


  )u(اإلرشاد في فكر اإلمام علي 
  دراسة تحلیلیة لنھج البالغة

  
  
  
  

  أطروحة مقدمة الى
  مجلس كلیة التربیة في الجامعة المستنصریة

  وھي جزء من متطلبات نیل شھادة دكتوراه فلسفة 
  في األرشاد النفسي والتوجیھ التربوي 

  
  من 

  نھایة جبر خلف المحمداوي
  

  اشراف
  

  ستاذ مساعد دكتورأ                                      دكتور ستاذأ                
   طالب عوید نایف             محمود كاظم محمود التمیمي            

  ثانيالمشرف ال                            األول          مشرفال        
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ب  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

َوقـَالَ الَِّذي آََمَن يـَا قَْوِم اتَّبُِعوِن  ((
  ))أَْهِدُكْم َسبِيلَ الرََّشادِ 

                                
  صدق اهللا العظيم                                    

   ٣٨أآلية    ة غافرمن سور                                                
   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
إِنََّما َولِيُُّكُم اللَُّه َورَُسوُلُه وَالَِّذيَن آََمُنوا  ((

الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصََّالَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة  
                                      ))َوُهْم رَاِكُعونَ 

  
  صدق اهللا العظيم                                            

   ٥٥من سورة المائدة اآلية                                         



ج  

  إقرار المشرفین
اإلرشاد في فكـر اإلمـام ((أشهد أن إعداد هذه األطروحة الموسومة بــ   
نهایــة (التــي قــدمتها الطالبــة  ))ة لــنهج البالغــة یــدراســة تحلیل )u(علــي 

الجامعة المستنصـریة / إشرافي في كلیة التربیة ، قد جرى تحت  )جبر خلف
، وهــي جـــزء مـــن متطلبــات نیـــل شـــهادة دكتـــوراه فلســفة فـــي اإلرشـــاد النفســـي 

  )إرشاد النفسي ( والتوجیه التربوي 
  
  

                                         
  أستاذ دكتور                              أستاذ مساعد دكتور               

  محمود كاظم محمود التمیمي                      طالب عوید نایف     
  المشرف األول                               المشرف الثاني        
          /   /٢٠١١/   /                                 ٢٠١١             

  
  

  لمناقشة بناءًا على التوصیات المتوافرة أرشح هذه األطروحة ل
  

  أستاذ مساعد دكتور                                                
  نبیل عبد الغفور عبد المجید               

  رئیس قسم اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي          
                                         /     /٢٠١١   

  
  



د  

  
  إقرار الخبیر اللغوي 

  
رشـــاد فـــي فكـــر اإل (((قـــرأت هـــذه األطروحـــة الموســـومة بــــ  أشـــهد أنـــي  

المقدمــة مــن الطالبــة   ))ة لــنهج البالغــة یــدراســة تحلیل )u(اإلمــام علــي 
لى كلیة التربیة في الجامعة المستنصریة وهي جـزء مـن إ) نهایة جبر خلف(

رشـــاد النفســـي والتوجیـــه التربـــوي دكتـــوراه فلســـفة فـــي اإل شـــهادةمتطلبــات نیـــل 
  .ووجدتها صالحة من الناحیة اللغویة) سيإرشاد نف(
  
   
  

 : التوقیع           

  حقي إسماعیل الجبوري.د.أ: االسم                                      
  : التاریخ            
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ه  

  إقرار لجنة مناقشة
(( طلعنا على األطروحة الموسومة بــ إأعضاء لجنة التقویم والمناقشة ، قد  نحننشهد 

وقــد ناقشــنا  )) دراســة تحلیلیــة لــنهج البالغــة ) u(رشــاد فــي فكــر اإلمــام علــي إل ا
مـا لـه عالقـة بهـا ونعتقـد أنهـا جـدیرة  فـي محتویاتهـا ، وفـي )نهایة جبر خلـف(الطالبـة 

رشــاد النفســي والتوجیـــه لنیــل شــهادة دكتــوراه فلســفة فــي اإل(         ) بــالقبول بتقــدیر 
  ) . رشاد نفسي إ( التربوي 

                                     
  :  التوقیع :                              التوقیع :                                   التوقیع       

  عالء الدین جمیل .د.م.أ           سمیرة موسى البدري.د.أ             خلیل ابراهیم رسول. د.أ
  عضواً                                عضواً                                           ◌ً رئیسا        

               ٢٠١١/   /   : التاریخ              ٢٠١١/   /   : التاریخ              ٢٠١١/   /    :التاریخ       
  
  

  :التوقیع   :                                             التوقیع                  
  عالهن محمد علي . د.م.أ                                   عباس رمضان رمح.د.م.أ         

  عضواً                                                عضوًا                  
    ٢٠١١/  /    : التاریخ                                  ٢٠١١/   /   : التاریخ           

  
  

  :التوقیع :                                                التوقیع                   
  طالب عوید نایف. د.م.محمود كاظم محمود                                 أ. د. أ              

  اً ثانی ◌ً عضوًا ومشرفا                                      اوالً  ◌ً عضوًا ومشرفا                 
      ٢٠١١/   /    :التاریخ                                    ٢٠١١/   /   : التاریخ               

  
  الجامعة المستنصریة / مجلس كلیة التربیة  مصادقة

  : التوقیع                                                                 
  صباح عبود عاتي. د.م.أ: سم اال                                 

   المستنصریة الجامعة –عمید كلیة التربیة                                                     
                                  ٢٠١١/   /    :التاریخ                            
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  هداءاإل
  ومجد االستشهاد إلى طهر المیالد

  سیدي ؛ أبي الحسن  
  أنت الذي ملكت مقالید العلوم ؛ طارفها ، وتلیدها 

  فأضحت علومك ومعارفك على أكف المجد مرفوعة 
  وصارت المعضالت أمام جواهر معادنك راكعة 

  فلبى الصحابة إلى عجائب أحكامك والكل یشیر   
  ناِد علیًا مظهر العجائب

  سیدي أمیر المؤمنین 
منك  ًراجیة. جهدي المتواضع هذا أمام دوحة فضلك ، وٕاحسانك  أضع

  القبول 
  

 نهایة 
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الحمــدهللا العلــي القــدیر الــذي انعــم علــي ووفقنــي فــي انجــاز هــذه االطروحــة والشــكر هللا  

والصــالة ... الــذي اخــذ بیــدي واوصــلني الــى مــا وصــلت الیــه بفضــله ســبحانه وتعــالى
  .االنبیاء محمد صلى اهللا علیه وآله وسلم ، أما بعدوالسالم على خاتم 

وان كلمـــة الشـــكر قـــد ... فحـــین ینـــال المـــرء االحســـان فـــال بـــد مـــن االعتـــراف بالجمیـــل 
تكــــون قاصــــره عــــن الوفــــاء بحــــق مــــن قــــدم إلــــي یــــد العــــون والمســــاعدة وفــــي مقــــدمتهم 

ة ومـا الفاضالن أستاذ دكتور محمود كاظم محمود المشرف االول لمـا اعطـاني مـن ثقـ
اإلرشـادات والتوجیهـات القیمـة ومـا حابـاني بـه مـن سـعة الصـدر وخلـق مـن غمرني بـه 

رفیـــع  وأســـتاذ مســـاعد دكتـــور طالـــب عویـــد المشـــرف الثـــاني ریـــئس قســـم اللغـــة العربیـــة 
  .الذي احاطني بالعون والرعایة والتوجیة الدائم وتذلیل الصعاب

فالیهمــا .. رســاء دعــائم البحــث إ فكــان لحســن اشــرافهما وســداد رأیهمــا األثــر الكبیــر فــي
  .اقدم خالص شكري وتقدیري

ویطیـــب لـــي أن أتقـــدم بفـــائق الشـــكر والتقـــدیر لـــرئیس قســـم االرشـــاد النفســـي والتوجیـــه 
التربوي دكتور نبیل عبد الغفور عبد المجید الذي كـان بحـق خیـر معـین ومرشـد ومعلـم 

  .خالل مدة دراستي 
الحلقـــــة (لألســـــاتذة األفاضـــــل أعضـــــاء لجنـــــة وأشـــــكر الجهـــــود العلمیـــــة واآلراء الســـــدیدة

الــذین ســاهموا فــي بلــورة خطــة هــذا البحــث والســادة الخبــراء المحكمــین علــى ) الدراســیة
تصــدیق فقــرات التصــنیف لمــا بــذلوه مــن مســاعدة علمیــة كمــا یســرني أن أتقــدم بالشــكر 

امعتي والتقــدیر إلــى جمیــع العــاملین فــي مكتبــات ؛ التربیــة ، واآلداب ، والمركزیــة ، بجــ
) علیهمـا السـالم(المستنصریة ، وبغداد ومكتبة الجوادین في ضریح اإلمامین الكاظمین

) عمـاد(والشـیخ ) افـراح(لمساعدتهم وحسن تجـاوبهم معـي اثنـاء البحـث وبخاصـة السـت
  .مسؤول مكتبة الجوادین )ایاد(واستاذ 



ح  

كتــور وشــكري وتقــدیري الــى كــل مــن قــدم إلــي المســاعدة واخــص بالــذكر مــنهم أســتاذ د
خلیـــل إبـــراهیم رســـول وأســـتاذ دكتـــور كـــاطع جـــاراهللا وأســـتاذ دكتـــور قبیـــل كـــودي حســـین 
ودكتــور عبــد الحســین إرزوقــي وزمیلــي ســید محمــد ماجــد الــدفاعي وســید هاشــم فرحــان 
والــى عــائلتي العزیــزة ، اقــدم كــل حبــي وشــكري وعرفــاني لمــا وفرتــه مــن اســباب النجــاح 

  .عبد األمیر جبر والى زوجي رائد في دراستي وباألخص اخي العزیز مهندس 
واتقـــدم بخـــالص شـــكري وامتنـــاني إلـــى كـــل مـــن ســـاعدني فـــي انجـــاز هـــذا البحـــث وفـــي 

ل ان یجــزي الجمیـع جــزاء خیــرا انــه اســأواهللا ...تحقیـق طمــوحي ولــم یســع المجـال لــذكره
  سمیع مجیب

  ومن اهللا العون والتوفیق
  
  الباحثة 
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  )u(م علي رشاد في فكر اإلمااإل
  ة لنھج البالغةیدراسة تحلیل

  
  

  أطروحة مقدمة الىمستخلص 
مجلس كلیة التربیة في الجامعة المستنصریة وھي جزء من 

دكتوراه فلسفة في األرشاد النفسي  شھادةمتطلبات نیل 
  والتوجیھ التربوي

  
  من 

  نھایة جبر خلف المحمداوي
  

  اشراف
  دكتور مساعد ستاذأ            ستاذ دكتور                             أ          
  نایف طالب عوید                      التمیمي حمود كاظم محمودم

  المشرف األول                                   المشرف الثاني     
  
  
  
  
  

 م٢٠١١    هـ                                                 ١٤٣٢
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  مستخلص البحث

ان البحـــث فـــي المـــوروث الحضـــاري لمجتمعنـــا العربـــي كونـــه هـــدفا اساســـا مـــن اهـــداف 
اإلرشـــــاد النفســـــي لتأكیـــــد المفهـــــوم االیجـــــابي للـــــذات وتعزیـــــزه وٕابـــــراز معیاریـــــة ســـــمات 
الشخصیة السویة لیس على مستوى الفرد أو األفراد فحسب بـل علـى مسـتوى المجتمـع 

عــام فتــراث أي امــة وثقافتهــا كانــت اهــم محــددات الســمات العامــة  العربـي المســلم بنحــو
التي یمایز تلك االمة عن غیرها ومن دونها تصبح تلـك الـذات وهـذه الشخصـیة مائعـة 
فاقــدة للهویــة ســهلة االختــراق وعلــى الــرغم مــن ادعــاء الغــرب ان االرشــاد النفســي مــن 

فضـــل الســـبق علـــى حضـــارة  منجزاتـــه اال ان لهـــذه العملیـــة اصـــولها اســـالمیة فاالســـالم
عبـــارة عـــن :الغـــرب فـــي هـــذا المضـــمار ایضـــا فـــاذا كانـــت عملیـــة االرشـــاد فـــي جوهرهـــا

مســاعدة الفــرد عــن طریــق اســداء النصــیحة وتقــدیم المشــورة فلقــد قــام اســالمنا الحنیــف 
الـى القـول إن ) النصـیحة(على اساس من العدید من المبادئ االنسانیة من بینها مبـدأ 

إنـه  ًومـازال حیـا ًإسـالمیا شـامال ًفكـرا) u(ویعد فكر اإلمام علـي .  )الدین النصیحة(
 ًأنه نتاج لغة قویـة قائمـة ودیـن قـیم مـازال قـادرا. إنتاج ثقافة حیة مستمرة منتجة ومؤثرة

على ان یؤدي الـى إنتـاج فكـري وعلمـي وفنـي متزایـد ومتنـوع باسـتمرار لـذلك فـإن الفـرد 
اكثــر مــن احتیاجــه ألي شــئ آخــر فــي الحیــاة  یحتــاج الــى اإلرشــاد فــي منظــور اســالمي

واإلرشـــاد النفســـي فـــي هـــذا المنظـــور یمثـــل فـــي زیـــادة الوضـــوح والبیـــان لـــنهج الطریـــق 
  .الموصل الى الحق والرشد 

  :واستهدف البحث الحالي 

تعـــّرف اإلرشـــاد الـــوارد فـــي الرســـائل والخطـــب والمـــواعظ الصـــادرة عـــن اإلمـــام علــــي (
)u (في كتاب نهج البالغة.(  

تحقیقــــا لهــــدف البحــــث تطلــــب اســــتخدام مــــنهج تحلیــــل المحتــــوى وذلــــك بالقیــــام ببنــــاء و 
. تصنیف قبلي ، بعـد جمـع البیانـات مـن األدبیـات ، واالطـالع علـى الدراسـات السـابقة

ثــم عــرض التصــنیف علــى مجموعــة مــن الخبــراء والتوصــل فــي النهایــة الــى التصــنیف 
واختیـرت عینـة البحـث . اة للبحـث فقـرة أد) ٤٣(الذي اشتمل على ستة مجاالت بواقـع 



ك  

مــن مجمــوع الموضــوعات %  ٧٥باســتخدام جــداول األرقــام العشــوائیة بنســبة  ًعشــوائیا
وبـذلك بلـغ . مواضـیع مـن كتـاب نهـج البالغـة) ٨٠٩(الصالحة للتحلیل والبـالغ عـددها 

وقـد عـد . صـفحة) ٢٤٧(مواضـیع تكـّون ) ٦٠٧(عدد الموضوعات الخاضعة للتحلیل 
) الثیمـــة ( وحـــدة ألختیـــار العینـــة حیـــث یكمـــل المعنـــى للفكـــرة ، والفكـــرة ) الموضـــوع ( 

وحدة للتحلیل ، والنسبة المؤیة لحساب تكـرارات المجـاالت المسـتخرجة مـن كتـاب نهـج 
ألسـتخراج معامـل ) Holsti(البالغة من المجمـوع الكلـي ، واعتمـدت معادلـة هولسـتي 

ت بـــین الباحثـــة ونفســـها عبـــر الـــزمن األتفـــاق إذ بلغـــت معامـــل االتفـــاق الســـتخراج الثبـــا
فـــــي تســـــمیة الفكـــــر ، وبلغـــــت معامـــــل االتفـــــاق بـــــین محـــــاولتي  )٠.٩٢(، و  )٠.٩٨(

في تسمیة الفكـر ، بینمـا  )٠.٨٠(في تحدید الفكر ، و )٠.٩٢(الباحثة والمحلل األول 
فــــي تحدیــــد الفكــــر ، و  )٠.٩٠(بلغــــت معامــــل االتفــــاق بــــین الباحثــــة والمحلــــل الثــــاني 

  .تسمیة الفكر  في )٠.٨١(

  -:وتوصلت الباحثة إلى النتائج اآلتي نصها 

مـــن خـــالل ترتیـــب المجـــاالت التـــي ظهـــرت نتیجـــة التحلیـــل تنازلیـــًا حســـب تكراراتهـــا تـــم 
فكرة موزعة على سبعة مجاالت رئیسـة وهـي مجـال المتنوعـة ) ٤٠٥٣(الحصول على 

وحصـــل  ونـــال المرتبـــة األولـــى% ٢٧.٤٣ونســـبة ) ١١١٢(الـــذي حصـــل علـــى تكـــرار 
ونـال المرتبـة الثانیـة % ٢٥.٦٨ونسـبة ) ١٠٤١(مجال اإلرشاد الشخصي علـى تكـرار 

ونــــال % ١٦.٢٣ونســــبة ) ٦٥٨(، وحصــــل مجــــال اإلرشــــاد االجتمــــاعي علــــى تكــــرار 
% ١٣.٢٠ونسـبة ) ٥٣٥(المرتبة الثالثة ، وحصل مجال اإلرشاد التربـوي علـى تكـرار 

ونســـبة ) ٤١٣(المهنـــي علـــى تكـــرار ونـــال المرتبـــة الرابعـــة  ، وحصـــل مجـــال اإلرشـــاد 
) ١٦١(وحصــــل اإلرشــــاد األســــري علــــى تكــــرار  ونــــال المرتبــــة الخامســــة ،% ١٠.١٨
) ١٣٣(وحصل اإلرشاد الزواجي على تكـرار  ونال المرتبة السادسة ،% ٣.٩٧ونسبة 
  .ونال المرتبة السابعة % ٣.٢٨ونسبة 

  المقترحات وفي ضوء النتائج توصلت الباحثة الى مجموعة من التوصیات و 
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م  

  ٣٥- ٢٣  وعلمه  )u(مام علي سیرة اإل: المبحث األول 
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ن  
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س  

  الجداولثبت 

  الصفحة  العنوان  رقم الجدول
  ٧٠  عینة من الموضوعاتمصادر البیانات ونسبة ال  ١
  ٨٣  معامالت االتفاق على تحدید الفكر وتصنیفها  ٢
تسلسل الفكر التي یتضمنها كتاب نهج البالغة   ٣
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٩٦  
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٩٧  
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  وترتیبها 

٩٩  
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١٠٠  
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ع  
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ف  
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٢ التعریف بالبحث ..... الفصل األول 

  :مشكلة البحث 

ان التــراث الفكــري یكــون اهــم مقومــات المجتمــع واهــم ابعــاده كمــا انــه الــركن االســاس لكــل 
لحضــــاریة لهــــذا تربویــــة للمجتمــــع واهــــم المعطیــــات الفكریــــة والثقافیــــة وا ةواســــتراتیجی ةفلســــف

تكـــون التربیـــة قـــادرة علـــى تلبیـــة رغبـــات ل هتمـــامان یؤخـــذ هـــذا البعـــد باال مـــن المجتمـــع والبـــد
ــه ــدین،(المجتمــع وتطلعات واالرشــاد النفســي الــذي هــو مجــال هــذا ) ٤٠٠،ص١٩٨٥شــمس ال

البحـــث الیخـــرج مـــن اساســـیات هـــذه الحقیقـــة ولـــوال غیـــاب التقـــدیر االیجـــابي للـــذات وانعـــدام 
ضــحة للهویــة العربیــة االســالمیة التــي تخلــق االعتــزاز بــالنفس وتجدیــد الثوابــت المعــاییر الوا

القیمة لعالقة االنسان بربه وبنفسه وبأمتـه وبـاالخرین لمـا وجـدت هـذه االمـراض االجتماعیـة 
  ).١٧،ص١٩٨٦النعمه،(والنفسیة في اوساط مجتمعنا

ربلتــه غعلــى  ةالقـدر صـحیح ومــن ثــم  نحــونزال فــي مرحلـة الضــعف عــن تمثـل تراثنــا بمــا اننـا
ه یـالتي انتجتـه والقـدرة علـى انتـاج فكـري معاصـر یواز  ةمن العقلیة المنهجی ةوفحصه واالفاد

علــى  ةمــن غیــر ان تكــون لــه القــدر  ةكمــا ان هنــاك مــن یقــف امــام التــراث للتبــرك والمفــاخر 
الت العصر، ینتج تراثًا معاصرًا قادرًا على قراءة مشكلالى الینابیع التي استمد منها،  ةالعود

  ).٢٠،ص١٩٩٢عبید،(وتقدیم الحلول الموضوعیة الموافقة لحركة الحیاة

تفـــاقم  إلـــى أدى اإلســـالمیةالعربیـــة  لألمـــةضـــعف االهتمـــام بـــالتراث الحضـــاري والفكـــري  إن
 أهــلوتــراث  ألفكــاربا اهتمــامهموتمثــل ذلــك فــي ضــعف  ةالمعاصــر  أجیالنــافــي تربیــة  األزمــة

واهمیته في بناء شخصیة االمـة وابـراز هویتهـا الثقافیـة  )له وسلمصلى اهللا علیه وآ(بیت الرسول
یها الــى تیــارات فكریــة متعــددة وانســالخها عــن هویتهــا ظالممیــزة ممــا ادى الــى تشــتتها وتشــ

  ).٢٥١،ص١٩٨٠نشابه،(االصل واتباعها اسالیب الفكر التربوي الوافد

الســـالمي بطریقـــة ان مشـــكلة كثیـــر مـــن المســـلمین تكمـــن فـــي عـــدم فهـــم مقاصـــد المـــنهج ا
فهــم  فــيصــحیحة ومتكاملــة ممــا ادى الــى غیــاب حقــائق كثیــرة ومهمــة مــن االذهــان تســاعد 

ـــة  فـــي الـــتمكن مـــن ارشـــادها ومســـاعدتها، نتیجـــةالـــنفس البشـــریة وبال ـــق بالمعـــاني الكلی التخل
حقــائق لبتقــدیم رؤیــة شــاملة  ة وذلــكمعینــ ةكلیــة ایمانیــ ةوالغایــات النهائیــة مــن خــالل منهجیــ

  .لوصول الى الهدف االسمى من الوجود االنساني في هذه الحیاةلن والكون والحیاة االنسا



٣ التعریف بالبحث ..... الفصل األول 

ولذلك یحتاج الفرد الـى االرشـاد النفسـي مـن منظـور اسـالمي اكثـر مـن احتیاجـه الي شـيء 
اخــر فــي الحیــاة واالرشــاد النفســي فــي هــذا المنظــور یمثــل فــي زیــادة الوضــوح والبیــان لــنهج 

لرشـد هـو مصـادفة الحـق حـین سـلوك الطریـق الـى معرفتـه ثـم الطریق الموصل الى الحق وا
نصـل الـى مــا قیـل لنـا وكــل  -كمـا امرنــا  -فعنــدما نعمـل  ، مـرهالعـرفهم بـه بعــد ان امتثلـوا 
  ).٧٤ص،١٩٩٨،ابو خلیل(منا یقف عند علمه ورغبته

الـدلیل من العلوم التربویة التي تتجلى فیها مظـاهر التبعیـة والتقلیـد مجـال التوجیـه واالرشـاد و 
ـــ ـــه واالرشـــاد المتداول ـــه كتـــب التوجی ـــك مـــا تزخـــر ب ـــى ذل ـــین  ةعل الجامعـــات العربیـــة  طلبـــةب

التوجیــه واالرشــاد فــي مــدارس التعلــیم العــام  اتللقیــام بمهامــ یعــدونخاصــة مــن باالســالمیة و 
واجتماعیــة حدیثــة یقــول عنهــا محــروس  ةمــن نظریــات نفســی ةمــن مفــاهیم واتجاهــات مســتمد

ستند في منطلقاته الى فلسفات وضعیة او افكـار روائیـة تبناهـا االدب ان بعضها ی( شناوي 
االغریقــي ونســج حولهــا المنظــرون نظریــات فــي الــنفس وفــي معالجــة مــا یعتــري هــذه الــنفس 

وقد نقل كثیر منها الى عالمنا االسالمي العربي ووجدت صدى في ...البشریة من مشكالت
ون نقد والتفات الى مـا تحویـه مـن جوانـب التتفـق د من نفوس ناقلیها فراحوا یلقنوها لطالبهم

مــع الـــدین او الخلــق او مـــع التكـــوین الحضــاري لمجتمعنـــا الــذي قـــام علـــى نســیج قـــوي مـــن 
  ).١٦١،ص١٩٩٠الشناوي،(المنهج االسالمي

فساهموا بذلك في تكریس هذه التبعیـة وتحـول عالمنـا االسـالمي الـى ملحـق معرفـي ومختبـر 
ــــــــــــــــــــوي ــــــــــــــــــــافي لالقطــــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــــناعیة  تجــــــــــــــــــــارب وســــــــــــــــــــوق اســــــــــــــــــــتهالك ترب وثق

  ).٢٢،ص٢٠٠٥الكیالني،(الكبرى

َال (قال عز وجل إذوقد حذرنا اهللا سبحانه وتعالى من هذه التبعیة  ـوُد وَ ُ ه ـَك اْلیَ َضى َعنْ ْن تَرْ َل وَ
ا ْعــَت َأْهــوَ ــئِِن اتَّبَ َل ــَدى وَ ُ ــِه ُهــوَ اْله نَّ ُهــَدى اللَّ مْ ُقــْل ِإ ُ ــتَه َ ِملَّ ــع تَِّب ــى تَ ى َحتَّ ــِذي النََّصــارَ ْعــَد الَّ ُهمْ بَ ءَ

َال نَِصیرٍ  يٍّ وَ ِل َك ِمَن اللَِّه ِمْن وَ ا َل َك ِمَن اْلِعْلِم مَ   ١٢٠اآلیة /البقرةمن سورة  )َجاءَ

ولذلك فان نقل االرشاد كما هو معروف من المجتمعات الغربیة الـى المجتمعـات االسـالمیة 
،النه لـیس األ تمعات،العتبـارات كثیــرة مــن نمــوذج االمثــل للتطبیـق فــي هــذه المجلـیس مناســبًا

  :اهمها ما یلي
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یعــد نقــل االرشــاد مــن مجتمــع الــى مجتمعــات اخــرى تختلــف عنهــا فــي عقیــدتها ومنــاهج  -أ
معـزل بینبغـي اعـادة النظـر فیهـا الن االرشـاد الیمـارس و الحیاه فیهـا مـن االخطـاء المنهجیـة 

  .وعادتهما وفلسفتهما عن قیم الحیاة والمجتمع الذي یطبق فیه

الــــرغم مــــن نمــــو االرشــــاد فـــي المجتمــــع الغربــــي فــــي العقــــدین الماضــــیین اال ان لـــى ع -ب
قدرته على تحقیـق اهدافـه فـي تلـك  ضعفمما یدل على  تتزایداالضطرابات النفسیة اخذت 

  .المجتمعات

نمــوذج االرشــادي والثقافــة وجــود فــروق جوهریــة بــین الثقافــة الغربیــة التــي نشــأ فیهــا األ -ج
التـــي ینتقـــل الیهـــا، وتـــتلخص هـــذه الفـــروق فـــي فلســـفة الحیـــاة ونظامهـــا، العربیـــة االســـالمیة 

  .طبیعة االنسان واهدافه ، وغایاته في الحیاة ، واالخذ باالسباب والتوكل على اهللاو 

ـــر  -ء ـــة التأصـــیل االســـالمي  اان كثی ـــة االســـالمیة ادركـــوا اهمی ـــي البیئ مـــن علمـــاء الـــنفس ف
ــــران  ــــون فــــي الق ــــت لالرشــــاد النفســــي فاخــــذوا ینقب ــــوم اهــــل البی الكــــریم والســــنة الشــــریفة وعل

ــــم نفــــس ارشــــادي مــــرتبط بالثقافــــة  واجتهــــادات العلمــــاء المســــلمین ممــــا یســــهم فــــي بنــــاء عل
  ).٧، ص٢٠٠٨الحدیبي،(االسالمیة

وعلى الرغم من تنوع مجاالت دراسة الفكر االسالمي اال ان الدراسات الجاده والمعمقه فیها 
اذ لـم  )صلى اهللا علیه وآلـه وسـلم(لتربوي الهل بیت رسول اهللا السیما في الفكر او مازالت قلیلة 

تلــق حتــى االن العنایــة الجــدیرة باالهتمــام مــن المختصــین فــي مجــاالت التربیــة وعلــم الــنفس 
القــادرین علــى ســبر اعماقهــا وبیــان فائــدتها فــي الحیــاة العلمیــة ویحققــون اضــافات قیمــة فــي 

ـــــــة والنفســـــــیة والســـــــیما فـــــــي  ـــــــد (مجـــــــال االرشـــــــاد النفســـــــي بخاصـــــــة الدراســـــــات التربوی عب
  ).١٧،ص١٩٩١الدائم،

سبق تحاول الباحثة تسـلیط الضـوء علـى مرحلـة مهمـة مـن تـاریخ الفكـر فـي  إلى ماواستنادًا 
مـن خـالل تحلیـل  )(علـي اإلمـامالقرن االول الهجري والمتمثل في االرشاد النفسـي عنـد 

مواعظــه لالفــادة منهــا فــي مجــال خطبــه وأوامــره ورســائله وحكمــه و  مــنمحتــوى نهــج البالغــة 
التربیة والتعلیم فضال عن حاجة المجتمع العراقي في الوقت الحاضر الى مثل هذه الدراسـة 
على وفق فكر تعلیمي تربـوي عربـي نـابع مـن واقعنـا التربـوي التعلیمـي والـى حاجـة المجتمـع 



٥ التعریف بالبحث ..... الفصل األول 

الشـریف واجتهـادات العربي الى افكار عربیة اصـیلة معیارهـا القـران الكـریم والحـدیث النبـوي 
هــم وتصــوراتهم لبنــاء مــنهج تربــوي اســالمي یحفــظ لنــا هویتنــا العربیــة ؤ راآالعلمــاء العــاملین و 

نظریـات االرشـاد المختلفـة التـي التعكـس اال  االسالمیة ولتجنبنا مـرة الوقـوع فـي دوامـة تغیـر
ــذي لــه خصوصــیته ومالمحــه العربیــة األ امغــایر  اواقعــ  لصــومختلــف عــن واقــع مجتمعنــا ال
  -:یمكن تحدید مشكلة البحث الحالي في االجابة عن التساؤل االتي هوعلی

وهـذا وحـده  ؟ مـن خـالل تحلیـل محتـوى نهـج البالغـة )(ما االرشاد في فكر االمام علـي
  .األهتمامبالدراسة و  ةلكي یضعنا امام مشكلة بحث جدیر  فٍ كا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اهمیـــة البحـــث

فــي افاقــه  اً كبیــر  اً فــي مجــال علــم الــنفس، واتســاع اً جدیــد اً ر فــي كــل یــوم یشــهد فیــه العــالم تطــو 
ولــیس  ، اصــطالح العلــوم النفســیة او العلــوم الســلوكیة ، هملدرجـة اصــبح یطلــق علیــه بعضــ

الـــى خـــدمات علمـــاء الـــنفس وباحثیـــه  ةوفـــي كـــل یـــوم تـــزداد فیـــه الحاجـــ ، فقـــط علـــم الـــنفس
جدیـدة وموضـوعات  تهـور مشـكالنظرًا لتغیر نمط الحیاة وتعقـدها، ونظـرًا لظ ومتخصصیه
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ـــة  ـــذلك  أمالدراســـة  أمســـواء فـــي مجـــال البحـــث النفســـیة ، جدیـــدة تتطلـــب الرعای الممارســـة ل
ـــــروع علـــــم الـــــنفس ومنهـــــا علـــــم الـــــنفس البیئـــــي والفضـــــائي والقـــــانوني  ظهـــــرت عدیـــــد مـــــن ف

  الخ....واالداري

رعایـة النفسـیة لحاجـة المجتمـع لل ولعل االهـم فـي موضـوعنا هـذا هـو االرشـاد النفسـي ونظـراً 
ـــــــــــة و  ـــــــــــةالوقائی ـــــــــــاك اهتمـــــــــــام ملحـــــــــــوظ بمهنـــــــــــ النمائی ـــــــــــد اصـــــــــــبح هن ـــــــــــة ، فق  ةوالعالجی

  ). ١٤٣، ص١٩٩٩العیسوي،(االرشاد

 الفـرد لیسـاعد نفسـه بنفسـه وتـتم عملیـة االرشـاد فـي جـوٍ  ةاالرشاد في حد ذاته مسـاعداذ ان 
 تهل مشـكالحـفـي طبیعیة مالئمة بین مسترشـد جـاء لطلـب المسـاعدة  وظروفٍ  هادئٍ  نفسيٍ 

 ومرشد یقوم بمهارات خاصة في بنـاء عالقـة االحتـرام والـود والـتقمص العـاطفي) المسترشد(
مـن خــالل ثقتـه بالمرشــد كمـا یلجــأ  هالمسترشـد لیشــعر بقیمـة ذاتــه ویعیـد ثقتــه بنفسـ ةمسـاعدل

ظهار العالقة بینهم التـي تقـوم علـى االتفـاق واالسـئلة إالمهارات الخاصة ب ستعمالالالمرشد 
م المسترشـد اثنـاء عملیـة أوالوضوح والتماسـك والتركیـز واالختصـار لتقلیـل سـ ةالمفتوح ةلحر ا

التحـدث ولزیـادة فهمـه عـن نفسـه ثـم  فـيوذلـك بهـدف مسـاعدته  وتوضـیحها االرشاد النفسـي
تحدیـد اهدافـه الخاصـة ویـتم هـذا مـن خـالل  فـيیقوم باختیار البدائل المناسبة التـي تسـاعده 

  ).١٩٠،ص٢٠٠٤الخطیب،(بعملیة االرشاداستراتیجیة خاصة 

من مجاالت الحیـاة والعمـل ایـًا كـان نوعـه علمیـًا  واالرشاد لم تدع مجاالً  هان خدمات التوجی
ــًا او صــناعیًا او نفســیًا او زراعیــًا او اجتماعیــًا او صــحیاً  الــخ اال وصــلت الیــه ....او تجاری

اعات النفســیة فـــي حـــل مـــن الصـــر  ةجملــ مـــن االنســان الـــذي اصـــبح یعــاني ةبهــدف مســـاعد
  . )٢٠،ص٢٠٠٨شومان،(ته ومیوله نامشكالته بنفسه وبطریقة تتناسب مع امكا

بوصــفه بهـذا الوصــف الـذي یجمــع بـین معظــم التعریفـات الــواردة عـن االرشــاد  وهـذه العملیــة
عملیـة لیسـت جدیـدة ولیسـت سـهلة امـا عـدم جـدتها فألننـا نعتقـد ان المـنهج مصطلحا حدیثا 

والتوجیــه واصــلها  اإلرشــادبصــفته دینــا شــامال قــد تضــمن عملیــة  باإلســالمل الربــاني المتمثــ
ـــالقرآن، وفرعهـــا  ـــق لـــذلك وامـــا عـــدم  ف ـــة وارشـــاد والســـنة والســـیرة تفصـــیل وتطبی كتـــاب هدای
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ــــي آن واحــــد  ــــدرة ومهــــارة ف ــــم وق ــــى عل ــــة االرشــــاد المــــذكورة تحتــــاج ال ــــألن عملی ســــهولتها ف
  . )١ص،  ٢٠١٠،النغیمیشي (

ول ان العــیش فــي وفــاق وانســجام یــأتي بفضــل قــیم ومعــاییر موحــدة ومــن المهــم القــ 
فضـال عـن االیمـان  موحـداً  هو الـذي یعطـي الحیـاة هـدفاً  هتوجه االفراد وهذا الشعور بالتوجی

بــدور العقیــدة والــدین فــي تكامــل الشــعور وااللتــزام االخالقــي الــذي یــؤدي بــدوره الــى النضــج 
  ).٢٢٧ - ٢٢٦، ص١٩٨٤الجسماني،( واالنسجام

اهـم مظـاهر التوافـق السـلیم فضـًال عـن تقبـل  تعـدانولعل الراحة النفسیة والكفایة فـي العمـل 
الفرد لذاته واالخرین الذي یقوده الى رغبة شدیدة في التفاعل االیجابي البناء وقد یكون هـذا 

 الیهـا ومـن مظـاهر التوافـق السـلیم ایضـا للوصـولواقعیـة یسـعى  في اتخاذ الفرد اهـدافاً  سبباً 
القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولیة وادراك عواقب االمور والثقة المتبادلـة بمـا یحقـق 

بـادواره ویحفـزه علـى النصـیحة وخدمـة االخـرین ولعـل هـذه  هوجود الفرد االجتمـاعي واطالعـ
 االمور اهم سمات الشخص المتمتع بالصحة النفسیة التي یمكنه من ان یعطي ویمـنح مثـل

ــذنب مــا یریــد ان یاخــذ  ــا الشــعور بالرضــا والســعادة وعكــس ذلــك الشــعور بال ــا ینتابن ومــن هن
  ).٤٥-٤٢ص ،١٩٨٧فهمي،(والسخط على الذات والقلق المستمر

 هان هذا الهدف یحث على العودة الى الفكر العربي االسالمي واخـراج مـا فیـ ویبدو واضحاً 
بما یعـزز سـیرته  هدمن كنوز ثمینة وجوانب مشرقة وقادرة على التواصل في الحاضر وتزوی

  .خطاه في ویسرع

ان االمــم والشــعوب التســتطیع المحافظــة علــى اســتمرار وجودهــا وتقــدمها ورقیهــا اال بفضــل 
اعداد اجیالها المتعاقبة االعداد السلیم المتكامل وبقدر ما تحافظ االمم والشعوب على تربیة 

ا بقـــدر مـــا تحـــافظ علـــى ، ومعتقــداتها واخالقهـــاالســـالمي هانهــذه االجیـــال،على التمســـك بـــدی
  ).٢ص ،١٩٩٨خیر،( بقائها وعلو شأنها

وانمـاط  ةوهو الذي یمنح االنسـان اسـلوب الحیـا ةان التراث هو الذي یحمل عناصر االصال
وغنـى الیفنـى،  السلوك والقیم والعادات والتقالید فهو اصالة في المعرفـة وعمـق فـي التفكیـر،
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ــــــــــــ ــــــــــــد وزرع الثق ــــــــــــد لكــــــــــــل جدی ــــــــــــالنفس و  ةواســــــــــــاس وطی ــــــــــــب ــــــــــــدم  ةالوســــــــــــیلة الفعال للتق
  ).٢،ص١٩٩٤فهد،(والتطور

تغیرات في بنائها وثقافتها فانها تواجـه فـي الواقـع مشـكالت  اتحینما تشهد المجتمعو 
وضـــع و  مـــن ثـــممعقـــدة فـــاذا لـــم تكـــن لـــدیها مصـــادر كافیـــة الكتشـــافها وتحدیـــدها وتفســـیرها و 

والمصــلحین التربــویین الحلــول الالزمــة لهــا فــان مســؤولیة عظیمــة ســتقع علــى عــاتق القــادة 
وعلــى عــاتق البــاحثین ایضــا الــذین یســتطیعون اكتشــاف المبــادئ واالســس والتوجهــات التــي 

ــــــك المصــــــلحون ــــــق فــــــي اطــــــار السیاســــــة  یطرحهــــــا اولئ والقــــــادة ووضــــــعها موضــــــع التطبی
  ).Holst,1969, P.48(االجتماعیة

 اإلرشـاداهـداف مـن  اً ساسـأان البحث في الموروث الحضـاري لمجتمعنـا العربـي كونـه هـدفا 
سمات الشخصیة السویة لیس  ةوابراز معیاری وتعزیزه اتذالنفسي لتاكید المفهوم االیجابي لل

عــام  بنحــوب بــل علــى مســتوى المجتمــع العربــي المســلم ســفــراد فحاالعلــى مســتوى الفــرد او 
یز تلك االمة عن غیرهـا ااهم محددات السمات العامة التي تم وثقافتها فتراث اي امة كانت

دونهــا تصــبح تلــك الــذات وهــذه الشخصــیة مائعــة فاقــدة للهویــة ســهلة االختــراق وعلــى مــن و 
ـــرغم مـــن ادعـــاء الغـــرب ـــة اصـــولها  ال ـــه اال ان لهـــذه العملی ان االرشـــاد النفســـي مـــن منجزات

المضـمار ایضـا فـاذا كانـت  اسالم فضـل السـبق علـى حضـارة الغـرب فـي هـذلإلسالمیة فاإل
ء النصــیحة وتقــدیم اة عــن مســاعدة الفــرد عــن طریــق اســدعبــار :عملیــة االرشــاد فــي جوهرهــا

د قــام اســالمنا الحنیــف علــى اســاس مــن العدیــد مــن المبــادئ االنســانیة مــن بینهــا قــالمشــورة ف
كمـا جـاء فـي الحـدیث الشـریف وفـي االثـر ) نصـیحةالالـدین (إن الـى القـول ) النصـیحة(أمبـد

اذا طلــب منــه النصــح والتــراث الخیــه اذا استنصــحه اي  ان المســلم مــدعو لتقــدیم النصــیحة
االسالمي حافل بكل ما یوجه االنسان ویرشده وینوره ویوقظ ضمیره ووعیه وادراكه ویقدم له 

 ًا مـــنفـــي حــد ذاتــه ضــرب والشــواهد والبــراهین وكــذلك فـــان اتبــاع الشــریعة االســالمیة ةاالدلــ
جههم و به ویـیرشد اصحا فاالسالم صحیحاً  ضروب توجیه السلوك الفردي والجماعي توجیهاً 

وینصحهم وینظم لهم حیاتهم الفردیة واالسریة واالجتماعیة والعقائدیة واالقتصادیة وعالقـتهم 
  ).١٧١،ص١٩٨٧،يسو یالع(بغیرهم من االمم
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بخاصــة فــي و ان المحــور الــذي تــدور حولــه منــاهج التعلــیم فــي االســالم هــو التربیــة الخلقیــة 
دون اطــار مـن ة االخـرى فــال مثیـر فیهــا یــبیقعلـوم الـدین والعلــوم االنسـانیة حتــى العلـوم التط

ومــن الممكــن ان نلخــص الغـرض االســاس مــن التربیــة االسـالمیة فــي كلمــة واحــدة ( اخالقـي
فقد اجمع علماء االسالم على ان التربیة االسالمیة وغرضها االول واالسـمى ) الفضیلة(هي

  ).٩،ص١٩٦٦االبراشي،( هو تهذیب االخالق وتطهیر الروح

نســــان المســــلم فــــي اطــــار دیــــن االســــالم وتعالیمــــه هــــو المقصــــود بالفضــــیلة ان تصــــرف اال
لـق الجلهـا لیعبـد ربــه الـى تلـك المنزلـة الرفیعـة التـي ُخ  هوهـو الـذي یؤهلـ ، واالخـالق الحسـنة

تربیــة مــن  هــي انمــا نظریــاً  علمــاً  تالــذي اســتخلفه فــي االرض لــذلك فــاالخالق لیســ هســبحان
یتكـــاتف ویتعــاون مـــع المجتمـــع لللفــرد  االخالقـــيو اجــل العمـــل والتفاعــل الـــذي یحقــق الســـم

  .في الدنیا واالخرة الخیر یؤدي ادواره في الحیاة بما یحقق له ولمجتمعهلو 

والمــنهج االســالمي یــنظم افعــال االنســان مــع نفســه وافعالــه مــع غیــره اي مــع المجتمــع لــذلك 
جــدان االخالقـــي تي الو أیــلفــاألخالق التــي یــدعو الیهـــا االســالم اخــالق شخصــیة اجتماعیـــة 

ـــة یوصـــى العلمـــاء  منســـجماً  ـــاییس التوفیقی ـــدا عـــن بعـــض المق ـــى بعی ـــرد ویبق ـــى ف ـــرد ال مـــن ف
 المســـلمون بـــان یكـــون الـــدین االســـالمي القاعـــدة االولـــى فـــي الحكـــم علـــى الســـلوك وتوجیهـــه

  ).٦،ص١٩٧٨العمر،(

ـــالمعر  ـــك مبـــدأ االمـــر ب ـــى ذل ـــازتف والنهـــي عـــن المنكـــر الـــذي و اضـــف ال ـــه  امت  الشـــریعةب
َن ( كقولــه تعــالى ســالمیةاال ــوْ َ ه نْ یَ وِف وَ ْعرُ ــاْلمَ وَن ِب رُ ــْأمُ یَ ــِر وَ ــى اْلَخیْ َل ــْدُعوَن ِإ ــٌة یَ ُكمْ ُأمَّ ِمــنْ ْلــتَُكْن  وَ

ْفلُِحــــوَن  ــــَك ُهــــمُ اْلمُ ئِ ُأوَل َكــــِر وَ نْ بغیــــة محاربــــة  )١٠٤اآلیــــة/ ال عمــــرانمــــن ســــورة ( )َعــــِن اْلمُ
یة علـــــــــى مســـــــــتوى االفـــــــــراد رفـــــــــة وابـــــــــدالها بـــــــــالقیم االیجابیـــــــــة الســـــــــو نحالســـــــــلوكیات الم

 )علــیهم الســالم(ان الفكــر التربــوي عنــد اهــل بیــت الرســول) ٢٥،ص١٩٩٢حمــود،(والجماعـات
نتــاج خلجــات النفــوس إفكــر واقعــي یســتند الــى الطبیعــة البشــریة فــال یبــدلها وال یعطلهــا فهــو 

نفســـــــــیة وشخصـــــــــیة  الً فـــــــــي حركـــــــــة التربیـــــــــة ویضـــــــــع للتربیـــــــــة اصـــــــــو  ةوالقلـــــــــوب المـــــــــؤثر 
  ).٤،ص١٩٧٩،خلیل(واجتماعیة
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للنظــر ان بعــض الــذین یكتبــون بالعربیــة ویصــنفون الكتــب والمؤلفــات ینظــرون  الالفــتومــن 
) تـراث(وحسب ولكن هل یصح لنا ان نتكلم نحن ابناء االسالم عن) تراث(الى االسالم انه 

نتاج الثقافة االسالمیة عندما ینظر الیه من الخارج فانه یمكن ان ینظر الیـه إ إن؟  سالميإ
 فهــو اسـالمي مـازال حیـاً  ينتــاج فكـر إ بـل لـیس تراثـاً  فــي مـا یخصـناتـراث امـا نحـن فانـه  انـه

نتـاج لغـة قویـة قائمـة ودیـن قـیم مـازال قـادرا علـى إنتاج ثقافة حیة مستمرة منتجة ومؤثرة انـه 
نتاج فكري وعلمي وفني متزاید ومتنوع باستمرار كما یمكن ان یقـال لـه تـراث إان یؤدي الى 

نتاج ثقافة اندثرت كتراث مصر القدیمة او تراث بابـل واشـور وسـبا فیكـون قـوال إلو انه كان 
  ).٥،ص١٩٧٧عثمان،(معقوال ومقبوال 

مــن الوظــائف التــي الغنــى عنهــا لكــل مــن الفــرد والجماعــة كونــه عــامًال  ةیــؤدي الــدین جملــ
یــث ح ، مهمـًا فــي الحیــاة النفســیة وعنصــرًا اساســًا فــي نمــو شخصــیته واعظــم دعــائم الســلوك

فر قاعــدة وجدانیــة تضــمن االمــن واالطمئنــان النفســي واالتــزان االنفعــالي وتفــاؤل وحـــب ایــو 
فره االحســاس الـدیني مــن ا، وتاكیـد الهویــة ، لمـا یـو  الحیـاة وعـدم النظــرة الیهـا نظـرة تشــاؤمیه

احســاس بالســعادة والرضــا والقناعــة واالیمــان بالقضــاء والقــدر ویخفــف مــن وطــأة الكـــوارث 
ي تعترض طریـق الفـرد فیشـعر الفـرد باالطمئنـان وعـدم الخـوف او التشـاؤم مـن واالزمات الت

لســـلوكه فـــي شـــتى  ، مـــن خـــالل اطـــار عالقـــة االنســـان بخالقـــه التـــي تعـــد موجهـــاً  المســـتقبل
  ).١،ص٢٠٠٨الحدیبي،(، وفي كل مرحلة عمریة من حیاة االنسان ةمناحي الحیا

لنفســـي الـــدیني یعمـــل علـــى اصـــالح ان معظــم علمـــاء الـــنفس المحـــدثین یـــرون ان االرشــاد ا
في الـنفس وفـي السـلوك فـالقران الكـریم حافـل باالیـات الكریمـة  قويٍ  السلوك لما له من تأثیرٍ 

ــَك ( منهجــًا للهدایــة والشــفاء واالســتقامة بالســلوك لقــول اهللا تعــالى تعــدالتــي  یْ ــصُّ َعَل قُ ْحــُن نَ نَ
وا بِ  نُ ٌة َآمَ یَ مْ ِفتْ ُ نَّه اْلَحقِّ ِإ َأُهمْ ِب بَ اُهمْ ُهًدىنَ ِزْدنَ بِِّهمْ وَ ُل ِمـَن ( )١٣اآلیـة/ الكهـفمن سـورة ( )رَ ـزِّ نَ ُ ن وَ

ا الَّ َخَســـارً ـــالِِمیَن ِإ ِزیــُد الظَّ َال یَ یَن وَ ِمنِ ـــؤْ ْلمُ ـــٌة لِ ْحمَ رَ اٌء وَ ا ُهـــوَ ِشــفَ ـــ َآِن مَ ــرْ / االســـراءمــن ســـورة ( )اْلقُ
ْشِفینِ  (،)٨٢اآلیة وَ یَ ُ ِرْضُت فَه َذا مَ إِ   . )٨٠اآلیة/ الشعراءمن سورة ) (وَ

ییسر للناس السعادة والسواء والصحة النفسیة ویرشد المرشدین منهج شامل للحیاة  واإلسالم
 اإلنسانيالى الطریق األمثل لتحقیق الذات ونمو الشخصیة وترقي النفس في مدارج الكمال 
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ُهــًدى ( كقولــه تعــالى ــُدوِر وَ ــا ِفــي الصُّ اٌء لِمَ ِشــفَ بُِّكــمْ وَ ــٌة ِمــْن رَ ِعَظ وْ تُْكمْ مَ ــْد َجــاءَ قَ ــاُس  ــا النَّ َ ــا َأیُّه یَ
یَن  ِمنِ ؤْ ْلمُ ٌة لِ ْحمَ رَ    )٥٧یةاآل /یونسمن سورة () وَ

ســتدالل العقلــي ق مختلفــة فتــارة بطریــق القــدوة وتــارة باالائــنســان بطر یعــالج ویرشــد اإل والقــرآن
ــارة بمخاطبــة  ان بالموعظــة والعبــرة وتــارة بغیــر ذلــك فالطریقــة االقتدائیــة مثــل قولــه دالوجــوت

ـــا (تعـــالى  تَ َل یْ ـــا وَ ـــاَل یَ َأةَ َأِخیـــِه قَ اِري َســـوْ ـــوَ ُ ـــَف ی ـــهُ َكیْ ِریَ ُ ی ِض لِ َحـــُث ِفـــي اْألَرْ بْ ـــا یَ ابً ـــهُ ُغرَ ـــَث اللَّ عَ فَبَ
َأةَ  اِرَي َســوْ ــُأوَ اِب فَ َح ِمــَن النَّــاِدِمیَن  َأَعَجــْزُت َأْن َأُكــوَن ِمْثــَل َهــَذا اْلُغــرَ َأْصــبَ مــن ســورة ( )َأِخــي فَ

 ).٣١یة اآل /المائدة

اِن (وقوله تعالى  ْسـتَِویَ ُجـٍل َهـْل یَ ا لِرَ مً ُجـًال َسـَل رَ تََشاِكُسوَن وَ َكاءُ مُ ُجًال ِفیِه ُشرَ ثًَال رَ لَّهُ مَ َب ال َضرَ
وَن  مُ َل عْ ُهمْ َال یَ ْل َأْكثَرُ لَِّه بَ ُد لِ ثًَال اْلَحمْ   )٢٩یة اآل /الزمررة من سو ) (مَ

ـَة السَّـاَعِة َشـْيٌء َعِظـیمٌ (والطریقة الوعظیة مثل قوله تعالى  نَّ َزْلَزَل بَُّكـمْ ِإ ـوا رَ ـا النَّـاُس اتَّقُ َ ـا َأیُّه یَ
ى النَّـا) ١( ـرَ تَ ـا وَ َ ه َل ـٍل َحمْ ُ ُكلُّ َذاِت َحمْ تََضع ْت وَ َضعَ ٍة َعمَّا َأرْ ِضعَ رْ ا تَْذَهُل ُكلُّ مُ َ ه نَ وْ مَ تَرَ وْ َس یَ

ِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِدیدٌ  َل ى وَ ُسَكارَ ا ُهمْ ِب مَ ى وَ    . )٢-١منیة اآل /الحجمن سورة ( )ُسَكارَ

وتنبیــه المرشــدین  اإلرشــاداألســالیب المتنوعــة فـي  ســتعمالا الكـریم القــرآنوكـأن مــن مقاصــد 
ـــنفس البشـــریة و  ـــةتربیتهـــلـــذلك مـــع ان الهـــدف واحـــد وهـــو معالجـــة ال ـــي المواقـــف المختلف  ا ف

  )٢ص ، ٢٠١٠،النغیمیشي (

  : نورد منها عدة الكریم في مواضع القرآنفي  اإلرشاد مدلولوقد ورد 

ــي ( -١ وا لِ ُ ْســتَِجیب َذا َدَعــاِن َفْلیَ ــدَّاِع ِإ ةَ ال ــِإنِّي قَِریــٌب ُأِجیــُب َدْعــوَ نِّــي فَ ــاِدي عَ َك ِعبَ َذا َســَأَل إِ وَ
ُشُدوَن  رْ مْ یَ ُ لَّه عَ ي َل وا ِب ِمنُ ؤْ ُ ْلی  )١٨٦یة اآل /بقرةالمن سورة ) (وَ

٢- ) ُ ه اَل ـوَ ِهمْ َأمْ ـیْ َل وا ِإ ـاْدفَعُ ْشًدا فَ مْ رُ ُ ه ْستُمْ ِمنْ ِإْن َآنَ ُغوا النَِّكاَح فَ َل َذا بَ ى ِإ ى َحتَّ امَ تَ وا اْلیَ ُل تَ ابْ َال وَ مْ وَ
ــْن َكــاَن  مَ ْســتَْعِفْف وَ یــا َفْلیَ ــْن َكــاَن َغنِ مَ وا وَ ــرُ ْكبَ ا َأْن یَ ــَدارً ِب افًا وَ َ ْســر وَهــا ِإ ْأُكُل ْأُكــْل تَ ا َفْلیَ ِقیــرً فَ
ا ــِه َحِســیبً اللَّ ــى ِب َكفَ ِهمْ وَ ــیْ َأْشــِهُدوا َعَل مْ فَ ُ ه اَل ــوَ ِهمْ َأمْ ــیْ َل فَْعــتُمْ ِإ ــِإَذا دَ وِف فَ ْعرُ ــاْلمَ مــن ســورة ) (ِب

 )٦یة اآل /النساء
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وْ ( -٣ ــرَ إِْن یَ ــِر اْلَحــقِّ وَ َغیْ ِض ِب وَن ِفــي اْألَرْ ــرُ تََكبَّ ــِذیَن یَ ــاتِيَ الَّ ــٍة َال َسَأْصــِرُف َعــْن َآیَ ا ُكــلَّ َآیَ
ُ َسـبِ  تَِّخـُذوه یَل اْلَغـيِّ یَ ا َسـِب وْ رَ إِْن یَ یًال وَ ُ َسِب تَِّخُذوه ْشِد َال یَ یَل الرُّ ا َسِب وْ رَ َ إِْن ی ا وَ َ ه وا ِب ِمنُ ؤْ ُ یًال ی

یَن  ا َغاِفلِ َ ه وا َعنْ َكانُ ا وَ نَ اتِ َآیَ وا ِب ُ ب مْ َكذَّ ُ َأنَّه  )١٤٦یة اآل /األعرافمن سورة ) (َذلَِك ِب

َجا( -٤ ـاتِي وَ نَ ِم َهـؤَُالِء بَ ـوْ ـا قَ ـاَل یَ اِت قَ ـوَن السَّـیِّئَ ُل ْعمَ وا یَ ـُل َكـانُ بْ ِمـْن قَ ِه وَ یْ َل ِإ ُعوَن  رَ هْ ُ هُ ی مُ ُ قَوْ ه ءَ
ِشـیدٌ  ُجـٌل رَ ُكمْ رَ َس ِمـنْ ـیْ ِفي َأَل َال تُْخُزوِن ِفـي َضـیْ َ وَ اتَّقُوا اللَّه ُكمْ فَ رُ َل َ مـن سـورة ) (ُهنَّ َأْطه

 )٧٨یة اآل /هود

ى ا( -٥ ــرَ تَ مْ َذاَت وَ ُ ْقِرُضــه ــْت تَ بَ َذا َغرَ إِ ِمــیِن وَ ِفِهــمْ َذاَت اْلیَ رُ َعــْن َكهْ ــَزاوَ ــْت تَ َعَ ل َذا َط َس ِإ ــمْ لشَّ
ُْضـلِْل  ـْن ی مَ ـِد وَ تَ هْ ـوَ اْلمُ ُ ـهُ فَه ـِد اللَّ هْ ـْن یَ ـِه مَ ـاِت اللَّ ـَك ِمـْن َآیَ هُ َذلِ ٍة ِمنْ ُهمْ ِفي فَْجوَ اِل وَ الشِّمَ

رْ  یا مُ ِل هُ وَ ْن تَِجَد َل  )١٧یة اآل /الكهفمن سورة ) (ِشًداَفَل

ِه َعالِِمیَن ( -٦ ُكنَّا ِب ُل وَ ُ ِمْن قَبْ ْشَده اِهیمَ رُ رَ بْ ا ِإ نَ یْ ْد َآتَ قَ َل  )٥١یة اآل /أألنبیاءمن سورة ) (وَ

َشًدا( -٧ ا رَ وْ ئَِك تََحرَّ ُأوَل مَ فَ ْن َأْسَل وَن فَمَ اِسُط ِمنَّا اْلقَ وَن وَ ْسلِمُ َأنَّا ِمنَّا اْلمُ  /جـنالمـن سـورة ) (وَ
  )١٤یة اآل

شـيء وهـدى للنـاس وداللـة لهـم علـى  لوجعلـه تبیانـا لكـ الكـریم وانزل سـبحانه وتعـالى القـران
ـرُ ( الخیر والرشـاد ، واشـار الـي ذلـك بقولـه تعـالى شِّ بَ ُ ی مُ وَ ـي ِهـيَ َأْقـوَ تِ لَّ ـِدي لِ هْ َآَن یَ ـرْ نَّ َهـَذا اْلقُ ِإ

ـالَِحاِت  وَن الصَّ ُل ْعمَ ِذیَن یَ یَن الَّ ِمنِ ؤْ ااْلمُ یـرً ا َكِب ـمْ َأْجـرً ُ ه وانـزل  )٩یـة اآل /االسـراءمـن سـورة ( )َأنَّ َل
لیبــین للنــاس مــا  )صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(مثلــه معــه مــن البیــان والحكمــة علــى نبیــه محمــد 

انزل الیهم من ربهم فاقتضى االمر معرفة نظریة وقدوة عملیة لیتم لالنسـان اكتسـاب الهـدى 
  ).٥٥٩ص/٢، ١٩٩٨،الحاتمي( وتمثل الرشد في واقع الحیاة

فاحتاج االنسان الى تعلیم وتوجیه وارشاد لمعرفـة طبیعـة المـنهج االلهـي الـذي جعـل اهللا فیـه 
وافتقر الى من یرشده الى ذلك ویبین له الطریـق المقربـة الـى سـعادته  ، وكماله ورشده ههدی

والتقلبــات التــي  فــي بیئــة ملیئــة بــالمتغیرات ، الســیما هــو یعــیش فــي هــذه الحیــاةو  ، عنــد ربــه
فـي الحیـاة  األسـاسوكـذلك قـد تعوقـه عـن اداء مهمتـه  ، تحول بینه وبین احتیاجاته المعتبـرة

  .الشعور بالقلق واالضطراب وسوء التوافق نتیجةوبال
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النفســـي  واإلرشــادق للتوجیــه التربــوي ائــوطر  ، ومنــاهج ، واالنســان مهمــا توصــل الــى علــوم
الـــذي حـــدد لالنســـان مقاصـــده النهائیـــة وغایاتـــه  ، بعیـــدا عـــن مـــنهج الحـــق ســـبحانه وتعـــالى

العــدل  إمبـد علــىواعطـى كــل ذي حـق حقـه  ، ووضـع كــل شـيء موضـعه الصــحیح الكلیـة،
فتلـــــك العلــــوم تظـــــل ناقصـــــة وقاصـــــرة التفـــــي ، ) ١٢١ص، ١٩٩٣،ابـــــو حطـــــب( لحكمــــةوا

، بــالغرض المطلـــوب فـــي اكســـاب الـــنفس البشــریة حالـــة الرشـــد والكمـــال المعرفـــي والســـلوكي
ونرشــده الــى حقیقــة مــا یســعده یجــب ان ننطلــق معــه مــن  اإلنســاننســتطیع ان نوجــه هــذا لو 

الــدین االســالمي االهتمــام الكبیــر  ولــىلقــد ا . اســاس فطرتــه وهــدف خلقــه وطبیعــة تصــمیمه
مــــن الجهــــل  هیصـــللتخ ، االنســــان وتوجیهـــه وارشــــاده ة، فقــــد جـــاء االســــالم لهدایـــ لالرشـــاد

فــي نفــوس النــاس وعقـــولهم  كبیــراً  د احــدث االســالم تغیــراً والضــاللة واالخــالق الرذیلــة ، وقــ
 ةواعطــاء معنــى جدیــد للحیــا المخطئــةوافكــارهم وعــاداتهم وســلوكیاتهم ، وقــام بتغیــر االفكــار 

وعلم االنسان منهجًا جدیدًا فـي الحیـاة واسـلوبا جدیـدًا فـي التفكیـر وطریقـة جدیـدة فـي النظـر 
ــــــ ــــــى االخــــــرین وعلمــــــه اســــــالیب جدی دة فــــــي الســــــلوك واالخــــــالق والتفاعــــــل الــــــى نفســــــه وال

  ).٧٦،ص٢٠٠٤الخطیب،(االجتماعي

ما هـو صـریح وواضـح لهدایـة الـنفس البشـریة وارشـادها  ، جاء في الحدیث النبوي الشریفو 
 )صـــلى اهللا علیـــه وآلـــه وســـلم( الرســـول ةان بعثـــ وبخاصـــة ، ق الخیـــر والســـدادائـــالـــى اتبـــاع طر 

ُ جــاءت لهدایــة النــاس جمیعــًا الــى الحــق والخیــ ــبْ ر ولــم ی بعینهــا،  ةاو طائفــة اوامــ ةفئــالــى  ثْ عَ
  ).١مسلم،ج) (ألتمم مكارم األخالقانما بعثت ( )صلى اهللا علیه وآله وسلم(حیث یقول

الن یهـــــــدي بـــــــك رجـــــــًال خیـــــــر مـــــــن الـــــــدنیا ومـــــــا (وجـــــــاء فـــــــي الحـــــــدیث الشـــــــریف ایضـــــــا
  .)٢٣١،ص٢٠٠٧المعتزلي،().فیها

صــلى اهللا علیــه وآلــه (فــي حــدیث رســول جــاء التوجیــه واالرشــاد ضــمناً  ، وفــي مواضــع اخــرى
فـي دور االسـرة فـي عملیتـي التوجیـة واالرشــاد  )صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم(یقـول الرسـول )وسـلم

ــد (ومــن خــالل عملیــات التنشــئة االجتماعیــة وضــمن تقنیــات االرشــاد االســري كــل مولــود یول
  ).١٣هـ،هامش ص١٣٧٥الرازي،) (نما ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانهإعلى الفطرة ف
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االســره مــن خــالل االرشــاد  تؤدیــهالــذي  فــي الــدور )صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(ویقــول الرســول
  .)الترمذي سنن)(الن یؤدب الرجل ولده خیرا من ان یتصدق بصاع( االسري

في حق االنسان على االنسان كأساس لبناء المجتمع )صلى اهللا علیه وآله وسـلم(وقول الرسول 
 اإلیمــانجعــل إذ قــوي الــذي یخلــو مــن اي صــراعات او امــراض اجتماعیــة ونفســیة الســلیم ال

مــــا یحــــب  هال یــــؤمن احــــدكم حتــــى یحــــب الخیــــ( بمســــاعدة النــــاس وهــــو الخیــــر لهــــم اً رهنــــ
    ).سنن النسائي)(لنفسه

جـاء رجـل الــى  إذ واإلرشــادالهدایـه  أهمیـة )صــلى اهللا علیـه وآلـه وســلم(ویؤكـد الرسـول األعظـم 
ــــه وســــلمصــــلى (الرســــول  ــــه اوصــــني فقــــال  )اهللا علیــــه وآل ــــاهللا (فقــــال ل أوصــــیك ان ال تشــــرك ب

ــــد ...ًشــــیئا ــــه مــــن ول ــــق رقب ــــك بكــــل مــــن اجابــــك عت ــــم ان ل ــــى األســــالم واعل ــــاس ال وادع الن
  ).٣٢٦ص،هـ  ١٤٠٥،الري شهري )(یعقوب

فــي الجســد  اإلنســانیةفــي كــل مــا یمثــل الطبیعــة  ةاتســم بالموزانــ )(علــي  مــاماإلفكــر  إن
تسم بالموزانة بین الفرد والمجتمـع ویتجسـد التـوازن فـي االوراثة والبیئة،الخیر والشر و والروح و 

 .مــــن المجتمـــــع كــــون الفكــــر االســــالمي الینظــــر الـــــى الفــــرد بوصــــفه فــــردًا بـــــل هــــو جــــزءً 
  )١١،ص١٩٩٤فهد،(

ـتأتي اهمیة هذو  ـه الدراسة من خالل ما عملت المدنیّ رت الفجـوه ة المسـتوردة التـي كبّ
فاء دیننا االسالمي العظیم ، وما فعلته النظم التربویة ومناهجها المستعارة فـي بیننا وبین ص

مسـلمین مـؤمنین ان بوصـفنا وجـب علینـا تلـذا  مختلفةنفوس اطفالنا وشبابنا والرجال وبابعاد 
ــا وشــبابنا مــن  نحــرك الجانــب الحــي والعظــیم مــن عقیــدتنا االســالمیة الســمحاء لتربیــة اجیالن

والبحثي في هذا المجال لترسیخ القیم االسـالمیة العظیمـة فـي نفوسـهم  خالل النشاط العلمي
یحیــون ویتعلمــون ویتصــرفون مــن خاللهــا كــي تقــوى هــذه العقیــدة فــي نفوســهم وتســتقر فــان 

تي من الغرب الیمكـن ان یحـرك هـذه النفـوس نحـو أاستقرت في النفوس وقوت فان كل ما ی
  .وضعف النفس والتردد وعدم االستقرار ةالرذیل

  :األتي ذكرهاعلى ما تقدم یمكن ان نجمل اهمیة البحث بالنقاط  سیساً أوت
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ومـــدى  تبحـــث فیـــهلمـــا كانـــت الدراســـة تكتســـب اهمیتهـــا مـــن اهمیـــة الموضـــوع الـــذي  -١
وفــق منطــق الشــرع  علــى الحاجــة الیــه فموضــوع هــذه الدراســة ارشــاد هــذا االنســان

  .والعقل

كبیـرة فـي سـبیل تأصـیل هـذا العلـم یحتاج الى بذل جهـود  واإلرشاد هان مجال التوجی -٢
وربطــه بعقیــدة االمــة وفكرهــا وثقافتهــا لكــي یســهم فــي بنــاء شخصــیة المرشــد المســلم 

 .بطریقة ایجابیة

ان موضوع االرشاد النفسي من الموضوعات المهمـة فـي حیـاة االمـم والشـعوب النـه  -٣
 قـــــوة دافعـــــة للعمـــــل والتعـــــایش الســـــلمي وتعـــــدیل الســـــلوك وایجـــــاد التوافـــــق النفســـــي

  .واالجتماعي لالفراد

بع اهمیة هذه الدراسة مـن خصـائص العصـر الـذي نعـیش فیـه فهـو عصـر ازمـات نت -٤
رشـادها األمـة وتحدیات والبد للمربین من الجد واالسـتعداد لتوجیـه لمـا یبقیهـا قویـة  وإ

  .في ظل هذا العالم المضطرب ةشامخ

ـــــالتعریـــــف  -٥ ـــــة أالناشـــــئة  األجی ـــــي اإلســـــالميمـــــن المنظـــــور  اإلرشـــــادهمی تكـــــوین  ف
  .الشخصیة

لجوانــب انســانیة مختلفــة ومــن بــین هــذه  شــامالً  یعــد فكــراً  )(ان فكــر االمــام علــي -٦
یســتطیع المتتبــع لدراســة التحــوالت  حیــثالجوانــب واهمهــا الجانــب التربــوي والنفســي 

معـزل بالكبرى في المجتمع العراقـي ان یـدرك انـه الیمكـن تحلیلهـا وتفسـیرها وفهمهـا 
  .)(علي اإلمامعن فكر 

 علـــيلإلمــام  أفكــارحاولــت الباحثــة اختیــار موضــوع الدراســة تلبیــة لمــا وجــدت مــن  -٧
) ( التربویـــة التـــي لـــم تاخـــذ حیـــزا مـــن اهتمامـــات البـــاحثین التربـــویین  هئـــآرامـــن و
ان هــــذه الدراســــة ضــــمن الدراســــات التراثیــــة  علــــى اســــاس –حســــب علــــم الباحثــــة ب

ـــة االخـــرى  ـــثوالتاریخی ـــة بعامـــ حی ـــة العراقیـــة بخاصـــترفـــد المكتبـــة العربی  ةه والمكتب
لتــؤدي دورهــا فـــي تطــویر النظـــام  ةبمنــابع جدیـــدوالمكتبــة اإلســالمیة بشـــكل اخــص 
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ان تلــك المنــابع مظهــر لعبقریــة االمــة العربیــة االســالمیة فمــن  علــى اســاسالتربــوي 
  .برازه لالجیال المتالحقةإ الضروري دراسة هذا التراث الفكري و 

