي، وقـد تـم تشـكیل المدیریـة العامـة للتوجیـه 

  لتكون الجهة الرسمیة المختصة بالتوجیه المهني.المهني والمتمثلة في المركز الوطني للتوجیه المهني 

  م، ٢٠٠٩لطنة، فقــد كانــت والدتــه الرســمیة فــي عــام فیمــا یخــص اإلرشــاد النفســي بمــدارس الســو 

، ممـن تلقـوا تعلـیمهم فـي هـذه األقسـام ت أقسام علـم الـنفسإذ توافدت مخرجات أبناء الوطن في تخصصا

ــنهم  نظـــــًرابالخـــــارج،  ـــیم بتعییـــ ـــة والتعلــ ــت وزارة التربیــ ـــذاك، وقامـــ النعـــــدام هـــــذه التخصصـــــات بالســـــلطنة آنــ

أخصــائي  ٢٨٩، ویشــغر حالیــًا م بالتــدریب بــین الفینــة واألخــرىم فــي المــدارس، وصــقل مــداركهوتــوزیعه

  نفسي بمدارس السلطنة في جمیع محافظاتها وفق بیانات دائرة اإلحصاء بالوزارة.

ـــد أورد  ـــــزاري وآخــــــرونوقـــ ــت ســــــلطنة عمــــــانبــــــأن  )٢٠٠٩( الفـ ـــة اإل أدركــــ ـــي أهمیـــ   رشــــــاد النفســـ

  فــي المــدارس المئـــات  حالیــاً  ، إذ ینتشــربشـــكل خــاصمنهــا ، والتعلیمیــة فــي المؤسســات المتعــددة بالدولــة

من األخصائیین االجتماعیین والنفسیین المؤهلین علمیًا ومهنیًا لتقدیم أفضـل خدمـة نفسـیة ممكنـة للطلبـة 

ــالي فـــي الســـلطنة، و  ـــیم العـ   النتشـــار المشـــكالت  نظـــًراوالمجتمـــع، واألمـــر كـــذلك بالنســـبة لمؤسســـات التعل

ــباب الجـــامعي، ســـواء أ ــدمات التـــي تواجـــه الشـ كانـــت مشـــكالت تربویـــة أو اجتماعیـــة أو غیرهـــا، لـــذلك فخـ

اإلرشــاد النفســي التــي تقــدم فــي مراكــز اإلرشــاد الطالبــي ضــروریة للتغلــب علــى هــذه المشــاكل، مــا یســاهم 

  وتجویدها في مختلف مرافق الجامعة.في تحسین العملیة التربویة 

إلــى مســماها الجدیــد الطالبیــة  ةدائــرة األنشــطة والتوعیــ م تغییــر مســمى٢٠١٣كمــا تــم فــي العــام 

لتسـایر التوجهـات لمدیریـة العامـة للبـرامج التعلیمیـة، دائرة البرامج اإلرشـادیة والتوعویـة، تتبـع إداریـًا وفنیـًا ل

حداث قســـم اإلرشـــاد اســـتالحدیثـــة نحـــو ترســـیخ عملیـــة التوجیـــه واإلرشـــاد النفســـي، وممـــا یـــدلل علـــى ذلـــك 

اقتــراح  :س الــدائرة والــذي یقــوم بعــدة مهــام محــددة مــن قبــل الــوزارة مثــلبــوزارة التربیــة والتعلــیم بــنفالنفســي 

ــط العامــــة لبــــرامج التوعیــــة اال وضــــع البــــرامج ، و جتماعیــــة والصــــحیة واإلرشــــاد النفســــيالسیاســــات والخطــ
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متابعــة تنفیــذ الخطــط والبــرامج الموضــوعة ، و الطالبیــة واقتــراح وســائل تنفیــذها الخاصـة باإلرشــاد والتوعیــة

ــتمرةلتوعیــــة الطالبیــــة و لإلرشــــاد وا ــث أســــالیب تطویرهــــا بصــــورة مســ ــتفادة مــــن ، و بحــ اقتــــراح أســــالیب االســ

اإلمكانات المادیة والبشریة لدى الجهات الحكومي والخاصة والمؤسسات األهلیة في تنفیـذ خطـط وبـرامج 

  اإلرشاد والتوعیة.

النفســـي، ینبغــــي  ویـــرى الباحـــث أن الخــــدمات النفســـیة واالجتماعیــــة المقدمـــة بالتوجیـــه واإلرشــــاد

ــتالك  ــم بضـــــرورة امـــ ــاس یتســـ ــیة، علـــــى أســـ ـــحة النفســـ ـــوم الشـــــامل للصــ ــــار المفهــ التعـــــاطي معهـــــا فـــــي إطـ

األخصــائیین/ المرشــدین النفســیین للمهــارات الفنیــة والقــدرات المهنیــة التــي تخــوّلهم مــن غرســها، وتعمیــق 

دیات الیومیــة التــي تعتــرك وترســیخ مفاهیمهــا وُأطرهــا لــدى الطلبــة، ســعیًا لتمكیــنهم مــن التعامــل مــع التحــ

  حیاتهم بالشكل المناسب، وبما یقیهم من الوقوع في مشكالت نفسیة واجتماعیة قد تستجد لدیهم.

ــن األحـــرى بجمیـــع الخـــدمات اإلرشـــادیة التـــي ینفـــذها مهنیـــو اإلرشـــاد بقطـــاع التربیـــة  لـــذا فإنـــه مـ

اف المبكـــر للمشـــكالت النفســـیة والتعلـــیم، أن تركـــز فـــي برامجهـــا المقدمـــة علـــى الجانـــب الوقـــائي واالكتشـــ

الشــائعة فــي المراحــل الســنیة المدرســیة، وأن ال تقتصــر مثــل هــذه الخــدمات علــى الحــاالت الســلوكیة التــي 

قــد تظهــر وتــؤثر علــى تحصــیل الطلبــة فقــط، أو ســیر التعلــیم لــدیهم فــي الفصــل والمدرســة، بــل ینبغــي أن 

ین قــدر اإلمكــان، وربمــا مــدیري المــدارس تشــمل كــل الطلبــة، بحــث یــدرج ضــمن فعالیاتهــا جمیــع المعلمــ

لترأسـهم أسـرة المدرســة برّمتهـا، باإلضـافة ألولیـاء أمـور الطلبــة، فمـن غیـر المنطقـي االنتظــار  نظـًرا أیًضـا

وٕارجـاء الخـدمات والبــرامج اإلرشـادیة حتــى تظهـر المشــكالت السـلوكیة والنفســیة فـي ســن المراهقـة، والتــي 

ـــزم ا ــعب عالجهـــا آنـــذاك، بـــل یل ــات تربویـــةقـــد یصـ ــن خـــالل آلیـ ــا مبكـــرًا، ومـ تشـــمل  لمبـــادرة بالوقایـــة منهـ

طلبــة الحلقــة األولــى  اإلطـارین: النفســي والصــحي، علــى أن تكــون آلیــات مبتكــرة تبـدأ فــي ســن مبكــرة بــین

طلبــة الحلقــة الثانیــة للتعلــیم األساســي فــي نهــج إرشــادي مســایر،  أیًضــامــن التعلــیم األساســي، وأن تشــمل 

لـــیم مـــا بعـــد األساســـي، وذلـــك إضـــافة إلـــى خـــدمات الـــدعم واإلرشـــاد والتوجیـــه النفســـي وصـــوًال لطلبـــة التع

ــــدیمها ب ـــا، أو التـــــي تقــــدمها المدرســــة بالتعـــــاون واالجتمــــاعي التــــي یـــــتم تق ـــة المحیطــــة بهـ المدرســــة والبیئــ

  وباالشتراك مع المؤسسات المجتمعیة األخرى ذات الصلة بالجانب اإلرشادي.
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الصـادر مـن قبـل وزارة التربیـة المدرسـیة واألنصـبة المعتمـدة لهـا  أوضح دلیل مهام الوظـائفوقد 

أخصــائي  وظیفــةالـوظیفي لشــاغر ، وشــملت بطاقــة الوصــف ةهیكــل الوظــائف المدرسـی )٢٠١٥والتعلـیم (

  :المواصفات التالیة نفسي

  :نفسي أخصائي )٩بطاقة الوصف الوظیفي الوظیفة رقم ( نماــسلطنة عُ 

  ة التربیة والتعلیموزار   دةــــم الوحـــاس

  الخدمات التعلیمیة  یةـة النوعـــالمجموع

  التوجیه واإلرشاد الطالبي  فــة الوظائــئــف

  أخصائي نفسي  ةــى الوظیفـمسم

  ام:ــــف العــــالوص

ــــــة: ـــــ ـــــ ـــــذه الوظیفــ ـــــ ـــــ ـــــع هـــ ـــــ ـــــ ـــ   تق
  

  .ةــدارس الحكومیــبالم

ــــــة: ـــــ ـــــذه الوظیفــ ـــــ ــتص هـــ ـــــ ــــ   تخــ

  

ة وتــوفیر الرعایــة بتقــدیم خــدمات وبــرامج التوجیــه النفســي للطلبــ

  التربویة والنفسیة لهم بالمدارس.

  یخضــع شــاغل هــذه الوظیفــة:

  

ـــتص،  ـــدیر المدرســــة والمشــــرف المخـ ــراف المباشــــر مــــن مـ لإلشــ

  ویقیم أداءه من قبلهما.

  المناطة بوظیفة أخصائي نفسي مدرسي: والمهام والمسؤولیات الواجبات

 .ا وعمالً قرارات المنظمة للعمل سلوكً بأخالقیات المهنة والقوانین واللوائح وال التزامه -

ــدیر  - ــذ واجباتــــه الوظیفیــــة، ومســــئولیاته فــــي خطــــة المدرســــة بإشــــراف مــ یضــــع برنامجــــا زمنیــــا لتنفیــ

 المدرسة والمشرف المختص.

 یشارك في إعداد خطة المدرسة، وتنفیذها وتقویمها. -

داریــة والتدریســیة والفنیــة یقــدم المشــورة التوجیهیــة واإلرشــادیة والنفســیة الخاصــة بالطلبــة للهیئــة اإل -

 وأولیاء األمور، في مجال عملهم.

یكتشـــف ویـــدرس المشـــكالت النفســـیة والســـلوكیة للطلبـــة، ویقتـــرح الحلـــول المناســـبة بشـــأنها ویتـــابع  -

 تنفیذها بالتنسیق مع المعنیین بها.

ـــة والنفســــ - ـــًا للظــــواهر التربویـ ــــاء األمــــور وفقـ ـــة للعــــاملین بالمدرســــة وأولی یة ینفــــذ محاضــــرات توعویـ

 المدرسیة الغیر المرغوبة.المختلفة، ویوضح أسالیب التعامل مع المشكالت والسلوكیات 



٣٨ 

یــنظم وینفــذ جلســات اإلرشــاد الفــردي والجمــاعي لمتابعــة مــدى تقــدمهم الدراســي ومناقشــة المشــاكل  -

 التي تواجههم ومعالجتها بالتنسیق مع الهیئة اإلداریة والتدریسیة والفنیة.

تكیف واالستقرار النفسي مع أنفسـهم ومحـیطهم المدرسـي والمحلـي باسـتخدام یساعد الطلبة على ال -

 األسالیب اإلرشادیة التربویة والنفسیة المناسبة.

ــــزامهم  - ـــیلي والت ــتواهم التحصـ ــــي مســ ــؤثرة ف ــیة للطلبــــة ویحــــدد العوامــــل المــ ـــاع النفســ ـــدرس األوضـ یـ

 وانضباطهم بالمدرسة.

معتمـدة مـن الـوزارة علـى طلبـة المدرسـة ویسـتفید مـن یقوم بتطبیق االختبـارات والمقـاییس النفسـیة ال -

 .نتائجها في مجال عمله 

یقوم بإجراء دراسة الحالة الفردیة لحاالت الطلبة النفسیة والسلوكیة التي تستدعي ذلـك عـن طریـق  -

اسـتخدام اســتمارة دراســة الحالـة المعتمــدة مــن الـوزارة، وٕاحالــة الحــاالت الفردیـة النفســیة إلــى جهــات 

 التي تستدعي ذلك بموافقة ولي األمر. االختصاص

 .ثناء دراسة الحالةلبیانات والمعلومات التي یقدمها أیحافظ على سریة ا -

یشارك ویعد البرامج التوجیهیة واإلرشادیة والمطویـات والملصـقات والنشـرات التوعویـة فـي الجانـب  -

ـــاون مــــع الهیئــــة اإلداریــــة والتدر  ــــري مجــــال بالتعـ ـــوي والنفســــي التــــي تث ـــاء التربـ   یســــیة والفنیــــة وأولیـ

 األمور والطلبة.

 یشارك في أعمال المناوبة الیومیة ومتابعة االنتظام الطالبي. -

 یدخل التقاریر الوصفیة للطلبة بالبوابة التعلیمیة. -

 .یوثق التعاون بین المدرسة والبیت والمجتمع المحلي -

  :اإلرشاد النفسي األدوار المنهجیة في

وقایــة مــن حــدوث االضــطراب النفســي، مــا یعتمــد علــى الرشــاد اإلمنــاهج أدوار و ضــمن  مــنإن 

منـاهج أخــرى كمـا توجـد لفــرد مـن الوقـوع فیـه، السـتباقي لتحصـین اشـكًال الجانـب الوقـائي فیمـا یعـرف بالم

ــد  ــوي وصـــیانته عبـــر مراحـــل النمـــو المختلفـــة للفـــرد،تعتمـ ــا یشـــار إلیهـــا  علـــى تنمیـــة الســـلوك السـ وهـــي مـ

التـي تخـتص بعـالج بعـض الحـاالت المرضـیة ثالثـة مـن الطرائـق الفنیـة  أخـرىوطریقة  ،ةهج النمائیابالمن



٣٩ 

تمــاعي، االضــطرابات االنفعالیــة وبعــض أنــواع الســلوك االجالمصــنفة بــدرجات أو مراحــل بســیطة، ومنهــا 

، الذهانیـــة البســـیطة كـــبعض الحـــاالت مبـــدئيالعـــالج مـــن ثــم التشـــخیص و ال طلـــب بعـــض الحـــاالتوقــد تت

  لتحقیق أهداف اإلرشاد النفسي وهي:نهجیة أدوار مك ثالثة لهناو 

  النمائي ( التنموي) (اإلنمائي): / الدورالمنهج .١

ى تنمیـــة قـــدرات األفـــراد إلـــ یهـــدف ) بـــأن هـــذا الـــدور١٩٩٩( یشـــیر كـــل مـــن عبـــدالهادي والعـــزة

 ة أو مهنیـة أو عاطفیـةتحصـیلی فیما یتعلق بمشكالتهم سـواء كانـت نفسـیة أوكفاءتهم العادیین سعیًا لرفع 

بـداخل الفـرد،  المـنهج النمـائي علـى رعایـة وتوجیـه النمـو السـلیم هـذا یركزأو انفعالیة أو اجتماعیة، حیث 

، وتنمیـة مهاراتـه لیوظفهـا بنفسـه فـي حـال تعــرض إلـى أقصـى درجـة ممكنـة مـن النجـاح واالرتقـاء بسـلوكه

  لمشكالت مستقبلیة أخرى.

وترجـع أهمیتـه إلـى  Strategy of Promotionویطلـق علیـه أحیانـًا (االسـتراتیجیة اإلنشـائیة) 

إلـــى العـــادیین لتحقیـــق زیـــادة كفـــاءة الفـــرد، وٕالـــى تـــدعیم الفـــرد  ساًســـاأن خـــدمات التوجیـــه واإلرشـــاد تقـــدم أ

  المتوافق إلى أقصى حد ممكن.

فهــم وتقبــل الــذات، ونمــو مفهــوم موجــب للــذات، وتحدیــد أهــداف ســلیمة ویتحقــق ذلــك عــن طریــق 

رعایــة مظــاهر نمــو والقــدرات واإلمكانیــات، و  وفــق مــن خــالل دراســة االســتعداداتللحیــاة، وأســلوب حیــاة م

  ).٢١: ٢٠٠١الزبادي والخطیب، وعقلیًا واجتماعیًا وانفعالیًا( الشخصیة جسمیاً 

بتعزیـــز الجوانـــب االیجابیـــة لـــدى الطالـــب  یهــتم ) أن مـــنهج الـــدور النمـــائي٢٠٠٦یشــیر الرشـــید (

قــدم إلــى الطــالب العــادیین بهــدف رعایــة نمــوهم الســلیم واالرتقــاء فهــو ی ولــذا، فالنمــاء مــن النمــووتنمیتهــا، 

ي تهم وكفـاءتهم لتــدعیم تــوافقهم النفســي والصــحي واالجتمــاعابسـلوكهم ورفــع إمكانــاتهم وقــدراتهم واســتعداد

ــد لكـــي قصـــى درجـــة ممكنـــة، أوالتربـــوي والمهنـــي والفكـــري إلـــى  تـــؤهلهم للتغلـــب علـــى المشـــكالت التـــي قـ

للوصـول  ،فـي تخطـیط بـرامج التوجیـه واإلرشـاد الطالبـيویسهم هذا المـنهج اتهم الیومیة، تواجههم في حی

لتوافق النفسي، وتحدیـد أهـداف سـلیمة للحیـاة، ورعایـة مظـاهر نمـو الشخصـیة الجسـمیة والعقلیـة ل بالطلبة



٤٠ 

اریـــین ، علـــى أن تشـــمل خدماتـــه جمیـــع طلبـــة المدرســـة، وقـــد تتعـــداه لإلدوالنفســـیة واالجتماعیـــة والفكریـــة

  والمعلمین وأولیاء األمور.

دورًا أساســیًا، فخبراتــه  یعــد فــي هــذا الــدور المنهجــيدور المعلــم  ) إلــى أن٢٠٠٨( حســین ویشــیر

تقیـــیم اتجاهـــات وفــي  التصــاقًا بالطلبـــة، فــالمعلم أكثـــر التــي یغرســـها بالطلبــة كفیلـــة بتحقیــق نتـــائج أفضـــل

یعـــاني مـــن بعـــض وهـــل الطالـــب ، لیمیـــة والســـلوكیةمســـیرة الطالـــب التع بـــاكراً بحیـــث یـــدرك  ،النمـــو لـــدیهم

  .عملیة مواجهتها في الوقت المناسبالمشكالت مما ییسر 

 الوقـائي:دور ــج/ الـالمنه .٢

إن اســتخدام األســـالیب الوقائیـــة المتنوعـــة مـــن األمـــور الهامــة والتـــي مـــن شـــأنها أن تقـــوم بوضـــع 

ــتباقیة  ــورات للفـــرد عمـــا یحـــیط بـــه، فهـــي جهـــود اسـ وموجهـــة تعمـــل علـــى منـــع أو تقلیـــل مـــدركات أو تصـ

  ).٢٢: ٢٠١٠(الخرجي،  ارتكاب االنحراف بصورتیه المادیة والمعنویة

واالضــطرابات مضــاد للمشــكالت ) بأنــه مــنهج التحصــین وبأنــه ١٩٩٩ة (یــذكره عبــدالهادي والعــز 

 لیقـــي وذلـــك، باألســـویاء واألصـــحاء قبـــل اهتمامـــه بالمرضـــى ویخـــتصواألمـــراض النفســـیة واالجتماعیـــة، 

وهــو یتجلــى مــن خــالل تبصــیر الوقــوع فــي مشــكالت مــن المتوقــع أن یقعــوا بهــا،  األفــراد والجماعــات مــن

  .یعلمهم أفضل الطرق لالبتعاد عنهااألصحاء بمشكالتهم قبل أن یقعوا بها، و 

تحصــین األفـــراد مــن االضـــطرابات مـــنهج یهــدف ل ن الـــدور الوقــائي) أ١٩٩٦ویــرى عبــدالمنعم (

التوجیــه والرعایــة الالزمتــین، فهــو یعمــل علــى اكتشــاف حــاالت ســوء  ه أوجــهتــوفیر وعــدم التوافــق، وذلــك ب

التكیف في مراحلها األولى، ویوجهها وجهة سـلیمة، كمـا یعمـل علـى إزالـة األسـباب التـي تـؤدي إلـى سـوء 

یهـتم  أیًضـاوكما أنه یتعلـق باألسـویاء فكـذلك التوافق أو االضطراب، لتجنب الفرد الوقوع في المشكالت، 

  مل على تقلیل أو منع إزمان المرض.یعباألفراد غیر األسویاء، إذ 

وتمثــل أوجــه القصــور التــي تظهــر فــي البــرامج العالجیــة حــافزًا أساســیًا لتطــویر البــرامج الوقائیــة، 

كالتكلفــة الباهظــة وغیــر الكافیــة لعمــوم أفــراد المجتمــع، حیــث ال یتســنى تقــدیم الخــدمات العالجیــة بشــكل 

راد. وٕان تـم ذلـك فتوجــد مشـكلة اخـرى فــي أعـداد المعـالجین النفســیین، أضـف إلـى ذلــك فـردي لجمیـع األفــ



٤١ 

إعاقــة كثیــر مــن المشــكالت النفســیة والســلوكیة للعــالج الفعــال كإســاءة اســتخدام العقــاقیر نتیجــة لعوامــل 

ــتخدام البـــرامج الوقائیـــة، ویوضـــح تقریـــر  ــن التغلـــب علـــى هـــذه المشـــكالت باسـ كثیـــرة، ومـــع كـــل هـــذا یمكـ

م أن حوالي ثلثي األطفـال والمـراهقین یحتـاجون إلـى مثـل هـذا النـوع مـن ١٩٩١نغرس األمریكي لعام الكو 

  ).١٢٢: ٢٠١٥الخدمات النفسیة (العاسمي، 

لوقـــائي مســتویات ثالثـــة برامجیـــة للمــنهج ا) إلـــى أن ٢٠٠١ویشــیر كـــل مــن الزبـــادي والخطیــب (

لمشـكلة أو االضـطراب أو المـرض النفسـي وذلـك منـع حـدوث ا أولها الوقایة األولیة والمتمثلة فـي محاولـة

محاولـة الكشــف المبكــر وتشــخیص منــذ البدایـة، ویــأتي بعــدها الوقایـة الثانویــة والمتضــمنة بإزالـة األســباب 

وقایــة مــن الدرجــة الب فــي مرحلتــه األولــى قــدر اإلمكــان بغــرض لســیطرة علیــه ومنــع تطــوره، ثــم االضــطرا

 .أثر إعاقة االضطراب على الفردمحاولة تقلیل الثالثة والمتلخصة في 

وقــد أثبتــت هــذه البــرامج فعالیتهــا فــي العدیــد مــن مجــاالت االضــطراب النفســي، كــالبرامج الوالدیــة 

ن مـــن زجلــر وآخــرون فعالیـــة هــذه البـــرامج فــي حمایــة األطفـــال والمــراهقی المجتمعیــة، ویـــرىرســیة، و المدو 

  ).١٢٣: ٢٠١٥(العاسمي، ، والسلوك المضاد للمجتمعالمشكالت السلوكیة، كالتسرب

ت النفسیة عریضة للوقایة من االضطرابا اك خطوًطاأن هن) ١٩٩٩( ي والعزةعبدالهادویضیف 

تتركــز جّلهــا فــي اإلجــراءات الوقائیــة الحیویــة مــن خــالل االهتمــام بالصــحة العامــة، واإلجــراءات الوقائیــة 

ألساســـیة للتوافـــق النفســـي والزواجـــي وتنمیـــة المهـــارات ا ،رعایـــة النمـــو النفســـي الســـويالنفســـي المتضـــمنة 

  ثناء الفترات الحرجة في حیاته النمائیة وتنشئته االجتماعیة.مساعدة الفرد أ أیًضاواألسري والمهني و 

إجــراء الدراســات  ) اإلجــراءات الوقائیــة االجتماعیــة والمتضــمنة٢٠٠٣( ویضــیف إلیهــا الهاشــمي

 المتابعة والتخطیط العلمي لإلجراءات الوقائیة.فالتقییم فالتقویم  عملیاتمن ثم والبحوث العلمیة و 

تمثلـت فـي المجـال الحیـوي  الوقـائي للمـنهج مجـاالتفـي شـكل  )١٩٩٦عبـدالمنعم ( رهـاذك وقـد

 ةـبرعای یهتم، والمجال النفسي الذي للجسم الحیویة والوظائف والعقلیة الجسمیة العامة بالصحة الذي یهتم

  ، والقـدرات واالسـتعدادات واالتجاهـات، والمیـول والتربـوي واألسـري والمهنـي واالجتمـاعي النفسـي التوافـق



٤٢ 

 االضـطرابات عـن والكشـف الفـرد، تكیـف لمسـتوى المسـتمر بـالتقویم یهـتمثـم المجـال التتبعـي، وهـو الـذي 

  .وتأزمها استفحالها قبل مبكر وقت في معها والتعامل الفرد تواجه التي والمشكالت

 تقـدمها التـي الخـدمات الوقـائي المـنهج هـداف وأدوارأ لتحقیـق قـدمت التـي اإلرشـادیة الخدمات ومن

 الدینیـة القـیم علـى التأكیـد فـي والمتمثلـة اإلعـالم وسـائل تقـدمها التـي لـكوت ،ةواألموم الطفولة رعایة مراكز

 بالمدرسـة المرتبطـة التعلـیم مشـكالت وتشـخیص بتحدیـد تهـتم تربویـة خـدمات أو واالقتصـادیة واالجتماعیة

 االجتماعیة والمشكالت االنفعالیة واالضطرابات السلوكیة والمشكالت االمتحانات ونظام الدراسي هجوالمن

  ).٢٦: ٢٠٠٤حسین،( لدى الطالب

  على: قائم في إطاره العام هو منهج الوقائي المنهجمكن القول بأن وی

  سیكلوجیة األفراد األسویاء في محافظتهم على صحتهم النفسیة. -

 راد في تحقیق وٕاشباع الرعایة النفسیة السویة.مدى التزام األف  -

 .كما هي تقبل الذات   -

  .والمهني واالجتماعي والتربوي األسري التوافق تحقیق على العمل   -

 .األسویاء األفراد واتجاهات ومیول وٕامكانات تعداداتسمتعلقة باال علمیةتنفیذ دراسات    -

 .یمه ومتابعتهثم تقو  عند والتكیف التوافق لمستوى المستمر التقییم -

 :يـالجـالع دورــ/ الجـالمنه .٣

یحدث لإلنسان أن یواجه من المشـكالت والضـغوطات مـا یصـعب التنبـؤ بهـا، وبالتـالي فإنـه مـن 

الصــعوبة بمكــان تالفیهــا بالجانــب الوقــائي، أو بــامتالك مهــارات تمكنــه مــن مواجهتهــا، وهنــا یبــرز الــدور 

التوافق النفسي فـي حـاالت كهـذه، یتطلـب مراجعـات خاصـة العالجي في اإلرشاد النفسي، إذ أن استعادة 

لمراكز عالجیة وعیادات نفسیة تخصصیة في مجال اإلرشاد العالجي، لذا یعد هـذا المـنهج األكثـر كلفـة 

  ووقتًا وجهدًا بین باقي المناهج.

المــنهج العالجــي یحتــاج إلــى تخصــص أدق فــي ) أن هــذا ١٩٩٩ویــذكر كــل مــن ســمارة ونمــر(

  .الجي إذا ما قورن بالمنهجین التنموي والوقائياإلرشاد الع



٤٣ 

مــنهج مجموعــة الخــدمات التــي تهــدف إلــى مســاعدة الطالــب للتغلــب علــى تتضــمن أدوار هــذا الو 

مشـــكالته والعـــودة بــــه إلـــى حالــــة التوافـــق والصــــحة النفســـیة، ویعتمــــد علـــى اســــتخدام األســـالیب والطــــرق 

الت مـن حیـث تشخیصـها ودراسـة أسـبابها، وطـرق والنظریات العلمیة المتخصصة في التعامل مع المشك

عالجها، والتي یقوم بها المختصون في مجال التوجیه واإلرشاد، ویركز هذا المـنهج علـى الطـالب الـذین 

یعــانون مــن المشــكالت واالضــطرابات النفســیة واالجتماعیــة والســلوكیة والتربویــة والفكریــة، ویلجــأ المرشــد 

  أو حــین  ،رشــاد الــالزم لنمــوه نمــوًا ســلیماً  یتــوفر للطالــب التوجیــه واإلالطالبــي إلــى هــذا المــنهج عنــدما ال

  ضــطرابات ال یجــد الوقایــة الالزمــة لمنــع وقــوع االضــطرابات، أو عنــد الفشــل فــي الكشــف المبكــر عــن اال

  .)٣٩ :٢٠٠٦(الرشید،  أو المشكالت عند الطالب

مــا األســاس الــذي تقــوم علیــه المنهجــین اإلنمــائي والوقــائي هإلــى أن  )٢٠١٢ویشــیر المحمــادي (

طلبـة، إذ یـأتي المـنهج العالجـي فـي مرحلــة لتعزیـز األمـن الفكـري لـدى ال نفسـيبـرامج وخـدمات اإلرشـاد ال

  متأخرة، وقد یفضي إلى تبعات ال تحمد عقباها.

 المنهجــینأدوار ویــرى الباحــث أن الخــدمات اإلرشــادیة المقدمــة للطلبــة ینبغــي أن تتكامــل ضــمن 

ـــا أردنــــا تحقیقــــًا فــــاعًال لألمــــن الفكــــري بیــــنهم كمــــراهقین، وأنــــه علــــى اإلنالوقــــائي و  ــئولین مــــائي إذا مـ المســ

 ،هــذین المنهجــین فــي خططهــم اإلنمائیــةأدوار بقطاعــات التــدریب وتنمیــة المــوارد البشــریة التركیــز علــى 

ــار ممارســـة وتط ـــًا فـــي إطـ ــیین، ووقائی ـــي لألخصـــائیین النفسـ بیــــق إنمائیـــًا فـــي إطـــار خطـــط اإلنمـــاء المهن

وذلــك مــن خــالل االســتفادة مــن جمیــع الفــرص  األخصــائي النفســي المدرســي لــدوره الوقــائي لــدى الطلبــة،

ــــي المدرســـــة ــیة المتاحـــــة فـ ــیق مـــــع  كاألنشـــــطة المدرســـ ـــدواتأول أنشـــــطة بالمدرســـــةمشـــــرف بالتنســـ  ، والنــ

جتماعیـــة عنـــى بالقضـــایا التربویـــة واالالتـــي تُ و  بالتعـــاون مـــع مختلـــف القطاعـــات المجتمعیـــة المحاضـــراتو 

الجانـب المهنـي المتخصـص  نفسـيوكذلك مع معلمي المدرسـة، بحیـث یتـولى المرشـد ال والدینیة والفكریة،

  وبمشاركة فاعلة من لدْن إدارة المدرسة والهیئة التدریسیة.وهو عملیة اإلرشاد في هذه الخدمات والبرامج، 

  

  



٤٤ 

  خدمات وبرامج التوجیه واإلرشاد الوقائي:

توعیــة  تهـدف فـي عمقهــا إلـىمات التوجیــه واإلرشـاد الوقــائي خـد ز حولهـاإن األهـداف التـي تتركــ

مـن بـاب و  ،نفسـیة أو اجتماعیـة أو فكریـة وصـحیة أ مشـكالتووقایتهم مـن الوقـوع فـي  رهموتبصیالطلبة 

ضـــحیة االضـــطرابات مـــا یقـــیهم مـــن الوقـــوع  ،اتهم الدینیـــة والخلقیـــة والشخصـــیةالحفـــاظ علـــى مقومـــأولـــى 

ــوع فـــي  واألفكـــار الهدامـــة، ــتباقیة مـــن شـــأنها تجنیـــبهم زالت الوقـ ـــة والوقایـــة االسـ ـــذا فالتوعیـــة الفاعل ذه هـــل

  المشكالت ویتأتى ذلك عن طریق:

 بة بأضرار شبكات االتصال والتواصل المجتمعیة.توعیة الطل .١

 اإلیعاز للمجتمع المدرسي بأهمیة التمسك بالعادات والقیم وتبعات السلوكیات الخاطئة. .٢

 د األعمى والتأثر بالمرجعیات الهدامة للفكر.بیان أثر التقلی .٣

 توعیة الطلبة بأهمیة اختیار الرفقة الصالحة. .٤

 .القیام بأعمال العنف واالنحراف الفكريتبصیر الطالب بخطورة  .٥

 مع األسرة خارج المدرسة. أیًضاتسخیر كافة السبل لفتح قنوات حواریة مع الطلبة و  .٦

) مــن أهمیــة غــرس قــیم المعرفــة والشــجاعة ٢٠١٥( مــا ســبق مــا أشــار إلیــه البحــري مــا یــدعموم

  المراهقین ضمن األدوار الوقائیة في غرس القیم.الطلبة  واالعتدال والتفوق لدى والحّب والعدالة

ــة أن  )٢٠١٢رى المحمــــادي (یـــو  ــرامج التوجیـــه واإلرشــــاد الوقـــائي علــــى درجـــة عالیــ مــــن خـــدمات وبــ

یعتمــد علیهــا  وهــي الخــدمات االســتباقیة األجــدر أن، مــراهقینال بــةاألهمیــة فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى الطل

ــري، ـــذ الخـــدمات والبـــرامج التـــي تعـــزز األمـــن الفكـ ــائمین  تخطـــیط وتنفی ـــى القـ ـــذا عل ــة ل ـــادات التربویـــة إتاحـ بالقی

 والنــدوات والمحاضـــرات والمســـابقات الســـتفادة مـــن جمیــع الفـــرص المتاحـــة فــي المدرســـة كالمعـــارضل الفرصــة

عنـــى التــي تُ و  ،حتفـــاالت التــي تقیمهـــا المدرســة بالتعـــاون مــع المؤسســـات الحكومیــة والمجتمعیـــةواال والمناســبات

والتوعیــة  األنشــطة الطالبیــةبالقضـایا التربویــة واالجتماعیــة والدینیــة والفكریـة، وكــذلك مــن خــالل االسـتفادة مــن 

معلمــي المدرســة، و  مدرسـة ذاتهــاومشـرفي اللجــان المدرســیة بالوذلــك بالتنسـیق مــع رائــد النشــاط  الدینیـة القیمیــة،

الجانــب المهنــي المتخصــص وهــو عملیــة اإلرشــاد فــي هــذه الخــدمات والبــرامج،  نفســيبحیــث یتــولى المرشــد ال

  الهیئة اإلداریة وجمیع المعلمین في المدرسة. واإلرشاد ویشاركه في تقدیم خدمات وبرامج التوجیه



٤٥ 

  :ةــــــــقـراهـ: الماثــانـیـًـ

  :مرحلة الثانویةاللبة طخصاص النمو ل

مرحلة المراهقة هي مرحلة الیقظة العامة في المشـاعر واالنفعـاالت، والتـي یحـاول فیهـا الفـرد  إن

الوصـــول إلـــى المثـــل العلیـــا الصـــحیحة التـــي تســـایر أهـــداف الفـــرد والجماعـــة واإلنســـانیة، إذ أن المراهـــق 

كار والمثل الدینیة مـن ناحیـة، وبـین السـلوك یتعرض لحاالت انفعالیة یبني علیها صراعًا مستمرًا بین األف

  .)٨٧: ٢٠١٥(البحري،  ني في واقع الحیاة من ناحیة أخرىاإلنسا

والثامنـة  الخامسـة عشـربین المرحلة الثانویة هم  لبةط ) إلى أن أغلب١٩٩٦( الزعبالوي یشیرو 

یزهــا عــن غیرهــا تمخصائصــًا تشــمل هــذه المرحلــة حیــث ، المتوســطةوهــم یمثلــون مرحلــة المراهقــة ، عشــر

المرحلــة النمائیــة الثالثــة التــي وهــي اجتماعیــة، و  نفعالیــةوا عقلیــةو  تغیــرات جســمیةمتضــمنة مــن المراحــل، 

وتتمیـــز بـــالنمو الســـریع فـــي جمیـــع اتجاهـــات  یمـــر بهـــا اإلنســـان فـــي حیاتـــه مـــن الطفولـــة إلـــى الشـــیخوخة،

  النمو، البدني والنفسي والعقلي واالجتماعي.

ویعـیش فیهـا  ن المراهقة هي المرحلـة االنتقالیـة مـا بـین الطفولـة والرشـد،أ )Miler )2000ویرى 

أربعــة أن هنــاك حتــى یحــدد هویتــه، و ًا بــین اســتقاللیته أو بقائــه معتمــدًا علــى أســرته دائمــ اً صــراع المراهــق

الهادئــة نســبیًا، والتــي تمیــل إلــى  المراهقــة المتكیفــةهــي كمــا وصــفها صــمویل مغــاریوس و  أنمــاط للمراهقــة

، وعـــدم التوافـــق االجتمـــاعيالعزلـــة تمیـــل إلـــى االنطـــواء و نســـحابیة وهـــي المراهقـــة اال، و تـــزان االنفعـــالياال

فیهـا توكیـد ذاتـه والتشـبه بالرجـال، ویكـون علـى السـلطة، و  التي تتصف بتمرد المراهـق المراهقة العدوانیةو 

 سلوك المراهق العدواني مباشرًا كاإلیذاء أو غیر مباشر كالعناد.

لقــي التــام تأخــذ ثــورة االنحــالل الخُ التــي  المراهقــة المنحرفــة) ٢٠١٠ف إلیهــا مخیمــر (كمــا یضــی

  .واالنهیار النفسي الشامل، وهي تمثل الصورة المتطرفة للشكلین المنسحب والعدواني

المراهـق علـى قدراتـه وٕامكاناتــه،  فیهـا یتعــرفمرحلـة تحمــل مسـئولیة توجیـه الـذات، إنهـا بـال شـك 

 ته الخاصـة بـهاتخـاذ فلسـف، و لنفسـهو تخـاذ القـرارات بنفسـه وتدفعـه اللتفكیـر فـتح آفـاق اتؤهلـه لهـي مرحلـة و 

 .وتخطیطه لمستقبلهفي الحیاة 



٤٦ 

  :ینـقـللمراه خصائص النمو العقلي والمعرفي

سـرعة هـو لـیم الثـانوي) مرحلة المراهقة الوسـطى (مرحلـة التع) أن ما یمیز ١٩٩٧یذكر محمود (

تمـــایز القـــدرات ، ویتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل قصـــى نمـــوهیصـــل إلـــى أراهـــق أن المحیـــث  بهـــا، نمـــو الـــذكاء

  .مظاهر النشاط العقلي لدیه من خالل تباینالعقلیة  تهنوع حیاإذ تت، به الخاصة

وفــي هــذه المرحلــة ینمــو االتجــاه نحــو العقالنیــة والمنطــق لــدى المــراهقین، حیــث أن الشــباب فــي 

ــدأ إال إذا كــــان ق ألســــس العقلیـــة المنطقیــــة ائمـــًا علــــى مـــا یدعمــــه مـــن اهـــذه المرحلـــة ال یــــتحمس ألي مبـ

  .)٨٧: ٢٠١٥( البحري،والمعرفیة 

بحــدوث تغیــرات كمیــة وكیفیــة، یمتــاز النمــو العقلــي فــي هــذه المرحلــة  ) أن١٩٩٦ویشــیر عقــل (

    .حیث یصبح المراهق أكثر قدرة على القیام بمهام عقلیة بسرعة وسهولة أكثر من المراحل السابقة

، ومـن أهـم وغیرهـاوالریاضـیة  قـدرة اللغویـةكالعـدد مـن القـدرات العقلیـة ر ونمـاء كما یتضـح ظهـو 

ـــة مظـــاهر الن نمـــو التـــذكر القـــائم علـــى الفهـــم واســـتنتاج و  اطـــراد نمـــو الـــذكاءمـــو العقلـــي فـــي هـــذه المرحل

 ازدیــاد مــدة االنتبــاه ، كــذلكالعالقــات، ممــا یســهل علــى المراهــق حفــظ المــادة وربطهــا بغیرهــا واســترجاعها

  التركیز لمدة أطول، مع قدرته على التخیل والتوجه من المحسوس للمجرد.و 

القــدرة العقلیــة فــي مرحلــة المراهقــة تشــهد تحــوًال نوعیــًا، حیــث یبــدأ  أن )٢٠٠١ویؤكــد النغیمشــي (

إال بالتمثیـــل المـــادي، وال یســـتوعب  إذ كانـــت األشـــیاء مـــن حولـــه ال تتضـــح لـــه ،المعنویـــاتالفـــرد بـــإدراك 

ع روحـــة اســتیعابًا صـــحیحًا إال بعــد اقترانهـــا بالنمــاذج واألمثلـــة الموضــحة، فـــالمراهق یســـتطیالقضــایا المط

الحریــة والعــدل والمســئولیة، وتتمیــز قدراتــه  واألمانــة واإلخــالصالصــدق  قــیمباســتعداده العقلــي أن یــدرك 

  .القیم والمهارات ذهه ، لذا فهي فترة خصبة لتنمیةوممارستها كمهارات القیم واستیعابهاهذه العقلیة بإدراك 

أن نضـــوج العقـــل وقدرتـــه علـــى التفكیـــر المســـتقل واإلدراك والتـــذكر  )١٩٩٦( ویـــذكر الـــزعبالوي

 وتهــذیب ســلوكه، تعینــه علــى فهــم أعمــق لدینــهدعامــة أساســیة  یشــكل للمراهــقوالتخیــل فــي هــذه المرحلــة 

یة أعمالــه وأقوالــه، ممــا االجتماعیــة، وتحملــه مســئول بیئتــهالتكیــف مــع  أفضــل مســتویاتتحقیــق والســعي ل

  أهلیته للمسئولیة الشخصیة. یعطیه مؤشرًا داخلیًا على



٤٧ 

فـي تعزیـز قافـة الحـوار والمناقشـة داخـل المدرسـة ألهمیتهـا ثكما یجب علـى المدرسـة أیضـا نشـر 

ــودبـــةاألمـــن الفكـــري لـــدى الطل ــن العوامـــل  ) بـــأن٢٦٧: ١٩٩٧( ، حیـــث یؤكـــد محمـ الحـــوار والمناقشـــة مـ

  .عد على وضوح التفكیر وسالمتهالهامة التي تسا

ــب  ـــتح آفــــاق أرحــ ـــه لرفــــده بالتشــــجیع وفـ لمداركــــه العقلیــــة إن المراهــــق بحاجــــة لمــــن یقــــف بجانبـ

، وعلـى ذلـك ینبغـي أن یجـد التفكیـر الناقـد بحاجة لتنمیة قدراتـه االبتكاریـة ومهـارات أیًضاوالمعرفیة، وهو 

  .تعامل المجتمع معهفي ضالته هذه في المناهج واألنشطة و 

  :للمراهقین خصائص النمو االنفعالي

إن النمــو االنفعــالي للطالــب فــي المرحلــة الثانویــة لــه عالقــة وثیقــة بطبیعــة التغیــرات الفســیولوجیة 

الداخلیــة التــي تــتم فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر، كمــا أن لــه عالقــة بالبیئــة الخارجیــة واالجتماعیــة التــي 

  .)٣٦٢:  ٢٠٠١(الزعبي،  فعاالتهبمثابة مثیرات أساسیة النتحیط به، وتكون 

مالمحـًا أساسـیة تتمثـل فــي  فـي مرحلـة المراهقـة یشــهد أن النمـو االنفعــالي) ١٩٩٦عقـل ( ویـذكر

 مثیـرات الخـوف واسـتجاباته راتتطـو و  ،نقـد، ورّدة الفعل تجاه أي أیًضا الحدة االنفعالیةو  الرهافة االنفعالیة

 وانفعاالت الخوف والقلق من المستقبل.والغضب والغیرة، ویضیف إلیها الباحث الحیرة 

متســمة بالحمـــاس، إلـــى أن انفعــاالت المراهــق غالبــًا مـــا تكــون قویــة ) ١٩٩٤وقــد أشــار زهــران (

تقلیـد  ، وقـد یترجمـه فـي سـلوك عـدواني، أو فـيولمعـاییر وأفكـار جماعـة الرفـاق وأسـالیبه والتعصب للـرأي

  مستخدمًا حیًال هروبیة.، أعمى

والتنفــیس اء وســرعة اإلثــارة أن لـدى المــراهقین االســتعداد لالسـتهو  )٢٠٠١( كمـا یــذكر النغیمشــي

لـــذا یجـــب العمـــل علـــى تربیـــة انفعـــاالت المراهـــق  ،، والفـــراغ النفســـي المســـتعد لالمـــتالءاالنفعـــالي المفـــرط

فـي الحیـاة، وشـغل  لـه ومساعدته على تحدید فلسفة ناجحـة بنفسه، میة ثقتهورعایتها، وذلك عن طریق تن

  بالمجتمع. یجعل من نفسه شخصیة لها قیمتها ومساعدته كي اغه بالمفید من األعمال والهوایات،وقت فر 

  

  



٤٨ 

  :قینـللمراه يـص النمو االجتماعـخصائ

ــو االجتمـــاعي للمراهـــق ) أن ١٩٩٦یـــرى عقـــل (  فـــي المیـــل إلـــى االســـتقاللتتحـــدد مظـــاهر النمـ

ه ونــوع مالبســه، ئالمراهــق اختیــار أصـدقا فــي محـاوالت جلی�ــا ویظهــر ذلـك ،واالعتمــاد علـى الــنفس الـذاتي

لــوالء مــع تقدیمــه االلتفــاف حــول جماعــة الرفــاق، إلــى اعــن المیــل فضــال ً  ،میولــه بنفســه ودراســته، وتحدیــد

یجـد لـدیهم التقـدیر وتأكیـد إذ  ،فیسهل اتباعه للمرجعیات ،واالنتماء والتقید بآرائهم والتصرف وفق أهدافهم

ب المعلومـــات التـــي یعجـــز عـــن اكتســـابها مـــن اآلبـــاء والمعلمـــین بســـبب الــذات واكتشـــاف القـــدرات واكتســـا

  .ن المراهق وأسرته في هذه المرحلةضعف العالقة بی

دینیـة، فتجـده ینــاقش قـد تتولـد لدیـه توجهــات فكریـة و المراهـق فـي هــذه المرحلـة  یـرى الباحـث أنو 

وهـذا جّلـه  ر متطلبات الشـباب،في قضایا وفتاوى الدین، والمسائل االجتهادیة، وقصور الحكومة في توفی

  في إرشاده اإلرشاد الدیني القویم، مع مراعاة خصائص المرحلة التي یمر بها. یتطلب دورّا استباقی�ا

لـذا یجــب تشــجیع میــل المراهــق إلــى الزعامــة وتدریبــه علــى القیــادة مــن خــالل األنشــطة المدرســیة 

ة علــى زیــادة تقبــل المســئولیة االجتماعیــة لدیـــه المختلفــة، والعمــل علــى زیــادة تقبــل المســئولیة االجتماعیـــ

واتاحـة الفـرص أمامــه لممارسـتها تمشــیًا مـع خبراتــه المكتسـبة، كالمشـاركة فــي خدمـة المجتمــع ممـا یشــعره 

، ممـــا درســـیةرشـــاد المبالمواطنـــة والمكانـــة االجتماعیـــة والثقـــة فـــي الـــنفس، مـــن خـــالل بـــرامج التوجیـــه واإل

  .)١٧٢ :٢٠١٠مخیمر، ( من االنحرافالنمو السوي ویقیه  یساعده على

  قي لدى طالب المرحلة الثانویة:لُ و الخُ ـالنم

مــن أوجــه النمــو أرضــًا خصــبًة لظهــور كثیــٍر ُتعــّد مرحلــة المراهقــة  ) أن٢٠٠١ویشــیر الزعبــي (

  لقیة والتفكیر في المعاییر والمثل العلیا.بالقیم الخُ أقصى درجات التمسك  فیها الفردفیبلغ ، يقلُ الخُ 

ــــوقــــ ـــل المراهــــق ف ــتالكد یصـ ـــن النمــــو المــ ـــتعلم الشــــراكة  ي هــــذه المرحلــــة مـ ـــارات لـ ــــدرات ومهـ ق

  الء واالنتماء والغیرة الوطنیة.مبنیة على قیم ُخلقیة كالو  ،المجتمعیة

ویــرى الباحــث أن هــذه الخصــائص مجتمعــًة تشــكل جــزءًا كبیــرًا مــن شخصــیة المراهــق، فمــا بــین 

س، وبین معالجاته السلوكیة تجـاه اضـطراباته التـي یعیشـها ُتصـقُل حاجته لالستقاللیة واالعتماد على النف



٤٩ 

 یرافقـه الُعمـريّ  هُ مـوّ نُ وممـا ال شـك فیـه أن شخصیته وفق المنحـى السـلوكي الـذي ینتحیـه، سـلبًا أو إیجابـًا، 

، وبالتال من الطبیعـي أن تصـدر منـه قـرارات قـد ال تتوافـق وتطلعـات مـن حولـه، أو انفعـاالت  ينموٌّ عقليٌّ

تعّبــر عــن الموقــف الُمعــایش، وهنــا تكمــن أهمیــة اإلرشــاد الوقــائي للمــراهقین وعمــق األدوار االســتباقیة  ال

لمدرســـة واإلعـــالم والبیئـــة المحیطـــة، فـــي مراعـــاة خصـــائص نمـــّوه الجســـمیة والحركیـــة المنوطـــة باألســـرة وا

  واالجتماعیة واالنفعالیة والعقلیة والمعرفیة.

