واقع االستشارات االلكرتونية الرتبوية

ورقة عمل مقدمة لندوة (االستشارات االلكترونية بين الواقع والمأمول) ،مركز بيت الخبرة

للبحوث والدراسات االجتماعية األهلي بالتعاون مع جمعية التنمية األسرية بمنطقة المدينة
المنورة ،في الفترة 1437/7/4-3هـ
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الخبة للبحوث والدراسات االجتماعية األهل
حقوق المحتوى محفوظة لمركز بيت ر
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واقع االستشارات االلكرتونية الرتبوية
ورقة عمل
إعداد

أ.د .أمحد عبدالفتاح الزكي
مقدمة:
قــول تعــال

تعــد الشــور مــن المبــاية األساســية التــي قــاا عليفــا ييننــا الحني ـ  ،يـ
ـاه ْ ُي ِنفُقــو َن" (الشــور  .)38 ،ويــأمر تعــال نبيــي الكـري بفــا
ـور َب ْيـ َـن ُف ْ َو ِم َّمــا َرَزْقَنـ ُ
" َوأ َْمـ ُـرُه ْ ُشـ َ
" َو َش ِاوْرُه ْ ِفي األ َْم ِر" (آل عمـران ،)159 ،و ـاف النبـي ىـل ل عليـي وسـل علـ هـدا المبـدأ

وطبقــي فــي كميــر مــن المواقـ

واأل ــداث ،ومــن بعــدل التــزا ىــحابتي الكـراا ر ـوان ل علــيف

بــالتطبيل العملــي لفــدا المبــدأ ،وأىــبق أياة مفمــة تحقــل التكامــل والت ــامن االجتمــاعي بــين
مختل

أركان وعناىر المجتمع المسل .
وتجــد االستشــارة ىــداها المميــز فــي ــدي

قــول

النبــي ىــل ل عليــي وســل الــد

"المستش ــار م ــ(تمن" (الطب ارن ــي) وه ــو عن ــي أن المستش ــار أم ــين علـ ـ م ــا استش ــير في ــي ،فم ــن
أف

إل أخيي بسرل وأمني عل نفسـي فقـد جعلـي بمحلفـا ،لـدا فيجـع عليـي أال شـير عليـي إال

بما ير فيي الخير والصالح لي ،وأن يبدل في ذلك التفكير واإلمعان والتدقيل في توجيفـي إلـ
ما ير بإخالص أني الصواب( .الشجروا 1435 ،هـ )136
مـن هنــا جــا ت أهميــة االستشــارة فــي يـاة المســلمين وأىــبحت ســمة تميــز المجتمعــات
اإلســالمية تحديــدا ،فمــن تنــزل بــي نازلــة أو شـ ل عليــي أمــر أو تواجفــي مســألة ال ســتطيع لفــا
ســبيال يتوجــي ألول ـ الخب ـرة والمعرفــة والصــالح عــري علــيف مش ـ لتي ويتلق ـ مــنف المشــورة
والنصق والتوجيي.
ومــع تقــدا البش ـرية واالنفجــار العلمــي والمعرفــي وانتشــار التكنولوجيــا الحديمــة و فــور
شــب ة االنترنــت ومــا تبعفــا مــن مواقــع ومنتــد ات و ريــد إلكترونــي وشــب ات تواىــل اجتمــاعي
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ىار األمر أ سر عل طالبي المشـورة ،و ـدال مـن أن شـد المستشـير الر ـال إلـ ذو الخبـرة
والمعرفــة ويبــدل فــي ذلــك الوقــت والجفــد والمـال ،ىــار ســتطيع بســفولة ويســر أن يلـ الشــب ة
العنكبوتيـة ويقــدا استشــارتي إلكترونيــا بمختلـ

الطــر المم نــة ،فتصــل إلـ القــالمين علـ تلــك

المواق ــع ويوجفونف ــا ل ــدو االختص ــاص ،فس ــرعان م ــا يتلقـ ـ المستش ــير ال ــري الس ــلي والجـ ـواب

الشافي يون مشقة أو جفد أو كلفة.

وقد تبـارت الجفـات والم(سسـات والفي ـات الخيريـة فـي تقـد تلـك الخـدمات االستشـارية
للمس ــتفيدين م ــن أبن ــا المجتم ــع ،وى ــارت تدش ــن لف ــا مواق ــع إلكتروني ــة
العنكبويتــة ،وتســتقطع المستشــارين المتمي ـزين فــي مختل ـ

ــخمة علـ ـ الش ــب ة

المجــاالت للــري عل ـ االستشــارات

التــي تــري إلــيف لتفــر كــروب المفمــومين الــدين يبحمــون عمــن يرشــده إلـ طــو النجــاة الــد
خرجف مما ه فيي من أزمات ومش الت.

وتنوعــت المجــاالت التــي تقــدا مــن خاللفــا تلــك االستشــارات االلكترونيــة ،فمنفــا عل ـ
سبيل الممال االستشارات الشرعية المتعلقة بـأمور الـدين والفقـي والعبـايات والمعـامالت و،يرهـا،
ومنفا االستشارات الطبية التي تفـت بـاألمور الصـحية والحـاالت المر ـية ،ومنفـا االستشـارات
النفس ــية والت ــي تتعل ــل بالمشـ ـ الت النفس ــية واالخ ــتالالت العقلي ــة واال ــطرابات الس ــي ولوجية،
ومنفا االستشارات التر وية والتي تدور ولفا الورقة الحالية بالعري والتحليل.
مــن هنــا تس ــتفدل الورقــة الحاليــة إلق ــا ال ــو عل ـ مفف ــوا االستشــارات اإللكتروني ــة
التر وي ــة م ــن يـ ـ

مبرراتف ــا وأهميتف ــا والخصـ ــال

والمع ــايير المفني ــة الواج ــع توافره ــا فـ ــي

االستشــارات اإللكترونيــة التر ويــة ،والصــفات والمفــارات الواجــع توافرهــا فــي المستشــار التر ــو
وكفا اتــي ،ومجــاالت االستشــارات اإللكترونيــة التر ويــة ومعوقاتفــا ،وي ارســة الــة مقت ــبة لواقــع
االستشــارات اإللكترونيــة التر ويــة مــن خــالل عــري تحليلــي لموقــع (المستشــار) التــابع لمركــز
التنميــة األسـرية بالمنطقــة الشــرقية والمتخص ـ
مع التركيز عل محور االستشارات التر وية الد

فــي تقــد االستشــارات اإللكترونيــة بوجــي عــاا
قدمي.

