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رشاد النفسي واالجتماعي الفعال بمؤسسات الرعاية االجتماعية متطلبات اإل

بمنطقة جازان في ضوء التحديات المعاصرة "دراسة مطبقة على مؤسسات 

الرعاية االجتماعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية"
 

 :الملخص

شاد النفسي استهدف البحث الوقوف علي أهم المعوقات التي تقف حائاًل أمام تقديم خدمات اإلر

واالجتماااعي الفعاااخ داخااا ماسسااات الجعايااة االجتماع ااة واساات دم البحااث ماانه  البحااث الو اافي   

التحل لي، واست دم استب ان عن المعوقات التي تاارج علاا اإلرشااد النفساي واالجتمااعي اماسساات       

اإلرشاااد الجعايااة االجتماع ااة، وا اقااة مقاالااة لل بااجان والم تااا ن امااااخ الجعايااة االجتماع ااة و     

( مجشااد  فسااي 20مااويع ن علااا   40النفساي واالجتماااعيق وقااد ألباات الدوات علااا ع نااة م و ااة  

( مجشااادج اجتماع اااة مااان العاااامل ن اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة ااااويارج العماااا والتنم اااة 20و 

االجتماع ة امن قة جايان، وتو ا البحاث للاا عادج  تاائ  مان أهمهاا  وجاود  اعواات ومعوقاات          

االاوا ب اإلدارية، والثقاف ة، والفن ة، كما تو ا البحث للاا عادج مت لباات لتفع اا اإلرشااد      متالة 

النفسااي واالجتماااعي كمااا يجاهااا ال بااجان والم تااا ن فااي مااااخ اإلرشاااد النفسااي واالجتماااعي فااي  

 مق2030ضون اعض التحديات المعا جج ومنها رؤية الممل ة العجا ة السعودية 

  The research aimed to identify the most important obstacles that 

hindered the provision of effective psychological and social counseling 

services within the social welfare institutions. The research used descriptive 

research methodology, a questionnaire on the obstacles that affect social and 

psychological counseling in social welfare institutions, an interview with 

experts and specialists in the field of social care, . It was applied to a sample 

of 164 distributed to (20) mentors and (20) social workers from the social 

welfare institutions in the Ministry of Labor and Social Development in 

Jazan region. The research reached several results, the most important of 

which are the following: Difficulties and obstacles related to administrative, 

cultural, , And the research reached several requirements to activate 

psychological counseling and social in the light of contemporary challenges 

                                                           

 الشكر والتعريف بالدعم 
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 مقدمة البحث:

يتعجض اإل سان في مجاحا ح اتا  الم تلفاة لماارجات خارج اة كث اجج ومتنوعاثة تاثارج تا ر جًا         

مباشااجًا علااا النااواحي اال فعال ااة والساالوك ة ماان ح اتاا ، وايدادت هااوح المااارجات قااوج وحاادج  ت اااة    

ثجد الحااوخ  الت ور الت نولوجي الهائا الوي  ع ش  في عالمناا المعا اج، ح اث أ ابق امقادور الفا      

علا كم هائا من المعلومات ا قا جهد مم ان، واالتاالي أ ابق هناثاـ فااثوج ااث ن المجحلاة العمجياة         

للفجد وا ن الحاجات النفس ة والب ولوج ة التي يحتاجها ويحاوخ لشاباعها فاثي دورج النماو ال ب عاي ج     

الحاجة لبجام  التوج    التي يع شها، وما  ت  عن ذلك من  عواات  فس ة وتجاوية جعلتنا فثي أمس

واإلرشاد النفسي واالجتماعي للوقوف علا ألب عة هوح المش الت ومحاولثة التغلب عل ها ساوان فاي   

 م(.2011)الشرفا، الماسسات التجاوية أو المهن ة أو االجتماع ة 

وقد ت ور اإلرشاد النفسي واالجتماعي ات ور علم الانفس وت ب قاتا  و اا مادج ألويلاة يبحاث       

يت  حتا أ بحت ل  هوية مساتقلة وأ ابق خدماة مهن اة ت ااا ة تعاد مان أهاثم ال اثدمات          عثن هو

التي يقدمها التوج  ، وأ بق ت اااًا علم اًا يادري فاي كث اج مان جامعاات العاثالم، وأ اثبق مهناة           

 م(.2007)الخطيب،منظمة لها أسسها ومبادئها وأخالق اتها 

 اة خا اة اا ن مجشاثد مت اثاي وعم اا،       واإلرشاد النفسي هو عمل ة مبن ة علاا عالقاة مهن  

ويعما المجشد من خالخ العالقة اإلرشاادية علاا فهام العم اا ومسااعدت  علاثا فهاثم  فسا ، واخت اار          

علااا وع اا  امت لبااات الب تااة االجتماع ااة وتق  مااث  لواتاا  وقدراتاا       أفضااا الباادائا المتاحااة لاا  انااان  

  م(.1997)القذافي، ولم ا ات  الواقع ة

تمااعي هاو شا ي ماهاا صاختااا  علام اجتماثادص أو خدماة اجتماع اة يقاثوم           والمجشد االج

امساعدج الفجاد علاا فهام ذاتا  ومعجفاة قدراتا  والتغلاب علاا ماا يواجا  مان  اعواات ل ااا للاا              

 .تحق ت التوافت االجتماعي والتجاوي وانان ش ا ة سوية

مهن ة، ومادى توافقا  وتاا سا     واالتالي فإن المجشد في مهنة اإلرشاد يت رج امدى وع   اوات  ال

ومع مت لبات هاوح المهناة، فمهناثة اإلرشاثاد مهناث ج ل اثسا  ة اجتماع اة، وهاي          مع ذات  ومع اآلخجين

مهنااة اتااااخ وتفاعااا ااا ن المجشااد والمستجشااد، تظهااج ف هااثا ذات ااثة المجشااثد وش ااا ت ، فساامات       

لثا أدانح المهناي والاوي يانع س    المجشد ومزاج  الش اي وألجيقة تف  جح تنع س سلبا أو لياااثا ع

 م(.2011)الشرفا،  ادورح علا  ااح  في عمل 

وال يم اان للمجشااد النفسااي او االجتماااعي أن يعااي ذاتاا  المهن ااة امعاازخن عاان الب تااة المهن ااثة         

لإلرشثاد وعان ال ااائي الش اا ة لا ، ح اث يفتاثجض  جاثون هوال اثد ( أن فاثي اخت اثار الفاثجد            

 ت ، لذ تعبااثج االهتمامااثات المهن ااثة عااثن ش ااثا ة الفااثجد فااثي العمااا       للمهنااة تعب ااجًا عاان ش ااا    
 م(.2004)الظاهر،

والمجشد في عمل  اإلرشادي يدخا فاي عالقاة تفاعل اة ماع شا ي وخاج هاو المستجشاد، ولن         

كاااًل ماان المجشااد والمستجشااد تااجا هم عالقااة أساساا ة هااثي كو همااثا اااثشجًا، فااثإن ل ااثا واحااد منهمااا    

جشد يقف في موقف الع اان وهاثو يماثد ياثد العاثون ل اثساعد المستجشاد الاوي يقاف          حاجات ، ولن الم

موقف اآلخو وموقف الحاجثة للثا خبثجج المجشثد وجهثودح فثإن المجشد ياب أن ي اون واع اًا اواتا     

 م(.1994)الشناوي، وا ف ثارح واق مث  وامثشاعجح وااتااهاتث  واحاجاتث  الش ا ة

واإلرشااد عمل اة عااجية وسامة مان سامات الاثنظم المعا اجج فاي           وعل   فقد أ ابق التوج ا   

ماااخ الجعايااة االجتماع ااة والتجاويااة، والتاي يااجاد اهااا وماان خاللهاا مساااعدج الفااجاد علااا الت  ااثف    

 ). م2005)ربيع، الثسل م مثع الب تة االجتماع ة التي يع شون ف ها

فااي عمل ااة التنم ااة االجتماع ااة   تمثااا الجعايااة االجتماع ااة فااي العاااج الحااديث ماادخاًل مهمااا  و

واالقتاادية واإل سا  ة والبشجية وا تقااًل مهما للماتمعات للو وخ للا الجفاه ة الماتمع اة، واهاوا   
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تابق الجعاية االجتماع ة أحد أهم ماادر التغ اج االجتمااعي وتحسا ن المساتوى المع شاي، حساب       

 التعجيفات الحديثة للجعاية االجتماع ةق

اية االجتماع ة المفهوم التقل دي للجعاية من ماجد خدمة تقدم من أجا اإلعا اة  وتااويت الجع

 الماسساات  للاا خلات اإل ساان اإليااااي القاادر علاا التفاعاا فاا لألاار الانظم االجتماع اةق وتساتند            

 ل ا) اإلسالم ةق الشجيعة من أسس مستمدج علا السعودية العجا ة الممل ة في واإليوائ ة االجتماع ة

 التاي  المجافات العاماة   جم اع  اته تاة  واالجتماع اة  الااح ة  الجعاياة  حات  ودولتا   ماتمع  علا ل سان

 يحقات  كاجيم  ع ش في حق  ل سان ل ا الدولة ت فا. المتاحة اإلم ا ات حدود في اإل سان لل ها يحتاج

 جوساائ  والعاالج  والتعلا م  والمسا ن  والملابس  الم كاا  ذلاك  يعولا  ويشاما   مان  وكفاياة  كفايتا   تماام  ل 

ولقد تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت هاوا الانمم مان الجعاياة الماسسا ة      الساس ةق  الحاجات

 :)م2004 الزهجا ي، ( االممل ة العجا ة السعودية وتو لت للي عدج  تائ  من أهمها

 يبعد رت ًبا رسمً ا ي خو ش اًل اماسسات الجعاية االجتماع ة اإلرشاد النفسي واالجتماعي  أن -

 الممارسة اإلرشادية المهن ة الفعالة في ضون التحديات المعا ججق عن ًجاكث 

غ اج مااهل ن مهن اا علاي المساتوي النظاجي        ماو ف ن  قبا من الماسسات هوح في الجعاية تتم -

 والت ب قيق

 .ال ب ع ة السجج للا ق اًسا للفجد محفزج غ ج اإليوائ ة الماسسة ا تة ُتعد -

 مشكلة البحث: 

ات الخ جج ارتقا اإلرشاد النفسي واالجتماعي وايداد الهمام ااالبجام  التاثي   في خالخ السنو

يقدمها للا جا ب ايدياد عدد المجشدين في المااخ النفسي واالجتماعي في الماسساات ح اث أ ابق    

تقجيبااا فااي كااا ماسسااة اهااا مجشااد ماهااا ومتفااج  للعمااا اإلرشاااديق وامااا أن المجشاادين النفساا  ن    

هل ن علم ااًا والماازودين االمهااارات الساساا ة والفجع ااة فااي عمل ااة اإلرشاااد هاام     واالجتماااع ن المااا

ال وادر المهن ة التي تست  ع الق ام اهوا الدور، فإ   يااب لعاثداد تلاثك الشاجيحة وفات أسالو  علماي        

م  اام، وتااوع تهم وييااثادج كفااانتهم فااي العمااا، حتااا يتم نااوا ماان الق ااام اهااوا الاادور علااا الوجاا       

 هوا المن لت فإن مش لة البحث تحددت في قض ة رئ س ة ماداها   الم لو ، من

مااا هااي متطلبااات اإلرشاااد النفسااي واالجتماااعي الفعااال بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة بمنطقااة  " 

 جازان في ضوء التحديات المعاصرة"

 أهمية البحث 

 ( الهم ة النظجية 1 

ف ا  وهاو ماااخ الجعاياة االجتماع اة       ت تي أهم ة هوح الدراسة من أهم ة المااخ الوي تبحاث  -1

الماسس ة والدور الوي يقوم ا  المجشد النفساي واالجتمااعي داخاا وخاارج الماسساة ح اث       

