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  :الملخص
ستخدام مهارات ا    تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد دور االخصائى االجتماعى فى 

، وذلك من خالل  عات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقيناإلرشاد مع جما
اإلعتماد على منهج المسح االجتماعى بنوعيه، المسح االجتماعى الشامل لالخصائيين 
االجتماعيين العاملين بمكاتب التوجيه واإلستشارات األسرية بمحافظة القاهرة وعددهم 

العينة لجماعات األسر المترددين إلى مكاتب التوجيه ، المسح االجتماعى بإستخدام )٢٥(
، وأوضحت نتائج الدراسة أن )٨٥(واإلستشارات األسرية بمحافظة القاهرة وعددهم 

مستوى دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل 
المراهقين مرتفع، كما توصلت  ألبنائهم) التمرد، العناد، العصيان(السلوكيات السلبية 

الدراسة إلى مجموعة من التوصيات لتطوير دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام 
  .  مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين

   المراهقين- السلوكيات السلبية-  األسر– مهارات اإلرشاد -دور: الكلمات الدالة
Abstract 
         The present study aims to determine the role of the social worker 
in the use of coaching skills with family groups To modify the negative 
behaviors of their adolescents children, through the use of social survey 
method in to types: social survey of social workers employees of family 
guidance and counseling offices in Cairo Governorate and their number 
(25 ),and the social survey using the sample For groups of families who 
hesitate to offices of family guidance and counseling in Cairo 
Governorate and their number (85 ) ,The results of the study indicated 
that The level of the social worker’s role in using coaching skills with 
family groups to modify negative behaviors (rebellion, stubbornness, 
disobedience) in their adolescent children is high,  As the study reached 
a set of recommendations to develop the role of the social worker in the 
use of coaching skills with family groups to modify the negative 
behaviors of their teenage children. 
Keywords: Role- Coaching skills- Families - Negative behaviors- 
adolescents 

  مشكلة الدراسة: أوالً
        يعتبر علم األخالق والسلوك هو العلم الذى يهتم بدراسة الخيارات واإلعتبارات 
األخالقية كما أنه معنى أيضاً بالتعرف على المبادئ التى نلجأ إليها أو نعتمد عليها فى 

ألخالق من ضمن دعائم عملية التقييم سلوكياتنا وتحديد خياراتنا الحياتية، ومن ثم تعتبر ا
        .)٩٨. ، ص٢٠١١ناجى،  ( والمسائلة الشخصية أو االجتماعية للفرد بمجتمع اليوم
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      حيث يولد الفرد خالياً من الخبرات والمعارف والسلوكيات االجتماعية، ويتلقى 
م ومن والديه بشكل الدروس األولى فى العالقات االجتماعية واإلنسانية من أسرته بشكل عا

خاص، بما يسهم فى تكوين شخصيته المتوازنة وتشكيل وعيه وإدراكه لذاته ولمحيطه 
االجتماعى، بما يكفل له التواصل اإليجابى مع األخرين، وإذا كانت التربية عملية اجتماعية 

بيرة من حيث طبيعتها وأهدافها، فإن أساليب التربية االجتماعية فى األسرة تكتسب أهمية ك
لتربية األبناء وفق منظومة القيم االجتماعية، بما تتضمنه من معايير وقوانين وأنظمة تحدد 

   .)١٠٩ - ٧٧١.  ص، ص ٢٠١١،  حالوة(العالقات بين أبناء المجتمع 
   حيث تحتل األسرة مكانة وأهمية كبرى فى بناء هذا المجتمع وتماسكه ، فهى أساس 

دعامة األولى لضبط السلوك، وهى اإلطار الذى يتلقى وجود المجتمع ومصدر األخالق وال
فيه اإلنسان أولى دروس الحياة االجتماعية، وبالرغم من صغر حجم األسرة فهى أقوى نظم 

     .)٤٩. ، ص٢٠١٥، أبو السعود(  المجتمع، ومن خاللها يكتسب األبناء إنسانيتهم
م إلى أن ٢٠٢٠إلحصاء عام حيث تُشير إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة وا   

% ٤٤,٥ مليون أسرة فى الحضر بنسبة ١١ مليون أسرة موزعة بين ٢٤,٧عدد األسر بلغ 
من إجمالى عدد % ٥٥,٥ مليون أسرة فى الريف بنسبة ١٣,٧من إجمالى عدد األسر، 

     .)٢٠ .، ص٢٠٢٠ المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، الجهاز(األسر
ى نسق اجتماعى ينتظم داخله مجموعة من العالقات المتكاملة       ومن ثم فاألسرة ه

ألدوار اجتماعية معينة يتحقق من تفاعلها أداء األسرة لمجموعة من الوظائف االجتماعية، 
 هى الدعامة األولى لتقوية العالقات بين األبناء وبعضهم البعض، فاإلبن يحتاج حيث أنها

كية نحو أسرته واألخرين من خالل عملية التنشئة إلى المساعدة فى تعلم المعايير السلو
االجتماعية الذى تساعده على توافقه النفسى واالجتماعى، فإذا ماحدث داخل النسق األسرى 
مشكلة ما فقد يكون من المتوقع إختالل وتفكك هذا البناء الذى قد يؤدى إلى تفكك العالقات 

     .)١٤٣ .، ص٢٠٠٢جبريل وأخرون، ( األسرية 
، والتى إستهدفت تقييم البرامج المقدمة )٢٠٠٨(الحى    وهذا ماأكدت عليه دراسة عبد   

لألسرة فى أستراليا، وأشارت نتائجها إلى ضرورة اإلهتمام بديناميكية الحياة األسرية 
  . والعالقات واألدوار االجتماعية داخل األسرة

ة الطفل، فهى أول جماعة  شخصيوعليه فإن لألسرة دور كبير يتشكل من خاللها       
تتطور حيث  كيف يتعامل مع األخرين، فيتعلم يعيش فيها الطفل ويشعر باإلنتماء إليها

صبح شخصية اجتماعية بعد ماكانت تتمركز حول ذاته وخاصة فى مرحلة يشخصيته حتى 
 من عمر المراهق، ويمكن مرحلة لتشمل أكثر من عشرة أعوامهذه الحيث تمتد ، المراهقة
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وتتميز )  عاما١٤ً-١١من ( مرحلة المراهقة المبكرة : قسيم مراحلها على النحو التالىت
وهى مرحلة )  عاما١٨ً- ١٤من ( بتغيرات بيولوجية سريعة، مرحلة المراهقة الوسطى 
حيث يصبح )  عاما٢١ً - ١٨من ( إكتمال التغيرات البيولوجية، مرحلة المراهقة المتأخرة 

 راشداً بالمظهر أو التصرفات، كذلك فإن مرحلة المراهقة ليست الشاب أو الفتاة إنساناً
مستقلة بذاتها إستقالالً تاماً، وإنما هى تتأثر بما مر به المراهقين من خبرات فى المرحلة 

  ).٢٠١٦ -٢٠٨ .ص ص، ٢٠٠٨كاظم، (السابقة 
 من حيث النوع          وبناءاً عليه تتفاوت المشكالت السلوكية التى يعانى منها المراهقين

والدرجة والشدة والخطورة واألهمية، حيث تُصنف إلى عدة أنواع منها اإلشكاليات 
العرضية المؤقتة ومنها ماهو دائم مزمن يالزم المراهق طوال حياته واليملك إال التكيف 
معه، وتتفاوت ردود فعل المراهق وإستجاباته بحسب طبيعة المشكالت التى يواجهها وفقاً 

ينه الشخصى والنفسى وظروفه البيئية واالجتماعية، بينما المشكالت العامة لفترة لتكو
المراهقة يمكن أن تضم جميع المشكالت التى قد واجهت المراهق فى طفولته ولم ينجح فى 
التغلب عليها، أما بالنسبة للمشكالت الخاصة بفترة المراهقة فتضم المشكالت التى تظهر 

ليرى، (جة للتغيرات الفسيولوجية التى يتعرض لها فى هذه المرحلة عادة على المراهق نتي
 )١١٩ -٩٥.ص ص، ٢٠٠٦

 مما ينجم عنها تقلبات المزاج وتذبذب فى األراء واإلنفعاالت والشعور بالخوف ، كما     
يتصف المراهق فى هذه المرحلة بالتمرد و العناد وعصيان األوامر ورفضها، مدفوعاً إلى 

 ذاته والخروج عن العادات والتقاليد، وفى المقابل يمارس الوالدين الديكتاتورية رغبة إثبات
فى تعاملهم مع أبنائهم، وال يستوعبون خطورة هذه المرحلة التى يمرون بها، وبالتالى يقع 

راهق على الوالدين عاتق مسئولية كبيرة فيجب أن يدركوا أن هذا التغيير فى حياة الم
أسلوب التعامل معه، فاإلستمرار فى منعه من الكثير من التصرفات يستلزم تغييراً فى 

 يدفع اإلبن  وغيرها،وإصدار األوامر وإنتقاده فى كثير من أموره الخاصة كالدراسة والعمل
ص ، ٢٠٠٩، ناصرةم(المراهق إلى التمرد ورفض اإلنصياع ألراء الوالدين وأوامرهم 

  .)١٠٢-١٠١ .ص
ة أنها مرحلة البحث عن الذات وكثرة الصراعات فى حياة  خصائص مرحلة المراهقومن

المراهق كالصراع بين اإلستقالل عن سلطة الوالدين والتبعية، والصراع بين طموحات 
مرحلة بناء نسق من فهىراهق وإمكاناته، صراع بين القيم التى إكتسبها والقيم الدخيلة، الم 

راهق كل هذه التغيرات تطبع حياة المالقيم واإلتجاهات التى توجه سلوك المراهق، 
  .)٧٦-٦٥ . صص، ٢٠٠٥حسن،(واجتماعية بخصائص إنفعالية 
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           ولتجنب مثل هذه اإلنفعاالت السلبية يجب التعامل مع المراهق على أساس من 
الصداقة ومنحه الحرية بتوضيح سبب مايطلب منه أن يفعله، وليس بفرضه عليه فرضاً، 

  )٢٠٠٩، ناصرةم(وإحساسه باألمان فسه من خالل إعطائه بعض المسئولياتوتعزيز ثقته بن
يث هدفت إلى تحليل وتقويم العالقة  ح)٢٠٠٦ (دراسة ليرى           وهذا ماأشارت إليه 

راهقين، وأوصت الدراسة بضرورة حل التصرفات السلبية بين سلوك األسرة وتصرفات الم
 إتخاذ القرارات التى تهم األسرة بوصف ذلك نوعاً لدى المراهقين من خالل إشراكهم فى

  . من التدريب على تحمل المسئولية
         ولتربية اإلبن المراهق وتعريفه بحقوق والديه له دور كبير فى الحد من سلوكياته 
السلبية وأبعادها ونتائجها، وال يقل دور العالقة بين الوالدين على سلوك المراهق، فالعالقة 

راهق، أما ئمة على اإلحترام المتبادل بين الوالدين البد أن تنعكس على سلوك اإلبن المالقا
  .)١٠٢ .، ص٢٠٠٩، ناصرةم(العالقة السيئة فلها عظيم األثر فى تعميق المشكلة وتفاقمها 

 التربية السليمة أو الخاطئة أساسها األسرة، ولكل أسرة أهدافها وطريقتها وعليه فإن       
 وهذا ماهدفت إليه دراسة موسى شئة أبنائها بالطريقة التى تؤهلهم لمواجهة الحياة،فى تن

والتى تناولت التربية األسرية وأثرها فى إنحراف األبناء فى المجتمع ) ٢٠٠٨( وأخرون
السودانى، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أسباب وعوامل إنحراف األبناء ناجمة عن 

ى المستوى التعليمى واالجتماعى والتفكك األسرى وحاالت سلوكيات األسرة ذاتها وتدن
  .الطالق كل ذلك يؤثر فى تربية األبناء ويدفعهم إلى اإلنحراف السلوكى

    فإذا لم يصاحب هذه السلوكيات السلبية رد فعل تربوى من الوالدين، تشجع األبناء 
هذا الخلق عقوقاً للوالدين لتكرار مثل هذه السلوكيات وصارت لهم خلقاً ذميماً، وربما كان 

وهو كل فعل أو قول يتأذى به الوالدين وعصيانهم وترك اإلحسان إليهما ونهرهما عند 
  ).٥٢ -٥١ . صص، ٢٠١٧الرحمن، عبد(الكبر والتعالى عليهما وعدم تلبية أوامرهما 

   وفى األونة األخيرة تزايد سلوك عقوق الوالدين فى المجتمع المصرى بدرجة ملحوظة، 
 للحصول على المال الالزم لسد هم فى عملللوالديناإلنشغال الدائم : ومن أهم أسبابه مايلى

 توجيه األبناء واإلنصات إلى مشاكلهم، وأخيراً ونالعجز فى ميزانية األسرة وبالتالى يهمل
، ٢٠٠٤عطى، ( بأعمالهم  الوالدينرفقاء السوء الذين يختلط بهم األبناء دون رقابة إلنشغال 

أن إلى توصلت  حيث )٢٠٠٤(دراسة عطى نتائج هذا ماأكدت عليه ، و )٤١-٩. ص ص
هناك تأثير عكسى بين القيم الخلقية وعقوق الوالدين فكلما زادت القيم الخلقية وترسخت فى 

  .نفوس األبناء كلما كان هناك طاعة للوالدين وبر ورحمة وإحسان لهما
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الوالدين فإحترام ناء الشخصية السوية ألبنائها،        وعليه فإن لألسرة دوراً كبيراً فى ب
وطاعتهما من أبرز القيم التربوية األساسية فى حياة األبناء، وإتباع الوالدين أساليب سوية 

ائهم، كما أن غرس القيم الدينية زيد من إحترامهم ألبيتساعد على تعديل سلوك األبناء و
(  مما يساعد على تماسك األسرة بائهمجعل األبناء يخشون من اهللا عز وجل ويطيعون أي

  ).٢٧١ -٢٤٥ .  صص، ٢٠١٣الربيعى، 
توصلت  حيث )٢٠٠٩( وآخرون الكنانى دراسة كالً مننتائج        وهذا ماأشارت إليه 

إلى ضرورة اإلهتمام والعناية بتربية األبناء وتنشئتهم التنشئة اإلسالمية الصحيحة التى 
  .   عن تيار اإلنحرافاتاألبناءى مما يبعد تقوى جانب الخوف من اهللا تعال

 إلى أن هناك عدة طرق ينبغى أن توصلت حيث )٢٠١٠ (الجهنى دراسةنتائج        و
يسير عليها الوالدان لتنشئة األبناء على خلق العفو كالقدوة الحسنة وأسلوب المناقشة 

الدراسات والحوار وغير ذلك، كما أوصت هذه الدراسة بضرورة إجراء المزيد من 
  . والبحوث العلمية التى ترتبط بتنشئة وتقويم سلوكيات األبناء