  :الثانویة لدیني لدى طالب المرحلةالنمو ا

في داخله یـودع فیهـا اتجاهاتـه نحـو الـدین، فـإن غلـب علیهـا طـابع كل فرد مساحة قلبیة وعقلیة ل

التأمــل والتــدبر والتفكــر، ســـتجده ملتزمــًا بــأداء الشــعائر الدینیـــة، وقــد یــرى فــي تمســـكه بالــدین أمنــًا نفســـیًا 

  ستقبلیة.وفكریًا وملجًأ یستودع فیه تصوراته النفسیة ومخاوفه وتوقعاته الم

ــدین  ،وهــو شــعوره بــالعجز والخــوف ،هنــاك عامــل نفســي یــدفع المراهــق إلــى التــدین   فیجــد فــي ال

ـــًا مـــن ب ــوفأمـــًال مشـــرقًا بعـــد یـــأس وأمن ــد فیـــه  ،عـــد خـ ـــه االنفعـــالي  لفراغـــهمـــألً  أیًضـــاویجـ   ، النفســـي وقلق

ویسـتمر فـي ذلـك، حتـى  فیكون المراهق أحیانًا مبالغًا فـي عبادتـه مـدافعًا عـن قیمـه وتصـوراته ومعتقداتـه،

ــــم یجــــد توجیهــــًا وتربیــــة صــــحیحة أن ــوعي الــــدیني إذا ل ــــى جانــــب ســــلبي متطــــرف هــــذا الــ ــب إل ـــه ینقلــ  فإنـ

  .)١٩٤: ١٩٩١ ،(الهاشمي

 فـي مرحلـة المراهقـة،البـارزة أحـد أبعـاد الشخصـیة  ُیعد يالدیناالتجاه  ) أن١٩٩٤ویذكر زهران (

یلـزم لـذا  ،مراهقـةدافعـة خـالل فتـرة الالقـوة ال هولدین اف ،لبیاً إیجابیًا أم ساالتجاه نحو الدین هذا سواء كان 

  .في التعامل مع المراهق النفسیة اإلسالمیة، واألخذ بمبادئ التربیة بالمدارس الحسنة أن تطغى قیم القدوة

ویرى الباحث أن عمق الجانب الدیني لدى المراهق قد یوطد فیه مبادئ وقـیم العالقـة بینـه وبـین 

غیـر محمـود، فالتـأثر بالمرجعیـات واتباعهـا یولّـد   أنهـا فـي جانـب آخـر قـد تلعـب دوًراعه، إالخالقه ومجتم

 
ّ
قوة سلبیة دافعة لدیه تجاه معتقداته السابقة أو النشأة التـي نشـأ علیهـا، ففـي لحظـة مـا یقـوم بتقیـیم لحظـي

، ممـا ینـتج عنـه اتخـاذ قـرارات سـریعة أو الرضـوخ للتغریـر، لـ
ّ
الـدین علـى  فهـم نذا فـإلماضیه وحاله اآلنـي

وٕاثـراء فكـرهم  الشـریعة بمقاصـد حقیقته وكما ینبغي من أهم ما یجـب ترسـیخه بفكـر الناشـئة، مـع تبصـیرهم

  الدیني وتأصیل القیم االجتماعیة لدیهم.
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  :ريـكـفــن الــألم: ااـًــثـالـث

  :ريــن الفكــل لألمــمدخ

هــذا ظهــور أنمــاط ســلوكیة غریبــة ب ت عــنألحــداث التــي تجــري فــي المجتمــع العمــاني كشــفإن ا

المجتمــع المعــروف بثقافتـــه وقیمــه الراســخة، ومـــن ذلــك ازدیـــاد ظــاهرة تعــاطي بعـــض الشــباب للمخـــدرات 

المیل إلى العنـف، ممـا یقودنـا للوقـوف والتسكع في األماكن العامة، وتبّني أفكارًا دخیلًة باإلضافة لظاهرة 

  .)١٢: ٢٠١٥، منظور الفكري للقیم ( البحريعلى مراجعة ال

 األمـن الفكــري لــدى سـس التربویــة التـي تســهم فـي تعزیــزإن األ ) (Nakpodia, 2010تـذكرو

 النفســیین المشــرفین التربــویین والمرشــدین الختیــارشخصــیة وعلمیــة  الطلبــة تتطلــب وضــع ضــوابط دقیقــة

فّعالـة ومعالجـة  أداء المعلمین في مجال تحقیق األمن الفكري بصـورة وتقویم ومدیري المدارس ووكالئهم،

 رف،إلـــى الُغُلـــو والتطـــ لتنقیتهـــا ممـــا یـــدعو ،المتاحـــة للطلبـــة مـــوادجعـــة الار كمـــا تتطلـــب م، الخلـــل إن وجـــد

لتكـــون فـــي متنـــاول  ،والعقدیـــة والســـلوكیة فـــات الفكریـــةار جـــع العلمیـــة المناســـبة لمعالجـــة االنحار وتـــوفیر الم

ــیم بواقـــع الحیـــاةباإلضـــافة إلـــى ربـــط منـــاهج ا ،التـــدریس الطلبـــة وأعضـــاء هیئـــة ومشـــكالت المجتمـــع  لتعلـ

ـــر  الفكریــــة المعاصــــرة، وتوظیــــف بعــــض  ســــیة واألنشــــطة التعلیمیــــة إلیضــــاح درجــــة خطــــورةار ت الدار المقـ

  االنحراف الفكري لتحصین الطلبة في مواجهته.

ـــهَ  هم الفكـــري، الحفـــاظ علـــى مخـــزونفـــي  كمـــنیاألمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة  ویـــرى الباحـــث أن ُكْن

لـذا فـإن مجـتمعهم،  مـن سـتقونهاوالمبـادئ األخالقیـة التـي ی الثقافات والقـیملعادات والتقالید و والمتمثل في ا

مؤسســات التنشــئة االجتماعیــة  تعــد ركیــزة أساســیة ضــمناحلهــا المختلفــة ر المؤسســات التعلیمیــة بم جمیــع

ــق األمـــن الفكـــري وحما افر المعنیـــة بالوقایـــة مـــن االنحـــ المدرســـي  فـــي الكـــادرة الطلبـــة، متمثلـــة یـــوتحقیـ

  .األنشطةالمناهج و یتم تشریبها بالتربویة التي  في المعاییر، و بأجمعه

  ري:ـكـن الفـوم األمـهـمف

ــتم  أداتـــه وهـــو ،ارتباطـــًا وثیقـــاً تبط بالعقـــل أن األمـــن الفكـــري مـــر  )٢٠٠٨( یـــرى الحـــارثي   التـــي یـ

فــرد صـالحًا أو العكــس، مـن خاللهـا االختیــار بـین المتناقضــات، وبـه حمــل اإلنسـان األمانـة، وبــه یكـون ال
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ال إذا نجح العقــل فــي التمییــز واالختیــار إولــن یــ ،یتحقــق األمــن الــوطني واإلقلیمــي والــدولي إذ بصــالحه

  كان سلیمًا خالیًا من أي صورة من صور االنحراف والخلل.

كما أن حداثة مصطلح األمن الفكري أدى إلـى تعـدد مفهومـه، وذلـك تبعـًا لتعـدد وجهـات النظـر، 

  حسب نوع الدراسة، والمجال الذي تطرق إلیه. لعلمیة لكل باحث، كلالمرجعیة وتعدد ا

ــبة إلــــــى الفكــــــر، و  ـــن، والفكــــــري نســــ ــــا: األمـــ ـــین همــ ـــري مركــــــب مــــــن كلمتـــ ــن الفكـــ ــــطلح األمــــ مصـ

  ).٣١٤: ٢٠٠٢الحیدر(

لذا سوف یقوم الباحث في هذه الدراسة بعـرض مجموعـة مـن التعریفـات لكـل مـن األمـن، والفكـر 

  للغوي واالصطالحي ومن ثم بیان مفهوم مصطلح األمن الفكري.من حیث المعنى ا

   ن:ـــف األمــریــــتع 

  ة:ــغـن لــــاألم

ــــــذكر م ـــىتـــــ ـــــ ـــ ـــــأتي بمعن ـــــ ـــن یـ ـــــ ـــــأن األمـــ ــــ ــ ــــــة ب ـــاجم اللغـــــ ـــــ ــوف عـــ ـــــ ــنفس وزوال الخــــ ــــ ــــة الـــــ ـــــ ــ    طمأنین

ــفهاني،  ــن حبــــان٣٥: ٢٠٠٥(األصـ   األمـــن لغــــة: ضــــد الخــــوف، ومنــــه  ) أن٢٣٣ :١٩٩٣( )، وذكــــر ابــ

ــــالى ــــه تعــــ ــــ ــــورة( M .   5 4  3  2  1  0   /L: وقول ــــریش ســــ ــــ ــــــة ،ق ــ    .)٤اآلی

  .)١٠٧: ١٩٩٩(بدوي وآخرون، وأمٌن مصدر من َأِمَن وهو الطمأنینة والّسلم

  ًا:ــــالحـطـاصن ــــاألم

مجموعــة مــن العملیــات اإلجرائیــة والتــدابیر التربویــة إلــى أن األمــن هــو  )٢٠٠٠( نــيالجحیشــیر 

انطالقـًا مـن  ،لتـأمین األمـن واسـتتبابه داخلیـًا وخارجیـاً  السلطة التشـریعیة التي تتخذهاو والوقائیة والعقابیة، 

  أمن مصالح الدولة المعتبرة.لضمان  ،المبادئ التي وضعها اإلسالم

بحفـــظ الضـــروریات الخمـــس مـــن أي وذلـــك ) بأنـــه االســـتعداد واألمـــان، ٢٠٠٠( ویعرفــه الهویمـــل

والســكینة، وتــوفیر الســعادة والرقــي فــي شــان مــن  كــل مــا دل علــى معنــى الراحــةاعتــداء علیهــا، لــذا فــإن 

  شئون الحیاة فهو أمن.
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اطمئنــان اإلنســان علــى دینــه ونفســه وعقلــه وأهلــه ومالــه وســائر حقوقــه، هــو األمــن اصــطالحًا و 

ـــریعة اإلســــالمیة وتوجیههــــا، ووفــــق األ ـــدي الشـ ــتقبل وفــــق هـ ـــر أو المســ ـــدم خوفــــه مــــن الحاضـ عــــراف وعـ

  ).٤٤: ٢٠١٢لمحمادي، ( اواألخالق والنظم االجتماعیة 

تحقیق الشعور التـام باالسـتقرار النفسـي واالطمئنـان ویرى الباحث تعریف األمن اصطالحًا بأنه: 

  القلبي، بما یحقق السكینة وانجالء مشاعر الخوف من النفس.

   ر:ـــكــالفف ــریــــتع 

  :ةــغـلر ــكـفــال

مــال الخـــاطر فـــي الشـــيء، والتفكـــر: : إعظـــور فـــي بیــان معنـــى الفكـــر لغـــًة أن الفكـــرقــال ابـــن من

  ) أن الفكــــر إعمــــال النظــــر ٤٥٨: ٢٠٠٥( )، وذكــــر الفیــــروز آبــــادي٦٥ :١٩٩٣ابــــن منظــــور، ( التأمـــل

  في الشيء.

  :اً ــــالحـطـاصالــفـكــر 

مــادة الثقافــة وماهیتهــا، أو هــو أداؤهــا والشــيء ) إلــى أن الفكــر هــو ٢١: ١٩٩٧( یشــیر القوســي

ظــري وقــد یطلــق كــل ثقافــة مــن ناحیــة أخــرى هــي : ثمــرة للفكــر فــي المجــال النالــذي تقــوم بــه وتتكــون، وال

  .منهما على اآلخر

بمـا  جملـة النشـاط الـذهني وأسـمى صـور العمـل الـذهني ) الفكر بأنـه١٣ :٢٠٠٢( ویعرف البكر

  .فیه من تحلیل وتركیب وتنسیق

لعقلـه،  هج عـن إعمالـعبارة عن نتاج تفكیر اإلنسان النـات) الفكر بأنه ٢٠١٢ویعرف المحمادي (

  نتـــائج جدیـــدة المحسوســـة أو المجـــردة، وتصـــوراته، بهـــدف الوصـــول لاســـتخدام تجاربـــه الســـابقة وخبراتـــه وب

  من قبل. اأو تصورات جدیدة مختلفة عما كان یدركه

الَمَلَكـة العقلیـة التـي تقودنـا لتصـویب اسـتنتاجاتنا بشـأن كـل  یعرف الباحث الفكر اصطالحًا بأنهو 

 .أم غیر حقیقي، وبشأن كل ما هو واقعي أم غیر واقعي ما هو حقیقي
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قـــد أشـــار الباحـــث لـــبعض التعریفـــات ضـــمن مصـــطلحات الدراســـة متضـــمنًة أمـــا األمـــن الفكـــري 

 تعریف الباحث.

ـــرتبط أ إن مفهـــوم األمـــن الفكــــري ــیم ومثــــل علیـــای ــود قـ وأحكــــام أو أعـــراف مجتمعیــــة  ،ساســــًا بوجـ

ة تكفــل االبتعــاد عـن انحرافــات الفكــر، وتصـون المجتمــع مــن ومبـادئ قانونیــة تقـرر ضــوابط ســلوكیة ملزمـ

الشــر، وتحــرر العقــول مــن الجمــود والتطــرف، وتحیــي فــي المجتمــع مبــادئ التســامح والتعــاون والتناصــح، 

  وتعمــق الــوعي بحــب الــوطن والــوالء لــه واالنتمــاء إلیــه وتحــیط األفــراد بســیاج قــوي مــن الثقافــات الســلیمة 

ـــي ـــن الوقـــــوع فــ ـــیهم مــ ــواعي بمثابـــــة  التـــــي تقــ ـــلیم والـــ ـــار أن الفكـــــر الســ ــیهم، باعتبــ   االنحـــــراف وتحـــــافظ علـــ

ـــــه.  ــتالف أطیافـــــه وأزمنت ـــع علـــــى اخـــ ـــرد والمجتمــ ـــــة للفــ ـــالمة والطمأنین ـــــوفر الســ ـــذي ی ــ ــــائي ال ـــــدبیر الوقـ الت

  ).٤٦: ٢٠١٢(المحمادي، 

األفــراد مــن خــالل جوانـــب عــدة كمــا أشــار إلیهــا تربـــان ویمكــن إجمــال األمــن الفكــري فـــي ثقافــة 

، والعلمـاء العلـم وتقـدیر الكبیـر واحتـرام الوالـدینوالـذي یتمثـل فـي بـر  االجتمـاعي الجانـب ) أبرزهـا٢٠١٢(

 علـى للتعـرف المطلوبـة المعـارف متالككـایاسـي الس الجانـبو  المتمثـل فـي هویـة القـیم الـدیني الجانـب ثـم

 الشخصـي األمـن اتمهـدد علـى كـالتعرف األمنـي لجانـبفا السیاسـي الواعیـة للواقـع الدراسـة مـع الـوطن

  .ومواجهتها األمنیة التهدیدات من الوقایة سبل على مع التعرف والقومي الوطني واألمن

مـن خـالل رسـم السیاسـات التربویـة التـي تبـث فكـر  ویضیف إلیهـا الباحـث الجانـب التربـوي وذلـك

لـدى األفــراد، إذ أن  وترسـیخ الهویــة وقــیم تربیـة المواطنــة ،التسـامح والتفكیـر اإلیجــابي نحـو الــذات والحیـاة

إذا مـا أردنـا أن نرسـخ  االنتمـاءدیـدنها اإلخـالص وركیزتهـا  ل السلیم یحتاج لشحذ طاقات متّقـدة،بناء العق

  بعیدًا عن التحجر وانغالق العقل. نائنا الطلبة،مرتكزات األمن الفكري لدى أب

دیولوجیًا، وبمـا یلبـي معادلة األمن الفكري تقتضـي حسـن اختیـار العوامـل المحفـزة إلنجاحـه أیـإن 

ة والتـــأثر الممقـــوت شـــرعًا وُعرفـــًا، مـــن خـــالل المعالجـــات التربویـــة فـــي احتیاجـــات الفـــرد بعیـــدًا عـــن التبعیـــ

  المقام األول.



٥٤ 

ـــة ووعظیـــــة  ـــن الفكـــــري ال یمكـــــن تحقیقـــــه علـــــى أرض الواقـــــع بتنظیـــــرات علمیــ والحقیقـــــة أن األمــ

ـــم تستشـــعر كـــل وتوجیهیـــة  ــدور المنـــاط شـــریحة مـــن شـــرائح وٕارشـــادیة، مـــا ل ــوطن حقیقـــة وحجـــم الـ لهـــا الـ

مــن األفكــار الهدامــة والمتطرفــة، ســعیًا لتمكــین الناشــئة مــن التفاعــل  والمطلــوب منهــا فــي حمایتــه ووقایتــه

  االجتماعیة. ضایا الفكریة على اختالف حّدتهاوالتعاطي مع الق

   ة:ـة الثانویـالمرحل لبةـري لطـكـن الفـة األمـأهمی 

ـــه اإلنســـان علـــى ســـائر تنبـــع أهمیـــة األمـــن ال فكـــري مـــن أهمیـــة العقـــل البشـــري الـــذي میـــز اهللا ب

المخلوقـــات، فالعقـــل البشـــري هـــو منـــاط التكلیـــف، وهـــو محـــل اإلبـــداع واإلنتـــاج، وهـــو مســـتودع الثقافـــات 

، وهـو الـذي یحـدد قریـر، وهـو المحـرك الـرئیس لإلنسـانوالمعتقدات، وهو محل التفكیر والتحلیل والنقـد والت

  ختلـــف القضـــایا المعاصـــرة، وهـــو الـــذي یـــدفع الفـــرد للقیـــام بعمـــل معـــین أو االمتنـــاع عنـــه، موقفـــه تجـــاه م

ومن خالله یتم االختیار المدرك لما ینبغي القیام به من أعمال وتصرفات، وما یجـب اتخـاذه مـن مواقـف 

  في حیاة اإلنسان.

عالقتـه الوظیفیـة كما تنبع أهمیة األمن الفكري من ارتباطه الوثیـق بصـور األمـن األخـرى، ومـن 

عنــه  ، وینــتجلــى اخــتالل فــي جوانــب األمــن األخــرىبهــا، حیــث أن االخــتالل فــي األمــن الفكــري ســیؤدي إ

  انحرافــات ســلوكیة تهــدد األمــن واالســتقرار، ممــا یؤكــد أن األمــن الفكــري مــن أهــم مقومــات تحقیــق األمــن 

أهـم مقاصـد الشـریعة اإلسـالمیة  به تتحقق الحمایة للمكتسبات الوطنیة، ومـن خاللـه تتحقـقفي عمومه، ف

لحیـاة اال) التـي ال تسـتقیم الدین، والـنفس، والعـرض والعقـل، والمـ( في المحافظة على الضرورات الخمس

  .)٦٥: ٢٠٠٦(المالكي دونها 

عنــى بــه البشــریة فــي ماضــیها وحاضــرها أن أهــم مــا تُ  )١٩٩٩وفــي هــذا الصــدد یــذكر الجحنــي (

  .نجازتمع، وأمن الفكر واإلمن المجأمن الذات، وأوره ومن صومستقبلها هو موضوع األمن، 

لـــذا تعتبـــر صـــیانة األمـــن الفكـــري هـــي صـــیانة لكـــل أنـــواع األمـــن األخـــرى، كمـــا تعتبـــر الدعامـــة 

الرئیســیة ألنمــاط الســلوك الصــحیح الصــادر عــن الفــرد، والــذي یســمو بــه إلــى اإلنتــاج والتطــویر والعمــل 

  مع وتطوره.ا یؤدي إلى تقدم المجتالجاد بكل ثقة مم



٥٥ 

ـــي ــــده الجحنــ ـــذا مـــــا یؤكـ ــــیر، أیًضـــــا) ١٩٩٩( وهــ ـــــث یشـ ـــــة باألنشـــــطة أن  حی ــــة وثیق للفكـــــر عالقـ

ــوي أســـمى نشـــاط  إنســـاني أفـــرزه والســـلوكیات اإلنســـانیة، إن خیـــرًا فخیـــر، وٕان شـــرًا فشـــر، وٕان الفكـــر السـ

دائمــًا ، ومقاصــد الشــرع وال حجــر علیــه، كمــا أن االنحرافــات والنشــاطات المضــرة بمصــالح النــاسذهن، الــ

  .ومغشوشوراءها فكر معتل ومسموم  ما یكون

فـــإن  ،یســتجیب لمـــا یتــأثر بـــهحلـــة إلـــى أن الشــاب فـــي هــذه المر  )٢٠٠٤كمــا یشـــیر المغامســي (

 درجـة غالبـة قـد تصـلوبسرعة كبیـرة و فإنه یعمل على تحقیقه معین، أو تشبع برأي  ما ترسخت لدیه فكرة

  .إلى المغامرة لدیه

حرجــــة، لكنهــــا فتــــرة انتقالیــــة مؤقتــــة المراهــــق یعــــیش فتــــرة إلــــى أن  )٢٠٠١ویــــذهب النغیمشــــي (

 متنوعة وغیـر مسـتقرة، قـد تـؤثر علـى اسـتقراره النفسـي، وطمأنینتـه وأمنـه، لـذا فهـوتحكمها تغیرات سریعة 

عقلیـة ونفسـیة، وانفعالیـة واجتماعیـة، ومخـاوف  مـا یعیشـه مـن تبـدالت یحتاج إلى األمن والطمأنینـة بقـدر

  .ن یبث في روعه االطمئنان واألمانإلى م وهذا یحتاج

  ):٢٠٠٨جة إلیه تعود لعدة اعتبارات كما یراها الجحني (ن أهمیة األمن الفكري ومدى الحاإ

 .هو ركیزة أساسیة لحمایة الثوابت كالدین والعقیدةاألمن الفكري  أن تحقیق .١

 .العقل وٕاعمالهالفكري یدعو إلى تنشیط  أن االهتمام باألمن .٢

 الفكر ونبذ الكراهیة وبث التسامح.األمن الفكري یؤدي إلى التالحم والوحدة في  ن تعزیزأ .٣

 .لإلبداع واالبتكار والتقدم یعد مدخًال رئیسیاً ن تحقیق األمن الفكري أ .٤

أن تــأثیر االنحــراف الفكــري ال یقتصــر علــى الفــرد أو الجماعــة التــي وقــع علیهــا بــل یتعــداها إلــى  .٥

 المجتمع ككل.

یســاعد علــى ســهولة انتشــاره وتوســـعه،  ممــایظهــر مــداه الحقـــًا، من الفكــري قــد إن اإلخــالل بــاأل .٦

 لذلك فإنه یحتاج إلى اهتمام أكبر.

یــؤدي إلــى اإلخــالل بالمعتقــدات والقناعــات والقــیم الســامیة أن اإلخــالل بــاألمن الفكــري مــن شــأن  .٧

 .والثوابت الوطنیة



٥٦ 

أهمیــة األمــن الفكــري والحاجــة  االعتبــارات التــي تؤكــد علــىإلــى  )٢٠٠١كمــا أشــار النغیمشــي (

 عـادة تأهیـل المنحـرفینفـي إ لخطـوات إجرائیـة مخططـة ومنظمـةحاجة األمـن الفكـري إلیه والتي تضمنت 

ــواب، و  فكریـــاً  ــن الفكـــري ب أیًضـــاوالعـــودة بهـــم إلـــى جـــادة الصـ اء ابـــة الذاتیـــة لـــدى أبنـــتفعیـــل الرققیـــام األمـ

 ة.د أفكارهم وقناعاتهم المختلفیحتو المجتمع سعیًا ل

ــذا  ــث الطمأنینـــة فـــي كیـــان المراهـــق النفســـي،فـــإن لـ ــمن رؤى وأهـــداف  بـ ـــًا أساســـیًا ضـ یعـــد مطلب

العمـــل علـــى توعیتـــه بأســـلوب وسیاســـات المؤسســـات التربویـــة، وٕاشـــباع حاجتـــه إلـــى األمـــن، إضـــافًة إلـــى 

  .یتسم بالمصداقیة والمرونة والموضوعیةواقعي 

  المرحلة الثانویة في النقاط التالیة:ري بكأهمیة تعزیز األمن الف )٢٠١٢وقد لخص المحمادي (

 ، والتمسك بالدین.القیم والمبادئ اإلنسانیة التي تعزز روح االنتماء للوطنغرس  .١

 السعي نحو تحصین أفكار الطلبة من االنجرار خلف التیارات الفكریة. .٢

، والتصــدي لكــل قبــل العاطفــة إعمــال العقــل آمــن لــدى الطلبــة یقــوم علــىســیاج فكــري تــوفیر  .٣

 .المؤثرات الخارجیة

 تفریط.ال ال إفراط و المعتدل  ترسیخ مفهوم الفكر الوسطي .٤

  بــث روح المحبــة والتعــاون فــي نفــوس الطلبــة، وغــرس ثقافــة الحــوار والمناقشــة، واالخــتالف  .٥

 ال الخالف.

 مبدأ اإلحساس بالمسئولیة في نفوسهم تجاه الوطن، والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.غرس  .٦

أهمیـة تعمـیم منطـق الحـوار بالحكمـة والفطـرة وتوظیـف  )٢٠١٥د، یذكر البحري (وٕاضافة لما ور 

ــبیة المقیتـــة، ســـعیًا لالعقـــل الســـلیم، فـــي مقابـــل  ــور مطالـــب العاطفـــة الجامحـــة والعصـ ــوم التطـ تعمیـــق مفهـ

اكتشـاف الحقـائق الفكري واإلبداع الجدید، وعدم التسلیم لمبدأ لـیس باإلمكـان أبـدع ممـا كـان، وٕابقـاء روح 

، كمــا یؤكــد علــى أهمیــة إشــاعة روح االنفتــاح الــواعي علــى الحاضــر واالنتبــاه للثغــرات دّفاقــةة دافعــة حیــ

 الفكریة بكل ما یردنا من جدید.



٥٧ 

 یــدركون مــن خاللــهمســتقرًا، تــأمین فكــر الناشــئة بمــا یحقــق لهــم مســتقبًال ویــرى الباحــث ضــرورة 

مین متكـــامًال مـــع عملیـــة اإلرشـــاد النفســـي المســـؤولیة واالعتمـــاد علـــى الـــنفس، وأن یكـــون هـــذا التـــأ تحمـــل

لمســاعدتهم علــى استبصــار ذاتهــم ضــد أیــة انحرافــات فكریــة قــد تطــال مخیلــتهم وتصــوراتهم، مــع أهمیــة 

من هـذه االنحرافـات، وتعزیـز ثقافـة الحـوار غرس القیم الدینیة والوطنیة واالجتماعیة التي من شأنها الحد 

علـى تنوعهـا، وتنمیـة حـس العمـل التطـوعي وقضـاء وقـت الفـراغ لدیهم وٕاشراكهم في المناشـط المجتمعیـة 

 بما یحقق لهم عائدًا فكریًا إیجابیًا، یسعفهم في مجابهة معتركات الحیاة.

   األمن الفكري لدى الطلبة في تحقیقاإلرشاد النفسي الوقائي  دور: 

ذ یســهم فــي الوقایــة فــي العملیــة التربویــة والتعلیمیــة، إ یقــوم التوجیــه واإلرشــاد النفســي بــدور مهــم

فــي هــذا الصــدد أن النمــوذج  )٢٠٠١نغیمشــي (ال یــذكروالحــد مــن الوقــوع ضــحیة المشــكالت الســلوكیة، و 

ــباع بإ فـــي حیـــاة الطلبـــة، وذلـــكة الحرجـــة اإلســـالمي هـــو أعظـــم نمـــوذج للتعامـــل مـــع هـــذه الفتـــر  نفســـیة شـ

خاوف بتزویده بأفكـار كلیـة عـن وكشف الم ،التي تكتنفه الغموضأوجه وٕازالة  األمن والطمأنینةالمراهق ب

  .وماهیة فلسفتها ووظائفها وغایاتهاالحیاة، 

یلعــب دورًا مهمــًا فــي إنجــاح  إلــى أن التوجیــه واإلرشــاد النفســي) ٢٠٠٨كمــا یــذهب العفیصــان (

ســة، ســرة والمدر التواصــل بــین األقنــوات مــن خــالل تعزیــز وذلــك  ،ملبــاألمن الشــا الوقــائي بــرامج الــوعي

  .لعدوانیةل ومثاله میل الطلبةعیة غیر طبیالجتماعیة اال ام بالظروفاإللمإضافة إلى 

عددًا مـن األدوار التـي یمكـن أن یقـوم بهـا التوجیـه واإلرشـاد النفسـي ) ٢٠٠٩(وقد ذكر الخرجي 

دور الجانب الدیني فـي غـرس ثقافـة االنتمـاء للـوطن وحبـه والـدفاع  أبرزهافي مجال تعزیز األمن الفكري 

مـع تصـحیح المفـاهیم الخاطئـة ٕابـراز قیمـة المسـئولیة الفردیـة توعیـة الطلبـة بأهمیـة األمـن و و  عن مقّدراتـه،

لــدیهم، وتفعیــل أســس الرقابــة الذاتیــة والتعامــل مــع وســائل التواصــل الحدیثــة بحــذر والبعــد عــن التحزبــات 

  المدرسیة والمجتمعیة.

الطلبـة  یـز األمـن الفكـري لـدىفـي تعز  للتوجیه واإلرشاد دورًا بارزاً أن ) ٢٠١٢المحمادي ( ویذكر

ــئولیة و همیـــة التفاعـــل وتـــوجیههم أل ،بـــالوطن عتـــزازواال علـــى الهویـــة اإلســـالمیة مـــن خـــالل الحفـــاظ المسـ



٥٨ 

تفعیــل بــرامج الحــوارات الفكــري و االســتفادة مــن النشــاط الطالبــي الالصــفي فــي تعزیــز األمــن االجتماعیــة و 

فر جهـود الكــادر المدرسـي والمجتمعــي فـي ســبیل شــاعة ثقافـة الحــوار، مـع تضــاالطالبیـة فــي المدرسـة، وإ 

  تحقیق األمن الفكري.

  هـــي مرحلـــة الثانویـــة و و  – )الحلقـــة الثانیـــةالمتوســـطة ( لباحـــث أن المـــرحلتین التعلیمیتـــینویـــرى ا

هما من أخطـر المراحـل الحیاتیـة لـدى الطلبـة، وذلـك  ،ما بعد التعلیم األساسيتسمى بالسلطنة مرحلة ما 

حادثـة لـدیهم بسـبب البلـوغ ودخـولهم مرحلـة سـن المراهقـة، ممـا یجعلهـم عرضـًة للتغریــر بسـبب التغیـرات ال

بهم نتیجة اندفاعهم وفضولهم الستكشاف الجدید، والتأثر باألقران والمرجعیات الفكریة، وللوقایـة مـن هـذا 

  كله فإنه یجب التأكید على الجوانب التالیة لدیهم:

 .قتربوا من مرحلة تحمل المسؤولیاتأنهم قد اغرس قیمة أهمیة اإلحساس بالمسؤولیة و  -

 تنمیة التفكیر السلیم لدیهم وحریة إبداء الرأي حول بعض القضایا المعاصرة والراهنة. -

 حثهم على المشاركة في حوارات هادفة متضمنة تعویدهم على النقد واالستماع البناءین. -

 تنمیة التفكیر اإلیجابي لدیهم في أفكارهم ومعتقداتهم. -

 ختیار السلیم لألصدقاء والرفقة الصالحة، فالصاحب ساحب كما یقول المثل.اال -

 تعریفهم باألحكام الشرعیة التي یمكن أن یقع فیها، وبیان أوجه الحالل والحرام بها. -

 التعامل مع كل منهم كفرد ناضج، وٕاشعاره بأهمیته كعضو رئیسي بالمجتمع. -

 شأنها تنمیة شعور كرههم لمجتمعهم. االبتعاد عن توجیه االنتقادات لهم، والتي من -

 حثهم على المشاركة الفاعلة في المناسبات والرحالت والعمل التطوعي وعدم االنزواء.  -

 .رسة قیمة وفضیلة االعتراف بالخطأتعویدهم على مما -

 توجیههم للتعامل السلیم مع قنوات التواصل االجتماعي والفضائیات واالنترنت. -

ـــدة ( ــذكر الجوال ــن الفكـــري  ن) أ٢٠١٢ویـ هـــو األمـــن المعنـــوي الـــذي یحمـــي أفكـــار باعتبـــاره األمـ

األمـن الحسـي الـذي ُیعنـى بـاألمن  في جوهره بال شك یشمل ن ومعتقداتهم وقیمهم وسلوكهم، فإنهالمراهقی

یشــمل األمــن النفســي معــًا،  أیًضــاو  ألمــن والشــرطة والجــیش ومــا شــاكلها،العــام الحســي والمــادي كــأجهزة ا

  یوضح هذه العالقة الشمولیة بینهم:والذي ) ١رقم ( خالل الشكلمبّینًا ذلك من 



٥٩ 

  

  ري:ــن الفكـة األمـات حمایـلقـمنط

 االعتدال الذي یتأتى من خالل موازنة األمور الذاتیة وما یحیط بها من تفاعالت. -

 .استیعاب طاقات الشباب المكنونة وتوظیفهاالواقعیة المتمثلة في  -

 .التنشئة االجتماعیةفي تعزیز التربیة التعلمیة الوقائیة  -

 .أبعاده ومعطیاتهكل فهم الواقع بالوعي الذي یعبر عن  -

 على استنتاج حاالت خاصة من حاالت عامة.االستدالل المبني  -

 تقدم الحضارات.التخاذ القرارات وتحقیق  ًا مهماً صدر المعلوماتیة باعتبارها م -

 والنفسیة واالجتماعیة. فروق الفردیةجلب المعرفة مع مراعاة مبدأ الالتسلسل المتدرج في  -

 االلتزام الدیني والتمسك بالقیم وأصالة العادات والتقالید ونبذ السيء منها. -

 من أجل تحقیق الهدف المرجّو.بعقل اآلخر  التباین المعّبر عن التفكیر -

 ).٢٠١٢( الجوالدة .والمناقض اآلخرفي قبول الرأي التسامح على  التضاد المستند -

  

  

	ريـكـن الفـاألم

	يـن الحسـاألم

	يـن النفسـاألم  

 ) ١م (ـــل رقــكـش

 شمولیة األمن الفكري لألمن الحسي واألمن النفسي



٦٠ 

  ري:ـكـن الفـزیز األمــق وتعـة في تحقیـمدرسدور ال

ــیر زهــــران ( إلــــى أن المدرســـة هــــي المؤسســــة التربویــــة الرســـمیة التــــي تقــــوم بعملیــــة  )٢٠٠٥ویشـ

التربیـــة، ونقـــل الثقافـــة المتطـــورة، وتـــوفیر الظـــروف المناســـبة للنمـــو النفســـي الســـوي والتنشـــئة االجتماعیـــة 

  .وتدعیم الصحة النفسیة لدى الطالب

ـــذا فـــــإن دور ال ــــن لــ ـــرىمدرســـــة فـــــي تحقیـــــق وتعزیـــــز األمـ ـــدى طالبهـــــا لـــــه أهمیـــــة كبــ   ، الفكـــــري لــ

وذلــك للــدور الكبیــر الــذي یقــع علــى عاتقهــا فــي غــرس القواعــد الفكریــة الصــحیحة فــي نفــوس الطـــالب، 

ـــدیهم، كمـــا تتضـــح أهمیـــة هـــذا الـــدور مـــن خـــالل العالقـــة بـــین المدرســـة    وتصـــحیح المفـــاهیم المغلوطـــة ل

  بشكل عام، فكلما كانت المدرسة مرتبطـة بخصوصـیات المجتمـع ومعتقداتـه، واألمن الفكري في المجتمع 

الفكریـــة التـــي  وعلـــى درجـــة عالیـــة مـــن التخطـــیط واإلتقـــان والتنفیـــذ كانـــت أقـــدر علـــى مواجهـــة التـــدخالت

  یتعرض لها الطالب.

األمــن واالسـتقرار لـن یتحققــا إال مـن خـالل الــوعي أن  )٢٠٠٦( وفـي هـذا الصــدد یـذكر الشـهري

ــین مـــا هـــوالعمیـــ ـــدرة علـــى التمییـــز بـ ــذات ثـــواب ومـــا هـــو  ق بالعقیـــدة، والق خطـــأ، والقـــدرة علـــى تحفیـــز الـ

  المعرفة، وهو ما تهدف إلیه المؤسسات التعلیمیة بمراحلها وأنواعها المختلفة. نكتشاف المزید مال

بقــدر مــا  األمــن یــرتبط ارتباطــًا وثیقــًا وجوهریــًا بالتربیــة والتعلــیم إذبــأن  )٢٠٠٤ویــذكر الیوســف (

تغرس القیم واألخالق النبیلة في نفوس أفراد المجتمع، بقدر ما یسود ذلك المجتمعـات األمـن واالطمئنـان 

واالســتقرار، ویمثــل النســق التربــوي أحــد األنســاق االجتماعیــة المهمــة التــي تــؤدي عمــًال حیویــًا ومهمــًا فــي 

  .افظة على بناء المجتمع واستقرارهالمح

ـــي ــــى أن )٢٠٠٤( ویشــــیر القرنـ ــیم القــــراءة  إل ــ ــــى تعل ـــات التعلیمیــــة ال تقتصــــر عل مهمــــة المؤسسـ

والكتابـة وٕاعطــاء مفــاتیح العلـوم للطــالب دون العمــل علــى تعلـیمهم مــا یحتــاجون إلیـه فــي حیــاتهم العلمیــة 

ة لهـم بدونـه هـو األمـن والعملیة وترجمة هذه العلوم إلى واقع ملموس، إذ أن أهم شـيء یحتاجونـه وال حیـا

  في األوطان.



٦١ 

ــئولیة أن المؤسســـات التربویـــة إن علـــى كـــل  ـــى  ســـیر األداء الـــوظیفي لهـــا،تتحمـــل مسـ إضـــافًة إل

المجتمــع فــي  تنشــئة أفــرادمترجمــة ذلــك فــي  والعمــل فــي إطــار تقالیــده وثقافتــه،مســئولیاتها أمــام المجتمــع 

مـن  لمتنوعـة تعـدإن المنظومـة التعلیمیـة بكوادرهـا ا، الب فكري یتسم بالشفافیة وأطر التشـریعات والقـوانین

وترفــده باحتیاجاتــه، فكــل خلــل فــي المنظومــة أهــم الضــروریات االجتماعیــة التــي تــوفر للمجتمــع حاجاتــه 

  .بین التعلیم واألمنالتعلیمیة سیؤثر حتمًا في تفكیك أواصر الثقة والشراكة 

لــى بمــا أن المدرســة تعتبــر مؤسســة تربویــة رئیســیة متخصصــة تقــوم ع) ٢٠٠٦یــذكر المــالكي (و 

الجســمي والنفســي واالجتمــاعي بیــة األجیــال تربیــة مخططــًا لهــا، تســیر علــى منهــاج یــوازي نمــو الطلبــة تر 

  على عاتقها الجزء األكبر في تحقیق األمن الفكري لدى الطلبة. والفكري، فإنه یقع

ــدى ) إلـــى إمكانیـــة قیـــام المدرســـة ٢٠٠٨ویشـــیر الشـــهراني ( بـــدورها فـــي تعزیـــز األمـــن الفكـــري لـ

  ل ما یلي:طالبها من خال

 من خالل المناهج التعلیمیة. ترسیخ العقیدة اإلسالمیة الصحیحة والتمسك بثوابتها .١

 ، وسبل الوقایة منها.واألمنیة الدینیة واالجتماعیةتوعیة الطالب بأخطار انحرافات الفكر  .٢

ة الدینیـة واالقتصـادیخصـائص الدولـة تنمیة قیم االنتماء والمواطنة لدى الطالب من خالل إبراز  .٣

 واالجتماعیة والسیاسیة.

