
أنىاع انخؼهى نذي انًرشذَن اننفسُُن بىكانت 

 انغىد انذونُت فٍ ضىء نًىرس بكهر

 اعداد
 (*)رائد شعبان عبد الرحمن عموانأ. 

  انبحذيقذيت 

،  المرشددد ت الهامددل  ددا مادداا اارشدداد ال   دداتُعددد درا ددل عمملددل الددتعمر مددن الدرا ددا
، ل العمملدل اارشدادلل بردورة ُم مد ر دال   ا  ا حاال لمعر ل  ماذج التعمر التا تُمك ه مدن ُمما

ولعددد  مددوذج بكمددر لمددتعمر مددن ال مدداذج الهامددل والنددرورلل لممرشدددلن ال   ددللن  ددا المدددارس 
، حااددات الددتعمر، ذلد  نن  مددوذج بكمددر لمددتعمر  مدوذج شدداما  ددد امد  بددلن بقطدداع ةددزة الحكوملدل

 .وأ واع التعمر، ومرادر التعمر، وتقولر التعمر  ا  موذج واحد
ن حااددات مادلددل ، و   ددلل ، و ددد امددتر  مددوذج بكمددر بحااددات الددتعمر بمددا تشددما مدد

ر المرشدددلن بدد دال عممهددر . ومددذا اتمتمددار ل ددهر بشددكا كبلددر  ددا التددزاومه لددل، وشيرددلل
اع التعمر بمدا تشدما ، كما ت اوا  موذج بكمر أ و اارشادي، وتحقلقهر لمرنا عن ذل  العما

واع الدتعمر ، وا دتيدار المرشددلن ال   دلن ن دوا تكشدا امن تعمر ذاتا، وتعاو ا، و شط، 
ر الدتعمر، وأمتر  موذج بكمر ألنًا بمرداد ، ومن تحرلمهر الدرا ا.لزلد من  درات الطالب

ل ، وكتب ومادالت و شدرات ، ومرادر الكترو لبما تتنم ه من دورات، ومؤتمرات، و دوات
ل. وتؤكد )يالردل العمملل اارشادل . وتعد مرادر التعمر من المرادر النرورلل  اعمملل

( أن ا تيدار مردادر الدتعمر ُت دري الدوعا 1،  2007: عبد اهلل محمد، يمود يالد  ملمان
 ، وتزلد من  قا تهر العمملل.طالبالمعر ا لم

ت لمتقددولر تشددما : التقددولر ، ووندد  مهدداراالددتعمرو ددع   مددوذج بكمددر إلدد  تقددولر 
. التقددولر، وأمدددام لعمملددل التقددولرندد  أدوات لعمملددل ، وو الددذاتا، ومتابعددل عمملددل التقددولر

( أن تقولر 5،  2008:ولر من العمملات المطموبل لمطالب، ولذكر )زلاد محمود محمد التق
، وعم  م داطق القدوة االُطالب ُلمكن من الو وم عم  م اطق النعم والعما عم  إرالحه

، الدرا ات والبحوث امتمت بدرا دته ،  إن العدلد منو ظرًا نمملل مونوع التعمروتعزلزما. 
را ات امتمدت ب دوع معدلن ،   اد بعنًا من الدا اتمتمار رورًا وأشكاًت عدلدةولقد كان لهذ
 : 4Dixon، والددتعمر التعدداو ا )(0Kakacek : 201: الددتعمر ال شددط  )؛ م ددامددن الددتعمر

                                                           

 . مرشد نفسي بوكالة الغوث الدولية بقطاع غزة (*)
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( 0Cicero : 201ام )، والدتعمر بات تكشد(1Goldsmith : 201، والدتعمر الدذاتا )(201
. 

( التددا مددد ت إلددا 4Kipick :201وامتمددت بعددد الدرا ددات بحااددات الددتعمر ، كدرا ددل  )        
، ( مرشدد    دا10 دا )عل دل الدرا دل  التعرم عم  حااات التعمر لممرشدلن ال   للن ، وتم مت

. للن تشددما حااددات تدرلبلددل وت قل لددلوتورددمت  تددائد الدرا ددل إلدد  أن حااددات المرشدددلن ال   دد
، حاادات الدتعمر لممرشددلن ال   دللن ( التا مدد ت إلدا التعدرم عمد 0Paredes : 201ودرا ل )
، وتوردددمت  تدددائد الدرا دددل إلددد  أن حاادددات ( مرشدددد    دددا210عل دددل الدرا دددل  دددا )وتم مدددت 

وامتمدت بعدد الدرا دات انيدرق بتقدولر الدتعمر ،   قدد شدلن ال   للن تشما حااات مه لدل. المر 
التعرم عم  تقولر الدتعمر لممرشددلن ال   دللن   ( إل3Mata-Hartshorn : 201مد ت درا ل )

، وتورددمت  تددائد الدرا ددل إلدد  أن تقددولر الددتعمر ( مرشددد    ددا10عل ددل الدرا ددل  ددا ) وتم مددت، 
    لممرشدلن ال   للن لشما الاوا ب المهارلل اليارل بهر .

 يشكهت انبحذ 

إت أ ده ُلالحدظ عددر ، وع ردراً مامداً  دا عمملدل اارشداد ُلعد المرشد ال   ا ازلا أ ا لاً 
ج الدددددددتعمر الحدل دددددددل وات دددددددت ادة م هدددددددا  دددددددا العمملدددددددل إلمدددددددار المرشدددددددد ال   دددددددا ب مددددددداذ

 :2008,97ولت ددق ذلدد  مدد  مددا أشددارت إللدده درا ددل )(.  ( O'Grady:2013, 143اارشددادلل

Fesselmeye ممدا لدؤدي إلد  ندعم دور المرشدد ال   دلن ( من  مل  مداذج الدتعمر لممرشددلن .
 ادوق العمملل اارشادلل .ال   ا وعدر ت ُهُمه لطبلعل العمملل اارشادلل وبالتالا عدر 