أ   يعتبج الش ي الماها الاوي يسااعد الماودع ن علاا ت اوين ش اا ة  فسا ة واجتماع اة         

 سوية وأي خلا في هوا الدور يارج علا ش ا ة المودع ن وسلوكهمق

ح الدراسة أهم تها من ح ث تناولها لموضود ل  أكبج الرج في توج ا  ولرشااد   كما تستمد هو -2

 العناج البشجي الوي تعتمد عل   المة في تقدمها و هضتها وتحق ت ومالهاق

تسهم هاوح الدراساة فاي التعجياف ا هم اة الادور الاوي يقاوم اا  المجشاد النفساي واالجتمااعي              -3

جتماع ااة داخااا وخااارج هااوح الماسسااات ماان  كعامااا مساااعد فااي ل ااااا أهااداف الجعايااة اال 

  اح ة، وكعاما أساسي في تحق ت التوافت النفسي واالجتماعي للمودع ن من  اح ة أخجىق

 قد تادي هوح الدراسة للا لراجان الم تباة الساعودية فاي ماااخ اإلرشااد النفساي واالجتمااعي         -4
 بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
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   ( الهم ة الت ب ق ة 

ح الدراسااة للااا الوقااوف علااا المعوقااات الفعل ااة التااي تحااوخ دون ق ااام المجشااد  قااد تااادي هااو -1

 النفسي واالجتماعي ادورح الفعاخق

ماان المحتمااا التو ااا للااا  تااائ  ي خااو اهااا المسااتولون عاان اإلرشاااد النفسااي واالجتماااعي      -2

اااويارج العماااا والتنم اااة االجتماع ااة إليالاااة معوقاااات الممارسااة الفعالاااة لإلرشااااد النفساااي    

 االجتماعيقو

قد تسهم هوح الدراسة في تنم ة الممارساة اإلرشاادية اإليااا اة للمجشاد النفساي واالجتمااعي        -3

وتم  ناا  ماان الق ااام ااادورح فااي  ااا التحااديات المعا ااجج التااي تااارج ااادورها علااا ت ه ااا        

 المودع ن  فس ا واجتماع ا اماسسات الجعاية االجتماع ةق

 أهداف البحث:

لم تلفاااة التاااي تاااارج علاااا اإلرشااااد النفساااي واالجتمااااعي الفعااااخ      التعاااجف علاااا المعوقاااات ا  -1

اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة فاااي ضاااون التحاااديات المعا اااججق وينبثااات مااان هاااوا الهااادف      

 عدج أهداف فجع ة 

التعاااجف علاااي المعوقاااات اإلدارياااة التاااي تاااارج علاااا اإلرشااااد النفساااي واالجتمااااعي       -

 الفعاخ اماسسات الجعاية االجتماع ةق

وقااااات الثقاف ااااة التااااي تااااارج علااااا اإلرشاااااد النفسااااي واالجتماااااعي الفعاااااخ       مااااا المع -

 اماسسات الجعاية االجتماع ةقق

ماااااا المعوقاااااات الفن اااااة التاااااي تاااااارج علاااااا اإلرشااااااد النفساااااي واالجتمااااااعي الفعااااااخ   -

 اماسسات الجعاية االجتماع ةق

ج التو اااا للاااا اساااتجات ا ة مقتجحاااة فاااي ماااااخ اإلرشااااد النفساااي واالجتمااااعي ت اااون قاااادر    -2

علاااا تم ااا ن المجشاااد مااان الق اااام اااادورح الفعااااخ داخاااا ماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة فاااي      

 ضون التحديات المعا ججق

 تساؤالت البحث: 

مااااااهي المعوقاااااات الم تلفاااااة التاااااي تاااااارج علاااااا اإلرشااااااد النفساااااي واالجتمااااااعي الفعااااااخ        ق1

اؤخ اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة فاااي ضاااون التحاااديات المعا اااججق وينبثااات مااان هاااوا التسااا 

 عدج تساؤالت فجع ة 

ما المعوقات اإلدارية التاي تاارج علاا اإلرشااد النفساي واالجتمااعي الفعااخ اماسساات          -

 الجعاية االجتماع ةق

ماا المعوقااات الثقاف اة التااي تاارج علااا اإلرشااد النفسااي واالجتمااعي الفعاااخ اماسسااات       -

 الجعاية االجتماع ةقق

النفسااي واالجتماااعي الفعاااخ اماسسااات   مااا المعوقااات الفن ااة التااي تااارج علااا اإلرشاااد   -

 الجعاية االجتماع ةق

مااااهي مت لباااات اإلرشااااد النفساااي واالجتمااااعي الفعااااخ اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة فاااي     ق2

 ضون التحديات المعا ججق
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 مفاهيم البحث:

  مفهوم المجشد النفسي 

رشااثاد وخا ااة هااو عااادج المسااتوخ المت اااي الوخ عاان العمل ااات الجئ ساا ة فااي التوج ااث  واإل

 Guidance Counselor" عمل ة اإلرشاد  فسها ،وي لات عل ا  أح ا اا ماا لق "مجشاد التوج اث       

 ). م1998 يهجان     " Counselor Health Mental"أو" مجشد الاحة النفس ة

  :التعجيف اإلججائي للمجشد النفسي

ثا علثا ماهثا جامعي فاي  وتعني الباحثة في هوح الدراسة لججائ ًا ا    المجشد النفسي الحا  

  علاام الاانفس، لرشاااد  فسااي( ماان لحاادى الاامعااات والااوي يعااث ن مااثن قبااا ويارج العمااا والتنم ااة       

االجتماع ااة فااي و  فااة مجشااد  فسااي ل قااثوم اتقااثديم خااثدمات التوج ااث  واإلرشاااد النفسااي للمااودع ن    

 اماسسات الجعاية االجتماع ة امن قة جايانق

 ثانيا المرشد االجتماعي:

المجشد االجتماعي هو الش ي الحا ثا علثا ماهاثا جاامعي فاي   علام االجتمااد، ال دماة       

االجتماع ة( من لحدى الاامعات والوي يعث ن مثن قبا ويارج العما والتنم ة االجتماع ة فاي و  فاة   

مجشد اجتماعي ل قثوم اتقثديم خثدمات التوج ث  واإلرشاد االجتماعي علاا مساتوى الفاجد والاماعاة     

والمنظمة وفت ماموعة من القواعاد التاي تتماشاا ماع فلسافة الجعاياة االجتماع اة االممل اة العجا اة          

 السعودية ومن قة جايان اافة خا ةق

  : حدود الدراسة

ألبقاات البحااث الحااالي علااا المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن العااامل ن فااي      الحااد المكاااني: -

 ماسسات الجعاية االجتماع ة امن قة جايانق

(، 40ألبقت البحث الحالي علاا المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن وعاددهم        الحد البشري: -

وعادد ماان ال باجان والم تااا ن فاي مااااخ التوج اة واالرشاااد النفساي واالجتماااعي قااوامهم      

 (ق13 

 مق2017 -م2016أججيت هوح الدراسة في خالخ الفتجج من عثام  الحد الزماني : -

ود البحث في دراسثة مت لبات اإلرشاد النفساي واالجتمااعي   يتحدد موض الحد الموضوعي : -

 الفعاخ اماسسات الجعاية االجتماع ة امن قة جايانق

 االطار النظري للبحث

 االرشاد النفسي واالجتماعي:

يم ن أن  نظج لإلرشاد علا أ   موقف تفاعلي ا ن مجشد مت اي يم ن  أن يتعجف علا 

المستجشد "ال جف الثا ي من التفاعا"، ويعما علا حلهاق القضايا، أو المش الت التي يعجضها 

 -م(:1998)زهران :  واولك فإن التفاعا الوي يتم في اإلرشاد يشتما علا أراعة جوا ب

 ."الوخ  ش ي ما يبحث عن المساعدج "المستجشد

 ."الثا ي  ش ي ما يجغب في تقديم المساعدج "المجشد

 ."قديم المساعدج "اإلرشادالثالث  هوا المجشد مدر  وقادر علا ت

 الجااع  وذلك في موقف يسمق اإع ان، وتلقي المساعدجق



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             مجلة البحث العلمى فى التربية 

 

393 

في موقف اإلرشاد، وهو المجشد، ينبغي أن تتوافج   Helping لن الش ي الوي يقدم المساعدج

ف   ماموعة من ال اائي الش ا ة التي تساعدح في عمل ، وكولك ماموعة من المهارات التي 

 .م(1990)الشناوي،  مايبنا عل ها هوا الع

تعدد الموا فات التاي يضاعها المت اااون فاي اإلرشااد      خصائص االرشاد النفسي واالجتماعي: 

ف من يقومون اهوا العما اتعدد المداري، والنظجيات التي يبنون عل ها  ماذجهم اإلرشادية، وال شاك  

ان، والم اان فاي   أن اعض ال اائي التي يقجرها المت اااون تاالق لالستجشااد اهاا عباج الزما      

تحديد خاائي المجشدين والمعالا ن، ومن يمارلهم من أخاائ  ن اجتماع  ن، وأألباان  فسا  ن ااا    

وفي كاا مان يتاادى لمعاو اة ل ساان فاي أي موقاع لت  اي عقباة، أو حاا مشا لة أو مواجهاة أيماة              

 .(Brammcr, L. M. & Shostrom, E. L. "1982) شديدج

ن يتاف اعدج خاائي أساس ة ل ماري العما اإلرشادي، كما والمجشد "أو المعال " ينبغي أ

يحتاج اافة دائمة أن يمحي  فس  من وقت آلخج ل  متن للا أن هوح ال اائي ال تزاخ قوية 

 م(.1994)الشناوي،  عندح، وأن يبحث في تقويتها اافة دائمة

-وا العاون  اإلرشاد يقوم ا  ش ي قاادر علاا تقاديم العاون لشا ي وخاج احاجاة للاا ها         : العلم

مادر  علاا العماا اإلرشاادي علاا       Professional فالمجشد وهو الوي يقدم العون هاو مت ااي  

القا في مستوى الدرجة الاامع ة الولا "الب الوريوي أو الل سا س"، وهو يبناي عملا  اإلرشاادي    

 ساانق  فهاو يعماا ماع ل    -علا أساي من ماموعة كب اجج مان النظجياات يتلقاهاا أرناان لعادادح العلماي        

المااج الااوي يسااتوجب أن ي ااون علااا درايااة ا ب عااة هااوا اإل سااان، و مااوح وارتقائاا  وخاائااا ،        

وسلوك  كفجد مع ذات ، وكفجد وسم جماعة ووسم ماتماع  ول ا  يعماا ماع ل ساان لا   اجوف، أو        

مش الت خا ة تاعل  ينشد العون عند هوا المت اي المجشد، فإ   يحتاج أن يعاجف ك اف تحادث    

 الت، وك ف ت جأ التغ جات في السلوـ مماا يادعو للاا التعاجف علاا ماا يم ان أن يحادث         هوح المش

رم ل   احاجة للاا أن يواجا  هاوح االضا جااات، وهاوح المشا الت        -من اض جااات  فس ة، وسلوك ة

 م(.1993)الشناوي،  من خالخ عمل ة تعل م للمستجشد في لألار العالقة اإلرشادية

العما اإلرشادي ينتمي كما سبت للمرشد النفسي واالجتماعي: الصفات والخصائص الشخصية 

 Helpinالقااااوخ للااااا ماموعااااة ت ااااااات، أو مهاااان تعااااجف امهاااان المساااااعدج "المعاو ااااة"  

Professions            وهوح المهان تت لاب مان القاائم اهاا أن يضاع ش اا  داخاا هاوا العماا، وأن ي اون ،

وهاو لاولك يحتااج أن تتاوفج ف ا        -ي مستعدا للع ان دون ملا، وتحما العما دون ضااج، ودون يا   