 من أوائل المهن التى تهتم بالمجال األسرى منذ  كمهنة إنسانية الخدمة االجتماعيةتُعد     
نشأته، وقد إمتد هذا اإلهتمام إلى الممارسة المهنية فى كافة مكاتب التوجيه واإلستشارات 

عالج المشكالت التى تتعرض لها األسر وتقصى أسبابها، وتهيئة الجو األسرية وتهدف إلى 
األسرى السليم الذى يكفل لألبناء نشأة اجتماعية سليمة صالحة، إضافة إلى توجيه األسرة 
نحو مصادر الخدمات االجتماعية المختلفة فى المجتمع المحلى لإلنتفاع بها، ويتم تحقيق هذه 

األسلوب الوقائى ويتم من خالل التوعية االجتماعية : همااألهداف من خالل أسلوبين أول
واألسرية عن طريق التواصل مع األخصائيين االجتماعيين فى مواقع العمل بمكاتب 
، التوجيه واإلستشارات األسرية، بهدف زيادة الوعى األسرى وتفادى المشكالت قبل وقوعها

ت التى تُعرض على االخصائيين يتم من خالل دراسة الحاالواألسلوب العالجى : نيهماثا
االجتماعيين وبحث أسبابها وتشخيصها والعمل على عالجها وإتخاذ الحلول الالزمة لتقديم 
الخدمات التى تُساعد على تجنب المشكالت األسرية، ونجاح هذا األسلوب يعتمد على تنوع 

الجلسات : ىطرق العالج التى يعتمد عليها االخصائيين االجتماعيين والتى تشمل مايل
التربية  تسم بالتدعيم اإليجابى، إضافة إلى الدورات التدريبية والتى تشملت  والتىاألسرية

اإليجابية لألبناء، إتجاهات حديثة فى عالج المشكالت األسرية والتى من أهمها اإلرشاد 
  .)٢٢٣ - ٢٢٢ .ص ،٢٠١٦ العال، عبد(األسرى 

ئى ومتطور ويحتوى على إجراءات متعددة حيث ان مجال اإلرشاد األسرى مجال نما    
لفهم الحياة األسرية ومسئولياتها لتحقيق اإلستقرار والتوافق األسرى، وينبثق اإلرشاد 
األسرى من مجموعة من اإلستراتيجيات ومنها تعظيم العائد من العالقات األسرية، ودعم 
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حماد (  أعضاء األسرة وكشف اإلنفعاالت فيما بين الترابط والتكامل بين أفراد األسرة
   .)٨. ، ص٢٠١٩،

 العوامل توصلت إلى، حيث Brooks hear (2016)وهذا ماأكدت عليه نتائج دراسة    
لتدريب والخبرة والكفاءة اإلرشادية  االمرتبطة بممارسة اإلرشاد األسرى والمتمثلة فى

 إدماج األسرة فى أبعاد السلوك األخالقى والعوامل التى تساعد على والمتعددة الثقافات
العملية العالجية، حيث يعد اإلرشاد األسرى حلقة الوصل بين األسرة واألبناء لتنظيم بيئة 

  .  بما يتوافق مع قدرات األبناءالعمل
   ومن ثم يعتبر اإلرشاد األسرى أحد العمليات العالجية والمهنية التى يقوم بها االخصائيين 

: تتمثل فيما يلىالتى  ومع جماعات األسرارات اإلرشاد  مهمن خالل استخداماالجتماعيين 
 مهارة اإلقناع وتقديم فى العالقة المهنية،مهارة بناء الثقة مهارة تقديم المشورة المهنية، 

مهارة إستقبال الحاالت األسرية، المهارة فى تحديد إحتياجات األسرة، المهارة فى النصح 
  . )٢٨٩ -٢٥٩ . صص، ٢٠١٤، وآخرون محمد(إدارة الجلسة األسرية 

   وتسعى طريقة العمل مع الجماعات كإحدى طرق مهنة الخدمة االجتماعية إلى مساعدة 
األسر على أداء وظائفها وذلك من خالل ممارسة اإلرشاد الجماعى الذى كان له دور فى 

ساعد إثراء مجال اإلرشاد األسرى والتأكيد على أهمية تأثير قوى الجماعة على الفرد، مما ي
على تنمية الوعى المعرفى والوجدانى والسلوكى لجماعات األسر وتبصيرهم بكيفية التعامل 

 إلى Erickson(1999(مع سلوكيات أبنائهم، وهذا ماأشارت إليه نتائج دراسة كالً من 
 التكنيكات الهامة التى يستخدمها االخصائى  ضمن منوأنأهمية برامج اإلرشاد الجماعى 

فيف العديد من السلوكيات غير المرغوبة للجماعة، حيث أنها تُمثل بيئة االجتماعى لتخ
  .   السلوكيةمناسبة للتعلم عن طريق النمذجة

 على تخفيف  حيث توصلت إلى مساعدة األمهات)٢٠١٤(محروسونتائج دراسة    
تعلقة المشاعر السلبية تجاه اإلعاقة البصرية من خالل تبصيرهن ببعض األمور الم

قات االجتماعية بأفراد األسرة وفهم طبيعة إحتياجاتهم مع تعلم سلوكيات تُقلل من بالعال
  .    العبء الواقع على األمهات وتؤثر على أداء أدوارهن

 وإنطالقاً مما سبق يتضح أن هناك عالقة بين اإلرشاد وطريقة العمل مع الجماعات، حيث  
ى وأساليب التنشئة االجتماعية، وبناءاً يشتركان معاً فى دراسة الجماعة والسلوك االجتماع

 مشكالت األسرة والعمل على وضع حلول لها من االجتماعى بدراسةعليه يقوم االخصائى 
خالل إستخدامه لمجموعة من المهارات اإلرشادية المستحدثة، ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة 

عى فى استخدام مهارات ما دور االخصائى االجتما: الحالية فى التساؤل الرئيسى التالى
  اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين؟ 
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  أهمية الدراسة: ثانياً
  -:تتحدد أهمية الدراسة الحالية من خالل مايلى

تُعد األسرة أحد وأهم الجماعات اإلنسانية فى المجتمع والمسئولة عن إعداد األجيال، لذا  - ١
 .الخدمات لهاوجب تقديم كافة 

والذى  المراهقينتُفيد الدراسة فى إلقاء الضوء على أنماط السلوكيات السلبية لألبناء  - ٢
  .يهدد كيان األسرة بل والمجتمع بأكمله

تنبع أهمية الدراسة من أهمية المجال األسرى فى الخدمة االجتماعية، وإعداد  - ٣
 . اعات األسراخصائيين اجتماعيين ملمين بأحدث مهارات اإلرشاد مع جم

حاجة مهنة الخدمة االجتماعية بصفة عامة وطريقة العمل مع الجماعات بوجه خاص  - ٤
إلى توسيع القاعدة المعرفية الخاصة بمهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل 

 .نالمراهقيالسلوكيات السلبية ألبنائهم 
  أهداف الدراسة: ثالثاً

  -:يسى وهوتهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق هدف رئ
تحديد دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل " 

  ".المراهقينالسلوكيات السلبية ألبنائهم 
  -:وينبثق عن هذا الهدف الرئيسى األهداف الفرعية التالية

ر دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األس تحديد -١
  . المراهقينألبنائهملتعديل سلوك التمرد 

تحديد دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر  -٢
  . المراهقينألبنائهملتعديل سلوك العناد 

تحديد دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر  -٣
  .  المراهقينائهمألبنلتعديل سلوك العصيان 

تحديد الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد  -٤
  .المراهقينألبنائهم مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية 

تحديد المقترحات لتفعيل دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع  -٥
   .المراهقينألبنائهم لوكيات السلبية جماعات األسر لتعديل الس
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  تساؤالت الدراسة: رابعاً
  -:تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق تساؤل رئيسى وهو

ما دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل 
  المراهقين؟السلوكيات السلبية ألبنائهم 

   -: التالية التساؤالت الفرعية وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسى
 دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل ما -١

  المراهقين؟ ألبنائهمسلوك التمرد 
 دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل ما -٢

   المراهقين ؟ألبنائهمسلوك العناد 
 دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل ما -٣

   المراهقين ؟ألبنائهمسلوك العصيان 
ماالصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع  -٤

  جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين؟
مقترحات لتفعيل دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع  ماال- ٥

  جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين؟
  مفاهيم الدراسة: خامساً

  -:حددت الباحثة المفاهيم العلمية على النحو التالى
  مفهوم الدور     : أوالً

الدسوقى، (م بها الفرد نتيجة موقف معينمجموعة أفعال يقو: يعرف الدور بأنه  
  .)١٥٤ .، ص٢٠١٢

مجموعة من التوقعات والسلوكيات المتناسبة مع الموقع فى :  ويعرف الدور بأنه  
البناء االجتماعى، وقد تأتى األدوار من توقعاتنا أو توقعات األخرين أو قد يتم إنتسابها إلينا 

 ممارسة بعض األشياء التى يؤديها الشخص كنتيجة لظروف معينة، أو قد تتحقق من خالل
  .)١٣٠. ، ص٢٠٠٤أحمد، ( 

  -:ويمكن تعريف الدور إجرائياً فى هذه الدراسة 
  .مجموعة من األفعال والسلوكيات التى يقوم بها االخصائى االجتماعى  -١
  .األسرة من االخصائى من تصرفات فى مواقف معينةجماعة  تستقبلها هذه األفعال - ٢
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  مفهوم مهارات اإلرشاد: نياًثا    
   عملية ذات طابع تعليمى تتم وجهاً لوجه بين مرشد مؤهل ومسترشد يبحث : يعرف بأنه      

عن المساعدة ليحل مشكالته ويتخذ قراراته، حيث يساعده المرشد بإستخدام مهاراته والعالقة 
محروس،  (ر والمستقبلاإلرشادية على فهم ذاته والوصول إلى أنسب القرارات فى الحاض

  .)٤١٣ - ٣٦٧ . صص، ٢٠١٤
 بين شخصين أحدهما يعانى واليستطيع منفرداً إنسانيةعالقة : يعرف اإلرشاد بأنهكما 

مواجهة مايعانى منه، واألخر مهنى متخصص مدرب على مساعدة األخرين بفضل مالديه 
  .)٢١. ، ص٢٠١٥،  وأخرونسالم(من خبرات علمية ونفسية واجتماعية واسعة 

  :ويمكن تعريف مهارات اإلرشاد إجرائياً فى هذه الدراسة
  .إعادة تنظيم النسق األسرى لزيادة التفاعل فيما بينهمقدرة االخصائى االجتماعى على  -١
مهارة تقديم المشورة (حيث يستخدم مجموعة من المهارات اإلرشادية والتى من بينها- ٢

  ). وغيرهاألسريةالمهارة فى إدارة الجلسة ا، المهنية
   . تهدف إلى مساعدة جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية لدى أبنائهم المراهقين- ٣

  مفهوم األسر: ثالثاً
والتنبأ بالزواج الذى  جماعة أولية يرتبط أعضاؤها بصالت الدم،( تُعرف االسرة هى 

ة التنشئة االجتماعية يتضمن محل إقامة مشترك، وحقوق والتزامات متبادلة، وتولى مسئولي
  ). لألطفال

جماعة اجتماعية صغيرة تتكون عادة من األب واألم وواحد : كما تُعرف األسرة بأنها
أو أكثر من األبناء يتبادلون الحب ويتقاسمون المسئولية، وتقوم األسرة بتربية األبناء 

 ،٢٠٠٠السكرى ، (وتوجيههم وضبطهم ليصبحوا أشخاصاً يتصرفون بطريقة اجتماعية 
  .)١٩٣ .ص

  :ويمكن تعريف األسرة إجرائياً فى هذه الدراسة
 .مسئولة عن التنشئة االجتماعية لألبناء - ١
 . يترتَّب عليها حقوق وواجبات لكّل منهما على اآلخر- ٢
  . ويتفاعلون مع بعضهم البعض طبقاً ألدوار إجتماعية محددة- ٣
  مفهوم السلوكيات السلبية: ابعاًر

فعل خارج عن حد المألوف أو حد السواء، تبدو أعراضه :  السلبى بأنه   يعرف السلوك
عالقاته وعلى شكل سلوك مشكل، يؤدى بالضرورة إلى إضطراب عالقة الفرد بنفسه 

 -٥٤ . صص، ٢٠١٧قمر، مجذوب،  (باألخرين، وبالتالى يؤدى إلى عدم سوء التوافق 
٦٥.(  
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لتنفيس أو اإلسقاط لما يعانيه الفرد مظهر سلوكى ل: كما يعرف السلوك السلبى بأنه
 أبو زيد( من أزمات إنفعالية حادة حيث يميل الفرد إلى سلوك عدوانى تجاه األخر 

  .)١٢٣- ٨٦ . صص ، ٢٠١٩، وأخرون
  :ويمكن تعريف السلوك السلبى إجرائياً فى هذه الدراسة

  . مجموعة من األفعال واأللفاظ غير المقبولة اجتماعياً - ١
  ).التمرد، العناد، العصيان(  من المراهق تجاه أسرته وتتمثل فيما يلى  حيث تصدر- ٢
  . مما يؤثر عليه ويعوق تعلمه وتقدمه نحو تحقيق أهدافه- ٣

  )التمرد، العناد، العصيان: ( ومن ثم تتحدد السلوكيات السلبية فيما يلى
لتصرف عكس  تحدى األبناء وإظهار إعتراضهم بشكل ما، وا:يعرف سلوك التمرد بأنه

    ).٤ . ص، ٢٠١٢الشريف وأخرون، (تعليمات وتوجيهات الوالدين 
ناد بأنهيسلوك لفظى أو حركى يدل على عدم رغبة األبناء فى تنفيذ أوامر :عرف سلوك الع 

    ).٤ . ص، ٢٠١٢الشريف وأخرون، ( الوالدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
الشريف  (ها ألوامر الوالدين وعدم تنفيذبناءاألخالفة م :يعرف سلوك العصيان بأنه

    ).٣ . ص، ٢٠١٢وأخرون، 
  مفهوم المراهقين: خامساً

عرف المشخص شارد الذهن، ومن الصعب التنبؤ بسلوكياته، حيث : راهق بأنه  ي
 . صص، ٢٠١٧مرجان، ( أنه يعانى من التوتر واإلنفعالية الزائدة وعدم الثقة بالنفس 

١٨١-١٥٨(.    
الشخص الذى يمر بمرحلة اإلنتقال من الطفولة : كما يعرف المراهق بأنه  

المتأخرة إلى المراهقة المبكرة، حيث أن هذه المرحلة تمتد من بداية النمو السريع الذى 
يصاحب البلوغ إلى مابعد البلوغ بسنة تقريباً ويمر المراهق فيها بالتغيرات الفيزيولوجية 

للبلوغ، حيث يستيقظ لديه إحساس بذاته وكيانه، ويبدأ فى التفاعل مع والسيكولوجية المرافقة 
- ٩١ . صص، ٢٠٠٦الشيخ ، ( العالم الخارجى بدءاً مختلفاً نسبياً عن مرحلة المراهقة 