كما تبال ت  تائد الدرا ات التا ت اولت تحدلد   وات اليبدرة وت  لرمدا  دا  مدوذج  الدتعمر   
( والتدددا مدددد ت إلدددا معر دددل مددددق ايدددتالم  مدددوذج الدددتعمر Davis:,2008 (222، م دددا درا دددل 

ر معر ددل بددايتالم  دد وات اليبددرة ووادددت أن المرشدددلن ال   ددلن ذوي  دد وات يبددرة أكبددر لدددله
(   مدر Wenting :,2006  (104. أمدا درا دل أك ر مدن ذوي  د وات اليبدرة ان دا ب موذج التعمر

. ومدذا لوندت تبدالن  تدائد انبحداث اليبرة  ا المعر ل ب موذج التعمرتاد  رو اً ترا  إل    وات 
 . وات اليبرة ومعر ل  موذج التعمر لما ليتص بعال ل  
اه إل  درا دل عمملدل الدتعمر لددق المرشددلن ال   دلن حا  مل لتبلن أ ه ومما  بق

( التدا  Wright:,2009 (185 ا نول  موذج بكمر، و د عبرت عن مذه الحاال درا دل 
مذا لعدد اا بدًا مدن مشدكمل ، و تعمر لممرشدلن ال   لنأشارت إل  نرورة اتمتمار ب ماذج ال

ارددر عمملددل الددتعمر لدددق : التعددرم عمدد  ع م ددا  دداتت البحددثوعملدده  ددإن مشددكمل  .الدرا ددل
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المرشدلن ال   للن كما حددما  موذج بكمر لمتعمر، مدن حلدث : أولولدات احتلاادات الدتعمر، 
    وأ واع التعمر، ومرادر التعمر، وأللات تقولر التعمر انك ر ا تيداما من  بمهر.

 :شكمل الدرا ل تتبمور  ا الت اؤا الرئل ا التالاولذا  إن م  
الدتعمر لددق المرشددلن  ال   دللن  دا المددارس الحكوملدل بقطداع ةدزة  دا ندول ما تتبالن أ واع 

 ؟الا س، عدد   وات اليبرة، المرحمل الدرا لل( تبعًا لممتغلرات التاللل ) موذج بكمر 
  انبحذأهذاف 

أ دواع الدتعمر لددق المرشددلن  ال   دللن  دا الكشدم عدن لهدم البحث الحالا إل  
الاد س، عددد تبعًا لممتغلدرات التاللدل )ة  ا نول  موذج بكمر المدارس الحكوملل بقطاع ةز 

 ، المرحمل الدرا لل( .  وات اليبرة
  انبحذ أهًُت

الددتعمر ودوره ال عدداا لممرشددد بكمددر  ددا أمملددل  مددوذج ل ددتمد البحددث أمملتدده مددن 
ذا الدرا ل ومدر أمملل عل ل م م ، و ل  ا إتمار العمملل اارشادلل برورة مُ تال  س لم اعد

أمملل  تائاه ومدا ر مهار اارشاد ال   ا بالمدارس، و ، الذلن ُت  د إللهلمرشدلن ال   لنا
 المرشد ال   ا والباح لن التربوللن. لمكن أن تقدمه لكا من 
 حذود انبحذ 

 :  انخانُت انحانٍ بانحذود ححذد انبحذ

 :ـ ػُنت انذراست  1

الحكوملدل  ددا  طداع ةددزة ومدا عل دل مددن المرشددلن ال   ددللن العدامملن بالمدددارس 
 ( مرشدا ومرشدة لعل ل الدرا ل ان ا لل .400حلث بمغ الماتم  كمه )

 . )إعداد الباحث(اس أ واع تعمر المرشدلن ال   للنمقلأداة البحث: د   2
 د ان اللب ااحرائلل الم تيدمل. 3

 :انبحذ يصطهحاث  ـسادسًا 
مدد  محدداور تشدديلص حااددات كددز عمددو عبددارة عددن  مددوذج لرت : مدوذج بكمددر لمددتعمر

 ، كل لل آللل التقولر لمتعمر .واع التعمر، تحدلد مرادر التعمر، تحدلد أ التعمر
 
 

يفهىو انخؼهى فٍ :اإلطار اننظرٌ وانذراساث انسابقت

 نًىرس بكهر واخرَن:
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عمملدل تعتمدد عمد  التراكلدب تتعدد تعرل ات الدتعمر ؛ حلدث لعدرم الدتعمر ع دد بكمدر ب  ده   
لعر ددددددددده كمدددددددددا  (.Buckler:1996,33)لموادددددددددودة  دددددددددا البلئدددددددددل اليارالدددددددددل   المعر لدددددددددل ا

(1332000,:Berta  التعمر ب  د )مدن ياللده ، ولحددث ه   تعمدر لحددث عدن  ردد أو ةلدر  ردد
 دداعده ذلدد  عمدد  التكلددم مدد   ، وكممددا كددان المددتعمر أك ددر ت ظلمدداً لمددتعمراكت دداب المعر ددل لممددتعمر

م هدور ا تراندا   دتدا الدتعمر ب  ده    (8،  2003وي : )عبدد الدرحمن العل دكمدا لعدرم   .التعمر
، ولك  ا   تدا عملده وعمد  حردوله   حن ت   تطل  أن  شامد التعمر عمله بطرلقل ةلر مباشرة،

  . من آ اره و تائاه التا  مم ها من مالحظل ال مو  أو اندال
الدددتعمر  كمدددا لتندددمن  مدددوذج بكمدددر أ دددواع ميتم دددل لمدددتعمر تشدددما )الدددتعمر الدددذاتا، 

، وممدا تشد   لده أن معر دل المرشدد ال   دا التعاو ا، التعمر ال شط، الدتعمر بات تكشدام(
 ن واع التعمر الميتم ل  د ت اعده عم  ت  لذ العمملل اارشادلل برورة ُم م  . 