ولتحقيق األهداف السابقة سوف تتناول الورقة المحاور التالية:
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• مففوا االستشارة اإللكترونية التر وية.
• فوالد االستشارات التر وية.
• مبررات االستشا ارت االلكترونية التر وية وأهميتفا.
• المعـ ـ ــايير المفنيـ ـ ــة الواجـ ـ ــع توافرهـ ـ ــا فـ ـ ــي االستشـ ـ ــارات اإللكترونيـ ـ ــة التر ويـ ـ ــة
وخصالصفا.
• كفا ات المستشار التر و والصفات الواجع توافرها فيي.
• خطوات عمل المستشار التر و .
• سلبيات االستشارات التر وية اإللكترونية ومعوقاتفا.
• واقع االستشارات اإللكترونية التر وية موقع (المستشار) نموذجا.
▪ آلية تقد االستشارات التر وية.
▪ عدي االستشارات التر وية وتصنيفاتفا.
▪ المستشارون التر ويون بالموقع.
• خاتمة الورقة.
وفيما يلي عري لتلك المحاور

مفهوم االستشارة اإللكرتونية الرتبوية:
االستشــارة التر ويــة هــي تفاعــل بــين طــرفين أ ــدهما ســم المستشــير وهــو الشــخ
ال ــد

حت ــا إلـ ـ خبـ ـرة أو مس ــاعدة أو نص ــيحة معين ــة ف ــي أ مج ــال م ــن مج ــاالت التر ي ــة،

واآلخر سم بالمستشار وهو الد

متلك الخبرة والمعرفـة والعلـ فـي المجـال التر ـو فيقـدمفا

لطالع االستشـارة أو المسـتفيد مـن الخدمـة (أبـو نيـان2007 ،ا  ،)247وتـت هـدل العمليـة مـن
خــالل وســيلة اتصــال إلكترونيــة ممــل البريــد اإللكترونــي أو المنتــد أو الموقــع اإللكترونــي أو
إ د شب ات التواىل االجتماعي ،وتقدا هدل الخدمة من خـالل جفـة معينـة ،يـر ر حيـة فـي

الغالع توفر وسيلة االتصال وتكون وسيطا بين المستشير والمستشار.
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فوائد االستشارات الرتبوية:
لالستشارات التر وية فوالد عديدة ي

شـير معابـدل (2006ا  )321-320إلـ عـدي

من الفوالد التي م ن أن تعوي من االستشارات بوجي عاا منفا
• أن االستش ــارة أيعـ ـ لتحقي ــل المص ــلحة المنش ــوية وللوق ــول عليف ــا؛ فاإلنس ــان
بطبعــي مفطــور علـ البحـ

عمــا هــو أنفــع لــي فــي كــل شــأن قبــل عليــي ،ومفمــا

كمــل عقلــي واتســعت معرفتــي فإنــي يبق ـ عر ــة للخطــأ والص ـواب وفــي اجــة
لالستعانة ب أر اآلخرين.
• أن االستشارة فيفا وقا ة للمستشير مـن الزلـل الـد قـد قـع فيـي لتعجلـي فـي أمـر
من األمور أو لغلبة عاري من عواري النفس البشرية.
• أن االستش ــارة تلب ــي اج ــة فطري ــة ل ــد اإلنس ــان؛ فالش ــور أم ــر طبيع ــي لك ــل
إنسان قع في مش لة فيلجأ إل من لد ي الخبرة والعل لمساعدتي.
مربرات االستشارات االلكرتونية الرتبوية وأهميتها:
بــرزت الحاجــة إل ـ االستشــارات التر ويــة بوجــي عــاا واالستشــارات اإللكترونيــة فــي هــدا
المجال عل وجي التحديد نظ ار لعدي من المبررات منفا (معابدل2006 ،ا )337-335
 .1أن االستشــارة االلكتروني ــة تم ــن طال ــع االستشــارة م ــن و ــع تص ــور ى ــحيق
ومتكامــل للحالــة التــي يبتغــي النصــق فيفــا؛ ي ـ

ــون عليــي أن قــوا ب تابــة

تصـ ــورل عـ ــن هـ ــدل الحالـ ــة ب ـ ــل تفصـ ــيالتفا وأن قـ ــدمفا مطبوعـ ــة عبـ ــر بريـ ــدل
االلكترون ــي أو أ وس ــيلة إلكتروني ــة إلـ ـ الموق ــع المخ ــت

ب ــدلك ،مم ــا جعل ــي

يبــدل بعــج الجفــد فــي انتقــا كلماتــي وىــيا،ة عبا ارتــي بمــا جعــل تعبي ـرل أكمــر
يقة وو و ا.
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 .2من جانع آخر م ـن للمستشـار أن طلـع علـ مـا كتبـي طالـع االستشـارة بتـأن
وروية في فف معانيفا ومراميفا ،وأن أخد الوقـت الـالزا لـي لففمفـا وكتابـة الـري
عليف ــا بعب ــارات وا ــحة وأس ــلوب مفف ــوا وعب ــارات منتق ــاة ف ــي الوق ــت والظ ــرل
الد يناسبي ،فيتحقل الفدل المقصوي من االستشارة عل أف ل وجي.
 .3أن االستش ـ ــارة االلكتروني ـ ــة تف ـ ــتق المج ـ ــال واس ـ ــعا أم ـ ــاا العم ـ ــل الجم ـ ــاعي م ـ ــن
المتخصصــين فــي مجــال التر يــة ليقــدموا النصــق والمشــورة لمــن حتاجفــا ،لــدلك
ت ـ ـ المواق ــع الت ــي تق ــدا خدم ــة االستش ــارة ع ــديا كبيـ ـ ار م ــن المستش ــارين ف ــي
مجاالت تر وية مختلفة ومتنوعة ،مل بع ف البعج اآلخـر بمـا عـوي بـالنفع
عل المستفيدين من طالبي االستشارة.
 .4عــد جمــع المستشــارين ذو التخصصــات المختلفــة فــي التر يــة أم ـ ار ســي ار فــي
الوقــت الحــالي بف ــل إم انــات التواىــل الفاللــة التــي توفرهــا شــب ة االنترنــت
ت لو كـانوا مـن منـاطل مختلفـة أو يول بعيـدة ،يـ

م ـنف االلتقـا وتبـايل

الخبرات وتقد ما لديف من خبرة ونصق حتاجي أف اري المجتمع.
 .5أن االستشارة اإللكترونية تحقل في الغالع السرية التامة لطالع االستشـارة ممـا
ـر مـ ــن األف ـ ـراي عل ـ ـ التقـ ــدا لطلـ ــع المشـ ــورة وه ـ ـ مطم نـ ــون عل ـ ـ
شـ ــجع كميـ ـ ا

خصوىية مـا قدمونـي مـن معلومـات و يانـات وتفاىـيل بمـا يزيـل عـنف الحـر
والتفيع من طرح مش التف الشخصية أماا أشخاص قد عرفونف  ،فمـن طلـع
االستشارة ليس ملزما باإليال بأ ة معلومات ستدل منفـا علـ هويتـي وال م ـن
ــفي

للموقــع أو المستشــار معرفــة شخصــيتي و ياناتــي الحقيقيــة؛ األمــر الــد
نوعا من الخصوىية والمقة واالطم نان في نفوس المستشيرين.

