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نة من يم عن بعد لدى عيهددفدا الدراسددددددة رل  التعرق عل  واام اسددددددتقدام أدوات التقييم اإلرشددددددادية في التعليم التقليدي والتعل

( من المرشدددات البيبيات بمدينة جد ، واعبعا الدراسددة 601المرشدددات البيبيات بمدينة جد ، واشددتملا عينة الدراسددة عل   

المنهج المقتلط من خيل التصدميم التسسديري المتتابم، وفي المرةلة الول  الكمية من الدراسة عم استقدام أدا  استبا ة الكترو ية 

غلقة ومستوةة( لمعرفة أدوات التقييم اإلرشدددددادية المسدددددتقدمة، أما في المرةلة العا ية النوعية من الدراسدددددة فتم اسدددددتقدام أدا   م

وعوصلا الدراسة رل  عدًدا من النتائج من أبرزها: جاءت أدا  المقابلة وأدا  الميةظة وأدا  دراسة الحالة في  ،مجموعة التركيز

ستقداًما خيل فتر  التعليم التقليدي، فيما جاءت أدا  االستبا ة وأدا  المصادر المجتمعية وأدا  السير الذاعية اائمة الدوات الكعر ا

في اائمة الدوات الكعر اسددددتقداًما خيل فتر  التعليم عن بعد، كما عوصددددلا  تائج المرةلة النوعية رل  وجود عحوالت في دور 

م عن بعد خاصددددددة في بداية الجائحة أدت رل  ععبين دورهن اإلرشددددددادي، كما افتقرت المرشدددددددات البيبيات خيل فتر  التعلي

المرشددددددات البيبيات السدددددتقدام أدوات التقييم اإلرشدددددادية خيل فتر  التعليم عن بعد ومن أهمها المقابلة والميةظة ودراسدددددة 

ضددافة رل  اسددتقدام أدوات أخرى مسددتجد  منها عقديم  الحالة، لتحن محلها أداعي االسددتبا ة االلكترو ية والمصددادر المجتمعية، باإل

الدروس اإلرشددادية وةصددر الغيا  عن ةريقة منصددة مدرسددتي ومراابة الدردشددات والمحاديات الكتابية، باإلضددافة رل  وجود 

ة ورامنتها، ياعجاهات ريجابية وسدلبية  حو عقديم اإلرشداد عن بعد لدى المرشدات البيبيات، وةاجتهن رل  عقسيا العباء الورا

 .ودعم دورهن بوجود االختصاصي النسسي والمساعد اإلداري، باإلضافة رل  عبوير وعحديث البرامج اإلرشادية

 أدوات التقييم اإلرشادية، المرشدات البيبيات، التعليم التقليدي، التعليم عن بعد، اإلرشاد عن بعد. الكلمات المفتاحية:

mailto:dmoghrmalshehri@stu.kau.edu.sa
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The Real Use of Counseling Assessment Tools in Traditional and Distance Education 

among a Sample of Female Student Counselors in Jeddah 

Abstract: 

The study aimed to identify the real use of counseling assessment tools in traditional and distance 

education among a sample of student counselors in Jeddah. The study sample included (106) 

student counselors in Jeddah. In the quantitative study, an electronic questionnaire tool (closed 

and open) was used to find out the indicative evaluation tools used. In the second qualitative phase 

of the study, the focus group tool was used. The study reached a number of results, most notably: 

the interview tool, the observation tool, and the case study tool came in a list The most used tools 

during the period of traditional education, while the questionnaire tool, the community resource 

tool, and the CV tool came in the list of the most used tools during the distance education period. 

The results of the qualitative stage also revealed that there were shifts in the role of student 

counselors during the distance education period, especially at the beginning of the pandemic. led 

to the disruption of their counseling role, and the student counselors lacked the use of counseling 

evaluation tools during the education period The most important of which is the interview, 

observation and case study, to be replaced by the electronic questionnaire tools and community 

resources, in addition to the use of other emerging tools, including providing counseling lessons 

and counting absences through the Madrasati platform and monitoring chats and written 

conversations, in addition to the presence of positive and negative trends towards providing remote 

counseling. Student counselors, and their need to reduce paper burdens and digitize them, support 

their role with the presence of a psychologist and administrative assistant, in addition to developing 

and updating counseling programs. 

Keywords: Counseling assessment tools, Student Counselors, Traditional education, Distance 

education, Distance counselling. 
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 مقدمة الدراسة. 1

-يبيالبكما هو الحال مم المرشد  –يعتبر التقييم أسداًسا مهنيًا في التوجيه واإلرشاد، سواء كا  ذلك ممارًسا في مدرسة 

عياد  خاصة أو أي مكا  آخر يتبلب الرعاية الصحية، ويتضمن التقييم جمم البيا ات والمعلومات لمساعد  المسترشدين عل   أو

 .(Balkin & Juhnke, 2018)حسن فيما يقص صحتهم النسسية رةراز التقدم والت

ويمكن للمرشدد من خيل عملية التقييم عكوين صور  معلوماعية كافية ةول الجوا ب الهامة والمقتلسة للبالب والتي عسهم 

راةة لمنبقة الما  والرسدهاًما كبيًرا وفعاالً في عحديد البري  الذي سدتسدير عليه العملية اإلرشدادية، مما يضمن وصول البالب 

( بأ  للتقييم في اإلرشدددداد  وعين هما 6061(. كما أوضددددو أبو عيبة والحموري  (Leppma & Jones, 2013في مشددددكلته 

التقييم القيداسددددددي والذي يشددددددتمن عل  أدوات عقييمية متعدد  ععتمد عل  المعلومات الكمية معن: االختبارات والمقايي  بأ واعها، 

اسددددددي والدذي يشددددددتمدن عل  أدوات عقييميدة متعدد  ععتمد عل  المعلومات النوعية معن: المقابيت والميةظات والتقييم غير القيد

 والسير الذاعية.

( بالتبادل مم مصددبلحات أخرى معن Assessmentوكما ييةظ في الد  اإلرشدادي عاد  ما يسددتقدم مصدبلو التقييم  

 أ  هنالك فرواًا دايقة عميز بين هذ  المصددددددبلحات. فعل  غرار مصددددددبلو (، رالAppraisal( والتقدير  Evaluationالتقويم  

التقييم، يسددددتقدم كيً من التقويم والتقدير ةراًا مقتلسة لجمم البيا ات، رال أ  االختيق بينهم يكمن في كيسية اسددددتقدام المعلومات 

 المسدددترشددددين وبالتالي هو يعتبر رجراء ررشددداديالتي عم جمعها، فالتقييم يهتم عاد  بجمم وعويي  ووصدددا المعلومات القاصدددة ب

موضدددددوعي رل  ةد كبير، عل  عك  التقويم والتقدير والتي عهدق عاد  رل  رصددددددار أةكام بناًء عل  الدلة الموجود ، لذا فهي 

 .Watson & Flamez (2014)رجراءات ررشادية أكعر ذاعية في ةبيعتها 

البيبي في ةدداجددة رل  أ  يكو  أكعر مهددار  في جمم المعلومددات  عل  أ  المرشدددددددد Rethfeldt (2011) وأكددد     

السددداسدددية من كن ةالب، لما لهذ  المعلومات من عأيير كبير عل  اعقاذ الكعير من القرارات في عملية اإلرشددداد خاصدددة في  ن 

د بأسدداليب المسددترشدددين وأال يتقيالسروق السردية بين البلبة. كما يجب أ  يتميز المرشددد البيبي بالمرو ة في التعامن مم ةاالت 

محدد  في فهم مبالبهم وةاجاعهم اإلرشدددادية، ةيث ورد ذلك في الميعاق الخياي للتوجيه واإلرشددداد والذي أعدعه وزار  التعليم 

 (.6991وأعاد ةباعته  الحميد ، 

ا ويعددد  رق التعليم عن بعددد أةددد الموااا الهددامددة التي عحتدداك للمرو ددة الكدداملددة من ابددن أةر اق العمليددة التعليميددة جميعددً

لجأت العديد من البلدا  ومنها المملكة العربية السعودية رل  التعليم  -خيل جائحة كورو ا-وأةدهم المرشد البيبي. فسيما مض  

ة، يعن بعد كوسددددديلة للحد من الواا الضدددددائم  تيجة إلغيق المدارس ةول العالم، وذلك باسدددددتقدام اإل تر ا في العملية التعليم

 & Azzi- huckرضددددددافدة ال  اسددددددتقددام الهواعا المحمولدة أو البدث التليسزيو ي ورعاةة المواد التعليمية في محتوى رامي  

Shmis, 2020.) 

) United Nations( عن منظمة المم المتحد  للتربية والتعليم والعقافة 6060وادد أفداد التقرير الصددددددادر في مدارس  

[UNESCO] Cultural Organization Educational, Scientific and ،  مليو  ةالب وةالبة  690با قباع ما يقار
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في العالم عن المدرسددددددة بسددددددبب فايروس كورو ا المسددددددتجد، وهو ما دفم  حو البحث عن ةلول بديلة للقروك من هذ  الزمة 

 (.6066ورصيح العملية التعليمية  أةمد، 

( ممعلة بإدار  التوجيه واإلرشدددددداد في عوعية المجتمم 6060زار  التعليم  واد  جحا السرق االفتراضددددددية التي أةلقتها و

مجاالت اإلرشدددداد النسسددددي  المدرسددددي خيل جائحة كورو ا، وعقديم الحلول المبكر  للتعامن معها، من خيل متقصددددصددددين في

درات التي سدداهما في رفم ألا خدمة اسددتشددارية باإلضددافة عل  عدد من المبا ٥٨واالجتماعي والتربوي، ةيث ادموا أكعر من 

 .جود  عملية اإلرشاد خيل الجائحة

مم رئيسددددة اسددددم مشددددرفات التوجيه واإلرشدددداد في ردار  التوجيه  -من ابن الباةعة-وفي دراسددددة اسددددتبيعية عم رجرائها 

وكيا  واإلرشدددداد بشدددددمال جد ، ةيث كا  الغرت منها اسددددتبيع آلية عمن اإلرشددددداد البيبي في  ن  روق التعليم عن بعد،

اسدددتقدما المرشددددات البيبيات أدوات التقييم اإلرشدددادية، وما هي الصدددعوبات التي واجهتهن أيناء جمم المعلومات خيل هذ  

 الستر  فجاءت المعلومات كالتالي:

ي، دأوالً: اعضو أ  استقدام أدوات التقييم اإلرشادية أصبو مقتلسًا بشكن واضو وملموس عما كا ا عليه في التعليم التقلي

ةيث اعتبرت أداعي االستبا ة والدروس اإلرشادية، هي الكعر استقداًما في فتر  التعليم عن بعد عن غيرها من الدوات كأدوات 

 والتي يتم استقدامها بشكن استعنائي مم بعض الحاالت.-المقابلة والميةظة ودراسة الحالة 

بإجراءات أخرى، كرصدد المرشد  لحاالت الغيا  المتكرر عن كما اعضدو أ ه عم اسدتبدال بعض أدوات التقييم اإلرشدادية 

منصددددددة مدرسددددددتي، والتواصددددددن مم أولياء المور عن ةري  التببيقات اإللكترو ية المتاةة، باإلضددددددافة رل  مراابة المحاديات 

بية من مرشد  البيوالدردشدات الكتابية في السصول االفتراضية، ةيث اعتبرت هذ  اإلجراءات بمعابة أدوات جديد  استباعا ال

 خيلها االستساد  في عملية جمم المعلومات عن البالبات.

عم اإلشددددار  رل  أ  هنالك مجموعة من الصددددعوبات التي واجها المرشدددددات البيبيات خيل فتر  التعليم عن بعد  يا يًا:

رعببة بالقبط العيجية داخن بشدددكن عام وفي الدوات بشدددكن خاه، ومنها صدددعوبة عببي  المرشددددات لل شدددبة التساعلية الم

المجتمم المدرسددي والتي كا  من المتاح عببيقها ةضددوريًا، وععد ذات فائد  كبير  معن العيك اللعب أو المشدداركة االجتماعية أو 

رشددراا البالبة المسددترشددد  بأ شددبة مدرسددية عسدداعد في عحقي  العيك اإلرشددادي. كما عم اإلشدداد  ال  أ  اإلرشدداد عن بعد سدداهم 

وبشددكن ريجابي بتبور وعيك بعض الحاالت، خاصددة ذات المشددكيت االجتماعية، رذ أ  التواصددن اإللكترو ي لهذ  الساة أكسددبها 

 شياًا من العقة والراةة. 

وأشدددارت في ختام ةديعها رل  أ  دراسدددة الموضدددوعات اإلرشدددادية في  ن فتر  التعليم عن بعد سددديسددداهم بتبوير العمن 

ي السنوات المقبلة، خاصة بعد عصريو وزار  التعليم باستمرارية التعليم عن بعد ةت  بعد ا تهاء الجائحة، اإلرشادي بشكن عام ف

 واعتبار  جزًء ال يتجزأ من العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها. 1.1

معلومات التي يحتاجو  رليها لتكوين رؤية شدداملة لمسددترشددديهم التقييم هو العملية التي يقوم من خيلها المرشدددين بجمم ال

 والتحديات التي يواجهو ها، وهي عملية مستمر  ةوال فتر  اإلرشاد خاصة في مراةله المبكر . 
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ومم وجود العدديدد من السددددددالدة التي يحتداك المرشدددددددين رل  رجدابدات لها، فإ ه من المهم معرفة كيسية اسددددددتقدام أدوات 

 (.(Watson & Flamez, 2014تقييم المناسبة بشكن مناسب وفعال ورجراءات ال

بدددأ  التقييم هو أكعر من مجرد رجراء ليختبدددارات  Sheperis, Drummond & Jones (2019)كمدددا أوضددددددو 

والمقايي ، ةيث يشددمن جمم ودمج المعلومات ةول المسددترشددد من ةرق متعدد  ومصددادر متعدد  منها المقابيت واالختبارات 

 ستبا ات ودراسات الحالة.واال

وبالحديث عن فاعلية عملية التقييم اإلرشددددددادي، التستا الباةعة رل  ةال التعليم عن بعد، بعدما أيرت جائحة كورو ا عل  

ال ظمددة التعليميددة في جميم أ حدداء العددالم، وأدى ذلددك رل  البحددث عن بدددائددن للتعليم التقليدددي، فكددا  التعليم عن بعددد هو القيددار 

، والدذي  ن الكعيرو  أ ده سدددددديحرم فادات كعير  من العداملين في مجدال التعليم من عأدية مهامهم المناةة بهم ومن أهمهم الار 

المرشددددددين البيبيين، لكن الواام كا  خيق ذلك، فأيبتا التجربة أهمية دورهم وعأييرهم في ر جاح العملية التعليمية عبر البياة 

لبيبيين لم عقن ايمتها عن مسدددداهمات زميئهم المعلمين، فتعددت أدوارهم ةيث بدأت من االفتراضددددية، فمسدددداهمة المرشدددددين ا

 (. 6066المساعد  في التقبيط الكاديمي رل  عقديم القدمات السيمة النسسية لعناصر العملية التعليمية  العربي، 

ت التقييم اإلرشددادية المقتلسة بشددكن كاق ومن الميةظ ما ععا يه البحوث التربوية من محدودية الدراسددة المقتصددة بأدوا

( 6001ودراسدددددة عبد الرزاق     Peterson, Lomas, Neukrug & Bonner (2014)ومسدددددتقن، وهذا ما أكدعه دراسدددددة

(، رذ أ ه غالبًا ما عتم دراسددددتها كموضددددوعات عضددددمينية داخن المقايي  واالسددددتبا ات المتعلقة بمعواات 6002ودراسددددة الدليم  

(، باإلضددافة رل  عركيز الباةعين 6062(، ودراسددة المبارا  6060بي وعقويم خدماعه كما في دراسددة الزهرا ي  اإلرشدداد البي

عل  بعض الدوات التقييمية دو  غيرها، ولعن من أشهر هذ  الدوات أدا  االختبارات والمقايي  النسسية كما في دراسة شاهين 

 في  روق مغاير  معن  رق التعليم عن بعد.و در  دراستها  Naugle (2009)( ودراسة 6062 

وعليه دعا الحاجة رل  دراسدددة واام اسدددتقدام أدوات التقييم اإلرشدددادية بشدددكن مسدددتقن وذلك خيل فتر  التعليم التقليدي، 

 .باإلضافة رل  دراستها في  رق التعليم عن بعد، لدى عينة من المرشدات البيبيات بمدينة جد 

ييم ما واقع استخدام أدوات التقدراسة المقتلبة ستساهم في اإلجابة عل  السؤال الرئيسي التالي: ويمكن القول بأ  هذ  ال

 اإلرشادية في التعليم التقليدي والتعليم عن بعد لدى عينة من المرشدات الطالبيات بمدينة جدة؟

 ويتسرع من هذا السؤال السالة السرعية التالية:

 عر استقداًما لدى عينة من المرشدات البيبيات بمدينة جد  خيل فتر  التعليم التقليدي؟ما أدوات التقييم اإلرشادية الك -6

 ما أدوات التقييم اإلرشادية الكعر استقداًما لدى عينة من المرشدات البيبيات بمدينة جد  خيل فتر  التعليم عن بعد؟ -6

 يتبع ذلك عدًدا من األسئلة النوعية التالية:

يات التي عواجه المرشدددات البيبيات بمدينة جد  في اسددتقدام أدوات التقييم اإلرشددادية خيل فتر  ما الصددعوبات والتحد -3

 التعليم عن بعد؟
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ما المستجدات التي أفادت المرشدات البيبيات بمدينة جد  بها خيل استقدام أدوات التقييم اإلرشادية خيل فتر  التعليم  -2

 عن بعد؟

 التقييم اإلرشادية من وجهة  ظر المرشدات البيبيات بمدينة جد ؟ ما المقترةات التبويرية لدوات -5

 أهداف الدراسة. 1.1

 عهدق هذ  الدراسة رل  معرفة ما يلي:   

 واام استقدام أدوات التقييم اإلرشادية في التعليم التقليدي والتعليم عن بعد لدى عينة من المرشدات البيبيات بمدينة جد . -6

 ية الكعر استقداًما لدى المرشدات البيبيات بمدينة جد  خيل فتر  التعليم التقليدي.أدوات التقييم اإلرشاد -6

 أدوات التقييم اإلرشادية الكعر استقداًما لدى المرشدات البيبيات بمدينة جد  خيل فتر  التعليم عن بعد. -3

تر  ام أدوات التقييم اإلرشادية خيل فأبرز الصدعوبات والتحديات التي عواجه المرشددات البيبيات بمدينة جد  في استقد -2

 التعليم عن بعد.

أبرز المسددددتجدات التي أفادت المرشدددددات البيبيات بمدينة جد  بها خيل اسددددتقدام أدوات التقييم اإلرشددددادية خيل فتر   -5

 التعليم عن بعد.

 نة جد .المقترةات التبويرية لدوات التقييم اإلرشادية من وجهة  ظر المرشدات البيبيات بمدي -1

 أهمية الدراسة. 1.1

عأعي أهمية هذ  الدراسدددة لكو ها عسدددلط الضدددوء عل  أةد أهم جوا ب العملية اإلرشدددادية والمتمعلة في أدوات التقييم التي 

يجمم من خيل المرشدددددد الكعير عن المسدددددترشدددددد، كما عنبم أهميتها من أهمية الةراق المعنيين بهذا الجا ب، ويمكن علقيص 

 ة من جا بيها النظري والتببيقي كالتالي: أهمية الدراس

 األهمية النظرية. 1.1.1

 عتمعن أهمية البحث النظرية فيما يلي:  

فاة المرشدددين البيبيين ودورهم خيل فتر  التعليم عن بعد، ةيث يقوم دورهم عل  بناء شددقصددية  عسددليط الضددوء عل  -6

 الصحة النسسية وزياد  مستوى عوافقهم مم ذواعهم ومجتمعاعهم.البلبة وعبوير ادراعهم ورمكا ياعهم ومساعدعهم في عحقي  

 عسليط الضوء رل  الدور المهني الهام الذي يقوم به اإلرشاد البيبي من خيل الدوات التقييمية اإلرشادية.  -6

ا ةول أدوات التقييم اإلرشدددادية من خيل د -3 راسدددتها المسددداهمة في ريراء المكتبات العربية عموًما، والسدددعودية خصدددوصدددً

 بشكن مستقن في هذ  الدراسة. 

 زياد  المعرفة العلمية والنظرية في ميدا  التقييم اإلرشادي وميدا  العمن اإلرشادي خيل فتر  التعليم عن بعد. -2

 األهمية التطبيقية. 1.1.1

 وعقسم ةسب الساة المستسيد  كالتالي:    

 للمرشدين الطالبيين:     
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ى الداء المهني لمرشدددي البلبة في مجال التقييم اإلرشددادي أيناء فترعي التعليم عسدداهم  تائج هذ  الدراسددة في رفم مسددتو -

 التقليدي والتعليم عن بعد.

عوفر  تدائج هدذ  الدراسددددددة مقترةات عبويرية وةديعة لدوات التقييم اإلرشددددددادية يمكن لمرشدددددددي البلبة عببيقها عمليًا  -

 واالستساد  منها في عملية جمم المعلومات. 

ئج هذ  الدراسة في عقديم صور عحسينية لمستوى القدمات اإلرشادية المقدمة للبلبة من جميم المراةن التعليمية عساهم  تا -

  االبتدائية والمتوسبة والعا وية(، وذلك خيل فترعي التعليم التقليدية واالفتراضية.

 للمؤسسات التربوية:

ةرق اسددتقدامها لدى العاملين في هذا المجال، خاصددة في اسددتيضدداح  قاة القو  والضددعا في أدوات التقييم اإلرشددادية و -

  ن  روق التعليم عن بعد.

 اإلشار  ال  مواةن الضعا والقو  في خدمات وبرامج االرشاد خاصة أيناء فتر  التعليم عن بعد.  -

 بية وورش العمنرصد عدًدا من الحاجات التدريبية اليزمة لمرشدي البلبة وعقديمها لهم عن ةري  راامة الدورات التدري -

 خاصة في  ن  روق التعليم عن بعد.

 مصطلحات الدراسة .1.1

 عتضمن الدراسة المصبلحات التالية:    

 أدوات التقييم اإلرشادية: -1

( الدوات بدأ هدا امدا يعسددددددتعدا  بده إل جداز غرت من الغرات.ا، وعرق شددددددحداعدة والنجار 6001لغدة: عرق عمر  

 ( اإلرشاد لغة اأرشد  رل  المر أو عليه أو له.ا6996عرق مسعود  ( التقييم بأ ه اعقدير ايمة الشيء.ا، و6003 

التقييم في اإلرشددددددداد بددأ دده االعمليددة التي يقوم من خيلهددا  Watson & Flamez (2014)وفي االصددددددبيح: عرق 

 المرشدين بجمم المعلومات التي يحتاجو  رليها لتكوين رؤية شاملة لمسترشديهم والمشاكن التي يقدمو ها.ا

عل  أ ها ا أي ةريقة منهجية للحصددددددول عل  معلومات من االختبارات وغيرها المصددددددادر،  Hays (2013)فها وعر

ععستقدم الستقيه استنتاجات ةول خصائص الشقاه أو الشياء أو البرامج.ا كما أشار رل  ذلك كيً من الجمعية المريكية 

، والجمعيدددة المريكيدددة لعلم النس  (American Educational Research Association,[AERA])للبحوث التربويدددة 

(American Psychological Association [APA])والدمدجدلد  الدوةدندي لدلدقديددداس فدي الدتدعليم ، (The National 

(Council on Measurement in Education,[NCME]). 