١٢٠.(   
  :ويمكن تعريف المراهقين إجرائياً فى هذه الدراسة

متأخرة إلى المراهقة أشخاص ذكوراً وإناثاً يمرون بمرحلة اإلنتقال من الطفولة ال - ١
  .المبكرة

  ). عاما١٨ً-١٤(أن يتراوح أعمارهم مابين  - ٢
  ). التمرد، العناد، العصيان( يعانون من بعض السلوكيات السلبية ومن أمثلتها  - ٣
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  الموجهات النظرية للدراسة: سادساً
    نظرية النظم فى اإلرشاد األسرى        -

قات بين أعضاء األسرة وقد يكون مغلقاً أو النظام عبارة عن مجموعة من العال
مفتوحاً، وفى حالة النظام المفتوح تكون الحدود بين األفراد فيه مرنة، بحيث يتفاعلون مع 
بعضهم البعض ويتبادلون األراء واإلنفعاالت، أما فى النظام المغلق فتكون الحدود مغلقة 

  .)٧٠. ، ص٢٠٠٠العزة، ( رة بحيث التسمح بوجود تفاعالت حقيقية بين أعضاء األس
  -:خصائص نظرية النظم فى اإلرشاد األسرى

  ) ٥٩. ، ص٢٠٠٨أبو أسعد، ( يتمثل خصائص هذا النظام فيما يلى 
  . قواعد محددة تضبط سير هذه األنظمة- ١
  .وإحداث التفاعل والعالقات السوية فيما بينهم الهدف من نظام األسرة تنشئة األبناء - ٢
  . على عناصر أو أجزاء وهى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر النظام يحتوى- ٣
 الحدود حيث يعرف النظام بالحدود وهى التى تفصل نظاماً عن األخر فى النظام - ٤

   .األسرى
  -:أوجه اإلستفادة من نظرية النظم فى اإلرشاد األسرى فى الدراسة الحالية 

 خصائص أكبر من مجموع ترى هذه النظرية أن األسرة عبارة عن نظام لها      
 من خالل األسرة التى يعيش فيها، حيث توجد اإلبنأفرادها بمعنى أنه يجب فهم سلوكيات 

فى األسرة قواعد محددة تضبط النظام بداخلها، ولكل نظام حدود يجب فهمه حتى يتسنى 
دور فهم األحداث التى تولالخصائى االجتماعى أن يفهم األلية التى يعمل بها مع األسرة 

بداخلها وسلوكيات األعضاء وتفاعالتهم ومعرفة طبيعة العالقات فيما بينهم، حيث أن كل 
نظام داخل األسرة له حدود تميزه عن محيطه وهذا يتضح من الشكلين التاليين حيث يبينان 

                                                           )٧١. ، ص2000 العزة، . ( أشكال التفاعالت بين أعضاء األسرة
  

    
  
  
  
  
  )٢(شكل رقم                                       )١(    شكل رقم                   

  )يوضح التفاعالت غير المنسجمة داخل األسرة(           )    يوضح التفاعالت الجيدة داخل األسرة (    

                      أم أب

 إبن

 أم                      إبن

 أب
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  راسةاإلجراءات المنهجية للد: سابعاً
تنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية لكونها أكثر أنواع :  نوع الدراسة -١

  .الدراسات العلمية مالئمة لموضوع الدراسة
إعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعى بنوعيه، المسح :  منهج الدراسة-٢

   . بالعينة لجماعات األسراالجتماعى الشامل لالخصائيين االجتماعيين، المسح االجتماعى
  إعتمدت الباحثة على األدوات التالية:  أدوات الدراسة-٣
 إستمارة إستبيان مطبقة على االخصائيين االجتماعيين العاملين بمكاتب التوجيه -

  .واإلستشارات األسرية على مستوى محافظة القاهرة
 مكاتب التوجيه واإلستشارات  إستمارة إستبيان مطبقة على جماعات األسر المترددين إلى-

  .األسرية على مستوى محافظة القاهرة
  -:وتم تصميم أدوات الدراسة وفق الخطوات التالية

قامت الباحثة باإلطالع على المراجع العلمية والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات    -  أ
  .ت الدراسةالدراسة، وتحليلها للوصول إلى العبارات التى ترتبط بكل متغير من متغيرا

من السادة ) ٣(حيث تم عرض أدوات الدراسة على عدد : صدق أدوات الدراسة  - ب
المحكمين من أساتذة الخدمة االجتماعية، إلبداء الرأى فى مدى صالحية األدوات لجمع 

، ومن ثم تم %)٨٧(البيانات المطلوبة، وقد تم اإلعتماد على نسبة إتفاق التقل عن 
صياغة البعض األخر، حتى أصبح اإلستبيان فى صورته حذف بعض العبارات وإعادة 

 . النهائية
، )٤(، موافق )٥(موافق جداً  : تم تفريغ البيانات طبقاً ألوزان اإلستجابات التالية-جـ 

  )١(، غير موافق تماماً )٢(، غير موافق  )٣(إلى حد ما    موافق
  : مجاالت الدراسة-٤
  . إلستشارات األسرية على مستوى محافظة القاهرةمكاتب التوجيه وا: المجال المكانى) أ(
  : المجال البشرى) ب(

إلستشارات وا  التوجيهيوضح عدد االخصائيين وعدد األسر بمكاتب) ١(جدول رقم 
  ألسرية ا
عدد االخصائيين   الجمعية التابع لها  اسم المكتب  م

  االجتماعيين
  عدد األسر

  ٣  ٣  تنمية المجتمع المحلى  األباجية  ١
  ٦  ٤  دار األرقم اإلسالمية  كتب األرقمم  ٢
  ١٠  ٥  التعاون على البر والتقوى  التعاون على البر والتقوى  ٣
  ١٠  ٢  البلقينى لتنمية المجتمع  البلقينى  ٤
  ١٥  ٢  اإلستشارات التربوية واألسرية والنفسية  مكتب األسرة  ٥
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عدد االخصائيين   الجمعية التابع لها  اسم المكتب  م
  االجتماعيين

  عدد األسر

  ١٢  ٣  اليقظة للتنمية الثقافية والدينية  ُمجمع المستقبل  ٦
  ١٤  ٢  الجمعية المصرية لتدعيم األسرة  م األسرةتدعي  ٧
  ٩  ٢  أولى العزم الدينية  أولى العزم  ٨
  ٦  ٢  نساء اإلسالم  نساء اإلسالم  ٩

  )٨٥(  )٢٥(  المجموع الكلى

  : المجال الزمنى) جـ(
 وإستغرقت هذه الفترة ،تتحدد الدراسة زمنياً بفترة جمع البيانات من الميدان

  .م٢٠٢٠ /١١ / ١٠وإنتهت فى  م10/٩/٢٠٢٠ شهرين بدأت من
  :المعامالت اإلحصائية المستخدمة

تم الحكم على مستوى دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد 
مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية لدى أبنائهم المراهقين باستخدام المتوسط 

، )خمس درجات(موافق تماما : ماسيالحسابي حيث تكون بداية ونهاية فئات المقياس الخ
، غير )درجتان(، غير موافق )ثالث درجات(، موافق الى حد ما )ثالث درجات(موافق 

، تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا  )درجة(موافق تماما 
 ١ – ٥(أقل قيمة  –أكبر قيمة = ، تم حساب المدى )الحدود الدنيا والعليا(المقياس الثالثي 

= ٤/٣(، تم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية المصحح )٤= 
وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهى ) ١,٣٣

  .الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية
  حسابيةيوضح مستوي المتوسطات ال) ٢(دول رقم ج

 مستوى منخفض ٢٫٣٣ – ١إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين 
 مستوى متوسط ٣٫٦٦ – ٢٫٣٣إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 
 مستوى مرتفع ٥ -  ٣٫٦٦إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد بين أكثر من 

  يةنتائج الدراسة الميدان: ثامناً
  : مجتمع الدراسةوصف-١

  )٢٥=ن( يوضح وصف االخصائيين االجتماعيين مجتمع الدراسة )٣(جدول رقم 
 %  ك النوع م
 ٥٦٫٠ ١٤  ذكر ١
 ٤٤٫٠ ١١  انثي ٢
 %  ك السن م
 ١٦٫٠ ٤  عام٣٥  أقل من – ٢٥من  ١
 ٦٤٫٠ ١٦  عام٤٥ أقل من - ٣٥من  ٢
 ٨٫٠ ٢  عام٥٥ أقل من - ٤٥من   ٣

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٣٥٠

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

 ٤٫٠ ٣ ثرسنة فاك ٥٥  ٤
 ٤٢٫٣  متوسط السن

 ١٢٫٨١  االنحراف المعياري
 % ك المؤهل التعليمي م
  ١٦٫٠  ٤  دبلوم متوسط فى الخدمة االجتماعية  ١
  ٦٤٫٠  ١٦ بكالوريوس فى الخدمة االجتماعية  ٢
  ٤٫٠  ١  دبلوم دراسات عليا فى الخدمة االجتماعية  ٣
  ٨٫٠  ٢  ماجستير فى الخدمة االجتماعية  ٤
  ٨٫٠  ٢  فى الخدمة االجتماعيةدكتوراه   ٥

  :يوضح الجدول السابق أن 
، بينما جاء نسبة االخصائيين االجتماعيين من %)٥٦،٠( نسبة االخصائيين االجتماعيين من الذكور -

، مما يرجع إلى إرتفاع نسبة العاملين من االخصائيين االجتماعيين الذكور %)٤٤،٠(االناث 
  .سرية بمحافظة القاهرةبمؤسسات التوجيه واإلستشارات األ

في الترتيب االول بنسبة )  عام٤٥ من أقل-٣٥( جاءت الفئة العمرية لالخصائى االجتماعى -
 ٥٥(، وأخيراً الفئة العمرية %)١٦,٠(بنسبة )  عام٣٥ من أقل- ٢٥(، يليها الفئة العمرية %)٦٤،٠(

  %)٤,٠(بنسبة ) عام فأكثر
ى بكالوريوس فى الخدمة االجتماعية في مقدمة الترتيب  جاء المؤهل التعليمى لالخصائى االجتماع-

، وأخيراً دبلوم %)١٦,٠(، يليها مؤهل دبلوم متوسط فى الخدمة االجتماعية بنسبة %) ٦٤،٤(بنسبة 
  %).٤,٠( دراسات عليا فى الخدمة االجتماعية بنسبة 

 يوضح دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع) ٤(جدول رقم 
                                                                                         )٢٥=ن(  المراهقين ألبنائهم  سلوك التمرد جماعات األسر لتعديل

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 فقموا

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
أقوم بتوعية األسرة 

بمساوئ التدليل الزائد 
  .لألبناء

٣  ١٫١٠ ٤٫١٦  -  ٤  ١  ٧  ١٣  

٢  
ُأوضح لألسرة أساليب 
التعامل مع األبناء فى 

 .مواقف غضبهم
٨  ٠٫٧٣٤ ٣٫٩٦  -  ١  ٤  ١٥  ٥  

٣  
أكسب األسرة األساليب 

السوية لتقديم النصح 
 ءواإلرشاد لألبنا

١٠  ٠٫٨١٢ ٣٫٩٢  -  ٢  ٣  ١٥  ٥  

٤  
ُأوجه األسرة إلى اإلبتعاد 
عن أساليب النقد المستمر 

 .لألبناء أمام األخرين
٩  ٠٫٧٠٢ ٣٫٩٢  -  ١  ٤  ١٦  ٤  
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  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 فقموا

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

٥  
ُأساعد األسرة على إقامة 
عالقات ترتكز على الثقة 

 .واإلحترام بين األبناء
٥  ٠٫٨١٢ ٤٫٠٨  -  ٢  ١  ١٥  ٧  

ُأدرب األسرة على كيفية   ٦
  ٧  ٠٫٨٤٠ ٤٫٠٤  -  ٢  ٢  ١٤  ٧ .الفعال مع األبناءالحوار 

٧  
أوجه األسرة بضرورة 

متابعة األبناء باألصدقاء 
 .الُمقربين لهم

٦  ٠٫٩٠٩ ٤٫٠٨  -  ٢  ٣  ١١  ٩  

٨  

أكسب األسرة القدرة على 
مراجعة تصرفاتها فقد 

تكون مطالبها غير واقعية 
 .تفوق قدرات أبنائها

٤  ٠٫٩٢٧ ٤٫١٢  -  ٢  ٣  ١٠  ١٠  

رة مساوئ أوضح لألس  ٩
  ٢  ٠٫٨٠٠ ٤٫١٦  -  ١  ٣  ١٢  ٩ .العنف على األبناء

١٠

أكسب األسرة القدرة على 
التقليل من األوامر 

وإستبدالها بالمشورة مع 
 .األبناء

١  ٠٫٨٩٠ ٤٫٢٨  -  ٢  ١  ١٠  ١٢  

  مرتفع  ٠٫٦٩٨  ٤٫٠١  الُمتغير ككل

  :     يوضح الجدول السابق أن 
مهارات اإلرشاد مع جماعات مستوى دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام 

(  المراهقين مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ككل ألبنائهماألسر لتعديل سلوك التمرد 
أكسب األسرة (، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول )٤,٠١

) ء من أجل تحمل المسئوليةالقدرة على التقليل من األوامر وإستبدالها بالمشورة مع األبنا
أكسب األسرة األساليب السوية ( ، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٢٨(بمتوسط وزنى 

بينما  ، وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى)٣,٩٢(بمتوسط وزنى ) لتقديم النصح واإلرشاد لألبناء
 د يؤدى إلى تمرد أبنائىيرشدنى األخصائى االجتماعى إلى أن التدليل الزائجاء بالترتيب األول 

يوضح لى األخصائى االجتماعى أن المواجهة ، وفى الترتيب األخير )٤,٠٥(بمتوسط وزنى 
 )٣,٥٨ (بمتوسط وزنى الحادة بينى وبين أبنائى تؤدى إلى إنعدام الثقة واإلحترام فيما بيننا 

ماعى بإستخدام مما يدل على إلتزام االخصائى االجتوذلك وفقاً إلستجابات جماعات األسر، 
 مع جماعات األسر مهارتى تقديم المشورة وبناء الثقة فى العالقة المهنية كأحد مهارات اإلرشاد

) ٢٠١٩( وأخرون  المراهقين، وهذا يتفق مع نتائج دراسة تالحمةألبنائهملتعديل سلوك التمرد 
إلغتراب حيث توصلت إلى فاعلية برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى خفض سلوك التمرد وا

  .  النفسى وتنمية المهارات االجتماعية لدى المراهقين

mailto::com.gmail@eg.jsswh


 
 
 

 
 

٣٥٢

  ٢٠٢١  يناير ١المجلد ٥٣ العدد  مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية 
 com.gmail@eg.jsswh:     بريد إليكترونيeg.ekb.journals.jsswh://https: الموقع االليكتروني

يوضح دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع ) ٥(جدول رقم 
                                                                  )٢٥=ن(   المراهقينألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك العناد 

