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أثر برنامج أرشادي في تنمية مرونة األنا لدى فاقدي األب
من طالب المرحمة المتوسطة
د .سميرة إبراىيم عباس
ك ازرة التربية
المستخمص
ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ .

 -1مستكل مركنة األنا لدل الطالب ألفاقدم األب
 -2بنػػار برنػػامد إراػػادم باسػػتلداـ أسػػمكب التحػػدث اتيدػػابي م ػ الػػذات معتمػػدا مػػى

نظرية (.)Meichenbaum ,1974

 -3تنميػػة مركنػػة األنػػا لػػدل الطػػالب لفاقػػدم األب .كذلػػؾ مػػف لػػالؿ التبػػار الفر ػػيات
اآلتية -:

 ت تكدد فركؽ ذات دتلة إحصائية ند مستكل دتلة (، )0.05بيف رتب دردػات أفػرادالمدمك ة ال ابطة في اتلتباريف القبمي كالبعدم مى مقياس مركنة األنا .

 ت تكدد فركؽ ذات دتلة إحصائية ند مستكل دتلة (، )0.05بيف رتب دردػات أفػرادالمدمك ة التدريبية فػي اتلتبػاريف القبمػي كالبعػدم مػى مقيػاس مركنػة األنػا قبػؿ تطبيػؽ

األسمكب اتراادم .

 ت تكدػػد فػػركؽ ذات دتلػػة إحصػػائية نػػد مسػػتكل دتلػػة ( ، )0.05بػػيف رتػػب دردػػاتأفراد المدمك تيف التدريبية كال ابطة في اتلتبار ألبعػدم مػى مركنػة األنػا بعػد تطبيػؽ

أسمكب التحدث م الذات .

يتحدد البحث بطالب ألفاقدم األب مػف المرحمػة المتكسػطة لمعػاـ الد ارسػي()2018-2017

.مف مدينة بغداد .تربية الرصافة األكلى.ككانت ينة البحػث الحػالي ( )20طالػب .التيػركا
مػػف متكسػػطة الغربيػػة.كبعػػد تطبيػػؽ األسػػمكب ا راػػادم اظيػػر ىنػػاؾ أ ػ ار لمبرنػػامد فػػي تنميػػة
مركنة األنا .كقدمت الباح ة دد مف التكصيات كالمقترحات ..
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Abstract

The current research aims to identify
1. The level of flexibility of the ego of students Alkkaddi father

2. Building an orientation program using positive self-talk based on
Meichenbaum

(1974).

3 - Development of the ego flexibility of the students of the father.
By testing the following hypotheses:

-There were no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the rank of the control group members
in the tribal and remote tests on the ego elasticity scale.

-There were no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the rank of the experimental group

members in the tribal and remote tests on the ego elasticity scale
before applying the guidance method.

-There were no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the levels of the scores of the
experimental and control groups in the test on the elasticity of the
ego after applying the method of talking to the self.

The researches based on students from the middle stage of the
academic year (2017-2018) from the city of Baghdad. The first
Rusafa education. The sample of the present research was 20
students from the Western
guidance

method,

The

Midwestern. After applying the

researcher

recommendations and suggestions.
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مشكمة البحث The problem of research

أظير تقرير لك ازرة حقكؽ ا نساف إف أ داد األيتاـ في العراؽ بدار بازدياد لالؿ السنكات

األليرة نتيدة لمحركب ك أ ماؿ العنؼ كدرائـ القتؿ التي طالت مئات اآلتؼ مف

العراقييف ،إذ ي ـ العراؽ حاليان النسبة األكبر مف األيتاـ في العالـ العربي .كنتيدة ليذا
الكاق المرير كما تتركو مف ماسي مؤلمة التي تترسب ببطئ في أ ماؽ الفرد لتؤ ر في

تركيب البنية النفسية السكية لو ( .الزبيدم،2011،ص . )18ككما تؤكد الدراسات النفسية
أف فقداف احد الكالديف أك كالىما لو تأ ير اديد مى الصحة النفسية لمطفؿ كالمراىؽ كمف

اأنو أف يؤدم بو إلى الاعكر با حباط كالنقص كفقداف ال قة بالنفس كالطمأنينة كال ياع
كتعيؽ اندمادو في المدتم كصعكبة ِاتلاذ ق ارراتو المستقبمية كصعكبة التحكـ الذاتي
ك بط سمككياتو أك تنظيـ أفكاره كتفقده الاعكر بالمسؤكلية في المدتم

(كماؿ،1988،ص182ػ .)183أف ىذا الظرؼ المرتبط بالطالب فاقدم األب التي تتسـ
بالتكتر كالادة التي تستمزـ نك ان مف إ ادة التكافؽ لو ألف األنماط السمككية لك ير منيـ

ت تصؼ بسكر التكافؽ ك دـ السكار بسبب ما مركا بو مف أحداث إذ تألذ ىذه األنماط
أاكات متعددة منيا

عؼ (مركنة األنا) كالتي ىي سؤ التكيؼ النادح الذم يتب التعرض

لألحداث الحياتية المؤلمة (.)Werner& Smith , 1992,p : 50

كالتي تحتاج إلى تنميػة كتاػؾ أف مركنػة األنػا أىميػة كبيػرة لمفػرد فيػي تعطيػو القػدرة مػى

تحقيؽ دردة طيبة مف التكيؼ في الكسػط الػذم يعػيش فيػو  ،كمػا أنػو يتصػؼ بدردػة اليػة

مف التحكـ في الذات  ،كيحسف استلداـ مياراتو كقدراتو إلػى أقصػى حػد ممكػف  ،كيسػتطي

أف يكادػػو ال ػػغكط التػػي يتعػػرض ليػػا س ػكار كانػػت

ػػغكطان دالميػػة أـ

ػػغكطان لارديػػة ،

كفػػي المقابػػؿ فػػأف ال ػػعؼ فػػي مركنػػة األنػػا يدعػػؿ الفػػرد يتصػػؼ بػػنقص القػػدرة مػػى

ػػبط

الػػذات  ،ك ػػدـ الكفػػارة ف ػػي التعامػػؿ مػ ػ البيئػػة الفيزيقي ػػة أك اتدتما يػػة ك ػػدـ القػػدرة م ػػى
اتسػػتفادة مػػف إمكاناتػػو كقد ارتػػو كسػػيادة ماػػا ر الػػذنب كا ػػـ كالتقػػدير المػػنلفض لمػػذات .

(كفافي ، 1986،ص .)112كبما أف الطمبة يم مكف ػركة لكػؿ أةمػة تناػد الرقػي ك التقػدـ ،
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كطاقة حيكية متدفقة ليا القدرة مى رسـ مالمح الحركة ك التدديد لما يمتمككنو مػف طاقػات

ك إمكانيات ممية تم ؿ أىمية تمؾ المرحمة ( .الزبيدم ،2013 ،ص)1

إذ أغفمنػػا نيػػا تسػػبب ماػػكالت ادتما يػػة كنفسػػية كتربكيػػة كغيرىػػا كالتػػي تػػؤ ر مػػى األدار
التربػػكم كبالتػػالي ت ػػعنا أمػػاـ ميمػػة صػػعبة فػػي معالدػػة الك يػػر مػػف المتطمبػػات المرتبطػػة
بالمػػدارس المتكسػػطة كال انكيػػة  .مػػف ىنػػا بػػرزت ماػػكمة البحػػث الحػػالي التػػي تسػػعى الباح ػػة
لدراستيا كالتي تكمف في اتدابو ف األسئمة اآلتية  -:ىؿ يعاني الطالب فاقدم األب فػي

مرحمػػة المتكسػػطة مػػف

ػػعؼ فػػي مركنػػة األنػػا كىػػؿ لمبرنػػامد ا راػػادم بأسػػمكب التحػػدث

م الذات ا ر في تنمية مركنة األنا لدل طالب مرحمة المتكسطة .

أىمية البحث The Importance Of Research

يعد مفيكـ مركنػة األنػا مػف المفػاىيـ الميمػة التػي ظيػرت فػي مػـ الػنفس منػذ ظيػكر

التنظير في مداؿ الالصية ك دىا ديناميكية مركبة متعددة األبعاد .كما ييمنا فػي( مركنػة
األنا) ىك الالصية السميمة بمعنى آلر فأننا نممس مف لالؿ الالصية السميمة (السػكية)
كمػػا تتمت ػ بػػو مػػف لصػػائص ك القػػات تاػػير إلػػى تماسػػكيا كاتزانيػػا كتكامميػػا كقكتيػػا مػػى

تحمػػؿ ال ػػغكط كقػػدرتيا مػػى مكاديػػة ماػػكالت الحيػػاة  ،كتعػػد تنميػػة مركنػػة األنػػا لػػدل
الطالب ألفاقدم األب بم ابة الحصف النفسي الكاقي مف اتنحرافات السمككية كات طرابات
النفس ػ ػ ػػية كك ػ ػ ػػذلؾ م ػ ػ ػػف س ػ ػ ػػيكلة الكق ػ ػ ػػكع تح ػ ػ ػػت ت ػ ػ ػػأ ير المكاق ػ ػ ػػؼ كالح ػ ػ ػػاتت الس ػ ػ ػػمبية(.ابك
اسعد،2011،ص)104
فا رااد يعمؿ مػى تاػدي الطالػب مػى أف يعػرؼ نفسػو كيكتاػؼ قدرتػو كيصػؿ إلػى فيػـ

كامؿ لذاتو بحيث يستطي أف يعمؿ ايئان لنفسو كيتعامؿ م فرص الحياة بكاقعية (الحريػرم
كاألمػػامي ،2011 ،ص.)57كيعػػد ا راػػاد مػػف أىػػـ العمػػكـ التطبيقيػػة التػػي ينبغػػي أف يكلييػػا
المسئكلكف ف العممية التربكية مػا تسػتحقو مػف أىميػة ،إف كنػا نيػدؼ إلػى الكصػكؿ بأبنائنػا

إلى مستكل مناسب مف الصحة النفسية السميمة ( بد الغفار ،1990 ،ص.)255
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كل ػػذلؾ أص ػػبحت العممي ػػة ا را ػػادية ممػ ػان ل ػػو مناىد ػػو كأسس ػػو كلطط ػػو كبرامد ػػو ،كتع ػػددت

مناىدػػو كأسػػاليبو تبع ػان لتعػػدد النظريػػات ا راػػادية ،ف ػالن ػػف تعػػدد كتنػػكع الماػػكالت التػػي
يكادييا األفراد (سفياف ،2002 ،ص.)110كقد ظيػر العديػد مػف األسػاليب ا راػادية التػي
تيدؼ إلى تعديؿ سمكؾ الطمبة كمسػا دتيـ مػى تدػاكز أزمػاتيـ كحػؿ ماػكالتيـ كمػف ىػذه

األسػاليب أسػمكب التحػدث مػ الػذات ( )self Talk Styleلميكينبػكـ ()Meichenbaum

الذم ا تمده البحث الحالي.

