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ملخـ :هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على درجة استخدام المرشدين المدرسيين لتددخالت اإلرشداد األسدري
في سياق المدرسة ،والتوجهدات النظريدة التدي يتننو هدا فدي ت،نيقده ،ومعتقدداتهم حولده ،ودرجدة اسدتعدادهم
وجاهزيتهم لت،نيقه في مدارسهم ،والعوامل التي تتحدى توظيف تدخالت اإلرشاد األسدري فدي العمدل اإلرشدادي
المدرسي .ولإلجابة على أسئلة الدراسة قامت الناحثدة بنندام مقيداس إل اإلرشداد األسدري فدي سدياق المدرسدةإل
والمؤلف من ثالثة أجزام ،ومن ثم تمّ ت،نيقه على عينة الدراسة المؤلفة من  91مرشددا ومرشددي يعملدون فدي
مدراس حكومية في أربع مديريات تابعة لوزاري التربية والتعليم األرد ية .فأشارت النتداج إلدى أن  % 79,1مدن
المرشدين المدرسيين يستخدمون تدخالت اإلرشاد األسري في عملهم اإلرشادي ،وأن اإلرشاد األسدري السدلو ي
هو األ ثر استخداماً من قنل المرشدين المدرسيين ،أما اإلرشاد األسري المستند إلى النظم األسرية فقد جام فدي
المرتنة األخيري من حيث االستخدام .وتوصلت الدراسة إلى أن المرشدين المدرسيين يعتنقون معتقدات ايجابيدة
قوية تجاه استخدام اإلرشاد األسري في سياق المدرسة .إضافة إلى ذلك ،بينت تاج الدراسة أن درجة استعداد أو
جاهزية أو المرشدين المدرسيين الستخدام تدخالت اإلرشاد األسري فدي المدرسدة متوسد،ة ،و دكلك ا دت
تحديات ت،نيق تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة بدرجة متوس،ة.
كلنات مفتاسٔ٘ :المرشدون المدرسيون ،اإلرشاد األسري في سياق المدرسة ،النظم األسرية.
_____________________________________________

'School Based Family Counseling Interventions in the School: School Counselors
Beliefs, Theoretical Orientation, and Challenges Facing Them
*Suad M. Ghaith
Hashemite University, Jordan
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Abstract: This study aimed at identifying the level of implementing School Based Family

Counseling (SBFC) Interventions among school counselors in their work, their theoretical
orientation, beliefs, their degree of readiness to use it in their schools and factors that
challenge the implementation of SBFC. To address the questions of the study, the
researcher constructed a school based family counseling questionnaire which consisted of
three parts. The sample of the study consisted of 91 male and female school counselors
selected from Jordanian public schools in four governmental directorates. The results of
the study revealed that 79.1% of the school counselors use SBFC interventions. They also
showed that behavioral family counseling was the most widely used among the
participants, whereas family systems theories were the least used. Moreover, the results
indicated that school counselors had strong positive beliefs about implementing SBFC,
but their degree of readiness to implement SBFC and the challenges of implementing
SBFC interventions were moderate.
Keywords: School counselors, school based family counseling, family systems.
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تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة :معتقدات المرشدين المدرسيين
سعاد غيث
(Education

ممْذدٕ ا لتطممَٔع مجممع ٍممرِ صللنلٔمم٘ مممً صلتيطممٔق

لقد قمن سسكم٘ ص٨ؾم٣ل صلي مْٖ

) Reformصلممب ممدبت عدممع وممدٗ وقممْ – صملسغممدًٓ

ّصلقٔمما ٗ دممْ خممدمات صلؿممش٘ صليفطممٔ٘ ّص٢ىفلالٔمم٘

صلي مممْٓوا ّصللممماملو ا ص٨زغممما صملدزضمممٕ م الدممم٘

لل لدمم٘ ّبضممسٍه ّصللمماملو ا صملدزضمم٘ا ّمممً خمم٣ل

إٓمممماٍه التقممممدو دممممْ يممممدم ب ّصز ددٓممممدٗ للنسغممممد

ص٢ى مم٣م لللنممع صلتلمماّىٕ مممر صيتنممر ص لممٕ خممازز

صليفطممٕ ّصلي ممْٖ صلممرٖ بؾممدب ٍممْ ّيلدتممُا ّص ٔٝمم٘

بضممْصز صملدزضمم٘ (كسميمم٘ ّوممسٓ ا  ;2016خمٔنممسا

صلتدزٓطممٔ٘ا ّص ٨صزٓمم٘ ا صملدزضمم٘ ْٓصدَممٌْ

ممدٓات

2014

;Henry, Bryan, &. Zalaquett, 2017

صللامل صملتطازع ا صلينْ ّصلتقدو صلللنٕا ّصملللْمايٕ

 .)Mason, 2010إٌ ص ممممدق ص٤عؿمممم ٙملجممممع ٍممممرِ

ّصلمتقم )(Stone & Dahir, 2015ا إٌٍ ٍمرِ صّ ٤صز

صلتذدٓمممدصت صلي ْٓممم٘ صلمممب ع إ خا ممما ولممم ٙصلي ممماو

صجلدٓممممدٗ للنسغممممد صلي ممممْٖ ا صملدزضمممم٘ بؾممممدش

صملدزضٕ ٍْ يلصٓص ّ يينٔ٘ فسف صل لد٘ ممً ص٤يفمال

يتكنً بٌ ٓكٌْ صملسغد عاٜدصً )(Leaderا ّميطقاً

ّصملسصٍقو لليذال لٔظ ا صملدزضم٘ فشطمبا مع ّا

للخدمات )(Coordinatorا ّمياؾسصً بّ مدصفلاً ومً

صئمممماٗا م ممممْزًٓ غخؿممممٔات يتنتممممر التناضممممضا

& (Mazgon,

مممممماّش

يلدتممُ ّسقمممْعَه )((Advocator

ّص٢عتممممممدصزا ّصلكفمممممماٗٛا ّعمممممما زٗ ولممممممٙ

)ّ Mrvar, 2017ذلمممض إقممماف٘ لمممّ ٥صز صلتقلٔدٓممم٘

صلكممممتْيات صئائممممم٘ا ّصيتنلٔمممم٘ صلمممممب يلسعمممممع

ّص٢وتٔا ٓم٘ للنسغمد صملدزضمٕ ّصلي مْٖ صلمب المعٍ ّ٢

جناسَه ّيللنَه ).(Griffin & Steen, 2010

ٓصصل ميازضَا خ٣ل صللقْ

صملاقٔ٘ (.)Carter, 2016

لقممد الَممست مماذز ى سٓمم٘ وممدٗ يػممسل ّيقمميل ؾممْز

ّ يالدممممم ٍمممممرِ صيسكممممم٘ صملسغمممممدًٓ صملدزضمممممٔو

صلػممسصك٘ ممما ممو صملدزضمم٘ ّص٤ضممس ّصيتنممر; ّمممً

التػممازم ممممر ص٤ضمممس لدمممم٘ صل لدممم٘ ّصملطممماٍن٘ ا

صلداسجو صلرًٓ ّثق دَْ ٍه ا ٍرص صيال ص طتو

طممو فممسف ممٍْه صلػخؿممٕا ّصضممتذا ٘ ممرِ

( )Epsteinصلممممرٖ بثممممست بونالممممُ ا وممممه صلدشممممْخ

صمل الب بؾمدب صملسغمدٌّ صملدزضمٌْٔ متمْدَو صلٔمْو

صلللنٔممم٘ صلمممب يمممدوه صىمممدماز صملدزضممم٘ ا و٣عمممات

دممْ بضمملْع صللنممع قممنً بى نمم٘ )ٓ (Systemsلممٔؼ

متدا ل٘ مر ص٤ضس ّم١ضطات صيتنرا مً خ٣ل ضت٘

فَٔا صل لد٘ دًٛص مً ى او غخؿٕ (ٓتللق ال الب)ا

بغممممكال مممممً صلػممممسصك٘ا ٍّممممٕ :يللممممٔه صلْصلدٓمممم٘

ٔلَممما

()Parentingا ّصلتْصؾممممممممممع ()Communicatingا

قممنً ضممٔام يتنلممٕا ّى مماو صدتنمماوٕ مسكممبا

ّصلت ممممممممممْع ()Volunteeringا صلممممممممممتلله صمليصلممممممممممٕ

ّصللنع قنً فسٓق سّل صلتلماٌّ لٔمدصً ومً صلتيمافظ

(home

)Learningا ّؾممممممير صلقممممممسصزصت

صملػمت للذَمْ )(Tan & Goldberg, 2009ا ّممما

()Decision makingا ّصلتيطممممٔق ّصلتلمممماٌّ مممممر

ٓ م ز ٍممرص ص٤ضمملْع ا خدممم٘ صل لدمم٘ بٌ صللدٓممد مممً

صيتنر ()Collaborating with the community

في ممماو بضمممسٖا في ممماو مدزضمممٕا يتشمممسم

صلتشممدٓات ّصمللٔقممات يْصدممُ صل لدمم٘ يممسيد

ةضممسٍه

)(Cripps & Zyromski, 2009ا بّ ممصمَٜ٣ها
ّمللنَٔها ّمياٍذَها ّصلب يطمتْدب ولم ٙصملسغمد
صلي ممْٖ صخممع صملدزضمم٘ مطمماوديَه ولممٙ

اّشٍمماا

ّصلتلامع ملَما اما ٓطمنب مه التقمدو دمْ مْ تممً
ّؾمشٕ

(Farrell & Collier, 2010; Ludwig,

).2016

إٌٍ يدم يْدُ ٓقْو ولم ٙصلتيطمٔق ّصلسٓ٠م٘ صلتكاملٔم٘
ّصلػممامل٘ ميكممً بٌ ٓٔطممس مْصدَمم٘ ٍممرِ صلتشممدٓات
ّصمل المممممب; ّصملسغمممممد صلي مممممْٖ مْدمممممْ ا مْعمممممر

at

(.)Cook, Bryan & Belford, 2016

ّيْصلمم دَمممْ صلدممماسجو ممممً لمممدِا ميَممما مممما صٍمممته
ْؾممممل ونلٔمممم٘ صلػممممسصك٘ ممممو صملدزضمممم٘ ّص٤ضممممس
ّم١ضطمممات صيتنمممرا مجمممع ص ٤مممْذز صلمممرٖ عدمتمممُ
سصٓمممماٌ ٍّيممممسٖ (2012

صملُطممن(ٙ

Henery,

&

)Bryan

ْذز ونلٔممم٘ صلػممسصك٘) ( Partnership

)Process Modelا ّصمل١لل مً ض مسصسع:
صملسسلممم٘ ص : ّ٤ص٢ضمممتلدص للػمممسصك٘ا ّذلمممض ممممً
خمم٣ل صلممْوٕ ا ٢اٍممات ّصلقممٔه ّصمللتقممدصت صلممب

حينلَا صملسغد دْ صل لدم٘ ّص٤ضمس ّصمل١ضطمات صلمب

صلقمممسٌ صملاقمممٕ  -ويمممدما عمممدو ميشممم ٙيكاملٔمم ًا ا

تنلمم٘ قممد

إزغمما ص٤يفممال ٓ١كممد صللنممع صلتلمماّىٕ مممر ص ٦مماٛا

ضمٔخدمَاا ّصضتكػمماق بٓمم٘

ٔمصصت

فكسٗ صلػسصك٘.

ّصملللنوا ّص٤خؿأٜو صليفطٔو مً خ٣ل ؤما صت

صملسسل٘ صلجاىٔ٘ :يقٔٔه صياداتا ّمؿا ز صلقْٗ صلب

يْدٔمممُ ص٤يفمممال صلمممب بضطمممَا ا صملمممدصزعا ّصلمممب

يتْصفس صخع صملدزض٘ا ّا م١ضطات صلػسصك٘ ّاما
ٓتطق مر مت لدات صلػسصك٘ .
صملسسلمم٘ صلجالجمم٘ :يػممكٔع فسٓممق عٔمما ٗ صلػممسصك٘ا
صمل١لل مً كاف٘ صمللئو لنلٔ٘ صلػسصك٘ مً صخمع
ّخمممازز صملدزضممم٘ا ممممً بدمممع صلتخ مممٔ ا ّصلتيفٔمممرا

كاى يَدق إ يْالٔل صمللسف٘ صليفطمٔ٘ ا صلي ماو
صلتللٔنٕٓ .لت ٍرص ص٤ضلْع متطقاً مر فلطمف٘ ت لمس
صلممب يتكممنً صللنممع مممر ص٤ى نمم٘ صلممب ٓلممٔؼ فَٔمما
صل فعا ّودو ملاجلتُ المصل ويَماا ّعمد يما ر ٍمرص
صمليش ٙا صللنع زصٓكسش ( )Driekersصلمرٖ صضمتنس
ا صلتيطمممٔق مممما مممو صلدٔم م

ّصملتا ل٘ ّصلتقٔٔه ّصملتا ل٘ ل ٘ ّ سىامر صلػسصك٘.

.)2009

صملسسلممم٘ صلسص لممم٘ :ي مممْٓس زٓ٠ممم٘ مػممميك٘ ّخ ممم٘ا

لقد يْصل

ّصلتةكٔد ول ٙبٍنٔم٘

قٔمق مػمازك٘ صملليمٔو ممً

خازز صملدزض٘ا مً بضس ّم١ضطاتا ّقناٌ صسميصو

ّصملدزضممم٘ ( Sweeny,

لد ذلض صجلَْ صلب يْقب عٔنم٘ ّفاٜمدٗ

ميشم ٙصلمي ه ص٤ضمسٓ٘ ّص٨زغما ص٤ضمسٖ ويمد صللنممع
مر صل لد٘ ممً ص٤يفمال ّصملمسصٍقو صلمرًٓ ٓلماىٌْ ممً

صلتيْع صلجقاا.

مػك٣ت مدزضٔ٘; ّممً ٍمٍٔ ٛ٢١يكمع )(Hinkle

صملسسلممم٘ صلامطممم٘ :صللنمممع ّص ممماذ ص٨دمممسصٛصت صلمممب

م١لل كتاع ص٨زغا ص٤ضسٖ ا صملدزض٘ واو 1993

يكنً ييفٔر صلتدخ٣ت صلب ع

ٔ َا.

""Family Counseling in the School

صملسسل٘ صلطا ض٘ :صليكٔص ول ٙصلتقٔمٔها ّص٢ستفمال
ا٨جناشصت
ص اف مممم٘ ولمممم ٙصملكتطممممدات ّص٢جنمممماشصت صلممممب ع

))Holcomb-McCoy, 2004ا ّصلمممرٖ بكمممد فٔمممُ
ول ٙبٍنٔ٘ ّعدزٗ صملسغد صملدزضمٕ ولم ٙييفٔمر ّيمدم
ميشممم ٙصلمممي ه ص٤ضمممسٓ٘ ا صللنمممع صخمممع صملدزضممم٘ا
ّمػمم م صً إ بٌ صللدٓممممد مممممً صملسغممممدًٓ صملدزضممممٔو

صلْؾْل إلَٔا.

ّددّص بٌ ص٨زغا ص٤ضسٖ بكجس فلالٔ٘ ممً ص٨زغما

ّلتشقٔممق صلػممسصك٘ ممو صملسغممد ّص٤ضممسٗا الَممس ممما

صلفس ٖ صمل ْل لل لد٘.