  االستجابات

موافق 
 موافق جدًا

موافق 
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
تمكين األسرة من فهم 
أسباب ِعناد األبناء فى 

 .المواقف المختلفة
٤  ٠٫٩٦٩ ٤٫٢٤  -  ٣  -  ١٠  ١٢  

٢  
توعية األسرة بمخاطر 
التفرقة فى المعاملة مع 

 .األبناء
٦  ٠٫٩٤٣ ٤٫١٦  -  ٢  ٣  ٩  ١١  

٣  
أكسب األسرة القدرة على 
إعطاء األبناء الحرية فى 

 .إبداء األراء
١  ٠٫٦٥٣ ٤٫٤٨  -  -  ٢  ٩  ١٤  

توعية األسرة بمخاطر   ٤
  ٢  ٠٫٦٢٧ ٤٫٣٢  -  -  ٢  ١٣  ١٠ .النقد المستمر لألبناء

٥  

رة على أكسب األسرة القد
توعية األبناء بعدم إلقاء 

اللوم على األخرين بالرغم 
 .من كثرة أخطائهم

١١  ٠٫٧٠٧ ٤٫٠٠  -  ١  ٣  ١٦  ٥  

٦  

أوضح لألسرة أسلوب 
التعامل مع أبنائها عندما 

يتعمدون ُمضايقتهم 
  بسلوكياتهم الخاطئة

٧  ٠٫٦٦٥ ٤٫١٢  -  ١  ١  ١٧  ٦  

٧  
تصحيح األفكار الخاطئة 
لدى األسرة أثناء التعامل 

 .مع ِعناد األبناء
٥  ٠٫٧٤٦ ٤٫١٦  -  ١  ٢  ١٤  ٨  

٨  

أوضح لألسرة أن تقييد 
حرية األبناء وإجبارهم 

على إتباع أوامرهم يجعلهم 
أكثرِعنادًا فى تصرفاتهم 

 .معهم 

١٠  ٠٫٧٥٩ ٤٫٠٨  -  ١  ٣  ١٤  ٧  

٩  
أكسب األسرة القدرة على 

مساعدة األبناء على تعزيز 
 . ثقتهم بأنفسهم

٩  ٠٫٧٠٢ ٤٫٠٨  -  ١  ٢  ١٦  ٦  

١٠
أوضح لألسرة طرق 

التعامل مع األبناء عندما 
 . ُيصرون على أرائهم

٨  ٠٫٦٤٠ ٤٫٠٨  -  ١  ١  ١٨  ٥  

ُأوضح لألسرة أهمية ١١
  ٣  ٠٫٧٤٨ ٤٫٣٢  -  ١  ١  ١٢  ١١ .اإلنصات لحوار األبناء

  مرتفع  ٠٫٥٠٥  ٤٫١٨  الُمتغير ككل

  :يوضح الجدول السابق أن                
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جتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات مستوى دور االخصائى اال
 المراهقين مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ككل ألبنائهماألسر لتعديل سلوك العناد 

أكسب (، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول )٤,١٨( 
، وفى )٤,٤٨(بمتوسط وزنى ) ء األراءاألسرة القدرة على إعطاء األبناء الحرية فى إبدا

أكسب األسرة القدرة على توعية األبناء بعدم إلقاء اللوم على (الترتيب األخير جاء مؤشر 
وذلك وفقاً إلستجابات  )٤,٠٠(بمتوسط وزنى ) األخرين بالرغم من كثرة أخطائهم

درة على التعامل يكسبنى األخصائى االجتماعى الق "جاء بالترتيب األولبينما   ،االخصائى
بمتوسط وزنى " مع أبنائى عندما أجد أنهم متمركزين حول ذاتهم وغير مهتمين باألخرين

يكسبنى األخصائى االجتماعى القدرة على توعية "، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر)٤,٣٥(
 )٣,٦٢( بمتوسط وزنى "أبنائى بعدم إلقاء اللوم على األخرين بالرغم من كثرة أخطائهم

مما يدل على إلتزام االخصائى االجتماعى بإستخدام ذلك وفقاً إلستجابات جماعات األسر، و
 مع جماعات األسر لتعديل سلوك العناد مهارة اإلقناع وتقديم النصح كأحد مهارات اإلرشاد

 حيث توصلت )٢٠١٦(  وأخرون المراهقين، وهذا يتفق مع نتائج دراسة القرعانألبنائهم
امج إرشادى جمعى يستند إلى العالج المعرفى السلوكى فى خفض سلوك إلى فاعلية برن

  .   العناد لدى طالبات مرحلة المراهقة المبكرة
ى إستخدام مهارات اإلرشاد مع فيوضح دور االخصائى االجتماعى ) ٦(جدول رقم 

                                                                        )٢٥=ن(   المراهقينألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك العصيان 
  االستجابات

موافق 
 موافق جدًا

موافق 
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
أكسب األسرة القدرة على 

التعامل مع األبناء عنما 
 .ون أوامرهمُيخالف

٣  ٠٫٧٣٨ ٤٫٣٢  -  ١  ١  ١٢  ١١  

٢  

أكسب األسرة أساليب 
التعامل السوية مع األبناء 

عند تلفظهم بالكلمات 
 .الجارحة

١٠  ٠٫٧٥٩ ٤٫٠٨  -  ١  ٣  ١٤  ٧  

٣  

أكسب األسرة القدرة على 
استخدام أساليب السلطة 

البناءة لمنع ِعصيان األبناء 
 .لهم

٩  ٠٫٧٠٢ ٤٫٠٨  -  ١  ٢  ١٦  ٦  

٤  
رة أن تقييد حرية أوضح لألس

األبناء وعدم منحهم أوقاتًا 
 .ينتج عنه ِعصيانهم معهم

٧  ٧٫٦٣ ٤٫٢٠  -  ١  ٢  ١٣  ٩  

٥  
أكسب األسرة القدرة على 

تعديل أسلوبها الخاطئ أثناء 
 . ِعقاب األبناء

٢  ٠٫٨١٠ ٤٫٣٦  -  ١  ٢  ٩  ١٣  
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  االستجابات

موافق 
 موافق جدًا

موافق 
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

٦  

أوضح لألسرة أن األبناء 
عندما يميلون إلى ِفعل 

الِعصيان ُيحاولون إثبات 
 .شخصياتهم الُمستقلة

١١  ٠٫٧٦٣ ٤٫٠٠  -  ٢  ١  ١٧  ٥  

٧  
أكسب األسرة القدرة على 

رقابة األبناء فى كل 
 . تصرفاتهم

٨  ٠٫٦٨٧ ٤٫١٦  -  -  ٤  ١٣  ٨  

٨  

أكسب األسرة القدرة على 
تعديل سلوكيات األبناء 

السلبية من خالل ُمصافحتهم 
 .بإستمرار

  م٥  ٠٫٥٧٧ ٤٫٢٠  -  -  ٢  ١٦  ٧

٩  
 أوضح لألسرة أساليب

التعامل مع مواقف سوء 
 . التصرف من األبناء

٤  ٠٫٥٢٢ ٤٫٢٤  -  -  ١  ١٧  ٧  

١٠

أكسب األسرة القدرة على 
التعامل مع األبناء عندما 

ُيظهرون ِعصيانهم فى بعض 
 . المواقف

٥  ٠٫٥٧٧ ٤٫٢٠  -  -  ٢  ١٦  ٧  

١١
أوضح لألسرة ضرورة تفهم 

سلوكيات األبناء السلبية 
 . وكيفية التعامل معها

١  ٠٫٥٠٦ ٤٫٥٦  -  -  -  ١١  ١٤  

  مرتفع  ٠٫٣٤٠  ٤٫٢١  الُمتغير ككل

   :يوضح الجدول السابق أن
مستوى دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات 

 المراهقين مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ألبنائهماألسر لتعديل سلوك العصيان 
رتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول ، ومؤشرات ذلك وفقاً لت)٤,٢١( ككل

 بمتوسط وزنى )أوضح لألسرة ضرورة تفهم سلوكيات األبناء السلبية وكيفية التعامل معها(
أوضح لألسرة أن األبناء عندما يميلون إلى فعل (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٥٦(

وذلك وفقاً  )٤,٠٠( وزنى بمتوسط) العصيان يحاولون إثبات شخصياتهم المستقلة
كسبنى األخصائى االجتماعى أساليب يجاء بالترتيب األول بينما  ، إلستجابات االخصائى

، وفى الترتيب األخير )٤,١٨(التعامل مع مواقف سوء التصرف من أبنائى بمتوسط وزنى 
وسط رقابة أبنائى فى تصرفاتهم بمت يكسبنى األخصائى االجتماعى القدرة على جاء مؤشر

مما يدل على إلتزام االخصائى جماعات األسر، وذلك وفقاً إلستجابات  )٣,٧٦(وزنى 
مهارتى اإلقناع وتقديم النصح وتقديم المشورة المهنية كإحدى مهارات االجتماعى بإستخدام 

   . المراهقينألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك العصيان مع  اإلرشاد
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التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام يوضح الصعوبات ) ٧(دول رقم ج
مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع  مهارات اإلرشاد

   )٢٥=ن(  إلى االخصائى االجتماعى
  االستجابات

موافق 
 جدًا

موافق  موافق
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  

ضعف مهارات 
االخصائى فى فض 

الُمنازعات بين أطراف 
 .األسرة

٤  ١٫١٥ ٣٫٣٦  -  ٨  ٥  ٧  ٥  

٢  

قصور االخصائى فى 
إقناع األسر بأنهم 

يستخدمون أساليب 
العقاب الخاطئة أثناء 

  .إرشاد أبنائهم

٥  ٠٫٩٢٧ ٣٫١٢  -  ٨  ٧  ٩  ١  

٣  

ئى على تركيز االخصا
توضيح الجوانب 
النظرية أكثر من 

التدريبات العملية فى 
جلسات اإلرشاد 

  .األسرى

١  ٠٫٨٦٩ ٣٫٥٦  -  ٣  ٨  ١١  ٣  

٤  

قصور االخصائى فى 
إعطاء تجارب ُأسرية 

ناجحة كنموذج لإلقتداء 
به فى جلسات اإلرشاد 

 .األسرى

٢  ٠٫٩١٦ ٣٫٥٦  -  ١  ١  ٩  ١١  

٥  

ضعف مهارات 
االخصائى فى إرشاد 

حو إتباع أساليب األسر ن
التنشئة االجتماعية 

  .السوية مع أبنائهم

-  ٣  ٠٫٨٦٦ ٣٫٤٠  ١  ٣  ٦  ١٥  

  متوسط  ٠٫٧٤٣  ٣٫٤٠  تغير ككلالُم

  :يوضح الجدول السابق أن 
المستوى متوسط بالنسبة للصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى 

ات السلبية ألبنائهم المراهقين لتعديل السلوكي إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط )٣,٤٠( حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ككل 

تركيز االخصائى على توضيح الجوانب النظرية أكثر (الوزنى حيث جاء بالترتيب األول 
ليه مؤشر ، ثم ي)٣,٥٦(بمتوسط وزنى ) من التدريبات العملية فى جلسات اإلرشاد األسرى

قصور االخصائى االجتماعى فى إعطاء تجارب ُأسرية ناجحة كنموذج لإلقتداء به فى (
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، وفى )٣,٥٦( حيث جاء فى الترتيب الثانى بمتوسط وزنى) جلسات اإلرشاد األسرى
قصور االخصائى االجتماعى فى إقناع األسر بأنهم يستخدمون (الترتيب األخير جاء مؤشر 

وذلك وفقاً إلستجابات  )٣,١٢(بمتوسط وزنى )  أثناء إرشاد أبنائهمأساليب العقاب الخاطئة
ضعف مهارات االخصائى االجتماعى فى فض "جاء بالترتيب األول بينما  ، االخصائى

، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر %)٣,٦٥( بمتوسط وزنى "المنازعات بين أطراف األسرة
سر نحو إتباع أساليب التنشئة ضعف مهارات االخصائى االجتماعى فى إرشاد األ"

وذلك وفقاً إلستجابات  %)٣,٣٦(بمتوسط وزنى " االجتماعية السوية مع أبنائهم المراهقين
مما يدل على قصور دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات جماعات األسر، 

  . اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين
يوضح الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام ) ٨(ل رقم جدو

مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 
  )٢٥=ن(  إلى جماعات األسر

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  قمواف

الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
قلة إلتزام بعض األسر 

بالمواعيد الُمحددة لجلسات 
 .اإلرشاد

١  ٠٫٧٥٩ ٣٫٩٢  -  -  ٨  ١١  ٦  

٢  

وجود صعوبة فى توصيل 
بعض اإلرشادات لألسر 
نتيجة إختالف ُمستواهم 

 .التعليمى

٤  ٠٫٧٢٣ ٣٫٧٦  -  ١  ٧  ١٤  ٣  

٣  

وء تفاهم من أحد إحداث س
أطراف األسرة مما ينتج 

عنه حدوث ُمشاحنات أثناء 
 .إنعقاد جلسة اإلرشاد

٢  ٠٫٩١٢ ٣٫٨٠  -  ١  ٧  ١٢  ٥  

٤  
  
  

حدوث ُمقاطعات عديدة من 
جانب بعض األسر أثناء 

حديث االخصائى 
االجتماعى معهم فى جلسة 

 .داإلرشا

٣  ٠٫٦٦٣ ٠٫٣٧  -  -  ٩  ١٣  ٣  

٥  
إحساس بعض األسر 

ء إنعقاد جلسة بالملل أثنا
 .اإلرشاد الجماعى 

٥  ٠٫٩١٦ ٠٫٣٤  ١  ٢  ٩  ١١  ٢  

  مرتفع  ٠٫٦٤٣  ٣٫٧٣  المتغير ككل
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  :يوضح الجدول السابق أن  
صعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات المستوى 

 حيث بلغ  مرتفعئهم المراهقيناإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنا
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث )٣,٧٣(المتوسط الوزنى للمتغير ككل 

بمتوسط ) قلة إلتزام بعض األسر بالمواعيد المحددة لجلسات اإلرشاد(جاء بالترتيب األول 
 أثناء إنعقاد إحساس بعض األسر بالملل(، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٩٢(وزنى 

بينما  ، وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى )٠,٣٤(بمتوسط وزنى ) جلسة اإلرشاد الجماعى
 "قلة إلتزام بعض األسر بالمواعيد المحددة لجلسات اإلرشاد الجماعي"جاء بالترتيب األول 

إحداث سوء تفاهم من أحد "، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٢٧(بمتوسط وزنى 
 بمتوسط "ألسرة مما ينتج عنه حدوث مشاحنات أثناء إنعقاد جلسة اإلرشاد الجماعىأطراف ا
مما يدل على قلة تعاون جماعات جماعات األسر، وذلك وفقاً إلستجابات  )٢,٩١(وزنى 

   .األسر مع االخصائى االجتماعى لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين
التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام يوضح الصعوبات ) ٩(جدول رقم   

مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 
  ) ٢٥=ن( إلى المؤسسة

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 موافق

ير غ
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
وسائل العرض والتقديم غير 

ُمناسبة من أجل توصيل 
 .اإلرشادات الالزمة لألسرة

١  ٠٫٩٩٦ ٣٫٩٢  -  ٢  ٧  ٧  ٩  

٢  
مكان إنعقاد جلسات اإلرشاد 

األسرى غير ُمناسبة من حيث 
 .التهوية واإلضاءة

٥  ٠٫٨٥٢ ٣٫٦٨  -  ٢  ٨  ١١  ٤  

٣  
ة الُمدة الزمنية غير كافي

لجلسات اإلرشاد األسرى 
  .لتوصيل كافة المعلومات

٢  ٠٫٨٣٠ ٣٫٧٦  -  ٢  ٦  ١٣  ٤  

٤  
صعوبة بعض اإلجراءات 
لتواصل بعض األسر مع 

مكاتب التوجيه واإلستشارات 
 .األسرية

٣  ٠٫٦٧٨ ٣٫٧٢  -  ١  ٧  ١٥  ٢  

٥  
يتم العمل بداخل مكاتب 
التوجيه واإلستشارات 
 .األسرية بشكل روتينى

٤  ٠٫٦٩٠ ٣٫٦٨  -  -  ١١  ١١  ٣  

  مرتفع  ٠٫٦٧٣  ٣٫٧٥  تغير ككلالُم
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  :يوضح الجدول السابق أن 
صعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات المستوى 

 حيث بلغ  المراهقين مرتفعاإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم
حيث ات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى ومؤشر ،)٣,٧٥(المتوسط الوزنى للمتغير ككل 

وسائل العرض والتقديم غير مناسبة من أجل توصيل اإلرشادات (جاء بالترتيب األول 
مكان إنعقاد (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٩٢(بمتوسط وزنى ) الالزمة لألسرة

 )٣,٦٨( وزنى بمتوسط) جلسات اإلرشاد األسرى غير مناسبة من حيث التهوية واإلضاءة
وسائل العرض والتقديم غير "جاء بالترتيب األول بينما   ،وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى

، وفى الترتيب )٣,٥٦( بمتوسط وزنى "مناسبة من أجل توصيل اإلرشادات الالزمة لألسرة
 "بشكل روتينىيتم العمل بداخل مكاتب التوجيه واإلستشارات األسرية "األخير جاء مؤشر 

مما يدل على فقدان وعى جماعات األسر، وذلك وفقاً إلستجابات  )٣,٢٠(متوسط وزنى ب
المؤسسة ألهمية دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات 

   . المراهقيناألسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم
اعى فى إستخدام مهارات يوضح المقترحات تفعيل دور االخصائى االجتم) ١٠(جدول رقم 

  )٢٥=ن(  اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين
  االستجابات

موافق 
 جدًا

موافق  موافق
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
على أن لها دورًا حث األسرة 

فعاًال فى بناء الشخصية 
 .السوية ألبنائها الُمراهقين

٤  ٠٫٥٨٣ ٤٫٥٦  -  -  ١  ٩  ١٥  

حث األسرة على غرس القيم   ٢
  ١٤  ٠٫٧٥٧ ٤٫٣٦  -  -  ٤  ٨  ١٣  .الدينية فى نفوس الُمراهقين

٣  

عقد الندوات وإلقاء 
المحاضرات بهدف زيادة 
الوعى األسرى بأساليب 

السوية التنشئة االجتماعية 
 .لألبناء الُمراهقين

٢  ٠٫٥٥٦ ٤٫٦٨  -  -  ١  ٦  ١٨  

٤  

عقد العديد من جلسات 
اإلرشاد األسرى التى تتسم 

بالتدعيم اإليجابى لتعديل 
السلوكيات السلبية لدى 

 .الُمراهقين

١  ٠٫٤٠٨ ٤٫٨٠  -  -  -  ٥  ٢٠  

٥  
اإلهتمام بجلسات اإلرشاد 

األسرى الُمشتركة بين األباء 
 .واألبناء

١١  ١٫٠٤ ٤٫٤٠  ١  ١  ١  ٦  ١٦  

  ٣  ٠٫٥٠٦ ٤٫٥٦  -  -  -  ١١  ١٤إلقاء الضوء على أهمية دور   ٦
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  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

االخصائى االجتماعى 
بجلسات اإلرشاد األسرى من 
خالل وسائل اإلعالم الهادف 

 .البناء

٧  
اإلهتمام بمهارات اإلرشاد 

الُمستحدثة التى تساعد على 
تنمية الوعى المعرفى 

 .والوجدانى والسلوكى لألسر

٧  ٠٫٥٠٦ ٤٫٤٤  -  -  -  ١٤  ١١  

٨  
ُمصاحبة األسر لألبناء هو 

حجر األساس لبناء السلوكيات 
 .اإليجابية لديهم

١٣  ٠٫٥٦٨ ٤٫٣٦  -  -  ١  ١٤  ١٠  

٩  
توعية األسر بضرورة اللجوء 
لمكاتب التوجيه واإلستشارات 

األسرية لتفادى حدوث 
 .المشكالت قبل وقوعها

٥  ٠٫٥٠٩ ٤٫٥٢  -  -  -  ١٢  ١٣  

١٠
ن إهتمام االخصائيي

االجتماعيين باإلعداد الجيد 
لجلسات اإلرشاد األسرى 

 .لتحقيق الهدف بفاعلية

  م٧  ٠٫٥٠٦ ٤٫٤٤  -  -  -  ١٤  ١١

١١

ُمساعدة األسر على أداء 
وظائفها وذلك من خالل 

ممارسة اإلرشاد الجماعى 
لتعديل سلوكيات األبناء 

 .الُمراهقين

١٢  ٠٫٤٨٩ ٤٫٣٦  -  -  -  ١٦  ٩  

١٢
ونوا حث الوالدين على أال يك
ُمتسلطين أثناء إصدار 

 .التعليمات لألبناء الُمراهقين
١٥  ٠٫٥٥٦ ٤٫٣٢  -  -  ١  ١٥  ٩  

١٣
حث األسر على اإلبتعاد عن 
أساليب الحماية الزائدة التى 

ُتساعد على مخالفة الُمراهقين 
 .لتعليماتهم

١٠  ٠٫٦٤٥ ٤٫٤٠  -  -  ٢  ١١  ١٢  

١٤
توعية األسر بكيفية التعامل 

اهقة مع خصائص مرحلة الُمر
 .التى يمر بها األبناء

٦  ٠٫٥٨٥ ٤٫٥٢  -  -  ١  ١٠  ١٤  

١٥
اإلهتمام بجلسات اإلرشاد 
األسرى التى ُتساعد على 
دراسة سلوكيات األبناء 

  .والعمل على تعديلها

٩  ٠٫٦٥٠ ٤٫٤٤  -  -  ٢  ١٠  ١٣  

  مرتفع  ٠٫٣١٨  ٤٫٤٧  تغير ككلالُم

  :يوضح الجدول السابق أن                         
المقترحات لتفعيل دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات مستوى     

، )٤,٤٧(اإلرشاد مع جماعات األسر مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ككل 
عقد العديد من (ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول 
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بى لتعديل السلوكيات السلبية لدى جلسات اإلرشاد األسرى التى تتسم بالتدعيم اإليجا
حث الوالدين على أال (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٨٠(بمتوسط وزنى ) المراهقين

وذلك  )٤,٣٢(بمتوسط وزنى ) يكونوا متسلطين أثناء إصدار التعليمات لألبناء المراهقين
على أن لها دوراً فعاالً حث األسرة "جاء بالترتيب األولبينما ، وفقاً إلستجابات االخصائى

، وفى الترتيب األخير )٤,٣٨(بمتوسط وزنى "فى بناء الشخصية السوية ألبنائها المراهقين
دراسة سلوكيات األبناء  اإلهتمام بجلسات اإلرشاد األسرى التى تُساعد على"جاء مؤشر

مما ، جماعات األسروذلك وفقاً إلستجابات  )٤,٠٣( بمتوسط وزنى "والعمل على تعديلها
يدل على ضرورة تفعيل دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع 

   جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم
  :عرض االستجابات المرتبطة باألسر عينة الدراسة) ب(

  )٨٥=ن( يوضح وصف األسر مجتمع الدراسة) ١١(جدول رقم 
  %  ك  النوع م
 50.6 43  ذكر ١
 ٤٩٫٤ ٤٢  نثيا ٢
 % ك  سن االبناء م
 ٢٠٫٠ ١٧  عام١٦ أقل من - عام ١٤ ١
 ٣٠٫٦ ٢٦  عام١٨ أقل من - عام ١٦ ٢
 ٤٩٫٤ ٤٢  عام فأكثر١٨  ٣

  :يوضح الجدول السابق أن                    
، بينما جاء فى الترتيب %)50.6( جاءت نسبة األسر من الذكور فى الترتيب األول - 

، وهذا يدل على إن األسر األكثر تردداً لمؤسسات %)٤٩,٤(سر من اإلناث الثانى نسبة األ
  .التوجيه واإلستشارات األسرية بمحافظة القاهرة من الذكور

فى الترتيب األول )  عام فأكثر١٨(  جاءت األسر الذين لديهم أبناء تتراوح أعمارهم - 
 أقل من - عام ١٤(أعمارهم ، ثم جاءت األسر الذين لديهم أبناء تتراوح %)٤٩,٤(بنسبة 

  %). ٢٠,٠( بنسبة الثالثفى الترتيب )  عام ١٦
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يوضح دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع ) ١٢(جدول رقم 
  )٨٥=ن(   المراهقينألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك التمرد 

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  رتيبالت  المعياري

ُيرشدنى األخصائى إلى أن التدليل   ١
  ١  ١٫٠٥ ٤٫٠٥  ٦  -  ٨  ٤٠  ٣١ .الزائد يؤدى إلى تمرد أبنائى

٢  
ُيكسبنى األخصائى االجتماعى 

أساليب التعامل السوية مع أبنائى فى 
 .ن تعليماتى لهممواقف اإلمتناع ع

٦  ٠٫٨٦٤ ٣٫٧٧  ٥  -  ١٣  ٥٨  ٩  

٣  
ُيرشدنى األخصائى االجتماعى 

ألهمية إعطاء الوقت الكافى لتعديل 
 .سلوك التمرد مع أبنائى

١١  ١٫٠٤ ٣٫٦٢  ٨  -  ٢٠  ٤٥  ١٢  

ُيوجهنى األخصائى لعدم إنتقاد   ٤
  ١٠  ٠٫٩٨٧ ٣٫٦٢  ٦  ٢  ٢١  ٤٥  ١١  .أبنائى أمام األخرين

٥  

جتماعى يوضح لى األخصائى اال
أن المواجهة الحادة بينى وبين 

أبنائى تؤدى إلى إنعدام الثقة 
 .واإلحترام فيما بيننا

١٢  ٠٫٩٩١ ٣٫٥٨ ٦  ١  ٢٧  ٣٩  ١٢  

ُيكسبنى األخصائى االجتماعى   ٦
  ٩  ١٫٠٢ ٣٫٧٠  ٥  ٤  ١٨  ٤٢  ١٦ مهارات إدارة الحوار الفعال 

٧  
ُيوجهنى االخصائى االجتماعى إلى 

صدقاء ضرورة متابعة أبنائى باأل
 .الُمقربين لهم

٨  ٠٫٨٩٧ ٣٫٧٠  ٢  ٦  ٢٠  ٤٤  ١٣  

٨  
ُيكسبنى األخصائى االجتماعى 

رة على مراجعة تصرفاتى مع القد
 .أبنائى

٥  ٠٫٨٨٣ ٣٫٨٠  ٢  ٤  ١٩  ٤٤  ١٦  

ُيوجهنى االخصائى االجتماعى أن   ٩
  ٢  ٠٫٨٩١ ٣٫٨٨  ٢  ٤  ١٥  ٤٥  ١٩ .الأكون ُمتسلطًا مع أبنائى

١٠
 ُيكسبنى األخصائى االجتماعى

القدرة على التصرف مع أبنائى فى 
  .مواقف إنفعاالتهم

٧  ١٫٠٠٠ ٣٫٧٦  ٥  ٣  ١٦  ٤٤  ١٧  

١١
ُيكسبنى األخصائى االجتماعى 

القدرة على استخدام أساليب التنشئة 
 .االجتماعية السوية مع أبنائى

٣  ٠٫٩٦١ ٣٫٨٣  ٢  ٥  ٢٠  ٣٦  ٢٢  

١٢

ُيكسبنى األخصائى االجتماعى 
ر بقدر القدرة على التقليل من األوام

اإلمكان وإستبدالها بالمشورة مع 
  .أبنائى

٤  ١٫٠٢ ٣٫٨٢  ٣  ٤  ٢٣  ٣٠  ٢٥  

  مرتفع  ٠٫٦٩٨  ٣٫٧٦  الُمتغير ككل

  :يوضح الجدول السابق أن 
 مستوى دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات 

 المراهقين مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير مألبنائهاألسر لتعديل سلوك التمرد 
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول )٣,٧٦(ككل 
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، )٤,٠٥(بمتوسط وزنى ) يرشدنى األخصائى إلى أن التدليل الزائد يؤدى إلى تمرد أبنائى(
جتماعى أن المواجهة الحادة بينى يوضح لى األخصائى اال(وفى الترتيب األخير جاء مؤشر 

 وذلك وفقاً )٣,٥٨(بمتوسط وزنى ) وبين أبنائى تؤدى إلى إنعدام الثقة واإلحترام فيما بيننا
أكسب األسرة القدرة على التقليل من األوامر (جاء بالترتيب األول بينما  ،إلستجابات األسر

بمتوسط وزنى ) مل المسئوليةبقدر اإلمكان وإستبدالها بالمشورة مع األبناء من أجل تح
أكسب األسرة األساليب السوية لتقديم النصح ( ، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٢٨(

مما يدل على  وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى، )٣,٩٢(بمتوسط وزنى ) واإلرشاد لألبناء
 وتقديم المشورة مهارتى بناء الثقة فى العالقة المهنيةإلتزام االخصائى االجتماعى بإستخدام 

وهذا ،  المراهقينألبنائهم التمردجماعات األسر لتعديل سلوك مع  كإحدى مهارات اإلرشاد
حيث توصلت إلى أن أسباب وعوامل ) ٢٠٠٨( وأخرون موسى،  يتفق مع نتائج دراسة

األبناء ناجمة عن سلوكيات األسرة ذاتها وتدنى المستوى التعليمى واالجتماعى  إنحراف
   .دى والتفكك األسرىواإلقتصا

يوضح دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع ) ١٣(جدول رقم 
 )٨٥=ن (   المراهقينألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك العناد 

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 وافقم

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
ُيكسبنى األخصائى القدرة على 