جراءات التي يسددددددتقدمها التقييم في اإلرشدددددداد بأ ه االسدددددداليب أو اإل Oluwatosin & Popoola (2018) وعرق

المرشددددين وعلماء النس  للحصدددول عل  بيا ات صدددالحة واابلة ليسدددتقدام ةول مقتلا جوا ب السدددلوا البشدددري بما في ذلك 

 رمكا اعه واهتماماعه وادراعه وشواغن  مو .ا 



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

ل التعرق في دراسددتها، والمتواف  مم هدق الدراسددة ةو Oluwatosin & Popoola (2018)وعتبن  الباةعة ععريا 

 .عل  واام أدوات التقييم اإلرشادية ودورها الرئيسي في جمم المعلومات ةول البالبات المسترشدات

بأ ها: السدداليب والوسددائن التي عسددتقدمها المرشدددات البيبيات بمدينة  وتعرف الباحثة أدوات التقييم اإلرشااادية إجراًيًا

 ، مما يسهم في سير العملية اإلرشادية بشكن مناسب وفعال.جد ، في جمم المعلومات ةول البالبات المسترشدات

 التعليم عن بعد: -1

 ( التعليم بأ ه اةرفة المعلم.ا، كما عرق البععد بأ ه ااعساع المدى أو المسافة.ا6996لغة: عرق مسعود  

ساة يد بواا وال ب( التعليم عن بعد بأ ه ا ظام ععليمي جماهيري مستوح للجميم ال يق6002وفي االصبيح: عرق عامر  

من المتعلمين وال يقتصددددددر عل  مسددددددتوى أو  وع من التعليم فهو يناسددددددب ةبيعة وةاجات لمجتمم وأفراد  وةموةاعه وعبوير 

 مهمتهم.ا

( التعليم عن بعدد بدأ ده اعقديم التعليم أو التدريب من خيل الوسددددددائن التعليمية 6069عرق عمير  وعليدا  وةرشددددددو   

الامار الصدددددناعية، والسيديو، والشدددددرةة الصدددددوعية، وبرامج الحاسدددددبات اللية، والنظم والوسدددددائن اإللكترو ية ويشدددددمن ذلك 

 التكنولوجية التعليمية المتعدد ، باإلضافة رل  الوسائن الخرى للتعليم عن بعد.ا

 United Nations) (6060أمدا ععريسده في الددليدن المنشددددددور من ابدن منظمدة المم المتحد  للتربية والتعليم والعقافة  

Educational, Scientific and Cultural Organization,[UNESCO])  فالتعليم عن بعد هو اعملية  قن المعرفة رل ،

المتعلم في موام راامته أو عمله بدالً من ا تقال المتعلم رل  المؤسدسة التعليمية، وهو مبني عل  أساس ريصال المعرفة والمهارات 

المتعلم عبر وسددددائط وأسدددداليب عقنية مقتلسة، ةيث يكو  المتعلم بعيًدا أو منسصدددديً عن المعلم أو القائم عل   والمواد التعليمية رل 

 العملية التعليمية، وعستقدم التكنولوجيا من أجن منء السجو  بين كن من البرفين بما يحاكي االعصال الذي يحدث وجهًا لوجه.ا

 ه: أسددلو  التعليم الذي عتبعه المدارس السددعودية باسددتقدام الوسددائن والدوات بأ وتعرف الباحثة التعليم عن بعد إجراًيًا

 واالعصاالت االلكترو ية لبلبة المدارس خيل فتر  كورو ا.

 حدود الدراسة. 1.1

 عرعكز ةدود الدراسة الحالية بالتالي:

 نة جد .الحدود البشرية: يقتصر البحث في ةدود  البشرية عل  عينة من المرشدات البيبيات بمدي

 الحدود المكا ية: يقتصر البحث في ةدود  المكا ية عل  مدارس التعليم العام بمدينة جد . 

هـددددددد، ويعود السددبب في ذلك رل  مناسددبة هذ   6223الحدود الزما ية: يقتصددر البحث في ةدود  الزما ية عل  العام الدراسددي 

 المد  لمتبلبات الدراسة.
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 اإلطار النظري . 1

 ات التقييم اإلرشاديةالمبحث األول: أدو

التقييم هو عملية الحصدددول عل  معلومات ةول المسدددترشدددد، وفهم ما ععنيه علك المعلومات، فيمكن للمرشددددين من خيل 

التقييم معرفة ةبيعة مشداكن المسدترشد، وةجمها، ومدى عأييرها عل  ةياعه، أو عائلته، أو عيااعه، وةت  خبراعه، ورصد  قاة 

 عداد  للحصول عل  اإلرشاد، وما ر  كا  يمكن عقديم اإلرشاد له. اوعه وضعسه ومدى است

عمدارس عمليدة التقييم في جميم القبداعدات والمجداالت التي من شددددددأ هدا عقديم اإلرشدددددداد، بما في ذلك المدارس وعيادات 

 بب النسسي وبرامجالصدحة العقلية ومراكز اإلرشداد المهني ومراكز عيك ععاةي المقدرات والعيادات القاصدة ومستشسيات ال

 رعاد  التأهين المهني وغيرها.

وعل  الصعيد التعليمي، يلعب المرشدين واالختصاصيين النسسيين في المدارس والجامعات دوًرا مهًما في التقييم، وغالبًا 

رل  مقتلا  التقييم ما يشاركو  في جمم بيا ات التقييم واستقدامها، ومراابة عقدم البي  با تظام، وريصال أهداق و تائج أدوات

 .((Sheperis, Drummond & Jones, 2019الةراق المعنيين في العملية اإلرشادية 

 تاريخ التقييم في اإلرشاد

ممارسدات التقييم ليسددا جديد  بأي ةال عل  العلوم النسسدية واالجتماعية، فسي واا مبكر اسددتقدم الصددينيو  االختبارات 

ءات المسددددددتقدددمددة آ ددذاا هي  سسددددددهددا اإلجراءات المعيدداريددة المعبددا  اليوم، فقددد أكدددت هددذ  العتبددارات مهنيددة، ولم عكن اإلجرا

االختبارات عل  اياس الرماية وادرات السروسددددية والتأليا الشددددعري والكتابة والعناصددددر العسددددكرية والمد ية والزراعة، وفي 

( السددددد  ليختبارات Galton  1822-1911( وDarwin  1809-1882القر  التاسدددددم عشدددددر وضدددددم علماء الةياء معن 

 الحديعة.

( أول مقتبر  سسدددددي في ألما يا والذي اهتم فيه بدراسدددددة العمليات العقلية، مما دع  Wundt  1920-1832ةت  أ شدددددأ 

Cattell  1944-1860  بعد ذلك رل  صدددياغة مصددبلو االختبار العقلي، لينشددد )Binet  1857-1911 فيما بعد أول اختبار )

، ولسدوء الحظ أدت شعبية اختبار الذكاء بعد اعتماد  كاختبار دولي وعرجمته رل  عدًدا من اللغات رل  رساء  1905ذكاء في عام 

 استقدامه في الحكم عل  الشقاه.

رال أ  هذ  الشدعبية أفادت وبشددكن ريجابي في بناء واسددتقدام أدوات أخرى لتقييم الشددقصددية أكعر جود  وكساء ، ولعن أةد 

 Minnesota)وأكعرهدددا يور  في علم النس  والقيددداس والتقييم هو مقيددداس مينيسددددددوعدددا متعددددد الوجددده  أهم هدددذ  المقدددايي 

Multiphasic Personality Inventory, [MMPI]) ،ليلح  بدده العددديددد من االختبددارات والمقددايي  التقييميددة المنوعددة ،

 اء والمعلمين.باإلضافة رل  أدوات التقييم الخرى، والتي عركز عل  الميةظات من الب

وةت  الواا الحاضددددددر، و تيجة لكن هذ  التبورات المتتالية، فإ  الدوات التقييمية التي عم عبويرها وعوةيدها والتحق  

من صدددددحتها في العما ينيات اد ال عكو  ذات صدددددلة بمعايير التقييم اليوم، وعظن كيسية ر شددددداء وعببي  الدوات التقييمية في مهنة 

 .(Balkin & Juhnke, 2018)ة اإلرشاد اضية اائم
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 تعريف التقييم في اإلرشاد

، (American Educational Research Association,[AERA])عرفددا الجمعيددة المريكيددة للبحوث التربويددة 

، والمجل  الوةني للقيددداس في (American Psychological Association [APA])والجمعيدددة المريكيدددة لعلم النس  

التقييم عل  أ دده ارجراء  (The National (Council on Measurement in Education,[NCME]), 2014) التعليم

منهجي لجمم المعلومات يتم اسدتقدامه السدتقيه اسدتنتاجات أو ارارات ةول خصائص السردا، وهذا ما أكدت عليه ععريسات 

Hays (2013) و Oluwatosin & Popoola (2018) ةريقة منهجية عسددددداعد في جمم البيا ات باعتبار التقييم اإلرشدددددادي

 والمعلومات ةول المسترشد بواسبة عدًدا من الدوات والساليب المتعدد .

اشددتمال التقييم لمجموعة واسددعة من ةرق جمم  Sheperis, Drummond & Jones (2019)وفي ضددوء ذلك، ذكر 

ةول المسدترشد، باعتبار التقييم هو أكعر من مجرد رجراء البيا ات من مصدادر متعدد  لتقديم معلومات ذات صدلة دايقة ومويواة 

اختبدارات، ةيدث يتضددددددمن جمم ودمج المعلومدات ةول السرد من ةرق متعددد ، عل  سددددددبيدن المعدال  المقدابيت والميةظددات 

من  لبيا اتواالختبارات(، ومصددادر متعدد  معن  العمين وأفراد السددر  والمعلمين والةباء والصدددااء(، ةيث يسدداعد عويي  ا

ةرق ومصددادر التقييم المتعدد  عل  عكوين فهم شددامن وداي  للمسددترشددد ومقاوفه الحالية، كما أ  التقييم عملية مسددتمر  اد عبدأ 

 ةت  ابن أول عواصن فعلي، وعستمر ةوال المسار اإلرشادي.

 أهداف التقييم في اإلرشاد

قيقه، باعتبار  من الموضدددوعات الهامة في المجال اإلرشدددادي، ( ما يهدق التقييم رل  عح6009عناول أبو أسدددعد والغرير  

ةيث عتلقص أهمية التقييم في اإلرشددداد باعتبار  وسددديلة للحصددددول عل  بيا ات واضدددحة عتعل  بمشددددكلة المسدددترشددددد و روفها 

بلي بحالة نبؤ المسددتقالمحيبة خاصدة في بداية العملية اإلرشددادية، مما يمكن المرشددد من رصدد المتغيرات المتعلقة بالمشددكلة، والت

المسددترشددد، باإلضددافة رل  ععليم وعحسيز ورشددراا المسددترشددد في عملية اإلرشدداد مما يسددهم في ةن مشددكيعه والتقلص منها، كما 

يسددداعد التقييم في عملية التقبيط اإلرشدددادي القاصدددة بالمسدددترشدددد في ضدددوء ما عم جمعه من معلومات كنوع من أ واع التغذية 

 في التقلص من المشكلة فيما بعد.   الراجعة التي عساعد

( أ  التقييم يقدم عملية التشدقيص ويسداعد في رةراز مدى عقدم المسترشد، وهو مسيد لتحسين Hays, 2013واد اعتبر  

وععزيز وعيه ومعرفته ومهاراعه. وبغض النظر عن الهداق التي يسدددتشدددهد بها المرشدددد عل  أ ها سدددبب للتقييم، يجب عليه أال 

ية  قن هذ  الهداق رل  المسدترشد ةوال عملية التقييم، مما يعني اعتبار التقييم جزًء من عملية التعلم للمسترشد ولي  ينسد  أهم

 شياًا يتم عناوله في جلسات اإلرشاد وةسب. 

 أنواع التقييم في اإلرشاد

 Standardizedقييم القياسي  ( رل  اسمين هما الت6061ينقسم التقييم في اإلرشاد ةسب ما ذكر  أبو عيبة والحموري  

Assessment  والتقييم غير القياسي )Nonstandardized Assessment.) 
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( بددأ دده: اعمليددة منهجيددة يتم فيهددا رعبدداع مجموعددة معينددة من Standardized Assessmentويعّرق التقييم القيدداسددددددي  

ن عل  أدوات عقييمية متعدد  ععتمد عل  القواعد والقبوة اإلرشددددددادية ذات الصددددددلة بتببي  ووضددددددم الدرجاتا. ةيث يشددددددتم

 المعلومات الكمية معن: االختبارات والمقايي  بأ واعها.

( فيعّرق بددأ دده: اعمليددة جمم المعلومددات دو  التقيددد Nonstandardized Assessmentأمددا التقييم غير القيدداسددددددي  

 مبًا معينًا فإ  اال حرافات في عببيقاعها عحدث بمجموعة صدارمة من القواعد أو القبوة اإلرشادية، ةت  ور  اعبعا صيغة أو 

بسدددبب التساعيت الشدددقصدددية وعوضددديو الحاجات الشدددقصدددية للمسدددترشددددا. وهو يشدددتمن عل  أدوات عقييمية متعدد  ععتمد عل  

 المعلومات النوعية معن: المقابيت والميةظات والسير الذاعية.

لقياسدددي عؤدي رل   تائج أان مويواية مقار ة بأدوات التقييم القياسدددي، ومن الجدير بالذكر أ  اسدددتقدام أدوات التقييم غير ا

ومم ذلك فهي اد عكشدا للمرشددين الكعير من المعلومات المتعلقة بالجوا ب النسسدية أو السدلوكية أو الكاديمية للمسدترشد، والتي 

 اد ال عغبيها التقييمات القياسية.

 أدوات التقييم اإلرشادية

ات التقييم القياسدية وغير القياسدية الكعر شيوًعا والتي يمكن للمرشد البيبي استقدامها بغرت جمم هنالك جملة من أدو

المعلومات عن البالب المسدددترشدددد، ومن أهمها وأكعرها اسدددتقداًما في الدبيات: المقابلة، الميةظة، االسدددتبا ة، دراسدددة الحالة، 

عية، السجيت التراكمية، المصادر المجتمعية وعقرير التقييم، وفيما يلي عرًضا مؤعمر الحالة، االختبارات والمقايي ، السير  الذا

 موجًزا عن كن أدا  من هذ  الدوات:

  المقابلةInterview)) 

أدا  هامة للحصدددول عل  المعلومات من خيل (، بأ ها ا6009يمكن ععريا المقابلة ةسدددب ما ذكر  أبو أسدددعد والغرير  

اة ديناميكية وعبادل لسظي بين شددقصددين أو أكعر، يتم من خيلها بناء عياة ريجابية بهدق السحص مصددادرها البشددرية، وهي عي

 والتصنيا وعحديد المشكلة والحصول عل  مؤشرات أو دالالت للسلوا المشكنا.

 وعوفر للمرشدددد ( بأ  المقابلة من أهم أدوات التقييم اإلرشدددادية، ةيث أ ها عوفر عمقًا في اإلجابات،6065كما أفاد ملحم  

 صيةية عوضيو السالة ورعاد  ةرةها، رال أ   جاةها يعتمد رل  ةد كبير عل  رغبة المسترشد في التعاو  والتجاو . 

ومن مزايا المقابلة عند اسددددتقدامها كأدا  عقييمية بأ ه يمكن من خيلها جمم المعلومات عن المسددددترشددددد ما ذكر  زهرا  

ا  من فائد  كبير  في عوفير معلومات اد ال يمكن عوافرها عن ةري  الدوات الخرى، كما عمنو (، رذ أوضو ما لهذ  الد6005 

المقابلة مساةة جيد  لتكوين جو من اللسة والتجاو  والعقة بين البرفين، باإلضافة رل  عنمية المسؤولية الشقصية للمسترشد في 

  .عملية اإلرشاد

( رذ يمكن علقيصددها في ا قسات معاملي الصدددق والعبات، باإلضددافة رل  6009  أما عيو  المقابلة ما ذكر  أبو زعيزع

   .ذاعية المرشد في عسسير  تائج المقابلة، وعدم جدواها مم الةسال وصغار السن لسبا  لغوية وععبيرية
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  المالحظةObservation)) 

للمسترشد في اباع محدد من اباعات ميةظة الوضم الحالي (، بأ ها ا6005ععرق الميةظة ةسب ما ذكر  زهرا   

 .سلوكه وعسجين لمواا من موااا سلوكها

في دلين التوجيه واإلرشدداد المصدددمم من ابلها، بأ   Lovely Professional University (2012)كما ذكرت جامعة 

ا مصددددداًغا، ةيث يتم الميةظة ععتبر من الدوات التقييمية الكعر اسدددددتقداًما في مجال علم النس ، خاصدددددة عندما عقدم غ رضدددددً

عقبيبها وعسددجيلها بشددكن منهجي، كما أ ها عقضددم لسحوصددات وضددوابط عل  صددحتها ومويوايتها، وهي ععتبر عملية يتم فيها 

 عسجين أ ماة سلوا الشقاه والشياء والةداث دو  استجوابهم أو التواصن معهم.

يلها جمم المعلومات عن المسددددددترشددددددد ما ذكر  زهرا  ومن مزايا الميةظة عند اسددددددتقدامها كأدا  عقييمية يمكن من خ

(، رذ ععتبر الميةظدة أدا  يمكن من خيلهدا الحصددددددول عل  معلومات اد ال يمكن عوافرها عن ةري  الدوات الخرى، 6005 

اإلجراء (، بأ  الميةظة سدددهلة 6009كما أ ها عتيو دراسدددة السدددلوا بشدددكله السعلي والوااعي. كما أوضدددو أبو أسدددعد والغرير  

 والتببي  عل  عدد الين من المسحوصين، كما ال ععتمد كعيًرا عل  االستنتاجات.

( ةول عدخن الذاعية من ابن المرشد، ورفض 6005أما عيو  الميةظة عند استقدامها كأدا  عقييمية ما ذكر  زهرا    

عدم رخبار المسددترشددد بأ ه عحا الميةظة مم البعض  كالبلبة المراهقين( من أ  يكو وا محط ميةظة، باإلضددافة رل  ععارت 

( أ  6009كما أضاق أبو أسعد والغرير   .أخيايات اإلرشداد التي عؤكد عل  ضدرور  ععريا المسدترشدد بالميةظة واسدتاذا ه

 ةظة. أدا  الميةظة عستغرق واا وجهد أيناء عببيقها، باإلضافة رل  رمكا ية عغيير المسترشد لسلوكه رذا شعر بإجراء المي

  االستبانةQuestionnaire)) 

ععتبر االسددتبا ة أدا  ايمكن من خيلها الحصددول عل  المعلومات وذلك عن ةري  عوجيه عدد كبير من السددالة السددتنتاك 

 (.6063اعجاهات السرد وميوله وةريقة ةكمه عل  الشياء والمور المسضلة لديه وغير ذلك من معلومات ممايلةا  النوايسة، 

(، رذ ععتبر االسدتبا ة أدا  سريعة للحصول 6009زايا االسدتبا ة عند اسدتقدامها كأدا  عقييمية ما ذكر  أبو زعيزع  ومن م

عل  المعلومات، باإلضافة رل  الة عكاليسها من ةيث الواا والمال، وموضوعيتها رذ عوفر  روق التقنين، فمن السهن فيها عقنين 

 .  اللسا  والسالة وعرعيبها وعسجيلها

عيو  االسدددتبا ة عند اسدددتقدامها كأدا  عقييمية يمكن من خيلها جمم المعلومات عن المسدددترشدددد فتتلقص في كو   أما 

االسددتبا ة أدا  معقد  التركيب وعستقر للمرو ة، مما يعني ااتصددارها عل  المعلومات الموجود  وهذا اد ال يعبي صددور  واضددحة 

 (.6009ات االستبا ات عاد  ما عكو   ااصة وععوزها الداة  أبو زعيزع، عن شقصية البالب، باإلضافة رل  أ  رجاب

  دراسة الحالة(Case Study) 

دراسدددة الحالة هي اةريقة لجمم البيا ات ةيث يتم جمم معلومات وصدددسية متعمقة ةول ةالة معينة وعنظيمها وعسسددديرها 

رية يمكن أ  عؤدي رل  فهم متعم  للمتغيرات والقضايا وعقديمها في شكن سردي، كما عقدم دراسات الحالة وجهات  ظر ورؤى ي

 (.(Marrelli, 2007والمشكيتا 
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( دراسدة الحالة بأ ها أدا  أسداسدية عستقدم لتلقيص وعكامن المعلومات المتاةة ةول المسترشد، 6066واعتبر أبو أسدعد  

ضدددافة لتبوير أسدددلوبه المهني، كما أ ه يمكن من يمكن للمرشدددد من خيلها عحديد معالم القط اإلرشدددادي المسدددتقدم من ابله، باإل

خيلها عحقي  النمو الشددامن للمسددترشدددين، كما أكد عل  شددموليتها وعكاملها وادرعها عل  علقيص كن ما هو متناير من معلومات 

 ةول المسترشد.

ادية شددموالً، وععبي (، رذ ععتبر من أكعر أدوات جمم المعلومات اإلرشدد6063ومن مزايا دراسددة الحالة ما ذكر  صددالو  

صددور  ووصددا شددامن للشددقصددية، كما ععتبر أدا  دايقة مبنية عل  دراسددة وبحث وغير متسددرعة ومسيد  للتنبؤ، باإلضددافة رل  

 دورها في مساعد  المسترشد عل  فهم  سسه بصور  أوضو، ةين يلم  أ  ةالته عدرس دراسة مسصلة. 

باعتبارها أدا  عسددتغرق واا ةوين عل  عك  االسددتبا ة، باإلضددافة (، 6005أما عيو  دراسددة الحالة ما ذكر  زهرا   

 رل  رمكا ية عحولها لحشد معلوماعي ر  لم يتم علقيصها وعنظيمها بمهار . 

واد اعضدددو للباةعة أيناء علقيها التدريب في ردار  التوجيه واإلرشددداد بشدددمال جد  ما لهذ  الدا  من أهمية بالغة في العملية 

 ث ععد من أهم البنود الو يسية التي عقيم عل  أساسها المرشد  البيبية. اإلرشادية، ةي

  االختبارات والمقاييسTest And Measures)) 

اسددددددتقددم مصددددددبلو التقييم عل  عبر التداريب جنبًا رل  جنب مم االختبار، لكن المصددددددبلحين يقتلسا  عماًما. فقد عرق 

Handler and Meyer (1998) ملية دايقة  سدددبيًا ةيث يتم رجراء اختبار للحصدددول عل   تيجة معينة أو االختبار عل  أ ه اع

أكعرا، أما مصبلو التقييم فهو أوسم، ةيث يشير رل  عملية عدمج فيها المعلومات المتعلقة بالمسترشد من ةرق متعدد  ومصادر 

 متعدد .

ينهما ومدى هذ  السروق في السلوا والقدرات ( بأ ه اعقدير ايم الشياء والسروق ب6002أما القياس النسسدي فيعرفه فرك  

 المقتلسة، ةيث ععبينا االختبارات والمقايي  عقديًرا للذكاء أو الذاكر  أو االضبرابات الشقصية أو المهارات الحركيةا.

 قوةيث أ  العابا هو أ  التقييم عنصدددر أسددداسدددي في اإلرشددداد، رال أ  الدبيات البحعية للتقييم عشدددجم عل  اسدددتقدام ةر

ومصادر متعدد  لجمم البيا ات، في ةال أ  المعايير المهنية الحالية في مجال اإلرشاد عركز بشكن أساسي عل  الدوات القياسية 

، مم القلين من االهتمام بأسدددددداليب التقييم النوعي أو البرق والمصددددددادر الخرى -والتي ععدد االختبدارات والمقايي  من أهمها-

 (.Leppma and Jones, 2013المتعدد   

ومن مزايا االختبارات والمقايي  عند اسددتقدامها كأدا  عقييمية يمكن من خيلها جمم المعلومات عن المسددترشددد ما ذكر  

(، رذ ععتبر االختبارات والمقايي  من أسدددرع وأسدددهن الدوات التقييمية وأكعرها موضدددوعية وصدددداًا ويباعًا، كما 6005زهرا   

ى التقدم والتغير في المشددوار اإلرشددادي، ويسددتبيم المرشددد فهم الكعير عن المسددترشددد عن ةري  يمكن اسددتقدامها في اياس مد

 هذ  الدا  ومن خيل مدى راباله عل  رجراء االختبارات أو رفضه لها أو عركه لبعض السقرات. 

ث رعباءها صددددسات ( عن عيو  االختبارات والمقايي  عند اسددددتقدامها كأدا  عقييمية، من ةي6005كما عحدث زهرا   

ميزمة للمسددترشدددين اد عؤير عل  وضددعهم االجتماعي، ومن جهة المرشدددين اد يعتمد عليها البعض اعتماًدا كاميً مما يضددعا 
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دور الدوات التقييميدة الخرى وبدالتالي عسويا الكعير من المعلومات الخرى الهامة والساراة خيل العيك اإلرشددددددادي، كما اد 

 عقنينها شياًا من القصور أو اد يساء عسسير درجاعها. يتقلن ر شاءها و

( أ ه عند اسدتقدام أدا  االختبارات والمقايي  فقد عتأير اسدتجابة المسدترشد عل  بنود 6009وأضداق أبو أسدعد والغرير  

بارات والمقايي  الختاالختبارات والمقايي  وفقًا لحالته الصدحية و روفه البياية، كما اد عتعرت اسدتجابة المسترشد عل  بنود ا

 رل  التقمين.