عد ىذا األسمكب أحد أاكاؿ إ ادة البنار المعرفي الذم ييػدؼ إلػى تعمػيـ الفػرد مػى
كي ّ
ة
الما ػػكؿ ،إذ ي ػػرل (ميكينب ػػكـ) أف
التح ػػدث اتيد ػػابي مػ ػ ال ػػذات م ػػف أد ػػؿ تغيي ػػر الس ػػمكؾ ة
الػػتلمص مػػف ماػػكمة مػػا يعنػػي الػػتلمص مػػف التحػػدث م ػ الػػذات بطريقػػة سػػمبية كاسػػتبداليا
بالتحػػدث مػ الػػذات بطريقػػة ايدابيػػة ،أم أف إدػرارات التػػدريب مػػى التحػػدث مػ الػػذات قػػد

ركػػزت مػػى أىميػػة المغػػة بكصػػفيا مكديػان لمسػػمكؾ ،ككابػػالر األىميػػة الكبيػرة لمعناصػػر المفظيػػة
ند تعػديؿ السػمكؾ ،كىػك مبنػي مػى افتػراض مػؤداه ( أف مػا يقكلػو الفػرد لنفسػو ىػك العامػؿ
األسػ ػ ػ ػػاس فػ ػ ػ ػػي تكديػ ػ ػ ػػو سػ ػ ػ ػػمككو) (الظػ ػ ػ ػػاىر ،2004 ،ص )234ك(اللطيػ ػ ػ ػػب،1995 ،

ص.)260كيرل (ميكينبكـ) بأف لمتفكير كالمعتقدات كالماا ر كالحديث اتيدابي م النفس
كتكديي ػػات الف ػػرد لنفس ػػو (إ ط ػػار أكام ػػر لنفس ػػو) لي ػػا دكر كبي ػػر ف ػػي ممي ػػة ال ػػتعمـ ،كيد ػػب

التركيػػز مػػى فيػػـ الفػػرد كمسػػئكؿ ػػف إحػػداث سػػمككو (بطػػرس ،2008 ،ص ،)178إذ أف
المستراد يكتاؼ مػف لػالؿ الحػكار مػ نفسػو بػأف مػا يتمسػؾ بػو مػف أفكػار كمعتقػدات ىػك

أسمكب لاطئ ا تاد ميو ( .منصكر ،2000 ،ص.)248

كمف لالؿ اطػالع الباح ػة مػى األدبيػات كالد ارسػات السػابقة التػي تتعمػؽ بمك ػكع

البحػػث الحػػالي  ،تننبػػيف أف أسػػمكب التحػػدث م ػ الػػذات يعػػد مػػف األسػػاليب ا راػػادية الديػػدة
التي تةستلدـ في تنمية مركنة األنا.
ككاف مدل ِاىتماـ األمـ بابابيا كر ايتيـ ككا دادىـ أ دادا سميمان ليس مقياسان أساسيان لتقػدميا
كني تيا في حا رىا فحسب،بؿ لما يمكف أف تككف ميو أألمـ كىي تاؽ طريقيا لتحقيؽ

طمكحاتيا كأىدافيا كبنار مستقبميا المناػكد( ،مميكػة،1959،ص  .)110لػذلؾ نحتػاج اليػكـ
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أك ػػر مػػف أم يػػكـ م ػػى الػػى التعػػرؼ العممػػي الػػدقيؽ لفيػػـ الالصػػية ،كتسػػيما الصػػية
الطمبة ألنيا المحػكر األسػاس الػذم تػدكر باػأنو معظػـ البحػكث التربكيػة كالنفسػية كلملتمػؼ

التصاصات مـ النفس كفرك و ،كألىميتيا في فيـ السمكؾ ا نسػاني فػي ملتمػؼ الدكانػب

النفسػػية كاتدتما يػػة كحتػػى الفسػػيكلكدية ،ففيػػـ الالصػػية يسػػا د مػػى الكاػػؼ ػػف فا ميػػة
الفػػرد كاػػركط تحقيػػؽ ىػػذه الفا ميػػة كبػػذلؾ تمكػػف مػػف الكصػػكؿ لمتفسػػير المناسػػب لمظ ػكاىر

النفسية الملتمفة ( باس،1982،:ص)5

أف أىمية الدراسة الحالية تكمف في تناكليا طالب فاقدم األب مف المرحمة المتكسطة  ،آذ

أف ىذه المرحمة ليا تأ يراتيا في بمكرة الصية الطمبة لتألذ مالمحيا ال ابتة النسبية كتظير

ف ػػي الس ػػمات كالق ػػيـ كاتتداى ػػات كفيي ػػا ي ػػتـ األ ػػداد لل ػػكض الطمب ػػة المس ػػؤكليات الحياتي ػػة
كا تمادىـ مى أنفسيـ (.كاظـ ،1994 ،ص)34

ومن ىنا تتجمى أىمية البحث الحالي في الجانبين النظري والتطبيقي:

أوالً :الجانب النظري Theoretical side :

 .1مف الدراسات العربية التدريبية األكلى التي تيدؼ إلى تنمية مركنة األنا ( مػى حػد
مـ الباح ة).

 .2إ افة ممية دديدة لممكتبة العراقية.

 .3ت يػػر اىتمػػاـ البػػاح يف دػرار المزيػػد مػػف البحػػكث العمميػػة باسػػتلداـ أسػػاليب ألػػرل
لتنمية مركنة األنا.

 .4فػػتح المدػػاؿ أمػػاـ البػػاح يف دػرار المزيػػد مػػف البحػػكث العمميػػة التػػي تتعمػػؽ بمعرفػػة
ا ػػر (أسػػمكب التحػػدث م ػ الػػذات) ف ػػي تنميػػة دكانػػب ايدابيػػة أك تعػػديؿ س ػػمككيات

ألرل غير مرغكب بيا ادتما يان.

ثانياً :الجانب التطبيقي The practical side :

 .1يزكد الباح يف النفسييف ك المراديف التربكييف بأسػمكب أراػادم يمكػف تطبيقػو نػد
تقديـ المسا دة لذكم الماكالت كات طرابات النفسية اللفيفة.

 -2تناكؿ اريحة كمرحمة ميمة كىي طمبة المرحمة المتكسطة كمف فاقدم اتب.
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أىداف البحث The Objectiv of Research :
ييدؼ البحث الحالي الى تعرؼ .

 -1مستكل مركنة األنا لدل الطالب ألفاقدم األب

 -2بنار برنامد إراادم باستلداـ أسمكب التحدث اتيدابي م الذات معتمدا مػى نظريػة

(.)Meichenbaum ,1974

 -3تنميػػة مركنػػة األنػػا لػػدل الطػػالب لفاقػػدم األب .كذلػػؾ مػػف لػػالؿ التبػػار الفر ػػيات

اآلتية -:

فرضيات البحث -:
 -1ت تكدد فركؽ ذات دتلة إحصائية ند مستكل دتلػة (، )0.05بػيف رتػب دردػات
أفراد المدمك ة ال ابطة في اتلتباريف القبمي كالبعدم مى مقياس مركنة األنا .

 -2ت تكدد فركؽ ذات دتلة إحصائية ند مستكل دتلػة (، )0.05بػيف رتػب دردػات
أفراد المدمك ة التدريبية في اتلتباريف القبمػي كالبعػدم مػى مقيػاس مركنػة األنػا قبػؿ

تطبيؽ أسمكب التحدث م الذات كبعده .

 -3ت تكدد فركؽ ذات دتلة إحصائية ند مستكل دتلة ( ، )0.05بيف رتب دردات
أف ػراد المدمػػك تيف التدريبيػػة كال ػػابطة فػػي اتلتبػػار ألبعػػدم مػػى مركنػػة األنػػا بعػػد
تطبيؽ أسمكب التحدث م الذات .

حدود البحث The Limits of Research -:

يتحدد البحث بطالب ألفاقدم األب مف المرحمة المتكسطة لمعاـ الدراسي( )2018-2017

مف مدينة بغداد .تربية الرصافة األكلى .

تحديد المصطمحات Definition of term -:

أوالً  -األثر : The Effect

عرفههو ( الحينههي  : ) 1991بأنػّػػو مق ػػدار التغيػ ػػر الػػذم يط ػ ػ أر مػػى المتغيػ ػػر التاب ػ ػ بعػ ػػد
تعر و لتأ ير المتغير المستقؿ (الحفني ،1991 ،ص.)253
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ثانيا -:البرنامج اإلرشادي : Counseling Program:

بوردر(: )Border&Dryra,1992

مدمك ػػة مػػف األناػػطة يقػػكـ بيػػا المستراػػدكف فػػي تفا ػػؿ كتعػػاكف بمػػا يعمػػؿ مػػى تكظيػػؼ

طاق ػػاتيـ كامكان ػػاتيـ فيم ػػا يتف ػػؽ مػ ػ مي ػػكليـ كحاد ػػاتيـ كاس ػػتعداداتيـ ف ػػي د ػػك يس ػػكده األم ػػف
كالطمأنينة ك القة الكد بينيـ كبيف المراد .)Border & Dryra 1992, p462( .

تعريف الباحثة النظري لمبرنامج اإلرشادي

كقد رفت الباح ة البرنامد ا راادم بأنو  -:برنامد يعمؿ كفؽ نظريات ا رااد

النفسي مى مسا دة كتبصير األفراد في فيـ ماكالتيـ ،كالتي تؤدم إلى سكر التكافؽ،
كيعمؿ البرنامد كفؽ ددكؿ زمني متتاب في صكرة دمسات إراادية دما ية كفي

كر

دك نفسي آمف ك القة إراادية تتيح لكؿ المااركيف المااركة ا يدابية ،كالتفا ؿ الم مر

لتحقيؽ األىداؼ ا راادية بأنكا يا كتقديـ المسا دة ا راادية المتكاممة في أف ؿ
صكرىا.

تعريف الباحة اإلجرائي لمبرنامج اإلرشادي .
ىك مدمك ة األساليب

كا درارات كالفنيات التي تتم ؿ في محتكيات الدمسات

ا راادية التي ك عيا الباحث مف أدؿ مسا دة األيتاـ الطالب الذيف يعانكف مف
انلفاض في مركنة األنا الذم أظيرتو درداتيـ مى مقياس مركنة األنا .
ثالثا -:التنميةDEVELOPMENT.

 عرفههو( حسػػف-:)1977،ىػػي النمػػك كالتغيػػر الػػذم يعػػد بػػدكره ادتما يػػا ك قافيػػا كاقتصػػادياأي ػ ػػا ،كىػ ػػك كيفيػ ػػا ككميػ ػػا فػ ػػي الكقػ ػػت نفسػ ػػو ممػ ػػا يتبػ ػػيف أف التنميػ ػػة تتعنػ ػػي دانبػ ػػا كاحػ ػػدا

اتقتص ػػادم أك السياس ػػي .ككانما تح ػػيط بي ػػا دكان ػػب الحي ػػاة م ػػى ال ػػتالؼ ص ػػكرىا كأا ػػكاليا
فتحصؿ تغيرات كيفية ميقة كااممة (.حسف،1977،ص. )90
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) ( Ego flexibility

 -1تعريف بارون ) . ( Barron, 1963

( ىػػك القػػدرة مػػى مكاديػػة ماػػكالت الحيػػاة بكفػػارة ك ػػدـ فقػػداف ال قػػة بػػالنفس ك ػػدـ

فقداف اتتزاف اتنفعالي كاتستغراؽ في التفكير ) ) .(Barron , 1963 :p. 120

 -2تعريههف بمههوك) ) Block.1996قػػدرة الفػػرد العامػػة مػػى التكيػػؼ المالئػػـ لم ػػغكط
الدالمي ػػة كاللاردي ػػة  ،مركن ػػة األن ػػا ص ػػفة الص ػػية تعط ػػي لالفػ ػراد الفرص ػػة لمتكي ػػؼ
كظيػػكر السػػمكؾ المػػألكؼ فػػي المسػػار نفسػػو م ػ الطمبػػات المفرك ػػة مػػييـ مػػف قبػػؿ

البيئة ( Block : 1996 , P. 350 ) .