 كارهم وسلوكیاتهم.متابعة الطلبة في توجهاتهم وتشخیص ما یرمون إلیه في نتاج أف .٤

 ، سعیًا لتكوین شخصیة إیجابیة طموحة للطلبة.عملیة التنشئة االجتماعیةالتركیز على  .٥

 .مع المؤسسات المجتمعیة المختلفة الشراكة وأوجه التفاعلتوسیع نطاق  .٦

 .على االنضباط وحسن التصرف تدریب الطالب .٧

 یة والتعلیمیة بالجهود المجتمعیة.ربط األنشطة التربو  .٨

 .غرس قیم احترام العمل الشریف، واحترام الملكیة العامة .٩

ـــد الطلبــــة   .١٠ ــئولیة، وتكـــوین الصــــداقات الســــلیمة، وكیفیـــة اتخــــاذ القــــرار  بمهـــاراتتزوی تحمــــل المســ

 .، ومهارة الثقة بالنفس وبالشخصیةالسلیم

  .عیل برامج المراكز الصیفیةتف   .١١



٦٢ 

عنــى بــالطالب ومشــاكلهم تقــدیم بــرامج أمنیــة تثقیفیــة توعویــة تُ ) ٢٠٠٩ویضــیف إلیهــا الغامــدي (

  طة المدرسیة الالصفیة.واحتیاجاتهم من خالل األنش

 ،واحتـرام القـانون قیمـة النظـامغـرس و  ،لیها الباحـث توجیـه األنشـطة المقدمـة للطلبـةكما یضیف إ

  بأهمیة وقت الفراغ وتوظیفه التوظیف األمثل بما یحقق عائدًا فكریًا لدیهم. وتوعیة الطلبة

ـــي ـــذكر الزهرانـ ــوجي الهائــــل فــــي مجــــال  )٢٠٠٤( ویـ ـــور التكنولــ أن علــــى المدرســــة مواكبــــة التطـ

ـــالب  ــــي الوقــــت نفســــه تــــزود الطــ ـــب اآللـــــي واالنترنــــت وف ــــد اســــتخدام الحاسـ ـــات، وتزای اإلعــــالم والمعلومـ

مـــن كشـــف األنشـــطة المشـــبوهة المختلفـــة المرتبطـــة بهـــذا التطـــور،  تـــي تمكـــنهمبالمعلومـــات والخبـــرات ال

  عیتهم بمخاطرها على األمن الفكري.وتو 

  ري:ـكـن الفـات األمــتحدی

ـــري ـــذكر البحــ ــباب )٢٠١٥( یـ ـــن الهویـــــة  یعــــانيال زال  المعاصـــــر أن الشــ ــث عـ مـــــن أزمــــة البحـــ

ـــیم، إذ تظهــــر ـــدى فئــــة المــــراهقینحــــدتها  الممتزجــــة مــــع أزمــــة القـ ــــذین ی لـ ــــة ال   عــــانون غموضــــًا فــــي الهوی

 جتماعیـة والسیاسـیة العمیقـة التـي تعصـفاألزمـات والهـزات اال ویعزي ذلك نتیجـةفي األهداف،  وضیاًعا

  .عالم المعاصربال

هنــاك العدیــد مــن التحــدیات التــي تواجــه األمــن الفكــري، والتــي تتنــوع مــا بــین داخلیــة وخارجیــة، 

لخارجیـــة كـــالغزو الفكــرین والحـــروب العقائدیــة والنفســـیة واإلعالمیـــة، وتحــدیا مشـــتركة مــا بـــین الداخلیــة وا

والظــروف االقتصـــادیة والسیاســیة واالجتماعیـــة،  فكریـــًا،وطفــرة المعلومـــات، ونشــوء الجماعـــات المتطرفــة 

ـــات العربیـــــة واإلســـــالمی ـــي المجتمعــ ـــكل تحـــــدیات حقیقیـــــة لألمـــــن الفكـــــري فــ ـــرى التـــــي تشــ    ةوالنـــــوازل األخــ

  ).١٧٨ :٢٠٠٨(الجحني، 

، وممــا یزیــد مــن صــعوبتها یصــعب الســیطرة علیهــا بســهولةو تنوعــة هــذه التحــدیات متعــددة ومإن 

ــل متسلســـلة ــتم بمراحـ ــغ أفكـــار الناشـــئة وقلـــوبهم ونفوســـهم  ،أن عملیـــة الهـــدم الفكـــري تـ تبـــدأ بمحاولـــة تفریـ

نتزاعهــا مــن وا وخــواطرهم وٕارادتهــم مــن محتویاتهــا ذات الجــذور العقلیــة والعاطفیــة والوجدانیــة واألخالقیــة

  .خالل ما یسمى بعملیة غسیل المخ
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تخلخـل كیـان مـانيَّ باطلـة تخـدم غایـات سـلبیة، وأ ظالمیـة ووسـاوس اً یأتي بعد ذلـك تلقیـنهم أفكـار 

ذه الفئـة التـي تعرضـت الفكـري والمـادي، ثـم تـأتي بعـد ذلـك مرحلـة تسـخیر هـ الوطن، وتهز أمنه واسـتقراره

 كلت لـدیها الجاهزیـة لبـث فكرهـا السـلبيمحطـات السـابقة تكـون قـد تشـالتشویه الفكري، ومـن خـالل اللهذا 

ــوائب علــــى أفكــــار بعــــض المســــلمین یجــــد أن مــــن  ــول الشـ علـــى جمیــــع المســــتویات، والنــــاظر لكیفیــــة دخــ

ـــدیني)، و باإلســـالم الحـــق أو مـــا یطلـــق علیـــه (ضـــمنها، الجهـــل  تبـــاع الهـــوى، والنظـــرة اضـــعف التأهیـــل ال

ــــاب بـــــال ـــیقة، والغـــــرور واإلعجـ ــوطنرأي، واالضــ ـــد للـــ ــــل مـــــا یفــ ـــل واالنبهـــــار بكـ ــود والتحلــ دون نظـــــر  لجمـــ

  ).٩١-٩٢ :٢٠٠٠الجحني، ( واألنانیةوتمحیص، والتعصب 

، واالســتخدام الســیئ للشــبكة العنكبوتیــة، وســائل اإلعــالم والغــزو الثقــافي الفكــري الهــدام وال نغفــل

لتـي دخلـت كـل دار، وأسـمعت تطـور االتصـاالت والوسـائل اأن  )٢٠٠٤( والعولمة، حیـث یؤكـد اللویحـق

، بــل أصــبح الســعي بتــدفق ودون حــواجزســري فــي النــاس كــل أذن، وأعلمــت بكــل حــدث، جعــل األفكــار ت

  .من أجل تحقیق العولمة حثیثًا للتغییر الثقافي، والفكري للعالم،

ــیر القریشـــي ( ـــي  ) أن٢٠٠٨ویشـ  األمـــن تواجـــه العـــاملین بمجـــاالتمـــن بـــین أهـــم التحـــدیات الت

، والتغریـــر، ات الفكریـــة، والتفكـــك األســـري، ورفقـــاء الســـوء، والصـــراعالفـــراغ غیـــر المســـتثمر الفكـــري وقـــت

  باختالف توجهاتها.، والتقلید األعمى، والمؤلفات المتنوعة والقدوة السیئة

امـل التفكك األسري یعد من أهـم العو ) إلى أن م٢٠٠٧( ومن جهة أخرى أشارت دراسة المویشر

  .كريالمؤدیة إلى االنحراف الف

ــم التحــــدیات التــــي تواجــــه المؤسســــات التعلیمیــــة فــــي تطبیــــق أل) ٢٠٠٨الســــلطان (كمـــا أشــــار  هــ

ــاء ،أهـــداف التربیـــة األمنیـــة فـــي المدرســـة الثانویـــة ضـــعف التنســـیق بـــین المؤسســـات التربویـــة  أهمهـــا وجـ

 وافتقار مناهج التربیة والتعلیم للتربیة األمنیة.والمؤسسات األمنیة، 

تعامـل معهـا بأسـالیب ) أن كل هذه التحدیات إذا لم ُیتغلب علیها، ولـم ی٢٠١٢ویرى المحمادي (

جهــود العــاملین علــى تحقیــق وتعزیــز األمــن الفكــري لــدى أفــراد المجتمــع  كفیلــة بســلبفإنهــا  ،علمیـة مقننــة

  خاص.وجه ب على الطلبة المراهقینبشكل عام، و 
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ألمنیـة یني، وفـي غیـاب الرقابـة اإن تحدیات األمن الفكـري تتمثـل فـي البعـد عـن قـیم التسـامح الـد

وفقــــدان الحــــوار، ممــــا مــــن شــــأنه التــــأثیر علــــى تنمیــــة الــــوطن وفقدانــــه للتنمیــــة  والتربیــــة الفكریــــة الســــلیمة

  .االقتصادیة والوطنیة التي یرنو ویصبو إلیها

 :هــدداتــومه ريـكـالف نـاألم اتــوقــمع

ا تصـبو إلیـه، أمـا المهـددات فهـي تمثل المعیقات كل ما یعتـرض سـبیل المؤسسـات فـي تحقیـق مـ

  كل ما یشّكل تهدیدًا وقلقًا ینبئ بحدوث أمر سلبي في حال وقوع المهدد.

العوامـل هو بمجاالت األمن الفكري سیجد أن أكثر ما یعیقها  المتأمل) أن ٢٠١٢یذكر تربان (و 

 الفطـرة مـعفكرهـا فكـل منظومـة انسـجم  التـي تحـیطهم، بـالظروف أو لألفـراد الشخصـیة بالسـمات المتعلقـة

 إذا وأمااإلسالمي،  كمنظومة الفكر ،أكبر بشكل لدیها یظهر الفكري األمن معیقات أثر فإن اإلنسانیة والقیم

 في الحال هو كما انحرافه أو ،استقامته على الحكم في وأهواؤهم أمزجة الناس وتتحكم سوي غیر الفكر كان

 واضح أثر هرظی ال فإنه ،المثلیین زواج إقرار إلى فیها ریةالفك التردي حالة التي بلغت الغربیة المجتمعات

 األمن الفكري معوقات على وكمثال ،الً أص السوي للفكر الفتقارهم ،عندهم الفكري األمن لمعیقات ومهددات

  :المسلم المجتمع في الفكري األمن ومهددات معوقات أهم سنذكر عام بشكل

 مقاصـدب وعـدم اإللمـام الجهـلك ذاتـه بـالفرد تتعلـق كـريالف لألمـن ومهـددات معیقـات :األول الجانـب

  كسمة نفسیة سلبیة. الغرور أیًضا، و تطبیقها وضوابط اإلسالمیة الشریعة

  :أهمها ومن بالفرد المحیطة بالبیئة تتعلق الفكري لألمن ومهددات معیقات :الثاني الجانب

  .الفكري األمن وضوابط معاییر على الداخلي التوافق ضعف .١

 .مجاالت الدور الوقائي لألسرة والمدرسة والمجتمعتعلم وترسیخ  في القصور .٢

 .المخالفة األفكار ضد وتحصینهم الشباب توجیه في اإلعالمي القصور .٣

 .خصومها ضد الكبرى القوى بعض تمارسها التي المنظمة الفكري الغزو عملیات .٤

 المسـجد، المدرسـة، األسـرة،) تماعیـةاالج التنشـئة مؤسسـات لـبعض( الصـحیحة غیـر الممارسـات .٥

  .بوصلته الصحیحة) عن الفكر تحرف قد والتي (واإلعالم الصحافة الریاضیة، النوادي
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  .لضغوطها ویتعرض الفرد یشهایع قد التي السیئة والصحیة واالقتصادیة البیئیة الظروف .٦

 .ویقلدونهاون بها المراهقین والتي یتأثر  وأخالق قیم بمنظومة والعبث اإلفساد عملیات .٧

  .وطني كمشروع الفكري لألمن عدم تبني الجهات المسئولة .٨

ضــرورة االهتمــام بمنظومــة القــیم وتربیــة أن األمــن الفكــري حتــى یتحقــق فإنـه مــن الویـرى الباحــث 

هاجم لدى المراهقین، ونتیجـة بحـثهم عنهـا المواطنة، والتركیز على الهویة الوطنیة، فالهویة من أكثر ما یُ 

مـن یخضـعون لهـذا التـأثیر هـم شأنه أن یخضعهم لتأثیرات تسـیطر علـى عقـولهم وفكـرهم، وحیـث أن  من

خبــراء وعلمـــاء ذلـــك یــدعم مــا توصـــل إلیــه ، فــإن عــیهموو  درجــات ثقافــاتهم وتعلـــیمهم بشــر متفــاوتون فـــي

  .یمكنه الهیمنة على العالم یمكنه السیطرة علیها وبالتالي أن من یمتلك عقول الناسالنفس 

 اد التركیــز باأللفیــة الجدیــدة علــى إصــداریــازدكنتیجــة حتمیــة تــدعم هــذا الكــالم فــال غرابــة مــن و 

وممـا یـدلل  ،التالعـب بـالعقولل العقـول و ٕاعـادة تشـكیالسـیطرة علـى العقـول، و  مثل ،مؤلفات بعناوین مثیرة

ة صـیاغة عقـل إعـادساهم بشـكل كبیـر وملمـوس فـي  قد األوروبیة على ذلك أن تطبیقها وانتشارها بالدول

علتـه یفصـل بـین جسـة، إذ الكنی، ومـن هیمنـة على حد زعمهم من أفكار الماضي وتحریره اإلنسان هناك،

تنطلـــق لســـیادة العـــالم بتعلـــیمهم وأفكـــارهم  ، ممـــا جعـــل الشـــعوب هنـــاكوأفكـــاره السیاســـیة اعتقاداتــه الدینیـــة

ذلـــك علـــى بقیـــة  تطبیـــقع یشـــجتلمفكرین بأدى بـــا، وهـــو مـــا فـــي بقـــاع األرض ختراعـــاتهم التـــي انتشـــرتوا

مختلــف وســائل  لفــة التــي ظهــرت فــي العــالمالمخت األیــدیولوجیاتومــن هنــا ســخرت ، شــعوب العــالم الحقــا

مـن خـالل اختـراع وذلـك ، األیـدیولوجیاتالناس لتقبل تلك اإلعالم لمخاطبة العقول البشریة وتغییر أفكار 

ــــ ــــ ــا عــــرف ب ـــیم هویــــة الفــــر  غسیل األدمغــــةمــ د، وٕاحــــالل األفكــــار الســــلبیة محــــل التفكیــــر لطمــــس فطــــرة وقـ

مــن شــأنه  فكــريٍ  التكــاتف لتــأمین ســالمة فكــر الناشــئة تحقیقــًا للوصــول ألمــنٍ اإلیجــابي، وبالتــالي وجــب 

  النهوض باألفراد وترسیخ الهویة الدینیة والوطنیة لدیهم.
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  :ةــدراسـلل ةـقـابـات الســـدراســال

  :اًـ ن الفكري معواألم دراسات تناولت اإلرشاد النفسي

رشــاد النفســي بــاألمن الفكــري أیــة دراســات أجنبیــة تــربط اإل - ةفــي حــدود بحثــ – لــم یجــد الباحــث

، وعلیــه اقتصــرت الدراســات الســابقة المشــتركة بــین هــذین الموضــوعین علــى الدراســات العربیــة التــي معــاً 

  تقّصاها الباحث وهي كالتالي:

  :٢٠١٠ي ــرجـالخة ــدراس -

فـي تعزیـز األمـن الفكـري لـدي طـالب المرحلــة  نفســيفاعلیـة المرشـد العـرف علـى هـدفت إلـى التو 

، مقیــاس لیكــرت الخماســي الباحــث اســتبانة ذات الــنمط المغلــق حســبفیهــا اســتخدم ، و الثانویــة بالریــاض

معلومــات دیموغرافیــة عــن مفــردات الدراســة للتعــرف علــى خصــائص  واشــتملت علــى جــزأین تنــاول األول

فـي تعزیـز األمـن الفكـري فاعلیة المرشد النفسي اور بدأها بالجزء الثاني ثالثة محتناول مجتمع الدراسة، و 

د مـــن فاعلیتـــه، وثالثهـــا الوســـائل لمرحلـــة الثانویـــة بالریـــاض، ثـــم ثانیـــًا الصـــعوبات التـــي تحـــلـــدى طـــالب ا

ن مـدراء الدراسـة علـى عینـة مـ وقـد تـم تطبیـقواألسالیب التي تساعده علـى تعزیـز األمـن الفكـري للطلبـة، 

مـــدیرًا، وأظهـــرت النتـــائج موافقـــة  ١٠٢و  مرشـــداً  ١٢١ومرشـــدي مـــدارس الریـــاض النهاریـــة بلـــغ عـــددهم 

فـي تعزیـز األمـن الفكـري لطـالب  لیة المرشـد النفسـيعلى فاعبشدة المرشدین التربویین ومدیري المدارس 

ــة الثانویــة ب تحــد مــن عمــل المرشــد ت التــي علــى الصــعوباالریــاض، كمــا أكــد المرشــدون مــوافقتهم المرحل

في تعزیز األمن الفكـري، وأنهـم موافقـون بشـدة علـى الوسـائل واألسـالیب التـي تسـاعد علـى تعزیـز  النفسي

ــیات منهـــا ضــــرورة األمـــن الفكــــري للطلبــــة، و  نشــــر ثقافــــة األمــــن الفكــــري بــــالمجتمع قــــدمت الدراســــة توصــ

ــدین ال ـــد الترشـــیح لوظیفـــة اإلرشـــاد علـــى المرشـ ــدین المدرســـي، واالقتصـــار عن ـــیس المرشـ متخصصـــین ول

  لیست من اختصاصهم. إداریة بمهام طالبیینتعاد عن تكلیف المرشدین الالطالبیین، واالب

  :٢٠١٠ رانيــالزهة ــدراس -

 الفكري األمن تعزیز في إلسهاما النفسي للمرشد خالله من یمكن مقترح تصور وضع إلى هدفتو 

أظهـرت النتـائج وجـود أثـر و  ،فيالوصـ المـنهج لباحـثا فیهـا اسـتخدم وقـد الثانویـة، المرحلـة طـالب لـدى
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 فـي المـدارس فـي اإلرشـادي العمـل آلیـة تطـویر إیجـابي عنـد اسـتخدام وتوظیـف األسـالیب الحدیثـة فـي

 األسـرة التربـوي بـین التكامـل أسـالیب اسـتثمار بإمكانـهالمدرسـي  النفسـيد المرشـ أنو اإلرشـادیة،  العملیـة

  .الطالب دىل الفكري األمن لتعزیز والمدرسة

  :٢٠١٢حمادي المة ــدراس -

فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى طلبـــة  علــى دور التوجیــه واإلرشــاد النفســيوهــدفت إلــى التعــرف 

ــفي للتعـــرف علـــى درجـــ ــث فیهـــا المـــنهج الوصـ ــتخدم الباحـ ـــة التوجیـــه الثانویـــة بمكـــة المكرمـــة، واسـ ة أهمی

البــرامج والخــدمات األكثــر/ األقــل ممارســة فــي تعزیــز األمــن الفكــري ودرجــة ممارســته و  واالرشــاد النفســي

 ٥٦مـدیرًا ومرشـدًا طالبیـًا بواقـع  ١٥٣وأهمیتها في تعزیز األمن الفكري، وتكونت عینة الدراسة لدیه مـن 

 ألهمیـة التوجیـه واإلرشـاد النفسـي مرشدًا طالبیًا، وطبق بدراسته استبانة جاءت نتائجها مؤیدة ٩٧مدیرًا و

رجــة مهــم جــدًا والممارســة بدرجــة متوســطة، كمــا أظهــرت النتــائج أن مــدیري فــي تعزیــز األمــن الفكــري بد

توجیـه المـدارس والمرشـدین الطالبیـین فـي المرحلـة الثانویـة موافقـون علـى المعوقـات التـي تحـد مـن دور ال

فـي تعزیــز األمـن الفكـري لــدى طـالب المرحلـة الثانویـة، وأنــه ال توجـد فـروق ذات داللــة  واإلرشـاد النفسـي

فـي تعزیـز  ات لدور التوجیه واإلرشاد النفسـية من وجهة نظرهم حول األهمیة والممارسة والمعوقإحصائی

األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویـة تبعـًا لمتغیـرات العمـل الحـالي وسـنوات الخبـرة والمؤهـل العلمـي 

  ونوع اإلعداد وعدد الدورات ونوع المبنى المدرسي وعدد المرشدین بالمدرسة.

  :بأدوار األخصائي النفسي اسات السابقة التي اهتمتالدر 

  :١٩٩٠ري ـــمـاألسة ــدراس -

قـــام الباحــــث بهــــذه الدراســــة للتعــــرف علــــى دور التوجیــــه واإلرشــــاد الطالبــــي فــــي التغلــــب بعــــض 

مشـكالت الطلبـة فـي المرحلـة الثانویـة، والتعـرف علــى أهـم المشـكالت التـي تواجـه المرشـدین فـي تعــاملهم 

اســتخدم الباحــث اســتبانتین تــم فــي الوقایــة مــن هــذه المشــكالت، و ومــا یقومــون بــه مــن دور مــع الطلبــة، 

ــب و ٢٠٠تطبیقهمـــا علـــى عینـــة مكونـــة مــــن  شـــارت النتــــائج إلـــى وجـــود عالقـــة بــــین ا، وأمرشـــد ٢٥طالـ

شــارت النتــائج إلــى أن المشــكالت النفســیة تــؤثر تــأثیرًا ني معــدالت الطلبــة، كمــا أالمشــكالت الصــحیة وتــد
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بـــرز نتائجهـــا فـــي أن دور المرشـــد الطالبـــي فـــي المـــدارس الثانویـــة معـــدل الطالـــب، وجـــاءت أ علـــى كبیـــراً 

  بمدینة الریاض لیس له وجود.

 :١٩٩١بار وأمیر خان  ةــدراس -

وقــد هــدفت دراســتهما إلــى معرفــة طبیعــة الممارســات الواقعیــة والمثالیــة لعملیــة التوجیــه واإلرشــاد 

یة في بعض مدن المملكة العربیة السـعودیة، ومـا ینبغـي أن تكـون علیـه كما یدركها طالب المرحلة الثانو 

م الممارســات اإلرشــادیة، كمـــا هــدفت إلــى معرفـــة الفــروق فــي ممارســة عملیـــة التوجیــه واإلرشــاد بـــین كــتل

ــب موقعهـــ ــق غـــر مــــدن المملكـــةا فـــي المـــدارس حسـ ــتبانة الدراســــة قـــام  ض، ولتحقیـ ــمیم اســ الباحثـــان بتصـ

طالــب مــن طلبــة المرحلــة الثانویــة بالمملكــة،  ٥١٠علــى عینــة بلغــت  تطبیقهــا تــمعبــارة، و  )٧١تضـمنت (

النتــائج أن اإلرشــاد التربــوي حقــق أكبــر نســبة للممارســة یلیــه اإلرشــاد الوقــائي فالــدیني فالنفســي  شــارتوأ

  فاالجتماعي، وأن أقلها ممارسة هو اإلرشاد المهني.

 :١٩٩٤بن نافع  ةــدراس -

ـــى ــــى التعــــرف علـ ــدین  وقــــد هــــدفت إل ـــین والمرشــ ـــات النفســــیة لمــــدیري المــــدارس والمعلمـ االتجاهـ

الطالبیین تجاه التوجیـه واإلرشـاد الطالبـي فـي مـدارس التعلـیم العـام بالمملكـة العربیـة السـعودیة، وتكونـت 

ــدًا طالبیـــًا وعـــدد  ٩٠عینـــة الدراســـة مـــن  ــذین  ٨١مرشـ ـــوامـــدیرًا مـــن الـ دورة متخصصـــة فـــي التوجیـــه  تلّق

اســتبانة الدراســة  تكونــتلمــًا مــن منطقــة مكــة المكرمــة، و مع ٥٨ أیًضــا، و بكلیــة التربیــةواإلرشــاد الطالبــي 

أن اتجاهـــات كـــل مـــن مـــدیري المـــدارس  وأشـــارت النتـــائج، عبـــارات ١٠وبكـــل ُبعـــد عـــدًا بُ  ١٨مكونـــة مـــن 

والمرشــدین الطالبیــین والمعلمـــین كانــت إیجابیـــة نحــو التوجیــه واإلرشـــاد الطالبــي فـــي المــدارس، كمـــا أن 

  نحو البرامج الوقائیة والنمائیة، مقارنة بالجوانب العالجیة. إیجابیة أكثراتجاهات  لدیهمیع أفراد العینة جم

  :١٩٩٤أسماء إبراهیم  ةــدراس -

دراك طالبــات إ تحــت مســمى االجتمــاعيالخــدمات النفســیة والتغیــر إلــى هــدفت الدراســة للتعــرف 

ـــة الثانویـــة والمدرســـین واإلدارة المدرســـیة  المدرســـة، وشـــملت عینـــة  فـــي النفســـي األخصـــائيلـــدور المرحل

واإلدارة المدرسـیة، وأوضـحت النتـائج أن األخصـائي النفسـي  معلمـاتهنمـن  ٢٠٢طالبة و  ٥٠٠راسة الد
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% مـــن الطالبـــات أشـــرن لـــدوره الجـــوهري فـــي  ٩١یقـــع علیـــه العـــبء األكبـــر فـــي اإلرشـــاد والتوجیـــه، وأن 

  إرشادهن وحل مشكالتهن النفسیة.

  :١٩٩٧رازق ـالبدـاء عـوف ةــدراس -

بـــبعض المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــة القـــاهرة،  المقدمـــةتقـــویم الخـــدمات النفســـیة ل هـــدفت الدراســـة

ــــى عینــــة مــــن األخصــــائ ـــت الدراســــة عل ـــي تحــــول دون تحقیقهــــا، وأجریـ ــــى المعوقــــات التـ یین والتعــــرف عل

ــیین قوامهــــا  ـــائًیا ٣٢النفســ ــدمات ا، أخصـ ـــد الخــ ــتبیاًنا لتحدیـ ــتخدمت اســ لنفســــیة بالمدرســــة، وتوصــــلت واســ

الدراسة إلى أن الخدمات الخاصـة باإلرشـاد النفسـي قـد احتلـت المرتبـة الثانیـة مـن الخـدمات النفسـیة التـي 

ــدمها األخصـــائي النفســـي بنســـبة  ــم  ٩٤یقـ % والتـــي تتمثـــل فـــي تقـــدیم اإلرشـــادات للطـــالب الختیـــار القسـ

المشـورة للمدرسـین لحـل مشـكالت الطـالب  المناسب وتشخیص حـاالت التـأخر الدراسـي وٕارشـادهم وتقـدیم

  العلمیة باإلضافة لتقدیم المشورة ألولیاء األمور حول مشكالت أبنائهم.

  :١٩٩٧ Cummingsزــغـنـومـكی ةــدراس -

ــد  ــول دور المرشــــد المدرســــي وتركیــــزه فـــي تحقیــــق الحاجــــات المدرســــیة، الدراســــةتمحــــورت وقـ  حـ

مــن خــالل إجــراء مقارنــات بــین مــا یقــوم بــه المرشــد النفســي تأكیــد دور المرشــد النفســي المدرســي وهــدفت ل

المدرســي، ومـــا یقــوم بـــه كــل مـــن مــدیر المدرســـة والمعلــم، وأشـــارت النتــائج إلـــى أن دور المرشــد النفســـي 

لطلبــة مــن الوقــوع المدرســي أصــبح ضــرورة فــي هــذا العصــر، إذ یقــوم بوظــائف وقائیــة وعالجیــة لحمایــة ا

كمـا أشـارت نتائجهـا أن الـدور الوقـائي هـو ، ي حـال تعـرض الطلبـة لهـافـ وكیفیة مواجهتهـا في المشكالت

  .أكثر ممارسة من بقیة األدوار

 :١٩٩٨ة ــرعــل والشـالیــالزغ ةــدراس -

هـــدفت الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن األدوار والوظـــائف التـــي یقـــوم بهـــا المرشـــد النفســـي فعلیـــًا فـــي 

مارســة مــن قبــل المرشــدین جــاءت فــي مجــالي التوجیــه المدرســة، وأشــارت النتــائج إلــى أن أكثــر األدوار م

یة واإلرشاد الوقائي والعالجي، وذلك من خـالل التعـرف إلـى مشـكالت الطلبـة، وتحدیـد األسـالیب اإلرشـاد

شــارت الدراســة إلــى وجــود فــروق فــي ممارســة المرشــدین ألدوارهــم، تعــزى أوالعالجیــة المناســبة لهــا، كمــا 
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ـــم تظهـــر النتـــائج فروقـــًا تعـــزى للتخصـــص والخبـــرة، ولصـــالح أصـــحاب ا ـــرة الطویلـــة فـــي اإلرشـــاد، ول لخب

  لالختالف في جنس المرشد.

 :١٩٩٩السهل  ةــدراس -

تطرقت الدراسة لتقویم أهداف اإلرشاد النفسي المدرسي، حیـث هـدفت إلـى التعـرف علـى مسـتوى 

والعالجــي، وأشــارت  تحقیــق اإلرشــاد النفســي المدرســي ألهدافــه فــي المجــاالت الثالثــة: النمــائي والوقــائي

النتـــائج إلـــى أن اهتمـــام المرشـــدین بشـــكل كبیـــر ینحصـــر فـــي المجـــالین النمـــائي والعالجـــي، أمـــا المجـــال 

ـــة، كمـــا أظهـــرت النتـــائج فروقـــًا دالـــة  ــق المرشـــدین ألهـــداف هـــذا المجـــال قلیل الوقـــائي فكانـــت نســـبة تطبیـ

، فـي حـین لـم یكـن لمتغیـري المنطقـة إحصائیة في العمل في هذه المجاالت، تبعًا لمتغیري العمـر والخبـرة

  التعلیمیة ونوع الجنس أثر في العمل في مجاالت اإلرشاد المختلفة.

  :٢٠٠١ز ــؤاد العاجــف ةــدراس -

المرشــد التربــوي والمشــكالت التــي تواجهــه فــي المــدارس  ودورواقــع إلــى لتعــرف لهــدفت الدراســة 

ومدى عالقـة هـذه المشـكالت بمتغیـرات النـوع والمرحلـة غزة،  دیریاتلعلیا والمدارس الثانویة بماألساسیة ا

مرشـًدا ومرشــدة مــن ثـالث مــدیریات، وقــد قــام  ١٠٥والمنطقـة التعلیمیــة، وتكونــت عینـة الدراســة مــن عــدد 

وجــود مشــكالت تحــد لالنتــائج أشــارت لتربـوي المقدمــة، و الباحـث بتطبیــق اســتبانة تناولــت جوانــب اإلرشــاد ا

تبــة األولــى بــین المشــكالت المشــكالت التــي تتعلــق باإلعــداد والتــدریب المر مــن أداء المرشــد، وقــد احتلــت 

المشــكالت الخاصــة بظــروف العمــل المرتبــة الثانیــة، بینمــا جــاءت المشــكالت التــي  ثــمق األداء، یــالتــي تع

وأظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق دالـة بـین نـوع المرشـد  ،یئة التدریسیة المرتبة األخیرةتتعلق باإلدارة واله

والمرحلة والمنطقة التعلیمیة فـي تحدیـد المشـكالت وترتیبهـا، وأوصـت الدراسـة بضـرورة االهتمـام باإلرشـاد 

  التربوي، وتخصیص مرشد متخصص بكل مدرسة.

  :٢٠٠١أحمد المعشني  ةــدراس -

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع خــدمات اإلرشــاد النفســي والتوجیــه الدراســي والمهنــي فــي 

نویــة والمرحلــة الجامعیــة بســلطنة عمــان، وقــد أعــد الباحــث اســتمارتین لرصــد واقــع الخــدمات المــدارس الثا
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ــدى االســـتمارتین لطـــالب المـــرحلتین الثانویـــة والجامعیـــة، بینمـــا وجـــه  النفســـیة المقدمـــة، وجـــه الباحـــث إحـ

ـــددهم ( ـــاعیین بـــــالمرحلتین، وبلـــــغ عــ ــــرى لالختصاصـــــیین االجتمــ ــــي، (١٣األخـ ـــــة ٨) اختصاصـ ) بالمرحل

ـــة الجامعیـــة٥ویـــة، و(ثانال ــد  ٧٥وأشـــارت النتـــائج إلـــى أن ، ) بالمرحل % مـــن الطـــالب یـــرون أنـــه ال توجـ

% مــن طــالب الجامعــة إلــى عــدم  ٥٢مكاتــب أو عیــادات لتقــدیم الخدمــة النفســیة بالمــدارس، بینمــا أشــار 

إلضــافة وجودهــا بالجامعــة، وكشــفت النتــائج عــن تــدني الخدمــة اإلرشــادیة والتوجیــه بهــاتین المــرحلتین، با

إلــى أن بعــض الخـــدمات المقدمــة ال تلبــي حاجـــات الطــالب اإلرشــادیة وال تحـــل مشــاكلهم. كمــا أظهـــرت 

النتائج عدم درایة المعنیین باحتیاجات الطـالب النفسـیة، وأن الخـدمات المقدمـة تسـتهدف حـل المشـكالت 

  التي تنشأ دون االهتمام باألبعاد اإلنمائیة والوقائیة للعملیة اإلرشادیة.

 :٢٠٠٣السمیح  ةــدراس -

ـــرى  ـــي ذات األهمیــــة والممارســــة الكبـ ـــد الطالبـ وقــــد قــــام بهــــا بهــــدف التعــــرف علــــى مهــــام المرشـ

ــد الطالبـــي لمهامـــه  فـــي التوجیـــه واإلرشـــاد والصـــغرى، وأهـــم عشـــر معوقـــات تحـــول دون ممارســـة المرشـ

م العــام بالریـــاض، مــدیرًا ومرشــدًا طالبیــًا مـــن مــدارس التعلــی ١٦٥ونــت عینــة الدراســة مـــن كالطالبــي، وت

وطبـق علـیهم اسـتبانة خاصـة مـن أربعــة أجـزاء، وقـد أظهـرت نتـائج الدراســة اتفـاق أفـراد العینـة فـي تحدیــد 

المهــام والممارســات العشـــر ذات األهمیــة الكبــرى والصـــغرى مــن مهــام وممارســـات المرشــد الطالبــي فـــي 

ــم معوقـــات عمـــل عملـــه الیـــومي، كمـــا أظهـــرت اخـــتالف مـــدیري المـــدارس عـــن المرشـــدین فـــي تح دیـــد أهـ

المرشــد الطالبــي، حیــث رأى مــدیرو المــدارس أنهــا تتركــز فــي عــدم وجــود المرشــد الطالبــي المتخصــص، 

وعــدم إدراكــه وتطبیقــه لمهامــه، بینمــا رأى المرشــدون أنهــا تتركــز فــي تشــتیت المرشــد الطالبــي عــن عملــه 

بالتوجیــه واإلرشــاد الطالبـــي،  األساســي، وانشــغاله بأعمــال إداریـــة أخــرى، ونقــص اهتمــام مـــدیر المدرســة

  بعض المعلمین بالتوجیه واإلرشاد الطالبي. موعدم اهتما

 :٢٠٠٤ة ـاسفـالسف ةــدراس -

ـــدفت   إلـــــى التعـــــرف علــــى إدراك المرشـــــدین التربـــــویین ألهمیـــــة العمــــل فـــــي مجـــــاالت اإلرشـــــاد  هـ

ة الفـــروق فـــي إدراك (النمــائي والوقـــائي والعالجـــي) وممارســـتهم للعمـــل فـــي هــذه المجـــاالت، ومعرفـــة داللـــ

وتخصصــه، والتفاعــل  جــاالت تبعــًا لمتغیــرات جــنس المرشــد وخبرتــهاألهمیــة وممارســة العمــل فــي هــذه الم
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بـــین هــــذه المتغیــــرات، وقــــام الباحـــث بتطــــویر أداة لقیــــاس إدراك المرشــــدین ألهمیـــة العمــــل فــــي مجــــاالت 

مرشــدًا ومرشــدة فـــي  ١٣٢ه مــن اإلرشــاد المختلفــة، وممارســتهم للعمــل فیهـــا، وتكونــت عینــة الدراســة لدیـــ

المدارس الحكومیة في إقلیم الجنوب فـي األردن، وأشـارت نتائجـه إلـى أن إدراك المرشـدین ألهمیـة العمـل 

ـــال النمــــائي، المجــــال  ــب األهمیــــة: المجـ ـــالي حســ ــــًا وترتیبهــــا كالتـ بمجــــاالت اإلرشــــاد المختلفــــة كــــان عالی

ــة فــي العالجــي، المجــال الوقــائي، كمــا أن ممارســتهم ألدوارهــ م كانــت عالیــة فــي المجــال النمــائي، ومقبول

المجالین العالجي والوقائي، ولم یكن لمتغیرات الجنس والخبرة والتخصص والتفاعل بیـنهم أثـر فـي إدراك 

  المرشدین ألهمیة العمل في مجاالت اإلرشاد المختلفة.

  :٢٠٠٥ب ــایــش ةــدراس -

كمـا یـدركونها هـم، ومـدیرو  ینالمدرسی یینلنفسا ینالدراسة إلى تحدید مدى فاعلیة المرشد تهدف

عــة مــن المتغیــرات تشــمل: نــوع المــدارس والمعلمــون والطلبــة، وكــذلك محاولــة التنبــؤ بهــا فــي ضــوء مجمو 

الطلبــة وفئــات العینــة،  والتخصــص الدراســي لــدى تخصــص المرشــدینو  المؤهــل العلمــيو  بــرةالخو  الجــنس

المرشـد النفسـي المدرسـي فـي الجامعـات الفلسـطینیة، إعـدادًا لبناء برنامج مقتـرح إلعـداد  أیًضاكما هدفت 

) ٢٣٧٦) معلمـًا و(١٦٦٤) مـدیرًا، و(٢٣٠) مرشـدًا و(١٠٤أكادیمیًا ومهنیًا، وتكونت عینة الدراسة من (

طالبــًا مــن المــدارس الثانویــة الحكومیــة بجمیــع محافظــات الضــفة الغربیــة بفلســطین، وقــد مثلــت العینــة مــا 

% مـن عـدد المعلمـین والطلبـة، وقـام ٢٠المرشـدین ومـدیري المـدارس، ومـا نسـبته % مـن عـدد ٥٠نسبته 

الباحــث بإعــداد اســتبانة لقیــاس فاعلیــة المرشــد النفســـي المدرســي، وجــاءت النتــائج مشــیرة إلــى أن درجـــة 

فاعلیــة المرشــد النفســي كمــا یــدركها المرشــدون ومــدیرو المــدارس والمعلمــون والطلبــة عالیــة، كمــا أظهــرت 

  ج جوانب القوة والضعف لدى المرشد النفسي المدرسي.النتائ

 :٢٠٠٥ يـزینـالم ةــدراس -

  إلــى التعــرف علــى مـــدى قیــام المرشــد الطالبــي بواجباتـــه التربویــة، والتعــرف علــى أكثـــر  توهــدف

وأقــل البــرامج والخــدمات اإلرشــادیة التــي یقــوم بهــا المرشــد الطالبــي بالمدرســة، والتعــرف علــى الصــعوبات 

الدراســة مــن  ت التــي تواجــه تنفیــذ بــرامج وخــدمات التوجیــه واإلرشــاد الطالبــي، وقــد تكونــت عینــةوالمعوقــا

قــرة، ف ٧٩مشــرفًا تربویــًا مــن مشــرفي إدارة التوجیــه واإلرشــاد الطالبــي بجــدة، وجــاءت االســتبانة فــي  ٢٤
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ـــم وأظهــــرت نتائجــــًا عــــدة أبرزهــــا ــــام المرشــــد الطالبــــي بواجباتــــه ومهامــــه مرتفعــــًا فــــي معظـ البــــرامج  أن قی

والخدمات اإلرشادیة، وأكثرها البرامج والخدمات التربویة، في حین جـاء أقلهـا البـرامج الدینیـة واألخالقیـة، 

قلـــة أعـــداد  یواجههـــا المرشـــد فـــي عملـــه أبرزهـــا كمـــا أشـــارت النتـــائج لـــبعض الصـــعوبات والمعوقـــات التـــي

ـــرامج التوجیـــه واإلرشـــاد، و  ــین بالمـــدارس، وكثــــرة ب ـــة للبــــرامج، المرشـــدین الطالبیـ قلــــة المخصصـــات المالی

  وضعف العالقة بین البیت والمدرسة، وٕاشغال المرشد بأعمال إداریة وكتابیة.

 :٢٠٠٧ب ـاح سلهـي عبدالفتـسام ةــدراس -

هــدفت الدراســـة للتعـــرف علـــى مســـتوى إدراك طلبـــة الجامعـــات الفلســـطینیة لـــدور المرشـــد النفســـي 

ــبعض المتغیــــرات، وقــــد طبقهــــا بمد ــفي وعالقتــــه بــ ـــنهج الوصــ ــــة، واتبــــع فیهــــا المـ ــــة غــــزة والضــــفة الغربی ین

ــالب وطالبــــات مجتمــــع الدراســــة بواقــــع  ٥١٠التحلیلـــي، وتكّونــــت عینــــة الدراســــة مــــن  % مــــن ١٠مــــن طـ

ــتوى الداللـــة  المجتمـــع الكلـــي، وأظهـــرت النتـــائج إلـــى أنـــه ال توجـــد ــد مسـ ـــة إحصـــائیة عنـ فـــروق ذات دالل

ســي تعــزى لمتغیــر الجــامعتین فــي غــزة والضــفة الغربیــة، كمــا فــي إدراك الطلبــة لــدور المرشــد النف )٠,٠٥(

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي إدراك طلبــة الجامعــات لــدور المرشــد النفســي تعــزى  أظهــرت أنــه ال

رت اكمـا أشـ ،طالبـات لـدور المرشـد كـان متقاربـاً للجنس، مما یدلل على أن المستوى اإلدراكي للطالب وال

ــوم واآلداب، لصـــالح تخصــــص لوجـــود فـــروق ذات داللـــة إح ــین العلـ صـــائیة تعـــزى لمتغیــــر التخصـــص بـ

  فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي. اآلداب، وٕالى أنه ال توجد

  :٢٠٠٨ي ـدسوقـازي الــمحمد غ ةــدراس -

ـــد ور الـــذي یمكـــن أن تلعبـــه الســـمات وهـــدفت للتعـــرف علـــى واقـــع اإلرشـــاد النفســـي بالمدرســـة وال

الشخصیة لألخصائي النفسي في جودة ونوعیة هـذا الواقـع، كمـا سـعت للتعـرف علـى العالقـة بـین بعـض 

ـــدمات النفســــیة المنــــوط بهــــا  ــــة وجــــودة األداء لمهــــام اإلرشــــاد النفســــي، كأحــــد الخـ ــرات الدیموجرافی المتغیــ

) محافظـات هــي: "القلیوبیـة، الدقهلیــة، ٣( دحیـث قــام الباحـث باختیـار عــد األخصـائي النفسـي بالمدرســة،

أن بــ وأشـارت النتـائج) مشـارك، ١٥٠مـن إجمـالي ( ) فـي المحافظـات الـثالث١٣٦( العینـةوبلغـت  ،المنیـا

ـــس تـــــدني الخدمـــــة  ـــائیین النفســـــیین لمهـــــام اإلرشـــــاد النفســـــي بالمـــــدارس عكــ ـــي ألداء األخصــ الواقـــــع الفعلــ

إلــى تــدني الخدمــة كمــا أشــارت النفســي لمهامــه بالمدرســة، اإلرشــادیة وتــأخر مراتبهــا فــي أداء األخصــائي 



٧٤ 

النفسیة واختالف األداء، باإلضافة لتدني الخدمة اإلرشادیة مقابل الخدمات النفسیة األخـرى التـي یقـدمها 

العبــارات التــي تتعلــق بــأداء األخصــائي النفســي لمهــام اإلرشــاد حّلــت  األخصــائي النفســي بالمدرســة، كمــا

كــان األداء األكثــر تنفیــًذا  ارنــة بمهامــه األخــرى، وفــي المقابــلدرســة ترتیًبــا متــأخًرا مقالنفســي للطــالب بالم

ـــبط بتكــــوین جماعـــات الخدمـــة النفســـیة بالمدرســــة، حیـــث ح ظـــي باهتمـــام األخصــــائیین بالمـــدارس مـــا ارت

  رف.لتدني االهتمام بخدمات الوقایة من أنماط السلوك االجتماعي المنحأشارت النتائج  أیًضاو  النفسیین

  :٢٠٠٨أبو یوسف ة ــدراس -

برنــامج تــدریبي لتنمیــة المهــارات اإلرشــادیة لــدى المرشــدین  وهــدفت الدراســة للتعــرف إلــى فاعلیــة

النفســیین فــي مــدارس وكالــة الغــوث بقطــاع غــزة، وقــد صــمم فیهــا الباحــث برنامجــًا تــدریبیًا مقترحــًا لتنمیــة 

وتكونـت عینـة الدراسـة  ،ها التوثیـق بالفیـدیو مـع التحكـیمموظّفًا فیالمهارات اإلرشادیة للمرشدین النفسیین، 

جلسـة مـدة كـل منهـا  ١٤مرشـدًا ومرشـدة، بواقـع  ١١مرشدًا نفسیًا، وقام بتطبیق البرنـامج علـى  ١٨٨من 

هارات اإلرشـادیة الخمـس لـدیهم وهـي طـرح األسـئلة حوالي الساعة، وأظهرت الدراسة انخفاض مستوى الم

تـداخل بعضـها  أیًضـاوعزاها لحداثة الخـریجین، و  صیاغة وعكس المشاعرة الٕاعادواإلنصات والمواجهة و 

  .كمهارتي اإلنصات والصمت

  :٢٠٠٩ن وعبدالحمید ـالحیسة ــدراس -

ــیم  ــن واقـــع اإلرشـــاد النفســـي والتربـــوي فـــي مؤسســـات التعلـ وهـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـ

معلمــًا  ١٤٦في التحلیلــي وشــملت العینــة ، حیــث اعتمــدا المــنهج الوصــالمعلمــینالثــانوي مــن خــالل آراء 

توصــلت الدراســة إلــى أن اإلرشــاد النفســي وبتطبیــق االســتبانة علــیهم مــن ثانویــات والیــة المســیلة،  ومعلمـةً 

، المعلمـین والمعلمـاتوالتربوي یكاد یكون غائبًا تمامًا علـى مسـتوى مؤسسـات التعلـیم الثـانوي حسـب آراء 

بـــوي بالمدرســـة ال یقـــوم بواجبــه بســـبب ضـــعف كفاءتـــه وكثـــرة األعبـــاء وأن مستشــار اإلرشـــاد النفســـي والتر 

  ة الملقاة على عاتقه.یدار اإل
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  :٢٠١١ة ـمـریـكة ــدراس -

هـــدفت الدراســـة للتعـــرف إلـــى العملیـــة اإلرشـــادیة فـــي المرحلـــة الثانویـــة ودورهـــا فـــي معالجـــة قـــد و 

نویـــة، واســـتخدمت فیهـــا المـــنهج المرحلـــة الثا وذلـــك مـــن خـــالل آراء طلبـــةمشـــكالت المراهـــق المتمـــدرس، 

 الدراســة نتــائجوأشـارت مؤسســة تعلیمیـة ( مــدارس ثانویــة)،  ٤٦الوصـفي التحلیلــي، وبلــغ مجتمـع الدراســة 

 النفسـیة المشـكالتتمحـورت حـول الدراسـة و  كثیـرة مشـكالت مـن یعـانون الثانویـة المرحلـة تالمیـذ أن

  .األسریة المشكالت ومحور لعالئقیةوا

  :٢٠١١رة ــزاهـوش ومــطـشـط ةــدراس -

وقد هدفت هذه الدراسة للكشف عن درجة ممارسة المرشدین التربویین ألخالقیـات مهنـة اإلرشـاد 

العلمـي  المؤهـلو  االجتمـاعي النـوع لمتغیـرات تبعـا یختلـف ذلـك كـان إذا مـا ومعرفـة مـن وجهـة نظـرهم،

 .نالسك وموقع االجتماعیة والحالة الخبرة سنواتو  األكادیمي واالختصاص

الـذي  والتربـوي النفسـي اإلرشاد مهنة أخالقیات مقیاس الباحثان استخدم الدراسة أهداف ولتحقیق

 الكفایـات األكادیمیـة، :مجـاالت أربعـة فـي موزعـة فقـرة )٤٠( من المقیاسوجاء  )،٢٠٠٦(محاسنة أعده

 محافظـةدارس مـن مـ ومرشـدة مرشـداً  ٦٠ مـن الدراسـة عینـة كونـتوالمسـؤولیة، وقـد ت والتقبـل، والسـریة،

 اإلرشـاد مهنـة ألخالقیـات التربـویین المرشـدین درجـة ممارسـة أن الدارسـة نتـائج أظهـرت وقـد، عجلـون

ثـم  بالمسـؤولیة كمـا یلـي بـدءاً  مرتبـة ممارسـتها درجـة المجـاالت حسـب جـاءت ثـم متوسطة، بدرجة جاءت

 ممارسـة درجـة فـي یةإحصـائ داللـة ذات فـروق، كمـا ظهـرت التقبـلف ثـم السـریة األكادیمیـة الكفایـات

الماجسـتیر،  درجـة لصـالح العلمـي المؤهـل لمتغیـر ىتعـز  اإلرشـاد، مهنـة ألخالقیـات المرشـدین التربـویین

 لصـالح فئـة الخبـرة سـنوات وعـدد والتربـوي، النفسـي اإلرشـاد اختصـاص لصـالح األكـادیمي واختصـاص

 داللة إحصـائیة ذات فروق وجود عدمكما ظهر  سنة، ٢٠ من كثرأ وفئة (سنة ٢٠إلى  ١٠ من الخبرة

  السكن. وموقع االجتماعیة والحالةاالجتماعي  لمتغیرات النوع تعزى ممارستهم درجة في
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  :٢٠١٣ة ـدیــالرویشة ــدراس -

وهدفت إلى حصر الحاجات اإلرشادیة لطلبة الحلقة الثانیـة مـن التعلـیم األساسـي بسـلطنة عمـان 

طالــب وطالبــة  ٥٢٩وتكونــت عینــة الدراســة مــن الوصــفي، بمحافظــة جنــوب الباطنــة، متبعــة فیــه المــنهج 

النتــائج إلـــى أن أبــرز محــاور، وأشــارت  ٦فقــرة تضــمنت  ٧٣، وطبقــت اســتبانة مــن ٢٠١٠خــالل العــام 

ــم  ــدمتها الحاجـــات المهنیـــة، ثـــم الدراســـیة ثـ ترتیـــب الحاجـــات اإلرشـــادیة مـــن حیـــث األولویـــة جـــاء فـــي مقـ

  األسریة فالنفسیة وأخیرًا االجتماعیة.

