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لــروح أبـي ســقى الرحمــن قبره
وعــوض فـي جنــان الخلد صـبره
فهــذا الغــرس كـم رواه عـــرقا ً
فمــن بســتانه أهـــديه زهــره
ووالــــدتــي التـــي أرضـعتني
لبـان الـمكـــرمات وليــس غيـره
حبــاها رُبـــها عمـــرا ً مـديـدا ً
و ألـهمـــها عبـــادته و شــكره
و زوجتــي التـــي كـم ســاندتني
بدعـــم منـذ كــان البحـث فكــرة
فأسـرعـت الخطـــى تــرعى بنيها
و تـرضـي زوجـــها و تشــد أزره
و أولدي فكــم حـــرموا حنـــاني
لبعـــدي مـــرة مـن بعـد مــرة
جـــزى الله الجمـــيع بكـل خيــر
و لقــاهـم مثــوبتــه و أجـــره
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شكر و تقدير
الحمد لله رب العالمين و الصلة والسلم على سيدنا محمد
و على آله وصحبه وسلم :
قال الرسول صلى الله عليه وسلم  ":من لم يشكر الناس لم
يشكر لله " ] الترمذي [ 299/ 14

و إنني بعد شكر اللــه عــز و جــل علــى مــا أولنــي مــن نعمــه
الظــاهرة و الباطنــة يســعدني أن أتقــدم بخــالص الشــكر و
التقدير لسعادة الدكتور أحمد سعد مسعود عميــد كليــة
التربيـــــــــــــــــة بجامعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــودان
و الذي أشرف على هذه الرسالة  ،ولم يأل في معاونتي وقتا ً
و جهدا ً إل خصني بهما  ،وقــد كــان لرائه الصــائبة و توجيهــاته
السديدة بالغ الثر لبراز هذه الدراسة إلى حيز الوجود  ،كما
أعترف بالفضل و التقدير لسعادة الــدكتور عبـد العظيـم
زيــن العابــدين أحمــد أســتاذ المناهــج و طــرق التــدريس
بجامعــة الســودان للعلــوم و التكنولوجيــا علــى توجيهــاته و
ملحظــــــــــــــــــاته  ،كمــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــدم
الشكر و العرفان لجامعة أم القــرى و كليــة المعلميــن
الــــتي فتحــــت لــــي أبوابهــــا فــــي مركــــز المعلومــــات
و الحاسب اللي في إنهاء دراســتي واســتخراج الحصــائيات
اللزمة في الجانب التطبيقي و أخص بالذكر الدكتور غريب
بن نمر السوسي رئيس قسم البحــوث التربويــة و تقنيــات
التعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ،
كمــا أعــترف بالفضــل و التقــدير لســعادة الستاذ منســي
محمد بن وافي مدير مدارس التربية الهليــة و الــذي وفــر
لي السبل و الوقت في إجراء دراســتي الميدانيــة  ،والشــكر
موصـــول لمــديري المــدارس الهليــة و المرشــدين
الطلبيين الــذين أتــاحوا لــي الفرصــة و فتحــوا لــي أبــواب
مدارسهم لتطـبيق السـتبانة الخاصـة بالدراسـة  ،كمـا أتقـدم
بجزيل الشكر و المتنان و العتراف بالفضل لمعلمي الفاضل
الستاذ علي أحمد صبحيه الباحث اللغوي بالنـادي الدبـي
بمنطقـــــــــــــــــة الباحـــــــــــــــــة التعليميـــــــــــــــــة
علــى مراجعــاته اللغويــة و تــدريبي علــى أصــول الكتابــة و
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البــــــــداع  ،كمــــــــا يشــــــــرفني و بكــــــــل فخــــــــر
و اعتزاز أن أشكر غاليتي عبير علي صبحيه و التي سهرت
الليــــــــالي فــــــــي طباعــــــــة هــــــــذه الدراســــــــة
و إخراجها بالصورة الرائعة 0و أخيرا ً أقدم شــكري و تقــديري
لكل من تعاون معي و كل من علمنــي و أنــار لــي بصــيرتي و
جاد علي بفضل علمه و كريم خلقه 0

أسأل الله العلي العظيم أن يجزل لهم الجر و
المثوبة و أن يجزيهم عني خير الجزاء 0

الباحث
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ملخص الدراسة
الحمد لله رب العالمين  ،و الصلة والسلم على أشرف النبياء و
المرسلين محمد و على آله وصحبه وسلم  ،وبعد :