التعامل مع أبنائى عند إصرارهم 
 .على الرأى الخاطئ بدون ُمبرر

٣  ٠٫٨٧٩ ٤٫١٥  ٢  -  ١٥  ٣٤  ٣٤  

٢  
ُيرشدنى األخصائى االجتماعى أن 

التفرقة فى معاملة أبنائى تجعلهم 
 .أكثر ِعنادًا

٦  ٠٫٧٠٦ ٣٫٩٧  -  -  ٢٢  ٤٣  ٢٠  

٣  
ُيرشدنى األخصائى االجتماعى إلى 
ضرورة إعطاء أبنائى الحرية فى 

 .إبداء أرائهم
  م٩  ٠٫٧٧٤ ٣٫٨٢  ٢  ١  ١٩  ٥١  ١٢

٤  
ُيوجهنى األخصائى إلى ضرورة 

خطائهم بأاإلمتناع عن تذكير أبنائى 
 .بإستمرار

١٢  ٠٫٩١٧ ٣٫٧٢  ٣  ٣  ٢٣  ٤١  ١٥  

٥  
ُيكسبنى األخصائى القدرة على 

عدم إلقاء اللوم على توعية أبنائى ب
 .األخرين بالرغم من كثرة أخطائهم

١٣  ٠٫٨٥٨ ٣٫٦٢  ٣  ٢  ٢٩  ٤١  ١٠  

٦  
ُيكسبنى األخصائى أساليب التعامل 
مع أبنائى عندما يتعمدون ُمضايقتى 

  .بسلوكياتهم الخاطئة
٩  ٠٫٩٤٠ ٣٫٨٢  ٢  ٦  ١٦  ٤٢  ١٩  

ُيرشدنى األخصائى إلى تصحيح   ٧
  ٤  ٠٫٧١٥ ٤٫٠١  -  -  ٢١  ٤٢  ٢٢ .ألبنائىاألفكار المغلوطة 

٨  
ُيوجهنى األخصائى أن تقييد حرية 

   .أبنائى يجعلهم أكثر ِعنادًا
 

١١  ٠٫٩١٠ ٣٫٨٠  -  ٨  ٢١  ٣٦  ٢٠  
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  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 وافقم

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

٩  
ُيوجهنى األخصائى أن ُأساعد إبنى 

على تعزيز ثقته بنفسه من خالل 
 .إعطائه بعض المسئوليات

٨  ٠٫٧٩٤ ٣٫٨٤  -  ١  ٣١  ٣٣  ٢٠  

١٠

ُيكسبنى األخصائى القدرة على 
تصرف مع أبنائى عندما أجد أنهم ال

ن على التمييز بين غير قادري
 .الصواب والخطأ

٧  ٠٫٨٤٥ ٣٫٨٩  ١  ١  ٢٦  ٣٥  ٢٢  

١١
ُيرشدنى األخصائى إلى أن قلة 

إهتمامى بشكاوى أبنائى يجعلهم 
 .أكثر ِعنادًا

٥  ٠٫٩٠٦ ٣٫٩٨  ٢  ١  ٢٠  ٣٥  ٢٧  

١٢
ُيكسبنى األخصائى القدرة على 

كزين حول ُمتمرالالتعامل مع أبنائى 
  .ذاتهم

١  ٠٫٨٦٨ ٤٫٣٥  ٢  -  ١٠  ٢٧  ٤٦  

ُيكسبنى األخصائى مهارات حل ١٣
  ٢  ٠٫٦٤٧ ٤٫٢٨  -  -  ٩  ٤٣  ٣٣ المشكلة مع أبنائى 

  مرتفع  ٠٫٤٧١  ٣٫٩٤  الُمتغير ككل

  :يوضح الجدول السابق أن                         
جماعات مستوى دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع 

 المراهقين مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ككل ألبنائهماألسر لتعديل سلوك العناد 
يكسبنى (، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول )٣,٩٤(

بمتوسط ) تمركزين حول ذاتهم الماألخصائى االجتماعى القدرة على التعامل مع أبنائى
يكسبنى األخصائى االجتماعى القدرة على (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٣٥(ى وزن

بمتوسط وزنى ) توعية أبنائى بعدم إلقاء اللوم على األخرين بالرغم من كثرة أخطائهم
أكسب األسرة القدرة على (جاء بالترتيب األول بينما ،  وذلك وفقاً إلستجابات األسر)٣,٦٢(

، وفى الترتيب األخير جاء )٤,٤٨(بمتوسط وزنى ) رية فى إبداء األراءإعطاء األبناء الح
أكسب األسرة القدرة على توعية األبناء بعدم إلقاء اللوم على األخرين بالرغم من (مؤشر 

مما يدل على  وذلك وفقاً إلستجابات األخصائى، )٤,٠٠(بمتوسط وزنى ) كثرة أخطائهم
 اإلقناع وتقديم النصح كأحد مهارات اإلرشادمهارة  إلتزام االخصائى االجتماعى بإستخدام
وهذا يتفق مع دراسة ،  المراهقينألبنائهم العنادمع جماعات األسر لتعديل سلوك 

 بضرورة حل التصرفات السلبية لدى المراهقين من خالل أوصت حيث )٢٠٠٦(ليرى
تدريب على تحمل إشراكهم فى إتخاذ القرارات التى تهم األسرة بوصف ذلك نوعاً من ال

  .  المسئولية
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يوضح دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع ) ١٤(جدول رقم 
  )٨٥=ن( المراهقين ألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك العصيان 

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

 الى حد
 ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
ُيكسبنى األخصائى القدرة 

عند على التعامل مع أبنائى 
 أوامرى ُمخالفة 

٢  ٠٫٦٤٧ ٤٫٠٩  -  -  ١٤  ٤٩  ٢٢  

٢  
ُيكسبنى األخصائى 

االجتماعى أساليب التعامل 
  .السوية مع أبنائى

٨  ٠٫٧٣٦ ٣٫٨٧  ١  -  ٢٣  ٤٦  ١٥  

٣  

ُيكسبنى األخصائى 
الجتماعى القدرة على ا

استخدام أساليب السلطة 
 .أبنائىالبناءة لمنع ِعصيان 

٥  ٠٫٥٧٧ ٤٫٠٠  -  -  ١٤  ٥٧  ١٤  

٤  
ُيوجهنى األخصائى أن تقييد 

حرية أبنائى وعدم منحهم 
 . معىِعصيانهمجعنه أوقاتًا ينتج

٧  ٠٫٧٥٦ ٣٫٨٩  ١  -  ٢٣  ٤٤  ١٧  

٥  
ُيكسبنى األخصائى القدرة 

على تعديل أسلوبى الخاطئ 
  .أثناء ِعقاب أبنائى

١٠  ٠٫٧٣٢ ٣٫٨٤  -  ٢  ٢٤  ٤٤  ١٥  

٦  

يوضح لى األخصائى أن 
أبنائى عندما يميلون إلى ِفعل 

الِعصيان ُيحاولون إثبات 
 .شخصياتهم الُمستقلة

٩  ٠٫٨٣٣ ٣٫٨٥  -  ٥  ٢١  ٤٠  ١٩  

٧  
ُيكسبنى األخصائى 

االجتماعى القدرة على رقابة 
  .أبنائى فى تصرفاتهم

١١  ٠٫٨٢٥ ٣٫٧٦  -  ٥  ٢٦  ٣٨  ١٦  

٨  

ُيكسبنى األخصائى 
االجتماعى القدرة على تعديل 

سلوكيات أبنائى السلبية من 
 .خالل ُمصافحتهم بإستمرار

٣  ٠٫٨٣٠ ٤٫٠٢  -  ٣  ١٩  ٣٦  ٢٧  

٩  
ُيكسبنى األخصائى أساليب 

التعامل مع مواقف سوء 
  .التصرف من أبنائى

١  ٠٫٨٣٨ ٤٫١٨  -  ٢  ١٧  ٢٩  ٣٧  

١٠  
ُيكسبنى االخصائى القدرة 

 عندى التعامل مع أبنائى عل
 .ِعصيانهم

٤  ٠٫٧٤٧ ٤٫٠١  -  ٢  ١٧  ٤٤  ٢٢  

١١  
ُيرشدنى االخصائى إلى تفهم 

سلوكيات أبنائى السلبية 
  .وكيفية التعامل معها

٦  ٠٫٩٠٧ ٣٫٩٠  ٢  ٢  ٢١  ٣٧  ٢٣  

  مرتفع  ٠٫٥٠٧  ٣٫٩٥  الُمتغير ككل

  :يوضح الجدول السابق أن                 
االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات مستوى دور االخصائى 

 المراهقين مرتفع حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير ألبنائهماألسر لتعديل سلوك العصيان 
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول )٣,٩٥(ككل 
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 بمتوسط وزنى ) من أبنائىرفيكسبنى األخصائى أساليب التعامل مع مواقف سوء التص(
رقابة  يكسبنى األخصائى االجتماعى القدرة على(، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,١٨(

جاء بينما ،  وذلك وفقاً إلستجابات األسر)٣,٧٦( بمتوسط وزنى )أبنائى فى تصرفاتهم
 )تعامل معهاأوضح لألسرة ضرورة تفهم سلوكيات األبناء السلبية وكيفية ال(بالترتيب األول 
أوضح لألسرة أن األبناء عندما (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٥٦(بمتوسط وزنى 

 )٤,٠٠(بمتوسط وزنى ) يميلون إلى فعل العصيان يحاولون إثبات شخصياتهم المستقلة
مما يدل على إلتزام االخصائى االجتماعى بإستخدام وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى، 

 مع جماعات  مهارات اإلرشادىحدديم المشورة المهنية واإلقناع وتقديم النصح كإمهارتى تق
( دراسة عطىنتائج وهذا يتفق مع ،  المراهقينألبنائهم العصياناألسر لتعديل سلوك 

 إلى أن هناك تأثير عكسى بين القيم الخلقية وعقوق الوالدين فكلما توصلت حيث )٢٠٠٤
ى نفوس األبناء كلما كان هناك طاعة للوالدين وبر ورحمة زادت القيم الخلقية وترسخت ف

  . وإحسان لهما
يوضح الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام ) ١٥(جدول رقم 

مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 
  )٨٥=ن( إلى االخصائى االجتماعى 

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى حد 
 ما

غير 
 موافق

غير موافق 
  لعبارةا  م تمامًا

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
ضعف مهارات االخصائى 

فى فض الُمنازعات بين 
 .أطراف األسرة

١  ١٫١١ ٣٫٦٥  -  ٢٠  ١٢  ٣٠  ٢٣  

٢  

قصور االخصائى فى إقناع 
 بأنهم يستخدمون األسر

أساليب العقاب الخاطئة 
  .أثناء إرشاد أبنائهم

٢  ١٫٠٦ ٣٫٥٢  -  ١٨  ٢٣  ٢٥  ١٩  

٣  

تركيز االخصائى على 
توضيح الجوانب النظرية 

أكثر من التدريبات العملية 
   .فى جلسات اإلرشاد

٤  ١٫٠٢ ٣٫٤١  ١  ١٨  ٢٤  ٢٩  ١٣  

٤  

قصور االخصائى فى 
 إعطاء تجارب ُأسرية

قتداء به  كنموذج لإلناجحة
  .فى جلسات اإلرشاد

٣  ١٫٠٦ ٣٫٤٤  -  ٢٢  ١٨  ٣٠  ١٥  

٥  

ضعف مهارات االخصائى 
فى إرشاد األسر نحو إتباع 
أساليب التنشئة السوية مع 

 .أبنائهم

٥  ١٫١٢ ٣٫٣٦  -  ٢٦  ١٩  ٢٣  ١٧  

  مرتفع  ٠٫٩٧١  ٣٫٤٨  الُمتغير ككل
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  :يوضح الجدول السابق أن  
ى االجتماعى فى إستخدام مهارات مستوى الصعوبات التى تواجه دور االخصائ

اإلرشاد مع جماعات األسر وترجع إلى االخصائى االجتماعى مرتفع حيث بلغ المتوسط 
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء )٣,٤٨(الوزنى للمتغير ككل 

ضعف مهارات االخصائى االجتماعى فى فض المنازعات بين أطراف (بالترتيب األول 
ضعف مهارات (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر %)٣,٦٥(بمتوسط وزنى ) سرةاأل

االخصائى االجتماعى فى إرشاد األسر نحو إتباع أساليب التنشئة االجتماعية السوية مع 
جاء بينما  ، وذلك وفقاً إلستجابات األسر%)٣,٣٦(بمتوسط وزنى ) أبنائهم المراهقين
االجتماعى على توضيح الجوانب النظرية أكثر من تركيز االخصائى (بالترتيب األول 

وفى الترتيب  )٣,٥٦(بمتوسط وزنى ) التدريبات العملية فى جلسات اإلرشاد األسرى
قصور االخصائى االجتماعى فى إقناع األسر بأنهم يستخدمون أساليب (األخير جاء مؤشر 

وفقاً إلستجابات  وذلك )٣,١٢(بمتوسط وزنى ) العقاب الخاطئة أثناء إرشاد أبنائهم
  مما يستلزم ضرورة حصول االخصائى االجتماعى على دورات تدريبيةاالخصائى،
  . فى مجال اإلرشاد األسرىمتخصصة

يوضح الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام ) ١٦(جدول رقم 
لمراهقين وترجع مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم ا

  )٨٥=ن(  إلى جماعات األسر
  االستجابات

موافق 
 جدًا

موافق  موافق
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
قلة إلتزام بعض األسر بالمواعيد 

الُمحددة لجلسات اإلرشاد 
 .الجماعي

١  ١٫٠٦ ٣٫٢٧  ٣  ٢٠  ٢٣  ٢٩  ١٠  

٢  
وجود صعوبة فى توصيل بعض 
اإلرشادات لألسر نتيجة إختالف 

 .ُمستواهم التعليمى
٢  ١٫٠٠ ٣٫١٥  ٤  ١٩  ٢٨  ٢٨  ٦  

٣  

إحداث سوء تفاهم من أحد أطراف 
األسرة مما ينتج عنه حدوث 
ُمشاحنات أثناء إنعقاد جلسة 

 .اإلرشاد الجماعى 

٥  ٠٫٨٨٩ ٢٫٩١  ٤  ٢٣  ٣٦  ٢٠  ٢  

٤  

ث ُمقاطعات عديدة من جانب حدو
بعض األسر أثناء حديث 

االخصائى االجتماعى معهم فى 
 .جلسة اإلرشاد

٣  ٠٫٩١٩ ٣٫٠١  ٢  ٢٣  ٣٨  ١٦  ٦  

إحساس بعض األسر بالملل أثناء   ٥
  ٤  ٠٫٩٥١ ٣٫٠١  ١  ٢٣  ٣٥  ١٨  ٨  .إنعقاد جلسة اإلرشاد

  متوسط  ٠٫٦٨٤  ٣٫٠٩  الُمتغير ككل
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  :يوضح الجدول السابق أن 
الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات  مستوى 

اإلرشاد مع جماعات األسر وترجع إلى جماعات األسر متوسط حيث بلغ المتوسط الوزنى 
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب )٣,٠٩(للمتغير ككل 