  :ريــكـن الفــول األمــحة ــابقـات الســلدراسا

 :٢٠٠٦السلیمان  ةــدراس -

طبـق الباحـث لبـة، و في تعزیز األمن الفكري لـدى الط دور اإلدارات المدرسیة للتعرف إلىهدفت 

مـن مـدیري المـدارس المتوسـطة،  %٢٨و االبتدائیـةمن مدیري المدارس  %٥٢,٧ الدراسة على ما نسبته

ــنهج  مســـتخدماً مـــن المـــدارس المتصـــلة المراحـــل،  %٣,٨ي المـــدارس الثانویـــة ومـــن مـــدیر  %١٥,٥و المـ

مـن مـدیري المـدارس یـرون أن الحاجـة لتعزیـز  %٥٨,٢ نسـبة وأشـارت النتـائج إلـى أنالوصفي التحلیلـي 

مــن عینــة الدراســة یطبقــون اإلجــراءات المتبعــة فــي تعزیــز  %٤٩ األمــن الفكــري للطلبــة كبیــرة، وأن نســبة

كري بدرجة إما دائمًا وٕاما كثیرًا، وأبرز توصیاتها التأكیـد علـى تركیـز المنـاهج فـي وسـائل تعزیـز األمن الف

  األمن الفكري وتفعیل مؤسسات المجتمع المحلي في تعزیزها لدى الطلبة.

 :٢٠٠٦ فـریــبن خ ةــدراس -

 ،الطلبــة ىلــد الفكــري األمــن تحقیــق فــي المدرســیة اإلدارة وكــالء دور معرفــة إلــى هــدفت الدراســة

 الوقـوف وكـذلك بـاألمن الفكـري للتعریـف المدرسة اإلدارة وكالء یتخذها التي واإلجراءات الوسائل ومعرفة

 وكـــیالً ) ١٨٠( مــن عینــة الدراســـة تكونــتو  العـــام، التعلــیم بمـــدارس الفكــري األمــن تحقیـــق معوقــات علــى

 العینـــة مـــن أفـــراد فقـــط% ٥٤ أن مطبّقـــًا االســـتبانة التـــي أظهـــرت الریـــاض، مدینـــة فـــي الثانویـــة بالمرحلـــة

أهمهـــا النـــدوات  الفكـــري األمـــن تعزیــزل كبیـــرة أهمیـــة هنـــاك وأن ،الفكــري لألمـــن یمتلكــون مفهومـــًا واضـــحاً 

 الثانویـة المـدارس فـي الفكـري األمـن تحقیـق معوقـات أهـم وأن ،األنشطة المعززة لـه أیًضاو  ،والمحاضرات
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 المرتبــة فــي واالنترنــت اإلعــالم وســائل تــأثیر یــأتي بینمــا ،المرتبــة األولــى فــي واألقــران الــزمالء تــأثیر هــو

  .لدى الطالب الفكري األمن تحقیق معوقات من الثانیة

  :)Tomlinson,2006(ة ــدراس -

مــن خـالل دمــج القــیم  إلـى اهتمــام المؤسســات التعلیمیـة بتعزیــز مبــادئ األمـن الفكــريوقـد هــدفت 

وخلصــت ، ســة المــنهج التحلیلــيرااسـتخدمت الدوقــد  ،أمریكــا األخالقیـة والثقافیــة فــي المنــاهج التربویـة فــي

وذلــك مـــن  ،بــین الطلبــة رئیســیًا فــي تعزیــز األمــن الفكــري راً ن المدرســة والمعلــم یؤدیــان دو أ ســة إلــىراالد

التـي  مفاهیم القیم واألخـالق والثقافـة والتـي تعـد مـن األسـس التربویـة خالل الجهود التي یبذلونها في نشر

  منهاج.یبنى علیها ال

 :٢٠٠٧ يـارثــالحة ــدراس -

 لــدى الفكـري األمــن تحقیـق وٕاسـهامه فــي التربـوي اإلعــالم ممارسـة مــدى للتعــرف إلـى وقـد هـدفت

 وكــیالً ) ٢٩(و مــدیراً  )٣١( مــن الدراســة عینــة تكونــت وقــد المكرمــة، مكــة بمدینــة الثانویــة المرحلــة طلبــة

 مـن تكونـت بالدراسـة خاصـة اسـتبانة الباحـث لـیهمع طبـق المكرمـة، مكـة مدینـة فـي تربویـاً  مشرفاً ) ٩٢(و

 الفكــري األمــن لتحقیــق اإلعــالم التربــوي ممارســة أن أهمهــا مــن نتــائج عــدة الدراســة وأبــرزت فقــرة،) ٣٦(

ــة لطــالب  األمــن لتحقیــق بدرجــة منخفضــة یمــارس التربــوي اإلعــالم وأن متوســطة، كانــت الثانویــة المرحل

 لـــدى األمــن الفكــري تحقیــق فــي التربــوي اإلعــالم إســـهام أهمیــة درجــة علــى الموافقــة درجــة وأن الفكــري،

  .جداً  عالیة بدرجة كانت الثانویة المرحلة طالب

  :٢٠٠٧ تیبيــالع ةــدراس -

 طلبـة لـدى الفكـري األمـن تعزیـز فـي بـدوره المعلـم قیـام مـدى للتعـرف إلـى هـدفت دراسـة وهـي

 الدراسـة عینـة تكونـتو  ،بـدوره قیامـه ندو  تحـول التـي الصـعوبات علـى التعـرفو  الثانویـة، المرحلـة

 اسـتبانة خاصـة علـیهم الباحـث طبـق حیـث الریـاض، بمدینـة الثانویـة المرحلـة فـي معلمـاً  )٥٤٠(مـن

 األمـن تعزیـز فـي بـدوره یقـوم المعلـم بـأن تمامـاً  یتفقـون العینـة أفـراد أن إلـى النتـائج أشـارت وقـد بالدراسـة،

 كاهـل علـى الملقـاة األعبـاء كثـرة جـود صـعوبات تمثلـت فـيمـع و  ،ةیـالثانو  المرحلـة طـالب لـدى الفكـري
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 للمعلمـین التدریبیـة والـدورات البـرامج إقامـة قلـةو  ،ياألمن الفكـر  تعزیز في بدوره قیامه دون تحولالمعلم 

  .الفكري األمن مجال في

  :٢٠٠٧ي ـالخریجة ــدراس -

ـــة فاعلیـــة اإلشـــراف التربـــوي فـــي تعزیـــز األمـــن الفكـــري معرفـــة وهـــدفت إلـــى  لـــدى معلمـــي المرحل

ــة الثانویــة فــي المــدارس الحكومیــة  يمعلمــمــن  مجتمــع الدراســة، وتكــّون الثانویــة بمحافظــة الخــرج المرحل

ـــي ، موظّفـــاً ن بمحافظـــة الخـــرجین التربـــوییوالمشـــرف النهاریـــة، ــتبانة  المـــنهج الوصـــفي التحلیل ــتخدام اسـ باسـ

األمــن الفكــري  اإلشــراف التربــوي فــي تعزیــز فاعلیــة یــرونأفــراد عینــة الدراســة  الدراســة، والتــي أظهــرت أن

ــة التخفیــف مــن مركــزة علــى  التوصــیات ، وجــاءت بــین موافــق وموافــق بشــدة الثانویــة لــدى معلمــي المرحل

تــدریب المشــرفین التربــویین والمعلمــین علــى ، و المهــام اإلداریــة الروتینیــة التــي یقــوم بهــا المشــرف التربــوي

دورات تدریبیــة للمعلمــین والمشــرفین التربــویین فــي مجــال تعزیــز  عقــد ، إضــافة إلــىأســالیب الحــوار الجیــد

  .األمن الفكري

  :٢٠٠٨ یبـضـقة ــدراس -

 المدرســة الثانویـــة بــدورها فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى طلبـــة درجــة قیــام لتعــرف إلــىوهــدفت ل

المدرســیة فــي ات ر المقــر و المعلــم كــل مــن:  المرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر المعلمــین، والتعــرف إلــى دور

تحـول دون  علـى الصـعوبات التـي، و مدینـة الریـاض تعزیز األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة في

، طــالب المرحلــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر المعلمــین قیــام المدرســة بــدورها فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى

ــت عینـــــة الدراســـــة مـــــن  ـــًا للتربیـــــة اإلســـــالمیة بالریـــــاض، ٣٤٠وتكونــ ــنهج ر الد تخدمتاســـــو  معلمــ اســـــة المـــ

 عوامــل توضــح مــدى قیــام األنظمــة المدرســیة بــدورها فــي تعزیــز وجــود ســبعةل وأشــارت النتــائج ،الوصــفي

تتبـع المدرسـة سیاسـة واضـحة  هاالمعلمین أهم األمن الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة من وجهة نظر

الطلبـة تنشـئة إسـالمیة، وتهـتم  فـي تنشـئةسیر الطالب تعلیمیًا، وتهتم المدرسة بشكل إیجـابي  ومحددة في

 راتوحـث المقـر  ،یجـابي نحـو أنفسـهم ومجـتمعهمتجـاه اإلالم لهوتـوجه، اقبة السلوك المنحـرف للطـالبر بم

األسـالیب  عـدم اسـتخدامصعوبات اسة ر وأظهرت الد، كما المجتمع ادر على تقویة الروابط بین الطالب وأف

قلـــة األنشـــطة الصـــفیة والالصـــفیة، وعـــدم و للطـــالب،  الســـلوكیةافـــات ر العلمیـــة الحدیثـــة فـــي معالجـــة االنح
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اســة عــدم وجــود ر ظهــرت الدكمــا أ ،ات للمعلمــین عــن األمــن الفكــري وســبل نشــره بــین الطــالبر دو  وجــود

تعـزى  المعلمـین نحـو قیـام المدرسـة بـدورها فـي تعزیـز األمـن الفكـري اءر فروق ذات داللـة إحصـائیة بـین آ

  .إلى العمر أو المؤهل العلمي

  :٢٠٠٩دة ــوالـام والجــاإلمة ــدراس -

ــــالفك واألمن األسري المناخ بین العالقة كشف إلى الدراسة هدفت ـــــ ـــــ ــــالمراهقی لدى ريـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  ذوي نــ

 الباحثـان اسـتخدم حیـث البصـریة، اإلعاقـة ذوي مـن ٨بلـغ عـددها  عینـة وطبقـت علـى البصـریة، اإلعاقـة

 أبعاد خمسة خالل من لألسرة العام المناخ معرفة إلى یهدف حیث األسري المناخ مقیاس أولهما، مقیاسان

االلتـزام  لإلنجـاز، الدافعیـة توجیـه المشـاعر، عـن التعبیـر والثقـافي، الفكـري التوجیـه األسـري، وهي التماسـك

 معیقـات ،الفكـري األمن تمعززا قیاس إلى یهدف والذي الفكري األمن مقیاس وثانیهما ،يواألخالق الدیني

 اإلحصـائیة وباسـتخدام األسـالیب البـاحثین، إعـداد مـن والمقیاسـان الفكـري، األمـن مهـددات الفكري، األمن

 المنـاخ أن تبـین للمقیاسـین، كمـا الكلیـة والدرجـة األبعـاد بـین اتسـاق إلـى الدراسـة توصـلت الالبرامتریـة،

 التطبیقـي تزویـد المجـال علـى بالعمـل الدراسـة وأوصـت الفكـري، األمـن فـي ایجابیـا تـأثیراً  یـؤثر األسـري

  االجتماعي. والتفاعل التعلیمیة العملیة تیسیر في تأثیره ومدى الفكري، األمن بطبیعة

 :٢٠٠٩ة ـدیـدي والصفــفـالصة ــدراس -

وهدفت الدراسة إلى التعرف على تعزیز األمـن الفكـري لـدى الطـالب بالمرحلـة الثانویـة باسـتخدام 

 ،حـدث البحــث عــن التـدریس بالطریقــة العقلیــة كحـل لتعزیــز األمــن الفكــريوت االتصــال والمعلومــات، تقنیـة

والمعلومـات وسـبل تعزیـز األمـن واإلنسـان وتقنیـة االتصـال  خطـة الدراسـة والفكـر واألمـن ا فیهـاواستعرضـ

دریب الطالــب لــدعوة إلـى تـمنهـا : وجـوب ا عــدة توصـیات الدراسـة الفكـري فـي المرحلـة الثانویــة، وأظهـرت

ینبغـــي جعـــل المـــدارس ومعاهـــد ، وأنـــه م الثـــانوي بخاصـــةیوالتعلـــ عامـــةالطریقـــة العقلیـــة فـــي التعلـــیم علـــى 

مـن الـتعلم المنـتج إذا سـیتمكن طالـب ي، وأن الثغـورًا للفكـر وتحقیـق األمـن الفكـر التعلیم الفنـي والجامعـات 

سـاس بـالواقع وٕادراكـه وربطـه بالمعلومـات : اإلحوهـي ،األساسـیة فـي الطریقـة العقلیـةما استملك العملیـات 

  . ومعرفة كیفیة إصدار الحكم وترقب نتائجه وتحدید شكل ومدى وكیفیة الخبرة الحاصلة ،السابقة



٨٠ 

  :٢٠٠٩ يــوفـالعة ــدراس -

 لــدى الفكــري تعزیــز األمــن فــي اإلســالمیة التوعیــة رواد إســهام مــدى علــى التعــرف إلــى وهــدفت

 رائــد) ٤٠مــن( الدراســة عینــة تكونــت وقــد الــذهب، مهــد محافظــة فــي انویــةوالث المتوســطة المرحلــة طــالب

 بالدراسـة، وقـد خاصـة اسـتبانة علیهم الباحث طبق حیث والثانویة، المتوسطة المرحلة في إسالمیة توعیة

بدرجـة  كـان الطـالب لـدى الفكـري األمـن تعزیز في اإلسالمیة التوعیة رواد إسهام أن إلى الدراسة أشارت

 كــان بینمـا الطـالب، لــدى األمـر والة طاعـة قیمــة وتنمیـة اإلسـالمیة العقیــدة ترسـیخ خـالل مــن اً جـد عالیـة

  .الطالب لدى المواطنة قیم وتنمیة واالعتدال، والتسامح الوسطیة قیم تنمیة خالل من بدرجة متوسطة

 :٢٠٠٩ يـمـقـبـالة ــدراس -

ـــى هــــدفت الدراســــة ـــى التعــــرف إلـ ـــات فاعلیــــة علـ ــــة المؤسسـ ـــي التعلیمی ـــري، األمــــن تعزیــــز فـ    الفكـ

   عــدة نتــائج الدراســة وأبــرزت االســتقرائي، األســلوب باســتخدام الوصــفي المــنهج علــى الباحــث اعتمــد وقــد

   المـــدارس إســـهام وٕان متوســـطة، الفكـــري األمـــن تعزیـــز فـــي التعلیمیـــة المؤسســـات فاعلیـــة أن: أهمهـــا مـــن

 المحلــي مــعلمجتا مؤسســات مــع العالقــة ةوتنمیــ المدرســیة، األنشــطة خــالل مــن الفكــري األمــن فــي تعزیــز

 المـدارس، فـي الفكـري األمـن تعزیـز ومعاییر یقاس بها آلیة وجود عدم عن الدراسة كما كشفت متوسطة،

  .الفكري األمن تعزیز برامج وتقویم ضعف متابعة وكذلك

 :٢٠١٠ يـمـرشــكة ــدراس -

 لطــالب األمــن الفكــري یــقتحق فــي الطالبــي النشــاط إســهام مــدى علــى التعــرف إلــى وقــد هــدفت

 جــدة، الثانویــة بمدینـة المرحلـة معلمــي مـن معلــم) ٥٠٠( مـن الدراســة عینـة تكونــت وقـد الثانویــة، المرحلـة

 درجـة أن العینـة یـرون أفـراد أن إلـى الدراسـة وأشـارت بالدراسة، خاصة استبانة علیهم الباحث طبق حیث

 المرحلـة لـدى طـالب الفكـري األمـن تعزیـز في) ضيوالریا الثقافي، واالجتماعي،( الطالبي النشاط إسهام

 فـــي النشـــاط الطالبــي إســهام مـــن تحــد قـــد التــي المعوقـــات درجــة وأن جـــدًا، عالیــة بدرجـــة كانــت الثانویــة

  .عالیة بدرجة كانت الثانویة المرحلة لطالب الفكري األمن تحقیق
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  :)Nakpodia, 2010(ة ــدراس -

األمـن الفكـري وتنمیتـه  ة فـي المنهـاج كأحـد سـبل تطـویرأهمیة تعزیـز األسـس الثقافیـإلى وهدفت 

تعلـــم األطفـــال  ســـة تطـــور المنهـــاج، وأثـــر الثقافـــة علـــىرادو معنـــى الثقافـــة وأنواعهـــا،  بیـــانو  لـــدى الطلبـــة،

الثقافــة التــي یختزنهــا عقــل الطالــب وتعزیــز األمــن  وتوضــیح العالقــة بــین وتعزیــز مفهــوم األمــن الفكــري،

حیـــث بینـــت أن الثقافـــة ، ســـة علـــى المنهـــاج المعتمـــد فـــي المـــدارس النیجیریـــةراأجریـــت الد، الفكـــري لدیـــه

بـد مـن نقـل  الوأنـه تقـوم علیهـا عملیـة تحـدیث المنـاهج،  بد أن تكون من األسس التربویة التي الالفكریة 

وذلـك مـن  ،في مختلـف المـدارس الخاصة بالمجتمع النیجیري وترسیخها بین أكبر عدد من الطلبة الثقافة

باألســس التربویــة التــي تتعلـــق  اســـة إلــى أن االهتمــامر وخلصــت الد، وتُــدّرس عطــىالمنــاهج التــي تُ خــالل 

زایاهـــا النیجیریـــة وأنواعهـــا ومالفكریـــة تعریـــف الطلبـــة بقواعـــد الثقافـــة  عـــد الطریـــق األمثـــل إلـــىیُ  ،بالثقافـــة

اسـتخدام الثقافـة والمنهـاج الرئیسـیة للمعلـم هـو  إلـى أن أحـد المهـام راسةكما أشارت الد ،وعواملها المتغیرة

  یشعر الطالب بالرضا حول مكونات المنهاج وأسسه. المدرسي بشكل

  :٢٠١٠دي ـامــالغة ــدراس -

أهمیــة دور قــیم المواطنـة لــدى طــالب المرحلـة الثانویــة بمكــة المكرمــة  وهـدفت إلــى التعــرف علـى

طالبـًا مـن طـالب  ٨٠٣سـة مـن ، وتكونـت عینـة الدراوعالقتها باألمن الفكري من منظـور تربـوي إسـالمي

المرحلـة الثانویـة بالمـدارس الحكومیـة واألهلیــة بمكـة المكرمـة، اسـتخدم الباحــث اسـتبانة للتعـرف علـى قــیم 

المواطنة متبعًا المنهج الوصفي، أما عینة الدراسة لدیه فهم طالب الثالث الثانوي بمدارس مكة المكرمـة، 

ة لقـیم المواطنــة واألمــن الفكــري لـدى طلبــة الثالــث الثــانوي وقـد توصــل الباحــث إلـى وجــود عالقیــة ارتباطیــ

بدرجة مرتفعة. وضعف مفهوم العمل الجماعي لدى الطالب وضعف تقدیرهم للممتلكات العامة، وأكـدت 

  الدراسة على أهمیة تفعیل مبدأ الحوار والمناقشة باعتبارها المحضن الفكري الهام لدى الطالب.

 :٢٠١٠ يـفـیـفـالة ــدراس -

 التفكیــر: أســالیب بــاختالف الفكــري األمــن مســتوى فــي الفــروق علــى التعــرف إلــى هــدفت دراســته

 تكونــت وقــد الثانویــة، المرحلــة طــالب لــدى )الســطحي الــواقعي، التحلیلــي، العملــي، المثــالي، التركیبــي،(

ــة مــن طالبــاً ) ١٦١( مــن الدراســة عینــة  لمكرمــة،ا مكــة بمدینــة والشــرعي العلمــي الثانویــة بقســمیها المرحل
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 وبرامسونهاریسون  مقیاس إلى باإلضافة إعداده، من بالدراسة خاصة استبانة علیهم الباحث طبق حیث

Harrison &Bramson فـــي إحصــائیاً  دالــة فــروق وجــود عـــن الدراســة أســفرت وقــد التفكیــر، ألســالیب 

األمـن  مستوى ارتفاع وكذلك ، الثانویة المرحلة طالب لدى التفكیر أسالیب باختالف الفكرياألمن  مستوى

 النتـائج كمـا أبـرزت ، األخـر باألسالیب مقارنةً  التحلیلي واألسلوب التركیبي األسلوب مجموعة لدى الفكري

 على الدراسة أكدت الثانویة، وقد المرحلة طالب لدى الفكري األمن تعزیز في التحلیلي التفكیر نمط أهمیة

 التـي الوقائیـة اإلرشـادیة بالبرامج وكذلك االهتمام التحلیلي، یرالتفك نمط لتنمیة إرشادیة برامج إعداد أهمیة

  .االیجابي والتفكیر العقل اآلخر وسالمة وتقبل واروالح التفكیر مهارات تنمیة على تركز

  :٢٠١٠ يـربــالحة ــدراس -

ـــى وقـــد هـــدفت ـــى التعـــرف إل ــیة اإلدارة دور عل ـــق فـــي المدرسـ  لـــدى الوقـــائي الفكـــري األمـــن تحقی

 التــي تتخــذها واالجــراءات واألســالیب المــدارس، ووكــالء مــدیري نظــر وجهــة مــن الثانویــة رحلــةالم طــالب

تواجــه  التــي المعوقــات علــى التعــرف وكــذلك الوقــائي، الفكــري األمــن تحقیــق مجــال فــي المدرســیة اإلدارة

ــیة اإلدارة ـــة طـــالب لـــدى الوقـــائي األمـــن تحقیـــق مجـــال فـــي المدرسـ  نـــةعی تكونـــت وقـــد ، الثانویـــة المرحل

 اســـتبانة الباحـــث علـــیهم طبـــق حیـــث بالطـــائف، الثانویـــة المـــدارس فـــي ووكـــیالً  مـــدیراً ) ١١٥مـــن( الدراســـة

 مــن نتـائج عــدة الدراسـة أظهــرت وقـد محــاور،) ٣( علـى موزعــة عبـارة) ٥٦( مــن بالدراســة مكونـة خاصـة

 مـــن الثانویـــة المرحلـــة طـــالب لـــدى الوقـــائي الفكـــري األمـــن تحقیـــق فـــي المدرســـیة دور اإلدارة أن: أهمهـــا

ــیة واألنشـــطة مـــن األســـرة كـــل مـــع تفاعلهـــا خـــالل ـــم ودور المدرسـ  وبدرجــــة متوســـطة، بدرجـــة كـــان المعل

 المدرســة إدارة تتخــذها التــي الوقائیــة واألســالیب اإلجــراءات وأن مــع المجتمــع، تفاعلهــا خــالل مــن ضــعیفة

 الــوعي زیــادة: التــالي نحــوال علــى كانــت الثانویــة المرحلــة لــدى طــالب الوقــائي الفكــري األمــن تحقیــق فــي

 یتعلــق فیمــا للطــالب الشــرعي الــرأي ونشــر عالیــة، األولــى بدرجــة المرتبــة واحتلــت الطــالب لــدى األمنــي

 وبدرجــة الثالثــة المرتبــة فــي جــاءت بینمــا عالیــة، الثانیــة بدرجــة المرتبــة فــي والتكفیــر جــاءت الغلــو بقضــایا

ـــىأمـــا أد المنحـــرف، ذوي الســـلوك الطـــالب مراقبـــة متوســـطة ــتجابات ثـــالث ن ــت اسـ  ضــــعیفة بدرجـــة فكانـ

 التقنیـــة مــع االیجــابي التعامـــل الطــالب لكیفیــة توجیــه األولـــى المرتبــة فــي: التـــالي الترتیــب علــى وجــاءت

 وفـــي الطـــالب، حـــل مشـــكالت فـــي الهادفـــة والمناقشـــة الحـــوار ثقافـــة نشـــر الثانیـــة المرتبـــة وفـــي الحدیثـــة،
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 معوقــات أن أبــرزت الدراســة كمــا المعتدلــة، اإلســالمیة ربیــةالت أســس علــى الطــالب تنشــئة الثالثــة المرتبــة

 محدودیـة فـي عالیـة وتتمثـل بدرجـة كانت الطالب لدى الوقائي الفكري األمن تحقیق في المدرسیة اإلدارة

 مؤسسـات ضـعف تـرابط وكـذلك اإلعـالم، وسـائل فـي یبـث بمـا والتـأثر المدرسـة، ووكیـل مـدیر صالحیات

  .المدرسة مع المجتمع

  :٢٠١١دان ــلـشة ــسدرا -

 تعزیـز األمـن فـي الفلسـطینیة بالجامعـات التربیـة كلیـات دور علـى التعـرف إلـى الدراسـة هـدفت

 اسـتبانة بإعـداد قـام حیـث الوصفي التحلیلـي، المنهج الباحث ، واستخدمتفعیله وسبل طلبتها لدى الفكري

 :وهي مجاالت ثالثة على موزعة فقرة )٤٢( على اشتملت

  ىعلـ الدراسـة عینـة واشـتملت الطالبیـة، األنشـطة الدراسـیة، المنـاهج دریس،التـ هیئـة عضـو

 الدراسـي للعـام وطالبـة طالبـاً  )١٠٢٧٠( عـددهم والبـالغ الدراسـة مجتمـع أصل ، من)وطالبة طالباً  ٣٩٥(

  :یلي ما الدراسة نتائج أظهرت وقد م،٢٠١١ – ٢٠١٠

 الفكري لدى األمن تعزیز في الفلسطینیة بالجامعات التربیة كلیات دور حول الطلبة تقدیرات بلغت

 الجنس لمتغیر تعزى العینة استجابات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات فروقوجود  %٧٢,٢٣ طلبتها

 داللـة ذات فـروق وجـود ،الـذكور لصـالح الفـروق كانـت حیـث والثـاني، األول المجـال فـي ذكـر، أنثـى

 الكلیـة والدرجـة المجـاالت امتیـاز ولجمیـع جـدًا، جید د،جی مقبول، التراكمي المعدل لمتغیر تعزى إحصائیة

 األمـن لتعزیـز الفلسـطینیة بالجامعـات التربیـة كلیات دور تفعیل بضرورة الدراسة وأوصت، االمتیاز لصالح

 بـدورهم القیـام مـن التـدریس هیئـة أعضـاء تمكـین، و الضـال الفكر من الشباب طلبتها لتحصین لدى الفكري

 الفكریـة قضـایاهن مـع التفاعـل مـن الطالبـات تمكـینن، و واآلمـ السـلیمة األفكـار نحـو الشـباب توجیـه فـي

  لدیهن. الفكري األمن لتعزیز الطالبیة في األنشطة المشاركة على وتشجیعهن واالجتماعیة،
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  :٢٠١٢ي ـارثــالح ةــدراس -

دام لتعـرف إلـى سـمات الشخصـیة وعالقتهـا بمسـتوى األمـن الفكـري فـي ضـوء اسـتخا وهدفت إلـى

ــفي المقـــارن االرتبـــاطي، معتمـــدًا علـــى  ــتخدم فیهـــا المـــنهج الوصـ شـــبكات اإلعـــالم االجتمـــاعي، حیـــث اسـ

طالبـــًا وطالبـــة مـــن  ٦٨٠بعـــض األســـالیب اإلحصـــائیة لتحلیـــل نتـــائج الدراســـة التـــي تكونـــت عینتهـــا مـــن 

مــل الخمســة دارســي الســنة التحضــیریة بالجامعــات الســعودیة، وقــد تمثلــت أدوات الدراســة فــي قائمــة العوا

الكبرى للشخصیة ومقیاس األمن الفكري للطلبة، وأشارت نتائج الدراسة إلـى أن درجـة سـمات االنبسـاطیة 

والمقبولیــة ویقظـــة الضــمیر والتفـــتح أعلــى مـــن المتوســـط، بینمــا ســـمة العصــابیة أقـــل مــن المتوســـط، كمـــا 

اس األمــن الفكـري، وأن ترتیــب جـاءت درجـات أفــراد العینـة مرتفعــة فـي جمیــع األبعـاد والدرجـة الكلیــة لمقیـ

شـــبكات اإلعـــالم األكثـــر اســـتخدامًا یختلـــف تبعـــًا لمتغیـــر الجـــنس عینـــة الدراســـة وأوصـــت الدراســـة بزیـــادة 

  التوسع في دراسة األبحاث المعززة لألمن الفكري والمحصنة من االنحرافات الفكریة.

  :٢٠١٥الحوشان  ةــدراس -

ألمـن الفكـري ومسـؤولیة المدرسـة عنـه، وطـرق تعزیـز تحدید مفهـوم ا للتعرف إلىوهدفت الدراسة 

المدرســة لألمــن الفكــري لطالبهــا، واســتخدمت الدراســة التأصــیل المعلومــاتي حــول الدراســات العلمیــة التــي 

تناولـــت األمـــن الفكـــري والمدرســـة ومســـؤولیتها وطـــرق تعزیزهـــا لألمـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة، ووظـــف فیهـــا 

وأظهـرت النتـائج أنـه لـیس هنالـك مفهومـًا واضـحًا لألمـن الفكـري لـدى الباحـث المـنهج الوصـفي التحلیلـي، 

ة التعلیمیة، وأن مستوى فاعلیة المدارس في تزویـد طلبتهـا بـالمقررات المعتدلـة یجمیع القائمین على العمل

  كــان متوســطًا، وأنهــا ال تحصــن الطلبــة فــي تعــاملهم مــع غیــر المســلمین، وأن غیــاب البــرامج واألنشــطة 

یعتبــر معوقـًا لتعزیــز األمـن الفكــري، وكــذلك أكـّدت الدراســة مـدى أهمیــة فاعلیـة المرشــد الطالبــي أو قلتهـا 

  في تعزیز األمن الفكري وتدریب المعلمین والمشرفین على تعزیز األمن الفكري.
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  :ةـسات السابقرادــعلى ال ثــالباح تعقیب

ـــث الموضـــوع: ـــاق مـــن حی ة یالحـــظ أنهـــا شـــملت مـــن خـــالل اســـتعراض الدراســـات الســـابق االتف

دراسات نظریة مكتبیـة، وأخـرى تطبیقیـة میدانیـة، حیـث أكـدت بعـض الدراسـات أهمیـة تفعیـل دور المرشـد 

النمـــائي والعالجـــي، كمـــا اتفقـــت معظـــم الدراســـات الســـابقة علـــى  النفســـي الوقـــائي بجانـــب تفعیلـــه للـــدورین

ــود ضــــرورة االهتمــــام بتضــــافر ــــف مؤسســــاته  جهــ ــظ الهویــــة الوطنیــــة المدرســــة والمجتمــــع بمختل ــــي حفــ ف

وممـــا یالحـــظ أن بعضـــها تناولـــت دور وترســـیخها، والتأكیـــد علـــى أهمیـــة األمـــن الفكـــري للمجتمـــع بأســـره، 

ألهمیتـــه، ومـــن جانـــب آخـــر تنـــاول بعضـــها دور المؤسســـات  نظـــًراالمرشـــد النفســـي فـــي العملیـــة التربویـــة 

علـى حـد علـم  -سـة محلیـة وعربیـة سـابقة، إال أنـه ال توجـد دراالتعلیمیة في تعزیز وتحقیـق األمـن الفكـري

لـــدول العربیـــة تناولـــت دور المرشـــد النفســـي الوقـــائي فـــي تحقیـــق األمـــن الفكـــري علـــى مســـتوى ا -الباحـــث

  قاطبة، وبالتالي یعد موضوع الدراسة الحالیة موضوعًا بحثیًا جدیدًا.

اتفقـت فیهـا  ،یـةبـین محلیـة وعربیـة وأجنب السـابقة الدراسـاتتنوعـت  االتفاق من حیث المنهجیـة:

الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي، حیـث اسـتخدم بعضـها المـنهج  معظمالدراسة الحالیة مع 

    .اتبعه الباحث في دراسته الحالیة الوصفي التحلیلي وبعضها المنهج الوصفي االرتباطي والذي

فـي الهـدف مـن حیـث  بقةالدراسـة الحالیـة مـع الدراسـات السـا اختلفـت االتفاق من حیـث الهـدف:

وانفـــردت الدراســـة الحالیـــة بدراســـة أحـــد أبـــرز أدوار  أدوار المرشـــد النفســـي،تناولهـــا لدراســـات ســـابقة حـــول 

وتحقیقـه  حـول األمـن الفكـريالسـابقة لـبعض الدراسـات  أیًضاوتناولها  المرشد النفسي وهو الدور الوقائي،

ي فــي اإلرشـاد الطالبـاط دور ارتبـحـول السـابقة  بعـض الدراســاتالدراسـة الحالیـة تناولـت  أیًضـا، و وتعزیـزه

  .بها تحقیق وتعزیز األمن الفكري دونما تحدید ألي دور من أدوار المرشدین

: بالنســبة للمقــاییس المســتخدمة كــأدوات للدراســة االتفــاق مــن حیــث أدوات الدراســة المســتخدمة

  ي تضمنتها كل أداة.الحالیة فقد اختلفت في أبعادها ومحاورها مع الدراسات السابقة الت

تتفق الدراسـة الحالیـة مـع الدراسـات السـابقة فـي اسـتخدام عینـة  عینة الدراسة:االتفاق من حیث 

  االعتماد في تطبیقها على التطبیق المیداني.تتفق مع معظمها بمحددة ألغراض الدراسة، و 
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القـة بموضـوع مـن خـالل اسـتعراض نتـائج الدراسـات السـابقة ذات الع االتفاق من حیث النتائج:

ــدین فـــي نتـــائج الدراســـات الســـابقة هنـــاك اتفاقـــًا  أن ، یـــرى الباحـــثالدراســـة الحالیـــة علـــى أن عمـــل المرشـ

أكثــر مــن الــدور الوقــائي، كمــا جــاءت  ةوالعالجیــ ةالنمائیــ نفســیین یتضــمن المجــاالت واألدوارالتربــویین ال

ــدى كـــا ،متباینـــة فـــي أثـــر المتغیـــرات المختلفـــةالســـابقة نتـــائج الدراســـات  لجنس والعمـــر والمؤهـــل العلمـــي لـ

أن االهتمـام واتفقـت علـى  نتـائج مقبولـة علمیـًا،وقد قدمت الدراسات السـابقة  ،المرشد في ممارسته ألدواره

أظهــرت نتــائج بعــض الدراســات  كمــا بأســس التعلــیم هــو الركیــزة األساســیة لتحقیــق وتعزیــز األمــن الفكــري،

العالم وٕارهاصات اإلرهاب الذي یعصـف بـبعض الـدول، سـبب  السابقة أن لألحداث السیاسیة التي تعترك

داخلیـة ممثلـة فـي محـاوالت الضـغط  سیاسـات كانـتسواء  ف الفكري،ار واالنح التطرف الدیني رئیسي في

، أو سیاسـات خارجیـة كالتبعیـة أو إظهـار الـذات، خاصـة مـع تطـور سیاسـات معینـة على الحكومة لتبنـي

ممـا یعــزز هـذه الدراســة ائح المجتمــع ومـنهم الطلبـة المــراهقین، وهـذا وسـائل التواصـل االجتمــاعي بـین شـر 

  .والمتمثلة في مدى تطبیق وممارسة األخصائي النفسي لدوره الوقائي من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

ســـات راســـة الحالیـــة عـــن الدرامـــا یمیـــز الدإن  مكـــان الدراســـة الحالیـــة مـــن الدراســـات الســـابقة:

ألخصـائي الـدور الوقـائي لتنـاول طبیعـة ت علـم الباحـث فـي حـدود حلیـة وعربیـةم أول دراسة كونهاالسابقة 

تجـاه المـراهقین ومـا یكتنـف هـذه المرحلـة العمریـة ألهمیة هذا الـدور  زهاراإضافة إلى إب النفسي المدرسي،

اإلدارات  مـن فقـد شـملت معظـم الدراسـات السـابقة أدوار وفاعلیـة كـلٍ ، من تغیرات جسمیة وعقلیـة ونفسـیة

 ووكـالء المـدارس والجامعـات فـي تعزیـز والمرشـد الطالبـي لمدرسیة والمناهج التعلیمیة والمشرف التربويا

ألخصائي النفسي في تحقیق األمـن الفكـري، ممـا یعـد ، ولم تتطرق أي منها للدور الوقائي لاألمن الفكري

ــتباقاً  ـــًا لهـــذه الدراســـة، واستشـــرافًا  اسـ ــدور األخصـــائيعلمی ـــات  ،الوقـــائي المدرســـي النفســـي لـ ورافـــدًا للمكتب

ســات الســابقة ار الد مــنوجــدیر بالــذكر أن الدراســة الحالیــة قــد اســتفادت  والبــاحثین حــول موضــوع الدراســة،

  باألمن الفكري من حیث مفهومه وخصائصه وأهدافه. في االطالع على األدب النظري المتعلق
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 ل الثالثـالفص

  اـراءاتهـة وٕاجـج الدراسـمنه

  

  .الدراســــــــــــةمــــــــــــنهج  -
  

ــــــــــع الدراســــــــــة -   .مجتم
  

  .ینة الدراســـــــــــــةـعـــــــــــــ -
  

  .أدوات الدراســـــــــــــــــــــــة -
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 ـل الثالثـصـالف

  اــراءاتهــج الدراسـة وٕاجـمنهـ

  : تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي.الدراســــــــةج ــــــهـمن

  تمثلت متغیرات الدراسة فیما یلي:: الدراســــــــةمتغیرات 

 لوقائي لألخصائي النفسي المدرسي.دور اــال   -

  ري.ــكـفـن الــــاألم   -

  :مجتمـــع الدراســــــــة

بمــدارس محافظــات:  تكــّون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة وطالبــات الصــفین العاشــر والحــادي عشــر

 )١٣١٠١( مســقط، الداخلیــة، شــمال الباطنــة وجنــوب الباطنــة والتــي بهــا أخصــائي نفســي ویبلــغ عـــددهم

  من أكثر المحافظات كثافة سكانیة. ة، وهذه المحافظات هيطالبًا وطالب

  الدراســــــــة:ة ـینــع

تـــم اختیـــار عینـــة الدراســـة بالطریقـــة القصـــدیة مـــن جمیـــع المحافظـــات المشـــار إلیهـــا فـــي مجتمـــع 

  الدراسة ممن تتوفر فیهم الشروط التالیة:

 أن تتضمن المدرسة كال الصفین العاشر والحادي عشر. 

 نفسي في هذه المدرسة وجود أخصائي. 