ماموعة  فات، أو خاائي ش ا ة تاعا من عمل  ااا ب ا  باغة االسس العلم ة ذا ألب عة 

فن ة خا ة يشعج اها المجشد، وهو ياديها ويشعج اها المستجشاد الاوي يقادم العماا مان أجلا ، وف ماا        

 .Brown, S. O & Lent, R) يلي اعض ال اائي التي يجى المالف ضجورج توفجها في المجشد

W. Edsl, 1992:)- 

والما ة كلمة اس  ة ول نها ذات معنا واسع، والما ة مشتقة من المن، ومادج المن  :األمانة

 .تعبج عن ال م   نة، والما ة  فة هامة أساس ة ينبغي أن تتوافج في المجشد

، وهوح المش لة جانت من لن المستجشد ح ن ي تي للا موقف اإلرشاد فإ   ي تي ومع  مش لة

مسببات، ومن  جوف أكثجها ي ون في عائلة المستجشد أو أسجت ، وقل ا منها ي ون في الب تة التي 

يتحجـ ف ها، وفي جم ع هوح الحواخ، فإن هناـ معلومات س حتاجها المجشد حوخ المش لة، 

اعضها قد يمثا جا با والظجوف التي أ ش تها أو التي تساعد علا استمجارها، وهوح المعلومات 

حساسا من ح اج الناي ال يحبون أن ي لع عل   أحد، ومن هنا  اد المستجشد في الالسات الولا 

من اإلرشاد، وقد حاب كث ًجا من المعلومات العامة خوفا من أن يعجفها وخجون، أو أن تابق 

ستجشد، و ون موألن حجج ل ، فإذا ما عجف ما يشتجط في اإلرشاد من أما ة تقتضي  ون الم
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أسجارح فإن الثقة في المجشد تنمو لدى المستجشد، ويبدأ في تقديم المعلومات التي يحتاجها المجشد 

 .ل ساعدح

الت اات يعني أن ي ون اإل سان أم ًنا مع  فس   اهجح كباألن ، وسجح التطابق "األصالة": 

حة النفس ة، وهي أيضا  فة كعال  ت ، وأن ي ون عمل  مادقا لقول  ققق والت اات  فة اليمة للا

 اليمة للمجشد في عمل ق

يت لب اإلرشاد من المجشد أن ت ون لدي  قاعدج معجف ة مناسبة، وواسعة في الكفاءة الذهنية: 

مااالت متنوعة، فالمجشد احاجة للا أن ي ون لدي  معلومات غزيجج، وللا أن ي ون أيضا راغبا 

دفع  للا تمح ي الش ان، وللا معجفة ماذا ياجي في التعلم، وأن ي ون لدي  من الت لع ما ي

للمستجشد، وتشتما المقدرج الوهن ة أيضا علا القدرج علا البحث عن المعلومات الاليمة الت اذ 

 القجارات المناسبة حوخ اخت ار ال جق المناسبة للعالجق

وي مع قد ينظج البعض للا اإلرشاد علا أ   عما محدود ام تب المجشد، واالالالطاقة: 

المستجشد وجها لوج ، ومن رم فهو يحتاج للا قدر اس م من ال اقة، ول ن الواقع علا الع س من 

ذلك، فالمجشد ينبغي أن ت ون لدي  ألاقة عال ة في الاوا ب البد  ة، والاوا ب اال فعال ة أيضا، 

 لهم المدرسون، والمجشد ال الاي الناجق ال يقبع وران م تب  ا تظاًرا لمن يحاخ لل   من ألال  يح

أو مديج المدرسة ول ما هو يدرـ تماما أن ل  دورين أساس ن يسبقان هوا الدور العالجي الوي يقوم 

ا  في الم تب، وهوان الدوران هما الاا ب اإل مائي، والاا ب الوقائي، وكا منهما "ااإلضافة للا 

ويدقت ويحلا ويامع الدور العالجي" احاجة للا ألاقة عال ة تاعل  يتحجـ وينظج، ويسمع 

المعلومات، وينظمها وينفوها، وهو يبوخ ألاقة في عمل  مع المستجشد ألالما أ   يسعا للا أن ي ون 

عمل  متسما االدينام ة، فهو ياغي ويت لم، ويامع المعلومات ويحللها، ويتاا االمدرس ن واالمديج 

ن المجشد الناجق س شعج مع  هاية واالسجج لن أم ن، وا ا الماادر الموجودج في الب تة، وال شك أ

يوم  أ   اوخ جهدا كب جا، اا لن هوا الشعور قد يواري  قبا أن ي تم يوم  الو  في، ومن هنا  قوخ  

لن المجشد ينبغي أن ت ون لدي  ألاقة عال ة ل عما ا فانج، ول اعا المستجشدين  ش  ن خالخ 

 الالسات اإلرشاديةق

الوي يتمتع أيضا االمجو ة، فال ي ون جامدا في عمل ، لن  المجشد ال فن هو المجشد  المرونة

لمجشد لذا قاج ا المجشد يتعاما مع أفجاد ا نهم عديد من الفجوق ومع مش الت متنوعة، ولن يناق

عمل  علا أسلو  واحد، أو ألجيقة واحد ي بقها مع جم ع المستجشدين ومع كافة المش الت  ل   

جشدين ل تالنموا مع النموذج "الوح د" الوي يس ج عل  ، أو ي تار في هوح الحالة س حاوخ دفع المست

الحاالت التي تناسب هوا النموذج ويدد ما سواها، أما لذا تمتع المجشد االمجو ة، فإ   س حاوخ 

 البحث عن السال ب، وال جق التي تناسب المستجشدين، ومش التهم كا واحد منهم علا حدجق

ي ون المجشد الناجق قادرا علا مسا دج المستجشدين، والمسا دج ياب أن  المساندة والتراحم:

لها عدد من الو ائف في العالقة اإلرشادية، فهي تشتما علا يرد الما، وتقل ا قلت المستجشد، 

"ق وال تعني Brammer & Shontrom 1982وتزويدح االمن اال فعالي "اجامج وشوستجوم 

االعتماد عل  ، أو أن يعني ذلك سحب المستول ة من  مسا دج المجشد للمستجشد أن يدفع  للا

أن المستجشد يع ش العالقة اإلرشادية علا أ ها  Rogers" 1951المستجشد، وفي رأي رجوي "

مسا دج، ول ن  في  فس الوقت ال يشعج أن هوح العالقة معاضدج امعنا أ ها تايدح في سلوك ، ول ما 

تجم  ويت لع للا أن يجاح يت و وجهة مناسبة في يشعج أن هناـ ش اا "المجشد" يفهم ، ويح

 الح اجق

لن المجشد االنسبة للمستجشد هو امثااة المعلم، وهدف  الساسي في العمل ة  القدرة على التأثير:

اإلرشادية "التعل م ة" مساعدج هوا المستجشد علا التغ  ج، والو وخ للا مستوى أفضا في ح ات ، 

تتوافج ف   المقدرج علا الت ر ج، وعلا توج   العما اإلرشادي داخا ولهوا فإن المجشد ينبغي أن 
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جلسات اإلرشاد وخارجها، امعنا وخج أن ي ون لدي  القدرج علا توج   مسار العمل ة اإلرشادية في 

 االتااح الاح ق الوي ا  يتحقت هدف، أو أهداف اإلرشادق

عماا اإلرشاادي للاا ماموعاة مان      يحتااج ال المهارات األساساية للمرشاد النفساي واالجتمااعي:     

المهارات التي ينبغي أن تتوافج في المجشد ل قوم اهوا العما علا خ ج وج ، ويم ن أن  تعجف علا 

 .Cormier, W) المهارات التي يحتاجها المجشد من خالخ تتبعنا لمجاحاا اإلرشااد الساسا ة، وهاي    

H. & Cormier, L. S,1985): 

 .العالقة اإلرشادية -

 .ا المش لة وتحديدهاالتعجف عل -

 .لعداد الهداف اإلرشادية -

 .اخت ار ألجيقة لإلرشاد واست دامها -

 .تقويم النتائ  -

 لقفاخ الحالةق -

هي كافة الاهود التي تقدمها الماسسات الح وم ة وغ ج الح وم ة لت ف ف الرعاية االجتماعية: 

علا لشباد احت اجااتهم الساسا ة   حدج الفقج أو اللم عن الناي المحتاج ن للمساعدج أو غ ج القادرين 

ااهودهم الوات ة أو امسااعدج أساجهم ق كماا يالحا  أن هنااـ تحاوالت أساسا ة ألاجأت علاا الجعاياة           

 -:م(2005)ابو المعاطى:  االجتماع ة حديثًا لعا من أهمها

تحوخ مفهوم الجعاياة االجتماع اة مان الو  فاة االحت األ اة أو الماقتاة للاا الو  فاة الثااتاة أو           -

  مائ ة أي من النموذج العالجي للا النموذج الماسسي في أغلب الماتمعاتق اإل

التحوخ من مفهوم الجعاية االجتماع ة كماجد  دقة للا اعتبارها حت من الحقاوق الساسا ة    -

 التي ي فلها الماتمع للمواألن ن ق 

 م(:2011)السدحان: نماذج الرعاية االجتماعية المعصرة 

يقاد اهوا النموذج أ   يقدم فقام عنادما تعااز الانظم      رعاية االجتماعية:النموذج العالجي في ال

الساس ة في الماتمع عن لشباد حاجات الفجد وخاو ًا عندما تعاز السجج و ظاام الساوق واق اة    

 النظم االجتماع ة الخجى عن الوفان اوسائا لشباد الحاجات لولك الفجدق 

تن لاات ف جتهااا الساساا ة ماان مباادأ أن الجعايااة     :النمااوذج المؤسسااي فااي الرعايااة االجتماعيااة 

االجتماع ة ابجاماها وأ ش تها حت وو  فة فجع ة في الماتمع الحديث، وتجى من ح ث الحت أ هاا  

 حت للفجد في لشباد احت اجات  الساس ة ق 

لن الهااادف العاااام للجعاياااة   -:م(1990)عجوبااام، مختاااار إباااراهيم: أهاااداف الرعاياااة االجتماعياااة  

ع ة في أي ماتمع هو تحق ت المت لبات االجتماع ة والاح ة واالقتاادية والتجويح اة ل اا   االجتما

 -أفجاد الماتمع وذلك من خالخ أهداف عالج ة ووقائ ة ول شائ ة يم ن تحديدها ف ما يلي   

أهداف عالج ة  تهدف للا عالج المش الت العامة التي يعاا ي منهاا سا ان الماتماع ومعجفاة       -

ما علا ليالة تلك السبا  أو الت ف ف من حدتها وتتا  غالبًا للا اعض الفتات أسبااها والع

 المحجومة والتي ي لت عل ها الامعات الهامش ة كالألفاخ المهمل ن ق 

الهااداف الوقائ ااة  وتتضاامن ال شاا ة والاهااود التااي تبااوخ للتعااجف علااا المناااألت ال امنااة         -

اد والسااج والاماعااات، وتتااا   حااو الفتااات والماتمع ااة كمعوقااات الدان االجتماااعي ل فااج

التي يم ن أن ت ون عجضة للت ر ج السلبي في المستقبا مان عمل اة التغ اج االجتمااعي الاوي      
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يمج ا  الماتمع أي أ هاا تسابت حادوث تاداع ات سالب ة وتعاد للتعاماا معهاا سالفًا ولا س اعاد            

 وقوعهاق

لتحما المستول ة وتقل ا الفاقاد الماادي    الهداف اإل شائ ة  اهدف المساهمة في ليااد رأي عام -

والبشجي في تقديم الجعاية االجتماع ة وتقوم ادور دافع  حاو التعااون والمشااركة والت  اف     

مع التغ جات االقتاادية واالجتماع ة والس اس ة كما تتا  تلك الهداف  حو الاعاد الثقاف اة  