ُ علــ بحســبان موضــوع البحــث الحــالي  -٨ لــم حــث و بْ م الباحثــة واطالعهــا المتواضــع لــم ی
 ُ  .س سابقارَ دْ ی

ین ویاألمـــور والمرشـــدین التربـــ أولیـــاءیمكـــن ان یفیـــد مـــن البحـــث الحـــالي عدیـــد مـــن  -٩
المطروحــة فــي كتــاب نهــج البالغــة  اإلرشــادیةمــن األفكــار  واإلســالمیینوالمثقفــین 

  .وتوضیفها في حیاتهم ومؤسساتهم 

  

  -:الحالي یستهدف البحث  :البحث هدف

ــ فــي  )(علــي اإلمــام والحكــم الصــادرة عــن والرســائل  رف االرشــاد الــوارد فــي الخطــبتعّ
  .كتاب نهج البالغة

  حدود البحث

ابــن (بشــرح  )شــریف الرضــيال(الــذي جمعــه  نهــج البالغــة علــى كتــاب البحث الحــاليیقتصــر 
 مجموعـة تضـمن الـذي) ٢٠٠٨(سنة  تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم) ابي حدید المعتزلي

 جــزءاً  )٢٠( ـوالتــي جمعــت بــورســائله وحكمـه ومواعظــه  )(علــي  المــؤمنین أمیــرخطـب 
  . صفحة ) ٢٩٠٠( بشكل عام ویبلغ عدد صفحات أجزاء الكتاب

  

  تحدید المصطلحات

  )Counseling(االرشاد:اوالً 

طریق رشده وارشده اهللا تعالى والیرشد والرشاد ضد الغي تقول رشید الاالرشاد لغة من  :لغة
  .)٢٤٣،ص١٩٨٢الرازي،( االرشد
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  :االرشاد اصطالحا

  ). Taylor,1971تایلر(تعریف-١

الفرد في فهم حاضره واعداده لمستقبله بهدف وضعه في مكانه المناسب لـه  ةعملیة مساعد
ة وللمجتمــع ومســاعدته فــي تحقیــق التوافــق الشخصــي والتربــوي والمهنــي لتحقیــق حیــاة ســعید

  ).١٨،ص١٩٩٨الداهري،(

  )١٩٨٠(زهران تعریف-٢

الفــرد لكــي یفهــم ذاتــه ویــدرس شخصــیته ویعــرف خبراتــه  ةتهــدف الــى مســاعد ةعملیــة بنــاء
ویحدد مشكالته وینمي امكاناته ویحل مشكالته فـي ضـوء معرفتـه ورغبتـه وتعلیمـه وتدریسـه 
لكــي یصــل الــى تحدیــد اهدافــه وتحقیقهــا ویتوافــق شخصــیًا وتربویــًا ونفســیًا ومهنیــًا وزواجیــًا 

  ).١٠،ص١٩٨٠زهران،(واسریاً 

  )١٩٨٥روجرز (تعریف-٣

ــــه مســــمباشــــرة مــــع المسترشــــد لالسلســــلة مــــن االتصــــاالت غیــــر  ــــر اتجاهات ــــى تغی اعدته عل
  ).Stoods,1985,P138(وسلوكه

  )١٩٨٨ابو عیطة،(تعریف -٤

ـــائج امجموعـــة االجـــراء ـــي تتضـــمن النصـــائح والتشـــجیع وتقـــدیم المعلومـــات وتفســـیر نت ت الت
متخصـــص تقــــدیم  صفیهـــا شـــخ عالقـــة التــــي یحـــاولالوهـــي  االختبـــارات والتحلیـــل النفســـي

الحیـاة  قفعدم التوازن لدیه التي تتمثل في موا تلشخص اخر لیفهم ویحل مشكال ةمساعد
  ).١٢،ص١٩٨٨ابو عیطة، (ة واالجتماعیةوالشخصی ةوالمهنی ةالدراسی ةختلفالم

  )٢٠٠٨الهاشمي،(تعریف-٥
قدمـــه مـــن تعـــدیل فـــي تبمـــا النمـــو العملـــي فـــي مواجهـــة الحیـــاة  مظـــاهر مظهـــر مـــن

ــاة الشخصــیة الذاتیــة وســلوكها  هــم الحیــاة وســعادتها فهــو یتصــل عمومــاً فاالتجاهــات و  بالحی
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-١٦،ص٢٠٠٨الهاشــمي،(والتربــوي ونشــاطه بالحیــاة االجتماعیــة وعالقاتهــا والعمــل العلمــي
١٧.(  

لـى مرشـد ومسترشـد تهـدف ا ةطة شخصـیاعملیة تعلیم وتعلـم تـتم بوسـ :االرشاد في االسالم
ومعاونتـه علـى فهـم  ةحل مشكالته ومواجهتها بأسـالیب توافقیـة مباشـر  فيالمسترشد  ةمساعد

نفســه ومعرفــه قدراتــه ومیولــه وتشــجیعه علــى الرضــا بمــا قســمه اهللا لــه وتشــجیعه علــى اتخــاذ 
فـي عمـل مـا ینفعـه  درجاتهـاباقصـى  مـن قدراتـه واإلفـادةووضع اهداف واقعیة لنفسه  قراراته

 ةاهللا ونفسـه ومـن حولـه حتـى یـنعم بالسـعاد يتحقیق ذاته في فعل ما یرضـالغرض من ذلك 
ـــــه  ـــــي حیات ـــــان والنجـــــاح ف ـــــوب واصـــــالح ألواالطمئن ـــــروح وعـــــالج القل ن االســـــالم غـــــذاء ال

 ).١٤،ص١٩٨٣احمد،(النفوس

التــــي  المخططــــة اإلنســــانیةجــــراءات مجموعــــة الخـــدمات واإل -: النظــــريتعریــــف الباحثــــة 
 هخـرین وان یـدرس شخصـیته ویعـرف خبراتـكـي یفهـم ذاتـه واآلهدف الـى مسـاعده الفـرد لستت

ـــه  ـــه ومســـاعدته فـــي فهـــم الحاضـــر واالعـــداد للمســـتقبل وان یحـــدد  هواســـتعداداتومیول وقدرات
بــین المرشــد والمسترشــد  ةفنیــة ومهنیــة واعیــة مســتمرة وتفاعلیــ ةوهــو عملیــ ویحلهــا مشــكالته

والهدایـة والتوعیـه واالصـالح ودراسـة  تتضمن تقدیم المعلومات والنصائح والتشجیع والترشید
ــة ویتخــذ  الســلوك االنســاني خــالل مراحــل النمــو المختلفــة ومعرفــة مطالــب النمــو لكــل مرحل

مباشــر فردیــا او جماعیــا ویعتمــد علــى وســائل متعــددة الرشــاد األســلوب المباشــر او غیــر اإل
ــا حظــة والمناقشــة واجــراء األختبــارات وذلــك مــن اجــل تحقیــق التوافــق شكالمال خصــیا وتربوی
  .وزواجیا واسریا واجتماعیا ومهنیا
علــى وفــق التصــنیف ) (مــن خــالل تحلیــل محتــوى نهــج البالغــة لالمــام علــي: اجرائیــاً  ویعــرف

  الذي اعدته الباحثة  

 

  )thought(الفكـــر:ثانیاً 

الفكر یفید معنـى التفكیـر والتأمـل واالسـم الفكـر والفكـره ورجـل فكیـر اي  : الفكر لغة
  ).٩-٥،ص١٩٨٢الرازي،(تفكیركثیر ال
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  :الفكر اصطالحا

  )١٩٦٦النجیحي،(تعریف-١

الســـــــعي الـــــــى مواجهـــــــة الحقـــــــائق واالمـــــــور الواقعـــــــة للوصـــــــول الـــــــى الحلـــــــول المالئمــــــــة 
  ).٢٠٨،ص١٩٦٦النجیحي،(لها

  )١٩٧١(تعریف جعفر-٢

والمحاججــة  ةویشــمل عملیــات االدراك والفهــم والــذاكر  ، بــه االنســان یمتــازانــه نشــاط عقلــي 
  ).٢٦،ص١٩٧١جعفر،(عملیات االنسان االجتماعیة د واالستبیان ویظهر منوالتقلی

  )١٩٧٦فاضل (تعریف-٣

فـي تحدیـده مواقـف  اإلنسـانيهـا العقـل علی االراء والمبادئ والنظریات التي یطلقهـا او یعتمـد
  ).١٩،ص١٩٧٦فاضل،( الكون واالنسان والحیاة تجاهمعینة 

  )٢٠٠١عبد الحمید،(تعریف-٤

العقل المسلم في ناحیة من نواحي الحیاة للظـروف الزمانیـة والمكانیـة فـي عززه یالفكر الذي 
مسـتنبط اجتهـادي فـي اطـار الفهـم مرحلة معینة من المراحل التـي تمـر بهـا االمـة وهـو فكـر 

  ).٣٤،ص٢٠٠١عبد الحمید،(صول نصوص الكتاب والسنةأل

  

  

  تعریف الباحثة

البالغـة والخاصـة بخطـب ورسـائل  وردت فـي كتـاب نهـجت التـي دامجموعة االراء واالجتهـا
  .)( علياإلمام  ومواعظ

  )AL Imam(مامإلا:ثالثاً 
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القوم اي تقدمهم واالمام كل من ائتم به قوم سـواء  ّّمأتم به الناس و یأمن  :مام لغةاإل
ام علـى الصـواب امـام كـل شـيء قیمـة والمصـلح لـه واالمـام یعنـي المثـال  إاكانوا على الخط

والحـادي امـام ) الدراك اسـتقامه البنـاء(سـوى علیـهیي یمد على البنـاء و واالمام هو الخیط الذ
) مــهأئ(الــذي یقتــدى بــه وجمعــه) االمــام(القــوم فــي الصــالة و) ّام(االبــل النــه الهــادي لهــا، و

  ).٢٧،ص١٩٨٢الرازي،(

 ةالكبـرى وهـو الریاسـ اإلسـالمیةفاالمام والخلیفة لفظتان تعبران عـن معنـى واحـد عنـد الفـرق 
ســمي القــائم بهــذه ) وســلموآلــه صــلى اهللا علیــه (الــدین والــدنیا نیابــه عــن النبــي أمــوري العامــة فــ
ما شرع لهم ویرشدهم الیه وسمي بالخلیفة كمـا  الن الناس یسیرون وراءه في إماماالمهمات 

كــان الشـــائع فــي عصـــر الراشــدین او مـــا بعده،النـــه یخلــف الرســـول فــي ادارة شـــؤون االمـــة 
  ).١٣٨،ص١٩٨٦القزویني،(وقیادتها

التـي ذكرهـا القـران الكـریم التـي تكـون  اإلمامـةفهـي  )األثنى عشریة( عند الشیعة اإلمامة أما
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنـاسِ إِمامـاً   ( بشروط حین قال تعالى البـراهیم

  ).١٢٤اآلیة/ من سورة البقرة ) (لَ الَ ينالُ عهدي الظَّالمنيقَالَ ومن ذُريتي قَا

لنفسـه  االشرعیة جعل من اهللا وعهد الیناله من اتصف بالظلم سواء اكـان ظالمـ ةمامفاإل ذاً إ
ـــــــد الشـــــــیعة  ــــبح االمـــــــام مصـــــــطلحا شـــــــرعیا وتســـــــمیة اســـــــالمیة عن ـــــــذلك اصـــ ـــــــره وب ام لغی

  ).١/٣٥٣ت،.العسكري،د(خاصة

صـلى ( العامة االلهیة خالفـة عـن رسـول اهللا ةفق المفهوم السابق هي الریاسو على  واإلمامة
 ةبحیـث یجـب اتباعـه علـى كافـ ةالـدین والـدنیا وحفـظ حـوزة الملـ أمـورفـي  )اهللا علیه وآله وسلم

  ).١٣٩،ص١٩٨٦القزویني،(األمة 

ابــن عبـد المطلــب بــن هاشـم بــن عبـد منــاف بــن  -طالـب أبــيعلـي بــن  : )(علــي اإلمـام
بن مالـك بـن النضـر بـن كنانـه  ري بن غالب بن فهؤ ن كالب بن مرة بن كعب بن لقصي ب

الجــد  ىبــن عــدنان بــن ادد الــ دبــن خزیمــه بــن مدركــة بــن الیــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــ
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الى اخر سلسـلة الضـاربة  )(بن اسماعیل بن ابراهیم الخلیل نابتتین وهو سالسادس وال
  ).٢٧٢ص/٢، ١٩٨٧،المسعودي( )(ث بن ادمیالى ش

  

  

  



 الفصل الثاني
  الخلفیة النظریة

وعلمه)   (سیرة األمام علي : المبحث األول    

      علي اإلمامسیرته : األولالمقصد )( 

 األمام علي : المقصد الثاني) ( والحقائق العلمیة
 )  علمه(

نهج البالغة ورد الشبهات: المبحث الثاني  
  نهج البالغة ما هو ؟ :األولالمقصد 

 نهج البالغة ورد الشبهات :المقصد الثاني  
التوطئة والمجاالت األرشادیة: المبحث الثالث  

  توطئة :األولالمقصد 

 اإلمــامعنــد  اإلرشــادیةالمجــاالت :المقصــد الثــاني 
 )(علي

نماذج من التصنیفات المستخدمه :المبحث الرابع  



 الفصل الثاني
  الخلفیة النظریة

  وعلمه) (علي  اإلمامسیرة : األولالمبحث 

   علي اإلمامسیرته : األولالمقصد   )( 

 علي  اإلمام: المقصد الثاني)(  والحقائق العلمیة)علمه  ( 

  نهج البالغة ورد الشبهات: المبحث الثاني
 ؟ نهج البالغة ما هو:المقصد االول 

 الغة ورد الشبهاتنهج الب:المقصد الثاني  
  رشادیةالتوطئة والمجاالت اإل : المبحث الثالث

 توطئة:المقصد االول 

 علي اإلمامالمجاالت االرشادیة عند :المقصد الثاني)( 

 المستخدمةنماذج من التصنیفات : المبحث الرابع
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  وعلمه) (سیرة اإلمام علي : المبحث األول
  )(   اإلمام علي ةسیر : المقصد األول

  -:حیاته - ١
صـلى اهللا ( محمـد) اهللا(علي بن ابي طالب امیر المؤمنین ابـن عـم رسـول اإلمام
فــي مكــة  هومربــه ولــد قبــل البعثــه الشــریفة بعشــر ســنین وكانــت والدتــ ) علیــه وآلــه وســلم

وسط البیت الحرام امه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف وهو اول هاشمي فـي 
وقــد  ) صــلى اهللا علیـه وآلــه وســلم(حـاء وحــامي الرســولاالسـالم ابــوه ابــو طالــب شــیخ البط

  ).١٤هـ،ص٣٥٦االصفهاني،( ابو طالب وسماه علیاه فغیر  ةحیدر  أمهسمته 
مبینا وفي التـواراه الیـا وفـي  وقد ذكر المؤرخون ان اسمه بالعبرانیة الهیولي وبالسریانیة

جـــر ، وفـــي االنجیـــل بریـــا وفـــي الصـــحف ح)٩٢،صهــــ١٤١١بي،یالخصـــ(الزبـــور اریـــا
العین وفي القرآن علیا وعند النبي ناصـرا وعنـد العـرب ملیـا وعنـد الـروم بطـریس وعنـد 
الفرس روز وعند الترك نجر وعند النبط كریـا وعنـد الـدیلم ینـا وعنـد الـزنج حنـین وعنـد 
المشـــــركین المـــــوت األحمـــــر وعنـــــد المـــــؤمنین الســـــحابة البیضـــــاء وعنـــــد والـــــده حـــــرب 

  )٢٥٦،ص٣،جـ٢٠٠٩المازندراني،(
حـامال  اإال تبوكـ المشـاهد كـلوشـهد معـه  ) صلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم(ر بعد الرسولهاج

بنـت رسـول اهللا وهـو والـد الحسـن والحسـین   )علیهـا السـالم(اللواء تـزوج الزهـراء فاطمـة 
  ).١،ص٢٠٠٩،والبیاتي الطائي() علیهما السالم(
ولـذا فهـو اول مـن  واعي،ة وثقة النفس والطموح والتفتح الـطنوالف باإلیمان اإلماممتاز ا

ـــول ـــاس اســـالمًا بعـــث صـــل (اســـلم فهـــو یق ـــ ىكنـــت اول الن ـــین  هاهللا علی ـــوم االثن والـــه ی
یوم الثالثاء وبقیت اصلي معه سبع سنین وهذا الكـالم یتناسـب مـع قـول  وصلیت معه

مـن امــن بـي وعنــدما  أولهــذا  )(علـي إلــىمشـیرًا  ) صـلى اهللا علیــه وآلـه وسـلم(النبـي
علي على صـغر سـنه  اإلمامته لیدعوهم الى االسالم لم یبایعه سوى جمع النبي عشیر 

الحـاالت  كـلفـي  ) صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم(طالـب بحمایـة النبـي أبـي أبیـهوقد قـام مـع 
  ).٢٤،ص٣٤٥البستي،(ومنها في شعب ابي طالب اثناء حصار قریش للنبي
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ســوى  ) ه وآلـه وسـلمصـلى اهللا علیـ(فـي كــل المعـارك والغـزوات مـع الرســول اإلمـامشـارك 
منزلــه بامــا ترضــى ان تكــون منــي ( غــزوه تبــوك اســتخلفه النبــي علــى المدینــة قــائًال لــه

یوم خیبر وبها فتح الحصن الشهیر وكـان  ةوقد اعطاه الرسول رای) موسىمن هارون 
ــــي ــــه وســــلم(النب ــــ ) صــــلى اهللا علیــــه وآل ــــه الرای  هـــــ ٢٦١النیســــابوري،(واللــــواء ةیجمــــع ل

  ).٢٠ص/٧،

ورب البیــان اذ یكفــي العربیــة فخــرا اول مــن  علــي امــام البالغــة والفصــاحة اماإلمــكــان 
وضــع قواعــدها وســن قــوانین ضــبطها فــي علــم عجــز عنــه مــن كــان قبلــه ومــن ســیأتي 
بعده اال وهو علم النحو الذي به یضبط اللسان وبـه تعـرف اسـرار القـران وبـه یتوضـح 

ثالثة،علم لالدیان وهو الفقة وعلم  العلم(المبهم وینكشف المستور فقد قال علیه السالم
ـــدان وهـــو الطـــب، وعلـــم اللســـان وهـــو النحـــو ـــده ) لالب زیـــن  اإلمـــاموهـــذا مـــا اكـــده حفی

  .ما نسب الیه في )(العابدین

  بالمناقیر ته وامـت الیّـر في النحو من ادب     حنیلو تعلم الط        

  ریوات السنانه     نبح الكالب واصــال نحو لیشبهـالم بـان الك       

صـلى اهللا علیـه ( مـن نطـق بالعربیـة بعـد رسـول اهللا أفصـح )(علـي اإلمـاملـذا فـان 
ــه وســلم ال علــى لســانه الشــریف كانهــا الــدرر ثــفكانــت االلفــاظ تن أســرارهاوحفــظ  ) وآل

سـخون فـي اها بما تحمل من معـان الیحـیط بهـا اال اهللا والر لالیعلم كنهها ومدلو  ئلوالآل
ــم، ــا  مــاماإلفقــد تــرك  العل ــم والمعرفــة فــي خطبــ اخمضــعلــي تراث  هضــم كــل انــواع العل

  )١٠-٩ص،٢٠٠٩ ،والبیاتي الطائي(ورسائله ومواعظه

فهـو مفكـر وقـاض وزاهـد  )(علـي اإلمامشخصیة  هاوج نوعتوعلى هذا االساس ت
هـــ ٤٠ســنة  فــي رمضــان )(علــي اإلمــاموواعــظ ومبتكــر وعامــل ومجاهــد استشــهد 

  ) ١١٨،ص٤هـ،مجلد٣١٠الطبري،(
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  )(المؤمنین علي أمیرفضائل  -٢

  في القران )(علي

مـــن خـــالل  )(المـــؤمنین علـــي أمیـــریتحـــدث عـــن لمـــا كـــان القـــران الكـــریم 
في ذلك فقد تكلـم بـه  ةوبیان فضله ال غراب) (نزلت في حقه  أكثر أو ةیآ ةثالثمائ

ها ن امــه وكــان یســمعفــي بطــقبــل نزولــه بثالثــین ســنة او اكثــر وقــد تكلــم بــالقران وهــو 
  .هابعض دنور  اآلیاتبایاته الشریفة ومن تلك 

ـوَن  (تعـالى قـال.١ نُ ْؤمِ ــَح اْلمُ َل ـْد أَفـْ ونَ ) ١(قَ ُ مْ َخاِشــع ــِذينَ ُهـمْ ِيف َصـَالِِ مـن ســورة ) (الَّ
  )٢-١ةیمن اآل /املؤمنون

ْن َملْ (قولــه تعــالى.٢ ِإ بِّــَك وَ ــْن رَ ــَك مِ يْ َل ــِزَل ِإ ــا أُنْ ــْغ مَ لِّ َ ــا الرَُّســوُل بـ َــا أَيـُّهَ لَّْغــَت  ي َ ــا بـ ــلْ فَمَ ْفعَ تـَ
رِينَ  ِ َكــــاف مَ اْل َقــــوْ ــــِدي اْل هْ َ َ َال يـ ــــه نَّ اللَّ ــــنَ النَّــــاِس ِإ َك مِ ِصــــمُ عْ َ ُ يـ ــــه اللَّ ُ وَ ه تَ مــــن ســــورة () ِرَســــاَل

 ) ٦٧ ةیاآل /ةالمائد

ونَ (قولة تعالى.٣ ْسئُوُل مْ مَ نـَّهُ ُفوُهمْ ِإ ِ ق   ) ٢٤ ةیاآل /الصافاتمن سورة ()وَ

ـــ(قولـــه تعـــالى.٤ ِ ل ـَــا وَ منَّ ْؤتـُــوَن ِإ ُ يـ ـــَالَة وَ ـــوَن الصَّ يمُ قِ ُ ـــِذينَ ي ـــوا الَّ نُ مَ ـــِذينَ َآ الَّ ُ وَ ه ُســـوُل رَ ُ وَ ـــه يُُّكمُ اللَّ
ونَ  ُ ع اكِ ُهمْ رَ   )٥٥ةیاآل /المائدةمن سورة () الزََّكاَة وَ

ـــٍع (قولـــة تعـــالى.٥ ِ اق ـــَذاٍب وَ ٌ بِعَ ِل ـــٌع ) ١(َســـَأَل َســـائ ِ ُ َداف ـــه َس َل ـــيْ رينَ َل ِ ْلَكـــاف ِ مـــن ســـورة () ل
نزلـــت هـــذه اآلیـــه فـــیمن جحـــد والیـــة امیـــر المـــؤمنین علـــي ) ٢-١ ةیـــاآل مـــن/ المعـــارج

)(  

ــــه تعــــالى.٦ ُكــــمُ (قول ِضــــيُت َل رَ ــــِيت وَ مَ ِعْ ُكمْ ن ــــيْ ــــُت َعَل أَْمتَمْ يــــنَُكمْ وَ ُكــــمْ دِ ـــُت َل ْلـ مَ َأْكمَ ــــوْ يـَ اْل
ا ينً ْسَالمَ دِ   )٣ةیاآل /المائدةمن سورة () اْإلِ
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َعِم (لىاقولــه تعــ.٧ ــوا وَ نُ مَ ــِذينَ َآ نَّ الَّ ــرُ اْلَربِيَّــةِ ِإ ــَك ُهــمْ َخيـْ ِ ئ اِت أُوَل َ ــاِحل ــوا الصَّ مــن ســورة () ُل
  )٧ یة اآل /البینة

ونَ (قولــه تعــالى.٨ وُ َْســتـَ ــْن َكـــاَن فَاِســًقا َال ي ــا َكمَ نً ْؤمِ ـــْن َكــاَن مُ  /الســـجدةمـــن ســورة () أَفَمَ
  )١٨ یةاآل

ــا وَ (قولــه تعــالى.٩ ُُكمَ وب ُل َقــْد َصــغَْت قـُ ــهِ فـَ َىل اللَّ َــا ِإ تُوب ْن تـَ َ ُهــوَ ِإ ــه ــِإنَّ اللَّ ــهِ فَ يْ ا َعَل ــاَهرَ ْن تََظ ِإ
 ٌ ِهـــري ـــَك َظ ِ ل ـــَد َذ عْ َ َِكـــةُ بـ َالئ اْلمَ َِني وَ ن ـــْؤمِ ُِح اْلمُ َصـــال ُ وَ ِجْربِيـــل ُ وَ َاله ـــوْ  /التحـــریممـــن ســـورة () مَ

  )٤یةاآل

َ (تعــالى هقولــ.١٠ ــاِحل ــوا الصَّ َعِمُل ــوا وَ نُ مَ ــِذينَ َآ ُ الَّ ــاَده َ ُ ِعب ــه ــرُ اللَّ شِّ َ ب ُ ــِذي يـ ــَك الَّ ِ ل ــلْ َال َذ اِت قُ
نَّ  ا ِإ ـا ُحْسـنً يهَ ِ ُ ف ـه ْقَرتِْف َحَسنَةً نَزِْد َل َ ْن يـ مَ َىب وَ ُقرْ دََّة ِيف اْل وَ الَّ اْلمَ ا ِإ هِ َأْجرً يْ ُكمْ َعَل َ َأْسأَُل ـه اللَّ

  )٢٣ یةاآل /ورىشالمن سورة () َغُفورٌ َشُكورٌ 

ــه تعــالى.١١ ــْذِهَب َعــنُْكمُ الــرِّْج (قول ُ ي ِ ُ ل ــه رِيــُد اللَّ ُ َــا ي منَّ اِإ ً ــرَُكمْ تَْطِهــري هِّ َُط ي ــِت وَ يْ بـَ ) َس َأْهــلَ اْل
  )٣٣یة اآل /من سورة األحزاب(

ا نـَــْدعُ (قولـــه تعـــالى.١٢ وْ ـــاَل ُقـــلْ تـَعَ ْلـــِم فـَ عِ ـــنَ اْل َك مِ َ ـــا َجـــاء ـــِد مَ عْ َ ـــْن بـ يـــهِ مِ ِ ـــَك ف ـــْن َحاجَّ فَمَ
ُفَســـ أَنـْ ا وَ ُفَســـنَ أَنـْ َُكمْ وَ َِســـاء ن نَا وَ َ َِســـاء ن َُكمْ وَ ـــاء نَ أَبـْ نـَــا وَ َ اء نَ ـــهِ َأبـْ ـــةَ اللَّ نَ عْ ـــلْ َل نَْجعَ ِهـــلْ فـَ تَ بْ ُكمْ ُمثَّ نـَ

بَِني  ى اْلَكاذِ   )٦١یة اآل /ال عمرانمن سورة () َعَل

ـــة  ةوهـــذا القـــدر الیســـیر مـــن االیـــات الشـــریفة یعطینـــا صـــورة حیـــ واضـــحة جلیل
مــن حیــز فــي االیــات البینــات فــي كتابــه  )(علــي اإلمــام أخــذهالغبــار علیهــا لمــا ی

السالم بعد هـذا مـن  هعلی هوتفضیل هللشك واالرتیاب في فضل المجید فهل یبقى مجال
 ).٦٦ص-٤٩،ص٢٠١٠غ،ئالصا(الشواهد والتنزیل وخصائص التفضیل

 

  



٢٧ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

  النبویة الشریفة األحادیثفي  )(علي  اإلمام

ان اهللا جعــــل الخــــي علــــي ( ) صــــلى اهللا علیــــه وآلـــه وســــلم( محمــــد قـــال الرســــول -١
غفر اهللا مـا تقـدم مـن  بها ًمن فضائله مقرا ، فمن ذكر فضیلة كثره ال تحصى فضائل

ذنبه ومـا تـأخر ، ومـن كتـب فضـیلة مـن فضـائله لـم تـزل المالئكـة تسـتغفر لـه مـا بقـي 
لتلـــك الكتابـــة رســـم ومـــن اســـتمع الـــى فضـــیلة مـــن فضـــائله غفـــر اهللا لـــه الـــذنوب التـــي 

سـبها اكتسبها بالسماع ومن نظر الى فضیلة من فضائله غفر اهللا لـه الـذنوب التـي اكت
النظــر الــى علــي عبــادة ، وذكــره عبــادة وال یقبــل اهللا ایمــان عبــد اال : بــالنظر ثــم قــال 

  ) .١٠٦، ص ٢٠١٠الصائغ ، ( ) بوالیته والبراءة من اعدائه

لــو ان الریـاض اقــالم ، والبحــر ( ) صــلى اهللا علیـه وآلــه وسـلم(قـال الرســول محمـد -٢
  .بن ابي طالب يعلمداد ، والجن حساب واالنس كتاب ما احصوا فضائل 

یا علي والذي نفسي بیـده لـوال ان ( ) صلى اهللا علیه وآله وسلم(محمد  قال رسول -٣
مـن امتـي مــا قالـت النصـارى فــي عیسـى بـن مــریم لقلـت الیـوم فیــك  فیقـول فیـك طوائــ

 مقــاال التمــر باحــد مــن المســلمین اال اخــذ التــراب مــن اثــر قــدمیك یطلبــون بــه البركــة

  .)٣٣٣ص/٣ ، هـ ١٤٢٦ي،ئالخو (

  نوالتابعی ةفي شهادات الصحاب )(علي

 ثمـاني) وسـلمصـلى اهللا علیـه وآلـه ( محمـد ألصـحابكانـت ) (قـال عمـر بـن الخطـاب
  .ركنا في خمساوش ةمنها بثالث عشر  اسابقة فخص علی هعشر 

خصـله منهـا احـب الـي مـن  يلقـد اعطـي علـي ثـالث خصـال،الن تكـون لـ(وقال ایضا
 تزویجه ابنته وسكناه في المسجد الیحل لي ما یحـل لـه حمر النعم فسئل ما هي؟ قال

  ).٣٣٤ص/٣هـ، ١٤٢٦الخوئي،).(والرایة یوم خیبر ،
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  اقوال التابعین

انـي العلـم ان لعلـي منقبـه لـو حـدثت بهـا لنفـذت اقطـار السـماوات (عن عكرمـة -١
 .)واالرض

 أصــحابمنقبـه مـا كانـت الحـد مـن  )(لعلـي  إن(مـا جـاء عـن مجاهـد قـال  -٢
من شئ من منـاقبهم اال وقـد شـركهم  مثلها وما ) لى اهللا علیه وآله وسلمص(النبي 

  )فیها

  اإلسالممن ائمة  األعالم أقوال

صـلى اهللا علیـه (مـا روي الحـد مـن اصـحاب رسـول اهللا(احمد بـن حنبـل اإلمامقول .١
مــن الفضــائل الصــحاح مــا روي لعلــي بــن ابــي طالــب كمــا فــي شــواهد  ) وآلــه وســلم

  .)التنزیل

   الخلیل بن احمد الفراهیدي كلمة.٢

 امــرأمـا اقـول فــي حـق (:فقــال )(مـا تقـول فــي علـي بــن ابـي طالـب : وقـد قیـل لــه.أ
ثـــم ظهـــر مــــن بیـــت الكتمـــانین مـــا مــــال  ،احســـد وأعــــداؤهخوفـــا  أولیـــاؤهكتمـــت مناقبـــه 

  .)ینفقالخا

امــام الكــل فــي الكــل قــال احتیــاج  )(مــا الــدلیل علــى ان علیــاً  : وقیــل لــه ایضــا.ب
 .لیه واستغناؤه عن الكلالكل ا

  

  كلمة ابن ابي الحدید المعتزلي.٣

فانهــا قــد بلغــت مــن العظــم والجــالء واالنتشــار واالشــتهار  )(ه فامــا فضــائل : قــال
 ،هـــــــ١٤٢٦ي،ئالخــــــو ( یلهاصــــــدي لتفصــــــرها والتذكمعــــــه التعــــــرض لــــــ جمبلغــــــا یســــــم

  ).٣٤٣ص-٣٣٤ص/٣
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  المسیح المفكرینعند  )(علي  اإلمام

وماذا علیك یا دنیا لو حشـدت (لكاتب المسیحي اللبناني المعروفیقول جورج جرداق ا
  ).قواك فاعطیت في كل زمن علیا بعقله وقلبه

، إن في والشك( ویقول االستاذ نصري سهلب ، لكان عفا عن ابن ملجـم،  لو نجا علیًا
  ).را طلیقا یحدث المؤمنین عن خلق امیر المؤمنینحوتركه 

كمـا  ، یتخذون من علـي نموذجـاً  ،ةسلیمي النی لمین،والحق ان المس(ان ریشاریویقول 
  ).الیزال امثل صورة للنظام االسالمي السیاسي ، في القرن العشرین يلو انه ح

قتـــــــــــل علـــــــــــي فـــــــــــي محـــــــــــراب عبادتـــــــــــه لشـــــــــــده (ویقـــــــــــول جبـــــــــــران خلیـــــــــــل جبـــــــــــران
 ).١٠،ص٢٠٠٨علي،)(عدله

  رعیته أبناءعند  )(علي  اإلمام

خالل وصف احد ابنـاء شـعبه امـام ألـد من  )(علي  اإلمامیمكن وصف شخصیة 
وهیمنــة معاویــة  اإلمــاممعاویــة ابــن ابــي ســفیان اذ قــال لــه معاویــة بعــد اغتیــال  ئــهاعدا

أو تعفینــي؟  -وهــو ذلــك المــواطن -صــف لــي علیــا ؟ فقــال ضــرار ،علــى ســدة الحكــم 
واهللا كــان بعیــد المــدى : " او تعفینــي؟ قــال ال اعفیــك قــال ضــرار: قــال : صــفه : قــال 
وتنطـق الحكمـة  ،یتفجـر العلـم مـن جوانبـه  ،ویحكم عدال  ،یقول فصال  ،د القوى شدی

كـان واهللا غزیـر  ،ویستأنس باللیل وظلمته  ،یستوحش من الدنیا وزهرتها  ،من نواحیه 
یعجبه من اللباس ما خشـن ومـن  ،یقلب كفیه ویخاطب نفسه  ،طویل الفكرة  ،الدمعة 

ــا اذا ســألناه ویبتــدؤنا أذا أتینــاه ویأتینــا  كــان واهللا كأحــدنا ،الطعــام مــا جشــب  ذا إیجیبن
ان  ،عظمـه  هوال نبتدئـ ، ةمـع تقریبـه لنـا وقربـه منـا ال نكلمـه هیبـ هللاو ونحـن  ،دعوناه 

ال یطمـــع  ،ویحـــب المســـاكین  ،یعظـــم اهـــل الـــدین  ،المنظـــوم  تبســـم فعـــن مثـــل اللؤلـــؤ
ویـة فكیـف حزنـك علیـه فقـال معا...  ،القوي فـي باطلـه وال ییـأس الضـعیف مـن عدلـه 

 "حــزن مــن ذبــح ولــدها فــي حجرهــا فــال ترفــا عبرتهــا والیســكن حزنهــا  -:یاضــرار؟ قــال
فهـي لیسـت رؤیـة المحكـوم للحـاكم المثـالي فحسـب  ،هذه لوحة انسـانیة رسـمت بصـدق
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ویصــــف باحــــث .  ســــالم كواقــــع ملمــــوسنســــان ارتقــــى لیجســــد اإلإانمــــا رأي صــــادق ب
ـــي  اإلمـــاممعاصـــر  ـــي  ،ملكـــا فـــي نفســـه  اإلمـــامكـــان  : "قـــائال  )(عل متواضـــعا ف
عظیمـــا فـــي  ،بســـیطا فـــي حیاتـــه  ،فقیـــرا فـــي عیشـــه  ،ســـعیدا فـــي معرفتـــه  ،مجتمعـــه 
 ٢٠٠٥،الســـعد " (نبیـــا فـــي تجـــرده  ،قدیســـا فــي ایمانـــه  ،عزیـــزا فـــي عدلـــه  ،مدركاتــه 

  ) .١٨ص،

  )(علي بن ابي طالب اإلمام لقابأمن  -٣

 قســیم الجنــة والنـــار،و  ، الخلیفـــةو  ، منینالمــؤ  وأمیــر ، اإلمـــام، و  منهــا الوصــي
 ةالمحجــــو  ، النجــــاهســــفینة و ،  یعســـوب الــــدینو  ، كاشــــف الكــــربو  ، صـــاحب اللــــواءو 

االنــــزع البطــــین ، وقائــــد الغــــر و ، المرتضــــى ، )٩٣ص ،١٩٩١،الخصــــیبي)(البیضــــاء
 )١٦-١٤،ص٢٠٠٩كاظم،(المحجلین 

 

   )علمه(والحقائق العلمیة ) (علي  اإلمام: المقصد الثاني
في بیئة التعرف قیمة الحقائق العلمیة بل كان الغالب  )(علي اإلمامعاش 

في وسط یغلـب علیـه  اإلمامعاش  باألنساب والتفاخر على الجزیرة العربیة علم االدب
وتشیع فیه روح القبیلة التي لم تنل حضارة المدن منها شیئًا وكانت ایضا  ةطابع البداو 
اك االغنیاء والعبید وهكذا كانت حالة المجتمع الفكریة كان هن إذة الحادة یتتسم بالطبق

والروحیـــة والمادیـــة حتـــى ولـــد علـــي الحـــق والنـــور فـــي تلـــك االجـــواء وكـــان یـــرى رجـــًال 
عظیما عرفه المجتمع حق المعرفه منذ بواكیر طفولته یخـرج علـى تلـك الحیـاه البائسـة 

واعـد الرحمـة واالحســان ق مهــل میتبشــرهم بالعـدل تقـوانـاس تلـك الحیــاة الضـعیفة برسـالة 
صـلى اهللا علیـه وآلـه (للرسـول األولالتلمیـذ  )(علـي اإلمـام أصـبحواالنصاف حتى 

 ) صــلى اهللا علیــه وآلــه وســلم(بهــا لقــد علمــه الرســول وتلقــى منــه علومــه التــي مــأل ) وســلم
ـــم یفـــتح لـــه مـــن كـــل بـــاب الـــف بـــاب والیمكـــن تحدیـــد علـــم   اإلمـــامالـــف بـــاب مـــن العل

وعلـــم  ) صـــلى اهللا علیــه وآلـــه وســلم(مـــن علــم الرســول ألنــهه واالحاطــه بـــ )(علــي
  ).٧٩-٧٨،ص٢٠١٠الصائغ،(الرسول من اهللا تعالى
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انــا مدینــة العلــم وعلــي بابهــا فمــن اراد العلــم ( )صــلى اهللا علیــه والــه وســلم(قــال الرســول إذ
  )فلیات الباب

 أشـــــار إذیـــــدل علـــــى معرفـــــة بالعـــــالم العلـــــوي  اإلمـــــامخـــــر ان علـــــم آوبمعنـــــى 
سـلوني عـن طـرق السـماوات فانـا اعلـم بهـا مـن  تفقـدوني، أنسـلوني قبـل ()(ماإلمـا

  ).٣٠ص/٢عبده، الجزء) (طرق االرض

  :ومنها )(علي اإلمامبها  امتازونود ان نذكر بعض العلوم التي 

علـي فاسـتندوا  اإلمـاموجد اصحاب هـذا العلـم غطـاء مهمـا لالحتمـاء ب : صوفتعلم ال
الصوفیة وقد كان شـعارهم  حرفةوفیة وما یتعلق بالزهد والفي احادیثهم الص اإلمامالى 

ابــــــــــن ( قي والكرخــــــــــيصــــــــــال لي والســــــــــريبوهــــــــــو مــــــــــا صــــــــــرح بــــــــــه الجنیــــــــــد والشــــــــــ
  ).١٠٧هـ،ص٦٧٢طاووس

مــن دعــا الــى مالحــة الفضــاء  أول )(المــؤمنین علیــاً  أمیــران  : وفــي علــم الفضــاء
ــ وكــب قولــه حیــث روى الشــیخ الطریحــي فــي مــادة ك(ا قبــل اكثــر مــن ثالثــة عشــر قرن

) () هـــذه النجـــوم التـــي فـــي الســـماء مـــدائن كالمـــدائن التـــي فـــي االرض تـــرتبط كـــل
مدینة منها بعمـود مـن نـور طـول كـل عمـود مسـیرة مـائتین وخمسـین عامـا مـن السـماء 
ــــــــــــدور  ــــــــــــي تنظــــــــــــیم الســــــــــــیارات بهــــــــــــا وت ـــــــیة الت ــــــــــــة الشمســـــ ــــــــــــذلك الجاذبی ــــــــــــد ب یری

  ).٨٠،ص٢٠١٠الصائغ،()حولها

من صـنف النـه اول مـن جمـع القـران  أول )(علي اماإلم إن : وفي علم التصنیف
تأسیسه علم النحـو عنـدما امـاله علـى  اإلماموهو اول من نقط المصاحف ویعزى الى 

رف حـكـالم كلـه اسـم وفعـل و العلـى ان  هـذا النحـو، أنـحلي وفیـه قـال ؤ ابـي االسـود الـد
انبــأ عــن واالســم مــا انبــأ عــن المســمى والفعــل مــا انبــأ عــن حركــه المســمى والحــرف مــا 

  ).٢/١٣٥هـ،٢٨٤الیعقوبي،( معنى لیس باالسم وال بالفعل

ارضــكم قریبــة مــن (فــي علــم الجغرافیــة قــال حینمــا ذم البصــره واهلهــا قــائال هوفــي كالمــ
  ).٨٢،٢٠١٠الصائغ،ص)(الماء بعیدة من السماء
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علــي بانــه دخــل علیــه یهــودي قــال  اإلمــامورد عــن  : والحســاب وفــي علــم الریاضــیات
ن عــدد یكـون لــه نصــف وثلـث وربــع وخمـس وســدس وسـبع وثمــن وتســع اخبرنــي عـ:لـه

 )(تسـلم قـال نعـم فقـال علـي أخبرتك إن )(فقال علي وعشر ولم یكن فیه كسر
فـي سـنتك فكـان كمـا قـال تحقـق مـن المسـألة وصـحتها ولـم یكــن  أسـبوعك أیـاماضـرب 

  ).٨٢،ص٢٠١٠الصائغ،( اسلم وبعدها حین سمع ذلك فیها كسر

كل لحوم البقر داء والبانها شفاء وایضًا قال علیه السالم  : بیة انه قالوفي العلوم الط
فرجل قوة للقلب واكل السـمك یـذیب الجسـد وقـال سوقال اكل ال ةالتفاح فانه یدبغ المعد

  .)٨٥،ص٢٠١٠الصائغ،( الخ...طعامكم أولوا بالملح في ؤ ابد أیضا

التبریریـة وهـو  ال النفعیـةالواقعیة و ) یةأالمبد(السیاسة المثالیة اإلماموفي السیاسة طبق 
  ).٣٠،ص١٤١٥السرخسي،(اول من اسس الدفاع ودیوان الخراج واالموال

اهمیـة الوراثـة والبیئـة فـي تكـوین شخصـیة  )(علـي اإلمـامفقـد اكـد  وفي علم الـنفس
  ).٣/٣٩٢الخوانساري،)(االخالق برهان كرم االعراق نحس(الفرد حیث قال

وجابـــل القلـــوب علـــى ( قـــال إذكمـــا یمثـــل ذلـــك فـــي الـــنهج  احـــد اركـــان الوراثـــة ةوالفطـــر 
  ).١٢٠ت،ص.عبده،د)(یها وسعیدهاقفطرتها ش

وتــــــــــوخ مــــــــــنهم اهــــــــــل التجربــــــــــة والحیــــــــــاء مــــــــــن اهــــــــــل البیوتـــــــــــات (وقــــــــــال ایضــــــــــاً 
 ).١٣٣،ص٢٠٠٣الموسوي،)(الصالحة

 

 

  

  

  -: الى هقسم إذظاهرة الخوف  إلى )(اإلماموقد تطرق 
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ـــال إذالخـــوف الفطـــري  : اوالً  ـــك()(ق ـــرى مـــن ملكوت ان المـــؤمنین (،)مـــا هـــول مـــا ن
  ).خائفون

  يو الخوف الس:ثانیاً 

  ).الناس ظنًا اشدهم خوفًا هللا أحسنوان ()(اإلمامقال  إذالخوف من اهللا .١

  )األجلوخافوا بغتته ()(اإلمامقال إذ  األجلبغته .٢

  )وخافوا عذاب الحریق ()(اإلمامقال  إذعذاب جهنم .٣

  )ك الفقرییا بني اني اخاف عل(  )(اإلمامقال  ذإالخوف من الفقر .٤

  )رحم اهللا امرًا راقب ربه وخاف ذنبه(السالم هقال علیإذ  بالخوف من الذن.٥

فرقـت مـن كـل شـي  ةواذا كانـت جبانـ ( ةأحول خصال المـر  : الخوف من الفضیحة.٦
  ).یعرض لها

  

  الخوف المذموم:ثالثاً 

  )اهله ةوحشوا طریق الهدى لقلالتست()(قال إذالخوف من قله الناصر .١

  )ما بالیت وال استوحشت( )(اإلمامقال إذ الخوف من الحرب .٢

شـده توقیـه اعظـم  هبـت امـرًا فقـع فیـه،فان إذا(اإلمامقال إذ الخوف من عمل الخیر .٣
  )مما تخاف منه

 أخـوفوان (  )( اإلمـامقـال إذ الخـوف  أنـواعاشـد الخوف مـن اتبـاع الهـوى وهو .٤
  )یكم اتباع الهوى وطول االملما اخاف عل

   الخوف المحمود: رابعا 
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عبـاد اهللا الیــه عبــدًا  أحــبعبــاد اهللا مـن ()(اإلمــامقـال إذ الخــوف  أنـواع هـو أفضــل
-١٣٦ص ،٢٠٠٣،الموسـوي(بب الخـوف اعانه اهللا على نفسه فاستشعر الحزن وتجل

ـــــــك مـــــــا رجـــــــوت(،  )١٣٨ ـــــــك ممـــــــا تخـــــــاف وینل ـــــــه یؤمن ـــــــح رحمت ـــــــك وارب ) خـــــــف رب
 )١٣٦،ص٢٠٠٢مي،التمی(

 

  من حیث ةالى مبدا اللذ أیضا اإلماموقد تطرق 

مــا  یخلــى بــین نفســه وبــین لــذتها فــي ةللمــؤمن ثــالث ســاعات وســاع :ة حــدود اللــذ:اوالً 
 يفــة لــذاو ....  ولــیس للعاقــل ان یكــون شاخصــًا اال فــي ثــالث) وأیضــا(لمــجوی لیحــ

  .غیر محرم

فشـاركوا  ةذهبوا بعاجل الدنیا واجـل االخـر  نیقان المت:اصالة اللذه غیر المحرمة : ثانیاً 
سـكنوا الــدنیا بافضـل مــا  ، اهـل الـدنیا فــي دنیـاهم ولـم یشــاركهم اهـل الـدنیا فــي اخـرتهم

منهـا  واالمترفـون واخـذ حضوا من الدنیا بما حظي بـهفسكنت واكلوها بافضل ما اكلت 
 ةصابوا لذأ . حتجر الرابثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والم ، المتكبرون ةما اخذه الجبابر 

  . زهد الدنیا في دنیاهم

  ).ال تبقى ولذةنى فما لعلي ولنعیم ی()  (قال إذ  : لیست هدفاً  ةاللذ : ثالثا

  : منها ةمن غلواء اللذ ةاسلوب التخفیف من اللذ : رابعاً 

فـــــاذكروا هـــــادم اللـــــذات ومـــــنغص  أال()  ( اإلمـــــامقـــــال إذ  : التـــــذكیر بـــــالموت.١
  ).األمنیاتطع الشهوات وقا

فلـــو شـــغلت قلبـــك ایهـــا المســـتمع ( )(علـــي اإلمـــامقـــال إذ كیر بنعـــیم الجنـــة ذالتـــ.٢
 )لزهقــت نفســك شــوقًا الیهــا ةبالوصــول الــى مــا یهجــم علیــك مــن تلــك المنــاظر المونقــ

  ).١٤٢ص ،٢٠٠٣الموسوي،(
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ــالطر  حیــثعلــي ایضــا الــى امــراض الشخصــیة  اإلمــاموتطــرق  ق ائیمكــن تشخیصــها ب
  :األتي نصها

ـــي مـــالعال.١ ـــرة ف ـــك الصـــیغة مطروحـــة بكث ـــثات الظـــاهرة والوصـــف وتل  اإلمـــام أحادی
ُ  ومثالها قوله الغضب مـن غیـر شـيء والكـالم فـي غیـر  ، عرف بست خصالالجاهل ی

السـر والثقــة  نفـع والعطیـة فــي غیـر موضــعها وان ال یعـرف صـدیقه مــن عـدوه وافشــاؤه
حـد االمـراض النفسـیة ویبـین ان بكل احد او عندما یصف المنـافقین وهـم المصـابون با

الــــخ وهــــي ...واالســــراف هعالمــــاتهم التلــــون وایضــــا القلــــب المــــریض والحســــد والتمویــــ
  .مجموعة صفات طویلة لهؤالء المرضى

مــا اضــمر احــد شــیئا اال ()(عــن طریــق التغیــرات النفســیة ومصــداق ذلــك قولــه.٢
ه وهـذه االمثلـة وقوله المرء مخبـوء تحـت لسـان) ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه

  .اإلمامكثیرة ایضًا في احادیث 
  .كذبت )(ة فقد قال له رجل اني احبك فقالسعن طریق التقوى العالیة والفرا.٣
التشــخیص بواســطة التصــنیف بنــي الكفــر علــى اربــع دعــائم، الفســق والغلــو والشــك .٤

  .والشبهه
، فقد  حالةً  او اً عن سؤال یخص شخص اإلمامبواسطة التعریف وهو یتعلق بجواب .٥

 ة، فقال بـان بنـي مخـزوم ریحانـ سئل عن قبیلة ما فصنفها بحسب السلوك والشخصیة
ء ظهــورهم امــنعهم لمــا ور أیــا و أقــریش وان حــدیثهم محبــوب وبنــي عبــد شــمس ابعــدهم ر 

واسـمح عنـد المـوت بنفوسـهم ویقـول ) الكـرم( ووصف قبیلته بـانهم ابـذل لمـا فـي ایـدیهم
وامكـــر  انكـــرمقابـــل وصـــف بنــي عبـــد شـــمس بـــانهم نحــن افصـــح وانصـــح واصـــبح وبال

وافكــر وكــل هــذه تعریفــات لســلوكیة جماعــة معینــة والحــدیث بشــكله العــام یشــیر لغلبــة 
  .الطابع الوراثي علیهم

واء سـعلـي  اإلمـاموهذا الجانب من الصفات المالزمة لبالغة  :التشخیص الترابطي.٦
ومن  ؤهن كثر كالمه كثر خطم(اإلمام ةقولمفي التشخیص النفسي او غیره فمن ذلك 

قل ورعة مات قلبه ومن مـات قلبـه  قل حیاؤه ومن قل حیاؤه قل ورعه ومن ؤهكثر خط
ـــــــــــار ـــــــــــدرج فـــــــــــي الســـــــــــلوك لوفـــــــــــي هـــــــــــذا التـــــــــــرابط ن) دخـــــــــــل الن حـــــــــــظ انتقـــــــــــال وت

  ).١٥٥-١٥٤،ص٢٠٠٦الساعدي،(االنساني
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 ؟ نهج البالغة ما هو :المقصد األول

ابق اسـمه محتـواه طـما نهج البالغة فهو الكتاب الذي ی أدراكما و نهج البالغة 
صـلى اهللا علیـه وآلـه (محمـد هعـد كتـاب اهللا وسـنة نبیـباي كتاب قبل والكتاب المشار الیه 

العلـــم  هالـــت علیــه الدراســات االســالمیة وغیـــر االســالمیة ففیــتوالكتــاب الــذي ت ) وســلم
بـل ال یبـالغ لـو قیـل فیـه  للغـةوالفكـر القـدیم وفیـه االدب واوالحلم وفیه الفكر المعاصر 

  ).١،ص٢٠٠٩الخباز،(اغلب العلوم

فریـد روایـات منتقـاه  ونهج البالغـة اسـم وضـعه الشـریف الرضـي لكتـاب جمـع باسـلوٍب 
بلـغ المختـار منهـا مئتـین  هوحكمـ هائلسور  )(طالب أبيعلي ابن  اإلماممن خطب 

وثمـــاني  ةئــاوثمانیــة وســـبعین كتابــًا او رســـالة واربعم واثنتــین واربعـــین خطبــة او كالمـــاً 
وفكـره فكالمـه بـین  اإلمـاموتسعین حكمة ثم اضحى النهج لدى الناس علمًا مبلغـا عـن 

) صـلى اهللا علیـه وآلـه وسـلم( ورسـوله) (اهللا إالایدیهم یحكي عبقریة رجل لـم یعرفـه 
  ).٦/١٥٦، هـ١٤٠٩الهندي،(

الـذي  )(طالـب أبـير غور علي بـن با عن ستعجز العقول وان قویت فطنته حیث
ان یظفــروا باحــداها ) رضــي اهللا عــنهم(ى الصــحابةنجمــع مــن الفضــائل والمناقــب مــاتم

الشـــــــمس او خیــــــرًا لهـــــــم مـــــــن حمـــــــر  هلیكــــــون ذلـــــــك خیـــــــرًا لهـــــــم ممــــــا طلعـــــــت علیـــــــ
  ).٧٤٤-٧٤٢،ص٢٠٠٩البخاري،(النعم

 اإلمــامخطــب  كــن اول مــن اهــتم بجمــعیویجــدر االشــارة الــى ان الشــریف الرضــي لــم 
الـذي جمـع ) هــ٩٦ت(وزیـد بـن وهـب) هــ٦٥ت(علي بل سبقه كل من الحـارث االعـور

المنــابر فــي الجمــع واالعیــاد وایضــا كمیــل بــن زیـــاد  علــى )(علــي  اإلمــامخطــب 
وابـو ) هــ٢٠٧ت(كوني وعبد العظیم الحسني والواقديسواسماعیل بن مهران ال النخعي

مؤلفــات ضــاع او اكلتــه االرضــه او احتــرق مــن هــذه ال ضالمنــذر الســائب الكلبــي وبعــ
  ).١٣٩هـ،ص١٤٠٨االمیني،)(٨٢-٦٨ص/١هـ،١٤٠٩الحسني،(في الحرب
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تجمع بواسطة االالف ممن كانوا یحفظون اقوالـه او مـن خـالل  اإلماموقد كانت اقوال 
او مـن خـالل الرسـائل والكتـب التـي تحفـظ فـي مركـز  اإلمـاممـن تالمیـذ  ةاب المهر تّ الكُ 

لجنـة التـألیف فـي ( اإلمـامخـزائن اعـداء  فـي التـي الرسـائل كـذلكو  ةالـوال الخالفة ولدى
   ).٥٠،ص١٩٩٣،مؤسسة نهج البالغة

ونهج البالغة سواء نظرنا الیه من ناحیة الشكل او من ناحیة المضمون وجدناه من 
  .نساني على ضخامة هذا التراث الاألثار التي تقل نظائرها في التراث ا

  ).دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق ( ه انه فقد قیل في بیان صاحب

تتحول األفكار فیه الى انغام وتتحول األنغام فیه الى افكار  ،بیان معجز البالغة 
أمام كائن حي متحرك  ةمن الفكر  أنتذا إویلتقي علیه العقل والقلب والعاطفة والفكرة ف

شمس الدین ( یانعجاز في كل بینبض بالحیاة ویمور بالحركة وتلك هي آیة اإل
  )١٦ص، ٢٠٠٧،

ستجالب نفع او للتعبیر عن عاطفة ولم یكرس هذا البیان المعجز لمدیح سلطان او ال
ان البیان في نهج البالغة .... من الناس ان یكرسوا له البیان  كثیرعتاد اتافهة مما 

نما مجد نضال امجد في نهج البالغة قوة األقویاء و تُ فلم نسان قد كرس لخدمة اال
لمین وانما ااألغنیاء وانما اعلن حقوق الفقراء ولم یمجد الظ ىالضعفاء ولم یمجد غن

مجد األتقیاء والصلحاء ان الحریة والعبودیة والغنى والفقر والعدل والظلم والجهل 
نسان افضل هو مدار العلم والحرب والسلم والنضال األزلي في سبیل عالم افضل الو 

البالغة كتاب انساني بكل ما لهذه الكلمة من مدلول الحدیث في نهج البالغة فنهج 
نسان عتراف لالنسانیة وانساني بما فیه من االنسان وللحیاة االانساني باحترامه لال

نساني فیه عند الحاكمین هباءة حقیرة ال قیمة لها وال بحقوقه في عصر كان الفرد اال
دود تضمن لها حها في نسان من حب الحیاة والعمل لقدر انساني بما یثیره فباال

   ) ١٧ص،٢٠٠٧،شمس الدین (سموها ونقاها 
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علي وهـو مجمـوع خطـب ورسـائل وحكـم  اإلمامما جمع من كتب  أهمنهج البالغة  إن
تمتـاز بالشـمول والبالغـة جمعهـا ابـو الحسـن  یـة وفكریـة وسیاسـةٍ قواحكام ووصـایا اخال

 هنسـب ي الذي یرجـعضالمعروف بالشریف الر ) هـ٤٠٦ت(ن بن موسىمحمد بن الحسی
وینحــدر الرضــي مـن اســرة شــریفة  )(علـي اإلمــام إلــىثـم  )(الكــاظم اإلمــام إلـى

الحج وهـذا مـا  ةن خمس مرات وتولى النظر في المظالم وامار یالطالبی ةوالده تولى نقاب
اســس مدرســة  ومؤلفــاً  المــاً وع ابیــه وكــان الرضــي شــاعرًا كبیــراً  ةافــو  تــواله الرضــي بعــد
  ).٣٩٨صهـ،١٤١٦النجاشي،(سماها دار العلم

 ، متشـابه التنزیـلو ،  ةنهج البالغـو ،  ویلأوله كتب ومصنفات واشعار منها حقائق الت
ــــرانو  ــــرانو  ، خصــــائص االئمــــةو  ، مجــــازات الق  ، بغــــداد ةضــــاق وأخبــــار ، معــــاني الق

  ).٨٦،ص١٩٦١ابن شهر،(عر ابي تمامشوالزیادات في 

 )(المــؤمنین أمیــر اإلمــامالــذي اشـتهر بــه هــو جمعــه لكـالم  األعظــمن االنجــاز ولكـ
  .في كتاب اسماه نهج البالغة

ه موجـود فـي كتـب المتقـدمین وان یـان الثابت لدى المعنیین بالنهج ان معظم ما جاء ف
ولـو لـم یعـر بغـداد مـا عراهـا مـن الـدمار علـى یــد  (شـر الشـریف الرضـي الـى ذلـكیلـم 

ــو بالتتــر ــالكتــب الثمینــة التــي حرقهــا الجهــالء لعثر  ةقیــت خزانــ، ول ا علــى مرجــع كــل ن
  ).٧ص،٢٠٠١الجاللي،(مندرجة في نهج البالغة ةمقول

 القـو  : قالها )(علیاً  إنالبلغاء المتقدمون خطب النهج غیر مرتابین من  فقلولذا ت
اقـوى وهـذا  ، وسـحر البیـان ، السبك وعجیـب الـنظم ةاللفظ وقو  ةمتونها من حیث جزال

ریــب  ثــم ال )(اإلمـام إلــىاالطمئنــان الــى صـحة نســبها  يالقـرائن لــدى البالغیــین فـ
ع المفیـــــد و والشـــــی ةضـــــباالستفا )(لـــــدیهم فـــــي صـــــحة ســـــندها اذ هـــــو منقـــــول عنـــــه

  ).ص٩-٨م،٢٠٠١، ٢الجاللي،(لالطمئنان وتواتر جانب كبیر منه

  .ن المنهج من جانبینتعني فریق من العلماء بتحقیق م
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 إلـىاالخر تواتر النهج من الرضي  .لشریف الرضيا هناد النهج الى جامعاس : االول
ق ائــالســند الــى الشــریف الرضــي قــوي ومعــروف مــن عــدة طر  نأحظــوا فل )(اإلمــام

ل المشــایخ واقــااالخــرى و  همنهــا تصــریح الشــریف الرضــي بعملــه الكبیــر هــذا فــي كتبــ
ي كتبهـا الرضـي بخـط الـنهج التـ ةخرین عنـه ووجـود نسـخأالمعاصـرین للرضـي او المتـ

  ).١٢٦،ص٢٠٠١الجاللي،(النسخ االخرى التي نسخت على منوالها ةیده وكثر 

دین والمـدافعین عـن نهـج البالغـة فهـو صاول المت نویمكن القول ان ابن ابي حدید كا
شـعر  ممـایزةیقول ان ارباب الهوى زعموا ان النهج محدث واهل االختصاص یمكـنهم 

هج فاذا تأملت وجدته كله ماء واحد واسلوبًا واحدًا كـالقران ابي تمام من غیره وهكذا الن
  ). ٨ص/١، ١٩٥٩المعتزلي،(اوله كاوسطه واخره
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 توطئة :األولالمقصد 

وقد یكون من الصعب القـول بوجـود علـم نفـس متكامـل فـي الفكـر االسـالمي ولكـن قـد 
وان كانت تلك االراء قد توزعـت  )(علي اإلمام راءآة عند تحلیل تذل هذه الصعوب

بشكل متناثر في الكتب والمصادر المتعلقة بالسلوك الصحیح والوراثة والبیئـة ومراحـل 
وامــراض الــنفس االخــرى وبالمجمــل  ةالنمــو لالنســان والمــزاج والشخصــیة واشــكال اللــذ

ــم فــان هــذه االراء تشــكل البــذور االولــى لتكــوین افكــا ــاء عل ر عالیــة المفهــوم والدقــة لبن
علــى مــن جــاء  ةهــذه االفكــار تكمــن فــي كونهــا ســابق ةالــنفس االســالمي وفروعــه وقیمــ
وشـــمولیة ویقـــرر علـــم الـــنفس الحـــدیث ان االمـــراض  ةبعـــدها بـــل اكثـــر خصـــوبة وفائـــد

  .من سبب او اكثر منها أالنفسیة تنش

  .الوراثة.١

  .الطفلتنشئة .٢

  .النفسیة الضغوط.٣

وهذا ما یقره التصور االسالمي مع توصـیاته المختلفـة . قافة المنحرفة بشكل عامالث.٤
ال المبكــرة ویملــك  ةالمتــأخر  هحلــامــا یعلــق بالتحســین الــوراثي وتنشــئة الطفــل فــي مر  فــي

خاصــة اتجــاه الضــغوط والشــدائد فالصــحة النفســیة تبنــى وبالمشــرع االســالمي تصــورا 
  ).١٣٧هـ،ص١٣٨٢البستاني،(الثقافةعلى المعرفة والوعي بالتصور للضغوط و 

  

  

  

  :ان علم النفس الحدیث یعالج االمراض النفسیة بواسطة

  .التحلیليالعالج .١
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  .السلوكيالعالج .٢

  . العالج االرشادي.٣

والمشـــرع االســـالمي الیعـــارض هـــذه الطرائـــق مـــن المعالجـــة وهـــو ایضـــا الیتكـــئ علـــى 
 ةالن ذلــك ســوف یكــون ادراكــًا غیــر صــائب فــي تفســیر نشــأ األخــرىدون مــن احــدهما 

المرض ومعرفة عالجه والعالج االرشادي هو الطریق الذي یختطه المشرع االسالمي 
ـــــــي هـــــــذا اســـــــتبعاد العـــــــالج التحلیلـــــــي والســـــــلوكي بـــــــل انـــــــه  هما مصـــــــدرًا عـــــــدیلوالیعن

  ).١٦٢-١٦١،ص١٩٨٨البستاني،(للنجاح

 اإلمـاموالعـدوان وقـد المـح  ئات الالشـعوریة والخبـویعتمد االتجاه التحلیلي على الفعالیـ
 إشـاراتمفهوم الالشعور الذي من الحلم والمزاج وهفوات اللسان ومـن  إلى )(علي

فـي مـا وهي حالة الشعوریة عامـة ) ماتوا انتبهوا فإذاالناس نیام ( )(هالالشعور قول
  .شعور بالعالم االخرلما یتعلق با في األقلالبشر على  یخص

 اإلمـامالكلمات المهمـة الدالـة علـى اسـلوب التحلیـل النفسـي وفهـم الالشـعور قـول ومن 
  ).ما اضمر احد شيء اال ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه( )(علي

الـوعي غیـاب مـا یتعلـق بتـأثیر  نظریـات فرویـد فـي اإلمـامویدل هذا الكـالم علـى سـبق 
شعور الفرویدي لم یخطر علـى والالشعور ویبین خطأ الباحثین القائل ان موضوع الال

  ).١٦٣،ص٢٠٠٦الساعدي،(بال احد

علـي لهـذا المـرض مـن خـالل مواجهـة المـریض مباشـرة وتبصـیره  اإلمـامویكمن عالج 
ان احببت سالمة نفسك وستر معایبـك (  دون ان یعیها قائالً  من بالعیوب التي تكشفه

  ).٣٢٠هـ،ص١٤١٠الحائري،) (فاقلل كالمك واكثر همتك 

قـــة ارشـــادیة تحلیلیـــة وقـــد یشـــخص عیـــوب الشخصـــیة االنســـانیة مـــن خـــالل وهـــذه طری
  ).٣٨عبده،ص) (المرء مخبوء تحت لسانه(الكالم الن
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یظهـــر مـــا بطـــن مـــن العیـــوب ویحـــرك الســـاكن مـــن  اإلمـــاموفضـــول الكـــالم كمـــا یقـــول 
  ). ٣١٣ص/٧الخوانساري،(االعداء

للشــر بانــه مركــب وصــفا  اإلمــامومــن المعالجــات العامــة للســلوك والشخصــیة اعطــاء 
النـه الیــراه  خیــراً والشـریر الیظــن بأحـد  ، الحـرص ویصــفه بالكـامن فــي داخـل االنســان

الكـذب والبخــل  يللشـر هــ ةایضــا ان الخـالل المنتجــ اإلمـاماال بطبـع نفســه ، وقـد بــین 
  ).٣٦٥ص/٧الخورانساري،(والجور

) ایــاك(ى لفظــهبـالمنهج االرشــادي المجتنــب للشـر والمســتند الـ اإلمــاموكـل هــذا یعالجـه 
ــــالج التطبیقــــــي عنــــــده قــــــد اســــــتند الــــــى تحلیــــــل عــــــام للشخصــــــیة  احیانــــــًا مــــــع ان العــ

  ).١٧٣الخوانساري،ب،ت،(االنسانیة

سلوكیا بأنه یثیـر كـوامن الحقـد وان  فقد عرفه للغضب، اإلمامومن المهم ذكر معالجة 
عــدوه بانــه یطیــل  ةویصــف الغاضــب الــذي الیقــدر علــى مضــر  ، اولـه حــزن واخــره نــدم
یعـــالج هـــذا الســـلوك المنحـــرف ارشـــادیًا بـــاالمر بتـــرك الغضـــب  ، حزنـــه ویعـــذب نفســـه

لهــذا  ةالــدیني موضــحًا ان نتــائج الغضــب وخیمــ عز ابــالو  اإلمــامواســتخدام الحلــم ویهــدد 
الغضب نار موقدة مـن (، اذ قال  )٢٩٣ص/٧ت،-الخوانساري،ب(م العقلییجب تحك

  )٢٠٧،ص٢٠٠٢التمیمي،) (كظمه أطفأها ومن أطلقه كان أول محترق بها

ذیانـه وقـد ؤ ودعا الى االبتعاد عن الخوف والحزن النهما ینقصان من عمل االنسان وی
ــــدعو  ــــة  ةعــــالج الحــــزن بال ــــام بقل ــــاء االصــــدقاء ومــــرور االی لســــماع كــــالم العلمــــاء ولق

ــــــبالء ــــــي الزوجــــــ) ٥١٨،ص١٩٩٢الســــــبزواري،(ال ــــــده ف ــــــس عن ــــــنفس واالن  ةوراحــــــة ال
الـنفس واطمئنانهـا ومـن  ةبـار وهـي مسـائل تـدعو الـى سـكینوالولـد ال) المناسـبة(ةالموافقـ

 تتخلـــــــــــــو مـــــــــــــن التـــــــــــــوتر والمشـــــــــــــكال ةٍ طبیعـــــــــــــي وحیـــــــــــــا ثـــــــــــــم العـــــــــــــیش بشـــــــــــــكلٍ 
  ) ١٦٦ص،٢٠٠٦،الساعدي(

 )علیه السالم(علي اإلمامعند  اإلرشادیةالمجاالت :المقصد الثاني

 Educational Counseling : التربوي اإلرشاد.١
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م والتعلــیم وذلـك مــن خـالل ارشــاداته ونصـائحه فهــو العلـ أهمیــة )(علـي اإلمــام أكـد
یؤكد وجوب ان یكون العقل والعلم توأمین وهذه النقطة مهمة للغایة فان االنسان الذي 

او  ةیفكر ولكن معلوماته ضعیفة یكون كالمصنع الذي تكـون فیـه المـواد الخـام معدومـ
، الن االنتــاج موقــوف علـى وصــول مـادة الخــام وكــذلك  قلیلـة فــان انتاجـه ســیكون قلـیًال

ــتجٍ االمصــنع الــذي تتــو   فر فیــه مــادة الخــام اال انــه الیعمــل فانــه یكــون مشــلوًال وغیــر من
وقــد قلنــا ان ) یاهشــام ثــم بــین ان العقــل مــع العلــم(فــي تلــك الروایــة  )(اإلمــامیقــول 

وهو بمنزله الحصول على مادة الخام واما العقل فهو التفكیر  ، العلم هو عملیة االخذ
وتلـك االمثـال (علـى هـذه االیـه  اإلمـاموتحلیـل ثـم یسـتند  ةتاج واستخالص وتجزئـواستن