  السيرة الذاتية(Autobiography) 

ععّرق هذ  الدا  عل  أ ها اعقرير ذاعي يكتبه المسددددترشددددد عن ذاعه بقلمه، وهي عتناول الجا ب الشددددعوري لمعظم ةياعه، 

وآماله وخببه معن: ةاضددددر  وماضدددديه، وعاريقه الشددددقصددددي والسددددري والتربوي والجنسددددي، وأةدايه وخبراعه، ومبامحه 

 (.6005المستقبلية وفلسسة ةياعه، ومشكيعه ورةباةاعه وصراعاعه ومستويات عوافقه، وعيااعه االجتماعيةا  زهرا ، 

يم أ  اسدتقدام معن هذ  الدا  في عملية التقييم يسدهن فهم المرشدد لنقاة القو  والضدعا والتسرد لدى المسدترشد، وبالتالي 

لحقائ  المقسية ةول شدقصدية المسدترشدد والتي اد ال عظهر عل  السبو بأي ةريقة أخرى يتم من يمكن الكشدا عن العديد من ا

 .(Gibson and Mitchell, 1990)خيلها جمم بيا ات التقييم 

وعتميز السير  الذاعية عند استقدامها كأدا  عقييمية بأ ها عمكن المسترشد من عقديم المعلومات الولية التي يحتاجها المرشد 

نه من خيل السدددددير الذاعية، واعتبارها بمعابة مقدمة للمقابلة اإلرشدددددادية، كما أ  السدددددير الذاعية عوفر للمرشددددددين رؤى ةقيقية م

لشددقصدديات المسددترشدددين، ويمكن أ  عكو  هذ  المعلومات ةقيقية وبالتالي االعتماد عليها، وهي أدا  واسددعة النباق، رذ عغبي 

د ال عسدتبيم الدوات الخرى عغبيتها، وهذا يجعن السدير الذاعية أدا  مسضلة من ابن بعض مسداةة واسدعة من ةيا  المسدترشدد ا

 (.Sedofia, 2014المرشدين لبعض الحاالت في  روق معينة  

أما عيو  السددددير  الذاعية عند اسددددتقدامها كأدا  عقييمية فتتلقص في عدخن الذاعية من ابن المسددددترشددددد، وبالتالي هي أدا  

والعبات، كما أ ها ال عناسددب بعض الحاالت كالةسال أو من يستقرو  للقدر  التعبيرية، باإلضددافة رل  صددعوبة  منقسضددة الصدددق

 (.6005عسسيرها وعحليلها خاصة رذا كا  المسترشد غير منظم وعشوائي في الكتابة  زهرا ، 

ويهه   بعض السبا  التي اد عكو  وراء عشومن الممكن أ  يلجأ المسترشد أيناء كتابته لسيرعه الذاعية ودو  ا تبا  منه رل

للحقائ  ةول  سسده كاسدتقدامه للقيال أو بعض ةين الدفاع النسسدي أو عدم ادرعه عل  عذكر القبرات السابقة، كما أ  هذ  الدا  

 .Sedofia (2014)ال عحظ  كأدا  عقييمية باستقدام ودعم مهني من ابن معظم المرشدين 

  المصادر المجتمعيةCommunity Resources)) 

امصددادر أو موارد أو مراجم اجتماعية موجود  في البياة المحلية، بها معلومات عن البالب،  ععّرق هذ  الدا  عل  أ ها

ويمكن االسدتساد  منها في العملية اإلرشدادية. ومن أهم مصادر المجتمم: السر ، الهياات التربوية، العيادات النسسية، المؤسسات 

 (.6005المستشسيات والمحاكم والسلبات التنسيذيةا  زهرا ،  االجتماعية،
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من مزايا المصدددادر المجتمعية عند اسدددتقدامها كأدا  عقييمية يمكن من خيلها جمم المعلومات عن المسدددترشدددد ما ذكر  و

معرية معلومات دايقة و(، رذ عسدداعد عل  ركمال الصددور  المبلوبة للبلبة والمتعلقة ببياتهم االجتماعية، كما عوفر 6005زهرا   

 اد ال يمكن الحصول عليها من خيل الدوات الخرى. 

عيو  المصدادر المجتمعية عند اسدتقدامها كأدا  عقييمية يمكن من خيلها جمم المعلومات عن المسدترشد، فتتلقص  أما 

المعلومات مقتلا عما عهدق رليه  في اعتبدار بعض المعلومدات المتوافر  ادديمدة أو غير دايقدة، أو ادد يكو  الهدق من جمم هذ 

 العملية اإلرشادية. 

 ( الدروس اإلرشاديةGuided Lessons) 

كما عتعدد أدوات التقييم اإلرشدددادية التي يسدددتقدمها المرشددددين البيبيين لجمم المعلومات عن البلبة، مما يدعم عحصدددين 

رشدادية من أهم هذ  الدوات، فهي عسداعد المرشدين في البي  الكاديمي وزياد   موهم النسسدي والعاةسي، وععتبر الدروس اإل

الوصدددول رل   سدددبة أكبر من البلبة في مدارسدددهم، خاصدددة عند عقديم هذ  الدروس ذات البابم الواائي بشدددكن منهجي ومقبط، 

 المتناسبةوعهدق الدروس اإلرشدادية بالدرجة الول  رل  ضدما  ةصدول البلبة عل  المعرفة والمهارات والموااا المرغوبة و

 .(Dack & Merlin-Knoblich, 2019)مم مستوياعهم التنموية 

 التقييم في نظريات اإلرشاد

يمكن للمرشدد اسدتقدام الةر والفكار النظرية كمساعيو يمكن من خيلها فهم المسدترشدد، كما يمكن للمرشد االستساد  من 

االسددددتعارات المقتلسة من النظريات المتنوعة لتوضدددديو المساهيم النظريات اإلرشددددادية في عملية التقييم من خيل االعتماد عل  

وجعلها ذات معن  بينه وبين المسددددترشددددد، وبذلك عصددددبو عملية التقييم عملية بناء متبادل يمكن من خيلها الوصددددول رل  معا ي 

 واضحة عمكن المسترشد من التغلب عل  مشكيعه.

ن رذا  ظر المرشدددددد عن كعب رل  البيا ات المتراكمة أمامه عن كما سدددددتحق  النظريات اإلرشدددددادية أهدافها بشدددددكن أفضددددد

المسترشد بعقن متستو ادر اإلمكا ، ودو  عحيز  ظري أو ةكم مسب  أو اسزات استداللية، ويو ا فيما بعد النظريات اإلرشادية 

 .(Milner & O'Byrne, 2004)لتسسير هذ  البيا ات وعقديم المساعد  

ي اإلرشدددددادي، يمكن رصدددددد عدًدا من الدوات التقييمية اإلرشددددددادية في بعض النظريات، فقد وبالعود  رل  الد  النظر

يسددتقدم المرشددد في النظرية المعرفية السددلوكية االسددتبا ات كأدا  يسددتقصددي من خيلها ادرات ومهارات المسددترشددد للتواف  مم 

(. كما أضاق القسش 6065هارات التي عنقصه  بي ، الضدغط النسسي ومساعدعه بناًء عل  استجابته في االستبا ة في عحسين الم

، خاصة في المراةن Alfred Adler( باعتبار االسدتبا ات أدا  عقييمية وف  المنهج اإلرشدادي السردي لصاةب النظرية 6066 

 اإلرشادية الول  للتعرق عل  المسترشد ووضعه السري.

من أهمية بالغة في  ظرية اإلرشاد المتمركز ةول المسترشد، رذ  ( في كتابه، ما للمقابلة اإلرشدادية6065وأوضدو بي   

أ هدا عمنحده التقددير اإليجدابي والددقء اال سعدالي، والسهم العمي  لنظدامده الدداخلي، ممدا يسدددددداعد في جمم معلومات أكعر مويواية 

 وجود  خيل عملية اإلرشاد.
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ية التحليلية الير الكبير في عحسددين اسددتقدامها كأدا  مؤسدد  النظر Sigmund Freudأما دراسددة الحالة، فقد كا  للعالم 

مهنية يمكن من خيلها جمم المعلومات عن المسددددددترشدددددددين، ةيث أجرى العديد من دراسددددددات الحالة لمراجعيه، محاوالً فهمهم 

 .(Willemsen, Della Rosa & Kegerreis, 2017)ومساعدعهم عن ةري  التحقي  العمي  في ذكريات ماضيهم 

 لمرشد الطالبي في التقييمدور ا

يعتبر التقييم في التعليم بشدكن  عام عملية شاملة وواسعة، عتضمن استقدام مجموعة متنوعة من الدوات منها االختبارات 

 والمقايي  والميةظات والمقابيت ودراسات الحالة. 

ها مرار عل  اختيار المناسددب منها وردارعويسددتقدم المرشدددين البيبيين بالمدارس أدوات التقييم المتعدد ، ويعملو  باسددت

 :  Young & Kaffenberger( 2011وعسجيلها وعسسيرها لغرات متنوعة، ومن ذلك ما ذكرها  

 ردار  وعسسير  تائج االختبارات التحصيلية عل  جميم المستويات. -

 اسهم. استقدام أدوات ورجراءات التقييم لتحديد القيارات المهنية للبي  واهتماماعهم وموا -

 رجراء عقييمات لرصد االةتياجات اليزمة لتحديد بؤر  عركيز برامج اإلرشاد المدرسية. -

 رجراء عقييمات للبرامج اإلرشادية واياس فعالية برامج التدخن.  -

 استقدام المعرفة العملية لتحديد البي  ذوي صعوبات التعلم وكذلك البي  المؤهلين لبرامج الموهوبين والمتسواين. -

تمدداد المعلمو  واإلداريو  وةت  أوليدداء المور عل  مرشددددددددي البلبددة في المدددارس بدداعتبددارهم مورد هددام يزودوهم اع -

 .بمعلومات ةول أدوات التقييم، ويجيبوهم عل  السالة المتعلقة بالقياس

بي رل  اموجه ( عم عغيير مسددددددم  المرشددددددد البي6066وفي ذات السددددددياق، فسي الدلين التنظيمي لمدارس التعليم العام  

ةيبيا باإلضددافة رل  ما ورد في عدد من المهام والمسددؤوليات الو يسية المتعلقة بالدوات التقييمية اإلرشددادية للموجه البيبي 

 ومن أهمها:

ةصددددددر المشددددددكيت البيبيدة بدأ واعهدا ومتابعتها والعمن عل  عصددددددحيحها أو عيجها، باإلضددددددافة لرعاية الموهوبين  -

 والمتسواين.

 ة ةاالت البلبة متكرري الغيا  والتأخير.متابع -

 اكتشاق ميول وادرات البلبة وعنميتها وعوجيهها لما يناسبهم. -

 ععريا البلبة باختبارات اياس وعهياتهم لها. -

 استقدام التكنولوجيا في ررشاد البلبة.  -

 ععزيز الصحة النسسية لدى البلبة بكافة الوسائن والساليب اإلرشادية المتاةة. -

 بأعمال المناوبة واإلشراق اليومي عل  البي  باإلضافة لشغن ةصص اال تظار. القيام -

 عقد جلسات ررشاد فردي وجمعي، مم فتو ملسات دراسة ةالة فردية ر  لزم المر. -

 كتابة التقارير اليزمة. -
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 المبحث الثاني: العملية اإلرشادية خالل فترة التعليم عن بعد

ات االجتمداعيدة عسداعيً وعجداوبًا مم التغيرات االجتماعية الوااعة، مما يعرضددددددها أكعر من ععتبر فادة البلبدة من أكعر الساد

غيرها للمشددددددكيت والعقبات، وهذا يؤكد أهمية عوجيه العناية واالهتمام بجوا بهم المتعدد ، وذلك عن ةري  التوجيه واإلرشدددددداد 

 (.6066ئة  جمعة، البيبي الذي ينصب دور  في مساعدعهم عل  عقبي هذ  الظروق البار

وبالرغم من أ  اإلرشدددداد عن بعد كا  اد  هر في منتصددددا التسددددعينات من القر  العشددددرين، لكنه لم يلق  ابوالً رال في 

السدنوات العشدر الخير  ةيث أصدبو التساعن بسضدن التكنولوجيا أكعر يسدًرا وسدهولة، واد زادت الحاجة رليه في الستر  الماضددية 

تماعي من جائحة كورو ا، والذي جعن العمن اإلرشدادي عن بعد ضرور  ةتمية، ةيث عوجه البلبة خاصدة في  ن القوق االج

 (. 6066والمرشدين البيبيين للتواصن عبر منصات اإل تر ا المتاةة في أي زمن ومن أي مكا  وبأان عكلسة  خليسة، 

عد في التعليم، رل  أ  هذا المجال ال يزال كما يشددير البحث الدبي للدراسددات التي أجريا في مجال خدمة اإلرشدداد عن ب

 (. Wells, 2021ايد البحث رل  ةد كبير  

 أهمية اإلرشاد عن بعد

( والمتمعلة في مرو ة عقديم 6066هناا ميزات عديد  عكسددب اإلرشدداد عن بعد أهمية وفاعلية مؤكد  منها ما ذكر  خليسة  

اجتماع المرشدددد والمسدددترشدددد ةت  في  ن اختيق الزما  والمكا ،  اإلرشددداد خاصدددة خارك أواات الدوام الرسدددمية، ورمكا ية

باإلضددافة رل  سددهولة الحصددول عل  القدمات اإلرشددادية مت  ما عوفرت الدوات اليزمة، مم مراعا  القصددوصددية العالية التي 

ته لها االةتسا  بهوييوفرها اإلرشدداد عن بعد لمسددتقدميه، كما عشددمن القصددوصددية االمجهوليةا والتي يمكن للمسددترشددد من خي

المجهولة وهذا ما ال يمنحه ريا  اإلرشاد التقليدي، مما يزيد من رمكا ية رفصاح المسترشد عن المعلومات الحساسة، باإلضافة رل  

 ا قسات شعور المسترشد عن بعد بالوصمة االجتماعية. 

 تحديات اإلرشاد عن بعد

ًدا من التحديات والمعواات ومن أهمها ريار  مجموعة من القضددددايا يمكن أ  يواجه المسددددتسيدين من اإلرشدددداد عن بعد عد

الخياية ذات المقاةر معن القضايا الجنسية وسراة الهوية، أو يسسو المجال لسوء السهم الحاصن بسبب الشو في التواصن غير 

ائد  ات اإلرشددادية التساعلية ذات الساللسظي، والذي من شددأ ه أ  يشددرح الكعير، كما يحد اإلرشدداد عن بعد من اسددتقدام بعض التقني

والتي عتبلب عواصدن جسددي وةركي ةي ومباشدر، باإلضافة رل  ضعا موارد االعصال، خاصة في المناة  النائية والرياق 

 (.6066 خليسة، 

يه ( أ  القصدوصدية التي يقدمها اإلرشدداد عن بعد ععتبر أةد أهم مميزاعه، وأةد أهم المعخذ عل6069كما أوضدو شدريك  

في  س  الواا، فتبادل المعلومات الشددقصددية والحسدداسددة اد يقضددم للقرصددنة. كما أ  اإلرشدداد عن بعد اد ال يتناسددب مم بعض 

 ,Benight, Ruzek & Waldrepالساات معن ذوي النزعات اال تحارية أو العدوا ية، وذوي المشددددكيت البصددددرية واللغوية 

2008)). 
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اسدددتقدام وسدددائن وأدوات اإل تر ا، بجا ب عد ي المسدددتوى التعليمي للمسدددترشدددد باإلضدددافة رل  عدم يقة المسدددترشدددد في 

 (.6065والمتمعن في صعوبة القراء  والكتابة، أو رخساء المسترشد لمعلومات هامة عقص ذاعه العميقة  العبا ي، 

 دور المرشد الطالبي خالل عملية اإلرشاد عن بعد

ئحة كورو ا، عحتم عل  مرشدي المدارس والبلبة ممارسة العملية اإلرشادية  ظًرا للظروق الصحية العالمية المتعلقة بجا

عبر منصدددات اإل تر ا المتاةة والمنوعة، وعليه يتجل  دور المرشدددد البيبي في عقييمه لببيعة عيااعه اإلرشدددادية ابن عسشدددي 

عة زويد  سسدده بالمعلومات اإلضددافية والحديالوباء وادر  البي  عل  التكيا مم شددكن اإلرشدداد البيبي الجديد، باإلضددافة رل  ع

لتعدين شدددددكن و روق مهنته بما يتواف  مم ةال البلبة و روفهم، كما ال بد أ  ينستو المرشدددددد البيبي عل  التجربة وذلك من 

القهم المتزايد  ةخيل التقييم الذاعي ورصدد  لصدعوباعه وعحدياعه التي يمر بها، مما يؤهله لتقديم اإلسعافات النسسية للبلبة ومعالج

الناعج عن عسشدي الوباء، مم ضدرور  التواصن مم المهنيين واالختصاصيين الخرين بغرت االستساد  من عجاربهم  الصمادي، 

6060.)  

 أدوات التقييم في اإلرشاد عن بعد

مرشددددين اد شدددهدوا مم عل  الرغم من أ  المراابة الحية والتواصدددن المباشدددر عظن جزًء مهًما من عملية التقييم، رال أ  ال

التبور التكنولوجي الضددددددقم ةراًدا أكعر فعداليدة إلدار  التقييم اإلرشددددددادي وجمم البيدا ات عن البلبة، فأصددددددبحا اليوم أجهز  

ا في عملية التقييم في مهنة اإلرشددداد، كما يمكن للمرشددددين رجراء العديد من أدوات التقييم عبر اإل تر ا  الكمبيوعر وااًعا ملموسدددً

Sheperis, Drummond & Jones (2019). 

وفي ضددددوء الظرق الصددددحي العالمي فيما يقص جائحة كورو ا، وعحوين التعليم من شددددكله التقليدي رل  التعليم عن بعد 

 متضددمنًا ذلك العملية اإلرشددادية باعتبارها عنصددر أسدداسددي في المجال التربوي والمدرسددي، أفادت عينة الدراسددة التي أجراها

Tomar & Aliyev (2021)Karaman, Eşici,   بغرت البحث ةول مدى اسددددتعداد المرشدددددين وخدمات اإلرشدددداد لتقديم

المسددداعد  للبلبة خيل فتر  كورو ا، بأ ها اسدددتقدما أداعي االسدددتبا ات والمقابلة  عبر اإل تر ا(، بغرت التواصدددن مم البلبة 

 وجمم المعلومات عنهم.

بأ  عقديم اإلرشدداد عن بعد عضددمن مراابة المرشدددين البيبيين  Hunter (2(021رضددافة عل  الداعين السددابقة أوضددو 

رئيسددة اسددم مشددرفات التوجيه واإلرشدداد في وهذا ما أكدت عليه لحضددور البلبة وةصددر غيابهم، مم عقديم الدروس اإلرشددادية 

 .الدراسة االستبيعية

 ولياء المور والمعلمين، عل  سددبين المعالكما اسددتقدم المرشدددين البيبيين التكنولوجيا لمسدداعدعهم في التواصددن مم أ

عن ةري  اعصدددددداالت البريدد اإللكترو ي، وذلك إلبقاء العائيت والبلبة والزميء عل  اةيع دائم بالةداث القادمة والبرامج 

 ة باستقداموالقبط المدرسدية وغيرها من المور المتعلقة باإلرشداد المدرسي، كما يمكنهم مشاركة مواد ررشادية مدرسية معين

 (.Muic, 2019موام المدرسة أو عن ةري  ر شاء صسحة ويب أو مدو ات خاصة بهم  
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 الدراسات السابقة. 1

 الدراسات التي تناولت أدوات التقييم اإلرشادية .1.1

( والمقامة عل  عينة من 6002فيما يقص البحث ةول أدوات التقييم اإلرشدادية بشدكن مستقن، فقد أفادت دراسة الدليم  

( مرشدًدا بالمملكة العربية السعودية، بأ  المقابلة والسير الذاعية والميةظة والتقارير 616دين البيبيين والبالغ عددهم  المرشد

ودراسددات الحالة هي السدداليب التقويمية الكعر اسددتقداًما، كما هدفا الدراسددة رل  البحث ةول عياة هذ  السدداليب بعدد من 

ة والمرةلة التعليمية ةيث لم يكن لهذين المتغيرين فروق ذات داللة رةصددددددائية لدى العينة، بعك  المتغيرات معن القبر  العملي

 متغير التقصص العلمي والذي كا ا فيه السروق دالة رةصائيًا لصالو المرشدين المتقصصين.

رشددددي ومرشددددات ( مم الدراسدددة السدددابقة، في أ  أسدددلو  المقابلة هو الول لدى م6001واعسقا دراسدددة عبد الرزاق  

اةدى مديريات العراق، يلي ذلك أسددلو  الميةظة ودراسددة الحالة، كما هدفا الدراسددة رل  البحث ةول عياة أسدداليب التقويم 

( مرشددًدا ومرشددد ، معن القبر  العملية والذي لم يكن ذات داللة 50السددابقة بعدد من المتغيرات القاصددة بالعينة والبالغ عددهم  

ينة، بعك  متغير التقصددددص العلمي والذي كا ا فيه السروق دالة رةصددددائيًا لصددددالو المرشدددددين التربويين رةصددددائية لدى الع

 المتقصصين في اإلرشاد وعلم النس  مقار ة بغير المتقصصين في مجال الممارسات اإلرشادية.  

  أ شبة التقييم رل  التعرق عل  Ekstrom, Elmore, Schafer, Trotter & Webster (2004)كما هدفا دراسة 

( مرشددًدا ةيبيًا بالواليات المتحد  المريكية، وأفادت النتائج بأ  مرشدددي المدارس 629والتقويم التي يسددتقدمها العينة البالغة  

من العينة يسددتقدمو  أ شددبة متنوعة من التقييم والتقويم من أهمها رةالة البلبة رل  مقتصددين آخرين إلجراء عقييمات رضددافية، 

ر الدرجات من االختبارات والتقييمات واسددتقدام المعلومات في اإلرشدداد، واالسددتزاد  بالقراء  ةول أهم مصددادر التقييم، وعسسددي

كما كشدددسا الدراسدددة عن وجود فروق ذات داللة رةصدددائية لصدددالو مرشددددي المدارس العا وية رذ كا  لديهم مسدددؤولية أكبر في 

 اختيار أدوات التقييم وردارعها وعسسيرها.

فقد هدفا رل  الكشا عن الدوات التي يستقدمها   Peterson, Lomas, Neukrug & Bonner (2014)ما دراسةأ

( من المرشددددددين من بينهم مرشددددددين مدرسددددديين وآخرين في مجال ررشددددداد الصدددددحة العقلية وغيرهم بالواليات المتحد  961 

  وع المرشددد و وع التقييم، فمعيً يسددتقدم مرشدددي المدارس المريكية، ةيث أفادت النتائج بأ  اسددتقدام التقييمات يتأير ةسددب

التقييمات المهنية والتعليمية، وعقييمات اإل جاز بشددكن متكرر أكعر من مرشدددي مجال الصددحة العقلية الذين يسددتقدمو  بدورهم 

 التقييمات السريرية أكعر مما يسعله مرشدي المدارس والمرشدين الخرين.

رل  التعرق  Neukrug, Peterson, Bonner & Lomas (2013)الباةعين، هدفا دراسة وفي  تيجة مغاير  لنس  

ا من ابن عينة من أعضداء هياة التدري  في برامج الماجستير المتقصصة باإلرشاد بالواليات  عل  أدوات التقييم الكعر عدريسدً

ا النتائج رل  أ  أدوات فاة عقييم الصددحة ( عضددو وعضددو  هياة عدري ، ةيث عوصددل660المتحد  المريكية، والبالغ عددهم  

العقليددة والتقييم اإلسددددددقدداةي والتقييم المهني وغيرهددا عمددا عغبيتهددا لدددى العينددة أكعر من أدوات التقييم التربويددة معددن فاددة التقييم 

 التعليمي والتقييم البياي وعقييم مستويات الذكاء،
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التربويين لديهم خلسيات في ررشداد الصحة العقلية، باإلضافة  واد أعزى الباةعين ذلك رل  كو  عدد كبير من المرشددين 

 رل  الة عركيز الكتب المتعلقة بأدوات التقييم عل  فاات التقييم التربوية بعك  الساات الخرى.

( فقد هدفا رل  عقويم دور مرشددددددد الموهوبين في مجاالت اإلرشدددددداد من ابن البلبة 6062أمدا دراسددددددة أبو المعداةي  

( ةالبًا، 390عل  عيندة من مراكز الموهوبين ومددارس الشددددددراكدة بدالمملكدة العربيدة السددددددعودية، والبالغ عددهم   الموهوبين،

( مرشددًدا، وأفادت  تائج الدراسددة بقلة ممارسددة مرشدددي الموهوبين ل شددبة 63باإلضددافة لعينة من المرشدددين والبالغ عددهم  

مية ررشادية معن مقايي  الميول المهنية ومقايي  القدرات والشقصية، كما اإلرشداد المهني واإل مائي والتي عتضدمن أدوات عقيي

أعر  المرشدددين عن وجود معواات ررشددادية عحول بينهم وبين ررشدداد الموهوبين ومن أهمها  قص مهاراعهم في عببي  أدوات 

 الكشا عن الموهوبين. 

( 660في مدارس التعليم العام، والبالغ عددهم  ( ةاجة المرشدددين البيبيين العاملين 6065وأوضددحا دراسددة الملحم  

مرشددًدا ةيبيًا بالمملكة العربية السددعودية، رل  رعداد اسددتراعيجية عدريبية واضددحة وةويلة المدى، عسدداعد المرشدددين البيبيين 

ة، كما ة واالجتماعيعل  رعقا  أسدداليب وفنيات اإلرشدداد البيبي اليزمة للتعامن مم البلبة الموهوبين وةن مشددكيعهم الدراسددي

أوصدددا الدراسدددة بإ شددداء معاهد فنية متقصدددصدددة عتمعن مهمتها في عدريب المرشددددين البيبيين عل  رعقا  مهارات اإلرشددداد 

 البيبي والنسسي والمهني.  