 واالجتماع ة لجفع مستواها لدى المواألن نق

اليتاام او   مان  لعادد  ماسساة اجتماع اة   هاي رعاياة  : م(2011)السدحان: عاية المؤسسية مفهوم الر

 المشجف ن عدد من عل هم ويشجف   اللق ان( ال ا ة الظجوف ذوي من ح مهم في من أو الحداث

اجتماع اة،   ماسساة  أو اجتماع ة دار للا اسمها تغ ج رم المالجئ، قديًما تسما وكا ت و ساًن، رجااًل

 أخاجى  دور رام  اال باار  خا اة  دور للاا  منهاا  ينتقلون رم السن لاغار م اي هو ما منهاويوجد 

 فاي  اهاا  ويتعلماون  الادور  هاوح  فاي  ويع شاون  الضا افة،  دور الغالاب  فاي  ساًنا تساما   ااالكبج  خا اة 

الماتماع    ماع  اال ادماج  لتحق ات  ماداري خارج اة   فاي  الدراساة  ت اون  وأح اً اا  داخل اة  خا اة  ماداري 

 علي  وع ن من البجام   وسوف  جكز هنا

اجام  رعاية االيتام   اج ام  السج ال افلةق اج ام  السج ال افلة، الجعاية اإليوائ ة، الامع ات 

 ال  جيةق لدارج شتون  االيتام، تزوي  االيتام(

هي رعاية ماسس ة  اجام  رعاية الحداث ل حداث اويارج العما والتنم ة االجتماع ة 

اهدف العما علا لحداث تغ جات في ش ا اتهم تتعلت اقدراتهم علا التوافت مع  ل حداث الاا ح ن

 -أ فسهم ومع اآلخجينق وتتم رعاية الحداث الاا ح ن من خالخ 

 البجام  الوقائ ة لجعاية الحداث المعجض ن لال حجاف  دور التوج   االجتماعي(ق -

 حظة االجتماع ة(قالبجام  العالج ة لجعاية الحداث المنحجف ن  دور المال -

 ماسسات رعاية الفت اتق -

 الدراسات السابقة:

 أوال: الدراسات العربية:

ي ثاااي مدارسثاااال  فثااابعنوان الاعوبات التي تواا  مرشدي الط  م(:2002الحفظاااي )دراسة 

بعض الاوان  كشاااااف للي  منطقة عس ر التعل م ة وعالقتها ببعض المتغ راتق وهدفت هذح الدراسة

ارت ثا واقت مداري عس جمرشدي الطال  ببعض كما يجاها اد ثة اإلرشثفي عمل  السلب ة واإل ااب ة

( وقاااد قاااام 165علي هذح الوظ فة وعددهم   مرشدي الطال  المع ن ن رسم ا يثاااث علثاااة البحثاااع ن

( مجشاد،  50عشاوائ ة قوامهاا    استبان  قام بتطب قها علي ع نة خ من  الالباحث اعماا تحل اا مهناي    

المعاوق ن، وتعجياف   ة ثاد ورعا ثة اإلرشثذ  طثتنف ج  تائ  لعا من أهمها  وتو لت الدراسة للا عد

ال ااال  ولرشااادهم امعلومااات حااوخ الفااج  التعل م ااة، كمااا أن ماان أهاام المشاا الت التااي يواجههااا    

المجشاادون هااي شااغلهم ا عماااخ كتاا ااة، وعاادم تااوافج اختبااارات  فساا ة تساااعدهم علااا أدان عملهاام،    

 المجشد واالدارج المدرس ة من لججاناتق ووجود تعارض ا ن ما يت وح

اعنااوان " المع قااات المهن ااة لاادى المجشاادين التجاااوي ن فااي المااداري     (:2003دراسااة شاابير )

الح وم ة في ق اد غزج وعالقتهما االجضا الو  في"، وهدفت الدراسة للا التعجف علاا المع قاات   

قتهاا االجضاا الاو  في، كماا هادفت      المهن اة للمجشادين فاي الماداري الح وم اة فاي ق ااد غازج وعال        

الدراسة للا معجفة الفجوق المعنوية ا ن كا من  جنس المجشد، الت اي العلمي،، سنوات ال بجج 

( مجشاادج تجاويااة ماان العااامل ن   144، الساان( فااي المع قااات المهن ااة وت و اات ع نااة الدراسااة ماان       

واساتبا ة الجضاا الاو  في، وا نات      االمداري الح وم ة، واست دم الباحث اساتبا ة المع قاات المهن اة   
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النتائ  أ   توجد عالقة سالبة دالة احاائ ا ا ن الدرجة ال ل ة للمع قات المهن ة في ح ن توجاد عالقاة   

سالبة غ ج دالة ا ن الدرجاة ال ل اة للمع قاات المهن اة للمجشادين وكاا مان اعادي الحاوافز والتجق اات           

 واإلم ا  اتق

دراساة   –" مهام المجشاد ال الااي اا ن الهم اة والممارساة       اعنوان م(:2004دراسة السميح )

م دا  ة علا مديجي ومجشادي ماداري التعلا م امن قاة الجيااض التعل م اة، وقاد هادفت الدراساة للاا           

التعااجف علااا مهااام المجشااد ذات الهم ااة ال بااجى والاااغجى ماان وجهااة  ظااج مااديجي المااداري        

لمجشد ال الاي ذات الممارسة للماديجين والمجشادين   والمجشدين ال الا ن، وكولك التحقت من مهام ا

فاي تحدياد درجاة ممارساة مهاام المجشاد واإلرشااد ال الااي مان خاالخ وجهاة  ظاج الفتتا ن، وقاد تام                

(، وقد  ممت استبا ة من أجا تحق ت تلك 165اخت ار الع نة ا جيقة عشوائ ة ألبق ة وكان قوامها  

ا  تاائ  تتعلات ا هم اة ممارساة مهاام المجشاد ال الااي،        الهداف، وعل   فقد تو لت هوح الدراسة لل

وكولك معوقات عمل  من خالخ وجهتي  ظج مديجي ومجشدي مداري التعل م امن قة الجياض، وقاد  

كا ت أهم النتائ ، اتفاق كا من مديجي ومجشدي التعل م العاام امن قاة الجيااض التعل م اة فاي تحدياد       

مهام المجشد ال الاي، وكولك اتفاقهم فاي تحدياد المهاام السابع     المهام العشج ذات االهم ة ال بجى من 

الاغجى، وتحديد الممارسات العشج الاغجى لمهام المجشد ال الااي فاي عملا  ال اوميق كماا ا نات       

 النتائ  أن معظم المجشدين ل سوا امت اا ن في التوج ة واالرشاد االمااخ التعل ميق

اإلرشااادية المدركااة واختالفهااا ااااختالف الت ه ااا   اعنااوان ال فايااات  م(:2008دراسااة زريقااي )

 184والتاادريب وال بااجج وجاانس المجشااد فااي المااداري الرد  ااة، وتاام اخت ااار ع نااة عشااوائ ة ماان     

(، ولتحق ت ذلاك تام اناان أداج خا اة للتعاجف علاا       794مجشدًا، ومن ماتمع عدد أفجادح االجمالي  

فقاجج مويعاة علاا تساع ماااالت، وقاد وضاعت        ( 89درجة امتالـ ال فايات اإلرشادية م و ة مان   

الداج اااا غتها النهائ ااة اعااد التو ااا للااا مسااتوى  اادق ومعااامالت ربااات مقبولااة لغايااات البحااث     

العلمي، وادخاخ التعديالت الاليمة واما أشارت ال    تائ  التح ا م والتاجياب، وأ هاجت النتاائ  أن     

ل ااة يمتل ااون درجااة عال ااة فااي ماااال ن ماان  مجشاادي المااداري الح وم ااة مماان شااملتهم الدراسااة الحا 

مااالت الدراسة، وادرجة عال ة في السبعة مااالت المتبق ة من كفايات العمل ة اإلرشادية، واالنسبة 

لمتغ جي الت ه ا العلمي وجنس المجشد، أشارت النتائ  للا أ   ال توجد فجوق فاي اماتالـ ال فاياات    

 لا درجة اختالف الت ه ا العلمي أو الانسق اإلرشادية المدركة لدى المجشدين تججع ل

 ثانيا: الدراسات االجنبية:

وهدفت للا التعجف علا الافات الش اا ة واتااهاات المجشادين  حاو      (Roy,1980دراسة )

( مستجشااد، 69( مجشااد ومجشاادج و  32عملهاام وفعااال تهم االرشاااديةق وت و اات ع نااة الدراسااة ماان  

تبار كال فور  ا النفسي وذلك لق اي الافات الم تارج للمجشدين واست دم الباحث في هوح الدراسة اخ

واختبار اورتج التااهات المجشدين  حاو عملهام وق ااي لتق ا م أدان المجشاد، وأ هاجت النتاائ  اا ن         

المجشدين الكثج فعال ة هو الكثج اهتمامًا ا بجات وشعور اآلخاجين وهام الكثاج قادرج علاا تحماا       

اًل للوات، والكثج تسامحًا ومجو ة مع الخجين، ومان ح اث االتااهاات كاان     المساول ة، والكثج تقب

 المجشدون ذوي الفاعل ة اإلرشادية العال ة أكثج رضا وقناعة في عملهم وأ فسهمق

وهدفت للاا التعاجف علاا المهاارات اإلرشاادية واالساال ب        (:Muccuistion,1997دراسة )

عاداد قائماة امهاارات وأساال ب اإلرشااد، وت و ات ع ناة        الضجورية إلججان مقاالة فعالة وت اويج ول 

( مشجفا لإلرشاادق أشاارت  تاائ  الدراساة للاا أن المهاارات الساسا ة        30الدراسة من ع نة قوامها  

المشااتقة ماان  ظجيااات اإلرشاااد النفسااي واالجتماااعي اليلاات تحتااا المجتبااة الولااا، وأن المهااارات    

الثا  ة، وأن المجشدين احاجة للا مهارات اإلرشاد الامعي ال ا ة ااإلرشاد السجي تحتا المجتبة 

 ولإلرشاد متعدد الثقافاتق
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هدفت الدراسة للا التعجف علا أرج التوج  النظاجي للمجشاد    (Coustantine,2001دراسة )

النفسي واالجتماعي  ت املي، ل ساا ي، سالوكي، سالوكي معجفاي( والاانس فاي كفاياات المجشاد فاي          

( ألااال  105الجتمااعي، كمااا يادركها المجشاادون، ح اث ألباات االساتب ان علااا      االرشااد النفسااي وا 

ماجساات ج فااي قساام اإلرشاااد فااي من قااة الشااماخ الشااجقي االواليااات المتحاادجق وأ هااجت النتااائ  أن        

المجشدين ذوي التوج  الت ااملي اال تقاائي مساتويات أعلاا فاي ال فاياة اإلرشاادية متعاددج الثقافاات ،          

 تغ ج الانس علا كفايات المجشدينقوا نت أرج ل ا من م

وهادفت الدراساة للاا ق ااي      (Goodnough,  Rashelle & Carolyn,2001دراساة ) 

( ألالباًا فاي ت ااي    232ال فايات المتوافجج فاي ت ااي اإلرشااد، وت و ات ع ناة الدراساة مان         

لوخ اخت ار اإلرشاد في ماموعة من الاامعات المجي  ة، وتم است دام استب ان م ون من قسم ن  ا

ماان متعاادد والثااا ي أسااتلة مفتوحااة، وقااد أشااارت  تااائ  الدراسااة أن الاامعااات احاجااة للااا تاادريس      

مساقات متقدمة فاي البحاث والق ااي فاي اإلرشااد، أماا التادريب الم ادا ي فب نات النتاائ  الحاجاة للاا             

 تدريب المجشدين لقامة عالقة لرشادية ومهارات أسال ب دراسة المستجشدق 

هدفت الدراسة "اخالق ات اإلرشاد" ومستوى تمثا المجشادين لهاا   ( Urofsky, 2000) دراسة

وممارستها والت ك د علا أهم ة العالقة ما ا ن النظجية والت ب ت في أخالق اات اإلرشااد كواحادج مان     

( 7ال فايات المهمة في عما المجشد النفساي واالجتمااعيق تام تحل اا المقاااالت التاي أججيات علاا          

ين ذوي خبااجج فااي موضااوعات أخالق ااات مهنااة اإلرشاااد، وقااد أ هااجت  تااائ  الدراسااة أن         مجشااد

أخالق ات اإلرشاد متوافجج لدى المجشدين الممارس ن وأن المجشدين يشعجون ا هم ة العالقة ما اا ن  

 النظجية والت ب ت في أخالق ات اإلرشاد النفسي واالجتماعيق

 وإجراءاتم: البحث منهجية

وفقًا لهدف البحث الحالي والذي يهدف إلاى الوقاوف علاى متطلباات اإلرشااد النفساي        لبحث:أواًل: منهج ا

واالجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية فاأن المانهج الوصافي التحليلاي أكلار المنااهج مالئماة ألهاداف         

ت البحااث، حيااث يقااوم الماانهج بدراسااة الظاااهرة كمااا توجااد بااالواقع بوصاافها وصاافا دقيقااًا يعطااى تفساايرا      

 واضحة.