 .6أن االستش ـ ــارات التر وي ـ ــة االلكتروني ـ ــة تم ـ ــن األش ـ ــخاص المفتم ـ ــين بالشـ ـ ـ ون
التر ويــة مــن التعــرل بصــورة أو ــق وأف ــل عل ـ طبيعــة المش ـ الت التر ويــة
التي عاني منفا المجتمع وأن سفموا في الجفوي المبدولة لمواجفتفا .
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 .7أن المواق ـ ــع الت ـ ــي تق ـ ــدا الخ ـ ــدمات االستش ـ ــارية التر وي ـ ــة تح ـ ــرص علـ ـ ـ نش ـ ــر

االستشــارات المقدمــة لفــا والــريوي التــي قــدا فيفــا المستشــارون ل ـوال ونصــالق

لطــالبي االستشــارة مــع إم انــات كبي ـرة لورشــفة والبح ـ

والتصــني  ،بمــا ممــل

مصد ار ثريا يتيق نشر الخبرات بين كافة المستفيدين.
 .8أن س ــفولة التواى ــل ب ــين المستش ــير والمستش ــار س ــاعد علـ ـ إم اني ــة متابع ــة
المشـ الت المطرو ــة ومعرفــة مــد تقــدمفا نحــو الحــل ومــد نجاعــة النصــالق
والخب ـرات التــي قــدمت ،ي ـ

ســتطيع طالــع االستشــارة معــاوية التواىــل مــع

نفــس المستشــار الــد تلق ـ منــي االستشــارة األول ـ لمتابعــة الســير والتقــدا نحــو
ل المش لة التي ت(رقي.
إذن تت ق أهمية االستشارات التر وية اإللكترونية من خالل المبررات التالية
• الحاجة إل التخص

وزياية الخبرة.

• الحيــاة أىــبحت أكمــر تعقيــدا خصوىــا فــي العالقــات بــين األشــخاص أو ت ـ
في الم(سسات (ي الن1981 ،ا )12
• التطور التكنولوجي الفالل والمتسارع.
• سفولة التواىل مع المستشار وسرعتي وعدا كلفتي ماي ا.
•

مان الخصوىية والسرية؛ ي

ال

ـطر المستشـير أن شـ

أو هويتي وال قدا سو التفاىيل التي ير،ع في الكش

عـن اسـمي

عنفا.

املعايري املهنية الواجب توافرها يف االستشارات اإللكرتونية الرتبوية وخصائصها:
تتميــز االستشــارات اإللكتروني ــة التر ويــة بعــدي م ــن الخصــال

(أبــو ني ــان2007 ،ا

)256-255
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• أنها ثالثية األطراف:
أ أنفــا ،يــر مباش ـرة لمتلقــي الخدمــة ،فاالستشــارة االلكترونيــة التر ويــة تــت بــين ثالثــة

أطـرال المستش ـير والمستشــار ومقــدا الخدمــة ،وتكــون فيفــا العالقــة بــين المستشــار والمستشــير
،ير مباشرة وإنما تت من خالل وسيط وهو الجفة التي تقدا الخدمة االستشارية.
• اإلرادة الذاتية:
فالطرفــان المستشــير والمستشــار ختــاران الــدخول فــي العمليــة االستشــارية ،فــإذا شــعر
المستشير بأني بحاجة إل استشارة أو نصـيحة معينـة فإنـي يتقـدا باستشـارتي للجفـة التـي ترشـق
أ د مستشاريفا للري عل االستشارة ،وإذا وجد هدا المستشار أنفا في ،ير تخصصي أو أبـد
عدا قدرتي عل الري أل سبع أوكلت االستشارة إل مستشار آخر.
• العالقة ذات اتجاه نحو الخبرة:
يـ ـ

إن الغ ــري األساس ــي م ــن االستش ــارة التر وي ــة ه ــو إيران المستش ــير أن هن ــان

مش لة ما ال م ن لفا أو التغلـع عليفـا يون استشـارة شـخ

خبيـر فـي هـدل النقطـة تحديـدا

قدا لي اقت ار ات يقيقة محدية واتجاها وا حا كفيال بحل المش لة بإذن ل.
• وجود خطوات ومراحل لعملية حل المشكلة:
يـ

ينبغــي أن يـدرن كــل مـن المستشــير والمستشـار أن االستشــارة عمليـة ذات م ار ــل

أو خطوات ،قتر فـا أهـل الخبـرة فـي ميـدان االستشـارة تتممـل فـي مر لـة الـدخول أو االسـتعداي
للعم ــل ب ــدنيا ونفس ــيا ومر ل ــة التع ــرل علـ ـ المشـ ـ لة وتحدي ــدها وو ــع ه ــدل ثـ ـ التخط ــيط
للوىــول إلـ الفــدل ثـ التــدخل وتنفيــد الخطــة وتقيـي العمـل و التــالي التأكــد مــن مــد تحقيــل
االستشارة هدففا أا ال.
• تقاسم المسئولية:
فالمس ولية عن نجاح االستشارة مشتركة بـين المستشـير والمستشـار ،يـ

ينبغـي علـ

طال ــع االستش ــارة أن ق ــدا المعلوم ــات الالزم ــة ع ــن المشـ ـ لة للمستش ــار ويو ــق ل ــي جوانبف ــا
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وي ــون ىــايقا فــي طــرح تفاىــيلفا وفــي تقــد المعلومــات الكافيــة التــي تم ــن المستشــار مــن