 أن یكون األخصائي على رأس العمل. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى قیــام الباحــث باختیــار هــذه العینــة مــن الصــفین العاشــر والحــادي عشــر فقــط 

واقتصارها علیهم، وذلك ألهمیة هذه المرحلة، واستبعد الباحث في العینة طلبة الصف الثاني عشر، نظرّا 

هائیــة طـوال شــهر كامــل، ویعقبهـا إجــازة منتصــف الفصـل الدراســي األول ممــا لكـونهم فــي فتـرة اختبــارات ن

 654وبالتـالي تكونـت العینـة مـن سیؤخر تطبیق أدوات الدراسة في حال تم إدراجهم في حدود الشـهرین، 

  ) إلى خصائص عینة الدراسة:1جدول (ن مجتمع الدراسة األصلي، ویشیر م 5 % طالبا وطالبة بنسبة
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  )1( دولــــــــج

  ةــدراســینة الــص عــائـخص

  مالحظات  11عینة الصف  10عینة الصف   ةــــدرسـمـال  ةـظـافــالمح

  بیرـالوادي الك  26  - 12-10 بنات الوادي الكبیر  مسقط

  بـالسی  11  -  12- 8بركة بنت ثعلبة بنات 

  17  29 12-5بالل بن رباح بنین   الداخلیة

13  

  لــسمائ

  

  يــإزك  21  25  12-5القلعة بنات 

  دــدبــب  24  -  12-5بنات  زینب بنت قیس

  بركة الموز  33  23 12-5 أم الفضل بنات

  المصنعة  22  31  12-5ودام الغاف بنات   جنوب الباطنة

  

  الرستاق  27  31  12-10اإلمام ناصر بن مرشد 

  بركاء  22  -  12- 6الرمیس بنات 

  بركاء  23  30  12- 10سحبان وائل بنین 

  بركاء  27  -  12- 10األمل بنات 

  صحار  23  -  12-5تبوك بنات   ةـال الباطنـشم

  

  صحار  -  23  12-10 حواء بنت یزید بنات

  صحم  26  28  11- 8هالل بن عطیة بنین 

  31  26  12-10مریم ابنة عمران بنات 

32  
  السویق

  الخابورة  30  -  12- 10الفاروق بنین 

  654=   408  246  المجموع الكلي

  ـــة:الدراســـــ أدوات

 :دم الباحث في هذه الدراسة ما یلياستخو 

 بنـاء مقیـاس للتعـرف علـىقام الباحـث بمقیاس الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي،  أوًال:

ـــة الــــدور الوقــــائي لألخصــــائیین  ـــیدرجــــة ممارسـ ـــیین النفسـ ـــات  مــــن وجهــــة نظــــرین المدرسـ الطلبــــة والطالبـ

علـى  اعتمـاًداالنفسـیة والوقایـة االجتماعیـة، الوقایـة  مـابعـدین ه، ویشـمل بالصفین العاشر والحـادي عشـر

، وعلـى دلیـل عمـل األخصـائي النفسـي فـي المجـال المدرسـي الصـادر مـن في هذا الجانـب األدب السابق
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 أبرزهـــاالمســـتفاد منهـــا فـــي هـــذه الدراســـة  وعلـــى مجموعـــة مـــن المقـــاییسوزارة التربیـــة والتعلـــیم بالســـلطنة، 

ــیین ألهمیــــة العمــــل فــــي مجــــاالت اإلرشــــاد المختلفــــةمقیــــاس إدراك المرشــــدین الن ــــائي والنمــــائي ( فســ الوق

 عـداد هـذا المقیـاس، حیـث بلغـت مفرداتـهإتـم )، ٢٠٠٤للسفاسـفة ( والعالجي) وممارستهم لهـذه المجـاالت

  لبعد الثاني الوقایة االجتماعیة.مفردة ل 33مفردة للبعد األول الوقایة النفسیة،  29بواقع  ،مفردة 62

لمقیـــاس مـــن خـــالل الصـــدق الظـــاهري (صـــدق توصـــل الباحـــث لصـــدق ادراســـة الحالیـــة فـــي الو 

وتـم اســتبعاد البنـود التــي  )1ملحـق ( المحكمــین مجموعـة مـن علــىتــم عـرض المقیـاس  المحكمـین) حیـث

مفـردات، واسـتقر المقیـاس فـي صـورته النهائیـة  10وبالتالي تم حذف  90%لم تحصل على نسبة اتفاق 

  .مفردات للبعد الثاني 8مفردة للبعد األول و 27 مفردة بواقع 52على 

ـــة إعـــادة االختبـــار،  ـــق وبالنســـبة لثبـــات المقیـــاس فقـــد تـــم التحقـــق منـــه باســـتخدام طریق حیـــث طب

ل وكان فاصـل التطبیـق أسـبوعین وجـاء معامـ طالبًا من خارج عینة الدراسة، 30المقیاس على عینة من 

  .)2( جدولاالرتباط بین التطبیقین كما في 

  )2( دولــــــــج 

  الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي مقیاس ألبعاد الثبات معامالت

  اتــثبـل الـامــمع  دـــــعـالب  الرقم

 0.923  الوقایة النفسیة  1

 0.916  الوقایة االجتماعیة  2

 0.953  لــالدرجة الكلیة لثبات المقیاس كك

 لألخصــائي الوقــائي الــدور مقیــاس ن أبعــادبعــد مــ كــل فــي الثبــات معامــل أن) 2( جــدول یوضــح

 وعلیــه، االنســانیة العلـوم فــي الثبـات مــن عالیــة درجـة ذات قــیم هـيبعـد إعــادة التطبیــق  المدرســي النفسـي

  الدراسة. ألغراض وصالحة ثابته جمیع أبعاد المقیاس اعتبرت

یكــرت وفــق االســتجابات بمقیــاس لدرجــات للفقــرات تصــحیح المقیــاس مــن خــالل إعطــاء  وقــد تــم

قلیلــة، وثــالث درجــات الســتجابة الخماســي، ومــنح اســتجابة ال تنطبــق درجــة تصــحیح واحــدة، ودرجتــین ل

  أربع درجات لالستجابة كبیرة، وخمس درجات لالستجابة كبیرة جدًا.متوسطة، و لالستجابة 



٩١ 

التركیـــز فـــي وهـــي ) 8( رقـــمالعبـــارة األولـــى بـــارات بعـــد حـــذف عبـــارتین تـــم إعـــادة تـــرقیم العكمـــا 

وهــــي ) 9( رامج علــــى بعــــض المفــــاهیم النفســــیة مثــــل النمــــو والنضــــج والمراهقــــة، والعبــــارة الثانیــــة رقــــمالبـــ

  .لضعف ارتباطهما بالمحور من االستبانةالمساعدة على فهم الذات وتقبلها، حیث حذفتا 

كونهــا تعــد عبــارات التالیــة،  اراتتــم إعــادة ترمیــز مقیــاس لیكــرت الخماســي الخــاص بالعبــ أیًضــاو 

  والعبارات هي: 3كما في جدول  5حتى  1وذلك على عكس ترمیزها السابق من  سلبیة،

  )3( دولــــــــج

  اسـا بالمقیـزهـرمیـاد تـكوسة والمعـة المعـبارات السلبیـالع

  العبــــــــــــــــــــــــــــــــارة  بارةـرقم الع

 .ممارسة النظام التسلطي وفرض اآلراء 14

 .ل في تقدیر األمورالمبالغة والتهوی 15

 .تجنب التعامل مع اآلخرین واالنغالق على الذات 16

 .التسرع في إصدار األحكام 17

 .التزمت وعدم المسامحة 18

 .الجمود في األفكار 19

 .التعامل مع الطلبة حسب سلوكیاتهم 20

قة للتعلم تفضي للملل 21
ّ
 .خلق بیئة غیر مشو

 .مخالطة رفقاء السوء 22

 .تجاه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئة فكار السلبیةاأل 23

 .مجاملة طالب على حساب طالب آخرین 24

 .تضییق الفرص في إظهار المواهب 27

 .االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة 28

 .تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة 29

 .تهمیش ثقافة الحوار 30

 .الالوعي بقضایا المجتمع 31

 .قرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمعاإل 32

 .الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف 33

 .ممارسة األهواء الشخصیة واآلراء الذاتیة 34

ــا ــدااإلمــام و  مــن إعــدادمقیــاس األمــن الفكــري، وهــو  :ثانًی ، وقــد تكــّون بدایــًة مــن )٢٠٠٩( ةلجوال

یات التـي السـلوكویقصـد بهـا  زات األمن الفكـري،معز  شمل البعد األولثالثة أبعاد  فقرة مشتمًال على 71



٩٢ 

البعــد الثـــاني و  ،وتعزیــز االســـتقاللیة وصــوًال إلـــى الــوالء واالنتمـــاء للــوطن والمجتمـــعتمــارس بهــدف تنمیـــة 

البعــد و ، المشــاركة االجتماعیــة والمجتمعیــة ات التــي تحــد مــنیتلــك الســلوكوهــي  معیقــات األمــن الفكــري،

ینتــاب الفـــرد والتــي ، ثرة فــي الحالــة المزاجیــة والنفســـیةاألمــور المـــؤ هــي و  ،مهــددات األمــن الفكـــريالثالــث 

تــم التحقــق مــن صــدق المقیــاس بعرضــه علــى المحكمــین مــع قــد و  ،خاللهــا الشــعور الــدائم بعــدم األمــان

لیصـبح المقیـاس فـي  فقـرة 31وبالتـالي تـم حـذف ، 90%استبعاد البنود التي لم تحصل على نسبة اتفاق 

مفــردة للبعــد 14مفـردة للبعــد الثـاني و 18ألول ومفــردة للبعــد ا 18بواقـع  ،مفــردة 50 صـورته النهائیــة مـن

  الثالث ضمن الخصائص السیكومتریة التي قام بها الباحثان األصلیان للدراسة.

لمقیـــاس مـــن خـــالل الصـــدق لصـــدق ا فقـــد توصـــلفـــي الدراســـة الحالیـــة مـــا قـــام بـــه الباحـــث  اأمـــ

 ومــن ثــم تــم 90%اد البنــود التــي لــم تحصــل علــى نســبة اتفــاق وتــم اســتبع ،الظــاهري (صــدق المحكمــین)

ــدول اســـتخدام طریقـــة إعـــادة االختبـــار، ویوضـــح ه بتصـــحیح المقیـــاس للتحقـــق مـــن ثباتـــ ملخـــص ) 4(جـ

  في هذه الدراسة. مقیاس األمن الفكري قبل وبعد التحكیم

  )4( دولــــــــج

 كیمـد التحـص مقیاس األمن الفكري قبل وبعـملخ

  وعـــــــالمجم  3دــالبع 2د ــالبع  1د ــالبع  

  مفردة 50  14  18  مفردة 18  عدد مفردات أصل المقیاس

  المفردات التي حذفها الباحث قبل التحكیم 

لعدم مناسبتها للمناخ النفسي ألنها باألصل 

  تناسب المناخ األسري فقط

2 6  4  
  مفردة  12تم حذف 

  قبل التحكیم

  مفردة 38 10  12  16  مجموع عدد المفردات قبل التحكیم

  عدد المفردات التي أضافها الباحث لكل بعد 

  من عنده للمقیاس قبل التحكیم
  مفردات 4  2  2  -

(قبل التحكیم)  مجموع المفردات النهائي لكل بعد

  بعد إضافة الباحث لمفردات من عنده
  مفردة 42  12  14 16

  تمفردا 8  2  3  3  عدد المفردات المحذوفة بعد التحكیم لكل بعد

  عدد المفردات النهائي لكل بعد

  )(بعد التحكیم 

 34مجموع المفردات النهائي    10   11   13

  مفردة 50مفردة من أصل 



٩٣ 

التطبیقـین باسـتخدام طریقـة إعـادة االختبـار، وكـان فاصـل ه تـم التحقـق منـأما ثبات المقیـاس فقـد 

دراسـة، وجـاء معامـل االرتبـاط طالبًا من خـارج عینـة ال 30حیث طبق المقیاس على عینة من  ،أسبوعین

  .)5(كما في جدول بین التطبیقین 

  )5( دولــــــــج

  معامالت الثبات ألبعاد مقیاس مستوى األمن الفكري

  اتــــثبـل الــامـــمع  دـــــــــــعـالب  مــالرق

 0.862  الفكري األمن معززات  1

 0.810  الفكري األمن معیقات  2

 0.690  الفكري األمن مهددات  3

 0.828  لــكـاس كــات المقیـة لثبـلیـة الكـالدرج

 الفكــري هــي األمــن مســتوى مقیــاس بعــد مـن أبعــاد كــل فــي الثبــات معامــل أن) 5( جــدول یوضـح

  الدراسة. ألغراض وصالحة ثابته جمیع أبعاد المقیاس اعتبرت وعلیه، الثبات من عالیة درجة ذات قیم

  

   

   



٩٤ 

  

  

  الرابع الفصل

  وتفسیرها اقشتهاومن الدراسة نتائج

  

  .رض نتـــائج الســـؤال األول ومناقشـــتها وتفســـیرهاـــــع -
  

  .نتـــائج الســـؤال الثـــاني ومناقشـــتها وتفســـیرهارض ـــــع -
  

  .نتـــائج الســـؤال الثالـــث ومناقشـــتها وتفســـیرهارض ـــــع -
  

ــــع - ـــائج الســـؤال الرابـــع ومناقشـــتها وتفســـیرهارض ـ   .نت
  

  .هاوتفســیر  نتــائج السـؤال الخــامس ومناقشـتهارض ـــع -
  

  .ص نتائج الدراسة الكلیةـملخ -

  

  

  

   



٩٥ 

  عـل الرابـالفص

  اـوتفسیره اـة ومناقشتهـالدراسج ـنتائ

التعـرف علـى الـدور الوقـائي لألخصـائي النفسـي وعالقتـه بتحقیـق األمـن  إلـىه الدراسة هذ تهدف

  .أنفسهم الطلبة نظر وجهة من عمان سلطنةفي  الفكري لدى طلبة الصفین العاشر والحادي عشر

واسـتنادًا إلـى الدراسـات التـي تناولــت  ،وتـوفیر مقارنـات بــین االسـتجاباتولتوضـیح نتـائج الدراسـة 

ــاییر التربویــــة ــث المعــ ــث قــــد وضــــعف ،والتــــي رجــــع إلیهــــا الباحــ ـــارا للحكــــم علــــى  الباحــ  الوقــــائي الــــدورمعیـ

 سـلطنة فـي عشـر والحـادي العاشـر الصفین طلبة لدى الفكري األمن بتحقیق وعالقته النفسي لألخصائي

اعتمـــادا علـــى فـــي درجـــات التقـــدیر، مـــن خـــالل تقســـیم درجـــات المقیاســـین إلـــى ثالثـــة مســـتویات  ،عمـــان

  ) یوضح ذلك.6( جدولحدود الفعلیة لفئات كل إجابة، و ال

  )6( دولــــــــج

  معیار تفسیر نتائج متوسطات تقدیر الدور الوقائي لألخصائي النفسي وعالقته 

  رـشـبة الصفین العاشر والحادي عبتحقیق األمن الفكري لطل

  رــدیــالتقة ـدرج  اتــدى الدرجــم  ةــالدرج  اتــابـاالستج

  1.49 – 1.00 1  ال تنطبق
  ضعیفة

  2.49 – 1.50 2  قلیلة

  متوسطة   3.49- 2.50  3  متوسطة

  4.49 – 3.50  4  كبیرة
  عالیة

  5.00 -4.50   5  ـًداكبیرة ج

  ت لها الدراسة مع مناقشتها:وفیما یلي عرض للنتائج التي توصل

  

  



٩٦ 

  ه:ـلقة بالسؤال األول، ونصـ: النتائج المتعأوالً 

  ؟"مـهنظر  وجهة منللطلبة  الوقائي لدورل المدرسةفي  النفسي ألخصائيا مستوى تطبیق ما"

تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لتقـــدیرات  لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال

 نظـر وجهـة مـن للطلبـة الوقـائي للـدور المدرسـة في النفسي األخصائي تطبیق ل مستوىعینة الدراسة حو 

  ).8ملحق (ب كما هو مدرج حسب محور الدور الوقائي لألخصائي النفسي أنفسهم الطلبة

  :جـة النتائـشـمناق

 ائيلألخصـ الوقـائي الـدورلفقـرات  واالنحراف المعیاري العـام ) المتوسط الحسابي العام8( ملحقیبین 

  .متوسطة تطبیق)، وبدرجة 0.69( ) بانحراف معیاري عام3.38( المتوسط العام ، إذ بلغالنفسي

ـــت هـــــذه النتیجـــــة  ــدوره واتفقــ ـــ ـــي ل ــــي المدرســ ـــائي النفسـ ــــة األخصــ ـــي أن درجـــــة ممارسـ   المتمثلـــــة فــ

) فـــي أن درجـــة ممارســـة المرشـــدین النفســـیین ٢٠٠١( الكرنـــز مـــع دراســـةالوقـــائي للطلبـــة جـــاء متوســـطًا 

ــت لــــدوره ــع دراســــة ( أیًضــــام الوقــــائي جــــاءت بدرجــــة متوســــطة، كمــــا اتفقــ   ) ١٩٩٨الزغالیــــل والشــــرعة، مــ

ــومنغز  أیًضــــاوالتــــي أشــــارت نتائجهــــا لوجــــود دور وقــــائي بــــارز للمرشــــد النفســــي، و  اتفقــــت مــــع دراســــة كیــ

Cummings,1997)(  والتي أظهرت وجود وظائف وقائیة یقوم بهـا المرشـد النفسـي لحمایـة الطلبـة مـن

نهـا أن الدور الوقائي هو أكثر ممارسـة مـن بقیـة األدوار، كمـا أ وع في المشكالت كما أشارت نتائجهاالوق

  ).١٩٩٧( وعبدالرزاق) ١٩٩٤) وٕابراهیم (١٩٩٤اتفقت مع دراسة بن نافع (

التـي توصـلت إلـى و ) ٢٠٠٩نتیجة الدراسة الحالیة مـع دراسـة الحیسـن وعبدالحمیـد (ختلفت كما ا

ال یقــدمون أیـة خــدمات إرشـادیة علــى مسـتوى المدرســة بمـا فیهــا بالمـدارس ه النفســي مستشـاري التوجیـ أن

التــي أظهــرت عــدم تقــدیم و ) ٢٠٠١( المعشــنيالنتیجــة مــع دراســة هــذه  أیًضــاالخـدمات الوقائیــة، واختلفــت 

أي عــون إرشــادي للطلبــة بالمــدارس الثانویــة بمحافظــة ظفــار، وجهــل العــاملین بحاجــات الطلبــة النفســیة 

مــع  أیًضــاربویــة وتقــدیم خــدمات عالجیــة بســیطة فقــط دون االلتفــات للخــدمات الوقائیــة، كمــا اختلفــت والت

ارسـة بـین بقیـة ) والتـي أظهـرت أن الـدور الوقـائي الممـارس قلیـل، وهـو األقـل مم٢٠٠٤دراسة السفاسفة (

أشــارت نتائجهــا ) والتــي ٢٠٠٠یــة كــذلك مــع دراســة السفاســفة (واختلفــت الدراســة الحالاألدوار بالمدرســة، 



٩٧ 

إلــى أن االتجاهــات اإلیجابیــة للمرشــدین النفســیین نحــو ممارســتهم ألدوارهــم الوقائیــة لــم تكــن فــي مســتوى 

) فـــي قلـــة تطبیــق المرشـــدین النفســـیین ألهـــداف ١٩٩٩( الســهلطمــوح، كمـــا اختلفـــت كــذلك مـــع دراســـة ال

لعـــدم قـــدرة المرشـــدین  والتـــي أشـــارت Tennysonمـــع دراســـة تینســـون  أیًضـــاالمجـــال الوقـــائي، واختلفـــت 

ولـم تتفـق  ،)٢٧: ١٩٩٩(السـهل،الوقائیـة بسـبب تزایـد الحاجـة لإلرشـاد فـي النفسیین على القیام بـأدوارهم 

  ).١٩٩٨ودراسة لینفسون ( )١٩٩٠( األسمريمع دراسة  أیًضالدراسة الحالیة هذه ا

ـــذي یقــــوم بـــه األخصـــائي النفســــي علـــى طلب تـــه بدرجــــة ویعـــزو الباحـــث نتیجـــة الــــدور الوقـــائي ال

الهتمــام األخصــائیین النفســیین بمــدارس الســلطنة بــالتركیز علــى جانــب القــیم وتربیــة  متوســطة بالمــدارس

لـدور  أیًضـاالمواطنة لدى طالبهم بالقـدر الـذي یجعـل الطلبـة یستشـعرون أداء األخصـائیین لهـذا الـدور، و 

ــع معلمـــي المدرســـة وٕادارتهــــا فـــي غـــرس ثقافــــة احتـــرا ــائیین التكـــاملي مــ ــین وٕادارة األخصـ ـــدیر المعلمــ م وتق

 أیًضــاالمدرسـة، وفــي حــثهم للطلبــة ألهمیــة االلتــزام بــالقوانین والتعلیمــات المدرســیة، كمــا قــد یرجــع الســبب 

لوجود دور وقائي واضح یمارسه األخصائیون بشـكل عـام مـن خـالل مالمسـتهم لجانـب الشـعور الـداخلي 

ــوطن والــــدین وت ــیم االحتـــرام وااللتــــزام بـــالقوانین والــــنظم للطلبـــة فیمـــا یخــــص االعتـــزاز بالهویــــة والـ نمیـــة قــ

التعلیمیــة، وبالمقابــل یــرى الباحــث أن قلــة استضــافة مختصــي علــم الــنفس وقلــة التوعیــة بأهمیــة صــندوق 

ــنفس  - كمـــا أظهرتهـــا النتـــائج –االستشـــارات النفســـیة  ـــم الـ ـــة المتخصصـــین فـــي مجـــال عل ُتعـــزى إلـــى قل

عـدم وجــود مراكـز إرشـادیة وتوجیهیــة ونفسـیة متخصصــة  أیًضــاو  لتنفیـذ بــرامج إرشـادیة ونفسـیة، بالسـلطنة

للطلبــة فـــي معظـــم المحافظـــات ونـــدرتها فـــي المحافظــات األخـــرى، واالكتفـــاء بمـــا تقدمـــه المـــدارس بشـــكل 

متواضــع فــي هــذه الجوانــب، بــرغم قلــة خبــرة األخصــائیین النفســیین بالمــدارس، وأن عــدم تفعیــل صــندوق 

ــدْن متــابعیهم والقــائمین االستشــارات النفســیة فــي معظــم ا لمــدارس قــد یرجــع لعــدم إشــعارهم بأهمیتــه مــن ل

علــى تــدریبهم، وبالتــالي تتضـــح الحاجــة جلیــة لتفعیــل صـــندوق االستشــارات النفســیة بالمدرســة واالهتمـــام 

  باستضافة مختصي علم النفس لتقدیم برامج إرشادیة وتوعویة للطلبة.

ة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات عینــة الدراســة اســتخراج المتوســطات الحســابیام الباحــث بكمــا قــ

ــم  ـــائي لألخصـــائي النفســـي المدرســـي، وعـــددهما ُبعـــدین، ثـ ــد مـــن أبعـــاد الـــدور الوق ــتوى كـــل ُبعـ علـــى مسـ

  ) یوضح ذلك.7جدول (و  استخراجها على مستوى البعدین ككل،
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  لوقائي لألخصائي النفسيالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات الدور ا

  یاريـاالنحراف المع  ط الحسابيسالمتو   األبعـــــــاد  الرقم الرتبة

 19.40 85.01  یةـاالجتماع ةیالوقا: الثاني دعالب 2 1

 17.62  82.69  النفسیة الوقایة: األول البعد 1 2

 17.23 83.85  يـائي النفسـدور الوقائي لألخصــال

 درجـةحـول لحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقـدیرات عینـة الدراسـة ) المتوسطات ا7جدول (یبین 

 حســـب أنفســـهم الطلبـــة نظـــر وجهـــة مـــن للطلبـــة الوقـــائي للـــدور المدرســـة فـــي النفســـي األخصـــائي تطبیـــق

  .متوسطةدیر قبدرجة ت، وجاء المتوسط العام للمحور ككل النفسي لألخصائي الوقائي الدور محور

المعیاریـة حسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات بقـام الباحـث  وعلى مستوى فقرات كـل ُبعـد،

بدرجــة  9 ملحــق كمــا فـيتقــدیرات العینـة فــي البعـد األول الوقایــة النفسـیة نتـائج  لفقـرات كــل ُبعـد، وجــاءت

  .متوسطةتقدیر 

) والتـي ١٩٩١( بـار مـع دراسـةواتفقت الدراسة الحالیة في نتیجة الوقایة النفسیة بدرجة متوسطة 

المجاالت اإلرشـادیة المهنیـة التـي یـؤدي  جاء متوسطًا ضمنهرت أن اإلرشاد النفسي والوقایة النفسیة أظ

ضـمن تـائج الدراسـة الحالیـة واختلفـت ن، )١٩٩٣( كـارول دراسـةمـع  أیًضـاو  ،فیها المرشد النفسـي خدماتـه

  .)٢٠٠١( العاجز) و ٢٠١١كریمة (و  )٢٠١٣( الرویشدیةمع دراسة هذا البعد 

لباحث هذه النتیجـة إلـى أن أغلـب المراجعـات الطالبیـة لألخصـائیین النفسـیین بالمـدارس ویعزو ا

تتمحور حـول طلـب المسـاعدة واالستشـارة فـي كیفیـة اتخـاذ القـرارات، ال سـیما القـرارات المتعلقـة بالجوانـب 

وتحدیـد الدراسیة، وربما باألخص طلبة الصف العاشر فیما یتعلق باختیارهم لمواد الصـف الحـادي عشـر 

یـرى الباحـث أن السـبب قـد یرجـع  أیًضـاأدبـي أم علمـي، و  المسار الدراسي من ناحیـة التخصـص هـل هـو

إلشــراك إدارات المــدارس لألخصــائیین النفســیین فــي متابعـــة مشــكالت الطلبــة الســلوكیة والدراســیة وربمـــا 

ل ممـــا یعطـــي تحویلهــا إلـــیهم إن كانـــت مشــكالت نفســـیة وٕارشـــادیة، لكــونهم متخصصـــون فـــي هــذه المجـــا

  مؤشرًا لوجود دور وقائي نفسي یمارسه األخصائیون النفسیون بالمدرسة لدى طلبتهم بمستوى متوسط.
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المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات  الوقایـــة االجتماعیـــة" فقـــد جـــاءتبالنســـبة للبعـــد الثـــاني "أمـــا 

االنحــراف المعیــاري و  المتوســط الحســابي العــام) 10ملحــق (یبــین ، حیــث )10( ملحــقالمعیاریــة كمــا فــي 

ــــرا العـــــام ــــدت لفقـ ــــاني البعـ ـــغاالجتماعیـــــة الوقایـــــة الثـ ــط العـــــام ، إذ بلــ ـــــاري 3.42( المتوســـ   ) بـــــانحراف معی

  .متوسطة)، وبدرجة تقدیر 0.78( عام

الحالیـــة فـــي قیـــام األخصـــائي النفســـي المدرســـي بـــدور وقـــائي اجتمـــاعي واتفقـــت نتیجـــة الدراســـة 

ــع دراســــة بدرجــــة متوســــطة  ـــي  (Kazalunas,1973)مــ ــــزفـ ـــا اختلفــــ، )٢٠٠١( الكرن ـــعكمـ  دراســــة ت مـ

  ).٢٠١٣الرویشدیة (

ــیون  ــائیون النفســـ ــــه األخصـــ ــــائي اجتمـــــاعي یمارسـ ــود دور وقـ ـــة لوجـــ ویعـــــزو الباحـــــث هـــــذه النتیجــ

بالمدارس یتمثل في ترسیخ الهویة الوطنیة واالعتزاز بالوطن والدین اإلسالمي والتعلیمـات والقـوانین التـي 

ممــا یعطــي مؤشــرًا متوســطًا للــدور وتحســین عالقــتهم بــاآلخرین ممــن حــولهم، ، تســنها المؤسســة التعلیمیــة

الوقـائي االجتمــاعي الـذي یمارســه األخصـائیون النفســیون لـدى طلبــتهم فـي تربیــة المواطنـة، ومؤشــرًا آخــرًا 

یــنّم عــن حاجــة الطلبــة لبــرامج توجیهیــة وٕارشــادیة تمــس مرحلــة المراهقــة ومشــكالت الطلبــة الســلوكیة مــن 

  تخصصین في علم النفس والصحة النفسیة.قبل م

  :هـونص الثاني، بالسؤال المتعلقة النتائج: اـًـثانی

  ؟"أنفسهم الطلبة نظر وجهة منمستوى األمن الفكري لدى طلبة الصف العاشر والحادي عشر  ما"

ولإلجابــة عـــن هــذا الســـؤال تــم اســـتخراج المتوســطات الحســـابیة واالنحرافــات المعیاریـــة لتقـــدیرات 

 نظــر وجهــة مــن عشــر والحــادي العاشــر الصــف طلبــة لــدى الفكــري األمــن مســتوىنــة الدراســة حــول عی

  ) یوضح ذلك.8( جدول، و الفكري األمن مستوىحسب محور  أنفسهم الطلبة
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  )8( دولــــــــج

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة المحور الثاني: مستوى األمن الفكري

  ـــــــــــــراتالفقـــ الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

ة ـدرج

  قــالتحق

 عالیة 1.60 4.22  تعمیق قیم الوالء واالنتماء وحب الوطن 54 1

  تنمیة االلتزام بالتعالیم الدینیة والقیم والعادات  60 2

  راف الحمیدةـواألع

 عالیة 1.16 3.97

 عالیة 1.14 3.85 تنمیة قیم العدل واحترام القانون 56 3

 عالیة 1.21 3.82 تنمیة احترام عقائد اآلخرین وروح التسامح وقبول اآلخر 55 4

 عالیة 1.19 3.79  تعزیز الثقة بالنفس 53 5

 عالیة 1.17 3.60  تعزیز الصدق والمصارحة والمكاشفة 51 6

 عالیة 1.16 3.60 غرس وتعلیم ثقافة العمل التطوعي 62 7

 عالیة 1.21 3.58  اع والتجدید وحریة التفكیرتشجیع روح اإلبد 57 8

  التشجیع على االشتراك في المسابقات والقیام  61 9

  باألنشطة الفكریة

 عالیة 1.17 3.53

 متوسطة 1.64 3.45 ترسیخ قیم االعتدال والوسطیة وعدم التطرف 52 10

 متوسطة 1.27 3.35 التوعیة بأخطار األفكار المغرضة والمضللة 59 11

 متوسطة 1.35 3.35  مخالطة رفقاء السوء 72 12

 متوسطة 1.20 3.30 المراقبة المسئولة لمصادر المعلومات المتعددة 58 13

  تشجیع ثقافة الحوار بما یتوافق مع میول  63 14

  واتجاهات الطلبة

 متوسطة 1.21 3.28

 متوسطة 1.27 3.24 تجنب التعامل مع اآلخرین واالنغالق على الذات 66 15

 متوسطة 1.23 3.23  توفیر الرعایة الصحیة الشاملة بالمدرسة 75 16

توفیر خدمات مساندة كاالستشارات النفسیة واألسریة  76 17

  والتربویة واالجتماعیة

 متوسطة 1.32 3.23

 متوسطة 1.25 3.23 االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة 78 18

 ةمتوسط 1.30 3.21 الالوعي بقضایا المجتمع 81 19

 متوسطة 1.29 3.18 تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة  79 20

 متوسطة 1.32 3.15 الجمود في األفكار 69 21

 متوسطة 1.24 3.15 تهمیش ثقافة الحوار 80 22

 متوسطة 1.35 3.14 التزمت وعدم المسامحة 68 23

 متوسطة 1.31 3.09  الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف 83 24

 متوسطة 1.27 3.04 ضییق الفرص في إظهار المواهبت 77 25
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  ـــــــــــــراتالفقـــ الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

ة ـدرج

  قــالتحق

 متوسطة 1.30 3.04 ممارسة األهواء الشخصیة واآلراء الذاتیة 84 26

 متوسطة 1.33 3.00 التسرع في إصدار األحكام 67 27

 متوسطة 1.25 3.00 اإلقرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمع 82 28

 متوسطة 1.50 2.99 اءممارسة النظام التسلطي وفرض اآلر  64 29

 متوسطة 1.29 2.98 المبالغة والتهویل في تقدیر األمور 65 30

 متوسطة 1.37 2.92 مجاملة طالب على حساب طالب آخرین 74 31

قة للتعلم تفضي للملل 71 32
ّ
 متوسطة 1.36 2.90 خلق بیئة غیر مشو

 متوسطة 1.32 2.89 تجاه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئة األفكار السلبیة 73 33

 متوسطة 1.77 2.72 التعامل مع الطلبة حسب سلوكیاتهم 70 34

  متوسطة 0.49 3.30  امـــــوى العـــــــالمست

  منـاقشـة النتائـج:

 األمـن مسـتوى محـور لفقرات واالنحراف المعیاري العام ) المتوسط الحسابي العام8جدول (یبین 

  .متوسطة تحقق)، وبدرجة 0.49) بانحراف معیاري عام(3.30(للمحور المتوسط العام ، إذ بلغالفكري

واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة في تحقیق األخصائي النفسي المدرسي لألمن الفكـري لـدى الطلبـة 

  ).٢٠٠٧الغامدي (مع دراسة بدرجة متوسطة 

ــیین فــــي تعزیــــز وترســــیخ قــــیم الــــوالء  ـــة إلــــى دور األخصــــائیین النفســ ــث هــــذه النتیجـ ویعــــزو الباحــ

االنتمـاء للــوطن والتمسـك بــالقیم والتعــالیم الدینیـة واألعــراف واحتـرام القــوانین المنظمــة وتعزیـز قیمــة الثقــة و 

لنوعیـــة البـــرامج المقدمـــة لألخصـــائي النفســـي لتنمیتـــه مهنیـــًا، حیـــث یالحـــظ ظهـــور  أیًضـــابـــالنفس، وربمـــا 

ى ممارسـة مـن قبـل األخصـائي تشابه كبیر بین نتیجة هذا الدور والـدور الوقـائي مـن حیـث الفقـرات األعلـ

  النفسي المدرسي لدى طالبه، ویلخص الباحث أوجه التشابه كما یلي:

 كأعلى الفقـرات اسـتجابة فـي مقیـاس الـدور الوقـائي "ترسیخ االعتزاز بالهویة والوطن"  جاءت فقرة

الیم تنمیـــة االلتـــزام بالتعـــالـــوالء واالنتمــاء وحـــب الـــوطن" و "تعمیـــق قـــیم رتـــي "وبالمقابــل جـــاءت فق

الدینیــة والقــیم والعــادات واألعــراف الحمیــدة" كــأعلى الفقــرات فــي مقیــاس األمــن الفكــري ممــا یــدلل 

 في استجابات الطلبة. على وجود تشابه كبیر مع مصداقیة
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 " ــین وٕادارة المدرســــة" و"غــــرس االلتــــزام بــــالقوانین كمــــا جــــاءت فقرتــــي ــین قیمــــة احتــــرام المعلمــ تثمــ

الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي ضمن أعلى الفقرات  والتعلیمات المدرسیة" في مقیاس

تنمیــة قــیم العــدل واحتـــرام القــانون" ضــمن أعلــى الفقـــرات جابة وبالمقابــل أیًضــا جــاءت فقـــرة "اســت

 استجابة في مقیاس األمن الفكري، مما یدلل على وجود تشابه كبیر في استجابات الطلبة.

 " القــرارات بطریقـــة صــحیحة" فـــي مقیــاس الـــدور الوقـــائي المســاعدة فـــي كیفیــة اتخـــاذ جــاءت فقـــرة

تعزیــز جـاءت فقــرة " أیًضــالألخصـائي النفســي المدرســي ضـمن أعلــى الفقــرات اسـتجابة وبالمقابــل 

الثقــة بــالنفس" ضــمن أعلــى الفقــرات اســتجابة فــي مقیــاس األمــن الفكــري، ممــا یــدلل علــى وجــود 

تها إذ أن المسـاعدة علــى كیفیـة اتخــاذ تشـابه كبیـر فــي اسـتجابات الطلبــة وموضـوعیتها ومصــداقی

القــرارات تــؤدي لتعزیــز الثقــة بــالنفس لــدى الطلبــة. ممــا یــدلل علــى أن هنالــك دور ملحــوظ لــدى 

األخصــائي النفســي فــي تحقیــق األمــن الفكــري للطلبــة، ویتركــز فــي غــرس جانــب القــیم والتمســك 

  بالقوانین وأنظمة البلد.هویة المجتمع وااللتزام ب

اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات عینــة الدراســة حــث بكمــا قــام البا

 ثــم اسـتخراجها علــى مســتوى جمیـع األبعــاد ككــل،مــن أبعـاد محــور األمــن الفكـري،  علـى مســتوى كـل ُبعــد

  ) یوضح ذلك.9( وجدول

  )9( دولــــــــج

  من الفكريالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألبعاد مستوى األ

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي األبعاد الرقم الرتبة

 10.11 47.01 معززات األمن الفكري 1 1

 8.94 32.88 معیقات األمن الفكري  2 2

 6.55 31.09 مهددات األمن الفكري 3 3

 5.58 36.99 مستوى األمن الفكري  

ــدول (یبــــین  حــــول عیاریــــة لتقــــدیرات عینــــة الدراســــة ) المتوســــطات الحســــابیة واالنحرافــــات الم9جــ

 حســب أنفســهم الطلبــة نظــر وجهــة مــن عشــر والحــادي العاشــر الصــف طلبــة لــدى الفكــري األمــن مســتوى
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بــانحراف و )، 36.99ككــل ( للمحــوروبلــغ المتوســط الحســابي العــام ، الفكــري األمــن مســتوى محــورأبعــاد 

  .متوسطةدیر ق) بدرجة ت5.58معیاري عام (

كـل ُبعـد، قـام الباحـث بحسـاب المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة  وعلى مستوى فقرات

لفقرات كل ُبعد من األبعاد الثالثة لألمن الفكري، وجـاءت نتـائج تقـدیرات العینـة فـي البعـد األول معـززات 

  .)10(األمن الفكري كما في جدول 

  )10( دولــــــــج

  ززات األمن الفكريــتقدیرات البعد األول: معالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ل

  راتـــــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

  التحقق

 عالیة 1.60 4.22 تعمیق قیم الوالء واالنتماء وحب الوطن  54 1

2 60 
  تنمیة االلتزام بالتعالیم الدینیة والقیم والعادات 

  ألعراف الحمیدةوا
 عالیة 1.16 3.97

 عالیة 1.14 3.85 تنمیة قیم العدل واحترام القانون 56 3

 عالیة 1.21 3.82 تنمیة احترام عقائد اآلخرین وروح التسامح وقبول اآلخر 55 4

 عالیة 1.19 3.79 تعزیز الثقة بالنفس 53 5

 عالیة 1.17 3.60  تعزیز الصدق والمصارحة والمكاشفة 51 6

 عالیة 1.16 3.60 غرس وتعلیم ثقافة العمل التطوعي 62 7

 عالیة 1.21 3.58 تشجیع روح اإلبداع والتجدید وحریة التفكیر 57 8

9 61 
  التشجیع على االشتراك في المسابقات والقیام 

  باألنشطة الفكریة
 عالیة 1.17 3.53

 سطةمتو  1.64 3.45 ترسیخ قیم االعتدال والوسطیة وعدم التطرف 52 10

 متوسطة 1.27 3.35 التوعیة بأخطار األفكار المغرضة والمضللة 59 11

 متوسطة 1.20 3.30 المراقبة المسئولة لمصادر المعلومات المتعددة 58 12

13 63 
  تشجیع ثقافة الحوار بما یتوافق مع میول 

 واتجاهات الطلبة
 متوسطة 1.21 3.28

 عالیة 0.78  3.64  امـــــــــعـوى الـــــــالمست
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  :جـة النتائــمناقش

ــــین  ــــدولیبـــ ـــــام10( جـــ ـــــابي العــ ـــط الحســ ـــــام ) المتوســــ ـــــاري العــ ــراف المعیــ ــــرا واالنحـــــ ــــدت لفقـــ    البعـــ

)، وبدرجــة 0.78( ) بــانحراف معیــاري عــام3.64( المتوســط العــام ، إذ بلــغالفكــري األمــن معــززات األول

  .  عالیة تحقق

ــن الفكـــر   مـــع دراســـة كـــل مـــن ي بدرجـــة عالیـــةواتفقـــت نتیجـــة الدراســـة الحالیـــة فـــي معـــززات األمـ

) ٢٠٠٦( خریــفاســة بــن ) ودر ٢٠٠٩( الخرجــيدراســة و  )٢٠٠٦( الســلیماندراســة و ) ٢٠٠٧الغامــدي (

ــع دراســـــة  أیًضـــــاو  ــع دراســـــة )٢٠٠٧(الحـــــارثيمـــ ــت هـــــذه النتیجـــــة مـــ ـــي، واختلفـــ    ودراســـــة) ٢٠١٠( الحربــ

  .)٢٠٠٦( المزینيدراسة ) و ٢٠٠٩( العوفي

دور البـــارز الـــذي یقدمـــه األخصـــائي النفســـي فـــي تحقیـــق األمـــن ویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة للـــ

ــدین  الفكــري مــن خــالل معــززات القــیم وتربیــة المواطنــة لــدى الطلبــة، وهــي نتیجــة تؤكــد مــا حــث علیــه ال

الحنیف وتتماشى مع السیاسة الحكیمـة للـنهج السـامي فـي قـیم التسـامح والسـالم والتـي تنتهجهـا السـلطنة، 

ـــة  التشـــجیع علـــى ثقافـــة الحـــوار ربمـــا لكـــون األخصـــائي ال ینفـــذ حصصـــًا دراســـیة بینمـــا یعـــزو الباحـــث قل

كــالمعلمین، وبالتــالي لقاءاتــه الخاصــة بتقــدیم النصــح واإلرشــاد والتوجیــه تــتم فــي أوقــات محــددة فقــط، ممــا 

 أیًضــایـدلل علـى قلـة تركیــزه لفـتح حـوارات طویلـة والــدخول فـي مناقشـات مـع الطلبــة، وربمـا یرجـع السـبب 

َصـــر وقـــت اللقـــاءات حیـــث أن معظـــم األخصـــائیین یكتفـــون بوقـــت اإلذاعـــة أو الفســـحة أو المـــرور إلـــى قِ 

ــد  الســـریع بالحصـــص للقـــاء الطلبـــة وتقـــدیم التوعیـــة، أو انتظـــار مبـــادرات الطلبـــة بـــاللجوء لألخصـــائي عنـ

  الحاجة فقط. 

سـابیة واالنحرافـات المتوسـطات الحمعیقـات األمـن الفكـري، فقـد جـاءت نتـائج  أما بالنسـبة للبعـد الثـاني

  .(11)كما في جدول  ةمرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابیفي هذا البعد  عینةالالمعیاریة لتقدیرات 
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  )11( دولــــــــج

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة البعد الثاني: معیقات األمن الفكري

  راتــــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة 

  التحقق

 متوسطة 1.35 3.35  .مخالطة رفقاء السوء 72 1

 متوسطة 1.27 3.24  .تجنب التعامل مع اآلخرین واالنغالق على الذات 66 2

 متوسطة 1.32 3.15 .الجمود في األفكار 69 3

 وسطةمت 1.35 3.14 .التزمت وعدم المسامحة 68 4

 متوسطة 1.33 3.00 .التسرع في إصدار األحكام 67 5

 متوسطة 1.50 2.99 .ممارسة النظام التسلطي وفرض اآلراء 64 6

 متوسطة 1.29 2.98 .المبالغة والتهویل في تقدیر األمور 65 7

 متوسطة 1.37 2.92 .مجاملة طالب على حساب طالب آخرین 74 8

قة للتعل 71 9
ّ
 متوسطة 1.36 2.90 .م تفضي للمللخلق بیئة غیر مشو

 متوسطة 1.32 2.89 .تجاه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئة األفكار السلبیة 73 10

 متوسطة 1.77 2.72 .التعامل مع الطلبة حسب سلوكیاتهم 70 11

 متوسطة  0.81  3.02  امــعـوى الــــــــالمست

  ـج:ة النتائـاقشـمن

 معیقــات: الثــاني البعــدت لفقــرا واالنحــراف المعیــاري العــام العــام ) المتوســط الحســابي11( جــدولیبــین 

  .متوسطة تحقق)، وبدرجة 0.81( ) بانحراف معیاري عام3.02( المتوسط العام ، إذ بلغالفكري األمن

ـــــذه النتیجــــــة  ـــت هـ ـــي واتفقـــ ـــــع دراســــــةفـــ ـــــادي مـ ــــن  )٢٠١٢( المحمـ ـــة بــ ــــــفودراســـ   ) ٢٠٠٦( خری

  .)٢٠٠٩( الحربيو 

ـــى أن األخصـــائیین النفســـیین لهـــم دور واضـــح وملمـــوس فـــي تـــأمین ویعـــزو الباحـــث هـــذه النت ــة إل یجـ

سالمة فكر الطلبة في مرحلة المراهقة، من حیث حـث الطلبـة علـى اختیـار الرفقـة الصـالحة واالنتبـاه لمغریـات 

الحیاة ورفقاء السوء والتأثر بهم وتجنب تقلیدهم، وهـذا ممـا ُیحسـب لألخصـائیین النفسـیین فـي هـذا الـدور حیـث 

كلكــل وبشــكل عــام، دون النظــر  أنهــم یتعــاملون مــع الطلبــة فــي التوعیــة وتقــدیم الخــدمات أیًضــادلــت النتــائج 

  لسوابقهم السلوكیة وتاریخهم السلوكي، ودون تمییز بین الطلبة على اختالف سلوكیاتهم الصادرة.
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ــبة لأمــــا  ــث لبعــــدبالنســ ـــابیة المتوســــطات الحفقــــد جــــاءت نتــــائج  ،األمــــن الفكــــريمهــــددات  الثالــ سـ

  .(12)كما في جدول  ةمرتبة تنازلیا حسب المتوسطات الحسابی هذا البعدلواالنحرافات المعیاریة 

  )12( دولــــــــج

  مهددات األمن الفكري المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات البعد الثالث:

 راتـــــــــــــــــالفق الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

اف االنحر 

 المعیاري

درجة 

  التحقق

 متوسطة 1.23 3.23  توفیر الرعایة الصحیة الشاملة بالمدرسة 75 1

توفیر خدمات مساندة كاالستشارات النفسیة واألسریة  76 2

  والتربویة واالجتماعیة

 متوسطة 1.32 3.23

 متوسطة 1.25 3.23 االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة 78 3

 متوسطة 1.30 3.21 لمجتمعالالوعي بقضایا ا 81 4

 متوسطة 1.29 3.18 تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة 79 5

 متوسطة 1.24 3.15 تهمیش ثقافة الحوار 80 6

 متوسطة 1.31 3.09 الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف 83 7

 متوسطة 1.27 3.04 تضییق الفرص في إظهار المواهب 77 8

 متوسطة 1.30 3.04 صیة واآلراء الذاتیةممارسة األهواء الشخ 84 9

 متوسطة 1.25 3.00 اإلقرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمع 82 10

 متوسطة 0.66  3.08  امــــــــعـوى الــــــــــتـالمس

  مناقـشـة النتـائـج:

: الـثالث البعـدت لفقـرا واالنحراف المعیـاري العـام ) المتوسط الحسابي العام12(رقم  یبین الجدول

ـــري األمـــــن مهــــددات ـــغالفكـ ــــانحراف معیـــــاري عــــام3.08( المتوســــط العـــــام ، إذ بلــ   )، وبدرجـــــة 0.66( ) ب

  .متوسطة تحقق

مــع كمــا اختلفــت ) ٢٠٠٩( البقمــي) و ٢٠٠٩( كرشــمي فقــت هــذه النتیجــة مــع دراســة كــل مــنوات

  .)٢٠١٠دراسة الحربي (

ــــوفیر ُســــُبل  ـــي المدرســــي بت ـــع المنــــاخ النفسـ ـــن النتیجــــة تمتـ ــاملة ویظهــــر مـ ــــة الصــــحیة الشــ الرعای

بالمدرســـة والـــذي یســـاعد فـــي تحقیـــق األمـــن الفكـــري للطلبـــة، كاكتمـــال الكـــادر المدرســـي ووجـــود ممـــرض 

زیــارات دوریــة للمختصــین بالصــحة المدرســیة مــن مستشــفیات ومراكــز كــل والیــة  أیًضــابمعظــم المــدارس و 
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لـدْن اآلبـاء والمجتمـع المدرسـي حـال بالسلطنة، كما یعزو الباحـث هـذه النتیجـة لالسـتجابات المباشـرة مـن 

  احتیاج الطلبة الستشارة نفسیة وتقدیمها لهم بدون تردد.