( في دراستهم ةول 6069وعل  عك  ما أ هرعه الدراستين السابقتين في مجال الموهبة، فقد عوصن المالكي والحنو   

م مشددداركة المرشدددد المدرسدددي في القبة التربوية السردية لبي  ذوي صدددعوبات التعلم بالمرةلة االبتدائية، عل  عينة عبلغ واا

( مرشد  بالمملكة العربية السعودية، رل  أ  بعد المشاركة في رعداد القبة والتشقيص 10( منهم مرشد و 10( شقًصا  660 

الت مشدددداركة المرشددددد المدرسددددي، مما يدعم الدور السدددداسددددي الذي يقوم به المرشددددد والتقييم جاء في المرعبة الول  من مجا

 المدرسي باستقدام أدوات التقييم.

( بغرت عقييم خدمات اإلرشدداد النسسددي المقدمة للةسال المنتسعين من مؤسددسددات 6061وفي دراسددة أجراها عسدداق   

( من االختصدداصدديين 60من المنتسعين من خدمات المؤسددسددات و ( فرًدا 10الرعاية االجتماعية في الرد  عل  عينة اوامها  

االجتماعيين والمرشدددين النسسدديين العاملين معهم، أ هرت النتائج عد ي عقييم المنتسعين من مؤسددسددات الرعاية لقدمات اإلرشدداد 

من المجاالت اد النسسي ضالنسسدي المقدمة، بينما ايّم العاملين من اختصاصيين اجتماعيين ومرشدين  سسيين واام خدمات اإلرش

 الموجود  بمستوى متوسط، ةيث عضمنا المجاالت المقاسة بعد يقتص بقدمات التشقيص والتقييم.

( رل  التعرق عل  مستوى القدمات اإلرشادية لمستشاري 6069وفي  س  السياق، هدفا دراسة أبو فارس وبن ةالب  

( ةددالددب وةددالبددة، وذلددك في ضددددددوء عدددد من 600ر والبددالغ عددددهم  التوجيدده من وجهددة  ظر ةي  المرةلددة العددا ويددة بددالجزائ

المتغيرات، وأفادت النتائج بممارسددددة مسددددتشددددار التوجيه في المدرسددددة لقدمات التقويم بدرجة كبير  والتي عتضددددمن عحلين  تائج 

حعية وغير ذلك راسات البالبلبة وعشجيعهم عند عقدمهم ومشاركته في عحضير اختبارات التقويم التشقيصية باإلضافة إلجراء الد

 من مهام التقييم اإلرشادي.
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والجدير بالذكر أ  أدا  االختبارات والمقايي  النسسددددية ةازت عل  االهتمام الكبر لدى الباةعين، بالرغم من أ ها ليسددددا 

من عكامن ل ه يتضدد سددوى جا ب واةد من جوا ب التقييم، باعتبار أ  التقييم  شدداة أكعر شددموالً من االختبارات والمقايي  وذلك

( بأ  جميم المهارات 6062(. ةيث أفادت  تائج دراسددة شدداهين  Hays, 2013وعسسددير  تائج االختبار وةرق التقييم الخرى  

( مرشدددًدا ومرشدددد ، ةققا 602اإلرشدددادية المقاسدددة لدى عينة من المرشددددين والمرشددددات التربويين بسلسدددبين والبالغ عددهم  

 رات عببي  االختبارات والمقايي  والتي كا  عقدير العينة لها مرعسم.عقديرات متوسبة عدا مها

( والتي هددفدا لقيداس فداعليدة اإلرشدددددداد المدرسددددددي من وجهة  ظر المديرين 6069لتتس  بدذلدك مم دراسددددددة القعددا   

ر فاعلية من البعدين (، لتسيدد النتدائج بأ  بعد المقياس العيجي أكع12والمرشدددددددين التربويين بمددارس الرد  والبدالغ عدددهم  

النمائي والواائي، ةيث يتضددددمن البعد العيجي عدًدا من البنود منها عببي  االختبارات والمقايي  عل  البلبة وعقد الجلسددددات 

اإلرشددادية واسدددتقدام القبط والبرامج اإلرشددادية، باإلضدددافة رل  اسدددتقدام المرشددد السدددتراعيجية اللعب وعمن دراسدددات ةالة 

 لدرجة العالية ومتابعتها بعد اال تهاء من عقديم اإلرشاد لها. للمشكيت ذات ا

( في دراسددددددته ةول المعواات التي عواجه المرشدددددددين البيبيين 6062وعل  العك  من ذلدك فقدد عوصددددددن المبارا  

عودية عربية السبالمدارس العا وية الحكومية والهلية من وجهة  ظر المرشدين البيبيين ووكيء ومديرين المدارس بالمملكة ال

(، رل  أ  المعواات المتعلقة بالوسدددائن والدوات جاءت في الترعيب الرابم من بين المعواات السدددبعة التي 621والبالغ عددهم  

اام بدراسدددتها وهي معواات عتعل  بسدددمات المرشدددد البيبي، ومعواات عتعل  بعدم ايام المرشدددد بدور ، ومعواات عتعل  بمدير 

لمعلمين، باإلضددددافة رل  المعواات المتعلقة بالبلبة أ سسددددهم، ومعواات أولياء المور، كما كشدددددسا النتائج المدرسددددة وأخرى با

بوجود فروق ذات داللة رةصائية لصالو التقصصات العلمية في بعد الدوات مم عدم وجود فروق دالة لنس  البعد فيما يقص 

 سنوات القبر  العملية.

قالة منشددددددور  اسددددددتقدام أدا  االختبارات والمقايي  في التقييم، وأوضددددددو ةاجة في م Naugle (2009)فيمدا  دااش  

المرشدددددددين ل  يكو وا عل  درايدة بدالددور الخياي والقدا و ي الذي يلعبه التقييم في ممارسددددددتهم المهنية، كما أوصدددددد  بمنو 

لدا  ضددمن عملية التقييم اإلرشددادي، المرشدددين الحاصددلين عل  المؤهيت والقبرات والتدريب اليزم ةقهم في اسددتقدام هذ  ا

 خاصة رذا كا وا سيلتزمو  بمسؤولية ععلم القوا ين والمبادئ التوجيهية الخياية المتعلقة باستقدام أدوات التقييم وردارعها. 

( والمكو ة من مديري ومديرات اةدى محافظات الرد ، 6062وفي  س  االعجا ، أفادت عينة دراسددددددة أبو البصددددددن  

( مدير ومدير ، بالتزام المرشدددين التربويين بممارسددات أخيايات المهنة والمتضددمنة لعدد من بنود التقييم 650لغ عددهم  والبا

والتقويم معن ايامهم بعمليات التقويم والتشددددقيص والتدخن اإلرشددددادي في ضددددوء العياة المهنية بينهم وبين البلبة، باإلضددددافة 

تعلقة بالقياس والتقويم مم عوخي الداة والموضددوعية عند عسسددير النتائج، كما أ هم يسددتقدمو  اللتزام المرشدددين بالخيايات الم

 ةراًا متعدد  للتعامن مم مشاكن البلبة المسترشدين.

( فهدفا رل  عقويم العمن اإلرشددادي المدرسددي في ضددوء متغيري البرامج والقدمات المقدمة 6062أما دراسددة الهويش  

( مرشددددًدا 650رشددددادية بالمملكة العربية السددددعودية من وجهة  ظر المرشدددددين البيبيين والبالغ عددهم  والممارسددددة المهنية اإل

 ( مشرفًا ومشرفة، 66ومرشد  ومشرفي التوجيه واإلرشاد والبالغ عددهم  
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 قوم بها المرشدددددينوأفادت  تائج العينة العا ية رل  أ  رةالة البلبة رل  أهن االختصدددداه أةد أهم الممارسددددات اإلرشددددادية التي ي

 البيبيين باإلضافة رل  اةتسا  المرشد البيبي بسجيت وملسات عملية اإلرشاد القاصة بالبلبة.

( مرشددًدا، رل  12( والمقامة عل  عينات مقتلسة من مرشدددي المدارس والبالغ عددهم  6060وهدفا دراسددة الزهرا ي  

لبي  في مدارس المرةلة العا وية بالمملكة العربية السعودية، وأفادت عقويم خدمات التوجيه واإلرشاد من وجهة  ظر مرشدي ا

النتائج بأ  المقابيت هي أسلو  عقييم الحاجات الكعر استقداًما يليها أسلو   تائج  هاية العام للبي  يم أسلو  الحوارات غير 

 لوا وأخيًرا أسلو  االختبارات المقننة.الرسمية مم البي  وجاء في  هاية القائمة أسلو  مقايي  عقييم/ عقدير الس

( بهدق عحقي  الواام الحالي لتسعين أداء المرشددد البيبي لبرامج التوجيه واإلرشدداد 6065وفي دراسددة أجراها العجي   

ة ( مرشددددددًدا ةيبيًا بالمملكة العربية السددددددعودية، جاءت مهمة ادراسددددددة الحاالت البارئ16بالمدارس العا وية عل  عينة بلغا  

اليومية للبي  وعقديم االسدددتشدددار  لهما في المرعبة العامنة، كما جاءت مهمة اعويي  وعدوين المعلومات اليزمة لجميم البي  

في سدددجن المعلومات الشدددامنا في المرعبة العا ية والعشدددرين من بين سدددتة ويييو  مهمة أخرى عقي  مدى عسعين أداء المرشدددد 

 لبرامج التوجيه واإلرشاد.

ا الكعير من الدراسددددات التي أولا اهتماًما بالبحث المنسصددددن ةول أدا  من أدوات التقييم اإلرشددددادية دو  الخرى، وهنا

السدتقدام السدير  الذاعية للعائلة كأدا  عقييمية ررشدادية يمكن من خيلها جمم  McCoy (2004)-Holcombةيث دعا دراسدة 

لهذا النوع من التقييم هو فحص أ ماة السدلوا بين الشقاه باإلضافة رل   المعلومات عن البلبة، ةيث يكو  التركيز الرئيسدي

عل  هذ  المبادر  ضددمن دور  عدريبية مقامة  McCoy-Holcombالقصددائص الخرى في السددر  الصددلية للسرد، ةيث ادم 

دور  ن المسددتقبليين في  هاية ال( متدربًا ومتدربة في اإلرشدداد المدرسددي بأةد الواليات المتحد  المريكية، ليوضددو المرشدددي36 

 موافقتهم عل  استقدامهم لنظرية أ ظمة السر  عند عملهم اإلرشادي مم البلبة مستقبيً.

العود  رل  الذكريات المبكر  كأدا  عقييم في اإلرشدددددداد، باعتبارها منهجية رسددددددقاةيه  Clark (2001)كمدا عناولا مقالة 

يا  الشددقص وفهم عسرد البلبة ورمكا اعهم خيل جلسددات اإلرشدداد، وذلك من للكشددا عن اعجاهات الشددقصددية وخصددائص  مط ة

وكيا اسددتباع  Carlخيل عسسددير الذكريات ودمج النتائج مم البيا ات الخرى ذات الصددلة، واسددتعرضددا المقالة ةالة البالب 

 قاةي في التقييم يعزز ادر  المرشدينالمرشدد البيبي مسداعدعه من خيل هذ  الدا . ويعتبر الباةث بأ  اسدتقدام السلو  اإلس

عل  فهم الناس بشددكن عام، كما يعد التدريب والقبر  عحا اإلشددراق في اسددتقدام الذكريات المبكر  كأدا  عقييمية ررشددادية أمًرا 

 ضروريًا لتحقي  الكساء  في الدا . 

التقييم السددلوكي الو يسي لدى ةول أدا   Villalba, Latus, Hamilton & Kendrick (2005)وفي دراسددة أجراها 

( والمقتصة ببرامج التربية القاصة ةيث يتم من خيلها جمم FBA- Functional Behavioral Assessment المرشددين 

( من المرشددددين البيبيين بمدارس الواليات 562المعلومات من أجن عحديد أسدددبا  وأهداق سدددلوكيات معينة، وضدددما العينة  

ةيدث أفداد معظم العيندة بأ  معرفتهم ورعدادهم لعملية التقييم السددددددلوكي الو يسي والتبوير المهني فيها غير المتحدد  المريكيدة، 

كدافية، كما أبدوا اهتمامهم بمعرفة المزيد عن هذا النوع من التقييم اإلرشددددددادي عل  الرغم من أ  معظمهم ال يقدمو  في فري  

 الدراسة عن وجود فروق دالة رةصائيًا عرعبط بمتغير المرةلة التعليمية. التقييم السلوكي الو يسي في مدرستهم، كما كشسا
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( رل  التعرق عل  أهم فنيات المقابلة االرشددادية التي يمارسددها المرشددد النسسددي 6006فيما هدفا دراسددة ةداد وعبد )  

ةالب وةالبة بالرد ، راجعوا ( 10من وجهة  ظر المسدترشدين في ضوء عدد من المتغيرات، ةيث عكو ا عينة الدراسة من  

المرشددددددين ييث مرات عل  الان خيل العام الدراسدددددي، وأ هرت النتائج اسدددددتقدام المرشددددددين والمرشددددددات لغالبية السنيات 

اإلرشددددادية والموزعة عل  ييية مجاالت، ةيث اةتلا فنيات التساعن المرعبة الول  والتي عشددددمن  التسسددددير، اإليحاء والتغذية 

( ويليها فنيات السعن والتي عشددمن  التسدداؤل والمواجهة( وأخيًرا فنيات رد السعن والمتضددمنة  الصددما، اإلصددغاء، رعاد  الراجعة

 العبارات، عك  المشاعر واإليضاح(. 

( بالبحث ةول مدى رلمام المرشدددد البيبي بأسدددلو  دراسدددة الحالة في مدارس التعليم 6066واهتما دراسدددة الشددداما ي  

( من المرشددددين البيبيين ومشدددرفي التوجيه واإلرشددداد، وعوصدددلا  تائج 632كة العربية السدددعودية من وجهة  ظر  العام بالممل

الدراسددددة رل  وجود فروق ذات داللة رةصددددائية وفقًا لعدد من المتغيرات منها متغير سددددنوات القبر  في المحاور التالية: محور 

ومات ودراسددتها، ومحور عملية التشددقيص، ومحور ر هاء الحالة والدرجة عملية اسددتقبال المسددترشددد، ومحور عملية جمم المعل

 الكلية، كما كا  لمتغير المرةلة التعليمية داللة رةصائية في جميم المحاور السابقة عدا محور جمم المعلومات ودراستها. 

ا الدا  متمعلة في االستبا ة باعتبارهاستسادت الباةعة من الدراسات السابقة لهذا المحور في عصميم أدا  الدراسة الكمية وال

الفضدن لحصدر استقدامات العينة لدوات التقييم اإلرشادية، كما لمسا الباةعة بعد العود  للدراسات السابقة  در  دراسة أدوات 

ي عناول عربيًا ف هي من الدراسات الوائن -عل  ةد علم الباةعة-التقييم اإلرشادية بشكن مستقن وةديث، كما أ  الدراسة الحالية 

 موضوع أدوات التقييم اإلرشادية خيل فتر  التعليم عن بعد.

 الدراسات التي تناولت العملية اإلرشادية خالل فترة التعليم عن بعد . 1.1

( رل  التعرق عل  6066باعتبار اإلرشداد البيبي كعملية أساسية ضمن رةار التعليم عن بعد، فهدفا دراسة المبيري  

يت عينة من البلبة المترددين عل  مركز اإلرشاد النسسي بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية اعجاهات وعسضدي

( ةالبًا وةالبة أفادوا باعجاهاعهم 660 حو اإلرشدداد التقليدي واإلرشدداد عن بعد في ضددوء عدد من المتغيرات، ةيث بلغا العينة  

ك  اإلرشاد التقليدي، واد أعزى الباةث ذلك رل  ما يتمتم به  مط اإلرشاد اإللكترو ي المرعسعة  حو اإلرشاد اإللكترو ي عل  ع

 من خصوصية عالية باإلضافة رل  عقديم البلبة معلومات أكعر عن أ سسهم عساعد في عسعين العملية اإلرشادية.

بعد بجامعة اإلمام محمد  ( في دراسدته رل  البحث عن مدى رضا ةلبة التعليم عن6065ولنس  الغرت، هدق الرشدود  

( ةالب وةالبة، 360بن سددعود اإلسدديمية بالمملكة العربية السددعودية عن اإلرشدداد الكاديمي وسددبن عبوير ، عل  عينة اوامها  

ةيث أفادت العينة برضداها عن اإلرشاد الكاديمي عن بعد بدرجة متوسبة، كما جاء رضاها بدرجة عالية عن القدمات التالية: 

لويائ  للبلبة عبر شددركات النقن، رمكا ية رةيع البلبة عل  السددجيت الكاديمي، والتوجيهات اإلرشددادية عن ةري  عوصددين ا

، كما أبدت العينة رضدداها عن اةدى عشددر  خدمة ررشددادية Twitterرسددائن الجوال، وعن ةري  ةسددا  الجامعة عل  عببي  

 ية بدرجة ضعيسة.أخرى بدرجة متوسبة، فيما جاءت خدمة الدورات التدريب
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( البحث عن االةتياجات التدريبية للمرشددددددين البيبيين في ضدددددوء عحديات الرامنة 6066فيما عناولا دراسدددددة هيلي  

( مرشد ومرشد  في المملكة العربية السعودية، لتكشا الدراسة عن عدًدا من االةتياجات التدريبية السنية معن 93والبالغ عددهم  

ترو ية مم القبراء، وعقديم البرامج اإلرشدددددادية الكترو يًا، وصدددددياغة المشدددددكيت البيبية ببريقة علمية، عبادل النقاشدددددات اإللك

وعحلين المشدددكيت البيبية وف  عغيرات الرامنة وةرق اإلرشددداد السردي عن بعد. فيما جاءت مهار  اإل صدددات الجيد عن بعد، 

اإلرشاد السردي الكترو يًا، ورعقا  استقدام مهارات التواصن اإللكترو ي،  ورجاد  فنيات الحوار السعال رلكترو يًا، وعنظيم جلسات

والتعامن مم عحديات التقنية هي الهم في االةتياجات التدريبية الشدقصية والتنظيمية للمرشدين البيبيين، مم وجود فروق ذات 

 داللة رةصائية في عرعيب االةتياجات بين الذكور واإل اث.

رل  البحث ةول آيار الجائحة عل  العرات  araman, Eşici, Tomar & Aliyev (2021) Kدراسددددة كما هدفا

النسسدية لبي  المدارس العا وية ومدى اسدتعداد المرشددين وخدمات اإلرشاد لتقديم المساعد  في عركيا، ةيث بلغا العينة العا ية 

بيت معهم أشددددددارت النتائج رل  وجود ييية مجاالت ( ةي  من مدارس مقتلسة، وبعد رجراء المقا5( مرشدددددددين ةيبيين و 5 

للقدمة التي يقدمها مرشدددددددي المدارس: خدمات للبالب، ولسددددددرهم ولمعلميهم، وعضددددددمنا القدمات المقدمة للبي  ما يلي: 

ا، أو إل تر اإلرشدداد السردي والجماعي والمهني والواائي واإلرشدداد السردي واالسددتبا ات  عبر اإل تر ا(، والمقابلة رما  عبر ا

 وجهًا لوجه، وعبر الهاعا(، باإلضافة إلرشاد الارا  والمساعد  االجتماعية.

( مرشددد ومرشددد  في الرد  بهدق البحث ةول 200عل  عينة اوامها   halalmeh-AL (2021)وفي دراسددة اام بها 

دت الدراسددة أ  أكعر مهارات اإلرشدداد مهارات اإلرشدداد المدرسددي اليزمة لتسعين التعليم عن بعد في ضددوء جائحة كورو ا، وج

المبلوبة مشدددابهة للتعليم التقليدي، ولكن بسدددبب عحول التعليم من شدددكله التقليدي رل  التعليم عن بعد سددديكو  التركيز الكبر عل  

ياجاعهم المهارات التكنولوجية لدى المرشدددددددين البيبيين، ومن أهم هذ  المهارات مهار  متابعة المرشددددددد لمشدددددداكن البلبة واةت

اإلرشدددددداديدة من خيل المحداديدات اإللكترو يدة الجمداعيدة والسرديدة، فيمدا جداءت المهدار  الادن هي رجراء المرشددددددد للمكدالمات 

 اإللكترو ية مم أولياء المور لمنااشة اضايا البلبة.

د المدرسددي فهدفا للبحث ةول االعجاهات التكنولوجية في اإلرشددا Steele, Nuckols & Stone (2020)دراسددة  أما

( مرشددًدا ومرشددد  من جمعية اإلرشدداد المريكية، أفادت النتائج باسددتقدام مرشدددي المدارس للتكنولوجيا 923عل  عينة اوامها  

في جميم جوا ب بر امج اإلرشدداد الشددامن القاه بهم باسددتعناء مجال خدمات الرد السددريعة، كما أوضددحا الدراسددة عن وجود 

كنولوجيا لتوفير موارد ررشادية مدرسية رضافية وسريعة الرد في معن اإلرشاد السردي والجماعي ةاجة وفرصة ليستساد  من الت

للبي ، كما أكدت الدراسددة عل  ضددرور  التدريب التكنولوجي اإلرشددادي ةت  يتم عقديم القدمات اإلرشددادية عن بعد وبأفضددن 

 مستوى وجود .

رل  البحث ةول عجربة اإلرشدداد المدرسددي االفتراضددي وسددط دراسددة هدفا  Hunter (2021)وفي  س  االعجا ، أجرى 

( مرشددددددين ةيبيين، وبعد رجراء المقابيت معهم أفادت 5جائحة كورو ا في المدارس االبتدائية بجورجيا عل  عينة عتألا من  

عددامددن بدددو  عددامددن النتددائج بددأ  ععلم التكنولوجيددا الجددديددد  والعمددن بموارد وعوجيهددات محدددود ، ومراابددة ةضددددددور البلبددة، والت

 المشاركة، 
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وعدم عقدير المعلمين لهمية الدروس اإلرشدددادية باإلضدددافة لتحمن مسدددؤوليات رضدددافية كا ا من أهم معيقات اإلرشددداد عن بعد، 

وبالمقابن علقصددددا مميزاعه في سددددهولة الواا والجدولة باإلضددددافة للحد من ا تشددددار العدوى عن ةري  التواصددددن التقليدي بين 

 هم. البلبة ومرشدي

 Savitz-Romer, Rowan-Kenyon, Nicola, Carroll & Hecht (2020)وفي دراسدددددة اسدددددتبيعية أجراها 

( مرشدددد ومرشدددد  بهدق التعرق عل  عجربة المرشددددين البيبيين في أمريكا خيل فتر  912والتي عم عببيقها عل  عينة عبلغ  

كن المرشدين البيبيين من اضاء واا كاق  في العمن بصور  مباشر  عملهم أيناء جائحة كورو ا، أفادت النتائج بما يلي: لم يتم

ول وهم أة مم البلبة بقصدددوه اضددداياهم االجتماعية واال سعالية والتقبيط والتبوير المهني لهم، كما أفادوا بأ هم اضدددوا واتًا

ضددددددافة لنقص التوجيه الكافي يقومو  بمهمات لوجسددددددتية وردارية مما أضددددددعا ادرعهم عل  التواصددددددن بساعلية مم البلبة، باإل

والمباشددددددر من ااد  المدارس ومديري التربية في مناةقهم، مم عدم رشددددددراكهم كمرشدددددددين ةيبيين بساعلية في عملية التقبيط 

  المدرسي خيل فتر  الجائحة.

بهدق عوصددديا  Seidel, Mohlman, Basch, Fera, Cosgrove & Ethan (2020)وفي دراسدددة فريد  أجراها 

لذي وصدددلا رليه المواام االلكترو ية لمدارس  يويورا، ةول القدمات والمعلومات اإلرشدددادية المقدمة للبلبة والمتعلقة المدى ا

( مواًعا وجد الباةعين بأ   صدددددا صدددددسحات الويب القاصدددددة بالمدارس التي عم 631بجائحة كورو ا، وبعد عحلين ما مجموعه  

ن بعد، وأ  أان من يلعي المواام كا  لديها عوجيهات للبلبة الذين يعا و  من مسدددحها ادما المعلومات اليزمة ةول اإلرشددداد ع

مشدكيت ةارئة، كما ارعببا زياد  التسدجين بالمواام بمدى عوافر المعلومات ةول اإلرشاد عن بعد، وكا ا المدارس متوسبة 

 ية مقار ة بالمدارس صغير  وكبير  الحجم.الحجم هي الكعر اةتمالية لتوفر هذ  الموارد اإلرشادية عل  موااعها اإللكترو 

فقدد هدفا رل   Savitz-Romer, Rowan-Kenyon, Nicola, Alexander & Carroll (2021)أمدا دراسددددددة 

( مرشددددد ومرشددددد ، ةيث عم  شددددر 6602البحث ةول عجار  مرشدددددي المدراس بأمريكا خيل فتر  الجائحة، عل  عينة بلغا  

(، وأفادت النتائج بنقص الدعم اإلداري للمرشددددين خاصدددة في 22يما عم رجراء المقابيت مم  ( منهم، ف6010االسدددتبا ات عل   

بداية الجائحة، وصدعوبة التواصدن مم البلبة خيل ساعات الدوام الرسمية، مم ععرضهم للقيود الوالدية وا عدام القصوصية في 

باإلضددافة رل  كعر  الواجبات اإلدارية التي ال عتضددمن أي  عقديم الدعم اإلرشددادي، وضددعا التبوير المهني خيل فتر  الجائحة،

 أدوار ررشادية ومن أهمها ةصر الغيا .