تقـد الحــل الـالزا ،كمــا ينبغـي عليــي المقــة فـي المستشــار ،أمـا المستشــار فعليـي أن ــون أمينــا
في تعاملي مع المعلومات التي يتلقاها من المستشـير وأن يتبـع اإلجـ ار ات العلميـة السـليمة فـي

تعاملــي مــع المشـ لة وأن ــون مو ــوعيا فيمــا قدمــي مــن ريوي وآ ار و لــول للمشـ لة المقدمــة
من المستشير.
كفايات املستشار الرتبوي والصفات الواجب توافرها فيه:
لك ــي ت ــنجق االستش ــارة االلكتروني ــة التر وي ــة ينبغ ــي أن تتـ ـوافر ف ــي المستش ــار التر ــو
الكفا ات التالية (الزكي2012 ،ا؛ القا ي2011 ،ا)
• الكفايات الفنية:
والمقص ــوي بف ــا م ــد كفا تـ ــي ف ــي اس ــتخداا األس ــاليع والطـ ــر التر ويـ ـة الس ــليمة فـ ــي
معالجت ــي للمواقـ ـ

والمشـ ـ الت المختلف ــة ،م ــع إلمام ــي بق ــدر كبي ــر م ــن المع ــارل والمعلوم ــات

العلميــة والعمليــة فــي المجــال التر ــو بمــا م نــي مــن التعامــل مــع االستشــارات بش ـ ل علمــي
وتر و سلي .
• الكفايات الشخصية:
ويقصــد بفــا امــتالن المستشــار لعــدي مــن المفــارات الشخصــية أو الداتيــة ليــتم ن مــن
التأثير في اسـتجابات اآلخـرين ،منفـا سـن اإلىـغا وىـفا الـدهن واألمانـة والتقـو والسـوا
النفسي والعصبي والقدرة عل التعبير الكتابي بش ل وا ق وسلس وشيل ومففوا.
• الكفايات اإلدراكية:
ويقصــد بفــا قــدرة المستشــار عل ـ الفف ـ ور ــط األج ـ از ببع ــفا الــبعج وقدرتــي عل ـ
ابتكـار األفكــار والشــعور بالمشـ الت والتوىــل إلـ

لـول لفــا ،وتحليــل المواقـ

إلـ م وناتفــا

واســتنباا النتــال المحتملــة لفــا ور ــط األســباب بالمســببات ،كمــا تعنــي أن يتمتــع بالقــدرة عل ـ
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الدراسة والتحليل واالستنتا واالستدالل واالستق ار والمقارنة والمرونة واالسـتعداي الـدهني لـتفف
أفكـ ــار اآلخ ـ ـرين أو نقـ ــده وكـ ــدلك القـ ــدرة عل ـ ـ تطـ ــوير أسـ ــاليبي سـ ــع متطلبـ ــات الظـ ــرول
والمتغيـ ـرات ،وتظف ــر ه ــدل الكفا ــات اإليراكي ــة ف ــي اإل س ــاس بالمشـ ـ الت وتطبي ــل األس ــاليع
العلمية الحديمة في ل تلك المش الت.
• الكفايات التقنية:
ويقصــد بتلــك الكفا ــات قــدرة المستشــار عل ـ التعامــل مــع التقنيــات الحديمــة مــن أجف ـزة
إلكتروني ــة متنوع ــة وإج ــاية بع ــج مف ــارات الحاس ــع اآلل ــي والق ــدرة علـ ـ التعام ــل م ــع ش ــب ة
االنترنت وشب ات التواىل االجتماعي.
وبشكككعا كككاي أن تكككف

تتكككوا ر كككف المستشكككار التربكككو

والختككا م ن ككا ككا أ ككف( :الش ك راو

155هككك137 :؛ دحكك،

مو كككة كككل التككك ا

1981ي14 :؛ القاضككف

2012ي16-14 :؛
• القدرة عل التعامل مع الناس وففمف وكسع ثقتف .
• أن تتس تصرفاتي بالتوا ع واالتزان وا تراا الدات والمعرفة.
• تم ني من القدرة عل التحليل التي حتاجفا إليران المش لة وكيفية تحليلفا.
• أن ون محايدا و،ير منحاز.
• أن يتص

بالمرونة.

• استرشايل بالقرآن الكري والسنة النبوية والنظريات التر وية.
• القدرة عل تشخي

الموق .

• المفارة والتجر ة والمعرفة العلمية وسعة األفل واالطالع.
• القدرة عل إىدار األ اا الصحيحة ،مع االستعداي لتصحيق أ امي.

• أن ــون ذا عقليــة مجــدية مبتكـرة ولد ــي القــدرة علـ التصــور وفــي نفــس الوقــت
ون واقعيا و،ير مغر في الخيال.
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• أن ـ ــون أمينـ ـ ــا علـ ـ ـ مـ ـ ــا طل ـ ــع عليـ ـ ــي م ـ ــن أس ـ ـ ـرار وخصوى ـ ــيات خاىـ ـ ــة
بالمستشيرين.

• أن ــون لد ــي القــدرة عل ـ التــأثير فــي اآلخ ـرين ويفعف ـ للعمــل بمــا قدمــي مــن
نصق ومشورة وتوجيي.

• أن ــون ىــا ع عقــل ومعرفــة ويــنع س ذلــك فــي ســعة أفقــي و عــد نظـرل وأناتــي
وتأملي في العواقع.

خطوات عمل املستشار الرتبوي:
عن ــد التعام ــل م ــع االستش ــارة ي ــر أب ــو ني ــان (2007ا  )263-262أن ــي ينبغ ــي علـ ـ
المستشار أن يتبع عديا من الخطوات منفا اإلعـداي لالستشـارة ،والبـد فـي االستشـارة ،وتـدوين
المعلوم ــات والبيان ــات الالزم ــة ،وتحدي ــد المشـ ـ لة ،وى ــيا،ة المعلوم ــات المرتبط ــة بالمشـ ـ لة،
وو ــع ب ــدالل وخي ــارات ،وو ــع خط ــة للت ــدخل أو التعام ــل م ــع المشـ ـ لة ،وتقي ــي االستش ــارة،
وأخيرا ،المتابعة ور ما إعاية تقد االستشارة.
ويمعككل تي يككق الخي كوا السككابقة

ك الستشككار ا للتروليككة ككف الم ككال التربككو

النحو التالف:
• اإلعداد لالستشارة:
وهنــا ينبغــي عل ـ المستشــار التر ــو قبــل تصــد ي لالستشــارة اإللكترونيــة أن عــد نفســي