مطهــــــري ) (٤٣(أیــــــهســــــورة العنكبــــــوت ) نضــــــربها للنــــــاس ومــــــا یعقلهــــــا اال العــــــالمون
  ).٢٧،ص٢٠٠٠

  
یاهشــام التبــالي ( اإلمــاموالتشــخیص حیــث یقــول  الممــایزةواكــد ایضــا اهمیــة العقــل فــي 

یكون التشخیص والتمییز هو تمییزك یاهشام لو  بكالم الناس وال بتشخیصهم یجب ان
كـان فـي یــدك جـوزة وقــال النـاس انهــا لؤلـؤة ، مــا كـان ینفعــك ، وانـت تعلــم انهـا جــوزة؟ 

،  ةمـا كـان یضـرك وانـت تعلـم انهـا لؤلـؤ  ةولو كان في یدك لؤلؤة وقال الناس انها جـوز 
) اي علیـــــــــــــك ان تتبـــــــــــــع تشخیصـــــــــــــك وعقلـــــــــــــك وفكـــــــــــــرك وتجعلـــــــــــــه دلـــــــــــــیًال لـــــــــــــك

  ).١٨٣،ص٢٠٠٠مطهري،(
  

ـــول ـــوب(وایضـــا یق ـــول ائمـــة االفكـــار، واالفكـــار ائمـــة القل ـــوب ائمـــة الحـــواس  العق ، القل
الحلـم غطـاء سـاتر والعقـل حسـام قـاطع فاسـتر خلـل خلقـك ) (والحـواس ائمـة االعضـاء

  .٦٩٧هـ،ص١٤١٧بیضون،) بحلمك وقاتل هواك بعقلك
وقظ الفكــر والعاطفــة وفــي مجــال التجــارب التــي هــي كاالنــذار للــنفس االنســانیة فهــي تــ

واالرادة لكــي تتلقــى االمــور علــى حقیقتهــا ومعرفــة قربهــا وبعــدها مــن الثوابــت الســلوكیة 
الصالحة وهي تمحیص للنفـوس لتتجلـى لهـا الحقیقـة كمـا هـي ولهـا تـأثیر واضـح علـى 

هـم مــن عوامـل التربیــة التــي تجعـل االنســان یتقــدم مالتنمیـة العقلیــة وهـي بــدورها عامــل 
  .القرب من االستقامة والرشاد اشواطًا نحو
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  )العقل غریزة تربیها التجارب( )(علي اإلمامقال 
  ).العاقل من وعظته التجارب(وقال

  
ــم ویترقــى االنســان فــي تعلمــه ومــن ثــم رشــده واســتقامته قــال  وفــي التجــارب یكمــن العل

ر االعتبـار منـذ(وقـال) في التجارب علم مستأنف، واالعتبار یفیدك الرشـاد(علي اإلمام
  ).١٨،ص٢٠٠٥العذاري،)(صالح

  
  Therapeutic Counseling  االرشاد الشخصي .٢

احــي قلبــك بالموعظــة وأمتــه ( قــال إذعلــي قواعــد بنــاء الشخصــیة المؤمنــة  اإلمــاماكــد 
، وقرره بالفنـاء ، وبصـره  بذكر الموت ة، وذلل ةبالیقین ، ونوره بالحكم ه، وقو  ةبالزهاد

 ههر، وفحـــش تقلـــب اللیـــالي واالیـــام ، واعـــرض علیـــالـــد ةمجــائع الـــدنیا، وحـــذره صـــولب
اخبـــار الماضـــین وذكـــره بمـــا اصـــاب مـــن كـــان قبلـــك مـــن االولـــین وســـر فـــي دیـــارهم 

  ) .والتبع آخرتك بدنیاك ، ودع القول فیما التعرف والخطاب فیما لم تكلف... واثارهم
  

( مالسـال همكافحة الغضب حیث قـال علیـ ةواكد ایضا في ارشاده الشخصي على كیفی
یدك وعزب لسانك واحترس من كل ذلك بكف  ةانفك وسورة حدك ، وسطو  ةاملك حمی

ار ولـن تحكـم ذلـك مـن نفسـك یحتى یسكن غضبك فتملك االخت ةوتأخیر السطو  ةالبادر 
  ).١٣٢-١٣١،ص٢٠٠٣الموسوي،) (حتى تكثر همومك بذكر المعاد الى ربك

  
والفاضــلة  ةاالخــالق الحســنالــنفس وانهــا شــيء ثمــین ونفــیس وان  ةعظمــ اإلمــامویؤكــد 

امور تناسب هذا الشيء النفیس واالخالق الرذیلة تنافیه حیث یخاطب امیـر المـؤمنین 
كـرم نفسـك عـن كـل دنیئـة ، فانـك ( في رسالة له في نهج البالغـة )(الحسن اإلمام

یع هـذا الشـيء الثمـین الـذي یفیجـب عـدم تضـ) لن تعتاض بما تبذل من نفسـك عوضـاً 
ویؤكــد ایضــا فــي ارشــاداته اهمیــة ) ١٣٩،ص٢٠٠٠المطهــري،( مــةیفــوق كــل ثمــن قی

، والكــاذب علــى شــرف  ةالصــادق علــى شــفا منجــاه وكرامــ( حیــث یقــول ةوالكرامــ ةالعــز 
  ).١٤٧،ص٢٠٠المطهري،) (ةمهواة ومهان
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فـي  )(اإلمـاماو التسلط على النفس وتملكهـا یقـول  ةاالراد ةلأمس في ما یخصاما 

یقـع ) حمل علیهـا اهلهـا ، اال ان الخطایا خیل شمس(لخطانهج البالغة حول الذنب وا
ــذنب عنــدما یقــوم االنســان بفعــل شــهواته ومیولــه النفســی ــاً  ةال لمــا یحكــم بــه عقلــه  خالف

ان حالـة الـذنب هـي حالـة عـدم تملـك الـنفس ثـم یقـول حـول التقـوى  )(وایمانه یقول
یــأمر والمطایــا تطیــع،  اي انــه) اال وان التقــوى مطایــا ذلــك(وهــي النقطــة المقابلــة لــذلك

  ).١٩٢،ص٢٠٠٠المطهري،(تسیر اینما یوجهها دون ان تركل او ترفس
  

لكـــي یتكامـــل  هتربیـــة الفـــرد ان یكـــون عـــالي الهمـــ اإلمـــامنمـــو الـــذات یؤكـــد  أن
في هذا  وتوجیهاته علي اإلمام إرشادات یأتيما  لهذا العلو واالرتفاع وفي ویسمو تبعاً 

  :المجال حیث یقول
  )ته كبر اهتمامهمن كبرت هم(
  )من شرفت همته عظمت قیمته(
  )من صغرت همته بطلت فضیلته(
  )بقدر الهمم تكون الهموم(
  

ــ التقـویمان  دخائــل الــنفس وخــوالج القلــب  ةال فـي متابعــالموضــوعي للــذات لــه اثــره الفعّ
مــن التــوازن بــین الطمــوح والواقــع فــي توجیــه الشخصــیة وارشــادها لتســمو فــي  االفــادةو 

والســلوكیة بعـد استحضـار المفــاهیم والقـیم الصــالحة  ةتهـا الفكریــة والعاطفیـجمیـع مقوما
 واإلرشـاداتالتوجیهـات  أكـدتوقـد  ةوتعمیقها في القلب ومن ثم تقریرها في واقع الحیـا

ـــام بتقیـــیم موضـــوعي للـــذات معرفـــة الـــنفس النـــه الحصـــن الـــواقعي مـــن   األخطـــاءالقی
  .ةسلیمالوالممارسات غیر 

  :ي المصداق االمثل في التقییم الموضوعي للذات حیث یقولوان معرفة النفس ه
  )افضل المعرفة معرفة االنسان نفسه(
  )افضل الحكمة معرفة االنسان نفسه ووقوفه عند قدره(
  )من عرف نفسه تجرد(
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  )من عرف نفسه جاهدها(
  

  )(او قیمة ذاته قال هوفي معرفة االنسان لقدر 
  )طورهولم یتعد  هعرف قدر  رحم اهللا امرءاً (
  ).ما هلك من عرف قدره(
  

ثر التـــي آاالنشــغال بمالحظـــة عیــوب الـــذات مــن الفضـــائل والمــ أن )(اإلمـــام وأكــد
افضل النـاس مـن ) (ابصر الناس من ابصر عیوبه واقلع عن ذنوبه(تنبغي التحلي بها

  ).٤٥-٤٣هـ،ص١٤٢٨العذاري،) (شغلته معایبه عن عیوب الناس
  

والســعید مــن وعــظ بغیــره والشــقي مــن (قــال إذغیــره ب ظعنــدما یــتع اإلنســان ةوان ســعاد
وان الســــــــــعداء بالـــــــــــدنیا غــــــــــدا هــــــــــم الهــــــــــاربون منهـــــــــــا )(انخــــــــــدع لهــــــــــواه وغــــــــــروره

  ).٧٢١هـ،ص١٤١٧بیضون،)(الیوم
  
 Vocational Counseling: االرشاد المهني.٣

وجوبیة العمل توجیهًا بالكلمة وتقریـرًا بالعمـل وحـرض المسـلمین  )(علي اإلماماكد 
العمــل العمــل ثــم النهایــة النهایــة واالســتقامة االســتقامة ثــم الصــبر (ة نــه عبــادعلیــه ال

  ).١٧٦خطبة (الصبر والورع الورع، ان لكم نهایة فانتهوا الى نهایتكم 
مــن توجیهاتــه العمــل علــى االســتقامة والصــبر والــورع الن هــذه المعــاني  اإلمــامقــدم  إذ
االبـار فـي المدینـة وفـي طریـق الحـج  یحفر اإلمامكان  إذها هي نتائج العمل الخیر لك

وكــان یطحـــن بیــده الحــب والملــح وســقى النخــل وجنـــى ) ابــار علــي(فســمیت المنطقــة 
ولمـــا تـــولى خالفـــة المســـلمین خصـــف نعلـــه بیـــده ورقـــع جبتـــه، فـــاعترض ابـــن .. الثمـــر

  :وقال ةالعباس مر 
احـب یـا ابـن عبـاس ان هـذه النعـل  :اإلمـامامیر المؤمنین یخصف نعله بیـده ؟ اجـاب 

  ).٢٩٣-٢٩٢،ص٢٠٠٦نصراهللا ،(الي من امرتكم لوال ان اقیم حقًا وازهق باطالً 
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النفس ان لم تشغله شغلك فـبعض ( )(وفي اطار العمل ایضا یقول امیر المؤمنین
االشیاء ان لم یشغلها االنسان الیحدث شيء كالجماد فلو وضعت الخاتم الـذي تلبسـه 

ن نفـــس االنســـان شـــيء اخر،یجـــب علـــى الـــرف او فـــي صـــندوق فـــال یحـــدث شـــيء،لك
،اي یجـب ان تكـون دائمـًا مشـغوله بعمـل یـؤدي الـى تمركزهـا وتحرضـیها  تشغیلها دائمًا
على العمل واال فان تركتموها فانها سوف تجبـركم علـى االشـتغال بمـا یحلولهـا وحینئـذ 

ف االنــواع مــن الآیتفــتح بــاب الخیــال امــام االنســان الــى ان تجــره هــذه التخــیالت الــى 
نوب وعلى العكس من ذلـك یكـون لالنسـان عمـل وشـغل فانـه یجـذب االنسـان نحـوه الذ

  ).٢٤٢-٢٤١،ص٢٠٠٠مطهري،(وال یمنحه مجاًال للفكر والتخیل الباطل
مـن قصـر فـي العمـل ابتلـى بـالهم وال حاجـة هللا ( اإلمـاموفي التقصیر فـي العمـل یقـول 

ــــه نفســــه نصــــیب ــــیس هللا فــــي مال ــــیمن ل ــــول ) ف ــــال عمــــل (ویق كــــالرامي بــــال الــــداعي ب
  ).٧٣٣،ص١٤١٧بیضون،)(وتر

بــــــــــــادر الفرصــــــــــــة قبــــــــــــل ان تكــــــــــــون (وفــــــــــــي اغتنــــــــــــام الفرصــــــــــــة للعمــــــــــــل یقــــــــــــول 
  ).٧٣٣،ص١٤١٧بیضون،)(غصه
 إذمن الحكم والنصائح التي تزین االعمـال العبادیـة والسـلوكیة  )(علي اإلمام أكثر
هـذه حـذر  مقابل) وافضل االعمال لزوم الحق) (افضل العمل ما ارید به وجه اهللا(قال

 )احـــذر كـــل عمـــل یرضـــاه صـــاحبه لنفســـه ، ویكرهـــه لعامـــه المســـلمین(مـــن نقائضـــیها 
  ).ذكر لصاحبه انكره إذوكل عمل  إیاك(

  :ثم قسم االعمال المهنیة الى
  ..والجنود، والشرط، والكتاب ةوالقضا ةمنها الوال: وظائف.أ

فـي كتابـه  )( علـي اإلمـامهـذا مـا فصـله  والصـناعات ةالتجـار و الیدویة  األعمال.ب
  .مالك االشتر لما واله مصر إلى

التــي تشــرع الوفاقیــة بــین القــول والعمــل  واإلرشــاداتالحكــم  )( علــي اإلمــام وأطلــق
  .قال إذوتوقا الى بناء مجتمع مثالي 

  )انكم الى اعراب االعمال احوج منكم الى اعراب االقوال(
  )الشرف عند اهللا سبحانه بحسن االعمال البحسن االقوال(
  )العلم ، البحسن القول ةبحسن العمل تجني ثمر (
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 اإلمــاموالمجتمعــات تزدهــر بحســن العمــل البحســن الوعــود الســرابیة وتطــل فــي حكمــة 

االضاءات المشرقة ، ولقد ابعد في وفاقیة القول والعمل مقدمًا العمـل علـى القـول،الن 
القول احسـن فضـیلة  زیادة الفعل على(قال  العمل یتزین بصدق التنفیذ وجمال االتقان

  ).٣٠١،ص٢٠٠٦نصراهللا،( )ة، وتقضى الفعل على القول اقبح رذیل
  

العمــل وانــه یــؤدي بــالفرد الــى الشــعور بشخصــیته اذ ان  أهمیــةالمــؤمنین  أمیــرویؤكــد 
فانـه  باإلبـداعكـان مقرونـًا  وبخاصـة ان بواسـطة العمـل اآلخـرین ناالنسان یسـتغني عـ
  .بعد ذلك ةبالحقار  یشعر ال أي إمامهمیشعر بالشخصیة 

  هما )(وهناك بیتان في الدیوان المنسوب المیر المؤمنین
  

  لنقل الصخر من قمم الجبال    احب الي من منن الرجال
 ٢٠٠٠ ،المطهــري( العــار فــي ذل الســؤال  عــار فــانیقــول النــاس لــي فــي الكســب    

  )٢٤٧ص،
  
 Marriage Counseling: االرشاد الزواجي.٤

  
دور المــراة فــي المجتمــع االســالمي مــن خــالل هــذه الحكمــة او  علــي اإلمــاماختصــر 

وتضــمنت ) لزوجهــا جهــاد المــراة حســن التبعــل( النصــحیة التــي تســاوي دســتورًا نســائیا
السـعي للـرزق والعمـل ، حركة المراة في المجتمع في اطار الجهادین االكبر واالصـغر

والد مـــع حفـــظ زوجهـــا تربیـــة اال، و فـــي الحیـــاة الزوجیـــةو  ، فـــي المجتمـــع،و فـــي المنـــزل 
  .واتباع موافقته

 اإلمــامقــال  إذ اآلتیــةواكــد ایضــا فــي اختبــار الزوجــة الصــالحة التــي تمتــاز بالخصــال 
. الزهــو، والجــبن والبخــل: خیــار خصــال النســاء ، شــرار خصــال الرجــال( )( علــي

لـــم تمكـــن مــن نفســـها واذا كانـــت بخیلــة حفظـــت مالهـــا ومـــال  ةفــاذا كانـــت المـــرأة مزهــو 
هــذا النـــوع ) ٢٣٤حكمــة ( )فرقــت مــن كـــل شــي یعــرض لهــا ةواذا كانــت جبانــ بعلهــا،
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التــي تــربط  ، علــي، شــق الطریــق امــام المباحــث العقلیــة اإلمــامالكالمــي الــذي بــرع بــه 
 عنوانــــاتالنتـــائج باالســـباب، بفضـــل هـــذا التعلیـــل تتبـــدل المفـــاهیم االجتماعیـــة حـــول 

خصــله خیــره فــي ) الجــبن(غــدواجتماعیــة ویصــبح البخــل صــفة مقبولــة فــي المــرأة ، وی
ان المجتمــع االســالمي جعــل عنــوان المــرأة شــرفها فــالجبن یمنعهــا مــن  بخاصــةو  ةالمــرأ

اقتحـــام المهالـــك ، حیـــث یتعـــرض لهـــا اللصـــوص والصـــعالیك ویســـلبونها شـــرفها وهـــي 
  ).١٩٢-١٩١،ص٢٠٠٦نصراهللا،(عن الدفاع لضعفها الجسدي  ةعاجز 

  
فــي  ةداء المغریــات مــن العــادات الســیئة المتفشــیالمــرأة مــن االســتجابة لنــ اإلمــاموحــذر 

المخــــدرات مغریــــة (المجتمــــع لكنهــــا تعیــــب المــــرأة وان شــــعرت معهــــا باالرتیــــاح االنــــي
حذرها من الصفات التي التصلح لها مع ان بعضها قـد ) ةلالنسان، لكنها مؤذیة وقاتل

ت ربهــا توجــه المــرأة فــي رحلــة الحیــاة ان تجنبتهــا أرضــ یصــلح للرجــل واطلقهــا حكمــاً 
 )( علـي اإلمـامقـال  إذوالمخادعـة والتبـرج  ةمثل الغیر  ةوعاشت في مجتمعها كریم

  ).١٩٣،ص٢٠٠٦نصراهللا،(١٢٤حكمه) الرجل ایمان ةكفر وغیر  المرأة ةغیر (
  

 الشـــفاعات فقـــال أفضـــل )(علــي اإلمـــاموفــي اســـتحباب الســـعي فــي النكـــاح جعلـــه 
والروایـــة ) یجمـــع اهللا بینهمـــا افضـــل الشـــفاعات ان تشـــفع بـــین اثنـــین فـــي نكـــاح حتـــى(

مسـلمة  ةلتكـوین اسـر  أةالسـعي فـي الجمـع بـین الرجـل والمـر  علـىالمتقدمة تحث النـاس 
فیســـتحب جمیـــع مـــا یـــؤدي الـــى ذلـــك مـــن الســـعي فـــي الخطبـــة او بـــذل المـــال لتـــوفیر 

   .مستلزمات الزواج او التشجیع علیه او غیره ذلك
  

مكانیة انتقال هـذه الصـفة الـى االطفـال إلبتجنب الزواج من الحمقاء  اإلمامكما نصح 
والسعیدة قال  ةالهادئ ةولعدم قدرتها على التربیة وعلى االنسجام مع الزوج وبناء االسر 

 )ها ضـــــیاعایـــــاكم وتـــــزویج الحمقـــــاء فـــــان صـــــحبتها بـــــالء وولـــــد( )(علـــــي اإلمـــــام
 )٢٠-١٦هـ،ص١٤٢٦العذاري،(
  
 Family Counseling: االرشاد االسري.٥
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الــى بنــاء االنســان منــذ الطفولــة ، فرســم منهجیــة تربویــة ترعــى نمــو الولــد،  اإلمــامدعــا 
فالتربیة على االیمان بـاهللا والفضـائل فـي الصـغر تترسـخ  وعلمیاً  واخالقیاً  ایمانیاً  ئهوبنا

مشـرقة وعبـارات  صوراً  )(علي  اإلمامفي حركات االنسان المستقبلیة فقد استخدم 
 قــال إذتشـرق عـن نیــة سـلیمة  صــافیةً  تظــل نفسـاً لهـا اضـاءات تغســل الـنفس البشـریة ف

بـــادرت .. ســـلیمة ونفـــس صـــافیة ، اي بنـــي انـــي ةفـــي الصـــغر یكـــون الطفـــل فـــي نیـــ(
ـــدنیا..  بوصـــتي الیـــك ـــتن ال ـــات الهـــوى وف ـــك بعـــض غلب ـــل ان یســـبقني الی فتكـــون  ، قب

نمــا كالصــعب النفــور، قلــب الحــدث ، كــاالرض الخالیــة ، ومــا القــي فیهــا مــن شــيء  وإ
  ).ادرتك باالدب قبل ان یقسو قلبك،ویشتغل لبكقبلته،فب

  
من خالل هذه النصحیة ان مرحلة الطفولـة مرحلـة تثبـت فیهـا الصـفات  اإلمامفقد اكد 

 )(علـي اإلمـامالشخصیة اي تجذیر العادات واالعمال في عهد الصبي لذلك دعا 
مــن شــب علــى (تثبیــت الفضــائل فــي قلــب الصــغیر قبــل ان ینغلــق علــى المفاســد إلــى

  ).٢٠٣-٢٠٢،ص٢٠٠٦نصراهللا )(شيء شاب علیه
  

الوالــدین فــي تربیـة اوالدهــم منــذ  إلـى ونصــائحه )(علــي اإلمـام إرشــاداتوقـد كانــت 
الصـــرخة االولـــى للـــوالدة حیـــث یاخـــذ االب الطفـــل ویـــؤذن فـــي یمنـــاه ویقـــیم فـــي یســـراه 

اهللا اكبــر وشــهادتي التوحیــد :كلمــات:وتحمــل موجــات االثیــر الــى صــفاء ذاكــرة الطفــل
والنبــوة وتلبیــة الصــالة والفــالح وخیــر االعمــال فــیض مــن الكلمــات تركــز علــى التربیــة 

 إذاالیمانیــة وتؤلــف ترســیمًا لخطــة تربویــة ایمانیــة تعلیمیــة واخالقیــة تتواصــل وتــتالحم 
  .)(قال 

  )نآحق الولد على الوالد ان یحسن اسمه ویحسن ادبه ویعلمه القر .(١
  )الكتابة والسباحة والرمایةحق الولد على والده ان یعلمه .(٢
، واضربوهم علیها اذا بلغوا عشرًا وفرقوا بینهم .(٣ علموا اوالدكم الصالة اذا بلغوا سبعًا

  )في المضاجع
  )٢٠٤ص،٢٠٠٦،نصر اهللا)(أمروا اوالدكم بطلب العلم.(٤
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مــن ( )(قــال امیــر المــؤمنین هوحــرم االســالم عقــوق الوالــدین بجمیــع الوانــه ومراتبــ
  ).٧٥هـ،ص١٤١٦العذاري،( )فقد عقهما هاحزن والدی

وفـي ) بـین االبنـاء ةاالبـاء قرابـ ةمـود( بـین االبـاء واالبنـاء ةایضًا في المود اإلماموقال 
ـــــــــول ـــــــــة االوالد یق ـــــــــركم بصـــــــــغیركم(تربی ـــــــــرأف كبی ـــــــــركم ولی ـــــــــأس صـــــــــغیركم بكبی  )لیت

  ).٦٤٣،ص١٤١٧بیضون،(
 ةمها وعلى الزیارات المسـتمر كد امیر المؤمنین اهمیة الصلة باالرحام وتقدیرها واحترااو 

ألوضــاعهم الروحیـة والمادیــة وتـوفیر مســتلزمات العـیش الكــریم لهـم وكــف االذى  تفقـداً 
  :عنهم

ـــة  )(ودعـــا امیـــر المـــؤمنین علـــي بـــن ابـــي طالـــب الـــى تفقـــد احـــوال االرحـــام المادی
ان یســدها بالــذي  ةیــرى بهــا الخصاصــ ةاال الیعــدلن احــدكم عــن القرابــ(واشــباعها فقــال

وال ینقصه ان اهلكه ومن یقبض یده عن عشـیرته فانمـا تقـبض منـه  هیده ان امسكالیز 
) ةومن تلن حاشیته یسـتدم مـن قومـه المـود ةوتقبض منهم عنه اید كثیر  ةعنهم ید واحد

ـــه وســـلم(وادنـــى الصـــلة هـــي الصـــلة بالســـالم قـــال الرســـول  صـــلوا ( ) صـــلى اهللا علیـــه وآل
 ).١٠٥،ص١٤٢٦العذاري،) (ارحامكم ولو بالسالم

 
 Social Counseling :ألجتماعيااالرشاد .6

ــاة اإل ســالم لــیس مــنهج اعتقــاد وایمــان وشــعور فــي القلــب فحســب ، بــل هــو مــنهج حی
یمان الى ممارسـة سـلوكیة فـي جمیـع جوانـب عتقاد واالانسانیة واقعیة ، یتحول فیها اال

انـــة والســـماحة الحیـــاة لتقـــوم العالقـــات علـــى التـــراحم والتكافـــل والتناصـــح ، فتكـــون األم
حســـان والعـــدل والنخــوة هـــي القاعـــدة األســـاس التــي تنبثـــق منهـــا العالقـــات والمــودة واإل

  .جتماعیة اال
الى استخدام األسالیب المؤدیة الى األلفة والمحبة ، ونبذ  )(علي  اإلمام اودع

افشوا  ال تغضبوا وال تغضبوا: "األسالیب المؤدیة الى التقاطع والتباغض ، فقال 
  ).١١٣هـ ، ص١٤٢٦العذاري ، " (م واطیبوا الكالمالسال

د او بین الجماعات عن جتماعي التأثیر المتبادل بین األفراویتضمن التفاعل اال
راء وتبادل المشاعر واألذواق وتفاعل الممارسات ، وفي الطباع طریق احتكاك اآل
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ا ضضمن ایهتمامات ، وفي األخالق والمشاعر ویتستعدادات واالواألمزجة ، وفي اال
جتماعیة یر االیجتماعیة وتحدید السلوك في ضوء الموازین والمعاادراك المسؤولیة اال

التعاون :  والوانه یجابيجتماعي االومن اشكال التفاعل اال. التي تحدد لكل فرد دوره 
والتوافق لكي تتجذر العالقات  والوشائج فال تنفصم الول خاطر وال تنفك الول نزوة 

.  
السلبي ، ونهت عن  االجتماعيسالمیة من التفاعل رشادات اإلالیم واإلوحذرت التع

ال " )(علي  اإلمامجمیع العوامل والمقدمات المؤدیة الیه التي ال حصر لها وقال 
). ٢٤١، ص ١٤٢٨العذاري ، ( "تغضبوا وال تغضبوا افشوا السالم واطیبوا الكالم

التثق بالصدیق قبل : "الموضوع الصداقة والصحبة فق )(علي  اإلمامواكد 
نتفاع منهما في صنفین من األصدقاء یمكن اال )(علي  اإلماموحدد " الخبرة 

اخوان الثقة واخوان المكاشرة : األخوان صنفان :"جانب او عدة جوانب اجتماعیة فقال
فأما اخوان الثقة فهم كالكف والجناح واألهل والمال ، فأذا كنت من اخیك على الثقة 

مالك وبدنك وصاف من صافاه ، وعاد من عاداه واكتم سره وعیبه وأظهر  بذل لهأف
منه الحسن ، واعلم ایها السائل انهم اعز من الكبریت األحمر واما اخوان المكاشرة ، 
فانك تصیب منهم لذتك فال تقطعن ذلك منهم وال تطلبن ما وراء ذلك من ضمیرهم ، 

  " .وة اللسانوابذل لهم ما بذلوا لك من طالقة الوجه وحال
  

دراك رشادات من مصادقة ذوي العقول الناقصة وقلیلي الوعي واإلإلوحذرت التعالیم وا
 :، فاعرفوه بها  ًتصحب الجاهل ، فان فیه خصاال ال:" )(علي  اإلمامقال 

یغضب من غیر غضب ، ویتكلم في غیر نفع ، ویعطي في غیر موضع العطاء ، 
  ".سره الى كل احدوالیعرف صدیقه من عدوه ، ویفشي 

  
التصحب الشریر فان طبعك :"صحبة الشریر فقال  عن  )(علي  اإلمامونهى 

وصاحب السوء ، فانه  إیاك:" )(وقال " وانت ال تعلم ًیسرق من طبعه شرا
من  )(علي  اإلماما حذر ضوای" كالسیف المسلول یروق منظره ، ویقبح اثره

  :فقال  ًاوسلوكی ًونفسیا ًمصادقة المختلین عقلیا
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    "بئس الرفیق الحسود"
  "من دنت همته فال تصحبه"
  "ال تصحبن من ال عقل له"
  "ك من ال وفاء لهّالتمنحن ود"
  "بئس الصدیق الملول"
  "التصحبن من یحفظ مساویك وینسى فضائلك ومعالیك"
  )٢٥١-٢٤٦، ص هـ ١٤٢٨العذاري ،(

اوصیكما وجمیع :"قال معاملة الناس ومعاشرتهم ف أهمیة  )(علي  اإلمامواكد 
ني إولدي واهلي ومن بلغه كتابي بتقوى اهللا ونظم امركم ، وصالح ذات بینكم  ف

صالح ذات البین افضل من عامة :"یقول ) صلى اهللا علیه واله وسلم(سمعت جدكما 
  "الصالة والصیام

  : ایضا )(علي  اإلماموقال 
  " عشتم حنوا الیكم خالطوا الناس مخالطة ان متم معها بكوا علیكم ، وان"
  " قلوب الرجال وحشیة فمن تألفها اقبلت علیه"
  "من غوائلهم ٌمقاربة الناس في اخالقهم امن"

  : )(وفي معاملة الجیران والیتامى والمساكین فقال 
  "سل عن الرفیق قبل الطریق ، وعن الجار قبل الدار"
واهللا اهللا في . ضریكم بح افواههم ، وال یضیعوا ااهللا اهللا في األیتام ، فال تغیبو "

  "مازال یوصي بهم حتى ظننا انه سیورثهم. جیرانكم ، فانهم وصیة نبیكم 
  "ه فقد اعطى اهللااان المسكین رسول اهللا ، فمن منعه فقد منع اهللا ، ومن اعط"

ومن تلن حاشیته یستدم من قومه :" )(علي  اإلماموفي مجال المودة والمحبه قال 
ن أي أ( ًان للخصومة قحما:" )(علي  اإلماملخصومة قال وفي مجال ا" الموده

  "الخصومة تقحم اصحابها في المهالك
  

وال یستطیع ان یتقي .  لمُمن بالغ في الخصومة آثم ، ومن قصر فیها ظ" ایضاوقال 
  )٦٥٣-٦٤٧هـ ، ص ١٤١٧بیضون ،" (اهللا من خاصم



٥٤ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 في  تحلیل المحتوى لمستخدمةنماذج من التصنیفات ا: المبحث الرابع
 

ـــاك اتجاهـــ ـــوى علـــى هـــدف البحـــث وهن ـــي تحلیـــل المحت ن اتعتمـــد التصـــانیف ف
  : الختیار التصنیف هما

  ).التصانیف الجاهزة ( التصانیف المعیاریة   -أ 
 ) ٢٠٧،ص٢٠٠٧عبد الرحمن ، ( التصانیف لغرض الدراسة   -ب 

 
  : كثیر من الدراسات هيعتمدت في االتي ) المقتسبة ( ومن أمثلة التصانیف الجاهزة 

  :للقیم االجتماعیة ) White( تصنیف وایت  -١
  معاییر الحكم -٢االهداف   -١: یقسم وآیت تصنیفه الى مجالین   
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  -:هي  ةواالهداف تشمل ثماني مجموعات قیمی
  .المجموعة الجسمانیة  .١
 .المجموعة االجتماعیة  .٢

 .المجموعة الذاتیة  .٣
 .المجموعة المخاوف .٤

 .ویحیة المجموعة التر  .٥
 .المجموعة العملیة  .٦

 .المجموعة المعرفیة  .٧
 .المجموعة المتنوعة  .٨

 
  :هي  ةاما مجال معاییر الحكم فتشمل اربع مجموعات قیمی

  .المجموعة االخالقیة  .١
 .المجموعة االجتماعیة  .٢

 .المجموعة الذاتیة  .٣
 ) white،1951،p.12(  المجموعة المتنوعة  .٤

 
 ةنیف في تشخیص قیم تتضمنها مواد مكتوبهذا التص على وقد اعتمدت عدة دراسات

تطورات في قیم الطلبـة ( بـ  ةالموسوم) ١٩٦٢كاظم ،(ومن بین هذه الدراسات دراسة 
دراســـــه ( تحـــــت عنـــــوان ) ١٩٧٥بكـــــر ،( ةودراســـــ) ٢٥-١٩، ص ١٩٦٢كـــــاظم ،) (

( ودراسـة ) ٥٨-٤٧،ص١٩٧٥بكـر ،) ( مقارنة في القیم بین طلبـة الجامعـة الثانویـة 
دراســــة مقارنــــة للقــــیم فــــي كتــــب المطالعــــة العربیــــة ( بـــــ  ةالموســــوم)  ١٩٧٥طوالبــــه ،

ـــــطوال) ( ســـــرائیل واالردن إ ـــــي ، ( ودراســـــة ) ٢٦-١٧، ص١٩٧٥ه  ب )  ١٩٧٧الهیت
-٤١،ص١٩٧٧الهیتي ، ( القیم السائدة في صحافة االطفال العراقیة ( تحت عنوان 

قـیم فـي كتـب المطالعـة دراسـة مقارنـة لل( بـ  ةالموسوم) ١٩٨٥(ودراسة العجیلي ) ٥٩
  ) ٩٣-٨١،ص١٩٨٥العجیلي ، ) ( 

  



٥٦ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

  :اآلتیة األصنافویتكون من ) F.Kluckhohnكلوكهوهن   ( تصنیف -٢
  : العالقة بین االنسان والطبیعة وتشمل -١

  .االنسان الخاضع للطبیعة   -أ 
 . االنسان منسجم مع الطبیعة   -ب 
 . االنسان مسیطر على الطبیعة   -ج 

 
  :شمل البعد الزمني المفضل وی-٢

  .الماضي   -أ 
 . الحاضر   -ب 

 .المستقبل   -ج 
 
  :نمط الشخصیة المفضل ویشمل -٣

  . الوجود   -أ 
 . الوجود نحو الصیروره   -ب 
 .الفعالیة   -ج 

 
  :العالقة المفضلة بین االنسان واالنسان وتشمل  -٤

  .عالقات عائلیة   -أ 
 .عالقات تعاونیة   -ب 
 ) AL-Ha mdani،1960،p.5-14. ( عالقات تنافسیة   -ج 

 
) ١٩٦٠الحمـداني ، ( هـذا التصـنیف كمـا فـي دراسـة علـى سات وقد اعتمدت عدة درا

الحمـداني ) ( في كتب القراءة للمـدارس االبتدائیـة العراقیـة  ةالقیم السائد( الموسومة بـ 
التحـــــوالت فـــــي ( الموســـــومة بــــــ ) ١٩٧٤الخطیـــــب ، (ودراســـــة ) ١٤-٥،ص١٩٦٠، 

ـــب المطالعـــة  ـــة لكت ـــب ، ) ( االتجاهـــات القیمی ( ودراســـة  )٥٣-٤٧،ص١٩٧٤الخطی
القـیم والتطـور االجتمـاعي كمـا تعكسـها كتـب القـراءة ( الموسومة بـ ) ١٩٧٥سلیمان ، 

  ) ١٨-١٣،ص١٩٧٥سلیمان ، ) ( في المدارس االبتدائیة المصریة  ةالمقرر 



٥٧ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

  :ویتكون من االصناف االتیة ) Dahlkeدالك  ( تصنیف -٣
  .االتجاه الدیني   -أ 
 .االتجاه االنساني   -ب 

 .  اتجاه المواطنة  -ج 
 .اتجاه السوق   - د 

 ) ١٢، ص١٩٧٣الحمداني ، .( اتجاه االنسان الكادح   -ه 
كتــب ( الموســومة بـــ ) ١٩٧٣الحمــداني ، (وقــد اعتمــد هــذا التصــنیف كــل مــن دراســة 

( ودراســـة ) ١٢، ص١٩٧٣الحمـــداني ، ) . ( القـــراء العربیـــة فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة 
 ) قید النشر،  حسن

اجات والتصنیف بشـكل عـام یتكـون مـن للضغوط والح) Murray(تصنیف موري -٤
:  
  انواع الضغوط -أ

  .فقدان االسناد العائلي / ضغط  .١
 .الخطر او سوء الحظ / ضغط  .٢
 .العوز او الخسارة / ضغط  .٣

 .االحتفاظ / ضغط  .٤
 .النبذ/ ضغط  .٥

 .المنافسة / ضغط  .٦
 . ةاالخو  ةضغط والد .٧

 .العدوان / ضغط  .٨
 .السیطرة –العدوان / ضغط  .٩

 السیطرة / ضغط  .١٠
 . الرعایة  –السیطرة /  ضغط .١١

 .الرعایة / ضغط  .١٢
 . االستنجاد / ضغط  .١٣

 .المراعاة / ضغط  .١٤



٥٨ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

 .االنتماء / ضغط  .١٥

 . الجنس / ضغط  .١٦
 .الغش والخداع/ ضغط .١٧

 . المرضى / ضغط .١٨
 .العملیات الجراحیة /ضغط .١٩

 .  ةالدونی أوالنقص / ضغط .٢٠
 
  : وتصنف الحاجات الى مایأتي : الحاجات -ب

  .حاجة التكثفات االیجابیة  .١
 .حاجة االنتماء .٢
 .حاجة المراعاة  .٣

 .ةحاجة الرعای .٤
 .حاجة االستنجاد .٥

 .تجنب االذى / حاجة  .٦
 .تجنب الدونیة / حاجة  .٧

 .نجنب اللوم واآلنا االعلى /حاجة  .٨
 .حاجة االذالل .٩

 .حاجة السلبیة  .١٠
 .حاجة االنعزال  .١١

 ) . او رد االعتبار(  ةحاجة الحرم .١٢
 .التكثفات السلبیة / حاجة  .١٣

 . العدوان/ حاجة  .١٤
 .حاجة االستقالل  .١٥

 .حاجة السیطرة  .١٦
 .حاجة النبذ .١٧

 .حاجة تجنب المقرفات .١٨



٥٩ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

 .حاجة االنجاز  .١٩

 . حاجة التقدیر  .٢٠
 .حاجة االستعراض .٢١

 .حاجة الجنس .٢٢
 .حاجة التملك .٢٣

 .حاجة التعرف .٢٤
 .حاجة التركیب .٢٥

 .حاجة النظام .٢٦
 .حاجة االحتفاظ .٢٧

 .حاجة النشاط .٢٨
 .ةحاجة الشد .٢٩

 .حاجة االنفعالیة  .٣٠
 .حاجة المثابرة .٣١

 .الثبات حاجة .٣٢
 .حاجة الكف .٣٣

 .حاجة االبتهاج .٣٤
 .حاجة الخیالیة .٣٥

 ) ٦١-٤٨،ص١٩٧٩العجیلي ، .  ( حاجة الخداع .٣٦
 

للضــغوط والحاجـــات  Murry) مــوري(تصـــنیف  علــى ومــن الدراســات التـــي اعتمــدت
دراسـة تحلیلـة لقصـص األمهـات العراقیـات ( بـ  ةالموسوم) ١٩٧٩العجیلي ، ( دراسة 

التغیر النفسـي والتغیـر االجتمـاعي فـي ( الموسومة بـ  )١٩٧٥دراسة قندیل ، ( ، و ) 
دراسـه تحلیلـه لقصـص ( الموسـومة بــ ) ١٩٧٤بـرادة وآخـرون ، ( ، و ) قریة مصریة 

المضـامین النفسـیة ( الموسـومة بــ ) ٢٠٠٨دراسة عبد الواحد ، (و ) االطفال الشائعة 
  .) ١٧٤-١٦٣، ص ٢٠٠٨عبد الواحد ، (، ) لالساطیر في آدب بالد الرافدین 

  



٦٠ الخلفیة النظریة ..... الفصل الثاني 

الموسومة بـ  )Banks ، ١٩٧١( وقد یتم بناء تصنیف لغرض الدراسة كما في دراسة
أبـــو الـــتمن ،  (   ، ودراســـة )العالقـــات العنصـــریة والنظـــرة إلـــى الزنـــوج فـــي أمریكـــا ( 

تقییم كتب التربیة الوطنیة واالجتماعیة للمرحلـة االبتدائیـة فـي ( الموسومة بـ  ) ١٩٧٨
تقیــیم كتــب العلــوم ( الموســومة بـــ ) ١٩٧٨ رســول ،(  ، ودراســة) یــة الجمهوریــة العراق

  . ) ٨٧-٨٣، ص ١٩٧٨رسول ،  (،  )والتربیة الصحیة للمرحلة االبتدائیة 
  

وبعد اطالع الباحثة علـى أهـم التصـانیف الشـائعة لـم تجـد الباحثـة تصـنیفًا جـاهزًا یفـي 
ا الـذي سـیتم ذكـره فـي بهدف البحث لذلك قامت الباحثة باعـداد تصـنیف خـاص ببحثهـ

  . الفصل الثالث 



 الفصل الثالث
 منهجیة البحث وأجراءاته

 طریقة البحث 

 مفهوم تحلیل المحتوى 

 اهمیة تحلیل المحتوى 

 تحدید مصادر البیانات 

 اداة البحث 

 وحدة تحلیل البحث 

 وحدة التعداد 

 التحلیل تخطوا 

 قواعد التحلیل 

 الصدق 

 الثبات 

  اإلحصائیةالوسائل 
 
 
 



  الفصل الثالث
  جراءاتهإ و  منهجیة البحث

 طریقة البحث 

 مفهوم تحلیل المحتوى 

 اهمیة تحلیل المحتوى 

 تحدید مصادر البیانات 

 اداة البحث 

 وحدة تحلیل البحث 

 وحدة التعداد 

 التحلیل تخطوا 

 قواعد التحلیل 

 الصدق 

 الثبات 

 الوسائل األحصائیة  



جراءاته ..... الفصل الثالث  ٦٢ منهجیة البحث وإ
 

       :ثــة البحــطریق

النهـــا ) Content Analysis(قـــة تحلیـــل المحتـــوىفـــي هـــذا البحـــث طری اســـتخدمت
  .الطریقة المالئمة لتحقیق هدف البحث

  
   :مفهوم تحلیل المحتوى

جــراءات المنهجیــة لتحلیــل المحتــوى الــى ســنوات ســابقة علــى بدایــة اإل اســتعمالیعــود 
وتوظیفـه  اسـتخدامهالقرن العشرین وتسبق بكثیر جهود علماء السیاسـة واالجتمـاع فـي 

  .)Stone, 1966, P.22(الماضي  ینیات من القرنفي الثالث
 

 المحلـللمحتـوى لالتقسـیم للرمـوز اللفظیـة  أو ئـةومنذ البدایة اقترن التطبیق بفكـرة التجز 
. هذه األجزاء او األقسام ، ووصف المحتوى مـن خـالل نتـائج العـد والقیـاس  ت، وعد

لتــي یحتلهـــا علـــى علـــى المســـاحات ا ایضــاً بــل انـــه منــذ البدایـــة تـــم تصــنیف المحتـــوى 
 ایضــاً واتخــذت المســاحة والموقــع اطــارا لوصــف المحتــوى  علیهــاالصــفحات ، وموقعــه 

  .بجانب التصنیف على اساس تكرار الرموز اللغویة المختلفة
  

وهـذه األفكــار التــي اقترنـت بتطبیقــات تحلیــل المحتـوى هــي التــي تـم تطویرهــا بعــد ذلــك 
ه مــن المنــاهج هــذا المــنهج عــن غیــر  اامتــاز بهــفــي عــدد مــن الخطــوات المنهجیــة التــي 

ــــــــــي  اایضــــــــــوهــــــــــي  .األخــــــــــرىواألســــــــــالیب  ــــــــــه الصــــــــــف أعطــــــــــتالخطــــــــــوات الت  ةل
نطبــــاعي او اال) Qualitative(التحلیـــل الكیفـــي ةواجهــــفـــي م) Quantitive(الكمیـــة

عبـــد ( وتســـجیلها الـــذي یقـــوم علـــى قـــراءة االنطباعـــات الذاتیـــة عـــن المحتـــوى المنشـــور
  ) .٢١٥ص، ٢٠٠٠ ،الحمید

  

فــي دعــم هــذه  ةوالمهمــ ةالبالغــ اإلضــافةنســانیة كانــت لــه لــة الرفــد مــن العلــوم االان حا
ــ األداة ــاذا كــان االهتمــام ینصــب اوال نحــو . المضــمون إلــىللوصــول  بلوغــاً  ةالتحلیلی ف

 سـیقىو صـوات والمألحتى الرموز او األلـوان وا أو ةالشفاهی أو ةتفحص المادة المكتوب
ت فـي األهمیـة التـي بـات یولیهـا البـاحثون انـت قـد تبـدّ ك األهـم ةن العنایـإف والتمعن بها

في هذا المجـال نحـو دراسـة ردود األفعـال الصـادرة مـن اصـحاب الرسـالة او الخطـاب 



جراءاته ..... الفصل الثالث  ٦٣ منهجیة البحث وإ

التـــي قـــدمها علـــم الـــنفس وعلـــم  ةنهجیـــوكـــان النهـــل االهـــم قـــد تبـــدى مـــن الفـــروض الم
  فمن اجل الوقوف على تحلیل علمي دقیق .  الحضارات المتعارف

فر فــي الباحــث معرفـة بالثقافــة التـي ینتمــي الیهــا اتتـو  أن مــن طــاب ، البـدلصـاحب الخ
صــاحب الخطــاب ، حیــث القــیم والعــادات والتقالیــد واألعــراف الســائدة لیــتم مــن خاللهــا 

نفعـال عن البحوث ومدى درجـة الثبـات واال ةلرصد المباشر لألفعال الصادر او  ةالمقارن
اخـتالف السـیاقات الثقافیـة وطبیعـة الخطـاب  بعـین االهتمـامفیها هذا مع اهمیـة األخـذ 

مما یصدق للتمییز في مجال حضاري محدد الیمكـن ان یتوافـق . السائد لكل حضارة 
مــن هنــا تتبــدى اهمیــة تحدیــد مكــامن الخطــاب . مــع الــنمط الســائد فــي حضــارة اخــرى 

  . )٣،ص ٢٠٠٤الربیعي ، (ومصدره األصل 
  

لة للبحـــث والوصـــف یوســـ) Berlson( طریقـــة تحلیـــل المحتـــوى كمـــا عرفهـــا بیرلســـونو 
 ,Berlson, 1959(الموضوعي المنهجي والكمي للمحتوى الظاهر لوسـائل االتصـال

P.489.( 
  

المســجلة مثــل  اإلنسـانیةدراسـة االتصــاالت (تحلیـل المحتــوى ) Babbie(ویعـرف بــابي
  .)الكتب ومواقع الشبكة واللوحات والقوانین

  

جانــب فــي عملیــة االتصــال یحــول فیهــا  انــهتحلیــل المحتــوى ) Poisly(ویعــرف بیســلي
محتوى االتصال بواسطة التطبیق الموضوعي المنهجـي لقواعـد التصـنیف الـى بیانـات 

 ).Holsiti, 1969, PP.2-3(یمكن تلخیصها ومقارنتها
  

هدف ســتالـى ان تحلیـل المحتـوى ی  Kaplan & Goldsenویشـیر كـابلن وكولدسـن
نظام من االوصـاف المسـتنبطة للحصـول  فقعلى و  ، التصنیف الكمي لمحتوى معین

  ).Lindzey,1954,P.488(على بیانات تتعلق بفرضیة معینة حول ذلك المحتوى
  

احد االسالیب البحثیة التي تستخدم في تحلیل ) (Krippendorff(ندروفیبویعرفه كر 
یــة بهــدف التوصــل الــى اســتنتاجات صــحیحة ومطابقــة فــي حالــة اعــادة مالمــواد االعال

  ).Krippendorff, 2004, P.21(التحلیلالبحث او 
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طریقـة تقـدم وصـفًا موضـوعیًا منهجیـًا وكمیـًا للمحتـوى (ویعرفه عزیز حنا وانور حسین 
اه اسـلوبًا للبحـث ویسـتخدم لوصـف المحتـوى الظـاهر دواعـ ، الظاهر لوسائل االتصـال

اود، د(وصــفًا موضـــوعیًا ومنطقیـــًا منظمـــًا وكمیـــًا فـــي ضـــوء وحـــدة التحلیـــل المســـتخدمة
  ).١٧٥، ص١٩٩٠وانور،

  

تحلیـل المحتـوى  هذه المجموعة من التعریفات یمكن تحدیـد اهـم خصـائص لمن خالو 
  :بالنقاط االتیة

  
یستهدف اسلوب تحلیل المحتـوى الوصـف  :"Descriptive"انه اسلوب للوصف  -١

 ضــوء فـي لوصـف هنـا یعنــي تفسـیر الظـاهرة كمـا تقـعاو  ، الموضـوعي لمـادة االتصـال
  .بؤ بهانن التي تمكننا من التالقوانی

  
ادوات تحلیــل المحتــوى  مــن ن كــل اداةال : "Objective"انــه اســلوب موضــوعي -٢

" Validity"ة مـا وضـعت لقیاسـه اي یتـوافر فیهـا شـروط الصـدقییجب ان تقیس بكفا
یســتطیع الباحــث  كمــا ، فــي تحلیــل المحتــوى اســتخدامهاوان یســتطیع بــاحثون اخــرون 

والبــاحثون فــي كــل هــذه الحــاالت یصــلون الــى  .حلیــل المــادة نفســهالت اســتخدامهانفســه 
تـــوافر فیهـــا تاي ان االداة .مـــا بیـــنهم فـــي نتـــائج التحلیـــل درجـــة عالیـــة مـــن االتفـــاق فـــي

  ".Reliability"شروط الثبات
  
والتنظــیم هنــا یعنــي ان یــتم التحلیــل فــي ضــوء  :"Systematic"انــه اســلوب مــنظم -٣

ض وتحـــدد علـــى اساســـها الفئـــات،وتتبین مـــن خاللهـــا خطـــة علمیـــة تتضـــح فیهـــا الفـــرو 
  .الخطوات التي مر بها التحلیل انتهى الباحث الى ما انتهى الیه من نتائج

  
یز تحلیــل المحتــوى عــن كثیــر مــن اان مــا یمــ :"Quantitative"انــه اســلوب كمــي -٤

حكــم للدراســة ومنطلقــًا لل ساســاً أاســالیب دراســة مــواد االتصــال اعتمــاده للتقــدیر الكمــي 
  .ومن ثم االطمئنان الى النتائج.ر الظواهر ومؤشرًا للدقة في البحثاعلى انتش
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ان تحلیـل المحتـوى اسـلوب مـن اسـالیب البحـث : "Scientific"انه اسلوب علمـي -٥

دراسـة  حیـث یسـتهدف مـن خـالل.العلمي الیقل فـي ذلـك قـدرًا عـن غیـره مـن االسـالیب
ـــوى و  ـــوانین لتفســـیرها و ظـــواهر المحت ـــربط بـــین ضـــع ق ـــي ت ـــات الت والكشـــف عـــن العالق

  .بعضها البعض
  
ضمون فـي علـوم میقصد بال :"Form and Content"المحتوىو الشكل ب یهتمانه  -٦

االتصــال مـــا تنقلــة اداة مـــن ادوات االتصــال مـــن افكــار ومعـــارف وحقــائق الـــى متلـــق 
و بــث تزویــده بمعلومــات ا أو،  رأیــهبغیــة تغییــر ) ، او مشــاهد قــاري، او ســامع(معــین

، والمحتــوى عنــد بیرلســون لــیس قاصــرًا علــى االفكــار او القــیم  قــیم او تنمیــة اتجاهــات
الذي تنتقل من خالله هـذه " Form"الشكل ایضاً التي تنقلها اداة االتصال وانما یشمل 

  .االفكار وتثبت القیم
  
یهـتم اسـلوب تحلیـل المحتـوى  : "Manifest Content"انـه یتعلـق بظـاهر الـنص -٧

الظاهر لمادة االتصال وتحلیل المعاني الواضـحة التـي تنقلهـا الرمـوز  المحتوى بدراسة
ــــل مــــن درجــــة .المســــتعمله ــــد بالمعــــاني الواضــــحة یقل ــــنص والتقی ــــق بظــــاهرة ال ان التعل

  .الوصول الى ما وصلوا الیه من احكام وفياالختالف بین المحللین ویساعد غیرهم 
  
ــــوم االجتماعیــــة -٨ یســــتنتج  : "Social Sciences"انــــه یســــتخدم فــــي مجــــال العل

علـى مجـال العلـوم  اسـتخدامهبیرلسون من بعض تعریفات تحلیل المحتوى انها تقصر 
ـــي المجـــال  . االجتماعیـــة ـــة ان هـــذا االســـلوب ظهـــر اوًال ف اســـتخدم لدراســـة  إذوالحقیق

المحتــوى الـــذي تنقلـــه وســائل االتصـــال المختلفـــة مـــن صــحف ومجـــالت الـــى اذاعـــات 
ـــث وكـــذلك اســـتخدم مـــن علمـــاء االجتمـــاع وافـــالم ومـــذكرات ش خصـــیة وخطـــب واحادی

ــــــــــــــــــــــــــرحمن (اآلداب يودارســــــــــــــــــــــــــ عبــــــــــــــــــــــــــد ) (١٨٨-١٨٧،ص٢٠٠٧عبــــــــــــــــــــــــــد ال
  ).١٥٢ص-١٥١،ص٢٠٠٨الواحد،

  
  

  :اهمیة تحلیل المحتوى
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وفـــي نمـــو  اإلمـــاماالتصـــال دورًا مهمـــًا فـــي اســـتمرار حركـــة الحیـــاة الـــى  أهمیـــة تـــؤدي
یهـتم  حیـث ، اقات االجتماعیـة المحتلفـةالشخصیة االنسانیة وادائهـا لوظائفهـا فـي السـی

وذو  مهــمة فهــو مــنهج ئیــتحلیــل المحتــوى باللغــة ســواء المســموعة او المطبوعــة او المر 
فاعلیــة كبیــرة الن اللغــة برموزهــا المتحــددة هــي جــوهر عملیــة االتصــال، وفــي عصــرنا 

صـیة لى جانـب الصـور الشخلدائرة فصـل االتصـال فـإ كبیراً  الراهن یشهد المرء اتساعاً 
وســائل ذات امتــداد جغرافــي وبشــري هائــل هــي التــي اصــطلح  ثالبســیطة منــه تحــ أو

ز اوالتلفـــــ مـــــذیاعمیتها باســـــم وســـــائل االتصـــــال الجمعـــــي او الجمـــــاهیري كالســـــعلـــــى ت
 أكثـرمظـاهر  ثارهاآالتي اتخذت  ، الخ...والصحافة والمجالت والروایات والمسرحیات

ســواء  ام الحــرب والســلم علــى حــدٍ ة حیــث صــارت تســتخدم كاســلحة خفیــة فــي ایــر خطــو 
  :تحلیل المحتوى من خالل االتي أهمیةوتتجلى 

  
وصـف اتجاهـات التحـول فـي محتـوى االتصــال والكشـف عـن الفـروق فـي محتــوى  -١

  .االتصال
محتــوى االتصــال  ةمحتواهــا ومقارنــ مقارنــة وســائل االتصــال المختلفــة مــن حیــث -٢

  .بأهدافه
  .كشف وسائل الدعایة المستخدمة -٣
  .الخ...یة مواد االتصال كالكتب والمناهجئقیاس مقرو  -٤
  .تحدید االحوال النفسیة واالجتماعیة لالشخاص والجماعات -٥
  .وخصائصه مصدر االتصال نیاتتحدید  -٦
  .استخالص البیانات العسكریة والسیاسیة -٧
كشــف الصــیغ الحضــاریة التــي تــنعكس فــي المواقــف النفســیة والقــیم واالهتمامــات  -٨

  .لدى االفراد
  .سلمیهاتیر اهتمامات موجهي الرسائل ومستثكشف الخفایا التي ت -٩

  ).١٨٦،ص٢٠٠٧عبد الرحمن،(لوسائل االتصال وصف االستجابات السلوكیة -١٠
  
  
 
  :ةنواختیار العیّ  مصادر البیاناتتحدید  -
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   -:مصادر البیانات  -ا

 نهــجفــي كتــاب ) (علـي  اإلمــامفـي فكــر  اإلرشــادلهــدف البحــث فـي معرفــة  ًتحقیقـا
ریخ المعتمــدة التــي دونــت فیهـــا افقــد اطلعــت الباحثــة علــى معظــم كتــب التــ ، البالغــة
التـي  )(علـي  نألمیر المؤمنیوالكتب والرسائل والحكم والمواعظ  واألوامرالخطب 

علیهـا  االعتمـادالكتـب التـي یمكـن  أهـم بلغت العشرات من الكتـب وقـد حـددت الباحثـة
 خ ـــریاالخبرة في مجال الت أهلالبیانات بعد استشارة في الحصول على 

   -:وهي 
  
حسـین (لشـریف الرضـي للناسـخ  نادرة من القرن الخـامس ةمخطوط:  ةنهج البالغ -ا

وتقــدیم الســید آیــة اهللا العظمــى  إعــداد )هـــ ٤٩٩(ســنة  )بــن حســن بــن حســین المــؤدب
  ).٧ملحق رقم ( )هـ ١٤٠٦(سنة  يالمرعشمحمود 

لعـــز الـــدین عبـــد الحمیـــد بـــن محمـــد بـــن ابـــي حدیـــد المعتزلـــي  ةلبالغـــشـــرح نهـــج ا-ب
، ٰ ، طدار احیــاء التـراث العربــي ، محمــد ابـو الفضــل ابـراهیم : تحقیـق ) هــ ٦٥٦.ت(

  .م ٢٠٠٨
عني بنشره الحاج مسلم الحاج حمیـد الـدجیلي ، : ه لمحمد عبد ةشرح نهج البالغ -ج

  .م ٢٠١٠دار األندلس للطباعة ، النجف األشرف ، 
 .قم ،ایران  ،مطبعة رفأ  ،هـ  ١٤٢٩ ،تحقیق صبحي الصالح :  ةنهج البالغ -د

  
  -:البحثمجتمع  -ب

حدیـد  أبـيالبـن  ةشـرح نهـج البالغـ أنعلى هـذه المصـادر وجـدت  ةبعد اطالع الباحث
  :نصها  ألسباب األتيلعتماد علیه في اخذ عینتها منه المعتزلي هو األنسب في اال

  
 إلـىم ّسـالـذي قُ  ورسائله وحكمه )(ر المؤمنین علي یضم معظم خطب امی -١

مـــــر والثـــــاني بـــــاب الكتـــــب االبـــــاب األول بـــــاب الخطــــب واألو  ، أبـــــوابثالثــــة 
 .والرسائل والثالث باب الحكم والمواعظ 

 
 .ورسائله وحكمه )(الشرح الوافي لخطب امیر المؤمنین علي  -٢
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وتزیـد مـن  ةاحثـهـذه الشـروحات تفیـد الب إنوضوح الشروحات ورصانتها حیـث  -٣
البلیـغ فـي تحدیـد  )(بصیرتها في معرفة معنـى كـالم امیـر المـؤمنین علـي 

 . اإلرشادیةالمعاني 
  

  : ةنالعیّ  اختیار -ج
  -:للمعتزلي تم استثناء مایلي  ةطالع على كتاب نهج البالغبعد اال
  . ةالشریف ةواألحادیث النبوی القرآنیةالنصوص  -١
 .ةالنصوص الشعری -٢
فــي بدایــة  الكتــاب التــي تضــم موضــوعات عــن ســـیرة  ةلواقعــالمؤلــف ا ةمقدمــ -٣

شـــریف الرضـــي الـــذي جمـــع خطـــب امیــــر الوعـــن ســـیرة  )(علـــي  اإلمـــام
 .ورسائله ومواعظه )(المؤمنین علي 

 أو ةالرســــال أوالمقــــدمات الموجــــودة فــــي بعــــض األحیــــان قبــــل بدایــــة الخطبــــة  -٤
 .ةالموعظ

 .معادة ةفكر  بوصفها المفردات،شرح  -٥
 

راســــات التــــي دمــــألوف فــــي ال إجــــراءفــــي التحلیــــل  ةموضــــوعات معینــــان اســــتثناء 
 Child ، ١٩٧١(  ١٩٤٦، Childكدراســـة  اعتمـــدت فـــي تحلیـــل المحتـــوى

P.138 ( ، ١٩٦٠ ،ودراســة الحمــداني ) ودراســة  ،) ٢١ص، ١٩٦٠ ،الحمــداني
Gast ،١٩٦٩ )P417 ،١٩٦٩ ، Gast  ( ، ١٩٧٥،ودراسة سـلیمان) سـلیمان، 
ودراســـــة  ،) ٤١ص، ١٩٧٥ ،بكـــــر ( ١٩٧٥ ،ســـــة بكـــــر ودرا ،)  ٤ص، ١٩٧٥

النهــا تعــد ضــمن القواعــد التــي ). ٧٢ص،  ١٩٨٥ ،العجیلــي (١٩٨٥ ،العجیلــي 
  .یضعها الباحث عند التحلیل 

اصــبح عــدد الموضــوعات الصــالحة  ، ًوبعــد اســتبعاد الموضــوعات المــذكورة ســابقا
حكمــه  ٤٨٨و ، او رســالة ًكتابــا ٧٩و ،خطبــة  ٢٤٢( اتموضــوع ٨٠٩ للتحلیــل

  . صفحة) 324(، تشكل  )او موعظه
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جــداول األرقــام العشــوائیة بنســبة  وباســتخدام ًوقــد تــم اختیــار عینــة البحــث عشــوائیا
وبـذلك بلـغ عـدد الموضـوعات  للتحلیـل،مـن مجمـوع الموضـوعات الصـالحة % ٧٥

   .صفحة) ٢٤٧(تشكل  اتموضوع) ٦٠٧(التي خضعت للتحلیل 
  

یوضح مصدر ) ١(والجدول  . فكرة) ٤٠٥٣(یفها وبلغ عدد الفكر التي تم تصن
  .البیانات وعینة البحث

تحلیـل محتـوى  بحثـتفـي الدراسـات التـي  ًشـائعا یعـدان اللجوء الى اسـلوب العینـة 
، ) Child ، ١٩٧١ ،P139(  ١٩٤٦، Childالكتب كما فـي دراسـات كـل مـن 

 Decharms ، ١٩٦٢ ،P.137( ١٩٦٢،  Decharms & Moellerودراسة 

& Moeller(   ، ودراســةGast  ،١٩٦٩ )P.420، ١٩٦٩ ، Gast .( وقــد
مـن % ٤٠مـن  قـلاشارت األدبیات فـي هـذا المیـدان الـى ان أختیـار عینـه بنسـبة ا

 ج ـي النتائـة فـالمحتوى المحلل ال یؤدي الى فروق ذات دالل

) P.20 ، 1967 ،  Budd (.  
ث یكمــل المعنــى للفكــرة،  ختیــار العینــة ، حیــالباحثــة الموضــوع وحــدة ال عــدتوقــد 

. الثانیــة  ةفقــد ال تكتمــل معنــى الفكــرة فــي صــفحة واحــدة بــل تتعــداها الــى الصــفح
وقـد اعتمـدت دراسـات عدیـدة فـي . فیصعب على الباحـث تحدیـد الفكـرة وتصـنیفها 

 ١٩٣٠، Pierceختیـار العینـة ، كدراسـات تحلیل الكتب على الموضـوع كوحـدة ال
)Pierce , 1930 , P545 ( ١٩٦٠اســـــة الحمــــــداني ودر )AL-

Hamdani,1960,P23(  ،Gast  , ١٩٦٩ )Gast , 1969 , P417(   ،
  . )٥، ص ١٩٧٥سلیمان ، ( ١٩٧٥وسلیمان ، 

  
  
  
  
  

  
  

  ) ١(جدول ال
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  یوضح مصدر البیانات ونسبة العینة من الموضوعات
  

مصدر 
  البیانات

عدد   االبواب
الموضوعات 

 الخاضعة
  لتحلیلل

النسبة 
 ةللعینالمؤیة 

لخاضعة ا
  للتحلیل

عینة عدد 
الموضوعات 
الخاضعة 

  للتحلیل
  

  كتاب شرح 
نهج البالغة 

  للمعتزلي

  الباب األول 
  )الخطب(

٢٤٢  
  

١٨٢  %٧٥  

  الباب الثاني
  )الرسائل او الكتب(

٦٠  %٧٥  ٧٩  

  الباب الثالث
  )الحكم او المواعظ(

٣٦٥  %٧٥  ٤٨٨  

  ٦٠٧    ٨٠٩    المجموع
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  -:)التصنیف( تحدید اداة البحث -
،  یتضـــح مـــن هـــدف البحـــث ان المفـــاهیم االرشـــادیة هـــي الفئـــة المعتمـــدة فـــي التحلیـــل

الباحثــــة طریقـــــة تحلیــــل المحتــــوى التـــــي یكــــون التصــــنیف ضـــــمن  الســــتخدامونتیجــــة 
  .)Berlson,1959,P510(الخطوات الالزمة فیها

  
مــرین ولغـرض تهیئـة تصـنیف یفـي بتحقیـق هـدف البحـث یمكـن للباحـث ان یلجـأ الـى ا

بالتصـانیف ) Holsti(احـدهما ان یتخـذ تصـنیفًا جـاهزًا مالئمـًا كتلـك التـي یطلـق علیهـا
مــن  التأكــدعــد ب) Standard categories) (Holsti, 1969, P101.(المعیاریــة

 یعمل على وضع تصـنیف خـاص بـه ویـرفض أو متهاءبمتطلبات الدراسة ومال إیفائها
متطلبـــات الدراســـة او التبـــاین فـــي اهـــدافها او ب إیفائهـــالعـــدم  مـــاإ ، التصــانیف الجـــاهزة

  .كونها غیر مؤهلة لطبیعة المحتوى المحلل
  

فـي  األدبیـاتفر مـن اوقد اعتمدت الباحثة االسلوب الثاني بعد ان اطلعـت علـى مـا تـو 
ــــى التصــــلعــــمجــــال االرشــــاد النفســــي وبعــــد ان اط ي ـالجــــاهزة التــــ نیفاتت الباحثــــة عل

ان  فضـًال عـن فلم تجـد تصـنیفًا یفـي بهـدف البحـثواالدبیات  استخدمت في الدراسات
 .اغلب هذه التصانیف اجنبیة وجمیعها التالئم الثقافة العربیة االسالمیة

  

على الـرغم مـن الصـعاب  الباحثة بناء تصنیف لالرشاد النفسي ارتأتعلى ذلك  وبناء
ي هـذا البارزین فـ وهو من )Stone(التي قد تواجهها في هذه العملیة فقد اشار ستون 

صعب في تحلیـل المحتـوى واصـفًا بنـاء التصـنیف  ء تصنیف عاملاالمجال الى ان بن
ثـــم  وتحقیــق اتســـاقه بانـــه عمــل مســـتمر یســـتلزم دوام التحــرك مـــن النظریـــة الــى العمـــل

  ).Ston,1966,214(رجوعًا الى النظریة 
  

موضــوعات ب اهتمــتعلــى الــرغم مــن التقصــي فــي األدبیــات والدراســات الســابقة التــي 
لـــم تجـــد نظریـــة محـــددة یمكـــن الرجـــوع الیهـــا فـــي بنـــاء تحلیـــل المحتـــوى اال ان الباحثـــة 

تصـنیفها واشــتقاق تعریفهــا وذلــك الن المحتــوى المحلـل یتجــه نحــو فكــر انســاني عمیــق 
الحنیــف لــذلك لجــأت الباحثــة الــى ادبیــات تحلیــل  اإلســالميفضــال عــن تشــبعه بالــدین 

حتوى المحلـل لـذلك عمـدت الـى ذكـر تلـك تجد ما یمكن ان یالئم الم نأمحتوى عسى 
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ـــــاتالتع ـــــوى المحلـــــل ریف ـــــوى المحت ـــــل محت ـــــب تحلی ـــــا یضـــــم جان  واشـــــتقت منهـــــا تعریف
  . وخصوصیته

  
  :ویمكن تحدید اهم الخطوات التي قامت بها الباحثة في بناء تصنیفها وهي

النفسـي ووضـعها  باإلرشـاد اهتمـتجمع ما تیسر لها من البحوث واالدبیـات التـي  -١
مختـــارة بعـــض المفـــاهیم االرشـــادیة دون  )١(ول كمـــا هـــو موضـــح فـــي ملحـــق فــي جـــد
  .االخرى

صــین الــذین تلعلمــاء والبــاحثین المخل اإلرشــادیةفاحصــة الــى تلــك المفــاهیم  ةوان نظــر 
  :الذكراآلتیة ات ر ر وللمبر یایحق للباحثة ذلك االخت بحثوها

  
  .تحاشي التكرار والتداخل بین المفاهیم االرشادیة -أ

  .ضوء مؤشرات متعددة ومتداخلة فيعب التحلیل یص -ب
  .*ریااعطاء التكرارات العالیة لبعض المفاهیم االرشادیة مؤشرات لالخت -جـ
  
ورجوعــا الــى .  اإلرشــادیةبعــد ذلــك قامــت الباحثــة بحــذف مــا تكــرر مــن التعــاریف  -٢

تحــت  انتظمــتوقــد ) ١(فــي ملحــق  اإلرشــادیةمعظــم المفــاهیم  نأوجــدت ) ٢(ملحــق 
  . )٢راجع ملحق ( ةالت رئیسمجا

ــاء التصــنیف ، اعتمــدت الباحثــ إلــىلتوصــل لو  ــد فــي بن علــى ســبعة مــن  ةمؤشــرات تفی
كمـــا هـــو المتمثـــل بمجاالتـــه بالتفصـــیل  اإلرشـــاد بحثـــواالـــذین  **صـــینصختالخبـــراء الم

                                                
 .بعض التكرارات العالیة النها تكون ضمن المجاالت  -:استثنت الباحثة   *

  الخبراء المتخصصون في اإلرشاد **    
 .حامد عبد السالم زهران. د - ١

 .سهام درویش ابو عیطه. د - ٢

 .حیانيعاصم محمد ندا ال. د - ٣

 .حمدي شاكر محمود. د - ٤

 .طه عبد العظیم حسین . د - ٥

 .عبد الحمید الهاشمي.د - ٦

 ماجد عباس .أ - ٧
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رئیسـة  أصـناف أوونتیجة لذلك خرجت الباحثـة بسـتة مجـاالت ) ٢(موضح في ملحق 
  ).٣(وصریح شكلت مجاالت هذا البحث ملحق  واضحٍ  بشكلٍ  ةفمعرّ 

  

  
  :وحدات تحلیل المحتوى

د هنـاك جـتعتمد وحدة تحلیل المحتوى على هدف البحث والمادة الخاضعة للتحلیل وتو 
خمــــس ) Budd(و) Berlsonبیرلســــون(ذكر یــــانــــواع عدیــــدة مــــن وحــــدات التحلیــــل و 

 ،والموضـــــوع ،والفكــــرة ،الكلمــــة:یمكــــن اعتمادهـــــا فــــي التحلیــــل وهـــــي أســــاسوحــــدات 
 هـــي وحـــدة اســـتعماالً والمقـــاییس المســـاحة والـــزمن اال ان اكثرهـــا شـــیوعًا و  ،والشخصـــیة

  .الكلمة ووحدة الفكرة
وخاصـة  سـتعمالوهي اصغر الوحدات وهـي وحـدة سـهلة اال : )Word(الكلمة -

 .في تحلیل المحتوى بواسطة الكومبیوتر
  
لــوب ایصـــاله الـــى القـــارئ او ویقصـــد بـــالفكرة المعنـــى المط : )Theme(الفكــرة -

ــ) فقــرة كاملــة( عبــارة أو ةعلــى شــكل جملــ إمــاالمســتمع وتكــون  ر عــن وهــي تعبّ
فتنتــزع مــن جــزء المحتــوى  ، فكــرة منفــردة او تنقــل خبــرًا منفــردًا مــن المعلومــات

 لالنهــا االكثــر تعقیــدًا فقــد تبــدو للمحلــ والفكــرة اصــعب مــن الكلمــة فــي التحلیــل
ن واحـــد ممــا یجعــل الثبـــات فــي حالـــة آقیمـــة فــي  اكثــر مــن إلـــىنهــا تشــیر كأو 

فهــي صــعبة لصــعوبة تحقیــق  ، الكلمــة اســتعمالالفكــرة اقــل منــه عنــد  اســتعمال
  .)١٠٥،ص١٩٩٣عزیز،(ها استعمالعند  ثبات عالٍ 

  
كملـه،مثل المقالـة والقصـة او البرنـامج أوهـي النتـاج ب:  )Item(وحدة الموضوع -

كوحـــدة للتحلیـــل قـــد یـــؤدي الـــى  الموضـــوع اســـتعمالاو المناقشـــة فـــي الصـــف و 
نظـــرًا لتضـــمن الموضـــوع الواحـــد عـــدة قـــیم قـــد  الحصـــول علـــى ثبـــات مـــنخفض

وحــدة الموضــوع،امر  اســتعمالوذلــك مــا یجعــل  علیهــا، التأكیــدتتســاوى فــي قــوة 
  ).Budd,1967,P.26(غیر مرغوب فیه مثل هذا البحث
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ـــــــــواریخ  ):Characters(الشخصـــــــــیة - ـــــــــل القصـــــــــص وت ـــــــــي تحلی وتســـــــــتخدم ف
  ).٦٠١،ص٩٧٣1جابر،(اةالحی

  
وهذه قد التكون :  )Space and time measures(مقاییس المساحة والزمن -

مهمة الى حد كبیر والسیما في البحوث السلوكیة فهـي تتضـمن مقـاییس مادیـة 
جـــات المربعـــة او مســـاحتها وعـــدد الصـــفحات نعـــدد األ:حقیقیـــة للمحتـــوى مثـــل

 ).Berlson,1954,P30(لبیاناتة ومقدار اقشوعدد الفقرات وعدد دقائق المنا
  

  :وحدة الفكرة للتحلیل وذلك للمسوغات االتیة على یعتمدوالبحث الحالي 
  
ف التعرّ  إلى وفائدة في مثل هذه البحوث التي تهدف استعماالً وحدة الفكرة االكثر  -١

 ألنمركبـة و  أوبسـیطة  ةن محتـوى یمثـل فـي جملـمافكـار او اتجاهـات ضـ أوعلى قیم 
یتضـح مـن خـالل  الهـدف فضًال عـن  رشاديذاتها التعد مؤشرًا للتوجه األالكلمة بحد 

  .الفكرة
  
لها من السعة ما یكفي العطاء معنى ومن الصغر مـا یقلـل مـن احتمـال تضـمنها  -٢

  ).٦٢،ص١٩٧٧الهیتي،( وحدات اكبر مثل الموضوعبللقیم وافكار عدیدة قیاسًا 
  
ــــي تحلیــــل ااســــتعمال انهــــا وحــــدة الغنــــى مــــن -٣ عبــــد (بحــــاث وســــائل االتصــــالها ف

   .)٢١٦،ص٢٠٠٧الرحمن،
  

نوعین هما الفكرة الصریحة والفكرة الضمنیة والفكرة الصریحة  الىوتنقسم وحدة الفكرة 
معیـارًا  أون هـدفا أبـ ، یقـال فیهـا صـراحة وبشـكل مباشـر، او جملة مركبـة ، هي جملة

ـالكُ  إنوالمقصـود بـذلك  همرغوب فی رغی أوللحكم مرغوب   إلـى مـا یعمـدون لبـاً اب غاتّ
ب شـیئًا معینــًا نـجتی أول عـاسـلوب الـوعظ واالرشـاد فینصـحون القـارئ والمســتمع بـان یف

  )٦٢،ص١٩٧٧،الهیتي(مباشر بشكلٍ 
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في حین ان الفكرة الضمنیة تستنبط من الجملة او العبارة بشكل غیر مباشر وعادة ما 
 متكــــــــــامالً  تحلیــــــــــل نـــــــــص رســــــــــم كـــــــــالً  ســـــــــتعمل وحــــــــــدة الفكـــــــــرة الضــــــــــمنیة فـــــــــين
 ).١٩،ص١٩٨٤السلمان،(
  
  
  
  

  :وحدة التعداد
كوحــدة تعــداد لظهـــور الفكــرة فــي كــل صــنف مـــن ) Frequency) (التكــرار(اســتخدم 
وقــد اعطــي وزنــًا متســاویًا لكــل وحــدة فــي المحتــوى وهـــي ) تصــنیف االرشــاد(اصــناف

  ).٨٨،ص١٩٧٨رسول،( في هذا المجالاستعماالالطریقة االكثر 
  

  :التحلیل خطوات
  :البحثمحتوى في تحلیل  اآلتیةطوات اتبعت الخ

  .)٦ ملحق(بناء استمارة التحلیل -١
 ةومتعمقــ متأنیــةقــراءة   )الخطبــةو ،  الرســالةو  ، الحكمــة( ةبدقــ اتوضــوعالمة قــراء -٢

  .التي تحتویها ةف على الفكر من اجل التعرّ 
ـــي تحمـــل و  الُجمـــل تحدیـــد تسلســـل -٣ ـــدها بوضـــع  إرشـــادیة فكـــاراً أالعبـــارات الت وتحدی
  ).العبارات التي تحقق هدف ارشادي ( المات او فوارز ع
)  ةالحكمـ أو ةالخطبـ أو ةالرسال( وترقیمها على  ةالعبارات مرة ثانیو  الُجمل قراءة -٤

  .اإلرشادیةلتحدید األفكار  األصل
  .ةمن العبارات المرقم اإلرشادیة األفكاراستخالص  -٥
  .)التسمیة المج(  اإلرشادیة الفكرةتحدید مجال  -٦
فــي اســتمارة  ةحلیــل لحســاب تكراراتهــا ونســبها المئویــتفریـغ االفكــار فــي اســتمارة الت -٧

  .تحلیل البیانات 
  

  :وأسسه التحلیل قواعد
تحدیـــد دقیـــق  إلـــىللتحلیـــل یـــؤدي  ةواضـــحة وصـــریح وأســـسارســـاء قواعـــد  أن

  .)Stone,1966,P212(كما یؤدي الى ارتفاع نسبة الثبات  ،للعبارات وتصنیفها 
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للتحلیــل وتــدریب المحللــین علیهــا  ةشــیر الدراســات الــى ضــرورة وضــع قواعــد محــددوت
ـــــذلك  ـــــون المهـــــارات الالزمـــــة ل ـــــك فیهـــــا أولئـــــك المحلل حتـــــى فـــــي الحـــــاالت التـــــي یمتل

)Holsti,1969,P.135(.  
  