( فهدفا رل  سددؤال المرشدددين عن المشددكيت البيبية في  ن الجائحة باإلضددافة رل  ريجابيات 6066أما دراسددة جمعة  

( مرشددد  ومرشددد  في العراق، 611غا العينة ما عدد   وسددلبيات التعليم اإللكترو ي ودور خدمات اإلرشدداد النسسددي خيله، وبل

أفدادوا بمزايدا التعليم اإللكترو ي ومنهدا ةن أزمة كعافة البي  وعوفير الواا وسددددددهولة الوصددددددول للمحتوى التعليمي وعقسيا 

علية، والعزلة االعباء المالية عل  السدددددر، فيما كا ا سدددددلبياعه عتمعن في ضدددددعا البنية التحتية التقنية، وضدددددعا مسدددددتوى التس

 االجتماعية وصعوبة التقييم واالمتحا ات.
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( أفراد من مرشددددددي المدارس 2عل  عينة مكو ة من   Osborn, Peterson & Hale (2014)وفي دراسدددددة اام بها 

االفتراضددددية في فلوريدا عن ةري  المقابيت المنظمة، بغرت فحص عجاربهم وا عكاسدددداعهم ةول عقديم اإلرشدددداد االفتراضددددي 

بي ، وأوضدحا النتائج شدكن االختيق بين اإلرشداد االفتراضي واإلرشاد التقليدي، كما ادما الدراسة عدًدا من التوصيات لل

لتبوير هذا النوع من اإلرشاد معن: عضمين عدريب عملي عكنولوجي للمرشدين، وعصميم المهام اإلرشادية ببابم عكنولوجي معن 

لعب الدوار عبر اإل تر ا باسددتقدام الدردشددة الصددوعية، أو عقديم عروت عقديمية عساعلية ر شدداء روايات رامية، أو رجراء فنية 

 ذات أهداق ررشادية.

( سلط فيها الضوء عل  دراسة اإلرشاد النسسي المدرسي عن بعد في الجزائر خاصة 6066وفي وراة بحعية كتبها خليسة  

عدًدا من التوصديات ومن أهمها: الحره عل  استمرارية اإلرشاد  في  ن عسشدي الوباة والمرات، وخلص في  هاية بحعه رل 

المدرسدي عن بعد، عدريب المتقصدصدين عل  عقديم اإلرشاد عن بعد باةترافية وكساء  عالية وعضمين ذلك في اإلعداد اإلرشادي 

الكترو ية داخلية خاصددة بكن الجامعي، عصددميم المواام المدرسددية اإلرشددادية بسددهولة وجمالية وأخيًرا اسددتحداث  ظام أو شددبكات 

 مدرسة عحتوي عل  مسااات للبوارئ الصحية والزمات العارضة يستقدمها ويستسيد من خدماعها البلبة وأولياء المور. 

اسدتسادت الباةعة من الدراسدات السابقة لهذا المحور في بناء المنهج البحعي المقتلط الذي عقوم عليه هذ  الدراسة، فكما هو 

قدما معظم الدراسدات السابقة المنهج المقتلط وذلك بغرت التوسم في مشكلة البحث، وبهدق التوصن العم  لسهم مذكور اسدت

 & Savitz-Romer, Rowan-Kenyon, Nicola, Alexanderالمشددددددكلة وأبعادها، كما اسددددددتسادت الباةعة من دراسددددددة 

Carroll (2021) ستبا ة ومجموعة التركيز كما هو الحال في هذ  الدراسة.في اختيارها لدوات البحث والمتمعلة في أداعي اال 

 

 المنهج وطرق البحث. 1

 الدراسة االستطالعية. 1.1

 -هـددددددددددد 6/1/6226ااما الباةعة بإجراء دراسدددددة اسدددددتبيعية فردية مسصدددددلة، وذلك في صدددددباح يوم اإلينين المواف  

ستقدام أدواعها خيل فتر  التعليم عن بعد، ةول دور المرشددات البيبيات فيما يقص سدير العملية اإلرشدادية وا 65/3/6066

باإلضددافة للصددعوبات والتحديات والمسددتجدات ذات السائد  التي واجها المرشدددات البيبيات بمدينة جد  أيناء فتر  التعليم عن 

 جد  وذلكبعد، وكا ا هذ  الدراسددة اد أجريا مم رئيسددة اسددم مشددرفات التوجيه واإلرشدداد في ردار  التوجيه واإلرشدداد بشددمال 

 بمكتبها الموجود في اإلدار .

واد سدداعدت هذ  الدراسددة االسددتبيعية بشددكن كبير في بناء السددالة البحعية لهذ  الدراسددة، وعحديد المنهجية المناسددبة 

باإلضددافة رل  عصددميم أدواعها، واد خرجا الباةعة من هذ  الدراسددة االسددتبيعية بعدد من االسددتنتاجات الهامة، منها اختيق 

آلية عنسيذ المرشدد  للمهام المبلو  منها، رذ عحولا البياة الدراسدية من شدكلها التقليدي رل  االفتراضدي، باإلضافة رل  ا قسات 

اسدددتقدام المرشدددددات البيبيات لعدد من أدوات التقييم اإلرشددددادية معن المقابلة ودراسددددة الحالة والميةظة، فيما زاد اسددددتقدام 

ها االلكترو ي، كما أفادت رئيسددددة اسددددم التوجيه واإلرشدددداد في  هاية المقابلة، بوجود جملة من المرشدددددات ليسددددتبا ات بشددددكل

 الصعوبات والمستجدات والمقترةات في أدوات التقييم اإلرشادية  هرت خيل فتر  التعليم عن بعد والتي عستح  الدراسة.
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 منهج الدراسة  .1.1

عسددددددع  رليها، والبيا ات المراد الحصددددددول عليها للتعرق عل  واام ا بياًا من ةبيعة الدراسددددددة الحالية والهداق التي 

اسددددددتقدام أدوات التقييم اإلرشددددددادية في التعليم التقليدي والتعليم عن بعد وعياتها ببعض المتغيرات لدى عينة من المرشدددددددات 

ن المنهج المقتلط  الذي يجمم بيالبيبيات بمدينة جد ، وبناء عل  التسدددداؤالت التي عسددددع  الدراسددددة لتجابة عنها، عم اسددددتقدام 

( في جمم البيدا دات وعحليلها ودمجها، وعل  وجه التحديد التصددددددميم Mixed Methods Researchالمنهج الكمي والنوعي  

 ( لمناسبته لببيعة الدراسة الحالية ولغرت التوسم في مشكلتها.Explanatory Sequential Designالتتابعي التسسيري  

بأ ه االجمم أو  Creswell (2014)( ةسددددب ما ذكر Mixed Methods Researchنهج المقتلط  ويمكن ععريا الم

التكامن بين البحث والبيا ات الكمية والنوعية في دراسددددة بحعية واةد ا، رذ عتضددددمن البيا ات الكمية عاد ً رجابات مغلقة معن علك 

 عكو  مستوةة بدو  رجابات محدد  مسبقًا. الموجود  في االستبا ات، بينما عمين البيا ات النوعية رل  أ 

في أ  جميم السدددداليب بها عحيز و قاة ضددددعا،  Creswell (2014)وعكمن السكر  ةول ايمة البحث المقتلط كما ذكر 

وأ  جمم كن من البيا ات الكمية والنوعية مًعا عحيد  قاة الضددعا في كن شددكن من أشددكال البيا ات. كما أ ه يمكن من خيل هذا 

نهج التقداة كدن من االعجداهدات ووجهدات النظر المتعمقدة بشددددددكدن أكبر ممدا يمكن أ  عقددمه البيا ات الكمية أو النوعية وةدها الم

 Swanson & Holton, 2005.) 

بأ ه االبريقة  Creswell (2014)( فعرفه Explanatory Sequential Designأما التصددددميم التتابعي التسسدددديري  

بحعًا كميًا أوالً، ويحلن النتائج يم يبني عل  النتائج لشددرةها بمزيد من التسصددين مم البحث النوعي، وهي التي يجري فيها الباةث 

ععتبر عسسدددديرية ل   تائج البيا ات الكمية الولية يتم شددددرةها بشددددكن أكبر بالبيا ات النوعية، وععتبر متتابعة ل  المرةلة الكمية 

 الولية عليها المرةلة النوعيةا.

في متابعة النتائج الكمية من التجار   Swanson & Holton (2005)ن اسدددتقدامات هذا التصدددميم وف  ما ذكر وعتمع

أو الدراسددات االسددتقصددائية أو االرعباةية من خيل التحق  من النتائج بمزيد من العم  من خيل البيا ات النوعية معن مجموعة 

(، يوضددددو القبة الزمنية 1-3دية أو الميةظات أو دراسددددات الحالة.  موذك  أو المقابيت السر -كما في هذ  الدراسددددة-التركيز 

 لمنهج التصميم التتابعي التسسيري الذي يجمم بين المرةلتين الول  والعا ية.

 المرةلة الول : المنهج الكمي

ها من خيل ريجاد عن ةري  أدا  االسددددددتبا ة االلكترو ية، وعم عحليل (Quantitative) عم جمم بيا ات البحث الكمية

 .التكرارات والمتوسبات الحسابية واال حرافات المعيارية

 المرةلة العا ية: المنهج النوعي

عن ةري  أدا  مجموعة التركيز، وعم عحليلها من خيل التحلين الموضددددددوعي  (Qualitative)عم جمم البيا ات النوعية 

 Braun & Clarkeعحديد موضدددددوعاعها الرئيسدددددية ور تاك التقرير  والذي يقوم عل  التعرق عل  البيا ات ومن يم عرميزها و

(2006. 
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 لتقوم الباةعة بعد ذلك بالربط بين كن من النتائج الكمية والنتائج النوعية، مما يمنو الدراسة مزيًدا من العم  والتسصين.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والنوعي في جمم البيا ات وعحليلها. ( منهج التصميم التتابعي التسسيري الذي يجمم بين المنهج الكمي6  شكن  

 مجتمع الدراسة . 1.1

هـدددددددد، 6223راسددة من جميم المرشدددات البيبيات باإلدار  العامة للتعليم بمدينة جد  في العام الدراسددي عكو  مجتمم الد

 .( مرشد  ةيبية، وفقًا لتةصائية التي ةصلا عليها الباةعة من ردار  التوجيه واإلرشاد بجد 261والبالغ عددهم  

 عينة الدراسة. 1.1

أكمله؛ فقد عم اختيار عينة ممعلة للمجتمم بالبريقة العشدددوائية، ليصدددبو  ظًرا لتعذر عببي  أدوات الدراسدددة عل  المجتمم ب

( مرشد  ةيبية من العينة  سسها 63( مرشد  ةيبية، عم بعد ذلك مقابلة  601مجموع عينة الدراسدة في المرةلة الول  الكمية  

وضدددو خصدددائص عينة الدراسدددة المشددداركة ( ي6ممن أبدين رغبتهن بالمشددداركة في المرةلة العا ية النوعية للدراسدددة، وجدول  

 .المرةلة التعليمية( -التقصص العلمي -:  سنوات القبر  العمليةبيا ات الوليةوفقًا لل ببيا ات الدراسة الكمية

 (.101( خصاًص عينة الدراسة الكمية )ن=1جدول )

 النسبة التكرار البيانات األولية

سنوات الخبرة 

 العملية

 %62.0 61 سنوات 5-6من 

 %39.1 26 سنوات 60 -1من 

 %69.1 66 سنة 65 -66من 

 %63.1 65 سنة وأكعر 61

 %100 101 المجموع
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 النسبة التكرار البيانات األولية

 التخصص العلمي

 %66.1 62 علم النس 

 %10.2 12 علم االجتماع أو القدمة االجتماعية

 %62.0 61 عقصص آخر

 %100 101 المجموع

 المرحلة الدراسية

 %29.6 56 المرةلة االبتدائية

 %61.9 60 المرةلة المتوسبة

 %69.6 36 المرةلة العا وية

 %6.1 3 مجمم مدرسي

 %100 101 المجموع

 -وللتعرق عل  خصائص عينة الدراسة النوعية، عم ةسا  النسب الماوية وفقًا للمتغيرات التالية:  سنوات القبر  العملية

 (.6ي الجدول  المرةلة التعليمية( كما هو موضو ف -التقصص العلمي

 (.11( خصاًص عينة الدراسة النوعية )ن=1جدول )

 النسبة التكرار البيانات األولية

سنوات الخبرة 

 العملية

 %31.5 5 سنوات 5-6من 

 %65.2 6 سنوات 60 -1من 

 %2.2 6 سنة 65 -66من 

 %31.5 5 سنة وأكعر 61

 %100 11 المجموع

 التخصص العلمي

 %63.6 3 علم النس 

 %16.5 1 علم االجتماع أو القدمة االجتماعية

 %65.2 6 عقصص آخر

 %100 11 المجموع

 المرحلة الدراسية

 %21.6 1 المرةلة االبتدائية

 %63.6 3 المرةلة المتوسبة

 %63.6 3 المرةلة العا وية

 %2.2 6 مجمم مدرسي

 %100 11 المجموع
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 أدوات الدراسة. 1.1

 (Questionnaire) األداة األولى: االستبانة

لغرات عحقي  الهداق الكمية للدراسددة، عم عصددميم اسددتبا ة الكترو ية  مستوةة ومغلقة(، لجمم البيا ات الكمية و شددرها 

هـدددددددد، ةيث اسدددتعا ا الباةعة في صدددياغة أسدددالة االسدددتبا ة وةريقة عببيقها من الدراسدددة  6223خيل السصدددن الدراسدددي العا ي 

ا مم رئيسدددة اسدددم مشدددرفات ردار  التوجيه واإلرشددداد، باإلضدددافة رل  الدراسدددات السدددابقة كدراسدددة االسدددتبيعية التي ااما به

Osborn, Peterson & Hale (2014)ودراسددددددددددددة ،Karaman, Eşici, Tomar, & Aliyev (2021)   

 Rasmitadila, Aliyyah, Rachmadtulaah, Samsudin, Syaodih, Nurtanto & Tambunan (2020)ودراسدددة

باإلضدددددافة لدراسدددددتي عبد  Savitz-Romer, Rowan-Kenyon, Nicola, Alexander & Carroll (2021)ةودراسددددد

(، كما أخذت الباةعة بعين االعتبار عند عصددددددميمها لدا  االسددددددتبا ة مراجعة الدبيات المتعلقة 6002( والددليم  6001الرزاق  

( من المهام 6066في الدلين التنظيمي لمدارس التعليم العام   بدأدوات التقييم اإلرشدددددداديدة، باإلضددددددافة رل  االةيع عل  ما ورد

 والمسؤوليات الو يسية المتعلقة بالدوات التقييمية اإلرشادية للموجه البيبي.

يم ، باإلضددافة رل  سددؤالي أدوات التقيالبيا ات الولية للمرشددداتواد ا قسددما االسددتبا ة رل  اسددمين، عضددمن القسددم الول 

ا خيل فتر  التعليم التقليدددي وفتر  التعليم عن بعددد، وكددا ددا الدوات هي:  المقددابلددة، الميةظددة، اإلرشددددددداديددة الك عر اسددددددتقدددامددً

االسدددددتبا ة، دراسدددددة الحالة، مؤعمر الحالة، االختبارات والمقايي ، السدددددير  الذاعية، السدددددجيت التراكمية، المصدددددادر المجتمعية 

مستوةة لمتغير التقصدص العلمي، والدوات الخرى المستقدمة غير المذكور  خيل والتقارير(، كما عم رعاةة خيار اإلجابات ال

 فترعي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

ا موجًزا لسددالة البحث النوعية العيية المتعلقة بالصددعوبات والتحديات  فيما عضددمن القسددم العا ي من االسددتبا ة اسددتعراضددً

السدددددتقدام المرشددددددات البيبيات لدوات التقييم اإلرشدددددادية خيل فتر  التعليم عن بعد، والمسدددددتجدات والمقترةات التبويرية 

 .باإلضافة رل  سؤال العينة عن رغبتهن في أداء المقابيت الجماعية عن ةري  ررفاق أراام هواعسهن أو عناوينهن البريدية

 (Focus Groupاألداة الثانية: مجموعة التركيز )

( في موسدددددوعة مناهج البحث النوعي بأ ها اشدددددكن من أشدددددكال المقابيت Focus Group  وععرق مجموعة التركيز

النوعية التي يسددددتقدمها الباةث لتوليد البيا ات، والنقبة الساراة في هذ  الدا  البحعية هو اسددددتقدامها لمنااشددددات عينة الدراسددددة 

ذ  الدا  عوصدن المشاركين رل  رجماع أو رصدار ارار المشداركين كأسدلو  من أسداليب جمم البيا ات، كما أ ه لي  شدرةًا في ه

(. كما ععد Given, 2008ما، ور ما عمكن الحصددددول عل  محاديات هادفة ةول الموضددددوعات التي يرغب الباةث في فهمهاا  

عن مجموعددة التركيز رةدددى ةرق البحددث النوعي القيمددة والمميز  والموفر  للواددا، رذ يتم من خيلهددا جمم بيددا ددات  وعيددة 

 (.6069موضوع الدراسة عن ةري  مجموعة من المشاركين في واا واةد  مصبس ، 

ولغرات عحقي  الهداق النوعية للدراسددة، عم عصددميم ببااة مقابلة مجموعة التركيز لجمم البيا ات النوعية، وذلك بعد 

 raman, Eşici, Tomar, & Ka، ودراسدةOsborn, Peterson & Hale (2014)االسدتعا ة بالدراسدات السددابقة كدراسدة 

Aliyev (2021)  ودراسدددددددةRasmitadila, Aliyyah, Rachmadtulaah, Samsudin, Syaodih, Nurtanto & 
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Tambunan (2020) ودراسددةSavitz-Romer, Rowan-Kenyon, Nicola, Alexander & Carroll (2021) كما ،

لمستوةة التي أدلا بها المرشدددات في القسددم العا ي من االسددتبا ة، اسددتسادت الباةعة في صددياغة أسددالة المقابلة من االسددتجابات ا

 وذلك بهدق التعم  في عجار  المرشدات البيبيات ةول استقدام أدوات التقييم اإلرشادية خيل فتر  التعليم عن بعد.

ن االسددتبا ة م العا ي ميم عواصددلا الباةعة بعد ذلك مم المرشدددات البيبيات اللواعي أبدين رغبتهن في المشدداركة في القسدد

( مرشد  وذلك عبر وسائن التواصن االجتماعي، وعم 63وزود  الباةعة بأراامهن وعناوينهن البريدية للتواصن والبالغ عددهن  

هـددددددد، في عمام السدداعة التاسددعة صددباًةا وةت  عمام السدداعة العاشددر   60/1/6223رعيمهن بموعد المقابلة المقرر يوم الربعاء 

ذلك في المقر النسددددددائي إلدار  التوجيه واإلرشدددددداد بشددددددمال جد ، واد عم عقدها في أةد الغرق المتواجد  باإلدار  والنصددددددا، و

والمصدممة خصيًصا إلجراء المقابلة، ةيث ااما الباةعة ومساعدعها بتنسي  ةلقة النقاش الدائرية وعهياة المكا  في صباح اليوم 

 الساب  للمقابلة.

مرامة وااما بتوزيعها عل  المرشدددددددات، بحيث يرفعن المرشدددددددات هذ  الراام عند رغبتهن  كما أعدت الباةعة ببائ 

 بالمشاركة وعقديم اإلجابات خيل المقابلة، وذلك بغرت المحافظة عل  هوياعهن القاصة واستبدالها بالراام ولتنظيم النقاش.

ة الهامة فيما يقص رجراء المقابيت الجماعية عن واد ةرصا الباةعة في هذ  الدراسة عل  الخذ باالعتبارات الخياي

ةري  مجموعة التركيز، فبعد وصول المرشدات واكتمال عددهن، شرةا الباةعة للمرشدات موضوعات هذ  الدراسة وأهدافها 

مراعا   ومراةلها، كما أكدت للمرشدددددات ابن بداية المقابلة عل  عدم عأير الوضددددم المهني لهن بهذ  المشدددداركة، باإلضددددافة رل 

السددرية والقصددوصددية وذلك من خيل عرميز أسددماءهن وعدم الكشددا عن هوياعهن، باإلضددافة رل  التسددجين الصددوعي للمقابلة 

وعدم اسدددددتقدامه في غير الغرت البحعي للدراسدددددة وةذفه بعد عسريغ البيا ات، كما أكدت عل  ةقهن المحسو  باال سدددددحا  من 

جابة عل  أي سددؤال ال يرغبن بالرد عليه. وجميم ما سددب  عما اإلشددار  رليه في  موذك المقابلة في أي واا، أو االمتناع عن اإل

 .-١ملح  -الموافقة عل  المشاركة بالدراسة، مم الخذ بإمضاءاعهن الشقصية عل  ابول المشاركة ةواعية في الدراسة 

وذلك باسددددددتقدام الببااات المرامة،  وأينداء رجراء المقدابلدة اداما الباةعة ومسدددددداعدعها بتنظيم النقاش وةرح السددددددالة،

باإلضدافة رل  عمرير جهاز التسجين الصوعي عل  ةلقة النقاش، بحيث عضمن الباةعة ةصول جميم المرشدات الموجودات عل  

ةقهن باإلجابة من عدمها، وبعد مرور ساعة من واا المنااشة استأذ ا مرشدعين ةيبيتين للقروك، فيما أكملا بقية المرشدات 

 ر المقابلة ةت  النهاية، كما عقللا المقابلة ييث فترات زمنية للراةة.  ةضو

وبعد اال تهاء من رجراء المقابلة أغلقا الباةعة جهاز التسدددددجين الصدددددوعي وشدددددكرت المرشددددددات البيبيات عل  واتهن 

عة ن البعض بغرت عبادل المنسومشدداركتهن في هذ  المقابلة الجماعية، باإلضددافة لتبادل المرشدددات التعارق والراام مم بعضدده

 والقبرات وعكوين العياات المهنية. 

 صدق وثبات مجموعة التركيز 

 هنالك عدًدا من االستراعيجيات التي اعتمدعها الباةعة لبناء الموضوعية في الدراسة النوعية وعتمعن بالعي:

 (:Thick Descriptionالمكعا   الوصا
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م  وشدامن أةداث هذ  التجربة البحعية، وذلك من خيل سدردها لتساصين سياق رصددت الباةعة في هذا السصدن بشدكن مع

( رل  أ  هذ  االسددتراعيجية ععد ذات فائد  لتحديد رمكا ية  قن الدراسددة Given, 2008الدراسددة وعينتها وعصددميمها، ةيث أشددار  

 واالستساد  منها.

 (:Triangulationالتعداد  

ن صددددحة البيا ات عن ةري  التحق  المتبادل من أكعر من مصددددددرين، رذ عقتبر هذ  اسددددتقدما الباةعة التعداد للتحق  م

(. واد و سا الباةعة (Turner & Turner, 2009االستراعيجية اعساق النتائج التي عم الحصول عليها من خيل أدوات مقتلسة 

مم الباةعة، باإلضدددددافة رل  التعداد  والذي يتضدددددمن وجود مسددددداعدين آخرين( Investigator triangulationععداد الباةعين  

والذي يتضددددددمن اسددددددتقدام أكعر من خيار لجمم البيا ات رذ اسددددددتقدما هذ   (Methodological triangulationالمنهجي  

 الدراسة أداعي االستبا ة ومجموعة التركيز.

 (:Peer Reviewsمبابقة النتائج بين جميم الباةعين  

مجموعة التركيز بمسددددداعد  باةعة من  س  عقصدددددص الباةعة ودفعتها الدراسدددددية وذلك اسدددددتعا ا الباةعة أيناء ردارعها ل

إللمامها بمجريات الدراسددددددة منذ مراةلها الول ، وعولا المسدددددداعد  بعض المهام المتعلقة بإجراء المقابلة الجماعية ومن أهمها 

  الباةعة بمراجعة البيا ات في المقابلة المكتوبة المشداركة بإعداد أسددالة المقابلة وةرةها وعسددجين الميةظات، كما ااما مسدداعد

بشددكن مسددتقن كمراجعة أخرى رل  جا ب مراجعة الباةعة السدداسددية ومبابقتها، رضددافة لقيامها بتحديد أبرز وةدات الترميز في 

 & Ritchieمراةله الول . ويعتبر وجود مسددددداعد الباةث من خيل رصدددددد  للمقابيت عحقيقًا لموضدددددوعية البحث النوعي  

Lewis, 2003.) 