جيــدا مــن خــالل الق ـ ار ة واالطــالع ومراجعــة الق ــا ا والمو ــوعات المحتمــل أن تكــون مجــاال
لالستشـ ــارة ومراجعـ ــة خب ارتـ ــي واالسـ ــتعداي جيـ ــدا لتلقـ ــي االستشـ ــارات مـ ــع توقـ ــع توجفـ ــات تلـ ــك
االستشارات المحتملة.
• البدء في االستشارة:
11

وتبـ ــدأ تلـ ــك الخط ـ ـوة عنـ ــدما يتلق ـ ـ المستشـ ــار الرسـ ــالة ال ـ ـوارية لـ ــي مـ ــن خـ ــالل بريـ ــدل
االلكترونــي أو أ وس ــيلة م ــن وســالل التواى ــل االجتم ــاعي االلكترونــي فيص ــفي ذهن ــي تمام ــا
ويق أر االستشارة بتمعن وروية.
• تدوين المعلومات والبيانات الالزمة:
وهنــا ينبغــي عل ـ المستشــار أن ســتخل

النقــاا المحوريــة  Key pointsوالكلمــات

المفمــة ويــدون فــي ورقــة خارجيــة المعلومــات المفمــة التــي ستخلصــفا مــن االستشــارة التــي قــد
تطول أو تقصر.
• تحديد المشكلة:
و نا عل ما سبل ستطيع المستشار أن

ع يـدل علـ المشـ لة األساسـية والحقيقيـة

التي ت(ر المستشير والتي قد ال ون قد ذكرها بش ل مباشر.
• صياغة المعلومات المرتبطة بالمشكلة.

وهنـ ــا قـ ــوا المستشـ ــار باسـ ــترجاع المعلومـ ــات ذات العالقـ ــة بالمش ـ ـ لة وىـ ــيا،تفا فـ ــي
أســلوب ســلس ليســتوعبفا المستشــير ،مــع م ارعــاة إبـراز الجوانــع اإل جابيــة لتشــجيعي علـ تلقـ
النصق وتنفيد الحلول المقتر ة.
• وضع بدائل وخيارات:
وهن ــا بن ــا علـ ـ م ــا س ــبل ستح ــر المستش ــار ع ــديا م ــن الب ــدالل والمقتر ــات لح ــل

مش لتي وتكون متوافقة مع روفي و التي.

• وضع خطة للتدخل أو التعامل مع المشكلة:
ختار المستشار أكمر البدالل والخيارات مناسبة مع مش لة المستشير ويصيغ كـل ذلـك
في ش ل خطة عمل قوا بفا المستشير للتعامل مع مش لتي ومواجفتفا.
• تقييم االستشارة:
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قبل أن يرسل المستشار ريل ينبغـي عليـي أن يراجعـي مراجعـة جيـدة مـن يـ

الصـيا،ة

والمحتو وإج ار ما يرال مناسبا من تعديل عليفا ،كما م ن أن تقوا بفدل الخطـوة الجفـة التـي
تق ــدا االستش ــارات م ــن خ ــالل تكليـ ـ

أ ــد المتخصص ــين بمراجع ــة االستش ــارات قب ــل إرس ــالفا

للمستشير.
• المتابعة وربما إعادة تقديم االستشارة:
وتت هدل العملية بعد وىول الري للمستشير الد قد حتا أ يانا إل االستفسـار عـن
بعــج األشــيا أو فف ـ بعــج العناىــر التــي جــا ت فــي ري المستشــار أو تو ــيق جــز مــن
المش لة أو عري مش لة أخر مرتبطـة باالستشـارة السـابقة ،وهنـا تـت المتابعـة والـري مـن قبـل
نفس المستشار الد قاا بالري في المرة األول .

سلبيات االستشارات الرتبوية اإللكرتونية ومعوقاتها:
رغكككأل األهميكككة الل يكككر التكككف تتمركككا كككف الستشكككا ار التربويكككة ا للتروليكككة وال وا كككد
الواضحة التف تعود ن ا إل ل ا قد يشوب ا بعض الس يا
ص

ن ا:

قككدي الستشككار أ ق ك رهنككا لمككا يتككورا ةال ك الستشككار  ،فصــا ع المشـ لة قــد

المش لة عل ،ير الحقيقة بإ افة بعج ما يتخيلي هو أو بعدا ذكـر بعـج التفاىـيل

ال ــرورية أو قــدا معلومــات مغلوطــة أو علـ ،يــر الواقــع تبعــا إلي اركــي وففمــي هــو ،و التــالي
ـون العـري ،يــر منصـ

أو مو ــوعي ممـا

ـلل المستشــار وقـد جعــل االستشـارة تــدهع

في االتجال ،ير الصحيق.
الستشكككا ار الللتروليكككة التربويكككة تتكككيح التقكككاا ةالككك المشكككور ككك المستشكككار

ا تراضككيا رغككأل ت ا ككد المسككا ا والت ككاأل ال ت ار ككف الل يككر ور ،ـ إ جابيــة هــدا األمــر وفالدتــي
الكبيرة إال أني حمل جانبا سلبيا مفما يتممل في اختالل البي ة االجتماعية والمقافية واألعـرال
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والعايات والتقاليد بين المستشار والمستشـير بمـا يـنع س سـلبا علـ نوعيـة الحلـول والمقتر ـات
التي م ن أن تقدا.
غ كرار الستشككا ار التككف تككرد لمواق ك الستشككا ار
سككك ا؛ يـ ـ

ال شكككرية والتقنيكككة قكككد أكككنعع

حيالككا ك ضكك

ا عالككا

م ــن أن تت ــأخر ال ــريوي كميـ ـ ار أو تس ــند بع ــج

االستشارات لغيـر المتخصصـين فـي ذات المشـ لة ،أو يتعجـل المستشـار فـي الـري نظـ ار لوجـوي

قالم ــة انتظ ــار كبيـ ـرة م ــن االستش ــارات في ــون الن ــات النف ــالي علـ ـ ،ي ــر المس ــتو الم ــأمول.
(معابدل2006 ،ا )339-337
الستشار ا للترولية التربوية تتي

ل ةال الستشار إتقا بعض الم كا ار

أيناها التم ن من الق ار ة والكتابة والقدرة عل التعامل اإللكتروني من خالل البريـد اإللكترونـي
وشــب ات التواىــل االجتمــاعي ف ــال عــن امتالكــي للوســالل التــي تم نــي مــن التواىــل ممــل
الكمبي ــوتر أو ،يـ ـرل م ــن األجفـ ـزة الدكي ــة ،و الت ــالي فع ــدا ام ــتالن الش ــخ