ونوعهــا هــو الــذي یفــرض علــى الباحــث قواعــد التحلیــل التــي  ةالمحللــ ةطبیعـة المــاد إن

ع قواعــد ضــاق بــین المحللــین عنــد ایجــاد الثبــات ، اذ ان و تفــرفــع درجــة اال فــيتســاعد 
  . )١٠٧،ص١٩٩٣عزیز،(صریحة وواضحه للتحلیل یسهم في رفع الثبات 

  : نصه  تيالمنهج المستخدم في هذه الدراسه باآل وأسسه تمثلت قواعد التحلیل
 أنهــاعلـى  ةتعامــل كـل فكـرة فرعیــ فرعیـة،علـى فكــر  ةعنـدما تحتـوي الفكــرة الرئیسـ -١
  .التحلیلفي  ةمستقل ةحدو 
اال اذا كــان  فــي التحلیــل مســتقلة فكــاراً أیعــد كــل مــن المعطــوف والمعطــوف علیــه  -٢

  . المعطوف علیه یحمل نفس فكرة المعطوف
 حــداهماإ أو ةســببا واألخــرى نتیجــ إحــداهماظهــرت فــي الجملــة فكرتــان وكانــت  إذا -٣

  .ةمستقلفان كال منهما تعامل فكرة  غایة،وسیلة واألخرى 
لكونهـــا مرتبطـــة بمـــا قبلهـــا او  واضـــحاً  إرشـــادیاً كانـــت الفكـــرة ال تعطـــي مـــدلوال  إذا -٤

هـر ظتكتمـل الفكـرة وت نا إلـىحقـة الال أوبعدها فانه من األفضل قـراءة الفكـرة السـابقة 
  . اإلرشادیةداللتها 

رشـــادیة ســـتبعاد المقـــدمات التـــي لـــیس لهـــا عالقـــة بالمضـــامین االاقامـــت الباحثـــة ب -٥
  .نیة آیات القر واألحادیث النبویة الشریفة واآل روحات واألبیات الشعریةوالش

بمثابــة وحــدة للتحلیــل ، وهــي جملــه او شــبه جملــه لهــا )  theme( تحدیــد الفكــرة  -٦
رشاد او تعریـف مجاالتـه ومـن ثـم اسـتبعاد هدف ارشادي كما هو محدد في تعریف اال

  .رشادیة العبارات البعیدة عن المضامین اال
رشادیة المذكورة في تصنیف التي التشیر الى احد األصناف اال Themesالفكر  -٧

  ) .المتنوعة(البحث فانها تصنف في مجال 
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  :محلل انموذج

  :نصه وكما یأتي محلالً  نموذجاً أولتوضیح قواعد التحلیل وأسسه بشكل عملي نضع 
الرسالة او الخطبة او ت

  الحكمه
جال تسمیه الم  االفكار االرشادیه

  االرشادي
ـــــد ان    ـــــى الوال ـــــد عل حـــــق الول

یحســــن اســــمه ویحســــن ادبــــه 
  آنویعلمه القر 

  .حق الولد على الوالد ان یحسن اسمه  -١
  .حق الولد على الوالد ان یحسن ادبه-٢
  . نآیعلمه القر حق الولد على الوالد ان  -٣

  ارشاد اسري
  ارشاد اسري
  ارشاد اسري

  
  Validity :الصدق

اي فرهـــا فـــي األداة التـــي یعتمـــدها االتـــي ینبغـــي تو  ةوط الالزمـــیعـــد الصـــدق مـــن الشـــر 
ویقـیس الهـدف الـذي وضـع مـن  یكـون صـادقاً  أنن اي تصـنیف یجـب اباحث وعلیه ف

ویــراد بصــدق األداة هنــا هــو قــدرتها علــى ) ١٣٢،ص١٩٩٩الظــاهر وآخــرون،( اجلــه 
لــى قیـاس مــا وضـعت مــن اجــل قیاسـه وذلــك مـن خــالل صــالحیتها للتحلیـل وقــدرتها ع

  ).١٣٦،ص١٩٨٠فرج،(  ةالمحلل ةاستخراج األفكار من الماد
  

 ةنـعلى تصـمیم العیّ  ةدراس أيفي ) Holsti(ویعتمد الصدق من وجهة نظر هولستي 
اختیار األصناف ووحدات التحلیل یمكن ان تزید او تنقص  ةن عملیاوالثبات وكذلك ف

ــــم تكــــن هــــذه األصــــناف ووحــــدات الت االســــتنتاجمــــن  ــــل مالئمــــة الصــــادق ، مــــا ل حلی
ســتنتاجات لــم تكــن او الســلوك الــذي یریــد المحلـل قیاســه ، فــان االلتشـخیص األحــداث 

ویمكن للباحث التحقق من صدق  )Holsti,1969,P143(بمستوى الصدق المطلوب
  :أهمها  عدة أمورتوافرت للباحث  إذااداة تحلیل المحتوى 

  .التعریف الدقیق لفئات التحلیل وتحلیالته  -١
  .ر الوافي لمعدالت تكرار الظواهر الحص -٢
  . ةفي الدراس ةالمنهجیة الصحیح اإلجراءات -٣
  ) .١٧٤ص ،١٩٨٧طعیمه،( ةنفي اختیار العیّ  ةالدق -٤
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 اوعــدده الدالــة علیــهِ  وفقراتــهِ  ةالســت أصــنافه أورشــاد بمجاالتــه وبعــد ان تــم تحدیــد اال
الصــدق ) (٣،٤،٥(ق حــمالالعرضــتها الباحثــة علــى لجنــة مــن المحكمــین ) فقــرة ٤٣(

رشـادیة ابداء آرائهم في مدى تمثـل تلـك الفقـرات للمجـاالت اال م، طالبة منه) الظاهري
ـــل  إجابـــاتهممـــون مـــن خـــالل ؤالء الخبـــراء المحكّ وقـــد اظهـــر هـــ.  ـــرات تمث ـــك الفق ان تل

  . %١٠٠ ةبنسب ةبمجاالته الست اإلرشاد
 ٤٣وعـددها % ١٠٠وبذلك قبلت جمیع فقـرات التصـنیف لحصـولها علـى نسـبة اتفـاق 

  .فقرة
  

وبذلك حققت الباحثة صدق المحتوى للتصنیف ، وهو صدق یفـي بـالغرض لمثـل هـذا 
 ومالءمـــةللمجتمــع  ةنـــالــذي یعتمـــد علــى تمثیــل العیّ  )Holsti,1969,P143(البحــث 

ثبـات  فضـًال عـن،  اتـهاألصناف ألغراض البحث ، ووضوح التصنیف ، وجودة تعریف
  . )Budd,1967,PP.68-69(مقبول للتحلیل 

فــي قیاســه لمــا یهــدف البحــث الیــه واصــبح علــى الشــكل  التصــنیف صــادقاً  دوعلیــه اعــ
  -:األتي

  
  ))رشاديالتصنیف اال ((

  
  :تي آلرشاد بالشكل اصنف اال 

  
  :رشاد الشخصي اإل - ١

  :علىفي المحتوى المحلل التي تدل  Themesویتضمن الفكر 
دید المشكالت الشخصیة واالنفعالیة تحو ، مساعدة الفرد في فهم نفسه وفهم االخرین 

والسلوكیة ومواجهة الصراعات التي تحدث ما بین الواقع والجوانب الخلقیة وتبصیر 
الفرد بعملیة النمو التي یمر بها ومعرفة متطلباتها وتدعیم الجوانب السلوكیة االیجابیة 

 شخصیةال واكتساب المهارات االجتماعیة الشخصیة وتنمیة االتجاهات االیجابیة
ومساعدة الفرد على فهم ذاته وفهم اآلخرین وحل مشكالته الشخصیة للوصول إلى 

  . الشخصيتحقیق التوافق 
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  :التربوي اإلرشاد -٢

  :في المحتوى المحلل التي تدل على Themesوهي الفكر 
جتماعیة و النفسیة للطالب ورسم الخطط كتشاف القدرات والطاقات العقلیة واالا 

عطاالمالئمة لها  ختیار نوع الدراسة المالئمة وتوفیر االمعلومات من أجل  ئهوإ
تجاهات والدراسة من تحسین القدرات الدراسیة واال نهُ األسالیب الموضوعیة التي تمكّ 

القرار المناسب لتحقیق أهدافه  واتخاذدون خوف أو قلق من بشكل عفوي وتلقائي 
ستیعاب وتشخیص المشكالت االالتعلیمیة وتحسین الدافعیة الذاتیة والقدرة على 

  . التربویة وحلها لتحقیق التوافق التربوي
  
  
  :رشاد المھنياإل -٣

  :علىفي المحتوى المحلل التي تدل  Themesوهي الفكر 
ف بعالم المهن والوظائف المتاحة واألجور والقوى العاملة والمهارات والقدرات التعرّ 

اختیار المهنة  فية ومساعدة الفرد التي یتطلبها العمل وطرائق التنظیم واإلدار 
المناسبة له من حیث القدرات والمیول والجنس كي یتمكن من تحقیق أهدافه بواقعیة 

وتحقیق  هاوحل والقدرة على اتخاذ القرار المناسب وتشخیص المشكالت المهنیة
  .التوافق المهني 

  
  : اإلرشاد الزواجي -٤

  :علىتدل  في المحتوى المحلل التي Themesوهي الفكر 
تقدیم المعلومات الالزمة عن الحیاة الزوجیة وتبصیر كل من الزوج والزوجة 

اختیار الزوج والزوجة المناسبة وتشجیع الشباب الناضج ومساعدة الفرد في  بالواجبات
على الزواج واالستعداد للحیاة الزوجیة وتدعیم قنوات التواصل في الفكر الوجداني 

  لتحقیق التوافق والسعادة الزواجیة  هاوعالج ةوتشخیص المشكالت الزواجی
  
  :األسرياإلرشاد  -٥
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  :في المحتوى المحلل التي تدل على Themesوهي الفكر 
فهم الحیاة األسریة وتقدیم المساعدة في  إعطاء المعلومات والخبرات الالزمة لألسرة

قامة عالقات  ومسؤولیاتها وتعلم عملیة التنشئة االجتماعیة لألوالد ووسائل تربیتهم وإ
حداث التعدیالت الفاعلة في داخل إ باء واألبناء وتدعیم قنوات التواصل و طیبة بین اآل

 هاوحل فراد األسرة وتشخیص المشكالتأنسق األسرة من اجل خلق جو صحي بین 
  .لتحقیق التوافق األسري 

  
  
  : جتماعياإلرشاد اال -٦

  :لىفي المحتوى المحلل التي تدل ع Themesوهي الفكر 
مساعدة األفراد الذین یعانون من عدم التوافق مع البیئة والمساعدة في فهم اسلوب 

فادة المثلى من وقت الفراغ والقدرة على تكوین عالقات ایجابیة مع االخرین وفهم اإل
الحیاة  أسلوبر االقوانین التي تحكم سلوك االفراد والتزود بالمعلومات عن كیفیة اختی

دة في ایجاد المحیط البیئي المناسب واكتساب المهارات العملیة االجتماعیة والمساع
 على االتجاهات االجتماعیة االیجابیة وصوال لتحقیق واالعتیاد اآلخرینللتعامل مع 

  .البیئي  التوافق
  

  Reliability:الثبات

بمعنـى ) ٣٠ص،  ١٩٨١، الزوبعـي وآخـرون (تساق في النتائج یعرف الثبات بانه اال
داة النتــائج نفســها فــي حالــة اعــادة تطبیــق األداة اكثــر مــن مــرة وفــي ظــل ان تعطــي األ

  ) .٦٥٣ص،  ١٩٨٨، الغریب ( الظروف نفسها 
بــه هــذا  لمــا یخــتص وفــي دراســات تحلیــل المحتــوى یحتــل مفهــوم الثبــات مكانــا ممیــزاً 

هــذه ) Budd(لخــص بــد ویُ  ةاألســلوب مــن صــفات ومــا یحكمــه مــن اعتبــارات منهجیــ
ختبـارات عنهمـا فـي المقـاییس واال" ثبات یمثـل مشـكلة مختلفـة تمامـالا: "المشكلة بقوله 

، ففــي المقــاییس یعنــي الثبـــات ببســاطة ان كــل باحـــث " فــي دراســات تحلیــل المحتـــوى
علــى مــادة معینــة ، ســوف  ةالمطبقــ نفســها اإلجــراءاتویتبــع  نفســه یســتخدم األســلوب

ـــىینتهـــي  ـــائج إل ـــات یـــتم عـــا.  نفســـها النت ـــق مـــن الثب ـــو ذكـــرت " دةوالتحق  اإلجـــراءاتل
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ومجرد العـد وحسـاب التكـرارات مثـل حسـاب عـدد . في البحث بوضوح  كافة المنهجیة
مشكلة عند الحدیث عـن ثبـات التحلیـل اال  یعدالمرات التي وردت فیها كلمة معینة ال 

انـــه عنـــدما یتعـــدى األمـــر هـــذه الحـــدود الـــى الترمیـــز ، وتصـــنیف العبـــارات الـــى مؤیـــد 
 , Budd , 1963(لیصــبح التحقـق مــن الثبـات مشـكلة حقیقیــة ومعـارض ومحایـد 

P.26(  ) ، ١٨٣، ص ٢٠٠٨عبد الواحد.(  
  

انـه لكـي تحصـل علـى اسـتنتاجات صـحیحة مـن ): " Weber , 1990(ویشـیر ویبـر 
  ".ًعتماد علیه بمعنى ان یكون ثابتالال نص فمن المهم ان یكون اجراء التصنیف قابالً 

 Weber ,1990( نفسـها ةالطریقـب هروا الـنص نفسـعلى مختلف األشخاص ان یشـفو 
P.12( .  

ویتــاثر الثبــات فــي تحلیــل المحتــوى بخبــرة المحلــل ومهارتــه فــي التحلیــل ونــوع البیانــات 
المحللـة ومـدى وضـوح اصـناف التصـنیف ، ونـوع وحـدة التحلیـل ومـدى وضـوح قواعــد 

-٢٣٥، ص ٢٠٠٧عبـــد الـــرحمن ، (،  )Kerlinger ، ١٩٧٥ ،P.529(التحلیـــل 
٢٣٦ (.  

مــن األخطــاء التــي  تقلــلالتــي ) Stempel(جــراءاتاأل إلــى ةوعلیــه فقــد عمــدت الباحثــ
تعمــل علــى خفــض الثبــات وذلــك بتوضــیح اصــناف التصــنیف وتعریفهــا بشــكل جیــد ، 

-٤٥٤(وحســــــن اختیــــــار وتــــــدریب المحللــــــین ، والســــــیر بالتحلیــــــل بطریقــــــة واضــــــحة 
٤٥٥P.P، ١٩٦٧ ، Scatt.(  اآلتیةجراءات باإلولذلك فقد قامت الباحثة :  
رشـاد النفســي علـى مجموعـة مــن الخبـراء للوصــول عـرض تعـاریف اصــناف اال -١

 .الى اصناف واضحة ومعرفة بشكل جید 

ممن لهما خبرة ودرایة بطریقـة تحلیـل المحتـوى كمحللـین  *اختیار محللین اثنین -٢
نــة مــن المحتــوى المحلــل وبشــكل مســتقل احــدهما عــن قامــا بتحلیــل عیّ  للثبــات،

ثـــم نوقشـــت النتـــائج وســـویت  .التحلیـــللغـــرض ســـالمة  الباحـــث،وعـــن  ر،األخـــ
 .قناع وتعدیل بعض قواعد التحلیلالخالفات عن طریق المناقشة واإل

توصـلت الیهـا الباحثـة مـن خـالل تحلیلهـا للعینـات  واسـس لتحلیـللوضع قواعد  -٣
  .ومناقشتها مع محللي الثبات  االستطالعیة

                                                
  هدیة جاسم حسن . د . م .  ١: هما   *

 حیدر مالك فرج. م . م .  ٢       
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  .الثباتنة تحلیل المحتوى وعیّ هذه القواعد في  استعملتوقد  
، وللحــد مــن ذاتیــة المحلــل ، وللحصــول علــى ثبــات  ولكــي یكــون التحلیــل موضــوعیاً 

هما فـي دراسـات تحلیـل اسـتعمالتفـاق شـاع الباحثـة نـوعین مـن اال سـتعملتمقبول فقـد ا
  .المحتوى 

وهــو ان یتوصــل محلــالن او محللــون مختلفــون : تفــاق بــین محللــین مختلفــین اال  -١
نفسـه لمحتـوى المحلـل لهم اسـتعمالعنـد نفسـها النتـائج  إلـىن بشكل مستقل ، یعملو 

  . نفسهاوقواعد واجراءات التحلیل 
 
النتـائج  إلىوهو ان یتوصل محلل او مجموعة من المحللین : تفاق عبر الزمن اال -٢

جراءاتــاو التصــنیف وقواعـد  نفســه المحتـوى اســتعمالعنــد نفسـها  عبــر  هالتحلیــل وإ
،  ١٩٧٨، رســـــول(، ) Berlson ، ١٩٥٩ ،P.514(ختلفـــــة زمنیـــــة م فتـــــرات

 ) .٩١ص
 ١٩٨٩احمـد ، () Holsti( هولستيت الباحثة لحساب معامل الثبات معادلة استعملو 

ســتخراج ثبـات تحلیــل ال تسـتعملوهـي مـن احــدى المعـادالت التــي  )٢٠٤-٢٠٣، ص
  . )٢٣٧، ص ٢٠٠٧عبد الرحمن ، (، ) Berlson , 1959 , P.140(المحتوى 

) ١٨٢(اي مایعــادل  %٣٠نــة عشــوائیة بنســبة لحســاب معامــل الثبــات ، اختیــرت عیّ و 
  .صفحة ) ٧٧(، و ًموضوعا 

وعلیــه فقــد قــام محلــالن خارجیــان بتحلیــل عینــة الثبــات العشــوائیة بشــكل مســتقل بعــد 
كمـــا قامـــت الباحثـــة بایجـــاد . اطالعهمـــا علـــى التعلیمـــات المتبعـــة ، وتـــدریبهما علیهـــا 

بـــر الـــزمن بـــین تحلیلهـــا بعـــد مضـــي فتـــرة تزیـــد علـــى الشـــهرین مـــن تفـــاق عمعامـــل اال
  .نتهاء من التحلیل األول اال

فــي حــین %) ٩٨(تفــاق علــى تحدیــد الفكــر بالنســبة لمحــاولتي الباحثــة وبلــغ معامــل اال
ــل الثــاني %) ٩٢(كانــت بــین الباحثــة والمحلــل األول  %) ٩٠(، وبــین الباحثــة والمحل

  .ات للثب هولستيعند تطبیق معادلة 
للتصنیف المسـتخدم بـین  ًوفقا او تسمیته تفاق على تصنیف الفكرفیما كان معامل اال

  وبین %) ٨٠(، وبین الباحثة والمحلل األول %) ٩٢(محاولتي الباحثة عبر الزمن 
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تفــاق التــي تــم اال یوضــح نتــائج معامــل) ٢(والجــدول %) ٨١(الباحثــة والمحلــل الثــاني 
  .التوصل الیها 

تفــاق كافیــة لضــمان الثقــة بثبــات التحلیــل الغــراض هــذا تویات مــن االوتعــد هــذه المســ
تفـاق هـي معـامالت مرضـیة قیاسـا الـى دراسـات علما ان جمیع معـامالت اال. البحث 

، ودراسـة  ) Banks , 1971(سابقة التي لم تستخدم تصانیف جـاهزة كمـا فـي دراسـة 
  ) .١٩٧٨رسول ، (، ودراسة )  ١٩٧٨ابو التمن ، ( 
  

  )٢( جدولال
  )وفقا لتصنیف البحث(معامال ت األتفاق على تحدید الفكر وتصنیفها 

  تصنیفها  تحدید الفكر  انواع الثبات
  %٩٢  %٩٨  بین محاولتي الباحثة بفاصل زمني

  %٨٠  %٩٢  بین الباحثة والمحلل األول
  %٨١  %٩٠  بین الباحثة والمحلل الثاني

  
  :الوسائل االحصائیة

  .لحساب معامل الثبات ) Holsti( ولستيه الباحثة معادلة استعملت
          2 x C  
R = ----------- 
        C1 + C2    

  : اذ ان 
 R  =معامل الثبات  

  
 C  =ل المحللینقباألصناف المتفق علیها من  جماليا

  
 C1  =جمالي األصناف التي اشار الیها المحلل األولا

  
 C2  = يجمالي األصناف التي اشار الیها المحلل الثانا
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 2  = عدد المحللین

  
  )Berslon , 1959 , P.140(،  )٢٠٤- ٢٠٣، ص ١٩٨٩احمد ، ( 
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٨٦
  هدف البحث قالباحثة بعرض نتائج العرض الحالي وتفسیرها على وف ستقوم

علي بن (الوارد في الخطب والكتب والحكم الصادرة عن اإلمام اإلرشادتعرف  -١
  .كتاب نهج البالغة في)( )أبي طالب

من موضوعات كتاب نهج موضوعًا ) ٦٠٧(تحلیل عینة تكونت من وبعد  
التصنیف  مثلفكرة موزعة على سبعة مجاالت رئیسة ت) ٤٠٥٣(البالغة ظهر هناك

 ، والمهني ، والتربوي ، واالجتماعي ،الشخصي (اإلرشادي الذي اعتمده البحث وهي
كما موضح في . األفكار المتنوعة فیمثلأما المجال السابع ) والزواجي ، واألسري
  ).٣(الجدول

  )٣(جدولال

  الفكر التي یتضمنها كتاب نهج البالغة حسب تكراراتها ونسبتها المئویة تسلسل

 %المئویة النسبة التكرار الفكر ت

 ٢٧,٤٣ ١١١٢ المتنوعة -١

 ٢٥,٦٨ ١٠٤١ الشخصي اإلرشاد -٢

 ١٦,٢٣ ٦٥٨ االجتماعي اإلرشاد -٣

 ١٣,٢٠ ٥٣٥ التربوي اإلرشاد -٤

 ١٠,١٨ ٤١٣ المهني اإلرشاد -٥
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٨٧

 ٣,٩٧ ١٦١ األسري إلرشادا -٦

 ٣,٢٨ ١٣٣  الزواجي اإلرشاد -٧

 ١٠٠ ٤٠٥٣ المجموع

   

حیث تترتب الفكر وفقًا لمجاالت  ،المجاالت السبعة  ،الجدول المذكور أعاله  ویمثل
 ،وردت في العینة المحللة من كتاب نهج البالغة المحلل  بحسبماالتصنیف تنازلیًا 

اإلرشاد بنسبة  إلىلمجال الوحید الذي ال یشیر وهو ا –مجال المتنوعة  ظيفقد ح
 ،%  ٢٥,٦٨بنسبة مقدارها  لشخصياإلرشاد ا ظيح بینما% ٢٧,٤٣مقدارها

واإلرشاد التربوي بنسبة  ،% ١٦,٢٣واإلرشاد االجتماعي بنسبة مقدارها
األسري بنسبة  واإلرشاد% ١٠,١٨مقدارها سبةالمهني بن واإلرشاد، % ١٣,٢٠مقدارها
  % .٣,٢٨مقدارها  الزواجي واإلرشاد ٣,٩٧مقدارها

هو واضح أیضًا أن اإلرشاد الذي تشیر إلیه المجاالت ذات التسلسل  ومما  
من مجموع عینة الكتاب المحللة، في %  ٧٢,٥٦قد حظیت بنسبة مقدارها  ٧-٢من 

التي ال تنم عن اإلرشاد بنسبة ) مجال المتنوعة(حین حظیت فكر أخرى
  ):٤(في الجدول موضح كما%  ٢٧,٤٣مقدارها
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٨٨
  )٤( الجدول

  تأكیده اإلرشاد ومدىالتي یتضمنها كتاب نهج البالغة  الفكر تسلسل

 المئویة النسبة تكرارها التصنیف مجاالت ت

 ٧٢,٥٦ ٢٩٤١ اإلرشاد -١

 ٢٧,٤٣ ١١١٢ المتنوعة -٢

 ١٠٠ ٤٠٥٣ المجموع     

    

كان موسوعیًا تناولت )  )(علي بن أبي طالب(اإلمام انتفسیر ذلك على  ویمكن
مجاالت عدیدة ومتنوعة ولم یكن كتاب نهج البالغة كتابًا إرشادیا  أفكارهخطبه و 

من فكره إال % ٧٢.٥٦متخصصًا على الرغم من أن الفكر اإلرشادیة حظیت بنسبة 
 خلقأكد في خطبه جوانب أخرى كوصف )  )(علي بن أبي طالب(أن اإلمام

، وذكر العبادات ، ووصف الشیطان ، وذكر السماء واألرض ، ووصف خلق آدم 
اهللا ، وذكر وصف الجنة والنار ، وذكر الموت ، وذكر الجهاد، ووصف الدنیا 

 استأثرالرغم من أن اإلرشاد قد  وعلى، ووصف الطبیعة ، وصفات الربوبیة  واآلخرة
ت متساویة إذ تباین بنسب ظىلم تح أصنافهبأغلبیة الفكر، إال أن نسب التأكید على 

%  ٢٥,٦٨فقد حاز اإلرشاد الشخصي على أعلى نسبة  واضحاً  یناً تلك النسب تبا
بقیة األصناف بین هاتین النسبتین كما  انحصرتمن فكر عینه الكتاب المحلل، فیما 
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٨٩
المجاالت التي صنفت  بإیضاح الفكر هذه حس ولزیادة  ).٣(یتضح من الجدول

  ).١(الشكل إلىوفقها، تم تحویل الجدول المذكور 
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  )١( الشكل

  المجاالت بالنسبة لعینة كتاب نهج البالغة المحللة نسب

  

مجال المتنوعة قد حظيَ بأعلى نسبة في  إنیبدو واضحًا ) ١(الشكل ومن  
  -:حین جاءت بقیة المجاالت بنسب أقل وهي مرتبة تنازلیًا كاآلتي

  . الزواجيلتربوي، والمهني، واألسري، و وا واالجتماعي،الشخصي،  اإلرشاد

                                                             
 ى نسبة اإلرشاد االجتماعي جاء تحت الوسط الحسابي بقلیل إذ حصل عل الجأن م) ١(من الشكل یظهر

، ولما كانت الباحثة قد استبعدت مجال المتنوعة %١٦,٦الوسط الحسابي ت نسبةبینما كان% ١٦,٢٣مقدارها
المحللة  نةالوسط الحسابي في العی منفي المعالجة فإن مجال اإلرشاد االجتماعي یحصل على نسب أعلى 

، ولذا عد اإلرشاد االجتماعي من )٥(ب نهج البالغة وفي مجموع فكر اإلرشاد كما یظهرها الجدولمن كتا
 .  مجاالت اإلرشاد المؤكد علیه في عینة الكتاب المحلل
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٩٠
ذا   بعد وذلك ألنه مشدود  ماالذي سیناقش في  -ما استبعدنا مجال المتنوعة  وإ

 شیرأهداف أخرى جاءت في كتاب نهج البالغة من المعالجة، فإن نسب الفكر ت إلى
  ).٥(أن اإلرشاد یتوزع على وفق مجاالته الستة كما في جدول إلى

  )٥( الجدول

  ضمن مجاالته الستة اإلرشاد ونسبته المئویة لتسلس

 %المئویة  النسبة التكرار اإلرشاد ت

 ٣٥,٣٩ ١٠٤١ الشخصي -١

 ٢٢,٣٧ ٦٥٨ االجتماعي -٢

 ١٨,٩١ ٥٣٥ التربوي -٣

 ١٤,٠٤ ٤١٣ المهني -٤

 ٥,٤٧ ١٦١ األسري -٥

 ٤,٥٢ ١٣٣  الزواجي -٦

 ١٠٠ ٢٩٤١ المجموع 
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٩١
هناك تأكیدًا على بعض مجاالت  أنیبدو واضحًا ) ٥(و ) ٣(مالحظة الجدولین من

اإلرشاد بنسب أعلى من األخرى، فقد حاز اإلرشاد الشخصي على نسبة 
، وعلى )٣ولجد(من مجموع فكر عینة كتاب نهج البالغة المحللة% ٢٥,٦٨مقدارها

، وحاز اإلرشاد )٥جدول(من الفكر المكرسة لإلرشاد % ٣٥,٣٩مقدارها ةنسب
من مجموع فكر عینة كتاب نهج البالغة % ١٦,٢٣نسبة مقدارها االجتماعي على

  من الفكر المكرسة لإلرشاد وهي % ٢٢,٣٧المحللة، وعلى نسبة مقدارها

التربوي على نسبة  اإلرشادقیاسًا بالنسب األخرى، وحصل  الیةع نسبة
وعلى نسبة  المحللة،من مجموع فكر عینة كتاب نهج البالغة % ١٣,٢٠مقدارها
على نسبة  هنيمن الفكر المكرسة لإلرشاد، وحصل اإلرشاد الم% ١٨,٩١ مقدارها
من % ١٤,٠٤من مجموع فكر عینة الكتاب، وعلى نسبة مقدارها% ١٠,١٨مقدارها

من % ٣,٩٧الفكر المكرسة لإلرشاد ، وحاز اإلرشاد األسري على نسبة مقدارها
كرسة لإلرشاد، من الفكر الم% ٥,٤٧مجموع فكر عینة الكتاب،وعلى نسبة مقدارها

من مجموع فكر عینة الكتاب، % ٣,٢٨على نسبة مقدارها  الزواجيوحاز اإلرشاد 
من الفكر المكرسة لإلرشاد وهي نسبة واطئة قیاسا % ٤,٥٢وعلى نسبة مقدارها

واالجتماعي من مجاالت اإلرشاد  يوهذا یعني أن اإلرشاد الشخص. بالنسب األخرى
أولى اهتمامًا أقل للمجاالت األخرى كما في  حین في) (علياإلمام  هاالتي أكد

  . الزواجياإلرشاد المهني والتربوي واألسري و 

ماهیة اإلنسان نفسه أو  یهیبدو أن اإلمام علي وضع نصب عین ذلك ومن  
اإلنسان أثمن رأس مال في الكون وفي مختلف العصور یبقى  ألنالسلوك اإلنساني 

یهتم بالمجتمع البشري وقد تصدى اإلمام  مناإلنسان هو المحور وهو الهدف لكل 
من خالل إعطائه جملة من التوجیهات اإلرشادیة لتقویم السلوك ) (علي

اإلنساني ألن اإلنسان السلیم یعني مجتمعًا سلیمًا ولهذا لم یفصل الجانب االجتماعي 
ألنه مكمل للجانب الشخصي والمجتمع كما یؤكد علماء االجتماع عبارة عن 

راد ولهذا االهتمام بالفرد یعني بالضرورة االهتمام بالمجتمع ولهذا أكد مجموعة أف
  .االجتماعي بالشكل المتوازي لإلرشاد الشخصي اإلرشاد) (اإلمام علي
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٩٢
وحكمه فجاءت  ورسائله )(في خطب اإلمام علي األخرىالمجاالت  أما  

العصر ذلك  فيبدرجة أقل من المجال الشخصي واالجتماعي وذلك ألن المرحلة 
 شائعةالمجاالت أهمیة كبیرة إذ إن المهن كانت  لتلكبخصائص ال تعطي  امتازت

الخراج یضم فیه جمیع أفراد المجتمع سواء كانوا ضمن المهن  ودیوانلعموم المجتمع 
ولم تكن هناك بطالة واضحة  معالمهن الخدمیة في ذلك المجت مأ ینالعسكریة كمقاتل

یتعلق في المجال التربوي فلم یكن  ماماعي أما في وهناك كان مبدأ التكافل االجت
بل كان یقترن بالتربیة األخالقیة الذي یعني بها  لهمفهوم التربیة بالمعنى الحدیث 

التربیة اإلسالمیة وكذلك التربیة العسكریة من خالل إعداد الجند المقاتلین للدفاع عن 
ت حكومیة بل هناك كتاتیب الدولة اإلسالمیة فلم تكن هناك مدارس رسمیة أو مؤسسا

فقد أتیا   الزواجياألسري و  اداإلرش أما. ةوماللي یوفر الخلیفة لهم مستلزمات عام
حالة الفراق أو  إلىبارزة تؤدي  زواجیةبالمرتبة األخیرة ألنه لم تكن هناك مشكالت 

هللا ا عندواإلسالم عدَّ الطالق أبغض الحالل  اً قائم  الزواجيالطالق بل كان التفاهم 
وسمَح بتعدد الزوجات والزواج كان عادة أمرًا میسورًا في متناول اإلنسان ولهذا لم 

وحكمه تأكیدات كثیرة على هذین  ورسائله )(علي مامنجد في خطب اإل
الحاجة  فأن نعلمالمجالین ألنه ال توجد مشكالت بارزة في ذلك الحین وكما 

  .یتهاوأهموشیوعها  مشكلةاإلرشادیة تكمن في وجود ال

  :المتنوعة

من مجموع % ٢٧,٤٣األولى وعلى نسبة مقدارها مرتبةهذا المجال بال حظي  
  ). ٣جدول(الفكر التي طرحت من عینة كتاب نهج البالغة المحللة 

نما  إرشادهذا المجال ال تتضمن  وفكر   عن أهداف تربویة أخرى  تعبروإ
دات ووصف وآدم ووصف خلق آدم، وذكر العبا األرضكوصف خلق السماء و 

وذكر الجهاد،  ت،الشیطان، وذكر اهللا ، وذكر وصف الجنة والنار، وذكر المو 
  . وصفات الربوبیة  ،ووصف الدنیا واآلخرة ، ووصف الطبیعة 
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٩٣
بفلسفة الكون ونشوئه وكیف   ایضاً  اهتم )(اإلمام علي بأنتفسیر ذلك  ویمكن

ني البشر ومتمثلة اهللا سبحانه وتعالى خلق السموات واألرض وكذلك خلق ب أن
النظریات في  أصلح ان )(اإلمام علي أكد، فقد ) ع(بطبیعة خلق اإلنسان آدم 

وتعالى خلق آدم من تراب ونفخ فیه من روحه ،  انهاهللا سبح أنهي  اإلنسانخلق 
مخاطر الشیطان وكیف یغوي اإلنسان ، وكیف انه  من )(علي اإلمامكما حذر 

األمور المادیة والروحیة ، وكیف انه أكد وصف الجنة  وازن بین الدنیا واآلخرة وبین
  والنار واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  

  -:الشخصي اإلرشاد

الكتاب  عینةالثانیة من فكر  بالمرتبةاإلرشاد الشخصي  یأتي  
من مجموع فكر عینة % ٢٥,٦٨إذ حصل على نسبة مقدارها) ٣جدول(المحللة

مجموع الفكر المكرسة لإلرشاد إذ حصل على نسبة األولى من  المرتبةالكتاب، و 
  ).٥جدول%(٣٥,٣٩مقدارها

اإلمام  إنیؤكد  اإلرشادهذه المرتبة ضمن مجاالت  اخذ اإلرشادي والمجال
ما في الوجود وان اهللا سبحانه وتعالى  أثمن اإلنسانالن  باإلنساناهتم ) (علي

لهُ األمانة ماخصه ب ، فالبد من ان یكون جدیرًا  ال یخص مخلوقاته األخرى فقد حمّ
بهذا الخلیفة ورشده یجعله قادرًا ومؤهًال  فاالهتمامبحملها وهو خلیفة اهللا في األرض 

سله  فمنوالخالفة ،  األمانةلحمل  اجل أن یكون كذلك أرسل اهللا سبحانه وتعالى رُ
  . مرشدین له  ءهوأنبیا

   

  

  -:االجتماعي اإلرشاد
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٩٤
ت التي أعطتها عینة الكتاب المحلل أهمیة جعلته هذا المجال من المجاال یعدُّ   

الثالثة لمجاالت فكر عینة الكتاب وحصل على نسبة  بالمرتبة یأتي
وبنسبة  دالثانیة من فكر اإلرشا المرتبة وشغل، %١٦,٢٣مقدارها
  ).٣،٥الجدوالن%(٢٢,٣٧مقدارها

مام یعیش بمعزل عن المجتمع فالبد من ان یركز اإل أن یمكنالفرد ال  أن بما
 في )(عن رشد الفرد والمجتمع في آن واحد ، لذا ركز اإلمام علي  )(علي

.خطبِه ورسائلِه ومواعظه على اإلرشاد الشخصي واالجتماعي في المراتب األولى 
    

  :التربوي اإلرشاد

الرابعة في مجاالت فكر عینة الكتاب وحاز على  المرتبةهذا المجال  حظي  
وحصل  اإلرشادالثالثة من فكر  المرتبة وشغل) ٣جدول%(١٣,٢٠نسبة مقدارها 

  ).٥جدول% (١٨,٩١على نسبة مقدارها

في عملیة البناء الشخصي  ةللتربیة أهمیة بالغ أعطى )(اإلمام علي ان یبدو
واالجتماعي لذا ركز في خطبِه ورسائلِه ومواعظه على اإلرشاد التربوي ألنه عماد 

  .والمجتمع  ردبناء الف

  :المهني اإلرشاد

الخامسة في مجاالت فكر عینة الكتاب المحللة إذ  المرتبةهذا على  حاز  
الرابعة من فكر اإلرشاد  المرتبة وشغل) ٣جدول%(١٠,١٨حصل على نسبة مقدارها

  ).٥جدول%(١٤,٠٤وحصل على نسبة مقدارها 

تكن واسعه مثل ما هو معروف في  لم )(علي اإلمامعصر  يالمهن ف إن ویبدو
إلیها في خطبِه  تطرق )(اإلمام علي ان، ومع قلتها إال العصر الحاضر 
  .ورسائلِه ومواعظه 
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٩٥
  :األسري اإلرشاد

في مجاالت فكر عینة الكتاب  سةالساد المرتبةهذا المجال على  حصل  
الخامسة من فكر اإلرشاد  المرتبة وشغل، %٣,٣٧المحللة إذ حاز على نسبة مقدارها

ویمكن تفسیر هذه النتیجة إن ) ٥،٣والنالجد% (٥,٤٧وحصل على نسبة مقدارها
الحیاة كانت في العصر اإلسالمي تبدو بسیطة ومن المحتمل ان التوافق األسري 

االنتماء فیه لألسرة والقبیلة ، وحاول الرسول  ،كان مجتمعًا قبلیًا  المجتمععالیا كون 
الء الرسول أن یضعوا الو  وأصحاب)(واإلمام علي) اهللا علیه واله وسلم صلى(

األسرة والعشیرة على لإلسالم فوق الوالءات األخرى ، على الرغم من تأكید اإلسالم 
اإلرشاد األسري في خطبِه  إلى )(في عملیة الرشد تطرق اإلمام علي ینواألقرب

  .ورسائلِه ومواعظه 

  : الزواجي اإلرشاد

عینة السابعة في مجاالت فكر  المرتبةجاء ترتیبه في   الزواجياإلرشاد  أما  
 السادسة المرتبة وشغل) ٣جدول% (٣,٢٨وحاز على نسبة مقدارها المحللة الكتاب

  ).٥جدول% (٤,٢٥على نسبة مقدارها  وحصلمن فكر اإلرشاد 

 ورسائله )(علي اإلمامذكر في خطب  بأقل حظيقد  الزواجي اإلرشاد أن یبدو
اج كان مبنیًا على وحكمه الن اإلسالم عّد الطالق ابغض الحالل عند اهللا والن الزو 

القیم العشائریة فلهذا لم تعترضه المشكالت لهذا جاء ذكره اقل من المجاالت األخرى 
.  

 ةأي الكل على حد األبواب بحسبعینة الكتاب المحللة  إلىإذا نظرنا  أما  
المحللة قد طرحت الفكر التي تضمنتها بالشكل الذي ) الخطب(فإننا سنجد أن عینة 

  ).٦(یوضحه جدول

  )٦(لجدولا

  الفكر التي طرحتها عینة باب الخطب حسب تكراراتها ونسبها المئویة تسلسل
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٩٦

 %المئویة  النسبة التكرار الفكر مجاالت ت

 ٣٨,٠٤ ٩٤٤ المتنوعة -١

 ٢٤,١٨ ٦٠٠ الشخصي اإلرشاد -٢

 ١٦,٤٤ ٤٠٨ ماعياالجت اإلرشاد -٣

 ١٠,٥١ ٢٦١ التربوي اإلرشاد -٤

 ٤,٥١ ١١٢ المهني اإلرشاد -٥

 ٤,١٩ ١٠٤ األسري اإلرشاد -٦

 ٢,٠٩ ٥٢  الزواجي اإلرشاد -٧

 ١٠٠ ٢٤٨١ المجموع 

    

یبدو واضحًا ان مجال المتنوعة قد حاز على أعلى نسبة من ) ٦(خالل الجدول من
نسبة اإلرشاد الشخصي  تلیها% ٣٨,٠٤إذ بلغت نسبة مقدارها . فكر عینة الخطب

وهي أقل % ٢,٠٩ الزواجيسبة اإلرشاد كانت ن حینفي  ،% ٢٤,١٨التي بلغت 
  .نسب اإلرشاد في عینة الخطب
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٩٧
ذا فإن الفكر  إلرشادما استبعد مجال المتنوعة ألنه ال یمثل فكر تنم عن ا وإ

  ).٧(كما في الجدول ستتوزع الباقیة

  )٧( جدولال

  باب الخطب عینة هاأظهرتاإلرشاد ونسبته المئویة وترتیبه كما  توزیع

 الترتیب %المئویة النسبة التكرار اإلرشاد ت

 ١ ٣٩,٠٣ ٦٠٠ الشخصي -١

 ٢ ٢٦,٥٤ ٤٠٨ االجتماعي -٢

 ٣ ١٦,٩٨ ٢٦١ التربوي -٣

 ٤ ٧,٢٨ ١١٢ المهني -٤

 ٥ ٦,٧٦ ١٠٤ األسري -٥

 ٦ ٣,٣٨ ٥٢  الزواجي -٦

  ١٠٠ ١٥٣٧ المجموع 

  

بأعلى  یتبین أن اإلرشاد الشخصي حظي) ٧(و) ٦(الجدولین إلىخالل النظر  من
من فكر عینة الخطب % ٢٤,١٨إذ حاز على نسبة مقدارها اإلرشاد،النسب من 



  وتفسیرها النتائج عرض....  الرابع الفصل

 
 

٩٨
من فكر اإلرشاد، یلیه اإلرشاد االجتماعي بنسبة % ٣٩,٠٣وعلى نسبة مقدارها

من فكر عینة % ٢٦,٥٤وعلى نسبة مقدارها الخطبمن فكر عینة % ١٦,٤٤مقدارها
 الخطبفكر عینة  من% ١٠,٥١الخطب، یلي ذلك اإلرشاد التربوي بنسبة مقدارها

على  زمن فكر عینة الخطب، أما اإلرشاد المهني فقد حا% ١٦,٩٨وبنسبة مقدارها
من فكر % ٧,٢٨من فكر عینة الخطب ونسبة مقدارها % ٤,٥١نسبة مقدارها 

من فكر عینة الخطب وعلى % ٤,١٩ثمَّ اإلرشاد األسري بنسبة مقدارها . اإلرشاد
بنسبة مقدارها   الزواجياإلرشاد ، وأخیرًا اإلرشاد من فكر % ٦,٧٦نسبة مقدارها 

  .من فكر اإلرشاد% ٣,٣٨الخطب و عینةمن فكر % ٢,٠٩

واضحًا أن باب عینة الخطب قد أكد اإلرشاد الشخصي واالجتماعي  ویبدو   
یفوقه نسبة تصل الى الضعف حیث لم تؤكد عینة  الشخصياإلرشاد  أنوالتربوي مع 

وقد جاءت نسبة اإلرشاد المهني أعلى .  الزواجياألسري و الخطب اإلرشاد المهني و 
إال أنها بقیت ضمن النسب غیر المؤكد   الزواجيمن نسبتي اإلرشاد األسري و 

  .علیها

مجاالت  بعضعینة الخطب قد أكدت  أنمن  الرغم وعلى ،العموم  وعلى  
شاد من خالل إال أنه یشكل اتجاها واضحًا في تأكید اإلر  ،اإلرشاد من دون األخرى 

  ).٨(ما یوضحه جدول

  

  

  

  

  )٨(جدولال

  وترتیبها ویةفكر عینة باب الخطب ونسبتها المئ توزیع
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٩٩

 الترتیب %المئویة  النسبة التكرار الخطبعینة  فكر ت

 ١ ٦١,٩٥ ١٥٣٧ اإلرشاد -١

 ٢ ٣٨,٠٤ ٩٤٤ المتنوعة -٢

  ١٠٠ ٢٤٨١ المجموع

% ٦١,٩٥قد حظیت على  أن نسبة اإلرشاد) ٨(الجدول منواضحًا  ویبدو  
ضعف فكر  إلىالتي طرحتها عینة باب الخطب، وهي نسبة تصل  الفكرمن مجموع 

من فكر % ٣٨,٠٤على نسبة مقدارها المتنوعةحصل مجال  نعینة الخطب في حی
  .عینة الخطب

في تأكید  اهمتعینة الخطب قد س إنفإن الباحثة تستطیع القول  وعلیه  
  ).٨(جدول انظرمن مجموع ما تضمنته من فكر، % ٦١,٩٥بنسبة مقدارها  رشاداإل

باب الكتب أو الرسائل الفكر التي تضمنها على الشكل الذي یوضحه  وطرح  
  ).٩(الجدول

  

  

  

  )٩(جدولال

  تكراراتها ونسبها المئویة بحسبالفكر التي طرحتها عینة باب الكتب  تسلسل
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١٠٠

 %المئویة  النسبة التكرار الفكر مجاالت ت

 ٢٤,٥٢ ١٨٠ لشخصيا اإلرشاد -١

 ٢٣,٤٣ ١٧٢ المهني اإلرشاد -٢

 ١٩,٠٧ ١٤٠ االجتماعي اإلرشاد -٣

 ١٧,٨٤ ١٣١ المتنوعة -٤

 ٧,٣٥ ٥٤ التربوي اإلرشاد -٥

 ٤,٠٨ ٣٠  الزواجي اإلرشاد -٦

 ٣,٦٧ ٢٧ األسري اإلرشاد -٧

 ١٠٠ ٧٣٤ المجموع 

    

% ٢٤,٥٢مقدارها  بنسبةأن مجال اإلرشاد الشخصي قد حظي ) ٩(الجدول ویظهر
على أعلى نسبة بالنسبة لإلرشاد في  أیضا من فكر عینة باب الكتب المحللة حصل

وعند % ٣,٦٧ رهاحین جاء اإلرشاد األسري في آخر ترتیب لإلرشاد بنسبة مقدا
  ).١٠(ستتوزع كما یظهرها الجدول اإلرشاداستبعاد مجال المتنوعة فإن نسب 

  )١٠(جدولال
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١٠١
  الكتب أو الرسائل باب عینة المئویة وترتیبه كما أظهرتها ونسبتهاإلرشاد  توزیع

 الترتیب %ةالمئوی النسبة التكرار اإلرشاد ت

 ١ ٢٩,٨٥ ١٨٠ الشخصي -١

 ٢ ٢٨,٥٢ ١٧٢ المهني -٢

 ٣ ٢٣,٢١ ١٤٠ االجتماعي -٣

 ٤ ٨,٩٥ ٥٤ التربوي -٤

 ٥ ٤,٩٧ ٣٠  الزواجي -٥

 ٦ ٤,٤٧ ٢٧ األسري -٦

  ١٠٠ ٦٠٣ المجموع 

    

من  النسب علىالشخصي قد حظي بأ اإلرشاد أن) ١٠(و) ٩(من الجدولین یتضح
من فكر % ٢٩,٨٥من فكر عینة الكتب و % ٢٤,٥٢فقد كانت نسبته  اإلرشاد،
من فكر عینة % ٢٣,٤٣حظي بنسبة مقدارها  الذيالمهني  اإلرشادیلیه  ، اإلرشاد

 اإلرشادذلك یلي  اإلرشاد،من فكر % ٢٨,٥٢الكتب، وعلى نسبة مقدارها 
نسبة  وعلىمن فكر عینة الكتب، % ١٩,٠٧االجتماعي الذي حظي بنسبة مقدارها 

التربوي الذي حظي بنسبة مقدارها  اإلرشادثمَّ  ، اإلرشادمن فكر % ٢٣,٢١مقدارها 
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١٠٢
ثمَّ .  اإلرشادمن فكر % ٨,٩٥من فكر عینة الكتب، وعلى نسبة مقدارها% ٧,٣٥

 وعلىمن فكر عینة الكتب، % ٤,٠٨بة مقدارها الذي حظي بنس  الزواجي اإلرشاد
األسري في آخر الترتیب  اإلرشاد وجاء.  اإلرشادمن فكر % ٤,٩٧نسبة مقدارها 

من % ٤,٤٧من فكر عینة الكتب وعلى نسبة مقدارها% ٣,٦٧بنسبة مقدارها وحظي
  .اإلرشاد فكر

أن عینة باب الكتب قد أكدت بعض مجاالت ) ١٠،٩(الجدوالن  ویوضح  
األولى یلیه في  المرتبةالشخصي  اإلرشادشغل  فقد. األخرى  دون من رشاداإل

  .الثالثة المرتبةشغل االجتماعي  االثانیة المهني بینم المرتبة

الشخصي قد بقي في موقع الصدارة بینما هبط  اإلرشادالباحثة أن  ترى  
یة بالنسبة لعینة الثان المرتبةأن كان في  عدالثالثة ب المرتبة إلىاالجتماعي  اإلرشاد

مجاالت  أما. اإلرشادیخص فكر  ما يالخطب وعینة كتاب نهج البالغة بشكل عام ف
. الرابعة المرتبةالتربوي  اإلرشاد یشغلعالیة ف بنسباألخرى التي لم تحظ  اإلرشاد
 المرتبةاألسري لیشغل  اإلرشادالخامسة وأخیرًا جاء  بالمرتبة الزواجي اإلرشادوحظي 
  .السادسة

  ).١١(عام فإن عینة باب الكتب تطرح فكرها الذي یوضحه جدول بشكلو   

  

  

  

  

  )١١(الجدول

  نسبتها المئویة وترتیبها) الكتب(بابفكر عینة  توزیع
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١٠٣

 الترتیب %المئویة  النسبة التكرار عینة باب الكتب فكر ت

 ١ ٨٢,١٥ ٦٠٣ اإلرشاد -١

 ٢ ١٧,٨٤ ١٣١ المتنوعة -٢

  ١٠٠ ٧٣٤ المجموع

    

على  ااألولى مستحوذ المرتبةقد حظي ب اإلرشاد نأ أعالهالجدول  من یلحظ
مجال المتنوعة على  يبینما حظ) أو الرسائل كتبال(من فكر عینة% ٨٢,١٥
وهذا یعني أن باب عینة الكتب أو % . ١٧,٨٤الثانیة وبنسبة مقدارها  المرتبة
أضعاف  أربعةأكثر من  إلىتصل  بةنس يوه ٨٢,١٥بنسبة  اإلرشادقد أكد  الرسائل

  .عینة باب الكتب أو الرسائل  فكرمن 

 بالشكلفقد طرحت الِفَكر التي تتضمنها ) الحكم أو المواعظ(عینة باب أما  
  ).١٢(الذي یوضحه الجدول

  

  

  

  

  )١٢(جدولال

  تكراراتها ونسبها المئویة بحسبالفكر التي طرحتها عینة باب الحكم  تسلسل
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١٠٤

 %ئویة الم النسبة التكرار الفكر مجاالت ت

 ٣١,١٤ ٢٦١ الشخصي اإلرشاد -١

 ٢٦,٢٥ ٢٢٠ التربوي اإلرشاد -٢

 ١٥,٣٩ ١٢٩ المهني اإلرشاد -٣

 ١٣,١٢ ١١٠ االجتماعي اإلرشاد -٤

 ٦,٠٨ ٥١  الزواجي اإلرشاد -٥

 ٤,٤١ ٣٧ المتنوعة -٦

 ٣,٥٧ ٣٠ األسري اإلرشاد -٧

 ١٠٠ ٨٣٨ المجموع 

    

ب حاز علیها مجال اإلرشاد الشخصي فقد الجدول أعاله أن أعلى النس ویظهر
 إلىأعلى النسب بالنسبة  ولهمن فكر عینة باب الحكم، % ٣١,١٤ظهرت نسبته 

ذا ما .  األسريوأقل نسبة هي نسبة اإلرشاد . اإلرشاد  مجال المتنوعة فإن  استبعدوإ
بالشكل الذي یظهره  زعالتي تطرحها عینة باب الحكم أو المواعظ تتو  اإلرشادفكر 

  ).١٣(الجدول
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١٠٥
  )١٣(جدولال

  باب الحكم أو المواعظ عینة تهاهر ونسبته المئویة وترتیبه كما أظ اإلرشاد توزیع

 الترتیب %المئویة  النسبة التكرار اإلرشاد ت

 ١ ٣٢,٥٨ ٢٦١ الشخصي -١

 ٢ ٢٧,٤٦ ٢٢٠         التربوي -٢

 ٣ ١٦,١٠ ١٢٩ المهني -٣

 ٤ ١٣,٧٣ ١١٠ االجتماعي -٤

 ٥ ٦,٣٦ ٥١  الزواجي -٥

 ٦ ٣,٧٤ ٣٠ األسري -٦

  ١٠٠ ٨٠١ المجموع 

    

اإلرشاد الشخصي قد حاز على أعلى النسب  أن) ١٣(و) ١٢(من الجدولین  ویتبین
من فكر عینة باب الحكم أو  ٣١,١٤من اإلرشاد فقد حصل على نسبة مقدارها 

قدارها من فكر اإلرشاد، یلیه اإلرشاد التربوي وبنسبة م% ٣٢,٥٨و  ،المواعظ 
اإلرشاد ، ثم  من% ٢٧,٤٦من فكر عینة باب الحكم وعلى نسبة مقدارها % ٢٦,٢٥

 وعلى من فكر عینة الحكم،% ١٥,٣٩مقدارها  نسبةاإلرشاد المهني وقد حاز على 
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١٠٦
نسبة  على من اإلرشاد، ثمَّ اإلرشاد االجتماعي الذي حاز% ١٦,١٠نسبة مقدارها 

اإلرشاد،  من% ١٣,٧٣على نسبة مقدارها من فكر عینة الحكم، و % ١٣,١٢مقدارها 
من فكر عینة الحكم، وعلى نسبة % ٦,٠٨وبنسبة مقدارها   الزواجياإلرشاد  یلیه

نسبة مقدارها  على من اإلرشاد، ثم اإلرشاد األسري الذي حاز% ٦,٣٦مقدارها 
  .من اإلرشاد% ٣,٧٤من فكر عینة الحكم، وعلى نسبة مقدارها % ٣,٥٧

ان عینة باب الحكم أو المواعظ قد ) ١٣،١٢(لجدولینهو واضح من ا مما  
فقد حصل اإلرشاد  ،أكدت هي األخرى بعض مجاالت اإلرشاد من دون األخرى 

الثانیة وحصل  بالمرتبةوحظي اإلرشاد التربوي  ،األولى  المرتبةالشخصي على 
  .الثالثة المرتبةاإلرشاد المهني على 

 المرتبةالرابعة أیضًا وكرست  لمرتبةااإلرشاد االجتماعي فقد حاز على  أما  
 انظرالسادسة اإلرشاد األسري  المرتبةفي حین حظي ب  الزواجيالخامسة لإلرشاد 

 ،التربوي  واإلرشادفعینة باب الحكم قد أكدت اإلرشاد الشخصي ). ١٣(الجدول
  .المهني واإلرشاد

  ).١٤(عینة باب الحكم بشكل عام فكرها بالشكل الذي یوضحه الجدول وتطرح

  

  

  

  

  

  )١٤(الجدول

  المئویة وترتیبها ونسبتها) لحكما(فكر عینة باب توزیع
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١٠٧

 الترتیب %المئویة  النسبة التكرار عینة باب الحكم فكر ت

 ١ ٩٥,٥٨ ٨٠١ اإلرشاد -١

 ٢ ٤,٤١ ٣٧ المتنوعة -٢

  ١٠٠ ٨٣٨ المجموع

 ةنسب على األولى مرتبةقد حظي بال اإلرشاد أن أعاله ذكورمن الجدول الم ویلحظ
الثانیة وبنسبة مقدارها  المرتبةعلى  وعةحازت المتن حین في% ٩٥,٥٨مقدارها 

٤,٤١.%  

عینه باب الحكم  إن) ١٤(جدول  یطرحهالباحثة القول من خالل ما  وتستطیع  
  % .٩٥,٥٨بنسبة  اإلرشادتؤكد 

عینة كتاب نهج  أنترى  الباحثة إنف ةخالل استعراض النتائج السابق ومن  
 اإلرشادباب الخطب تأكیدًا على  عینة أظهرت فقد. اإلرشادمفهوم  أكدتقد  ةالبالغ

وأظهرت ). ٨(من مجموع الفكر التي تتضمنها، راجع جدول% ٦١,٩٥بنسبة مقدارها 
مجموع فكر  من% ٨٢,٥١عینة باب الكتب أو الرسائل تأكید اإلرشاد بنسبة مقدارها 

اب الحكم أو المواعظ فقد أظهرت أما عینة ب). ١١(عینة باب الكتب، راجع جدول
الحكم،  ابمن مجموع فكر عینة ب% ٩٥,٥٨تأكیدًا على اإلرشاد بنسبة مقدارها 

  ). ١٤(راجع جدول
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١٠٨
  

  :   Recommendations التوصيات
  :نصه  آليتوفق نتائج البحث ميكن للباحثة ان توصي با على

توجیه ) لتقویموا شرافجهاز اإل(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  على -١
قطاعي كلیة التربیة والتربیة األساسیة بتضمین مادة اإلرشاد النفسي 
التصنیف الذي توصل إلیه البحث الحالي كتعریف للطلبة بجانب مهم من 

  .تراثهم الفكري التربوي

تضمین مادة اإلرشاد النفسي ) مدیریة المناهج والكتب(وزارة التربیة  على -٢
لبحث الحالي في مناهج معاهد المعلمین التصنیف الذي توصل إلیه ا

  .والمعلمات

نفائس التراث  بإحیاءالباحثین في مراكز البحوث والدراسات االهتمام  على -٣
هذا العصر، فاالهتمام  فيالتربویة واإلسالمیة التي تغیب عن أذهان كثیرین 

بٍّ بهذا الجانب مسؤولیة كل  رَ   .إلبراز تراثنا وفضله على المدنیة مُ

تلك المتعلقة بترسیخ مفاهیم وقیم  بخاصةالدراسیة و  لمناهجضعي اوا تبني -٤
مفاهیمه في  تثبیتنهج البالغة ومحاولة  وكتابمثل مادة التربیة اإلسالمیة 

 اقتباسالتي یؤكدها، ومن المستحسن  اتالطلبة من خالل الموضوع سنفو 
ووضعها شعارات داخل هذه ) (علي اإلمامبعض النصوص التي قالها 

محتوى بعض الكتب مثل المطالعة والنصوص واآلداب  تضمینهااهج أو المن
  .تلفةفي المراحل الدراسیة المخ

فیها  اهمالندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشیة یس قدكلیات التربیة لع دعوة -٥
في قسم اإلرشاد النفسي والتوجیه التربوي في الجامعات العراقیة  األساتیذ

  . لدیني بنحو عاموالطلبة لمناقشة اإلرشاد ا
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١٠٩
مبادرة مؤسسات الدولة والمجتمع نحو العائلة والمدرسة والجامعة  ضرورة -٦

المدني باعتماد الفكر اإلرشادي  المجتمعومنظمات  اإلعالمومؤسسات 
دلیًال وموجهًا لألنشطة وممارسات هذه المؤسسات ) (لإلمام علي

واألمة  البلدها وطبیعة المرحلة الراهنة التي یمر ب ءموقیمها وبما یتال
  . لعربیةا

  

  : Suggestions  املقترحات

  :نصه  تيلنتائج البحث الحالي تقترح الباحثة اآل استكماال

 یعللدراسة الحالیة تستكمل مجتمع الدراسة الحالي لجم ةدراسة مشابه اجراء -١
  .ومواعظه  وكتبه) (خطب اإلمام علي

الحالي ولشخصیات  فیبدراسة مماثلة وذلك باالعتماد على التصن القیام -٢
) (جعفر الصادق مواإلما) (إسالمیة أخرى مثل اإلمام الحسین

  .ومقارنة نتائجها بالدراسة الحالیة

وبعض علماء ) (دراسة مقارنة لإلرشاد في فكر اإلمام علي  إجراء -٣
  .في اإلرشاد  تخصصینالعصر الم

ریفة ومقارنتها دراسة مماثلة في ضوء القرآن الكریم والسنة النبویة الش إجراء -٤
  .بالدراسة الحالیة

نتائج البحث كدلیل في مجال إعداد برامج المجاالت اإلعالمیة  استعمال -٥
  .ومواردها ومفرداتها كالمطبوعات و اإلذاعة والتلفاز

كإجراءات تنفیذیة في ) (لإلمام علي  رشادیةالمفاهیم اإل توظیف -٦
  .  المرشد التربوي مهمات



 
 
 
 

 المصادر
 

          المصادر العربیة :أوالً 

  المصادر األجنبیة :ثانیاً   
  
  
  

  



  المصادر
 

  العربیة المصادر:  أوالً 

  األجنبیة المصادر:  ثانیاً 



١١١ المصادر

  :المصادر العربیة :  اوالً 

  )أ(

  .                       القرآن الكریم -

، دار إحیاء الكتب ١ط ،روح التربیة والتعلیم ) : ١٩٦٦(محمد عطیة  ،االبراشي  -
  .العربیة ، القاهرة 

النجف  ،، الحیدریة  ٢ط ،معالم العلماء ) : هـ١٣٨٠(محمد بن علي  ،ابن شهر  -
.  