أن  Buckler:1996,33-36)  لرق بكمدر ) : ع ارر التعمر  ا  موذج بكمر:المحور ال ا ا
 تنمن أربعل ع ارر وما : عمملل التعمر ت

 حاصاث انخؼهى :  ـانؼنصر األول 

ا  اتحتلااات الشيرلل والمه لل واادارلل والمادلل التا لحتااهدحااات التعمر ما
 وتشتما عم :.  المرشد ال   ا  ا عمملل التعمر

 ـ انفرَك اإلدارٌ : 1

شدددرام مهدددار لعدددرم ال رلدددق ااداري وااشدددرا ا ب  ددده ال رلدددق الدددذي ل دددامر  دددا إدار  ة وا 
. ولحتدداج المرشدددد ر وم دددا دتهر  ددا تمبلددل احتلااددداتهرالمرشدددلن ال   ددلل وت هدددر طبلعددل عممهدد
: ولشددلر ) بلدددا رددالت  ددد لانلددل اارشددداد الامدداعا. ال   ددا لم دداعدة ال رلدددق ااداري  ددا حا

الميتم دل ( أن اارشاد الاماعا ل تيدر م  حاتت اارشاد التربوي  دا المددارس 270، 2004
، ولدد تا اارشدداد الامدداعا مددن أ ددس متعددددة م هددا أن اا  ددان كددائن معاو ددل ال رلددق ااداريب

 لر والحب واتحترار وا بات الذات.ااتماعا وله حااات ااتماعلل كحااته لألمن والتقد
 ـ انحاصاث انًادَت واننفسُت :  2

شددد  ددا تعدرم الحااددات المادلدل وال   ددلل عمدد  أ هدا اتحتلااددات التددا ت داعد المر 
ولوندت ، هر وأ ا ا  ا تحقلق عمملدل الدتعمرا ااز وتحقلق عمملل التعمر كو ها ع رر م

( إلدد  أن م ددا  ماموعددل مددن ان ددس ال   ددلل التددا تُمكددن 21،  2008)زلدداد محمددود محمددد : 
 ؛ وتشما مذه ان س انتا : مر وت اعده  ا العمملل اارشادللالمرشد ال   ا من عمملل التع
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لملددوا والمملددزات و ددماتهر ال ددروق ال ردلددل مددن حلددث القدددرات وات ددتعدادات واأ د مراعدداة 
 .الشيرلل

ب د ايددتالم الطبلعددل ال مائلددل لم ددمات واليرددائص والمملددزات ال مائلددل الميتم ددل ا ددمًلا 
الدد ، وذلدد  تيددتالم طبلعددل المرحمددل ال مائلددل وعال تهددا …وعقمًلددا و   ددًلا وااتماعًلددا

 ب ابقتها وتحقتها .
 ـ انضانب انًهنٍ :  3

لعرم الاا ب المه ا عم  أ ه الع ارر وااارالات واليطوات التا ل  دذما المرشدد 
عمدد  رددعلده المه ددا والتددا تمك دده مددن تحقلددق عمملددل الددتعمر مددن يددالا  لامدده بوااباتدده 

 المه لل عم  أكما واه .
قمددا أو وتعتبددر اتيتبددارات والمقدداللس ال   ددلل الميتم ددل التددا تهددتر بالقلدداس الع

ال مات الشيرلل أو الملوا أو اتتاامات أو القدلر أو ات  عداتت مدن أمدر الو دائا التدا 
، ولتطمددب ا ددتيدار مددذه الو ددلمل  ددا الحكددر عمدد  الشيرددلل لحتدداج إللهددا المرشددد ال   ددا

، ل  ا ت  دلر  تدائد مدذه اتيتبداراتمهارة را لل  ا القلاس ال   ا و ا الد ل والمونوعل
) بلددا  تائاهددا كمحددددات لمقومددات الشيرددلل.ت أمملددل كبلددرة  ددا اعتمدداد  والمقدداللس ذا

 ( 225 - 212، 2004رالت   لان : 
 ـ انضانب انشخصٍ :  4

لعرم الاا ب الشيرا عم  أ ه عبارة عن متطمبدات عمملدل الدتعمر مدن اا دب شيردلل 
ت والمهددارات ومدداالمرشددد ولشددما الع ارددر التددا ل ددتيدمها المرشددد لتطددولر ذاتدده واكت دداب المعم

( أن  122-120،  2012: بردد ل شيرددلل ذاتلددل. ولددرق )  ددلر بددن عبددد الهددادي بددن محمددود
المرشد ال   ا لاب أن لتحم  بماموعل من الر ات الشيرلل التدا ت دهر  دا إك دابه  مداذج 

 ؛ وتشما مذه الر ات انتا :ور مهاراته  ا العمملل اارشادللالتعمر وتط
 ج د الت امت.                 القدوة الح  ل .ب د       .انما ل  –أ  

 ـ يخطهباث ػًهُت انخؼهى :  5

تعرم متطمبدات عمملدل الدتعمر عمد  أ هدا ماموعدل اليطدوات وااادرالات والعمملدات 
 والع ارر التا ل تيدمها المرشد ولوظ ها لتطولر ذاته واكت اب المعمومات والمهارات 

شرا لل .   بر ل شيرلل ومه لل وا 
( أن المرشدد 119، 118:  2012نت )   لر بن عبد الهادي بن محمدود : ولو 

ال   ددا الطالبددا لاددب أن ُلمددر بالمتطمبددات التددا ت دداعده عمدد  الددتعمر وتطددور مهاراتدده  ددا 
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مهددارات ؛ وتشددما رات  هدر طبلعددل العال ددل اارشدادلل؛ وتشدما مددذه المهددااارشددادللالعمملدل 
 مشاركل.العال ل اارشادلل انتا اتحترار وال

 رانًُا : حشخُص حاصاث انخؼهى :

إن التشدديلص ال انددد مدد  وندد  انولولددل لمحااددات التعململددل اليارددل بالم ظمددل 
ل بدلن إ دتراتلالل ال رلدق وأ دراده، ومدا بدلن التعململل وأ رادما لاب أن لتر ب اًل عم  العال 

التعزلدز اتلادابا  ، كما ولعديالا ون  يطل لمعمملل التعململل ، وذل  منالحااات    ها
، وات ددتاابل التددا لارلهددا المددتعمر والتعزلددز ال ددمبا والعقدداب حدداتت تغذلددل رااعددل لم ددمو 