( ماان 40أجااري البحااث علااى عينااة ماان المرشاادين النفساايين واالجتماااعين قواماام )  ثانيااًا: عينااة البحااث:

 المرشدين الذكور بمؤسسات الرعاية االجتماعية بمنطقة جازان.

 ثاللا: أدوات البحث:

 مقياس معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي الفعال بمؤسسات الرعاية االجتماعية )إعداد
 -ولبنان المق اي تم لتباد عدد من ال  وات لعا من أهمها  احث ن(الب

االألالد علا الماادر والدراسات التا تناولت متغ ج االرشاد النفسي واالجتماعي اماسساات   -

الجعاية االجتماع ة واافة خا ة الدراسات والبحوث التاي تناولات معوقاات اإلرشااد النفساي      

 واالجتماعيق

دراسات والبحوث التي ركزت علا الاعااد الفجع اة المجتب اة امت لباات     االألالد علا  تائ  ال -

 اإلرشاد النفسي واالجتماعيق

االألالد علا المقاي س التا تناولت اإلرشاد النفسي واالجتمااعي ساوان فاي  اورتها الجنب اة       -

 أو في  ورتها العجا ةق 

معوقاات ادارياة اماسساات     اة    تحديد االاعاد الجئ س ة للمق اي والتي تمثلت في المستويات الت -

الجعاياااة االجتماع اااة، معوقاااات رقاف اااة اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة، معوقاااات فن اااة مجتب اااة   

 (قاالمجشدين النفس  ن واالجتماع  ن 



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             مجلة البحث العلمى فى التربية 

 

399 

 -التحقت من  دق وربات الداج وتم ذلك من خالخ  -

ن فاي  ( مان الم تاا   10ح ث تم عجض المق اي فا  اورت  الولاا علاا      صدق المحكمين:

علم النفس والتجا ة جامعة جايان وذلك للت كد من  دق محتاوى المق ااي، ح اث أللاب مانهم الح ام       

علا المق اي من ح اث دقتا  ووضاوا عباراتا  وشامول تها لهاداف البحاثق وعلاا هاوا السااي تام            

 التعديا في ضون ما أاداح المح مون من مالحظات واعتبج ذلك  دق  اهجي ل داجق  

الاداخلي لاعااد معوقاات اإلرشااد النفساي واالجتمااعي        االتساق علا للتعجفاخلي: االتساق الد

 -لتباد اآلتي  تم واعضها،

حسا  االتساق الداخلي ا ن كا مفجدج لمق اي معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي والدرجة  -

 ال ل ة للبعد ويتضق ذلك من خالخ الادوخ التالي  
 لمقياس معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي  مفردة كّل بين الداخلي ( االتساق2جدول )

 والدرجة الكلية  للبعد 

رقم 

 البعد

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

مستوي 

 الداللة
 رقم البعد

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1 1 0.58 0.01 2 17 0.54 0.01 

2 2 0.57 0.01 3 18 0.55 0.01 

3 3 0.63 0.01 1 19 0.71 0.01 

1 4 0.63 0.01 2 20 0.62 0.01 

2 5 0.56 0.01 3 21 062 0.01 

3 6 0.58 0.01 1 22 0.71 0.01 

1 7 0.62 0.01 2 32 0.62 0.01 

2 8 0.53 0.01 3 24 0.64 0.01 

3 9 0.60 0.01 1 25 0.74 0.01 

1 10 0.64 0.01 2 26 0.60 0.01 

2 11 0.74 0.01 3 27 0.62 0.01 

3 12 0.58 0.01 1 28 062 0.01 

1 13 0.71 0.01 2 29 0.71 0.01 

2 14 0.62 0.01 3 30 0.62 0.01 

3 15 062 0.01 1 31 0.53 0.01 

1 16       

( اا ن  0.01  عناد  لحااائ ة  داللاة  ذات ارتباأل ا   عالقاة  السااات وجاود   الاادوخ  مان  ويتضاق 

 للبعاد  ال ل اة  والدرجاة  جم عهااق  مق اي معوقات اإلرشاد النفسي واالجتمااعي  أاعاد مفجدات درجات

 حوف يتم لن رم ومن الداخلي، االتساق من ج دج ادرجة المق اي تمتع علا يدّخ لل  ، مما تنتمي الوي

 .المق اي مفجدات من أي مفجدج 

معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي  المق اي درجات أاعاد ا ن االرتباط معاما حسا  -

 -اماسسات الجعاية االجتماع ة واعضها 
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 ( االتساق الداخلي بين لألبعاد الفرعية لمقياس معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي3جدول رقم )

 3 2 1 أبعاد المقياس

   - االول البعد

  - **0.53 البعد اللاني

 - ** 0.42  ** 0.46 البعد اللالث

 ( ا ن0.01مستوى   عند دالة ارتباأل ة عالقة وجود الح   الادوخ الساات  تائ  في واالنظج

 .معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي واعضها مق اي أاعاد

ت اإلرشاد النفسي واالجتماعي ا جيقة مق اي معوقا ربات معامالت حسا  تم)ج( ثبات المقياس:  

 .ذلك التالي يوضق والادوخ وجتمان(، اجاون ا جيقتي  سب جمان الناف ة التازئة

 معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي  مقياس ألبعاد اللبات ( معامل4جدول )

 معامل اللبات بطريقة التجزئة النصفية  أبعاد مقياس

 جتمان سبيرمان وبراون

 0.73 0.62 االولالبعد 

 064 0.63 البعد اللاني

 056 0.71 البعد اللالث

يتضق من  تائ  الادوخ الساات تمتع أاعاد مق اي معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي ادرجة 

 مقبولة من الثبات وموروق اها، تاعلنا   متن علا ربات المق اي وت ب ق  علا ع نة البحث الحاليق

والم تااااااا ن للتعااااااجف علااااااا مت لبااااااات اإلرشاااااااد النفسااااااي      نلل بااااااجابطاقااااااة مقابلااااااة  

 وهاااي  :واالجتمااااعي الفعااااخ اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة فاااي ضاااون التحاااديات المعا اااجج        

 مباشاجج مان   ا جيقاة  ملاهاا  ياتم  والتاي  الم دا  اة  الدراساة  فاي  عل هاا   عتماد  التاي  التقن اات  لحادى 

 تسااعد  أ هاا  التقن اة  هاوح  زاتمم ا  ومان  .الساتلة  ألاجا  ألاجف ال باجان والم تاا ن مان خاالخ     

 للمبحااوث، السااتلة تبساام ل هااا وا جيقااة واضااحة، المعلومااات، جمااع فااي كث ااجا الباحااث

 الور قاة،  فاي  اإلجاااات  تساا ا  للاا  التقن اة تهادف   هاوح ، وتاجدد  اادون  معهاا  يتاااو   واالتاالي 

 قاالموضود المتعلقة أفعاخق المبحور ن ردود مع

المقاالااة عان ألجياات عجضااها علااا ماموعااة ماان ال بااجان  ا اقااة   ااالح ةوقاد تاام التحقاات ماان  

( خب ااج ومت اااي ااامعااة  12والم تااا ن فااي مااااخ الق اااي وألااجق جمااع الب ا ااات وعااددهم      

جايان، للوقوف علي مدى  الح ة ا اقة المقاالة وفقًا لهاداف البحاث وأهدافا  وتام االلتازام ا افاة       

 - س ة وهي التوج هات المجتب ة اإعداد الستلة والمحاور الجئ

ما هي القدرات وال فانات الم لواة للمجشد النفسي واالجتماعي اماسسات الجعاية االجتماع اة   -

 امن قة جايان؟

مااا هااي مهااام المجشااد النفسااي واالجتماااعي اماسسااات الجعايااة االجتماع ااة امن قااة جااايان فااي   -

 ضون التحديات المعا جج ؟

ت الجعاية االجتماع اة فاي ضاون التحاديات     ماهي مهارات المجشد النفسي واالجتماعي اماسسا -

 المعا جج ؟

ماهي االخالق ات المهن ة الواجب توافجها في المجشاد النفساي واالجتمااعي اماسساات الجعاياة       -

 االجتماع ة ؟
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 نتائج البحث:

مااااهي المعوقاااات   تسااااؤالت البحاااث:    أوال النتاااائج المتعلقاااة بالتسااااؤل االول للبحاااث ومفااااد  "     

علاااااى اإلرشااااااد النفساااااي واالجتمااااااعي الفعاااااال بمؤسساااااات الرعاياااااة     المختلفاااااة التاااااي تاااااؤثر 

وسااوف يااتم االجااااة علااا هااوا التساااؤخ ماان خااالخ        االجتماعيااة فااي ضااوء التحااديات المعاصاارة.   

 -االجااة علا التساؤالت الفجع ة التال ة 

" مااااا المعوقااااات اإلداريااااة التااااي النتااااائج المرتبطااااة بالتساااااؤل الفرعااااي األول ومفاااااد   ( أ

" إلرشااااد النفساااي واالجتمااااعي الفعاااال بمؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة      تاااؤثر علاااى ا 

 وتتضق من خالخ الادوخ التاليق 

جدول رقم )( يبين استجابات عينة الدراسة من المرشدين النفسيين واالجتماعية تجا  التساؤل الفرعي 

 (:40األول الخاص بالمعوقات اإلدارية )ن = 

 العبارة
درجة  االستجابات

 التحقق
 الترتيب 2كا

 ال إلى حد ما نعم

قلااااة عاااادد المرشاااادين العاااااملين بمؤسسااااات الرعايااااة    

 االجتماعية.
26 3 11 

2.41 22.16 3 
 %27.1 %5.4 %67.5 النسبة المئوية  % 

 0.05 0.02 0.05 الوزن النسبى

كلاااارة عاااادد الحاااااالت الموجااااودة بمؤسسااااات الرعايااااة  

 االجتماعية.
28 4 8 

1.45 26.88 9 
 %19 %8 %73 النسبة المئوية  % 

 0.03 0.03 0.05 الوزن النسبى

ال يوجااااااد جهاااااااز  إداري  يساااااااعد المرشااااااد النفسااااااي 

 واالجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
25 6 9 

2.43 16.96 2 
 %21.5 %13.5 %65 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.05 0.04 الوزن النسبى

