1
2
3
4

أول ً  :المصادر

القرآن الكريم 0
أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن البخاري  ،صحيح
البخاري  ،دار الجيل ،
بيروت  ) ،بدون تاريخ ( 0
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي  ،سنن
الترمذي  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيروت  ) ،بدون تاريخ ( 0
مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط  ،الطبعة الثانية ،
مطابع الوفست  ،شركة العلنات الشرقية  ،القاهرة ،
1985م 0

ثانيا ً  :المراجع

 5إبراهيم عباس نتو ،أفكار تربوية  ،الطبعة الولى ،تهامة
للنشر و التوزيع  ،جدة ،
1401هـ
 6أحمد إبراهيم السلوم  ،تاريخ الحركة التعليمية في
المملكة العربية السعودية  ،جزئين  ،الطبعة الولى ،
مطابع انترناشيونال  ،جرافكس  ،واشنطن 1411 ،هـ 0
 7أحمد بدر  ،أصول البحث العلمي و مناهجه  ،الطبعة
الولى  ،وكالة المطبوعات  ،الكويت 1978 ،م 0
 8أحمد خميس سعيد الزهراني  ،التوجيه و الرشاد بين
النظرية و التطبيق دراسة استطلعية في منطقة
الطائف التعليمية  ،مقدمة للجمعية السعودية للعلوم
التربوية و النفسية ،
الرياض 1410 ،هـ 0
 9إدارة التخطيط و الحصاء المدرسي بإدارة التعليم
بمحافظة الطائف  ،الدليل الحصائي للعام الدراسي
1424هـ 1425 /هـ  ،قسم المعلومات و الدراسات  ،دار
الحارثي للطباعة و النشر  ،الطبعة الولى 1424 ،هـ 0
 10إدارة التعليم الهلي  ،القواعد التنظيمية للمدارس
الهلية و الشراف عليها ،
وزارة التربية و التعليم  ،الرياض 1414 ،هـ 0
 11انتصار أحمد الصبان  ،التجاه نحو التعليم الهلي لدى
أفراد المجتمع السعودي  ،دراسة مقدمة للقاء السنوي
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12

13
14

15

16

17

السابع للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية،
الرياض1418،هـ
جابر مبارك حسن الشمراني  ،إدارة الوقت لدى
المرشد الطلبي بمدارس التعليم العام
في العاصمة المقدسة  ،دراسة وصفية ميدانية  ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،مقدمه إلى قسم الدارة التربوية
بكلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة
الماجستير ،
عام 1421هـ
حامد عبد السلم زهران  ،التوجيه و الرشاد
النفسي  ،عالم الكتاب  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية ،
1982م 0
حسن إدريس الصميلي  ،الحاجات الرشادية و القلق
العام لدى طلب الصف الثالث الثانوي بالقسمين
) الشرعي و الطبيعي ( بمنطقة جازان التعليمية ،
دراسة وصفية ميدانية  ،رسالة ماجستير مقدمه إلى قسم
الدارة التربوية بكلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب
تكميلي لنيل درجة الماجستير  ،عام 1422هـ 2001 /م 0
حسن ردة عوض الثبيتي  ،برامج التوجيه التربوي و
المهني من وجهة نظر مشرفي التوجيه
و الرشاد و المرشدين و الطلب في المدارس
الثانوية بالعاصمة المقدسة بين الواقع
و المأمول  ،دراسة وصفية ميدانية  ،رسالة ماجستير
مقدمه إلى قسم علم النفس تخصص توجيه تربوي و
مهني بكلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل
درجة الماجستير ،
عام 1423 /1422هـ 0
حسن علي الزهراني  ،مشكلت طلب المرحلة
الثانوية و حاجاتهم الرشادية بمنطقة
الباحة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمة إلى قسم
علم النفس في كلية التربية بجامعة
أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير  ،عام
1985م 0
حماد بن حامد السالمي  ،الطائف في مئة عام )
1319هـ ـ 1419هـ ( الطبعة
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الولى  ،إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي
بمحافظة الطائف 1421 ،هـ 0
 18دلل سعد الدين العلمي  ،أثر العداد المهني
للمرشد التربوي في فعالية أدائه في مجال
التوجيه و العداد في مدارس وزارة التربية و
التعليم في الردن  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
عام 1988م 0
 19ذوقان عبيدات َو عبد الرحمن عدس و كايد عبد الحق ،
البحث العلمي مفهومة و أدواته
و أساليبه  ،الطبعة الولى  ،دار الفكر للنشر التوزيع ،
عمان 1987 ،م 0
 20رسمية خليل  ،الرشاد النفسي و التربوي  ،الطبعة
الثانية  ،مكتبة النجلو المصرية ،
القاهرة 1978 ،م 0
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21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31