وامل  مذه الحاتت تربت أ ا ت  ر ع دما لكون م ا  ت ير  ا الو ت بلن ظهور ال مو  
 درود تمدا ظهدور وات تاابل وتقدلر التغذلل الرااعل وحت  تكدون التغذلدل  اعمدل  مدن الم

محددا الدددلن تددوق  وآيددرون ، لو ددم  طدداما ، عبددد الددرحمن عدددس ال ددمو  دون تدد ير )
:2002  ،282. ) 

 أنىاع انخؼهى : ـانؼنصر انزانٍ 

 .د م هور التعمر التعاو ا 2 .                    د التعمر الذاتا 1 
 .د التعمر باتكتشام  4 .                     د التعمر ال شط 3

 يصادر انخؼهى :  ـذ انؼنصر انزان

تعددرم ب  هددا تمدد  المرددادر التددا ل ددت د إللهددا المرشددد ال   ددا بشددكا ددد م هددور مرددادر الددتعمر : 1
 –رئلس لحروله عم  المعمومات والمعارم ان ا دلل  دا ماداا تيررده والتدا تشدما )الكتدب 

( إلد  4،  2005: ولشلر )عمدر مدزاحر  دعلدلقالات (.  -مؤتمرات  –ورشات العما  دالماالت 
نرورة العما عم  إ شال مراكز مرادر التعمر و ق المقاللس الِعمملدل مدن حلدث الب دال والتردملر 
والتاهلددزات وزلددادة عدددد العددامملن  لهددا، وتزولددد المدددارس ببددرامد تعململددل ُمعدددة مددن ِ بددا وزارة 

ردلص ، وتييتم دل لت علدا مراكدز مردادر الدتعمرالتربلل والتعمدلر لشدرح حردص  موذالدل لمدواد م
دارة وتاهلددز ، وتددو لر ملزا لددل م ددتقمل اوتورددلا يدمددل اا تر ددت  ددا المراكددزركددن لمددتعمر الددذاتا 
 .مراكز مرادر التعمر

 
 انؼنصر انرابغ : حقىَى انخؼهى : 

تعرم آللل التقولر ب  هدا العمملدل الم دتمرة التدا ل دتطل  المرشدد ال   دا مدن ياللهدا 
ا تطدولره بشدكا أ ندا مدرورا بالتغذلدل الرااعدل الو وم عم  م توق أدائده المه دا مدن أاد

 ووروتً إل  تقدر عمملل التعمر . 

 يراحم انخؼهى فٍ نًىرس بكهر:
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 ( : Buckler:1996,35  *وما مراحا ا تقاا التعمر لأل راد من واهه  ظر بكمر ) 
 : ال هر رابعًا : اتلتزار  ال ًا   ا لًا : الوعا واادرا   أوًت : الاها 

  .: اندال وال عا  اد ًا : الت ما يام اً 
 : تطولر التعمر  ا  موذج بكمر  ولتنمن اتاابل عم  الت اؤتت التاللل:  المحور الراب 

 د ما  تلال التعمر ؟ 4د كلم أتعمر ؟ 3د ماذا أتعمر ؟ 2د  لماذا أتعمر ؟  1
 حناونج نًىرس بكهر نهخؼهى  انخٍ ذراساثأهى ان

تعمر ،  إن العدلد من الدرا ات والبحوث امتمت بدرا ته ، ولقد كان  ظرًا نمملل مونوع ال
،   اد بعنًا من الدرا ات امتمت ب وع معلن من الدتعمر ا اتمتمار رورًا وأشكاًت عدلدةلهذ

، أ دواع الدتعمر لممرشددلن ال   دللن ( إلا التعرم عم 4Dixon : 201؛  قد مد ت درا ل )
، وتورمت  تائد الدرا ل إلد  أن المرشددلن ( مرشد    ا426ا ل  ا )وتم مت عل ل الدر 

 ال   للن ل نمون التعمر التعاو ا. 
التعدرم عمد  أ دواع الدتعمر لممرشددلن   ( إلد1Goldsmith : 201مدد ت درا دل )و 

، وتورمت  تائد الدرا ل إلد  أن ( مرشد    ا487عل ل الدرا ل  ا ) ال   للن، وتم مت
 المرشدلن ال   للن ل نمون التعمر الذاتا . 

أ ددواع الدددتعمر لممرشددددلن  التعددرم عمددد   ( إلددد0Cicero : 201ومددد ت درا دددل )
، وتورمت  تائد الدرا ل إلد  أن ( مرشد    ا487عل ل الدرا ل  ا )، وتم مت ال   للن

 المرشدلن ال   للن ل نمون التعمر ات تكشا ا . 
التعرم عم  أ واع التعمر لممرشدلن   ( إل0Kakacek : 201كما مد ت درا ل )

ئد الدرا ل إل  أن ، وتورمت  تا( مرشد    ا360عل ل الدرا ل  ا )ال   للن، وتم مت 
 المرشدلن ال   للن ل نمون التعمر ال شط .

 : 0Williams)،  قد مد ت درا ل ا ات انيرق امتمت بمرادر التعمروبعد الدر 

عل ل الدرا ل  ا ، وتم مت مرادر التعمر لممرشدلن ال   للن التعرم عم   إل( 201
، وتورمت  تائد الدرا ل إل  أن مرادر التعمر لممرشدلن ال   للن ( مرشد    ا185)

 تشما مهارات التدرلب وال قا ات المت وعل . 
( التدا 4Kipick :201، كدرا دل )الدرا دات انيدرق بحاادات الدتعمر دوامتمدت بعد        
عل ددل الدرا ددل  ددا  ، وتم مددتت الددتعمر لممرشدددلن ال   ددللنحااددا التعددرم عمدد   مددد ت إلدد
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http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Kipick+Cawn,+Michelle/$N?accountid=37552
http://search.proquest.com/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Kipick+Cawn,+Michelle/$N?accountid=37552


 229 

، وتورددمت  تددائد الدرا ددل إلدد  أن حااددات المرشدددلن ال   ددللن تشددما ( مرشددد    ددا10)
 حااات تدرلبلل وت قل لل .