وتعرفو الباحثة نظرياً:

تبنت الباح ػة تعريػؼ ) ( Barron, 1963ألنيػا ا تمػدت مقياسػو لقيػاس مركنػة اتنػا.

في البحث الحالي .

التعريف اإلجرائي لمباحثة:
ىك الدردة الكمية التي يحصؿ مييا فاقد األب مى مقياس مركنة األنا .

خامسا -:فاقد األب. Orphans :

عرفو (الزحيمي  )1984بأنو :مف مات أبكه قبؿ بمكغ الحمـ سكار أكػاف غنيػان أـ فقيػ انر ،ذكػ انر

أـ أن ى( .الزحيمي:1984:ص.)9-8
سادسا -:المرحمة المتوسطة :

تعريف وزارة التربية العراقية ( )1988بأنيا:
ىي المرحمة الدراسية التي تمي المرحمة اتبتدائية كتاػمؿ الصػفكؼ الد ارسػية ال ال ػة ،

( اتكؿ كال ػػاني كال الػػث ) س ػكار أكانػػت منفصػػمة اـ

الست  ( .المظفر ،1988 ،ص.) 587
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إطار نظري ودراسات سابقة
 مرونة االنا

نظريػػة ( بمهههوك Block 1980

 )J.ف ػإف أحػػد المي ػزات الالصػػية اليامػػة فػػي

تصػكره ىػػك مركنػػة األنػا  ego – resiliencyىػػذا المفيػػكـ ياػػير الػى المػػدل الػػذم يمكػػف

الفرد مف اف يعدؿ modifyمستكل سيطرة األنا  ego – controlاباع متطمبػات مكاقػؼ

الحياة المتغيرة  ،أف مركنة األنا ليػا أسػاس فػي نظريػة التحميػؿ النفسػي Psychoanalytic
لفركيػػد التػػي تنط ػػكم مػػى مفيػػكـ األن ػػا ،اذ بمػػكؾ يقػػر ب ػػأف األنػػا نصػػر مرك ػػزم فػػي نم ػػك

الصية الفرد .

كحػػدد بمػػكؾ مركنػػة األنػػا كسػػيطرة األنػػا  ،سػػيطرة األنػػا ياػػير الػػى التعبيػػر اك احت ػكار الفػػرد

لالنػػدفا ات  ، impulsesالماػػا ر كالرغبػػات  .لكػػف مركنػػة األنػػا ىػػي مسػػتكل تعػػديؿ الفػػرد
مػػف سػػيطرة األنػػا بتغييػػر المكاقػػؼ كىكػػذا يمكػػف اف يكػػكف الفػػرد المػػرف األنػػا ذا زيمػػة اليػػة

كمنظمػ ػان ف ػػي أكق ػػات كتمقائيػ ػان د ػػدان ف ػػي مكاق ػػؼ ال ػػرل  ،كي ػػتـ تعزي ػػز مركن ػػة األن ػػا م ػػف قب ػػؿ

العائالت المتكاصمة كذات التكدو الفمسفي كاأللالقي( Burchett : 1999 , P. 1-2 ) .

▪ نظرية ميكينبوم (العالج السموكي المعرفي)

Cognitive - Behavior Modification
كا ػ ػ ىػ ػػذه النظريػ ػػة ىػ ػػك دكنالػ ػػد ىربػ ػػرت ميكينبػ ػػكـ (

Herbart

Donald

 )Meichenbaumالػػذم رأل أف مميػػة الػػتعمـ ت يمكػػف أف تنحصػػر بػػيف م يػػر كاسػػتدابة

كمػػا تػػرل النظريػػة السػػمككية ،بػػؿ إف ىنػػاؾ كامػػؿ ألػػرل تمعػػب دك انر فػػي مميػػة الػػتعمـ كىػػي
التفكي ػػر ،كا دراؾ ،كالبن ػػارات المعرفيػ ػػة ،كح ػػديث الفػ ػػرد ال ػػدالمي مػ ػ نفسػػػو ،ككي ػػؼ يعػ ػػزك
األايار ،كىذه كميا تتدلؿ في ممية التعمـ كتتكسط بػيف الم يػر كاتسػتدابة كالػذم ليػا دكر

في التأ ير مى سمكؾ الفرد) .بطرس ،2010 ،ص.(178-177

كاسػػتنتد ميكينبػػكـ ( (Meichenbaumلػػالؿ د ارسػػاتو أف لمتفكيػػر ،كالمعتقػػدات،

كالماا ر ،كالحديث ا يدابي م النفس ،كتكدييات الفرد لنفسػو (إ طػار أكامػر لنفسػو) ليػا
دكر كبير في ممية التعمـ ،فالتركيز مى فيـ الفرد مى أنو مسؤكؿ ف إحػداث سػمككياتو
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يعػ ػػد أسػ ػػاس نظريػ ػػة ميكينبػ ػػكـ) .بطػ ػػرس ،2008 ،ص  )78كقػ ػػد انطمػ ػػؽ (ميكينبػ ػػكـ) مػ ػػف

الفر ػ ػػية التػ ػػي تقػ ػػكؿ :بػ ػػأف األاػ ػػيار التػ ػػي يقكليػ ػػا النػ ػػاس ألنفسػ ػػيـ تمعػ ػػب دك انر فػ ػػي تحديػ ػػد

السػػمككيات التػػي سػػيقكمكف بيػػا ،ككاف السػػمكؾ يتػػأ ر بناػػاطات ديػػدة يقػػكـ بيػػا األف ػراد تعمػػـ
بكاسطة األبنية المعرفية الملتمفة ككاف الحديث الدالمي أك المحاد ة الدالمية ،تلمؽ الدافعيػة
نػػد الفػػرد كتسػػا ده مػػى تصػػنيؼ ميا ارتػػو ،كتكديػػو تفكي ػره لمقيػػاـ بالميػػارة المطمكبػػة( .أبػػك

اسعد ،2011 ،ص.)317

▪ اسموب التحدث مع الذات Self-Talk Style
ةيعػ ّػد اسػػمكب التحػػدث مػ الػػذات أحػػد أاػػكاؿ إ ػػادة التنظػػيـ المعرفػػي الػػذم يسػػتيدؼ
ت ػػدريب الف ػػرد م ػػى تع ػػديؿ أنم ػػاط التح ػػدث ال ػػذاتي ( )Self-Talkingال ػػذم يكد ػػو التفكي ػػر

كيع ّػد دكنالػد ميكينبػكـ ( ،)Donald Meichenbaum, 1977أكؿ
كالسػمكؾ كالماػا ر ،ة
طكر ىذا األسمكب ،إذ تبيف لو أف التلمص مػف ماػكمة مػا يعنػي الػتلمص مػف التحػدث
مف ّ

م الذات بطريقة سمبية كاستبدالو بالتحدث مػ الػذات بطريقػة ايدابيػة( .اللطيػب،1995 ،

ص.)260

 برامج اإلرشاد التربوي

)(Educational Counseling Programs

كىي مدمك ة اللبرات ا راادية المباارة كغير المباارة الملططة كالمنظمة مى أسس

ممية سميمة ،تقدـ بطريقة ّبنارة ،بغية مسا دة األفراد لمتعرؼ إلى ماكالتيـ كحاداتيـ،
ككالى تنمية إمكاناتيـ إزار ما يكادييـ مف صعكبات أك ماكالت نفسية أك انفعالية أك
ادتما ية أك نمائية ،كذلؾ لتحقيؽ لتكافؽ النفسي كاتدتما ي باكؿ بنار( .الحياني ،

،1989ص)409

أىداف برامج اإلرشاد التربوي .
كاليدؼ األكبر لمبرنامد ا راادم ىك تحقيؽ أىداؼ ا رااد التربكم بدكانبو كافة كىذه

األىداؼ ىي تحقيؽ الذات كتحقيؽ التكافؽ كالصحة النفسية كتحسيف العممية التربكية

أما األىداؼ اللاصة  ،فيدب أف يككف البرنامد ا راادم قاد انر مى
كالكقاية كالعالج َّ ،
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مسا دة الطمبة في تنمية فيـ الذات ككياف الذات كتنمية التكديو الذاتي  ،كالعالقات م

اآللريف  ،كالمساىمة في النااطات المصاحبة لممنيد ( .زىراف ،1988 :ص )36-34

الدراسات السابقة

 مرونة االنا

دراسة قداوي ( . )2012المسؤولية االجتماعية ومرونة األنا لدى طالب المرحمة اإلعدادية
العاممين وغير العاممين (دراسة مقارنة)

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ مى مستكل مركنة األنا لدل أفراد ينة البحث .كالتعرؼ
مى الفركؽ في مستكل مركنة األنا بيف الطالب العامميف كالطالب غير العامميف .تككنت
ينة البحث مف طالب المرحمة ا

دادية كال انكية لمدارس مركز محافظة نينكل .كقد تـ

التيارىـ بقصديو بحيث تكز ت العينة مى مدمك تيف متساكيتيف ( )299طالبان مف الذيف

يعممكف ك( )299طالبان مف الذيف ت يعممكف  ،كتحقيقان ألىداؼ البحث تـ ات تماد مى
مقياس مركنة األنا الذم أ ده (ر ا  )2009الذم يتككف مف ( )36فقرة كتكصمت
الدراسة الى تمت طالب الصؼ اللامس ا

دادم بمستكل متكسط مف مركنة األنا.كاف

مستكل مركنة األنا أ مى لدل الطالب العامميف منو لدل الطالب غير العامميف.
 األسموب اإلرشادي

دراسة (حمد ( :) 2011أثر أسهموب التحهدث مهع الهذات فهي خيهء إيهذا الهذات لهدى

طالب المرحمة المتوسطة)

كلتحقيػ ػػؽ ىػ ػػدؼ البحػ ػػث كالتبػ ػػار فر ػ ػػياتو اسػ ػػتلدـ المػ ػػنيد التدريبػ ػػي ذا التصػ ػػميـ
(مدمك ػػة تدريبي ػػة كمدمك ػػة

ػػابطة م ػ التب ػػار قبمػػي

ػ بع ػػدم) تككنػػت ين ػػة البح ػػث

م ػػف( )20طالبػ ػان م ػػف ط ػػالب المرحم ػػة المتكس ػػطة ف ػػي م ػػدارس المتكس ػػطو كال انكي ػػة التابع ػػة
لمديري ػػة محافظ ػػة دي ػػالى  .ف ػػي مرك ػػز مدين ػػة بعقكب ػػة الد ارس ػػة الص ػػباحية  .م ػػكز يف بطريق ػػة
اكائية مى مدمك تيف ( ،مدمك ة تدريبية) ك(مدمك ػة

ػابطة) ،كبكاقػ ( )10طػالب

فػػي كػػؿ مدمك ػػة ،كقػػاـ الباحػػث بتبنػػي مقيػػاس إيػػذار الػػذات الػػذم أ دتػػو (كػػاظـ)2009 ،
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لممرحمة المتكسػطة ككػذلؾ قػاـ الباحػث بتطبيػؽ أسػمكب أراادم(أسػمكب التحػدث مػ الػذات)

تػػـ تنفيػػذه مػػف لػػالؿ برنػػامد أراػػادم ا ػػد لغػػرض لفػػض إيػػذار الػػذات ،كقػػد تكػ ّػكف اتسػػمكب
مػػف ( )15دمسػػة إراػػادية كبكاقػ (دمسػػتيف) فػػي األسػػبكع زمػػف الدمسػػة الكاحػػدة ( )45دقيقػػة

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا الدمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اتفتتاحي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاللتامي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد بمغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ( )60دقيق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة.