سالم سعيد سالم الشهري  ،دليل المرشد الطلبي ،
الطبعة الولى  ،مطابع المظفر  ،الطائف 1419 ،هـ 0
سبع محمد أبو لبده  ،مبادئ القياس النفسية و
التقييم التربوي  ،جمعية عمال المطابع التعاونية  ،عمان
 ،الردن 1405 ،هـ 1985 /م 0
سعيد إبراهيم أبو الهيجاء  ،تقييم فعالية المرشد
التربوي كما يدركها المديرون و المعلمون
و المرشدون و المسترشدون في المدرسة
الردنية  ،دراسة وصفية ميدانية  ،رسالة
ماجستير  ،عام  1988م 0
سعيد إسماعيل علي  ،رؤية إسلمية لقضايا تربوية ،
الطبعة الولى  ،دار الفكر العربي  ،بيروت 1993 ،م 0
سمارة عزيز  ،و عصام نمر  ،محاضرات في التوجيه و
الرشاد  ،الطبعة الثانية  ،دارا لفكر للنشر و التوزيع ،
عمان 1990 ،م 0
سهام أبو عطية  ،مدى حاجة المدارس البتدائية
لخدمات الرشاد التربوي في المدارس البتدائية
في الكويت  ،المجلة التربوية  ،العدد 1984 ، 4م 0
سيد عبد الحميد مرسي  ،الرشاد النفسي و التوجيه
التربوي و المهني  ،الطبعة الولى  ،مكتبة الخانجي ،
القاهرة 1395 ،هـ 0
صالح جاسم الدوسري  ،الحاجات الرشادية لطلب
المدارس الثانوية بالمنطقة الشرقية بالمملكة
العربية السعودية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
مقدمة إلى قسم علم النفس
في كلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل
درجة الماجستير  ،عام 1403هـ 0
صالح حسين الداهري  ،مبادئ الرشاد النفسي و
التربوي ،دار الفكر  ،عمان 2000،م 0
صالح سالم باقارش و عبد الله علي النسي  ،مشاهير
الفكر التربوي عبر التاريخ  ،الطبعة الولى  ،مكتبة
الطرفين للنشر و التوزيع  ،الطائف 1406 ،هـ 0
صالح سالم باقارش و عبد الله علي النسي  ،مشكلت و
قضايا تربوية معاصرة  ،الطبعة الولى  ،مكتبة الطرفين
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للنشر و التوزيع  ،الطائف 1406 ،هـ 0
 32صبحي عبد اللطيف المعروف  ،أساليب الرشاد
النفسي و التوجيه التربوي  ،الطبعة
الولى  ،مطبعة دار القادسية  ،بغداد 1986 ،م 0
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33
34
35