بمتوسط وزنى ) حددة لجلسات اإلرشاد الجماعيقلة إلتزام بعض األسر بالمواعيد الم(األول 
إحداث سوء تفاهم من أحد أطراف األسرة مما ( ، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٢٧(

 )٢,٩١(بمتوسط وزنى ) ينتج عنه حدوث مشاحنات أثناء إنعقاد جلسة اإلرشاد الجماعى
زام بعض األسر بالمواعيد قلة إلت(حيث جاء بالترتيب األول ، وذلك وفقاً إلستجابات األسر

، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٩٢(بمتوسط وزنى ) المحددة لجلسات اإلرشاد
 )٠,٣٤(بمتوسط وزنى ) إحساس بعض األسر بالملل أثناء إنعقاد جلسة اإلرشاد الجماعى(

مما يستلزم ضرورة وعى جماعات األسر بأهمية جلسات وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى، 
 الدراسة  حيث أوضحت،Brooks hear ) (2016رشاد الجماعى، وهذا يتفق مع دراسةاإل

أبعاد السلوك األخالقى والعوامل التى تساعد على إدماج األسرة فى العملية العالجية، حيث 
 بما يتوافق مع العمليعد اإلرشاد األسرى حلقة الوصل بين األسرة واألبناء لتنظيم بيئة 

   .قدرات األبناء
يوضح الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام ) ١٧(دول رقم ج 

مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 
  )٨٥=ن(  إلى المؤسسة

  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
وسائل العرض والتقديم غير 

ُمناسبة من أجل توصيل 
 .اإلرشادات الالزمة لألسرة

١  ٠٫٧٩٣ ٣٫٥٦  -  ٣  ٤٤  ٢٥  ١٣  

٢  
مكان إنعقاد جلسات اإلرشاد 

األسرى غير ُمناسبة من حيث 
 .التهوية واإلضاءة

٢  ٠٫٩٢٠ ٣٫٤٥  -  ١٤  ٢٩  ٣١  ١١  

٣  
الُمدة الزمنية غير كافية 

لجلسات اإلرشاد لتوصيل كافة 
 .المعلومات المطلوبة

٣  ٠٫٧٩١ ٣٫٤١  -  ١٠  ٣٦  ٣٣  ٦  

٤  
صعوبة بعض اإلجراءات 
لتواصل بعض األسر مع 

 .مكاتب اإلستشارات األسرية
٤  ٠٫٧٨٩ ٣٫٣١  -  ١٣  ٣٦  ٣٢  ٤  

٥  
يتم العمل بداخل مكاتب 

اإلستشارات األسرية بشكل 
 .نىروتي

٥  ٠٫٨٤٢ ٣٫٢٠  -  ١٨  ٣٧  ٢٥  ٥  

  متوسط  ٠٫٦٣٢  ٣٫٣٩  الُمتغير ككل

  :يوضح الجدول السابق أن 
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مستوى الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات 
اإلرشاد مع جماعات األسر متوسط وترجع إلى المؤسسة حيث بلغ المتوسط الوزنى للمتغير 

 وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث جاء بالترتيب األول ، ومؤشرات ذلك)٣,٣٩(ككل 
بمتوسط ) وسائل العرض والتقديم غير مناسبة من أجل توصيل اإلرشادات الالزمة لألسرة(

يتم العمل بداخل مكاتب التوجيه ( ، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٥٦(وزنى 
،  وذلك وفقاً إلستجابات األسر)٣,٢٠(بمتوسط وزنى ) واإلستشارات األسرية بشكل روتينى

وسائل العرض والتقديم غير مناسبة من أجل توصيل اإلرشادات (جاء بالترتيب األول بينما 
مكان إنعقاد (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٣,٩٢(بمتوسط وزنى ) الالزمة لألسرة

 )٣,٦٨(ى بمتوسط وزن) جلسات اإلرشاد األسرى غير مناسبة من حيث التهوية واإلضاءة
 برامج وخطط العملالمما يستلزم ضرورة تطوير ، وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى

  .  بالمؤسسة للتخفيف من حدة المشكالت األسريةالتنفيذية
يوضح المقترحات لتفعيل دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات ) ١٨(جدول رقم 

   )٨٥=ن(  لبية ألبنائهم المراهقيناإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات الس
  االستجابات

موافق 
 جدًا

موافق  موافق
الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

١  
حث األسرة على أن لها دورًا فعاًال 

فى بناء الشخصية السوية ألبنائها 
 .نالُمراهقي

١  ٠٫٨٨٧ ٤٫٣٨  -  ٤  ١١  ١٨  ٥٢  

حث األسرة على غرس القيم الدينية   ٢
  ٢  ٠٫٨٥٩ ٤٫٣٠  ١  ١  ١٣  ٢٦  ٤٤  .فى نفوس الُمراهقين

٣  

عقد الندوات وإلقاء المحاضرات 
بهدف زيادة الوعى األسرى 

بأساليب التنشئة االجتماعية السوية 
 .لألبناء الُمراهقين

٥  ٠٫٨٥٦ ٤٫٢٠  -  ٢  ١٨  ٢٦  ٣٩  

٤  
عديد من جلسات اإلرشاد التى عقد ال

تتسم بالتدعيم اإليجابى لتعديل 
 .راهقينللُمالسلوكيات السلبية 

١١  ١٫٠٢ ٤٫١١  ٢  ٤  ١٦  ٢٣  ٤٠  

اإلهتمام بجلسات اإلرشاد األسرى   ٥
  ٣  ١٫٠٨ ٤٫٢٧  ٣  ٣  ١٤  ١٣  ٥٢ .الُمشتركة بين األباء واألبناء

٦  

إلقاء الضوء على أهمية دور 
ت االخصائى االجتماعى بجلسا

اإلرشاد األسرى من خالل وسائل 
 .اإلعالم الهادف البناء

٤  ٠٫٩٨٣ ٤٫٢٣  ٢  ٢  ١٥  ٢١  ٤٥  

٧  

اإلهتمام بمهارات اإلرشاد 
الُمستحدثة التى تساعد على تنمية 

الوعى المعرفى والوجدانى 
  .والسلوكى لألسر

 

٦  ٠٫٩٤٤ ٤٫١٨  ٢  ١  ١٦  ٢٦  ٤٠  
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  االستجابات
موافق 

 جدًا
موافق  موافق

الى 
 حد ما

غير 
 موافق

غير 
موافق 
 تمامًا

  العبارة  م

  ك  ك  ك  ك  ك

المتوسط 
  الوزنى

االنحراف 
  الترتيب  المعياري

ُمصاحبة األسر ألبنائهم هو حجر   ٨
  ١٢  ٠٫٨٧٣ ٤٫١٠  ١  ٢  ١٦  ٣٤  ٣٢ .لديهم اإليجابية وكياتالسل لبناء األساس

٩  
توعية األسر بضرورة اللجوء 

لمكاتب اإلستشارات األسرية لتفادى 
 .حدوث المشكالت قبل وقوعها

١٠  ٠٫٨٦٤ ٤٫١١  ١  ٣  ١٢  ٣٨  ٣١  

١٠
إهتمام االخصائيين باإلعداد الجيد 
لجلسات اإلرشاد األسرى لتحقيق 

 .الهدف بفاعلية
١٣  ٠٫٨٣٩ ٤٫٠٩  -  ٣  ١٧  ٣٤  ٣١  

١١
ُمساعدة األسر على أداء وظائفها 
وذلك من خالل ممارسة اإلرشاد 

  .الجماعى
١٤  ٠٫٨٩٨ ٤٫٠٤  -  ٥  ١٧  ٣٢  ٣١  

١٢
حث الوالدين على أال يكونوا 

ُمتسلطين أثناء إصدار التعليمات 
 .ألبنائهم الُمراهقين

٧  ٠٫٨٣٣ ٤٫١٧  -  ٤  ١١  ٣٦  ٣٤  

١٣
ساليب حث األسر على اإلبتعاد عن أ

الحماية الزائدة التى ُتساعد على 
 .مخالفة الُمراهقين لتعليماتهم

٨  ٠٫٨٧٥ ٤٫١٧  -  ٤  ١٤  ٣٠  ٣٧  

١٤
توعية األسر بكيفية التعامل مع 

خصائص مرحلة الُمراهقة التى يمر 
 .بها األبناء

٩  ٠٫٩١٥ ٤٫١٧  -  ٤  ١٧  ٢٤  ٤٠  

١٥
اإلهتمام بجلسات اإلرشاد التى 

األبناء ُتساعد على دراسة سلوكيات 
  .والعمل على تعديلها

١٥  ٠٫٨٧٣ ٤٫٠٣  -  ٢  ١٧  ١٩  ٤٧  

  مرتفع  ٠٫٧٠٣  ٤٫١٩  الُمتغير ككل

  :يوضح الجدول السابق أن 
مستوى المقترحات لتفعيل دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات     

غ  مرتفع حيث بل المراهقينالبنائهملتعديل السلوكيات السلبية اإلرشاد مع جماعات األسر 
، ومؤشرات ذلك وفقاً لترتيب المتوسط الوزنى حيث )٤,١٩(المتوسط الوزنى للمتغير ككل 

حث األسرة على أن لها دوراً فعاالً فى بناء الشخصية السوية ألبنائها (جاء بالترتيب األول 
اإلهتمام بجلسات (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٣٨(بمتوسط وزنى ) المراهقين

بمتوسط ) دراسة سلوكيات األبناء والعمل على تعديلها سرى التى تُساعد علىاإلرشاد األ
مما يستلزم من األسرة غرس القيم الدينية فى ،  وذلك وفقاً إلستجابات األسر)٤,٠٣(وزنى 

عقد العديد من جلسات (جاء بالترتيب األول  نفوس األبناء لتعديل سلوكياتهم السلبية،
بمتوسط ) مراهقينللالتدعيم اإليجابى لتعديل السلوكيات السلبية اإلرشاد األسرى التى تتسم ب

حث الوالدين على أال يكونوا متسلطين (، وفى الترتيب األخير جاء مؤشر )٤,٨٠(وزنى 
 وذلك وفقاً إلستجابات )٤,٣٢(بمتوسط وزنى ) أثناء إصدار التعليمات لألبناء المراهقين

ور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات ، مما يدل على ضرورة تفعيل داالخصائى
   . المراهقيناإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم
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  النتائج العامة للدراسة: تاسعاً                   
  :وجماعات األسر بإستجابات االخصائيينعرض النتائج العامة للدراسة المرتبطة 

ما دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام  :ول والذى مؤداهبالنسبة للتساؤل األ) أ(
   المراهقين ؟ألبنائهممهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل سلوك التمرد 

أثبتت نتائج الدراسة أن دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد 
  -:ت مايلى المراهقين جاءألبنائهممع جماعات األسر لتعديل سلوك التمرد 

أكسب األسرة القدرة على التقليل من األوامر بقدر اإلمكان وإستبدالها بالمشورة مع "
، )٤,٢٨(حيث جاءت بالترتيب األول بمتوسط وزنى " األبناء من أجل تحمل المسئولية

حيث جاءت بالترتيب األخير "أكسب األسرة األساليب السوية لتقديم النصح واإلرشاد لألبناء"
 وذلك وفقاً إلستجابات االخصائى االجتماعى، بينما جاء بالترتيب )٤,٩٢(ط وزنى بمتوس
بمتوسط  يرشدنى األخصائى االجتماعى إلى أن التدليل الزائد يؤدى إلى تمرد أبنائىاألول 
يوضح لى األخصائى االجتماعى أن المواجهة الحادة ، وفى الترتيب األخير )٤,٠٥(وزنى 

 وذلك )٣,٥٨ (بمتوسط وزنى  إلى إنعدام الثقة واإلحترام فيما بيننا بينى وبين أبنائى تؤدى
  .وفقاً إلستجابات جماعات األسر

ما دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام : بالنسبة للتساؤل الثانى والذى مؤداه) ب(
   المراهقين ؟ألبنائهممهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل سلوك العناد 

 مع الدراسة أن دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشادأثبتت نتائج 
  -: المراهقين جاءت مايلىألبنائهمجماعات األسر لتعديل سلوك العناد 

حيث جاءت بالترتيب "أكسب األسرة القدرة على إعطاء األبناء الحرية فى إبداء األراء"
يد حرية األبناء وإجبارهم على إتباع أوضح لألسرة أن تقي"، )٤,٤٨(األول بمتوسط وزنى 
حيث جاءت بالترتيب األخير " عناداً فى تصرفاتهم معهم ومع األخرين أوامرهم يجعلهم أكثر

 جاء بالترتيب األولبينما   وذلك وفقاً إلستجابات االخصائيين،)٤,٠٨(بمتوسط وزنى 
ا أجد أنهم متمركزين يكسبنى األخصائى االجتماعى القدرة على التعامل مع أبنائى عندم"

، وفى الترتيب األخير جاء )٤,٣٥(بمتوسط وزنى " حول ذاتهم وغير مهتمين باألخرين
يكسبنى األخصائى القدرة على توعية أبنائى بعدم إلقاء اللوم على األخرين بالرغم "مؤشر

   . وذلك وفقاً إلستجابات جماعات األسر)٣,٦٢( بمتوسط وزنى "من كثرة أخطائهم
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ما دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام : بالنسبة للتساؤل الثالث والذى مؤداه) جـ(
   المراهقين ؟ألبنائهممهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل سلوك العصيان 

أثبتت نتائج الدراسة أن دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد 
  -: المراهقين جاءت مايلىألبنائهم جماعات األسر لتعديل سلوك العصيان مع

أوضح لألسرة ضرورة تفهم سلوكيات األبناء السلبية وكيفية التعامل معها لدعم "
حيث جاءت بالترتيب األول بمتوسط " النمو األخالقى لديهم أثناء تصرفاتهم مع األخرين

يحاولون إثبات أوضح لألسرة أن األبناء عندما يميلون إلى فعل العصيان "، )٤,٥٦(وزنى 
وذلك وفقاً  )٤,٠٠(حيث جاءت بالترتيب األخير بمتوسط وزنى " شخصياتهم المستقلة

كسبنى األخصائى االجتماعى أساليب يجاء بالترتيب األول إلستجابات االخصائيين، بينما 
، وفى الترتيب األخير )٤,١٨(التعامل مع مواقف سوء التصرف من أبنائى بمتوسط وزنى 

رقابة أبنائى فى تصرفاتهم بمتوسط  يكسبنى األخصائى االجتماعى القدرة على جاء مؤشر
  .جماعات األسروذلك وفقاً إلستجابات  )٣,٧٦(وزنى 

ماالصعوبات التى تواجه دور االخصائى : بالنسبة للتساؤل الرابع والذى مؤداه) د(
وكيات السلبية االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السل

  ألبنائهم المراهقين؟
أثبتت نتائج الدراسة أن الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام  

مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 
  -:إلى االخصائى االجتماعى جاءت مايلى