كق ػػد اس ػػتعممت الكس ػػائؿ ا حص ػػائية اآلتي ػػة( :معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف ،التب ػػار م ػػاف كتن ػػي،

التبػػار كلكككسػػف ،مرب ػ كػػام ،الكسػػط المػػردح ،الػػكزف المئػػكم  ،معادلػػة الفاكركنباخ).كقػػد
أظيػػرت النتػػائد أف ألسػػمكب التحػػدث م ػ الػػذات أ ػػر فػػي لفػػض إيػػذار الػػذات لػػدل طػػالب

المرحمة المتكسطة.
إج ار ات البحث

Procedures of Research

يت ػػمف ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان لمبرنػػامد ا راػػادم الػػذم أتبعػػة الباح ػػة ،ككػػذلؾ كصػػفان

لمدتمػ البحػث كالتيارىػا لمعينػة كاألداة المسػتلدمة لقيػاس مركنػة األنػا ،ككادػرارات البرنػامد
ا راادم المتب مى كفؽ اسمكب التحدث اتيدابي مػ الػذات ،كالكسػائؿ ا حصػائية التػي
استلدمت في معالدة البيانات ا حصائية .ك مى النحك األتي-:

منيج البحث Approach of Research

عد البحكث التدريبية مػف أك ػر البحػكث العمميػة دقػة إذ يمكػف أف تسػتلدـ تلتبػار
تة ّ
الفر ػػيات اللاصػػة بالسػػبب كالنتيدػػة كيكػػكف ىػػذا النػػكع مػػف أك ػػر البحػػكث صػػدقان فػػي حػػؿ
الماكالت التربكية كالنفسية ( .دس ،1998 ،ص)184

ثانيا :التصميم التجريبي Experiment of Design
يقصد بو ك

الييكؿ األساس لتدربة ما  ،كيت مف كصػفا لمدما ػة التػي يتكػكف

منيػػا إف ػراد التدربػػة  ،اذ يػػتـ فييػػا تحديػػد الطػػرؽ تلتيػػار ينتيػػا  ( .العيسػػكم ،2000 ،
ص.)80
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وقد قامت الباحثة بالخطوات اآلتية لغرء وضع التصميم التجريبي:
 .1تكزي أفراد ينة البحث اكائيان مى مدمك تيف متساكيتيف ( .تدريبية ك ابطة).
 .2إدرار التبار قبمي لممدمك تيف (التدريبية كال ابطة) لمقياس مركنة األنا.

 .3اسػتلداـ التقنيػػة النفسػية (التحػػدث مػ الػػذات) مػ المدمك ػػة التدريبيػة أمػػا المدمك ػػة
ال ابطة فال تتعرض لمتدربة.

 .4إدرار التبار بعدم لممدمك تيف (التدريبية كال ابطة) لمقياس (مركنة األنا)

لغرض معرفة ا ر البرنامد ا راادم بأسمكب التحدث م الذات في تنمية مركنة

األنا ،كالاكؿ ( )1يك ح ذلؾ

متغير مستقل

المجموعة
عينة البحث

التجريبية

تقنية التحدث

اختبار قبمي

االيجابي مع الذات

اختبار بعدي

المجموعة
الضابطة

شكل ( ) 1

مجتمع البحث : Research Population

يا ػػمؿ مدتمػ ػ البح ػػث ال ػػذم أل ػػذت من ػػو ين ػػة البح ػػث ط ػػالب الفاق ػػدم األب م ػػف المرحم ػػة
المتكسطة لتربية الرصافة األكلى في بغداد كالبالغ ددىـ ( . ) 1935بكاق ( )953ذكػكر

ك( )982إناث ككاف دد مدارسيا ( )103مدرسة لمعاـ الدراسي ( .)2018 - 2017

عينة البحث Sample of Research

اختيهههرت مدرسهههة متوسهههطة الغربيهههة بالطريقهههة العشهههوائية  .كدػػرل التيػػار ينػػة البحػػث
بالطريقػػة القصػػدية لطػػالب فاقػػدم األب وكههان عههددىم ( )48طالبهها  .وقههد قههام الباحههث
بالخطوات اآلتية الختيار العينة وكما يأتي:

▪ تطبيؽ مقياس مركنة األنا مى ينة البحث.
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▪ التيػػار( )20طالبػػا مػػف الػػذيف حصػػمكا مػػى دردػػات أدنػػى مػػف الكسػػط الفر ػػي مػػى
مقياسي مركنة األنا..

▪ تـ تكزي أفراد ينة البحث باكؿ اكائي مى مدمك تيف إحػداىما تدريبيػة كاأللػرل
ابطة بكاق ( )10أفراد في كؿ مدمك ة ،كالددكؿ ( )1يك ح ذلؾ.
جدول ()1

توزيع العينة عمى مجموعتين التجريبية والضابطة
المجاميع

عدد الطالب

المجموعة التجريبية

10

المجموعة الضابطة

10

المجموع

20

تكافؤ المجموعتين

The Effecincy of Couple groups

إف التكػػافؤ بػػيف المدمػػك تيف أمػػر

ػػركرم لتصػػميـ البحػػث ،إذ يسػػعى الباحػػث إلػػى

أف تكػػكف مدمك ػػات بح ػػو متكافئػػة لكػػي ت يكػػكف الفػػرؽ فػػي أدائيػػا نادم ػان ػػف الفػػرؽ بػػيف
المدمك ات (أبك الـ ،1989 ،ص.)14

لقد أدرت الباح ة التكػافؤ بػيف المدمػك تيف التدريبيػة كال ػابطة ،مػى الػرغـ مػف أف تكزيػ

الطالب مػى المدمػك تيف قػد تػـ بطريقػة اػكائية كذلػؾ ل ػماف السػالمة الدالميػة لمبحػث،
كقد أدرت الباح ة التكافؤ بيف المدمك تيف في بعض المتغيرات التي قػد تػؤ ر مػى سػالمة

التدربة ،كمف ىذه المتغيرات (:العمر -الحالػة اتقتصػادية  -دردػات الطػالب مػى مقيػاس

مركنة األنا قبؿ بدر التدربة  -التحصيؿ الدراسي لدييـ ).
أداتا البحث ()Research of tools

تحقيقػا ألىػػداؼ البحػث الحػػالي تطمػب قيػػاس مركنػة األنػػا .كتطبيػؽ أسػػمكب التحػػدث
اتيدابي م الذات ،كفيما يمي كصؼ لكؿ منيما:

549

مركز البحوث النفسية

العدد 92
Ego Resilience

 -مقياس مرونة األنا

بعد اطالع الباحث مى األدبيات ذات العالقة بمك كع البحػث الحػالي أسػتقر الػرأم مػى

تبنػػى مقيػػاس مركنػػة األنػػا الػػذم أ ػػده )  ) Barron, 1963ك ربػػو لمبيئػػة العربيػػة
(كفػػافي،1986،ص )115كقامػػت الباح ػػة بعر ػػو مػػى مدمك ػػة مػػف اللب ػرار فػػي التربيػػة
ك مػػـ الػػنفس (ممحػػؽ ،)2/كفػػي

المقياس.

ػػكر آرار اللب ػرار حصػػؿ اتفػػاؽ ( )%100مػػى اسػػتلداـ

كيعد احد المقاييس الماتقة مف التبار ( مينسكتا ) المتعػدد األكدػو لمالصػية كلػو ميمتػاف

ػار مػى ذلػؾ يمكػف لممقيػاس اف يميػز بػيف
األكلى  :قياس مركنة األنػا نػد المفحكصػيف كبن ن
األس ػػكيار كالعص ػػابييف كى ػػذا يعن ػػي أف المقي ػػاس يق ػػيس مركن ػػة األن ػػا ن ػػد األس ػػكيار كمتغي ػػر
سػيككلكدي  ،كمػا يميػز بػػيف األسػكيار كالعصػابييف  ،أم أف لػػو كظيفػة تاليصػية  ،الميمػػة

بنار مى قيػاس مركنػة األنػا الكامنػة فػي
ال انية لممقياس  :ىي التنبؤ بنداح العالج النفسي ن
الالصية  ،كلممقياس بديالف ىما ( نعـ ) ك ( ت ) كيتكػكف مػف (  ) 63فقػرة تغطػي ػددان
مف كظائؼ األنا الحيكية  ،كيتصؼ صاحب الدردة العاليػة فػي مقيػاس مركنػة األنػا بالقػدرة
مى تحقيؽ دردة ديدة مف التكيؼ في الكسط الذم يعيش فيو  ،كما يتصػؼ بدردػة اليػة

مف التحكـ بالذات  ،كيحسف استعماؿ مياراتو كقدراتو إلى أقصى حد ممكف  ،كيسػتطي أف

يكادػػو ال ػػغكط التػػي يتعػػرض ليػػا  ،سػكار أكانػػت

ػػغكطان دالميػػة أـ لارديػػة كفػػي المقابػػؿ

فػػاف صػػاحب الدردػػة المنلف ػػة فػػي مقيػػاس مركنػػة األنػػا يتميػػز بػػنقص القػػدرة مػػى

ػػبط

الذات  ،ك دـ الكفػارة فػي التعامػؿ مػ البيئػة الفيزيقيػة أك اتدتما يػة  ،ك ػعؼ اتسػتفادة

مػػف قد ارتػػو ككامكانات ػػو الذاتي ػة  ،كس ػػيادة ماػػا ر ال ػػذنب كا ػػـ كالتق ػػدير المػػنلفض لم ػػذات ،
كلػػذلؾ يسػػتعمؿ مفيػػكـ مركنػػة األنػػا ( كيعنػػي قدرتػػو مػػى القيػػاـ بكظائفػػو )  ،فػػي ك يػػر مػػف
األحياف  ،كمؤار مػى ال بػات اتنفعػالي  ،كصػنؼ ( بػاركف ) بػارات المقيػاس إلػى فئػات

حسب التدانس السيككلكدي كاألتي:

الكظائؼ الدسمية كال بات الفسيكلكدي Physical functioning and physical al stability

ال عؼ ( السيكاستينيا ) كالعزلة Phycasth enia and seclusiveness
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اتتداىات نحك الديف Attiudes Towards Religion

الك

اللمقي Moral Posture

ا حساس بالكاق

Sanse of Reality

الكفاية الالصية كالقدرة مى التصرؼ Personal Adequacy
الفكبيات كقمؽ الطفكلة Phobias and in fantile Anxieties
متنك ات . Miscellaneous

( المدمة العربية لمعمكـ ا نسانية ، 1982 ،ص . ) 115 -114

إج ار ات الباحثة في استخراج صدق وثبات مقياس مرونة األنا :
بما اف األداة تـ تبنييا مف قبؿ الباح ة  ،ك ميو قاـ با درارات اآلتية :
 -1الصدق ) . ( Validity