36

37
38
39
40

41

صبحي عبد اللطيف المعروف  ،التوجيه التربوي و
الرشاد النفسي في القطار العربية  ،المكتبة
الوطنية  ،بغداد 1980 ،م 0
صبحي عبد اللطيف المعروف  ،مسؤوليات المرشد
النفسي المدرسي  ،الطبعة الولى  ،مطبعة الداب ،
النجف الشرف 1978 ،م ،
عباس رمضان الجبوري  ،الصعوبات التي تواجه
الرشاد التربوي في المرحلة المتوسطة من
وجهة نظر المرشدين التربويين و المديرين في
مراكز محافظة بغداد  ،رسالة ماجستير ،
غير منشورة  ،بغداد 1406 ،هـ 0
عبد الجليل محمد عواد أبو زيد  ،التجاهات النفسية
نحو التوجيه و الرشاد الطلبي
و علقتها ببعض المتغيرات الشخصية بمنطقة
المدينة المنورة  ،دراسة نفسية ميدانية ،
رسالة ماجستير  ،غير منشورة  ،مقدمة إلى قسم علم
النفس في كلية التربية بجامعة
أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير ،عام
1418هـ 1419 /هـ 0
عبد الحميد محمد الهاشمي  ،التوجيه و الرشاد
النفسي  ،دار الشروق  ،جدة 1986 ،م 0
عبد الرحمن العيسوي  ،التوجيه التربوي و المهني مع
دراسة ميدانية  ،الطبعة الولى  ،مكتب التربية العربي
لدول الخليج  ،الرياض 1416 ،هـ
عبد الرحمن النحلوي  ،أصول التربية السلمية و
أساليبها  ،الطبعة الولى  ،دار الفكر  ،دمشق 1399 ،هـ
0
عبد الرحمن سليمان الطريري  ،و محمد نور حسن
الصائغ  ،دراسة تقويمية لبرامج التوجيه و الرشاد
الطلبي في المملكة العربية السعودية  ،مقدمة
للجمعية السعودية للعلوم
التربوية و النفسية  ،الرياض 1410 ،هـ 0
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ  ،لمحات عن التعليم
و بداياته في المملكة  ،الطبعة الولى  ،العبيكان
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للطباعة و النشر  ،الرياض 1402 ،هـ 0
 42عبد اللطيف دهيش  ،الكتاتيب في الحجاز خلل نصف
قرن  ،بحث منشور في مجلة كلية التربية بجامعة أم
القرى بمكة المكرمة  ،العدد الثامن  ،محرم 1402 ،هـ 0
 43عبد الله أحمد عبد الله حروبل  ،التوجيه التعليمي و
المهني و الرشاد في المملكة العربية السعودية ،
الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية  ،الكتاب
السنوي الثاني1410،هـ
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 44عبد الله بن محمد الزيد  ،التعليم في المملكة العربية
السعودية  ،الطبعة الولى  ،مطابع
دار المجتمع  ،جدة 1411 ،هـ 1990 /م 0
عبد المنان مل بار  ،و محمد حمزة أمير خان ،
 45الممارسات الواقعية و المثالية لعملية التوجيه و
الرشاد الطلبي كما يدركها الطلب في المرحلة
الثانوية في بعض مدن المملكة العربية السعودية ،
مقدمة لمركز البحوث التربوية و النفسية  ،مكة المكرمة ،
1412هـ 0
46
عبد الوهاب عبد الواسع  ،التعليم في المملكة العربية
السعودية  ،الطبعة الولى ،
دار الكاتب العربي  ،بيروت 1984 ،هـ 0
 47عزت جرادات  ،إعداد المعلمين في مجال الرشاد و
التوجيه المهني  ،رسالة المعلم  ،العدد 1987 ، 28م 0
 48عصام نمر و عزيز سمارة  ،محاضرات في التوجيه و
الرشاد  ،الطبعة الولى  ،دار الفكر  ،عمان 1992 ،م 0
 49علي محمد هشبول الشهري  ،اتجاهات طلب المرحلة
الثانوية نحو دور المرشد الطلبي بمحافظة
الحساء  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمة إلى
كلية التربية بجامعة
الملك فيصل بالحساء  ،عام 1419هـ 1998 /م 0
 50علي سليم العلونة  ،أساليب البحث العلمي  ،دار الفكر
للنشر و التوزيع  ،عمان 1996 ،م 0
 51عمر محمد التومي الشيباني  ،السس التربوية و
النفسية لرعاية الشباب  ،الدار العربية للكتاب  ،بنغازي
 ،ليبيا 1393 ،هـ 0
 52عويد سلطان المشعان  ،التوجيه المهني  ،مكتبة
الفلح  ،الكويت 1413 ،هـ 0
 53فؤاد أبو حطب و آمال صادق  ،علم النفس التربوي ،
الطبعة الثانية  ،مكتبة النجلو المصرية  ،القاهرة 1980 ،م
0
 54فاروق سيد عبد السلم  ،في التوجيه و الرشاد
الطلبي  ،مكتبة الطالب الجامعي ،

140

55

56
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مكة المكرمة 1408 ،هـ 0
لطفي بركات أحمد  ،مشكلت تلميذ المرحلة
الثانوية و حاجاتهم الرشادية في مدينتي أبها و
خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية ،
دراسة نفسية ميدانية ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمة إلى قسم علم
النفس في كلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي
لنيل درجة الماجستير  ،عام 1983م
محمد سعد العصيمي و آخرون  ،دراسة نمط المعيشة
و أثره على بعض الجوانب الصحية
و التربوية و الجتماعية لدى طلب التعليم العام
بمدارس وزارة المعارف ،الرياض141،هـ
محمد سعيد حسن الزهراني  ،الحاجات الرشادية
لطلبة المرحلة الثانوية كما يدركها المدراء و
المعلمون و المرشدون و الطلبة في منطقة
الباحة التعليمية  ،دراسة تربوية و نفسية
ميدانية  ،رسالة ماجستير  ،مقدمة إلى قسم علم النفس
) الرشاد النفسي ( في كلية التربية بجامعة أم القرى
كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير  ،عام 1411هـ /
1412هـ 0
محمد صالح جميل البرقاوي  ،مشكلت طلب
المدارس الثانوية في الردن  ،دراسة
ميدانية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمة إلى كلية
التربية في جامعة اليرموك 1971 ،م 0
محمد عزمي صالح  ،المفهوم السلمي للرشاد
الكاديمي  ،ورقة عمل  ،الندوة الرابعة للرشاد ا
لكاديمي ،جامعة الملك عبد العزيز بجدة 16 – 14 ،
شعبان 1410هـ 0
محمد علي الخولي  ،طلب المرحلة الثانوي و
حاجاتهم إلى الرشاد التربوي  ،دراسة وصفية
ميدانية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمه إلى كلية
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض  ،عام  1981م 0
محمد عطا حسين عقل  ،الرشاد النفسي و التربوي ،
دار الخريجي للنشر و التوزيع  ،الرياض 1417 ،هـ 0
محمد قمشع بن عابد القحطاني  ،إسهام برامج التوجيه
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64