ُٓطن ٙا٨زغما ص٤ضمسٖ ا ضمٔام صملدزضم٘

School

Based Family counselingا ّصلممرٖ ُٓلممد ٍممرص
ص٤ضمملْع ا خدممم٘ صل لدمم٘ ا صملدزضمم٘ مممً ص٤ضممالٔب
صلممب صضممتيدت ولمم ٙوممْصت صللدٓممد مممً صملي ممسًٓا
ّصلدمماسجو ا ص٨زغمما ص٤ضممسٖا ّص٨زغمما صملدزضممٕ;
ٍّيممممما ٓػممم م دمممم صز

(2008

 )Gerrard,إ إٌ

ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ا ضممٔام صملدزضمم٘ ٓ ٢لممم صملكمماٌ
( )locationبّ صملْعر (بٖ صملدزض٘) ّصلرٖ ٌٓقمدو فٔمُ
ص٨زغا ا قدز ما ٓتكنيُ مً يسكٔص ّيةكٔد ولمٙ
ي ممْٓس صليذممال صملدزضممٕ ّيينٔتممُ ّ ون مُ ا ّصلتْصفممق

ّيمم ٣ذلممض الَممْز مقالمم٘ لممْ ٖ ّ ّ

ٖ ( & Woody

 )Woodyواو  1994ليْصٌ صلجْزٗ صلسص ل٘ :ص٨زغا
ص٤ضسٖ ا صملدصزع ّصلب ٓؿفاٌ فَٔا ٍرص ص٤ضلْع
ا صللنع ص٨زغما ٖ ولم ٙبىمُ ميجمع ثمْزًٗا ّبٌ إ خمال
ص٨زغا ص٤ضسٖ ا خدمم٘ صل لدم٘ ٓفمين بٌ ٓكمٌْ
خٔممازصً بضاضممٔاً للنسغممد صملدزضممٕا ّلػممسل كٔفٔمم٘
مممر ص٨زغممما ص٤ضمممسٖ ا صللنمممع ص٨زغممما صملدزضمممٕ
عُممممدم

مممماذز ونلٔمممم٘ا ّصضمممميصئذٔات يمممممدخ٣ت

ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ ا ضممممٔام صملدزضمممم٘ مممممر صل لدمممم٘
ّصملللنممممممو ّص٤ضممممممسا ّ زصضممممممات سالمممممم٘ مفؿممممممل٘

ّصلتكٔمل صخممع صملدزضم٘ ممً خمم٣ل صللنممع صلتلمماّىٕ

(Sheridan , Kratochwill, Burt & Clarke,
).2009

ت لمممس ( )Adlerصلمممرٖ ُٓلتم م زصٜمممد ٍمممرص ص٤ضممملْع ا

ّصضتنس صٍ٢تنماو مدّز صملسغمد ا صلتلماٌّ ّصلتػمازم

صلتمممدخ٣ت ص٨زغممما ٓ٘  -صوتدمممازصً ممممً وػمممسٓئات

مر بضس صل لدم٘ ّستم ٙصيتنمر ص لمٕ لدمم٘ صل لدم٘

مممر بضممس صل لدمم٘ .يلممْ دممرّز ٍممرص صمليشمم ٙإ بلفممس
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ولمم ٙصليشممْ ص٤فكممعا ّع صلتلممد وممً ٍممرص صلتْدممُ

ّيمم٣م صلْصلممدًٓا ّمػممك٣ت صليممصصع ولمم ٙسكمماى٘

"School-family-community

ص٤يفالا ّص ٨ماٌا ّص٨ضاٛصت صجلطدٓ٘ ّصجليطٔ٘ا

" ;partnershipsبٖ صلػمممممسصك٘ مممممما مممممو صملدزضممممم٘

ّصٍ٨نالا ّويل ص٤شّصزا ّ ٔاع ص٤عا ّقمتْيات

ّص٤ضسٗ ّصيتنر قٔا ٗ صملسغد صملدزضٕ

ص٤و صمللٔلممم٘ ( ب مممْ بضممملدا  ;2005صلد مممْؽا;2007

اؾمممممممم ٣ل

صللدممممدص ا ٔ ;2010ممممحا ٔ ;2012ممممح ّيقممممؼا

;Bryan & Henry, 2008; Ludwing,2016
).)Mellin, Belknap, Brodie, & Sholes, 2015

; 2010

لقممد الَممست صيادمم٘ ل٩زغمما ص٤ضممسٖ ىتٔذمم٘ وممدو

ّ .)Hughes, 2004بالَممست يلممض صلدزصضممات ملاىمماٗ

كفآمم٘ ّمٛ٣ممم٘ مماذز ص٨زغمما صملدزضممٕ صلتقلٔممدٖ
صلممب يلتنممد ولمم ٙصلينممْذز صلفممس ٖ

( Individual

 )Perspectiveا مطمماودٗ صل لدمم٘ صلممرًٓ

فقممٌْ

ا صملدزضممم٘ا ّٓ َمممسٌّ مػمممك٣ت متيْوممم٘ طمممدب
صملػممممممك٣ت ص٤ضممممممسٓ٘ا ٍّممممممْ ممممممْذز ٓمممممم١مً بٌ
صملػمممممك٣ت لمممممد ٚصل لدممممم٘ يتللمممممق َمممممه غخؿمممممٔاً
ّ طمملْكَه ّملتقممدصيَها ٍّممه ّسممدٍه مممً ٓتشنممع
مطّ١لٔ٘ صلتخلـ مً صملػمك٣تا ّصللنمع ممً بدمع
صلتت ا ا سو بٌ مػك٣يَه صلب يددّ ولَٔه ذصت
ؾممممل٘ ّثٔقمممم٘ مممماجلْ ص٤ضممممسٖ مم م صلممممْالٔفٕ
()dysfunctionalا ّصىلكاع لطْ ٛصلل٣ع٘ ما مو
صل فمع ّص٤ع ) (Parent- Child Relationshipبّ
مما مو ص ٤مًْٓ كمصّدو ()As coupleا ٍّمرص ممً
مي ْز ص٨زغا ص٤ضمسٖا صلمرٖ ٓتديم ٙميشم( ٙصلمي ه
ص٤ضسٓ٘) ))Systems Perspectiveا ّصلرٖ ٓلم بٌ
ولممٙ

ٔممر بفممسص ص٤ضممسٗ صلتكممايل مممً بدممع إىَمماٛ

مػممممممكل٘ صل فممممممعا فَممممممه مطمممممماٍنٌْ ا الَممممممْز
مػكلتُا ّصضتنسصزٍاا ّ مه ّز فاومع ا إىَاَٜما
( .(Martin, 2017ففمممٕ زصضممم٘ مطمممشٔ٘ بدسصٍممما
دمم صز ) (Gerrard, 2008ولمم ٙؤيممم٘ مممً بيفمممال
صملمممدصزع ا مدٓيممم٘ ضممماٌ فسصىطٔطمممكْ ص٤م كٔممم٘
ّدممد بٌ ( )%85مممً ص٤يفممال صلممرًٓ يممته إسممالتَه مممً
عدع صملللنموا ّص٤ضمسا ّستم ٙص مالو ذصئماً لمدَٓه
مػممك٣ت دٍْسٓمم٘ ا بضممسٍها مممما عممد ٓلممم بٌ
ممْل صملسغممدًٓ مليشمم ٙص٨زغمما ص٤ضممسٖ ميكممً بٌ
ٓكٌْ مفٔدصً ا مطاوديَه.
يكمممممه صملػمممممك٣ت ص٤ضمممممسٓ٘ صملممممم١ثسٗ ا ص٤يفمممممال
ّصملممممسصٍقو -ك لدمممم٘  -صللدٓممممد مممممً بغممممكال
صمللاىممماٗ مجمممع :صلؿمممسصع ّصل٣فمممات مممو صلمممصّدوا

& Sheridan, et al., 2009; Crespi

ص٤يفمممال ّصملمممسصٍقو صلمممرًٓ ٓلٔػمممٌْ ا ص٤ضمممس مم
صلْالٔفٔم٘ ّ م صلؿمشٔ٘ ممً صللدٓمد ممً صملػممك٣ت
مجمممممع صقممممم سصع صلطممممملْما ّصجليمممممْلا ّصلقلمممممقا
ّمػممك٣ت ص٤كممعا ّإٓممرص ٛصلممرصتا ّص٢كتٝمماعا
ّصللصلم٘ ص٢دتناؤمم٘ا ّص ٨مماٌا ّ مماّ٢ت ص٢ىتشمماز
(إ مسصٍٔها  ;2009ص تطممبا 2012

Henderson,

)Sager & Horne, 2003ا ٍّمممٕ مػمممك٣ت
يتممممدصخع مممممر يْصفممممق صل لدمممم٘ صملدزضممممٕا ّجنمممماسَه
ص٤كا ميٕ ّصلػخؿٕ.
ّيػ

زصضات بخس ٚإ مصصٓا يس ٔ٘ ص٤يفال ا دمْ

بضممسٖ صفممّ ٞؾممشٕا مممما ٓمم١ثس صها ٔمماً ولممَٔها
ّهللمممممَه بكجمممممس صضمممممتلدص ص ل٣ىفتمممممال ّمياعػممممم٘
عكمممآاٍه صلؿمممملد٘ا كممممرلض فممم ٌ صجلممممْ ص٤ضممممسٖ
صلؿشٕ ٓلنع ولم ٙإهما ٔٝم٘ بضمسٓ٘ مياضمب للمتلله
ّصكتطمماع صملَممازصت صئائمم٘ مممً خمم٣ل م٣س مم٘
صلْصلمدًٓ ( .)Laible, 2011; Diorio, 2016إٌٍ ٍمرِ
صليتمماٜر ل٥ثمماخ يممدوه صضممتخدصو يممدخ٣ت ص٨زغمما
ص٤ضسٖ ا صملدزض٘.
إٌٍ ىطممد٘ صملقمما٢ت ا ب ع ص٨زغمما ّصللمم٣ز ص٤ضممسٖ
صلب ي١كد بٍنٔ٘ صللنع ممر صملمدصزعا مقازىم٘ لمد
صملقمما٢ت ّص٤ثمماخ ا ب ع ص٨زغمما صملدزضممٕ صلممب
يمممممدصفر ومممممً صلتيطمممممٔق ّصللنمممممع ممممممر ص٤ضمممممسٗ يدلمممم
ٍّ ; )Carter & Evans, 2008)1:4مٕ ىتٔذم٘ يػم
إ بٌ صملسغممممممدًٓ ّصمللمممممماجلو ص٤ضممممممسٓو بكجممممممس
صىمممدماداً ممممر ص٤ضمممس ا ونلمممَه مقازىممم٘ املسغمممدًٓ
صملدزضٔوا ّممر ذلمض فَيمام ّومٌٕ متيماوو ا بّضما
صملسغممدًٓ ّصمللمماجلو ص٤ضممسٓو مممً بٌ ى سٓمم٘ صلممي ه
ص٤ضممممسٓ٘ ٍّ -ممممٕ صلينممممْذز ص٤ضاضممممٕ ا ص٨زغمممما
ص٤ضممممسٖ  ٢ -ي١كممممد ولمممم ٙصللنممممع مممممر ص٤وكمممماٛ

ص٦خسًٓ ممً بضمسٗ صل فمع فشطمبا مع ّولم ٙصللنمع

إ ٌٍ سسكمممم٘ صلدشممممح صلللنممممٕ صللاملٔمممم٘ صلممممب يتللممممق

مر كاف٘ ص٤ى ن٘ صلفسؤ٘ صلب ٓتفاومع ملَما صل فمع

اضممممتخدصو يممممدخ٣ت ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ ا ضممممٔام

ا ّصلمممب ميَممما صملدزضممم٘ ةى نتَممما صلفسؤممم٘ صملختلفممم٘

صملدزضمم٘ ممدبت ميممر ضممدلٔئات صلقممسٌ صملاقممٕا ّ٢

).(Paylo, 2011

يمممصصل ىامٔممم٘ ستممم ٙصلْعممم صياقمممسا ّعمممد بخمممرت

ّمً صلتْدَات صلي سٓ٘ ا ص٨زغا ص٤ضسٖ صلب

صلدشمممْخ ومممدٗ يممما٢ت لٍ٣تنممماو اضمممتخدصو يمممسم

ميكً صضتخدصمَا ا ضٔام صملدزض٘ مً عدع
صملسغدًٓ صملدزضٔو

:(Gerrard, 2008; Sheridan,

) 2009; Paylo, 2011ص٨زغا ص٤ضسٖ ص ٦لسٖا
ّص٢ىتقا ّ ٕٜصلطلْكٕ ّص٨ىطاىٕ ّ صجلػ الب
ّصلدياّ ٕٜصمللسا صلطلْكٕ ّص٢ضيصئذٕا
ّص٨زغا صملطتيد إ مي ْز بضسٗ صمليػة ص٤ضسٖ
()Family of Originا ّصلتدزٓب ول ٙصلْصلدٓ٘
ّص.ْٗ ٤
بممما اليطممد٘ إ يدٔلمم٘ صلتممدخ٣ت صلممب ميكممً مممً
خ ٣ا ممر ص٨زغما ص٤ضمسٖ ا ضمٔام ونمع صملسغمد
صملدزضمممممممممٕا فمممممممممٔنكً بٌ يكمممممممممه ص٤غمممممممممكال
ص٦ئمم٘

& Messin, Kolbert, Hyatt-Burkhart

))Crothers, 2015ا ص٨زغمما ص٤ضممسٖ اىكممناو
ٔمممر بفمممسص ص٤ضمممسٗ

family counseling

conjointا صدتنممماع سمممع صملػمممكل٘ مممما مممو صملدزضممم٘
ّص٤ضممسٗ

Family- school problem- solving

meetingا إزغمما

ّيممدخ٣ت ص٤شممماتا

interventionا يمدزٓب صلتْصؾمع صلْصلمدٖا

Crisis
Parent

 communication trainingصملمم ١س صلْصلممدٖ
.Parent conference

مً دَ٘ بخمسٚا بغمازت صملسصدلم٘ صملكجفم٘ صلمب عماو
َمما د م صز ( )Gerrard, 2008إ ينْومم٘ قممخن٘
مممً صلدزصضممات ّصملقمما٢ت صلممب يياّل م صلفْصٜممد صلممب
هئَممما صل لدممم٘ ممممً ونمممع صملسغمممدًٓ صملدزضمممٔو ممممر
بضمممسٍه اضمممتخدصو بضممممالٔب مػمممتق٘ ممممً ص٨زغمممما
ص٤ضممممسٖا ّخاؾمممم٘ ممممما ٓتؿممممع ؿممممشتَه صليفطممممٔ٘
ّص٢ىفلالٔ٘ا ّب صَٜمه ص٤كما ميٕا ّومسن يْؾمٔات
صلدمممماسجو صلدصزضممممو ل٩زغمممما ص٤ضممممسٖ ا ضممممٔام
صملدزضمممم٘ا ّصملتنجلمممم٘ الممممدوْٗ ٢ضممممتخدصو ص٨زغمممما
ص٤ضمممسٖ كةضممملْع ا إزغممما صل لدممم٘ا ّ اضمممتخدصو
صضيصئذٔايُ صليناّ ٜ٘ٔصلْعاّ ٜ٘ٔصلل٣دٔ٘.

صلدشممح صليممْوٕ ّصلكنممٕا ميَمما ممما ٓتللممق دزصضمم٘
فلالٔمم٘ صلتممدخ٣ت صملدئمم٘ ولمم ٙص٨زغمما ص٤ضمممسٖ ا
و٣ز مدّ ٚصضمر ممً مػمك٣ت صل لدم٘ مجمع زصضم٘
صٓفسضممممممٌْ (2003

 ّ )Iverson,زصضمممممم٘ ٢داىمممممما

) ّ )Lagana, 2004زصض٘ مْلٔظ ّص ّصز ش

(Mullis

) ّ .& Edwards, 2001زصضمممات يتكمممنً يقمممدٓه
اذز ل سم ي دٔق ص٨زغا ص٤ضسٖ ا صملدزضم٘ مجمع
زصضمات

Terry, 2002; Van Velsor & Cox,

).)2000

عاو كْل ت ( )Colbert, 1996دزصضم٘ ٍمدف إ
صضتكػاق ّز خدمات ص٨زغما صملدزضمٕ ا يلصٓمص
صلػسصك٘ ما و صملدزض٘ بضس صل لد٘ا ّكذص ٛممً
خ ٘ صملدزض٘ ا ص٨ؾ٣ل صلي ْٖا بدسٓم صلدزصضم٘
ولممم ٙيلدمممم٘ مدزضمممم٘ ص تدصٜٔممم٘ ا صلْٓ٢ممممات صملتشمممدٗ
ص٤م كٔمم٘ا مممً صملطممتْ ٚص٢عتؿمما ٖ صملتممدىٕا ّع
فَٔما صضمتفتا ٛص٤ضممس سمْل سادممايَه ص٨زغما ٓ٘ صلممب
ٓس دمممٌْ تشقٔقَممما وم م خمممدمات ص٨زغممما ص٤ضمممسٖ
صملقدممم٘ ممها ف مته صلتْؾممع إ وممد مممً صيادممات
ٍّمممممٕ :صملطممممماودٗ ا فَمممممه مسصسمممممع مممممْ ص ٤يممممماٛا
صكتطممماع مَمممازصت يطمممَه تشطمممو يقمممدو ب يممماَٜه
ص٤كمما ميٕ ّ ؿممٔلَه صلدزصضممٕا ّيممسم صلتْصؾممع
مر صملدزض٘ اا

دو ونلٔ٘ يلله ص ٤يا.ٛ

سمماّل كممع مممً م ّع ّدْ صىممل

( & (Perusse

 Goodenough, 2005صضتكػماق ص زصكمات 568
مسغممممدصً ّمسغممممدٗ مدزضمم مٍٔو ا صلْٓ٢ممممات صملتشممممدٗ
ص٤م كٔمم٘ سممْل ممسصمر يممدزٓب صملسغممدًٓ ّيةٍٔل مَه
مممً يلدمم٘ صلدزصضممات صلللٔمماا ف ُلممب ممميَه يسئممب 24
يا ٢مً يا٢ت صلتمدزٓب ممً ص٤كجمس صٍ٤نٔم٘ إ
ص٤عع .ع يؿئل يال (ص٨زغا صلصّصدٕ ّص٤ضسٖ)
ػممكع ومماو قممنً صيمما٢ت ص ٤ىممّ .ٙمممً صليتمماٜر
ص٤خممس ٚصملممج ٗ للدٍػمم٘ ا ٍممرِ صلدزصضمم٘ بٌ يممال
يقدٓه صملػْزٗ ل ٧ما ٛدما ٛا صليئمب صلجماىٕ اليطمد٘
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إ مسغمممدٖ صملسسلممم٘ ص ٢تدصٜٔممم٘ا ّصليئمممب صلجالمممح

يكه صللْصمع ذصت صلؿل٘ املسغدًٓ صخنفان مطتْٚ

اليطد٘ ملسغدٖ صملدزض٘ صلجاىْٓ٘ا لقد بعس صملسغمدٌّ

صلكفآ٘ صلرصئ٘ ّصملَئ٘ا ّصلػلْز ا٢عتمدصزا ّومدو

صملدزضممممٌْٔ صملػممممازكٌْ ا صلدزصضمممم٘ ممممةٌ صيادمممم٘

إ زصم صملسغمد لمدّزِ ا صللنمع ممر ص٤ضمسا ّص٢فتقمماز

للتيطٔق ّصلتلماٌّ ممر ص ٦ما ٛيلتم ممً صيادمات ذصت

للنَازصت ّصلتدزٓب صملتخؿـ لتقدٓه مجع ٍرص صليمْع

صلقٔن٘ صملسيفل٘.