ا تمد الباحث تستلراج صدؽ المقياس مػى الصػدؽ الظػاىرم ) ( Face validityكقػد
تحقػػؽ ىػػذا النػػكع مػػف الصػػدؽ فػػي المقيػػاس الحػػالي كذلػػؾ حينمػػا ػػرض الباحػػث فق ارتػػو مػػى

مدمك ػػة مػػف اللبػرار فػػي التربيػػة ك مػػـ الػػنفس كفػػي

ػػكر آرائيػػـ بمغػػت نسػػبة اتفػػاؽ اللبػرار

مى المقياس (  . ) %100ممحؽ()2
 -2الثبات ) . ( Reliability

طريقة إعادة االختبار ) . ( Test Rest ant
كمػف أدػؿ اسػػتلراج بػات المقيػػاس بطريقػة إ ػػادة اتلتبػار ،قامػػت الباح ػة بتطبيقػػو
مػى العينػة نفسػػيا  ،كتػـ إ ػادة تطبيقػػو مػى نفػس العينػػة بعػد مػركر أسػػبك يف مػف التطبيػػؽ

األكؿ لممقي ػػاس .كبع ػػد ذل ػػؾ ت ػػـ حس ػػاب (معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف) ب ػػيف درد ػػات األفػػراد ف ػػي
التطبيقػيف األكؿ كال ػاني ،كقػػد بمػغ معامػؿ ال بػػات بيػذه الطريقػة ( ،)0,88كتعػػد ىػذه النتيدػػة

مؤا انر ديدان مى استقرار إدابات أفراد ينة البحث مى المقياس الحالي بر الزمف.
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 -3البرنامج اإلرشادي Psychological Program
ت منت إدرارات بنار البرنامد ماياتي -:

بعػػد اتطػػالع مػػى األدبيػػات كالد ارسػػات السػػابقة ذات العالقػػة بالمك ػػكع تػػـ الحصػػكؿ
مى أنكاع ملتمفة مف البرامد العالدية كا راادية كفي

كر ذلؾ قامػت الباح ػة ببنػار

برنامد اراادم سػمككي معرفػي فػي اسػتلداـ أسػمكب التحػدث اتيدػابي مػ الػذات مػى
كفؽ اللطكات اآلتية -:
أوال :تحديد األىداف

The goal Limilatron

تحددت أىداف البرنامج اإلرشادي بما يأتي:
اليدف العام لمبرنامج:

أنو يصؼ تكقعات الباح ة حكؿ إمكانية إكسػاب ينػة البحػث ميػارات كقػدرات بعػد تطبيػؽ
التقنية الحالي المتم ؿ بػ(تنمية مركنة األنا لدل أفراد ينة البحث).
اليدف الخاص لمبرنامج:

ىك معرفة فا مية البرنامد ا راادم في تنمية مركنة األنا.

األىداف السموكية:

كتت ػػمف ىػػذه األىػػداؼ كصػػؼ السػػمكؾ المطمػػكب أداؤه بعػػد اتنتيػػار مػػف كػػؿ دمسػػة  ،مػػف
لالؿ التحديد الدقيؽ ليذا السمكؾ لتستطي الباح ة معرفة مدل تحقيقو
رابعا :اختيار األنشطة او التقنيات لتنييذ البرنامج اإلرشادي:

لقػػد قامػػت الباح ػػة بتطبيؽ(أسػػمكبا لتحػػدث اتيدػػابي مػ الػػذات) معتمػػدان مػػى نظريػػة تعػػديؿ

السمكؾ المعرفي لػ (ميكينبكـ) ،كقػد اسػتطا ت الباح ػة تحقيػؽ ( )6دمسػة دمعػي ستسػتغرؽ

كؿ منيا ( )50دقيقػة باسػت نار الدمسػة األكلػى (اتفتتاحيػة) كالدمسػة األليػرة (اللتاميػة) فقػد
تستغرؽ كؿ منيا ( )60دقيقة.
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استراتيجيات أسموب التحدث االيجابي مع الذات

اسهتخدمت الباحثة االستراتيجيات أو الينيهات اآلتيههة:
 تقديم الموضوع:

كيعن ػػي تق ػػديـ المعمكم ػػات المتعمق ػػة بمك ػػكع الدمس ػػة إل ػػى أفػ ػراد المدمك ػػة  ،كقام ػػت

الباح ة بارح كؿ مك كع مف مكا ي الدمسات ككاظيار إيدابياتو.

 المناقشة:

تنػػاقش الباح ػػة مك ػػكع الدمسػػة م ػ أف ػراد المدمك ػػة كذلػػؾ مػػف أدػػؿ سػػماع آرائيػػـ
كأفك ػػارىـ ح ػػكؿ المك ػػكع ،كالمناقا ػػة طريق ػػة ممي ػػة تربكي ػػة تس ػػتيدؼ تغيي ػػر بع ػػض

السمككيات كاألفكار كالمعتقدات اللاطئة لدل أفراد ألمدمك و  ،ككاف المناقاة كالحػكار
مف أساسيات أسمكب التحدث اتيدابي مػ الػذات با ػافة إلػى الفعاليػات المسػا دة
األلرل ،كذلؾ لغرض تغيير األفكار السمبية غير المتكافقة .إف ىػذا الناػاط أك الفنيػة
يسا د الفرد مى تغيير أنفسيـ كسمككيـ مف لالؿ إقنا يـ (أ نار المناقاة) باألفكار

الدديدة مف دكف

ػغط أك إكػراه ،كمػا أنػو يسػا دىـ مػى تعمػـ لغػة الحػكار كاتنفتػاح

م ػػى آ ارر اآلل ػ ػريف ،كقػػػد اسػ ػػتعمؿ الباح ػػث ى ػػذه الفعالي ػػة فػ ػػي اغم ػػب الدمسػ ػػات م ػ ػ

المدمك ة التدريبية.

 الحوار الداخمي:

تكصػػؿ ميكينبػػكـ ( )Meichenbaumإلػػى أف الحػػديث اتيدػػابي م ػ الػػنفس لػػو دكر
كبيػػر فػػي مميػػة الػػتعمـ ،ك مػػـ المستراػػديف أف يتحػػد كا م ػ أنفسػػيـ كيقكم ػكا بتكديػػو

تعميمػػات ألنفس ػػيـ لك ػي يغي ػػر س ػػمككيـ ،كياػػير إل ػػى أف تع ػػديؿ السػػمكؾ يم ػػر بطري ػػؽ
متسمسؿ في الحدكث يبدأ بالحكار الدالمي ند الفرد كبناراتػو المعرفيػة (العػزة ك بػد

اليادم ،1999 ،ص.)150

كاسػػتلدـ أسػػمكب التكدػػو الػػذاتي ( )Self-Instructionكفيػػو يػػتـ تعمػػيـ الطمبػػة مػػى

التحدث م أنفسيـ كتكديو التعميمػات ليػا بصػكت مسػمكع أك صػامت ،بحيػث يفيمػكا
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متطمبػ ػػات الميمػ ػػات المطمػ ػػكب مػ ػػنيـ القيػ ػػاـ بيػ ػػا كذلػ ػػؾ مػ ػػف أدػ ػػؿ

(بطرس ،2010 ،ص.)179

ػ ػػبط سػ ػػمككيـ .

لقػػد اسػػتعممت الباح ػػة ىػػذه الفنيػػة فػػي دمي ػ الدمسػػات كذلػػؾ بدعػػؿ الفػػرد يتحػػدث م ػ

نفسػػو بصػػكت مسػػمكع أك صػػامت بػػالفكرة التػػي تز دػػو ػػـ يطمػػب منػػو أف يسػػتبدؿ ىػػذا

الحديث (بحديث ايدابي) م تقديـ التعميمات ال ركرية مف الباحث.

 إعادة صياغة مطالب الميمة أو (الواجب):

أم ترديػػد مطالػػب أدار الميمػػة باػػكؿ ايدػػابي بػػدتن مػػف المطالػػب السػػمبية التػػي كانػػت
مكدكدة سابقان ،أك تكػرار الحػديث اتيدػابي مػ الػذات بػدتن مػف الحػديث السػمبي الػذم

كاف مكدكدان سابقان.

 التعرف عمى السموك واألفكار غير المتوافقة والوعي بيا:
إف مى الباح ة أف يألذ في ات تبػار أف تكػكف كا يػان بسػمككياتو غيػر المتكافقػة ،ككاف

ى ػ ػػذا ال ػ ػػك ي يعتب ػ ػػر مؤاػ ػ ػ انر ي ػ ػػؤدم إل ػ ػػى حػ ػ ػكار دالم ػ ػػي مع ػ ػػيف (باترس ػ ػػكف،1990 ،

ص0)123كاستعممت الباح ة ىذه الفنية لكي يحدد ما لدل الفرد مػف أحاديػث دالميػة
سمبية كيككف ذلؾ مف لالؿ تكديو سؤاؿ لمفرد ف مكقؼ حياتي كيطمب مػنيـ كتابػة

كيؼ يككف سمككيـ في م ؿ ىذا المكقؼ ،كما ىي األايار التي يقكليا كؿ فرد لنفسو

(ح ػكار دالمػػي م ػ الػػذات) نػػدما يقػػكـ بيػػذا التصػػرؼ مػػف لػػالؿ ا دابػػة ػف س ػؤاؿ
كلماذا

 أسموب معرفي باستخدام التخيل في البحث عن حل:
إف الباحػػث يسػػتطي أف يتعامػػؿ م ػ سػػمكؾ األف ػراد فػػي الليػػاؿ كمػػا يتعامػػؿ معيػػا فػػي
الكاق  ،كيستعمؿ ىذا األسمكب ندما يعدز الباحث ف التعامػؿ مػ الكاقػ  ،فالليػاؿ
(مف لالؿ استلداـ الرمكز) يحاكي الكاق أك يم مو مى مستكل مصػغر ،كيمكػف أف

يككف اللياؿ ممفكظان أك مكتكبان أك ممػ الن سػمككيان مػى المسػرح (باترسػكف،1990 ،

ص ،)352كيتعاكف الباحث كا فػراد لمفصػؿ بػيف األفكػار اللاطئػة كالماػا ر السػمبية
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المرتبطػة بالمعػػارؼ الماػػكىة التػػي يػػتـ إي ػػاحيا ػػف طريػػؽ التليػػؿ لممكقػػؼ المػرتبط

بيا (محمد ،2000 ،ص.)49-48

اسػػتعممت الباح ػػة ناػػاط التليػػؿ لتحديػػد أفكػػار المستراػػد أم األفػراد كتليػػؿ المكاقػػؼ
كالسمككيات التي تتسـ بػال منطقيػة األفكػار كمحاكلػة تصػحيحيا كاسػتبداليا بسػمككيات

كأفكػػار ألػػرل تك ػػكف أك ػػر مني ػػا ايدابيػػة .كبػػذلؾ يطم ػػب الباحػػث م ػػف كػػؿ طال ػػب أف
يتليػػؿ نفسػػو فػػي مكقػػؼ يعطيػػو لػػو الباحػػث ،كيطمػػب منػػو كيػػؼ يبحػػث ػػف حػػؿ لم ػػؿ

ىذا المكقؼ ،كلماذا يقكـ بذلؾ (لمعرفة ما يقكلو لنفسو).