رار  الاوييفي للعمال فاى مؤسساات     عدم الشعور باالساتق 

 الرعاية االجتماعية.
9 8 23 

2.37 11.43 4 
 %59.5 %19 %21.5 النسبة المئوية  % 

 0.11 0.07 0.01 الوزن النسبى

كلرة المسئوليات المنسوبة للمرشد النفسي واالجتماعي 

 داخل هذ  مؤسسات الرعاية االجتماعية.
29 3 8 

2.56 30.94 1 
 %19.5 %5 %75.5 المئوية  %النسبة  

 0.03 0.02 0.05 الوزن النسبى

عااادم إلماااام بعااان المرشااادين النفسااايين واالجتمااااعيين  

 بالنواحى اإلدارية.
24 6 10 

1.62 14.52 6 
 %24.5 %13.5 %62 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.05 0.04 الوزن النسبى

ايااااة ال توجااااد مطبوعااااات للمرشاااادين بمؤسسااااات الرع  

 االجتماعية.
23 7 10 

1.64 11.76 5 

 %24.5 %16 %59.5 النسبة المئوية  % 
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 العبارة
درجة  االستجابات

 التحقق
 الترتيب 2كا

 ال إلى حد ما نعم

 0.04 0.06 0.04 الوزن النسبى

عاادم تقااديم التقااارير ماان قباال المرشاادين فااى المواعيااد      

 المحددة إلدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية.
26 5 9 

1.54 20.21 7 
 %21.5 %11.5 %67 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.04 0.05 الوزن النسبى

ال يوجد فصل فى تحديد المسئوليات بين كل من المرشاد  

 النفسي والمرشد االجتماعي.
27 4 9 

 %22 %8 %70 النسبة المئوية  %  8 23.79 1.51

 0.04 0.03 0.05 الوزن النسبى

عدم إدراك ادارة مؤسساات الرعاياة االجتماعياة ألهمياة     

 النفسي واالجتماعي. دور اإلرشاد
24 7 9 

2.41 14.03 3 
 %22 %16 %62 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.06 0.04 الوزن النسبى

عدم وجود أماكن مخصصاة ومجهازة إلجاراء المقاابالت     

 مع المسترشدين.
23 7 10 

1.64 11.76 5 
 %24.5 %16 %59.5 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.06 0.04 الوزن النسبى

عاادم وجااود واعاا  دينااى بااين فريااق العماال  بمؤسسااات     

 الرعاية االجتماعية.
26 4 10 

2.43 21.03 2 
 %24.5 %8.5 %67 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.03 0.05 الوزن النسبى

  -وبالنظر إلى نتائج الجدول السابق يتضح لنا عدة نتائج لعل من أهمها:

ا ن استاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن  حاوخ كثاجج      توجد فجوق ذات داللة لحاائ ة   -

المستول ات المنسواة للمجشد النفسي واالجتمااعي داخاا ماسساات الجعاياة االجتماع اةق  ح اث       

(  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة      9.21الادول اة    2( < ق مة كا30.94المحسواة   2ق مة كا

ين النفساا  ن واالجتماااع  ن  للااا أن ماان  %( ماان المجشااد75.5( ح ااث أشااارت  ساابة    0.01 

المعوقات اإلدارية ها كثجج المستول ات المنسواة للمجشد النفسي واالجتمااعي داخاا ماسساات    

( وتحققات  0.05الجعاية االجتماع ة امن قة جايان وقد حالت هاوح العباارج علاا وين  سابا     

 (ق2.56ادرجة  

مجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم      توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات ال    -

تقديم التقااريج مان قباا المجشادين فاا المواع اد المحاددج إلدارج ماسساات الجعاياة االجتماع اة،            

(  وهاا دالااة عناد مسااتوى   9.21الادول اة    2( < ق ماة كااا 20.21المحساواة    2ح اث ق ماة كااا  

 ن واالجتماع  ن عدم تقاديم  %( من المجشدين النفس  67( ح ث أشارت  سبة   0.01معنوية   

التقاااريج ماان قبااا المجشاادين فااا المواع ااد المحااددج إلدارج ماسسااات الجعايااة االجتماع ااةق وقااد   

 ( ق2.45( وتحققت ادرجة  0.05حالت هوح العبارج علا وين  سبا  
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توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم          -

اي  لداري  يساعد المجشد النفسي واالجتماعي اماسسات الجعاية االجتماع اة،  ح اث   وجود جه

(  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة      9.21الادول اة    2( < ق مة كا16.96المحسواة   2ق مة كا

%( مان المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن للاا عادم وجاود         65( ح ث أشاارت  سابة     0.01 

د النفسي واالجتماعي اماسسات الجعاية االجتماع اةق وقاد حاالت    جهاي  لداري  يساعد المجش

 (ق2.43( وتحققت ادرجة  0.04هوح العبارج علا وين  سبا 

توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم          -

المحساواة   2ماة كاا  وجود واع  دينا ا ن فجيت العما  اماسسات الجعاية االجتماع ة،  ح ث ق 

( ح ث أشارت 0.01(  وها دالة عند مستوى معنوية  9.21الادول ة   2( < ق مة كا21.03 

%( ماان المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن للااا عادم وجااود واعاا  دينااا ااا ن فجياات   67 سابة   

( 0.05العمااا  اماسسااات الجعايااة االجتماع ااةق وقااد حااالت هااوح العبااارج علااا وين  ساابا        

 (ق2.43درجة  وتحققت ا

توجد فجوق ذات داللة لحاائ ة  ا ن استاااات المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن حوخ قلة عدد  -

( < ق مة 22.16المحسواة   2المجشدين العامل ن اماسسات الجعاية االجتماع ة،  ح ث ق مة كا

( % 67( ح اث أشاارت  سابة     0.01(  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة       9.21الادول ة   2كا

ماان المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن للااا قلااة عاادد المجشاادين العااامل ن اماسسااات الجعايااة       

 (ق2.41( وتحققت ادرجة  0.05وقد حالت هوح العبارج علا وين  سبا  0االجتماع ة

توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم          -

لجعايااة االجتماع ااة لهم ااة دور اإلرشاااد النفسااي واالجتماااعي،  ح ااث   لدراـ ادارج ماسسااات ا

(  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة      9.21الادول اة    2( < ق مة كاا 14.03المحسواة   2ق مة كا

%( مااان المجشااادين النفسااا  ن واالجتمااااع  ن وهاااا  سااابة  62( ح اااث أشاااارت  سااابة   0.01 

الجعايااة االجتماع ااة لهم ااة دور اإلرشاااد  متوساا ة للااا أن هناااـ عاادم لدراـ ادارج ماسسااات   

( وتحققااات ادرجاااة 0.04النفسااي واالجتمااااعي، وقااد حاااالت هاااوح العبااارج علاااا وين  ساابا     

 (ق2.41 

توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم          -

 2اع ااةق  ح ااث ق مااة كااا    الشااعور ااالسااتقجار  الااو  في للعمااا فااا ماسسااات الجعايااة االجتم      

( 0.01(  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة       9.21الادول اة    2( < ق مة كاا 11.43المحسواة  

%( من المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن للا عدم الشعور ااالساتقجار    59ح ث أشارت  سبة  

الاااو  في للعماااا فاااا ماسساااات الجعاياااة االجتماع اااةق وقاااد حاااالت هاااوح العباااارج علاااا وين    

 (ق2.37( وتحققت ادرجة  0.11با  س

كما توجاد فاجوق ذات داللاة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ            -

 2عاادم وجااود أماااكن م ااااة وماهاازج إلجااجان المقااااالت مااع المستجشاادين،  ح ااث ق مااة كااا   

( 0.01 (  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة      9.21الادول اة    2( < ق مة كاا 11.76المحسواة  

%( مان المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن للاا عادم وجاود أمااكن          59.5ح ث أشاارت  سابة    

م ااااة وماهاازج إلجااجان المقااااالت مااع المستجشاادينق وقااد حااالت هااوح العبااارج علااا وين   

 (ق1.64( وتحققت ادرجة  0.04 سبا 
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فياااة التاااي تاااؤثر ومفااااد  " ماااا المعوقاااات اللقاالنتاااائج المرتبطاااة بالتسااااؤل الفرعاااي اللااااني  (  

 علاااااى اإلرشااااااد النفساااااي واالجتمااااااعي الفعاااااال بمؤسساااااات الرعاياااااة االجتماعياااااة"       

 وتتضق من خالخ  تائ  الادوخ التاليق

جدول  رقم )( ويوضح استجابات عينة الدراسة من المرشدين النفسيين واالجتماعية تجا  التساؤل 

 (.40الفرعي اللاني الخاص بالمعوقات اللقافية )ن=

 العبارة
درجة  االستجابات

 التحقق
 الترتيب 2كا

 ال إلى حد ما نعم

عااااادم اقتناااااا  الماااااودعين بمؤسساااااات الرعاياااااة   

 االجتماعية بدور االرشاد النفسي واالجتماعي.
29 6 5 

2.64 29.97 1 
 %11 %13.5 %75.5 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.09 0.08 الوزن النسبى

االجتمااعي مان قبال    التأثير على المرشاد النفساي و  

 بعن المودعين وكسب تأييد .
30 3 7 

2.62 34.52 2 
 %17 %5 %78 النسبة المئوية  % 

 0.06 0.03 0.08 الوزن النسبى

تااادخل أطاااراف أخااارى ياااؤثر سااالبًا علاااى العملياااة     

 اإلرشادية.
26 5 7 

2.45 20.21 3 
 %22 %11 %67 النسبة المئوية  % 

 0.08 0.07 0.07 الوزن النسبى

قيام البعن بتضاليل المرشاد النفساي واالجتمااعي     

 عن طريق إخفاء بعن المعلومات عنم.
31 5 4 

1.27 38.11 8 
 %8 %11 %81 النسبة المئوية  % 

 0.03 0.07 0.08 الوزن النسبى

عادم تاوافر مؤشاارات لضابص المصااداقية لادى كلياار     

 من الحاالت الفردية.
22 5 13 

1.75 11.76 5 
 %32 %11 %57 النسبة المئوية  % 

 0.12 0.07 0.06 الوزن النسبى

رغباااة الااابعن فاااى التمساااء برأيااام أثنااااء التااادخل   

 االرشادي.
26 8 6 

1.45 19.72 6 
 %14 %19 %67 النسبة المئوية  % 

 0.05 0.13 0.07 الوزن النسبى

مقاوماااااة الااااابعن لمحااااااوالت المرشاااااد النفساااااي  

 الوصول لحل لبعن المشكالت. واالجتماعي فى
30 5 5 

1.32 33.87 7 
 %11 %11 %78 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.07 0.03 الوزن النسبى

ال يتاااوافر باااين المرشاااد والمسترشاااد ماااا يسااامح      

 بالتأثير عليهما فى بعن المواقف.
21 5 14 1.81 10.46 4 
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 العبارة
درجة  االستجابات

 التحقق
 الترتيب 2كا

 ال إلى حد ما نعم

 %35 %11 %54 النسبة المئوية  % 

 0.13 0.07 0.05 الوزن النسبى

 باستقراء بيانات الجدول  السابق يتضح عدة نتائج كان من أهمها:

توجد فجوق ذات داللاة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ ق اام           -

البعض اتضل ا المجشد النفساي واالجتمااعي عان ألجيات لخفاان اعاض المعلوماات عنا ،  ح اث          

( وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة      9.21الادول اة    2( < ق ماة كاا  38.42المحسواة   2ق مة كا

%( من المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن للا أن ق ام البعض  81( ح ث أشارت  سبة   0.01 

اتضل ا المجشد النفسي واالجتماعي عن ألجيت لخفان اعض المعلومات عنا ق وقاد حاالت هاوح     

 (ق2.78جة  ( وتحققت ادر0.8العبارج علا وين  سبا 

توجد فجوق ذات داللة لحاائ ة  ا ن استاااات المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن حوخ قلة عدم  -

اقتناد المودع ن اماسسات الجعاية االجتماع ة ادور االرشاد النفسي واالجتماعي،  ح اث ق ماة   