تهدف هذه الدراسة إلى :
 1ـ التعرف على الدور التربوي للمرشد الطلبي لدى طلب
المدارس الهلية بمدينة الطائف 0
 2ـ التعرف على أهمية عمل المرشد الطلبي بالمدارس الهلية
بمدينة الطائف 0
 3ـ التعرف على الثار التربوية التي يتركها المرشد الطلبي في
نفوس أبنائه الطلب في المدارس الهلية بمدينة الطائف 0
 4ـ التعرف على واقع السلوك  ،وما يتعلق بالعملية التربوية لدى
الطلب في المدارس الهلية في مدينة الطائف 0
 5ـ تقديم بعض التوصيات التي تساعد في معالجة بعض جوانب
القصور السلوكية لدى هؤلء الطلب 0
وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي لتحديد
الظاهرة  ،و وصفها وصفا ً دقيقا ً
و استنباط الدور الذي يقوم به المرشد الطلبي لدى الطلب  ،و
اشتملت الدراسة على خمسة فصول قدم فيها الباحث استعراضا ً
لمشكلة الدراسة و أهميتها و أهدافها و فروضها و منهج الدراسة و
حدودها
و مصطلحاتها  ،ثم التعرف على مدينة الطائف و الحركة التعليمية
فيها  ،و على المدارس الهلية في مدينة الطائف  ،و التعرف على
مفهوم الرشاد الطلبي و أهدافه و الحاجة إليه  ،و التعرف
على الواقع التربوي للطلب في المدارس الهلية  ،ثم استعراض
الدراسات السابقة  0بعد ذلك قام الباحث
بدراسة ميدانية و التعرف على عينة الدراسة و أدواتها و تطبيقها
على المعلمين و الطلب في مجتمع
الدارسة 0
و قد خلصت الدراسة إلى نتائج أهميها :
 1ـ يمتاز المرشدون التربويون في المدارس الهلية في مدينة
الطائف بأنهم على درجة كبيرة
من سعة الفق و يلقون الحترام و التقدير  ،و تجدهم في
تعاملهم مع الطلب يمتازون بالعدل
و التوازن و الحكمة و الحزم 0
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 2ـ يقوم المرشدون التربويون بعمل جلسات إرشادية للطلب
بشكل فردي و جماعي و يعرفون بأدوارهم و أعمالهم و
يقدمون خدماتهم للطلب في كافة المجالت 0
 3ـ يحاول غالبية المرشدين تقديم المساعدة لحل مشكلت
الطلب التعليمية و التربوية
و النفسية و الجتماعية باستخدام أساليب ووسائل تربوية
حديثة 0
 4ـ من الجانب التربوي فنجد أن غالبية المرشدين الطلبيين
يبثون روح التعاون و حسن التعامل
بين الطلب و يحثونهم على الستذكار و استخدام أساليب
التعلم الذاتي و الطرق الحديثة
في التعليم 0
 5ـ تؤكد الدراسة على عظم الدور الملقى على عاتق المرشدين
الطلبيين في وعظ الطلب
و إرشادهم إلى جادة الصواب بكافة الطرق التربوية و النفسية
والسلوكية
وقد خرجت الدراسة بتوصيات أهمها :
 1ـ على المرشدين الطلبيين تركيز التوجيه للطلب و إرشادهم
تربويا ً و نفسيا ً و سلوكيا ً 0
 2ـ ضرورة إيجاد الوعي في نفوس أولياء أمور الطلب نحو أهمية
التربية الجادة لبنائهم
و عدم ترك دفة المور للمدارس الهلية 0
 3ـ ضرورة العمل على توثيق الروابط و التعاون بين البيت و
المدرسة لكي يصبح كل ً منهما
مكمل ً للخر لتهيئة الجو المحيط و المشجع للطلب لمواصلة
دراستهم 0
 4ـ الهتمام و تكثيف برامج رعاية السلوك و تقويمه 0
 5ـ أهمية توفير مرشدين طلبيين متخصصين في مجال الرشاد و
التوجيه في كل مدرسة 0
 6ـ ضرورة تعاون جميع الجهات من إدارة المدرسة و المعلمين و
أولياء المور مع المرشد الطلبي للخروج بجيل يعتمد عليه بعد
الله عز و جل 0
الباحث
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ABSTRACT
The aim of this study nay be stated as follows :
1Knowing the educational of the students counseling and
guidance officer of the students of the Private Schools at 'Taif'
town.
2To know the significance of the word of the students
counseling and guidance officers work , at the Private Schools
'Taif ' town.
3To Know the educational officer which the couriering and
guidance officers leaves on the students , in the Said Schools.
4To Know the Reality of behavior and what is Related to
the educational process . amongst the students of these schools.
5To present some recommendations which could assist in
the treatment of name aspects of behavioral deficiency of these
students.
The Researcher adopted the descriptive approach to determine the
phenomena , precisely describing it and deducing the role performing
the role which is performed by the counseling and guidance officer ,
amongst students .
The study contained five chapters in which the research problem,
significance , objectives , hypotheses ,methodology ,limitations and
terminologies were reviewed .
The 'Taif' Town was identified ; together with the educational
movement in it ,the private schools and knowing the concept of students
counseling and guidance ,its objectives ,need for it and knowing the
reality of the educational situation in these schools .
This was followed by the literature review. Then ,next came a field
study and knowing the sample of the study , tools and its application on
teachers and students in the study community
The study reached some results , the most important of which are :
1the guidance and counselors in the private schools , at
'Taif' , are distinguished by being of high level of wide horizons.
They are much respected and appreciated. They are fare to
students ,balanced , wise and power to take decisions .
2the guidance and counselors conduct guidance and
counseling sessions, individually and collectively , for students .
they make their roles and work more known and offer their services
to students, in all fields