65
66

67

68
69

و الرشاد الطلبي في علج التأخر الدراسي في
مدارس التعليم العام المتوسط و الثانوي من
وجهة نظر المعلمين
و المرشدين  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمه
إلى كلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل
درجة الماجستير  ،عام 1420هـ 2000 /م 0
محمد ماهر محمود عمر  ،حاجات طلب المدارس
الثانوية من الرشاد في دولة
الكويت  ،رسالة ماجستير مقدمه إلى قسم علم النفس
بكلية التربية بجامعة الكويت  ،كمتطلب تكميلي لنيل درجة
الماجستير  ،عام 1983م 0
محمد محروس محمد الشناوي  ،تحليل مهني لعمل
المرشد الطلبي بمدينة الرياض ،
مقدمة للجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية ،
الرياض 1410 ،هـ 0
محمد مصطفى زيدان و نبيل السمالوطي  ،علم النفس
التربوي  ،الطبعة الثانية ،
دار الشروق  ،جدة 1405 ،هـ 0
مساعد سعيد علي مانع الغامدي  ،الخصائص
الرشادية و الستعداد الجتماعي لدى المرشدين
المؤهلين و غير المؤهلين في المرحلة الثانوية ،
دراسة وصفية ميدانية  ،رسالة ماجستير مقدمه إلى قسم
علم النفس بكلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب
تكميلي لنيل درجة الماجستير  ،عام 1413هـ 1993 /م 0
مصطفى عبد الله صالح الحربي  ،دور الدارة
المدرسية في برامج التوجيه و الرشاد الطلبي
في المرحلة المتوسطة للبنين بالمنطقة الغربية )
مكة المكرمة ـ جدة ـ الطائف (  ،دراسة وصفية
ميدانية  ،رسالة ماجستير مقدمه إلى قسم الدارة التربوية
بكلية التربية بجامعة أم القرى كمتطلب تكميلي لنيل درجة
الماجستير  ،عام 1421هـ 2001 /م 0
مكتب التربية العربي لدول الخليج  ،الرشاد التربوي
في جامعات دول الخليج العربية  ،الرياض  ،الطبعة
الثالثة 1411 ،هـ 1990 /م 0
منصور أحمد الدهام َ ،و صالح الطالع  ،التعليم الهلي
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70
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72

73

في المملكة العربية السعودية ماضية و حاضره و
مستقبله  ،تهامة للنشر و التوزيع  ،الرياض 1418 ،هـ
ميسرة طاهر َو فاروق عبد السلم َ ،و يحيى مهني  ،مدخل
إلى الرشاد التربوي و النفسي  ،الطبعة الثانية  ،دار
إيلف هل  ،بريطانيا 1414 ،هـ 0
هارينز غاديه و غونتد شفايتزر  ،الطائف التطور و
البنية و المعمار في مدينة عربية ناهضة  ،ترجمة ،
غازي عبد الرحيم شنبك  ،الطبعة الولى  ،مكتبة الملك عبد
العزيز الوطنية  ،الرياض 1419 ،هـ 1999 /م 0
هالة حسني محمد رجب  ،مدى تقبل طلبة المرحلة
الثانوية في عمان لعملية الرشاد
و دور المرشد فيها  ،دراسة ميدانية  ،رسالة ماجستير
 ،مقدمة لجامعة اليرموك 1977 ،م
يوسف القاضي و آخرون  ،الرشاد النفسي و التوجيه
التربوي  ،الطبعة الولى ،
دار الشروق  ،جدة 1401 ،هـ
*

*
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