تحقیق السید عدنان  ،المقالة الفاطمیة  بناء: احمد بن موسى  ،طاووس  ابن -
  .ت .د ،مؤسسة أهل البیت  ،الغریفي 

دار المیسرة  ،اإلرشاد المدرسي ) : ٢٠٠٩(احمد عبد اللطیف. د ،ابو اسعد  -
ان  ، توزیعللنشر وال   .عمّ

 جتماعیةتقییم كتب التربیة الوطنیة واال) : ١٩٧٨(عز الدین حسین  ،ابو التمن  -
رسالة  ،كلیة التربیة  ،بغداد  جامعةفي الجمهوریة العراقیة ،  یةللمرحلة االبتدائ

  .ماجستیر غیر منشورة 

مع مصادر  التعامل هاجیةمن نحو) : ١٩٩٦(منى عبد المنعم  ،ابو الفضل  -
  .القاهرة  ،لعالمي للفكر اإلسالمي المعهد ا ،االسالمي  التنظیر

 للفكرالمعهد العالمي  ،نحو وجهة اسالمیة لعلم النفس ) : ١٩٩٣(ابو حطب فؤاد  -
  .القاهرة  ،ابحاث ندوة علم النفس  ،اإلسالمي 

  .مصر  ،دار الهدى الزقازیق  ،المربي ) : ١٩٩٨(محمد محمد  ،ابو خلیل  -

، دار العلم ١ط ،ادئ االرشاد النفسي مب) : ١٩٨٨(، سهام درویش  یطةع بوا -
  .الكویت  ،للنشر والتوزیع 



١١٢ المصادر

ــــــ - ــــ ــــ ان  ،، دار الفكر للطباعة النشر ٢ط ،االرشاد النفسي  مبادئ) : ٢٠٠٢( ــــ عمّ
  .االردن 

و الصعوبات  یاتهكفا ، إعداده...  التربوي المرشد) : ١٩٧٨(هیفاء ، غزالة ابو -
 . جامعة الیرموك ز البحث والتطویر التربويمرك شرهن ، التي تواجهه

الى التوجیه واإلرشاد  المدخل) : ٢٠٠٢( الحجاج جمعةیوسف و  ،االحرش  -
  .لیبیا  ،دار الكتب الوطنیة  ،النفسي 

  .القاهرة  ،عالم الكتب  ،تطویر الفكر التربوي ) : ١٩٨٣(سعد مرسي  ، أحمد -

  .مركز االسكندریة للكتاب  ،رشاد التوجیه واإل) : ٢٠٠٠(سهیر كامل  ،احمد  -

النفسي  مجالتطبیقات أسس مبادئ االحصاء في ال) : ١٩٨٩(سید يشكر  ،احمد  -
  . ١جـ ،القاهرة  ،والتربوي 

  .االنجلو المصریة القاهرة ،موسوعة التربیة الخاصة ) : ١٩٨٧(عادل ،االشول  -

 اظمتحقیق ك ، ینمقاتل الطالبی: علي بن الحسین  ،ابو الفرج  ،األصفهاني  -
  .ت .د ،المكتبة الحیدریة النجف  ، ٢ط ،مظفر 

تجربة االرشاد والتوجیه في المدرسة الثانویة ) : ١٩٧١(مصطفى محمود ،االمام  -
  .وزارة التربیة  ،

، مؤسسة نهج البالغة ١ط ،الشریف الرضي ) : هـ١٤٠٨(محمد الهادي ، نياالمی -
  .طهران  ،

  )ب(

. تحقیق د ،صحیح البخاري ) : ٢٠٠٩(هللا محمد بن اسماعیل ابو عبدا ،البخاري  -
  .القاهرة  ،اآلفاق العربیة  دار ،محمد محمد ثامر 



١١٣ المصادر

، ١ط ،علم النفس في ضوء المنهج االسالمي ) : هـ١٣٨٢( مودمح. د ،البستاني  -
  .قم 

ــــ   -  ،،  دار البالغ ١، ط٢مجلد ،في علم النفس االسالمي  دراسات) : ١٩٨٨(ــــــ
  .بیروت 

دار  ، ١ط ،مشاهیر علماء االمصار ) : هـ١٤١١(بن حبان  مدمح ،البستي  -
  .مصر ، وفاءال

دراسة مقارنة في القیم بین طلبة الجامعة والثانویة ) : ١٩٧٥(الیاسرمحمد  ،بكر  -
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،كلیة التربیة  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،

مكتب االعالم  ، ٣ط ،نهج البالغة  تصنیف:  )هـ١٤١٧( لبیب ،بیضون  -
  .طهران  ،قم  ،االسالمي 

  )ت(

 ،سنن الترمذي ) : ١٩٣٤(  رةابو عیسى محمد بن عیسى بن سو  ،الترمذي  -
  .مصر ،الصاوي  مطبعة ، ١االمام ابن العربي المالكي ، الجزء الثامن، ط بشرح

ودر الكلم ، عني بترتیبه غرر الحكم ) : ٢٠٠٢(التمیمي ، عبد الواحد األمدي  -
  .للمطبوعات ، بیروت  االعلمي، مؤسسة  ١وتصحیحه الشیخ حسن األعلمي ، ط

برنامج ارشادي جمعي لتنمیة التفكیر  بناء) : ١٩٩٧(عدنان حسن ،التمیمي  -
 ،كلیة التربیة  ،غیر منشورة  اطروحة دكتوراه ،المرحلة االعدادیة  لطلبةاالستداللي 

  .یة الجامعة المستنصر 

استخدام برنامج لغوي على النمو  أثر) : ١٩٩٦(سهیر محمد محمد ،توفیق  -
 تمعهد الدراسا ، ررسالة ماجستی ،النفسي االنفعالي لدى االطفال المعاقین سمعیًا 

  .جامعة عین شمس  ،العلیا للطفولة 

  



١١٤ المصادر

  )ج(

دار  ،مناهج البحث في التربیة وعلم النفس ) : ١٩٧٣(جابر عبد الحمید  ،جابر  -
  .القاهرة  ،النهضة 

 ،النفس وتطبیقاته التربویة واالجتماعیة  علم) : ١٩٨٤(عبد علي  ،الجسماني  -
  .بغداد  ،مكتبة الفكر العربي 

  .مكتبة القومي  ،االسالمي  الفكراللغة في ) : ١٩٧١(جعفر ، نوري  -

ة مؤسس ،دراسة حول نهج البالغة ) : ٢٠٠١(محمد حسین الحسني  ،الجاللي  -
  .بیروت  ،االعلمي 

  )ح(

، مؤسسة دار ١ط ،البالغة الثاني  نهج) : هـ١٤١٠(الشیخ جعفر ،الحائري  -
  .الهجرة 

دار إحیاء  ،الفتوحات المكیة ) : ١٩٩٨(محیي الدین محمد ابن عربي  ، الحاتمي -
  .بیروت  ،التراث العربي 

ني والحاجة الیه أهمیة اإلرشاد الدی) : ٢٠٠٨(مصطفى عبد المحسن  ، الحدیبي  -
  .مصر  ،جامعة أسیوط  ،االضطرابات النفسیة، كلیة التربیة  ألحدو تطبیقاته 

 انیدهنهج البالغة واس مصادر) : هـ١٤٠٩(عبد الزهرة  السیدالخطیب  ،الحسیني  -
  .بیروت  ،دار الزهراء  ، ٢ط ، مجلدات ٤،

  .القاهرة  ، ٣ط ،العام  االسالميالتاریخ ) : ١٩٦٣(  راهیمعلي اب ،حسن  -

تحلیل : العراقي  لالتوجیهات القیمیة للطف: قید النشر  ،محمود شمال  ،حسن  -
  ) .مخطوط قید النشر(محتوى الخطاب التربوي 



١١٥ المصادر

 – التطبیق –النفسي بین النظریة  اإلرشاد) : ٢٠٠٤(العظیم  دطه عب. د ،حسین  -
  .، دار الفكر ناشرون وموزعون ، عمان ١، ط التكنولوجیا

آداب المعلم والمتعلم في الفكر التربوي العربي ) : ١٩٩١(لیث كریم  ،حمد  -
  .وزارة التربیة العراقیة  ، التربویةمركز البحوث  ،االسالمي 

القراءة العربیة في  كتب) : ١٩٧٣( خمیسيموفق ویعقوب ال. د ،الحمداني  -
 لتربویةكز البحوث امر  ، ميوزارة التعلیم العالي والبحث العل ،المرحلة االبتدائیة 

  .والنفسیة 

طلبة صنعاء وفقًا للنظریات  تمشكال تحلیل) : ١٩٩٢(غیالن عبد القادر ،حمود  -
أطروحة دكتوراه  ، لإلرشاد اإلسالمي العربيالنفسیة والتربویة المعاصرة والمنظور 

  .كلیة التربیة  ،الجامعة المستنصریة  ،غیر منشورة 

المدرسي منشورات  اإلرشاد) : ١٩٩٣(الشیخ  محمد عبد الحمید. د ، حمود -
  .جامعة دمشق 

التربوي والنفسي جامعة الموصل  اإلرشاد) : ١٩٨٩(عاصم محمود ندا  ،الحیاني  -
مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل  ،العالي والبحث العلمي  لیموزارة التع ،
.  

  )خ(

، قسم ١ط ،) ١(البالغة  لنهج سلسلة قراءات انطباعیة) : ٢٠٠٩(علي ،الخباز  -
  .الشؤون الفكریة والثقافیة في العتبة العباسیة المقدسة 

مؤسسة  ، ٤ط ،الهدایة الكبرى ) : هـ١٤١١(بن حمدان  سینالح ،الخصیبي  -
  .لبنان  ،البالغ 

التربوي والنفسي بین  اإلرشادو  التوجیه) : ٢٠٠٤(محمد الجواد  ،الخطیب  -
  .فلسطین  ،غزة  ،مكتبة آفاق  ، ٣ط ،النظریة والتطبیق 



١١٦ المصادر

في االتجاهات القیمیة لكتب  التحوالت) : ١٩٧٤(هدى عبد الوهاب  ، الخطیب -
 ، بغداد ١٩٧٢ - ١٩٧١&  ١٩٥٨ – ١٩٥٧المطالعة للدراسة االبتدائیة بین عام 

  .ماجستیر غیر منشورة  رسالةكلیة التربیة ،  ،جامعة بغداد 

  .مكتبة االنجلو المصریة  ،النفسي  الرشادا) : ١٩٦٨(رسمیة علي ، یلخل -

 ،مركز إحیاء التراث العربي  ،التراث العلمي العربي ) : ١٩٧٩(یاسین ،خلیل  -
  .بغداد 

أجزاء ٣، ١ط ،امام البررة  علي) : هـ١٤٢٦(السید ابو القاسم الموسوي ، يالخوئ -
  .دار الهدى للنشر  ،

 ، مجلدات ٧ ، ٤ط ،كم ودرر الكلم غرر الح: جمال الدین محمد  ،الخوانساري  -
  .ت .د ،طهران 

دار  ،منهج االسالم في تربیة عقیدة الناشئ ) : ١٩٩٨(فاطمة محمد  ،خیر  -
  .بیروت  ،الخیر 

  )د(

 ،ترجمة سید الطواب  ،السلوك الشاذ وسبل عالجه ) : ٢٠٠٠(، لندال  وفدافید -
  .مصر  ، یةالدار الدولیة لالستثمارات الدول

وزارة  ،االرشاد النفسي والتربوي  مبادئ) : ١٩٩٨(صالح حسن أحمد ، ريالداه -
  .كلیة التربیة ابن رشد  ،بغداد  ،التعلیم العالي والبحث العلمي 

 ،البحث التربوي  مناهج) : ١٩٩٠(حسین  نورعزیز حنا وعبد الرحمن ، ا ،داود  -
  .بغداد  ،دار الحكمة 

 ،وعند مفكریها  األمةالتربوي في تراث  شاداإلر ) : ١٩٩١(ماجد حمزة  ، الدفاعي -
  .البصرة  جامعة ،وزارة التربیة  ،الندوة العلمیة التربویة الثانیة 



١١٧ المصادر

ــــــ  -  ،دراسة تحلیلیة  ،التربوي في تراث االمة وعند مفكریها  االرشاد) : ١٩٩٦(ـــــ
  .كلیة التربیة  ،جامعة صنعاء   ،الیمن 

  )ر(

الكافي ) : هـ١٣٧٥(حمد بن یعقوب بن اسحاق الكلییني ابو جعفر بن م ،الرازي  -
  .قم  ،دار الكتب االسالمیة  ، ٤ط ، السادس الجزء، 

الكویت  ،دار الرسالة  ،مختار الصحاح ) : ١٩٨٢( محمد بن ابي بكر  ،الرازي  -
.  

تحلیل المضمون بین االلتزام الموضوعي ) : ٢٠٠٤(نوري  إسماعیل. د ،الربیعي  -
   http://www.arabrenewal.com ،الذاتیة والمضامین 

تقییم كتب العلوم والتربیة الصحیة للمرحلة ) : ١٩٧٨(خلیل إبراهیم ، لرسو  -
  . ورةرسالة ماجستیر غیر منش ،كلیة التربیة  ،االبتدائیة، جامعة بغداد 

نهج البالغة ، للناسخ ) : الخامسمخطوطة نادرة من القرن (الرضي ، شریف  -
، إعداد وتقدیم السید آیة اهللا ) هـ ٤٩٩(سنة ) حسین بن حسن بن حسین المؤدب(

  .، قم ایران) هـ ١٤٠٦(العظمى محمود المرعشي سنة 

، مكتبة ١ط ،مجلد العاشر  ،میزان الحكمة ) : هـ١٤٠٥(محمد ، ريهش الري -
  .قم  ،االعالم االسالمي 

  )ز(

عالم  ، ٢ط ،و االرشاد النفسي  التوجیه) : ١٩٨٠(حامد عبد السالم ،زهران  -
  .القاهرة  ،الكتب 

 ،االختیارات والمقاییس النفسیة ) : ١٩٨١(وآخرون إبراهیمعبد الجلیل  ،الزوبعي  -
  .الموصل  ،جامعة الموصل 



١١٨ المصادر

  )س(

 علیه(عند االمام علي فكریةال االتجاهات) : ٢٠٠٦(رحیم محمد سالم ،الساعدي  -
  .كلیة اآلداب  ،جامعة بغداد  ،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ) السالم

 ،طهران  ،مكتبة بصیرتي  ، مجلد ٢ ،شرح االسماء الحسنى : السبزواري، هادي  -
  .ت .د

  .طهران  ،اعالم نهج البالغة ) : هـ١٤١٥(علي ابن ناصر  ، السرخسي -

جامعة ) علیه السالم(عليحقوق االنسان عند االمام ) : ٢٠٠٥(غسان  ،السعد  -
  .أطروحة دكتوراه غیر منشورة  ،كلیة العلوم السیاسیة  ،بغداد 

مركز البحوث النفسیة  ،المحتوى  تحلیل) : ١٩٨٤(عبد العال وآخرون  ،السلمان  -
  .مصر  ،جامعة القاهرة  ،و التربویة 

كتب  هاالقیم والتطور االجتماعي كما تعكس) : ١٩٧٥(میخائیل ودیع  ، سلیمان -
المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،القراءة المقررة في المدارس االبتدائیة المصریة 

  .الكویت  ،واآلداب 

التوجیه و االرشاد الطالبي للمرشدین والمعلمین ) : ١٩٩٧(جمعة یوسف  ، سید -
  .، الكویت  زیع، دار االندلس للنشر والتو ١ط

  )ش(

،  ١ط ،في نهج البالغة  دراسات) : ٢٠٠٧(الشیخ محمد مهدي  ،شمس الدین  -
  . اإلسالميمؤسسة دار الكتاب 

ابن المقنع الجاحظ ،  دالتربوي عن الفكر) : ١٩٨٥(  األمیرعبد  ،شمس الدین  -
  .عبد الحمید الكاتب ، دار اقرأ ، بیروت 



١١٩ المصادر

دار  ،والعالج النفسي  اإلرشادنظریات ) :  ١٩٩٠(الشناوي ، محمد محروس  -
  .القاهرة  ،والتوزیع  شرة والنالغریب للطباع

المرشد النفسي في ضوء  ألداء یمیةتقی دراسة) : ٢٠٠٨(زیاد محمود  ، شومان -
  .فلسطین  ،جامعة غزة  ،كلیة التربیة  ،رسالة ماجستیر  ،بعض المتغیرات 

  )ص(

 ،، مؤسسة البالغ ١ط ،بن امه وابیه  علي) : ٢٠١٠(الشیخ مجید  ، الصائغ -
  . بیروت

  .قم  ، رانإی ، أرف مطبعةالبالغة  جنه) :  هـ١٤٢٩(صبحي  ، لحالصا -

  )ط(

مرشدًا  علي) : ٢٠٠٩(ألبیاتي ، سید محمد  وعبد اللطیف حمودي  ،الطائي  -
، اعظاوو   ،مؤسسة الشهیدین الصدرین العامة  ، ١ط ،) ١(سلسلة كتاب سبیل  ◌ً

  .بغداد 

  .ت.دبیروت ،  ، جلداتم ٨ ،تاریخ االمم والملوك : محمد بن جریر  ،الطبري  -

 ،أسسه  ،مفهومه  یةتحلیل المحتوى في العلوم االنسان) : ١٩٨٧(طعیمه ، رشدي -
  .دار الفكر العربي  ،القاهرة  ، استخدامه

في كتب المطالعة العربیة  للقیمدراسة مقارنة ) : ١٩٧٥(عائشة حسین  طوالبه، -
 ،رسالة ماجستیر غیر منشورة  ، جامعة بغداد كلیة التربیة ،في إسرائیل واالردن 

  .بغداد

  

  



١٢٠ المصادر

  )ظ(

، ١القیاس والتقویم في التربیة، ط مبادئ): ١٩٩٩(زكریا محمد وآخرون الظاهر، -
  .مكتبة دار الثقافة والنشر

  

  )ع(

نظر طلبة  جهةواقع االرشاد التربوي من و ) : ٢٠٠٠(مها عبد الحمید  ،العاني  -
مكتب االستشارات النفسیة واالجتماعیة  ، الندوة العلمیة الخامسة ،بغداد  عةجام

  .بغداد  ، شبابللطلبة ال

لالرشاد التربوي والتوجیه المهني  التخطیط) : ٢٠٠٩(ماجد وافراح محمد ، عباس -
  .بغداد  ،العراق  ،العراقي  لكتابمؤسسة مرتضى ل ،

 ،اسالمیة  دراسات ،الفكر االسالمي  يحوار ف) : ٢٠٠١(محسن ،الحمید  عبد -
  .بغداد  ، ٨لعدد ا

 ،١ط ،البحث العلمي في الدراسات االعالمیة ) : ٢٠٠٠(محمد. د ،عبد الحمید  -
  .عالم الكتب، القاهرة 

مركز الدراسات الوحدة  ،فلسفة تربویة عربیة  نحو) : ١٩٩١(عبداهللا  ،الدائم  عبد -
  .بیروت  ،العربیة 

االنماط ) : ٢٠٠٧(والدكتور عدنان حقي زنكنه  ،أنو حسین . د ، منالرحٰ  عبد -
  .بغداد  ،دار الكتب  ،المنهجیة وتطبیقاتها في العلوم االنسانیة والتطبیقیة 

دار  ،موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي ) : ١٩٩٣(القادر، فرج وآخرون  عبد -
  .القاهرة  ،سعاد الصباح للنشر 



١٢١ المصادر

لنفسیة لالساطیر في أدب بالد الرافدین المضامین ا ،عباس فاضل  ،عبد الواحد  -
  .ماجستیر غیر منشورة  رسالة ،كلیة اآلداب  ،جامعة بغداد  ،

تحقیق  ،بیروت  ،دار المعرفة  ،أجزاء ٤ ،شرح نهج البالغة : محمد ، عبده -
  .ت .د ،محمد محیي الدین عبد الحمید 

  

ــــ  -  ،الحاج حمید الدجیلي  بالنشر الحاج مسلم نيَ ُع  ،البالغة  نهج) : ٢٠١٠(ـــ
  .النجف االشرف  ،دار االندلس للطباعة  ،أجزاء ٤

دار  ، ٢ط ،الفكر والدعوة والحركة  فيمراجعات ) : ١٩٩٢(حسنه عمر ، عبید -
  .الریاض  ،العالمیة للكتاب االسالمي 

مكتبة  ،التعلیم عند برهان االسالم الزرنوجي ) : ١٩٧٧(سید احمد ، عثمان -
  .القاهرة  ،ریة االنجلو المص

تحلیلیة لقصص االمهات العراقیات  دراسة) : ١٩٧٩(شذى عبد الباقي  ،العجیلي  -
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،كلیة التربیة  ،جامعة بغداد  ،

ـــــ  - ــــ كلیة  ،بغداد  جامعة ،دراسة مقارنة للقیم في كتب المطالعة ) : ١٩٨٥(ــــــ
  .یر منشورة أطروحة دكتوراه غ ،التربیة 

  .قم  ،إیران  ، ٢ط ،آداب االسرة في االسالم ) : ـه١٤٢٦(سعید كاظم  ،العذاري  -

ــــ  -  ،بیروت  ،دار األمین  ، ١ط ،المنهج التربوي عند أهل البیت ) : ٢٠٠٥(ــــــ
  .لبنان 

ــــ  - المجمع  ، ١ط ،مرحلة المراهقة مظاهر النمو ومقومات التربیة ) : هـ١٤٢٨(ـــــ
  . إیران ، قم ،لعالمي ألهل البیت ا



١٢٢ المصادر

القیم السائدة في القصص الشعبیة العربیة ): ١٩٩٣(عمر إبراهیم  ، عزیز -
 ،كلیة التربیة  ،جامعة بغداد  ،والكردیة لألطفال في الكتب المطبوعة في العراق 

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة 

 ،للطباعة والنشر مؤسسة النعمان  ،معالم المدرستین : مرتضى  ،العسكري  -
  . ت.د ،بیروت 

 ،القیم الخلقیة كمقومات للعملیة التعلیمیة ) : ١٩٧٨(عالء كامل  ، العمر -
  .العرب  نالمؤتمر الفكري الثاني للتربویی ،الجمعیة العراقیة للعلوم التربویة والنفسیة 

دار النهضة  ، ١ط ،المرشد النفسي المدرسي ) : ١٩٨٤(محمد ماهر  ،عمر  -
  .القاهرة  ،ربیة الع

مكتبة التربیة  ،التوجیه التربوي والمهني ) : ١٩٨٧(عبد الرحمن محمد  ، العیسوي -
  .الریاض  ،لدول الخلیج العربي 

ـــ  - ــــ ــــ   .بیروت  ،دار الراتب الجامعیة  ،فن االرشاد والعالج النفسي ) : ١٩٩٩(ــــ

  )غ(

مكتبة  ،القاهرة  ،لنفسي والتربوي ا القیاسو  التقویم) : ١٩٨٨( رمزیة ، الغریب -
  .االنجلو المصریة 

  )ف(

السیاسي العربي االسالمي بین ماضیه  الفكر) : ١٩٧٦(زكي  محمد ، فاضل -
  .بغداد  ،وزارة الثقافة واالعالم  ، ٢ط ،) سلسلة الكتب الحدیثة(وحاضره 

  .ة ، دار الفكر العربي للطباع١ط ،القیاس النفسي ) : ١٩٨٠(صفوت  ،فرج  -

 ، نفسيمبادئ التوجیه واالرشاد ال) : ١٩٩٩(كاملة وعبد الجبار تیم . د ، الفرخ -
  .، عمان  زیعدار الصفاء للنشر والتو  ، ١ط



١٢٣ المصادر

التربوي العربي االسالمي لدى بعض  الفكر) : ١٩٩٤(ابتسام محمد  ، فهد -
كتوراه أطروحة د ، ینوالسادس الهجری بعالفالسفة العرب المسلمین في القرنین الرا

  .كلیة التربیة ابن رشد ،جامعة بغداد  ،غیر منشورة 

 ،دراسات سیكولوجیة التكیف  ،النفسیة  الصحة) : ١٩٨٧(مصطفى ، فهمي -
  .القاهرة  ،مكتبة الخانجي 

  )ق(

 ، ٢ط ،اإلمامیة  یعةالفكر التربوي عند الش) : ١٩٨٦(عالء الدین  ، القزویني -
  .الكویت  ،مكتبة فقه 

 ،دار الثقافة  ،دراسات تراثیة في التربیة االسالمیة ) : ١٩٨٥( محمود  ، قنبر  -
  .الدوحة 

في  ،قریة مصریة  يالنفسي والتغیر االجتماعي ف التغیر) : ١٩٧٥(بثینة  ، قندیل -
  .القاهرة  ،الجمعیة المصریة للدراسات النفسیة  ، نويالكتاب الس

  )ك(

قسم الشؤون / اإلنسانیة  ذجنمو األمام علي ) : ٢٠٠٩(، صباح محسن  كاظم -
  .الفكریة والثقافیة ، العتبة العباسیة المقدسة 

مكتبة االنجلو  ،تطورات في قیم الطلبة ) : ١٩٦٢(محمد إبراهیم  ، كاظم -
  .القاهرة  ،المصریة 

 ، اإلسالمیةمفهوم النظریة التربویة  تطور) : ١٩٨٧(ماجد عرسان  ، الكیالني -
  .بیروت  ،دار اإلحیاء 

ــــــ  - االمارات  ،دبي  ،دار العلم  ، ١ط ، میةأهداف التربیة االسال) : ٢٠٠٥(ـــــ
  .العربیة المتحدة 



١٢٤ المصادر

  

  )ل(

 ١، ط غةدروس في نهج البال) :  ١٩٩٣( لبالغةالتألیف في مؤسسة نهج ا نةلج -
  .، ترجمة عبد الكریم محمود 

  

  )م(

مناقب آل ابي ) : ٢٠٠٩(المازندراني ، أبي جعفر محمد بن علي شهر أشوب  -
  .، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بیروت  ٣، الجزء  ٢طالب ، المجلد 

إصدار العتبة الحسینیة  ،ولید الكعبة  علي) : ٢٠٠٨(علي حسین  ، محمد -
  .المقدسة 

الطالبي للمرشدین والمعلمین  واإلرشاد التوجیه) : ١٩٩٨(حمدي شاكر  ، محمود -
  .والتوزیع ، جامعة أسیوط  شرللن األندلس، دار ١ط ،

 اإلسالمالعالقة الزوجیة والصحة النفسیة في ) : ١٩٩٨(إبراهیم  لكما ،مرسي  -
  .الكویت  ،دار القلم  ،وعلم النفس 

 ،مروج الذهب ) : ١٩٨٧(الحسن علي بن الحسین بن علي  أبو ،المسعودي  -
  .بیروت  ، األندلسدار  ،مجلدان 

 الثقلین،، مؤسسة ٣ط اإلسالم،لتربیة والتعلیم في ا): ٢٠٠٠(مرتضى  ألمطهري، -
  .دمشق

مالعالج النفسي لدى ابن قَ ) : ١٩٩٣(أحمد ، المطیلي - ابحاث ندوة علم  ،الجوزیة  یّ
  .القاهرة  ،المعهد العالمي للفكر االسالمي  ،النفس 



١٢٥ المصادر

تحقیق محمد أبو  ،شرح نهج البالغة ) : ١٩٥٩(ابن ابي حدید  ، المعتزلي -
  .مصر  ، مجلد ٢٠، ١ط ،براهیم الفضل ا

ـــ  - ــــ  ، ٢ط ،محمد أبو الفضل ابراهیم  تحقیق ،نهج البالغة  شرح ) :هـ١٣٨٥(ـــــ
  .إحیاء التراث العربي  دار

ـــــ  - ــــ المجلد  ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم  ،نهج البالغة  شرح) : ٢٠٠٧(ــــ
  .وت بیر  ،دار الكتاب العربي  ،الثالث والرابع 

ــــــ  -  ، ٢١جزء ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم  ،شرح نهج البالغة : ) ٢٠٠٨(ــــــ
  . بیروت  ،دار الكتاب العربي 

البرامج والخدمات االرشادیة في ) : ١٩٨٨(صبحي عبد اللطیف  ،المعروف  -
  .بغداد  ،مطبعة الجاحظ  ،التعلیم الثانوي في الوطن العربي 

 ،واهمیته التربویة  المرشدإعداد المعلم ) : ١٩٩٣(بن صالح  سعید ، المغامسي -
  .مكة المكرمة  ،جامعة أم القرى  ،المؤتمر الثاني إلعداد معلم التعلیم العام 

الفرد في  مسؤولیاتتنمیة الصحة النفسیة ) : ١٩٩٣(كمال ابراهیم  ، موسى -
 ،ي للفكر االسالمي المعهد العلم ،ابحاث ندوة علم النفس  ،االسالم وعلم النفس 

  .القاهرة 

 ،دار العلوم  ، ١البالغة ، ط نهج علوم) : ٢٠٠٣( محسن باقر. د ، الموسوي -
  .لبنان  ،بیروت 

  

  

  )ن(



١٢٦ المصادر

السید موسى  تحقیق ، شيالنجا رجال) : هـ١٤١٦( بن علي  أحمد ، النجاشي -
  .قم  ،جماعة المدرسین  ، ٥الزنجاني ، ط

مكتبة األنجلو  ،مقدمة في فلسفة التربیة :  )١٩٦٦(محمد لبیب  ، جیحيالن -
  .القاهرة  ،المصریة 

بشرح الحافظ جالل الدین السیوطي  ،سنن النسائي : احمد بن شعیب  ، النسائي -
المجلد الرابع، الجزء الثامن، دار إحیاء التراث  ، ألسندي اإلماموحاشیة 

  .ت.د ،بیروت،العربي

 ،قضایا عربیة  ،والتربیة المعاصرة  سالمیةاإل تربیةال) : ١٩٨٠(هشام ، نشابه -
  .المؤسسة العربیة للدراسات  ، ٨العدد

، مطبعة الزهراء الحدیثة ، ٣أخالقنا أو الدمار ، ط) : ١٩٨٦(النعمة ، إبراهیم  -
  .الموصل 

، دار القارئ للطباعة ١ط ،الحكمة  وریةجمه) : ٢٠٠٦(حسن عباس  ،اهللا  نصر -
  .والنشر، بیروت 

نموذج (النفسي خطواته وكیفیة  االرشاد) : ١٩٩٠(عبد العزیز  ، میشيالنغی -
  .الریاض  ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،) ٤(العدد  ،) اسالمي

ــــــ  - ، ) ٤(العدد  ،) نموذج اسالمي(النفسي خطواته وكیفیة  االرشاد) : ٢٠١٠(ـــــ
  . یاضالر  ،مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،) ٤( السنة

 مجلدات ٨ ،صحیح مسلم : ابو الحسن مسلم بن الحجاج القیشري  ،النیسابوري  -
  .ت .د ،بیروت  ،دار الفكر  ،

ــــــ   - ــــ ــــ ــــ  اآلفاق دار ،فؤاد عبد الباقي  محمدمسلم ، تحقیق  صحیح) : ٢٠٠٥(ـــــ
  . مصر ،العربیة 

  )هـ(



١٢٧ المصادر

النفسیة  حةالرشاد النفسي والصالتوجیه وا) : ١٩٨٥(عبد الحمید  ، الهاشمي -
  .جدة  ، روق، دار الش١ط ،الوقائیة 

ــــــ  - دار  ، ٤ط  ،التوجیه واالرشاد النفسي والصحة النفسیة الوقائیة ) : ٢٠٠٨(ـــــ
  .بیروت  ،الشروق للنشر والتوزیع 

النهضة  مكتبة ،التوجیه التربوي والمهني ) : ١٩٥٩(عطیة محمود  ، هنا -
  . ریةالمص

 ،كنز العمال في سنن االقوال واالفعال ) : هـ١٤٠٩(عالء الدین  ، الهندي -
  .بیروت  ،مؤسسة الرسالة 

 ،في صحافة االطفال العراقیة  ائدةالقیم الس) : ١٩٧٧(خلف نصار  ، الهیتي -
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة  ،كلیة التربیة  ،جامعة بغداد  ،بغداد 

  )و(

 توجیهإسهام مدیر المدریة والهیئة التدریسیة في االرشاد وال ) :١٩٨٦(وزارة التربیة  -
  .مدیر التقویم والتوجیه التربوي  ،المدیریة العامة للتقویم واالمتحانات  ،التربوي 

  )ي(

دور جامعات العلم االسالمي في مواجهة التحدیات ) : ١٩٩١(مقداد  ، یالجن -
  .الریاض  ،دار عالم الكتب  ، ٢ط ،المعاصرة 

 ،دار صادر  ،المجلد الثاني  ،التاریخ الیعقوبي  ، یعقوبأحمد بن  ، الیعقوبي -
  .ت .د ،بیروت 
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 )،ب١( ملحق

  األدبیات بعض في وردت كما لإلرشاد الوافیة التعریفات بعض

  

  )GOOD ،1945 .  جود( تعریف -١

 الشخصیة بالمشكالت یتعلق ما في شخصي فردي أساس على القائمة المعاونة تلك
 عن ویبحث المشكالت بھذه المتعلقة الحقائق جمیع فیھا تدرس التي والمھنیة والتعلیمیة

.  والمجتمع المدرسة إمكانیات من وباالستفادة المتخصصین بمساعدة وذلك لھا حلول
  )١٤ص،  ١٩٩٠،  الشناوي(

  

      TAYLOR  , 1971 )                             تایلر ( تعریف -٢

 المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ عدادهإو حاضره فھم في الفرد مساعدة عملیة
 حیاة لتحقیق والمھني والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ وللمجتمع لھ

  )١٨ص، ١٩٩٨،  الداھري. ( سعیدة

  

  ) ١٩٧٨ , غزالة أبو(  تعریف -٣

 بین تنشأ التي التفاعلیة العالقة وھو وخدماتھ التوجیھ عملیات في الرئیسة العملیة
  اإلرشاد ویتخذ منھا بعض أو التوجیھ أھداف تحقیق بقصد والمسترشد التربوي المرشد
ً مباشر یكون فقد مختلفة أسالیب ً  مباشر غیر أو ا ً  أو فردیا  على  اإلرشاد ویعتمد جماعیا
ً   اإلرشاد یكون وقد االختبارات وإجراء المناقشة أو كالمالحظة متعددة وسائل  أو مھنیا
 ً   )  ١٣٣ص،  ١٩٧٨،  غزالة ابو. (   ذلك وغیر النفسیة المشكالت كل أو تربویا

  

  ) ١٩٨٠،  زھران(  تعریف -4

 خبراتھ ویعرف شخصیتھ ویدرس ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تستھدف ةبناء عملیة
 وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ وینمي مشكالتھ ویحدد
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ً  والتوافق النفسیة الصحة وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي وتدریبھ ً  شخصیا  وتربویا
 ً ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١١ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا

  

  ) ١٩٨٠ , زھران(  تعریف -٥

 نفسھ یعرف لكي ھوتشجیع الفرد مساعدة تستھدف ومخططة ةبناء مستمرة واعیة عملیة
ً  شخصیتھ ویدرس ذاتھ ویفھم ً  جسمیا ً  وعقلیا ً  واجتماعیا  ویحدد خبراتھ ویفھم وانفعالیا

 ذاتھ تحقیق لھ تكفل ھاوتحقیق واضحة أھداف تحدید إلى یصل لكي وحاجاتھ مشكالتھ
ً  والتوافق المجتمع في  اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة وتحقیق  شخصیا
 ً ً  وتربویا ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١٠ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا

  

  ) SUPER 1981 , سوبر(  تعریف -٦

 في ومساعدتھم ھموإصالح تھموتوعی تھموھدای األفراد ترشید ھدفھا مھنیة فنیة عملیة
 حتى والزواجي واألسري والتربوي والمھني الشخصي توافقھم وتحقیق سلوكھم تحسین
  ) , P320  1981 SUPER ,( . الحیاة في والسعادة ةیوالكفا بالجدارة یشعر

  

  ) ١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

 السلوك دراسة مبادئ فقو على ي اإلرشاد النفس علم في المتخصصون یقدمھا خدمات
 الجانب لتأكید خدماتھم ویقدمون. المختلفة نموه مراحل خالل ھاوأسالیب اإلنساني
 الى ویھدف المسترشد لدى التوافق تحقیق في واستغاللھ المسترشد بشخصیة االیجابي
 واكتساب الحیاة مع والتوافق النمو مطالب تحقیق في تساعد جدیدة مھارات اكتساب
 المختلفة العمریة المراحل في فراداأل لجمیع  اإلرشاد ویقدم القرار اتخاذ على القدرة
  ) ٤ص،  ٢٠٠٠ ، االحرش) . (العملو،  المدرسةو،  األسرة( المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ١٩٨٤،  عمر(  تعریف -٨

 لمشكلتھ الكلیة الجوانب على فللتعرّ  نفسھ یفھم أن في الفرد تساعد تعلیمیة عملیة
 مما مجردة بموضوعیة مشكالتھ وحل بنفسھ قراراتھ اتخاذ من یتمكن حتى الشخصیة

 خالل من ذلك ویتم والمھني والتربوي االجتماعي وتطوره الشخصي نموه في ھمایس
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 تحقیق نحو یة اإلرشاد العملیة دفع إلى یتولى الذي المرشد وبین بینھ إنسانیة عالقة
  ) ٤٠ص،  ١٩٨٤،  عمر(  . المھنیة بخبراتھ منھا الغایة

  

  )  ١٩٨٥،  الھاشمي(  تعریف -٩

 لتحقیق والتعلم والتعلیم والتربیة والتدریب والفن العلم نتائج في متفاعلة دینامیكیة عملیة
ً  وسعادتھ اإلنسان سالمة ً  نفسیا ً  واجتماعیا   )١٦٠ص،  ١٩٨٥،  الھاشمي. (  وجسمیا

  

  )  ١٩٨٦،  التربیة وزارة(  تعریف -١٠

 المشكالت حل یستطیع حتى للفرد المتكاملة المساعدة تقدیم إلى تھدف مخططة خدمة
    .  معھا ویتوافق حیاتھ في یقابلھا التي األخالقیة أو الصحیة أو التربویة أو الشخصیة

  )  ٨ص،  ١٩٨٦ ، التربیة وزارة( 

  

  )  ١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف -١١

 نتائج وتفسیر المعلومات وتقدیم والتشجیع النصائح تتضمن التي اإلجراءات مجموعة
 مساعدة تقدیم متخصص شخص فیھا یحاول عالقة وھي النفسي والتحلیل االختبارات

 المختلفة الحیاة مواقف في تتمثل التي ھاویحل لدیھ التوازن عدم ات لیفھم خرآ لشخص
  ) ١٢ص،  ١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  االجتماعیةو والشخصیة والمھنیة الدراسیة

  

  ) ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف -١٢

 إنسانیة عالقة وھي األول منھا یعاني مشكلة حول والمرشد العمیل خاللھا یتركز عملیة
 ً  فیطلب وحده حلھا الیستطیع مشكلة من یعاني األول والثاني األول بین لوجھ وجھا
 ومھني متخصص شخص ألنھ المساعدة على قادر انھ وبما لمساعدتھ الثاني من العون
 یؤدي ھذا وكل والتقبل واالحترام والتفاھم الود العالقة ھذه یسود المساعدة على مدرب

.  واألكادیمي واالجتماعي الشخصي االتزان وتحقیق االتزان وتحقیق المشكلة حل إلى
  ) ٤٤ص،  ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف
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  ) ١٩٩٠،  النغیمیشي(  تعریف -١٣

 یشمل التعریف ھذا أن یضیف انھ إال)  ١٩٨٤،  عمر(  تعریف مع النغیمیشي یتفق
  : خمسة عناصر على

  . عملیة انھ ـ أ

  . تعلیمیة عملیة انھ ـ ب

  . ةمساعد انھ ـ ج

  . إنسانیة عالقة على مبني انھ ـ د

ً  یكون النفسي المرشد ـ ه ً  مھنیا   )          ٤٨٣ص،  ١٩٩٠،  النغیمیشي. (  متدربا

  

  ) ١٩٩٣،  المغامسي(  تعریف -١٤

 والجسمیة والنفسیة الخلقیة و الروحیة شخصیتھ جوانب جمیع من الفرد مساعدة
ً  یكون لكي االجتماعیةو ً  فردا   ) ٣٣٧ص، ١٩٩٣،  المغامسي. ( صالحا

  

  ) ١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف -١٥

 یستفید من ھو العمیل اثنین بین مباشرة عالقة أساس على تقوم اجتماعي تعلم عملیة
 لھذه الالزمة المختلفة السایكولوجیة باألسالیب ومعرفتھ المامھ یفترض الذي والمرشد

 أو شخصي اضطراب من یشكو الذي الفرد مساعدة إلى یھدف  اإلرشاد وان العملیة
 توفیق. (  العقلي أو النفسي االضطراب درجة إلى الحدة في یبلغ لم تربوي أو اجتماعي

  ) ١٣ص،  ١٩٩٦ ،

  

  ) ١٩٩٧،  التمیمي(  تعریف -١٦

،  التمیمي. (  اإلنسانیة الشخصیة جوانب جمیع تشمل واجتماعیة تربویة إنسانیة خدمة
  ) ٢٠٠ص  ١٩٩٧
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  ) ١٩٩٧،  السید(  تعریف -١٧

 وینمي مشكالتھ ویحدد ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف التي البناءة العملیة
 التعالیم إطار وفي وتدریبھ وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ

ً  التوافق وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي السمحة اإلسالمیة ً  شخصیا ً  وتربویا  ومھنیا
 ً ً  واسریا ،  السید. (  التربویة للعملیة العامة األھداف تحقیق في یساھم ثم منو واجتماعیا
  ) ٩٨ص ١٩٩٧

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف -١٨

 ورغباتھ ومیولھ وبیئتھ ذاتھ فھم على المسترشد مساعدة تتضمن خدمات مجموعة
 ذلك كل والشخصیة الفردیة الوظیفیة ومھاراتھ وقدراتھ أھدافھ وتحدید واستعداداتھ

 الشخصیة حیاتھ مجاالت في بالسعادة والشعور النفسیة الصحة تحقیق إلى یھدف
  ) ٢٢ص،  ١٩٩٨ ، محمود. (  واألسریة والمھنیة والتعلیمیة

  

  ) ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف -١٩

 لھ المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ وإعداده حاضره فھم في الفرد مساعدة
 یحقق حتى واالجتماعي والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ والمجتمع

  ) ١٣ص،  ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ. (   اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة

  

  ) ٢٠٠٠،  وف دافید(  تعریف -٢٠

 أو تربویة أو وظیفیة مشكالت لدیھم الذین األسویاء فرادلأل المساعدة الخدمات تقدیم
  ) ٧٠-٦٩ص،  ٢٠٠٠،  وف دافید. (  التوافق عدم إلى بھم تؤدي زواجیة

  

  ) ٢٠٠٠،  العاني(  تعریف -٢١

 بكافة مشكالتھ حل یستطیع حتى الفرد مساعدة إلى تھدف وإنسانیة مخططة عملیة
 حتى معھا والتوافق واألخالقیة والشخصیة والصحیة والتربویة االجتماعیة نواحیھا
  ) ٦٠ص،  ٢٠٠٠،  العاني. (  والسعادة الرضا حالة إلى الوصول یستطیع
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  )  ٢٠٠٠، احمد(   تعریف -٢٢

 وتحدید مشكالتھ في واستخدامھا واستعداداتھ وقدراتھ إمكانیاتھ لفھم الفرد رشادإ عملیة
 في ومساعدتھ وحاضره لواقعیتھ فھمھ خالل من المستقبلیة حیاتھ خطط ووضع أھدافھ
 درجة أقصى إلى والوصول ذاتھ تحقیق خالل من الكافیة السعادة من قدر اكبر تحقیق

،  ٢٠٠٠ ، احمد. (   والمھني والزواجي والتربوي واالجتماعي الشخصي التوافق من
  ) ١ص

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٣

 مشكالتھ فھم في العمیل بمساعدة المرشد فیھا یقوم وعمیل مرشد بین عالقة عن عبارة
 مأ شخصیة مأ مھنیة مأ دراسیة كانت سواء الحیاة جوانب مختلف في تواجھھ التي

 من العادیین إلى األقرب اإلفراد مساعدة على  اإلرشاد ویعمل ھاوحل اجتماعیة
  ) ١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  المرضى

  

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٤

 على تنصب والتي للعمیل المرشد یقدمھا التي االجتماعیةو النفسیة الخدمات مجموعة
 النفسي التوافق تحقیق في استخدامھا أو العمیل شخصیة في االیجابیة الجوانب إبراز
 حیاة ایحی نأ في تساعده جدیدة مھارات العمیل اكتساب الخدمات ھذه تستھدف كما لدیھ

 المختلفة العمریة المراحل في اإلفراد لجمیع  اإلرشاد ویقدم سلیمة ونفسیة اجتماعیة
  )١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  والعمل والمدرسة األسرة في المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ٢٠٠٤،  الخطیب(  تعریف -٢٥

 اجل من المساعدة یطلب واآلخر متدرب متخصص احدھما فردین بین إنسانیة عالمة
 أو اجتماعیة أو شخصیة تكون قد التي لمشكالتھ  مالءمةال الحلول بعض إلى التوصل
 القرار اتخاذ فرصة المسترشد إعطاء مع العمل أو المھنة اختیار مشكلة أو انفعالیة

  )٧٢ص،  ٢٠٠٤،  الخطیب. (  واھتماماتھ وقدراتھ إمكانیاتھ یحقق الذي المناسب
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  )  ٢٠٠٨،  الھاشمي(  تعریف -٢٦

 وفھم االتجاھات في تعدیل من یقدمھ بما الحیاة مواجھة في العملي النمو من مظھر
ً  یتصل فھو وسعادتھا الحیاة  وبالحیاة وسلوكھا الذاتیة الشخصیة بالحیاة عموما

،  ٢٠٠٨،  الھاشمي. (  ونشاطھ والتربوي العلمي والعمل وعالقاتھا االجتماعیة
  )١٧- ١٦ص

  ) ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف -٢٧

 وینمي إمكاناتھ ویعرف نفسھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف ومنظمة مخططة عملیة
.  واالجتماعي والتربوي النفسي توافقھ تحقیق إلى ذلك بعد لیصل مشكالتھ ویحل قدراتھ

          ) ٢٤ص،  ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( 
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   األساس عناصره أھم إلى  اإلرشاد تعاریف تحلیل

  )Good، 1945.  جود(  تعریف ـ١

  معاونة عملیة ـ

  المشكالت حل ـ

  لمھنيوا ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )Taylor ,1971 تایلر(  تعریف ـ٢

  مساعدة عملیة ـ

  الحاضر فھم ـ

  المستقبل دراكإ ـ

  المھنيو ، التربويو  ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٧٨ ، غزالة أبو(  تعریف -٣

   التوجیھ عملیات في رئیسة عملیة ـ

  تفاعلیة عالقة ـ

  المرشد ـ

  المسترشد ـ

  فردي ـ

  جماعي ـ

  مباشر ـ
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١٤٢
  مباشر غیر ـ

   عدة وسائل على یعتمد ـ

  الزواجيو ، األسريو ، الشخصيو ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٠  ، زھران(  تعریف ـ٤

  ةبناء عملیة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

   المشكالت تحدید ـ

   المشكالت حل ـ

 ، النفسيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ اإلمكانات تنمیة ـ
  األسريو ، الزواجيو ، المھنيو

   

  )١٩٨٠(  زھران تعریف ـ٥

  واعیة عملیة ـ

   بناء عملیة ـ

  مخططة عملیة ـ

   مسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  شخصیة دراسة ـ

  الخبرات فھم ـ

  المشكالت حل ـ
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   الحاجات تحدید ـ

   الذات تحقیق ـ

   النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  الزواجيو ، األسريو ، المھنيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )Super ,1981(  تعریف ـ٦

   فنیة عملیة ـ

  مھنیة ـ

  توعیة ـ

  ھدایة صالحإ ـ

  المسترشد ـ

  سلوك تحسین ـ

   مساعدة عملیة ـ

   الزواجيو ، األسريو ، التربويو ، المھنيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  الحیاة في السعادة ـ

  بالجدارة الشعور ـ

  

  )١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

  خدمات مجموعة ـ

  )المرشد( ي اإلرشاد النفس علم في األخصائي ـ

  االیجابي الجانب على التأكید ـ

  المسترشد ـ
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  المھارات إكساب ـ

  القرار اتخاذ على القدرة ـ

  والعمل والمدرسة األسرة مجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٤  ، عمر(  تعریف ـ٨

  تعلیمیة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  القرار اتخاذ ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )١٩٨٥ ، الھاشمي(  تعریف ـ٩

  دینامیكیة عملیة ـ

   االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٦ ، التربیة وزارة(  تعریف ـ١٠

  مخططة خدمة ـ

   مساعدة تقدیم ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ
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  األخالقيو ، الصحيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف ـ١١

  إجراءات مجموعة ـ

  النصائح تقدیم ـ

   التشجیع ـ

   المعلومات تقدیم ـ

  إنسانیة عالقة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، الدراسي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ١٢

  المشكالت حل ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

   إنسانیة عالقة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  األكادیميو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٠ ، النغیمیشي( تعریف ـ١٣

   تعلیمیة عملیة ـ
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   مساعدة عملیة ـ

   إنسانیة عالقة ـ

ً  متدرب المرشد ـ    مھنیا

  المسترشد ـ

  المھنيو ، التربويو ، جتماعياالو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٣ ، المغامسي(  تعریف ـ١٤

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

 ، الجسميو ،) شخصي(النفسيو ، الخلقيو ، الروحي المجال في التوافق تحقیق ـ
  االجتماعي

  

  )١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف ـ١٥

   اجتماعي تعلم عملیة ـ

  إنسانیة عالقة ـ

  المسترشد ـ

  المرشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   المشكالت حل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٧ ، التمیمي( تعریف ـ١٦

   إنسانیة خدمة ـ
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  تربویة خدمة ـ

   اجتماعیة خدمة ـ

  

  )١٩٩٧ السید،( تعریف ـ١٧

   ةبناء عملیة ـ

  مساعدة نھا ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت تحدید ـ

  المشكالت حل ـ

  اإلمكانات طالقإ ـ

  .االجتماعيو ، األسريو ، المھنيو التربوي،و ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٨ ، محمود( تعریف ـ١٨

  خدمات مجموعة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  والرغبات المیول فھم ـ

  االستعدادات فھم ـ

  القدرات تنمیة ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  بالسعادة الشعور ـ

  األسريو ، المھنيو ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
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  )١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف ـ١٩

  مساعدة عملیة ـ

   المسترشد ـ

   الحاضر فھم ـ

  للمستقبل عداداإل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، دافیدوف( تعریف ـ٢٠

   خدمات تقدیم ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  الزواجيو ، التربويو ، الوظیفي التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠العاني،(  تعریف ـ٢١

  مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  إنسانیة عملیة ـ

  المسترشد ـ

   المشكالت حل ـ
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 الشخصي،و ، الصحيو ، التربويو ، االجتماعي المجال في التوافق تحقیق ـ
  األخالقيو

  والسعادة الرضا تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، احمد( تعریف ـ٢٢

  والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المشكالت حل ـ

  للمستقبل التخطیط ـ

   الحاضر فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

 ، الزواجيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
  المھنيو

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٢٣

   المرشد ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، التربوي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٢٤

  واجتماعیة نفسیة خدمات مجموعة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ
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   للشخصیة االیجابیة الجوانب على التأكید ـ

  المھارات إكساب ـ

  التربويو ، المھنيو ، األسري المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، الخطیب( تعریف ـ٢٥

  إنسانیة عالقة ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، االنفعاليو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   القرار اتخاذ ـ

   واإلمكانات القدرات طالقإ ـ

   المسترشد ـ

  المرشد ـ

  

  )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٢٦

   العملي النمو من مظھر ـ

   اتجاھات تعدیل ـ

   الحیاة فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

  والعلمي ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٢٧

  ومنظمة مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة -
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   الذات فھم ـ

   والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

   االجتماعيو ، التربويو ، النفسي المجال في التوافق تحقیق ـ
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  )٢( ملحق

                   وردت كما األساس یة اإلرشاد للمجاالت الوافیة التعریفات بعض
  األدبیات بعض في

  Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد ـ أ

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 ومھاراتھ ونضجھ تھیكفا من ویزید  اآلخرین وفھم نفسھ فھم في الفرد مساعدة
  )١٦٤ص ، ١٩٧١ ، ماماإل(  والشخصیة االجتماعیة

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

 واالنفعالیة الشخصیة ومشكالتھ ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد مساعدة عملیة
 یحقق بما المشكالت حل على والعمل النفسي توافقھ سوء إلى تؤدي التي والسلوكیة

  )٣٧٢،ص١٩٨٠، زھران.( النفسیة والصحة للتوافق مستوى أفضل

  

  )٢٠٠٢، عیطة أبو( تعریف ـ٣

 طریق عن عاطفیة أو انفعالیة اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة عملیة
 الشعور  على التغلب وكیفیة الذات فھم على القدرة تنمیة:  اآلتیة یة اإلرشاد النشاطات

 في الفرد ومساعدة والخلقیة الروحیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة بالنقص
(  والكآبة بالیأس الشعور من التخلص في والمساعدة متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ

  )٣٢٥،ص٢٠٠٢عیطة، أبو

  

  ) ٢٠٠٨ ، الھاشمي(  تعریف ـ٤

 بھا شعور على وھم المتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء باألفراد یھتم الذي
 انفعالیة ومشكالت االضطرابات یستخدم العالجي  اإلرشادو جدید سلوكي بتدعیم

 المعاشیة أعمالھم وفي الناس مع الیومیة حیاتھم یمارسون أسویاء ألفراد وجدانیة
  )٨٥ص ـ٨٤ص ، ٢٠٠٨ ، الھاشمي(
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  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

 واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز التي النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 حل في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھ نموه بمرحلة وتبصیره ومیولھ

 لدیھ االیجابیة الجوانب وتقویم سلوكھ رعایة على والعمل تعترضھ التي المشكالت
ً  أكثر یجعلھ بما االتجاھات وتنمیة ھاوتعزیز  من قدرات من یمتلك بما ذاتھ مع توافقا
 ص ، ٢٠٠٩ ، أسعد أبو( السوي السلیم النمو لتحقیق لدیھ ایجابي سلوك بناء تحقیق

٧٢.(  
  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٦

 والتي المباشرة النفسیة الرعایة خالل من وذلك للفرد النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 التي النمو لمرحلة وتبصیره ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تتركز

 عباس( مشكالتھ حل على التغلب في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا بھا یمر
  )٤٤،ص٢٠٠٩، ومحمد

  

  Educational Counseling التربوي الرشاد ـ ب

  

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 قدراتھ واكتشاف المدرسیة مشكالتھ على والتغلب التكیف على الفرد مساعدة عملیة
ً بعید وتلقائي عفوي بشكل الطالب لیعمل والنفسیة االجتماعیةو العقلیة وقابلیاتھ وطاقاتھ  ا

  )١٦٣ص ،١٩٧١ ، ماماإل( والقلق الخوف عن

  

  )Heller ،1978( تعریف ـ٢

 األھداف تحقیق بشأن القرار واتخاذ المناسب للتوجھ وللطالب للتالمیذ المقدمة المساعدة
  )p2 ، 1978، Heller(  لیھاإ یطمحون التي المدرسیة التعلیمیة
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  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٣

 وأھدافھ ومیولھ قدراتھ مع مءتتال التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة عملیة
 اكتشاف في تساعده التي الدراسیة والمواد المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن

 في النجاح في ومساعدتھ الحاضر التعلیمي المستوى بعد ما في التربویة اإلمكانات
 توافقھ یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في والمساعدة التربوي برنامجھ
  )٣٧٧ص ، ١٩٨٠ ، زھران.( عامة بصفة التربوي

  

  )Higgins، 1982( تعریف ـ٤

 الخبرة فئة إلى ینتمي أنھ شخصین بین التفاعل عملیات یتضمن الذي التعلیم من نوع
 عن والتبصر للطالب المعلومات إعطاء یتضمن وقد التعلیم حداثإ إلى تھدف التي

 األخرى اللفظیة النشاطات من یعلم ما وكل موضوعات ◌ِ  وتوضیح وأراءَ  ◌ٍ  أحكام
).Higgins, 1982, p 162(  

  

  )١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

 التعلیم نظام كان ذاإ( المناسب المنھج نوع اختیار في الطالب أو التلمیذ مساعدة عملیة
 یتفق بما الدراسة ھذه أو المنھج ھذا مع والتكیف لھ  مالءمةال الدراسة أو)  بذلك یسمح

 السعادة لھ یضمن بما خاللھا تعترضھ التي الصعوبات وتجاوز وقدراتھ میولھ مع
  ) ٢٤ص ، ١٩٩٣ ، حمود.(  والمنفعة للمجتمع والفائدة

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 رغباتھ مع تتالءم التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة
 باالستمرار النجاح وتحقیق للتخصص المناسب االختیار وقدراتھ واستعداداتھ ومیولھ

 األسالیب وتوفیر الصعاب وتذلیل مشكالت من یعترضھ ما وحل الدراسة في
 ثم ومن الدراسیة واتجاھاتھم عاداتھم تحسین في المتعلمین لمساعدة الموضوعیة

  ) ٦١ص ، ١٩٩٨، محمود.( جید بشكل المتاحة إمكاناتھم وتحقیق  استعداداتھم  توظیف
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  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

 عن وذلك للمدرسة أدائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة إلى یھدف
 ، الدراسیة المقررات في رسوب على التغلب.  التالیة یة اإلرشاد األنشطة طریق

 بكیفیة التعریفو ، الدراسة على القدرة تطویرو ، للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویرو
 أبو.( تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریفو ، الدراسة لبرامج التخطیط

  )٣٢٦ص ، ٢٠٠٢ ، عیطة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٨

 والفرص ناحیة من واستعدادات قدرات من الطالب بین بالتوفیق تھتم التي العملیة تلك
  )١١٢ص ،٢٠٠٤ ، حسین.( أخرى ناحیة من المختلفة التعلیمیة

  

  ) ٢٠٠٧ ، الھادي عبد( تعریف ـ٩

 ومیولھ قدراتھ مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة إلى تھدف عملیة
 برنامجھ في النجاح في تساعده التي المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن وأھدافھ
 یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في الفرد مساعدة وكذلك التربوي

  )١٣٣ص ،٢٠٠٧ ، الھادي عبد( عامة بصفة التربوي توافقھ

  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

 إمكاناتھ مع تتناسب التي والتعلیمیة التربویة وبرامجھ خططھ رسم في الفرد مساعدة
 المشكالت مع والتعامل ھاوتحدید وطموحاتھ وأھدافھ واھتماماتھ وقدراتھ واستعداداتھ

 یسعى بحیث وصعوباتھ التعلم وبطء الدراسي التأخر مثل تعترضھ قد التي الدراسیة
 للطالب الجیدة التربویة والرعایة المناسبة یة اإلرشاد الخدمات تقدیم إلى المرشد

  )٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس.(
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١٥٦
  

  )٢٠٠٩ ، أسعد أبو( تعریف ـ١١

 الطلبة إلى وعالجیة ونمائیة وقائیة برامج عبر الخدمات تقدیم تتضمن عملیة
 على والتغلب فیھا واالستمرار بھا وااللتحاق المناسبة الدراسة اختیار في لمساعداتھم
  )٧٠،ص٢٠٠٩، أسعد أبو.(والنجاح التكیف تحقیق بھدف تعترضھم التي المشكالت

  

   Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  )١٩٥٩ ، ھنا(  تعریف ـ١

 یھتم وھو فیھا ویتقدم بھا ویلتحق نفسھ ویعد لھ المھنة اختیار في الفرد مساعدة عملیة
ً  لھم یكفل بما ومھنتھم مستقبلھم وتقریر اختیار على األفراد بمساعدة أوالً  ً   تكیفا  مھنیا

 ً  ھنا. ( المھنة توافق وسوء عدادواإل باالختیار المتعلقة بالمشكالت ویھتم.  مرضیا
  )٤٨ـ٤٧ص ،١٩٥٩،

  

  )١٩٦٨ ، خلیل( تعریف ـ٢

 وممیزاتھا قدرتھ فھم في والمساعدة والمھن الوظائف بعالم التعرف في الفرد مساعدة
 العمل ومتطلبات والعمالة العمل وظروف العاملة والقوى باألجور وتعریفھ وقصورھا
  )٦ص ،١٩٦٨ خلیل،.( والمتابعة واإلدارة والتنظیم والتدریب

  

  ) Hill ،1969(  تعریف ـ٣

 ومطامحھ ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة
 فیھ والترقي والتقدم العمل في والدخول والتأھیل عدادواإل وجنسھ االجتماعیة وظروفھ
  )Hill, 1969, p275.(المھني التوافق من ممكن مستوى وتحقیق فیھ وتحقیق
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  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٤

 التي المھنة ومتطلبات المختلفة قدراتھ مةءمال مدى تعرف في الفرد مساعدة عملیة
 التي والوظائف المھن بین المفاضلة وكیفیة العمل سوق عن معلومات وتقدیم یرغبھا
  )٢٦٦ص ،٢٠٠٢ ، عیطة أبو.( بقدراتھ تتعلق

  

  )٢٠٠٧ الھادي، عبد( تعریف ـ٥

 ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 االھتمام محور ویكون فیھا ىویرق لھا فیؤھلھ وجنسھ االجتماعیة وظروف ومطامحھ

 الذي الموفق باالختیار مستقبلھ بنفسھ یقرر أن في ومساعدتھ نفسھ الفرد ھو العملیة بھذه
ً  تكیفھ إلى یؤدي ً  مھنیا ً  تكیفا   )١٣٥ص ،٢٠٠٧، الھادي عبد.( سلمیا

  

  )٢٠٠٩ أسعد أبو( تعریف  ـ٦

 المحیط في تؤثر التي المختلفة المھنیة والبیئات المھن عالم تعرف في الفرد مساعدة
 علیھا تدریبالو تتطلبھا التي المھارات تعلیم من المھن ھذه ومتطلبات فیھ یعیش الذي

 ، ٢٠٠٩ أسعد، أبو.(  عمل وعوائد وتقاعد ترقٍّ  من فیھا فرةاالمتو الفرص وجمیع
  )٧٤ص

  

  )٢٠٠٩ ومحمد، عباس( تعریف ـ٧

 واستعداداتھ طاقاتھ مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في الفرد مساعدة عملیة 
 ، ومحمد عباس.( وواقعیة سلیمة أھداف لتحقیق ورغباتھ بطموحاتھ وموازنتھا وقدراتھ
  )٤٥ص ، ٢٠٠٩

  Marriage Counseling الزواجي  اإلرشاد ـ د

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ١

 والدخول الزوجیة للحیاة واالستعداد الزوجة أو الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 مشكالت من یطرأ قد ما وحل لزواجيا التوافق وتحقیق والسعادة واالستقرار فیھا

  )٣٩٠،ص١٩٨٠ ، زھران.(  وبعده وأثناءه الزواج قبل ةزواجی
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١٥٨
  

  )١٩٨٨ ، المعروف(  ـتعریف ٢

 عن الالزمة بالمعلومات واإلمداد والخطوبة الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 من یطرأ ما حل في والمساعدة السعیدة الحیاة وتحقیق واألسریة الزوجیة الحیاة

  )٤٤ص ،١٩٨٨ ، المعروف.(  الزواج أثناء المشكالت

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من والزوج تتالءم التي للزوجة السلیم االختیار في األفراد مساعدة
.( للزوجین السعادة تحقیق على والعمل الزوجیة مشكالت وحل.  والعمریة االجتماعیةو

  )١٨٧،ص ١٩٨٩ ، الحیاني

  

  )١٩٩٨ مرسي(  تعریف ـ٤

 المتبادل كالنشوز(  بینھما الشقاق عالج على الزوجین مساعدة في حدیث أسلوب
  )٧٧ص ،١٩٩٨ ، مرسي) ( والصراع الشریف غیر والتنافس

  

  ) ٢٠٠٤ حسین(  تعریف ـ٥

 لھا الحلول أنسب یجادإو  الزواجیة المشكالت على التغلب إلى یھدف الذي  اإلرشاد
 حسین( الزوجین بین والوجدان الفكر في والتواصل السویة العالقات تدعیم من یتم وھذا

  )١٤٧ص ، ٢٠٠٤ ،

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي(  تعریف ـ٦

 الزوجیة الحیاة على الناضج الشباب تشجیع على العمل في تقدم التي الخدمات مجموعة
 المنوطة الواجبات على والزوجة الزوج من كل وتبصیر االختیار حسن على والمساعدة

  )٨٧ـص٨٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.( بھم
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  Family Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  )١٩٨٠ ، خلیل( تعریف ـ١

 طبیة عالقات وتحقیق وسعیدة ھادئة أفضل حیاة نحو الزوجة أو الزوج توجیھ عملیة
 األسرة سعادة لضمان األسریة المشكالت وحل األبناء بین ثم واألبناء باءاآل بین

  )٢٤ص ، ١٩٨٠ ، خلیل( والمجتمع

  

  )١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

ً  لجماعة األسرة أفراد مع یتم النفسي  اإلرشاد أشكال من شكل نھإ  على التركیز من بدال
 بأكملھا باألسرة ترتبط أنھا على المشكالت إلى ینظر حیث وحده المریض أو العمیل

  )١٩٨٧ ، األشول( األسریة الوحدة مضمون في یعالج ثم ومن

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  في السائدة االجتماعیةو النفسیة بالحالة للوصول جمیعا
  )١٨٥،ص١٩٨٩، الحیاني( سعیدة أسرة یولد مما ومتفاعلة متزنة أسرة محیط

  

  )١٩٩٣ وآخرون القادر عبد( تعریف ـ٤

 األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق یستھدف منظم مھني أسلوب
 بین وایجابي صحي تفاعل قیام بتشجیع وبذلك سویة غیر ةبصور القائمة العالقات تلك

 في األسرة أفراد جمیع یتعایش بحیث ذلك إلى تؤدي التي الفرص وتوفیر األسرة أفراد
  )١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد.(  ووئام سالم

  

  )Corsini , 1994 كورسیني(  تعریف ـ٥

 األسریة المشكالت أن اساس على األسرة نسق داخل العالقات تحسین تستھدف عملیة
(  األسرة في معین بفرد خاصة ولیست مخطئة أسریة تفاعالت نتیجة الإ ھي ما

Corsini , 1994 , p225(  
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١٦٠
  

  )٢٠٠٢ ، والحجاج األحرش(  تعریف ـ٦

 ومسؤولیاتھم األسریة الحیاة فھم في جماعات أو فرادى األسرة أفراد مساعدة عملیة
 أصول تعلم بنشر وذلك األسریة المشكالت وحل األسري والتوافق االستقرار لتحقیق
 تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة وأصول السلیمة األسریة الحیاة

 والحجاج األحرش.(  ھاوعالج األسریة األضطرابات حل في والمساعدة نموھم ورعایة
  )١٢١ص ،٢٠٠٤ ،

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٧

 األسرة أداء في خلل حدوث إلى تؤدي التي األسریة المشكالت مواجھة تستھدف عملیة
 تغیر خالل من ذلك ویتم وجھ أكمل على وظائفھا أداء من األسرة تتمكن حتى ووظائفھا

 أعضاء بین السائدة التواصل قنوات وتدعیم المضطربة األسریة العالقات نسق في
  )١٣١ص ،٢٠٠٤ ،  حسین(  ككل األسرة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٨

 بالمعلومات األسرة أعضاء وبقیة الوالدین بإمداد النفسي المرشد بھا یقوم عملیة
 حسین.( األسرة تواجھ التي المشكالت على التغلب في تساعدھم التي والخبرات

  )١٣١ص ،٢٠٠٤،

  

 )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  وما العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة أو فرادى جمیعا
  ) ٩٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.(  متبادلة وواجبات حقوق من بھا یتصل

  Social Counseling جتماعياال  اإلرشاد -و

  )١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١

 النشاطات طریق عن البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة عملیة
 الواقع مع التوافقو،  الفراغ وقت من المثلى فادةاإل اسلوب فھم:  تیةاآل یة اإلرشاد
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،   اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویرو،  بالفرد المحیط المحلي

 اختیار كیفیة عن بمعلمات األفراد تزویدو،  األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھمو
  ) ٣٢٦ص ،١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب

  

  )٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

 العملیة المھارات خاللھ من یكتسب الذي المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة
 على األفراد تعوید خالل من االجتماعیة التنشئة الى یھدف كما  اآلخرین مع للتعامل

 المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم في والمتمثلة یجابیةاال االجتماعیة االتجاھات
 الجماعي العمل على تحث التي المناسبة األسالیب بأستخدام الفرد فیھ یعیش الذي

  ) ٧١ص ،٢٠٠٩ ، اسعد ابو.(  التعاون روح وبث الشریف والتنافس

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریق -٣

 في ومساعدتھ بالمجتمع وعالقتھ للفرد السلیمة االجتماعیة والتنشئة بالنمو یھتم الذي ھو
.(  االجتماعیة والبیئة والمدرسة األسرة في  اآلخرین ومع نفسھ مع التوافق تحقیق
  ) ٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس
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  التصنیف منھا اشتق التي یة اإلرشاد المجاالت تعریفات تحلیل

 Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد أـ

  ).١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . نفسھ فھم في الفرد مساعدة ـ

  .  اآلخرین فھم في الفرد مساعدة -

  . والنضج ةیالكفا في الزیادة ـ

  . والشخصیة االجتماعیة المھارات في الزیادة ـ

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

  .ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد مساعدة ـ

  . والسلوكیة واالنفعالیة الشخصیة المشكالت فھم ـ

  . الشخصیة المشكالت حل -

  . النفسیة والصحة التوافق تحقیق ـ

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٣

  . عاطفیة او انفعالیة اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة -

  . الذات فھم على القدرة تنمیة -

  . بالنقص الشعور على التغلب كیفیة ـ

  .الروحیة الخلقیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ـ

  .متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ ـ

  . والكآبة بالیأس الشعور من التخلص ـ
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  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٤

  . والمتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء األفراد مساعدة -

  . سلوكي تربوي تدعیم ـ

  . الیومیة حیاتھم یمارسون اسویاء الفراد وجدانیة انفعالیة مشكالت حل -

  

  ) .٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

   ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز نفسیة مساعدة تقدیم -

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر -

  . المشكالت حل -

  . السلوك رعایة على العمل -

  . ھاوتعزیز االیجابیة الجوانب تقویم ـ

  . قدرات من یمتلك بما االتجاھات تنمیة ـ

  . السوي السلیم النمو تحقیق -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٦

  . المباشرة النفسیة والرعایة للفرد النفسیة المساعدة تقدیم -

  . ومیولھ الفرد شخصیة فھم ـ

  .واستعداداتھ قدراتھ فھم ـ

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر ـ

  . المشكالت حل ـ
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  Educational _ Counseling التربوي  اإلرشاد ـ ب

  ) .١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . المدرسیة المشكالت على والتغلب التكیف في الفرد مساعدة -

  .  والطاقات القدرات اكتشاف ـ

  . والنفسیة االجتماعیةو العقلیة القابلیات اكتشاف ـ

  . قلق أو خوف دون من وتلقائي عفوي بشكل العمل ـ

  

  ) .Heller .1978( تعریف ـ٢

  . وللطالب للتالمیذ مقدمة مساعدة -

  . الیھا یطمحون التي التعلیمیة األھداف تحقیق في المناسب القرار اتخاذ ـ

  

  ) .١٩٨٠ ، زھران( تعریف ـ٣

  . واألھداف والمیول القدرات مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة والمناھج الدراسة نوع اختیار -

  . التربویة اإلمكانات اكتشاف ـ

  . التربویة البرامج في النجاح ـ

  . التربویة المشكالت تشخیص ـ

  . التربویة المشكالت عالج ـ

  . التربوي التوافق تحقیق ـ

  

  ) . Higgins , 1982( تعریف ـ٤

  . شخصین بین التفاعل یتضمن التعلیم من نوع -
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  . للطالب معلومات إعطاء ـ

  .موضوعات وتوضیح وآراء أحكام عن التبصر ـ

  . اللفظیة النشاطات تعلیم -

  

  ).١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

  . المناسب المنھج نوع اختیار على الطالب او التلمیذ مساعدة عملیة -

  . والقدرات المیول مع مءتتال التي المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -

  . التربویة الصعوبات تجاوز -

  . للمجتمع والمنفعة للفرد السعادة تحقیق ـ

  

  ) .١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 مع مءتتال التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة -
  . والقدرات المیول

  . للتخصص المناسب ختیاراال -

  . الدراسھ في ستمرارباال النجاح تحقیق-

  .   الصعاب وتذلیل المشكالت حل -

  .الدراسیة  واالتجاھات العادات تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ـ

  . جید بشكل مكاناتاإل وتحقیق ستعداداتاال توظیف -

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

  . المدرسي ادائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة -

  . الدراسیة المقررات في الرسوب على التغلب ـ

  . للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویر ـ
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  . واالستیعاب الدراسة على القدرة تطویر ـ

  . الدراسة لبرامج التخطیط بكیفیة التعریف -

  . الدراسة أسالیب بأفضل التعریف ـ

  . تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریف ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  . المختلفة التعلیمیة والفرص الطالب قدرات بین التوفیق ـ

  

  ) .٢٠٠٧، الھادي عبد( تعریف ـ٩

  . والمیول القدرات مع   تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة الدراسة نوع اختیار ـ

  . المناسبة الدراسیة المناھج اختیار ـ

  . ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في المساعدة -

  . عامة بصفة التربوي التوافق تحقیق -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

  . ھاوتحدید والتعلیمیة التربویة والبرامج الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . التعلم وبطء الدراسي التاخر مثل الدراسیة المشكالت مع التعامل -

  . للطالب الجیدة التربویة الرعایة ـ

  

  ) .٢٠٠٩سعد،ا أبو( تعریف ـ١١

  . للطلبة وعالجیة إنمائیة وقائیة خدمة ـ

  . بھا لتحاقواال المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -



 المالحق

  

١٦٧
  . التربویة المشكالت على التغلب -

  . والنجاح التكیف تحقیق -

  

  Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  ) .١٩٥٩ ھنا،(  تعریف ـ١

  .المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . فیھا والتقدم بالمھنة لتحاقاال -

  .هوتقریر المھني مستقبلھ اختیار في الفرد مساعدة -

  .المھنیة المشكالت تشخیص ـ

  .المھني التكیف تحقیق -

  

  ) .١٩٦٨، خلیل( تعریف ـ٢

  . والمھن الوظائف بعالم المعرفة ـ

  . وقصورھا وممیزاتھا القدرات فھم في المساعدة -

  . العاملة والقوى باألجور التعریف ـ

  . العمل بظروف التعریف -

  . العمل بمتطلبات التعریف ـ

  .واإلدارة والتنظیم التدریب بطرائق التعریف ـ

  

  ).Hill ,1969( تعریف ـ٣

  . والمیول القدرات مع  مالءمةال المھنة اختیار -

  .االجتماعیة الظروف مع  مالءمةال المھنة اختیار -
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  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  .للمھنة والتأھیل عداداإل ـ

  . فیھ والتقدم العمل في الدخول -

  . العمل في التوافق تحقیق ـ

  

  ).٢٠٠٢ عیطة، أبو(  تعریف ـ٤

  . المھنة ومتطلبات قدراتھ  مالءمة بمدى التعرف في الفرد مساعدة -

  . العمل سوق عن المعلومات تقدیم -

  .الفرد بقدرات تتعلق التي والوظائف المھن بین المفاضلة كیفیة ـ

  

  ) . ٢٠٠٧ ، الھادي عبد(  تعریف ـ٥

  . ومیولھ قدراتھ مع   تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . االجتماعیة الظروف مع تتالءم التي المھنة اختیار -

  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  . المھني للمستقبل المناسب القرار اتخاذ ـ

  . المھني التوافق تحقیق -

  

  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٦

  . المختلفة المھنیة والبیئات المھن عالم على التعرف ـ

  . وتدریب تعلیم من المھن متطلبات معرفة -

  . فرةاالمتو العمل وفرص المھارات معرفة ـ
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  ) .٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٧

   ستعداداتواال القدرات مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في الفرد مساعدة -

  .بواقعیة والطموحات األھداف تحقیق ـ

  

  Marriage  Counseling:  لزواجيا  اإلرشاد ـ د

  ).١٩٨٠، زھران(  تعریف ـ١

  المناسبة والزوجة الزوج اختیار  في المساعدة ـ

  .ستقرارواال بھا والدخول الزوجیة للحیاة االستعداد ـ

  .وبعده وأثناءه الزواج قبل المشكالت حل ـ

  . الزواجي التوافق تحقیق ـ

  

  ) .١٩٨٨ ، المعروف(  تعریف ـ٢

  . والخطوبة الزوج اختیار  في المساعدة -

  .واألسریة الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ـ

  . السعیدة الحیاة تحقیق -

  . الزواج اثناء مشكالت من یطرأ ما حل في المساعدة -

  

  ) .١٩٨٩ ، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من تتالءم التي للزوجة السلیم ختیاراال على األفراد مساعدة -
  . والعمریة االجتماعیةو

  . الزواجیة المشكالت حل -

  . الزوجیة السعادة تحقیق ـ
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  ) .١٩٩٨ ، مرسي(  تعریف ـ٤

  . بینھما الشقاق عالج في الزوجین مساعدة -

  . المتبادل النشوز عالج ـ

  . الشریف غیر التنافس عالج ـ

  . الصراع عالج ـ

  

  ) . ٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٥

  . الزوجیة المشكالت على التغلب في األفراد مساعدة -

  . المناسبة الحلول ایجاد -

  . السویة العالقات تدعیم ـ

  . الزوجین بین الوجداني الفكر في التواصل ـ

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي( تعریف ـ٦

   الزواج على الناضج الشباب تشجیع ـ

  . بھم المنوطة بالواجبات والزوجة الزوج تبصیر ـ

  

     Family  Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  

  ) .١٩٨٠ ، خلیل(  تعریف ـ١

  . ھادئة افضل حیاة نحو الزوجة او الزوج توجیھ عملیة -

  . واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةإ ـ

  .األبناء بین طیبة عالقات قامةإ -
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  . ةاألسری المشكالت حل -

  . والمجتمع لالسرة السعادة تحقیق -

  

  ) .١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

  . األسرة افراد مع یتم النفسي  اإلرشاد اشكال من شكل -

  . بأكملھا باألسرة ترتبط انھا على المشكلة الى النظر-

  .األسریة الوحدة مضمون في العالج ـ

  

  ).١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

  . جمیعا األسرة افراد مساعدة عملیة -

  . األسرة لمحیط االجتماعیةو النفسیة الحالة في االتزان ـ

  . سعیدة أسرة تولید ـ

  

  ).١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد(  تعریف ـ٤

  . ةسویال غیر األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق ـ

  . األسرة أفراد بین وایجابي صحي جو خلق ـ

  . األسرة أفراد بین ووئام بسالم التعایش ـ

  

  ) .١٩٩٤ ، سیني كور(  تعریف ـ٥

  .  األسرة نسق داخل العالقات في التحسین ـ

  . مخطئة ةاسری تفاعالت نتیجة ةاألسری المشكالت عدّ  -
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  ).٢٠٠٢ ، والحجاج  األحرش(  تعریف ـ٦

  . ومسؤولیاتھا األسریة الحیاة فھم في األسرة افراد مساعدة -

  . األسري والتوافق االستقرار تحقیق ـ

  . األسریة المشكالت حل ـ

  . السلیمة األسریة الحیاة أصول تعلم ـ

  . تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة بعملیة الوعي ـ

  

  ) .٢٠٠٤، حسین(  تعریف ـ٧

  . األسریة المشكالت مواجھة -
  . وجھ اكمل على وظائفھا اداء من األسرة تمكین -

  . المضطربة األسریة العالقات نسق في التغیر -

  . ككل األسرة اعضاء بین السائدة التواصل قنوات تدعیم ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  .  األسرة ألعضاء معلومات إعطاء ـ

  . المشكالت على لتغلبا في األسرة اعضاء تساعد التي الخبرات إعطاء ـ

  

  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

  . العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة او فرادى جمیعا األسرة افراد مساعدة -

  .المتبادلة األسریة والواجبات الحقوق معرفة ـ
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    Social  Counseling جتماعياال  اإلرشاد ـ ھـ

  ) .١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١ 

  . البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة -

  . الفراغ لوقت المثلى األفادة اسلوب فھم -

  . بالفرد المحیط المحلي الواقع مع التوافق -

  .  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویر -

  . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم -

  . األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بمعلومات األفراد تزوید -

  

  ) .٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

  . لھ المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة -

  .  اآلخرین مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب -

  . االجتماعیة التنشئة عملیة تأكید -

  . یجابیةاإل االجتماعیة تجاھاتاال على التعوید -

  . المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریف -٣

  . السلیمة االجتماعیة التنشئة وعملیة بالنمو ھتماماال -

  . االجتماعیة البیئة في التوافق تحقیق -
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  )٣( ملحق

  األولى بصیغتھ ياإلرشاد التصنیف

   المستنصریة الجامعة

   دكتوراه/  العلیا الدراسات/  التربیة كلیة

  التربوي والتوجیھ النفسي  اإلرشاد قسم

  

  النفس وعلم التربیة في الخبراء آراء ستبانةا

  المحترم.............................................  الفاضل األستاذ

 دراسة )( علي ماماإل فكر في  اإلرشاد(  بعنوان دراسة جراءا الباحثة تروم

 خاص تصنیف وجود من بد ال البحث أھداف تحقیق ولغرض)  البالغة لنھج تحلیلیة
  . البالغة نھج كتاب محتوى تحلیل وفقھ یتم لإلرشاد

 ً  من نرجو تخصصكم مجال في علمیتین ودرایة خبرة من بھ تتمتعون لما ونظرا
 التي المجاالت وفق على تصنیف من جراءهإ تم ما على االطالع الكریم شخصكم

 العلمیة األدبیات من أخذت التي النفسي اإلرشاد تعریفات في تكرارھا مدى من اشتقت
 دقة في السدیدة العلمیة ظاتكمووملح نظركم وجھات بیان شاكرین سیادتكم من نرجو

  . مالءمتھ و للفقرة ي اإلرشاد المجال

  

  . واالمتنان الشكر وافر مع

 الباحثة علیھا اعتمدت التي وتحلیالتھا التعریفات مجموعة طیا نرفق.  الفاضل األستاذ
  .منھا وتصنیفھا مجاالتھا اشتقاق في

  

                                                                       الدكتوراه طالبة                    الثاني المشرف                  األول مشرفال      

                                 خلف جبر نھایة                 نایف عوید طالب.د.م.أ          محمود كاظم محمود. د.أ
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  ي اإلرشاد التصنیف

 االتالمج الفقرات ت
 یة اإلرشاد

 غیر موافق
 موافق

  الملحوظات
 

 اآلخرین وفھم نفسي فھم في الفرد مساعدة ١
 . 

  اإلرشاد
 الشخصي

    
 

 االجتماعیة المھارات اكتساب في الزیادة ٢
 .الذاتیة والكفایة والشخصیة

  اإلرشاد
 الشخصي

    
 

 الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر  ٣
 .متطلباتھا ومعرفة

  اإلرشاد
 الشخصي

   

 في االیجابیة السلوكیة الجوانب تقویم ٤
 . ھاوتعزیز الشخصیة

  اإلرشاد
 الشخصي

   

 واالنفعالیة الشخصیة المشكالت تحدید ٥
  والسلوكیة

  اإلرشاد
  الشخصي

   

 والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ٦
 الیأس من والتخلص الروحیة الخلقیة

 .بالنقص والشعور

  اإلرشاد
 الشخصي

   

  اإلرشاد .االیجابیة االتجاھات تنمیة ٧
 الشخصي

   

 التوافق وتحقیق الشخصیة المشكالت حل ٨
 .الشخصي

  اإلرشاد
 الشخصي

   

 والطاقات والقابلیات القدرات اكتشاف ٩
 المحیط في والنفسیة االجتماعیةو العقلیة

 الخطط ورسم للطالب)  التعلیمي( التربوي
 .معھا تتالءم التي

  اإلرشاد
  التربوي

 

   

 وتلقائي عفوي بشكل الطالب یدرس أن ١٠
 الذاتیة الدافعیة وتطویر قلق أو خوف بدون

 . االستیعاب على والقدرة للدراسة

  اإلرشاد
  التربوي

 

   

 عن والتبصر للطالب المعلومات إعطاء ١١
 في ومساعدتھ موضوعات وتوضیح أحكام
 . المناسبة الدراسة نوع اختیار

  اإلرشاد
  التربوي

 

   

 تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ١٢
 ومساعدة الدراسیة واالتجاھات العادات
 لتحقیق المناسب القرار اتخاذ في الطالب
 . التعلیمیة أھدافھ

  اإلرشاد
   التربوي
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  اإلرشاد .التربویة المشكالت تشخیص ١٣

 التربوي
   

 التوافق وتحقیق التربویة المشكالت حل ١٤
 .التربوي

  اإلرشاد
 التربوي

   

 المھنیة البیئات(  المھن عالم على التعرف ١٥
 .المتاحة والوظائف) 

  اإلرشاد
  المھني

   

 العاملة والقوى باألجور التعریف ١٦
 العمل یتطلبھا التي والقدرات والمھارات

 .واإلدارة التنظیم وطرائق

  اإلرشاد
 المھني

   

 تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة ١٧
 االجتماعیة والظروف والمیول القدرات مع

 .والجنس

  اإلرشاد
 المھني

   

 والطموحات األھداف تحقیق في المساعدة ١٨
 المناسب القرار اتخاذ على والقدرة بواقعیة

 .المھني للمستقبل

  اإلرشاد
 المھني

   

  اإلرشاد . المھنیة المشكالت تشخیص ١٩
  المھني

   

 التوافق وتحقیق المھنیة المشكالت حل ٢٠
 .المھني

  اإلرشاد
 المھني

   

 والزوجة الزوج اختیار في المساعدة ٢١
 . المناسبة

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ٢٢
 والزوجة الزوج من كل وتبصیر الزوجیة

 . بھم المنوطة بالواجبات

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 الزواج على الناضج الشباب تشجیع ٢٣
 . الزوجیة للحیاة واالستعداد

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 بین الوجداني الفكر في التواصل تدعیم ٢٤
 . الزوجین

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 كالنشوز( الزواجیة المشكالت تشخیص ٢٥
 الشریف غیر والتنافس المتبادل

 ).والصراع

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 هوبعد هوأثناء الزواج قبل المشكالت حل ٢٦
 والتوافق الزوجیة السعادة وتحقیق

 . الزواجي

  اإلرشاد
  الزواجي

   

 األسریة الحیاة فھم في المساعدة ٢٧
 والواجبات الحقوق ومعرفة ومسؤولیاتھا

 .األسریة

  اإلرشاد
 األسري
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١٧٧
  لألوالد االجتماعیة التنشئة بعملیة الوعي  ٢٨

 .تربیتھم ووسائل
  اإلرشاد
 السري

   

 واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةإ ٢٩
 أعضاء بین السائدة التواصل قنوات وتدعیم
 .ككل األسرة

  اإلرشاد
 األسري

   

 الالزمة والخبرات المعلومات إعطاء ٣٠
 .لألسرة

  اإلرشاد
 األسري

   

 داخل الفاعلة والتغیرات التعدیالت حداثإ ٣١
 . اآلسرة نسق

  اإلرشاد
 األسري

   

 األسرة أفراد بین ایجابي صحي جو خلق ٣٢
 .ووئام بسالم والتعایش

  اإلرشاد
 األسري

   

  اإلرشاد .األسریة المشكالت تشخیص ٣٣
 األسري

   

 االستقرار وتحقیق األسریة المشكالت حل ٣٤
 .األسري والتوافق

  اإلرشاد
 األسري

   

 عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة ٣٥
 . البیئة مع التوافق

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . الفراغ وقت من المثلى االفادة اسلوب فھم ٣٦
 األجتماعي

   

 مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة ٣٧
 .  اآلخرین

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم ٣٨
 األجتماعي

   

 اختیار كیفیة عن بالمعلومات التزوید ٣٩
 . االجتماعیة الحیاة اسلوب

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . المناسب المحیط ایجاد في المساعدة ٤٠
 األجتماعي

   

 مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب ٤١
 .  اآلخرین

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

 االجتماعیة االتجاھات عن التعوید  ٤٢
 . األیجابیة

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . البیئي التوافق تحقیق ٤٣
 األجتماعي
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١٧٨
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١٧٩

  األدبیات بعض في وردت كما لإلرشاد الوافیة التعریفات بعض

  

  )GOOD ،1945 .  جود( تعریف -١

 الشخصیة بالمشكالت یتعلق ما في شخصي فردي أساس على القائمة المعاونة تلك
 عن ویبحث المشكالت بھذه المتعلقة الحقائق جمیع فیھا تدرس التي والمھنیة والتعلیمیة

.  والمجتمع المدرسة إمكانیات من وباالستفادة المتخصصین بمساعدة وذلك لھا حلول
  )١٤ص،  ١٩٩٠،  الشناوي(

  

      TAYLOR  , 1971 )                             تایلر ( تعریف -٢

 المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ عدادهإو حاضره فھم في الفرد مساعدة عملیة
 حیاة لتحقیق والمھني والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ وللمجتمع لھ

  )١٨ص، ١٩٩٨،  الداھري. ( سعیدة

  

  ) ١٩٧٨ , غزالة أبو(  تعریف -٣

 بین تنشأ التي التفاعلیة العالقة وھو وخدماتھ التوجیھ عملیات في الرئیسة العملیة
  اإلرشاد ویتخذ منھا بعض أو التوجیھ أھداف تحقیق بقصد والمسترشد التربوي المرشد
ً مباشر یكون فقد مختلفة أسالیب ً  مباشر غیر أو ا ً  أو فردیا  على  اإلرشاد ویعتمد جماعیا
ً   اإلرشاد یكون وقد االختبارات وإجراء المناقشة أو كالمالحظة متعددة وسائل  أو مھنیا
 ً   )  ١٣٣ص،  ١٩٧٨،  غزالة ابو. (   ذلك وغیر النفسیة المشكالت كل أو تربویا

  

  ) ١٩٨٠،  زھران(  تعریف -4

 خبراتھ ویعرف شخصیتھ ویدرس ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تستھدف ةبناء عملیة
 وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ وینمي مشكالتھ ویحدد

ً  والتوافق النفسیة الصحة وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي وتدریبھ ً  شخصیا  وتربویا
 ً ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١١ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا
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١٨٠
  

  ) ١٩٨٠ , زھران(  تعریف -٥

 نفسھ یعرف لكي ھوتشجیع الفرد مساعدة تستھدف ومخططة ةبناء مستمرة واعیة عملیة
ً  شخصیتھ ویدرس ذاتھ ویفھم ً  جسمیا ً  وعقلیا ً  واجتماعیا  ویحدد خبراتھ ویفھم وانفعالیا

 ذاتھ تحقیق لھ تكفل ھاوتحقیق واضحة أھداف تحدید إلى یصل لكي وحاجاتھ مشكالتھ
ً  والتوافق المجتمع في  اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة وتحقیق  شخصیا
 ً ً  وتربویا ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١٠ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا

  

  ) SUPER 1981 , سوبر(  تعریف -٦

 في ومساعدتھم ھموإصالح تھموتوعی تھموھدای األفراد ترشید ھدفھا مھنیة فنیة عملیة
 حتى والزواجي واألسري والتربوي والمھني الشخصي توافقھم وتحقیق سلوكھم تحسین
  ) , P320  1981 SUPER ,( . الحیاة في والسعادة ةیوالكفا بالجدارة یشعر

  

  ) ١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

 السلوك دراسة مبادئ فقو على ي اإلرشاد النفس علم في المتخصصون یقدمھا خدمات
 الجانب لتأكید خدماتھم ویقدمون. المختلفة نموه مراحل خالل ھاوأسالیب اإلنساني
 الى ویھدف المسترشد لدى التوافق تحقیق في واستغاللھ المسترشد بشخصیة االیجابي
 واكتساب الحیاة مع والتوافق النمو مطالب تحقیق في تساعد جدیدة مھارات اكتساب
 المختلفة العمریة المراحل في فراداأل لجمیع  اإلرشاد ویقدم القرار اتخاذ على القدرة
  ) ٤ص،  ٢٠٠٠ ، االحرش) . (العملو،  المدرسةو،  األسرة( المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ١٩٨٤،  عمر(  تعریف -٨

 لمشكلتھ الكلیة الجوانب على فللتعرّ  نفسھ یفھم أن في الفرد تساعد تعلیمیة عملیة
 مما مجردة بموضوعیة مشكالتھ وحل بنفسھ قراراتھ اتخاذ من یتمكن حتى الشخصیة

 خالل من ذلك ویتم والمھني والتربوي االجتماعي وتطوره الشخصي نموه في ھمایس
 تحقیق نحو یة اإلرشاد العملیة دفع إلى یتولى الذي المرشد وبین بینھ إنسانیة عالقة
  ) ٤٠ص،  ١٩٨٤،  عمر(  . المھنیة بخبراتھ منھا الغایة
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١٨١
  

  )  ١٩٨٥،  الھاشمي(  تعریف -٩

 لتحقیق والتعلم والتعلیم والتربیة والتدریب والفن العلم نتائج في متفاعلة دینامیكیة عملیة
ً  وسعادتھ اإلنسان سالمة ً  نفسیا ً  واجتماعیا   )١٦٠ص،  ١٩٨٥،  الھاشمي. (  وجسمیا

  

  )  ١٩٨٦،  التربیة وزارة(  تعریف -١٠

 المشكالت حل یستطیع حتى للفرد المتكاملة المساعدة تقدیم إلى تھدف مخططة خدمة
. (  معھا ویتوافق حیاتھ في یقابلھا التي األخالقیة أو الصحیة أو التربویة أو الشخصیة

  )  ٨ص،  ١٩٨٦ ، التربیة وزارة

  

  )  ١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف -١١

 نتائج وتفسیر المعلومات وتقدیم والتشجیع النصائح تتضمن التي اإلجراءات مجموعة
 مساعدة تقدیم متخصص شخص فیھا یحاول عالقة وھي النفسي والتحلیل االختبارات

 المختلفة الحیاة مواقف في تتمثل التي ھاویحل لدیھ التوازن عدم ات لیفھم خرآ لشخص
  ) ١٢ص،  ١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  االجتماعیةو والشخصیة والمھنیة الدراسیة

  

  ) ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف -١٢

 إنسانیة عالقة وھي األول منھا یعاني مشكلة حول والمرشد العمیل خاللھا یتركز عملیة
 ً  فیطلب وحده حلھا الیستطیع مشكلة من یعاني األول والثاني األول بین لوجھ وجھا
 ومھني متخصص شخص ألنھ المساعدة على قادر انھ وبما لمساعدتھ الثاني من العون
 یؤدي ھذا وكل والتقبل واالحترام والتفاھم الود العالقة ھذه یسود المساعدة على مدرب

.  واألكادیمي واالجتماعي الشخصي االتزان وتحقیق االتزان وتحقیق المشكلة حل إلى
  ) ٤٤ص،  ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف
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١٨٢
  ) ١٩٩٠،  النغیمیشي(  تعریف -١٣

 یشمل التعریف ھذا أن یضیف انھ إال)  ١٩٨٤،  عمر(  تعریف مع النغیمیشي یتفق
  : خمسة عناصر على

  . عملیة انھ ـ أ

  . تعلیمیة عملیة انھ ـ ب

  . ةمساعد انھ ـ ج

  . إنسانیة عالقة على مبني انھ ـ د

ً  یكون النفسي المرشد ـ ه ً  مھنیا   )          ٤٨٣ص،  ١٩٩٠،  النغیمیشي. (  متدربا

  

  ) ١٩٩٣،  المغامسي(  تعریف -١٤

 والجسمیة والنفسیة الخلقیة و الروحیة شخصیتھ جوانب جمیع من الفرد مساعدة
ً  یكون لكي االجتماعیةو ً  فردا   ) ٣٣٧ص، ١٩٩٣،  المغامسي. ( صالحا

  

  ) ١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف -١٥

 یستفید من ھو العمیل اثنین بین مباشرة عالقة أساس على تقوم اجتماعي تعلم عملیة
 لھذه الالزمة المختلفة السایكولوجیة باألسالیب ومعرفتھ المامھ یفترض الذي والمرشد

 أو شخصي اضطراب من یشكو الذي الفرد مساعدة إلى یھدف  اإلرشاد وان العملیة
 توفیق. (  العقلي أو النفسي االضطراب درجة إلى الحدة في یبلغ لم تربوي أو اجتماعي

  ) ١٣ص،  ١٩٩٦ ،

  

  ) ١٩٩٧،  التمیمي(  تعریف -١٦

،  التمیمي. (  اإلنسانیة الشخصیة جوانب جمیع تشمل واجتماعیة تربویة إنسانیة خدمة
  ) ٢٠٠ص  ١٩٩٧
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  ) ١٩٩٧،  السید(  تعریف -١٧

 وینمي مشكالتھ ویحدد ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف التي البناءة العملیة
 التعالیم إطار وفي وتدریبھ وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ

ً  التوافق وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي السمحة اإلسالمیة ً  شخصیا ً  وتربویا  ومھنیا
 ً ً  واسریا ،  السید. (  التربویة للعملیة العامة األھداف تحقیق في یساھم ثم منو واجتماعیا
  ) ٩٨ص ١٩٩٧

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف -١٨

 ورغباتھ ومیولھ وبیئتھ ذاتھ فھم على المسترشد مساعدة تتضمن خدمات مجموعة
 ذلك كل والشخصیة الفردیة الوظیفیة ومھاراتھ وقدراتھ أھدافھ وتحدید واستعداداتھ

 الشخصیة حیاتھ مجاالت في بالسعادة والشعور النفسیة الصحة تحقیق إلى یھدف
  ) ٢٢ص،  ١٩٩٨ ، محمود. (  واألسریة والمھنیة والتعلیمیة

  

  ) ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف -١٩

 لھ المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ وإعداده حاضره فھم في الفرد مساعدة
 یحقق حتى واالجتماعي والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ والمجتمع

  ) ١٣ص،  ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ. (   اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة

  

  ) ٢٠٠٠،  وف دافید(  تعریف -٢٠

 أو تربویة أو وظیفیة مشكالت لدیھم الذین األسویاء فرادلأل المساعدة الخدمات تقدیم
  ) ٧٠-٦٩ص،  ٢٠٠٠،  وف دافید. (  التوافق عدم إلى بھم تؤدي زواجیة

  

  ) ٢٠٠٠،  العاني(  تعریف -٢١

 بكافة مشكالتھ حل یستطیع حتى الفرد مساعدة إلى تھدف وإنسانیة مخططة عملیة
 حتى معھا والتوافق واألخالقیة والشخصیة والصحیة والتربویة االجتماعیة نواحیھا
  ) ٦٠ص،  ٢٠٠٠،  العاني. (  والسعادة الرضا حالة إلى الوصول یستطیع
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١٨٤
  

  )  ٢٠٠٠، احمد(   تعریف -٢٢

 وتحدید مشكالتھ في واستخدامھا واستعداداتھ وقدراتھ إمكانیاتھ لفھم الفرد رشادإ عملیة
 في ومساعدتھ وحاضره لواقعیتھ فھمھ خالل من المستقبلیة حیاتھ خطط ووضع أھدافھ
 درجة أقصى إلى والوصول ذاتھ تحقیق خالل من الكافیة السعادة من قدر اكبر تحقیق

،  ٢٠٠٠ ، احمد. (   والمھني والزواجي والتربوي واالجتماعي الشخصي التوافق من
  ) ١ص

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٣

 مشكالتھ فھم في العمیل بمساعدة المرشد فیھا یقوم وعمیل مرشد بین عالقة عن عبارة
 مأ شخصیة مأ مھنیة مأ دراسیة كانت سواء الحیاة جوانب مختلف في تواجھھ التي

 من العادیین إلى األقرب اإلفراد مساعدة على  اإلرشاد ویعمل ھاوحل اجتماعیة
  ) ١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  المرضى

  

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٤

 على تنصب والتي للعمیل المرشد یقدمھا التي االجتماعیةو النفسیة الخدمات مجموعة
 النفسي التوافق تحقیق في استخدامھا أو العمیل شخصیة في االیجابیة الجوانب إبراز
 حیاة ایحی نأ في تساعده جدیدة مھارات العمیل اكتساب الخدمات ھذه تستھدف كما لدیھ

 المختلفة العمریة المراحل في اإلفراد لجمیع  اإلرشاد ویقدم سلیمة ونفسیة اجتماعیة
  )١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  والعمل والمدرسة األسرة في المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ٢٠٠٤،  الخطیب(  تعریف -٢٥

 اجل من المساعدة یطلب واآلخر متدرب متخصص احدھما فردین بین إنسانیة عالمة
 أو اجتماعیة أو شخصیة تكون قد التي لمشكالتھ  مالءمةال الحلول بعض إلى التوصل
 القرار اتخاذ فرصة المسترشد إعطاء مع العمل أو المھنة اختیار مشكلة أو انفعالیة

  )٧٢ص،  ٢٠٠٤،  الخطیب. (  واھتماماتھ وقدراتھ إمكانیاتھ یحقق الذي المناسب
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١٨٥
  )  ٢٠٠٨،  الھاشمي(  تعریف -٢٦

 وفھم االتجاھات في تعدیل من یقدمھ بما الحیاة مواجھة في العملي النمو من مظھر
ً  یتصل فھو وسعادتھا الحیاة  وبالحیاة وسلوكھا الذاتیة الشخصیة بالحیاة عموما

،  ٢٠٠٨،  الھاشمي. (  ونشاطھ والتربوي العلمي والعمل وعالقاتھا االجتماعیة
  )١٧- ١٦ص

  ) ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف -٢٧

 وینمي إمكاناتھ ویعرف نفسھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف ومنظمة مخططة عملیة
.  واالجتماعي والتربوي النفسي توافقھ تحقیق إلى ذلك بعد لیصل مشكالتھ ویحل قدراتھ

            ) ٢٤ص،  ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( 
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١٨٦

   األساس عناصره أھم إلى  اإلرشاد تعاریف تحلیل

  )Good، 1945.  جود(  تعریف ـ١

  معاونة عملیة ـ

  المشكالت حل ـ

  لمھنيوا ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )Taylor ,1971 تایلر(  تعریف ـ٢

  مساعدة عملیة ـ

  الحاضر فھم ـ

  المستقبل دراكإ ـ

  المھنيو ، التربويو  ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٧٨ ، غزالة أبو(  تعریف -٣

   التوجیھ عملیات في رئیسة عملیة ـ

  تفاعلیة عالقة ـ

  المرشد ـ

  المسترشد ـ

  فردي ـ

  جماعي ـ

  مباشر ـ
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١٨٧
  مباشر غیر ـ

   عدة وسائل على یعتمد ـ

  الزواجيو ، األسريو ، الشخصيو ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٠  ، زھران(  تعریف ـ٤

  ةبناء عملیة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

   المشكالت تحدید ـ

   المشكالت حل ـ

 ، النفسيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ اإلمكانات تنمیة ـ
  األسريو ، الزواجيو ، المھنيو

   

  )١٩٨٠(  زھران تعریف ـ٥

  واعیة عملیة ـ

   بناء عملیة ـ

  مخططة عملیة ـ

   مسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  شخصیة دراسة ـ

  الخبرات فھم ـ

  المشكالت حل ـ
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١٨٨
   الحاجات تحدید ـ

   الذات تحقیق ـ

   النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  الزواجيو ، األسريو ، المھنيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )Super ,1981(  تعریف ـ٦

   فنیة عملیة ـ

  مھنیة ـ

  توعیة ـ

  ھدایة صالحإ ـ

  المسترشد ـ

  سلوك تحسین ـ

   مساعدة عملیة ـ

   الزواجيو ، األسريو ، التربويو ، المھنيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  الحیاة في السعادة ـ

  بالجدارة الشعور ـ

  

  )١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

  خدمات مجموعة ـ

  )المرشد( ي اإلرشاد النفس علم في األخصائي ـ

  االیجابي الجانب على التأكید ـ

  المسترشد ـ
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٩
  المھارات إكساب ـ

  القرار اتخاذ على القدرة ـ

  والعمل والمدرسة األسرة مجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٤  ، عمر(  تعریف ـ٨

  تعلیمیة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  القرار اتخاذ ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )١٩٨٥ ، الھاشمي(  تعریف ـ٩

  دینامیكیة عملیة ـ

   االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٦ ، التربیة وزارة(  تعریف ـ١٠

  مخططة خدمة ـ

   مساعدة تقدیم ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ
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١٩٠
  األخالقيو ، الصحيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  )١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف ـ١١

  إجراءات مجموعة ـ

  النصائح تقدیم ـ

   التشجیع ـ

   المعلومات تقدیم ـ

  إنسانیة عالقة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، الدراسي المجال في التوافق تحقیق ـ
  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ١٢

  المشكالت حل ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

   إنسانیة عالقة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  األكادیميو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
  

  )١٩٩٠ ، النغیمیشي( تعریف ـ١٣

   تعلیمیة عملیة ـ

   مساعدة عملیة ـ
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١٩١
   إنسانیة عالقة ـ

ً  متدرب المرشد ـ    مھنیا

  المسترشد ـ

  المھنيو ، التربويو ، جتماعياالو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٣ ، المغامسي(  تعریف ـ١٤

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

 ، الجسميو ،) شخصي(النفسيو ، الخلقيو ، الروحي المجال في التوافق تحقیق ـ
  االجتماعي

  

  )١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف ـ١٥

   اجتماعي تعلم عملیة ـ

  إنسانیة عالقة ـ

  المسترشد ـ

  المرشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   المشكالت حل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  )١٩٩٧ ، التمیمي( تعریف ـ١٦

   إنسانیة خدمة ـ

  تربویة خدمة ـ

   اجتماعیة خدمة ـ
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١٩٢
  

  )١٩٩٧ السید،( تعریف ـ١٧

   ةبناء عملیة ـ

  مساعدة نھا ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت تحدید ـ

  المشكالت حل ـ

  اإلمكانات طالقإ ـ

  .االجتماعيو ، األسريو ، المھنيو التربوي،و ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٨ ، محمود( تعریف ـ١٨

  خدمات مجموعة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  والرغبات المیول فھم ـ

  االستعدادات فھم ـ

  القدرات تنمیة ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  بالسعادة الشعور ـ

  األسريو ، المھنيو ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
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١٩٣
  )١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف ـ١٩

  مساعدة عملیة ـ

   المسترشد ـ

   الحاضر فھم ـ

  للمستقبل عداداإل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، دافیدوف( تعریف ـ٢٠

   خدمات تقدیم ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  الزواجيو ، التربويو ، الوظیفي التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠العاني،(  تعریف ـ٢١

  مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  إنسانیة عملیة ـ

  المسترشد ـ

   المشكالت حل ـ
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١٩٤
 الشخصي،و ، الصحيو ، التربويو ، االجتماعي المجال في التوافق تحقیق ـ
  األخالقيو

  والسعادة الرضا تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، احمد( تعریف ـ٢٢

  والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المشكالت حل ـ

  للمستقبل التخطیط ـ

   الحاضر فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

 ، الزواجيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
  المھنيو

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٢٣

   المرشد ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، التربوي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٢٤

  واجتماعیة نفسیة خدمات مجموعة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ
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١٩٥
   للشخصیة االیجابیة الجوانب على التأكید ـ

  المھارات إكساب ـ

  التربويو ، المھنيو ، األسري المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، الخطیب( تعریف ـ٢٥

  إنسانیة عالقة ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، االنفعاليو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   القرار اتخاذ ـ

   واإلمكانات القدرات طالقإ ـ

   المسترشد ـ

  المرشد ـ

  

  )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٢٦

   العملي النمو من مظھر ـ

   اتجاھات تعدیل ـ

   الحیاة فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

  والعلمي ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٢٧

  ومنظمة مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة -
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١٩٦
   الذات فھم ـ

   والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

   االجتماعيو ، التربويو ، النفسي المجال في التوافق تحقیق ـ
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١٩٧

ض ات بع ة التعریف االت الوافی اد للمج ة اإلرش اس ی ا األس                    وردت كم
  األدبیات بعض في

  Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد ـ أ

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 ومھاراتھ ونضجھ تھیكفا من ویزید  اآلخرین وفھم نفسھ فھم في الفرد مساعدة
  )١٦٤ص ، ١٩٧١ ، ماماإل(  والشخصیة االجتماعیة

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

 واالنفعالیة الشخصیة ومشكالتھ ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد مساعدة عملیة
 یحقق بما المشكالت حل على والعمل النفسي توافقھ سوء إلى تؤدي التي والسلوكیة

  )٣٧٢،ص١٩٨٠، زھران.( النفسیة والصحة للتوافق مستوى أفضل

  

  )٢٠٠٢، عیطة أبو( تعریف ـ٣

 طریق عن عاطفیة أو انفعالیة اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة عملیة
 الشعور  على التغلب وكیفیة الذات فھم على القدرة تنمیة:  اآلتیة یة اإلرشاد النشاطات

 في الفرد ومساعدة والخلقیة الروحیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة بالنقص
(  والكآبة بالیأس الشعور من التخلص في والمساعدة متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ

  )٣٢٥،ص٢٠٠٢عیطة، أبو

  

  ) ٢٠٠٨ ، الھاشمي(  تعریف ـ٤

 بھا شعور على وھم المتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء باألفراد یھتم الذي
 انفعالیة ومشكالت االضطرابات یستخدم العالجي  اإلرشادو جدید سلوكي بتدعیم

 المعاشیة أعمالھم وفي الناس مع الیومیة حیاتھم یمارسون أسویاء ألفراد وجدانیة
  )٨٥ص ـ٨٤ص ، ٢٠٠٨ ، الھاشمي(
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  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

 واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز التي النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 حل في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھ نموه بمرحلة وتبصیره ومیولھ

 لدیھ االیجابیة الجوانب وتقویم سلوكھ رعایة على والعمل تعترضھ التي المشكالت
ً  أكثر یجعلھ بما االتجاھات وتنمیة ھاوتعزیز  من قدرات من یمتلك بما ذاتھ مع توافقا
 ص ، ٢٠٠٩ ، أسعد أبو( السوي السلیم النمو لتحقیق لدیھ ایجابي سلوك بناء تحقیق

٧٢.(  
  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٦

 والتي المباشرة النفسیة الرعایة خالل من وذلك للفرد النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 التي النمو لمرحلة وتبصیره ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تتركز

 عباس( مشكالتھ حل على التغلب في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا بھا یمر
  )٤٤،ص٢٠٠٩، ومحمد

  

  Educational Counseling التربوي الرشاد ـ ب

  

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 قدراتھ واكتشاف المدرسیة مشكالتھ على والتغلب التكیف على الفرد مساعدة عملیة
ً بعید وتلقائي عفوي بشكل الطالب لیعمل والنفسیة االجتماعیةو العقلیة وقابلیاتھ وطاقاتھ  ا

  )١٦٣ص ،١٩٧١ ، ماماإل( والقلق الخوف عن

  

  )Heller ،1978( تعریف ـ٢

 األھداف تحقیق بشأن القرار واتخاذ المناسب للتوجھ وللطالب للتالمیذ المقدمة المساعدة
  )p2 ، 1978، Heller(  لیھاإ یطمحون التي المدرسیة التعلیمیة
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  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٣

 وأھدافھ ومیولھ قدراتھ مع مءتتال التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة عملیة
 اكتشاف في تساعده التي الدراسیة والمواد المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن

 في النجاح في ومساعدتھ الحاضر التعلیمي المستوى بعد ما في التربویة اإلمكانات
 توافقھ یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في والمساعدة التربوي برنامجھ
  )٣٧٧ص ، ١٩٨٠ ، زھران.( عامة بصفة التربوي

  

  )Higgins، 1982( تعریف ـ٤

 الخبرة فئة إلى ینتمي أنھ شخصین بین التفاعل عملیات یتضمن الذي التعلیم من نوع
 عن والتبصر للطالب المعلومات إعطاء یتضمن وقد التعلیم حداثإ إلى تھدف التي

 األخرى اللفظیة النشاطات من یعلم ما وكل موضوعات ◌ِ  وتوضیح وأراءَ  ◌ٍ  أحكام
).Higgins, 1982, p 162(  

  

  )١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

 التعلیم نظام كان ذاإ( المناسب المنھج نوع اختیار في الطالب أو التلمیذ مساعدة عملیة
 یتفق بما الدراسة ھذه أو المنھج ھذا مع والتكیف لھ  مالءمةال الدراسة أو)  بذلك یسمح

 السعادة لھ یضمن بما خاللھا تعترضھ التي الصعوبات وتجاوز وقدراتھ میولھ مع
  ) ٢٤ص ، ١٩٩٣ ، حمود.(  والمنفعة للمجتمع والفائدة

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 رغباتھ مع تتالءم التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة
 باالستمرار النجاح وتحقیق للتخصص المناسب االختیار وقدراتھ واستعداداتھ ومیولھ

 األسالیب وتوفیر الصعاب وتذلیل مشكالت من یعترضھ ما وحل الدراسة في
 ثم ومن الدراسیة واتجاھاتھم عاداتھم تحسین في المتعلمین لمساعدة الموضوعیة

  ) ٦١ص ، ١٩٩٨، محمود.( جید بشكل المتاحة إمكاناتھم وتحقیق  استعداداتھم  توظیف
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٢٠٠
  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

 عن وذلك للمدرسة أدائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة إلى یھدف
 ، الدراسیة المقررات في رسوب على التغلب.  التالیة یة اإلرشاد األنشطة طریق

 بكیفیة التعریفو ، الدراسة على القدرة تطویرو ، للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویرو
 أبو.( تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریفو ، الدراسة لبرامج التخطیط

  )٣٢٦ص ، ٢٠٠٢ ، عیطة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٨

 والفرص ناحیة من واستعدادات قدرات من الطالب بین بالتوفیق تھتم التي العملیة تلك
  )١١٢ص ،٢٠٠٤ ، حسین.( أخرى ناحیة من المختلفة التعلیمیة

  

  ) ٢٠٠٧ ، الھادي عبد( تعریف ـ٩

 ومیولھ قدراتھ مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة إلى تھدف عملیة
 برنامجھ في النجاح في تساعده التي المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن وأھدافھ
 یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في الفرد مساعدة وكذلك التربوي

  )١٣٣ص ،٢٠٠٧ ، الھادي عبد( عامة بصفة التربوي توافقھ

  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

 إمكاناتھ مع تتناسب التي والتعلیمیة التربویة وبرامجھ خططھ رسم في الفرد مساعدة
 المشكالت مع والتعامل ھاوتحدید وطموحاتھ وأھدافھ واھتماماتھ وقدراتھ واستعداداتھ

 یسعى بحیث وصعوباتھ التعلم وبطء الدراسي التأخر مثل تعترضھ قد التي الدراسیة
 للطالب الجیدة التربویة والرعایة المناسبة یة اإلرشاد الخدمات تقدیم إلى المرشد

  )٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس.(

  )٢٠٠٩ ، أسعد أبو( تعریف ـ١١

 الطلبة إلى وعالجیة ونمائیة وقائیة برامج عبر الخدمات تقدیم تتضمن عملیة
 على والتغلب فیھا واالستمرار بھا وااللتحاق المناسبة الدراسة اختیار في لمساعداتھم
  )٧٠،ص٢٠٠٩، أسعد أبو.(والنجاح التكیف تحقیق بھدف تعترضھم التي المشكالت
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٢٠١

   Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  )١٩٥٩ ، ھنا(  تعریف ـ١

 یھتم وھو فیھا ویتقدم بھا ویلتحق نفسھ ویعد لھ المھنة اختیار في الفرد مساعدة عملیة
ً  لھم یكفل بما ومھنتھم مستقبلھم وتقریر اختیار على األفراد بمساعدة أوالً  ً   تكیفا  مھنیا

 ً  ھنا. ( المھنة توافق وسوء عدادواإل باالختیار المتعلقة بالمشكالت ویھتم.  مرضیا
  )٤٨ـ٤٧ص ،١٩٥٩،

  

  )١٩٦٨ ، خلیل( تعریف ـ٢

 وممیزاتھا قدرتھ فھم في والمساعدة والمھن الوظائف بعالم التعرف في الفرد مساعدة
 العمل ومتطلبات والعمالة العمل وظروف العاملة والقوى باألجور وتعریفھ وقصورھا
  )٦ص ،١٩٦٨ خلیل،.( والمتابعة واإلدارة والتنظیم والتدریب

  

  ) Hill ،1969(  تعریف ـ٣

 ومطامحھ ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة
 فیھ والترقي والتقدم العمل في والدخول والتأھیل عدادواإل وجنسھ االجتماعیة وظروفھ
  )Hill, 1969, p275.(المھني التوافق من ممكن مستوى وتحقیق فیھ وتحقیق

  

  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٤

 التي المھنة ومتطلبات المختلفة قدراتھ مةءمال مدى تعرف في الفرد مساعدة عملیة
 التي والوظائف المھن بین المفاضلة وكیفیة العمل سوق عن معلومات وتقدیم یرغبھا
  )٢٦٦ص ،٢٠٠٢ ، عیطة أبو.( بقدراتھ تتعلق

  

  )٢٠٠٧ الھادي، عبد( تعریف ـ٥

 ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 االھتمام محور ویكون فیھا ىویرق لھا فیؤھلھ وجنسھ االجتماعیة وظروف ومطامحھ
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٢٠٢
 الذي الموفق باالختیار مستقبلھ بنفسھ یقرر أن في ومساعدتھ نفسھ الفرد ھو العملیة بھذه

ً  تكیفھ إلى یؤدي ً  مھنیا ً  تكیفا   )١٣٥ص ،٢٠٠٧، الھادي عبد.( سلمیا

  

  )٢٠٠٩ أسعد أبو( تعریف  ـ٦

 المحیط في تؤثر التي المختلفة المھنیة والبیئات المھن عالم تعرف في الفرد مساعدة
 علیھا تدریبالو تتطلبھا التي المھارات تعلیم من المھن ھذه ومتطلبات فیھ یعیش الذي

 ، ٢٠٠٩ أسعد، أبو.(  عمل وعوائد وتقاعد ترقٍّ  من فیھا فرةاالمتو الفرص وجمیع
  )٧٤ص

  

  )٢٠٠٩ ومحمد، عباس( تعریف ـ٧

 واستعداداتھ طاقاتھ مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في الفرد مساعدة عملیة 
 ، ومحمد عباس.( وواقعیة سلیمة أھداف لتحقیق ورغباتھ بطموحاتھ وموازنتھا وقدراتھ
  )٤٥ص ، ٢٠٠٩

  

  Marriage Counseling الزواجي  اإلرشاد ـ د

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ١

 والدخول الزوجیة للحیاة واالستعداد الزوجة أو الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 مشكالت من یطرأ قد ما وحل لزواجيا التوافق وتحقیق والسعادة واالستقرار فیھا

  )٣٩٠،ص١٩٨٠ ، زھران.(  وبعده وأثناءه الزواج قبل ةزواجی

  

  )١٩٨٨ ، المعروف(  ـتعریف ٢

 عن الالزمة بالمعلومات واإلمداد والخطوبة الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 من یطرأ ما حل في والمساعدة السعیدة الحیاة وتحقیق واألسریة الزوجیة الحیاة

  )٤٤ص ،١٩٨٨ ، المعروف.(  الزواج أثناء المشكالت
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٢٠٣
  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من والزوج تتالءم التي للزوجة السلیم االختیار في األفراد مساعدة
.( للزوجین السعادة تحقیق على والعمل الزوجیة مشكالت وحل.  والعمریة االجتماعیةو

  )١٨٧،ص ١٩٨٩ ، الحیاني

  

  )١٩٩٨ مرسي(  تعریف ـ٤

 المتبادل كالنشوز(  بینھما الشقاق عالج على الزوجین مساعدة في حدیث أسلوب
  )٧٧ص ،١٩٩٨ ، مرسي) ( والصراع الشریف غیر والتنافس

  

  ) ٢٠٠٤ حسین(  تعریف ـ٥

 لھا الحلول أنسب یجادإو  الزواجیة المشكالت على التغلب إلى یھدف الذي  اإلرشاد
 حسین( الزوجین بین والوجدان الفكر في والتواصل السویة العالقات تدعیم من یتم وھذا

  )١٤٧ص ، ٢٠٠٤ ،

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي(  تعریف ـ٦

 الزوجیة الحیاة على الناضج الشباب تشجیع على العمل في تقدم التي الخدمات مجموعة
 المنوطة الواجبات على والزوجة الزوج من كل وتبصیر االختیار حسن على والمساعدة

  )٨٧ـص٨٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.( بھم

  Family Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  )١٩٨٠ ، خلیل( تعریف ـ١

 طبیة عالقات وتحقیق وسعیدة ھادئة أفضل حیاة نحو الزوجة أو الزوج توجیھ عملیة
 األسرة سعادة لضمان األسریة المشكالت وحل األبناء بین ثم واألبناء باءاآل بین

  )٢٤ص ، ١٩٨٠ ، خلیل( والمجتمع
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  )١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

ً  لجماعة األسرة أفراد مع یتم النفسي  اإلرشاد أشكال من شكل نھإ  على التركیز من بدال
 بأكملھا باألسرة ترتبط أنھا على المشكالت إلى ینظر حیث وحده المریض أو العمیل

  )١٩٨٧ ، األشول( األسریة الوحدة مضمون في یعالج ثم ومن

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  في السائدة االجتماعیةو النفسیة بالحالة للوصول جمیعا
  )١٨٥،ص١٩٨٩، الحیاني( سعیدة أسرة یولد مما ومتفاعلة متزنة أسرة محیط

  

  )١٩٩٣ وآخرون القادر عبد( تعریف ـ٤

 األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق یستھدف منظم مھني أسلوب
 بین وایجابي صحي تفاعل قیام بتشجیع وبذلك سویة غیر ةبصور القائمة العالقات تلك

 في األسرة أفراد جمیع یتعایش بحیث ذلك إلى تؤدي التي الفرص وتوفیر األسرة أفراد
  )١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد.(  ووئام سالم

  

  )Corsini , 1994 كورسیني(  تعریف ـ٥

 األسریة المشكالت أن اساس على األسرة نسق داخل العالقات تحسین تستھدف عملیة
            األسرة في معین بفرد خاصة ولیست مخطئة أسریة تفاعالت نتیجة الإ ھي ما
 )Corsini , 1994 , p225(  

  

  )٢٠٠٢ ، والحجاج األحرش(  تعریف ـ٦

 ومسؤولیاتھم األسریة الحیاة فھم في جماعات أو فرادى األسرة أفراد مساعدة عملیة
 أصول تعلم بنشر وذلك األسریة المشكالت وحل األسري والتوافق االستقرار لتحقیق
 تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة وأصول السلیمة األسریة الحیاة

 والحجاج األحرش.(  ھاوعالج األسریة األضطرابات حل في والمساعدة نموھم ورعایة
  )١٢١ص ،٢٠٠٤ ،
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٢٠٥
  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٧

 األسرة أداء في خلل حدوث إلى تؤدي التي األسریة المشكالت مواجھة تستھدف عملیة
 تغیر خالل من ذلك ویتم وجھ أكمل على وظائفھا أداء من األسرة تتمكن حتى ووظائفھا

 أعضاء بین السائدة التواصل قنوات وتدعیم المضطربة األسریة العالقات نسق في
  )١٣١ص ،٢٠٠٤ ،  حسین(  ككل األسرة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٨

 بالمعلومات األسرة أعضاء وبقیة الوالدین بإمداد النفسي المرشد بھا یقوم عملیة
 حسین.( األسرة تواجھ التي المشكالت على التغلب في تساعدھم التي والخبرات

  )١٣١ص ،٢٠٠٤،

  

 )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  وما العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة أو فرادى جمیعا
  ) ٩٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.(  متبادلة وواجبات حقوق من بھا یتصل

  

  Social Counseling جتماعياال  اإلرشاد -و

  

  )١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١

 النشاطات طریق عن البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة عملیة
 الواقع مع التوافقو،  الفراغ وقت من المثلى فادةاإل اسلوب فھم:  تیةاآل یة اإلرشاد
،   اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویرو،  بالفرد المحیط المحلي

 اختیار كیفیة عن بمعلمات األفراد تزویدو،  األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھمو
  ) ٣٢٦ص ،١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب

  )٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

 العملیة المھارات خاللھ من یكتسب الذي المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة
 على األفراد تعوید خالل من االجتماعیة التنشئة الى یھدف كما  اآلخرین مع للتعامل
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 المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم في والمتمثلة یجابیةاال االجتماعیة االتجاھات

 الجماعي العمل على تحث التي المناسبة األسالیب بأستخدام الفرد فیھ یعیش الذي
  ) ٧١ص ،٢٠٠٩ ، اسعد ابو.(  التعاون روح وبث الشریف والتنافس

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریق -٣

 في ومساعدتھ بالمجتمع وعالقتھ للفرد السلیمة االجتماعیة والتنشئة بالنمو یھتم الذي ھو
       . االجتماعیة والبیئة والمدرسة األسرة في  اآلخرین ومع نفسھ مع التوافق تحقیق

  ) ٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( 
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٢٠٧

  التصنیف منھا اشتق التي یة اإلرشاد المجاالت تعریفات تحلیل

 Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد أـ

  ).١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . نفسھ فھم في الفرد مساعدة ـ

  .  اآلخرین فھم في الفرد مساعدة -

  . والنضج ةیالكفا في الزیادة ـ

  . والشخصیة االجتماعیة المھارات في الزیادة ـ

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

  .ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد مساعدة ـ

  . والسلوكیة واالنفعالیة الشخصیة المشكالت فھم ـ

  . الشخصیة المشكالت حل -

  . النفسیة والصحة التوافق تحقیق ـ

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٣

  . عاطفیة او انفعالیة اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة -

  . الذات فھم على القدرة تنمیة -

  . بالنقص الشعور على التغلب كیفیة ـ

  .الروحیة الخلقیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ـ

  .متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ ـ

  . والكآبة بالیأس الشعور من التخلص ـ

  



 المالحق

  

٢٠٨
  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٤

  . والمتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء األفراد مساعدة -

  . سلوكي تربوي تدعیم ـ

  . الیومیة حیاتھم یمارسون اسویاء الفراد وجدانیة انفعالیة مشكالت حل -

  

  ) .٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

   ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز نفسیة مساعدة تقدیم -

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر -

  . المشكالت حل -

  . السلوك رعایة على العمل -

  . ھاوتعزیز االیجابیة الجوانب تقویم ـ

  . قدرات من یمتلك بما االتجاھات تنمیة ـ

  . السوي السلیم النمو تحقیق -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٦

  . المباشرة النفسیة والرعایة للفرد النفسیة المساعدة تقدیم -

  . ومیولھ الفرد شخصیة فھم ـ

  .واستعداداتھ قدراتھ فھم ـ

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر ـ

  . المشكالت حل ـ
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  Educational _ Counseling التربوي  اإلرشاد ـ ب

  ) .١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . المدرسیة المشكالت على والتغلب التكیف في الفرد مساعدة -

  .  والطاقات القدرات اكتشاف ـ

  . والنفسیة االجتماعیةو العقلیة القابلیات اكتشاف ـ

  . قلق أو خوف دون من وتلقائي عفوي بشكل العمل ـ

  

  ) .Heller .1978( تعریف ـ٢

  . وللطالب للتالمیذ مقدمة مساعدة -

  . الیھا یطمحون التي التعلیمیة األھداف تحقیق في المناسب القرار اتخاذ ـ

  

  ) .١٩٨٠ ، زھران( تعریف ـ٣

  . واألھداف والمیول القدرات مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة والمناھج الدراسة نوع اختیار -

  . التربویة اإلمكانات اكتشاف ـ

  . التربویة البرامج في النجاح ـ

  . التربویة المشكالت تشخیص ـ

  . التربویة المشكالت عالج ـ

  . التربوي التوافق تحقیق ـ

  

  ) . Higgins , 1982( تعریف ـ٤

  . شخصین بین التفاعل یتضمن التعلیم من نوع -
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  . للطالب معلومات إعطاء ـ

  .موضوعات وتوضیح وآراء أحكام عن التبصر ـ

  . اللفظیة النشاطات تعلیم -

  

  ).١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

  . المناسب المنھج نوع اختیار على الطالب او التلمیذ مساعدة عملیة -

  . والقدرات المیول مع مءتتال التي المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -

  . التربویة الصعوبات تجاوز -

  . للمجتمع والمنفعة للفرد السعادة تحقیق ـ

  

  ) .١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 مع مءتتال التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة -
  . والقدرات المیول

  . للتخصص المناسب ختیاراال -

  . الدراسھ في ستمرارباال النجاح تحقیق-

  .   الصعاب وتذلیل المشكالت حل -

  .الدراسیة  واالتجاھات العادات تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ـ

  . جید بشكل مكاناتاإل وتحقیق ستعداداتاال توظیف -

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

  . المدرسي ادائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة -

  . الدراسیة المقررات في الرسوب على التغلب ـ

  . للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویر ـ
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  . واالستیعاب الدراسة على القدرة تطویر ـ

  . الدراسة لبرامج التخطیط بكیفیة التعریف -

  . الدراسة أسالیب بأفضل التعریف ـ

  . تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریف ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  . المختلفة التعلیمیة والفرص الطالب قدرات بین التوفیق ـ

  

  ) .٢٠٠٧، الھادي عبد( تعریف ـ٩

  . والمیول القدرات مع   تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة الدراسة نوع اختیار ـ

  . المناسبة الدراسیة المناھج اختیار ـ

  . ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في المساعدة -

  . عامة بصفة التربوي التوافق تحقیق -

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

  . ھاوتحدید والتعلیمیة التربویة والبرامج الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . التعلم وبطء الدراسي التاخر مثل الدراسیة المشكالت مع التعامل -

  . للطالب الجیدة التربویة الرعایة ـ

  ) .٢٠٠٩سعد،ا أبو( تعریف ـ١١

  . للطلبة وعالجیة إنمائیة وقائیة خدمة ـ

  . بھا لتحاقواال المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -

  . التربویة المشكالت على التغلب -

  . والنجاح التكیف تحقیق -
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  Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  ) .١٩٥٩ ھنا،(  تعریف ـ١

  .المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . فیھا والتقدم بالمھنة لتحاقاال -

  .هوتقریر المھني مستقبلھ اختیار في الفرد مساعدة -

  .المھنیة المشكالت تشخیص ـ

  .المھني التكیف تحقیق -

  

  ) .١٩٦٨، خلیل( تعریف ـ٢

  . والمھن الوظائف بعالم المعرفة ـ

  . وقصورھا وممیزاتھا القدرات فھم في المساعدة -

  . العاملة والقوى باألجور التعریف ـ

  . العمل بظروف التعریف -

  . العمل بمتطلبات التعریف ـ

  .واإلدارة والتنظیم التدریب بطرائق التعریف ـ

  

  ).Hill ,1969( تعریف ـ٣

  . والمیول القدرات مع  مالءمةال المھنة اختیار -

  .االجتماعیة الظروف مع  مالءمةال المھنة اختیار -

  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  .للمھنة والتأھیل عداداإل ـ
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  . فیھ والتقدم العمل في الدخول -

  . العمل في التوافق تحقیق ـ

  

  ).٢٠٠٢ عیطة، أبو(  تعریف ـ٤

  . المھنة ومتطلبات قدراتھ  مالءمة بمدى التعرف في الفرد مساعدة -

  . العمل سوق عن المعلومات تقدیم -

  .الفرد بقدرات تتعلق التي والوظائف المھن بین المفاضلة كیفیة ـ

  

  ) . ٢٠٠٧ ، الھادي عبد(  تعریف ـ٥

  . ومیولھ قدراتھ مع   تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . االجتماعیة الظروف مع تتالءم التي المھنة اختیار -

  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  . المھني للمستقبل المناسب القرار اتخاذ ـ

  . المھني التوافق تحقیق -

  

  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٦

  . المختلفة المھنیة والبیئات المھن عالم على التعرف ـ

  . وتدریب تعلیم من المھن متطلبات معرفة -

  . فرةاالمتو العمل وفرص المھارات معرفة ـ

  

  ) .٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٧

   ستعداداتواال القدرات مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في الفرد مساعدة -

  .بواقعیة والطموحات األھداف تحقیق ـ
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  Marriage  Counseling:  لزواجيا  اإلرشاد ـ د

  ).١٩٨٠، زھران(  تعریف ـ١

  المناسبة والزوجة الزوج اختیار  في المساعدة ـ

  .ستقرارواال بھا والدخول الزوجیة للحیاة االستعداد ـ

  .وبعده وأثناءه الزواج قبل المشكالت حل ـ

  . الزواجي التوافق تحقیق ـ

  

  ) .١٩٨٨ ، المعروف(  تعریف ـ٢

  . والخطوبة الزوج اختیار  في المساعدة -

  .واألسریة الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ـ

  . السعیدة الحیاة تحقیق -

  . الزواج اثناء مشكالت من یطرأ ما حل في المساعدة -

  

  ) .١٩٨٩ ، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من تتالءم التي للزوجة السلیم ختیاراال على األفراد مساعدة -
  . والعمریة االجتماعیةو

  . الزواجیة المشكالت حل -

  . الزوجیة السعادة تحقیق ـ

  

  ) .١٩٩٨ ، مرسي(  تعریف ـ٤

  . بینھما الشقاق عالج في الزوجین مساعدة -

  . المتبادل النشوز عالج ـ
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  . الشریف غیر التنافس عالج ـ

  . الصراع عالج ـ

  

  ) . ٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٥

  . الزوجیة المشكالت على التغلب في األفراد مساعدة -

  . المناسبة الحلول ایجاد -

  . السویة العالقات تدعیم ـ

  . الزوجین بین الوجداني الفكر في التواصل ـ

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي( تعریف ـ٦

   الزواج على الناضج الشباب تشجیع ـ

  . بھم المنوطة بالواجبات والزوجة الزوج تبصیر ـ

  

     Family  Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  

  ) .١٩٨٠ ، خلیل(  تعریف ـ١

  . ھادئة افضل حیاة نحو الزوجة او الزوج توجیھ عملیة -

  . واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةإ ـ

  .األبناء بین طیبة عالقات قامةإ -

  . ةاألسری المشكالت حل -

  . والمجتمع لالسرة السعادة تحقیق -
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  ) .١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

  . األسرة افراد مع یتم النفسي  اإلرشاد اشكال من شكل -

  . بأكملھا باألسرة ترتبط انھا على المشكلة الى النظر-

  .األسریة الوحدة مضمون في العالج ـ

  

  ).١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

  . جمیعا األسرة افراد مساعدة عملیة -

  . األسرة لمحیط االجتماعیةو النفسیة الحالة في االتزان ـ

  . سعیدة أسرة تولید ـ

  

  ).١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد(  تعریف ـ٤

  . ةسویال غیر األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق ـ

  . األسرة أفراد بین وایجابي صحي جو خلق ـ

  . األسرة أفراد بین ووئام بسالم التعایش ـ

  

  ) .١٩٩٤ ، سیني كور(  تعریف ـ٥

  .  األسرة نسق داخل العالقات في التحسین ـ

  . مخطئة ةاسری تفاعالت نتیجة ةاألسری المشكالت عدّ  -

  

  ).٢٠٠٢ ، والحجاج  األحرش(  تعریف ـ٦

  . ومسؤولیاتھا األسریة الحیاة فھم في األسرة افراد مساعدة -

  . األسري والتوافق االستقرار تحقیق ـ
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  . األسریة المشكالت حل ـ

  . السلیمة األسریة الحیاة أصول تعلم ـ

  . تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة بعملیة الوعي ـ

  

  ) .٢٠٠٤، حسین(  تعریف ـ٧

  . األسریة المشكالت مواجھة -
  . وجھ اكمل على وظائفھا اداء من األسرة تمكین -

  . المضطربة األسریة العالقات نسق في التغیر -

  . ككل األسرة اعضاء بین السائدة التواصل قنوات تدعیم ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  .  األسرة ألعضاء معلومات إعطاء ـ

  . المشكالت على لتغلبا في األسرة اعضاء تساعد التي الخبرات إعطاء ـ

  

  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

  . العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة او فرادى جمیعا األسرة افراد مساعدة -

  .المتبادلة األسریة والواجبات الحقوق معرفة ـ

  

    Social  Counseling جتماعياال  اإلرشاد ـ ھـ

  ) .١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١ 

  . البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة -

  . الفراغ لوقت المثلى األفادة اسلوب فھم -

  . بالفرد المحیط المحلي الواقع مع التوافق -
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  .  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویر -

  . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم -

  . األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بمعلومات األفراد تزوید -

  

  ) .٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

  . لھ المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة -

  .  اآلخرین مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب -

  . االجتماعیة التنشئة عملیة تأكید -

  . یجابیةاإل االجتماعیة تجاھاتاال على التعوید -

  . المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریف -٣

  . السلیمة االجتماعیة التنشئة وعملیة بالنمو ھتماماال -

  . االجتماعیة البیئة في التوافق تحقیق -
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  )٤( ملحق

  االولى بصیغتھ ي اإلرشاد التصنیف

  المستنصریة الجامعة 

   دكتوراه/  العلیا الدراسات/  التربیة كلیة

  النفسي  اإلرشاد قسم

   العربیة واللغھ الكریم نآوالقر في الخبراء آراء ستبانةا

  المحترم.............................................  الفاضل األستاذ

 )البالغة لنھج تحلیلیة دراسة )( علي ماماإل فكر في اإلرشاد( بعنوان دراسة جراءإ الباحثة تروم

 محتوى تحلیل وفقھ على یتم لإلرشاد خاص تصنیف توافر من بد ال البحث أھداف تحقیق ولغرض

  . البالغة نھج كتاب

 الى تھدف التي المخططھ نسانیةاال جراءاتواال الخدمات مجموعة( انھ  اإلرشاد الباحثة وتعرف

 واستعدادتھ ومیولھ ھخبرات ویعرف شخصیتھ یدرس وان  اآلخرینو ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعده

 فنیة عملیة وھو ھاویحل مشكالتھ یحدد وان للمستقبل واالعداد الحاضر فھم في ومساعدتھ وقدراتھ

 والنصائح المعلومات تقدیم تتضمن والمسترشد المرشد بین وتفاعلیھ مستمرة واعیة ومھنیة

 النمو مراحل خالل االنساني السلوك ودراسة واالصالح والتوعیھ والھدایة والترشید والتشجیع

 فردیا مباشرال غیر او المباشر األسلوب  اإلرشاد ویتخذ مرحلة لكل النمو مطالب ومعرفة المختلفة

 اجل من وذلك األختبارات واجراء والمناقشة ظةوكالملح متعددة وسائل على ویعتمد جماعیا او

  ).واجتماعیا واسریا وزواجیا ومھنیا وتربویا شخصیا التوافق تحقیق

 ً  الكریم شخصكم من أرجوا تخصصكم مجال في علمیتین ودرایة خبرة من بھ تتمتعون لما ونظرا

  اإلرشاد تعریف من اشتقت التي المجاالت وفق على تصنیف من أجراءه تم ما على طالعاال

    - : في السدیدة العلمیة وملحوظاتكم نظركم وجھات بیان الباحثة ترجو لذا النفسي

  . للتعریف المجاالت مالءمة مدى ـ١
  .  للمجال الفقرات مالءمة مدى  ـ٢
  ) .السالم علیھ( علي ماملإل البالغة نھج كتاب في الفقرات تلك توافر مدى ـ٣