ممممً صلتمممدخ٣تا ّص اٍمممات صملسغمممد دمممْ ص٤ضمممس ّ

ا زصضمم٘ عام م

َمما كممْل ( )Cole, 2012لتشدٓممد

ملتقممدصت صملسغممدًٓ صملدزضممٔو  -صلممرًٓ ٓلنلممٌْ ا
ممممدصزع وطمممكسٓ٘  -سمممْل ّزٍمممه ّمطمممّ١لٔايَه
مماِ صل لدمم٘ ّبضممسٍه ا ّصلممب بدسيَمما ا صلْٓ٢ممات
صملتشمممدٗ ص٤م كٔممم٘ ولممم 282 ٙمسغمممدصً ٓلنلمممٌْ ا
مممممدصزع وطممممكسٓ٘ا ع صلتْؾممممع مممممً خ ٣مممما إ

ّخدممم٘ ص٨زغمما ص٤ضممسٖ .بممما اليطممد٘ لللْصمممع ذصت
صلؿل٘ املدزض٘ فتػتنع ول ٙودو وه ممدٓس ملدزضم٘
رِ صلتدخ٣تا ّيكلٔفَه ةونمال لمٔظ ما و٣عم٘
ممة ّصزٍه صملَئمم٘ كنسغممدًٓا ّصجلممْ ص٤ضممسٖ م
صلْ ٖ ّ

صلدصوها ّكجسٗ ص٤ودا ٛصمللقاٗ ول ٙوايق

صملسغممممدًٓ صملدزضممممٔوا ّوممممدو يممممْفس ّعممم كمممماقُ

صوتيام صملسغدًٓ صملدزضٔو مللتقدصت يٓ١د ّزٍمه ا

ملنازض٘ خدمات ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘

جنال صل لدم٘ ص٤كما ميٕا ّص٢دتنماوٕ ّص٢ىفلمالٕا

ّا زصض٘ صضتخدم ميَذٔ٘ صلدشمح صليمْوٕ عامم

كنمممما بالَممممست صلدزصضمممم٘ بٌ صملسغممممدًٓ صملدزضممممٔو

َما كمّْم ّ سصٓماٌ ّ ٔلفمْز

ٓ١ميممممٌْ دزدمممم٘ مسيفلمممم٘ ممممدّزٍه ا وممممه صل لدمممم٘

 )Belford, 2016ول ٙمدصز ضيتو مً ي دٔق سىامر

ّبضممسٍه صىفلالٔ ماًا ّيصّٓممد ص٤ض مس اَممازصت صلْصلدٓمم٘

للػممسصك٘ صملدزضممٔ٘ا ممو مدزضمم٘ ص تدصٜٔمم٘ ل٩ىمماخا

صلفلال٘ا ّصضيصئذٔات صلتلامع مر صلكتْ صليفطٔ٘

يكه صلؿفْق مً صلسّقم٘ ّستم ٙصلؿمل صلمامظا

ص٤ضس مر م١ضطات ّمؿا ز صيتنر.

ثيا ٜ٘ٔصللت٘ا ّمل ه يالدايَا مً بؾْل ٢ئئ٘  -ا

ا ّز

إقاف٘ إ ما ضدقا الَست صياد٘ لدزصضم٘ صللْصممع
صلممممب مممممً ص تنممممع بٌ يمممم١ثس ا يقممممدٓه صملسغممممدًٓ
صملدزضٔو لتدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضمسٖ; ضمْص ٛبكاىم
صللْصمع صملطَل٘ لتقمدٓه خمدمات ص٨زغما ص٤ضمسٖ ا
ضمممٔام صملدزضممم٘ا بّ يلمممض صلمممب جمممع

مممدٓات بمممماو

صملسغممدًٓ لتقممدٓه ٍممرص صليممْع مممً صلتممدخ٣تا َممدق
صلديمما ٛولممّ ٙز ٍممرِ صللْصمممع صملطممَل٘ا ّصلتخ ممٔ
للتدزٓب صملي ه ّصمليَر صلرٖ ميكً يقدميُ مً عدع
مػممسا صملسغممدًٓ صملدزضممٔو (ٍّ .)Supervisorsممْ
صملْقْع صلرٖ صٍتن

ُ صلدزصض٘ صيالٔ٘ا ّصلرٖ -

ا سممدّ ولممه صلداسجمم٘  -مل ٓممته زصضممتُ ا يتنممر
صملدصزع ص٤ز ىٔ٘ .بما ول ٙمطمتْ ٚوماملٕ; فقمد م
مسصدلممات لللْصمممع صمللٔقمم٘ لت دٔممق صملسغممد لتممدخ٣ت
ص٨زغما

ص٤ضمسٖ ا ضمٔام صملدزضم٘ ( Henry et al.,

( & Cook, Bryan

مشال سع صلْٓ٢ات صملتشدٗ ص٤م كٔ٘ا ّ مو بضمس
صل الداتا ّبضايرٗ ّيلد٘ إسد ٚداملات صلْٓ٢م٘ .ع
ص٢ضممتيا إ

ممْذز ونلٔمم٘ صلػممسصك٘ا صمل١لممل مممً

ضممدل٘ مسصسممعا ّ َممدقُ بضاضممٕ ٓتكممنً وممه يللممه
ّ ؿمممٔع يالدمممات صلؿمممفو صلجالمممح ّصلمممامظ ممممً
ؾمممفْق صملدزضممم٘ صلمممب ؾُممميف ولممم ٙبىَممما مدزضممم٘
ؿٔع يلدتَا متمدٌوا ّ طمو صلتْصؾمع ممر ص٤ضمس
لدم٘ ب ياَٜه صل لد٘ .ع ييفٔر مقما ٣ت غمدُ مقييم٘
مممر كممع مممً صل الدممات ّبضممسًٍ ّمسغممدٗ صملدزضمم٘.
ضممل صملقا لمم٘ مممر صملسغممدٗ صملدزضممٔ٘ إ يقٔممٔه خ م ٗ
صلػمممسصك٘ ممممً ّدَممم٘ ى سٍممماا ممممً سٔمممح مصصٓاٍممما
ّؤْ َمماا ّبٓمم٘ خمسدممات ٢س َمما كيتٔذمم٘ للنلٔمم٘
صلػسصك٘.
بغازت صملسغدٗ صملدزضمٔ٘ لمدٚ

لٔمع

تمْ ٚصملقا لم٘

س مم٘ صلػممسصك٘ مممر ص٤ضممس ّصجلاملمم٘

 )2017; Bryan & Henry, 2012سُمد ت ا قمَْٜا

ملَمما إ بٌ

ينْو٘ مً صللْصمع ذصت صلؿل٘ املسغدًٓ بىفطَها

كاىمممم صها ٔمممم٘ا إذ اشمممم صلػممممسصك٘ الَممممماز

ّينْو٘ ثاىٔ٘ مً صللْصمع ذصت صلؿل٘ املدزض٘.

صلؿْؾممٔ٘ صلجقافٔمم٘ ل الدمممات صملدزضمم٘ مممً بؾمممْل
٢ئئمم٘ا ا ممازضمم٘ صليػممايات صلددىٔمم٘ (مجممع زّع

زعؿمم٘ صلطالطمما)ا ّميش م صلفسؾمم٘ ملياؾممسٗ ص٤ضممس

إ ىتٔذم٘ مفا ٍما بىمُ كلنما شص ت ملسفم٘ صملسغممدًٓ

اّإٓؿمممممال ؾمممممْيَه للندزضممممم٘ا ّبؾمممممدشْص بكجمممممس

صملدزضمممممٔو ايشممممم ٙصلمممممي ه ص٤ضمممممسٓ٘ا كلنممممما شص

صخنسصيمم ًا ا صليػممايات صملدزضممٔ٘ا ّبكجممس صٍتناممماً

صضممتخدصمَه مماا ّكلنمما صزيفلمم يقممدٓسصيَه سممْل

ؿممٔع يممايَها ّيقْٓمم٘ و٣عممتَه املدزضمم٘.

كفآتَه ا ي دٔقُ ا ضمٔام صملدزضمّ٘ .فٔنما ٓتللمق

اتا لمم٘

ّغسس مسغدٗ صملدزض٘ بٓكا ودٗ

دٓات ّصدَتَما

التشمممدٓات صلمممب يمممْصدََه :بغممماز(  )%23مممميَه إ

ا ي دٔممق صلػممسصك٘ مممر ص٤ضممسا ميَمما شٓمما ٗ ص٤ودمماٛ

ىقممـ صلتممدزع ولمم ٙفئممات صلممي ه ص٤ضممسٓ٘ا ّذكممس

نلَاا ملا يت لب ونلٔ٘ صلػمسصك٘

( )%18ممميَه علمم٘ صلْع م صملتممال لت دٔممق ميشمم ٙصلممي ه

ممممً ّعمم ّدَمممد ا صلتخ مممٔ ّصلتيفٔمممرا ّسادتَممما

ص٤ضسٓ٘ ا صملدزض٘ا كنا بعمسٍ ( )%18مميَه كملل

صلب كاٌ ولَٔا

٢كتطممماع مَمممازصت

مممد ٗ للمممتنكً ممممً ممازضممم٘

ب ّصز ّمَماو صلػمسصك٘ا إقماف٘ إ بومدص صل الدممات
صلكد ٗ صلب ولَٔا خدمتًَ.

مػازك٘ صلْصلدًٓ.
ّولممم ٙصلمممس ه ممممً يْعمممر بٌ صملسغمممدًٓ صلي مممْٓو ا
صملنلكممم٘ ص٤ز ىٔممم٘ ص امشٔممم٘ ٓقْممممٌْ مممة ّصزٍه ا

ّا زصضمم٘ بخممسٚا ع فَٔمما صلممدمر ممما ممو ميَذممٕ

مطممممممماودٗ صل لدممممممم٘ ولممممممم ٙصلينمممممممْ ص٤كممممممما ميٕا

ّيٕ ()Dottie, 2017

ّص٢دتناوٕا ّص٢ىفلالٕا ّصلػخؿمٕا ّصملَمما إ٢

دزصضمم٘ ملتقممدصت صملسغممدًٓ صملدزضممٔو ا صلْٓ٢ممات

بٌ صيادممم٘ لدزصضممم٘ بضممملْع

قٔمممق ٍمممرِ صٍ٤مممدصق

صملتشممدٗ ص٤م كٔممم٘ا دممْ ميشممم ٙصلممي ه ص٤ضمممسٓ٘ا

اضتخدصو ميش ٙص٨زغا ص٤ضسٖ ممً عدمع صملسغمدًٓ

ّبٍنٔممم٘ صضمممتخدصمُ ا ونلمممَه ص٨زغممما ٖ ممممر يلدممم٘

صلي ممممْٓو  ٢يممممصصل عاٜنمم م ً٘ ضممممٔنا ّبٌ ّشصزٗ صلي ٔمممم٘

صملدزضممم٘ا ّيقمممدٓسصت صملسغمممدًٓ لكفآمممايَه صملَئممم٘

ّصلتللممٔه عممد ب خلم ٍممرص صليممْع مممً صلممدمات قممنً

صملتللقمم٘ ت دٔقممُا ّصضممتلدص ٍه لت دٔممق ٍممرص صمليشممٙ

مَممماو صملسغمممد صلي مممْٖا ّعٍ يقمممدٓه يمممدزٓب ٓتللممممق

ّيسم صكتطا َه للنلسف٘ صملتخؿؿ٘ ايشم ٙصلمي ه

ا٨زغمممممما ص٤ضممممممسٖا ّى سٓايممممممُا ّصضمممممميصئذٔايُ

ص٤ضممسٓ٘ا ّ زدمم٘ صضممتخدصمَه لتممدخ٣ت يطممتيد إ

التلممماٌّ ممممر صيلمممظ صلمممْيم لػممم ٌّ١ص٤ضمممسٗ .إذ

ميشمممممم ٙصلممممممي ه ص٤ضممممممسٓ٘ ا ضممممممٔام مدصزضممممممَها

بكممدت ص٢ضمميصئذٔ٘ صلْيئمم٘ ل٩زغمما ص٤ضممسٖ ا

ّصلتشدٓات صلب مً ص تنع بٌ يلٔق ي دمٔقَه مليشمٙ

ص٤ز ٌ قممسّزٗ صللنممع ولمم ٙيلنممٔه خممدمات ص٨زغمما

صلدشح صليْوٕ ّصلكنٕا عاو

صلي ه ص٤ضمسٓ٘ ا ضمٔام صملمدصزع صلمب ٓلنلمٌْ فَٔما.

ص٤ضسٖا ّ طو ىْؤتَماا ّع صللنمع ولمٙ

عٍ ي دٔمممق ب صٗ صلدزصضممم٘ صلكيّىٔم ماً ( )onlineولمممٙ

ص٢ستٔادمممات صلتدزٓدٔممم٘ لللممماملو ا يمممال ص٨زغممما

( )657مسغممدصم مدزضممٔاً ّمسغممدًٗا ّصلممرًٓ ممدّزٍه

ص٤ضممسٖا ّصلممرٖ خ م

ويَمما يمما ٛلٔممع ص٨زغمما

صضتذا ْص ل( )56ض١ص ً٢مفتْساً ّمتلقاً سْل صلقكمآا

ص٤ضمممممسٖ لتلصٓمممممص مَممم مازصت صللممممماملو ا ص٨زغممممما

صلطمممما ق٘ صلممممركس .بغممممست ىتمممماٜر

لٔممممع صلدٔاىممممات

دٓمد

ص٤ضمممسٖ ا ّممممً ثمممه يمممدزٓب صملسغمممدًٓ ّصملسغمممدصت

صلكنٔممم٘ ّصليْؤممم٘ إ بٌ صملسغمممدًٓ صملدزضمممٔو -

صلي ْٓو ولُٔ.

ػكعو واو  -حينلٌْ ملتقدصت صها ٔ٘ عْٓم٘ سمْل

ّمممممً دَممممْ زصضمممم٘ مْقممممْع ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ ا

بٍنٔممم٘ صضمممتخدصو ميشممم ٙصلمممي ه ص٤ضمممسٓ٘ ا ونلمممَه
ص٨زغا ٖ ا صملدزض٘ا ؾسٍل  %39فق مً صملسغدًٓ
صملػازكو ا صلدزصض٘ ةىَه سؿلْص ولم ٙمطمام ا
ميشممم ٙصلممممي ه ص٤ضممممسٓ٘ا ّذكممممس  %86ممممميَه بىَممممه
ٓس دمممٌْ دزصضممم٘ مجمممع ٍمممرص صملطمممام لمممْ بئشم م

مممه

صلفسؾممم٘ا بمممما اليطمممد٘ مللمممدل صضمممتخدصمَه للمممي ه
ص٤ضسٓ٘ ا ونلَه صخع صملدزض٘ فقد كاٌ مسيفلماً;
ْٓمٔاً بّ ودٗ مسصت خ٣ل ص٤ضمدْع .يْؾمل صلدزصضم٘

صملنلك٘ ص٤ز ىٔ٘ ص امشٔ٘ ما عاو ُ صيلمظ صلمْيم
لػ ٌّ١ص٤ضسٗ صلرٖ بومد زصضم٘ صيادمات صلتدزٓدٔم٘
ا ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ّ.ع ي دٔممق ب صٗ صلدزصضمم٘ ولممٙ
ؤيممم٘ متٔطممممسٗ مممممً ( )154مممممً صللمممماملو ا يممممال
ص٨زغمما صليفطممٕ ّصلي ممْٖ ّص٤ضممسٖا ّكمماٌ مل ممه
بفسص صللٔي٘ ممً صملسغمدًٓ صللماملو ا ممدصزع ّشصزٗ
صلي ٔمم٘ ّصلتللممٔه كممْىَه ٓػممكلٌْ صلتالدٔمم٘ صلل نممٙ
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ممممً مقممممدمٕ صلممممدمات ص٨زغمممما ٓ٘ ا ص٤ز ٌّ .عممممد

مممممً دَمممم٘ بخممممس ٚبدسٓمم م

بالَممست ىتمماٜر صلدزصضمم٘ بٌ بٍمه صملػممك٣ت ص٤ضممسٓ٘

يطتقؿٕ صوتقا صت ص ٔٝم٘ ص ٨صزٓم٘ ّصلتدزٓطمٔ٘ سمْل

صلممب ٓتلامممع ملَمما صملسغممدٌّ دزدمم٘ والٔمم٘ كاى م

ساد٘ صل لد٘ لدمات ص٨زغا ص٤ضمسٖ ا صملدزضم٘ا

يلامممممع ص٤ضممممسٗ مممممر صملممممسصٍقوا ّصل٣فممممات ممممو

ّميَا زصض٘ صلسّصغدٗ ( )2013صلمب ساّلم صلتلمسق

صلممممصّدوا ّص٨ضمممما ٗٛل٥يفممممالا ّالَممممست صيادمممم٘

ول ٙمطتْ ٚإ زصم مللنٕ سق صملؿا ز ا

اف ٘

صللالٔمم٘ للتممدزع ولمم ٙمْقممْوات يتللممق ي سٓممات ّ

صلكمممسم ص٤ز ىٔممم٘ يادمممات بضمممس صل لدممم٘ لمممدمات

فئممات ص٨زغمما ص٤ضممسٖ صلفممس ٖ ّصجلنلممٕ (صيلممظ

ص٨زغمممممما ص٤ضممممممسٖا ّيمممممما٢ت ٍممممممرِ صلممممممدمات

صلْيم لػ ٌّ١ص٤ضسٗا .)2009

ص٨زغا ٓ٘ .يُدق ب صٗ صلدزصضم٘ ولم ٙؤيم٘ م١لفم٘ ممً

كنممما بدمممست صللتمممْو ( )2004زصضممم٘ سمممْل صيادممم٘
ل٩زغا ص٤ضسٖ ممً ّدَم٘ ى مس صملسغمدًٓ صلي مْٓو
ا

اف ممممممات مشممممممال ص٤ز ٌ( إز ممممممدا ّدممممممسؽا

ّوذلٌْا ّصملفسم)ا ّيدق ب صٗ زصضمتَا ولم ٙؤيم٘
م١لف٘ مً ( )168مسغدصً يس ْٓماًا مميَه ( )99مسغمدصً
يس ْٓاً ّ( )87مسغمدًٗ يس ْٓمً٘ .بالَمست ىتماٜر صلدزصضم٘

لمم م

صلدزصضممممات صلممممب

 75مللنمممما ّمللنمممم٘ مممممً مللنممممٕ ممممسق صملؿمممما ز ا
صملممممدصزع صيكْمٔمممم٘ .بغممممازت ىتمممماٜر صلدزصضمممم٘ إ
صزيفمماع مطممتْ ٚإ زصم صملللنممو يادمم٘ بضممس صل لدمم٘
صلدمات ص٨زغا ص٤ضسٖا ّخاؾ٘ يلض صلمب يتؿمع
تشؿمممٔع صل لدممم٘ا ّمَمممازصت صلمممتللها ّ ومممه صل لدممم٘
ىفطٔاً ّبكا مئاً.