أل م ــن العوام ــل

السابقة حرمي من االستفاية من االستشارات التر وية اإللكترونية.
مــن جانــع آخــر ور،ـ أن االستشــارة التر ويــة اإللكترونيــة عمــل اجتمــاعي وتر ــو علـ
يرج ــة كبيـ ـرة م ــن األهمي ــة حتاج ــي أفـ ـراي المجتم ــع ب ــل وم(سس ــاتي إال أن ــي ق ــد تواجف ــي بع ــج
المعوقات التي تحد من تـأثيرل أو قـد ال تـ(ي إلـ تحقيـل األهـدال المرجـوة منـي ،وتتركـز تلـك
المعوقات ول المستشير أو المستشار أو مقدا الخدمة االستشارية.
ككل هككلا المعوقككا

ككا أتع ككق بالمستشككير ات ك  :ممــل المفــاهي االجتماعيــة الخاط ــة

المتمملـة فــي كتمــان المشـ الت وعــدا الحــدي

عنفــا ل خـرين خوفــا مــن نظـرة اآلخـرين بالشــفقة

أو االستف از  ،وعدا شيوع ثقافة االستشارة.
و ن ككا ككا أتع كق بالمستشككار اتك  :ممــل

ــيل الوقــت وكمـرة المفــاا و ــع

بعــج المستشــارين واالخــتالل بــين المستشــارين والتبــاين بيــنف مــن ي ـ

كفا ــات

الخبـرة والقــدرة عل ـ

التحليل واإليران و ل المش الت ،واالختالل المقافي والمجتمعي بين المستشار والمستشير.
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و ككل نككيل ت ككو المعوقككا

ككا أتع ككق بال كة قد ككة الخد ككة الستشككارية ن ككا :قلــة

الكواير الفنية القالمة عل استقبال االستشارات وتصنيففا وإسـنايها للمستشـارين ثـ إعـاية الـري
علـ المستشــير و ــع

اإلم انــات التقنيــة المتمملــة فــي أجفـزة الكمبيــوتر والموقــع االلكترونــي

والسيرفر و،يرل.

واقع االستشارات اإللكرتونية الرتبوية :موقع (املستشار) منوذجا
مع انتشار شب ة اإلنترنت تحول العـال إلـ قريـة ىـغيرة ،وسـاعدت الشـب ة العنكبوتيـة
ــمن ذلــك مجــال االستشــارات الــد

عل ـ تيســير كميــر مــن األمــور فــي يــاة النــاس ،ومــن

حتاجي كمير من أفراي المجتمع ،فانتشرت المواقع اإللكترونية التي أىبحت توفر خدمـة تقـد
االستشارات ،وتنوعت تلك المواقع وتخصصت فمنفـا مواقـع تخصصـت فـي تقـد االستشـارات
القانونية ،ومنفا ما ركز عل االستشارات اإلياريـة ،ومنفـا مـا تنـاول األمـور الطبيـة والصـحية،
واهتمت بعج المواقع بمر لة الطفولة تحديـدا ،وتخصصـت بعـج المواقـع فـي األمـور الدينيـة
والفقفية وه دا.
ومــن بــين تلــك المواقــع ــأتي موقــع (المستشــار)

*

التــابع لمركــز التنميــة األسـرية كأ ــد

المواق ــع ال ارل ــدة ف ــي مج ــال تق ــد االستش ــارات اإللكتروني ــة ،وال تقتص ــر خدمات ــي علـ ـ سـ ـ ان
المنطق ــة الش ــرقية فق ــط ب ــل مت ــد ليخ ــدا مـ ـواطني المملك ــة والمقيم ــين فيف ــا ،كم ــا ق ــدا خدمات ــي
االستش ــارية للكمي ــر م ــن األشـ ـقا ف ــي ال ــدول العر ي ــة واإلس ــالمية ،وه ــدا تخط ــي ه ــدا الموق ــع
المتميز دويل المحلية واإلقليمية وأىبق موقعا ذالع الصيت عل مستو العال .
ويقدا موقع المستشـار خـدمات االستشـارة فـي أر عـة مجـاالت أساسـية وهـي استشـارات
أسـرية ،استشــارات نفســية ،استشــارات طبيــة ،واستشككا ار تربويككة واألخيـرة تلــك هــي التــي تركــز
* اعتمدت الورقة بش ل أساسي في هدا الجز عل تحليل محتو الصفحات الخاىة باالستشارات التر وية عل
موقع المستشار التابع لمركز التنمية األسرية.

15

عليفــا الورقــة الحاليــة ،مــن خــالل تحليــل مــا ينشــر بــالموقع ،مــن ي ـ
التر وية وعدي االستشارات وطبيعتفا وتصنيفاتفا وخصال

آليــة تقــد االستشــارات

المستشارين في القس التر و .

آلية تقديم االستشارات الرتبوية:
تتمرا آلية العما ف وق المستشار يما أ ف:
• قـوا طالــع االستشــارة ب تابــة مشـ لتي وإرسـالفا إلـ الموقــع مــن خــالل الصــفحة
المخصصة لدلك.

• يتلق ـ االستشــارة مس ـ ولو االستشــارات بــالموقع ويطلعــون عل ـ محتواهــا لتحديــد
المجــال الــد تقــع فيــي تلــك االستشــارة ،والمجــال الفرعــي بالنســبة لالستشــارات
التر وية.
• يــت اختيــار أ ــد المستشــارين المت ـوافرين فــي قاعــدة بيانــات الموقــع تبعــا لطبيعــة
المشـ ـ لة والتخصـ ـ

ال ــدقيل للمستش ــار وخب ارت ــي الوا ــحة م ــن خ ــالل س ــيرتي

الداتية.
• توجــي االستشــارة إلـ المستشــار الــد ت ـ اختيــارل عــن طريــل رســالة تنبيــي عل ـ
بريدل االلكتروني ورسـالة قصـيرة علـ جوالـي تطلـع منـي فـتق الصـفحة الخاىـة
ب ــي علـ ـ الموق ــع يـ ـ