  الدكتوراه طالبة                            الثاني المشرف                  االول المشرف         

            خلف جبر نھایة                     نایف عوید طالب.د.م.أ              محمود كاظم محمود.د.أ
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   الشخصي  اإلرشاد:  األول ي اإلرشاد المجال

  : على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر ویتضمن

 ما تحدث التي الصراعات ومواجھة والسلوكیة واالنفعالیة الشخصیة المشكالت تحدید

 متطلباتھا ومعرفة بھا یمر التي النمو بعملیة الفرد وتبصیر الخلقیة والجوانب الواقع بین

 وتنمیة الشخصیة االجتماعیة المھارات واكتساب االیجابیة السلوكیة الجوانب وتدعیم

 وحل  اآلخرین وفھم ذاتھ فھم في الفرد ومساعدة الشخصیة االیجابیة االتجاھات

  . الشخصي التوافق تحقیق إلى للوصول الشخصیة مشكالتھ

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

    .  اآلخرین وفھم سھفن فھم في الفرد مساعدة ـ١

 االجتماعیة المھارات كتسابا في الزیادة ـ٢
 . الذاتیة والكفایة والشخصیة

   

 الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر ـ٣
 . متطلباتھا ومعرفة

   

 في االیجابیة السلوكیة الجوانب تقویم ـ٤
 .  ھاوتعزیز الشخصیة

   

 واالنفعالیة الشخصیة المشكالت تحدید ـ٥
 .  والسلوكیة

   

 والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ـ٦
 الیأس من التخلص ومحاولة الروحیة الخلقیة

 . بالنقص والشعور

   

    . الشخصیة االیجابیة االتجاھات تنمیة ـ٧

 التوافق وتحقیق الشخصیة المشكالت حل  ـ٨
 .  الشخصي

   

  

  



 المالحق

  

٢٢١

   التربوي  اإلرشاد:  الثاني ي اإلرشاد المجال

  :على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 الخطط ورسم للطالب النفسیة و االجتماعیةو العقلیة والطاقات القدرات كتشافا 

 وتوفیر مالءمةال الدراسة نوع ختیارا أجل من المعلومات هإعطاؤو لھا  مالءمةال

 والدراسة تجاھاتواال الدراسیة القدرات تحسین من تمكنھ التي الموضوعیة األسالیب

 أھدافھ لتحقیق المناسب القرار تخاذاو قلق أو خوف أي بدون وتلقائي عفوي بشكل

 التربویة المشكالت وتشخیص ستیعاباال على والقدرة الذاتیة الدافعیة وتحسین التعلیمیة

  . التربوي التوافق لتحقیق وحلھا

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

 االجتماعیةو العقلیة والقابلیات القدرات اكتشاف ـ١
 للطالب) التعلیمي( التربوي المحیط في والنفسیة

 . معھا  تتالءم التي الخطط ورسم

    

 

 خوف بدون وتلقائي عفوي بشكل الطالب یدرس أن ـ٢
 على والقدرة للدراسة الذاتیة الدافعیة وتطویر قلق أو

  االستیعاب

   

 إحكام عن والتبصر للطالب المعلومات اعطاء ـ٣
 نوع اختیار في ومساعدتھ  موضوعات وتوضیح
  المناسبة الدراسة

   

 العادات تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ـ٤
 اتخاذ في الطالب ومساعدة الدراسیة واالتجاھات

  التعلیمیة أھدافھ وتحقیق المناسب القرار

   

  . التربویة المشكالت تشخیص ـ٥

 

   

    . التربوي التوافق وتحقیق التربویة المشكالت حل ـ٦
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٢٢٢

  المھني  اإلرشاد:  الثالث ي اإلرشاد المجال

  : على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 والقدرات والمھارات العاملة والقوى واألجور المتاحة والوظائف المھن بعالم التعرف

 المناسبة المھنة اختیار على الفرد ومساعدة واإلدارة التنظیم وطرائق العمل یتطلبھا التي

 على والقدرة بواقعیة أھدافھ تحقیق من یتمكن كي والجنس والمیول القدرات حیث من لھ

  . المھني التوافق وتحقیق المھنیة المشكالت وحل وتشخیص المناسب القرار اتخاذ

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

) المھنیة البیئات( المھن عالم على التعرف ـ١
  المتاحة والوظائف

     

 

 والمھارات العاملة والقوى باألجور التعریف ـ٢
 التنظیم وطرائق  العمل یتطلبھا التي والقدرات
 واإلدارة

   

 مع   تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة ـ٣
 والجنس االجتماعیة والظروف والمیول القدرات

   

 بواقعیة والطموحات األھداف تحقیق في المساعدة ـ٤
  المھني للمستقبل المناسب القرار اتخاذ على والقدرة

   

    المھنیة المشكالت تشخیص ـ٥

     المھني التوافق وتحقیق المھنیة المشكالت حل ـ٦
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٢٢٣

  الزواجي  اإلرشاد:  الرابع ي اإلرشاد المجال

  : على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 والزوجة الزوج من كل وتبصیر الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم

 الناضج الشباب وتشجیع المناسبة والزوجة الزوج اختیار في الفرد ومساعدة بالواجبات

 الوجداني الفكر في التواصل قنوات وتدعیم الزوجیة للحیاة واالستعداد الزواج على

   الزواجیة والسعادة التوافق لتحقیق الزواجیة المشكالت وعالج وتشخیص

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

    . المناسبة والزوجة الزوج اختیار في الفرد مساعدة ـ١

 وتبصیر الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ـ٢
 . بھم المنوط بالواجبات والزوجة الزوج من كل

   

 للحیاة واالستعداد الزواج على الناضج الشباب تشجیع ـ٣
  الزوجیة

   

    الزوجین بین الوجداني الفكر في التواصل تدعیم ـ٤

 المتبادل كالنشوز( الزواجیة المشكالت تشخیص ـ٥
 )والصراع الشریف غیر والتنافس

   

 وتحقیق هوبعد هوأثناء الزواج قبل المشكالت حل  ـ٦
 . الزوجي والتوافق الزواجیة السعادة
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٢٢٤

   األسري  اإلرشاد:  الخامس ي اإلرشاد المجال

  :على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 األسریة الحیاة فھم في المساعدة وتقدیم لألسرة الالزمة والخبرات المعلومات إعطاء

 عالقات وإقامة تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة وتعلم ومسؤولیاتھا

 داخل في الفاعلة التعدیالت حداثإو التواصل قنوات وتدعیم واألبناء باءاآل بین طیبة

 ھاوحل المشكالت وتشخیص األسرة فرادأ بین صحي جو خلق اجل من األسرة نسق

  . األسري التوافق لتحقیق

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

 ومسؤولیاتھا األسریة الحیاة فھم في المساعدة تقدیم ـ١
 .  األسریة والواجبات الحقوق ومعرفة

    

 

 ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة تعلم ـ٢
 . تربیتھم

   

 قنوات وتدعیم واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةا ـ٣
 ككل األسرة أعضاء بین السائدة التواصل

   

    لألسرة الالزمة والخبرات المعلومات اعطاء ـ٤

 نسق داخل الفاعلة والتغیرات التعدیالت حداثا ـ٥
 األسرة

   

 والتعایش األسرة أفراد بین ایجابي صحي جو خلق ـ٦
  ووئام بسالم

   

    األسریة المشكالت تشخیص ـ٧

 والتوافق االستقرار وتحقیق األسریة المشكالت حل      ـ٨
  األسري
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٢٢٥

  االجتماعي  اإلرشاد:  السادس اإلرشادي المجال

  :على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي 

 من المثلى فادةاال اسلوب فھم في البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة

 تحكم التي القوانین وفھم  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على والقدرة الفراغ وقت

 االجتماعیة الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بالمعلومات والتزوید األفراد سلوك

 مع للتعامل العملیة المھارات واكتساب المناسب البیئي المحیط ایجاد في والمساعدة

  . البیئي التوافق لتحقیق وصوال یجابیةاال االجتماعیة تجاھاتاال على والتعوید  اآلخرین

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

 مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة ١
 . البیئة

   

    . الفراغ وقت من المثلى االفادة اسلوب فھم ٢
    .  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة ٣
    . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم ٤
 الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بالمعلومات التزوید ٥

 . االجتماعیة
   

    . المناسب المحیط ایجاد في المساعدة ٦
    .  اآلخرین مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب ٧
    . یجابیةاال االجتماعیة االتجاھات عن التعوید  ٨
    .البیئي التوافق تحقیق ٩
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٢٢٦
  )٥( ملحق

  والتخصص العلمیة األلقاب بحسب والمحكمین الخبراء اسماء

 الكلیة الجامعة التخصص العلمیة المرتبة األسم ت

 آداب بغداد النفس علم استاذ رسول ابراھیم خلیل ١

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد استاذ مصطفى شعبان نادیة ٢

 تربیة    المستنصریة النفس علم استاذ حسین كودي قبیل ٣

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد استاذ سلمان داود یحیى ٤

 آداب بغداد النفس علم استاذ الحلو منصور بثینة ٥

 الدین صالح نفسي ارشاد أستاذ طاھر مال هللا عبد شوبو ٦
 )اربیل(

 تربیة

 تربیة البصرة نفسي ارشاد استاذ األسدي جاسم سعید ٧

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد  استاذ صالح مھدي صالح ٨

 تربیة بغداد نفسي ارشاد استاذ الجنابي مرزوك عبد صاحب ٩

 تربیة بغداد نفسي ارشاد استاذ الدفاعي حمزة ماجد ١٠

 آداب المستنصریة النفس علم مساعد استاذ جمیل الدین عالء ١١

 آداب المستنصریة النفس علم مساعد استاذ حسن شمال محمود ١٢

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد مساعد استاذ  حسن محمود ھناء ١٣

 األساسیة التربیة المستنصریة نفسي ارشاد  استاذ عذاب كریم نشعة ١٤

 تربیة البصرة نفسي ارشاد مساعد استاذ صالح اسماعیل عیاد ١٥

 آداب القادسیة نفسي ارشاد مساعد استاذ  رمح رمضان عباس ١٦

 تربیة بغداد النفس علم مساعد استاذ الجبوري رزوقي الحسین عبد ١٧

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد استاذ السواد ناصر الخضر عبد ١٨

 تربیة بغداد نفسي ارشاد مساعد استاذ الصالحي عبودي نھلة ١٩



 المالحق

  

٢٢٧
  

 آداب بغداد عربیة لغة مساعد استاذ اسكندر یوسف ٢٠

 تربیة المستنصریة عربیة لغة مساعد استاذ كاطع حسن فالح ٢١

 تربیة بغداد عربیة لغة استاذ الواحد عبد عھود ٢٢

 تربیة بغداد عربیة لغة مساعد استاذ المعاضیدي سوسن ٢٣

 آداب المستنصریة عربیة لغة مساعد استاذ هللا جار كاطع ٢٤

 تربیة المستنصریة قران علوم استاذ مطر جبر فاخر ٢٥

 تربیة بغداد قران علوم مساعد استاذ ثویني آدم حمید ٢٦

 آداب الكوفة قران علوم مساعد استاذ زوین محمود محمد ٢٧
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  التحلیل استمارة نموذجأ

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ت

٣ ٢ ١ 
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 )،ب١( ملحق

  األدبیات بعض في وردت كما لإلرشاد الوافیة التعریفات بعض

  

  )GOOD ،1945 .  جود( تعریف -١

 الشخصیة بالمشكالت یتعلق ما في شخصي فردي أساس على القائمة المعاونة تلك
 عن ویبحث المشكالت بھذه المتعلقة الحقائق جمیع فیھا تدرس التي والمھنیة والتعلیمیة

.  والمجتمع المدرسة إمكانیات من وباالستفادة المتخصصین بمساعدة وذلك لھا حلول
  )١٤ص،  ١٩٩٠،  الشناوي(

  

      TAYLOR  , 1971 )                             تایلر ( تعریف -٢

 المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ عدادهإو حاضره فھم في الفرد مساعدة عملیة
 حیاة لتحقیق والمھني والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ وللمجتمع لھ

  )١٨ص، ١٩٩٨،  الداھري. ( سعیدة

  

  ) ١٩٧٨ , غزالة أبو(  تعریف -٣

 بین تنشأ التي التفاعلیة العالقة وھو وخدماتھ التوجیھ عملیات في الرئیسة العملیة
  اإلرشاد ویتخذ منھا ضبع أو التوجیھ أھداف تحقیق بقصد والمسترشد التربوي المرشد
ً مباشر یكون فقد مختلفة أسالیب ً  مباشر غیر أو ا ً  أو فردیا  على  اإلرشاد ویعتمد جماعیا
ً   اإلرشاد یكون وقد االختبارات وإجراء المناقشة أو كالمالحظة متعددة وسائل  أو مھنیا
 ً   )  ١٣٣ص،  ١٩٧٨،  غزالة ابو. (   ذلك وغیر النفسیة المشكالت كل أو تربویا

  

  ) ١٩٨٠،  زھران(  تعریف -4

 خبراتھ ویعرف شخصیتھ ویدرس ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تستھدف ةبناء عملیة
 وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ وینمي مشكالتھ ویحدد
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١٣٥
ً  والتوافق النفسیة الصحة وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي وتدریبھ ً  شخصیا  وتربویا

ً وم ً  ھنیا ً  واسریا   )  ١١ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا

  

  ) ١٩٨٠ , زھران(  تعریف -٥

 نفسھ یعرف لكي ھوتشجیع الفرد مساعدة تستھدف ومخططة ةبناء مستمرة واعیة عملیة
ً  شخصیتھ ویدرس ذاتھ ویفھم ً  جسمیا ً  وعقلیا ً  واجتماعیا  ویحدد خبراتھ ویفھم وانفعالیا

 ذاتھ تحقیق لھ تكفل ھاوتحقیق واضحة أھداف تحدید ىإل یصل لكي وحاجاتھ مشكالتھ
ً  والتوافق المجتمع في  اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة وتحقیق  شخصیا
 ً ً  وتربویا ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١٠ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا

  

  ) SUPER 1981 , سوبر(  تعریف -٦

 في ومساعدتھم ھموإصالح تھموتوعی تھمھدایو األفراد ترشید ھدفھا مھنیة فنیة عملیة
 حتى والزواجي واألسري والتربوي والمھني الشخصي توافقھم وتحقیق سلوكھم تحسین
  ) , P320  1981 SUPER ,( . الحیاة في والسعادة ةیوالكفا بالجدارة یشعر

  

  ) ١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

 السلوك دراسة مبادئ فقو على ي اإلرشاد النفس علم في المتخصصون یقدمھا خدمات
 الجانب لتأكید خدماتھم ویقدمون. المختلفة نموه مراحل خالل ھاوأسالیب اإلنساني
 الى ویھدف المسترشد لدى التوافق تحقیق في واستغاللھ المسترشد بشخصیة االیجابي
 واكتساب الحیاة مع والتوافق النمو مطالب تحقیق في تساعد جدیدة مھارات اكتساب
 المختلفة العمریة المراحل في فراداأل لجمیع  اإلرشاد ویقدم القرار اتخاذ على القدرة
  ) ٤ص،  ٢٠٠٠ ، االحرش) . (العملو،  المدرسةو،  األسرة( المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ١٩٨٤،  عمر(  تعریف -٨

 لمشكلتھ الكلیة وانبالج على فللتعرّ  نفسھ یفھم أن في الفرد تساعد تعلیمیة عملیة
 مما مجردة بموضوعیة مشكالتھ وحل بنفسھ قراراتھ اتخاذ من یتمكن حتى الشخصیة

 خالل من ذلك ویتم والمھني والتربوي االجتماعي وتطوره الشخصي نموه في ھمایس
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١٣٦
 تحقیق نحو یة اإلرشاد العملیة دفع إلى یتولى الذي المرشد وبین بینھ إنسانیة عالقة
  ) ٤٠ص،  ١٩٨٤،  عمر(  . المھنیة خبراتھب منھا الغایة

  

  )  ١٩٨٥،  الھاشمي(  تعریف -٩

 لتحقیق والتعلم والتعلیم والتربیة والتدریب والفن العلم نتائج في متفاعلة دینامیكیة عملیة
ً  وسعادتھ اإلنسان سالمة ً  نفسیا ً  واجتماعیا   )١٦٠ص،  ١٩٨٥،  الھاشمي. (  وجسمیا

  

  )  ١٩٨٦،  التربیة وزارة(  تعریف -١٠

 المشكالت حل یستطیع حتى للفرد المتكاملة المساعدة تقدیم إلى تھدف مخططة خدمة
    .  معھا ویتوافق حیاتھ في یقابلھا التي األخالقیة أو الصحیة أو التربویة أو الشخصیة

  )  ٨ص،  ١٩٨٦ ، التربیة وزارة( 

  

  )  ١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف -١١

 نتائج وتفسیر المعلومات وتقدیم والتشجیع النصائح ضمنتت التي اإلجراءات مجموعة
 مساعدة تقدیم متخصص شخص فیھا یحاول عالقة وھي النفسي والتحلیل االختبارات

 المختلفة الحیاة مواقف في تتمثل التي ھاویحل لدیھ التوازن عدم ات لیفھم خرآ لشخص
  ) ١٢ص،  ١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  االجتماعیةو والشخصیة والمھنیة الدراسیة

  

  ) ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف -١٢

 إنسانیة عالقة وھي األول منھا یعاني مشكلة حول والمرشد العمیل خاللھا یتركز عملیة
 ً  فیطلب وحده حلھا الیستطیع مشكلة من یعاني األول والثاني األول بین لوجھ وجھا
 ومھني متخصص شخص ألنھ المساعدة على قادر انھ وبما لمساعدتھ الثاني من العون
 یؤدي ھذا وكل والتقبل واالحترام والتفاھم الود العالقة ھذه یسود المساعدة على مدرب

.  واألكادیمي واالجتماعي الشخصي االتزان وتحقیق االتزان وتحقیق المشكلة حل إلى
  ) ٤٤ص،  ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف
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  ) ١٩٩٠،  النغیمیشي(  تعریف -١٣

 یشمل التعریف ھذا أن یضیف انھ إال)  ١٩٨٤،  عمر ( تعریف مع النغیمیشي یتفق
  : خمسة عناصر على

  . عملیة انھ ـ أ

  . تعلیمیة عملیة انھ ـ ب

  . ةمساعد انھ ـ ج

  . إنسانیة عالقة على مبني انھ ـ د

ً  یكون النفسي المرشد ـ ه ً  مھنیا   )          ٤٨٣ص،  ١٩٩٠،  النغیمیشي. (  متدربا

  

  ) ١٩٩٣،  المغامسي(  تعریف -١٤

 والجسمیة والنفسیة الخلقیة و الروحیة شخصیتھ جوانب جمیع من الفرد مساعدة
ً  یكون لكي االجتماعیةو ً  فردا   ) ٣٣٧ص، ١٩٩٣،  المغامسي. ( صالحا

  

  ) ١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف -١٥

 یستفید من ھو العمیل اثنین بین مباشرة عالقة أساس على تقوم اجتماعي تعلم عملیة
 لھذه الالزمة المختلفة السایكولوجیة باألسالیب ومعرفتھ المامھ ترضیف الذي والمرشد

 أو شخصي اضطراب من یشكو الذي الفرد مساعدة إلى یھدف  اإلرشاد وان العملیة
 توفیق. (  العقلي أو النفسي االضطراب درجة إلى الحدة في یبلغ لم تربوي أو اجتماعي

  ) ١٣ص،  ١٩٩٦ ،

  

  ) ١٩٩٧،  التمیمي(  تعریف -١٦

،  التمیمي. (  اإلنسانیة الشخصیة جوانب جمیع تشمل واجتماعیة تربویة إنسانیة خدمة
  ) ٢٠٠ص  ١٩٩٧
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  ) ١٩٩٧،  السید(  تعریف -١٧

 وینمي مشكالتھ ویحدد ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف التي البناءة العملیة
 التعالیم إطار وفي بھوتدری وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ

ً  التوافق وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي السمحة اإلسالمیة ً  شخصیا ً  وتربویا  ومھنیا
 ً ً  واسریا ،  السید. (  التربویة للعملیة العامة األھداف تحقیق في یساھم ثم منو واجتماعیا
  ) ٩٨ص ١٩٩٧

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف -١٨

 ورغباتھ ومیولھ وبیئتھ ذاتھ فھم على ترشدالمس مساعدة تتضمن خدمات مجموعة
 ذلك كل والشخصیة الفردیة الوظیفیة ومھاراتھ وقدراتھ أھدافھ وتحدید واستعداداتھ

 الشخصیة حیاتھ مجاالت في بالسعادة والشعور النفسیة الصحة تحقیق إلى یھدف
  ) ٢٢ص،  ١٩٩٨ ، محمود. (  واألسریة والمھنیة والتعلیمیة

  

  ) ١٩٩٩ ، وتیم رخالف(  تعریف -١٩

 لھ المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ وإعداده حاضره فھم في الفرد مساعدة
 یحقق حتى واالجتماعي والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ والمجتمع

  ) ١٣ص،  ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ. (   اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة

  

  ) ٢٠٠٠،  وف دافید(  تعریف -٢٠

 أو تربویة أو وظیفیة مشكالت لدیھم الذین األسویاء فرادلأل المساعدة الخدمات تقدیم
  ) ٧٠-٦٩ص،  ٢٠٠٠،  وف دافید. (  التوافق عدم إلى بھم تؤدي زواجیة

  

  ) ٢٠٠٠،  العاني(  تعریف -٢١

 بكافة مشكالتھ حل یستطیع حتى الفرد مساعدة إلى تھدف وإنسانیة مخططة عملیة
 حتى معھا والتوافق واألخالقیة والشخصیة والصحیة والتربویة االجتماعیة یھانواح

  ) ٦٠ص،  ٢٠٠٠،  العاني. (  والسعادة الرضا حالة إلى الوصول یستطیع



 المالحق

  

١٣٩
  

  )  ٢٠٠٠، احمد(   تعریف -٢٢

 وتحدید مشكالتھ في واستخدامھا واستعداداتھ وقدراتھ إمكانیاتھ لفھم الفرد رشادإ عملیة
 في ومساعدتھ وحاضره لواقعیتھ فھمھ خالل من المستقبلیة حیاتھ خطط ووضع أھدافھ
 درجة أقصى إلى والوصول ذاتھ تحقیق خالل من الكافیة السعادة من قدر اكبر تحقیق

،  ٢٠٠٠ ، احمد. (   والمھني والزواجي والتربوي واالجتماعي الشخصي التوافق من
  ) ١ص

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٣

 مشكالتھ فھم في العمیل بمساعدة المرشد فیھا یقوم وعمیل مرشد بین ةعالق عن عبارة
 مأ شخصیة مأ مھنیة مأ دراسیة كانت سواء الحیاة جوانب مختلف في تواجھھ التي

 من العادیین إلى األقرب اإلفراد مساعدة على  اإلرشاد ویعمل ھاوحل اجتماعیة
  ) ١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  المرضى

  

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٤

 على تنصب والتي للعمیل المرشد یقدمھا التي االجتماعیةو النفسیة الخدمات مجموعة
 النفسي التوافق تحقیق في استخدامھا أو العمیل شخصیة في االیجابیة الجوانب إبراز
 حیاة ایحی نأ في تساعده جدیدة مھارات العمیل اكتساب الخدمات ھذه تستھدف كما لدیھ

 المختلفة العمریة المراحل في اإلفراد لجمیع  اإلرشاد ویقدم سلیمة ونفسیة اجتماعیة
  )١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  والعمل والمدرسة األسرة في المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ٢٠٠٤،  الخطیب(  تعریف -٢٥

 اجل من المساعدة یطلب واآلخر متدرب متخصص احدھما فردین بین إنسانیة عالمة
 أو اجتماعیة أو شخصیة تكون قد التي لمشكالتھ  مالءمةال الحلول بعض إلى التوصل
 القرار اتخاذ فرصة المسترشد إعطاء مع العمل أو المھنة اختیار مشكلة أو انفعالیة

  )٧٢ص،  ٢٠٠٤،  الخطیب. (  واھتماماتھ وقدراتھ إمكانیاتھ یحقق الذي المناسب
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١٤٠
  )  ٢٠٠٨،  الھاشمي(  تعریف -٢٦

 وفھم االتجاھات في تعدیل من یقدمھ بما الحیاة مواجھة في العملي النمو من مظھر
ً  یتصل فھو وسعادتھا الحیاة  وبالحیاة وسلوكھا الذاتیة الشخصیة بالحیاة عموما

،  ٢٠٠٨،  الھاشمي. (  ونشاطھ والتربوي العلمي والعمل وعالقاتھا االجتماعیة
  )١٧- ١٦ص

  ) ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف -٢٧

 وینمي إمكاناتھ ویعرف نفسھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف ةومنظم مخططة عملیة
.  واالجتماعي والتربوي النفسي توافقھ تحقیق إلى ذلك بعد لیصل مشكالتھ ویحل قدراتھ

          ) ٢٤ص،  ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( 
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١٤١

   األساس عناصره أھم إلى  اإلرشاد تعاریف تحلیل

  )Good، 1945.  جود(  تعریف ـ١

  معاونة عملیة ـ

  المشكالت حل ـ

  لمھنيوا ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )Taylor ,1971 تایلر(  تعریف ـ٢

  مساعدة عملیة ـ

  الحاضر فھم ـ

  المستقبل دراكإ ـ

  المھنيو ، التربويو  ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٧٨ ، غزالة بوأ(  تعریف -٣

   التوجیھ عملیات في رئیسة عملیة ـ

  تفاعلیة عالقة ـ

  المرشد ـ

  المسترشد ـ

  فردي ـ

  جماعي ـ

  مباشر ـ
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١٤٢
  مباشر غیر ـ

   عدة وسائل على یعتمد ـ

  الزواجيو ، األسريو ، الشخصيو ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٠  ، زھران(  تعریف ـ٤

  ةاءبن عملیة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

   المشكالت تحدید ـ

   المشكالت حل ـ

 ، النفسيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ اإلمكانات تنمیة ـ
  األسريو ، الزواجيو ، المھنيو

   

  )١٩٨٠(  زھران تعریف ـ٥

  واعیة عملیة ـ

   بناء عملیة ـ

  مخططة عملیة ـ

   مسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  شخصیة دراسة ـ

  الخبرات فھم ـ

  المشكالت حل ـ
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١٤٣
   الحاجات تحدید ـ

   الذات تحقیق ـ

   النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  الزواجيو ، األسريو ، المھنيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )Super ,1981(  تعریف ـ٦

   فنیة عملیة ـ

  مھنیة ـ

  توعیة ـ

  ھدایة صالحإ ـ

  المسترشد ـ

  سلوك تحسین ـ

   مساعدة عملیة ـ

   الزواجيو ، األسريو ، التربويو ، المھنيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  الحیاة في السعادة ـ

  بالجدارة الشعور ـ

  

  )١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

  خدمات مجموعة ـ

  )المرشد( ي اإلرشاد سالنف علم في األخصائي ـ

  االیجابي الجانب على التأكید ـ

  المسترشد ـ
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  المھارات إكساب ـ

  القرار اتخاذ على القدرة ـ

  والعمل والمدرسة األسرة مجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٤  ، عمر(  تعریف ـ٨

  تعلیمیة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  القرار اتخاذ ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )١٩٨٥ ، الھاشمي(  تعریف ـ٩

  دینامیكیة عملیة ـ

   االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٦ ، التربیة وزارة(  تعریف ـ١٠

  مخططة خدمة ـ

   مساعدة تقدیم ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ
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  األخالقيو ، الصحيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق حقیقت ـ

  

  )١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف ـ١١

  إجراءات مجموعة ـ

  النصائح تقدیم ـ

   التشجیع ـ

   المعلومات تقدیم ـ

  إنسانیة عالقة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   جتماعياالو ، شخصيالو ، المھنيو ، الدراسي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ١٢

  المشكالت حل ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

   إنسانیة عالقة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  األكادیميو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٠ ، النغیمیشي( تعریف ـ١٣

   تعلیمیة عملیة ـ
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   مساعدة عملیة ـ

   إنسانیة عالقة ـ

ً  متدرب لمرشدا ـ    مھنیا

  المسترشد ـ

  المھنيو ، التربويو ، جتماعياالو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٣ ، المغامسي(  تعریف ـ١٤

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

 ، الجسميو ،) شخصي(النفسيو ، الخلقيو ، الروحي المجال في التوافق تحقیق ـ
  االجتماعي

  

  )١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف ـ١٥

   اجتماعي تعلم عملیة ـ

  إنسانیة عالقة ـ

  المسترشد ـ

  المرشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   المشكالت حل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٧ ، التمیمي( تعریف ـ١٦

   إنسانیة خدمة ـ
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  تربویة خدمة ـ

   اجتماعیة خدمة ـ

  

  )١٩٩٧ السید،( تعریف ـ١٧

   ةبناء یةعمل ـ

  مساعدة نھا ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت تحدید ـ

  المشكالت حل ـ

  اإلمكانات طالقإ ـ

  .االجتماعيو ، األسريو ، المھنيو التربوي،و ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٨ ، محمود( تعریف ـ١٨

  خدمات مجموعة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  غباتوالر المیول فھم ـ

  االستعدادات فھم ـ

  القدرات تنمیة ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  بالسعادة الشعور ـ

  األسريو ، المھنيو ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
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  )١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف ـ١٩

  مساعدة عملیة ـ

   المسترشد ـ

   الحاضر فھم ـ

  للمستقبل عداداإل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي لمجالا في التوافق تحقیق ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، دافیدوف( تعریف ـ٢٠

   خدمات تقدیم ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  الزواجيو ، التربويو ، الوظیفي التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠العاني،(  تعریف ـ٢١

  مخططة عملیة ـ

  دةمساع عملیة ـ

  إنسانیة عملیة ـ

  المسترشد ـ

   المشكالت حل ـ
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 الشخصي،و ، الصحيو ، التربويو ، االجتماعي المجال في التوافق تحقیق ـ
  األخالقيو

  والسعادة الرضا تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، احمد( تعریف ـ٢٢

  والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المشكالت حل ـ

  للمستقبل التخطیط ـ

   الحاضر فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

 ، الزواجيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
  المھنيو

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٢٣

   المرشد ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، التربوي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٢٤

  تماعیةواج نفسیة خدمات مجموعة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ
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   للشخصیة االیجابیة الجوانب على التأكید ـ

  المھارات إكساب ـ

  التربويو ، المھنيو ، األسري المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، الخطیب( تعریف ـ٢٥

  إنسانیة عالقة ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، االنفعاليو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   القرار اتخاذ ـ

   واإلمكانات القدرات طالقإ ـ

   المسترشد ـ

  المرشد ـ

  

  )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٢٦

   العملي النمو من مظھر ـ

   اتجاھات تعدیل ـ

   الحیاة فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

  والعلمي ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٢٧

  ومنظمة مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة -
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   الذات فھم ـ

   والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

   االجتماعيو ، التربويو ، النفسي المجال في التوافق تحقیق ـ
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  )٢( ملحق

                   وردت كما األساس یة اإلرشاد للمجاالت الوافیة التعریفات بعض
  األدبیات بعض في

  Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد ـ أ

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 ومھاراتھ ونضجھ تھیكفا من ویزید  اآلخرین وفھم نفسھ فھم في الفرد مساعدة
  )١٦٤ص ، ١٩٧١ ، ماماإل(  والشخصیة االجتماعیة

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

 واالنفعالیة الشخصیة ومشكالتھ ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد مساعدة عملیة
 یحقق بما المشكالت حل على والعمل النفسي توافقھ سوء إلى تؤدي التي والسلوكیة

  )٣٧٢،ص١٩٨٠، زھران.( النفسیة والصحة للتوافق مستوى أفضل

  

  )٢٠٠٢، عیطة أبو( تعریف ـ٣

 طریق عن عاطفیة أو نفعالیةا اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة عملیة
 الشعور  على التغلب وكیفیة الذات فھم على القدرة تنمیة:  اآلتیة یة اإلرشاد النشاطات

 في الفرد ومساعدة والخلقیة الروحیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة بالنقص
(  آبةوالك بالیأس الشعور من التخلص في والمساعدة متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ

  )٣٢٥،ص٢٠٠٢عیطة، أبو

  

  ) ٢٠٠٨ ، الھاشمي(  تعریف ـ٤

 بھا شعور على وھم المتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء باألفراد یھتم الذي
 انفعالیة ومشكالت االضطرابات یستخدم العالجي  اإلرشادو جدید سلوكي بتدعیم

 المعاشیة أعمالھم وفي الناس مع الیومیة حیاتھم یمارسون أسویاء ألفراد وجدانیة
  )٨٥ص ـ٨٤ص ، ٢٠٠٨ ، الھاشمي(
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  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

 واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز التي النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 حل في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھ نموه بمرحلة وتبصیره ومیولھ

 لدیھ االیجابیة الجوانب وتقویم سلوكھ رعایة على والعمل تعترضھ التي المشكالت
ً  أكثر یجعلھ بما االتجاھات وتنمیة ھاوتعزیز  من قدرات من یمتلك بما ذاتھ مع توافقا
 ص ، ٢٠٠٩ ، أسعد أبو( السوي السلیم النمو لتحقیق لدیھ ایجابي سلوك بناء تحقیق

٧٢.(  
  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٦

 والتي المباشرة النفسیة الرعایة خالل من وذلك للفرد النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 التي النمو لمرحلة وتبصیره ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تتركز

 عباس( مشكالتھ حل على التغلب في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا بھا یمر
  )٤٤،ص٢٠٠٩، ومحمد

  

  Educational Counseling التربوي الرشاد ـ ب

  

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 قدراتھ واكتشاف المدرسیة مشكالتھ على والتغلب التكیف على الفرد مساعدة عملیة
ً بعید وتلقائي عفوي بشكل الطالب لیعمل والنفسیة االجتماعیةو العقلیة وقابلیاتھ وطاقاتھ  ا

  )١٦٣ص ،١٩٧١ ، ماماإل( والقلق الخوف عن

  

  )Heller ،1978( تعریف ـ٢

 األھداف تحقیق بشأن القرار واتخاذ المناسب للتوجھ وللطالب للتالمیذ المقدمة المساعدة
  )p2 ، 1978، Heller(  لیھاإ یطمحون التي المدرسیة التعلیمیة
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  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٣

 ھوأھداف ومیولھ قدراتھ مع مءتتال التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة عملیة
 اكتشاف في تساعده التي الدراسیة والمواد المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن

 في النجاح في ومساعدتھ الحاضر التعلیمي المستوى بعد ما في التربویة اإلمكانات
 توافقھ یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في والمساعدة التربوي برنامجھ
  )٣٧٧ص ، ١٩٨٠ ، انزھر.( عامة بصفة التربوي

  

  )Higgins، 1982( تعریف ـ٤

 الخبرة فئة إلى ینتمي أنھ شخصین بین التفاعل عملیات یتضمن الذي التعلیم من نوع
 عن والتبصر للطالب المعلومات إعطاء یتضمن وقد التعلیم حداثإ إلى تھدف التي

 األخرى اللفظیة النشاطات من یعلم ما وكل موضوعات ◌ِ  وتوضیح وأراءَ  ◌ٍ  أحكام
).Higgins, 1982, p 162(  

  

  )١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

 التعلیم نظام كان ذاإ( المناسب المنھج نوع اختیار في الطالب أو التلمیذ مساعدة عملیة
 یتفق بما الدراسة ھذه أو المنھج ھذا مع والتكیف لھ  مالءمةال الدراسة أو)  بذلك یسمح

 السعادة لھ یضمن بما خاللھا تعترضھ يالت الصعوبات وتجاوز وقدراتھ میولھ مع
  ) ٢٤ص ، ١٩٩٣ ، حمود.(  والمنفعة للمجتمع والفائدة

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 رغباتھ مع تتالءم التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة
 باالستمرار النجاح وتحقیق للتخصص المناسب االختیار وقدراتھ واستعداداتھ ومیولھ

 األسالیب وتوفیر الصعاب وتذلیل مشكالت من یعترضھ ما وحل الدراسة في
 ثم ومن الدراسیة واتجاھاتھم عاداتھم تحسین في المتعلمین لمساعدة الموضوعیة

  ) ٦١ص ، ١٩٩٨، محمود.( جید بشكل المتاحة إمكاناتھم وتحقیق  استعداداتھم  توظیف
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  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

 عن وذلك للمدرسة أدائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة إلى ھدفی
 ، الدراسیة المقررات في رسوب على التغلب.  التالیة یة اإلرشاد األنشطة طریق

 بكیفیة التعریفو ، الدراسة على القدرة تطویرو ، للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویرو
 أبو.( تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة یفالتعرو ، الدراسة لبرامج التخطیط

  )٣٢٦ص ، ٢٠٠٢ ، عیطة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٨

 والفرص ناحیة من واستعدادات قدرات من الطالب بین بالتوفیق تھتم التي العملیة تلك
  )١١٢ص ،٢٠٠٤ ، حسین.( أخرى ناحیة من المختلفة التعلیمیة

  

  ) ٢٠٠٧ ، الھادي عبد( تعریف ـ٩

 ومیولھ قدراتھ مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة إلى تھدف لیةعم
 برنامجھ في النجاح في تساعده التي المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن وأھدافھ
 یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في الفرد مساعدة وكذلك التربوي

  )١٣٣ص ،٢٠٠٧ ، الھادي بدع( عامة بصفة التربوي توافقھ

  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

 إمكاناتھ مع تتناسب التي والتعلیمیة التربویة وبرامجھ خططھ رسم في الفرد مساعدة
 المشكالت مع والتعامل ھاوتحدید وطموحاتھ وأھدافھ واھتماماتھ وقدراتھ واستعداداتھ

 یسعى بحیث وصعوباتھ التعلم طءوب الدراسي التأخر مثل تعترضھ قد التي الدراسیة
 للطالب الجیدة التربویة والرعایة المناسبة یة اإلرشاد الخدمات تقدیم إلى المرشد

  )٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس.(
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  )٢٠٠٩ ، أسعد أبو( تعریف ـ١١

 الطلبة إلى وعالجیة ونمائیة وقائیة برامج عبر الخدمات تقدیم تتضمن عملیة
 على والتغلب فیھا واالستمرار بھا وااللتحاق المناسبة لدراسةا اختیار في لمساعداتھم
  )٧٠،ص٢٠٠٩، أسعد أبو.(والنجاح التكیف تحقیق بھدف تعترضھم التي المشكالت

  

   Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  )١٩٥٩ ، ھنا(  تعریف ـ١

 یھتم وھو فیھا یتقدمو بھا ویلتحق نفسھ ویعد لھ المھنة اختیار في الفرد مساعدة عملیة
ً  لھم یكفل بما ومھنتھم مستقبلھم وتقریر اختیار على األفراد بمساعدة أوالً  ً   تكیفا  مھنیا

 ً  ھنا. ( المھنة توافق وسوء عدادواإل باالختیار المتعلقة بالمشكالت ویھتم.  مرضیا
  )٤٨ـ٤٧ص ،١٩٥٩،

  

  )١٩٦٨ ، خلیل( تعریف ـ٢

 وممیزاتھا قدرتھ فھم في والمساعدة والمھن ئفالوظا بعالم التعرف في الفرد مساعدة
 العمل ومتطلبات والعمالة العمل وظروف العاملة والقوى باألجور وتعریفھ وقصورھا
  )٦ص ،١٩٦٨ خلیل،.( والمتابعة واإلدارة والتنظیم والتدریب

  

  ) Hill ،1969(  تعریف ـ٣

 ومطامحھ ومیولھ اتھوقدر استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة
 فیھ والترقي والتقدم العمل في والدخول والتأھیل عدادواإل وجنسھ االجتماعیة وظروفھ
  )Hill, 1969, p275.(المھني التوافق من ممكن مستوى وتحقیق فیھ وتحقیق
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  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٤

 التي المھنة ومتطلبات المختلفة قدراتھ مةءمال مدى تعرف في الفرد مساعدة عملیة
 التي والوظائف المھن بین المفاضلة وكیفیة العمل سوق عن معلومات وتقدیم یرغبھا
  )٢٦٦ص ،٢٠٠٢ ، عیطة أبو.( بقدراتھ تتعلق

  

  )٢٠٠٧ الھادي، عبد( تعریف ـ٥

 ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 االھتمام محور ویكون فیھا ىویرق لھا فیؤھلھ وجنسھ االجتماعیة وظروف ومطامحھ

 الذي الموفق باالختیار مستقبلھ بنفسھ یقرر أن في ومساعدتھ نفسھ الفرد ھو العملیة بھذه
ً  تكیفھ إلى یؤدي ً  مھنیا ً  تكیفا   )١٣٥ص ،٢٠٠٧، الھادي عبد.( سلمیا

  

  )٢٠٠٩ أسعد أبو( تعریف  ـ٦

 المحیط في تؤثر التي المختلفة المھنیة یئاتوالب المھن عالم تعرف في الفرد مساعدة
 علیھا تدریبالو تتطلبھا التي المھارات تعلیم من المھن ھذه ومتطلبات فیھ یعیش الذي

 ، ٢٠٠٩ أسعد، أبو.(  عمل وعوائد وتقاعد ترقٍّ  من فیھا فرةاالمتو الفرص وجمیع
  )٧٤ص

  

  )٢٠٠٩ ومحمد، عباس( تعریف ـ٧

 واستعداداتھ طاقاتھ مع یتناسب الذي العملي المجال اراختی في الفرد مساعدة عملیة 
 ، ومحمد عباس.( وواقعیة سلیمة أھداف لتحقیق ورغباتھ بطموحاتھ وموازنتھا وقدراتھ
  )٤٥ص ، ٢٠٠٩

  Marriage Counseling الزواجي  اإلرشاد ـ د

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ١

 والدخول الزوجیة للحیاة تعدادواالس الزوجة أو الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 مشكالت من یطرأ قد ما وحل لزواجيا التوافق وتحقیق والسعادة واالستقرار فیھا

  )٣٩٠،ص١٩٨٠ ، زھران.(  وبعده وأثناءه الزواج قبل ةزواجی
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  )١٩٨٨ ، المعروف(  ـتعریف ٢

 عن الالزمة بالمعلومات واإلمداد والخطوبة الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 من یطرأ ما حل في والمساعدة السعیدة الحیاة وتحقیق واألسریة الزوجیة الحیاة

  )٤٤ص ،١٩٨٨ ، المعروف.(  الزواج أثناء المشكالت

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من والزوج تتالءم التي للزوجة السلیم االختیار في األفراد مساعدة
.( للزوجین السعادة تحقیق على والعمل الزوجیة شكالتم وحل.  والعمریة االجتماعیةو

  )١٨٧،ص ١٩٨٩ ، الحیاني

  

  )١٩٩٨ مرسي(  تعریف ـ٤

 المتبادل كالنشوز(  بینھما الشقاق عالج على الزوجین مساعدة في حدیث أسلوب
  )٧٧ص ،١٩٩٨ ، مرسي) ( والصراع الشریف غیر والتنافس

  

  ) ٢٠٠٤ حسین(  تعریف ـ٥

 لھا الحلول أنسب یجادإو  الزواجیة المشكالت على التغلب إلى یھدف الذي  اإلرشاد
 حسین( الزوجین بین والوجدان الفكر في والتواصل السویة العالقات تدعیم من یتم وھذا

  )١٤٧ص ، ٢٠٠٤ ،

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي(  تعریف ـ٦

 الزوجیة الحیاة على الناضج الشباب تشجیع على العمل في تقدم التي الخدمات مجموعة
 المنوطة الواجبات على والزوجة الزوج من كل وتبصیر االختیار حسن على والمساعدة

  )٨٧ـص٨٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.( بھم
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  Family Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  )١٩٨٠ ، خلیل( تعریف ـ١

 طبیة عالقات وتحقیق وسعیدة ھادئة أفضل حیاة نحو الزوجة أو الزوج توجیھ عملیة
 األسرة سعادة لضمان األسریة المشكالت وحل األبناء بین ثم األبناءو باءاآل بین

  )٢٤ص ، ١٩٨٠ ، خلیل( والمجتمع

  

  )١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

ً  لجماعة األسرة أفراد مع یتم النفسي  اإلرشاد أشكال من شكل نھإ  على التركیز من بدال
 بأكملھا باألسرة طترتب أنھا على المشكالت إلى ینظر حیث وحده المریض أو العمیل

  )١٩٨٧ ، األشول( األسریة الوحدة مضمون في یعالج ثم ومن

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  في السائدة االجتماعیةو النفسیة بالحالة للوصول جمیعا
  )١٨٥،ص١٩٨٩، الحیاني( سعیدة أسرة یولد مما ومتفاعلة متزنة أسرة محیط

  

  )١٩٩٣ وآخرون القادر عبد( تعریف ـ٤

 األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق یستھدف منظم مھني أسلوب
 بین وایجابي صحي تفاعل قیام بتشجیع وبذلك سویة غیر ةبصور القائمة العالقات تلك

 في األسرة أفراد جمیع یتعایش بحیث ذلك إلى تؤدي التي الفرص وتوفیر األسرة أفراد
  )١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد.(  ووئام مسال

  

  )Corsini , 1994 كورسیني(  تعریف ـ٥

 األسریة المشكالت أن اساس على األسرة نسق داخل العالقات تحسین تستھدف عملیة
(  األسرة في معین بفرد خاصة ولیست مخطئة أسریة تفاعالت نتیجة الإ ھي ما

Corsini , 1994 , p225(  
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  )٢٠٠٢ ، والحجاج األحرش(  تعریف ـ٦

 ومسؤولیاتھم األسریة الحیاة فھم في جماعات أو فرادى األسرة أفراد مساعدة عملیة
 أصول تعلم بنشر وذلك األسریة المشكالت وحل األسري والتوافق االستقرار لتحقیق
 تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة وأصول السلیمة األسریة الحیاة

 والحجاج األحرش.(  ھاوعالج األسریة األضطرابات حل في والمساعدة نموھم ورعایة
  )١٢١ص ،٢٠٠٤ ،

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٧

 األسرة أداء في خلل حدوث إلى تؤدي التي األسریة المشكالت مواجھة تستھدف عملیة
 تغیر خالل من ذلك ویتم وجھ أكمل على وظائفھا أداء من األسرة تتمكن حتى ووظائفھا

 أعضاء بین السائدة التواصل قنوات وتدعیم المضطربة األسریة العالقات نسق في
  )١٣١ص ،٢٠٠٤ ،  حسین(  ككل األسرة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٨

 بالمعلومات األسرة أعضاء وبقیة الوالدین بإمداد النفسي المرشد بھا یقوم عملیة
 حسین.( األسرة تواجھ التي المشكالت على التغلب في تساعدھم التي والخبرات

  )١٣١ص ،٢٠٠٤،

  

 )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  وما العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة أو فرادى جمیعا
  ) ٩٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.(  متبادلة وواجبات حقوق من بھا یتصل

  Social Counseling جتماعياال  اإلرشاد -و

  )١٩٨٨ ، عیطة ابو( تعریف -١

 النشاطات طریق عن البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة عملیة
 الواقع مع التوافقو،  الفراغ وقت من المثلى فادةاإل اسلوب فھم:  تیةاآل یة اإلرشاد
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،   اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویرو،  بالفرد المحیط المحلي

 اختیار كیفیة عن بمعلمات األفراد تزویدو،  األفراد سلوك تحكم يالت القوانین فھمو
  ) ٣٢٦ص ،١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب

  

  )٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

 العملیة المھارات خاللھ من یكتسب الذي المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة
 على األفراد تعوید خالل من االجتماعیة تنشئةال الى یھدف كما  اآلخرین مع للتعامل

 المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم في والمتمثلة یجابیةاال االجتماعیة االتجاھات
 الجماعي العمل على تحث التي المناسبة األسالیب بأستخدام الفرد فیھ یعیش الذي

  ) ٧١ص ،٢٠٠٩ ، اسعد ابو.(  التعاون روح وبث الشریف والتنافس

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریق -٣

 في ومساعدتھ بالمجتمع وعالقتھ للفرد السلیمة االجتماعیة والتنشئة بالنمو یھتم الذي ھو
.(  االجتماعیة والبیئة والمدرسة األسرة في  اآلخرین ومع نفسھ مع التوافق تحقیق
  ) ٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس
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  التصنیف منھا اشتق التي یة اإلرشاد المجاالت تعریفات تحلیل

 Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد أـ

  ).١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . نفسھ فھم في الفرد مساعدة ـ

  .  اآلخرین فھم في الفرد مساعدة -

  . والنضج ةیالكفا في الزیادة ـ

  . والشخصیة االجتماعیة المھارات في الزیادة ـ

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

  .ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد ساعدةم ـ

  . والسلوكیة واالنفعالیة الشخصیة المشكالت فھم ـ

  . الشخصیة المشكالت حل -

  . النفسیة والصحة التوافق تحقیق ـ

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٣

  . عاطفیة او انفعالیة اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة -

  . الذات فھم على القدرة تنمیة -

  . بالنقص الشعور على التغلب كیفیة ـ

  .الروحیة الخلقیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ـ

  .متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ ـ

  . والكآبة بالیأس الشعور من التخلص ـ
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  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٤

  . طةوالمتوس الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء األفراد مساعدة -

  . سلوكي تربوي تدعیم ـ

  . الیومیة حیاتھم یمارسون اسویاء الفراد وجدانیة انفعالیة مشكالت حل -

  

  ) .٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

   ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز نفسیة مساعدة تقدیم -

  . االجتماعیةو سیةالنف ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر -

  . المشكالت حل -

  . السلوك رعایة على العمل -

  . ھاوتعزیز االیجابیة الجوانب تقویم ـ

  . قدرات من یمتلك بما االتجاھات تنمیة ـ

  . السوي السلیم النمو تحقیق -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٦

  . المباشرة النفسیة والرعایة للفرد النفسیة المساعدة تقدیم -

  . ومیولھ الفرد شخصیة فھم ـ

  .واستعداداتھ قدراتھ فھم ـ

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر ـ

  . المشكالت حل ـ
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  Educational _ Counseling التربوي  اإلرشاد ـ ب

  ) .١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . المدرسیة المشكالت ىعل والتغلب التكیف في الفرد مساعدة -

  .  والطاقات القدرات اكتشاف ـ

  . والنفسیة االجتماعیةو العقلیة القابلیات اكتشاف ـ

  . قلق أو خوف دون من وتلقائي عفوي بشكل العمل ـ

  

  ) .Heller .1978( تعریف ـ٢

  . وللطالب للتالمیذ مقدمة مساعدة -

  . الیھا یطمحون التي ةالتعلیمی األھداف تحقیق في المناسب القرار اتخاذ ـ

  

  ) .١٩٨٠ ، زھران( تعریف ـ٣

  . واألھداف والمیول القدرات مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة والمناھج الدراسة نوع اختیار -

  . التربویة اإلمكانات اكتشاف ـ

  . التربویة البرامج في النجاح ـ

  . التربویة المشكالت تشخیص ـ

  . التربویة المشكالت عالج ـ

  . التربوي التوافق تحقیق ـ

  

  ) . Higgins , 1982( تعریف ـ٤

  . شخصین بین التفاعل یتضمن التعلیم من نوع -
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  . للطالب معلومات إعطاء ـ

  .موضوعات وتوضیح وآراء أحكام عن التبصر ـ

  . اللفظیة النشاطات تعلیم -

  

  ).١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

  . المناسب المنھج نوع اختیار على الطالب او التلمیذ اعدةمس عملیة -

  . والقدرات المیول مع مءتتال التي المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -

  . التربویة الصعوبات تجاوز -

  . للمجتمع والمنفعة للفرد السعادة تحقیق ـ

  

  ) .١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 مع مءتتال التي والتربویة التعلیمیة برامجھو خططھ تحدید في المسترشد مساعدة -
  . والقدرات المیول

  . للتخصص المناسب ختیاراال -

  . الدراسھ في ستمرارباال النجاح تحقیق-

  .   الصعاب وتذلیل المشكالت حل -

  .الدراسیة  واالتجاھات العادات تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ـ

  . جید بشكل اناتمكاإل وتحقیق ستعداداتاال توظیف -

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

  . المدرسي ادائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة -

  . الدراسیة المقررات في الرسوب على التغلب ـ

  . للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویر ـ
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  . واالستیعاب الدراسة على القدرة تطویر ـ

  . الدراسة مجلبرا التخطیط بكیفیة التعریف -

  . الدراسة أسالیب بأفضل التعریف ـ

  . تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریف ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  . المختلفة التعلیمیة والفرص الطالب قدرات بین التوفیق ـ

  

  ) .٢٠٠٧، الھادي عبد( تعریف ـ٩

  . والمیول القدرات عم   تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة الدراسة نوع اختیار ـ

  . المناسبة الدراسیة المناھج اختیار ـ

  . ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في المساعدة -

  . عامة بصفة التربوي التوافق تحقیق -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

  . ھاوتحدید علیمیةوالت التربویة والبرامج الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . التعلم وبطء الدراسي التاخر مثل الدراسیة المشكالت مع التعامل -

  . للطالب الجیدة التربویة الرعایة ـ

  

  ) .٢٠٠٩سعد،ا أبو( تعریف ـ١١

  . للطلبة وعالجیة إنمائیة وقائیة خدمة ـ

  . بھا لتحاقواال المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -
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  . التربویة كالتالمش على التغلب -

  . والنجاح التكیف تحقیق -

  

  Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  ) .١٩٥٩ ھنا،(  تعریف ـ١

  .المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . فیھا والتقدم بالمھنة لتحاقاال -

  .هوتقریر المھني مستقبلھ اختیار في الفرد مساعدة -

  .المھنیة المشكالت تشخیص ـ

  .المھني التكیف یقتحق -

  

  ) .١٩٦٨، خلیل( تعریف ـ٢

  . والمھن الوظائف بعالم المعرفة ـ

  . وقصورھا وممیزاتھا القدرات فھم في المساعدة -

  . العاملة والقوى باألجور التعریف ـ

  . العمل بظروف التعریف -

  . العمل بمتطلبات التعریف ـ

  .واإلدارة والتنظیم التدریب بطرائق التعریف ـ

  

  ).Hill ,1969( تعریف ـ٣

  . والمیول القدرات مع  مالءمةال المھنة اختیار -

  .االجتماعیة الظروف مع  مالءمةال المھنة اختیار -
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  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  .للمھنة والتأھیل عداداإل ـ

  . فیھ والتقدم العمل في الدخول -

  . العمل في التوافق تحقیق ـ

  

  ).٢٠٠٢ ة،عیط أبو(  تعریف ـ٤

  . المھنة ومتطلبات قدراتھ  مالءمة بمدى التعرف في الفرد مساعدة -

  . العمل سوق عن المعلومات تقدیم -

  .الفرد بقدرات تتعلق التي والوظائف المھن بین المفاضلة كیفیة ـ

  

  ) . ٢٠٠٧ ، الھادي عبد(  تعریف ـ٥

  . ومیولھ قدراتھ مع   تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . االجتماعیة الظروف مع تتالءم التي المھنة اختیار -

  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  . المھني للمستقبل المناسب القرار اتخاذ ـ

  . المھني التوافق تحقیق -

  

  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٦

  . المختلفة المھنیة والبیئات المھن عالم على التعرف ـ

  . وتدریب تعلیم من المھن اتمتطلب معرفة -

  . فرةاالمتو العمل وفرص المھارات معرفة ـ
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  ) .٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٧

   ستعداداتواال القدرات مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في الفرد مساعدة -

  .بواقعیة والطموحات األھداف تحقیق ـ

  

  Marriage  Counseling:  لزواجيا  اإلرشاد ـ د

  ).١٩٨٠، زھران(  تعریف ـ١

  المناسبة والزوجة الزوج اختیار  في المساعدة ـ

  .ستقرارواال بھا والدخول الزوجیة للحیاة االستعداد ـ

  .وبعده وأثناءه الزواج قبل المشكالت حل ـ

  . الزواجي التوافق تحقیق ـ

  

  ) .١٩٨٨ ، المعروف(  تعریف ـ٢

  . والخطوبة الزوج اختیار  في المساعدة -

  .واألسریة الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ـ

  . السعیدة الحیاة تحقیق -

  . الزواج اثناء مشكالت من یطرأ ما حل في المساعدة -

  

  ) .١٩٨٩ ، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من تتالءم التي للزوجة السلیم ختیاراال على األفراد مساعدة -
  . والعمریة االجتماعیةو

  . الزواجیة المشكالت حل -

  . الزوجیة السعادة تحقیق ـ
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  ) .١٩٩٨ ، مرسي(  تعریف ـ٤

  . بینھما الشقاق عالج في الزوجین مساعدة -

  . المتبادل النشوز عالج ـ

  . الشریف غیر التنافس عالج ـ

  . الصراع عالج ـ

  

  ) . ٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٥

  . الزوجیة المشكالت على التغلب في األفراد مساعدة -

  . المناسبة الحلول ایجاد -

  . السویة العالقات تدعیم ـ

  . الزوجین بین الوجداني الفكر في التواصل ـ

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي( تعریف ـ٦

   الزواج على الناضج الشباب تشجیع ـ

  . بھم المنوطة بالواجبات والزوجة الزوج تبصیر ـ

  

     Family  Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  

  ) .١٩٨٠ ، خلیل(  تعریف ـ١

  . ھادئة افضل حیاة نحو الزوجة او الزوج توجیھ عملیة -

  . واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةإ ـ

  .األبناء بین طیبة عالقات قامةإ -
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  . ةاألسری المشكالت حل -

  . والمجتمع لالسرة السعادة تحقیق -

  

  ) .١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

  . األسرة افراد مع یتم النفسي  رشاداإل اشكال من شكل -

  . بأكملھا باألسرة ترتبط انھا على المشكلة الى النظر-

  .األسریة الوحدة مضمون في العالج ـ

  

  ).١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

  . جمیعا األسرة افراد مساعدة عملیة -

  . األسرة لمحیط االجتماعیةو النفسیة الحالة في االتزان ـ

  . ةسعید أسرة تولید ـ

  

  ).١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد(  تعریف ـ٤

  . ةسویال غیر األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق ـ

  . األسرة أفراد بین وایجابي صحي جو خلق ـ

  . األسرة أفراد بین ووئام بسالم التعایش ـ

  

  ) .١٩٩٤ ، سیني كور(  تعریف ـ٥

  .  األسرة نسق داخل العالقات في التحسین ـ

  . مخطئة ةاسری تفاعالت نتیجة ةاألسری المشكالت عدّ  -
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  ).٢٠٠٢ ، والحجاج  األحرش(  تعریف ـ٦

  . ومسؤولیاتھا األسریة الحیاة فھم في األسرة افراد مساعدة -

  . األسري والتوافق االستقرار تحقیق ـ

  . األسریة المشكالت حل ـ

  . السلیمة األسریة الحیاة أصول تعلم ـ

  . تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة بعملیة الوعي ـ

  

  ) .٢٠٠٤، حسین(  تعریف ـ٧

  . األسریة المشكالت مواجھة -
  . وجھ اكمل على وظائفھا اداء من األسرة تمكین -

  . المضطربة األسریة العالقات نسق في التغیر -

  . ككل األسرة اعضاء بین السائدة التواصل قنوات تدعیم ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  .  األسرة ألعضاء معلومات إعطاء ـ

  . المشكالت على لتغلبا في األسرة اعضاء تساعد التي الخبرات إعطاء ـ

  

  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

  . العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة او فرادى جمیعا األسرة افراد مساعدة -

  .المتبادلة ةاألسری والواجبات الحقوق معرفة ـ
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    Social  Counseling جتماعياال  اإلرشاد ـ ھـ

  ) .١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١ 

  . البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة -

  . الفراغ لوقت المثلى األفادة اسلوب فھم -

  . بالفرد المحیط المحلي الواقع مع التوافق -

  .  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویر -

  . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم -

  . األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بمعلومات األفراد تزوید -

  

  ) .٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

  . لھ المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة -

  .  خریناآل مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب -

  . االجتماعیة التنشئة عملیة تأكید -

  . یجابیةاإل االجتماعیة تجاھاتاال على التعوید -

  . المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریف -٣

  . السلیمة االجتماعیة التنشئة وعملیة بالنمو ھتماماال -

  . االجتماعیة البیئة في التوافق تحقیق -
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  )٣( ملحق

  األولى بصیغتھ ياإلرشاد التصنیف

   المستنصریة الجامعة

   دكتوراه/  العلیا الدراسات/  التربیة كلیة

  التربوي والتوجیھ النفسي  اإلرشاد قسم

  

  النفس وعلم التربیة في الخبراء آراء ستبانةا

  المحترم.............................................  الفاضل األستاذ

 دراسة )( علي ماماإل فكر في  اإلرشاد(  بعنوان دراسة جراءا الباحثة ومتر

 خاص تصنیف وجود من بد ال البحث أھداف تحقیق ولغرض)  البالغة لنھج تحلیلیة
  . البالغة نھج كتاب محتوى تحلیل وفقھ یتم لإلرشاد

 ً  من نرجو تخصصكم مجال في علمیتین ودرایة خبرة من بھ تتمتعون لما ونظرا
 التي المجاالت وفق على تصنیف من جراءهإ تم ما على االطالع الكریم شخصكم

 العلمیة األدبیات من أخذت التي النفسي اإلرشاد تعریفات في تكرارھا مدى من اشتقت
 دقة في السدیدة العلمیة ظاتكمووملح نظركم وجھات بیان شاكرین سیادتكم من نرجو

  . مالءمتھ و للفقرة ي اإلرشاد المجال

  

  . واالمتنان الشكر وافر مع

 الباحثة علیھا اعتمدت التي وتحلیالتھا التعریفات مجموعة طیا نرفق.  الفاضل األستاذ
  .منھا وتصنیفھا مجاالتھا اشتقاق في

  

                              الدكتوراه طالبة                    الثاني المشرف                  األول مشرفال      

                                 خلف جبر نھایة                 نایف عوید طالب.د.م.أ          محمود كاظم محمود. د.أ
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  ي اإلرشاد التصنیف

 المجاالت الفقرات ت
 یة اإلرشاد

 غیر موافق
 موافق

  الملحوظات
 

 اآلخرین وفھم نفسي فھم في الفرد مساعدة ١
 . 