( التا مد ت إلا التعرم عم  حااات التعمر لممرشدلن 0Paredes : 201ودرا ل )       
، وتورمت  تائد الدرا ل إلد  أن ( مرشد    ا210عل ل الدرا ل  ا )، وتم مت    للنال

 مه لل . حااات المرشدلن ال   للن تشما حااات
،   قددددددد مددددددد ت درا ددددددل                                 د الدرا ددددددات انيددددددرق بتقددددددولر الددددددتعمروامتمددددددت بعدددددد

(3Mata-Hartshorn : 201 إلددا التعددرم عمدد ) تقددولر الددتعمر لممرشدددلن ال   ددللن ،
، وتورمت  تائد الدرا ل إل  أن تقولر الدتعمر ( مرشد    ا10عل ل الدرا ل  ا ) وتم مت

   لممرشدلن ال   للن لشما الاوا ب المهارلل اليارل بهر .
لن من  ماذج التعمر ؛ م ا :  موذج التعمر وامتمت بعد الدرا ات انيرق ب وع مع

، ( Kocher:,2007   (115-1،  مدددوذج الدددتعمر الت ددداعما(Meyer:,2010 (98-1التارلبدددا 
 مدوذج الدتعمر القدائر عمد  ، ( Wright:,2009  ( 185-1 مدوذج الدتعمر القدائر عمد  المشدارل 

 ( Parker: (130-1 ,2007ال رلق
 حؼقُب ػهً انذراساث انسابقت 

 لمدرا ات التا ت اولت  ماذج التعمر  الحظ اآلتا :يالا العرد ال ابق من 

امتمددت بعددد الدرا ددات بددالتعرم عمدد   ددوع معددلن مددن الددتعمر وم هددا درا ددل كددا مددن :  -1
(4Dixon : 201،)(1Goldsmith : 201،)(0Cicero : 201،)(0Kakacek : 201)،ا يملدا ) اند

 .(2009(،)راما محمد مو   :  34-1،  2005إبراملر : 
كدا مدن :                امتمت بعدد الدرا دات انيدرق بدالتعرم عمد  مردادر الدتعمر وم هدا درا دل  -2
(0Williams : 201.) 
 ض انبحذفر

 المرحمددل ال ددوع، لمتغلددر تعددزق الددتعمر أ ددواع  ددا للإحرددائ دتلددل ذات  ددروق تواددد ت -1
  . اليبرة التعململل،

 ال   للن المرشدلن تعمر أ واع مقلاس: أداة انبحذ 

 :المقلاس من الهدم د أ

 المددارس  دا ال   دللن المرشددلن لدق التعمر أ واع  لاس إل  المقلاس مذا لهدم
 .1996 لمتعمر بكمر  موذج نول  ا الحكوملل

 :المقلاس ادأبع د ب
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 تنددمن و ددد ،1996 لمددتعمر بكمددر  مددوذج نددول  ددا الددتعمر أ ددواع مقلدداس أبعدداد تحدلددد تددر
 :اآلتلل انبعاد المقلاس

 .التعاو ا التعمر. 2.                       الذاتا التعمر.1

 .ات تكشا ا التعمر. 4.                      ال شط التعمر. 3
 :المقلاس إعداد يطوات د اد

 يملا) الذاتا التعمر:  من كالً  ت اولت التا المقاللس من ماموعل عم  ااطالع رت
  ال شددط الددتعمر ،(2011 عمددا، لل ددا)  التعدداو ا الددتعمر ،( 2012 ، عمددا بددن إبددراملر بددن
 طالددب، أبددو ح دد ا محمددد) ات تكشددا ا الددتعمر ،(2009  دد ل ل، أبددو الاددواد عبددد عددودة)

 أربعددل تقددلس عبددارة،( 55) مددن انولدد  التارلبلددل رددورته  ددا المقلدداس تكددونو  .(2009
 .ات تكشام التعمر ، ال شط التعمر التعاو ا، التعمر الذاتا، التعمر :وما أبعاد

 :المقلاس ترحلت د

 إاابتدده كا ددت إذا)(  والدراددل دائمدداً، إاابتدده كا ددت إذا( 4) الدراددل عمدد  المرشددد لحرددا
 .أبداً  إاابته كا ت إذا( 1) والدرال ، ادراً  إاابته كا ت إذا( 2) والدرال أحلا اً،

(، الددتعمر التعدداو ا 0.781الددتعمر الددذاتا ) : كرو بددا  أل ددا معددامالت با ددتيدار المقلدداس  بددات ددد
(، و لمددددل معامددددا  بددددات 0.867(، والددددتعمر باتكتشددددام )0.734(، الددددتعمر ال شددددط )0.834)

 (.  0.865المقلاس ككا )
  انًقُاس صذق:  رانُاً 

  نانًحكًُ صذق ـ

 التددرلس، ملئدل أعندال مدن  عندواً ( 14) عمدا انوللدل ردورته  دا المقلداس عرد تر
( 3)و الم لدددا، اامعدددل – التربلدددل بكملدددل التربدددوي الددد  س عمدددر بق دددر تددددرلس ملئدددل أعندددال( 8)

 أعندال( 3)و ان رد ، اامعدل – التربلدل بكملدل التربدوي الد  س عمدر بق ر تدرلس ملئل أعنال
 ا تمدال عمدا لمحكدر. اا دالملل الاامعدل – التربلدل بكملدل التربدوي   سالد عمدر بق ر تدرلس ملئل

 اابقدال تدر و دد تحتهدا،  ت ددرج التدا ال   دلن المرشددلن احتلاادات تحدلدد مقلداس نبعاد العبارات
 روعدا ولقدد المحكمدلن، ال دادة  ائمدل( 1) ممحدق محكمدلن عشرة عملها ات ق التا العبارات عما
 .(15 ،11،12 ،8 ،4 ،2):وم  تعدلمها المحكملن أ ترح لتاا ال ت العبارات تعدلا
 : انذاخهٍ انخضانس  ـ2
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 وبدلن عبدارة كدا درال بلن اترتباط معامالت بح اب وذل  الدايما التاا س ح اب تر    
 اترتبداط إلاداد تدر كمدا ،(13) بالاددوا كمدا وذلد  إللده، ت تمدا الدذي البعدد دراات ماموع
 .(14) بالادوا كما وذل  لممقلاس الكملل لوالدرا بعد كا درال بلن