ج ــد تفاى ــيل االستش ــارة و يان ــات المستش ــير ،و ع ــج

التوجيفات العامة التي تو ق سياسة تعامل الموقع مع االستشارات.
• منق المستشار مدة ال تزيد عن أسبوعين للري عل االستشارة وفـي الـة تـأخرل
أو اعتــدارل يــت إســناي االستشــارة إلـ مستشــار آخــر مــن الموجــويين علـ قاعــدة
البيانات وفقا للمعايير السابقة.
• عنــد قيــاا المستشــار بإرســال الــري ال ظفــر مباش ـرة عل ـ الموقــع بــل صــل أوال
لمس(ولي الموقع لمراجعتـي (لغويـا وشـرعيا) وفـل سياسـة الموقـع ،وو ـع عنـوان
جداب لالستشارة ،ومن ث ظفر الري مع االستشارة عل موقع االستشارات.
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عدد االستشارات وتصنيفاتها:
ــأتي قسـ االستشــارات التر ويــة كوا ــد مــن األقســاا األر عــة الرليسـة التــي قــدمفا موقــع
المستشار ،ويشتمل القس عل أر عة أقساا فرعية تبعا لتصني

القالمين عل الموقع ،وهي

قسم إيمانيات:
ويتنــاول هــدا القس ـ االستشــارات التر ويــة ذات الطبيعــة الدينيــة والتــي قــد تتعلــل بــأمور
تحتا تأكيدا عل بعج الموابت وفل ما جا في ييننا الحني .
قسم بين البيت والمدرسة:
ويتناول هدا القس االستشارات الموجفة من اآلبا واألمفـات وأوليـا األمـور والمرتبطـة
بالعمليــة التعليميــة ومــا قــد يواجــي أبنا نــا و ناتنــا مــن مش ـ الت تر ويــة أو تعليميــة ويور األس ـرة
في لفا.
قسم التربية الذاتية:
ويتنـاول هـدا القسـ االستشـارات الـوارية مـن أبنالنــا و ناتنـا الطــالب والطالبـات والمتعلقــة
بأمور تعليمية وتر وية ممل اختيار التخص

وطريقة االستدكار وااللتحا بالجامعة و،يرها.

قسم إرشادات تربوية:
ويتن ــاول ه ــدا القسـ ـ المشـ ـ الت التر وي ــة والتعليمي ــة العام ــة الت ــي حت ــا فيف ــا طال ــع
االستشارة إل تلقي بعج النصـالق واإلرشـايات والتوجيفـات التر ويـة التـي تتنـاول مو ـوعات
متعدية.
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وي

القس العاا لالستشـارات التر ويـة  2197استشـارة † ( تـ وقـت إعـداي الورقـة،

قابلــة للزيــاية) وتــوزع هــدل االستشــارات علـ األقســاا الفرعيــة (إ مانيــات ،بــين البيــت والمدرســة،
قس التر ية الداتية ،إرشايات تر وية).
وتبل ــغ نس ــبة ط ــالبي االستش ــارة  %66م ــن ياخ ــل المملك ــة العر ي ــة الس ــعوي ة بمناطقف ــا
المختلف ــة ،ف ــي ــين تت ــوزع البقي ــة علـ ـ مختلـ ـ

يول الع ــال العر ــي واإلس ــالمي ف ــي مش ــرقي

ومغر ي ( 20يولة) بما شير إل االنتشار الواسع لموقـع المستشـار وفـوزل بمقـة الكميـرين ياخـل
المملكة وخارجفا.
تبلغ نسبة طالبي االستشارة  %71مـن الف ـة العمريـة التـي تقـل عـن  29عامـا ،والنسـبة
الباقيـة تبلـغ  30عامـا فـأكمر ،ممـا شـير إلـ أن أ،لـع طـالبي االستشـارة مـن ف ـة الشـباب ممـا
ــرورة االهتمــاا بالق ــا ا والمو ــوعات التر ويــة التــي تفمفـ والتــي تــدور ولفــا فــي

يتطلــع

الغالع استشاراتف .

املستشارون الرتبويون:
ـ موقــع المستشــار بش ـ ل عــاا  387مستشــا ار فــي المجــاالت األر عــة لالستشــارات

التي قدمفا الموقع ،عملون بشـ ل تطـوعي ،مـنف  79مستشـا ار فـي قسـ االستشـارات التر ويـة
بنسبة .%20.4
و ل خ،ل تح يا نيالا هؤلا المستشاريل وسكيرهأل اللاتيكة المنشكور

ك الموقك

يمعل استخ،ص ا أ ف:
هنان  32مستشا ار من الحاىلين عل يرجة الدكتورال ويعملون أساتدة جامعيين بنسـبة
 %40.5مــن المستشــارين التر ــويين ،والبــاقي مجموعــة متنوعــة مــن المستشــارين ذو الخب ـرات
†

قاا بي البا

عدي االستشارات التي ذكرها الموقع في قس االستشارات التر وية  2060استشارة لكن مـن خـالل الحصـر الـد
تبين أن العدي الفعلي لالستشارات التر وية المنشورة عل الموقع .2197
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الكبي ـرة فــي الميــدان التر ــو تطبيقي ـا مــن خــالل العمــل فــي مفنــة التــدريس واإلش ـرال التر ــو
والــوع واإلرشــاي والتوجيــي و،يرهــا ،وكميــر مــنف

اىــلون علـ شــفايات ماجســتير ويبلومــات

يراسات عليا.
ويشير ذلك إل

رص موقع المستشار عل استقطاب أف ل العناىر المتميـزة سـوا

عل المستو األكاي مي أو المستو الميداني التطبيقي ل ـمان تقـد خـدمات استشـارية ذات
جوية عالية لطالبي االستشارة.
معظ ـ المستشــارين التر ــويين الــدين
نسبتف

والي  %85ي

ــمف موقــع المستشــار مــن الــدكور ي ـ

بلغــت

ل يتجـاوز عـدي المستشـارات اإلنـاث  12مستشـارة ور مـا يرجـع قلـة

ع ــدي اإلن ــاث إلـ ـ ع ــدا تـ ـوافر الوق ــت المت ــاح لف ــن للمش ــاركة باعتب ــار أن العم ــل تط ــوعي ف ــي
األســاس ،ور مــا تشــير تلــك النتيجــة إل ـ

ــرورة توجيــي نظــر مس ـ ولي موقــع المستشــار إل ـ

اس ــتقطاب مجموع ــة م ــن الكف ــا ات النس ــالية مم ــن ل ــديف خبـ ـرات تر وي ــة للمش ــاركة ف ــي تق ــد
االستشـارات التر ويـة ،خصوىــا أن قطاعـا كبيـ ار مــن طـالبي االستشـارة مــن اإلنـاث يـ

يبلــغ

 %66من إجمالي طالبي االستشارات.
كم ــا يت ــق م ــن خ ــالل الس ــيرة الداتي ــة للمستش ــارين التر ــويين أن ع ــديا م ــنف حمل ــون
الجنســية الســعوي ة ،وهنــان عــدي آخــر كبيــر م ـن جنســيات عر يــة مختلفــة ،ويعــد ذلــك التنــوع
فرى ــة ممت ــازة تتن ــوع فيف ــا الخبـ ـرات والخلفي ــات المقافي ــة واالجتماعي ــة بم ــا يتناس ــع م ــع تن ــوع
االستشارات التي تري من مختل
يال ـ أ

يول العال العر ي واإلسالمي.