8

3-

the majority of counselors attempt to offer assistance to
solve the students educationally, psychological and social problems
; by the use of modern educational techniques and means .
4from a pure educational side , most student counselors
diffuse the spirit of cooperation and good treatment amongst
students. They encourage them to study , use the self-education
and adoption of the modern methods in education.
5The study confirms that the role of the students counselors
is confirmed ,in the guidance of students and orienting them
towards the straight line , by all educational, psychological and
behavioral ways and methods.
The study made some recommendation; the most important of
which are as follow:
1the students' counselors should focus on guiding students;
educationally, psychologically and behaviorally .
2it is important to establish awareness in the guardians of
the students , towards the importance of serious educations, for
their sons and not to leave matters to private schools.
3There is a need for the consolidation of cooperation
between home and school; so that each becomes complementary
to the others , to prepare the surround atmosphere and
encouraging the students to continue their studies.
4Care and intensification of the programmes of promoting
behavior and straightening same .
5It is important to provide specialized students counselors ,
in the field of guidance and counseling , in every school .
6There is a need for the cooperation of all entities ; such
as the school administration , teaching and guardians , with the
student counselors , to graduate a dependable generation.
researcher
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رقم
الصفحة
95

000000000000000000000000000000000000000000000000000

44

الفصل الرابع  :عرض و تحليل البيانات
0000000000000000000000000000

45

أ ـ تحليل النتائج
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

46

أول ً  :محور السمات الشخصية
للمرشد الطلبي
ثانيا ً  :محور الدور الرشادي الذي يقوم
به المرشد الطلبي
ثالثا ً  :محور علقة المرشد الطلبي
بالطلب و التفاعل معهم
رابعا ً  :محور الدور التربوي للمرشد
الطلبي على الطلب
خامسا ً :محور الدور السلوكي للمرشد
الطلبي على الطلب
سادسا ً  :محور الدور النفسي للمرشد
الطلبي على الطلب
سابعا ً  :محور علقة المرشد الطلبي
بالمعلمين و التفاعل معهم
ثامنا ً  :محور علقة المرشد الطلبي
بإدارة المدرسة و التفاعل معهم

54

تاسعا ً  :محور علقة المرشد الطلبي

00000000000000000

47

000000

48

0000

49

000000

50

00

51

000

52

0

53

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000
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 96ـ
119
 96ـ
119
 96ـ
100
– 100
105
 106ـ
108
 108ـ
111
 112ـ
113
 113ـ
115
 115ـ
116
 116ـ
117

بأولياء المور و التفاعل معهم
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000

الفصل الخامس  :مناقشة النتائج و
55
تفسيرها
مناقشة النتائج
56
00000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000

الفصل السادس  :الخاتمة و التوصيات و
57
المقترحات
أ ـ الخاتمة
58
000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

59

ب ـ التوصيات
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

60

ج ـ المقترحات
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

61

المصادر و المراجع
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

62

الملحق
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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 117ـ
119
 120ـ
123

 120ـ
123
 124ـ
132

 124ـ
126
 126ـ
131
 131ـ
132
 133ـ
139
 140ـ
160

فهرس الملحق
عد
د
 1ملحق رقم
) :( 1
 2ملحق رقم
) :(2
 3ملحق رقم
) :( 3

الـمــــــــــــلحــــــــــــــــــــــــــــــــــق

4

ملحق رقم
) :( 4

5

ملحق رقم
) :( 5

6

ملحق رقم
) :( 6

7

ملحق رقم
) :( 7

8

ملحق رقم
) :( 8
ملحق رقم
) :( 9
ملحق رقم
) : ( 10
ملحق رقم
) : ( 11
ملحق رقم
) : ( 12

9
1
0
1
1
1
2

خريطة الطائف 0
اللئحة التنظيمية للتعليم الهلي

0

خطاب معهد البحوث العلمية و إحياء
التراث
السلمي 0
بيان بأسماء المدارس الثانوية و أعداد
الطلب
و المعلمين فيها 0
عدد المعلمين الذين أجريت عليهم
الدراسة
و نسبهم المؤوية 0
عدد الطلب الذين أجريت عليهم
الدراسة
و نسبهم المؤوية 0
عدد عينة الطلب و فصولهم التي تمت
عليها
الدراسة 0
بيان بأعداد الستبانات المبعدة 0
استبانة المعلمين
استبانة الطلب

0

0

الستبانة في صورتها الولية
بيان بأسماء المحكمين

15

0

0

1
3
1
4
1
5
1
6

ملحق رقم بيان بالتعديلت المقترحة من
المحكمين 0
) : ( 13
حساب معامل الثبات 0
ملحق رقم

) : ( 14
ملحق رقم بيان اليام التي طبقت بها الدراسة
) : ( 15
ملحق رقم خطابات السماح بتطبيق الستبانة من
إدارة التربية
) : ( 16
0

و التعليم و خطابات الرد من المدارس

0
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