كمدا الةظدا البداةعة ومسدددددداعدعها أيناء ردار  المقابلة الجماعية، مدى ا سددددددجام المشدددددداركات وراةتهن في الحديث عن 

عجاربهن خيل فتر  التعليم عن بعد، واد أكد  في  هاية المقابلة عل  مدى ةاجتهن لمعن هذا اللقاء خاصدددددة بعد الظرق التعليمي 

 المتعل  بالجائحة.

 األساليب اإلحصاًية . 1.1

ااما الباةعة باسدددتقدام السددداليب اإلةصدددائية التالية لتجابة عل  أسدددالة الدراسدددة الكمية بواسدددبة البر امج اإلةصدددائي 

 SPSS:) 

 التوزيعات التكرارية والمتوسبات الحسابية واال حرافات المعيارية والنسب الماوية. -

ية، فقد عم استقدام التحلين الموضوعي بواسبة البر امج التحليلي أما للتحلين المستقدم في أسالة الدراسة النوع

 MAXQDA  رذ يعتمد هذا التحلين عل  سا مراةن كما ذكرها ،)Braun & Clarke (2006 وهذ  المراةن عكو  بالترعيب ،

 العي:

ه من المقابيت بعد اال تهاء من التعرق عل  البيا ات: وذلك من خيل القراء  المتكرر  والمتعمقة لكن ما عم الحصول علي -6

 عسريغها وكتابتها، مم عدوين الفكار الولية.
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عرميز البيا ات: ويمكن أ  يكو  الترميز يدويًا أو عن ةري  البرامج المتقصصة، ةيث يتم في هذ  القبو  عمن الرموز  -6

 ن رمز.الولية لهم ما عم ذكر  في المقابيت، ومن يم عرعيب البيا ات المتعلقة بك

 البحث عن الموضوعات الرئيسية: ةيث يتم عجميم الرموز السابقة عحا موضوعات محتملة وذات عياة. -3

مراجعة الموضوعات الرئيسية: وذلك من خيل زياد  التحق  من عرابط البيا ات داخن الموضوعات، والنظر في عماسكها  -2

 وعراببها.

من خيل التحلين المستمر لهذ  الموضوعات، والقصة اإلجمالية التي يرويها عحديد الموضوعات وعسميتها: ويكو  ذلك  -5

 التحلين، مما يؤدي رل  عكوين ععريسات ومسميات واضحة لكن موضوع.

ر تاك التقرير: وععد القبو  الخير  من خبوات التحلين الموضوعي، ةيث يتم فيها االختيار والتحلين النهائي للبيا ات، مم  -1

  ات بأسالة الدراسة وأدبياعها ور تاك التقرير العلمي لهذا التحلين.ربط البيا

 إجراءات الدراسة .4.1

عم عنسيذ الدراسددة الحالية عل  مرةلتين، عضددمنا المرةلة الول  والمتعلقة بجمم البيا ات الكمية خيل السصددن الدراسددي 

 هـ ما يلي: 6223الول 

 اليزمة لجمم البيا ات. ةصول الباةعة عل  الموافقات والقبابات الرسمية -6

عوجيه خبا  عسددددهين مهمة الباةعة رل  مدير  ردار  التوجيه واإلرشدددداد لتعميم االسددددتبا ة عل  المرشدددددات البيبيات، يم  -6

 رجراء المقابلة الجماعية في مقر اإلدار .

  شر االستبا ة اإللكترو ية عن ةري  ردار  التوجيه واإلرشاد بجد . -3

 (.SPSSباستقدام بر امج  عحلين البيا ات الكمية  -2

 استقيه  تائج البيا ات الكمية. -5

ةصددددر الباةعة للراام الهاعسية والعناوين البريدية للمرشدددددات البيبيات الراغبات بالمشددددداركة في المقابلة الجماعية من  -1

 خيل االستبا ة.

 هـ فتضمنا ما يلي:6223 ي أما المرةلة العا ية والمتعلقة بجمم البيا ات النوعية خيل السصن الدراسي العا -2

عواصددن الباةعة مم المرشدددات البيبيات الراغبات بالمشدداركة في المقابلة الجماعية السصددن الدراسددي العا ي، عن ةري   -1

(، مم عزويدهن بموعد المقابلة ورجراءاعها و موذك الموافقة عل  المشددددداركة WhatsAppر شددددداء مجموعة عبر عببي   

 الة الدراسة المرفقة بببااة المقابلة.بالدراسة باإلضافة رل  أس

هـدددددد يوم الربعاء في عمام الساعة 60/1/6223عقد المقابلة الجماعية في مقر ردار  التوجيه واإلرشاد بشمال جد ، بتاريب  -9

 التاسعة وةت  الساعة العاشر  والنصا صباًةا.

 (.MAXQDAعحلين البيا ات النوعية باستقدام بر امج   -60

 يا ات النوعية.استقيه  تائج الب -66

 التكامن بين البيا ات الكمية والنوعية. -66
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 االعتبارات األخالقية للدراسة .4.1

 الما ة العلمية في كتابة هذ  الدراسة وعويي  جميم المعلومات التي عم االستعا ة بها في رعداد الدراسة. -6

 عدم التحيز لي  تيجة في الدراسة أو عزييا وعغيير النتائج. -6

الدراسة للعينة المشاركة ةت  يكو  لديهم عصور واضو عن الموضوع، وبعد ذلك أخذ موافقتهم  عوضيو أهداق وأهمية -3

 عل  المشاركة بدو  رجبار.

عوضيو ةريقة المشاركة للعينة وأخذ موافقة مسبقة ابن بدء المقابيت، والسماح لهم بعدم ركمالها في ةال رغبتهم  -2

 باال سحا .

ق جميم ما يتعل  بالمقابيت بعد عسريغها، والتأكيد عل  عدم كشا هوية المشاركين سرية المعلومات والحسا  عليها وةذ -5

 واةترام خصوصياعهم.

 عسسير النتائج بموضوعية وبناء عل  المعلومات التي عم الحصول عليها سواء في المرةلة الكمية أو النوعية. -1

 قيود الدراسة .4.1

لعن من أهم هذ  العقبات هو الة عساعن العينة في االسددددتجابة عل  واجها الباةعة بعض العقبات أيناء عببيقها للدراسددددة و

اسددددتبا ة الدراسددددة ةيث عم اعتماد العينة الحالية بعد المحاوالت المتكرر  من الوصددددول رل  عدد أكبر من مجتمم الدراسددددة. كما 

 كة فعالة من ابن ييية من المرشداتواجها الباةعة كذلك الة التساعن أيناء ردارعها لمجموعة التركيز، ةيث لم يكن هنالك مشدار

 البيبيات الحاضرات للمقابلة.

 النتاًج والمناقشة. 1

 مناقشة السؤال الكمي األول. 1.1

ما أدوات التقييم اإلرشادية األكثر استخداًما لدى المرشدات الطالبيات بمدينة جدة خالل فترة ينص السدؤال الول عل  ا

سدددؤال عم ةسددددا  التكرارات والمتوسددددبات الحسددددابية واال حرافات المعيارية والنسددددب ا؛ ولتجابة عل  هذا الالتعليم التقليدي؟

 (  تائج هذا السؤال.3الماوية الستجابات العينة، ويوضو جدول  

 (.101( أدوات التقييم اإلرشادية األكثر استخداًما خالل فترة التعليم التقليدي )ن= 1جدول )

 لمئويةالنسب ا التكرار أداة التقييم اإلرشادية
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.20 0.10 %10.6 15 المقابلة

 0.2٠ 0.29 %29.6 12 المالحظة

 0.22 0.22 %23.1 21 دراسة الحالة

 0.50 0.25 %25.3 21 المصادر المجتمعية

 0.29 0.20 %39.1 26 السير الذاتية
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 0.23 0.65 %65.5 62 االستبانة

 0.65 0.02 %1.1 2 االختبارات والمقاييس

يعرت الجدول السدددددداب  أدوات التقييم اإلرشددددددادية الكعر اسددددددتقداًما لدى العينة خيل فتر  التعليم التقليدي مرعبة عرعيبًا 

من العينة باسددددددتقدامهم لهذ  الدا  التقييمية لجمم المعلومات  )%10.6عنازليًا، فجاءت أدا  المقابلة في أعل  القائمة، ةيث أفاد  

( 6001( ودراسددة عبد الرزاق  6002لبالبات خيل فتر  التعليم التقليدي، وهذ  النتيجة عتس  مم ما جاء في دراسددة الدليم  عن ا

 ( والذين وجدوا بأ  المقابلة هي الدا  التقييمية الكعر استقداًما لدى عيناعهم من المرشدين البيبيين. 6060ودراسة الزهرا ي  

الترعيب العا ي لدوات التقييم اإلرشددددادية الكعر اسددددتقداًما خيل فتر  التعليم التقليدي لدى  س  أما الميةظة فجاءت في 

( والتي أفادت 6001( عل  عك  ما جاء في دراسددة عبد الرزاق  %29.6العينة وذلك بنسددبة مقاربة للدا  الول  ةيث بلغا  

( والتي جاءت 6002ا لدى المرشددددين التربويين، ودراسدددة الدليم  بأ  الميةظة هي السدددلو  التقويمي العالث الكعر اسدددتقدامً 

 الميةظة فيها في الترعيب الرابم بين أساليب التقويم الكعر استقداًما لدى عينته من المرشدين البيبيين. 

( عل  عك  %23.1غا  وأدا  التقييم اإلرشادية العالعة الكعر استقداًما لدى العينة فقد كا ا دراسة الحالة وذلك بنسبة بل

ا في دراسدة عبد الرزاق   ( والتي أفادت بأ  دراسة الحالة هي السلو  التقويمي العا ي الكعر استقداًما لدى 6001ما جاء أيضدً

( فجاءت هذ  الدا  في المرعبة العامنة من بين سددددتة ويييين مهمة أخرى 6065المرشددددين التربويين، أما في دراسدددة العجي   

ى عسعين أداء المرشد لبرامج التوجيه واإلرشاد، واد  ااشا الباةعة ايود استقدام هذ  الدا  مم المرشدات البيبيات في عقي  مد

 المقابلة الجماعية ةيث سيتم الحديث عن ذلك في  تائج التحلين النوعي.

دي العينة خيل فتر  التعليم التقلي أما المصددددددادر المجتمعية فكا ا في المرعبة الرابعة من الدوات الكعر اسددددددتقداًما لدى

( ةيث عتشدددددكن هذ  المصدددددادر المجتمعية من كن ما عضدددددمه بياة البلبة القارجية من موارد فعالة يمكن %25.3بنسددددبة بلغا  

للمرشد من خيلها استمداد المعلومات عن المسترشدين، ولعن من أهم هذ  المصادر أسر  البالب وأصدااء  ومعلميه، باإلضافة 

مسددتشددسيات والهياات التربوية والمؤسددسددات االجتماعية والمحاكم وكن ما من شددأ ه الرفم من مسددتوى معرفة البالب وبالتالي لل

 مساعدعه. 

وجاءت السدددير الذاعية في المرعبة القامسدددة من أدوات التقييم اإلرشدددادية الكعر اسدددتقداًما خيل فتر  التعليم التقليدي لدى 

( ةيث عمتعا هذ  الدا  في دراسته 6002(، وهذ  النتيجة عتس  جزئيًا مم ما جاء في دراسة الدليم  %39.1العينة بنسدبة بلغا  

بمرعبة متقدمة عجاوزت السداليب التقويمية الخرى والكعر ألسة كالميةظة ودراسة الحالة، ةيث أعزى الباةث ذلك رل  وجود 

 سوء فهم لدى المرشدين ةول هذ  الدا .

ائج عل  اعتبار االسدتبا ة بالمرعبة السادسة في اائمة الدوات التقييمية اإلرشادية الكعر استقداًما خيل فتر  كما دلا النت

( رذ جاءت 6060(، وعقتلا هذ  النتيجة مم ما جاء في دراسددددددة الزهرا ي  %65.5التعليم التقليددي لدى العينة بنسددددددبة بلغا  

 ت باعتبارها أدا  عقييم يمكن للمرشد البيبي من خيلها رصد ةاجات البلبة.االستبا ة في المرعبة العا ية بعد المقابي

وجاءت أدا  االختبارات والمقايي  في المرعبة السددددابعة بقائمة الدوات التقييمية اإلرشددددادية الكعر اسددددتقداًما خيل فتر  

 (، %1.1التعليم التقليدي لدى العينة بنسبة بلغا  
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كو  العمن اإلرشددادي ال يحتم عل  المرشدددين والمرشدددات اسددتقدام هذ  الدا  وذلك  ظًرا لحسدداسددية وهي  تيجة متواعة  ظًرا ل

القياس وآيار  النسسددية والمجتمعية باإلضددافة لعدم عقصددص النسددبة الكبر ممن هم عل  رأس العمن اإلرشددادي بالقياس النسسددي، 

ات في المقابلة الجماعية ةيث سددددديتم الحديث عن ذلك في  تائج واد  ااشدددددا الباةعة اسدددددتقدام هذ  الدا  مم المرشددددددات البيبي

 التحلين النوعي.

 مناقشة السؤال الكمي الثاني. 1.1

ما أدوات التقييم اإلرشادية األكثر استخداًما لدى المرشدات الطالبيات بمدينة جدة خالل فترة ينص السدؤال العا ي عل  ا

سددددا  التكرارات والمتوسددددبات الحسددددابية واال حرافات المعيارية والنسددددب ا؛ ولتجابة عل  هذا السددددؤال عم ةالتعليم عن بعد؟

 (  تائج هذا السؤال.2الماوية الستجابات العينة، ويوضو جدول  

 (.101( أدوات التقييم اإلرشادية األكثر استخداًما خالل فترة التعليم عن بعد )ن= 1جدول )

 النسب المئوية التكرار أداة التقييم اإلرشادية
وسط المت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.29 0.51 %55.2 59 االستبانة

 0.50 0.21 %21.6 56 المصادر المجتمعية

 0.50 0.25 %25.3 21 السير الذاتية

 6.06 0.62 %62.9 69 المقابلة

 0.39 0.69 %61.9 60 دراسة الحالة

 0.32 0.63 %63.6 62 المالحظة

 0.69 0.09 %9.2 60 االختبارات والمقاييس

يعرت الجدول السدددددداب  أدوات التقييم اإلرشددددددادية الكعر اسددددددتقداًما لدى العينة خيل فتر  التعليم عن بعد مرعبة عرعيبًا 

( من العينة باسددتقدامهم لهذ  الدا  التقييمية لجمم المعلومات %55.2عنازليًا، فجاءت أدا  االسددتبا ة في أعل  القائمة، ةيث أفاد  

 & Karaman, Eşici, Tomarل فتر  التعليم عن بعددد، وعتواف  هددذ  النتيجددة مم مددا آلددا رليدده دراسدددددددة عن البددالبددات خي

Aliyev (2021) ةيدث أفدادت عيندة المرشدددددددين بدأ  ععبادة االسددددددتبا ات كا ا من أهم الدوات المسددددددتقدمة لتلبية القدمات ،

ا ة لجائحة، واد يعود السبب في ذلك رل  سهولة عصميم االستبالتي يحتاجها البلبة خيل فتر  التعليم عن بعد في زمن ا اإلرشادية

 و شرها وعحليلها، باإلضافة رل  عوفيرها الواا والجهد في جمم المعلومات ةول المسترشدين.

وجاءت المصددادر المجتمعية في المرعبة العا ية من اائمة أدوات التقييم اإلرشددادية الكعر اسددتقداًما لدى العينة خيل فتر  

ةيث  ،Karaman, Eşici, Tomar & Aliyev (2021)(، وهذا ما أكدعه دراسددددددة %21.6تعليم عن بعد بنسددددددبة بلغا  ال

 أوضحا عينة الدراسة من المرشدين البيبيين الدور السري عحديًدا، خيل العملية اإلرشادية عن بعد.

 قييم اإلرشددادية الكعر اسددتقداًما لدى العينة خيل فتر أما أدا  السددير الذاعية فجاءت في المرعبة العالعة من اائمة أدوات الت

( وععزي الباةعة ذلك رل  اعتبار السدير الذاعية أدا  سدهلة اإلعداد واإلرسال، بجا ب ادرعها %25.3التعليم عن بعد بنسدبة بلغا  

 عل  لم أهم المعلومات التي عقص البلبة في صسحة أو صسحتين كحد أعل .
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مرعبة الرابعة من اائمة أدوات التقييم اإلرشدددادية الكعر اسدددتقداًما لدى العينة خيل فتر  التعليم عن وجاءت المقابلة في ال

ةيث أفادت عينة  ،Karaman, Eşici, Tomar & Aliyev (2021)(، وهذا ما أكدعه دراسدددددة %62.9بعد بنسدددددبة بلغا  

لتي ا أهم الدوات المسدددتقدمة لتلبية القدمات اإلرشددداديةالمرشددددين بأ  المقابيت سدددواء بشدددكلها التقليدي أو عن بعد كا ا من 

يحتاجها البلبة خيل فتر  التعليم عن بعد في زمن الجائحة، واد  ااشددددا الباةعة مم المرشدددددات البيبيات في المقابلة الجماعية 

 وعي.دواعي استقدام المقابلة كأدا  لجمم المعلومات ةيث سيتم الحديث عن ذلك في  تائج التحلين الن

وجاءت دراسددددة الحالة في المرعبة القامسددددة من اائمة أدوات التقييم اإلرشددددادية الكعر اسددددتقداًما لدى العينة خيل فتر  

(، وععزي الباةعة ذلك رل  ما عشدكله دراسدة الحالة من أهمية بالغة في العمن اإلرشادي، رذ %61.9التعليم عن بعد بنسدبة بلغا  

 الة من أهم البنود الو يسية التي عقيم عل  أساسها المرشد  البيبية. يعتبر فتو ملسات دراسات الح

وجاءت أدا  الميةظة في المرعبة السددددادسددددة من اائمة أدوات التقييم اإلرشددددادية الكعر اسددددتقداًما لدى العينة خيل فتر  

ر الذي يرعكز عليه التعليم عن بعد، رذ (، وهي  تيجة عتس  مم المواا التعليمي غير المباشدد%63.6التعليم عن بعد بنسددبة بلغا  

 أ  غا  التساعن الحي عن المرشدين والمسترشدين خيل هذ  الستر  جعن من استقدام الميةظة أمًرا شبه مستحييً.

أما المرعبة الخير  فتتس  مم ما جاء في  تائج السدددددؤال الول، رذ جاءت أدا  االختبارات والمقايي  في المرعبة التاسدددددعة 

(، وععزي الباةعة أسددبا  عد ي اسددتقدام هذ  الداعين لنس  السددبا  المذكور  في منااشددة السددؤال السدداب ، %9.2بة بلغا  بنسدد

 رضافة رل  ا عدام دعم ةبيعة التعليم عن بعد المنسصلة وغير المباشر  رل  استقدام هذ  الدا .

 

تالية:  أدا  المقابلة، أدا  االستبا ة، أدا  الميةظة، أدا  دراسة ( رسم بيا ي الستقدام المرشدات البيبيات للدوات ال6شكن  

 الحالة(، خيل فترعي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

ومن الميةظ في الرسم البيا ي الساب ، هذا التساوت الواضو بين استقدام العينة لدوات التقييم اإلرشادية التالية: المقابلة 

ة ودراسة الحالة، وذلك خيل فترعي التعليم  التعليم التقليدي والتعليم عن بعد( وععزي الباةعة ذلك رل  شكن واالستبا ة والميةظ

 التعليم والذي يعد متحكًما رئيسيًا في صعوبة وسهولة استقدام هذ  الدوات،
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أدا  من أدا  المقابلة وأدا  الميةظة وفالحضدور المباشدر للمرشدات والبالبات خيل فتر  التعليم التقليدي سهّن من استقدام كيً  

 دراسة الحالة، مما خسا ةاجة المرشدات الستقدام االستبا ات بشكليها الوراي واإللكترو ي. 

وعل  العك  من ذلك، لم عكن بياة التعليم عن بعد أرضددددددية محسز  السددددددتقدام كيً من أدا  المقابلة وأدا  الميةظة وأدا  

ق خاصدددة و ادر ، أما أدا  االسدددتبا ة وعل  وجه التحديد اإللكترو ية منها فقد وفرت الكعير من الجهد دراسدددة الحالة رال في  رو

 Karaman, Eşici, Tomar & Aliyev (2021)والواا للمرشدددات في سددبين جمم المعلومات عن ةالباعهن وهذا ما ذكر  

التواصدددن والتعامن بين المرشدددد  والبالبة، وهذا ما في دراسددتهم، خاصدددة في ضدددوء ما فرضدددته البياة االفتراضدددية من ايود في 

أكدت عليه عينة الدراسددة من المرشدددات البيبيات أيناء رجراء المقابلة معهن، ةيث أوضددحا النتائج النوعية اختيق اسددتقدام 

 كن فتر .ل العينة لدوات التقييم اإلرشادية خيل فترعي التعليم التقليدية واالفتراضية بسبب المتبلبات الببيعية

 مناقشة األسئلة النوعية الثالثة. 1.1

ما الصااعوبات والتحديات التي تواجه المرشاادات الطالبيات بمدينة جدة في ا عنص السددالة العيية النوعية للدراسددة عل 

ادت فما المساااتجدات التي أا، أما السدددؤال العاشدددر فينص عل  ااساااتخدام أدوات التقييم اإلرشاااادية خالل فترة التعليم عن بعد؟

ال ا، فيما  ص السدددؤالمرشااادات الطالبيات بمدينة جدة بها خالل اساااتخدام أدوات التقييم اإلرشاااادية خالل فترة التعليم عن بعد؟

 ا.ما المقترحات التطويرية ألدوات التقييم اإلرشادية من وجهة نظر المرشدات الطالبيات بمدينة جدة؟الحادي عشر عل  ا 

نوعيدة العييدة عم عحليدن بيدا دات مجموعة التركيز وفقًا لسددددددلو  التحلين الموضددددددوعي ولتجدابدة عل  هدذ  السددددددالدة ال

 Thematic Analysisوذلك عن ةري  اإلجابات ، (، ةيث عم عحديد المواضيم الكعر عكراًرا وذات الصلة بموضوع الدراسة

ا من الفكار الرئيسدددية والمتمحور  في والتصدددريحات والفكار والتوضددديحات التي أدلا بها عينة الدراسدددة، وعم اسدددتقراك عددً 

 الموضوعات التالية: 

 التحوالت في دور المرشدات الطالبيات خالل فترة التعليم عن بعد -1

 الممارسات المتعلقة باستخدام أدوات التقييم اإلرشادية خالل فترة التعليم عن بعد -1

 المعتقدات المتعلقة بتقديم اإلرشاد عن بعد -1

 ديم اإلرشاد عن بعدالمتطلبات المهنية لتق -1

 أوالً: التحوالت في دور المرشدات الطالبيات خالل فترة التعليم عن بعد

 الموضوعات الفرعية للتحوالت في دور المرشدات الطالبيات خالل فترة التعليم عن بعد (1جدول )

 التكرار الموضوعات الفرعية )الترميز(

 صعوبة البدايات 

 ل فتر  التعليم عن بعد آلية عمن المرشدات البيبيات خي

 االةتراق الو يسي أو عدم الرضا الو يسي 

 ععبين العمن اإلرشادي خيل فتر  التعليم عن بعد 

 البرامج والتببيقات المستقدمة خيل فتر  التعليم عن بعد
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 صعوبة البدايات

د وين التعليم من شددكله التقليدي رل  االفتراضددي، فقبدأت التحوالت في دور المرشدددات البيبيات بالظهور منذ بدايات عح

واجها المرشددددات البيبيات في بداية الجائحة بعض الصدددعوبات المهنية، وذلك  ظًرا لحداية التجربة التعليمية وباعتبار التعليم 

ذولة جهودات الشقصية المبعن بعد  رفًا ععليميًا غير مسدبوق، رال أ  المور مم الواا بدأت عتضدو شدياًا فشدياًا، خاصدة مم الم

من ابن المرشددددات لتبوير أ سسدددهن مهنيًا، باإلضدددافة رل  التعاو  اإلداري من ابن مديرات مدارسدددهن ومشدددرفاعهن التربويات، 

وذلك بعد أ  ععبن دورهن اإلرشددادي في  ن غيا  البالبات والمعلمات عن المحيط التساعلي والحي والذي يعد مكو ًا هاًما في 

 ساعد  اإلرشادية.عقديم الم

 تعطيل العمل اإلرشادي خالل فترة التعليم عن بعد 

ومن أشددكال ععبين أدوار المرشدددات البيبيات في بداية الجائحة، ما واجهته المرشدددات من مشددكيت في عقديم البرامج 

ررشددادية مقصددصددة،  والدروس اإلرشددادية سددواء السردية أو الجماعية عن ةري  المنصددة، وذلك لعدم عوفر فصددول افتراضددية

وبسبب عدم عمكن الكعير من المعلمات من التنازل عن واا مستقبم من ةصصهن إلاامة هذ  الدروس اإلرشادية وهذا ما عتس  

ةيث أفاد المرشددددين فيها بعدم عقدير المعلمين لهمية الدروس اإلرشدددادية، باإلضدددافة رل   Hunter (2021)معه  تيجة دراسدددة 

 ات في الحصول عل  معرفات شقصية بهن عل  منصة مدرستي.عدم استقيلية المرشد

 االحتراق الوظيفي أو عدم الرضا الوظيفي

كما عداخن دور المرشددات البيبيات اإلرشادي مم أدوار ردارية أخرى، وبالتالي عحملن أعباء رضافية ال عشبه واجباعهن 

Kenyon, Nicola, -Romer, Rowan-Savitzودراسددددددة  Hunter (2021)المهنيدة وهدذا مدا عتس  معده  تيجة دراسددددددة 

Carroll & Hecht (2020)  ودراسددددددددةKenyon, Nicola, Alexander & Carroll -Romer, Rowan-Savitz

ةيث أفاد المرشددددددين فيها بتحملهم لمسدددددؤوليات وواجبات رضدددددافية معظمها ذات ةابم رداري، وهذا ما أدى بشدددددعور  (2021)

 الرضا الو يسي أو االةتراق الو يسي عل  ةد ععبيرهن. المرشدات في علك الستر  رل  عدم

 آلية عمل المرشدات الطالبيات خالل فترة التعليم عن بعد

كما وضددحا العينة خيل رجراء المقابلة الجماعية معها آلية العمن اإلرشددادي خيل فتر  التعليم عن بعد خاصددة في بداية 

( أو WhatsAppهواعا أسر البالبات لجن ر شاء المجموعات عل  عببي    الجائحة، رذ كا ا المرشدد  البيبية عقوم بحصدر

(، ومن يم القيام بتصددميم و شددر االسددتبا ات االلكترو ية بغرت جمم المعلومات عن البالبات، واد واجها Telegramعببي   

  صر دخولهن عن ةريالمرشددات في البدايات مشدكلة في الحصدول عل  معرفات شدقصدية مسدتقلة عل  منصدة مدرستي، واات

 المعرفات الشقصية لمديراعهن.