 عبارات مكافأة الذات (التعزيز الذاتي):

كىػػك قيػػاـ المستراػػد بتقػػديـ التعزيػػز اتيدػػابي لمػػذات بعػػد ظيػػكر اتسػػتدابة المطمكبػػة،

كىػػك يت ػػمف محاكلػػة المستراػػد مػػى مكافػػأة نفسػػو بصػػكرة مسػػتمرة كقػػد تكػػكف ىػػذه
المكافأة مادية أك معنكية (الاناكم ،1994 ،ص0)427

كتعػػد المكافػػأة الذاتيػػة إحػػدل المرتكػزات األساسػػية فػػي ندػػاح التحػػدث مػ الػػذات حيػػث
تسػػا د مػػى اسػػتبداؿ اتسػػتدابة اللاطئػػة باسػػتدابة ألػػرل صػػحيحة .إذ تدعػػؿ الفػػرد
يقػػكـ بإقنػػاع نفسػػو باتمتن ػػاع ػػف العمػػؿ غيػػر المرغ ػػكب فيػػو مقابػػؿ الحصػػكؿ م ػػى

المكافػػأة ،أك أنػػو يحصػػؿ مييػػا بعػػد قيامػػو بالعمػػؿ المرغػػكب فيػػو م ػػؿ اتمتنػػاع ػػف
التػػدليف فيػػو فائػػدة (اتقػػار اػػر األم ػراض) (كمػػاؿ ،1988 ،ص0)483كقػػد اسػػتعممت
الباح ػة ىػذا الناػػاط فػي حػػث أفػراد المدمك ػة مػػى اتبتعػاد ػػف األفكػار كالسػػمككيات
غير المرغػكب فييػا (اللاطئػة) أك لمقيػاـ بالسػمككيات الصػحيحة ،بطريقػة ذاتيػة مقابػؿ

الحصػػكؿ مػػى مكافػػأة أك تعزي ػػز ذاتػػي ،كيفيػػد ىػػذا النا ػػاط أي ػػا فػػي زيػػادة ال ػػتحكـ

كالسيطرة مى السمكؾ0

 تعميمات (إرشادات) بأدا الميمة ببط والتيكير قبل التصرف:
حيث يقكـ الباحث بتدريب الفرد باػرط أف يفكػر قبػؿ أف يػؤدم السػمكؾ المطمػكب مػف

لالؿ استلداـ تعبيرات لفظيػة لكيفيػة أدار السػمكؾ كباػكؿ لطػكات ،كىػذا يسػا د فػي

التركي ػ ػػز م ػ ػػى المعمكم ػ ػػات ذات العالق ػ ػػة بالس ػ ػػمكؾ المطم ػ ػػكب فيق ػ ػػرر أم ا دػ ػ ػرارات
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سيستلدـ كيككف ذلؾ بتأدية السمكؾ المستيدؼ (الميمة) بصػكت مسػمكع ػـ بصػكت

منلفض ،ـ يستلدـ التعميمات الذاتية اللفية أم دالميان (بال صكت).

 مثال الستجابة ضعيية أو خاطئة يتبعيا سبب عدم مال متيا:

كيككف ذلؾ مف لالؿ رض مكقؼ فيو سمكؾ لاطئ كيطمب مػف األفػراد تحديػد ىػؿ

السمكؾ صحيح أك لطأ كلماذا

 النمذجة:

كىي العممية التي ينتد مػف لالليػا سػمكؾ تػـ تعممػو مػف لػالؿ مالحظػة الفػرد لسػمكؾ

أاػػلاص آلػريف (صػػالح ،1988 ،ص )155كىػػي لطػػكة ميمػػة فػػي مميػػة التػػدريب
مػػى التحػػدث مػ الػػذات فػػالفرد بحادػػة الػػى ماػػاىدة كيفيػػة اسػػتلداـ التعبيػرات الذاتيػػة

المناسبة .لذلؾ يقكـ الباحث بتأدية السمكؾ المستيدؼ كىك يتحدث مػ نفسػو بصػكت

مسػػمكع لغػػرض تػػدريب األف ػراد ،كيت ػػمف الحػػديث تحديػػد السػػمكؾ المطمػػكب القيػػاـ بػػو
كاػػرح متطمبػػات السػػمكؾ كتاػػتمؿ مػػى التعميمػػات الذاتيػػة التػػي تقػػكد لتأديػػة السػػمكؾ

المرغكب فيو باكؿ متدرج.

 التعزيز االجتماعي:

ىػػك التاػػدي المفظػػي كالمعنػػكم م ػػؿ ال نػػار مػػى سػػمكؾ الفػػرد كمدحػػو بكممػػات م ػػؿ
أحسػػنت ،بػػارؾ اك فيػػؾ ،ظػػيـ ،أك الربػػت مػػى كتػػؼ الفػػرد ،أك ىػػز ال ػرأس كعالمػػة
لمقبكؿ كالمكافقة ،أك أف يذكر اسـ الفرد كينادم بو كؿ ىذه المعززات اتدتما ية ىي

فعالػ ػػة فػ ػػي تأ يرىػ ػػا مػ ػػى السػ ػػمكؾ (زى ػ ػراف ،1988 ،ص ،)176كيعػ ػػد التكقيػ ػػت مػ ػػف
أساسػيات التعزيػز أم يدػػب إظيػار التعزيػػز مبااػرة بعػػد ظيػكر السػػمكؾ المرغػكب فيػػو

حتػى تظيػر فائدتػو ( )Shertzer & Stone, 1980, p.285كيػرل (بانػدكرا) أف
التعزيػز يػؤدم إلػى تػد يـ اتسػتدابة المرغكبػة (أبػك دػادك ،2003 ،ص.)208كقػػد
اس ػػتلدـ الباح ػػث أس ػػمكب التا ػػدي كالم ػػدح كال ن ػػار كاتبتس ػػامة ن ػػد قي ػػاـ الف ػػرد ب ػػأدار

األايار المطمكبة منو باكؿ صحيح.
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 التغذية الراجعة:
كىي تعبير لفظي مباار يمنح ألفراد المدمك ة التدريبية بعد إتماـ مػؿ أك كػالـ أك

قػػكؿ معػػيف ،كىػػي مػػى نػػك يف اتيدابيػػة كالتصػػحيحية ،فاتيدابيػػة تيػػدؼ إلػػى تعزيػػز
اتسػػتدابة الصػػحيحة ف ػالن ػػف تقػػديـ التاػػدي ( ،)Kelly, 1982, p.343أمػػا
التغذيػ ػػة الرادعػ ػػة التصػ ػػحيحية فتيػػػدؼ إلػ ػػى تعػ ػػديؿ اتس ػػتدابة اللاطئػ ػػة م ػ ػ إ طػ ػػار

مقترحػػات لمحصػػكؿ مػػى اتسػػتدابة الصػػحيحة كاتسػػتمرار مييػػا ( & Eister
 ،)Frederson, 1980, p.16فاليدؼ األساس في النيايػة ىػك أف يككنػكا نػادحيف

فػػي أدار السػػمكؾ المسػػتيدؼ ( ،)Patten, 1996, p.2لػػذلؾ يقػػكـ الفػػرد بتأديػػة
السمكؾ المستيدؼ كيقكـ الباحث بتعديؿ اتستدابة اللاطئػة فػي أدار السػمكؾ كيػزكده

بالتعميمػػات المفظيػػة مػػى كفػػؽ اللط ػكات المك ػػحة مػػف الباحػػث ككا طػػار المقترحػػات
اللاصة بذلؾ ،كما تعزز اتستدابة الصحيحة لمتادي مى اتستمرار مييا.

 التقويم:

كىك ممية إصػدار حكػـ مػى اػير كفػؽ معمكمػات صػادقة ك ابتػة (ا مػاـ،1990 ،

ص )16كىك يتـ في نياية كؿ دمسة لمعرفة مدل فيـ افػراد المدمك ػة التدريبيػة لمػا

دار فػ ػػي الدمسػ ػػة مػ ػػف لػ ػػالؿ إد ػ ػرار تملػ ػػيص لمحػ ػػاكر الدمسػ ػػة ككاظيػ ػػار أىػ ػػـ النقػ ػػاط
اتيدابية كالسمبية كطرح أسئمة لمعرفة مدل ما تحقؽ مف أىداؼ الدمسة.

 التدريب البيتي:

كيقص ػػد ب ػػو الدان ػػب التطبيق ػػي ال ػػذم يس ػػا د أفػػراد المدمك ػػة التدريبي ػػة م ػػى تطبي ػػؽ

األسػاليب كاألفكػار التػي تػدربكا مييػا فػي مكاقػؼ الحيػاة الكاقعيػة ( Black, 1983,

 ،)p.136كقد قاـ الباحػث بتكميػؼ افػراد المدمك ػة التدريبيػة بػبعض الناػاطات  ،أك
ا دابػػة ػػف بعػػض األسػػئمة ،أك ذكػػر أىػػـ المكاقػػؼ التػػي اػػاىدكىا أك مػػرت بيػػـ فػػي

حيػػاتيـ ،كتقػػديـ ذل ػؾ فػػي الدمسػػة القادمػػة ،كيقػػكـ الباحػػث بتقػػديـ الاػػكر كال نػػار لمػػذيف

أندزكا التدريب باكؿ ديد.
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 تقويم كيا ة التقنية النيسية:
إف اليػ ػػدؼ األساسػ ػػي مػ ػػف تقػ ػػكيـ التقني ػ ػػة المسػ ػػتلدمة فػ ػػي البرنػ ػػامد ىػ ػػك ا ص ػ ػػالح
كالتصحيح كالتحسيف كتالفي أكدو النقص في لدماتو ككسائمو كطرؽ تنفيػذه (زىػراف،

 ،1980ص )448فػالتقكيـ ياػػمؿ مميػػة تحديػػد التغيػرات السػػمككية كمقػػدارىا ،كأنػكاع
ى ػػذه التغيػ ػرات الس ػػمككية الت ػػي ح ػػد ت ف ػػي س ػػمكؾ المسترا ػػديف نتيد ػػة اا ػػتراكيـ ف ػػي
التقنيػػة ،مػػف لػػالؿ اسػػتلداـ كسػػائؿ لقيػػاس ىػػذه التغيػرات ،ككػػذلؾ ياػػمؿ تحديػػد أكدػػو

الق ػػكة كال ػػعؼ كالطريق ػػة الت ػػي يمك ػػف بكاس ػػطتيا تحس ػػيف األس ػػمكب ا را ػػادم كك ػػؿ
(صفار الديف ،1991 ،ص.)70

وقد استخدمت الباحثة ثالثة أنواع من التقويم:

التقويم التمييدي :

Introductive Evaluation

كيػػتملص بػػا درارات التػػي قػػاـ بيػػا الباحػػث قبػػؿ البػػدر بتطبيػػؽ التقنيػػة ،كالمتم مػػة بالصػػدؽ

الظاىرم

التقويم البنائي Constructional Evaluation :
كيتم ؿ بإدرار ممية التقكيـ ند نياية كؿ دمسة مف لالؿ تكديو األسئمة لفراد المدمك ة
التدريبيػػة ،كمتابعػػة التػػدريبات فػػي بدايػػة كػػؿ دمسػػة ،ككػػذلؾ يت ػػمف ىػػذا ا دػرار اتسػػتماع
إلى آرائيـ كمقترحاتيـ حكؿ ما دار في الدمسة لمتكصؿ إلى اآلرار التي مف اأنيا أف تغني

الدمسات كتطكرىا ليككف تطبيقيا بصكرة أف ؿ.