  ا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:ًـ ثالث

بــین الــدور الوقــائي (0.05)  عنــد مســتوى الداللــة "هــل توجــد عالقــة ارتباطیــة ذات داللــة إحصــائیة

  ؟"ريــلألخصائي النفسي ومستوى األمن الفك

ــون ــاط بیرســ ـــل ارتبــ ـــم اســـــتخراج معامـ ــؤال تـ ــذا الســ ــــة عــــن هــ ـــین ممارســـــة Pearson( لإلجاب ) بـ

  ) یوضح ذلك.13جدول (و خصائي النفسي للدور الوقائي ومستوى األمن الفكري لدى الطلبة، األ

  )13( دولــــــــج

المدرسي ) للعالقة بین أبعاد الدور الوقائي لألخصائي النفسي Pearson( معامل ارتباط بیرسون

  ريـكـوأبعاد مستوى األمن الف

  الوقایة االجتماعیة  الوقایة النفسیة األبعاد

  )r( ارتباط بیرسونمعامل   )r( ارتباط بیرسونمعامل   

 **658. **658. ززات األمن الفكريــمع

 **128.- **107.-  ات األمن الفكريــمعیق

 **134.- **105.-  ددات األمن الفكريــمه

  .)0.01( من أقل الداللة مستوى عند اائی� احص دالة **

  :جـــائـر النتـیـفسـت

 الــدور أبعــاد جمیــعبــین  0.05) وجــود عالقــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى الداللــة 13جــدول (یبــین 

؛ ذلــك ألن الداللـة اإلحصــائیة الطلبـة لــدى الفكـري األمــن مسـتوى وأبعــاد المدرسـي النفســي لألخصـائي الوقـائي

ــة جـــاءت أقـــل مـــن مســـت إال أن تلـــك  ،مـــا یعنـــي وجـــود عالقـــة ارتباطیـــة بـــین جمیـــع األبعـــاد ،0.05وى الداللـ

بــین البعــد األول: معــززات األمــن )، r=**658.معامــل االرتبــاط بیرســون( بلــغإذ  العالقــة مختلفــة فیمــا بینهــا،

ـــة، مـــع بعـــدي الـــدور الوقـــائي لألخصـــائي النفســـي المدرســـ ي؛ الفكـــري مـــن مســـتوى األمـــن الفكـــري لـــدى الطلب

  .فیها )موجب(ارة إلى أن معامل االرتباط طردي وتجدر اإلشالوقایة النفسیة والوقایة االجتماعیة، 
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ة بـین بعـدي معیقـات األمـن الفكـري ومهـددات األمـن الفكـري مـع فیما كانت عالقة االرتباط سـالب

ـــة فیمـــا بینهـــا  بعـــدي ــود عالقـــة ارتباطی إال أنهـــا عكســـیة الوقایـــة النفســـیة والوقایـــة االجتماعیـــة، فـــرغم وجـ

وســالبة، مــا یعنــي أن مهــددات ومعیقــات األمــن الفكــري لــیس لهــا تــأثیر ســلبي علــى الــدور الوقــائي الــذي 

، وهـي نتیجـة تـدعم یقوم به األخصائي النفسي في المدرسة سـواء أكانـت وقایـة اجتماعیـة أو وقایـة نفسـیة

  .لألخصائي النفسي في المدرسةالبارز الدور الوقائي 

الـــدور  ) والتـــي أظهـــرت أن درجـــة ممارســـة٢٠١٢( المحمـــادي النتیجـــة مـــع دراســـةواتفقـــت هـــذه 

  .تحقیق األمن الفكري جاء متوسًطااإلرشادي في تعزیز و 

) والتــي أظهــرت ضــعف البــرامج الوقائیــة التــي ٢٠٠٩( الفیفــيواختلفــت هــذه النتیجــة مــع دراســة 

  تسهم في تحقیق األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة.

ـــز  ـــي ویعـ ــــة لألخصــــائي النفسـ ـــیة واالجتماعی ــــة النفسـ ــــك إلــــى أن الممارســــات الوقائی و الباحــــث ذل

ـــق أو تهــــدد األ ـــن شــــأنها أن تعیـ ــــأثیرات ســــلبیة مـ ـــة ت ـــارز فــــي عــــدم ظهــــور أیـ ـــا دور بـ   مــــن المدرســــي لهـ

  الفكري للطلبة.

  ا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، ونصه:ـًـرابع

ممارســـة فـــي متوســط درجـــة  (0.05)د مســـتوى الداللــة اللـــة إحصــائیة عنـــهــل توجـــد فــروق ذات د"

  "والمحافظة التعلیمیة؟يّ  الصف الدراسي عزى لمتغیر األخصائي النفسي للدور الوقائي تُ 

ـــم الســــؤال هــــذا عــــن لإلجابــــة ـــابیة المتوســــطات الســــتخراج البیانــــات تحلیــــل تـ ـــات الحسـ  واالنحرافـ

 باســتخدام المتوســطات هــذه ومقارنــة ،لوقــائيمحــور درجــة ممارســة األخصــائي النفســي للــدور ال المعیاریــة

 الدراســي الصــفي لمتغیــر  تعــزى التــي الفــروق داللــة مــن للتحقــق األحــادي التبــاین تحلیــلو ) ت( اختبــار

  على النحو التالي: ،التعلیمیة والمحافظة
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  :يـف الدراسـالص یرـمتغ أوًال:

ر(ت) لتقــدیرات عینــة الدراســـة تــم اســتخراج المتوســطات الحســـابیة واالنحرافــات المعیاریــة واختبـــا

الدراســـي،  الصـــف حســـب متغیـــر الطلبـــة لـــدى الوقـــائي للـــدور النفســـي األخصـــائي ممارســـة درجـــة حـــول

  ) یوضح ذلك.14(وجدول 

  (14) دولــــــــج

  یر الصف ـ(ت) ألثر متغ المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار

  الوقائيحول درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور 

 يـف الدراسـالص ورـــــــــالمح
ات ــدرج

  ةـریـالح

ط ـالمتوس

  يــالحساب

راف ـاالنح

 اريـــیـالمع
  ة (ت)ـقیم

ة ــالدالل

 اإلحصائیة

الوقائي  الدور

  لألخصائي النفسي

 0.223 1.491 0.68 3.37 246  العاشر

   0.70 3.38 408 الحادي عشر

  :جــائـة النتــمناقش

ــة () عــدم 14( جــدولیالحــظ مــن   )0.05وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الدالل

تعـزى إلـى  الطلبـة لـدى الوقـائي للـدور النفسـي األخصـائي ممارسـة درجـة حـول في تقدیرات عینـة الدراسـة

)، 1.491( تقیمـة  فیـه إذ بلغـت، النفسـي لألخصـائي الوقـائي الـدور محـور متغیر الصـف الدراسـي فـي

  ).٢٠٠١( النجارواختلفت هذه النتیجة مع دراسة ، )0.223وبداللة إحصائیة (

ویعزو الباحث ذلك إلى أن الخدمات النفسیة واإلرشادیة التوعویة المقدمة لطلبـة الصـف العاشـر 

ا هــي تقــدم مــن قبــل نفــس األخصــائي النفســي وأیًضــ هــي نفســها التــي تقــدم لطلبــة الصــف الحــادي عشــر،

ر فــروق فــي محــور الـــدور وبالتــالي قــد یفســـر هــذا عــدم ظهــو  ،وبأســلوب موحــد لجمیــع الطلبــة بالمدرســة

  .الصف الدراسيزى الوقائي ُتع
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  المحافظـة التعلیمیـة:یر ــ: متغثانیــًا

 درجـــة حـــولتـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لتقـــدیرات عینـــة الدراســـة 

) 15جـدول (، و التعلیمیـة المحافظـة لمتغیـر ىتعـز  الطلبـة لـدى الوقـائي للـدور النفسـي األخصـائي ممارسة

  یوضح ذلك.

  )15( دولــــــــج

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألثر متغیر المحافظة التعلیمیة 

  حول درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي

اورــــــالمح المحافظة التعلیمیة  الدور الوقائي لألخصائي النفسي 

 3.58 المتوسط الحسابي  طـمسق

 0.47 االنحراف المعیاري

 3.46 المتوسط الحسابي  ةــالداخلی

 0.72 االنحراف المعیاري

 3.23 المتوسط الحسابي  ةــجنوب الباطن

 0.65 االنحراف المعیاري

 3.42 المتوسط الحسابي ةــشمال الباطن

 0.71 االنحراف المعیاري

فـي المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات عینـة  ربـاً متقا نـاً ای) تب15جـدول (یبین 

 المحافظـــة حســـب متغیـــر الطلبـــة لـــدى الوقـــائي للـــدور النفســـي األخصـــائي ممارســـة درجـــة حـــولالدراســـة 

  ).الباطنة شمال، الباطنة جنوب(مسقط، الداخلیة،  التعلیمیة

 ممارســــة درجــــةفــــي  لتعلیمیــــةا المحافظــــةوعلــــى الــــرغم مــــن تقــــارب المتوســــطات الحســــابیة بــــین 

ــــائي ـــي األخصـ ـــــدور النفســ ــــائي لل ــــدى الوقـ ـــــة لـ ــتخدمالطلب ــث اســـ ــــل ، إال أن الباحـــ ـــــاین تحلیـ  األحـــــادي التب

)ANOVA( جدولائیة بین المتوسطات الحسابیة، و للتأكد من داللة الفروق اإلحص )یوضح ذلك.16 (  
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  )16( دولــــــــج

  المحافظة التعلیمیة  ) ألثر متغیرANOVAتحلیل التباین األحادي (

  حول درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي لدى الطلبة

  درـــالمص  ورـــالمح
 وعـــمجم

  اتــالمربع

درجات 

 ةـالحری

 متوسط

 اتـالمربع
  قیمة ف

الداللة 

 اإلحصائیة

ائي ـدور الوقـال

  لألخصائي النفسي

 0.001 5.700  2.657 3 7.971 بین المجموعات

 0.466 651 303.466 مجموعاتداخل ال

 654 311.437 الكلي  

   
ــدول (یالحـــظ مـــن  ـــة ) 16جـ ــتوى الدالل ـــة إحصـــائیة عنـــد مسـ فـــي  0.05وجـــود فـــروق ذات دالل

 متغیــر حســب الطلبـة لــدى الوقــائي للـدور النفســي األخصــائي ممارسـة درجــة حــول تقـدیرات عینــة الدراسـة

ـــائیة ( )،5.700( فإذ بلغــــت قیمــــة ، التعلیمیــــة المحافظــــة ــور فــــي )،0.001وبداللــــة إحصـ  األول المحــ

  .النفسي لألخصائي الوقائي الدور

تـــم اســـتخدام المقارنـــات  ،توســـطات الحســابیة فـــي المحـــور األولولبیــان الفـــروق الزوجیـــة بـــین الم

  ).17( جدولكما هو مبین في  )Scheffe(البعدیة بطریقة 

  )17( دولــــــــج

  ) ألثر متغیر المحافظة التعلیمیة Scheffeالمقارنات البعدیة بطریقة (

  حول درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي

  ورـــالمح
 المحافظة

 التعلیمیة

المتوسط 

 الحسابي
 لیةـالداخ طـقـمس

وب ـنـج

 نةـالباط

ال ــمـش

 نةـالباط

الدور الوقائي 

  لألخصائي النفسي

  3.58  مسقط
    

 0.123 3.46 الداخلیة
   

 *23369. *35670.  3.23 اطنةجنوب الب
  

 *19039. 0.04331 0.16631 3.42 شمال الباطنة
 

  .)0.05(ة ـداللـوى الـة عند مستــ* دال
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بـــین 0.05  وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة) 17یتبـــین مـــن جـــدول (

 مـــن كـــللصـــالح وجـــاءت الفـــروق  مـــن مســـقط والداخلیـــة وشـــمال الباطنـــة،محافظــة جنـــوب الباطنـــة وكـــل 

  .النفسي لألخصائي الوقائي الدور األول المحور فيوشمال الباطنة والداخلیة  مسقط

  :جـة النتائـشـاقـمن

ویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن الخـــدمات النفســـیة واإلرشـــادیة الوقائیـــة التـــي یقـــدمها األخصـــائیون 

ظـــات مســـقط والداخلیـــة النفســـیون بمحافظـــة جنـــوب الباطنـــة قـــد تكـــون أقـــل جـــودة مـــن نظـــرائهم فـــي محاف

، فحســب تقصــي تعــدد واخــتالف تخصصــاتهم وطــرق إعــدادهم یكــون الســبب فــي وشــمال الباطنــة، وربمــا

معظم األخصائیین النفسیین بهذه المحافظـة تخصصـهم األساسـي علـم نفـس عـام، وبعضـهم الباحث فإن 

كمـا قـد یرجـع  بعض تخصصـهم علـوم نفسـیة واجتماعیـة،صحة نفسـیة والـبعض اآلخـر إرشـاد وتوجیـه والـ

إلــى نــدرة المشــاركات اإلعالمیــة والتربویــة لألخصــائیین النفســیین بمحافظــة جنــوب الباطنــة  أیًضــاالســبب 

في قنوات التواصل االجتماعي، ویظهر ذلك جلیًا من خالل الرجوع للبوابـة التعلیمیـة فـي منتـدى اإلرشـاد 

ب إعـــادة النظــر فـــي البــرامج الوقائیـــة ممـــا یتطلــ خصــائیین االجتمـــاعیین والنفســیین،الطالبــي ومنتـــدى اإل

  لدى األخصائیین النفسیین بمحافظة جنوب الباطنة. تبعة والمقدمة في اإلرشاد النفسيالم

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس، ونصه:خامًسا

مسـتوى األمـن  ةدرجـ فـي متوسـط  (0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى الداللـة"

  "، والمحافظة التعلیمیة؟ّي الصف الدراسيتعزى لمتغیر  الطلبةالفكري لدى 

ـــم الســــؤال هــــذا عــــن لإلجابــــة ـــابیة المتوســــطات الســــتخراج البیانــــات تحلیــــل تـ ـــات الحسـ  واالنحرافـ

 التبـاین تحلیـلو ) ت( اختبـار باسـتخدام المتوسـطات هـذه ومقارنـة ،محور مستوى األمن الفكـريل المعیاریة

علــى  ،التعلیمیــة والمحافظــة ،الدراســي الصــفرّي لمتغیــ تعــزى التــي فــروقال داللــة مــن للتحقــق األحــادي

  النحو التالي:
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  : متغیر الصف الدراسي:أوالً 

تــم اســتخراج المتوســطات الحســـابیة واالنحرافــات المعیاریــة واختبـــار(ت) لتقــدیرات عینــة الدراســـة 

  ذلك. ) یوضح18(الصف، وجدول  حسب متغیر الطلبة لدى مستوى األمن الفكري حول

  )18( دولــــــــج

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار(ت) ألثر متغیر الصف 

  حول مستوى األمن الفكري لدى الطلبة

 الصف الدراسي ورالمح
درجات 

  الحریة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 قیمة (ت)

الداللة 

 اإلحصائیة

مستوى األمن 

  الفكري

 0.002 10.06 0.43 3.29 246 العاشر

   0.52 3.30 408 الحادي عشر

  :جـة النتائـمناقش

 فــي0.05) ( الداللــة مســتوى عنــد إحصــائیة داللــة ذات فــروق وجــود) 18جــدول (یالحــظ مــن 

. وجــاءت )0.002( إحصــائیة وبداللــة ،)10.06( ت قیمــة إذ بلغــت فیــه ،الفكــري األمــن مســتوى محــور

  ح طلبة الحادي عشر.الفروق اإلحصائیة في المحور لصال

  .)٢٠٠١واختلفت هذه النتیجة مع دراسة (العاجز،

أن طلبـة الحـادي عشـر أكثـر نضـجًا وعقلیـًة مـن طلبـة الصـف العاشـر،  إلـىویعزو الباحث ذلك 

بســـبب تقـــدمهم فـــي المرحلـــة العمریـــة والعقلیـــة عـــن طلبـــة الصـــف العاشـــر، فإنـــه لربمـــا ســـاهمت المنـــاهج 

تبصیرهم بذاتهم ووعیهم باألحداث التي تدور مـن حـولهم بشـكل أكثـر توسـعًا التعلیمیة التي یدرسونها في 

كمــا قــد  حــور مســتوى األمــن الفكــري لصــالحهم،عــن طلبــة الصــف العاشــر، وبالتــالي ظهــرت فــروق فــي م

إلــى كــون طلبــة الصــف الحــادي عشــر فــي معظــم المــدارس قــد تلقــوا نفــس الخــدمات  أیًضــایرجــع الســبب 

لبــة الصــف العاشــر، إال أنهــا أكثــر تكــرارًا بســبب مكــوثهم بالمدرســة فتــرة أطــول اإلرشــادیة والنفســیة مــع ط

حیــث أن معظــم طلبــة الصــف العاشــر  مــن طلبــة الصــف العاشــر وبالتــالي تلقــیهم جرعــات إرشــادیة أكبــر،

  روافــد مـــن مــدارس الحلقـــة الثانیــة إلــى المدرســـة الحالیــة، وبالتـــالي فــإن طلبــة الصـــف الحــادي عشـــر  هــم

  تلقي الخدمات والبرامج المقدمة.قد سبقوهم في 



١١٤ 

  ـة:ة التعلیمیـظـافـالمحیر ــ: متغثانًیا

مســتوى  حــولتــم اســتخراج المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة لتقــدیرات عینــة الدراســة 

  ) یوضح ذلك.19جدول (، و التعلیمیة المحافظة لمتغیر تعزىوالتي  الطلبة لدى األمن الفكري

  )19( دولــــــــج

  یاریة ألثر متغیر المحافظة التعلیمیة ـالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المع

  حول مستوى األمن الفكري لدى الطلبة

 مستوى األمن الفكري اورـــــــــالمح المحافظة التعلیمیة

 3.47 المتوسط الحسابي  مسقط

 0.50 االنحراف المعیاري

 3.42 المتوسط الحسابي  الداخلیة

 0.51 المعیارياالنحراف 

 3.17 المتوسط الحسابي  جنوب الباطنة

 0.44 االنحراف المعیاري

 3.28 المتوسط الحسابي  شمال الباطنة

 0.49 االنحراف المعیاري

فـي المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لتقـدیرات عینـة  متقاربـاً  نـاً ای) تب19(یبین جـدول 

(مســقط، الداخلیــة،  التعلیمیــة المحافظــة حســب متغیــر الطلبــة لــدى مســتوى األمــن الفكــري حــولالدراســة 

  ).الباطنة شمال، الباطنة جنوب

مسـتوى األمـن الفكـري فـي  التعلیمیـة المحافظـةوعلى الرغم من تقارب المتوسطات الحسابیة بین 

ــتخدمالطلبــــة لـــدى ــث اسـ للتأكـــد مــــن داللــــة الفــــروق  )ANOVA( األحــــادي التبــــاین تحلیــــل ، إال أن الباحــ

  ) یوضح ذلك.20( جدولائیة بین المتوسطات الحسابیة، و اإلحص
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  )20( دولــــــــج

  ) ألثر متغیر المحافظة التعلیمیة ANOVAتحلیل التباین األحادي (

  ول مستوى األمن الفكري لدى الطلبةـح

 درــالمص  ورـالمح
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحریة

 متوسط

 المربعات
 قیمة ف

الداللة 

 ةاإلحصائی

مستوى األمن 

  ريــكـالف

 0.000 10.564 2.425 3 7.274  بین المجموعات

 0.23 651 149.408  داخل المجموعات
  

 654 156.682  ليــالك
   

) فــي 0.05 وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى الداللــة () 20( جــدولیالحــظ مــن 

ــتوى حـــول تقـــدیرات عینـــة الدراســــة ــب بـــةالطل لــــدى الفكـــري األمــــن مسـ   ، التعلیمیــــة المحافظـــة متغیــــر حسـ

  .الفكري األمن مستوى الثاني المحور في )0.000( إحصائیة وبداللة ،)10.564(ف قیمة إذ بلغت

تــم اســتخدام المقارنــات  ،ولبیــان الفــروق الزوجیــة بــین المتوســطات الحســابیة فــي المحــور الثــاني

  ).21( جدولمبین في كما هو  )Scheffe(البعدیة بطریقة 

  )21( دولــــــــج

  ) ألثر متغیر المحافظة التعلیمیة Scheffeالمقارنات البعدیة بطریقة (

  حول مستوى األمن الفكري لدى الطلبة

  ورـــالمح
 المحافظة

 التعلیمیة

المتوسط 

 الحسابي
 لیةـالداخ طـقـمس

وب ـنـج

 نةـالباط

ال ــمـش

 نةـالباط

مسـتـوى 

  األمـن الفكــري

     3.47  مسقط

    0.0545 3.42 خلیةالدا

   *24751. *30201. 3.17 جنوب الباطنة

  0.11127 *13625. 0.19074 3.28 شمال الباطنة

  .)0.05(* دالة عند مستوى الداللة 
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  ) ما یلي:21جدول (یتبین من 

 ) األمـن مسـتوى الثـاني المحـور في )0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

 لصــالح الفــروق وجــاءت. والداخلیـة مســقط مــن وكـل الباطنــة جنــوب محافظـةذلــك بــین ، و الفكـري

 لصـــالح الفـــروق وجـــاءت. الداخلیـــةو  الباطنـــة شـــمال محافظـــة بـــین، و والداخلیـــة مســـقط مـــن كـــل

  .الداخلیة محافظة

  :جـة النتائـشـمناق

فـــي  محافظـــة جنـــوب الباطنـــةویعـــزو الباحـــث ذلـــك إلـــى أن ممارســـة األخصـــائیین النفســـیین فـــي 

ــقط غــــرس المعــــززات  تحقیــــق األمــــن الفكــــري عــــن طریــــق هــــي أقــــل جــــودة بالمقارنــــة مــــع محــــافظتي مســ

ي مسـقط والداخلیــة بـالنظر للنتــائج، تبــدو أقـل فـي محافظــة شـمال الباطنـة عــن محـافظت أیًضـاوالداخلیـة، و 

ة معـــززات األمـــن الفكـــري لـــدى األخصـــائیین النفســـیین بمحافظـــممـــا یتطلـــب أهمیـــة التركیـــز علـــى غـــرس 

نقــل أثرهــا للطلبــة، ومتابعــة مــدى قیــامهم بتحقیــق هــذه المعــززات مــن قبــل مســئولي آلیــة و  جنــوب الباطنــة

  اإلرشاد النفسي بالوزارة.
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  :لیةــة الكـدراسـنتائج الص ــملخ

ــتوىإن  -   تطبیــــق األخصـــائي النفســــي فـــي المدرســــة للــــدور الوقـــائي للطلبــــة مـــن وجهــــة نظــــرهم  مسـ

 .اً جاء متوسط

ن الفكري لدى طلبة الصف العاشر والحادي عشر من وجهة نظـر الطلبـة أنفسـهم إن مستوى األم -

 جاء متوسطًا.

ــتوى الداللـــة ( - ـــة إحصـــائیة عنــــد مسـ ) بـــین الـــدور الوقــــائي 0.05توجـــد عالقـــة ارتباطیـــة ذات دالل

 .لألخصائي النفسي ومستوى األمن الفكري

ي تقـدیرات عینـة الدراسـة حـول ) فـ0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللـة ( -

 درجة ممارسة األخصائي النفسي للدور الوقائي لدى الطلبة تعزى إلى متغیر الصف الدراسي.

ــتوى الداللـــــة ( - ــــائي 0.05توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد مســـ ــــور الـــــدور الوقـ ) فـــــي محـ

  اطنــة وكــل لألخصــائي النفســي تعــزى لمتغیــر المحافظــة التعلیمیــة، وذلــك بــین محافظــة جنــوب الب

ـــــة  ــقط والداخلی ــــن مســـ ـــروق لصـــــالح كـــــل مـ ــــاءت الفــ ـــقط والداخلیـــــة وشـــــمال الباطنـــــة، وجـ ــــن مســ   مـ

 وشمال الباطنة.

) فـي المحـور الثـاني: مسـتوى األمـن 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مسـتوى الداللـة ( -

 الفكري تعزى لمتغیر الصف الدراسي لصالح طلبة الصف الحادي عشر.

) فــي محــور مسـتوى األمــن الفكــري 0.05داللــة إحصـائیة عنــد مســتوى الداللـة (توجـد فــروق ذات  -

تعزى لمتغیر المحافظـة التعلیمیـة، وذلـك بـین محافظـة جنـوب الباطنـة وكـل مـن مسـقط والداخلیـة، 

وجاءت الفروق لصالح كل من مسقط والداخلیة، وبین محافظة شـمال الباطنـة والداخلیـة، وجـاءت 

  اخلیة.الفروق لصالح محافظة الد
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  الفصل الخامس

  التوصیات والمقترحات
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  :ةــات ومقترحات الدراسـتوصی

حـول  الـوعي زیـادة فـي منهـا واالسـتفادة وخدماتـه الوقائیـة النفسـي واإلرشـاد التوجیـه بـرامج تفعیـل .١

 مرحلة ما بعد التعلیم األساسي. طلبة لدى تحقیقهو  الفكري األمن

طلبـة  الفكـري لـدى األمـن لتعزیـز المدرسـة فـي النفسي واإلرشاد التوجیه على ئمینالقا دور تفعیل .٢

 . مرحلة ما بعد التعلیم األساسي

طلبـة مرحلـة  لـدى الفكـري األمـن تحقیـق وتعزیـز فـي الطالبـي النشـاط من الستفادةوضع خطط ل .٣

 . ما بعد التعلیم األساسي

لـدى  الفكـري األمـن تحقیـق فـي ألهمیتـه ةالمدرسـ فـي الطالبیـة والمناقشـات الحـوار مبـدأ تفعیـل .٤

 .طلبة مرحلة ما بعد التعلیم األساسي

التعلـیم العــالي، األوقـاف والشــؤون الدینیــة، ( وقطاعــات المدرســة بــین التعــاون زیـادة مســتوى  .٥

 الطلبـة لـدى الفكـري األمـن تعـززو  تحقـقتقـدیم بـرامج  فـي ات األمنیة، التنمیة االجتماعیـة)الجه

 . المدرسة داخل

 الفكـري األمـن تعـزز التـيالنفسـي  واإلرشـاد التوجیـه وخـدمات لبـرامج موحـدة خطـةعـداد إ .٦

 ویـتمالسـلطنة  فـي المـدارس جمیـع علـى تعمـملـدى طلبـة مرحلـة مـا بعـد التعلـیم األساسـي و  

 . باستمرار تقویمها

 النفسـي فـي مجـاالت اإلرشـاد واإلرشـاد التوجیـه علـى للقـائمین إثرائیـةتدریبیـة  دورات تنظـیم  .٧

  .فكر الناشئة من االنحراف الفكري الوقائي والتفكیر اإلیجابي وتأمین سالمة

تخصــیص مـــنهج ثابــت لإلرشـــاد النفســي المدرســـي لترســیخ مبـــادئ الوقایــة النفســـیة واالجتماعیـــة  .٨

 .لطلبة وتعزیز األمن الفكري لدیهمل

   



١٢٠ 

  :ةـالمقترح وثـوالبح اتـالدراس

  طلبـة  لـدى الفكـري األمـن تعزیـز فـي المدرسـياإلرشـاد النفسـي  دور حـول دراسـة إجـراء .١

هـا ونتـائج نتائج بـین فـي محـافظتي جنـوب وشـمال الشـرقیة، والمقارنـة مـا بعـد التعلـیم األساسـي

  الدراسة الحالیة.

طلبـة الحلقـة  لـدى الفكـري األمـن تحقیـق فـي األخصـائي النفسـي الوقـائي دور حـول دراسـة إجـراء .٢

  .جهة نظر مشرفي اإلرشاد النفسي واألخصائیین النفسیینمن و  الثانیة من التعلیم األساسي

إجـراء دراسـة حـول فاعلیـة اإلرشـاد النفســي الوقـائي بالتحصـین التـدریجي والتـدریب التوكیـدي فــي  .٣

  .لخاطئة لدى طلبة مرحلة ما بعد التعلیم األساسي بسلطنة عمانعالج المعتقدات الفكریة ا

ة لـــدى طلبـــة مرحلـــة مـــا بعـــد التعلـــیم األساســـي بمحافظـــة إجـــراء دراســـة حـــول االتجاهـــات الفكریـــ .٤

  .في ضوء بعض المتغیرات جنوب الباطنة
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  الـمصــادر والـمـــراجــــــــــع
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  أوًال: القـرآن الكـریـم.

  : المصادر والمراجع العربیة:ثانیـًا

ي، دراســـة میدانیــــة فـــي إدراك طالبــــات ، الخـــدمات النفســـیة والتغیــــر االجتمـــاع١٩٩٤، أســــماء، إبـــراهیم

المــؤتمر األول للعلــوم دور األخصــائي النفســي فـي المدرســة، المرحلـة الثانویــة والمدرســین واإلدارة لـ

 .١٢-١یة والنفسیة، جامعة طنطا، صالتربو 

  بن حّبان، مؤسسة الرسالة، بیروت.، صحیح ا١٩٩٣، محمد، ابن حّبان

  ، ٢٠٠٦المدرســـیة فـــي تحقیـــق األمـــن الفكـــري لـــدى الطـــالب، ، دور وكـــالء اإلدارة ســـعود، ابـــن خریـــف

 رسالة ماجستیر، جامعة األمیر نایف للعلوم األمنیة، الریاض.

 ، لسان العرب، دار صادق، بیروت.١٩٩٣، أبي الفضل جمال الدین، ابن منظور

ــو یوســف رشــدین ، فعالیــة برنــامج تــدریبي لتنمیــة المهــارات اإلرشــادیة لــدى الم٢٠٠٨، محمــد جــدوع، أب

 زة.ـاجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غالنفسیین في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة، رسالة م

، دور التوجیه واإلرشاد النفسي في الوقایة من االنحراف في المرحلة ١٩٩٠، سعد بن عبداهللا، األسمري

 وم األمنیة.الثانویة المطورة بمنطقة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة نایف للعل

، األمــــن الفكــــري وٕاطفـــاء اإلرادة اإلجرامیــــة، جریــــدة الریــــاض، ٢٠٠٧، صــــالح بــــن إبــــراهیم، آل الشــــیخ

 .http:/www.alriadh.com، ١٤٤١٦العدد

ـــدور المرشـــد التربـــوي فـــي مدیریـــة ١٩٩٢، عائشـــة، األقـــرع ــین ل ، توقعـــات المرشـــدین والمـــدیرین والمعلمـ

 ردن.عّمان، رسالة ماجستیر غیر منشورة، األ

، المنــاخ األســري وعالقتــه بــاألمن الفكــري لــدى المــراهقین ذوي ٢٠٠٩، اإلمــام، محمــد، والجوالــدة، فــؤاد

   اإلعاقة البصریة، المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري، جامعة الملك سعود، السعودیة.



١٢٣ 

ة التوجیـــه ، الممارســـات الواقعیـــة والمثالیـــة لعملیـــ١٩٩١، محمـــد حمـــزة، بـــار، عبـــد المنـــان، وأمیـــر خـــان

  واإلرشــاد كمــا یــدركها طــالب المرحلــة الثانویــة فــي بعــض مــدن المملكــة العربیــة الســعودیة، جامعــة 

 أم القرى، مكة المكرمة. 

 ، مطبعة الزاویة الزرقاء. ٢٠١٥، مسقط، ١، الشباب والقیم رؤیة مستقبلیة، طسعیدبن سالم ، البحري

ــــاء ــوراة، دا، دور الجامعــــة فــــي مواجهــــة الت٢٠٠٢، البرعــــي، وف ر المعرفــــة طــــرف الفكــــري، رســــالة دكتــ

 الجامعیة، اإلسكندریة.

  ، التحقیق في الجرائم المستحدثة، جامعة األمیر نایف األمنیة، الریاض.٢٠٠٤، البشري، محمد األمین

، نحـو بنـاء مشـروع تعزیـز األمـن الفكـري بـوزارة التربیـة والتعلـیم، وثـائق ٢٠٠٨، البقمي، سـعود بـن سـعد

 طني األول ، كرسي األمیر نایف لألمن الفكري، جامعة الملك سعود.المؤتمر الو 

 ، تنمیة التفكیر من خالل المنهج المدرسي، الریاض، مكتبة الرشید.٢٠٠٢، البكر، رشید

 ، نظریات اإلرشاد والعالج النفسي، دار اإلعصار العلمي، األردن.٢٠١٥، بالن، كمال یوسف

هــات النفســیة للمــدراء والمدرســین والمرشــدین الطالبیــین نحــو ، االتجا١٩٩٤، بــن نــافع، ســعید بــن علــي

التوجیــه واإلرشــاد الطالبــي فــي مــدارس التعلــیم العــام بالمملكــة العربــة الســعودیة، جامعــة أم القــرى، 

 .  ٧٩دراسات تربویة، المجلد العاشر، الجزء 

 ، األمن الفكري، أكادیمیة فلسطین للعلوم األمنیة.٢٠١٢، تربان، كمال محمد

، األمــن فــي حیــاة النــاس وأهمیتــه فــي اإلســالم، وزارة الشــئون ١٩٩٦، لتركــي، عبــداهللا بــن عبدالمحســنا

 اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الریاض.

وظیفـة، النـدوة العلمیـة الثالثـة ، وحدة الموضوع في الجوهر وعالقة متبادلة في ال١٩٨٥ التركي، عبداهللا،

ة فـــي الـــدول العربیـــة" دار النشـــر بـــالمركز العربـــي للدراســـات األمنیـــة المســـئولیة للمرافـــق اإلعالمیـــ"

 والتدریب، الریاض.



١٢٤ 

ــداهللا بــن عبدالمحســن . األمــن الفكــري وعنایــة المملكــة العربیــة الســعودیة بــه، مكــة ٢٠٠٢، التركــي، عب

 المكرمة، رابطة العالم اإلسالمي.

ــــایز ــــي بــــن ف ــــي، عل ــــة مــــن ا٢٠٠٠، الجحن ــــي والوقای ــــایف ، اإلعــــالم األمن   لجریمــــة، جامعــــة األمیــــر ن

  األمنیة، الریاض.

  ، محددات الشرطة المجتمعیة. الریاض، مطابع الحمیضي.٢٠٠٨، الجحني، علي بن فایز

، رؤیـــة لألمـــن الفكـــري وســـبل مواجهـــة الفكـــر المنحـــرف، المجلـــة ١٩٩٩/٢٠٠٠، الجحنـــي، علـــي فـــایز

 .٢٧العدد ١٤العربیة للدراسات األمنیة والتدریب المجلد 

ــتثمار، ط١٩٩١، ل، ســــعدجــــال    ، ٢، التوجیــــه النفســــي والتربــــوي والمهنــــي مــــع مقدمــــة عــــن التربیــــة لالســ

  دار الفكر العربي، القاهرة.

  ، المســــاعدة اإلرشـــادیة النفســـیة، الــــدار الســـعودیة للنشـــر، المملكــــة ٢٠٠٢، جمـــل اللیـــل، محمــــد جعفـــر

 العربیة السعودیة.

  دار الثقافة: األردن. ،٢٠١٢، اإلعاقة البصریة، الجوالدة، فؤاد عید

، سـمات الشخصـیة وعالقتهـا بمسـتوى األمـن الفكـري فـي ضـوء اسـتخدام شـبكات ٢٠١٢، الحارثي، خالد

  اإلعالم االجتماعي، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. السعودیة.

لــدى طــالب  ) إســهام اإلعــالم التربــوي فــي تحقیــق األمــن الفكــري٢٠٠٨(  الحــارثي، زیــد بــن زایــد أحمــد

ـــرفین  ــــة مكــــة المكرمــــة مــــن وجهــــة نظــــر مــــدیري ووكــــالء المــــدارس والمشـ ــــة بمدین ــــة الثانوی المرحل

   التربویین، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة.

، التوجیــــه واإلرشــــاد، الــــدلیل اإلرشــــادي العملــــي للمرشــــدین التربــــویین ٢٠١٤، الحراحشــــة، ســــالم حمــــود

 ع الشباب، دار الخلیج: عّمان.والعاملین م

ــق األمـــن الفكـــري الوقـــائي لطـــالب المرحلـــة ٢٠١٠، الحربـــي، ســـلطان ، دور اإلدارة المدرســـیة فـــي تحقیـ

 الثانویة بمحافظة الطائف، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى.
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فــي  ، دور منــاهج مـواد االجتماعیـات ومعلمیهـا فــي المرحلـة المتوسـطة والثانویـة٢٠٠٨، الحسـین، أحمـد

تعزیز األمن الفكري، وثـائق المـؤتمر الـوطني األول ، كرسـي األمیـر نـایف لألمـن الفكـري، جامعـة 

 الملك سعود.

، أهمیة المدرسة في تعزیز األمن الفكـري، جامعـة األمیـر نـایف للعلـوم ٢٠١٥، الحوشان، بركة بن زامل

 األمنیة، الریاض.

ؤثرات الفكریـــة، رســـالة دكتـــوراة غیـــر منشـــورة، ، األمـــن الفكـــري فـــي مواجهـــة المـــ٢٠٠١، الحیـــدر، حیـــدر

 أكادیمیة الشرطة، جمهوریة مصر العربیة.

، واقــع اإلرشــاد النفســي والتربــوي فــي مؤسســات التعلــیم الثــانوي مــن خــالل ٢٠٠٩، عبدالحمیــدالحیســن و 

 وجهة نظر األساتذة، دراسة میدانیة ببعض ثانویات والیة المسیلة، الجزائر.

، فاعلیــة اإلشــراف التربــوي فـــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى معلمــي المرحلـــة ٢٠٠٩،الخرجــي، عبــدالملك

 الثانویة بمحافظة الخرج، رسالة ماجستیر، جامعة األمیر نایف للعلوم األمنیة، الریاض.

  ، رســــالة ماجســـتیر: فاعلیــــة المرشــــد الطالبـــي فــــي تعزیـــز األمــــن الفكــــري ٢٠١٠، عبدالواحــــد، الخرجـــي

مركــــز  -یــــة بالریــــاض. جامعــــة األمیــــر نــــایف العربیــــة للعلــــوم األمنیــــةطــــالب المرحلــــة الثانو  ىلــــد

  الدراسات والبحوث.

، دار الكتــاب ١تطبیقاتــه" ط -نظریاتــه-أسســه، اإلرشــاد النفســي فــي المدرســة "٢٠٠٣، الخطیــب، صــالح

 الجامعي: اإلمارات العربیة المتحدة.

ـــادة، ، دا١، مبـــــادئ اإلرشـــــاد النفســـــي والتربـــــوي، ط٢٠٠٠، الـــــداهري، صـــــالح ــــدي ومؤسســـــة حمــ   ر الكنـ

 إربد: األردن.

، اإلرشــاد المدرســي بــین النظریــة والتطبیــق، عّمــان: ٢٠٠٧، دبــور، عبــداللطیف، والصــافي، عبــدالحكیم

 دار الفكر.
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، واقـع اإلرشـاد النفسـي بالمدرســة وعالقتـه بالسـمات الشخصـیة، المركــز ٢٠٠٨، الدسـوقي، محمـد غــازي

 مصر. القومي للبحوث التربویة والتنمیة،

، األمـــن واإلعـــالم فـــي الـــدول اإلســـالمیة، دار النشـــر بـــالمركز العربـــي للدراســـات ١٩٨٥، الـــدعیج، فهـــد

 األمنیة والتدریب، الریاض. 

 ، تربیة الشباب الهدف والوسائل، الریاض: دار الوطن.٢٠٠٢، الدویش، محمد

تمر الخلیجـــي األول حـــول ، معـــًا نرتقـــي بالعملیـــة التربویـــة، أوراق العمـــل للمـــؤ ٢٠٠٥، الراســـبي، خمـــیس

 الخدمة االجتماعیة والنفسیة والتعلیم: الكویت.

ـــة ـــة الثانویـــة وحاجـــاتهم اإلرشـــادیة، مجلـــة جامعـــة دمشـــق، ٢٠٠٨، رزق، أمین ، مشـــكالت طلبـــة المرحل

 .٢، العدد٢٤المجلد

 رشید. ، التوجیه واإلرشاد وآلیة التفاعل مع الحاالت، الریاض: مكتبة ال٢٠٠٦، الرشید، محمد بن رشید

، الحاجـــات اإلرشـــادیة لطلبـــة الحلقـــة الثانیـــة مـــن التعلـــیم األساســـي بســـلطنة ٢٠١٣، الرویشـــدیة، رحمـــة

  عمان بمحافظة جنوب الباطنة، رسالة ماجستیر، جامعة نزوى.

ـــادي، أحمـــد ــب، هشـــام، الزب ، األهلیـــة للنشـــر، ٢، مبـــادئ التوجیـــه واإلرشـــاد النفســـي، ط٢٠٠٠، والخطیـ

 عمان: األردن.

 ، تربیة المراهق بین اإلسالم وعلم النفس، بیروت: مؤسسة الكتب الثقافیة.١٩٩٦، وي، محمد السیدالزعبال 

  ، التوجیه واإلرشاد النفسي، دار الفكر ، دمشق.٢٠٠٣ الزعبي ، أحمد،

 ، علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، القاهرة: عالم الكتب.٢٠٠١، الزعبي، أحمد محمد

، األدوار والوظــائف اإلرشـادیة للمرشــد التربـوي فــي المدرســة ١٩٩٨، حســین الزغالیـل، أحمــد، والشــرعة،

األردنیـــة واالخـــتالف فـــي ممارســـتها للجـــنس والعمـــر والمؤهـــل العلمـــي والخبـــرة والتخصـــص، مجلـــة 

 . ١٩٠-١٦٥، ص ١٤مركز البحوث التربویة ، جامعة قطر،العدد

 ، عالم الكتب، القاهرة.٢، التوجیه واإلرشاد النفسي، ط١٩٨٥، زهران، حامد عبدالسالم
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 ، عالم الكتب: القاهرة.١، علم النفس االجتماعي، ط١٩٩٤، زهران، حامد عبدالسالم

 ، الصحة النفسیة والعالج النفسي، عالم الكتب: القاهرة.٢٠٠٥، زهران، حامد عبدالسالم

ي لطـــالب ، إســـهام اإلرشــاد الطالبـــي فــي تعزیـــز األمــن الفكـــر ٢٠١١، الزهرانــي، عبـــدالرحمن بـــن أحمـــد

 المرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى. 

، دور التوجیــه واإلرشــاد فــي غــرس وتنمیــة الثقافــة األمنیــة لــدى طــالب ٢٠٠٦، الزهرانــي، مســفر ســعید

 المرحلة الثانویة في المملكة العربیة السعودیة، جدة: دار خوارزم

 ، دار الفكر، عّمان.١لنفسي، ط، نظریات اإلرشاد والعالج ا١٩٩٨، الزیود، نادر فهمي

 ، العملیة اإلرشادیة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة.٢٠٠٥، سعفان، محمد أحمد

النمـــائي همیـــة العمـــل فـــي مجـــاالت اإلرشـــاد (، إدراك المرشـــدین التربـــویین أل٢٠٠٤، السفاســـفة، محمـــد

 والوقائي والعالجي) في بعض المدارس األردنیة، جامعة مؤتة، األردن.

، التربیـــة األمنیـــة وٕامكانیـــة تطبیقهـــا فـــي المؤسســـات التعلیمیـــة، بحـــث منشـــور، ٢٠٠٨ ان، فهـــد،الســـلط

  جامعة الملك سعود، مركز البحوث التربویة.

، إدراك طلبــة الجامعــات الفلســطینیة لــدور المرشــد النفســي وعالقتــه ٢٠٠٧، ســلهب، ســامي عبــدالفتاح

 : غزة.ببعض المتغیرات، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة

) دور اإلدارات المدرسیة في تعزیز األمن الفكـري لـدى الطـالب، ٢٠٠٦( السلیمان، إبراهیم بن سلیمان

 رسالة ماجستیر، جامعة األمیر نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض.

، دور مراكز اإلرشـاد فـي مؤسسـات التعلـیم العـالي: دور مركـز اإلرشـاد الطالبـي ٢٠٠٤، سلیمان، سعاد

 امعة السلطان قابوس. كلیة التربیة بالرستاق، وزارة التعلیم العالي، سلطنة عمان.في ج

 ، محاضرات في التوجیه واإلرشاد عّمان: دار الفكر.١٩٩٨، سمارة، عزیز، ونمر، عصام

، مهام المرشـد الطالبـي بـین األهمیـة والممارسـة، مجلـة جامعـة ٢٠٠٣، الّسمیح، عبدالمحسن بن محمد

 .١، العدد١٦م التربویة واالجتماعیة واإلنسانیة، المجلد رقمأم القرى للعلو 
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ـــد جاللـــة الســـلطان قـــابوس، مركـــز غایـــة ٢٠٠٨، الســـنیدي، هـــالل   ، فكـــر التســـامح والعفـــو الســـامي عن

  المراد، نزوى.

ــق للنشــــــر ٢٠٠٢، الســــــویلم، إبــــــراهیم عبــــــدالعزیز شــــــالل ـــي، دار طویــــ ـــــاد الطالبـــ ــــه واإلرشـ   ، التوجیــ

  والتوزیع، السعودیة.

، دور األمن الفكري في مواجهة العولمة، الریـاض: مكتـب التربیـة العربـي ٢٠٠٦، لشاعر، عبد الرحمنا

   لدول الخلیج.

، االســتراتیجیات التــي یســتخدمها المرشــدون فــي المــدارس األردنیــة للتعامــل مــع ١٩٩١، شــایب، معــروف

 الضغوط النفسیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عّمان.