كما أوضدحا النتائج عن عدم اسددتغناء المرشددات عن االسددتدعاءات الحضدورية رل  المدرسددة في ةال وجود المشددكيت 

التي عسددتدعي ذلك، ومن أهمها ةاالت الغيا  المتكرر والمشددكيت االاتصددادية التي منعا البالبات من ةضددور المنصددة، وكن 

كا  يتم وفقًا لتجراءات االةترازية المبلوبة، وفيما عدا ذلك اسدتباعا المرشدات من عقديم الدعم اإلرشادي للبالبات عن  ذلك

 ةري  اللقاءات السردية عبر منصة مدرستي، أو عن ةري  المكالمات الهاعسية. 
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  بعد، باإلضدددددافة رل  ما منحته هذ  السترواد عبين من خيل اسدددددتجابات العينة الدور اإليجابي للسدددددر خيل فتر  التعليم 

التعليمية من عواصدن مكعا بين المدرسة والمنزل، رذ اعتبرت العينة التعليم عن بعد فتر  متميز  منحا السر فرصة القر  من 

 بناعهن البالبات ومتابعة أداؤهن الدراسي والكاديمي.

 البرامج والتطبيقات المستخدمة خالل فترة التعليم عن بعد

الرامية والتكنولوجية اليزمة، خاصددة بعد ةصددولهن  ومن الجدير بالذكر ما اكتسددبته المرشدددات البيبيات من المهارات

عل  االسدتقيلية في معرفاعهن الشقصية عل  منصة مدرستي، مما منحهن القصوصية والسرية في رجراء اللقاءات السردية مم 

كما كشدددددسا النتائج عن بعض التببيقات والمواام اإللكترو ية التي اسدددددتقدمتها  البالبات وعقديم المسددددداعد  لهن عبر المنصدددددة،

 ZOOM( وعببي   Telegram( وعببي   WhatsAppالمرشدددات خيل عقديم عملية اإلرشدداد عن بعد، ومن أهمها عببي   

Cloud Meetings   وعببي )Microsoft Teamsصددات اإلرشددادية التي (،  باإلضددافة رل  بعض الموارد التكنولوجية والمن

( وبعض Telegramسددداعدت في أداء ور جاز العمال اإلرشدددادية عن بعد، ومن أهمها القنوات المهنية الموجود  عل  عببي   

( باإلضدددافة رل  مجموعات وانوات متعدد  لزميء وزمييت المهنة من المد  Twitterالحسدددابات المتقصدددصدددة عل  عببي   

 والدول الخرى.

 

 التمعين النوعي للتحوالت في دور المرشدات البيبيات خيل فتر  التعليم عن بعد( 3شكن  
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 ثانيًا: الممارسات المتعلقة باستخدام أدوات التقييم اإلرشادية خالل فترة التعليم عن بعد

 م عن بعد( الموضوعات الفرعية للممارسات المتعلقة باستخدام أدوات التقييم اإلرشادية خالل فترة التعلي1جدول )

 التكرار الموضوعات الفرعية )الترميز(

 استقدام أدا  االستبا ة 

 استقدام أدا  المصادر المجتمعية

 استقدام أدا  الميةظة

 استقدام أدا  المقابلة 

 استقدام أدا  دراسة الحالة

 استقدام أدا  االختبارات والمقايي 

 استقدام أدا  ةصر الغيا  ورصد  شاة البالبة

 أدا  الدروس اإلرشاديةاستقدام 

 أدوات عقييم ررشادية جديد 

 ررشاد ذوي االةتياجات القاصة خيل فتر  التعليم عن بعد

66 

9 

63 

1 

60 

5 

1 

2 

3 

5 

اختلا اسدددتقدام المرشددددات البيبيات لدوات التقييم اإلرشدددادية خيل هذ  الستر ، ةيث ععبن اسدددتقدام بعض الدوات 

عضدددددها الخر، رضددددافة رل  ما  هر من أدوات جديد  اسددددتبعن المرشددددددات من خيلها جمم فيما اختلا شددددكن اسددددتقدامهن لب

 المعلومات عن البالبات وعقديم اإلرشاد لهن عن بعد.

 استخدام أداة االستبانة اإللكترونية

ي عملية دا  فوكا  لدا  االسددتبا ة خاصددة بشددكلها االلكترو ي أهمية بالغة خيل فتر  التعليم عن بعد، فقد سدداعدت هذ  ال

 ,Karaman, Eşiciجمم المعلومدات عن البدالبدات في أاصددددددر وادا وأادن عكلسة، وعتس  هذ  النتيجة مم ما جاء في دراسددددددة 

Tomar & Aliyev (2021)، .رذ أفادت عينتها من المرشدين باستقدامهم ليستبا ات بشكلها االلكترو ي 

لتي جمعتها الباةعة، فقد بلغ اختيار المرشدددددات البيبيات لدا  االسددددتبا ة وبمقار ة هذ  النتيجة مم  تائج البيا ات الكمية ا

( لترعسم  سددبة اختيار المرشدددات لهذ  الدا  خيل فتر  التعليم عن بعد رل  ما يزيد %65.5خيل فتر  التعليم التقليدي ما  سددبته  

 (.%55.2عن الضعا بنسبة بلغا  

مات متعدد  خيل فتر  التعليم عن بعد، عمعلا في مسددددداهمة هذ  الدا  في عملية كما كا  ليسدددددتبا ة اإللكترو ية اسدددددتقدا

ةصدر الحاالت المرضدية، أو ةصدر أسدماء البالبات المسدجيت في مؤسسة عكافن المعنية بصرق اإلعا ات للبلبة المحتاجين. 

 ن كإجراء رضدددافي بجا ب االسدددتبا اتباإلضدددافة رل  اسدددتقدام االسدددتبا ات بشدددكلها الوراي عند عسدددليم الكتب للبالبات وأسدددره

 اإللكترو ية المرسلة، وذلك لضما  عجاو  السر.
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 استخدام أداة المصادر المجتمعية 

كما أوضدحا النتائج بروز أدا  المصدادر المجتمعية والمتمعلة بالسر والمعلمات، رذ أصبحن المعلمات خيل فتر  التعليم 

شدددددددات عل  جمم المعلومات عن البالبات وذلك بعد ميةظتهن في السصددددددول عن بعد هن المصدددددددر الول في مسدددددداعد  المر

االفتراضدددية، فأصدددبو التواصدددن بين المعلمة والمرشدددد  البيبية خيل فتر  التعليم عن بعد أكعر وأاوى من ابن، بعد أ  ضدددااا 

ابور الحضورية أيناء عواجدها في البةدود المرشدد  بتسقد البالبات والتقصي عن أخبارهن معلما كا ا عسعن خيل فتر  الدراسة 

الصدددباةي أو خيل زياراعها الدورية للسصددددول، عل  عك  المعلمات اللواعي ال زلن ييزمن البالبات خيل عقديم ةصدددصددددهن 

الدراسدية عبر منصدة مدرسدتي وبشكن يومي، وبعد أ  عقدم المعلمة ميةظتها عن البالبة للمرشد  البيبية، عقوم المرشد  بأداء 

(، أو عن ةري  WhatsAppورهددا عن ةري  التواصدددددددن مم البددالبددة وأسددددددرعهددا رمددا عن ةري  المكددالمددات أو محدداديددات  د

 االستدعاءات الحضورية رل  المدرسة وبدء الجلسات اإلرشادية مم البالبة ر  استدع  المر.

ين تي جمعتها الباةعة، ميةظة التقار  بومن الجددير بدالدذكر عندد المقدار دة بين النتيجدة الحدالية و تيجة البيا ات الكمية ال

اسدددددتجابات المرشددددددات، فقد بلغ اختيار المرشددددددات البيبيات لدا  المصدددددادر المجتمعية خيل فتر  التعليم التقليدي ما  سدددددبته 

 (.%21.6( فيما بلغا  سبة اختيار المرشدات لهذ  الدا  خيل فتر  التعليم عن بعد رل   سبة بلغا  25.3% 

 م أداة المالحظة استخدا

عماشدددددديًا مم البيا ات الكمية التي جمعتها الباةعة، فقد بلغ اختيار المرشدددددددات البيبيات لدا  الميةظة خيل فتر  التعليم 

 (.%63.6( لتنقسض  سبة اختيار المرشدات لهذ  الدا  خيل فتر  التعليم عن بعد رل   سبة بلغا  %29.6التقليدي ما  سبته  

خيل رجراء المقدابلدة الجمداعيدة مم مجموعدة التركيز مدى افتقار العينة لدا  الميةظة خيل فتر  التعليم عن وكمدا عبين 

بعد، خاصدة في  ن ما عوفر  لهن من التقاة  سدريم للمشدكيت، باإلضدافة رل  ضدما  مصددااية البالبة ومراابة لغة جسدها عند 

 الحديث والتحرا. 

 استخدام أداة المقابلة

ما اسدتجابات العينة الحديث عن أدا  المقابلة، باعتبارها أةد أهم أدوات التقييم اإلرشادية التي عجمم المرشد  من كما ضد

خيلها المعلومات عن البالبة والتي اد عيزم في بعض الةيا  الدا  السددابقة، رذ يمكن للمرشددد  عن ةري  هذ  الدا  اكتشدداق 

ات الخرى، خاصدة في  ن ادر  المرشد  عل  ميةظة لغة الجسد، رال أ ه وبالرغم من ذلك ما ال يمكن اكتشدافه باسدتقدام الدو

فقد اسددددتباعا بعض المرشددددددات من راامة عدد من اللقاءات السردية عن ةري  منصدددددة مدرسدددددتي، وهذا ما عتس  معه دراسدددددة 

Karaman, Eşici, Tomar & Aliyev (2021)،   رجراء المقابيت بشددكلها التقليدي رذ أفادت عينتها من المرشدددين عل  ر

 أو عن ةري  اإل تر ا أو المكالمات كا ا أةد القدمات اإلرشادية الهامة المقدمة للبلبة خيل فتر  التعليم عن بعد.

 موبالمقار ة مم البيا ات الكمية التي جمعتها الباةعة، فقد بلغ اختيار المرشدددددددات البيبيات لدا  المقابلة خيل فتر  التعلي

 (.%62.9( لتنقسض  سبة اختيار المرشدات لهذ  الدا  خيل فتر  التعليم عن بعد رل   سبة بلغا  %10.6التقليدي ما  سبته  
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 إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة خالل فترة التعليم عن بعد

 البالبات من ذوي ومن الجدير بالذكر ما سددددددببه ععبين اسددددددتقدام أداعي التقييم اإلرشددددددادية السددددددابقتين عن التعامن مم

االةتيداجدات القداصددددددة في المدارس، فسي  ن غيا  أداعي الميةظة والمقابلة، أفادت المرشدددددددات البيبيات بأ  االفتقار لهذ  

الداعين عبن من االكتشدداق المبكر للحاالت النسسددية والعقلية والجسددمية القاصددة، عحديًدا مم البالبات المسددتجدات واللواعي لم 

 ت ميةظتهن والتعامن معهن.يسب  للمرشدا

 استخدام أداة دراسة الحالة

وبالحديث عن عببي  دراسدددة الحالة خيل فتر  التعليم عن بعد، دلا اسدددتجابات العينة عل  فتحهن لملسات دراسدددات ةالة 

 وذلك بعدخيل فتر  التعليم عن بعدد لعددد من البالبات اللواعي ععرضددددددن لمشددددددكيت رما صددددددحية أو ااتصددددددادية أو أكاديمية، 

اسددتدعاؤهن بشددكن ةضددوري رل  المدرسددة، كو ه من الصددعب عببي  دراسددة الحالة عن بعد وذلك لما عتبلبه هذ  الدا  من داة 

وضددبط، كما أفادت اسددتجابات المرشدددات رل  ضددرور  عحديث وعبوير  موذك دراسددة الحالة المسددتقدم، خاصددة وأ  النموذك 

الددذي ال زلن يسددددددتقدددمندده في الميدددا  اإلرشدددددددادي الوااعي، وذلددك بددالرغم من علقي  المرف  عل   ظددام  ور يقتلا عن النموذك

المرشدددددات للتدريب المهني بقصدددددوه كتابة دراسدددددة الحالة وف  النموذك المبور من ابن المتقصدددددصدددددات من ردار  التوجيه 

 واإلرشاد.

البيبيات لدا  دراسدددددة الحالة خيل فتر  وعماشددددديًا مم البيا ات الكمية التي جمعتها الباةعة، فقد بلغ اختيار المرشددددددات 

( لتنقسض  سدددددبة اختيار المرشددددددات لهذ  الدا  خيل فتر  التعليم عن بعد رل   سدددددبة بلغا %23.1التعليم التقليدي ما  سدددددبته  

 61.9%.) 

 استخدام أداة االختبارات والمقاييس

والمقايي  في العمن اإلرشددادي خيل فترعي التعليم  كما  ااشددا الباةعة مم المرشدددات واام اسددتقدامهن لدا  االختبارات

سددددواء الحضددددوري أو عن بعد، رذ أ  اسددددتقدام هذ  الدا  لي  فعاالً في المدارس، كو  الغالبية من المرشدددددات البيبيات غير 

ه خيل عوجيمتقصددصددات في علم النس  وغير مقوالت لتببي  هذ  المقايي ، عدا أ  دورهن في اسددتقدام هذ  الدا  يكو  من 

أسددر البالبات المحتاجات إلجراء االختبارات المبلوبة ورةالتهن رل  عيادات أو مراكز  سسددية متقصددصددة ومن يم مشدداركة هذ  

النتائج مم المرشددددد  للقيام بدورها فيما بعد، وعلسا الباةعة النظر هنا رل  ما عمتلكه المرشدددددات من مهنية عالية وذلك في ابولهن 

في مقالته المنشددور   Naugle (2009)المسروضددة عليهن فيما يقص اسددتقدامهن لهذ  الدا  وهذا ما أشددار رليه  للقيود المنبقية

ةول اسدتقدام أدا  االختبارات والمقايي  في التقييم، رذ أكد عل  ضدرور  عوافر المؤهيت والقبرات والتدريب اليزم الستقدام 

 يي  ضمن عملية التقييم اإلرشادي.المرشدين البيبيين لدا  االختبارات والمقا

 استخدام أداة حصر الغياب ورصد نشاط الطالبة

 استخدام أداة الدروس اإلرشادية

أما فيما يقص أدوات التقييم اإلرشدددادية الجديد  التي  هرت بالتزامن مم فتر  التعليم عن بعد والتي سددداعدت المرشددددات 

 معلا في ةصر غيا  البالبات عن ةري  منصة مدرستي،البيبيات في جمم المعلومات عن البالبات فقد ع
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ومراابة الدردشددات والمحاديات المكتوبة، وراامة الدروس اإلرشددادية في السصددول االفتراضددية رذ سدداعدت الدوات السددابقة في  

ودراسددددددة  Hunter (2021)ودراسددددددة  halalmeh-AL (2021)جمم المعلومات عن البالبات، وهذا ما عتس  معه دراسددددددة 

Savitz-Romer, Rowan-Kenyon, Nicola, Alexander & Carroll (2021)  والتي أفادت باسدددددتقدام المرشددددددين

 البيبيين لهذ  الدوات كوسائن للكشا عن اةتياجات البلبة اإلرشادية خيل فتر  التعليم عن بعد.

 أدوات تقييم إرشادية جديدة

ح المرشدددددددات البيبيات عل  اسددددددتقدام أدوات عقييم جديد  غير وادد وجددت البداةعدة اعجداهدات ريجدابية فيما يقص ا ستا

الدوات التقليدية، خاصدددة مم التغيرات الحياعية المسدددتمر ، وال سددديما مم المراةن العمرية الهامة التي عتعامن معها المرشددددات 

ت الةسال، واسددتقدام صدددندوق والمتمعلة بمرةلتي البسولة والمراهقة، ومن أمعلة هذ  الدوات: عحلين القبوة وعحلين رسددوما

 البريد اإلرشادي، باإلضافة رل  استقدام اللعب في الكشا عن مشكيت البالبات خاصة للمراةن المبكر ، وعيجها.

 

 ( التمعين النوعي الستقدام أدوات التقييم اإلرشادية خيل فتر  التعليم عن بعد2  شكن

 

 ن بعدثالثًا: المعتقدات المتعلقة بتقديم اإلرشاد ع

 ( الموضوعات الفرعية للمعتقدات المتعلقة بتقديم اإلرشاد عن بعد1جدول )

 التكرار الموضوعات الفرعية )الترميز(

 مشكيت البالبات خيل فتر  التعليم عن بعد

 ا عدام التواصن المباشر والحي بين البالبة والمرشد  البيبية 

 استقدام المرشد  البيبية للتقنية

11 

14 

11 
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 شكالت الطالبات خالل فترة التعليم عن بعدم

لقد عباينا موااا وردود أفعال المرشدددات البيبيات ةول عجربة اإلرشدداد عن بعد، والذي ادم بدور  جا بًا ريجابيًا وآخر 

صة، واد المنسدلبيًا، رذ كشدسا العينة عن جملة من المشدكيت الجديد  عزامنًا مم  رق التعليم عن بعد، منها الغيا  المتكرر عن 

كا  دور المرشدددات في هذ  الحالة يتمعن في مراابة  شدداة البالبات كعيرات الغيا  عل  منصددة مدرسددتي والبحث ةول أسددبا  

( للوصول رل  ةلول، أو استدعاء WhatsAppغيابهن عن ةري  التواصدن مم أسرهن رما من خيل االعصاالت أو محاديات  

 المدرسة في ةال الحاجة لذلك.البالبة ووالدعها بشكن ةضوري رل  

وأةد أهم المشددكيت الخرى هي سددوء الوضدداع االاتصددادية للسددر مما أدى رل  عجزهم عن عوفير اإل تر ا اليزم أو 

الجهز  الكترو ية لبناعهن للدخول رل  المنصددددددة، وكا ا اةدى المسدددددداهمات اإلرشددددددادية في هذ  الحالة هو التهياة اإلرشددددددادية 

 Eşici, Tomar & Aliyev (2021)بتوفير اإل تر ا والجهز  لهن وبشكن مجا ي، وهذا ما عتس  معه دراسة للبالبات وذلك 

 والتي أفادت  تائجها بأ  عقديم القدمات االجتماعية هو أةد الدوار التي اام بها المرشدين البيبيين خيل فتر  التعليم عن بعد.

الةظا المرشددددات وجود العديد من  -خاصدددة في بداية الزمة الصدددحية-ومم ةداية الوضدددم الدراسدددي والتعليم عن بعد 

ةاالت التأخر الدراسددي، مما دعاهن رل  التصددرق مم هذ  الحاالت واسددتقدام أدواعهن اليزمة، ومن أهمها ةصددر الغيا  عن 

  ةريقة منصة مدرستي واالستدعاء الحضوري للبالبات ومقابلتهن بغرت المساعد  في التقدم الدراسي.

كما  هرت خيل فتر  التعليم عن بعد مشددددكلة التنمر اإللكترو ي كبدين لتد ي مشددددكلة العنا المدرسددددي، وذلك من خيل 

االعتداءات اللسظية بالسدددب والشدددتم عن ةري  غرق الدردشدددات المتاةة، واد كا  للمرشددددات البيبيات دوًرا فعاالً في مكافحة 

بمنشددددورات الكترو ية وعقديم دروس ررشددددادية للبالبات، كما أصدددددرت وزار   هذا السددددلوا المعاصددددر عن ةري  عوعية الهن

التعليم السدعودية ادلين السدلوا الرامي لمنصدة مدرسدتيا موضحة فيه الس  الخياية والسلوكية الداعمة لبياة التعليم عن بعد 

 (.6066 وزار  التعليم، 

 لطالبيةانعدام التواصل المباشر والحي بين الطالبة والمرشدة ا

كشدسا اسدتجابات المرشددات البيبيات خيل المقابلة عن مقدار ما ععتمد  مهنة اإلرشداد من اعتماًدا كعيسًا عل  التواصن 

الحي والمباشددر، وذلك لما للغة الجسددد من أهمية بالغة في الكشددا عن الكعير من القوافي النسسددية التي اد عرغب البالبة بالتكتم 

 عليها لسبا  عد . 

ي  ن غيا  التواصدن الحي والمباشدر  هرت العديد من العقبات التي أعااا عقدم العملية اإلرشادية ومنها غيا  اياس فس

الير اإلرشددددادي عل  البالبة وعدم ضددددما  المصدددددااية باإلضددددافة رل  غيا  القدر  عل  الكشددددا السددددريم للمشددددكيت وعدخن 

ةري  أدوات التقييم المتعدد  ومن أهمها أدا  الميةظة وأدا  لمقابلة وأدا   المرشدات لتقديم المساعد ، خيل جمم المعلومات عن

 دراسة الحالة. 
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 ( التمعين النوعي للمعتقدات السلبية المتعلقة بتقديم اإلرشاد عن بعد5شكن  

 استخدام المرشدة الطالبية للتقنية

مرشدددات عن ارعياةهن باسددتقدام التقنية خيل هذ  وفيما يقص الجا ب اإليجابي لتقديم اإلرشدداد عن بعد، فقد أوضددحا ال

الستر ، خاصددددة في  ن ما عوفر  التقنية الحديعة من سددددرعة وداة في اإل جازات المهنية المبلوبة منهن، كما أوضددددحن بأ  فتر  

اةة، وهذا ما عتس  تالتعليم عن بعد منحتهن السرصة لتحسين خبراعهن ومهاراعهن االلكترو ية في استقدام البرامج والتببيقات الم

ةيث أفادت الخير  بأ  المهارات اإلرشدددددادية المبلو   halalmeh (2021)-Al، ودراسدددددة Hunter (2021)معه دراسدددددة 

عوفرها لدى المرشددين خيل فتر  التعليم عن بعد مشابهة لتلك المبلوبة منهم خيل فتر  التعليم التقليدي، غير أ  التركيز الكبر 

ا معن هذا التقدم سدددددديكو  عل  المهار ات التكنولوجية  ظًرا لما عسددددددتدعيه ةبيعة هذ  المرةلة. كما الةظا المرشدددددددات أيضددددددً

التكنولوجي عل  ةدالبداعهن، رذ اكتشددددددسن في هدذ  المرةلة مسددددددار مهاري جديد لم يعرفنه من ابن، عميزت من خيله الكعير من 

 يقها التعامن مم التقنية باةترافية وذكاء.البالبات اللواعي أ هر  مهارات رامية متقدمة استبعن عن ةر

وواصدددلا المرشددددات البيبيات ةديعهن عن ريجابيات التعليم عن بعد في ععامله مم أزمة الكعافة البيبية، ةيث سددداعد 

  سفي التواصدن بشدكن أسرع مم جميم البالبات، وهذا ما عت -سدواء في بدايته أو خيل عببي   ظام المجموعات-التعليم عن بعد 

 ( ةيث ذكر المرشدين خيلها فائد  التعليم عن بعد في التعامن مم مشكلة كعافة البي .6066معه دراسة جمعة  

وبالحديث عن البالبات المسددتسيدات من عملية التعليم عن بعد، أوضددحا المرشدددات البيبيات باسددتساد  البالبات ذوات 

في الوضددم االاتصددادي من عملية التعليم عن بعد،  ظًرا لما سدديوفر  عليهم  المشددكيت االاتصددادية ممن يعا ين من السقر والتد ي

(. كما اسدتسادت البالبات ذوات المشكيت الصحية 6066التعليم عن بعد من مصدروفات رضدافية، وهذا ما عؤكد  دراسدة جمعة  

ت مرات التنسسية كالربو. كما استسادمن التعليم عن بعد، معن البالبات المصدابات بالمرات المزمنة كالضدغط والسكري أو ال

المراةن الدراسددية الصددغر عمًرا من التعليم عن بعد، وذلك بسددبب ما منحهم ريا  النظام التعليمي االفتراضددي من واا رضددافي 

 لممارسة  شاةاعهم الممتعة. 
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تنمر عليهن أو البا ن لبات اللواعي يعا ين مباإلضددددددافة رل  اسددددددتساد  البالبات ذوات المشددددددكيت النسسددددددية كالبالبات المع

 مشكيت اجتماعية كالقجن الزائد أو القل  االجتماعي، ةيث كا  التواصن من وراء الشاشات أكعر سهولة وأريحية لهن. 