 (1) ادوا
 مقلاس عبارات من عبارة كا درال بلن اترتباط معامالت  لر
 (100= ن) إلله ت تما الذي لمبعد الكملل والدرال التعمر أ واع

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
1 0.478 ** 15 0.5230** 29 0.616** 43 11511** 

2 0.409** 16 0.589** 31 11563** 44 0.572** 

3 0.543** 11 11515** 31 11642** 45 11500** 

4 0.504** 10 11426** 32 11101** 46 0.670** 

5 .0645** 19 0.568** 33 11191** 41 11513** 

6 0.479** 21 11434** 34 0.659** 40 11521** 

1 0.412** 21 0.675** 35 11356** 49 11569** 

0 0.452** 22 0.597** 36 0.580** 51 11513** 

9 0.560** 23 0.589** 31 11400** 51 11526** 

11 11541** 24 0.474** 30 0.553** 52 11511** 

11 0.431** 25 0.483** 39 0.638** 53 11559** 

12 0.456** 26 11409 41 0.618**  

13 0.657** 21 11421** 41 0.639** 

14 0.469** 20 11450** 42 11514** 

 (0.01) ع د الدتلل م توق**        
  عمد تددا ككدا والمقلداس ال رعلدل انبعداد  بدات معدامالت  دلر أن( 1) اددوا مدن لتنت

  ددلر ومدد ( 0.79)و( 0.40) بددلن  لمددا ال بددات معامددا  ددلر تتددراوح حلددث المقلدداس  تددائد أت دداق
 .المقلاس ردق عم  مؤشراً  وتعد ،(0.01)  الدتلل م توق ع د إحرائلا ودالل مرت عل

 نخائش انبحذ

 تق لن المقلاسعل ل د 

 بطرلقل عشوائلل من بلن المرشدلن والمرشدات  تق لن المقلاستر ايتلار عل ل 
العامملن بالمدارس الحكوملل  ا  طاع ةزة من يمس م اطق تعململدل مم مدل  دا يمدس محا ظدات 

 –محا ظددل يددان لددو س  –محا ظددل الو ددط   –محا ظددل ةددزة  –محا ظددل شددماا  طدداع ةددزة ) ومددر:
 .مرشدة( 50) مرشد(، 50مرشد ومرشدة( م هر ) 100محا ظل ر ت( وكان  وامها )

  األساسُت انذراست ػُنت

 (2) ادوا
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 384ن=  .اليبرة و  وات لم وع تبعاً  ان ا لل الدرا ل عل ل توزل 
 العدد وعالن العدد سنوات الخبرة

 182 ذكر 90 سنوات 5أقل من 

 202 أنثي 171 سنوات 01-5من 

  123 سنوات 01أكثر من 

 الدتعمر أ دواع  دا إحردائلل دتلدل ذات  دروق تواد ت   ا ه عم  ال ردل ص مذا 
  . اليبرة التعململل، المرحمل ال وع، لمتغلر تعزق

 :الللالت ال ال ل ال رعلل ال رود ال رد، مذا من ولت رع* 

 دد ذكدور) لم وع ترا  إحرائلاً  دالل  روق تواد ت   أ ه عما ال رعا ال رد مذا ول ص د أ
 .  التعمر أ واع  ا(  إ اث

 لم دتولات تراد  إحردائلاً  دالدل  دروق توادد ت   أ ده عما ال رعا ال رد مذا ول ص د ب
 أ دواع ا د(   وات 10 من أك ر)و(   وات 10 -5 من)و (  وات 5 من أ ا):  اليبرة
 ال دروق لدتلدل( ت) ايتبدار ا دتيدار تر ال رعا ال رد مذا رحل من ولمتحقق .  التعمر
 ( .38) ر ر بالادوا مونت مو كما التعمر أ واع  ا ال وعلن بلن

 (  ت) ايتبار ( 3)   ادوا

 ال وع لمتغلر تبعا ال   للن المرشدلن لدي التعمر  واعن 

 املد   دا واا داث الدذكور بدلن إحردائلا دالدل  دروق توادد أ ده( 3) الاددوا مدن لتنت
 اا دداث تمتمدد  حلددثُ . التعدداو ا الددتعمر بعددد عدددا اا دداث التلردد الدرا ددل تت اولهددا التددا الددتعمر أ دواع
 لم دوع داا تد  لر وادود لع دا ممدا إحردائلاً  دالدل( ت)  دلر كا ت حلث الذكور، من أك ر تعمر أ واع
 الدرا دل أ بتدت حلدث( 2011:  عمد لل دا) درا دل  تدائد مد  ال تائد مذه. وتت ق التعمر أ واع عم 

 اا دداث المرشدددات أن إلدد  ذلدد  لرادد  و ددد الددذكور، مددن أك ددر تعمرالدد أ ددواع لمعظددر اا دداث امددتال 

 البعد
 النوع

 العدد
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 قٌمة ت
مستوى 
 الداللة

 12995. 3.6896 155 ذكر ًالتعلم الذات
3.065 

.002 
ٌا  13091. 3.7335 178 أنثى دالة احصائ

التعلم 
 التعاونً

 16444. 3.7479 155 ذكر
.265 

.791 
ٌا  17818. 3.7429 178 أنثى غٌر دالة احصائ

 30091. 3.6178 155 ذكر التعلم النشط
6.061 

.000 
ٌا  15760. 3.7746 178 أنثى دالة احصائ

التعلم 
 االستكشافً

 12968. 3.6754 155 ذكر
3.393 

.001 
ٌا  14374. 3.7266 178 أنثى دالة احصائ
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  دددراتهن، ت ملددل  ددا لددرةبهن الميتم ددل الددتعمر أ ددواع ا ددتيدار عمدد  الددذكور مددن أك ددر لحررددن
 .التعمر عمملل  ا لهن الم ا بل وااارالات التق لات وتطولر