 ، معجم العلوم التربویة والنفسیة، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة.٢٠٠٣، شحاتة، حسن، والنّجار، زینب

ــاض: جامعـــة األمیـــر نـــایف ٢٠٠٤، الشـــقحاء، فهـــد بـــن محمـــد ــور شـــامل، الریـ ـــوطني نصـ ــن ال   ، األمـ

 للعلوم األمنیة.

تعزیــز األمـن الفكـري لـدى طلبتهــا ، دور كلیـات التربیــة بالجامعـات الفلسـطینیة فـي ٢٠١١، شـلدان، فـایز

 وسبل تفعیله، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

ودورها فـي بنـاء عالقـات ناجحـة مـع  ، خصائص شخصیة المرشد النفسي التربوي٢٠١١، شنیر، نجالء

 في المدرسة، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق. سوریا. بها في ضوء المهام التي یقوم المحیطین به

 ، مكافحة االتجار بالبشر، جامعة األمیر نایف األمنیة، الریاض.٢٠٠٨، راني، ناصر بن صالحالشه

، دور المدرســـة الثانویــة فـــي نشـــر الـــوعي األمنــي، رســـالة ماجســـتیر غیـــر ٢٠٠٦، الشـــهري، فـــایز علـــي

 منشورة، الریاض: جامعة األمیر نایف للعلوم األمنیة.

 اإلرشاد النفسي، دار المریخ، الریاض.، أساسیات في ١٩٨٥، صالح، محمود عبداهللا

 -إدارتـه -، التعلـیم العـالي المعاصـر" أهدافـه١٩٩٩، الصاوي، محمد وجیه، وبسـتان، أحمـد عبـدالباقي

 ، مكتبة الفالح: الكویت.١نظمه" ط
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، المشـكالت النفســیة والشخصــیة والحاجـة لإلرشــاد النفســي لـدى طالبــات كلیــة ١٩٩٩، الصــّبان، انتصــار

  نات بجدة، مجلة اإلرشاد النفسي، جامعة عین شمس.التربیة للب

ــد، الصــــفدیة، لیلــــك، والصــــفدي ، تعزیــــز األمــــن الفكــــري لــــدى الطــــالب بالمرحلــــة الثانویــــة ٢٠٠٨، أحمــ

باستخدام تقنیة االتصال والمعلومات، وثائق المـؤتمر الـوطني األول ، كرسـي األمیـر نـایف لألمـن 

 الفكري، جامعة الملك سعود. 

، العـین، اإلمـارات: مكتبـة الفـالح ١، اإلرشـاد النفسـي: أسسـه الفنیـة والنظریـة، ط٢٠٠٣، الضامن، منذر

 للنشر والتوزیع .

، درجـة ممارسـة المرشـدین التربـویین ألخالقیـات مهنـة اإلرشـاد ٢٠١٢، طشطوش، رامي، ومزاهرة، رانیـة

تربویــــة مــــن وجهــــة نظــــرهم فــــي ضــــوء بعــــض المتغیــــرات، مجلــــة الجامعــــة اإلســــالمیة للدراســــات ال

 ، األردن.٦٢٣-٥٨١، ص ٢، العدد٢٠والنفسیة، المجلد

األساســیة العلیــا والثانویــة بمحافظــة غـــزة،  ، اإلرشــاد التربــوي فـــي المــدارس٢٠٠١، العــاجز، فــؤاد خلیــل

 .١٤، العدد٩مجلة الجامعة اإلسالمیة، غزة، المجلد

لمدرســــیة الشــــاملة، دار ، التصــــمیم النــــاجح لبــــرامج اإلرشــــاد النفســــي ا٢٠١٥، العاســــمي، ریــــاض نایــــل

 اإلعصار العلمي، األردن.

، دراسـة تقویمیـة للخـدمات النفسـیة التـي تقـدم بـبعض المـدارس الثانویـة ١٩٩٧، عبدالرازق، وفاء محمود

  بالقاهرة، رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة عین شمس.

، مكتبــة مدرســة رفــح ١، ط، التوجیـه واإلرشــاد النفســي واالجتمــاعي والتربـوي١٩٩٦ عبــدالمنعم، عبــداهللا،

 للالجئین، رفح.

ــدالهادي، جــودت عــزت، والعــزة، ســعید حســني   ، مبــادئ التوجیــه واإلرشــاد النفســي، عّمــان، ١٩٩٩، عب

 دار الثقافة.



١٣٠ 

ــوراة ٢٠٠٥، العتیبــــــي، تركــــــي ـــالة دكتــــ ــــي، رســـ ـــوعي األمنــ ـــة الـــ ــیة فــــــي تنمیـــ ــــهامات اإلدارة المدرســــ   ، إســ

 غیر منشورة، جامعة أم القرى. 

، األمــن الفكــري فــي مقــررات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة، ٢٠٠٨، ســعد بــن صــالح العتیبــي،

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

، العـین، اإلمـارات العربیـة ١، مـدخل إلـى علـم الـنفس التربـوي، ط٢٠٠٥، عسكر، علـي، والقنطـار، فـایز

 المتحدة: مكتبة الفالح.

، فاعلیـــة مرتكـــزات التنمیـــة المســـتدامة للمرشـــد التربـــوي لبنـــاء ٢٠١١، إخـــالص حســـین الســـیدعشـــریة، 

  الشخصیة القیادیة، كلیة التربیة، جامعة الخرطوم.

، مســتوى الــوعي بمفهــوم األمــن الشــامل لــدى طــالب جامعــة الملــك ســعود ٢٠٠٨، العفیصــان، ســلیمان

 میر نایف للعلوم األمنیة. بمدینة الریاض، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األ

، دور األسـرة فـي أمـن المجتمـع، ورقـة عمـل مقدمـة لنـدوة المجتمـع واألمـن، كلیـة ٢٠٠٤، عفیفي، محمـد

 الملك فهد األمنیة، الریاض.

 ، اإلرشاد النفسي والتربوي، الریاض: دار الخریجي.٢٠٠٠، عقل، محمود عطا

 دار الخریجي.، النمو اإلنساني، الریاض: ١٩٩٦، عقل، محمود عطا

 ، اإلرشاد النفسي والتربوي، الریاض: دار الخریجي.١٩٩٧، عقل، محمود عطا

، ص ٢٤، الثقافــة اإلســالمیة وتحــدي العولمــة، (فــي): إســالمیة المعرفــة، العــدد٢٠٠١، علیمــات، حمــود

١١٥- ٨٩ ،http:/www.biblioislam.net. 

ــوم األمــــن ، أســـس ترب٢٠١٢، العنــــزي، عبــــدالعزیز، والزبــــون، محمــــد ســــلیم   ویــــة مقترحــــة لتطـــویر مفهــ

ــــة الع ــ ـــعودیة، مجل ـــة الســـ ـــ ـــة العربی ــــــة بالمملكـــ ـــة الثانوی ـــ ــــــة المرحل ــــدى طلب ــ ــــري ل ــــــة، الفكــ ـــوم التربوی ـــ   ل

 .٢، العدد٤٢المجلد 
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إسهام رّواد التوعیة اإلسالمیة فـي تعزیـز األمـن الفكـري لـدى طـالب المرحلـة المتوسـطة  ٢٠٠٩ ،العوفي

 اجستیر غیر منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القرى. والثانویة بمحافظة المهد، رسالة م

ـــن موســـى ، إدراكـــات العقـــل العربـــي، اإلرشـــاد والعـــالج النفســـي، أنمـــوذج ٢٠٠٣، العویضـــة، ســـلطان ب

 ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت.١سعودي، ط

 بیروت.، مجاالت اإلرشاد والعالج النفسي، دار الراتب الجامعیة، ١٩٩٩، العیسوي، عبدالرحمن

، قــیم المواطنــة لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة وعالقتهــا بــاألمن الفكــري، ٢٠١٠، الغامــدي، عبــدالرحمن

 الریاض: جامعة أم القرى.

ـــــــــان عـــــــــواد ـــري٢٠١٠( الفـــــــــاعوري، حن ـــــ ـــــــدال الفكـ ــ ـــــر االعت ـــــي نشــــ ــــ ـــــة ف ــــ ـــــات التربوی   ) دور المؤسســــ

.creatingforum.comwww.humania  .الموقع اإللكتروني    

ـــراهیم ســـكرین ـــال، المشـــهداني، وٕاب ـــزاري ، من ــیم جـــودة الخـــدمات اإلرشـــادیة المقدمـــة ٢٠٠٩،  الف   ، تقیـ

ــــــة  ـــا الطلب ـــــا یراهـــ ــــان) كمـ ـــــلطنة عمــ ـــــي بجامعــــــة الســــــلطان قابوس(سـ ــــاد الطالبـ ـــــز اإلرشــ   فــــــي مركـ

ــد التاســـع عشـــر العـــدد (المتوقـــع تخـــرجهم، مجلـــة كلیـــة التربیـــة، جامعـــة اإلســـكندریة ا   ) ب، ٣لمجلـ

  .٦١ -٢٢ص 

  ، اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي ، دار المریخ، الریاض.٢٠٠٢، فطیم، لطفي، وحسین، محمود عطا

، األمـــن الفكـــري المفـــاهیم والتحـــدیات، وثـــائق المـــؤتمر الـــوطني األول ، كرســـي ٢٠١٠، الفقـــي، إبـــراهیم

 ك سعود.األمیر نایف لألمن الفكري، جامعة المل

 ، القاموس المحیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت. ٢٠٠٥، الفیروز آبادي، مجد الدرین محمد بن یعقوب

، الفـــروق فـــي األمـــن الفكـــري وفقـــًا ألســـالیب التفكیـــر لـــدى عینـــة مـــن طـــالب ٢٠١٠، الفیفـــي، ســـلیمان

 عبدالعزیز. المرحلة الثانویة بمدارس مكة المكرمة، رسالة ماجستیر، جدة: جامعة الملك

 ، دار الرواد، طرابلس: لیبیا.١، التوجیه واإلرشاد النفسي، ط١٩٩٧، القذافي، رمضان
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ـــي، محمـــد ــئولیة األمنیـــة للمؤسســـات التعلیمیـــة، ورقـــة عمـــل مقدمـــة لنـــدوة المجتمـــع ٢٠٠٤، القرن ، المسـ

 واألمن، كلیة الملك فهد األمنیة، الریاض.

ــد هومــه وبعــض صــوره وســبل الوقایــة منــه، جامعــة اإلمــام ، اإلرهــاب الفكــري، مف٢٠٠٨، القریشــي، خال

 محمد بن سعود، الریاض.

، دور المدرســـة الثانویـــة فــي تعزیـــز األمـــن الفكــري لـــدى طالبهـــا مــن وجهـــة نظـــر ٢٠٠٨، قضــیب، فهـــد

ــین فـــي مدینـــة الریـــاض، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود  المعلمـ

 اإلسالمیة، الریاض.

 ، مقدمات في الثقافة اإلسالمیة، دار الغیث، الریاض.١٩٩٧، مفرحالقوسي، 

، مـــدى إســـهام النشـــاط الطالبـــي فـــي تحقیـــق األمـــن الفكـــري لطـــالب المرحلـــة ٢٠١٠، كرشـــمي، موســـى

 الثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

فــي فلســطین ألدوارهــم اإلرشــادیة وعالقتهــا  ، مســتوى ممارســة المرشــدین التربــویین٢٠٠١، الكرنــز، فــؤاد

 ببعض المتغیرات المستقلة، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین.

، العملیـة اإلرشـادیة فـي المرحلـة الثانویـة ودورهـا فـي معالجـة مشـكالت المراهـق ٢٠١١، كریمة، فنطـازي

 ي، الجزائر.المتمدرس، رسالة دكتوراة، جامعة اإلخوة منتور 

، بنـــاء المفـــاهیم ودراســـتها فـــي ضـــوء المـــنهج العلمـــي، وثـــائق ٢٠٠٩، اللویحـــق، عبـــدالرحمن بـــن معـــال

 المؤتمر الوطني األول ، كرسي األمیر نایف لألمن الفكري، جامعة الملك سعود.

ي ) نحــو بنــاء إســتراتیجیة وطنیــة لتحقیــق األمــن الفكــري فــ٢٠٠٦(  المــالكي، عبــد الحفــیظ بــن عبــد اهللا

مواجهة اإلرهاب، رسالة دكتوراة، جامعـة نـایف العربیـة للعلـوم األمنیـة، مركـز البحـوث والدراسـات، 

 المملكة العربیة السعودیة.

، واقع التزام المرشد التربوي بأخالقیات مهنة اإلرشاد من وجهـة نظـر المرشـدین ٢٠٠٦، محاسنة، محمد

 رموك، إربد: األردن.والمسترشدین، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الی
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، دور التوجیه واإلرشاد الطالبي في تعزیز األمن الفكري لدى طـالب المرحلـة ٢٠١٢، المحمادي، طالل

  الثانویة في مدینة مكة المكرمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.

ــــول١٩٩٦، مخیمــــر، عمــــاد محمــــد ــــ، إدراك القب ــــدي وعالقت ــق الوال ـــالب / الرفــ ـــیة لطــ ه بالصــــالبة النفسـ

  ، مصر.٢الجامعة، دراسات نفسیة، مجلد 

 ، علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، الراض: دار كنور أشبیلیا.٢٠١٠ مخیمر، هشام محمد،

، القیم الدینیـة وعالقتهـا بـاالتزان االنفعـالي ومسـتویاته لـدى طلبـة الجامعـة ٢٠٠١،المزیني، أسامة عطیة

  الة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة.اإلسالمیة بغزة، رس

، خــدمات اإلرشــاد النفســي والتوجیــه الدراســي والمهنــي فــي المــرحلتین الثانویــة ٢٠٠١، المعشــني، أحمــد

  والجامعیة في محافظة ظفار، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة القدیس یوسف.

حصـین الشـباب مــن االنحـراف، نــدوة ، التربیـة اإلیمانیــة وأثرهـا فــي ت٢٠٠٣، المغامسـي، ســعید بـن فــالح

 تحصین شباب الجامعات من الغزو الفكري، مكتبة العلوم، المدینة المنورة. 

القیادة األمنیة ودور األسرة في تحقیق األمن الفكـري، جامعـة األمیـر  ،٢٠٠٧،المویشر، محمد بن أحمد

  نایف األمنیة، الریاض.

التواصـــل التربـــوي فـــي تقـــدیم الخـــدمات اإلرشـــادیة ، مــدى فاعلیـــة مهـــارة ٢٠٠١، النجـــار، یحیـــى محمـــود

 لطلبة المرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.

، المخـدرات وأحكامهـا فـي الشـریعة اإلسـالمیة، جامعـة األمیـر نـایف ٢٠٠٤، النجیمي، محمـد بـن یحیـى

 األمنیة، الریاض.

 كتبة العبیكان، الریاض.، األمن والتنمیة، م١٩٩٢، نصیر، محمد

، المراهقــون دراســة نفســیة إســالمیة لآلبــاء والمعلمــین والــدعاة، الریــاض: ٢٠٠١، النغمیشــي، عبــدالعزیز

 دار المسلم.
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، علم النفس التكویني أسسه وتطبیقـه مـن الـوالدة إلـى الشـیخوخة، القـاهرة: ١٩٩١، الهاشمي، عبدالحمید

 مكتبة الخانجي.

تراتیجیة تعزیــز األمــن الفكــري، بحــث مقــدم للمــؤتمر الــوطني األول لألمــن ، اســ٢٠٠٨، الهّمــاش، متعــب

 الفكري، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة.

، مقومات األمن في القرآن الكریم، المجلة العربیة للدراسـات األمنیـة والتـدریب، ٢٠٠٠، الهویمل، إبراهیم

 .٢٩العددالریاض: جامعة األمیر نایف للعلوم األمنیة، 

، الریـاض، جامعـة ١٨٧، األمـن الفكـري اإلسـالمي، مجلـة األمـن والحیـاة، العـدد١٩٩٧، الوادعي، سـعید

 األمیر نایف للعلوم األمنیة.

ـــیم ـــة والتعل ، مســـودة دلیـــل عمـــل األخصـــائي النفســـي فـــي المجـــال المدرســـي، دائـــرة ٢٠١٥، وزارة التربی

 سي: سلطنة عمان. البرامج اإلرشادیة والتوعویة، قسم اإلرشاد النف

، دور المدرسـة فـي مقاومـة اإلرهـاب والعنـف والتطـرف، المـؤتمر العـالمي عـن ٢٠٠٤ الیوسف، عبداهللا،

 موقف اإلسالم من اإلرهاب، جامعة اإلمام محمد بن سعود.

، اإلرشـاد النفسـي والتوجیـه ١٩٨١، یوسف مصطفى القاضي، لطفي محمد فطیم، ومحمود عطا حسـین

 اض.، الری١التربوي، ط
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١٣٨ 

  )١ــق رقـم (الملح

  مقیاس الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسي قبل التحكیم

  

  مــ / ـــة..........المحتر ....................................................................ــــــةالفاضل/ 

  تحیة طیبة وبعد،،،

  يـي النفسـي لألخصائـدور الوقائـة الـة ممارسـس درجیاـمق یمـوع / تحكـــالموض

مـن وجهـة  الوقائي المدرسي لدوره النفسي األخصائي ممارسة درجة مقیاس( یسرني أن أضع بین یدیك مفردات

الـدور الوقــائي (: ردات لغـرض رسـالة الماجســتیر التـي یعــدها الباحـث بعنــوان) راجیــًا مـنكم التكــرم بتحكـیم المفــنظـر الطلبـة

  لألخصائي النفسي المدرسي وعالقته بتحقیق األمن الفكري لدى طلبة الصفین العاشر والحادي عشر).

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر.

 :المقـیـــاس في بعـــدین هـمـا  

ولیــة التــي تهــدف للحــد مــن المشــكالت واالضــطرابات النفســیة والممارســات الســلوكیة : وهــي الوقایــة األالوقایــة النفســیة

  الخاطئة من خالل توفیر خدمات نفسیة وقائیة تالمس ذات الطالب وتنمیة وعیه بذاته وفهمه لنفسه.

حِدثـة ومسـببة الوقایـة االجتماعیـة
ُ
لألمــراض : وهـي الوقایـة التـي تعتمـد علـى تجنـب األسـباب التـي افترضـت كعوامـل م

  النفسیة والممارسات السلوكیة التي ینعكس أثرها اجتماعیًا على الطالب والمجتمع المحیط به.

 غیر متوفرة). -بدرجة متوسطة  -رة بدرجة كبی: (االستجابات الخاصة بالمقیاس هي  

  الدرجة العلمیة والتخصص/          اسم المحّكم /

  مقر العمل/        المسمى الوظیفي/

  تاریخ التحكیم/

  

  الیحمدي حمود بن سعید بن أحمد/ الباحث مـاس

  اإلنسانیة والدراسات التربیة قسم -نزوى جامعة

  نفسي إرشاد/  تخصص
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م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  ردةـــفـیم المـكـحـت

االنتماء 

   دــللبع

السالمة 

  ویةـاللغ
  اتــــــــــــــــظـالحـم

المتزنـــة  االتجاهــات اإلیجابیـــة لــدّي فــي بنـــاء وتكــوین الشخصــیة تعزیــز  ١

  .والتخلص من االتجاهات السلبیة

      

        .مساعدتي على فهم ذاتي وتقبلها كما هي  ٢

توضیحه لي لكیفیة الحكم على األحـداث مـن جمیـع الجوانـب (العقالنـي   ٣

  .والعاطفي) بحیث ال یؤثر أحدهما في الحكم

      

        .توضیحه لي ألهمیة التعلم في الحصول على فرص عمل جیدة  ٤

ــتخلص منهــا بمتابعــة مشــكالت الطلبــة الســلوكیة أ اهتمامــه  ٥ ــاء وبعــد ال ثن

  .كي ال تتكرر

      

ــــة  إرشــــادي  ٦ لتجنــــب المــــؤثرات الفكریــــة الضــــارة كأفكــــار االنتحــــار والعزل

  .واإلرهاب والتعصب بأشكاله

      

ــــاهیم ومصــــطلحات القلــــق واالضــــطراب   ٧ إمــــدادي بشــــرح واٍف حــــول مف

  .النفسي والكبت واالكتئاب

      

        .یدالعمل على توعیتي بأسالیب االستذكار الج  ٨

فـــي  افرًطـــ مبادرتـــه لـــي فـــي تقـــدیم االستشـــارة النفســـیة فـــي حـــال الحـــظ   ٩

  .سلوكي السلبي/ اإلیجابي

      

 فـــي برامجـــه علـــى بعـــض المفـــاهیم النفســـیة مثـــل النمـــو والنضـــج تركیـــزه  ١٠

  .والمراهقة وما یصاحبها من تغیرات نفسیة

      

ـــــــب / مواجهـــــــة الضـــــــغ  ١١ ـــــــرامج وقائیـــــــة لتجن یة وطات النفســـــــإرشـــــــادي لب

  .والمشكالت السلوكیة

      

ـــــة اإلرشـــــادیة    ١٢ ـــــد تقدیمـــــه للتوعی ـــــق شـــــعوري باألمـــــان النفســـــي عن   تحقی

  .والحدیث معه

      

علــــى ممارســــة حریــــة الـــــرأي والنقــــد البنــــاء وعــــدم االكتـــــراث  تشــــجیعي  ١٣

  .لالنتقادات السلبیة والتعبیر عن مشاعري

      

وتقـویم األخطـاء  -م الـذاتتقیـی –للمراقبـة الذاتیـة لسـلوكیاتي  تعزیزه لديّ   ١٤

  .السلوكیة التي أقع فیها

      

لي للعالقة بین أفكاري غیر المنطقیـة والالعقالنیـة ومشـكالتي  توضیحه  ١٥

  .واضطراباتي االنفعالیة
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م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  ردةـــفـیم المـكـحـت

االنتماء 

   دــللبع

السالمة 

  ویةـاللغ
  اتــــــــــــــــظـالحـم

مســــاعدتي فــــي تشــــخیص مشــــكلتي وتحدیــــدها بدقــــة واختیــــار الحلــــول   ١٦

  .المناسبة لعالجها

      

        .اإلبداعي والتأمل وتنظیم األفكار/ تشجیعي على التفكیر اإلیجابي  ١٧

  علــــــى القــــــراءة وحــــــب االكتشــــــاف والفضــــــول واالســــــتطالع فــــــي  حثّــــــي  ١٨

  .حدود معینة

      

          .توضیحه لي لخدماته النفسیة التي یقدمها ومصادرها المتاحة  ١٩

لــدّي لمبــدأ اإلحســاس بالمســؤولیة وتنمیــة الــدور القیــادي للوقایــة  ترســیخه  ٢٠

  .من التبعیة

      

        .تعزیزه لدّي لمفاهیم الخیر واألمن والطمأنینة واالستقرار  ٢١

 وعلـــى زمالئـــي  ٢٢
ّ
ـــه علـــي الختبـــارات ومقـــاییس واســـتمارات خاصـــة  تطبیق

ـــات والحاجـــات وفهـــم الـــذات ومـــا  باإلرشـــاد النفســـي كـــالمیول والرغب

  .یتعلق بها

      

        فعیله توعیتي بأهمیة صندوق االستشارات النفسیة بالمدرسة وأهمیة ت  ٢٣

لتوعیـة خاصـة بالتربیــة النفسـیة االجتماعیـة كالخجـل االجتمــاعي  تقدیمـه  ٢٤

  .والعناد والسرحان

      

بمعلومـات حــول المهـارات األساسـیة للتوافــق النفسـي والحاجــات  تزویـدي  ٢٥

  .النفسیة واستعادة الثقة بالنفس وثقة اآلخرین

      

ـــادة شـــعوري  ٢٦ یمارســـه األخصـــائي  بالرضـــا عـــن الـــدور الوقـــائي الـــذي زی

  .النفسي بالمدرسة

      

لي لكیفیـة تشـكیل السـلوك غیـر المرغـوب فیـه وأسـالیب تعـدیل  توضیحه  ٢٧

  .السلوك

      

        .األنشطة المناسبة لقدراتي ومیوليتوجیهي نحو   ٢٨

ــالتعرف علــى أوضــاع الطلبــة الصــحیة والنفســیة واالجتماعیــة  اهتمامــه  ٢٩ ب

  .الدراسي صیلیة قبیل/ بدایة العاموالتح
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  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  ردةـــفـیم المـكـحـت

االنتماء 

   دــللبع

السالمة 

  ویةـاللغ
  اتــــــــــــــــظـالحـم

مســاعدتي فــي اكتشــاف قــدراتي وتطــویر وتوجیــه طاقــاتي ذاتیــا لغــرض   ١

  .تحدید أهداف واقعیة لدراستي ومستقبلي

      

ــة اتخــاذ القــرارات بنفســي وعــدم التســرع فــي اتخاذهــا   ٢ مســاعدتي فــي كیفی

  .وٕاصدار األحكام

      

        .توضیحه لي أثر انعكاس البرامج اإلعالمیة على شخصیتي  ٣

ـــــین المدرســـــة والمجتمـــــع للحـــــد مـــــن   ٤ ـــــة الشـــــراكة ب ـــــي ألهمی توضـــــیحه ل

  .المشكالت السلوكیة

      

اهتمامـه باستضــافة متخصصــین فــي علــم الــنفس والصــحة النفســیة لعقــد   ٥

  .محاضرات توعویة وٕارشادیة

      

عمـــى والتـــأثر باألفكـــار الســـلبیة لــــدى توضـــیحه لـــي لخطـــورة التقلیـــد األ  ٦

  .اآلخرین والرفقة السیئة

      

        .ترسیخه لدّي االعتزاز بالهویة والوطن والدین واحترام العلماء  ٧

تعزیـزه لـدّي احتــرام المعلمـین وٕادارة المدرســة وتقـدیر دورهــم فـي مســاعدة   ٨

  .الطلبة لمواجهة مشكالتهم السلوكیة والتعلیمیة

      

  ارتبــــــــاط أدواره باألخصـــــــائي االجتمــــــــاعي وأخصــــــــائي توضـــــــیحه لــــــــي   ٩

  .التوجیه المهني

      

ـــائي   ١٠ تقدیمـــه لـــي نشـــرات ودوریـــات تهـــتم بمجـــاالت اإلرشـــاد النفســـي الوق

  .والنمائي والعالجي بالمدرسة

      

ـــــات   ١١ ـــــة مـــــع المجری ـــــة حـــــول التعـــــاطي بعقالنی ـــــة الوقائی موافـــــاتي بالتوعی

  .والتحدیات الراهنة التي یشهدها العالم

      

        .إشراكي في لقاءات وبرامج إرشاد جمعي وقائیة متنوعة  ١٢

تـــوجیهي ألهمیـــة تفهـــم البیئـــة االجتماعیـــة التـــي أعـــیش فیهـــا والتفاعـــل   ١٣

  .اإلیجابي مع المجتمع والمشاركات االجتماعیة والعمل التطوعي

      

ــــدخین والمخــــدرات وبعــــض الظــــواهر   ١٤ ــــة مــــن أضــــرار الت ــــوجیهي للوقای ت

ـــب الســـلوكیة  ـــة وتخری ـــى الجـــدران والقصـــات الغریب ـــة عل ـــل الكتاب مث

  .أثاث المدرسة وتمزیق الكتب

      

ــــي قضــــایا الطلبــــة الســــلوكیة وتفعیــــل دورهــــم   ١٥   إشــــراك مجــــالس اآلبــــاء ف

  .كجانب وقائي
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االنتماء 

   دــللبع

السالمة 

  ویةـاللغ
  اتــــــــــــــــظـالحـم

إشــراك القطاعـــات الصـــحیة والدینیــة واألمنیـــة فـــي بــث الجانـــب الوقـــائي   ١٦

  .للطلبة بالمدرسة

      

لوب النمذجــة أو الــتعلم بالقــدوة ومحاكــاة بعــض النمــاذج اســتخدامه ألســ  ١٧

  .االجتماعیة الجیدة

      

ـــادات النفســـیة ومراكـــز عـــالج   ١٨ ـــي معلومـــات عـــن المراكـــز والعی تقدیمـــه ل

  .الطب السلوكي ومراكز التأهیل النفسي واالجتماعي

      

        .ربطه لإلرشاد النفسي بالعلوم األخرى وبیان العالقة بینها  ١٩

        .م بالقوانین والتعلیمات المدرسیةبي االلتزا غرسه  ٢٠

        .توضیحه لي اإلدمان وأشكاله وآثاره النفسیة واالجتماعیة  ٢١

        .توجیهي لتوظیف وسائل االتصال والتواصل بشكل إیجابي وسلیم  ٢٢

ــة النفســیة بالمدرســة مــن   ٢٣ ــة جماعــة الصــحة / التربی ــادة شــعوري بأهمی زی

  .یان أهمیتها وااللتحاق بهاخالل اإلعالن عنها وب

      

ــة الحــوار والعــادات الصــحیة واســتغالل   ٢٤ ــیم األخالقیــة وثقاف ــي للق تعزیــزه ل

  .أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة

      

        .مساعدتي على تحسین مستوى التوافق االجتماعي وفهم اآلخرین  ٢٥

        .تزویدي بمراجع ومصادر إرشادیة  ٢٦

        .یدة بالطلبةاهتمامه ببناء عالقات وط  ٢٧

  توضــــــــیحه لــــــــي لخطـــــــــورة الســــــــلوكیات المنحرفـــــــــة كالســــــــرقة والقتـــــــــل   ٢٨

  .والعنف والعدوان

      

ربطـــه للمعلومــــات والنصــــائح التــــي یقـــدمها لــــي بإحصــــائیات ودراســــات   ٢٩

  .وأمثلة وقصص لتقریب المفاهیم وتوصیل أعمق للمعلومة

      

إلذاعــة المدرســیة توجیهــه لــبعض التعلیمــات والنصــائح اإلرشــادیة عبــر ا  ٣٠

  .أو من خالل حصص جزئیة

      

ـــــوعي األمنـــــي   ٣١ ـــــوعي الفكـــــري وال ـــــاهیم ال ـــــدي بمعلومـــــات حـــــول مف   تزوی

  .وتربیة المواطنة

      

تزویــدي بمعلومــات حــول المهــارات األساســیة للتوافــق والتــرابط األســري   ٣٢

  .واالجتماعي والحاجات االجتماعیة

      

          .ج التوعیة الوقائیة والرعایة الطالبیةتوظیفه لألنشطة المدرسیة في برام  ٣٣



١٤٣ 

  )٢م (ــق رقــالملح

  یمــبل التحكـري قـن الفكــاس األمــمقی

  

  مــ / ـــة...............المحتر ...............................................................ــــــةالفاضل/ 

  تحیة طیبة وبعد،،،

  س األمن الفكريیم مقیاـوع / تحكـــــالموض

مقیاس المنـاخ النفسـي المدرسـي الـذي یـوفره األخصـائي النفسـي فـي تحقیـق (یسرني أن أضع بین یدیك مفردات 

) راجیًا منكم التكرم بتحكیم المفـردات لغـرض رسـالة الماجسـتیر سنة١٨-١٤األمن الفكري للطلبة المراهقین بالفئة العمریة 

ائي لألخصائي النفسي المدرسي وعالقته بتحقیق األمن الفكـري لـدى طلبـة الصـفین الدور الوق( التي یعدها الباحث بعنوان

  العاشر والحادي عشر).

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدیر.

  غیر متوفرة). -بدرجة متوسطة  -االستجابات الخاصة بالمقیاس هي: (بدرجة كبیرة 

 اد هي:ــالمقیاس یتكون من ثالثة أبع  

 بهـدف تنمیـة وتعزیـز االسـتقاللیة وصـوًال إلـى  كري وتعرف بأنهـا: تلـك السـلوكیات التـي تمـارسمعززات األمن الف

  الوالء واالنتماء للوطن والمجتمع.

 المشاركة االجتماعیة والمجتمعیة معیقات األمن الفكري وتعرف بأنها: تلك السلوكیات التي تحد من.  

 رة فــي الحالــة المزاجیــة والنفســیة، وینتــاب الفــرد خاللهــا مهــددات األمــن الفكــري وتعــرف بأنهــا: تلــك األمــور المــؤث

 ان.ــالشعور الدائم بعدم األم

  و:ــة هــب في األبعاد الثالثـاص بالطالـؤال الخــالس

  ......؟من خالل قیامه بــ.... ما درجة المناخ النفسي المدرسي الذي یوفره األخصائي النفسي لتحقیق األمن الفكري

  الدرجة العلمیة والتخصص/          اسم المحّكم /

  مقر العمل/        المسمى الوظیفي/

  تاریخ التحكیم/

   



١٤٤ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

االنتماء 

   دــللبع

السالمة 

  ویةـاللغ
  اتــــــــــــــــظـالحـم

  مـعــــززات األمـــــن الـفـكـــــــري: األولد ـــــعــالب

        .تعزیز سلوكي المرغوب كالصدق والمصارحة والمكاشفة  ١

        .وعدم التطرف ةالوسطیقیم االعتدال و رسیخ ت  ٢

        .تعزیز االستقاللیة الذاتیة والثقة بالنفس  ٣

        .تعمیق قیم الوالء واالنتماء والحب للوطن والتضحیة في سبیله  ٤

  دینیـــــــة والقــــــیم والعـــــــادات تنمیــــــة الــــــوازع الـــــــدیني وااللتــــــزام بالتعــــــالیم ال  ٥

  .واألعراف الحمیدة

      

        .وقبول اآلخرالتسامح تنمیة احترام عقائد اآلخرین وتنمیة روح   ٦

        .تشجیع روح القیادة وروح المبادأة  ٧

        .واألخذ به احترام القانونتنمیة قیم العدل والمساواة و   ٨

        .األمني للطلبة توضیح الدور الوطني لألجهزة األمنیة وتنمیة الحس  ٩

        .وحریة التفكیر والتجدیدتشجیع روح اإلبداع   ١٠

        .والقیام بالرحالتالمسابقات التشجیع على االشتراك في   ١١

        .غرس وتعلیم ثقافة المبادأة والعمل التطوعي  ١٢

        .المراقبة المسئولة لمصادر المعلومات المتعددة  ١٣

        .السماح بالطالقة الفكریة  ١٤

        .الطلبة واتجاهات میولالتشجیع على ثقافة الحوار بما یتوافق مع   ١٥

        .التوعیة بأخطار األفكار المغرضة والمضللة  ١٦

  مــعـیـقـــات األمـــــن الـفـكـــــــري: الـثـانـيد ـــــعــالب

       .ممارسة النظام التسلطي وفرض اآلراء على الطلبة  ١

       .والمبالغة والتهویل في تقدیر األمور عیةالموضو البعد عن   ٢

ــــق   ٣ ــــوتر والقل ــــتعلم تفضــــي للت قة لل
ّ
ــــر مشــــو ــــر جاذبــــة وغی ــــق بیئــــة غی   خل

 .والملل المستمر

      

       .تتجنب التعامل مع اآلخرین واالنغالق على الذا   ٤

       .إبراز النظرة التشاؤمیة والتقییم السلبي للذات  ٥

       .ناسب والتسرع في إصدار األحكامالتردد في اتخاذ القرار الم  ٦

       .إغفال النتائج المترتبة جراء مخالطة رفقاء السوء  ٧

       .التزمت وعدم المسامحة مع عقوبات نفسیة وجسدیة  ٨

       .تضییق الفرص في إظهار المواهب   ٩



١٤٥ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

االنتماء 

   دــللبع

السالمة 

  ویةـاللغ
  اتــــــــــــــــظـالحـم

       .العطاء بشروط  ١٠

       .اإلصرار على إتباع األفكار السلبیة  ١١

       .األفعال التعامل بردود  ١٢

       .نسب إنجازات الطلبة للغیر   ١٣

        .االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة  ١٤

  مـهــــددات األمـــــن الـفـكـــــــري: الـثـالــثد ـــــعــالب

       .توفیر الرعایة الصحیة الشاملة بالمدرسة  ١

       .توفیر الخدمات النفسیة المساندة  ٢

       .لمدرسیة إلشباع الرغبات والمیولتوفیر اإلمكانات ا  ٣

       تجاه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئة. ألفكار السلبیةالحساسیة المفرطة وا  ٤

       .مجاملة طالب على حساب طالب آخرین  ٥

       .إغفال نتائج تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة  ٦

       .االندفاع واالرتجال والتسرع في التفكیر والتعبیر  ٧

       .الالوعي بقضایا المجتمع  ٨

       .الخضوع لألهواء الشخصیة واآلراء الذاتیة  ٩

       .تهمیش ثقافة الحوار  ١٠

       .اإلقرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمع  ١١

        .الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف  ١٢

  
  

  

  ديـــاسم الباحث/ أحمد بن سعید بن حمود الیحم

  التربیة والدراسات اإلنسانیةقسم  -ة نزوىــجامع

  يـص / إرشاد نفســـتخص     

   

  



١٤٦ 

  ) ٣الملحق رقم (

  ةـقائمة بأسماء المحّكمین للرسال

  مین على مادة الدراسة وأدواتهاأسماء المحك

  مقیاس الدور الوقائي لألخصائي النفسي، ومقیاس األمن الفكري)(

  لــمـة العـهـج  يـفـیى الوظـمـالمس  ةــة العلمیــالدرج  مــم المحكّ ــاس  م

   –دكتوراة في التربیة   محمد بن طالب الكیومي  ١

  علم النفس التربوي

  جامعة صحار  أستاذ مساعد

  جامعة السلطان قابوس  أستاذ دكتور  القیاس والتقویم - دكتوراة   علي مهدي كاظم  ٢

  وزارة التربیة والتعلیم  رخبیر تدریب وتطوی  اإلرشاد النفسي - دكتوراة   جالل بن یوسف بن جمعة المخیني  ٣

  علي بن سالم بن راشد الغافري  ٤
   - دكتوراة 

  علم النفس التربوي

  أستاذ مساعد ومدیر 

مركز اإلرشاد األكادیمي 

  والشراكة الطالبیة

  جامعة البریمي

  مناهج  –دكتوراة   مبارك بن عبداهللا بن مبارك الضامري  ٥

  وطرق تدریس

مشرف تربوي أول مادة 

  األحیاء

  ة التربیة والتعلیموزار 

  مناهج  –ماجستیر   فاطمة بنت محمد بن سلطان المقیمیة  ٦

  وطرق تدریس

  مشرف تربوي أول 

  مادة الفیزیاء

  وزارة التربیة والتعلیم

   –بكالوریوس   حمید بن صالح بن سلیمان المجیني  ٧

  علم نفس عام

  وزارة التربیة والتعلیم  أخصائي نفسي

  

   



١٤٧ 

  )٤( مــق رقــالملح

  بعد التحكیم اس الدور الوقائي لألخصائي النفسي المدرسيمقی

  الـمقـــیــاس األول: مـقـیـاس الـدور الـوقائـي لألخـصـائـي الـنفـســي

  ة:ـة اآلتیـي للممارسـائي النفسـق األخصـة تطبیـإن درج

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  ــة للـمفــردةدرجــة االسـتـجـاب

  ال تنطبق  لیلةـق  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

  )٢٧ - ١الــوقـایــة الـنفـسـیــة الـمـفـردات (: األولد ـــــعــالب

            .توضیح الخدمات النفسیة التي یقدمها ومصادرها المتاحة  ١

            .تعزیز االتجاهات اإلیجابیة لدى الطلبة  ٢

ــــــى   ٣ ــــــالتعرف عل ــــــام ب ــــــة الصــــــحیة والنفســــــیة االهتم أوضــــــاع الطلب

  .والتحصیلیة قبیل أو بدایة العام الدراسي
          

ــــــة الضــــــارة كأفكــــــار االنتحــــــار   ٤   اإلرشــــــاد لتجنــــــب المــــــؤثرات الفكری

  .والعزلة واإلرهاب
          

فـــي  استشـــارة النفســـیة فـــي حـــال الحـــظ فرًطـــالمبـــادرة فـــي تقـــدیم اال  ٥

  .سلوك الطلبة السلبي أو اإلیجابي
          

            .عزیز ثقافة الحوار لدى الطلبةت  ٦

            .توجیه الطلبة الستغالل أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة  ٧

التركیــــز فــــي البــــرامج علــــى بعــــض المفــــاهیم النفســــیة مثــــل النمــــو   ٨

  .والنضج والمراهقة
          

            .المساعدة على فهم الذات وتقبلها كما هي  ٩

            .ة للطلبةاالهتمام بمتابعة المشكالت السلوكی  ١٠

            .توعیة الطلبة بأسالیب االستذكار الجید  ١١

            .التوجیه لالكتشاف والفضول واالستطالع في حدود معینة  ١٢

توضیح كیفیة الحكم على األحـداث باسـتخدام العقـل والعاطفـة معـًا   ١٣

  .بحیث ال یؤثر أحدهما في الحكم
          

            .ترسیخ مبدأ اإلحساس بالمسؤولیة  ١٤

ـــــة بالرضـــــا عـــــن الجلســـــات اإلرشـــــادیة التـــــي   ١٥ ـــــادة شـــــعور الطلب   زی

  .یقدمها بالمدرسة
          

ـــق واالضـــطراب   ١٦ ـــاهیم ومصـــطلحات القل تقـــدیم شـــرح واٍف حـــول مف

  .النفسي والكبت واالكتئاب
          



١٤٨ 

  الـمقـــیــاس األول: مـقـیـاس الـدور الـوقائـي لألخـصـائـي الـنفـســي

  ة:ـة اآلتیـي للممارسـائي النفسـق األخصـة تطبیـإن درج

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  ــة للـمفــردةدرجــة االسـتـجـاب

  ال تنطبق  لیلةـق  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

اإلرشــــاد لبــــرامج وقائیـــــة لتجنــــب ومواجهـــــة الضــــغوطات النفســـــیة   ١٧

  .والمشكالت السلوكیة
          

            .یح العالقة بین أفكار الطلبة الغیر منطقیة ومشكالتهمتوض  ١٨

            .تزوید الطلبة بالمهارات األساسیة لالنسجام والرضا عن الذات  ١٩

المســــاعدة فــــي تحدیـــــد مشــــكالت الطلبــــة بدقـــــة واختیــــار الحلـــــول   ٢٠

  .المناسبة
          

            .تعزیز مبدأ المراقبة الذاتیة لسلوكیاتي  ٢١

            .لى ممارسة حریة الرأي والنقد البناءالتشجیع ع  ٢٢

            .التشجیع على التفكیر اإلیجابي وتنظیم األفكار  ٢٣

            .تعزیز مفاهیم األمن والطمأنینة واالستقرار  ٢٤

تطبیــــق اختبــــارات ومقـــــاییس خاصــــة باإلرشـــــاد النفســــي كـــــالمیول   ٢٥

  .والرغبات والحاجات
          

            .شارات النفسیة بالمدرسة وتفعیلهالتوعیة بأهمیة صندوق االست  ٢٦

            .المساعدة في كیفیة اتخاذ القرارات بطریقة صحیحة  ٢٧

  )٥٢ - ٢٨الــوقـایــة االجـتـمــاعـیــة الـمـفـردات (: الـثـانـيد ـــــعــالب

            .توضیح أثر انعكاس البرامج اإلعالمیة على شخصیتي  ٢٨

            .ن وٕادارة المدرسةتثمین قیمة احترام المعلمی  ٢٩

توضــــــیح أهمیــــــة الشــــــراكة بــــــین المدرســــــة والمجتمــــــع للحــــــد مــــــن   ٣٠

  .المشكالت السلوكیة
          

استضــــافة متخصصــــین فــــي علــــم الــــنفس والصــــحة النفســــیة لعقــــد   ٣١

  .محاضرات توعویة وٕارشادیة
          

ــــدى   ٣٢ توضــــیح خطــــورة التقلیــــد األعمــــى والتــــأثر باألفكــــار الســــلبیة ل

  .قة السیئةاآلخرین والرف
          

            .الحرص على مشاركة أولیاء األمور في مجالس اآلباء  ٣٣

            .االعتزاز بالهویة والوطن والدینترسیخ   ٣٤

اإلرشــاد للتعــاطي بعقالنیــة مــع المجریــات والتحــدیات الراهنــة التــي   ٣٥

  .یشهدها العالم
          



١٤٩ 

  الـمقـــیــاس األول: مـقـیـاس الـدور الـوقائـي لألخـصـائـي الـنفـســي

  ة:ـة اآلتیـي للممارسـائي النفسـق األخصـة تطبیـإن درج

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  ــة للـمفــردةدرجــة االسـتـجـاب

  ال تنطبق  لیلةـق  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

            .تمعیةتقدیم معلومات ألهالي الطلبة عن مراكز الخدمة المج  ٣٦

            .االهتمام ببناء عالقات وطیدة بالطلبة  ٣٧

            .تزوید الطلبة بمعلومات حول مفهوم المواطنة  ٣٨

            .مشاركة الطلبة في برامج إرشاد جمعي وقائیة متنوعة   ٣٩

التوجیــه للتفاعــل اإلیجـــابي مــع المجتمـــع والمشــاركات االجتماعیـــة   ٤٠

  .والعمل التطوعي
          

            .لتوجیه للوقایة من أضرار التدخین والمخدراتا  ٤١

            .التوجیه لتوظیف وسائل االتصال والتواصل بشكل إیجابي وسلیم  ٤٢

  توضــــــــیح ارتبـــــــــاط أدواره باألخصــــــــائي االجتمـــــــــاعي وأخصـــــــــائي   ٤٣

  .التوجیه المهني
          

            .تقدیم نشرات ودوریات تهتم بمجاالت اإلرشاد  ٤٤

ت الصـــحیة والدینیـــة واألمنیـــة فـــي تعزیـــز الجانـــب إشـــراك القطاعـــا  ٤٥