ــا تفــاوت نشــاا المستشــارين التر ــويين فبع ــف شــارن فــي الــري علـ أكمــر

مــن  70استشــارة فــي ــين لـ تتجــاوز االستشــارات التــي شــارن بفــا آخــرون ب ــع استشــارات،
ويم ن أن عـز ذلـك لعـدة أسـباب منفـا طبيعـة االستشـارات يـ
االستشــارة إل ـ المستشــار تبعــا للتخص ـ
ذكرها ،كما م ن أن عز هـدا التفـاوت إلـ

حـرص الموقـع علـ إسـناي

الــدقيل الــد كتبــي فــي ســيرتي الداتيــة وخب ارتــي التــي
مـاس بعـج المستشـارين وتـوافر الوقـت المتـاح

لف بما سمق لف بالري عل عدي كبير من االستشارات مع انشغال البعج اآلخر.
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خامتة الورقة وتوصياتها:
من العري السابل تت ق أهمية االستشارات التر وية اإللكترونية ومـا م ـن أن تحققـي
مــن فوالــد عظيمــة تعــوي عل ـ جميــع أف ـراي المجتمــع بــالنفع والفالــدة ،كمــا يت ــق الــدور الكبيــر
الد

قوا بي موقع المستشار في تقد الخـدمات االستشـارية فـي عـدة مجـاالت ومنفـا المجـال

التر ـ ــو  ،وتختككككتأل الورقككككة نوضكككك بعككككض التواككككيا والمقترحككككا المر ككككو ن ككككا ت عيككككا
ن ا و ل ت و التوايا :

الستشا ار ا للترولية التربوية وتعظيأل الست اد

• التوســع فــي تقــد الخــدمات االستشــارية ،يــر الر حيــة فــي المجــال التر ــو مــن
خــالل تشــجيع الجمعيــات والم اركــز والفي ــات الخيريــة المتخصصــة عل ـ تبنــي
الفكرة.
•

ــ

رج ــال األعم ــال والمقت ــدرين والميس ــورين م ــن أبن ــا المجتم ــع علـ ـ رعا ــة

وتمويل ممل هدل المواقع االستشارية التي تعوي بالنفع عل المجتمع ك ل.
• اختيار األفـراي القـالمين علـ إيارة وتنظـي االستشـارات اإللكترونيـة التر ويـة مـن
المشفوي لف بالكفا ة والنزاهة والحرفية.
•

ــ

الجف ــات الت ــي تق ــدا استش ــارات تر وي ــة إلكتروني ــة علـ ـ اس ــتقطاب أف ــل

العناىــر مــن ذو الخب ـرة فــي مجــاالت التر يــة المختلفــة ،وتقــد بـرام تدريبيــة
وورش عم ـ ــل تمفيد ـ ـ ــة لف ـ ـ ـ للتأكـ ـ ــد مـ ـ ــن مـ ـ ــد قـ ـ ــدرتف عل ـ ـ ـ القيـ ـ ــاا بالعمـ ـ ــل
االستشار .
• إجـ ار عمليــة تقيــي يور لالستشــارات المقدمـة مــن خــالل تطبيــل معــايير جــوية
االستش ــارة ،ويترت ــع علـ ـ ذل ــك اس ــتبعاي المستش ــارين ،ي ــر الج ــايين أو ال ــدين
تظفر ريويه عدا تم نف و ع

كفا تف .

• تكري المستشارين المتميزين بحوافز عينية أو رمزية تشـجيعا لفـ علـ مواىـلة
العمل الد

قومون بي بش ل تطوعي.
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• تنظي منتد ات ومحا ارت و رام ثقافية في أوساا الشـباب لنشـر ثقافـة طلـع
االستشارة بين مختل

ف ات المجتمع و يان مد االستفاية العالدة منفا.
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املراجع:
أبو نيان ،إبراهي سعد2007( .ا) .االستشارة والعمل الجماعي كأ د األسـاليع التر ويـة لتقـد
خدمات ىعو ات التعل في المر لة المتوسطة والمانويـة.

ة ك ية التربية

بالرقازيق .ع(.243-282 )55
ي ــالن ،عب ــدل ى ــاي 1981( .ا) .االستش ــارة واالستش ــاريون ف ــي اإليارة.

كككة القتتكككاد

وا دار  .ع(.10-21 )13
الزكي ،أ مد عبدالفتاح2012( .ا) .قد ة ف ا دار التربوية .الرياي يار الزه ار .
الش ـ ــجراو  ،س ـ ــليمان ى ـ ــالق1435( .هـ ـ ــ) .الح ـ ــدي
المستش ــار م ــ(تمن.
.148

المتـ ـ ـواتر ي ارس ـ ــة تطبيقي ـ ــة علـ ـ ـ

ـ ــدي

كككة ال حكككور والدراسكككا الشكككر ية ع(117- )21

القا ــي ،أ مـ ـد عبـ ــدالر من2011( .ا) .االستش ــارات
ع(.11-19 )44

ـ ـوابط وتنبيفـ ــات.

ككككة الحعمككككة.

مرك ــز التنمي ــة األسـ ـرية2015( .ا) وقكككك المستشككككار .اس ــترجع ف ــي 1437/1/10هـ ــ ،ارب ــط
الموقع

http://www.almostshar.com/web/SubCat.php?Cat_Id=3
معابدل ،آيا نوح2006( .ا) .االستشارات األسـرية
المعلومـ ــات الدولي ـ ــة االنترن ـ ــت.
.356-307 )66(21

ـوابطفا الشـرعية وتطبيقاتفـا علـ شـب ة
كككككة الشكككككريعة والدراسكككككا ا سككككك ،ية.
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