  اإلرشاد
 الشخصي

    
 

 االجتماعیة المھارات اكتساب في الزیادة ٢
 .الذاتیة والكفایة والشخصیة

  اإلرشاد
 الشخصي

    
 

 الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر  ٣
 .متطلباتھا ومعرفة

  اإلرشاد
 الشخصي

   

 في االیجابیة السلوكیة الجوانب تقویم ٤
 . ھاوتعزیز ةالشخصی

  اإلرشاد
 الشخصي

   

 واالنفعالیة الشخصیة المشكالت تحدید ٥
  والسلوكیة

  اإلرشاد
  الشخصي

   

 والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ٦
 الیأس من والتخلص الروحیة الخلقیة

 .بالنقص والشعور

  اإلرشاد
 الشخصي

   

  اإلرشاد .االیجابیة االتجاھات تنمیة ٧
 الشخصي

   

 التوافق وتحقیق الشخصیة المشكالت حل ٨
 .الشخصي

  اإلرشاد
 الشخصي

   

 والطاقات والقابلیات القدرات اكتشاف ٩
 المحیط في والنفسیة االجتماعیةو العقلیة

 الخطط ورسم للطالب)  التعلیمي( التربوي
 .معھا تتالءم التي

  اإلرشاد
  التربوي

 

   

 وتلقائي عفوي بشكل الطالب یدرس أن ١٠
 الذاتیة الدافعیة وتطویر قلق أو خوف بدون

 . االستیعاب على والقدرة للدراسة

  اإلرشاد
  التربوي

 

   

 عن والتبصر للطالب المعلومات إعطاء ١١
 في ومساعدتھ موضوعات وتوضیح أحكام
 . المناسبة الدراسة نوع اختیار

  اإلرشاد
  التربوي

 

   

 تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ١٢
 ومساعدة الدراسیة واالتجاھات عاداتال

 لتحقیق المناسب القرار اتخاذ في الطالب
 . التعلیمیة أھدافھ

  اإلرشاد
   التربوي
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  اإلرشاد .التربویة المشكالت تشخیص ١٣

 التربوي
   

 التوافق وتحقیق التربویة المشكالت حل ١٤
 .التربوي

  اإلرشاد
 التربوي

   

 المھنیة البیئات(  المھن عالم على التعرف ١٥
 .المتاحة والوظائف) 

  اإلرشاد
  المھني

   

 العاملة والقوى باألجور التعریف ١٦
 العمل یتطلبھا التي والقدرات والمھارات

 .واإلدارة التنظیم وطرائق

  اإلرشاد
 المھني

   

 تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة ١٧
 عیةاالجتما والظروف والمیول القدرات مع

 .والجنس

  اإلرشاد
 المھني

   

 والطموحات األھداف تحقیق في المساعدة ١٨
 المناسب القرار اتخاذ على والقدرة بواقعیة

 .المھني للمستقبل

  اإلرشاد
 المھني

   

  اإلرشاد . المھنیة المشكالت تشخیص ١٩
  المھني

   

 التوافق وتحقیق المھنیة المشكالت حل ٢٠
 .المھني

  اإلرشاد
 ھنيالم

   

 والزوجة الزوج اختیار في المساعدة ٢١
 . المناسبة

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ٢٢
 والزوجة الزوج من كل وتبصیر الزوجیة

 . بھم المنوطة بالواجبات

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 الزواج على الناضج الشباب تشجیع ٢٣
 . الزوجیة للحیاة واالستعداد

  إلرشادا
 الزواجي

   

 بین الوجداني الفكر في التواصل تدعیم ٢٤
 . الزوجین

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 كالنشوز( الزواجیة المشكالت تشخیص ٢٥
 الشریف غیر والتنافس المتبادل

 ).والصراع

  اإلرشاد
 الزواجي

   

 هوبعد هوأثناء الزواج قبل المشكالت حل ٢٦
 قوالتواف الزوجیة السعادة وتحقیق

 . الزواجي

  اإلرشاد
  الزواجي

   

 األسریة الحیاة فھم في المساعدة ٢٧
 والواجبات الحقوق ومعرفة ومسؤولیاتھا

 .األسریة

  اإلرشاد
 األسري
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  لألوالد االجتماعیة التنشئة بعملیة الوعي  ٢٨

 .تربیتھم ووسائل
  اإلرشاد
 السري

   

 واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةإ ٢٩
 أعضاء بین السائدة التواصل قنوات دعیموت

 .ككل األسرة

  اإلرشاد
 األسري

   

 الالزمة والخبرات المعلومات إعطاء ٣٠
 .لألسرة

  اإلرشاد
 األسري

   

 داخل الفاعلة والتغیرات التعدیالت حداثإ ٣١
 . اآلسرة نسق

  اإلرشاد
 األسري

   

 األسرة أفراد بین ایجابي صحي جو خلق ٣٢
 .ووئام سالمب والتعایش

  اإلرشاد
 األسري

   

  اإلرشاد .األسریة المشكالت تشخیص ٣٣
 األسري

   

 االستقرار وتحقیق األسریة المشكالت حل ٣٤
 .األسري والتوافق

  اإلرشاد
 األسري

   

 عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة ٣٥
 . البیئة مع التوافق

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . الفراغ وقت من المثلى ةاالفاد اسلوب فھم ٣٦
 األجتماعي

   

 مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة ٣٧
 .  اآلخرین

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم ٣٨
 األجتماعي

   

 اختیار كیفیة عن بالمعلومات التزوید ٣٩
 . االجتماعیة الحیاة اسلوب

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . المناسب المحیط ایجاد في المساعدة ٤٠
 األجتماعي

   

 مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب ٤١
 .  اآلخرین

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

 االجتماعیة االتجاھات عن التعوید  ٤٢
 . األیجابیة

  اإلرشاد
 األجتماعي

   

  اإلرشاد . البیئي التوافق تحقیق ٤٣
 جتماعياأل
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١٧٨
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١٧٩

  األدبیات بعض في وردت كما لإلرشاد الوافیة التعریفات بعض

  

  )GOOD ،1945 .  جود( تعریف -١

 الشخصیة بالمشكالت یتعلق ما في شخصي فردي أساس على القائمة المعاونة تلك
 عن ویبحث المشكالت بھذه علقةالمت الحقائق جمیع فیھا تدرس التي والمھنیة والتعلیمیة

.  والمجتمع المدرسة إمكانیات من وباالستفادة المتخصصین بمساعدة وذلك لھا حلول
  )١٤ص،  ١٩٩٠،  الشناوي(

  

      TAYLOR  , 1971 )                             تایلر ( تعریف -٢

 المناسب كانھم في وضعھ بھدف لمستقبلھ عدادهإو حاضره فھم في الفرد مساعدة عملیة
 حیاة لتحقیق والمھني والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ وللمجتمع لھ

  )١٨ص، ١٩٩٨،  الداھري. ( سعیدة

  

  ) ١٩٧٨ , غزالة أبو(  تعریف -٣

 بین تنشأ التي التفاعلیة العالقة وھو وخدماتھ التوجیھ عملیات في الرئیسة العملیة
  اإلرشاد ویتخذ منھا بعض أو التوجیھ أھداف تحقیق بقصد والمسترشد التربوي المرشد
ً مباشر یكون فقد مختلفة أسالیب ً  مباشر غیر أو ا ً  أو فردیا  على  اإلرشاد ویعتمد جماعیا
ً   اإلرشاد یكون وقد االختبارات وإجراء المناقشة أو كالمالحظة متعددة وسائل  أو مھنیا
 ً   )  ١٣٣ص،  ١٩٧٨،  غزالة بوا. (   ذلك وغیر النفسیة المشكالت كل أو تربویا

  

  ) ١٩٨٠،  زھران(  تعریف -4

 خبراتھ ویعرف شخصیتھ ویدرس ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تستھدف ةبناء عملیة
 وتعلیمھ ورغبتھ معرفتھ ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ وینمي مشكالتھ ویحدد

ً  لتوافقوا النفسیة الصحة وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي وتدریبھ ً  شخصیا  وتربویا
 ً ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١١ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا
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١٨٠
  

  ) ١٩٨٠ , زھران(  تعریف -٥

 نفسھ یعرف لكي ھوتشجیع الفرد مساعدة تستھدف ومخططة ةبناء مستمرة واعیة عملیة
ً  شخصیتھ ویدرس ذاتھ ویفھم ً  جسمیا ً  وعقلیا ً  واجتماعیا  ویحدد خبراتھ ویفھم وانفعالیا

 ذاتھ تحقیق لھ تكفل ھاوتحقیق واضحة أھداف تحدید إلى یصل لكي وحاجاتھ مشكالتھ
ً  والتوافق المجتمع في  اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة وتحقیق  شخصیا
 ً ً  وتربویا ً  ومھنیا ً  واسریا   )  ١٠ص،  ١٩٨٠،  زھران. (  وزواجیا

  

  ) SUPER 1981 , سوبر(  تعریف -٦

 في ومساعدتھم ھموإصالح تھموتوعی تھموھدای األفراد ترشید ھدفھا ھنیةم فنیة عملیة
 حتى والزواجي واألسري والتربوي والمھني الشخصي توافقھم وتحقیق سلوكھم تحسین
  ) , P320  1981 SUPER ,( . الحیاة في والسعادة ةیوالكفا بالجدارة یشعر

  

  ) ١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

 السلوك دراسة مبادئ فقو على ي اإلرشاد النفس علم في المتخصصون یقدمھا خدمات
 الجانب لتأكید خدماتھم ویقدمون. المختلفة نموه مراحل خالل ھاوأسالیب اإلنساني
 الى ویھدف المسترشد لدى التوافق تحقیق في واستغاللھ المسترشد بشخصیة االیجابي
 واكتساب الحیاة مع والتوافق النمو مطالب تحقیق في تساعد جدیدة مھارات اكتساب
 المختلفة العمریة المراحل في فراداأل لجمیع  اإلرشاد ویقدم القرار اتخاذ على القدرة
  ) ٤ص،  ٢٠٠٠ ، االحرش) . (العملو،  المدرسةو،  األسرة( المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ١٩٨٤،  عمر(  تعریف -٨

 لمشكلتھ الكلیة الجوانب على فللتعرّ  نفسھ یفھم نأ في الفرد تساعد تعلیمیة عملیة
 مما مجردة بموضوعیة مشكالتھ وحل بنفسھ قراراتھ اتخاذ من یتمكن حتى الشخصیة

 خالل من ذلك ویتم والمھني والتربوي االجتماعي وتطوره الشخصي نموه في ھمایس
 تحقیق نحو یة اإلرشاد العملیة دفع إلى یتولى الذي المرشد وبین بینھ إنسانیة عالقة
  ) ٤٠ص،  ١٩٨٤،  عمر(  . المھنیة بخبراتھ منھا الغایة
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١٨١
  

  )  ١٩٨٥،  الھاشمي(  تعریف -٩

 لتحقیق والتعلم والتعلیم والتربیة والتدریب والفن العلم نتائج في متفاعلة دینامیكیة عملیة
ً  وسعادتھ اإلنسان سالمة ً  نفسیا ً  واجتماعیا   )١٦٠ص،  ١٩٨٥،  الھاشمي. (  وجسمیا

  

  )  ١٩٨٦،  التربیة وزارة(  تعریف -١٠

 المشكالت حل یستطیع حتى للفرد المتكاملة المساعدة تقدیم إلى تھدف مخططة خدمة
. (  معھا ویتوافق حیاتھ في یقابلھا التي األخالقیة أو الصحیة أو التربویة أو الشخصیة

  )  ٨ص،  ١٩٨٦ ، التربیة وزارة

  

  )  ١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف -١١

 نتائج وتفسیر المعلومات وتقدیم والتشجیع النصائح تتضمن التي اإلجراءات جموعةم
 مساعدة تقدیم متخصص شخص فیھا یحاول عالقة وھي النفسي والتحلیل االختبارات

 المختلفة الحیاة مواقف في تتمثل التي ھاویحل لدیھ التوازن عدم ات لیفھم خرآ لشخص
  ) ١٢ص،  ١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  ماعیةاالجتو والشخصیة والمھنیة الدراسیة

  

  ) ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف -١٢

 إنسانیة عالقة وھي األول منھا یعاني مشكلة حول والمرشد العمیل خاللھا یتركز عملیة
 ً  فیطلب وحده حلھا الیستطیع مشكلة من یعاني األول والثاني األول بین لوجھ وجھا
 ومھني متخصص شخص ألنھ المساعدة على قادر انھ وبما لمساعدتھ الثاني من العون
 یؤدي ھذا وكل والتقبل واالحترام والتفاھم الود العالقة ھذه یسود المساعدة على مدرب

.  واألكادیمي واالجتماعي الشخصي االتزان وتحقیق االتزان وتحقیق المشكلة حل إلى
  ) ٤٤ص،  ١٩٨٩،  الحیاني(  تعریف
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١٨٢
  ) ١٩٩٠،  النغیمیشي(  تعریف -١٣

 یشمل التعریف ھذا أن یضیف انھ إال)  ١٩٨٤،  عمر(  تعریف مع النغیمیشي یتفق
  : خمسة عناصر على

  . عملیة انھ ـ أ

  . تعلیمیة عملیة انھ ـ ب

  . ةمساعد انھ ـ ج

  . إنسانیة عالقة على مبني انھ ـ د

ً  یكون النفسي المرشد ـ ه ً  مھنیا   )          ٤٨٣ص،  ١٩٩٠،  النغیمیشي. (  متدربا

  

  ) ١٩٩٣،  المغامسي(  تعریف -١٤

 والجسمیة والنفسیة الخلقیة و الروحیة شخصیتھ جوانب جمیع من الفرد مساعدة
ً  یكون لكي االجتماعیةو ً  فردا   ) ٣٣٧ص، ١٩٩٣،  المغامسي. ( صالحا

  

  ) ١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف -١٥

 یستفید من ھو العمیل اثنین بین مباشرة عالقة أساس على تقوم اجتماعي تعلم عملیة
 لھذه الالزمة المختلفة السایكولوجیة باألسالیب ومعرفتھ المامھ یفترض الذي والمرشد

 أو شخصي اضطراب من یشكو الذي الفرد مساعدة إلى یھدف  اإلرشاد وان العملیة
 توفیق. (  العقلي أو النفسي االضطراب درجة إلى الحدة في یبلغ لم تربوي أو اجتماعي

  ) ١٣ص،  ١٩٩٦ ،

  

  ) ١٩٩٧،  التمیمي(  تعریف -١٦

،  التمیمي. (  اإلنسانیة الشخصیة جوانب جمیع تشمل واجتماعیة تربویة إنسانیة خدمة
  ) ٢٠٠ص  ١٩٩٧
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١٨٣
  ) ١٩٩٧،  السید(  تعریف -١٧

 وینمي مشكالتھ ویحدد ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف التي البناءة العملیة
 التعالیم إطار وفي وتدریبھ وتعلیمھ ورغبتھ رفتھمع ضوء في مشكالتھ ویحل إمكاناتھ

ً  التوافق وتحقیق أھدافھ تحقیق إلى یصل لكي السمحة اإلسالمیة ً  شخصیا ً  وتربویا  ومھنیا
 ً ً  واسریا ،  السید. (  التربویة للعملیة العامة األھداف تحقیق في یساھم ثم منو واجتماعیا
  ) ٩٨ص ١٩٩٧

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف -١٨

 ورغباتھ ومیولھ وبیئتھ ذاتھ فھم على المسترشد مساعدة تتضمن خدمات ةمجموع
 ذلك كل والشخصیة الفردیة الوظیفیة ومھاراتھ وقدراتھ أھدافھ وتحدید واستعداداتھ

 الشخصیة حیاتھ مجاالت في بالسعادة والشعور النفسیة الصحة تحقیق إلى یھدف
  ) ٢٢ص،  ١٩٩٨ ، محمود. (  واألسریة والمھنیة والتعلیمیة

  

  ) ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف -١٩

 لھ المناسب مكانھ في وضعھ بھدف لمستقبلھ وإعداده حاضره فھم في الفرد مساعدة
 یحقق حتى واالجتماعي والتربوي الشخصي التوافق تحقیق في ومساعدتھ والمجتمع

  ) ١٣ص،  ١٩٩٩ ، وتیم الفرخ. (   اآلخرین ومع نفسھ مع والسعادة النفسیة الصحة

  

  ) ٢٠٠٠،  وف دافید(  تعریف -٢٠

 أو تربویة أو وظیفیة مشكالت لدیھم الذین األسویاء فرادلأل المساعدة الخدمات تقدیم
  ) ٧٠-٦٩ص،  ٢٠٠٠،  وف دافید. (  التوافق عدم إلى بھم تؤدي زواجیة

  

  ) ٢٠٠٠،  العاني(  تعریف -٢١

 بكافة مشكالتھ حل طیعیست حتى الفرد مساعدة إلى تھدف وإنسانیة مخططة عملیة
 حتى معھا والتوافق واألخالقیة والشخصیة والصحیة والتربویة االجتماعیة نواحیھا
  ) ٦٠ص،  ٢٠٠٠،  العاني. (  والسعادة الرضا حالة إلى الوصول یستطیع
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١٨٤
  

  )  ٢٠٠٠، احمد(   تعریف -٢٢

 وتحدید شكالتھم في واستخدامھا واستعداداتھ وقدراتھ إمكانیاتھ لفھم الفرد رشادإ عملیة
 في ومساعدتھ وحاضره لواقعیتھ فھمھ خالل من المستقبلیة حیاتھ خطط ووضع أھدافھ
 درجة أقصى إلى والوصول ذاتھ تحقیق خالل من الكافیة السعادة من قدر اكبر تحقیق

،  ٢٠٠٠ ، احمد. (   والمھني والزواجي والتربوي واالجتماعي الشخصي التوافق من
  ) ١ص

  ) ٢٠٠٤ ، ینحس(  تعریف -٢٣

 مشكالتھ فھم في العمیل بمساعدة المرشد فیھا یقوم وعمیل مرشد بین عالقة عن عبارة
 مأ شخصیة مأ مھنیة مأ دراسیة كانت سواء الحیاة جوانب مختلف في تواجھھ التي

 من العادیین إلى األقرب اإلفراد مساعدة على  اإلرشاد ویعمل ھاوحل اجتماعیة
  ) ١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  المرضى

  

  ) ٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف -٢٤

 على تنصب والتي للعمیل المرشد یقدمھا التي االجتماعیةو النفسیة الخدمات مجموعة
 النفسي التوافق تحقیق في استخدامھا أو العمیل شخصیة في االیجابیة الجوانب إبراز
 حیاة ایحی نأ في تساعده جدیدة مھارات العمیل اكتساب الخدمات ھذه تستھدف كما لدیھ

 المختلفة العمریة المراحل في اإلفراد لجمیع  اإلرشاد ویقدم سلیمة ونفسیة اجتماعیة
  )١٥ص،  ٢٠٠٤ ، حسین. (  والعمل والمدرسة األسرة في المختلفة المجاالت وفي

  

  ) ٢٠٠٤،  الخطیب(  تعریف -٢٥

 اجل من المساعدة یطلب واآلخر متدرب متخصص احدھما فردین بین إنسانیة عالمة
 أو اجتماعیة أو شخصیة تكون قد التي لمشكالتھ  مالءمةال الحلول بعض إلى التوصل
 القرار اتخاذ فرصة المسترشد إعطاء مع العمل أو المھنة اختیار مشكلة أو انفعالیة

  )٧٢ص،  ٢٠٠٤،  الخطیب. (  واھتماماتھ وقدراتھ إمكانیاتھ یحقق الذي المناسب
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١٨٥
  )  ٢٠٠٨،  الھاشمي(  تعریف -٢٦

 وفھم االتجاھات في تعدیل من یقدمھ بما الحیاة مواجھة في العملي النمو من مظھر
ً  یتصل فھو وسعادتھا الحیاة  وبالحیاة وسلوكھا الذاتیة الشخصیة بالحیاة عموما

،  ٢٠٠٨،  الھاشمي. (  ونشاطھ والتربوي العلمي والعمل وعالقاتھا االجتماعیة
  )١٧- ١٦ص

  ) ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف -٢٧

 وینمي إمكاناتھ ویعرف نفسھ یفھم لكي الفرد مساعدة إلى تھدف ومنظمة مخططة عملیة
.  واالجتماعي والتربوي النفسي توافقھ تحقیق إلى ذلك بعد لیصل مشكالتھ ویحل قدراتھ

            ) ٢٤ص،  ٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( 
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١٨٦

   األساس عناصره أھم إلى  اإلرشاد تعاریف تحلیل

  )Good، 1945.  جود(  تعریف ـ١

  معاونة عملیة ـ

  المشكالت حل ـ

  لمھنيوا ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )Taylor ,1971 تایلر(  تعریف ـ٢

  مساعدة عملیة ـ

  الحاضر فھم ـ

  المستقبل دراكإ ـ

  المھنيو ، يالتربوو  ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٧٨ ، غزالة أبو(  تعریف -٣

   التوجیھ عملیات في رئیسة عملیة ـ

  تفاعلیة عالقة ـ

  المرشد ـ

  المسترشد ـ

  فردي ـ

  جماعي ـ

  مباشر ـ
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١٨٧
  مباشر غیر ـ

   عدة وسائل على یعتمد ـ

  الزواجيو ، األسريو ، الشخصيو ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٠  ، زھران(  تعریف ـ٤

  ةبناء عملیة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

   المشكالت تحدید ـ

   المشكالت حل ـ

 ، النفسيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ اإلمكانات تنمیة ـ
  األسريو ، الزواجيو ، المھنيو

   

  )١٩٨٠(  زھران تعریف ـ٥

  واعیة عملیة ـ

   بناء عملیة ـ

  مخططة عملیة ـ

   مسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  شخصیة دراسة ـ

  الخبرات فھم ـ

  المشكالت حل ـ
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١٨٨
   الحاجات تحدید ـ

   الذات تحقیق ـ

   النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  الزواجيو ، األسريو ، المھنيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )Super ,1981(  تعریف ـ٦

   فنیة ةعملی ـ

  مھنیة ـ

  توعیة ـ

  ھدایة صالحإ ـ

  المسترشد ـ

  سلوك تحسین ـ

   مساعدة عملیة ـ

   الزواجيو ، األسريو ، التربويو ، المھنيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  الحیاة في السعادة ـ

  بالجدارة الشعور ـ

  

  )١٩٨١ لعام النفس لعلم األمریكیة الجمعیة(  تعریف -٧

  اتخدم مجموعة ـ

  )المرشد( ي اإلرشاد النفس علم في األخصائي ـ

  االیجابي الجانب على التأكید ـ

  المسترشد ـ
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٩
  المھارات إكساب ـ

  القرار اتخاذ على القدرة ـ

  والعمل والمدرسة األسرة مجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٤  ، عمر(  تعریف ـ٨

  تعلیمیة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  القرار اتخاذ ـ

  شكالتالم حل ـ

   المھنيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  

  )١٩٨٥ ، الھاشمي(  تعریف ـ٩

  دینامیكیة عملیة ـ

   االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٨٦ ، التربیة وزارة(  تعریف ـ١٠

  مخططة خدمة ـ

   مساعدة تقدیم ـ

   مسترشدال ـ

  المشكالت حل ـ



 المالحق

  

١٩٠
  األخالقيو ، الصحيو ، التربويو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  )١٩٨٨ ، عیطة أبو(  تعریف ـ١١

  إجراءات مجموعة ـ

  النصائح تقدیم ـ

   التشجیع ـ

   المعلومات تقدیم ـ

  إنسانیة عالقة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، الدراسي المجال في التوافق تحقیق ـ
  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ١٢

  المشكالت حل ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ

   إنسانیة عالقة ـ

   مساعدة عملیة ـ

  األكادیميو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
  

  )١٩٩٠ ، النغیمیشي( تعریف ـ١٣

   تعلیمیة عملیة ـ

   دةمساع عملیة ـ
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١٩١
   إنسانیة عالقة ـ

ً  متدرب المرشد ـ    مھنیا

  المسترشد ـ

  المھنيو ، التربويو ، جتماعياالو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٣ ، المغامسي(  تعریف ـ١٤

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

 ، الجسميو ،) شخصي(النفسيو ، الخلقيو ، الروحي المجال في التوافق تحقیق ـ
  عياالجتما

  

  )١٩٩٦ ، توفیق(  تعریف ـ١٥

   اجتماعي تعلم عملیة ـ

  إنسانیة عالقة ـ

  المسترشد ـ

  المرشد ـ

  مساعدة عملیة ـ

   المشكالت حل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  )١٩٩٧ ، التمیمي( تعریف ـ١٦

   إنسانیة خدمة ـ

  تربویة خدمة ـ

   اجتماعیة خدمة ـ
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١٩٢
  

  )١٩٩٧ السید،( ریفتع ـ١٧

   ةبناء عملیة ـ

  مساعدة نھا ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت تحدید ـ

  المشكالت حل ـ

  اإلمكانات طالقإ ـ

  .االجتماعيو ، األسريو ، المھنيو التربوي،و ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )١٩٩٨ ، محمود( تعریف ـ١٨

  خدمات مجموعة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  الذات فھم ـ

  والرغبات المیول فھم ـ

  االستعدادات فھم ـ

  القدرات تنمیة ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  بالسعادة الشعور ـ

  األسريو ، المھنيو ، التعلیميو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
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١٩٣
  )١٩٩٩ ، وتیم الفرخ(  تعریف ـ١٩

  مساعدة عملیة ـ

   المسترشد ـ

   الحاضر فھم ـ

  قبلللمست عداداإل ـ

  التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

  النفسیة الصحة تحقیق ـ

  السعادة تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، دافیدوف( تعریف ـ٢٠

   خدمات تقدیم ـ

   مساعدة عملیة ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  الزواجيو ، التربويو ، الوظیفي التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠العاني،(  تعریف ـ٢١

  مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة ـ

  إنسانیة عملیة ـ

  المسترشد ـ

   المشكالت حل ـ



 المالحق

  

١٩٤
 الشخصي،و ، الصحيو ، التربويو ، االجتماعي المجال في التوافق تحقیق ـ
  األخالقيو

  والسعادة الرضا تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٠، احمد( تعریف ـ٢٢

  والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المشكالت حل ـ

  للمستقبل التخطیط ـ

   الحاضر فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

 ، الزواجيو ، التربويو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ
  المھنيو

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٢٣

   المرشد ـ

   المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

  جتماعياالو ، الشخصيو ، المھنيو ، التربوي المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٢٤

  واجتماعیة نفسیة خدمات مجموعة ـ

   المرشد ـ

  المسترشد ـ
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١٩٥
   للشخصیة االیجابیة الجوانب على التأكید ـ

  المھارات إكساب ـ

  التربويو ، المھنيو ، األسري المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٤ ، الخطیب( تعریف ـ٢٥

  إنسانیة عالقة ـ

  المشكالت حل ـ

   المھنيو ، االنفعاليو ، االجتماعيو ، الشخصي المجال في التوافق تحقیق ـ

   القرار اتخاذ ـ

   واإلمكانات القدرات طالقإ ـ

   المسترشد ـ

  المرشد ـ

  

  )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٢٦

   العملي النمو من مظھر ـ

   اتجاھات تعدیل ـ

   الحیاة فھم ـ

  السعادة تحقیق ـ

  والعلمي ، التربويو ، المھني المجال في التوافق تحقیق ـ

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٢٧

  ومنظمة مخططة عملیة ـ

  مساعدة عملیة -
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١٩٦
   الذات فھم ـ

   والقدرات اإلمكانات فھم ـ

  المسترشد ـ

  المشكالت حل ـ

   االجتماعيو ، التربويو ، النفسي المجال في التوافق تحقیق ـ
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١٩٧

ض ات بع ة التعریف االت الوافی اد للمج ة اإلرش اس ی ا األس                    وردت كم
  األدبیات بعض في

  Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد ـ أ

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 ومھاراتھ ونضجھ تھیكفا من ویزید  اآلخرین وفھم نفسھ فھم في الفرد مساعدة
  )١٦٤ص ، ١٩٧١ ، ماماإل(  والشخصیة االجتماعیة

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

 واالنفعالیة الشخصیة ومشكالتھ ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد ساعدةم عملیة
 یحقق بما المشكالت حل على والعمل النفسي توافقھ سوء إلى تؤدي التي والسلوكیة

  )٣٧٢،ص١٩٨٠، زھران.( النفسیة والصحة للتوافق مستوى أفضل

  

  )٢٠٠٢، عیطة أبو( تعریف ـ٣

 طریق عن عاطفیة أو انفعالیة اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة عملیة
 الشعور  على التغلب وكیفیة الذات فھم على القدرة تنمیة:  اآلتیة یة اإلرشاد النشاطات

 في الفرد ومساعدة والخلقیة الروحیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة بالنقص
(  والكآبة بالیأس ورالشع من التخلص في والمساعدة متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ

  )٣٢٥،ص٢٠٠٢عیطة، أبو

  

  ) ٢٠٠٨ ، الھاشمي(  تعریف ـ٤

 بھا شعور على وھم المتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في األسویاء باألفراد یھتم الذي
 انفعالیة ومشكالت االضطرابات یستخدم العالجي  اإلرشادو جدید سلوكي بتدعیم

 المعاشیة أعمالھم وفي الناس مع یومیةال حیاتھم یمارسون أسویاء ألفراد وجدانیة
  )٨٥ص ـ٨٤ص ، ٢٠٠٨ ، الھاشمي(
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١٩٨
  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

 واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز التي النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 حل في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھ نموه بمرحلة وتبصیره ومیولھ

 لدیھ االیجابیة الجوانب وتقویم سلوكھ رعایة على والعمل تعترضھ يالت المشكالت
ً  أكثر یجعلھ بما االتجاھات وتنمیة ھاوتعزیز  من قدرات من یمتلك بما ذاتھ مع توافقا
 ص ، ٢٠٠٩ ، أسعد أبو( السوي السلیم النمو لتحقیق لدیھ ایجابي سلوك بناء تحقیق

٧٢.(  
  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٦

 والتي المباشرة النفسیة الرعایة خالل من وذلك للفرد النفسیة المساعدة تقدیم عملیة
 التي النمو لمرحلة وتبصیره ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تتركز

 عباس( مشكالتھ حل على التغلب في ومساعدتھ االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا بھا یمر
  )٤٤،ص٢٠٠٩، ومحمد

  

  Educational Counseling التربوي رشادال ـ ب

  

  )١٩٧١ ، ماماإل(  تعریف ـ١

 قدراتھ واكتشاف المدرسیة مشكالتھ على والتغلب التكیف على الفرد مساعدة عملیة
ً بعید وتلقائي عفوي بشكل الطالب لیعمل والنفسیة االجتماعیةو العقلیة وقابلیاتھ وطاقاتھ  ا

  )١٦٣ص ،١٩٧١ ، ماماإل( والقلق الخوف عن

  

  )Heller ،1978( تعریف ـ٢

 األھداف تحقیق بشأن القرار واتخاذ المناسب للتوجھ وللطالب للتالمیذ المقدمة المساعدة
  )p2 ، 1978، Heller(  لیھاإ یطمحون التي المدرسیة التعلیمیة
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١٩٩
  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٣

 وأھدافھ ومیولھ تھقدرا مع مءتتال التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة عملیة
 اكتشاف في تساعده التي الدراسیة والمواد المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن

 في النجاح في ومساعدتھ الحاضر التعلیمي المستوى بعد ما في التربویة اإلمكانات
 توافقھ یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في والمساعدة التربوي برنامجھ
  )٣٧٧ص ، ١٩٨٠ ، زھران.( عامة بصفة التربوي

  

  )Higgins، 1982( تعریف ـ٤

 الخبرة فئة إلى ینتمي أنھ شخصین بین التفاعل عملیات یتضمن الذي التعلیم من نوع
 عن والتبصر للطالب المعلومات إعطاء یتضمن وقد التعلیم حداثإ إلى تھدف التي

 األخرى اللفظیة لنشاطاتا من یعلم ما وكل موضوعات ◌ِ  وتوضیح وأراءَ  ◌ٍ  أحكام
).Higgins, 1982, p 162(  

  

  )١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

 التعلیم نظام كان ذاإ( المناسب المنھج نوع اختیار في الطالب أو التلمیذ مساعدة عملیة
 یتفق بما الدراسة ھذه أو المنھج ھذا مع والتكیف لھ  مالءمةال الدراسة أو)  بذلك یسمح

 السعادة لھ یضمن بما خاللھا تعترضھ التي الصعوبات اوزوتج وقدراتھ میولھ مع
  ) ٢٤ص ، ١٩٩٣ ، حمود.(  والمنفعة للمجتمع والفائدة

  

  ) ١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 رغباتھ مع تتالءم التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة
 باالستمرار النجاح وتحقیق صصللتخ المناسب االختیار وقدراتھ واستعداداتھ ومیولھ

 األسالیب وتوفیر الصعاب وتذلیل مشكالت من یعترضھ ما وحل الدراسة في
 ثم ومن الدراسیة واتجاھاتھم عاداتھم تحسین في المتعلمین لمساعدة الموضوعیة

  ) ٦١ص ، ١٩٩٨، محمود.( جید بشكل المتاحة إمكاناتھم وتحقیق  استعداداتھم  توظیف
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٢٠٠
  )٢٠٠٢ ، عیطة وأب(  تعریف ـ٧

 عن وذلك للمدرسة أدائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة إلى یھدف
 ، الدراسیة المقررات في رسوب على التغلب.  التالیة یة اإلرشاد األنشطة طریق

 بكیفیة التعریفو ، الدراسة على القدرة تطویرو ، للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویرو
 أبو.( تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریفو ، الدراسة لبرامج التخطیط

  )٣٢٦ص ، ٢٠٠٢ ، عیطة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٨

 والفرص ناحیة من واستعدادات قدرات من الطالب بین بالتوفیق تھتم التي العملیة تلك
  )١١٢ص ،٢٠٠٤ ، حسین.( أخرى ناحیة من المختلفة التعلیمیة

  

  ) ٢٠٠٧ ، ھاديال عبد( تعریف ـ٩

 ومیولھ قدراتھ مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة إلى تھدف عملیة
 برنامجھ في النجاح في تساعده التي المناسبة والمناھج الدراسة نوع یختار وأن وأھدافھ
 یحقق بما ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في الفرد مساعدة وكذلك التربوي

  )١٣٣ص ،٢٠٠٧ ، الھادي عبد( عامة بصفة بويالتر توافقھ

  

  )٢٠٠٩ ، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

 إمكاناتھ مع تتناسب التي والتعلیمیة التربویة وبرامجھ خططھ رسم في الفرد مساعدة
 المشكالت مع والتعامل ھاوتحدید وطموحاتھ وأھدافھ واھتماماتھ وقدراتھ واستعداداتھ

 یسعى بحیث وصعوباتھ التعلم وبطء الدراسي لتأخرا مثل تعترضھ قد التي الدراسیة
 للطالب الجیدة التربویة والرعایة المناسبة یة اإلرشاد الخدمات تقدیم إلى المرشد

  )٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس.(

  )٢٠٠٩ ، أسعد أبو( تعریف ـ١١

 الطلبة إلى وعالجیة ونمائیة وقائیة برامج عبر الخدمات تقدیم تتضمن عملیة
 على والتغلب فیھا واالستمرار بھا وااللتحاق المناسبة الدراسة اختیار في لمساعداتھم
  )٧٠،ص٢٠٠٩، أسعد أبو.(والنجاح التكیف تحقیق بھدف تعترضھم التي المشكالت
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٢٠١

   Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  )١٩٥٩ ، ھنا(  تعریف ـ١

 یھتم وھو فیھا ویتقدم بھا یلتحقو نفسھ ویعد لھ المھنة اختیار في الفرد مساعدة عملیة
ً  لھم یكفل بما ومھنتھم مستقبلھم وتقریر اختیار على األفراد بمساعدة أوالً  ً   تكیفا  مھنیا

 ً  ھنا. ( المھنة توافق وسوء عدادواإل باالختیار المتعلقة بالمشكالت ویھتم.  مرضیا
  )٤٨ـ٤٧ص ،١٩٥٩،

  

  )١٩٦٨ ، خلیل( تعریف ـ٢

 وممیزاتھا قدرتھ فھم في والمساعدة والمھن الوظائف بعالم التعرف في الفرد مساعدة
 العمل ومتطلبات والعمالة العمل وظروف العاملة والقوى باألجور وتعریفھ وقصورھا
  )٦ص ،١٩٦٨ خلیل،.( والمتابعة واإلدارة والتنظیم والتدریب

  

  ) Hill ،1969(  تعریف ـ٣

 ومطامحھ ومیولھ وقدراتھ داداتھاستع مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة
 فیھ والترقي والتقدم العمل في والدخول والتأھیل عدادواإل وجنسھ االجتماعیة وظروفھ
  )Hill, 1969, p275.(المھني التوافق من ممكن مستوى وتحقیق فیھ وتحقیق

  

  )٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٤

 التي المھنة ومتطلبات المختلفة قدراتھ مةءمال مدى تعرف في الفرد مساعدة عملیة
 التي والوظائف المھن بین المفاضلة وكیفیة العمل سوق عن معلومات وتقدیم یرغبھا
  )٢٦٦ص ،٢٠٠٢ ، عیطة أبو.( بقدراتھ تتعلق

  

  )٢٠٠٧ الھادي، عبد( تعریف ـ٥

 ومیولھ وقدراتھ استعداداتھ مع یتالءم بما مھنتھ اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 االھتمام محور ویكون فیھا ىویرق لھا فیؤھلھ وجنسھ جتماعیةاال وظروف ومطامحھ
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٢٠٢
 الذي الموفق باالختیار مستقبلھ بنفسھ یقرر أن في ومساعدتھ نفسھ الفرد ھو العملیة بھذه

ً  تكیفھ إلى یؤدي ً  مھنیا ً  تكیفا   )١٣٥ص ،٢٠٠٧، الھادي عبد.( سلمیا

  

  )٢٠٠٩ أسعد أبو( تعریف  ـ٦

 المحیط في تؤثر التي المختلفة المھنیة والبیئات لمھنا عالم تعرف في الفرد مساعدة
 علیھا تدریبالو تتطلبھا التي المھارات تعلیم من المھن ھذه ومتطلبات فیھ یعیش الذي

 ، ٢٠٠٩ أسعد، أبو.(  عمل وعوائد وتقاعد ترقٍّ  من فیھا فرةاالمتو الفرص وجمیع
  )٧٤ص

  

  )٢٠٠٩ ومحمد، عباس( تعریف ـ٧

 واستعداداتھ طاقاتھ مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في دالفر مساعدة عملیة 
 ، ومحمد عباس.( وواقعیة سلیمة أھداف لتحقیق ورغباتھ بطموحاتھ وموازنتھا وقدراتھ
  )٤٥ص ، ٢٠٠٩

  

  Marriage Counseling الزواجي  اإلرشاد ـ د

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ١

 والدخول الزوجیة للحیاة واالستعداد زوجةال أو الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 مشكالت من یطرأ قد ما وحل لزواجيا التوافق وتحقیق والسعادة واالستقرار فیھا

  )٣٩٠،ص١٩٨٠ ، زھران.(  وبعده وأثناءه الزواج قبل ةزواجی

  

  )١٩٨٨ ، المعروف(  ـتعریف ٢

 عن الالزمة تبالمعلوما واإلمداد والخطوبة الزوج اختیار في الفرد مساعدة عملیة
 من یطرأ ما حل في والمساعدة السعیدة الحیاة وتحقیق واألسریة الزوجیة الحیاة

  )٤٤ص ،١٩٨٨ ، المعروف.(  الزواج أثناء المشكالت
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٢٠٣
  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من والزوج تتالءم التي للزوجة السلیم االختیار في األفراد مساعدة
.( للزوجین السعادة تحقیق على والعمل الزوجیة مشكالت وحل.  ریةوالعم االجتماعیةو

  )١٨٧،ص ١٩٨٩ ، الحیاني

  

  )١٩٩٨ مرسي(  تعریف ـ٤

 المتبادل كالنشوز(  بینھما الشقاق عالج على الزوجین مساعدة في حدیث أسلوب
  )٧٧ص ،١٩٩٨ ، مرسي) ( والصراع الشریف غیر والتنافس

  

  ) ٢٠٠٤ حسین(  تعریف ـ٥

 لھا الحلول أنسب یجادإو  الزواجیة المشكالت على التغلب إلى یھدف الذي  اإلرشاد
 حسین( الزوجین بین والوجدان الفكر في والتواصل السویة العالقات تدعیم من یتم وھذا

  )١٤٧ص ، ٢٠٠٤ ،

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي(  تعریف ـ٦

 الزوجیة اةالحی على الناضج الشباب تشجیع على العمل في تقدم التي الخدمات مجموعة
 المنوطة الواجبات على والزوجة الزوج من كل وتبصیر االختیار حسن على والمساعدة

  )٨٧ـص٨٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.( بھم

  Family Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  )١٩٨٠ ، خلیل( تعریف ـ١

 طبیة عالقات وتحقیق وسعیدة ھادئة أفضل حیاة نحو الزوجة أو الزوج توجیھ عملیة
 األسرة سعادة لضمان األسریة المشكالت وحل األبناء بین ثم واألبناء باءاآل بین

  )٢٤ص ، ١٩٨٠ ، خلیل( والمجتمع

  

  



 المالحق

  

٢٠٤
  )١٩٨٧ ، األشول( تعریف ـ٢

ً  لجماعة األسرة أفراد مع یتم النفسي  اإلرشاد أشكال من شكل نھإ  على التركیز من بدال
 بأكملھا باألسرة ترتبط أنھا على المشكالت إلى ینظر حیث وحده المریض أو العمیل

  )١٩٨٧ ، األشول( األسریة الوحدة مضمون في یعالج ثم ومن

  

  )١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  في السائدة االجتماعیةو النفسیة بالحالة للوصول جمیعا
  )١٨٥،ص١٩٨٩، الحیاني( سعیدة أسرة یولد مما ومتفاعلة متزنة أسرة محیط

  

  )١٩٩٣ وآخرون القادر عبد( تعریف ـ٤

 األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق یستھدف منظم مھني أسلوب
 بین وایجابي صحي تفاعل قیام بتشجیع وبذلك سویة غیر ةبصور القائمة العالقات تلك

 في سرةاأل أفراد جمیع یتعایش بحیث ذلك إلى تؤدي التي الفرص وتوفیر األسرة أفراد
  )١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد.(  ووئام سالم

  

  )Corsini , 1994 كورسیني(  تعریف ـ٥

 األسریة المشكالت أن اساس على األسرة نسق داخل العالقات تحسین تستھدف عملیة
            األسرة في معین بفرد خاصة ولیست مخطئة أسریة تفاعالت نتیجة الإ ھي ما
 )Corsini , 1994 , p225(  

  

  )٢٠٠٢ ، والحجاج األحرش(  تعریف ـ٦

 ومسؤولیاتھم األسریة الحیاة فھم في جماعات أو فرادى األسرة أفراد مساعدة عملیة
 أصول تعلم بنشر وذلك األسریة المشكالت وحل األسري والتوافق االستقرار لتحقیق
 تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة وأصول السلیمة األسریة الحیاة

 والحجاج األحرش.(  ھاوعالج األسریة األضطرابات حل في والمساعدة نموھم ورعایة
  )١٢١ص ،٢٠٠٤ ،
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٢٠٥
  )٢٠٠٤ ، حسین(  تعریف ـ٧

 األسرة أداء في خلل حدوث إلى تؤدي التي األسریة المشكالت مواجھة تستھدف عملیة
 تغیر خالل من ذلك ویتم وجھ أكمل على وظائفھا أداء من األسرة تتمكن حتى ووظائفھا

 أعضاء بین السائدة التواصل قنوات وتدعیم المضطربة األسریة العالقات نسق في
  )١٣١ص ،٢٠٠٤ ،  حسین(  ككل األسرة

  

  )٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٨

 بالمعلومات األسرة أعضاء وبقیة الوالدین بإمداد النفسي المرشد بھا یقوم عملیة
 حسین.( األسرة تواجھ التي المشكالت على التغلب في تساعدھم التي والخبرات

  )١٣١ص ،٢٠٠٤،

  

 )٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

ً  األسرة أفراد مساعدة عملیة  وما العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة أو فرادى جمیعا
  ) ٩٦ص ،٢٠٠٨ ، الھاشمي.(  متبادلة وواجبات حقوق من بھا یتصل

  

  Social Counseling جتماعياال  اإلرشاد -و

  

  )١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١

 النشاطات طریق عن البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة عملیة
 الواقع مع التوافقو،  الفراغ وقت من المثلى فادةاإل اسلوب فھم:  تیةاآل یة اإلرشاد
،   ناآلخری مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویرو،  بالفرد المحیط المحلي

 اختیار كیفیة عن بمعلمات األفراد تزویدو،  األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھمو
  ) ٣٢٦ص ،١٩٨٨ ، عیطة ابو. (  األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب

  )٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

 العملیة المھارات خاللھ من یكتسب الذي المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة
 على األفراد تعوید خالل من االجتماعیة التنشئة الى یھدف كما  خریناآل مع للتعامل
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٢٠٦
 المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم في والمتمثلة یجابیةاال االجتماعیة االتجاھات

 الجماعي العمل على تحث التي المناسبة األسالیب بأستخدام الفرد فیھ یعیش الذي
  ) ٧١ص ،٢٠٠٩ ، اسعد ابو.(  التعاون روح وبث الشریف والتنافس

  

  )٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریق -٣

 في ومساعدتھ بالمجتمع وعالقتھ للفرد السلیمة االجتماعیة والتنشئة بالنمو یھتم الذي ھو
       . االجتماعیة والبیئة والمدرسة األسرة في  اآلخرین ومع نفسھ مع التوافق تحقیق

  ) ٤٤ص ،٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( 
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٢٠٧

  التصنیف منھا اشتق التي یة اإلرشاد المجاالت تعریفات تحلیل

 Therapeutic Counseling الشخصي  اإلرشاد أـ

  ).١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . نفسھ فھم في الفرد مساعدة ـ

  .  اآلخرین فھم في الفرد مساعدة -

  . والنضج ةیالكفا في الزیادة ـ

  . یةوالشخص االجتماعیة المھارات في الزیادة ـ

  

  )١٩٨٠ ، زھران(  تعریف ـ٢

  .ھاوتحلیل ھاوفھم نفسھ اكتشاف في الفرد مساعدة ـ

  . والسلوكیة واالنفعالیة الشخصیة المشكالت فھم ـ

  . الشخصیة المشكالت حل -

  . النفسیة والصحة التوافق تحقیق ـ

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو( تعریف ـ٣

  . عاطفیة او یةانفعال اضطرابات من یعاني الذي الفرد مساعدة -

  . الذات فھم على القدرة تنمیة -

  . بالنقص الشعور على التغلب كیفیة ـ

  .الروحیة الخلقیة والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ـ

  .متوازنة مزاجیة بحالة االحتفاظ ـ

  . والكآبة بالیأس الشعور من التخلص ـ

  



 المالحق

  

٢٠٨
  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٤

  . والمتوسطة الصغیرة مشكالتھم حل في یاءاألسو األفراد مساعدة -

  . سلوكي تربوي تدعیم ـ

  . الیومیة حیاتھم یمارسون اسویاء الفراد وجدانیة انفعالیة مشكالت حل -

  

  ) .٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٥

   ومیولھ واستعداداتھ وقدراتھ الفرد شخصیة فھم على تركز نفسیة مساعدة تقدیم -

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر -

  . المشكالت حل -

  . السلوك رعایة على العمل -

  . ھاوتعزیز االیجابیة الجوانب تقویم ـ

  . قدرات من یمتلك بما االتجاھات تنمیة ـ

  . السوي السلیم النمو تحقیق -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ٦

  . المباشرة النفسیة والرعایة للفرد النفسیة المساعدة تقدیم -

  . ومیولھ الفرد شخصیة فھم ـ

  .واستعداداتھ قدراتھ فھم ـ

  . االجتماعیةو النفسیة ومتطلباتھا الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر ـ

  . المشكالت حل ـ
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٢٠٩

  Educational _ Counseling التربوي  اإلرشاد ـ ب

  ) .١٩٧١ ، األمام( تعریف ـ١

  . المدرسیة المشكالت على والتغلب التكیف في الفرد مساعدة -

  .  والطاقات القدرات اكتشاف ـ

  . والنفسیة االجتماعیةو العقلیة القابلیات اكتشاف ـ

  . قلق أو خوف دون من وتلقائي عفوي بشكل العمل ـ

  

  ) .Heller .1978( تعریف ـ٢

  . وللطالب للتالمیذ مقدمة مساعدة -

  . الیھا یطمحون التي التعلیمیة األھداف تحقیق في المناسب القرار اتخاذ ـ

  

  ) .١٩٨٠ ، زھران( تعریف ـ٣

  . واألھداف والمیول القدرات مع تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة والمناھج الدراسة نوع اختیار -

  . التربویة اإلمكانات اكتشاف ـ

  . ربویةالت البرامج في النجاح ـ

  . التربویة المشكالت تشخیص ـ

  . التربویة المشكالت عالج ـ

  . التربوي التوافق تحقیق ـ

  

  ) . Higgins , 1982( تعریف ـ٤

  . شخصین بین التفاعل یتضمن التعلیم من نوع -
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  . للطالب معلومات إعطاء ـ

  .موضوعات وتوضیح وآراء أحكام عن التبصر ـ

  . اللفظیة النشاطات تعلیم -

  

  ).١٩٩٣ ، حمود(  تعریف ـ٥

  . المناسب المنھج نوع اختیار على الطالب او التلمیذ مساعدة عملیة -

  . والقدرات المیول مع مءتتال التي المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -

  . التربویة الصعوبات تجاوز -

  . للمجتمع والمنفعة للفرد السعادة تحقیق ـ

  

  ) .١٩٩٨ ، محمود(  تعریف ـ٦

 مع مءتتال التي والتربویة التعلیمیة وبرامجھ خططھ تحدید في المسترشد مساعدة -
  . والقدرات المیول

  . للتخصص المناسب ختیاراال -

  . الدراسھ في ستمرارباال النجاح تحقیق-

  .   الصعاب وتذلیل المشكالت حل -

  .الدراسیة  واالتجاھات العادات تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ـ

  . جید بشكل مكاناتاإل وتحقیق ستعداداتاال توظیف -

  

  ) .٢٠٠٢ ، عیطة أبو(  تعریف ـ٧

  . المدرسي ادائھم في تؤثر صعوبات یواجھون الذین الطلبة مساعدة -

  . الدراسیة المقررات في الرسوب على التغلب ـ

  . للدراسة الذاتیة الدافعیة تطویر ـ
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  . ابواالستیع الدراسة على القدرة تطویر ـ

  . الدراسة لبرامج التخطیط بكیفیة التعریف -

  . الدراسة أسالیب بأفضل التعریف ـ

  . تحقیقھا یمكن دراسیة أھداف وضع بكیفیة التعریف ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  . المختلفة التعلیمیة والفرص الطالب قدرات بین التوفیق ـ

  

  ) .٢٠٠٧، الھادي عبد( تعریف ـ٩

  . والمیول القدرات مع   تتالءم التي التربویة الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . المناسبة الدراسة نوع اختیار ـ

  . المناسبة الدراسیة المناھج اختیار ـ

  . ھاوعالج التربویة المشكالت تشخیص في المساعدة -

  . عامة بصفة التربوي التوافق تحقیق -

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس(  تعریف ـ١٠

  . ھاوتحدید والتعلیمیة التربویة والبرامج الخطط رسم في الفرد مساعدة -

  . التعلم وبطء الدراسي التاخر مثل الدراسیة المشكالت مع التعامل -

  . للطالب الجیدة التربویة الرعایة ـ

  ) .٢٠٠٩سعد،ا أبو( تعریف ـ١١

  . للطلبة وعالجیة إنمائیة وقائیة خدمة ـ

  . بھا لتحاقاالو المناسبة الدراسة اختیار في المساعدة -

  . التربویة المشكالت على التغلب -

  . والنجاح التكیف تحقیق -
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  Vocational Counseling المھني  اإلرشاد ـ جـ

  ) .١٩٥٩ ھنا،(  تعریف ـ١

  .المھنة اختیار في الفرد مساعدة -

  . فیھا والتقدم بالمھنة لتحاقاال -

  .هوتقریر المھني مستقبلھ اختیار في الفرد مساعدة -

  .المھنیة المشكالت تشخیص ـ

  .المھني التكیف تحقیق -

  

  ) .١٩٦٨، خلیل( تعریف ـ٢

  . والمھن الوظائف بعالم المعرفة ـ

  . وقصورھا وممیزاتھا القدرات فھم في المساعدة -

  . العاملة والقوى باألجور التعریف ـ

  . العمل بظروف التعریف -

  . العمل بمتطلبات التعریف ـ

  .واإلدارة والتنظیم التدریب بطرائق التعریف ـ

  

  ).Hill ,1969( تعریف ـ٣

  . والمیول القدرات مع  مالءمةال المھنة اختیار -

  .االجتماعیة الظروف مع  مالءمةال المھنة اختیار -

  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  .للمھنة والتأھیل عداداإل ـ
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  . فیھ والتقدم العمل في الدخول -

  . العمل في قالتواف تحقیق ـ

  

  ).٢٠٠٢ عیطة، أبو(  تعریف ـ٤

  . المھنة ومتطلبات قدراتھ  مالءمة بمدى التعرف في الفرد مساعدة -

  . العمل سوق عن المعلومات تقدیم -

  .الفرد بقدرات تتعلق التي والوظائف المھن بین المفاضلة كیفیة ـ

  

  ) . ٢٠٠٧ ، الھادي عبد(  تعریف ـ٥

  . ومیولھ قدراتھ مع   تتالءم التي المھنة راختیا في الفرد مساعدة -

  . االجتماعیة الظروف مع تتالءم التي المھنة اختیار -

  . الجنس مع المناسبة المھنة اختیار -

  . المھني للمستقبل المناسب القرار اتخاذ ـ

  . المھني التوافق تحقیق -

  

  )٢٠٠٩، أسعد أبو(  تعریف ـ٦

  . المختلفة المھنیة والبیئات المھن عالم على التعرف ـ

  . وتدریب تعلیم من المھن متطلبات معرفة -

  . فرةاالمتو العمل وفرص المھارات معرفة ـ

  

  ) .٢٠٠٩ ، ومحمد عباس( تعریف ـ٧

   ستعداداتواال القدرات مع یتناسب الذي العملي المجال اختیار في الفرد مساعدة -

  .بواقعیة والطموحات األھداف تحقیق ـ
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  Marriage  Counseling:  لزواجيا  اإلرشاد ـ د

  ).١٩٨٠، زھران(  تعریف ـ١

  المناسبة والزوجة الزوج اختیار  في المساعدة ـ

  .ستقرارواال بھا والدخول الزوجیة للحیاة االستعداد ـ

  .وبعده وأثناءه الزواج قبل المشكالت حل ـ

  . الزواجي التوافق تحقیق ـ

  

  ) .١٩٨٨ ، المعروف(  تعریف ـ٢

  . والخطوبة الزوج اختیار  في دةالمساع -

  .واألسریة الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ـ

  . السعیدة الحیاة تحقیق -

  . الزواج اثناء مشكالت من یطرأ ما حل في المساعدة -

  

  ) .١٩٨٩ ، الحیاني( تعریف ـ٣

 الثقافیة الناحیة من تتالءم التي للزوجة السلیم ختیاراال على األفراد مساعدة -
  . والعمریة االجتماعیةو

  . الزواجیة المشكالت حل -

  . الزوجیة السعادة تحقیق ـ

  

  ) .١٩٩٨ ، مرسي(  تعریف ـ٤

  . بینھما الشقاق عالج في الزوجین مساعدة -

  . المتبادل النشوز عالج ـ
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  . الشریف غیر التنافس عالج ـ

  . الصراع عالج ـ

  

  ) . ٢٠٠٤ ، حسین( تعریف ـ٥

  . الزوجیة المشكالت على التغلب في األفراد مساعدة -

  . المناسبة الحلول ایجاد -

  . السویة العالقات تدعیم ـ

  . الزوجین بین الوجداني الفكر في التواصل ـ

  

  )٢٠٠٨، الھاشمي( تعریف ـ٦

   الزواج على الناضج الشباب تشجیع ـ

  . بھم المنوطة بالواجبات والزوجة الزوج تبصیر ـ

  

     Family  Counseling األسري  اإلرشاد ـ ھـ

  

  ) .١٩٨٠ ، خلیل(  تعریف ـ١

  . ھادئة افضل حیاة نحو الزوجة او الزوج توجیھ عملیة -

  . واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةإ ـ

  .األبناء بین طیبة عالقات قامةإ -

  . ةاألسری المشكالت حل -

  . والمجتمع لالسرة السعادة تحقیق -
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  ) .١٩٨٧ ، شولاأل( تعریف ـ٢

  . األسرة افراد مع یتم النفسي  اإلرشاد اشكال من شكل -

  . بأكملھا باألسرة ترتبط انھا على المشكلة الى النظر-

  .األسریة الوحدة مضمون في العالج ـ

  

  ).١٩٨٩، الحیاني( تعریف ـ٣

  . جمیعا األسرة افراد مساعدة عملیة -

  . األسرة لمحیط االجتماعیةو النفسیة الحالة في االتزان ـ

  . سعیدة أسرة تولید ـ

  

  ).١٩٩٣ ، وآخرون القادر عبد(  تعریف ـ٤

  . ةسویال غیر األسرة أفراد بین القائمة العالقات في فاعلة تغیرات تحقیق ـ

  . األسرة أفراد بین وایجابي صحي جو خلق ـ

  . األسرة أفراد بین ووئام بسالم التعایش ـ

  

  .) ١٩٩٤ ، سیني كور(  تعریف ـ٥

  .  األسرة نسق داخل العالقات في التحسین ـ

  . مخطئة ةاسری تفاعالت نتیجة ةاألسری المشكالت عدّ  -

  

  ).٢٠٠٢ ، والحجاج  األحرش(  تعریف ـ٦

  . ومسؤولیاتھا األسریة الحیاة فھم في األسرة افراد مساعدة -

  . األسري والتوافق االستقرار تحقیق ـ
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  . األسریة المشكالت حل ـ

  . السلیمة األسریة الحیاة أصول تعلم ـ

  . تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة بعملیة الوعي ـ

  

  ) .٢٠٠٤، حسین(  تعریف ـ٧

  . األسریة المشكالت مواجھة -
  . وجھ اكمل على وظائفھا اداء من األسرة تمكین -

  . المضطربة األسریة العالقات نسق في التغیر -

  . ككل األسرة اعضاء بین لسائدةا التواصل قنوات تدعیم ـ

  

  )٢٠٠٤، حسین( تعریف ـ٨

  .  األسرة ألعضاء معلومات إعطاء ـ

  . المشكالت على لتغلبا في األسرة اعضاء تساعد التي الخبرات إعطاء ـ

  

  ) .٢٠٠٨ ، الھاشمي( تعریف ـ٩

  . العائلیة الحیاة متطلبات فھم في جماعة او فرادى جمیعا األسرة افراد مساعدة -

  .المتبادلة األسریة والواجبات الحقوق معرفة ـ

  

    Social  Counseling جتماعياال  اإلرشاد ـ ھـ

  ) .١٩٨٨،  عیطة ابو( تعریف -١ 

  . البیئة مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة -

  . الفراغ لوقت المثلى األفادة اسلوب فھم -

  . ردبالف المحیط المحلي الواقع مع التوافق -
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  .  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على القدرة تطویر -

  . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم -

  . األفضل االجتماعیة الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بمعلومات األفراد تزوید -

  

  ) .٢٠٠٩، اسعد ابو( تعریف -٢

  . لھ المناسب المحیط ایجاد في الفرد مساعدة -

  .  اآلخرین مع للتعامل العملیة لمھاراتا اكتساب -

  . االجتماعیة التنشئة عملیة تأكید -

  . یجابیةاإل االجتماعیة تجاھاتاال على التعوید -

  . المجتمع في یحتاج لمن المساعدة تقدیم -

  

  ) .٢٠٠٩، ومحمد عباس( تعریف -٣

  . السلیمة االجتماعیة التنشئة وعملیة بالنمو ھتماماال -

  . االجتماعیة البیئة في وافقالت تحقیق -
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  )٤( ملحق

  االولى بصیغتھ ي اإلرشاد التصنیف

  المستنصریة الجامعة 

   دكتوراه/  العلیا الدراسات/  التربیة كلیة

  النفسي  اإلرشاد قسم

   العربیة واللغھ الكریم نآوالقر في الخبراء آراء ستبانةا

  المحترم.................... ......................... الفاضل األستاذ

 )البالغة لنھج تحلیلیة دراسة )( علي ماماإل فكر في اإلرشاد( بعنوان دراسة جراءإ الباحثة تروم

 محتوى تحلیل وفقھ على یتم لإلرشاد خاص تصنیف توافر من بد ال البحث أھداف تحقیق ولغرض

  . البالغة نھج كتاب

 الى تھدف التي المخططھ نسانیةاال جراءاتواال الخدمات مجموعة( انھ  اإلرشاد الباحثة وتعرف

 واستعدادتھ ومیولھ ھخبرات ویعرف شخصیتھ یدرس وان  اآلخرینو ذاتھ یفھم لكي الفرد مساعده

 فنیة عملیة وھو ھاویحل مشكالتھ یحدد وان للمستقبل واالعداد الحاضر فھم في ومساعدتھ وقدراتھ

 والنصائح المعلومات تقدیم تتضمن والمسترشد المرشد بین وتفاعلیھ مستمرة واعیة ومھنیة

 النمو مراحل خالل االنساني السلوك ودراسة واالصالح والتوعیھ والھدایة والترشید والتشجیع

 فردیا مباشرال غیر او المباشر األسلوب  اإلرشاد ویتخذ مرحلة لكل النمو مطالب ومعرفة المختلفة

 اجل من وذلك األختبارات واجراء والمناقشة ظةوكالملح متعددة وسائل على ویعتمد جماعیا او

  ).واجتماعیا واسریا وزواجیا ومھنیا وتربویا شخصیا التوافق تحقیق

 ً  الكریم شخصكم من أرجوا تخصصكم مجال في علمیتین ودرایة خبرة من بھ تتمتعون لما ونظرا

  اإلرشاد تعریف من اشتقت التي المجاالت وفق على تصنیف من أجراءه تم ما على طالعاال

    - : في السدیدة العلمیة وملحوظاتكم نظركم وجھات بیان الباحثة ترجو لذا النفسي

  . للتعریف المجاالت مالءمة مدى ـ١
  .  للمجال الفقرات مالءمة مدى  ـ٢
  ) .السالم علیھ( علي ماملإل البالغة نھج كتاب في الفقرات تلك توافر مدى ـ٣

  الدكتوراه طالبة                            الثاني المشرف                  االول المشرف         

            خلف جبر نھایة                     نایف عوید طالب.د.م.أ              محمود كاظم محمود.د.أ
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   الشخصي  اإلرشاد:  األول ي اإلرشاد المجال

  : على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر ویتضمن

 ما تحدث التي الصراعات ومواجھة والسلوكیة واالنفعالیة الشخصیة المشكالت تحدید

 متطلباتھا ومعرفة بھا یمر التي النمو بعملیة الفرد وتبصیر الخلقیة والجوانب الواقع بین

 وتنمیة الشخصیة االجتماعیة المھارات واكتساب االیجابیة السلوكیة الجوانب وتدعیم

 وحل  اآلخرین وفھم ذاتھ فھم في الفرد ومساعدة الشخصیة االیجابیة االتجاھات

  . الشخصي التوافق تحقیق إلى للوصول الشخصیة مشكالتھ

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

    .  اآلخرین وفھم سھفن فھم في الفرد مساعدة ـ١

 االجتماعیة المھارات كتسابا في الزیادة ـ٢
 . الذاتیة والكفایة والشخصیة

   

 الفرد بھا یمر التي النمو بمرحلة التبصیر ـ٣
 . متطلباتھا ومعرفة

   

 في االیجابیة السلوكیة الجوانب تقویم ـ٤
 .  ھاوتعزیز الشخصیة

   

 واالنفعالیة الشخصیة المشكالت تحدید ـ٥
 .  والسلوكیة

   

 والجوانب الواقعیة بین الصراع مواجھة ـ٦
 الیأس من التخلص حاولةوم الروحیة الخلقیة

 . بالنقص والشعور

   

    . الشخصیة االیجابیة االتجاھات تنمیة ـ٧

 التوافق وتحقیق الشخصیة المشكالت حل  ـ٨
 .  الشخصي
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   التربوي  اإلرشاد:  الثاني ي اإلرشاد المجال

  :على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 الخطط ورسم للطالب النفسیة و االجتماعیةو العقلیة اتوالطاق القدرات كتشافا 

 وتوفیر مالءمةال الدراسة نوع ختیارا أجل من المعلومات هإعطاؤو لھا  مالءمةال

 والدراسة تجاھاتواال الدراسیة القدرات تحسین من تمكنھ التي الموضوعیة األسالیب

 أھدافھ لتحقیق اسبالمن القرار تخاذاو قلق أو خوف أي بدون وتلقائي عفوي بشكل

 التربویة المشكالت وتشخیص ستیعاباال على والقدرة الذاتیة الدافعیة وتحسین التعلیمیة

  . التربوي التوافق لتحقیق وحلھا

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

 االجتماعیةو العقلیة والقابلیات القدرات اكتشاف ـ١
 طالبلل) التعلیمي( التربوي المحیط في والنفسیة

 . معھا  تتالءم التي الخطط ورسم

    

 

 خوف بدون وتلقائي عفوي بشكل الطالب یدرس أن ـ٢
 على والقدرة للدراسة الذاتیة الدافعیة وتطویر قلق أو

  االستیعاب

   

 إحكام عن والتبصر للطالب المعلومات اعطاء ـ٣
 نوع اختیار في ومساعدتھ  موضوعات وتوضیح
  المناسبة الدراسة

   

 العادات تحسین في الموضوعیة األسالیب توفیر ـ٤
 اتخاذ في الطالب ومساعدة الدراسیة واالتجاھات

  التعلیمیة أھدافھ وتحقیق المناسب القرار

   

  . التربویة المشكالت تشخیص ـ٥

 

   

    . التربوي التوافق وتحقیق التربویة المشكالت حل ـ٦
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  المھني  اإلرشاد:  الثالث ي اإلرشاد المجال

  : على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 والقدرات والمھارات العاملة والقوى واألجور المتاحة والوظائف المھن بعالم التعرف

 المناسبة المھنة اختیار على الفرد ومساعدة واإلدارة التنظیم وطرائق العمل یتطلبھا التي

 على والقدرة بواقعیة أھدافھ تحقیق من یتمكن كي والجنس والمیول القدرات حیث من لھ

  . المھني التوافق وتحقیق المھنیة المشكالت وحل وتشخیص المناسب القرار اتخاذ

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

) المھنیة البیئات( المھن عالم على التعرف ـ١
  المتاحة والوظائف

     

 

 مھاراتوال العاملة والقوى باألجور التعریف ـ٢
 التنظیم وطرائق  العمل یتطلبھا التي والقدرات
 واإلدارة

   

 مع   تتالءم التي المھنة اختیار في الفرد مساعدة ـ٣
 والجنس االجتماعیة والظروف والمیول القدرات

   

 بواقعیة والطموحات األھداف تحقیق في المساعدة ـ٤
  المھني للمستقبل المناسب القرار اتخاذ على والقدرة

   

    المھنیة المشكالت تشخیص ـ٥

     المھني التوافق وتحقیق المھنیة المشكالت حل ـ٦
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  الزواجي  اإلرشاد:  الرابع ي اإلرشاد المجال

  : على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 والزوجة الزوج من كل وتبصیر الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم

 الناضج الشباب وتشجیع المناسبة والزوجة الزوج اختیار في الفرد ومساعدة جباتبالوا

 الوجداني الفكر في التواصل قنوات وتدعیم الزوجیة للحیاة واالستعداد الزواج على

   الزواجیة والسعادة التوافق لتحقیق الزواجیة المشكالت وعالج وتشخیص

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

    . المناسبة والزوجة الزوج اختیار في الفرد اعدةمس ـ١

 وتبصیر الزوجیة الحیاة عن الالزمة المعلومات تقدیم ـ٢
 . بھم المنوط بالواجبات والزوجة الزوج من كل

   

 للحیاة واالستعداد الزواج على الناضج الشباب تشجیع ـ٣
  الزوجیة

   

    وجینالز بین الوجداني الفكر في التواصل تدعیم ـ٤

 المتبادل كالنشوز( الزواجیة المشكالت تشخیص ـ٥
 )والصراع الشریف غیر والتنافس

   

 وتحقیق هوبعد هوأثناء الزواج قبل المشكالت حل  ـ٦
 . الزوجي والتوافق الزواجیة السعادة
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   األسري  اإلرشاد:  الخامس ي اإلرشاد المجال

  :على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي

 األسریة الحیاة فھم في المساعدة وتقدیم لألسرة الالزمة والخبرات المعلومات إعطاء

 عالقات وإقامة تربیتھم ووسائل لألوالد االجتماعیة التنشئة عملیة وتعلم ومسؤولیاتھا

 داخل في الفاعلة التعدیالت حداثإو التواصل قنوات وتدعیم واألبناء باءاآل بین طیبة

 ھاوحل المشكالت وتشخیص األسرة فرادأ بین صحي جو خلق اجل من األسرة نسق

  . األسري التوافق لتحقیق

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

 ومسؤولیاتھا األسریة الحیاة فھم في المساعدة تقدیم ـ١
 .  األسریة والواجبات الحقوق ومعرفة

    

 

 ووسائل دلألوال االجتماعیة التنشئة عملیة تعلم ـ٢
 . تربیتھم

   

 قنوات وتدعیم واألبناء اآلباء بین طیبة عالقات قامةا ـ٣
 ككل األسرة أعضاء بین السائدة التواصل

   

    لألسرة الالزمة والخبرات المعلومات اعطاء ـ٤

 نسق داخل الفاعلة والتغیرات التعدیالت حداثا ـ٥
 األسرة

   

 والتعایش سرةاأل أفراد بین ایجابي صحي جو خلق ـ٦
  ووئام بسالم

   

    األسریة المشكالت تشخیص ـ٧

 والتوافق االستقرار وتحقیق األسریة المشكالت حل      ـ٨
  األسري
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  االجتماعي  اإلرشاد:  السادس اإلرشادي المجال

  :على تدل التي المحلل المحتوى في Themes الفكر وھي 

 من المثلى فادةاال اسلوب فھم في البیئة مع التوافق معد من یعانون الذین األفراد مساعدة

 تحكم التي القوانین وفھم  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على والقدرة الفراغ وقت

 االجتماعیة الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بالمعلومات والتزوید األفراد سلوك

 مع للتعامل العملیة ھاراتالم واكتساب المناسب البیئي المحیط ایجاد في والمساعدة

  . البیئي التوافق لتحقیق وصوال یجابیةاال االجتماعیة تجاھاتاال على والتعوید  اآلخرین

 ظاتوالملح صالحة غیر صالحة الفقرات ت

 مع التوافق عدم من یعانون الذین األفراد مساعدة ١
 . البیئة

   

    . الفراغ وقت من المثلى االفادة اسلوب فھم ٢
    .  اآلخرین مع ایجابیة عالقات تكوین على لقدرةا ٣
    . األفراد سلوك تحكم التي القوانین فھم ٤
 الحیاة اسلوب اختیار كیفیة عن بالمعلومات التزوید ٥

 . االجتماعیة
   

    . المناسب المحیط ایجاد في المساعدة ٦
    .  اآلخرین مع للتعامل العملیة المھارات اكتساب ٧
    . یجابیةاال االجتماعیة االتجاھات عن التعوید  ٨
    .البیئي التوافق تحقیق ٩
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  والتخصص العلمیة األلقاب بحسب والمحكمین الخبراء اسماء

 الكلیة الجامعة التخصص العلمیة المرتبة األسم ت

 آداب بغداد النفس علم استاذ رسول ابراھیم خلیل ١

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد استاذ مصطفى شعبان نادیة ٢

 تربیة    المستنصریة النفس علم استاذ حسین كودي قبیل ٣

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد استاذ سلمان داود یحیى ٤

 آداب بغداد النفس علم استاذ الحلو منصور بثینة ٥

 الدین صالح نفسي ارشاد أستاذ طاھر مال هللا عبد شوبو ٦
 )اربیل(

 تربیة

 تربیة البصرة نفسي ارشاد استاذ األسدي جاسم سعید ٧

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد  استاذ صالح مھدي صالح ٨

 تربیة بغداد نفسي ارشاد استاذ الجنابي مرزوك عبد صاحب ٩

 تربیة بغداد نفسي ارشاد استاذ الدفاعي حمزة ماجد ١٠

 آداب المستنصریة النفس لمع مساعد استاذ جمیل الدین عالء ١١

 آداب المستنصریة النفس علم مساعد استاذ حسن شمال محمود ١٢

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد مساعد استاذ  حسن محمود ھناء ١٣

 األساسیة التربیة المستنصریة نفسي ارشاد  استاذ عذاب كریم نشعة ١٤

 تربیة رةالبص نفسي ارشاد مساعد استاذ صالح اسماعیل عیاد ١٥

 آداب القادسیة نفسي ارشاد مساعد استاذ  رمح رمضان عباس ١٦

 تربیة بغداد النفس علم مساعد استاذ الجبوري رزوقي الحسین عبد ١٧

 تربیة المستنصریة نفسي ارشاد استاذ السواد ناصر الخضر عبد ١٨

 تربیة بغداد نفسي ارشاد مساعد استاذ الصالحي عبودي نھلة ١٩
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 آداب بغداد عربیة لغة مساعد استاذ اسكندر فیوس ٢٠

 تربیة المستنصریة عربیة لغة مساعد استاذ كاطع حسن فالح ٢١

 تربیة بغداد عربیة لغة استاذ الواحد عبد عھود ٢٢

 تربیة بغداد عربیة لغة مساعد استاذ المعاضیدي سوسن ٢٣

 آداب المستنصریة عربیة لغة مساعد استاذ هللا جار كاطع ٢٤

 تربیة المستنصریة قران علوم استاذ مطر جبر فاخر ٢٥

 تربیة بغداد قران علوم مساعد استاذ ثویني آدم حمید ٢٦

 آداب الكوفة قران علوم مساعد استاذ زوین محمود محمد ٢٧
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  التحلیل استمارة نموذجأ
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 الرسالة او الخطبة
 الحكمھ او

 المجال تسمیة یةاداالرش األفكار
 ي االرشاد
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Abstract 

 The research in civilized hereditary of our Arab Society as 
being a main goal among the goals(aims) of psychological 
guide to ensure and emphasize the positive understanding of 
self and show its standard is regarded as the characteristics of 
the normal personality not only regarding the one person but 
also the whole Islamic Society in general. 

 As the hereditary and education of any nation are the 
most features that show the general characteristics which 
distinguish such a nation from the other and without them the 
self become meaningless, unknown, easy to disturb. Though 
some say especially in the western lands that the psychological 
guide is something difficult, but such an operation has its 
Islamic fundamental as Islamic has along period before the 
time in western lands. Thus if the quid operation as a main 
means helping people through giving advice, so Islamic 
depends on many principles and advicing is among them as it 
says(Islamic an dvice). The thought of Alimam Ali (Alihi 
Alsallam) is regarded as a general Islamic thought and still a 
live, and it is a result of a live continuous education which is 
production and effective, it is a result of a great and strong 
language and great Islamic and still able to produce an artistic 
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and scientific various results thus man needs to guide in regard 
Islamic more than his needs to any things else in life 
psychological guidance is such a field represents more clarity 
for the method of way in order to the right way. 

The research aims to:- 

 Meaning of guidance mentioned in the letters, speeches 
and advice given by Alimam Ali (Alihi Alsallam) in rhytroic 
method book. 

 In order to get the aim of this research there should be 
anessisty of using the method of analyzing the content through 
building a division other gathering data from literary book and 
reading the previous, studies, then presenting the division to 
some experts and finally getting the division which has(six) 
fields using 143 points as a tool of researching the sample has 
been chosen randomly by using the randomly numbers tables 
percent 75% among the most suitable subjects able to be 
analyzed which are about (809) subjects of rhetoric method 
book. 

 Thus the whole number of subjects being analyzed is 
(607) subjects of (247) pages. Using the thought from 
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analyzing and (percent) to count the resulted fields of rhytoric 
method book among the whole number. 

 The operation depends on Hoslti method to get coefficient 
agreement which about thought coefficient agreement between 
the research and first analysis (92%); in determing the thought 
and (80%) in naming the thought. 

The researcher has got the following points:- 

Though the arrangement of the fields that appeared as a 
result of the a account analysis and a according to its 
frequencies its obtained (4053)ideas distribute according to 
seven basic fields. The various field which obtained the first 
grade(1112), frequency forming 27.43% per. Cetn.  

The personal guidance gained the 2nd grade (1041) 
frequency, constituting 25.68% per. Cent. 

The social guidance gained the 3rd degree (658) 
frequency forming 16.23% per. Cent. 

The Educational guidance obtained the 5th. Degree the 
4th degree (535) frequency forming 13.20% per. Cent. 

The professional guidance obtained the 5th. Degree, 413 
frequency and 10.18% per. Cent. 
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The family guidance gained the 6th. Degree 161 
frequency and 3.17 per. Cent. 

Marriage guidance obtained the 7th. Grade, 133 
frequency and 3,28 per. Cent.                 

 

 

           

 

 