  .الوقائي للطلبة بالمدرسة
          

            .غرس االلتزام بالقوانین والتعلیمات المدرسیة  ٤٦

            .توضیح مفهوم اإلدمان وأشكاله وآثاره النفسیة واالجتماعیة  ٤٧

            .تزوید الطلبة بمراجع ومصادر إرشادیة  ٤٨

ــــــــــل توضــــــــــیح خطــــــــــورة الســــــــــل  ٤٩   وكیات المنحرفــــــــــة كالســــــــــرقة والقت

  .والعنف والعدوان
          

ربــــط المعلومــــات والنصــــائح التــــي یقــــدمها بإحصــــائیات ودراســــات   ٥٠

  .لتوصیل أعمق للمعلومة
          

توجیـــــه بعـــــض التعلیمـــــات والنصـــــائح اإلرشـــــادیة عبـــــر اإلذاعـــــة   ٥١

  .المدرسیة أو من خالل حصص جزئیة
          

ــــــــة توظیــــــــف األنشــــــــطة المدرســــــــیة فــــــــ  ٥٢   ي بــــــــرامج التوعیــــــــة الوقائی

  .والرعایة الطالبیة
          

  
   



١٥٠ 

  )٥ملحق رقم (ال

  مـیـكـد التحـعـري بـكـن الفــاس األمـیـمق

  الـمقـــیــاس الـثـانـي: مـقـیـاس األمـن الـفـكـري

  :فيالمناخ النفسي بالمدرسة الدرجة التي یتصف بها 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

  )١٣ - ١( الـفـقـرات مـعــززات األمـن الـفـكـري: األولد ـــــعــالب

           .تعزیز الصدق والمصارحة والمكاشفة  ١

           .ترسیخ قیم االعتدال والوسطیة وعدم التطرف  ٢

           .یز الثقة بالنفستعز   ٣

           .تعمیق قیم الوالء واالنتماء وحب الوطن  ٤

           .تنمیة احترام عقائد اآلخرین وروح التسامح وقبول اآلخر  ٥

           .تنمیة قیم العدل واحترام القانون  ٦

           .تشجیع روح اإلبداع والتجدید وحریة التفكیر  ٧

           .ت المتعددةالمراقبة المسئولة لمصادر المعلوما  ٨

           .التوعیة بأخطار األفكار المغرضة والمضللة  ٩

            .تنمیة االلتزام بالتعالیم الدینیة والقیم والعادات واألعراف الحمیدة  ١٠

            .التشجیع على االشتراك في المسابقات والقیام باألنشطة الفكریة  ١١

            .غرس وتعلیم ثقافة العمل التطوعي  ١٢

            .واتجاهات الطلبةمیول  تشجیع ثقافة الحوار بما یتوافق مع  ١٣

  )٢٤ - ١٤مـعـیـقــات األمـن الـفـكـري الـفـقـرات (: الـثـانـيد ـــــعــالب

           .ممارسة النظام التسلطي وفرض اآلراء  ١٤

           .المبالغة والتهویل في تقدیر األمور  ١٥

           .غالق على الذاتتجنب التعامل مع اآلخرین واالن  ١٦

           .التسرع في إصدار األحكام  ١٧

           .التزمت وعدم المسامحة  ١٨

            .الجمود في األفكار  ١٩

            .التعامل مع الطلبة حسب سلوكیاتهم  ٢٠

قة للتعلم تفضي للملل  ٢١
ّ
           .خلق بیئة غیر مشو



١٥١ 

  الـمقـــیــاس الـثـانـي: مـقـیـاس األمـن الـفـكـري

  :فيالمناخ النفسي بالمدرسة الدرجة التي یتصف بها 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

           .مخالطة رفقاء السوء  ٢٢

           .ه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئةاألفكار السلبیة تجا  ٢٣

           .مجاملة طالب على حساب طالب آخرین  ٢٤

  )٣٤ - ٢٥ـددات األمـن الـفـكـري الـفـقـرات (ـمـه: الـثـالـثد ـــــعــالب

           .توفیر الرعایة الصحیة الشاملة بالمدرسة  ٢٥

ربویـــة تـــوفیر خـــدمات مســـاندة كاالستشـــارات النفســـیة واألســـریة والت  ٢٦

 .واالجتماعیة
          

           .تضییق الفرص في إظهار المواهب  ٢٧

           .االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة  ٢٨

           .تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة   ٢٩

           .تهمیش ثقافة الحوار  ٣٠

           .الالوعي بقضایا المجتمع  ٣١

           .اإلقرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمع  ٣٢

            .الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف  ٣٣

            .ممارسة األهواء الشخصیة واآلراء الذاتیة  ٣٤
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  ) ٦الملحق رقم (

  یةـاییس المطبقة بالعینة االستطالعـالمق

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ............................................................ ي الطالب/ عزیزتي الطالبة:عزیز 

  ،،،تحیة طیبة وبعد

الــدور الوقــائي لألخصـائي النفســي المدرسـي وعالقتــه بتحقیـق األمــن الفكــري یقـوم الباحــث بـإجراء دراســة حـول: "

ث أنك أحد طلبـة هـذین الصـفین، یسـرني أن أضـع بـین "، وحیلعاشر والحادي عشر من وجهة نظرهملدى طلبة الصفین ا

یــدیك مقیاســین یهــدف األول منهمــا للتعــرف إلــى درجــة تطبیــق األخصــائي النفســي بمدرســتك لــدوره الوقــائي، بینمــا یهــدف 

المقیاس الثاني لقیاس درجة المناخ النفسي المدرسي في تحقیـق األمـن الفكـري، علمـًا بـأن إجاباتـك سـتحاط بالسـریة ولـیس 

  نالك حاجة لذكر االسم.ه

  ي:ـو التالــعلى النح يـاسـاس خمــمقیق ــوف راتــقــالفعلى المقیاسین وسوف تكون استجابة 

  ال تنطبق  قلیلة  متوسطة  كبیرة  اكبیرة جدً 

  إثراء البحث.التي ستساهم بنتائجها المتوقعة في مقیاسین و منك اإلجابة عن جمیع فقرات ال آِمالً 

  ة ،،،،ـیـحـص التـالــخ يـل منــبــتقو 

 ة:ــات التالیــاع التعلیمـى اتبـیرج  

 قراءة بنود المقیاسین قراءة جیدة. -

 الخانة التي تعّبر عن وجهة نظرك.) في وضع عالمة ( -

  استیفاء البیانات بدقة وعدم ترك مفردات بدون إجابة. -

 ةـــیـات أساســـــانـــبی:  

  یمثل بیاناتك بالجدول التالي:في المربع الذي ) ( الرجاء وضع عالمة

  النــــــــــــــــــــــــــــــوع:
  

 ـــر ــ ـــ ــ ــ ـــى   ذك       أنــث

  الصــــــــــــــــــــــــــف:
  

 العاشر   الحادي عشر      

  ة:ـظـــــــــــــــــافـالمح
  

 مسقط   الداخلیة   جنوب الباطنة   شمال الباطنة  

اشاك
ً
  الیحمدي حمود بن سعید بن أحمد/ الباحث لكم حسن تعاونكم ــــر



١٥٣ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

  ة:ـة اآلتیـي للممارسـائي النفسـق األخصـة تطبیـإن درجالـمقـــیــاس األول: 

            .توضیح الخدمات النفسیة التي یقدمها ومصادرها المتاحة  ١

            .لدى الطلبةتجاهات اإلیجابیة تعزیز اال  ٢

ــــــة الصــــــحیة والنفســــــیة   ٣ ــــــى أوضــــــاع الطلب ــــــالتعرف عل ــــــام ب االهتم

  .والتحصیلیة قبیل أو بدایة العام الدراسي
          

اإلرشـاد لتجنـب المـؤثرات الفكریـة الضـارة كأفكـار االنتحـار والعزلــة   ٤

  .واإلرهاب
          

ال الحـــظ فرطـــًا فـــي المبـــادرة فـــي تقـــدیم االستشـــارة النفســـیة فـــي حـــ  ٥

  .اإلیجابيأو  السلبي الطلبة سلوك
          

            .تعزیز ثقافة الحوار لدى الطلبة  ٦

            .توجیه الطلبة الستغالل أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة  ٧

التركیــــز فــــي البــــرامج علــــى بعــــض المفــــاهیم النفســــیة مثــــل النمــــو   ٨

  .والنضج والمراهقة
          

            .وتقبلها كما هي الذات على فهم المساعدة  ٩

            .االهتمام بمتابعة المشكالت السلوكیة للطلبة  ١٠

            .توعیة الطلبة بأسالیب االستذكار الجید  ١١

            .التوجیه لالكتشاف والفضول واالستطالع في حدود معینة  ١٢

توضیح كیفیة الحكم على األحـداث باسـتخدام العقـل والعاطفـة معـًا   ١٣

  .أحدهما في الحكمبحیث ال یؤثر 
          

            .ترسیخ مبدأ اإلحساس بالمسؤولیة  ١٤

بالرضــا عــن الجلســات اإلرشــادیة التــي یقــدمها  الطلبــة زیـادة شــعور  ١٥

  .بالمدرسة
          

ـــق واالضـــطراب   ١٦ ـــاهیم ومصـــطلحات القل تقـــدیم شـــرح واٍف حـــول مف

  .النفسي والكبت واالكتئاب
          

ومواجهـــــة الضــــغوطات النفســـــیة اإلرشــــاد لبــــرامج وقائیـــــة لتجنــــب   ١٧

  .ت السلوكیةوالمشكال
          

            .توضیح العالقة بین أفكار الطلبة الغیر منطقیة ومشكالتهم  ١٨

            .تزوید الطلبة بالمهارات األساسیة لالنسجام والرضا عن الذات  ١٩

ـــــــــة واختیـــــــــار   ٢٠ ـــــــــة بدق ـــــــــد مشـــــــــكالت الطلب ـــــــــي تحدی   المســـــــــاعدة ف

  .الحلول المناسبة
          



١٥٤ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

            .تعزیز مبدأ المراقبة الذاتیة لسلوكیاتي  ٢١

            .ممارسة حریة الرأي والنقد البناءالتشجیع على   ٢٢

            .التفكیر اإلیجابي وتنظیم األفكارالتشجیع على   ٢٣

            .هیم األمن والطمأنینة واالستقرارتعزیز مفا  ٢٤

یول لنفســــي كـــــالمتطبیــــق اختبــــارات ومقـــــاییس خاصــــة باإلرشـــــاد ا  ٢٥

  .والرغبات والحاجات
          

             .التوعیة بأهمیة صندوق االستشارات النفسیة بالمدرسة وتفعیله  ٢٦

            .المساعدة في كیفیة اتخاذ القرارات بطریقة صحیحة  ٢٧

            .اس البرامج اإلعالمیة على شخصیتيتوضیح أثر انعك  ٢٨

            .تثمین قیمة احترام المعلمین وٕادارة المدرسة  ٢٩

توضــــــیح أهمیــــــة الشــــــراكة بــــــین المدرســــــة والمجتمــــــع للحــــــد مــــــن   ٣٠

  .المشكالت السلوكیة
          

استضــــافة متخصصــــین فــــي علــــم الــــنفس والصــــحة النفســــیة لعقــــد   ٣١

  .محاضرات توعویة وٕارشادیة
          

ــــدى   ٣٢ توضــــیح خطــــورة التقلیــــد األعمــــى والتــــأثر باألفكــــار الســــلبیة ل

  .اآلخرین والرفقة السیئة
          

            .الحرص على مشاركة أولیاء األمور في مجالس اآلباء  ٣٣

            .یة والوطن والدینترسیخ االعتزاز بالهو   ٣٤

اإلرشــاد للتعــاطي بعقالنیــة مــع المجریــات والتحــدیات الراهنــة التــي   ٣٥

  .یشهدها العالم
          

            .تقدیم معلومات ألهالي الطلبة عن مراكز الخدمة المجتمعیة  ٣٦

            .هتمام ببناء عالقات وطیدة بالطلبةاال  ٣٧

            .تزوید الطلبة بمعلومات حول مفهوم المواطنة  ٣٨

            .برامج إرشاد جمعي وقائیة متنوعة مشاركة الطلبة في   ٣٩

التوجیــه للتفاعــل اإلیجـــابي مــع المجتمـــع والمشــاركات االجتماعیـــة   ٤٠

  .والعمل التطوعي
          

            .ضرار التدخین والمخدراتایة من أالتوجیه للوق  ٤١

            .التوجیه لتوظیف وسائل االتصال والتواصل بشكل إیجابي وسلیم  ٤٢

  توضــــــــیح ارتبـــــــــاط أدواره باألخصــــــــائي االجتمـــــــــاعي وأخصـــــــــائي   ٤٣

  .التوجیه المهني
          



١٥٥ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

            .تقدیم نشرات ودوریات تهتم بمجاالت اإلرشاد  ٤٤

األمنیـــة فـــي تعزیـــز الجانـــب إشـــراك القطاعـــات الصـــحیة والدینیـــة و   ٤٥

  .الوقائي للطلبة بالمدرسة
          

            .م بالقوانین والتعلیمات المدرسیةغرس االلتزا  ٤٦

            .توضیح مفهوم اإلدمان وأشكاله وآثاره النفسیة واالجتماعیة  ٤٧

            .تزوید الطلبة بمراجع ومصادر إرشادیة  ٤٨

ــــة كالســــ  ٤٩ ــــل والعنــــف توضــــیح خطــــورة الســــلوكیات المنحرف رقة والقت

  .والعدوان
          

ربــــط المعلومــــات والنصــــائح التــــي یقــــدمها بإحصــــائیات ودراســــات   ٥٠

  .لتوصیل أعمق للمعلومة
          

توجیـــــه بعـــــض التعلیمـــــات والنصـــــائح اإلرشـــــادیة عبـــــر اإلذاعـــــة   ٥١

  .المدرسیة أو من خالل حصص جزئیة
          

ــــــــة وعیــــــــة الوقتوظیــــــــف األنشــــــــطة المدرســــــــیة فــــــــي بــــــــرامج الت  ٥٢   ائی

  .والرعایة الطالبیة
          

  :الـمقـــیــاس الـثـاني: الـدرجـة التي یتـصـف بـهـا الـمنـاخ النفـسـي بالـمـدرســة

           .تعزیز الصدق والمصارحة والمكاشفة  ٥٣

           .ترسیخ قیم االعتدال والوسطیة وعدم التطرف  ٥٤

           .تعزیز الثقة بالنفس  ٥٥

           .واالنتماء وحب الوطنتعمیق قیم الوالء   ٥٦

           .تنمیة احترام عقائد اآلخرین وروح التسامح وقبول اآلخر  ٥٧

           .تنمیة قیم العدل واحترام القانون  ٥٨

           .تشجیع روح اإلبداع والتجدید وحریة التفكیر  ٥٩

           .المراقبة المسئولة لمصادر المعلومات المتعددة  ٦٠

           .فكار المغرضة والمضللةالتوعیة بأخطار األ  ٦١

            .تنمیة االلتزام بالتعالیم الدینیة والقیم والعادات واألعراف الحمیدة  ٦٢

            .التشجیع على االشتراك في المسابقات والقیام باألنشطة الفكریة  ٦٣

            .غرس وتعلیم ثقافة العمل التطوعي  ٦٤

              .واتجاهات الطلبة میول تشجیع ثقافة الحوار بما یتوافق مع  ٦٥

           .ممارسة النظام التسلطي وفرض اآلراء  ٦٦



١٥٦ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

           .المبالغة والتهویل في تقدیر األمور  ٦٧

           .تجنب التعامل مع اآلخرین واالنغالق على الذات  ٦٨

           .التسرع في إصدار األحكام  ٦٩

           .التزمت وعدم المسامحة  ٧٠

            .الجمود في األفكار  ٧١

            .التعامل مع الطلبة حسب سلوكیاتهم  ٧٢

قة للتعلم تفضي للملل  ٧٣
ّ
           .خلق بیئة غیر مشو

           .مخالطة رفقاء السوء  ٧٤

           .األفكار السلبیة تجاه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئة  ٧٥

           .مجاملة طالب على حساب طالب آخرین  ٧٦

           .بالمدرسة توفیر الرعایة الصحیة الشاملة  ٧٧

تـــوفیر خـــدمات مســـاندة كاالستشـــارات النفســـیة واألســـریة والتربویـــة   ٧٨

 .واالجتماعیة
          

           .تضییق الفرص في إظهار المواهب  ٧٩

           .االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة  ٨٠

           .تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة  ٨١

           .تهمیش ثقافة الحوار  ٨٢

           .لالوعي بقضایا المجتمعا  ٨٣

           .اإلقرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمع  ٨٤

            .الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف  ٨٥

            .ممارسة األهواء الشخصیة واآلراء الذاتیة  ٨٦

  

   



١٥٧ 

 

 
 

  

  ) ٧الملحق رقم (

  على عینة الدراسـةاییس المطبقة ـقالم

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  عزیزي الطالب/ عزیزتي الطالبة: ............................................................

  تحیة طیبة وبعد،،،

الفكــري  یقـوم الباحــث بـإجراء دراســة حـول: "الــدور الوقــائي لألخصـائي النفســي المدرسـي وعالقتــه بتحقیـق األمــن

لدى طلبة الصفین العاشر والحادي عشر من وجهة نظرهم"، وحیث أنك أحد طلبـة هـذین الصـفین، یسـرني أن أضـع بـین 

یــدیك مقیاســین یهــدف األول منهمــا للتعــرف إلــى درجــة تطبیــق األخصــائي النفســي بمدرســتك لــدوره الوقــائي، بینمــا یهــدف 

في تحقیـق األمـن الفكـري، علمـًا بـأن إجاباتـك سـتحاط بالسـریة ولـیس  المقیاس الثاني لقیاس درجة المناخ النفسي المدرسي

  هنالك حاجة لذكر االسم.

  ي:ـو التالــعلى النح يـاسـاس خمــمقیق ــوف راتــقــالفعلى المقیاسین وسوف تكون استجابة 

  ال تنطبق  قلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

  إثراء البحث.لتي ستساهم بنتائجها المتوقعة في امقیاسین و منك اإلجابة عن جمیع فقرات ال آِمالً 

  ة ،،،،ـیـحـص التـالــخ يـل منــبــتقو 

 ة:ــات التالیــاع التعلیمـى اتبـیرج  

 قراءة بنود المقیاسین قراءة جیدة. -

 الخانة التي تعّبر عن وجهة نظرك.) في وضع عالمة ( -

  استیفاء البیانات بدقة وعدم ترك مفردات بدون إجابة. -

 ةـــیـات أساســـــانـــیب:  

  ) في المربع الذي یمثل بیاناتك بالجدول التالي:الرجاء وضع عالمة (

  النــــــــــــــــــــــــــــــوع:
  

 ـــر ــ ـــ ــ ــ ـــى   ذك       أنــث

  الصــــــــــــــــــــــــــف:
  

 العاشر   الحادي عشر      

  ة:ـظـــــــــــــــــافـالمح
  

 مسقط   الداخلیة   جنوب الباطنة   شمال الباطنة  

  الیحمدي حمود بن سعید بن أحمد/ شاكرًا لكم حسن تعاونكم الباحث



١٥٨ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

  الـمقـــیــاس األول: مـقـیـاس الـدور الـوقائـي لألخـصـائـي الـنفـســي

  ة:ـة اآلتیـي للممارسـائي النفسـألخصق اـة تطبیـإن درج

            .توضیح الخدمات النفسیة التي یقدمها ومصادرها المتاحة  ١

            .لدى الطلبةتعزیز االتجاهات اإلیجابیة   ٢

ــــــة الصــــــحیة والنفســــــیة   ٣ ــــــى أوضــــــاع الطلب ــــــالتعرف عل ــــــام ب االهتم

  .والتحصیلیة قبیل أو بدایة العام الدراسي
          

المـؤثرات الفكریـة الضـارة كأفكـار االنتحـار والعزلــة  اإلرشـاد لتجنـب  ٤

  .واإلرهاب
          

المبـــادرة فـــي تقـــدیم االستشـــارة النفســـیة فـــي حـــال الحـــظ فرطـــًا فـــي   ٥

  .اإلیجابيأو  السلبي الطلبة سلوك
          

            .تعزیز ثقافة الحوار لدى الطلبة  ٦

            .توجیه الطلبة الستغالل أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة  ٧

            .االهتمام بمتابعة المشكالت السلوكیة للطلبة  ٨

            .توعیة الطلبة بأسالیب االستذكار الجید  ٩

            .التوجیه لالكتشاف والفضول واالستطالع في حدود معینة  ١٠

توضیح كیفیة الحكم على األحـداث باسـتخدام العقـل والعاطفـة معـًا   ١١

  .بحیث ال یؤثر أحدهما في الحكم
          

            .مبدأ اإلحساس بالمسؤولیةترسیخ   ١٢

بالرضــا عــن الجلســات اإلرشــادیة التــي یقــدمها  الطلبــة زیـادة شــعور  ١٣

  .بالمدرسة
          

ـــق واالضـــطراب   ١٤ ـــاهیم ومصـــطلحات القل تقـــدیم شـــرح واٍف حـــول مف

  .النفسي والكبت واالكتئاب
          

یة وطات النفســـــاإلرشــــاد لبــــرامج وقائیـــــة لتجنــــب ومواجهـــــة الضــــغ  ١٥

  .والمشكالت السلوكیة
          

            .توضیح العالقة بین أفكار الطلبة الغیر منطقیة ومشكالتهم  ١٦

            .تزوید الطلبة بالمهارات األساسیة لالنسجام والرضا عن الذات  ١٧

ـــــــــة واختیـــــــــار   ١٨ ـــــــــة بدق ـــــــــد مشـــــــــكالت الطلب ـــــــــي تحدی   المســـــــــاعدة ف

  .الحلول المناسبة
          

            .لذاتیة لسلوكیاتيتعزیز مبدأ المراقبة ا  ١٩

            .التشجیع على ممارسة حریة الرأي والنقد البناء  ٢٠



١٥٩ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

            .التفكیر اإلیجابي وتنظیم األفكارالتشجیع على   ٢١

            .تعزیز مفاهیم األمن والطمأنینة واالستقرار  ٢٢

تطبیــــق اختبــــارات ومقـــــاییس خاصــــة باإلرشـــــاد النفســــي كـــــالمیول   ٢٣

  .والرغبات والحاجات
          

            .التوعیة بأهمیة صندوق االستشارات النفسیة بالمدرسة وتفعیله  ٢٤

            .المساعدة في كیفیة اتخاذ القرارات بطریقة صحیحة  ٢٥

              .توضیح أثر انعكاس البرامج اإلعالمیة على شخصیتي  ٢٦

            .تثمین قیمة احترام المعلمین وٕادارة المدرسة  ٢٧

شــــــراكة بــــــین المدرســــــة والمجتمــــــع للحــــــد مــــــن توضــــــیح أهمیــــــة ال  ٢٨

  .المشكالت السلوكیة
          

استضــــافة متخصصــــین فــــي علــــم الــــنفس والصــــحة النفســــیة لعقــــد   ٢٩

  .محاضرات توعویة وٕارشادیة
          

ــــدى   ٣٠ توضــــیح خطــــورة التقلیــــد األعمــــى والتــــأثر باألفكــــار الســــلبیة ل

  .اآلخرین والرفقة السیئة
          

            .اء األمور في مجالس اآلباءالحرص على مشاركة أولی  ٣١

            .االعتزاز بالهویة والوطن والدینترسیخ   ٣٢

اإلرشــاد للتعــاطي بعقالنیــة مــع المجریــات والتحــدیات الراهنــة التــي   ٣٣

  .یشهدها العالم
          

             .تقدیم معلومات ألهالي الطلبة عن مراكز الخدمة المجتمعیة  ٣٤

            .یدة بالطلبةاالهتمام ببناء عالقات وط  ٣٥

            .تزوید الطلبة بمعلومات حول مفهوم المواطنة  ٣٦

            .مشاركة الطلبة في برامج إرشاد جمعي وقائیة متنوعة   ٣٧

التوجیــه للتفاعــل اإلیجـــابي مــع المجتمـــع والمشــاركات االجتماعیـــة   ٣٨

  .والعمل التطوعي
          

            .تالتوجیه للوقایة من أضرار التدخین والمخدرا  ٣٩

            التوجیه لتوظیف وسائل االتصال والتواصل بشكل إیجابي وسلیم  ٤٠

  توضــــــــیح ارتبـــــــــاط أدواره باألخصــــــــائي االجتمـــــــــاعي وأخصـــــــــائي   ٤١

  .التوجیه المهني
          

            .تقدیم نشرات ودوریات تهتم بمجاالت اإلرشاد  ٤٢



١٦٠ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

ب إشـــراك القطاعـــات الصـــحیة والدینیـــة واألمنیـــة فـــي تعزیـــز الجانـــ  ٤٣

  .الوقائي للطلبة بالمدرسة
          

            .غرس االلتزام بالقوانین والتعلیمات المدرسیة  ٤٤

            .توضیح مفهوم اإلدمان وأشكاله وآثاره النفسیة واالجتماعیة  ٤٥

            .تزوید الطلبة بمراجع ومصادر إرشادیة  ٤٦

ــــــــــل   ٤٧   توضــــــــــیح خطــــــــــورة الســــــــــلوكیات المنحرفــــــــــة كالســــــــــرقة والقت

  .عدوانوالعنف وال
          

ربــــط المعلومــــات والنصــــائح التــــي یقــــدمها بإحصــــائیات ودراســــات   ٤٨

  .لتوصیل أعمق للمعلومة
          

توجیـــــه بعـــــض التعلیمـــــات والنصـــــائح اإلرشـــــادیة عبـــــر اإلذاعـــــة   ٤٩

  .المدرسیة أو من خالل حصص جزئیة
          

ــــــــة   ٥٠   توظیــــــــف األنشــــــــطة المدرســــــــیة فــــــــي بــــــــرامج التوعیــــــــة الوقائی

  .یةوالرعایة الطالب
          

  الـمقـــیــاس الـثـانـي: مـقـیـاس األمـن الـفـكـري

  :فيالمناخ النفسي بالمدرسة الدرجة التي یتصف بها 

           .تعزیز الصدق والمصارحة والمكاشفة  ٥١

           .ترسیخ قیم االعتدال والوسطیة وعدم التطرف  ٥٢

           .تعزیز الثقة بالنفس  ٥٣

           .تماء وحب الوطنتعمیق قیم الوالء واالن  ٥٤

           .تنمیة احترام عقائد اآلخرین وروح التسامح وقبول اآلخر  ٥٥

           .تنمیة قیم العدل واحترام القانون  ٥٦

           .تشجیع روح اإلبداع والتجدید وحریة التفكیر  ٥٧

           .المراقبة المسئولة لمصادر المعلومات المتعددة  ٥٨

           .المغرضة والمضللة التوعیة بأخطار األفكار  ٥٩

            .تنمیة االلتزام بالتعالیم الدینیة والقیم والعادات واألعراف الحمیدة  ٦٠

            .التشجیع على االشتراك في المسابقات والقیام باألنشطة الفكریة  ٦١

            .غرس وتعلیم ثقافة العمل التطوعي  ٦٢

            .اهات الطلبةواتجمیول  تشجیع ثقافة الحوار بما یتوافق مع  ٦٣

           .ارسة النظام التسلطي وفرض اآلراءمم  ٦٤



١٦١ 

م ـــرق

  المفردة
  ارةــــــــــــــبــردة / العـــــــــــفـالم

  درجــة االسـتـجـابــة للـمفــردة

  ال تنطبق  قـلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جًدا

           .المبالغة والتهویل في تقدیر األمور  ٦٥

           .تجنب التعامل مع اآلخرین واالنغالق على الذات  ٦٦

           .التسرع في إصدار األحكام  ٦٧

           .التزمت وعدم المسامحة  ٦٨

            .الجمود في األفكار  ٦٩

            .التعامل مع الطلبة حسب سلوكیاتهم  ٧٠

قة للتعلم تفضي للملل  ٧١
ّ
           .خلق بیئة غیر مشو

           .مخالطة رفقاء السوء  ٧٢

           .األفكار السلبیة تجاه الطلبة ذوي السلوكیات الخاطئة  ٧٣

           .مجاملة طالب على حساب طالب آخرین  ٧٤

           .رسةتوفیر الرعایة الصحیة الشاملة بالمد  ٧٥

تـــوفیر خـــدمات مســـاندة كاالستشـــارات النفســـیة واألســـریة والتربویـــة   ٧٦

 .واالجتماعیة
          

           .تضییق الفرص في إظهار المواهب  ٧٧

           .االنزواء وعدم المشاركة المجتمعیة  ٧٨

           .تباعد األدوار بین األسرة والمدرسة   ٧٩

           .تهمیش ثقافة الحوار  ٨٠

           .ي بقضایا المجتمعالالوع  ٨١

           .اإلقرار بمحدودیة فرص العمل في المجتمع  ٨٢

            .الشفقة والحزن من منطلق االستضعاف  ٨٣

            .ممارسة األهواء الشخصیة واآلراء الذاتیة  ٨٤

  

   



١٦٢ 

  )٨ملحق رقم (ال

  لنفسيرات الدور الوقائي لألخصائي اــالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفق

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

 عالیة 1.12 4.04  .االعتزاز بالهویة والوطن والدین ترسیخ 32 1

 عالیة 1.11 4.03 .تثمین قیمة احترام المعلمین وٕادارة المدرسة 27 2

 عالیة  1.95 3.88 .زام بالقوانین والتعلیمات المدرسیةغرس االلت 44 3

 عالیة 1.24 3.73 .المساعدة في كیفیة اتخاذ القرارات بطریقة صحیحة 25 4

 عالیة 1.16 3.71 .االهتمام بمتابعة المشكالت السلوكیة للطلبة 8 5

 عالیة 1.07 3.67 .تعزیز االتجاهات اإلیجابیة لدى الطلبة 2 6

 عالیة 1.21 3.66 .على التفكیر اإلیجابي وتنظیم األفكار التشجیع 21 7

 عالیة 1.17 3.65 .ترسیخ مبدأ اإلحساس بالمسؤولیة 12 8

 عالیة 1.31 3.63 .للوقایة من أضرار التدخین والمخدرات التوجیه 39 9

  لتوظیـــــــف وســـــــائل االتصـــــــال والتواصـــــــل بشـــــــكل  التوجیـــــــه 40 10

  .إیجابي وسلیم

 عالیة 1.23 3.61

 عالیة 1.23 3.57 .تزوید الطلبة بمعلومات حول مفهوم المواطنة 36 11

 عالیة 1.19 3.56 .توجیه الطلبة الستغالل أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة  7 12

توضـــیح أهمیـــة الشـــراكة بـــین المدرســـة والمجتمـــع للحـــد مـــن  28 13

 .المشكالت السلوكیة

 عالیة 1.98 3.55

صــائح اإلرشــادیة عبــر اإلذاعــة توجیــه بعــض التعلیمــات والن 49 14

 .المدرسیة أو من خالل حصص جزئیة

 عالیة 1.28 3.54

المبــادرة فــي تقــدیم االستشــارة النفســیة فــي حــال الحــظ فرطــًا  5 15

 .في سلوك الطلبة السلبي أو اإلیجابي

 عالیة 1.15 3.53

 عالیة 1.23 3.52 .تعزیز مفاهیم األمن والطمأنینة واالستقرار 22 16

ــــــه 38 17 للتفاعــــــل اإلیجــــــابي مــــــع المجتمــــــع والمشــــــاركات  التوجی

 .االجتماعیة والعمل التطوعي

 عالیة 2.35 3.50

 متوسطة 1.25 3.49 .الحرص على مشاركة أولیاء األمور في مجالس اآلباء 31 18

توضــــیح ارتبــــاط أدواره باألخصــــائي االجتمــــاعي وأخصــــائي  41 19

 .التوجیه المهني

 متوسطة 1.24 3.43

 متوسطة 1.27 3.41 .تعزیز مبدأ المراقبة الذاتیة لسلوكیاتي 19 20



١٦٣ 

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

توضیح خطورة التقلید األعمى والتأثر باألفكـار السـلبیة لـدى  30 21

 .اآلخرین والرفقة السیئة

 متوسطة 1.32 3.41

 متوسطة 1.21 3.40 .توعیة الطلبة بأسالیب االستذكار الجید 9 22

 متوسطة 1.13 3.38 .بةتعزیز ثقافة الحوار لدى الطل 6 23

 متوسطة 1.22 3.36 .توضیح أثر انعكاس البرامج اإلعالمیة على شخصیتي 26 24

المسـاعدة فـي تحدیـد مشــكالت الطلبـة بدقـة واختیـار الحلــول  18 25

 .المناسبة

 متوسطة 1.23 3.35

توضیح خطورة السلوكیات المنحرفة كالسرقة والقتـل والعنـف  47 26

 .والعدوان

 متوسطة 1.33 3.35

 متوسطة 1.24 3.34 .التشجیع على ممارسة حریة الرأي والنقد البناء 20 27

 متوسطة 1.26 3.31 .االهتمام ببناء عالقات وطیدة بالطلبة 35 28

ــــة الوقائیــــة  50 29 ــــي بــــرامج التوعی ــــف األنشــــطة المدرســــیة ف توظی

 .والرعایة الطالبیة

 متوسطة 1.29 3.31

 متوسطة 1.29 3.30 .ن وأشكاله وآثاره النفسیة واالجتماعیةتوضیح مفهوم اإلدما 45 30

االهتمـــام بـــالتعرف علـــى أوضـــاع الطلبـــة الصـــحیة والنفســـیة  3 31

 .والتحصیلیة قبیل أو بدایة العام الدراسي

 متوسطة 1.18 3.29

ــــة واألمنیــــة 43 32 ــــز  إشــــراك القطاعــــات الصــــحیة والدینی ــــي تعزی ف

 .الجانب الوقائي للطلبة بالمدرسة

 متوسطة 1.26 3.28

اإلرشــاد لتجنــب المــؤثرات الفكریــة الضــارة كأفكــار االنتحــار  4 33

 .والعزلة واإلرهاب

 متوسطة 1.36 3.26

اإلرشـاد للتعـاطي بعقالنیـة مـع المجریـات والتحـدیات الراهنـة  33 34

 .التي یشهدها العالم

 متوسطة 1.17 3.26

 متوسطة 1.08 3.25  .رها المتاحةتوضیح الخدمات النفسیة التي یقدمها ومصاد 1 35

ــــــط المعلومــــــات والنصــــــائح التــــــي یقــــــدمها بإحصــــــائیات  48 36 رب

  .ودراسات لتوصیل أعمق للمعلومة

 متوسطة 1.26 3.23

 متوسطة 1.27 3.22 .تقدیم نشرات ودوریات تهتم بمجاالت اإلرشاد 42 37

ــادة شــعور الطلبــة بالرضــا عــن الجلســات اإلرشــادیة التــي  13 38 زی

 .مها بالمدرسةیقد

 متوسطة 1.26 3.19

 متوسطة 1.20 3.18 توضیح العالقة بین أفكار الطلبة الغیر منطقیة ومشكالتهم 16 39



١٦٤ 

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

ــــــة بالمهــــــارات األساســــــیة لالنســــــجام والرضــــــا  17 40 ــــــد الطلب   تزوی

  .عن الذات

 متوسطة 1.20 3.16

 متوسطة 1.29 3.14 .تزوید الطلبة بمراجع ومصادر إرشادیة 46 41

ومواجهـة الضـغوطات النفسـیة  اإلرشاد لبرامج وقائیة لتجنـب 15 42

 .والمشكالت السلوكیة

 متوسطة 1.18 3.11

تقــــــدیم معلومــــــات ألهــــــالي الطلبــــــة عــــــن مراكــــــز الخدمــــــة  34 43

 .المجتمعیة

 متوسطة 1.28 3.10

 متوسطة 1.22 3.09 .مشاركة الطلبة في برامج إرشاد جمعي وقائیة متنوعة 37 44

ـــــى األحـــــداث باســـــتخدام العقـــــل توضـــــی 11 45 ـــــة الحكـــــم عل ح كیفی

 .والعاطفة معًا بحیث ال یؤثر أحدهما في الحكم

 متوسطة 1.23 3.06

تطبیق اختبارات ومقاییس خاصـة باإلرشـاد النفسـي كـالمیول  23 46

  .والرغبات والحاجات

 متوسطة 1.27 3.04

تقــــــــدیم شــــــــرح واٍف حــــــــول مفــــــــاهیم ومصــــــــطلحات القلــــــــق  14 47

 .لنفسي والكبت واالكتئابواالضطراب ا

 متوسطة 1.25 3.03

 متوسطة 1.16 3.01 .التوجیه لالكتشاف والفضول واالستطالع في حدود معینة 10 48

استضافة متخصصین في علم النفس والصحة النفسیة لعقـد  29 49

 .محاضرات توعویة وٕارشادیة

 متوسطة 1.38 2.90

ــــة بأهمیــــة صــــندوق االستشــــارات الن 24 50 فســــیة بالمدرســــة التوعی

  .وتفعیله

 متوسطة 1.33 2.83

 متوسطة 0.69  3.38  امــــــعــوى الــــــــــتـالمس

  

   



١٦٥ 

  )٩ملحق رقم (ال

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة للوقایة النفسیة

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

  عالیة 1.24 3.73 .المساعدة في كیفیة اتخاذ القرارات بطریقة صحیحة 25 1

 عالیة 1.16 3.71 .االهتمام بمتابعة المشكالت السلوكیة للطلبة 8 2

 عالیة 1.07 3.67  .تعزیز االتجاهات اإلیجابیة لدى الطلبة 2  3

 عالیة 1.21 3.66 .إلیجابي وتنظیم األفكارالتشجیع على التفكیر ا 21  4

 عالیة 1.17 3.65 .ترسیخ مبدأ اإلحساس بالمسؤولیة 12 5

 عالیة 1.19 3.56 .توجیه الطلبة الستغالل أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة 7 6

المبــادرة فــي تقــدیم االستشــارة النفســیة فــي حــال الحــظ فرطــًا  5 7

 .في سلوك الطلبة السلبي أو اإلیجابي

 عالیة 1.15 3.53

 عالیة 1.23 3.52 .تعزیز مفاهیم األمن والطمأنینة واالستقرار 22 8

 متوسطة 1.27 3.41 .تعزیز مبدأ المراقبة الذاتیة لسلوكیاتي 19  9

 متوسطة 1.21 3.40 .توعیة الطلبة بأسالیب االستذكار الجید 9 10

 ةمتوسط 1.13 3.38 .تعزیز ثقافة الحوار لدى الطلبة 6 11

ــــــار  18 12   المســــــاعدة فــــــي تحدیــــــد مشــــــكالت الطلبــــــة بدقــــــة واختی

  .الحلول المناسبة

 متوسطة 1.23 3.35

 متوسطة 1.24 3.34 .التشجیع على ممارسة حریة الرأي والنقد البناء 20 13

االهتمـــام بـــالتعرف علـــى أوضـــاع الطلبـــة الصـــحیة والنفســـیة  3 14

 .والتحصیلیة قبیل أو بدایة العام الدراسي

 متوسطة 1.18 3.29

اإلرشــاد لتجنــب المــؤثرات الفكریــة الضــارة كأفكــار االنتحــار  4 15

 .والعزلة واإلرهاب

 متوسطة 1.36 3.26

 متوسطة 1.08 3.25  .توضیح الخدمات النفسیة التي یقدمها ومصادرها المتاحة 1 16

ــادة شــعور الطلبــة بالرضــا عــن الجلســات اإلرشــادیة التــي  13 17 زی

 .سةیقدمها بالمدر 

 متوسطة 1.26 3.19

ـــــــة الغیـــــــر منطقیـــــــة  16 18 ـــــــین أفكـــــــار الطلب توضـــــــیح العالقـــــــة ب

  .ومشكالتهم

 متوسطة 1.20 3.18

ــــــة بالمهــــــارات األساســــــیة لالنســــــجام والرضــــــا  17 19 ــــــد الطلب   تزوی

 .عن الذات

 متوسطة 1.20 3.16



١٦٦ 

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 لحسابيا

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

اإلرشاد لبرامج وقائیة لتجنـب ومواجهـة الضـغوطات النفسـیة  15 20

 .لوكیةوالمشكالت الس

 متوسطة 1.18 3.11

ـــــى األحـــــداث باســـــتخدام العقـــــل  11 21 ـــــة الحكـــــم عل توضـــــیح كیفی

 .والعاطفة معًا بحیث ال یؤثر أحدهما في الحكم

 متوسطة 1.23 3.06

تطبیق اختبارات ومقاییس خاصـة باإلرشـاد النفسـي كـالمیول  23 22

  .والرغبات والحاجات

 متوسطة 1.27 3.04

ل مفــــــــاهیم ومصــــــــطلحات القلــــــــق تقــــــــدیم شــــــــرح واٍف حــــــــو  14 23

 .واالضطراب النفسي والكبت واالكتئاب

 متوسطة 1.25 3.03

 متوسطة 1.16 3.01  .التوجیه لالكتشاف والفضول واالستطالع في حدود معینة 10 24

ــــة بأهمیــــة صــــندوق االستشــــارات النفســــیة بالمدرســــة  24 25 التوعی

  .وتفعیله

 متوسطة 1.33 2.83

 متوسطة  0.71 3.33  امــــــعــوى الــــــــــتـالمس

  

   



١٦٧ 

  )١٠( ملحق رقمال

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات العینة للوقایة االجتماعیة

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

 عالیة 1.12 4.04  .الهویة والوطن والدینترسیخ االعتزاز ب 32 1

 عالیة 1.11 3 .تثمین قیمة احترام المعلمین وٕادارة المدرسة 27 2

 عالیة 1.95 3.88 .غرس االلتزام بالقوانین والتعلیمات المدرسیة 44 3

 عالیة 1.31 3.63 .التوجیه للوقایة من أضرار التدخین والمخدرات 39 4

  ئل االتصـــــــال والتواصـــــــل بشـــــــكل التوجیـــــــه لتوظیـــــــف وســـــــا 40 5

 .إیجابي وسلیم

 عالیة 1.23 3.61

 عالیة 1.23 3.57 .تزوید الطلبة بمعلومات حول مفهوم المواطنة 36 6

توضـــیح أهمیـــة الشـــراكة بـــین المدرســـة والمجتمـــع للحـــد مـــن  28 7

 .المشكالت السلوكیة

 عالیة 1.98 3.55

بــر اإلذاعــة توجیــه بعــض التعلیمــات والنصــائح اإلرشــادیة ع 49 8

 .المدرسیة أو من خالل حصص جزئیة

 عالیة 1.28 3.54

ــــــه للتفاعــــــل اإلیجــــــابي مــــــع المجتمــــــع والمشــــــاركات  38 9 التوجی

 .االجتماعیة والعمل التطوعي

 عالیة 2.35 3.50

 متوسطة 1.25 3.49 .الحرص على مشاركة أولیاء األمور في مجالس اآلباء 31 10

خصــــائي االجتمــــاعي وأخصــــائي توضــــیح ارتبــــاط أدواره باأل 41 11

 .التوجیه المهني

 متوسطة 1.24 3.43

توضیح خطورة التقلید األعمى والتأثر باألفكـار السـلبیة لـدى  30 12

 .اآلخرین والرفقة السیئة

 متوسطة 1.32 3.41

 متوسطة 1.22 3.36 .توضیح أثر انعكاس البرامج اإلعالمیة على شخصیتي 26 13

ــــــل توضــــــیح خطــــــورة الســــــل 47 14   وكیات المنحرفــــــة كالســــــرقة والقت

 .والعنف والعدوان

 متوسطة 1.33 3.35

 متوسطة 1.26 3.31 .االهتمام ببناء عالقات وطیدة بالطلبة 35 15

ــــة الوقائیــــة  50 16 ــــي بــــرامج التوعی ــــف األنشــــطة المدرســــیة ف توظی

  .والرعایة الطالبیة

 متوسطة 1.29 3.31

 متوسطة 1.29 3.30 .اره النفسیة واالجتماعیةتوضیح مفهوم اإلدمان وأشكاله وآث 45 17



١٦٨ 

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

درجة 

 التحقق

ــــز  43 18 ــــي تعزی ــــة واألمنیــــة ف إشــــراك القطاعــــات الصــــحیة والدینی

 .الجانب الوقائي للطلبة بالمدرسة

 متوسطة 1.26 3.28

اإلرشـاد للتعـاطي بعقالنیـة مـع المجریـات والتحـدیات الراهنـة  33 19

 .التي یشهدها العالم

 متوسطة 1.17 3.26

ــــــط 48 20 المعلومــــــات والنصــــــائح التــــــي یقــــــدمها بإحصــــــائیات  رب

  .ودراسات لتوصیل أعمق للمعلومة

 متوسطة 1.26 3.23

 متوسطة 1.27 3.22 .تقدیم نشرات ودوریات تهتم بمجاالت اإلرشاد 42 21

 متوسطة 1.29 3.14 .تزوید الطلبة بمراجع ومصادر إرشادیة 46 22

كــــــز الخدمــــــة تقــــــدیم معلومــــــات ألهــــــالي الطلبــــــة عــــــن مرا 34 23

 .المجتمعیة

 متوسطة 1.28 3.10

 متوسطة 1.22 3.09 .مشاركة الطلبة في برامج إرشاد جمعي وقائیة متنوعة 37 24

استضافة متخصصین في علم النفس والصحة النفسیة لعقـد  29 25

  .محاضرات توعویة وٕارشادیة

 متوسطة 1.38 2.90

 سطةمتو  0.78  3.42  امــــــعــوى الــــــــــتـالمس
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