التقويم النيائي Final Evaluation :

كيتم ؿ بتطبيؽ مقياس مركنة األنا في نياية البرنامد ا راادم مى المدمك تيف التدريبية

كال ػ ػػابطة لمعرف ػ ػػة التغيػ ػ ػرات الت ػ ػػي تطػ ػ ػ أر م ػ ػػى درد ػ ػػات المدمك ػ ػػة التدريبي ػ ػػة كمقارنتي ػ ػػا
بالمدمك ة ال ػابطة كمعرفػة ا ػر األسػمكب المسػتعمؿ كفا ميتػو فػي تنميػة مركنػة اتنػا لػدل

افراد المدمك ة التدريبية.
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الصدق الظاىري لألسموب اإلرشادي Face Vaidity of the Counseling Style
ر ػػت أسػػمكب (التحػػدث اتيدػػابي مػ الػػذات) مػػى مدمك ػػة مػػف اللبػرار كالمتلصصػػيف

في ا رااد كالتكديو البالغ ددىـ ( )12لبرار (ممحؽ )2/إلبدا آرائيم  .كقد ألذ الباحث
باآلرار التػي قػدميا اللبػرار مػف أدػؿ الكصػكؿ إلػى المسػتكل المطمػكب لألسػمكب ،كبعػد ذلػؾ
أصبح البرنامد النفسي داى انز لمتطبيؽ باكمو النيائي.
تطبيق البرنامج اإلرشادي

بعهههد اختيهههار عينهههة البحهههث وتحديهههد التصهههميم التجريبهههي اواعهههداد أدواتهههو قامهههت الباحثهههة
باإلج ار ات اآلتية لغرء التطبيق بشكل نيائي  :تػـ التيػار ( )20فػردا مػف الػذيف حصػمكا
مى دردات منلف ة مى مقياس مركنة اتنا ،كقد تـ تكزيعيـ بصكرة اكائية كبالتساكم

إلػػى مدمػػك تيف تدريبيػػة ك ػػابطة بكاق ػ ( )10اف ػراد فػػي كػػؿ مدمك ػػة ،كقػػد التقػػت الباح ػػة
بػػافراد المدمك ػػة التدريبيػػة لمتعػػرؼ مػػييـ كتع ػريفيـ بطبيعػػة العمػػؿ  ، ،كتػػـ إبالغيػػـ ػػف

مك ػػاف الدمس ػػات كزماني ػػا .ح ػػدد ػػدد الدمس ػػات لممدمك ػػة التدريبي ػػة بػ ػػ( )6دمس ػػة كبكاقػ ػ

دمس ػػتيف ف ػػي األس ػػبكع ،ت ػػـ تحدي ػػد مك ػػد لتطبي ػػؽ اتلتب ػػار ألبع ػػدم لقي ػػاس (مركن ػػة األن ػػا)
لممدمك تيف التدريبية كال ابطة في يكـ المكافؽ 2018./ 1 / 7

ك عت الباح ة ددكتن ألياـ تطبيؽ األسمكب ا راادم ،كالددكؿ( )2يك ح ذلؾ.
جدول ( )2عناوين الجمسات وتاريخ انعقادىا
ت

الجمسات اإلرشادية

يوم وتاريخ انعقادىا

موضوع الجمسة

1

الجمسة األولى

األحد 2017/12/3

2

الجمسة الثانية

األربعا 2017/12/6

االتزان االنيعالي

3

الجمسة الثالثة

األحد 2017/12/10

اإلحساس بالواقع

4

الجمسة الرابعة

األربعا 2017/12/13

الوضع الخمقي

5

الجمسة الخامسة

األحد 2017/12/17

الكياية الشخصية

6

الجمسة السادسة

األربعا 2017/12/20

القدرة عمى التصرف

7

الجمسة السابعة

األحد 2017/12/24

8

الجمسة الثامنة

األربعا 2017/12/27
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The results raising

سيتـ رض النتائد التي تكصؿ إلييا البحث الحالي مى كفؽ فر ياتو ،ككما يأتي:

 -مقياس مرونة األنا

 -1اليرضية األولى:

ال توجهههد فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية عنهههد مسهههتوى داللهههة ( )0.05بهههين رتهههب درجهههات

المجموعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي عمى مقياس مرونة األنا .

كتلتبار صػحة ىػذه الفر ػية اسػتلدـ (التبػار كلكككسػف) لعينتػيف متػرابطتيف لمعرفػة دتلػة

ػيف أف القيم ػػة المحس ػػكبة ( )21غي ػػر دال ػػة
الف ػػركؽ ب ػػيف اتلتب ػػاريف القبم ػػي كالبع ػػدم ،اذ تنب ػ ّ
إحصائيان ند مكازنتيػا بالقيمػة الددكليػة ( )8ك نػد مسػتكل دتلػة ( )0.05كىػذا يعنػي قبػكؿ

الفر ػية الصػػفرية أم ت تكدػد فػػركؽ بػػيف اتلتبػاريف القبمػػي كالبعػدم لممدمك ػػة ال ػػابطة،
كالددكؿ ( )3يك ح ذلؾ.

جدول ( )3درجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي وقيمة ()W
المحسوبة والجدولية

المجموعة الضابطة
درجات

درجات

ت

االختبار

االختبار

1

66

72

3

80

2
4
5
6
7
8
9

10

القبمي
68
72
74
76
80
81
75
82

ألبعدي
65
82
73
70
81
88
91
84
89

ف
قبمي-
بعدي

قيمة W
رتبة

اليرق الموجبة السالبة المحسوبة الجدولية

6

6

2-

2

4

4

3

1-

الرتب

الرتب

3
1

3

4

21-

510-

10

10-

7-

7

7-

9-

الداللة

اليروق

6

5

8-

مستوى

داللة

8

5-

13

8

0.05

89-

9
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34 – W 13 + W

غير
دالة
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 -2اليرضية الثانية:

ال توجهههد فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية عنهههد مسهههتوى داللهههة ( )0.05بهههين رتهههب درجهههات

المجموعة التجريبية قبل تطبيق األسموب اإلرشادي وبعده عمى مقياس مرونة االنا.

كتلتبار صػحة ىػذه الفر ػية اسػتلدـ (التبػار كلكككسػف) لعينتػيف متػرابطتيف لمعرفػة دتلػة

ػيف أف القيمػػة المحسػػكبة (صػػفر) كىػػي دالػػة
الفػػركؽ بػػيف اتلتبػػاريف القبمػػي كالبعػػدم ،إذ تةبػ ّ
إحصائيا ند مكازنتيا بالقيمة الددكلية ( )8ك ند مسػتكل دتلػة ( )0.05كىػذا يعنػي رفػض
الفر ػػية الصػػفرية كقبػػكؿ الفر ػػية البديمػػة ،أم تكدػػد فػػركؽ بػػيف المدمك ػػة التدريبيػػة قبػػؿ
تطبيؽ البرنامد كبعده لصالح المدمك ة التدريبية كالددكؿ ( )4يك ح ذلؾ:

جدول ( )4درجات المجموعة التجريبية قبل تطبيق األسموب اإلرشادي وبعده وقيمة
( )Wالمحسوبة والجدولية

المجموعة
التجريبية
ت

درجات

درجات

االختبار االختبار
القبمي

ألبعدي

66

98

1

64

3

67

2
4
5
6
7
8
9

10

70
74
80
82
78
88
91

95

ف

قبمي-
بعدي

قيمة W
رتبة

الرتب

الرتب

اليرق الموجبة السالبة

31-

3

31-

100

33-

5

33-

115

41-

110
119
105
116
117
90

3240392338711

4

40-

9

41-

7

39-

2

1

23-

6
1

المحسوبة الجدولية

الداللة

اليروق

32-

8

10

مستوى

داللة

3871-

1

1 +W
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 – Wصفر

8

0.05

دالة

إحصائ
يان
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 -3اليرضية الثالثة:

ال توجهههد فهههروق ذات داللهههة إحصهههائية عنهههد مسهههتوى داللهههة ( )0.05بهههين رتهههب درجهههات
المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس مرونة األنا

كتلتبار صحة ىذه الفر ية استلدـ (التبار ماف ػ كتنػي) لعينػات متكسػطة الحدػـ لمعرفػة

دتلػػة الفػػركؽ بػػيف المدمك ػػة ال ػػابطة كالتدريبيػػة ،إذ تبػػيف أف القيمػػة المحسػػكبة (صػػفر)
كىي دالة إحصائيا ند مكازنتيػا بالقيمػة الددكليػة ( )23نػد مسػتكل دتلػة ( ،)0.05كىػذا

يعن ػػي رف ػػض الفر ػػية الص ػػفرية كقب ػػكؿ الفر ػػية البديم ػػة أم تكد ػػد ف ػػركؽ ب ػػيف المدمك ػػة
التدريبية كال ابطة بعػد تطبيػؽ األسػمكب ا راػادم كلصػالح المدمك ػة التدريبيػة كالدػدكؿ

( )5يك ح ذلؾ:
جدول ( )5درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي وقيمة ()U
المحسوبة والجدولية

المجموعة
ت

المجموعة

التجريبية

قيمة U

الضابطة

الداللة

الدرجة

الرتبة

1

65

1

95

2

70

2

98

12

3

72

3

100

13

4

73

4

101

14

5

81

5

105

15

6

82

6

110

16

7

84

7

115

17

8

88

8

116

18

9

98

9

117

19

10

90

10

119

20

ر55 = 1

مستوى

الدرجة

الرتبة
11

المحسوبة

صفر

ر155 = 2
565

داللة اليروق

الجدولية

23

0.05

دالة إحصائيا
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تيسير النتائج ومناقشتيا Raising & definding the results

مف لالؿ استعراض النتائد التي تكصؿ إلييا البحث الحالي أظيرت نتائد التحميؿ

ا حصػ ػػائي بأنػ ػػو لػ ػػيس ىنػ ػػاؾ فػ ػػركؽ ذات دتلػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف رتػ ػػب دردػ ػػات المدمك ػ ػػة
ال ابطة في اتلتباريف القبمي كالبعدم مى مقياس مركنػة األنا.بينمػا ظيػرت ىنػاؾ فػركؽ
ذك دتلة إحصائية بيف رتب دردات المدمك تيف التدريبية كال ػابطة فػي اتلتبػار البعػدم
مى مقياس مركنة اتنا كلصالح المدمك ة التدريبية  ،ككذلؾ بيف رتب دردات المدمك ػة

التدريبيػة قبػؿ تطبيػػؽ األسػمكب ا راػادم كبعػػده مػى مقيػاس مركنػػة األنػا .إف ىػذه النتيدػػة

تعػػكد إلػػى أف المدمك ػػة التدريبيػػة ةدرنبػػت مػػى أسػػمكب التحػػدث مػ الػػذات  ،بينمػػا لػػـ تةػػدرب
المدمك ة ال ابطة ميػو لػذا ظيػرت الفػركؽ لػدل المدمك ػة التدريبيػة مػف دكف المدمك ػة
ال ػػابطة ،كىػػذا ةيعػ ّػد مؤاػ انر مػػى ندػػاح األسػػمكب الحػػالي المطبػػؽ مػػف قبػػؿ الباح ػػة ،كدليػػؿ
مى فا مية أسمكب التحدث اتيدابي م الذات كفا ميتو في تنمية مركنة األنا ،كىذا يتفؽ
م ما دار بو (ميكينبكـ) ،بػأف أفعػاؿ الفػرد تػأتي مبااػرة بعػد الحػديث الػذاتي لػذا فيػك يركػز

مى تغييػر مػا يقكلػو الفػرد لنفسػو سػكار كػاف دالميػان أك مسػمك ان ،إذ يغيػر مػا لػدل الفػرد مػف

أحاديث دالمية سمبية كتصكرات غير مناسبة تةغير انتباه الفرد لمتركيز مى أفكاره كماػا ره
كانفعاتتػػو كسػػمككياتو اتدتما يػػة كتفسػػيرىا ،كىػػذا يػػؤدم إلػػى تكػػكيف أبنيػػة معرفيػػة دديػػدة،
األمر الذم يدعؿ نظرتو تلتمػؼ مػا كانػت ميػو سػابقان  ،كبػذلؾ تحػؿ أفكػار ايدابيػة محػؿ
األفكار السمبية  .كاف حدكث التفا ؿ بيف الحديث الدالمي ند الفػرد كبتاراتػو المعرفيػة ىػك
السبب المباار في مميػة تغييػر سػمكؾ الفػرد  .فالحػديث الػدالمي يلمػؽ الدافعيػة نػد الفػرد
كيسػػا ده مػػى تصػػنيؼ ميا ارتػػو كتكديػػو تفكي ػره لمقيػػاـ بالميػػارة المطمكبػػة ،فػػإذا أردنػػا إحػػداث

تغييػػر فػػي السػػمكؾ فعمينػػا أف نفكػػر قبػػؿ أف نتصػػرؼ كم ػػؿ ىػػذا التفكيػػر (الحػػديث الػػدالمي)
يقمؿ مف تمقائية السمكؾ غير المتكافؽ كيزكدنا بأساس لتقديـ سمكؾ دديد متكافؽ .