بٌ صملسغممدًٓ صلي ممْٓو ٓلتقممدٌّ ْدممْ سادمم٘ والٔمم٘

ّا زصضممم٘ عامم م

ل٩زغممما ص٤ضمممسٖا كنممما الَمممست فمممسّم ذصت ٢لممم٘

مسغمممدصً مدزضمممٔاً ّمسغمممدٗ ممممً

إسؿمما ٜ٘ٔا يقممدٓس زدمم٘ صيادمم٘ ل٩زغمما ص٤ضممسٖ

ص٤ز ٌا للْعممممْق ولمممم ٙبضممممداع صلتطممممسع صملدزضممممٕ

-يدل ماً للممد مممً صملممتت صت ميَمما :صليممْع ص٢دتنمماوٕ

لل لدمم٘ مممً صملسسلمم٘ ص٤ضاضممٔ٘ا ّ ّزِ ا صلتممدخع مممر

ّذلض لؿاحل صملسغدًٓ صلركْزا ولم ٙممتت صلم ٗ

بضممس صل لدمم٘ للشممد مممً صملػممكل٘ا مممً خمم٣ل ي دٔممق

ّلؿمماحل فٝمم٘ (بعممع مممً  5ضمميْصت خ م ٗ)ا ّمل ي َممس

ب صٗ جلنممممر صملللْممممماتا ّمقمممما ٣ت مممممر صملسغممممدًٓ

فممسّم ذصت ٢لمم٘ إسؿمما ٜ٘ٔا يقممدٓس زدمم٘ صيادمم٘

صملدزضممٔو ّصملسغممدصت .ع صلتْؾممع إ بٌ صملسغممدًٓ

ل٩زغا ص٤ضسٖ يدلا ملتت صملٍ١ع صلللنٕ.

صملدزضمممٔو لمممدَٓه يقمممدٓسصت ميخفكممم٘ لمممدّزٍه ا

ّا زصضممم٘ بخمممسٚا عامممم
للتلممسق إ

َممما صيذممم ٖ ()2013

زدمم٘ ممازضمم٘ صملسغممد صلي ممْٖ ل٩زغمما

ص٤ضمسٖ ا صملدزضم٘ ممً ّدَم٘ ى مس ممدٓسٖ صملمدصزع
ّصل لدمم٘ ا مدٓيمم٘ ونٍمماٌا ّصلممب صغمميم فَٔمما ()50
مممدٓسصً ّمممدٓسًٗا ّ( )893يالد ماً ّيالدمً٘ا يْؾممل إ
بٌ مممممدزص ٛصملممممدصزع ٓممممسٌّ بٌ صملسغممممدًٓ صلي ممممْٓو
ميازضٌْ ص٨زغما ص٤ضمسٖ ا ونلمَه دزدم٘ والٔم٘ا
ا سممو دمماٛت زدمم٘ صملنازضمم٘ متْض م ٘ مممً ّدَمم٘
ى س صل لدم٘ .كنما مل ي َمس فمسّم مو صملسغمدًٓ ا
زد٘ ممازضتَه ل٩زغا ص٤ضسٖ -ممً ّدَم٘ ى مس
صملدزص – ٛيدلاً ملمتت صملٍ١مع صلللنمٕا ا سمو الَمست
صلفممسّم صلدصلمم٘ إسؿممأٜاً ا زدمم٘ ممازضمم٘ ص٨زغمما
ص٤ضمممسٖ يداوم ماً ملمممتت صليمممْع ص٢دتنممماوٕا ّلؿممماحل
صملسغدصت صلي ْٓات.

َممما ولٔنمممات ( )2009ولممم)60( ٙ
اف ممم٘ دمممسؽ ا

صللنممع مممر بضممس صل لدمم٘ صملتطممس و مممً صملدزضمم٘ا ّعممد
دمما ٛيممسئدَه لممدّزٍه ا صللنممع مممر بضممس صل لدمم٘ ا
صملسيدمم٘ ص٤خ م ٗ; إذ كمماىْص ٓممسٌّ بٌ ّزٍممه الدزدمم٘
ص ّ٤متنسكممص سممْل صللنممع مممر صل لدمم٘ا ّمممً ثممه
صللنمممع ممممر ص ٨صزٗ صملدزضمممٔ٘ا فممماملللنو فٔنممما ٓتللمممق
اػمممكل٘ صلتطمممسع ممممً صملدزضمممّ٘ .ىفمممر ب مممْ شٓتمممٌْ
( )2014زصض٘ ٍدف إ صلتلسق ول ٙمد ٚممازض٘
صملسغممممدًٓ صلي ممممْٓو لممممّ ٥صز ّصملَنممممات صلْالٔفٔمممم٘
صمل لْ مم٘ ممميَه للتلاممممع مممر صل لدمم٘ ذّٖ صيادممماتا
ّبضممممسٍها ولمممم ٙؤيمممم٘ م١لفمممم٘ مممممً (  ) 90مسغممممدصً
ّمسغدًٗ مً مدصزع ّشصزٗ صلي ٔ٘ ّصلتللمٔه ا ص٤ز ٌ.
بغازت ىتاٜر صلدزصض٘ صملتللق٘ دّز صملسغد صلي مْٖ
ا يمال ص٨زغما ص٤ضمسٖ لل لدم٘ ذّٖ صيادمات

صلاؾمم٘ إ بىَممه ميازضممٌْ ٍممرِ صّ ٤صز ّصملَنممات

دٍْممماا ّصللْصممممع صلمممب يلسعمممع صضمممتخدصمَه مممرِ

صلْالٔفٔ٘ صملتْعل٘ ميَه دزد٘ متْض ٘.

صلتممدخ٣ت صخممع صملدزضمم٘ا ّمممً ٍيمما يممةيٕ صلدزصضمم٘

ّممممً صلدزصضمممات صللس ٔممم٘ سمممْل ملتقمممدصت صملسغمممدًٓ

صيالٔ٘ كنشاّل٘ للنطاٍن٘ ا زصض٘ ٍمرص صجلاىمب

صملدزضممممٔو سممممْل صضممممتخدصو ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ ا
صملدزضمم٘ا بدممس ٚسامممد ّيالممب ( )2014زصضمم٘ ولممٙ
( )105مسغممدصً مدزضممٔاُ للنسسلمم٘ صلجاىْٓمم٘ا ا مدٓيمم٘
صلسٓممان صلطمملْ ٓ٘ا ّذلممض ٢ضتكػمماق ملتقممدصيَه
سممْل ّزٍممه ا مطمماودٗ صل لدمم٘ صلممرًٓ ٓلمماىٌْ مممً
صلليل ص٤ضمسٖ .بالَمست ىتماٜر صلدزصضم٘ بٌ صملسغمدًٓ
صملدزضٔو لدَٓه زد٘ متْضم ٘ ممً ص٢وتقما ْدمْ
ّز ممه ا صلتممدخع ّصملطمماودٗ

مماِ صلليممل ص٤ضممسٖ

صلمممرٖ ْٓصدَمممُ صل لدممم٘ا ّبىَمممه ٓلتقمممدٌّ مكاىٔممم٘
يقممدٓه صملطمماودٗ مممً خمم٣ل صللنممع مممر بضممس صل لدمم٘
صلرًٓ ٓتلسقٌْ للليمل ص٤ضمسٖا اضمتخدصو ىػمسصت

ممممً ونمممع صملسغمممدًٓ صملدزضمممٔو ّ -صلمممرٖ ٓ ٢مممصصل
ممدّ صلدزصضمم٘ ولمم ٙصلؿمملٔد ص لممٕ ّصللس ممٕ -
ّذلض مقازى٘ الدزصضات صلْصضل٘ ّصملتللق٘ املسغمدًٓ
صلي ْٓو ممً سٔمح مَمامَها ّسادمايَه ص٨زغما ٓ٘ا
ّخؿاٜؿمممَها ّممممد ٚكممميَه ممممً صملَمممازصت صلمممب
حيتادْىَمما ا ونلممَه كنسغممدًٓ يس ممْٓو .إٌٍ ٍممرِ
صلدزصضمم٘ جممع

اّلمم٘ لتطمملٔ صلكممْ ٛولمم ٙزدمم٘

يْالٔل صملسغد صملدزضٕ يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا
صللنع ص٨زغا ٖا ّملتقدصيَه سْل ٍمرِ صلتمدخ٣تا
ّيْدَمممايَه صلي سٓمممم٘ا ّصضممميصئذٔايَها ّو٣عتَمممما
ل

صملتت صت ذصت صلؿل٘.

صلتْؤ٘ا ّصضتدوا ٛبّلٔا ٛص٤مْز صمللئو املػكل٘ا

بضٝل٘ صلدزصض٘

ّصلصٓازصت صمليصلٔ٘ا ّلقاٛصت صلتْدُٔ صجلنلمٕ ّ٤لٔماٛ

يطل ٙصلدزصض٘ إ ص٨دا ٘ وً ص٤ضٝل٘ صلتالٔ٘:

بمْز صل لد٘.
ممممً ىاسٔممم٘ بخمممسٚا فم م ٌ

لٔمممع صلدزصضمممات صملتللقممم٘

.1

ص٨زغممما ص٤ضمممسٖ ا ضمممٔام صملدزضممم٘ قمممنً

اضتكػممممممماق ممازضمممممممات صملسغمممممممدًٓ صلي مممممممْٓو
لتممممدخ٣ت ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖا ّ زدمممم٘ صمممممت٣كَه
للنَازصت صل٣شم٘ لت دٔق ٍرص صليْع مً يسم صللنمعا

صلدمات صلب ٓقدمْىَا ل لد٘ مدزضتَه؟
.2

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ ؟

ممدّ للتآمم٘– ا سممدّ ولممه

صلداسجمم٘ ّصضتقؿمماَٜا – ّلممرلض يممةيٕ ٍممرِ صلدزصضمم٘
كخ ْٗ بّلٔ٘ ا اِ صضتقؿا ٛمطاٍنات صملسغدًٓ
صلي ْٓو ا يقدٓه ص٨زغا ص٤ضسٖ ا صملمدصزع صلمب
ٓلنلٌْ َا.

.3

صملسغدًٓ صملدزضٔو ول ٙصضتخدصو يمدخ٣ت ص٨زغما
ص٤ضمممسٖ ا يقمممدٓه صلمممدمات ص٨زغممما ٓ٘ لل لدممم٘ ا
صملدزضم٘ ()Dottie, 2017; Henry et al., 2017ا إ٢
بٌ صضتذا ٘ صملسغدًٓ صملدزضٔو ملجع ٍرِ صلدوْصت ٢
يممصصل ثادمم٘ للدشممح ّصلدزصضمم٘ ّص٢ضتقؿمماٛا ّذلممض
ممممممً سٔمممممح زدممممم٘ غمممممْٔع مجمممممع ٍمممممرِ صملنازضمممممات
ّصلتممممممدخ٣ت ا صللنممممممع ص٨زغمممممما ٖا ّص اٍممممممايَه

ممممما صوتقمممما صت صملسغممممدًٓ صملدزضممممٔو سممممْل
صضتخدصو ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘؟

.4

مممممما زدممممم٘ صضمممممتلدص ّداٍصٓممممم٘ صملسغمممممدًٓ
صملدزضٔو لت دٔق يمدخ٣ت ص٨زغما ص٤ضمسٖ

مػكل٘ صلدزصض٘
ولمم ٙصلممس ه مممً يصصٓممد صلممدوْصت صللاملٔمم٘ صلممب يػممذر

ما صلتْدَات صلي سٓم٘ صلمب ٓتدياٍما صملسغمدٌّ
صملدزضمممممٌْٔ صلمممممرًٓ ٓطمممممتخدمٌْ يمممممدخ٣ت

ّيْدَممايَه صلي سٓمم٘ا ّصضمميصئذٔايَه ي َممس بٌ ٍممرص
صليممْع مممً صلدزصضممات

ٍممع ٓطممتخدو صملسغممدٌّ صملدزضممٌْٔ يممدخ٣ت

ا ضٔام صملدزض٘؟
.5

ما صلتشدٓات صلب يْصدُ صملسغدًٓ صملدزضمٔو
لت دٔممق يممدخ٣ت ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ا ضممٔام
صملدزض٘؟
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بٍدصق صلدزصض٘

صلدٔممم ّصملدزضمممم٘ا مممممما ٓلممممم بٌٍ صملكاضممممب صلممممب

يَدق ٍرِ صلدزصض٘ إ :

ضمممٔشققَا صل لدممم٘ ممممً ٍمممرص صلتلممماٌّ ّصلتيطمممٔق ممممر



صلتلمممسق ولممم ٙزدممم٘ صضمممتخدصو صملسغمممدًٓ
صملدزضممٔو لتممدخ٣ت ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ا
ضممٔام صملدزضمم٘ا ّصلتْدَممات صلي سٓمم٘ صلممب



مؿ لشات صلدزصض٘

ٓتديْىَا.
صضتقؿمما ٛملتقممدصت صملسغممدًٓ صملدزضممٔو

وممً سىممامر غممامع مممً صلممدمات ص٤ضاضممٔ٘ صملقدممم٘

صملدزض٘
صلتلمممسق ولمممم ٙزدممم٘ صضممممتلدص ّداٍصٓمممم٘
صملسغممممدًٓ صملدزضممممٔو لت دٔممممق يممممدخ٣ت


ول ٙصيتنر.

ص٨زغمما صملدزضممٕ ) :(School Counselingودممازٗ

سممْل صضممتخدصو ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ا ضممٔام


بضسٍه ضٔيلكظ ولمَٔها ّولم ٙبضمسٍها ّ التمالٕ

صخمممع صملدزضممم٘ا ّصلمممب يَمممدق ملطممماودٗ صل لدممم٘ ا
قٔممق صلينممْ صليفطممٕ ّص٤كمما ميٕ ّصملَممما ّيممْفس
ه فسؾاً لتطَٔع مٍْه ّ متلَه الؿمش٘ صليفطمٔ٘
).(Kim, Mayes, Hines, & Bryan, 2017, p:1

ص٨زغمما ص٤ضممسٖ (ٓ :)Family Counselingػ م

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا مدصزضَه.