(  وهااا دالااة عنااد مسااتوى معنويااة     9.21الادول ااة   2( < ق مااة كااا 29.97المحسااواة   2كااا

%( من المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن للاا أن عادم اقتنااد     75( ح ث أشارت  سبة  0.01 

المودع ن اماسسات الجعاية االجتماع ة ادور االرشاد النفساي واالجتمااعيق وقاد حاالت هاوح      

 (ق2.64( وتحققت ادرجة  0.08العبارج علا وين  سبا 

شدين النفس  ن واالجتمااع  ن حاوخ التا ر ج    توجد فجوق ذات داللة لحاائ ة  ا ن استاااات المج -

 2علااا المجشااد النفسااي واالجتماااعي ماان قبااا اعااض المااودع ن وكسااب ت ي اادح، ح ااث ق مااة كااا     

(  0.01(  وها دالة عناد مساتوى معنوياة      9.21الادول ة   2( < ق مة كا34.52المحسواة  

ماان أهاام معوقااات  %( ماان المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن للااا أن 78ح ااث أشااارت  ساابة  

الدان المهنا المتالة انست المح مة يججع للاا التا ر ج علاا المجشاد النفساي واالجتمااعي مان        

( وتحققات  0.08قبا اعض المودع ن وكسب ت ي دحق وقد حالت هوح العباارج علاا وين  سابا    

 (ق2.62ادرجة  

مااع  ن حاوخ تادخا    توجد فجوق ذات داللة لحاائ ة  ا ن استاااات المجشادين النفسا  ن واالجت   -

( < ق ماة  20.21المحساواة    2أألجاف أخجى يارج سلبًا علا العمل ة اإلرشادية، ح ث ق ماة كاا  

%( 78( ح اث أشاارت  سابة      0.01(  وها دالة عند مساتوى معنوياة     9.21الادول ة   2كا

ماان المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن للااا تاادخا أألااجاف أخااجى يااارج ساالبًا علااا العمل ااة            

 (ق2.45( وتحققت ادرجة  0.07شادية وقد حالت هوح العبارج علا وين  سبا اإلر

توجااد فااجوق ذات داللااة لحاااائ ة  ااا ن اسااتاااات المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن حااوخ ال   -

 2يتوافج ا ن المجشد والمستجشد ما يسمق االتا ر ج عل هماا فاا اعاض المواقافق  ح اث ق ماة كاا        

(  0.01(  وها دالة عند مستوى معنوياة    9.21الادول ة   2( < ق مة كا10.46المحسواة  

%( من المجشدين النفسا  ن واالجتمااع  ن للاا ال يتاوافج اا ن المجشاد        54ح ث أشارت  سبة  

والمستجشد ما يسمق االت ر ج عل هما فاا اعاض المواقافق وقاد حاالت هاوح العباارج علاا وين         

 (ق1.81( وتحققت ادرجة  0.05 سبا 

" مااااا المعوقااااات الفنيااااة التااااي  رتبطااااة بالتساااااؤل الفرعااااي اللالااااث ومفاااااد   النتااااائج الم ( ج

 تاااؤثر علاااى اإلرشااااد النفساااي واالجتمااااعي الفعاااال بمؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة"        

 ويم ن االجااة علا هوا التساؤخ من خالخ  تائ  الادوخ التاليق
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جتماعية تجا  التساؤل جدول  رقم )( ويوضح استجابات عينة الدراسة من المرشدين النفسيين واال

 (.40الفرعي اللاني الخاص بالمعوقات الفنية )ن=

 العبارة
درجة  االستجابات

 التحقق
 الترتيب 2كا

 نعم إلى حد ما نعم

عاااادم تحديااااد المساااائولية المهنيااااة للمرشاااادين    

 بمؤسسات الرعاية االجتماعية بدقة.
30 3 7 

1.63 22.9 5 
 %17 %5 %78 النسبة المئوية  % 

 0.06 0.03 0.08 الوزن النسبى

 7 5 26 عدم ضمان مبدأ السرية لكافة الحاالت.

 %22 %11 %67 النسبة المئوية  %  1 27.7 1.56

 0.08 0.07 0.14 الوزن النسبى

قلاااااة الخبااااارة واإلعاااااداد المهناااااى للمرشااااادين    

 بمؤسسات الرعاية االجتماعية.
30 3 7 

1.61 17.1 9 
 %17 %5 %78 %  النسبة المئوية 

 0.06 0.03 0.08 الوزن النسبى

عدم كتابة التقرير بصورة شاملة وواضاحة عان   

 الحاالت الفردية.
29 6 5 

1.62 25.9 3 
 %11 %13.5 %75.5 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.09 0.08 الوزن النسبى

تااااااادريب المرشااااااادين بمؤسساااااااات الرعاياااااااة   

 االجتماعية غير كاف  للعمل.
30 3 7 

1.65 20.1 8 
 %17 %5 %78 النسبة المئوية  % 

 0.06 0.03 0.08 الوزن النسبى

عاادم قاادرة بعاان المرشاادين  علااى توييااف مااا     

 اكتسبو  من مهارات وخبرات.
29 6 5 

1.63 13.3 10 
 %11 %13.5 %75.5 النسبة المئوية  % 

 0.04 0.09 0.12 الوزن النسبى

مرشااادين علاااى التساااجيل   عااادم قااادرة بعااان ال  

 المهنى السليم.
30 3 7 

2.51 27.3 2 
 %17 %5 %78 النسبة المئوية  % 

 0.06 0.03 0.08 الوزن النسبى

تعاطف بعن المرشدين مع بعن الحاالت داخل 

 مؤسسات الرعاية االجتماعية.
26 5 7 

1.67 17.5 5 
 %22 %11 %58 النسبة المئوية  % 

 0.08 0.07 0.07 الوزن النسبى

عاااادم اقتنااااا  المرشاااادين بمؤسسااااات الرعايااااة  

 االجتماعية بدورهم ومدى أهميتم.
29 6 5 

1.68 25.9 4 
 %11 %13.5 %62 النسبة المئوية  % 
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 العبارة
درجة  االستجابات

 التحقق
 الترتيب 2كا

 نعم إلى حد ما نعم

 0.04 0.09 0.08 الوزن النسبى

تأثر بعن المرشدين بعادات وتقاليد ثقافياة مماا   

 يوجم شكل واتجا  ممارستهم.
30 3 7 

1.67 20.8 6 
 %17 %5 %60 النسبة المئوية  % 

 0.06 0.03 0.06 الوزن النسبى

عااادم إلماااام األخصاااائيين  االجتمااااعيين بااابعن   

 المهارات الالزمة للعملية االرشادية.
26 5 7 

1.65 20.1 7 
 %22 %11 %67 النسبة المئوية  % 

 0.08 0.07 0.07 الوزن النسبى

 ل  السابق يتضح عدة نتائج كان من أهمها:باستقراء بيانات الجدو

توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم          -

( < ق ماة  27.3المحساواة    2قدرج اعض المجشدين علا التسا ا المهنا السل م، ح ث ق ماة كاا  

%( من 78 ث أشارت  سبة  ( ح0.01(  وها دالة عند مستوى معنوية  9.21الادول ة   2كا

المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن للا عدم قدرج اعض المجشادين علاا التساا ا المهناا السال مق      

(  وهاا درجاة تحقات    2.51( وتحققت ادرجاة   0.14وقد حالت هوح العبارج علا وين  سبا 

 عال ةق

اع  ن حاوخ عادم   توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتما       -

 2قاادرج اعااض المجشاادين  علااا تو  ااف مااا اكتساابوح ماان مهااارات وخبااجاتق ح ااث ق مااة كااا          

( 0.01(  وهااا دالااة عنااد مسااتوى معنويااة   9.21الادول ااة   2( < ق مااة كااا13.3المحسااواة  

%( ماان المجشاادين النفساا  ن واالجتماااع  ن حااوخ عاادم قاادرج اعااض 75.5ح ااث أشااارت  ساابة  

ما اكتسبوح من مهارات وخبجاتق وقد حاالت هاوح العباارج علاا وين     المجشدين  علا تو  ف 

 (  وها درجة تحقت عال ة ق1.63( وتحققت ادرجة  0.12 سبا 

توجد فجوق ذات داللة لحااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ عادم          -

 2ح اااث ق ماااة كاااااقتنااااد المجشااادين اماسساااات الجعاياااة االجتماع اااة اااادورهم ومااادى أهم تااا ق 

( 0.01(  وهااا دالااة عنااد مسااتوى معنويااة   9.21الادول ااة   2( < ق مااة كااا25.9المحسااواة  

%( مان المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن للاا عادم اقتنااد المجشادين          62ح ث أشارت  سبة  

اماسسااات الجعايااة االجتماع ااة ااادورهم وماادى أهم تاا ق وقااد حااالت هااوح العبااارج علااا وين      

 (  وها درجة تحقت متوس ةق1.68وتحققت ادرجة   (0.08 سبا 

توجد فجوق ذات داللة لحاائ ة  ا ن استاااات المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن حوخ تعاألف  -

 2اعااض المجشاادين مااع اعااض الحاااالت داخااا ماسسااات الجعايااة االجتماع ااةق ح ااث ق مااة كااا       

( 0.01مسااتوى معنويااة   (  وهااا دالااة عنااد9.21الادول ااة   2( < ق مااة كااا17.5المحسااواة  

%( من المجشدين النفس  ن واالجتماع  ن للا تعاألف اعض المجشدين  58ح ث أشارت  سبة  

ماع اعاض الحااالت داخاا ماسساات الجعايااة االجتماع اةق وقاد حاالت هاوح العباارج علااا وين           

 (  وها درجة تحقت متوس ةق1.67( وتحققت ادرجة  0.07 سبا 

ااائ ة  اا ن اساتاااات المجشادين النفسا  ن واالجتمااع  ن حاوخ        كما توجاد فاجوق ذات داللاة لح    -

 2ت رج اعض المجشدين اعادات وتقال د رقاف ة مما يوجا  شا ا واتاااح ممارساتهمق ح اث ق ماة كاا       

(  0.01(  وهاا دالاة عناد مساتوى معنوياة        9.21الادول اة    2( < ق مة كاا 20.8المحسواة  



 2017عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             مجلة البحث العلمى فى التربية 

 

408 

  ن واالجتماع  ن للا أن ت رج اعض المجشدين %( من المجشدين النفس 60ح ث أشارت  سبة  

اعادات وتقال اد رقاف اة مماا يوجا  شا ا واتاااح ممارساتهمق وقاد حاالت هاوح العباارج علاا وين             

 (  وها درجة تحقت متوس ةق1.67( وتحققت ادرجة  0.06 سبا 

االرشااد   واالنظج الا النتائ  السااقة  جى أن هناـ العديد مان المعوقاات التاي تاارج علاا فاعل اة      

النفسي واالجتماعي، ومن جا ب وخج ا ها جانت متفقة ماع العدياد مان الدراساات والبحاوث التاي تام        

عجضها سااقا سوان الدراسات التي ألبقت علا الب تة العجا ة او الدراساات التاي ألبقات علاا ا تاات      

 اجنب ةق

الرشاادية لتفع اا دور   المج الوي دفع البحث  حو العدياد مان ال باجان لتحدياد مااهي المت لباات ا      

المجشد النفسي واالجتماعي اماسسات الجعاية االجتماع اة امن قاة جاايانق وقاد تام ذلاك مان خاالخ         

ا اقة مقاالة لل باجان فاي ماااخ التوج اة واإلرشااد للتعاجف علاا مت لباات االرشااد الفعااخ وساوف            

 يتضق ذلك من خالخ  تائ  التساؤخ الثا ي الجئ سق

ما المعوقات الفنية التي تؤثر على اإلرشاد " تساؤل الفرعي اللالث ومفاد  النتائج المرتبطة بال