 مددن كددالً  أن لدد إ التعدداو ا الددتعمر  ددا واا دداث الددذكور بددلن  ددروق واددود عدددر لرادد  و ددد
 رددالت لطل ددل)  درا ددل أشددارت حلددثُ  ال رلددق، يددالا مددن الددتعمر عمدد  لحررددون واا دداث الددذكور
 . وال حد عم  واا اث الذكور من كالً  ُل لد التعاو ا التعمر أن( 2003: محمد

: التعململدل لممرحمدل تراد  إحردائلاً  دالل  روق تواد ت   أ ه عما ال رعا ال رد مذا ول ص د ب
 التبالن تحملا ا تيدارتر  ال رد رحل من ولمتحقق . التعمر أ واع  ا(  ا وي د إعدادي د تدائااب)

 التاللل. بالاداوا مونت مو كما. ال روق لقلاس شل له وايتبار انحادي،

 (4)  ادوا

 المعلاري وات حرام المتو طات لونت

 دالبع سنوات الخبرة العدد المتوسط الحسابً االنحراف المعٌاري

 التعلم الذاتً سنوات 5أقل من  78 3.6845 10978.

 سنوات 11 -5من  148 3.7262 14220.

 سنوات 11أكثر من  107 3.7158 13044.

 المجموع 333 3.7131 13210.

 التعلم التعاونً سنوات 5أقل من  78 3.7073 24609.

 سنوات 11 -5من  148 3.7671 13957.

 سنوات 11من  أكثر 107 3.7425 13993.

 المجموع 333 3.7452 17168.

 التعلم النشط سنوات 5أقل من  78 3.7217 20500.

 سنوات 11 -5من  148 3.6720 31025.

 سنوات 11أكثر من  107 3.7279 16121.

 المجموع 333 3.7016 24774.

التعلم  سنوات 5أقل من  78 3.6847 17373.
 سنوات 11 -5من  148 3.7236 12428. االستكشافً

 سنوات 11أكثر من  107 3.6872 12865.

 المجموع 333 3.7028 13954.

   التعمر أ واع ايتالم لمقلاس انحادي التبالن تحملا( 5ادوا )

 اليبرة   وات لمتغلر تبعا  ال   للن المرشدلن لدي

مجموع  البٌان البعد
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

ستوى م قٌمة ف
 الداللة

التعلم 
 الذاتً

 2.606 045. 2 090. بٌن المجموعات
 

.075 
 017. 330 5.704 داخل المجموعاتغٌر دالة 
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 احصائٌا   332 5.794 المجموع 

التعلم 
 التعاونً

 3.157 092. 2 184. بٌن المجموعات
 
 

.044 
دالة 

 احصائٌا
 029. 330 9.602 المجموعات داخل

  332 9.786 المجموع

التعلم 
 النشط

 1.931 118. 2 236. بٌن المجموعات
 
 

.147 
غٌر دالة 
 احصائٌا

 061. 330 20.140 داخل المجموعات

  332 20.376 المجموع

التعلم 
 االستكشافً

 2.999 058. 2 115. بٌن المجموعات
 
 

.051 
غٌر دالة 
 احصائٌا

 019. 330 6.349 داخل المجموعات

  332 6.464 موعالمج

 .  3.02(=2،330) حرلل دراات ع د 0.05 دتلل م توق ع د الادوللل م  لمل

 .4.67(= 2،330) حرلل دراات ع د 0.01 دتلل م توق ع د الادوللل م  لمل

 ( 6)  ادوا

 المتو طات بلن ال روق لقلاس شل له ايتبار

 الداللة  ستويم فروق المتوسطات سنوات الخبرة ب سنوات الخبرة أ البعد

 038. 05979. سنوات 5أقل من  سنوات 11- 5من  التعلم التعاونً

 ذو المرشدددلن بددلن إحرددائلل دتلددل ذات  ددروق واددود عدددر ُلالحددظ : لمددا مددا اوالاددد مددن لالحددظ
 ذو والمرشدلن(   وات 10 -5 من) يبرة   وات ذو والمرشدلن (  وات 5من أ ا) يبرة   وات
  تلادل مد  الدرا دل مدذه  تلادل وتت ق . التعمر أ واع ُمعظر  ا (  وات 10من أك ر) يبرة   وات
 وا ددعل، مهددارات الُمرشدددلن تك ددب الميتم ددل الددتعمر أ ددواع أن تددرق حلددثShenker:1996درا ددل

  اندا) درا دل  تدائد مد  الدرا دل  تدائد تت دق كمدا. ُطالبهدر إلد  ان دواع مدذه  قا  ا وُت اعدمر
  دا ال   دلن المرشددلن بدلن  دروق وادود عددر إلد   تائاها ورمتت التا (2005: إبراملر يملا
 الدتعمر  دا  ابدت ال   دا المرشدد دور أن إلد  ذلد  ولراد . اليبدرة  د وات إل  ترا  الذاتا التعمر
 وملولهر المتعمملن  درات عم  التعرم لممتعمملن، ُم ا بل وتعملر تعمر بلئل تهلئل ،:ولشما الذاتا؛

 تطدولر  ا لممتعمملن العون تقدلر التقولملل، واتيتبارات المباشرة مالحظلال يالا من واتااماتهر
 .  ملولهر وت ملل  دراتهر

 انًراصغ

 أوالً: انًراصغ انؼربُت :

(:  وا د  مراكدز مردادر الدتعمر  دا 2007) ، يمدود يالدد  دملمانمحمدد عبدد اهلل د يالرل1
ص المدمادل ، مدؤتمر المكتبدات إ رال الوعا المعر ا لددق الطمبدل مدن يدالا تق لدل ان درا

  20-1المتيررل، البحرلن، ص 
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: دوا دد  الددتعمر الددذاتا  ددا  بددرامد تدددرلب مددوظ ا (2012ددد يملددا بددن إبددراملر بددن عمددا )2
كملددل التربلددل، اامعددل ، عودلل لمكهربددال بالم طقددل الشددر لل. ر ددالل ماا ددتلرالشددركل ال دد
 .المم   عود

س العمدور  دا مرحمدل التعمدلر العدار، دار تدرل ( :1996د يملا لو م اليملما وآيرون )3
 ، دولل اامارات المتحدة.القمر

( :    اعملل ال مط اتكتشا ا  دا اكت داب مهدارات عمملدات 2009د راما محمد مو   )4
، الاامعدل من ان ا دا بغدزة   ر دالل ماا دتلر، كملدل التربلدلالعمر لدق طمبل الرم ال ا

 اا الملل بغزة .