ص٨زغا ص٤ضسٖ ص مؿ لب ّصضر ٓكمه صللدٓمد ممً

صضتكػاق صللْصممع صلمب يتشمد ٚيْالٔمل

صل ممسم ّص٤ضممالٔب صلممب يتدممر ويممد صللنممع مممر ص٤ضممس

يمممممدخ٣ت ص٨زغممممما ص٤ضمممممسٖ ا صللنمممممع
ص٨زغا ٖ صملدزضٕ.
بٍنٔ٘ صلدزصض٘
للدزصضمم٘ صيالٔمم٘ بٍنٔتمماٌا ى سٓمم٘ ّونلٔمم٘ ي دٔقٔمم٘;
سٔمح ميكمً يْقمٔب صٍ٤نٔم٘ صلي سٓم٘ للدزصضم٘ مممً
يسكٔصٍمممما ولمممم ٙمْقممممْع مَممممه ٓتللممممق اضممممتخدصو
صملسغممدًٓ صلي ممْٓو ا صملممدصزع لتممدخ٣ت ص٨زغمما
ص٤ضسٖ ا ونلَه ا صملدصزعا ٍّْ مْقمْع صلدشمح
فُٔ ٓ ٢صصل

دّ صً ول ٙمطمتْ ٚصملمدصزع ص لٔم٘ ا

ص٤ز ٌ ّصلْيً صللس ٕا ٍّٕ ىتٔذ٘ عٍ صلتْؾمع إلَٔما
لممد صللممْ ٗ إ عْصوممد صلدٔاىممات ص٨لكيّىٔمم٘ ّمْعممر
صلسضاٜع صجلاملٔ٘ ص٤ز ىٔ٘ ّصللس ٔ٘ا ّ مرص فم ٌ ٍمرِ
صلدزصضم٘ ٓتْعممر بٌ يجممسٖ صملكتدمم٘ صللس ٔمم٘ا ّبٌ جممع
إقممماف٘ للنلسفممم٘ ص٨ىطممماىٔ٘ .بمممما اليطمممد٘ لٍ٥نٔممم٘
صلت دٔقٔ٘ا فتتنجع ا يْعمر بٌ يطماٍه ٍمرِ صلدزصضم٘
ا صى ٣عممممم٘ للنصٓمممممد ممممممً صلدزصضمممممات ّص٤ثممممماخ
صملطتقدلٔ٘ سْل مْقْع صضتخدصو ص٨زغا ص٤ضسٖ ا
ضٔام صملدزضم٘ا ٍّمْ لمٔظ عكمٔ٘ يَمه فٝم٘ صملسغمدًٓ
صملدزضٔو فق ا ع َٓه صيتنمر ةضمسِا خاؾم٘ إذص
ولنيمممما بٌ صلتْدممممُ صمللاؾممممس ا ص٨زغمممما صملدزضممممٕ
ٓتكممنً صلتةكٔممد ولمم ٙصلػممسصك٘ ّصلممدمر ممما ممو

صلب يلاىٕ مً ؾلْ ات ىفطٔ٘ ّصدتناؤ٘ا ّعمد مسش
ٍمممرص صمليشممم ٙممممً صللنمممع ص٨زغممما ٖ كجنمممسٗ جلَمممْ
صللدٓممد ممممً صملي مممسًٓ ّصلدمماسجوا صلمممرًٓ يدمممآيْص ا
بضممالٔب ونلممَها فنمميَه مممً بمممً مماٌٍ صملػممك٣ت
ص٤ضممسٓ٘ مػممك٣ت و٣عائمم٘ ( )Relationalيتللممق
بضاض ماً الل٣عممات صلقاٜنمم٘ ممما ممو ص٤غممخاف; مجممع
(ص٢ىؿَازا ّقملل مآص صلمرصتا ّالَمْز صملجلجماتا
بّ صٜ٢ممت٣ق م صلؿممشٕا ّص٨ضممقا صللممايفٕا بّ
صلق مممر صللمممايفٕ)ا ممممً دَممم٘ا ّصللمممع ا صلي ممماو
ص٤ضسٖ ( )Family Systemمً سٔح ب صٜمُ صملتل مع
ّالٔفٔ ماً ()Dysfunctionalا ّممما ٓييممب ولٔممُ مممً
ٔممماع للقْصومممد ص٤ضمممسٓ٘ا ّ
بخسٚ

مممْ صّ ٤صز ممممً دَممم٘

).)Messin et al., 2015, p: 278

يدخ٣ت ص٨زغا

ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ ( School

 :)Based Family Counselingيػم إ ينْوم٘
متيْوم٘ مممً صلممدمات صملقدمم٘ لل لدمم٘ صخممع صملدزضمم٘
لتشطو صملخسدات صلتللٔنٔم٘ا ّ ومه مٍْه صليفطمٕ
ّص٢دتنمماوٕ صملتممْصشٌا ّيلدٔمم٘ سادممايَه ص٨زغمما ٓ٘ا
ّذلض مً خم٣ل صللنمع صلتلماّىٕ صملػميما ّصلتيطمٔق
مر ص٤ى ن٘ صلب ٓلٔؼ فَٔما صل المب ّخاؾم٘ صلي ماو
ص٤ضمممسٖ  -صلمممرٖ ٓلمممد صلي ممماو صٍ٤مممه ا سٔايمممُ -
ّصلممرٖ ٓكممه صلْصلممدًٓ ّص٤غممقاٛا ّذلممض صضممتيا صً إ

فكممممممسٗ بٌٍ صلي مممممماو ص٤ضممممممسٖ مطمممممماٍ ٌه ا الَممممممْز

صلتشدٓات ) :(Challengesصلؿلْ ات صلب ٓمدزكَا

مػممك٣يُا ّصضممتنسصزٍاا ّلممُ مطمماٍنات عْٓمم٘ ا

صملسغمممد صملدزضمممٕ ولممم ٙبىَممما

مممْل ٌّ صضمممتخدصمُ

إىَاَٜما (ّ .)Paylo, 2011, p:140يلمسٍق إدسصٜٔم ًا ا

ل٩زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزضم٘ا ّيلمسق إدسصٜٔماً

ٍممممرِ صلدزصضمممم٘ ا قممممْ ٛب ّصز صملسغممممد ا صملممممدصزع

الدزدمم٘ صلممب حيؿممع ولَٔمما صملسغممد صملدزض مٕ ولممٙ

ص٤ز ىٔ٘ صملتؿل٘ اللنع مر بضمس صل لدم٘ا ّصلمب يلتم

صلفقسصت صلب يقٔظ

دمممصٛصً مممممً مَامممممُ ص٨زغممما ٓ٘; مممممً يقممممدٓه صملسغممممد

ا ضٔام صملدزض٘.

صملدزضٕ دلطات ص٨زغا ص٤ضسٖ لل٣ز مػمكل٘ مما

سدّ صلدزصض٘ ّ

لممممد ٚصل الممممب ثكممممْز بوكمممما ٛبضممممسيُا ّ يقممممدٓه
صملػْزٗ للْصلدًٓ فٔنا ٓتؿع ا يَه صل الب مً

ٔر

صليْصسٕا ّصدتناوات بّلٔا ٛبممْز صل لدم٘ا ّصلتْدٔمُ
صجلنلممٕ صملقممدو ل٥ضممسا ّيللممٔه صلْصلدٓمم٘ ص٢ها ٔمم٘ا
ّصلتجقٔممممل صليفطمممممٕ ل ٧مممماّ ٛص٤مَمممممات ا خمتلمممممل
صلقكآا صليفطٔ٘ا ّمتا لم٘ عكمآا صل المب التيطمٔق
مر بضمسيُا ّصملم ١س صلْصلمدٖا ّصلتمدخع ا ص٤شممات
ص٤ضمممسٓ٘ا صدتنممماع سمممع صملػمممكل٘ مممما مممو صملدزضممم٘
ّص٤ضمسٗا ّص٨زغما ص٤ضمسٖ اىكمناو

ٔمر بفمسص

د صيَا

يتنجمممع سمممدّ صلدزصضممم٘ صلصماىٔممم٘ فممميٗ ي دٔمممق ب صٗ
صلدزصضمم٘ خمم٣ل صللمماو صلدزصضممٕ 2016- 2015ا بممما
سممممدّ ٍا صلدػممممسٓ٘ فقممممد صعتؿممممست صلدزصضمممم٘ ولممممٙ
صملسغمممدًٓ ّصملسغمممدصت صلي مممْٓو صلمممرًٓ ٓلنلمممٌْ ا
صملممدصزع صيكْمٔمم٘ صلتا لمم٘ ٤ز لمم٘ مممدٓسٓات يس ٔمم٘
ٍّممٕ :عؿممد٘ صلصزعمماٛا ّصلسؾممٔف٘ا ّعؿممد٘ صملفممسما
ّلْص ٛوو صلداغا.
ممممد صت صلدزصضمممم٘ صيالٔمممم٘ فتتنجممممع

بممممما اليطممممد٘

اذنْو٘ مً صللْصمع صلب ي١ثس ول ٙيلنٔه ىتاٜذَماا

ص٤ضسٗ.
صلتْدَات صلي سٓ٘ ا ص٨زغا ص٤ضمسٖ
Orientation

دٓات ي دٔق ص٨زغا ص٤ضمسٖ

Theoretical

( in family

:)Counseling

يتكنً ينْو٘ ّصضمل٘ ممً صلي سٓمات صلمب ؾمنن
خؿٔؿ ماً ملنازضمم٘ ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ممجلمم٘ ي سٓممات
صلي ه ص٤ضسٓ٘ا إقاف٘ إ ى سٓات ص٨زغا صليفطمٕ
صلممب مما ي دٔقممات مممر ص٤ضممس

ّميَا:
.1

متت صيَا.
.2

يسٓق٘ صختٔاز بفسص صلدزصض٘ا ّ زد٘ جٔلَه
يتنر صملسغدًٓ صلي ْٓو.

(.)Gerrard, 2008

ّيلممممسق إدسصٜٔمممم ًا ا صلدزصضمممم٘ صيالٔمممم٘ اذنْومممم٘

ص ٤صٗ صملطتخدم٘ ا صلدزصض٘ا ّبضلْع عٔاع

.3

ٓتشمد يلنممٔه ىتماٜر صلدزصضم٘ خممازز يتنلَمما

صلٔممازصت صملل مماٗ للنسغممد صملدزضممٕ ّصلممب ميكيممُ

ص٨سؿمما ٕٜاممد ٚمماثلمم٘ صيتنممر صلممازدٕ

ص٢ختٔاز مً ٔيَما ل٩غمازٗ إ يْدَمُ صلي مسٖ صملتدمر

يتنر صلدزصض٘ صيالٕ.

ا إزغمما صل لدمم٘ ّبضممسٍها ٍّممٕ ص٨زغمما ص٤ضممسٖ
ص ٦لممممسٖ ّ صلطمممملْكٕا ّص٢ىتقممممإٜا ّص٨ىطمممماىٕا
ّصمللسا صلطلْكٕ ّصلي ه ص٤ضسٓ٘.
صمللتقدصت ) :(Beliefsينْو٘ ص٤فكاز صلب حينلَا
صملسغممد صملدزضممٕا سممْل صضممتخدصو يممدخ٣ت ص٨زغمما
ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ا ّٓ١مً َما ػمكع عمْٖ.
ّيلسق إدسصٜٔاً مً خ٣ل صلدزد٘ صلمب حيؿمع ولَٔما
صملسغد ول ٙصلفقسصت صلب يقٔظ ملتقمدصت صملسغمدًٓ
صملدزضمٔو سمْل يممدخ٣ت ص٨زغما ص٤ضمسٖ ا ضممٔام
صملدزض٘ صملطتخدو ا صلدصزض٘ صيالٔ٘.

صل سٓق٘ ّص٨دسصٛصت
ميَر صلدزصض٘
ع ي دٔق صمليَر صلْؾمفٕ ا ٍمرِ صلدزصضم٘ا لكْىمُ
صملمميَر صملياضممب صلممرٖ ٓقممْو ولمم ٙزصضمم٘ صل مماٍسٗ ا
صلْصعرا ّ

ر ٔاىات سْ اا ّصلتلمد ويَما كنٔماًا

ّإدممسص ٛصلتشلممٔ٣ت ص٨سؿمما ٜ٘ٔصملياضممد٘ ّفق ماً ٤ضممٝل٘
صلدزصضممم٘ا صلمممب صغمممتنل ولممم ٙممممتت صت ممما ومممدٗ
متْضمم م ات مممممما ٓتْدممممب إدممممسص ٛصلتشلٔممممع صلتدممممآً
صملػمميما إقمماف٘ ٢ضممتخسصز صملتْضمم ات صيطمما ٔ٘
ّص٢دسصفات صمللٔازٓ٘ ّصليطب صمل.ْ٘ٓٝ
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تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة :معتقدات المرشدين المدرسيين
سعاد غيث

بفسص صلدزصض٘

يكْىمم ب صٗ صلدزصضمم٘ مممً وممدٗ بدممصص ٛولمم ٙصليشممْ

ع ي دٔمممق ب صٗ صلدزصضممم٘ ولممم ٙؤيممم٘ ممممً صملسغمممدًٓ

ص٦يٕ:

صلي مممممْٓو ّصملسغمممممدصت صلي ْٓمممممات مممممممً ي ْومممممْص



صجلممممممممممص ٛصّ٤لّ :يكممممممممممنً صملللْمممممممممممات

ل٣ضممتذا ٘ ولمم ٙب صٗ صلدزصضمم٘ا صغممتنل ولمم)91( ٙ

صلدميْ سصفٔمممم٘ للنطمممممتذٔبا مممممً سٔمممممح

مسغمدصً ّمسغمدًٗا ٓلنلمٌْ ا (  )64مدزضمً٘ بضاضممٔ٘

(صليممممْع ص٢دتنمممماوٕا ّصلدزدمممم٘ صلللنٔمممم٘ا

مممممً صلؿممممل صّ٤ل إ صلؿممممل صللاغممممس ص٤ضاضممممٕا

ّسذه صملدزض٘).

ّ( )27مدزضً٘ ثاىْٓ٘ا ٓمته صختٔمازٍه

سٓقم٘ صللٔيم٘



صجلممص ٛصلجمماىٕ :يكممنً ضمم١صلوا ٓطتفطممس

صملتٔطمممسٗ ممممً صملمممدصزع صيكْمٔممم٘ صلتا لممم٘ لمممْشصزٗ

صلطمممممم١صل صّ٤ل وممممممً صضممممممتخدصو صملسغممممممد

صلي ٔممممم٘ ّصلتللمممممٔه ا ممممممدٓسٓات عؿمممممد٘ صلصزعممممماٛا

صملدزضممممٕ /صملسغممممدٗ لتممممدخ٣ت ص٨زغمممما

ّصلسؾٔف٘ا ّعؿد٘ صملفسما ّلْص ٛوو صلداغاا ّذلمض

ص٤ضمممسٖ ا مدزضمممتُا ّعممممد كممماٌ ولممممٙ

لمممد صلتيطمممٔق ممممر مػمممسا ص٨زغممما صلي مممْٖ فَٔممماا

صلؿمممٔت٘ ص٦ئمممٍ٘ :مممع يطمممتخدو يمممدخ٣ت

ّصلمممرًٓ عمممامْص تْشٓمممر ب صٗ صلدزصضممم٘ ولممم ٙصملسغمممدًٓ

مدئم٘ ولم ٙص٨زغمما ص٤ضمسٖ ا مدزضممتض؟

ّصملسغممدصت صلممرًٓ ب ممدّص صضممتلدص ٍه للنػممازك٘ ا

ثٔح ٓطتذٔب صملسغد صملدزضٕ /صملسغمدٗ

صلدزصض٘ ػكعو يمْوٍّٕٓ .مدو دمدّل  1صلؿماٜـ

ةسد صلٔازًٓ :ىله بّ ٢؟

صلدميْ سصفٔ٘ للنػازكو ا صلدزصض٘.

بممما صلطمم١صل صلجمماىٕا :فٔتؿممع ال لممب مممً صملسغممدًٓ
صملدزضمممٔو

جدول 1
الخصائص الذيموغرافية ألفراد الذراسة (ن= )11
التكرار

النسبة

المتغير

الفئات

النوع

ذكر

41

55,1

االجتماعي

أنثى

77

81,6

8

8 ,8

الدرجة العممية

بكالوريوس

88

سنوات الخبرة

أقل من  5سنوات

58

68,7

أكثر من 41

47

48,7

أساسية

61

7101

27

2906

4111-511

58

58,2

أكثر من 4111

48

ماجستير

من 41-5

سنوات

نوع المدرسة
حجم المدرسة

سنوات
ثانوية

أقل من 511

المجموع

46

25

94

94,2

ٓطممتخدمْىُ -ا سممال كاى م إدمما تَه مميله ولممٙ
صلطمممم١صل صملتللممممق اضممممتخدصمَه لتممممدخ٣ت ص٨زغمممما
ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ ّ -ذلض ا٢ختٔاز ممً مو
عاٜن٘ مً ى سٓات ص٨زغا ص٤ضسٖا ٍّٕ:

47,6

27,5
41,8

%411

ب صٗ صلدزصض٘
عاممم صلداسجممم٘ ديمما ٛمقٔممماع ص٨زغمما ص٤ضمممسٖ ا
ضٔام صملدزض٘ ا ّذلض لد صلسدمْع ٔ ٤مات صملْقمْع
(Carter & Evans, 2008; Crespi & Hughes,
)2004; Griffin, & Steen, 2010; Snyder, 2010

دٓمممد ميشممم ٙص٨زغممما ص٤ضمممسٖ صلمممرٖ





ص٨زغا ص٤ضسٖ ص ٦لسٖ



ص٨زغا ص٤ضسٖ ص٢ىتقإٜ



ص٨زغا ص٤ضسٖ صلطلْكٕ



ص٨زغا ص٤ضسٖ ص٨ىطاىٕ



ص٨زغا صملطتيد إ صلي ه ص٤ضسٓ٘



ص٨زغا ص٤ضسٖ صمللسا صلطلْكٕ
صجلمممص ٛصلجالمممح :يكمممنً ٍمممرص صجلمممص)35( ٛ
فقممسٗا مقطممن٘ إ ث٣ثمم٘ يمما٢ت يممسيد
ت دٔممممممق ص٨زغمممممما ص٤ضممممممسٖ ا ضممممممٔام
صملدزض٘ا ٍّٕ:

صيممال صّ٤ل :ملتقممدصت صملسغممدًٓ صملدزضممٔو سممْل
ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضمٔام صملدزضم٘ا ّٓكمه صلفقمسصت
مً  16 - 1مً فقسصت صملقٔاع.

بّ داٍصٓ٘ صملسغدًٓ

ملامع ص٢يطام صلدصخلٕ سطب ملا ل٘ كسّىداخ

صيال صلجاىٕ :صضتلدص

صملدزضٔو لت دٔق ص٨زغا ص٤ضسٖ ا صملدزض٘ا

بلفاا ّٓدو ددّل  2ب ىاِ ٍرِ صمللام٣تا ّصوت ت

ّٓكه صلفقسصت مً  26 - 17مً ففقسصت صملقٔاع.

ٍرِ صليطب مياضد٘ لتآات ٍرِ صلدزصض٘.ىتاٜر

دٓات ي دٔق ص٨زغا ص٤ضسٖ ا

صيال صلجالح:

صلدزصض٘ ّمياعػتَا

ضٔام صملدزض٘ا ّٓكه صلفقسصت مً .35- 27

صلطمممم١صل صّ٤ل :ل٩دا مممم٘ ومم مً صلطمممم١صل صّ٤لٍ :ممممع

ٓطتذٔب صملسغد صلي ْٖ ول ٙفقسصت ٍرص صملقٔاع

ٓطمممتخدو صملسغمممدٌّ صملدزضمممٌْٔ يمممدخ٣ت ص٨زغممما

ا٢ختٔاز مً و مخط٘ دصٜعا ييصّل ما و(مْصفق
ػدٗ – مْصفق –

آد –

مْصفق –

مْصفق

ػدٗ)ا ّ يا ٛولٍ ٙرص صلتدزٓر صلناضٕا ف ٌ

ص٤ضمممسٖ ا ضمممٔام صملدزضممم٘ قمممنً صلمممدمات صلمممب
ٓقممدمْىَا ل لدمم٘ مدزضتَه؟ ْٓقممب دممدّل  3صليتمماٜر
صلب ع صلتْؾع إلَٔا.