 

 ( التمعين النوعي للمعتقدات اإليجابية المتعلقة بتقديم اإلرشاد عن بعد1شكن  

 

 رابًعا: المتطلبات المهنية لتقديم اإلرشاد عن بعد

 ( الموضوعات الفرعية للمتطلبات المهنية لتقديم اإلرشاد عن بعد4دول )ج

 التكرار الموضوعات الفرعية )الترميز(

 العباء الوراية

 دور االختصاصي النسسي

63 

2 

 األعباء الورقية

د  عقديم جو كشدسا المرشددات البيبيات خيل رجراء المقابلة معهن عن بعض المتبلبات المهنية التي سدتساعد في زياد 

العملية اإلرشددادية للبالبات عن بعد، ومن هذ  المتبلبات وجود مسدداعدات رداريات عتلقص أدوارهن في عنظيم وعرعيب الملسات 

الوراية، مم اإلشدار  رل  ضدرور  عقسيا العباء الوراية، وذلك بسبب ما عستغراه العباء الوراية من واا وجهد من الفضن 

دور اإلرشددادي السدداسددي والمتمعن في متابعة البالبات وميةظاعهن ورجراء الجلسددات اإلرشددادية لهن، واد اسددتغيله في عقديم ال

سددداعدت فتر  التعليم عن بعد من ردراا المرشددددات البيبيات لهذا الحمن الزائد، فيةظا المرشددددات عند اسدددتقدامهن للبرامج 

ة وسدهولة اإل جاز، ةيث لم يكن يستدعي المر في معظم الةوال سوى والتببيقات االلكترو ية خيل فتر  التعليم عن بعد سدرع

 ضغبة زر واةد ، كما ةالبا المرشدات بتقديم دورات عدريبية ةديعة عساعدهن في ععلم عقنية ورامنة ملساعهن، 
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 رشدددددين( في دراسددددته والتي أوصددددا بضددددرور  التجديد المسددددتمر للبرامج التدريبية للم6066وهذا ما أكد عليه هيلي  

 ومواكبتها للتحديات المتيةقة خاصة التحديات المصاةبة ال تشار الرامنة. 

 دور االختصاصي النفسي

وفي  ن الحديث عن اليادي المسدددداعد  التي عحتجنها المرشدددددات البيبيات لضددددما  جود  وأصددددالة العمن اإلرشددددادي 

يين مكملين للعمن اإلرشددادي في المدارس ولو بشددكن  المقدم، أبلغا المرشددات البيبيات عن ضددرور  وجود اختصدداصديين  سسدد

دوري، خاصددة في  ن وجود بعض الحاالت الشددديد  التي من الصددعب عل  المرشدددات عقديم المسدداعد  لهن،  ظًرا لسددبا  عد  

( 6060وي  منها عدم التقصددص في علم النس ، أو االفتقار للدوات المناسددبة التي يملكها االختصدداصدديين، وهذا ما أكد  العرفا

في دراسددته والتي  ادت بضددرور  عسعين دور االختصدداصددي النسسددي في المؤسددسددات التربوية والتمييز بين دور  ودور المرشددد 

 البيبي.

كما أشددددددارت اةدى المرشدددددددات البيبيات في ةديعها رل  ةاجة البرامج اإلرشددددددادية الحالية رل  التبوير والتحديث بما 

 يد، وذلك باعتبار البرامج اإلرشادية منسذ هام عصن المرشد  من خيله رل  البالبات. يتناسب مم عحديات العصر الجد

 

 ( التمعين النوعي للمتبلبات المهنية لتقديم اإلرشاد عن بعد2  شكن

 الربط بين النتاًج الكمية والنتاًج النوعية

ل  فهم أعم  لمشدددكلة الدراسدددة، وهذا ما ر  أهم ما يتميز به المنهج المقتلط هو ادرعه عل  مسددداعد  الباةث للوصدددول ر

اعضدو من خيل هذ  الدراسدة، فبعد التعرق عل  أدوات التقييم اإلرشادية الكعر استقداًما لدى العينة خيل فتر  التعليم التقليدي 

دام هذ  سددتقوالتعليم عن بعد، سدداهم بعد ذلك المنهج النوعي في الكشددا عن الصددعوبات التي واجها المرشدددات البيبيات في ا

الدوات خيل فتر  التعليم عن بعد، باإلضدددافة رل  التعرق عل  المسدددتجدات الحاصدددلة في اسدددتقدام هذ  الدوات، مم القروك 

بمقترةات عبويرية من شدددددأ ها رفم جود  اسدددددتقدام أدوات التقييم اإلرشدددددادية وذلك عن ةري  عحلين محتوى مقابلة المجموعة 

  .المركز  مم عينة الدراسة

قد سدداهما المقابلة الجماعية في الكشددا عن التحوالت التي ةديا في دور المرشدددات البيبيات خيل فتر  التعليم عن ف

بعد، باإلضدددافة للتغيرات الحاصدددلة في اسدددتقدامهن لدوات التقييم اإلرشدددادية في  س  الستر ، مم الكشدددا عن معتقداعهن ةول 

  . ن هذا الظرق التعليمي القاه اإلرشاد عن بعد وةصر اةتياجاعهن المهنية في
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ومن الجدير بالذكر ما جاء متوافقًا بين البيا ات الكمية والنوعية ةول أدوات التقييم اإلرشددددددادية المسددددددتقدمة فكما جاءت 

المقدابلدة والميةظدة ودراسددددددة الحالة في اائمة الدوات الكعر اسددددددتقداًما خيل فتر  التعليم التقليدي، عبرت المرشدددددددات عن 

تقدارهن لهدذ  الدوات خيل فتر  التعليم عن بعدد، لتتصدددددددر أداعي االسددددددتبدا دة اإللكترو ية والمصددددددادر المجتمعية  والمتمعلة اف

 .بالمعلمات والسر( اائمة الدوات الكعر استقداًما خيل فتر  التعليم عن بعد

 والتوصيات والمقترحات ملخص نتاًج الدراسة. 1

 ملخص نتاًج الدراسة. 1.1

 :يلي عوصلا الدراسة الحالية لعدد من النتائج ومن أبرزها ما 

جاءت أدا  المقابلة وأدا  الميةظة وأدا  دراسدة الحالة في أعل  اائمة أدوات التقييم اإلرشادية المستقدمة خيل فتر  التعليم  -

 التقليدي لدى المرشدات البيبيات بمدينة جد .

 قييم اإلرشادية المستقدمة خيلجاءت أدا  االسدتبا ة وأدا  المصدادر المجتمعية وأدا  السدير الذاعية في أعل  اائمة أدوات الت -

 فتر  التعليم عن بعد لدى المرشدات البيبيات بمدينة جد .

وجود عحوالت في دور المرشددددددات البيبيات في مدينة جد  خيل فتر  التعليم عن بعد خاصدددددة في بداية الجائحة أدت رل   -

 .ععبين دورهن اإلرشادي

قدام أدوات التقييم اإلرشددادية خيل فتر  التعليم عن بعد ومن أهمها المقابلة افتقار المرشدددات البيبيات في مدينة جد  السددت -

والميةظة ودراسددة الحالة، لتحن محلها أداعي االسددتبا ة اإللكترو ية والمصددادر المجتمعية، باإلضددافة رل  اسددتقدام أدوات 

، ومراابة الدردشات والمحاديات أخرى مسدتجد  منها عقديم الدروس اإلرشدادية وةصدر الغيا  عن ةريقة منصدة مدرسدتي

 الكتابية.

 .وجود اعجاهات ريجابية وسلبية  حو عقديم اإلرشاد عن بعد لدى المرشدات البيبيات بمدينة جد  -

ةاجة المرشدددات البيبيات بمدينة جد  رل : عقسيا العباء الوراية ورامنتها، ودعم دورهن بوجود االختصدداصددي النسسددي  -

 .ضافة رل  عبوير وعحديث البرامج اإلرشاديةوالمساعد اإلداري، باإل

 توصيات الدراسة .1.1

في ضوء ما سب  عرضه ومنااشته وبعد مراجعة اإلةار النظري و تائج الدراسات السابقة و تائج الدراسات الحالية التي 

 :التوصيات التالية ، يمكن عقديمبحعا عن واام استقدام أدوات التقييم اإلرشادية خيل فتر  التعليم التقليدي وفتر  التعليم عن بعد

 ةث االختصاصيين عل  عبوير أدوات التقييم اإلرشادية المستقدمة. -

 .التركيز عل  عقنية ورامنة الدوات التقييمية اإلرشادية لتتيءم مم متبلبات العصر الحديث -

مجال اإلرشدددداد البيبي لجميم  عمكين الدور اإلرشددددادي خيل فتر  التعليم من بعد من خيل عسددددهين اسددددتقدام العاملين في -

 .الساليب والدوات الممكنة

 مراعا  جميم الساات والمراةن العمرية عند عبوير أو عصميم أدوات التقييم اإلرشادية. -

 .عقسيا العباء الوراية في اإلرشاد البيبي -



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 .رشراا االختصاصي النسسي في العمن بالمجال التربوي جنبًا رل  جنب مم المرشد البيبي -

 .عحديث  موذك دراسة الحالة -

 .عحديث البرامج اإلرشادية لتتواف  مم عبورات العصر الحالية -

عكعيا اسدددددتقدام المنهج المقتلط في المجال التربوي بما يتناسدددددب مم متبلبات الدراسدددددة، لما يمنحه هذا المنهج من ععم   -

 وردراا أكبر للمشكيت البحعية.

 الدراسات المقترحة .1.1

 .الدوات التقييمية اإلرشادية كن أدا  عل  ةد  وذلك بغرت التعم  والتوسمرجراء دراسات عن  -

 .رجراء دراسات عن الدوات التقييمية اإلرشادية عل  عينات أخرى -

 عصميم أدوات عقييم ررشادية مقتلسة ومبتكر ، ومحاولة رامنتها لمساعد  العاملين في المجال اإلرشادي. -

 الخاتمة. 4

ادية ةجر أسداس في العملية اإلرشادية، فهي عكسب المرشد فهًما أعم  لشقصية المسترشد، كما ععد أدوات التقييم اإلرشد

 عمنحه ادر  أعل  عل  عحديد اةتياجاعه اإلرشادية، مما يدعم ةصول المسترشد عل  أفضن خدمة ودعم ررشادي.

سنوات عمر ، وال سيما أكعر السترات وععد المدارس أةد أهم جبهات المؤسسات التربوية، رذ يقضي فيها السرد العديد من 

المراهقة(، لذا اختارت هذ  الدراسدددددة رييء اهتمامها لهذ  المنبقة السددددداسدددددية، فاختارت  -العمرية أهمية والمتمعلة في  البسولة

 يم عن بعد. لالبحث ةول استقدام المرشدات البيبيات من مدينة جد  لهذ  الدوات التقييمية خيل فتر  التعليم التقليدي والتع

وللوصددول لسهم أعم  عن هذ  المشددكلة اسددتقدما الباةعة المنهج المقتلط لتقدم معلومات دايقة وشدداملة عن الصددعوبات 

والمسددددددتجددات وكدذلدك المقترةدات المتعلقدة بداسددددددتقدام هذ  الدوات خيل فتر  التعليم عن بعد، وذلك عن ةري  رجراء مقابلة 

بيات بمدينة جد ، وبالتالي ادما الباةعة التوصددديات للمتقصدددصدددين والمهتمين باإلرشددداد جماعية مم عينة من المرشددددات البي

 البيبي لمساعدعهم في عبوير هذ  الدوات وعحسين استقدامها.

 المراجع .4

 المراجع العربية. 1.4

 توزيم.دار المسير  للنشر وال التشقيص والتقييم في اإلرشاد.(. 6009أبو أسعد، أةمد عبد اللبيا والغرير، أةمد  اين.  

 دار المسير  للنشر والتوزيم. المهارات اإلرشادية.(. 6066أبو أسعد، أةمد عبد اللبيا.  

(. درجة ممارسدة المرشددين التربويين لخيايات مهنة اإلرشاد من وجهة  ظر مديري 6062أبو البصدن،  غم محمد سدليما .  

 .329-363(، 6  ،30جامعة أسيوة،  -لتربية.  المجلة العلمية لكلية اومديرات المدارس في محافظة البلقاء

المجلة (. عقويم أداء مرشدددد الموهوبين بالمملكة العربية السدددعودية في ضدددوء أدوار  المهنية. 6062أبو المعاةي، وليد محمد.  

  399-352(، 2،  30جامعة أسيوة،  -العلمية لكلية التربية
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 . دار يافا العلمية.سي والتربوي بين النظرية والتببي أساسيات اإلرشاد النس (.6009أبو زعيزع، عبد ).  

(. القدمات اإلرشدادية لمسدتشدار التوجيه واإلرشداد المدرسي والمهني من 6069أبو فارس، عبد الرةمن وبن ةالب، عائشدة.  

 .356-361(، 2 ، 6مجلة التمكين االجتماعي،وجهة  ظر عيميذ التعليم العا وي. 

(. ععليم عن بعددد أم بعددد عن ععليم  ظر  عحليليددة للعمليددة التعليميددة في  ددن الظروق الراهنددة 6066أةمددد، ةنددا  مصددددددبس .  

 .201-196(، 11،  6 المجلة التربوية لجامعة سوهاك،وجائحة كورو ا. 

. صددددددحيسدددة الجزير (. اإلرشددددددددداد البيبي في بيادددة التعليم عن بعدددد. 61، ينددداير 6066العربي، شددددددريا بن محمدددد.  

jazirah.com/2021/20210128/ar6.htm-https://www.al 

(. الميعددداق الخياي لتوجيددده واإلرشددددددددداد البيبي في مددددارس التربيدددة والتعليم. 6991الحميدددد ، عبدددد ) بن ربراهيم.  

https://www.qassimedu.gov.sa/edu/attachment.php?attachmentid=21480&d=1281126405 

جامعة الملك سدعود، الجمعية السعودية للعلوم (. واام التقويم النسسدي في العمن اإلرشدادي البيبي. 6002الدليم، فهد عبد ).  

 .632-612(، 62  النسسية،التربوية و

(. مدى رضا ةي  التعليم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن سعود عن اإلرشاد الـددددددأكاديمي 6065الرشود، عبد ) بن محمد.  

 .161 -512، 61مجلة البحث العلمي في التربية، وسبن عبوير  من وجهة  ظرهم. 

وجيه واإلرشاد من وجهة  ظر مرشدي البي  في المدارس العا وية (. عقويم خدمات الت6060الزهرا ي، علي سدليما  أةمد.  

 .626-605(، 65،  2المجلة العربية للتربية النوعية،بمحافظة جد . 

مدى رلمام المرشدد البيبي بأسلو  دراسة الحالة في مدارس التعليم العام بالمدينة (. 6066الشداما ي، معوت بن عوت ).  

. ]رسددالة ماجسددتير منشددور ، جامعة أم القرى . رفي التوجيه واإلرشدداد والمرشدددين البيبيينالمنور  من وجهة  ظر مشدد

 .منصة درر المعرفة

 مددلهم.(. اإلرشددددددددداد الدمددددرسددددددي عدن بدعدددد فدي ضددددددوء عدسشددددددي كدورو ددددا. 65، أكدتدوبدر، 6060الصددددددمدددادي، دالل.  

https://shortest.link/32wf 

اعجاهات معاصدر  في اإلرشاد النسسي  اإلرشاد عن بعد  موذًجا( (. 60-69، ديسدمبر، 6065عبا ي، سديمة الشدارق سدالم.  ال

 مؤعمر الجامعة في خدمة المجتمم، جامعة الزيتو ة، كلية الدا  والعلوم، ليبيا، عرهو ة. .]عرت وراة 

المرشددد البيبي لبرامج التوجيه واإلرشدداد بالمدارس العا وية. مجلة (. عسعين أداء 6065العجي ، أةمد بن عبد ) بن محمد.  

 .666-610(، 39،  61دراسات في القدمة االجتماعية، 

(. فاعلية اإلرشداد المدرسدي من وجهة  ظر المديرين والمرشدين التربويين في مدارس محافظة 6069القعدا ، فراس ياسدين.  

 .61-6(، 6 ، 60مجلة جرش للبحوث والدراسات، جرش. 

https://www.al-jazirah.com/2021/20210128/ar6.htm
https://www.qassimedu.gov.sa/edu/attachment.php?attachmentid=21480&d=1281126405
https://shortest.link/32wf
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(. واام مشدداركة المرشددد المدرسددي في القبة التربوية 6069المالكي، عبد العزيز سددالم والحنو، ربراهيم عبد ) عبد العزيز.  

 .612-622(، 36،  9 مجلة التربية القاصة والتأهين،السردية لبي  ذوي صعوبات التعلم بالمرةلة االبتدائية. 

(. المعواات التي عواجه المرشدددين البيبيين بالمدارس العا وية الحكومية والهلية 6062.  المبارا، عادل بن ةسددين بن أةمد

-605(، 91  ،62. المجلة المصددرية للدراسددات النسسددية، من وجهة  ظر المرشدددين البيبيين ووكيء ومدراء المدارس

621. 

رشدددددداد والعيك عن بعد: دراسددددددة في اعجاهات (. اإلرشدددددداد النسسددددددي من التقليدية رل  اإل6066المبيري، جهز فهد عقا .  

ية المجلة الدولالمسددددترشدددددين من ةلبة الجامعة في ضددددوء متغيرات القجن وال  التساعن وبعض العوامن الديموغرافية. 

 . 96-23(. 6  ،60للتنمية، 

 بلبة الموهوبين في المدارس(. االةتياجات التدريبية للمرشددددين البيبيين للتعامن مم ال6065الملحم، عبد المحسدددن بن ةمد.  

ة عين جامع -مجلة اإلرشدداد النسسددي، مركز اإلرشدداد النسسدديالحكومية بالمنبقة الشددراية في المملكة العربية السددعودية. 

 .262-393(، 26  شم ،

 دار ومكتبة الحامد. اإلرشاد النسسي والتربوي.(. 6063النوايسة، فاةمة عبد الرةيم.  

(. عقويم العمن اإلرشدددادي المدرسدددي في ضدددوء متغيري البرامج والقدمات المقدمة والممارسدددة 6062الهويش، فاةمة خلا.  

 ،3 جامعة عين شدددم ، -مجلة البحث العلمي في التربيةالمهنية اإلرشدددادية في منبقة الدمام بالمملكة العربية السدددعودية. 

 61 ،)65-51. 

 سددهام درويش أبو عيبة وهند عبد  بي  للتقييم في اإلرشدداد النسسدديالنظرية والتب(. 6061بالكين، ريتشددارد وجا ك، جيرالد.  

 (.6063المجيد الحموري، مترجم(. دار السكر.  العمن الصلي  شر في 

 . دار اإلعصار العلمي. ظريات اإلرشاد والعيك النسسي(. 6065بي ، كمال يوسا.  

ات مجلة الدراسددي  ن جائحة كورو ا والتعليم االلكترو ي. (. اإلرشدداد النسسددي والتوجيه التربوي ف6066جمعة، يابا ةسددن.  

 .126-106(، 2  ،3المستدامة، 

(. مدى ممارسددة المرشددد النسسددي لسنيات المقابلة اإلرشددادية من وجهة  ظر المسددترشدددين. 6006ةداد، عساق وعبد )، سددليم.  

 .56-33(، 6 ، 61أبحاث اليرموا: سلسلة العلوم اإل سا ية واالجتماعية،

-الضددرور  والمعواات في  ن جائحة فيروس كورو ا  كوفيد-(. اإلرشدداد النسسددي المدرسددي عن بعد 6066خليسة، رسددماعين.  

 .665-601( 6 ، 2مجلة الشامن للعلم التربوية واالجتماعية، (. 69

 (. عالم الكتب.2 ة. الصحة النسسية والعيك النسسي.(.  6005زهرا ، ةامد عبد السيم.  

 (. عالم الكتب.2.  ة.التوجيه واإلرشاد النسسي(. 6005ةامد عبد السيم.   زهرا ،
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(. درجدة امتيا المرشدددددددين التربويين في المددارس الحكومية السلسددددددبينية للمهارات 6062شدددددداهين، محمود أةمدد محمدد.  

 .601-613(، 3  ،65مجلة العلوم التربوية والنسسية، اإلرشادية. 

 . الدار المصرية اللبنا ية.معجم المصبلحات التربوية والنسسية(. 6003ب.  شحاعة، ةسن والنجار، زين

 .216 -222(، 6،  62دفاعر المقبر، (. عو يا اإل تر ا في مجال اإلرشاد النسسي والتربوي. 6069شريك، عمر.  

 التوزيم.. دار المناهج للنشر وفنيات وأساليب العملية اإلرشادية(. 6063صالو، عبد الرةمن رسماعين.  

 دار البازوري العلمية للنشر والتوزيم. التعليم عن بعد والتعليم المستوح.(. 6002عامر، ةارق عبد الرؤوق.  

(. عقييم واام خدمات اإلرشداد النسسدي المقدمة للةسال المنتسعين من مؤسدسددات الرعاية االجتماعية 6061عسداق، لؤي محمد.  

 .62-6(، 6 ، 25ا ية واالجتماعية، مجلة دراسات للعلوم اإل سفي الرد . 

(. خصدددائص وأهداق التعليم عن بعد والتعليم اإللكترو ي: دراسدددة 6069، ععما .   عمير ، جويد ، وعليا ، علي، وةرشدددو

وم المؤسددسددة العربية للتربية والعل -المجلة العربية لآلدا  والدراسددات اإل سددا يةالعربية.  لمقار ة عن عجار  بعض الدو

 .691-615، 1 والدا ،

 (.35  مجلة الستو،(. أساليب التقويم النسسي لدى المرشد التربوي. 6001عبد الرزاق، خنساء.  

 عالم الكتب. العربية المعاصر .(. 6001عمر، أةمد مقتار عبد الحميد.  

 (. دار ال جلو المصرية. 1 ة. القياس النسسي.(. 6002فرك، صسوت.  

 سدددامو وديم القسش، مترجم(. دار السكر.  العمن  ية والتببي  في اإلرشددداد والعيك النسسدددي.النظر(. 6066كوري، جيرالد.  

 (.6001الصلي  شر في 

 (. دار العلم للمييين.2.  ة.الرائد معجم لغوي عصري(. 6996مسعود، جبرا .  

مجلة علوم اإل سا  ت المنهجية. (. مجموعات النقاش البؤرية: الس  النظرية واالعتبارا6069مصدبس ،  عمة محمد السديد.  

 .619-613(، 3،  9والمجتمم، 

 . دار اإلعصار العلمي.اإلرشاد النسسي عبر مراةن العمر(. 6065ملحم، سامي محمد.  

(. االةتياجات التدريبية للمرشدددين البيبيين في ضددوء عحديات الرامنة من وجهة  ظرهم. 6066هيلي، ممدوح مسددعد أةمد.  

 .65 -61(، 6،  66ة لجامعة الملك فيصن، المجلة العلمي

ألا خدددمددة اسددددددتشددددددداريددة للبي  والبددالبددات خيل جددائحددة كورو ددا.  ٥٨(. التعليم ادددمددا 62، يوليو 6060(وزار  التعليم 

aspxrd.-2020-https://old.moe.gov.sa/ar/news/Pages/85 

 ويددديدددقدددة الددددلدديدددن الدددتددندددظددديددمدددي لددمددددارس الدددتددعدددلددديددم الدددعدددام  دلدديدددن لهدددداق والدددمدددهدددام(.(. 6066وزار  الددتدددعددلددديددم.  

on/RPRLibrary/https://moe.gov.sa/ar/aboutus/nationaltransformatiللمدارس التنظيمي الدلين.pdf 

https://old.moe.gov.sa/ar/news/Pages/85-2020-rd.aspx
https://moe.gov.sa/ar/aboutus/nationaltransformation/RPRLibrary/الدليل%20التنظيمي%20للمدارس.pdf
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