( :   درا ل تقللملده ندال المرشدد ال   دا  دا ندول بعدد 2008د محمد )د زلاد محمو 5
 ، الاامعل اا الملل بغزة .  ر الل ماا تلر ، كملل التربلل المتغلرات

تعمدددلر، دار أ دددامل لم شدددر ( :  دددلكولوالل الدددتعمر وال 2003دددد عبدددد الدددرحمن العل دددوي )6
 ، انردن د عمان .والتوزل 

:   تقددولر مراكددز مرددادر الددتعمر  ددا المدددارس ال ا ولددل ( 2005ددد عمددر مددزاحر  ددعلد )7
العربلددل المتحدددة   ر ددالل ماا ددتلر، كملددل بم طقددل أبددو ظبددا التعململددل بدولددل اامددارات 

 ، الاامعل انرد لل .الدرا ات العملا

( :   ا ر ا دتيدار طرلقتدا الدتعمر التعداو ا والدتعمر ال دردي 2005د  انا يملا إبراملر )8
ر ال ا دد   مامدل أبحدداث ھلطمبدل كملددل المعممدلن  دا مدادة الاغرا لددل وت كلدر دا التحردلا 

  34-1. ص  2، ع 1كملل التربلل ان ا لل ، المامد 
( :   اتاامددات مدر ددا التعمددلر ال ددا وي  حددو الددتعمر التعدداو ا درا ددل 2011ددد لل ددا عمددا )9

-157،  27 ملدا لل  ا مدارس مدل ل دمشق الر ملل   مامل اامعل دمشق ، المامد
191 . 

( : ا تيدار طرلقدل الدتعمر بات تكشدام  دا اكت داب 2009د محمد ح  ا أبو طالب )10
. ر ددددالل الاماعلددددل( –ارشددددادلل ) ال ردلددددل المرشدددددلن التربددددوللن لمهددددارات المقابمددددل ا

 ، اامعل انزمر.الماا تلر، كملل التربلل
: أ دس عمدر الد  س ( 2002، لو دم  طداما، عبدد الدرحمن عددس)د محا الدلن توق11

 ، القامرة .   2التربوي، دار ال كر لمطباعل وال شر والتوزل ، ط
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( :    اعملددل بعددد ا ددتراتلالات الددتعمر ال شددط  ددا 3009ددد ملر ددت عبددد ال بددا  ددلد )12
ر ددالل الاغرا لددا  ددا ت ملددل بعددد مهددارات الت كلددر لدددق طددالب الرددم انوا ال ددا وي   

 ، اامعل علن شمس .بللكملل  التر ، ماا تلر ةلر  م شورة
،  1( :   الميتردر  دا الشيردلل واارشداد ال   دا   ط2004د  بلدا ردالت  د لان )13

 دار إلترا  لم شر والتوزل  ، مرر .
( : إ ددهار المرشددد الطالبددا  ددا ت ملددل 2012ددد   ددلر بددن عبددد الهددادي بددن محمددود )14

  ر دالل ماا دتلر، كملدل  شيرلل تمملذ المرحمل اتبتدائلل من م ظور التربلل اا دالملل
 . ، المممكل العربلل ال عودلللقرق، اامعل أر االتربلل
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 يسخخهص

 

ُلعد المرشد ال   ا ازلًا أ ا لًا وع ررًا مامًا  دا عمملدل اارشداد، إت أ ده ُلالحدظ 
د ال   ا ب ماذج التعمر الحدل ل، وات دت ادة م هدا  دا العمملدل اارشدادلل، عدر إلمار المرش

وكان من مرادر الشعور بالمشكمل ما تحظه الباحث، ع دما كان لعما  ا ماداا اارشداد 
ال   ا بوكالل الغوث بقطاع ةدزة ، مدن عددر درالدل العدلدد مدن المرشددلن ال   دلن ب مداذج 

بحدث الحدالا الد  الكشدم عدن أ دواع الدتعمر لددق المرشددلن  وعمله لهددم ال التعمر الحدل ل.
ال   للن  ا المدارس الحكوملل بقطاع ةزة  دا ندول  مدوذج بكمدر تبعدًا لممتغلدرات التاللدل  
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( مرشدد ومرشددة أمدا 100)الا س ، عدد   وات اليبرة(. وتكو ت عل ل تق لن انداة من )
ن  طاع ةزة،  م طلن. وادالت أمدر ( مرشد ومرشدة م384العل ل ان ا لل  تكو ت من )

ال تددائد لتؤكددد عمدد  واددود  ددروق ذات دتلددل إحرددائلل  ددا أ ددواع الددتعمر تعددزق لمتغلددرات 
 )الا س، عدد   وات اليبرة(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 

The psychological guide is an essential and important part 
in the counseling process. The guides are unaware of the modern 
theories and models of learning. The researcher noticed during his 
work in the international agency of Rescue in Gaza sector. That 
guide is in a bad need of modern model of learning to help him in 
the guidance despite the importance of Buckler’s model of 
learning and call of educators to cater for that model, The Arab 
researchers didn’t thoroughly investigate that model. This is why 
the present researcher is motivated to tackle this point in the 
Palestinian environment. The present paper aimed at knowing the 
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kinds of learning practiced by the psychological guides in Gaza 
according to Buckler’s model. The pilot sample consisted of (100) 
participants whereas the main sample consisted of (384) 
psychological counselors.  The most important finding was as 
follows: Statistically significant differences were found in learning 
kinds due to gender, years of experience and stage of education. 

 