صلدزد٘ صلكلٔ٘ ول ٙصملقٔاع ييصّل ما و(- 35

جدول 3
التكرار والنسبة المئوية الستخدام تدخالت مبنية عمى

.)175
ؾدم ب صٗ صلدزصض٘ :لقد ع صللنع ول ٙصضتخسصز

اإلرشاد األسري في سياق المدرسة
اإلجابة

التكرار

النسبة المئوية

نعم

72

% 7904

المجموع

94

%411

٢٢ت ؾدم ص كنو ل ٥صٗ مً خ٣ل وسقَا
ول ٙضدل٘ مً صملختؿو ا ص٨زغا

صليفطٕ

ال

ّصلي ْٖ ا صجلامل٘ ص امشٔ٘ا ّصجلامل٘ ص٤ز ىٔ٘ا
ّدامل٘ ونٍاٌ صللس ٔ٘ا ّعد يُلب مً ص كنو
يقٔٔه ض٣م٘ صلؿٔا ٘ صللتْٓ٘ا ّصىتنا ٛصلفقسصت
للنقٔاعا ع صوتنا ىطد٘ صيفام ( )0880كنلٔاز
لقدْل صلفقسٗا ّ لد ص٢ي٣ع ول ٙتزص ٛص كنو
صلب كاى صها ٔ٘ ملُيطتدلد بٖ فقسٗ مً صلفقسصت
مسصدل٘ للؿٔا ٘ صللتْٓ٘ لدل

إ ٢بىُ

صلفقسصتا ا قْ ٛم٣س ايَه.

ٓتكب مً ددّل 3بٌ  % 7981مً صملسغدًٓ
صملدزضٔو ؾسسْص

ةىَه ٓطتخدمٌْ يدخ٣ت

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ونلَه ص٨زغا ٖا ٍّٕ يتؿع
اّ ٤صز صمليؿْف ولَٔا مً عَدع ّشصزٗ صلي ٔ٘
ّصلتللٔه ص٤ز ىٔ٘ا صلب يدوْ صملسغد للػسصك٘ مر
ص٤ضسا ّصلتيطٔق ملَا كاف٘ صلطدع صملتاس٘

جدول 2
األسري في سياق المدرسة
المجاالت

49

بمامَها ول ٙمطتْٚ

معامل االتساق الداخمي كرونباخ ألفا لمقياس اإلرشاد
االتساق الداخمي

معتقدات المرشدين التربويين حول

اإلرشاد األسري في سياق المدرسة
استعداد أو جاىزية المرشدين

التربويين لتطبيق اإلرشاد األسري

,88
,88

تحديات تطبيق تدخالت اإلرشاد

,88

المقياس ككل

,89

األسري في سياق المدرسة

اّّ ٕٜعاّ ٕٜو٣دٕ ; مً

وْيَه للشكْز مً بدع ب ياَٜه صل لد٘ا
ّإغسصكَه ا ونلٔ٘ ص٨زغا

صليفطٕ صملقدو

 ٤ياَٜه صل لد٘ا ّصىكنامَه للذلطات ص٨زغا ٓ٘
صملقدم٘ ه .إقاف٘ إ

بغكال بخس ٚمً مر

ص٤ضس الدمات ص٨زغا ٓ٘ا مجع

وقد يالظ

ص ٦اّ ٛص٤مَايما ّيي ٔه صللقاٛصت صجلناؤ٘ ا٤ضس
ّص ٔ ٘ٝصلتدزٓطٔ٘ لدوه

في سياق المدرسة

%2109

ؿٔع صل لد٘ا ّيدزٓب

ص ٦ا ٛول ٙمَازصت يتللق الْصلدٓ٘ ّص ْٗ ٤صلطلٔن٘ا
ّ

ٍا مً مَازصت صئاٗ ص٤ضسٓ٘ا ّمتا ل٘ غٌّ١

صل لد٘ صملتلجسًٓ

زصضٔاًا ّصملٍْْ و ّصملتفْعو

٢٢ت ثدات

بكا مئاًا ّصلتْصؾع و ّضاٜع صلتْصؾع صلتقما

ص ٤صٗا فقد عٍ سطاع ص٢يطام صلدصخلٕ ول ٙؤي٘

مً بدَصٗ

نْل٘ ٍّْصيل ّ سٓد صلكيّىٕا

صضت ٣ؤ٘ مً خازز ؤي٘ صلدزصض٘ ود ٍاا ل

ّزضاٜع ىؿٔ٘ يس

ود ٍا ( ) 30مسغدص ّمسغدٗا ّعد ع سطاع

ّبضس صل لد٘ (ب ْ شٓتٌْا .)2014

ثدات ب صٗ صلدزصض٘ :بما اليطد٘ إ

صملدزض٘ ممجل٘ املسغد صملدزضٕ
يتطق ىتٔذ٘

مجلد  11عدد  1إبريل1112 ،

تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة :معتقدات المرشدين المدرسيين
سعاد غيث

صلدزصض٘ صيالٔ٘ مر زصض٘ ّيٕ

()Dottie, 2017

ٓتكب مً ددّل  4بٌ ص٨زغا ص٤ضسٖ صلطلْكٕ

صلب بغاز فَٔا صملػازكٌْ إ

ىطد٘ مسيفل٘ مً

ٍْ ص٤كجس صضتخدصماً مً عدع صملسغدًٓ صملدزضٔوا

صضتخدصو ى سٓات صلي ه صُ٤ضسٓ٘ ا ونلَه

إذ دا ٛاملسيد٘ ص ّ٤ا ٓلُٔ ص٨زغا ص٨ىطاىٕا

ص٨زغا ٖ مر صل لد٘ا ّبىَه ٓطتخدمْىَا ْٓمٔاً بّ
ودٗ مسصت خ٣ل ص٤ضدْعا

يددّ ٍرِ صليطد٘

مسيفل٘ا ّيلكظ إ زصكايَه صلػخؿٔ٘ ملا ُٓطنٙ
تدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ .ميكً
يفط ٍرِ صليتٔذ٘ ا قْ ٛصل

صلدزصضٔ٘ صلب

فا٨زغا

صمللسا صلطلْكٕا

ّدا ٛص٨زغا

ص٢ىتقا ٕٜا صملسيد٘ صلسص ل٘ مً سٔح ص٢ضتخدصوا
ّا صملسيد٘ صلامط٘ ص٨زغا ص ٦لسٖا بما ص٨زغا
ص٤ضسٖ صملطتيد إ

صلي ه ص٤ضسٓ٘

( family

 )systemsفقد دا ٛا صملسيد٘ صلطا ض٘ ّص٤خ ٗ مً

ٓتلقاٍا صملسغدٌّ صملدزضٌْٔ ا داملايَها ّصلب

سٔح ص٢ضتخدصو.

يتكنً الكسّزٗ مطاعاتً ا ص٨زغا ص٤ضسٖا

ّميكً وصّ ٍرِ صليتاٜر صملتؿل٘ ا٢ضتخدصو ص٤ولٙ

إقاف٘ إ

صلتدزٓب صلرٖ ٓتلقْىُ لد ص٢لتشام

الدم٘ا ٍّيا ميكً ص٨غازٗ إ

صٍ٢تناو صلرٖ

بّلتُ ّشصزٗ صلي ٔ٘ ّصلتللٔه ا صملنلك٘ ص٤ز ىٔ٘
ص امشٔ٘

ص٤ضسٖا ّقنً خ تَا

ا٨زغا

صلتيطٔقٔ٘ ّصلتػازكٔ٘ مر صيلظ صلْيم لػٌّ١
ص٤ضسٗا صلرٖ ميب فسؾاً لس٠ضا ٛبعطاو ص٨زغا
صملدزضٕ ا مدٓسٓات صلي ٔ٘ ّ -ا

ٔر

ص اف ات ّص٤عالٔه  -التدزع ول ٙلٔع ص٨زغا
ص٤ضسٖ صلرٖ ىػسِ صيلظ صلْيم لػ ٌّ١ص٤ضسٗا
ّلٔقْمْص دّزٍه تدزٓب صملسغدًٓ ّصملسغدصت
صملدزضٔوا لٔ دقِْ ا مدصزضَه.

ولَٔا صملسغدٌّ صملدزضٌْٔ يدزٓداً مي ناً خ٣ل فيٗ
صلتدزٓب صملٔدصىٕ

ه ك لد٘ إزغا

مدزضٕا

ّ٢سقاً لد صلتشاعَه املَي٘ ا كنا بىَا يطاود
صملسغد صملدزضٕ ا يلدٓع ضلْم صل لد٘ا ّقنً
خ ٘ ّصقش٘ ّعا ل٘ للت دٔقا ّ ا ىتاٜر ميكً بٌ
يُ٣سظ ول ٙضلْم صل لدّ٘ٓ .لد إغسصم ص٤ضسٗ دصٛ
مَناً مً صلكج مً سصمر يلدٓع صلطلْما ّصلرٖ
دّزِ ٓدوه جنال خ

يلدٓع ضلْم صل لد٘ا صلب

ٓ ْزٍا صملسغد صملدزضٕ .يتطق ٍرِ صليتٔذ٘ مر
مسصدل٘ (إ سصٍٔه ّْٓضل ّولٕا  )2014لدزصضات

صلط١صل صلجاىٕ :اليطد٘ إ ىتاٜر صلط١صل صلجاىٕ صلرٖ
ٓيـ ول:ٙ

للي سٓ٘ صلطلْكٔ٘ كْىَا مً صلي سٓات صلب ٓتلقٙ

ضا ق٘ يػ إ

غْٔع صضتخدصو صلي سٓ٘ صلطلْكٔ٘

ما صلتْدَات صلي سٓ٘ صلب ٓتدياٍا

ا يقدٓه يدخ٣ت ّ سصمر إزغا ٓ٘ للٔيات متيْو٘

صملسغدٌّ صملدزضٌْٔ صلرًٓ ٓطتخدمٌْ يدخ٣ت

مً ص٤يفال ّصملسصٍقو مً ضً صملدزض٘ا ّيقدٓه

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘؟ ف ٌٍ ددّل 4

ص ٤ل٘ صللنلٔ٘ ول ٙفلالٔ٘ صل صمر ص٨زغا ٓ٘ صملطتيدٗ
إ صلي سٓ٘ صلطلْكٔ٘ا ٍّيا

ْٓقب ما ع صلتْؾع إلُٔ.

ىتاٜر صلدزصض٘ صيالٔ٘ يتفق ّصليتاٜر صلب ع صلتْؾع

جدول 4
التوجهات النظرية التي يتبناها المرشدون المدرسيون
في تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة
الترتيب

التوجو النظري

5

اإلرشاد األسري

1

االنتقائي

2

4
6
8

األدلري

السموكي

التكرار

النسبة المئوية

صملدصزع صلب ٓلنع َا صملسغدٌّ ّصملسغدصت صلرًٓ

1
7

%7,9

ص٤ضاضٔ٘ للنسغدًٓ ّصملسغدصت صملػازكو ا

اإلنساني

44

النظم األسرية

2

%2,8

8

%44,4

72

%411

المجموع

ّزاا ٓكٌْ ص٤مس متللقاً الف ٘ٝصللنسٓ٘ ل لد٘

%6,5

11

السموكي

إلَٔا ا زصض٘ إ سصٍٔه ّ ْٓضل ّولٕ()2014ا

غازكْص ا صلدزصض٘;

%55,6

المعرفي

دز ص٨غازٗ إ بٌ

%45,8

سٔح مجل

صملدصزع

صلدزصض٘ صيالٔ٘ (مً صلؿل صّ٤ل ص٤ضاضٕ إ
صلؿل صللاغس ص٤ضاضٕ ّ -فقاً لي او صلي ٔ٘
ّصلتللٔه ا ص٤ز ٌ) ىطد٘  % 7084مً مدصزع
صملسغدًٓ ّصملسغدصت صملػازكو ا صلدزصض٘ا

ما

صملسغدًٓ صملدزضٔو ٓ ٢تلقٌْ مطاعات يتللق

مقازى٘ املدصزع صلجاىْٓ٘ا صلب غكل

ىطدتُ  %2986مً مدصزع صملسغدًٓ ّصملسغدصت

ا٨زغا ص٤ضسٖا ّصلي ه ص٤ضسٓ٘ خ٣ل زصضايَه

صملػازكو ا صلدزصض٘.

صجلاملٔ٘ا إقاف٘ إ بٌ صلتدزع ول ٙصلي ه ص٤ضسٓ٘

مً ىاسٔ٘ بخسٚا

فق

تلل ٍرِ صليتٔذ٘ مر ما يْؾل

إلُٔ زصض٘ صيْصزى٘ ( )2017صلب بدسصٍا ول)46 (ٙ
يالداً متدز اً ّيالد٘ا مً يلد٘ صلتدزٓدات صملٔدصىٔ٘ ا
ص٨زغا صلي ْٖا ا دامل٘ م١ي٘ ص٤ز ىٔ٘ا َدق
صلتلسق ول ٙصلؿلْ ات صلب ْٓصدٌَْ خ٣ل فيٗ
صلتدزٓب صملٔدصىٕ ا صملدصزعا ّعد بغازت ىتاٜر
صلدزصض٘ إ

بىَه ْٓصدٌَْ ؾلْ ات متْض ٘ ا

متا ل٘ صملػاكع صلطلْكٔ٘ لد ٚصل لد٘ا ّييفٔر
سصمر يلدٓع صلطلْما صلب يطتيد إ

مدا ٟ

َ ٓ ٢س ا

اّ٢ت

لٔع

تْ ٚصلتدزٓب صلرٖ

ٓتلقْىُا ٍّْ يدزٓب ٓتدي ٙصملي ْز صلفس ٖ
()Individual Perspectiveا ّلٔظ مي ْز صلي ه
( .)Systems Perspectiveكنا بالَست زصض٘
ّيٕ ( )Dottie, 2017بٌ ( )%39فق

مً بفسص

صلدزصض٘ يلقْص مطاعات ا صلي ه ص٤ضسٓ٘ا إ ٢بٌ (
 )%86ميَه لدَٓه صيناع ّصلدصفلٔ٘ لتلقٕ مجع ٍرِ
صملطاعات إٌ بئش

ه صلفسؾ٘ لرلض.

صلط١صل صلجالح :ل٩دا ٘ ول ٙصلط١صل

صلجالح

ص٨زغا صلطلْكّٕ .زاا يلْ مجع ٍرِ صلفسّعات

صملتكنً ما ملتقدصت صملسغدًٓ صملدزضٔو سْل

ا صليتٔذ٘ إ وامع صل ٗا ّصلتةٍٔع صلرٖ ميتلكُ

يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا صملدزض٘؟ مً بدع

لد٘

ص٨دا ٘ وً ٍرص صلط١صل ع ص٢وتنا ول ٙصمللٔاز

صلتدزٓب صملٔدصىٕ صلرًٓ يُدق ولَٔه زصض٘ صيْصزى٘

صلتالٕ ا

دٓد مطتْ ٚصمللتقدصت :عْٓ٘ ّمتْض ٘

(.)2017

ّقلٔف٘ ٍّرص صمللٔاز ٍْ:

ّفٔنا ٓتللق قل٘ صضتخدصو ى سٓات صلي ه ص٤ضسٓ٘

( بعع مً  ) 2833ميخفك٘; ّمً()3866 – 2834

( )family systemsا بّضا صملسغدًٓ صملدزضٔو

متْض ٘; ّ 3867فةكجس عْٓ٘ .

صلرًٓ يته م الدتَه التلاٌّ ّصللنع مر بضس صل لد٘

ّلتْقٔب م زصت ذلض ميكً ص٨غازٗ إ بٌ مقٔاع

صملسغدٌّ صملدزضٌْ صمللتشقٌْ الدم٘ مقازى٘

اا

دو

ٍْها ّ دٓد ب ّصز ّّصددات ي١كد

ول ٙإغسصم ص٤ضسٗ ا صللنع ص٨زغا ٖ ٍّٕ -
ىتٔذ٘ يتطق مر ىتٔذ٘ زصض٘

ّع ّدْ صىل

) (Perusse & Goodenough, 2005صللرًٓ يْؾ٣
إ

بٌ صملسغدًٓ ؾيفْص بٌ صياد٘ للتدزع ولٙ

يال (ص٨زغا صلصّصدٕ ّص٤ضسٖ) ػكع واو
قنً صيا٢ت ص٤عع بٍنٔ٘ا ٍّرص ٓلكظ
ملتقدصيَه ةٌ ٍرص صلػكع مً صلدمات لٔظ
قنً مَامَه كنسغدًٓ مدزضٔوا ّ َرص بٓكاً
تلل ىتٔذ٘ صلدزصض٘ مر ىتاٜر

زصض٘

ّيٕ

( )Dottie, 2017صلب بالَست صضتخدصماً مسيفلاُ
مليش ٙصلي ه ص٤ضسٓ٘ ا ونلَه ص٨زغا ٖ ا صملدزض٘

ص٢ضتذا ٘ ول ٙفقسصت ب صٗ صلدزصض٘ مً ()5- 1
ّ ٤سصن يقطٔه مطتْٓات صمللتقدصت إ

ث٣ث٘

مطتْٓات فقد ع صوتنا صمللا ل٘ صلتالٔ٘ للشؿْل
ول ٙصملطاف٘ صلفاؾل٘ و كع مطتّْ ٚصملطتْٚ
صلرٖ ٓلُٔ ٍٍّّٕ 1833=)1- 5(:كرص ف ٌ صليق ٘
صلب يلٕ صليق ٘ زعه (2833 = 1833 + 1 :ٍٕ )1ا
ّعد ع صوتنا ٍرِ صلقٔن٘ كيق ٘ ع ر ثٔح يلت
متْض صلدزدات صلب يقع وً ٍرِ صليق ٘ ةىَا يقر
قنً صملطتْ ٚصلكلٔل ٔينا ع صوتنا (– 2834
 ) 3866كن١غس ول ٙصملطتْ ٚصملتْض

مً

ص٢وتقا ا ّصملتْض ات صلب شص ت ول)3.67( ٙ
كن١غس ول ٙصملطتْ ٚصلقْٖ .ثه ع سطاع

ول ٙبضاع ْٓمٕ.