" وقد تام االجاااة علاا هاوا التسااؤخ مان       النفسي واالجتماعي الفعال بمؤسسات الرعاية االجتماعية

 -خالخ النتائ  التال ة 

ت والكفااءات  مااهي القادرا   أوال  النتائ  المجتب ة االمحور الجئ سي في ا اقة المقاالة ومفاد "

التي يجب أن يتمتع بها المرشدين النفسيين واالجتماعيين بمؤسسات الرعاية االجتماعية بمنطقاة  

 -وجات النتائ  من خالخ تحل ا المحتوى علا النحو التالي "  جازان

مان قبال المرشاد النفساي واالجتمااعي بمؤسساات        )أ( من حيث القدرة على إعداد برنامج إرشادي

 ماعية:الرعاية االجت

 أن ي ون لدى المجشد القدرج علا تحديد أهداف البج ام  اإلرشاديق -

أن ي ااون لاادى المجشااد القاادرج علااا تحديااد محتااوى البج ااام  اإلرشااادي  مهااارات، ا شاا ة،      -

 معارف وعمل ات عقل ة(ق

 مجاعاج حدود البج ام  اإلرشاديق -

ات المسات دمة فاي تحق ات    ان يتمتع االمهارج والموضوع ة في تحديد الوسائا وال اجق والفن ا   -

 الهداف اإلرشاديةق

 قدرج المجشد علا تحديد م زا  ة البج ام  اإلرشاديق -

 اإلرشاديق تحديد ال دمات التي يقّدمها البج ام  -

 اإلرشاديق تح  م البج ام  -

 التدريب علا تنف و البج ام  اإلرشاديق -

 تنف و البج ام  اإلرشاديق -

 تقويم البج ام  اإلرشاديق -

 بالمرشد النفسي واالجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية: يث المهارات الخاصة)ب( من ح

 أن يتمتع امهارات االستماد الفعاخق -

 مهارج ع س المشاعج وهي ع س المحتوى اال فعالي لعبارات المستجشدق -

 مهارج ع س المحتوى وهي ع س المحتوى المعجفي لعبارات المستجشدق -
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غة سااخ، للوقوف علا أي حوف أو تشويهات في عبارات مهارج االست ضاا تاين علا    -

 .المستجشد حوخ المش لة أرنان جلسة العالج

مهارج التل ا ي وهاي تل ا ي المحتاوى المعجفاي واال فعاالي لعباارات المستجشاد، فاي حااخ            -

 استجسال  في الحديث وعدم السماا للمجشد االتحدثق

ت لفظ اة كا ات ام جسادية تاادر عنا       مهارج المواجهة وهي مواجهاة المستجشاد اا ي تناقضاا     -

 أرنان جلسات العالجق

 مهارج التفس ج وهي ضجورية للدفع االمستجشد لتفس ج عبارات  ومشاعجح أكثجق -

مهارج التعاألف المتقدم فهو ضجوري من ح ث لياااخ الفهام للمستجشاد والتادخا فاي مشا لة        -

 قات دفاع ةقالمستجشد دون استفزاي أو  قا المستجشد من األج العالقة للا عال

 )ج( من حيث مهام المرشد النفسي واالجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية:

 شج الوعي اإلرشادي ا ن أعضان اله تة اإلدارية والتدريس ة وال ال  وأول اان الماور كلماا     -

 .وجد ضجورج لولك

 . وضع خ ة لرشاد سنوية تمتد علا مدار العام تتناسب مع حاجات المستجشدين  -

 .ما علا تنف و ال  ة اإلرشادية وتقويمهاالع  -

 .جمع المعلومات ااست دام وسائا جمع المعلومات اش ا يف د تنف و ال  ة -

لججان المقااالت الفجدية اهدف تقديم المشورج في مواجهة الاعواات والمش الت التي تواج   -

 .المستجشدين

م المشاا لة واقتااجاا الحلااوخ الق ااام اعمل ااة اإلرشاااد والمساااعدج  ماان خااالخ الالسااات علااا فهاا    -

 .المناسبة لها

 .الق ام اعمل ة التوج   الامعي ،في الافوف لمناقشة ال ال  اقضايا تهمهم  -

مساعدج الوين يعا ون مان مشا لة ساون الت  اف أو يواجهاون اعاض اليماات المتعلقاة اعمل اة           -

 النمو وتوج ههم للا السبا السويةق

 جتماع ة علا حا المش التقمساعدج اإلدارج اماسسات الجعاية اال  -

 . لعداد  شجات لرشادية توضق ألب عة عما المجشد -

 <اإلفادج من لم ا ات المنظمات الجسم ة والشعب ة في تسه ا وتنف و ال دمات اإلرشادية -

 . تنظ م الساالت ال ا ة االعمل ة اإلرشادية -

 .الق ام االاحاث والدراسات التي ت دم عمل ة اإلرشاد -

 . التي تتعدى حدود لم ا ات المجشد واختاا   للا الاهات الم تاةلحالة الحاالت  -

)د( مااان حياااث مااااهي االخالقياااات المهنياااة الواجاااب توافرهاااا فاااي المرشاااد النفساااي واالجتمااااعي  

 بمؤسسات الرعاية االجتماعية:

تقبا العم ا كما هو دون لادان  قد، أو تعن ف، أو ا فعاخ، أو ا زعاج أو استن ار لما يعبج عنا    -

 أو يادر من ق

مناقشة العم ا فا ألب عة البج ام  العالجا مع ماارحة العم ا احدود لم ا  ات العما الاوى   -

 يمارس  مع  من تش  ي، أو لرشاد، أو عالج دون مبالغةق
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 االلتزام التام اادوخ المواع د ال ا ة االعم اق -

 ة ، علاا أن تسات دم   الحاو  علا لخ ار كتااي اموافقة العم ا علا كافة اإلججانات العالج -

فا هوح الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن العم اا ف هاا أ ا  أحا م علماًا االمعلوماات الاوهجياة        

 ال ا ة اعالج ق

الت كد من خلو العم ا من أى مجض جسمي، أو ذهان عضوي قباا قبولا  للعاالج، وفاا حالاة       -

  ة اهم فا العالجقالشك فا ذلك ياب عل   تحويل  للا الألبان المت اا ن، أو االستعا

ل هااان العالقااة المهن ااة أو العالج ااة مااع العم ااا لذا تباا ن أ هااا حققاات أهاادافها االشاافان، أو أن          -

استمجارها مع  لن يف د العم ا، وفاا هاوح الحالاة علاا االخااائا أن ينااق العم اا ا لاب         

 لبديلةقالعالج من جهة أخجى، ويتحما المستول ة كاملة فا تقديم كافة التسه الت للاهة ا

أن يتعاون ا قاا ما يست  ع مع يمالئ  من الت ااات الم تلفة فا فجيات العاالج لتحق ات     -

 أفضا ما يم ن تقديم  من خدمة للعم اق

ماتمن علا ما يقدم ل  مان أساجار خا اة وا ا اات ش اا ة، وهاو مساتوخ عان ت م نهاا ضاد            -

 لألالد الغ ج، ف ما عدا ما يقتض   الموقف ولاالق العم اق
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 الرعاية االجتماعية مقياس معوقات اإلرشاد النفسي واالجتماعي الفعال  بمؤسسات

الى حد  نعم العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة م

 ما

 ال

 )أ( معوقات ادارية بمؤسسات الرعاية االجتماعية.

    قلة عدد المرشدين العاملين بمؤسسات الرعاية االجتماعية. 1

    ت الرعاية االجتماعية.كلرة عدد الحاالت الموجودة بمؤسسا 2

ال يوجااد جهاااز إداري يساااعد المرشااد النفسااي واالجتماااعي بمؤسسااات الرعايااة      3

 االجتماعية.
   

    عدم الشعور باالستقرار الوييفي للعمل فى مؤسسات الرعاية االجتماعية. 4

كلاارة المساائوليات المنسااوبة للمرشااد النفسااي واالجتماااعي داخاال هااذ  مؤسسااات    5

 ة االجتماعية.الرعاي
   

    عدم إلمام بعن المرشدين النفسيين واالجتماعيين بالنواحى اإلدارية.  6

     ال توجد مطبوعات للمرشدين بمؤسسات الرعاية االجتماعية. 7

عاادم تقااديم التقااارير ماان قباال المرشاادين فااى المواعيااد المحااددة إلدارة مؤسسااات     8

 الرعاية االجتماعية.
   

ل فااى تحديااد المساائوليات بااين كاال ماان المرشااد النفسااي والمرشااد         ال يوجااد فصاا  9

 االجتماعي.
   

عااادم إدراك ادارة مؤسساااات الرعاياااة االجتماعياااة ألهمياااة دور اإلرشااااد النفساااي  10

 واالجتماعي.
   

    عدم وجود أماكن مخصصة ومجهزة إلجراء المقابالت مع المسترشدين.  11

    لعمل  بمؤسسات الرعاية االجتماعية.عدم وجود واع  دينى بين فريق ا 12

 -)ب( معوقات ثقافية مرتبطة بالمودعين :

عاادم اقتنااا  المااودعين بمؤسسااات الرعايااة االجتماعيااة باادور االرشاااد النفسااي         1

 واالجتماعي.
   

    التأثير على المرشد النفسي واالجتماعي من قبل بعن المودعين وكسب تأييد . 2

    يؤثر سلبًا على العملية اإلرشادية.تدخل أطراف أخرى  3

قياااام الااابعن بتضاااليل المرشاااد النفساااي واالجتمااااعي عااان طرياااق إخفااااء بعااان    4

  المعلومات عنم.
   

    عدم توافر مؤشرات لضبص المصداقية لدى كلير من الحاالت الفردية. 5

    رغبة البعن فى التمسء برأيم أثناء التدخل االرشادي. 6

عن لمحاوالت المرشد النفساي واالجتمااعي فاى الوصاول لحال لابعن       مقاومة الب 7

 المشكالت.

 

   

    ال يتوافر بين المرشد والمسترشد ما يسمح بالتأثير عليهما فى بعن المواقف. 8

 )ج( معوقات فنية مرتبطة بالمرشد النفسي واالجتماعي
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    تماعية بدقة.عدم تحديد المسئولية المهنية للمرشدين بمؤسسات الرعاية االج 1

    عدم ضمان مبدأ السرية لكافة الحاالت. 2

    قلة الخبرة واإلعداد المهنى للمرشدين بمؤسسات الرعاية االجتماعية. 3

    عدم كتابة التقرير بصورة شاملة وواضحة عن الحاالت الفردية. 4

    تدريب المرشدين بمؤسسات الرعاية االجتماعية غير كاف  للعمل. 5

    عدم قدرة بعن المرشدين  على توييف ما اكتسبو  من مهارات وخبرات. 6

    عدم قدرة بعن المرشدين على التسجيل المهنى السليم. 7

    تعاطف بعن المرشدين مع بعن الحاالت داخل مؤسسات الرعاية االجتماعية. 8

    أهميتم.عدم اقتنا  المرشدين بمؤسسات الرعاية االجتماعية بدورهم ومدى  9

    تأثر بعن المرشدين بعادات وتقاليد ثقافية مما يوجم شكل واتجا  ممارستهم. 10

    عدم إلمام األخصائيين  االجتماعيين ببعن المهارات الالزمة لفن النزا . 11

 

ات بطاقة مقابلة:  للخبراء والمختصين للتعرف على متطلبات اإلرشاد النفسي واالجتماعي الفعال بمؤسس

 الرعاية االجتماعية في ضوء التحديات المعاصرة.

 -النفسي واالجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية:التي يجب أن يتمتع بها المرشد والكفاءات القدرات ما هي   

 ( ما هي مهارات المرشد النفسي واالجتماعي بمؤسسات الرعاية االجتماعية في ضوء التحديات المعاصرة ؟1) 
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