 على توضيح الجوانب النظرية أكثر من التدريبات تركيز االخصائى االجتماعى"
حيث جاءت بالترتيب األول بمتوسط وزنى " العملية فى جلسات اإلرشاد األسرى

قصور االخصائى االجتماعى فى إقناع األسر بأنهم يستخدمون أساليب العقاب "،)٣,٥٦(
 )٣,١٢(متوسط وزنى حيث جاءت بالترتيب األخير ب" الخاطئة أثناء إرشاد أبنائهم المراهقين
ضعف مهارات االخصائى "جاء بالترتيب األول  وذلك وفقاً إلستجابات االخصائيين،

، وفى %)٣,٦٥( بمتوسط وزنى "االجتماعى فى فض المنازعات بين أطراف األسرة
ضعف مهارات االخصائى االجتماعى فى إرشاد األسر نحو "الترتيب األخير جاء مؤشر 

 %)٣,٣٦(بمتوسط وزنى " االجتماعية السوية مع أبنائهم المراهقينإتباع أساليب التنشئة 
   .جماعات األسروذلك وفقاً إلستجابات 
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أثبتت نتائج الدراسة أن الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام 
مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 

  -:إلى جماعات األسر جاءت مايلى
حيث جاءت " قلة إلتزام بعض األسر بالمواعيد المحددة لجلسات اإلرشاد الجماعي"

إحساس بعض األسر بالملل أثناء إنعقاد جلسة "، )٣,٩٢(بالترتيب األول بمتوسط وزنى 
وذلك وفقاً  )٠,٣٤(حيث جاءت بالترتيب األخير بمتوسط وزنى " اإلرشاد الجماعى

قلة إلتزام بعض األسر بالمواعيد "جاء بالترتيب األول تجابات االخصائيين، بينما إلس
، وفى الترتيب األخير جاء )٣,٢٧( بمتوسط وزنى "المحددة لجلسات اإلرشاد الجماعي

إحداث سوء تفاهم من أحد أطراف األسرة مما ينتج عنه حدوث مشاحنات أثناء "مؤشر 
   .جماعات األسروذلك وفقاً إلستجابات )٢,٩١(بمتوسط وزنى "إنعقاد جلسة اإلرشاد الجماعى

أثبتت نتائج الدراسة أن الصعوبات التى تواجه دور االخصائى االجتماعى فى إستخدام 
مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين وترجع 

  -:إلى المؤسسة جاءت مايلى
" قديم غير مناسبة من أجل توصيل اإلرشادات الالزمة لألسرةوسائل العرض والت"

مكان إنعقاد جلسات اإلرشاد األسرى "، )٣,٩٢(حيث جاءت بالترتيب األول بمتوسط وزنى 
حيث جاءت بالترتيب األخير بمتوسط وزنى " غير مناسبة من حيث التهوية واإلضاءة

وسائل العرض "ء بالترتيب األول جاوذلك وفقاً إلستجابات االخصائيين، بينما  )٣,٦٨(
، )٣,٥٦( بمتوسط وزنى "والتقديم غير مناسبة من أجل توصيل اإلرشادات الالزمة لألسرة

يتم العمل بداخل مكاتب التوجيه واإلستشارات األسرية "وفى الترتيب األخير جاء مؤشر 
   .جماعات األسروذلك وفقاً إلستجابات  )٣,٢٠( بمتوسط وزنى "بشكل روتينى

ماالمقترحات لتفعيل دور االخصائى : بالنسبة للتساؤل الخامس والذى مؤداه) هـ(
االجتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية 

  ألبنائهم المراهقين؟
 إستخدام أثبتت نتائج الدراسة أن المقترحات لتفعيل دور االخصائى االجتماعى فى

 جاءت رشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقينمهارات اإل
  -:مايلى

عقد العديد من جلسات اإلرشاد األسرى التى تتسم بالتدعيم اإليجابى لتعديل "
، )٤,٨٠(حيث جاءت بالترتيب األول بمتوسط وزنى " السلوكيات السلبية لدى المراهقين

راهقين حيث جاءت حث الوالدين على أال يكونوا متسلطين أثناء إصدار التعليمات لألبناء الم
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جاء بينما  وذلك وفقاً إلستجابات االخصائيين، )٤,٣٢(بالترتيب األخير بمتوسط وزنى 
حث األسرة على أن لها دوراً فعاالً فى بناء الشخصية السوية ألبنائها "بالترتيب األول

اإلهتمام بجلسات "تيب األخير جاء مؤشر، وفى التر)٤,٣٨(بمتوسط وزنى "المراهقين
 بمتوسط "دراسة سلوكيات األبناء والعمل على تعديلها اإلرشاد األسرى التى تُساعد على

  .جماعات األسروذلك وفقاً إلستجابات  )٤,٠٣(وزنى 
  توصيات الدراسة: عاشراً
 لتفعيل دور االخصائى مجموعة من المقترحاتتوصلت الدراسة الحالية إلى  

جتماعى فى إستخدام مهارات اإلرشاد مع جماعات األسر لتعديل السلوكيات السلبية اال
   -:ألبنائهم المراهقين

  على دورات تدريبية فى مجال اإلرشاد األسرى االخصائى االجتماعى ضرورة حصول- ١
  .لتطوير أدائه المهنى

ى بأساليب التنشئة العديد من الندوات وإلقاء المحاضرات بهدف زيادة الوعى األسر  عقد- ٢
  .االجتماعية السوية لألبناء المراهقين

 حث جماعات األسر على اإللتزام بحضور جلسات اإلرشاد والتى تتسم بالتدعيم - ٣
  .اإليجابى لتعديل السلوكيات السلبية ألبنائهم المراهقين

  .  حث جماعات األسر على غرس القيم الدينية فى نفوس أبنائهم المراهقين- ٤
  الصعوبات التى واجهت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة: ادى عشرالح

قلة إلتزام بعض االخصائيين االجتماعيين وجماعات األسر بالمواعيد المحددة مع الباحثة 
  ).Covid-19( أثناء فترة تطبيق الدراسة بسبب جائحة كورونا 
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  قائمة المراجع 
 المراجع العربية) أ(

  . نماذج ونظريات فى خدمة الجماعة، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق).٢٠٠٤(أحمد، نبيل إبراهيم 
  .االرشاد الزواجى واألسرى، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع). ٢٠٠٨(أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف 

اإلغتراب النفسى وعالقته بأنماط السلوك السلبى لدى عينة ). ٢٠١٩(أبو زيد، تغريد بنت أحمد على وأخرون 
، ٣٥ات المرحلة الثانوية بمحافظة العقيق، جامعة أسيوط، كلية التربية، مجلة كلية التربية، مج من طالب

  ١٢٣-٨٦. ، ص ص٩العدد
اإلستشارات األسرية، األردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع ). ٢٠١٥(أبو السعود ، أحمد عبداللطيف وأخرون 

  .والطباعة
تقدير عدد السكان، الكتاب اإلحصائى السنوى، جمهورية ). ٢٠٢٠(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 

  .مصر العربية
دور الوالدين فى تنشئة األبناء على خلق العفو، السعودية، مجلة جامعة أم القرى ). ٢٠١٠( الجهنى ، حنان عطيه 

   ٢٩٦ -٢٣٩. للعلوم التربوية والنفسية، بحث منشور، المجلد الثانى، العدد الثانى، ص ص
قاموس المصطلحات االجتماعية، القاهرة، مركز تطوير األداء والتنمية ). ٢٠١٢(لدسوقى، محمد فوزى ا

  .البشرية
مشكلة التفكك األسرى وأثرها فى إنحراف األبناء وتنشئتهم االجتماعية، جامعة ). ٢٠١٣(الربيعى ، فضل عبداهللا 

  ٢٧١ -٢٤٥. التنمية، العدد السادس، ص ص عدن، مركز المرأة للبحوث التدريب، مجلة النوع االجتماعى و
قاموس الخدمة االجتماعية والخدمات االجتماعية، االسكندرية، دار المعرفة ). ٢٠٠٠(السكرى، أحمد شفيق 

  .الجامعية
العصيان وأثره فى األحكام الشرعية، رسالة ماجستير، منشورة، غزة، ). ٢٠١٢(الشريف، إسالم على وأخرون 

 .مية، الجامعة اإلسالميةكلية الشريعة اإلسال
الطالب الُمراهق وأزمة الهوية، جامعة دمشق، كلية التربية، مجلة إتحاد الجامعات العربية ). ٢٠٠٦(الشيخ، دعد 

  ١٢٠-٩١. ، العدد الثانى، ص ص٤للتربية وعلم النفس، مج 
ردن، دار الثقافة للنشر اإلرشاد األسرى نظرياته وأساليبه العالجية، عمان، األ). ٢٠٠٠( العزة، سعيد حسنى

  .والتوزيع
فاعلية برنامج إرشادى جمعى يستند إلى العالج المعرفى السلوكى فى ). ٢٠١٦(القرعان، جهاد سليمان وأخرون 

، الجامعة األردنية، عمادة ٤٣خفض سلوك الِعناد لدى طالبات مرحلة المراهقة الُمبكرة، بحث منشور، مج 
   ٢١٠٥ -٢١١٧. البحث العلمى، ص ص

دور األسرة فى وقاية األبناء من اإلنحرافات السلوكية من منظور ). ٢٠٠٩( الكنانى، أحمد بن ضيف وأخرون 
  . التربية اإلسالمية، رسالة ماجستير، منشورة، كلية التربية، السعودية، جامعة أم القرى

وك التمرد فاعلية برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى خفض سل). ٢٠١٩(تالحمة، أحمد ضرار وأخرون 
واإلغتراب النفسى وتنمية المهارات االجتماعية لدى المراهقين، بحث منشور، الجامعة األردنية، عمادة 

  ٢٨٩-٢٧١. ، ص ص٤٦البحث العلمى، مج 
الممارسة العامة المتقدمة للخدمة االجتماعية فى مجال األسرة ): ٢٠٠٢(جبريل ، ثريا عبدالرؤوف وأخرون 

  . ز نشر وتوزيع الكتاب الجامعىوالطفولة، القاهرة، مرك
دور الوالدين فى تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء، بحث منشور، مجلة جامعة ). ٢٠١١(حالوة ، باسمة 

   ١٠٩ -٧١. ، كلية التربية، جامعة دمشق، ص ص٢٧دمشق، العدد الثالث والرابع، المجلد 
مسئولية األسرة ودور المجتمع، بحث منشور، مجلة مرحلة المراهقة بين ). ٢٠٠٥( حسن ، محمد صديق محمد 

  ٧٦ -٦٥. ، ص ص١٥٢، العدد ٣٤التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، المجلد 
فعالية برنامج إرشادى فى خدمة الجماعة لتأهيل الفتيات اليتيمات المقبالت على ). ٢٠١٩(حماد، هند حسن 

  .رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوانالزواج للحياة األسرية، 
  .اإلرشاد االجتماعى، القاهرة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة). ٢٠١٥(سالم ، سماح سالم وأخرون 

ور دور األسرة فى وقاية األبناء من اإلنحرافات السلوكية من منظ). ٢٠٠٩(عنبر، أحمد بن ضيف اهللا وأخرون 
  .التربية اإلسالمية، رسالة ماجستير، منشورة، السعودية، كلية تربية، جامعة أم القرى

متطلبات تحقيق التكامل بين أدوار االخصائيين االجتماعيين بمكاتب ). ٢٠١٧(عبد العال ، السيد منصور محمد 
 رؤية من منظور "التوجيه واإلستشارات األسرية ومكاتب تسوية المنازعات األسرية بمحاكم األسرة 

، مجلة دراسات فى الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، كلية الخدمة "الممارسة العامة مع األفراد
  ٢٢٢ -٢١٨. ، ص ص٤٢، العدد ١٩االجتماعية، جامعة حلوان، المجلد 
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، ٥٥٠، العدد ٤٦أخطاء األباء فى تربية األبناء، السعودية، مجلة التوحيد، المجلد ). ٢٠١٧(عبدالرحمن ، جمال 
  ٥٢ - ٥١. ص ص

  .التربية وقضايا المجتمع المعاصرة، القاهرة، زهراء الشرق). ٢٠٠٨(عبدالحى، رمزى أحمد 
عقوق الوالدين وعالقته بالقيم الخلقية وتأكيد الذات لدى األبناء، كلية التربية، جامعة ). ٢٠٠٤(عطى، ثريا السيد 

  ٤١-٩. ، ص ص٢٨، العدد ١عين شمس، مجلة كلية التربية، مج 
مظاهر السلوك السلبى وأساليب مواجهته لدى تالميذ المرحلة ). ٢٠١٧(قمر، مجذوب أحمد محمد أحمد 

، ٤٢األساسية، جامعة القدس المفتوحة، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث االنسانية واالجتماعية، العدد 
  ٦٥- ٥٤. ص ص

ع المراهق وإستثمار طاقاته، مجلة التربية، اللجنة الوطنية إستراتيجيات التعامل م). ٢٠٠٨(كاظم ، على مهدى 
  ٢١٦ -٢٠٨. ، ص ص١٦٧القطرية للتربية والثقافة والعلوم، المجلد السابع والثالثون، العدد 

العالقة بين األسرة وتصرفات الُمراهقين، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمى، مج ). م٢٠٠٦(ليرى، صالح 
 ١١٩ - ٩٥. ص صلوم االجتماعية، ، مجلة الع١، العدد ٣٤

استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية فى مرحلة المراهقة، جامعة المرقب، ). ٢٠١٧( مرجان، سعاد مفتاح 
  ١٨١-١٥٨. ، مجلة التربوى، ص ص١١كلية التربية، العدد

 مجلة الخدمة اإلحتياجات التدريبية لممارسى اإلرشاد األسرى،). م٢٠١٤(محمد ، هناء أحمد أمين وأخرون 
  ٢٨٩ -٢٥٩. ، ص ص٥٢االجتماعية، الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين، العدد 

التربية األسرية وأثرها فى إنحراف األبناء، رسالة دكتوراه، منشورة، ). ٢٠٠٨(موسى، أبوبكر إبراهيم وأخرون 
  . الخرطوم، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين

فاعلية اإلرشاد الجماعى فى خدمة الجماعة وتنمية المهارات الحياتية ألمهات ). ٢٠١٤(محروس ، منال محمد 
، ٥٢األطفال المعاقين بصريًا، مجلة الخدمة االجتماعية، الجمعية المصرية لالخصائيين االجتماعيين، العدد 

٤١٣ -٣٦٧. ص ص  
بة، مركز عبد الرحمن السديرى ظاهرة التمرد والعصيان عند الُمراهقين، الجو). ٢٠٠٩(ُمناصرة ، خوله 

   ١٠٢- ١٠١. ، ص ص٢٣الثقافى، بحث منشور، العدد 
تقييم المشروعات االجتماعية والتنموية من منظور الخدمة االجتماعية، ). ٢٠١١(ناجى ، أحمد عبدالفتاح 

  .األسكندرية، المكتب الجامعى الحديث
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