صملتْض ات صيطا ٔ٘ ّص٢دسصفات صمللٔازٓ٘ كنا ٍْ

ميكً يْقٔب ٍرِ صليتٔذ٘ مً خ٣ل ص٢ضتلاى٘

مدو ا ددّل  5مللتقدصت صملسغدًٓ صملدزضٔو سْل

تؿسٓب آلْ ( )Paylo, 2011صلرٖ بغاز إ

بٌٍ

بكجس مً ىؿل صملسغدًٓا سْصلٕ ( )5189مً

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘.
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعتقدات المرشدين المدرسيين مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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المتوسط الحسابي

الفقرات

إن استخدام اإلرشاد األسري في خدمة الطمبة مفيد ليم

يساعد اإلرشاد األسري عمى تفيم األسرة لحاجات أبنائيا في م ارحلل

نموىم المختمفة

يزيل للد اإلرشل للاد األسل للري مل للن فل للر

واألبنا

التوا ل للل االيجل للابي بل للين ا بل للا

يساعد استخدام اإلرشاد األسلري فلي المدرسلة عملى زيلادة وعلي أفلراد

األسرة بدورىم ومسؤولياتيم تجاه ابنيم الطالب

إن استخدام اإلرشاد األسري في خدمة الطمبة يمثل استجابة لمشراكة

الضرورية ما بين المدرسة والبيت

إن تعقللد مشللكالت الطمبللة فللي الوقللت الحاضللر يسللتدعي التللدخل مللن

خالل اإلرشاد األسري

يسل ل للاعد اإلرشل ل للاد األسل ل للري لمطمبل ل للة عمل ل للى استب ل ل للار أف ل ل لراد األس ل ل لرة
بمشاعرىم وادراكاتيم المتعمقة بحياتيم المشتركة

يزيللد اإلرش للاد األسللري لمطمب للة مللن إمكاني للة فيللم وتقب للل أف لراد األسل لرة
لبعضيم بعضاً

يسلليم انضللمام األس لرة فللي اإلرشللاد المقللدم لمطمبللة فللي تللوفير الللدعم
الالزم لمتخم

من المشكالت والمعاناة النفسية

يتيح اإلرشاد األسري فر ا اكبر لمطمبة وذوييم لمتعبير عن وجيات
نظرىم التي قد تكون متباينة تجاه حدث ما أو موقف.

أعتقد أن استخدام اإلرشاد األسري يسيل عمل المرشد المدرسي مل

الطمبة في المدرسة

أعتق ل للد أن اإلرش ل للاد األس ل للري فر ل للة لجميل ل ل أفل ل لراد األسل ل لرة لتحم ل للل

مسؤولياتيم نحو بعضيم بعضا والتكاتف معا

أرى أن اإلرشللاد األسللري يسللمط الضللو عمللى دور األس لرة فللي نش ل ة

واستم اررية مشكالت ومعاناة الطالب

أعتقد انو يمكن لإلرشاد األسري لمطمبة أن يسيم في الحلد ملن تفلاقم

معاناتيم وتطورىا

أعتق للد أن اس للتخدام المرش للد المدرس للي لخي للار اإلرش للاد األس للري ف للي

مساعدة طمبتو مؤشر عمى احترافو ومينيتو العالية

أرى أن طمبة مدرستي يستحقون خدمتيم من خالل اإلرشلاد األسلري

المستمد من النظريات العممية وتطبيقاتيا

معتقللدات المرشللدين المدرسلليين حللول تللدخالت اإلرشللاد األسللري فللي

سياق المدرسة

االنحراف المعياري

1058

10565

1018

10518

1016

10588

1011

10584

1086

10587

1085

10515

1085

10515

1088

10646

1088

10688

1082

10618

1081

10581

1026

10718

1025

10751

1022

10629

1022

10757

1048

10748

1088

10881

ٓمدو دممدّل  5بٌ صملتْضم ات صيطمما ٔ٘ عممد يسصّسم

4844ا ٍّممٕ يتللممق اوتقمما صت صملسغممدًٓ صملدزضممٔو

ممما ممو 4853 ّ 4813ا سٔممح دمماٛت صلفقممسٗ زعممه ()1

مممةٌ ص٨زغممما ص٤ضمممسٖ ٓطممماود ولممم ٙيفَمممه ص٤ضمممسٗ

ّصلممب يمميـ ولمم ٙإٌ صضممتخدصو ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ا

يادممات ب ياَٜمما ا مسصسممع ممٍْه صملختلفمم٘ا ّٓصٓممد

مطاودٗ صل لد٘ مفٔد ه ا صملسيد٘ صّ ّ٤اتْض

مً فسف صلتْصؾع ص٢ها ٕ و ص ٦اّ ٛص ٤ياٛا ولمٙ
ماِ ص ميَه

سطممممما ٕ لممم م ()4853ا كنممممما سؿمممممل صلفقمممممسصت

عٔاو بفسص ص٤ضسٗ مدّزٍه ّمطمّ١لٔايَه

ص٢ها ٔمممممم٘ ذصت ص٤زعمممممماو (6ا 8ا  )7ولمممممم ٙبولممممممٙ

صل الممب .ييطممذه ٍممرِ صليتٔذمم٘ مممر ممما يْؾممل إلٔممُ

صملتْض ات صيطا ٔ٘ ّ صلب يسصّس ما و ّ 4848

صللتمممْو( )2004ممممً صملسغمممدًٓ صملدزضمممٔو ٓلتقمممدٌّ

ْدممْ سادمم٘ والٔمم٘ ٢ضممتخدصو ص٨زغمما ص٤ضممسٖ ا

ّعد يلم ٍرِ صليتٔذ٘  -مً دَ٘ بخس - ٚبٌ

مدصزضممَها لكْىممُ مفٔممدًص ا مطمماودٗ صل لدمم٘ ولممٙ

صملسغدًٓ صملدزضٔو  ٢حيتادٌْ يػد دَْ

سممع مػممك٣يَه صلممب ٓ لدممٌْ ص٨زغمما مممً بدلممَاا

صملػسفو ولَٔها ّصملطّ١لو وً متا ل٘ خدمايَها

زصضم٘ كمْل ()Cole, 2012

٨عياوَه كسّزٗ ّبٍنٔ٘ ّعٔن٘ صضتخدصو يدخ٣ت

ولممممم ٙمسغمممممدٖ صملمممممدصزع صللطمممممكسٓ٘ا ّ زصضممممم٘

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ا مقا ع صٍ٢تناو

ّيمٕ ( Dottie,

دزد٘ ص٢ضتخدصو صلفللٔ٘ رِ صلتدخ٣تا ّ صلتتلب

)2017ا زصضم٘ دمسٓفو ّضمتو ( Griffin & Seen,

ول ٙصلتشدٓات صلب يْصدََه ا صضتخدمَاا ٍّْ ما

)2010ا إ ٢بىَا  ٢ييطذه مر ما يْؾل إلٔمُ زصضم٘

حياّل صلط١ص ٌ٢صلسص ر ّصلامظ ص٨دا ٘ ولَٔا.

ولٔنات ()2009ا صلب بالَست بٌ صملسغدًٓ ٓلتقدٌّ

صلط١صل صلسص ر :ل٩دا ٘ وً صلط١صل صلسص ر ّصلرٖ

كنا ييطذه ممر ىتماٜر

كمْل ت ( ّ )Colbert,1996زصضم٘

بٌ صللنع مر بضمس صل لدم٘ ٓمةيٕ ا مسيدم٘ متمةخسٗ ممً

ٓيـ ول ٙما زد٘ صضتلدص ّداٍصٓ٘ صملسغدًٓ

ونلَه ص٨زغا ٖ ا صملدزض٘.

صملدزضٔو لت دٔق يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا

ّداٛت صلفقسٗ زعه (ّ )3ىؿَا بز ٚبٌ يلد٘

ضٔام صملدزض٘؟ ع صضتخسصز صملتْض ات صيطا ٔ٘

مدزضب ٓطتشقٌْ خدمتَه مً خ٣ل ص٨زغا

ّص٢دسصفات صمللٔازٓ٘ ٢ضتلدص بّ داٍصٓ٘ صملسغدًٓ

ص٤ضسٖ صملطتند مً صلي سٓات صلللنٔ٘ ّي دٔقايَا

صلي ْٓو لت دٔق لتشدٓات ي دٔق يدخ٣ت ص٨زغا

املسيد٘ ص٤خ ٗ ّاتْض

سطا ٕ ل ( ّ .(4813ل

صملتْض صيطا ٕ للنذال ككع (ٓ ٍّْ )4833ػ
إ

بٌ صملسغدًٓ صملدزضٔو لدَٓه ملتقدصت صها ٔ٘
اِ صضتخدصو ص٨زغا ص٤ضسٖ ّزاا ٓكٌْ

عْٓ٘

للتدزٓب ّص٨غسصق صلرٖ ٓتلقْىُ خ٣ل صلدم٘
مطاٍن٘ ا يػكٔع مجع ٍرِ صمللتقدصتا ّعد
ٓكٌْ للخ صت صللنلٔ٘ صلب مازضَا صملسغدٌّ ا
ونلَه صلْٔمٕ صملٔدصىٕا ّصملتكنً صلتلاٌّ ّصلتيطٔق
مر بضس صل لد٘ ّز ا يػكٔع مجع ٍرِ صمللتقدصت
(خمٔنساّ .)2014عد يػ

ٍرِ صليتٔذ٘ ّفقاً

صْ ٤ذز صلرٖ عدمتُ سصٓاٌ ٍّيسٖ

( & Bryan

 )Henery, 2012صملُطنْ (ٙذز ونلٔ٘ صلػسصك٘)
إ

بٌ صملسغدًٓ صملدزضٔو ا ص٤ز ٌ عد سققْص

صملسسل٘ صّ٤

مً ونلٔ٘ صلػسصك٘ مر ص٤ضسا مً

خ٣ل ّؤَه ةٍنٔ٘ صللنع مر ص٤ضسا ّمحلَه
مللتقدصت عْٓ٘

اِ ي دٔق يدخ٣ت ص٨زغا

ص٤ضسٖا ّبٌ ولَٔه صلتقدو دْ خ ْصت بكجس
يقدماًا متنجل٘ تقٔٔه صياداتا ّمؿا ز صلقْٗ
صخع ّخازز صملدزض٘ا ّيػكٔع فسٓق صللنعا
ّي ْٓس ز ٘ٓ٠مػيك٘ا ّخ
ّصملتا ل٘.

ييفٔرٓ٘ا ّصلتقٔٔه

ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ا ّددّل ْٓ 6قب ذلض.
ٓدو ددّل  6بٌٍ صملتْض ات صيطا ٔ٘ عد يسصّس
ما و  4,50 ّ 3824ا سٔح داٛت صلفقسٗ زعه ()23
ّصلب ييـ ول ٙب نظ لت دٔق ص٨زغا ص٤ضسٖ
ل لد٘ مدزضب ا صملسيد٘ صّ٤

ّاتْض

سطا ٕ

ل ()4805ا ّداٛت صلفقسياٌ ص٢ها ٔتاٌ زعه ()26
ّ( )25ا صملسيد٘ صلجاىٔ٘ ّصلجالج٘ ول ٙصلتْصلٕا ٍّنا
يتؿ ٌ٣ا٢ضتلدص ل٣ي٣ع ول ٙصملسصدر صلللنٔ٘
ّصملؿا ز صملتللق٘ ا٨زغا ص٤ضسٖا ّصلػلْز السصس٘
ويد صلتلامع مر فئات ّصضيصئذٔات ص٨زغا
ص٤ضسٖ.
ّداٛت صلفقسٗ زعه (ّ )19ىؿَا لد ٚصلْع صلكاا
٢ضتخدو يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ فلالٔ٘ مر يلد٘
مدزضب

املسيد٘ ص٤خ ٗ ّاتْض

سطا ٕ ل

()3,24ا ّضدقتَا صلفقسياٌ ذّصت ص٤زعاو 17ّ 18
ّصللتاٌ يتللقاٌ امت٣م صملَازٗ صلكافٔ٘ ٢ضتخدصو
يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ مر صل لد٘ا ّيلقٕ صلتدزٓب
صلكاا ٢ضتخدصو ص٨زغا ص٤ضسٖ فلالٔ٘ مر يلد٘
صملدزض٘ا اتْض

سطا ٕ ( )3830ّ 3854ولٙ

صلتْصلٕ; إٌٍ ٍرِ صليتاٜر يلم زد٘ صضتلدص ّداٍصٓ٘
متْض ٘ ٢ضتخدصو يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا
ضٔام صملدزض٘ اليطد٘ لتْصفس صملَازصت صلكافٔ٘
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٢ضتخدصو ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ا ّ زد٘

ملنازض٘ ص٨زغا ص٤ضسٖا مً خ٣ل صكتطاع

صضتلدص ّداٍصٓ٘ قلفُٔ اليطد٘ للتدزع ولٙ

صملَازصت صل٣شم٘ لتيفٔر يدخ٣ت متيْو٘ا

دو

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ .مً دَ٘ بخسٚا

صل لد٘ ّبضسٍها فاملَازصت ص٨زغا ٓ٘ صلب ميتلكَا

ل صملتْض صيطا ٕ للنذال ككع ()3865ا مما

اِ

ٓػ إ

صملسغدا

بٌ زد٘ صضتلدص بّ داٍصٓ٘ بّ صملسغدًٓ

صضتخدصمَا ٓلد مً بعْ ٚصلدّصفر صلب

صملدزضٔو ٢ضتخدصو يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا

(خمٔنسا.)2014

إلُٔ زصض٘ ّيٕ ()Dottie, 2017ا صلب

بغازت إ

بٌ صضتلدص

سم صملسغد

صملدزضٕ لتقدٓه خدمات إزغا ٓ٘ مً ىْع

صملدزض٘ متْض ٘ا ٍّٕ ىتٔذ٘ ميطذن٘ مر ما
يْؾل

ّغلْزِ

الكفآ٘

ّص٢عتدصز

د

إٌ صستنالٔ٘ يصّٓد صملسغدًٓ

صملدزضٔو اجع ٍرِ صملَازصت صلدعٔق٘ ا ص٨زغا
ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ عد ٓت لب صملصٓد مً

صملسغدًٓ صملدزضٔو

٢ضتخدصو صلي ه ص٤ضسٓ٘ ا ضٔام صملدزض٘ ٓسيد

ص٨مياٌ ُ مً عَدع مػسا ص٨زغا صليفطٕ صملطّ١لو

صزيداياً يس ٓاً مر يدز َه ولَٔاا ّصمت٣كَه

وً ص٨غسصق ول ٙصملسغدًٓ صملدزضٔو ( ٔحا

للنلسف٘ ّصملَازصت صملتؿل٘ َا.

)2017ا ّبٌ ٓكٌْ لدَٓه بىفطَه مجع ٍرِ صملَازصت
صمل لْ ٘ ٢ضتخدصو ص٨زغا

ميكً صلقْل بٌ صملسغدًٓ صملدزضٔو ثاد٘ إ

صملدزض٘ا بّ بٌ ٓقْمْص ا٢ضتلاى٘ ال صّ ٛصملدز و

صملصٓد مً صلتدزع ول ٙى سٓات ّفئات ص٨زغا
ص٤ضسٖ

ص٤ضسٖ ا ضٔام

ص يفو لتقدٓه مَازصت ّكفآات ص٨زغا ص٤ضسٖ

ا ضٔام صملدزض٘ا ّبٌ ٍرص صلتدزٓب

للنسغدًٓ.

ميكً بٌ ٓطَه ا زفر صضتلدص ٍها ّداٍصٓتَه
جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستعداد وجاهزية المرشدين التربويين لتطبيق تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة
الرتبة

رقم الفقرة

4

28

2

26

8

25

1

21

5

21

6

24

7

22

8

48

9

47

41

49

الفقرات

مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

أتحمس لتطبيق اإلرشاد األسري م طمبة مدرستي

ل ل للدي االس ل للتعداد لالط ل للالع عم ل للى الم ارجل ل ل العممي ل للة والم ل للادر

المتعمقة باإلرشاد األسري

أش للعر بال ارح للة عن للد التعام للل مل ل فني للات واس للتراتيجيات اإلرش للاد

األسري

أتمقل للى الل للدعم والتشل للجي مل للن مل للديري ومش ل لرفي اإلرشل للاد لتق ل للديم

خدمات اإلرشاد األسري

أسللتطي أن أطبللق اسللتراتيجيات اإلرشللاد األسللري عنللد اسللتخدام

مثل ىذا األسموب في اإلرشاد

أشعر أنني كفؤ في تطبيق أسموب اإلرشاد األسري

أن اإلرشللاد األسللري لمطمبللة فللي مدرسللتي قابللل التنفيللذ مللن
أعتقللد ا
الناحية العممية
أمتمك الميارة الكافية الستخدام تدخالت اإلرشاد األسري م

طمبة مدرستي

تمقيت التدريب الكافي الستخدام اإلرشاد األسري بفعالية م
طمبة مدرستي

لدى الوقت الكافي الستخدم تدخالت اإلرشاد األسري بفعالية م

طمبة مدرستي

استعداد أو جاىزية المرشدين التربويين لتطبيق تدخالت اإلرشاد

األسري في سياق المدرسة

المتوسط الحسابي االنحراف المعياري
1,51

,781

8,89

,918

8,86

,854

8,66

4,156

8,61

4,168

8,58

4,111

8,57

4,181

8,51

4,199

8,81

4,216

8,21

4,468

8,65

,712

ص٤ضممسٖ ا صملدزضمم٘ا ٍّممْ ممما ٓ ٢فكمملُ صملسغممدٌّ
صملدزضٌْٔ ا خدم٘ يلدتَه .يػ

صلط١صل صلامظ :ل٩دا ٘ وً صلط١صل صلامظ

ٔر صلفقسصت إ

دٓات دزد٘ مسيفل٘.

ّصلرٖ ٓيـ ول :ٙما صلتشدٓات صلب يْصدُ صملسغدًٓ
صلي ْٓو لت دٔق يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام

ممممً دَممم٘ بخمممسٚا دممماٛت صلفقمممسٗ زعمممه (ّ )27ىؿمممَا

صملدزض٘ ؟ ع صضتخسصز صملتْض ات صيطا ٔ٘

بفتقممممممممس إ صلتممممممممدزٓب صملتخؿممممممممـ ٢ضممممممممتخدصو

ّص٢دسصفات صمللٔازٓ٘ لتشدٓات ي دٔق يدخ٣ت

صضمممميصئذٔات ّفئممممات ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ املسيدمممم٘

ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ا ّددّلْٓ 7قب

ص٤خم ٗ ّاتْضم سطمما ٕ لم ()3,38ا ٍّممٕ زدمم٘

ذلض.

متْضم م ٘ ممممً صلتشمممدٓاتّ .ضمممدق صلفقمممسٗ زعمممه27

ٓممدو دممدّل  7بٌ صملتْضم ات صيطمما ٔ٘ عممد يسصّسم

صلفقسيمممماٌ ذّصت ص٤زعمممماو 34ّ 32ا ّصللتمممماٌ يتللقمممماٌ

مممما و ()3,92 - 3,38ا سٔمممح دممماٛت صلفقمممسٗ زعمممه

اقاّممم٘ بضممس صل لدمم٘ ا صملدزضمم٘ جلَممْ صملسغممدًٓ

(ّ )35صلمممممب يممممميـ ولممممم ٙإٌٍ كجمممممسٗ صملطمممممّ١لٔات

صملدزضٔو صملتللق٘ التلاٌّ ملَه ّخمدمتَها ّقملل

ّمت لدممات صللنممع ص٨زغمما يلممٔقم مممً صلتْصؾممع مممر

صٍتنمماو مل ممه بٍممالٕ صل لدمم٘ ا صملدزضمم٘ ّمتمما لتَه

بضس صل لد٘ ػكع ميت ه ّم مر ا صملسيدم٘ صّ٤

لػ ٌّ١ب ياَٜه صلتللنٔ٘ ّصليناٜ٘ٔا ّاتْض سطا ٕ

ّاتْضم سطمما ٕ لم ()3892ا ٍّممٕ مممً صلتشممدٓات

( )3841ّ 3853ولمم ٙصلتممْصلٕا ٍّنمما فقسيمماٌ يػ م صٌ

ممممً صلدزدممم٘ صملسيفلممم٘ا ّيٍ٣ممما صلفقسيممماٌ زعمممه ()30

إ

زدمممم٘ متْضمم م ٘ مممممً صلتشممممدٓات صلممممب يْصدممممُ

ّ( )31ا صملسيد٘ صلجاىٔم٘ ّصلجالجم٘ ولم ٙصلتمْصلٕا ٍّنما

صملسغمممدًٓ صملدزضمممٔو ا ي دٔمممق يمممدخ٣ت ص٨زغممما

يتؿمم ٌ٣اىت مماو ص٤ضممسٗ تلطممات ص٨زغمما ص٤ضممسٖ

ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزضّ٘ .يتفق ىتٔذ٘ ٍرص صلطم١صل
مر ىتاٜر زصض٘ ب ْشٓتٌْ(.)2014

صخع صملدزض٘ا ّيْل صلْع صمل لْع لتيفٔر ص٨زغا
جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحديات تطبيق تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
الرتبة

رقم الفقرة

4

85

2

81

8

84

1

28

5

29

6

88

7

81

8

82

9

27

المتوسط الحسابي

الفقرات

إن كثل لرة المس للؤوليات ومتطمب للات العم للل اإلرش للاد تعيقن للي م للن

8,92

االنحراف المعياري
4,121

التوا ل م اسر الطمبة بشكل منتظم ومبرمج

ي عب عمى األسرة االنتظام بجمسات اإلرشلاد األسلري داخلل

المدرسة

يحتاج تنفيذ اإلرشاد األسري في المدرسة وقتا مطوال ،وىو ملا

ال أفضمو في خدمة طمبتي

يثيل للر حضل للور األس ل لرة المتكل للرر لممدرسل للة أل ل ل ار

اإلرشل للاد

األسري تساؤل وفضول المعممين والمد ار

تخشللى األسللر مللن الو للمة االجتماعيللة المترتبللة عمللى ترددىللا

عمى المدرسة مما يعيق تنفيذ جمسات اإلرشاد في المدرسة
أعاني من رف

العديد من األسر لمحضور لممدرسة

يبللدي معظللم أىللالي الطمبللة فللي مدرسللتي القميللل مللن االىتمللام

والمتابعة لشؤون أبنائيم التعممية والنمائية

تقاوم أسر الطمبة في مدرستي جيودي لمتعاون معيا وخدمتيا

أفتقر إلى التدريب المتخ
اإلرشاد األسري

الستخدام استراتيجيات وفنيات

تحديات تطبيق تدخالت اإلرشاد األسري في سياق المدرسة

8,89

,961

8,79

,972

8,69

4,464

8,65

4,419

8,59

4,161

8,58

4,117

8,14

4,445

8,88

4,462

8,68

1,726

ّ زصضممم٘ ّيمممٕ ()Dottie, 2017ا ّ زصضممم٘ ٍيمممسٖ

.2

مسصدلممممممممم٘ صّ ٤صز ص مممممممممد ٗ للنسغمممممممممدًٓ

ّشمٜ٣ممُ Henry et al., 2017ا ّ زصضمم٘ سصٓمماٌ

صملدزضممٔوا ّللنَمماو صلممب ولممَٔه صلقٔمماو ممُا

ٍّيسٖ ) (Bryan & Henry, 1012ا ّ زصض٘ كْم

ّص٤ودممما ٛص مممد ٗ ّفمممق صللمممْصٜب صلمممب ٓلنمممع

ّشمَٜ٣مما ( )cook et al., 2016صلممب بغممازت إ

صملسغممدٌّ صملدزضممٌْٔ ا قممَْٜاا ّذلممض امما

ملٔقممات يتللممق كجممسٗ ص٤ودمما ٛصملَئمم٘ا ّعلمم٘ صلْع م

ٓطنب ه دمر يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضمسٖ ا

صملتال بماو صملسغدا ّقلل مػازك٘ ص ٦ماٛا ّىقمـ

ضٔام صملدزض٘ا ّص٢ضمتفا ٗ ممً مصصٓاٍما صلمب

صلتدزٓب ول ٙصلتدخ٣ت ص٤ضسٓ٘.

يلْ ول ّ ْ ٙؿٔع صل لد٘.

بمما اليطمد٘ إ صملتْضم صيطما ٕ للنذمال ككمع
فقممممد لمممم ()3,63ا ٍّممممٕ يػمممم إ بٌ صملسغممممدًٓ
صملدزضٔو ْٓصدٌَْ

.3

ممماذز ص٨زغممما ص٤ضمممسٖ صملختؿمممسا ٍّيممما

دٓات ي دٔق يدخ٣ت ص٨زغا

ميكً صلتْؾمٔ٘ اضمتخدصو ص٨زغما ص٤ضمسٖ

ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘ دزد٘ متْض ّ٘ .عد يلمم

صملتنسكممممممص سممممممْل صيممممممع (

ٍمممرِ صليتٔذمممم٘ بٌ صمللٔقممممات صلمممب يْصدممممُ صملسغممممدًٓ

Solution

)Focused family counselingا ّصلب

صملدزضممممٔو ٢ضممممتخدصو يممممدخ٣ت ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ

ممممً غمممةىَا بٌ

ميكممً مْصدَتَمما مممً خمم٣ل ي ممْٓس تلٔممات ّخ م
يطمممَع ممممً

صىفتمممال ّيمممدزٓب صملسغمممدًٓ صملدزضمممٔو ولمممٙ

كممميَه ممممً صلتتلمممب ولمممٙ

ممدٖ قممت صلْعم ّكجممسٗ ص٤ودمماّ ٛصملَمماو

ممماّش صللقدممماتا ّيرلٔلمممَاا خاؾممم٘ ّبٌ

صلْالٔفٔ٘ صلمب مسشت كةسمد بٍمه صلتشمدٓات

صملسغدًٓ حينلمٌْ ملتقمدصت صها ٔم٘ عْٓم٘ سمْل ٍمرص

صلب يْصدََه ا صضمتخدصو يمدخ٣ت ص٨زغما

صليممْع مممً صلتممدخ٣ت مجلنمما بغممازت ىتمماٜر صلدزصضمم٘

ص٤ضممسٖ ا ضممٔام صملدزضمم٘ا ّ مميفظ صلْعمم

صيالٔمم٘  -سٔممح يطممنب ٍممرِ صمللتقممدصت للنسغممدًٓ

ص٢ضتفا ٗ ممً مصصٓما صللنمع صلتلماّىٕ ممر بضمس

صملدزضٔو التقدو دْ ي دٔقَا.

صل لد٘ ا٢ضتيا إ ى سٓات ّفئات ص٨زغا

ّميكممً للتيطممٔق صملػمميم ممو صملسغممدًٓ صملدزضممٔو

ص٤ضسٖ.

ّصملػمممممسفو ولمممممَٔها وقمممممد دلطمممممات ّّزؽ ونمممممع
للمممتفك

مممسم لتذممماّش صلتشمممدٓاتا ّعمممد ٓكمممٌْ

.4

ا ص٨زغممممما صملدزضمممممٕ ّصلي مممممْٖ ملمممممسسلب

٨غمممسصم ص٤ضمممس ا صلمممدمات ّصللنلٔممم٘ ص٨زغممما ٓ٘ا

صلدكممممممالْزْٓع ّصلدزصضممممممات صلللٔمممممما ولممممممٙ

ّص٢ضممتفا ٗ مممً مصصٓمما ص٨زغمما ص٤ضممسٖ لل لدمم٘ا ممما

مطمماعات ّيممدزٓدات ونلٔمم٘ يتللممق اضممتخدصو

َٓٔ ٞصلفسف لصٓا ٗ فلالٔم٘ ٍمرِ صلمدمات ّصضمتفا ٗ
صل لدمم٘ا ٍّممْ ص ممدق صمليػممْ مممً خممدمات ص٨زغمما
صملدزضممٕا كنمما بٌ ٍممرص صلممدمر ّصلتػممازم ممما ممو

يدخ٣ت ص٨زغا ص٤ضسٖ ا ضٔام صملدزض٘.
.5

ْٓصدَممٌْ مممً يلقٔممدصت سٔائمم٘ ّ ممدٓات ( ْزعٔدمم٘ا

يْدٔمممُ مػمممسا ص٨زغممما صملدزضمممٕ إ يمممدم
مماذز ا ص٨غممسصق يةخممر ص٨زغمما ص٤ضمممسٖ

صملدزضممم٘ ّص٤ضممممسٗا ميمممميب صملسغمممد صلفسؾمممم٘ لللنممممع
ةضلْع ملاؾس ٓتياضب مر يلدم٘ ص٤لفٔم٘ صلجالجم٘ ّمما

.4بٌ يػتنع خ

ّ مسصمر صلتمدزٓب صملٔمدصىٕ

ضٔام صملدزض٘ ا٢وتداز
.6

وقممممد دلطممممات وؿممممل ذٍممممم للنسغممممدًٓ
صملدزضممٔو لتذمماّش

ممدٓات ي دٔممق يممدخ٣ت

.)2005

ص٨زغمممما ص٤ضممممسٖ ا ضممممٔام صملممممدصزع صلممممب

صلتْؾٔات

ٓلنلٌْ فَٔا.

.1

ونمممع ّزصت يدزٓدٔممم٘ متخؿؿممم٘ للنسغمممدًٓ
صلي ممْٓو يتللممق اضممتخدصو ى سٓممات ّفئممات
ص٨زغمما ص٤ضممسٖا خاؾمم٘ صلممي ه ص٤ضممسٓ٘ ا
ضٔام صملدزض٘.

صلطْ صٌ للللْو ّصلتكيْلْدٔاا )13( 15ا

صملسصدر

.70 - 52
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ميػْزٗا دامل٘

ضلطل٘ صلللْو ص٨ىطاىٔ٘ ّص٢دتناؤ٘ا دامل٘

صلكْٓب .زضال٘ مادطت
صلكْٓ

صيذ ٖا زشصٌ ( .)2013زد٘ ممازض٘ صملسغد

 صلكْٓ .ولٕا

فْٔلٔ ;

نْ (.)2014

بماىٕ;

ّْٓضلا

سىامر عاٜه ول ٙص٨زغا

صلطلْكٕ لتدؤه مَازصت صلتْصؾع ّخف
بغكال صلليل لد ٚؤي٘ مً صملسصٍقو .يل٘
ص٨زغا صليفطٕا39ا .779- 798
و٣ع٘ صلليل ص٤ضسٖ

صلد ْؽا زٓه ( .)2007

ّصلتْيس صليفطٕ لد ٚصلصّدات صملليفات ّص ٤ياٛ

م١ي٘  -ص٤ز ٌا )5( 22ا .144- 119
صلسّصغدٗا غر .)2013( ٚمطتْ ٚص زصم مللنٕ
سق صملؿا ز ا

اف ٘ صلكسم يادات

بضس صل لد٘ لدمات ص٨زغا ّصلتْدُٔ ص٤ضسٖ.
زضال٘ مادطت

ميػْزٗا دامل٘ م١ي٘ -

ص٤ز ٌ.
صللددص ا فآصٗ (  .)2010صيسماٌ مً صلسوآ٘
صلْصلدٓ٘ ّو٣عتُ

دل

زصض٘

صملتت صت:

مٔدصىٔ٘ ول ٙي٣ع صيلق٘ صلجاىٔ٘ مً صلتللٔه

صملطا ٛإلَٔه مر ل

صملتت صت صلدميْ سصفٔ٘.

ص٤ضاضٕ ا مدٓي٘ مػق .زضال٘ مادطت

زضال٘ مادطت

ميػْزٗا دامل٘ م١ي٘ا

ميػْزٗا دامل٘ مػق  -ضْزٓا.

صلكسم  -ص٤ز ٌ.

صللتْوا ىا ٓ٘ ( .)2004صياد٘ ل٩زغا ص٤ضسٖ مً

ْزعٔد٘ا صّّ ( .)2005دْ مسغد ىفطٕ مدزضٕ
ا

ل٥لفٔ٘

صلجالج٘.

يل٘

زصضات -

صجلصصٜسا2ا.70- 56
ْ اشٖا كسمي٘; ّوسٓ ا ضلٔدٗ ( .)2016ص٨زغا
ص٤ضسٖ  ٦ا ٛص٤يفال ذّٖ ؾلْ ات صلتلله.
يل٘ دٔع صلللْو ص٨ىطاىٔ٘ ّص٢دتناؤ٘ا
صجلصصٜسا )17 (18ا .265- 227
سامدا ؾدال ; ّيالبا ص سصٍٔه (ّ .)2014ز
صملسغد صل  ٕ ٣ا صلتلامع مر مػك٣ت
صلليل

ص٤ضسٚ

ل ٣ع

صملسسل٘ صلجاىْٓ٘

السٓان .يل٘ صلللْو ص٨ىطاىٔ٘  -دامل٘

ّدَ٘ ى س صملسغدًٓ صلي ْٓو ا
مشال ص٤ز ٌ .زضال٘ مادطت

اف ات
ميػْزٗا

دامل٘ صل مْما صز د  -ص٤ز ٌ.
ولٔناتا خْل٘ (.)2009

ّز صملسغد صلي ْٖ ا

صلتلامع مر الاٍسٗ صلتطسع صملدزضٕ خ٣ل
مسسل٘ صلتللٔه ص٤ضاضٕ ا
زضال٘ مادطت

اف ٘ دسؽ.

ميػْزٗا صجلامل٘

ص٤ز ىٔ٘  -ص٤ز ٌ.
ٔحا ضلا ; ّيقؼا سياٌ ( .)2010فلالٔ٘ سىامر
إزغا ٖ ٓطتيد إ صلي سٓ٘ صللق٣ىٔ٘ ص٢ىفلالٔ٘
ا

طو مطّ١لٔ٘ صلتشؿٔع صملدزضٕ

ّصلكفا ٗٛصملدزك٘ لد ٚيالدات صلؿل
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