إف ىذا األسمكب تركز مى ال ة دكانب ميمة كىي تعمـ ميارات سمككية دديدة،

كأحاديث دالمية دديدة ،كأبنية معرفية دديدة كىذا ما تت منو ممية تغيير السمكؾ .
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وكذلك تعزو الباحثة النتائج االيجابية الذي توصمت إلييا لألسباب اآلتية:
 .1إف مك ػػك ات البرنػػػامد ا راػ ػػادم ،كالفنيػ ػػات التػ ػػي اس ػػتلدمت فػ ػػي دمسػ ػػاتو كانػػػت
مالئمة لتنمية مركنػة األنػا لػدل العينػة ،ممػا أدل إلػى لمػؽ تفا ػؿ ايدػابي بػيف أفػراد

العينة كأسمكب البرنامد .

 .2أتبعػػػت الباح ػ ػػة ىػ ػػذا األسػ ػػمكب التػ ػػي ينتمػ ػػي إلػ ػػى اتتدػ ػػاه السػ ػػمككي المعرفػ ػػي لمعػ ػػالـ
(ميكينبػػكـ) كىػػذا اتتدػػاه أ بػػت فا ميتػػو فػػي د ارسػػات ك ي ػرة إذ أنػػو يمكػػف لمباحػػث مػػف

إتبػػاع اسػػتراتيديات ملتمفػػة كأسػػاليب نفسػػية ككاراػػادية ك ي ػرة ،فالمبػػدأ األسػػاس الػػذم
يقػػكـ ميػػو ىػػذا اتتدػػاه ىػػك اتىتمػػاـ بتحميػػؿ أنمػػاط التفكيػػر لػػدل ا نسػػاف كتاػػدي

العمميػػات المعرفيػػة كػػا دراؾ كالتفكيػػر ،كىػػذه مػػف الاػػركط الميمػػة لتطػػكير األس ػػاليب
النفسية كا راادية الفػعالة كالػتي تتصؼ بالامػػكلية كالتكامؿ.

 .3كاف ألتباع العالج الدما ي في تطبيؽ ىذه التقنية األ ر اتيدابي في المساىمة فػي
تنميػػة مركنػػة األنػػا لػػدل ينػػة البحػػث ،ىػػذا مػػا تؤكػػده أدبيػػات ا راػػاد الدمػػا ي مػػف
حيث فا ميتو في تحسيف الكفاية اتدتما ية كالقيمة الذاتية لألفراد ،فيػك يػكفر فرصػة

لنمك العالقات اتدتما ية التي تزيد مف إمكانية التلمص مما تعممو الفػرد مػف سػمكؾ

كاتداى ػػات غي ػػر مرغكب ػػة ،إف المكاق ػػؼ الت ػػي التي ػػرت ف ػػي الدمس ػػات العالدي ػػة أ ن ػػار
التػػدريب مػػى تقنيػػة التحػػدث مػ الػػذات كانػػت قريبػػة مػػف الكاقػ المدرسػػي كالبيئػػي ممػػا
سا د مى سيكلة التفا ؿ معيا.

 .4إف استلداـ المناقاة العممية كالنقد المك ك ي كالتدريب البيتي كاف لو أ ر في نداح
أسمكب العالج.

االستنتاجات The Conclusions
في

كر نتائد البحث الحالي يمكف استلالص اتستنتادات اآلتية:

 .1كدػػكد بعػػض حػػاتت

ػػعؼ فػػي مركنػػة اتنػػا لػػدل طػػالب فاقػػدم األب كبػػدردات

متفاكتة ،كذلؾ نتيدة لمظركؼ الصعبة التي تعر كا ليا مف فقداف كالدييـ.
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 .2إف لألناػطة كالفعاليػات كاتسػػتراتيديات التػي ت ػمنيا األسػػمكب ا ػر كا ػح كفا ميػػة
الية في تنمية مركنة األنا لدل الطالب فاقدم األب .

 .3حادة الطالب إلى م ػؿ ىػذه ااتسػاليب  ،لتعػريفيـ مػى السػمكؾ المقبػكؿ ادتما يػان،
كلػػتعمميـ مػػى التفكيػػر المنطقػػي السػػميـ الػػذم يسػػا دىـ مػػى العػػيش بصػػحة نفسػػية

لالية مف ات طرابات.

 .4إف الطالب الفاقدم األب بحادة ماسة الى أساليب ا راادية النفسية التي تقكـ مػى
أسػاس الد ارسػػة العمميػػة لحادػػاتيـ كماػكالتيـ النفسػػية كاتدتما يػػة ،إذ أف تػػرؾ ىػػؤتر
الطالب مف دكف إيداد أساليب نفسية أك إراادية لتعديؿ سػمككيـ غيػر السػكم أمػر

فػػي غايػػة األىميػػة .كلاصػػة كأنيػػـ يم ػػركف بإحػػداث كظػػركؼ داميػػة بسػػبب مالمفت ػػة
الحركب كالتيدير القسرم مى بنارىـ النفسي .

التوصيات The Recommendations
في

كر النتائد التي تكصؿ إلييا البحث الحالي يكصي الباحث بما يأتي:

 .1اتستفادة مف البرنامد ا راادم المعتمد في ىذه الدراسة مف قبؿ البػاح يف النفسػييف
كالمراديف التربكييف في تنمية مركنة األنا.

 .2دعؿ مك كع التػدريب مػى أسػمكب التحػدث مػ الػذات

القائميف مى العممية النفسية ك ا راادية في المليمات.

.3

ػمف منيػاج أ ػداد كتػدريب

ػػركرة التك ي ػػة باػػأف كيفي ػػة إتاحػػة الفرص ػػة أمػػاـ أبن ػػائيـ فػػي الما ػػاركة باألنا ػػطة

الريا ية كالتركيحية لغرض تفريغ الاحنة السمبية.

المقترحات The Suggestions
في

كر نتائد البحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي:

 .1إدرار دراسة مما مة لمدراسة الحاليػة مػى ينػات ألػرل مػف فاقػدم .مػ ال (اتبتدائيػة
،الدامعة)
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 .2إدرار د ارسػة مما مػة لمد ارسػة الحاليػة باسػتلداـ أسػاليب ألػرل م ػؿ ( إيقػاؼ التفكيػر،
العقالن ػػي الع ػػاطفي ،النمذد ػػو) كمكازنتي ػػا مػ ػ أس ػػمكب التح ػػدث مػ ػ ال ػػذات ف ػػي تنمي ػػة

مركنة األنا.
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ممحق رقم ( )1مقياس مرونة األنا

ت

اليقرة

1

اييتي ديدة لمطعاـ

2

اصاب باتسياؿ مرة اك اك ر كؿ الاير

3

في بعض اتحياف تنتابني نكبات مف ال حؾ اك الصياح تاستطي التحكـ بيا

4

ادد صعكبة في اف احتفظ بذىني مرك از مى مك كع اك مؿ ما

5

لقد مرت بي لبرات غريبة ك ديبة

6

اصاب بنكبات السعاؿ معظـ الكقت

7

اقمؽ مف صحتي

8

حينما اككف م الناس اسم اايار غريبة ددا ت ايقني

9

اف صحتي الدسمية حسنة م ؿ صحة معظـ اصدقائي

10

ااعر في بعض ادزار دسمي بما يابو التنميؿ اك التحذير اك اتحتراؽ

11

مف السيؿ اف اغمب مى امرم في المناقاة

12

افعؿ اايار ك يرة اندـ مييا فيما بعد

13

اتردد مى دكر العبادة كؿ اسبكع تقريبا.

14

لقد كاديت ماكالت متعددة الحمكؿ الى دردة انني لـ استط اف احزـ رأيي باأنيا

15

بعض اتفراد يككنكا متسمطيف الى الدردة التي اريد اف افعؿ كس مايريدكف حتى

16

احب اف ادم الزىكر كاف ازرع النباتات المنزلية

17

احب اف اطبخ

18

لالؿ السنكات القميمة الما ية كانت صحتي مى مايراـ معظـ الكقت

19

لـ اصب باتغمار مطمقا

20

نعم

كلك كاف صحيحا

ندما ااعر بالممؿ اميؿ الى اف افعؿ ايئا م ي ار

21

لـ تصب يدام ب قؿ الحركة اك ال عؼ

22

ااعر بال عؼ معظـ اتحياف
بط تكازني ا نار الماي

23

ااعر صعكبة في

24

احب اف اغازؿ أفراد الدنس اتلر

25

ا تقد اف ذنكبي لف تغتفر
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26

ادد نفسي قمقا اكميمكما مف اير ما

27

احب العمكـ

28

احب اف اتحدث في اتمكر الدنسية

29

افقد صكابي بسر ة كلكنني سر اف ماأ كد الى حالتي الطبيعية

30

اسرح ك ي ار بفكرم

31

احمـ ك ي ار بأايار أف ؿ اف احتفظ بيا لنفسي

32

طريقتي في مؿ اتايار ر ة تف يسير فيميا اتلركف

33

تحدث لي بعض النكبات يتكقؼ فييا نااطي كتا رؼ لالليا مايدكر حكلي

34

يمكف اف اتعامؿ بكد م اتفراد الذيف يأتكف ا مات ا دىا لاطئة

35

لك كنت فنانا لف مت اف ارسـ الزىكر

36

ندما اغادر المنزؿ تاقمؽ ما اذا كنت قد اغمقت اتبكاب كالنكافذ

37

في بعض اتحياف يرىؼ سمعي الى دردة ت ايقني

38

ا بر الطريؽ كي اتحااى مقابمة الص ما

39

لدم افكار غريبة ك ديبة

40

احيانا استمت بايذار مف احب

41

تتسمؿ بعض اتفكار التافية الى ذىني كتظؿ ت ايقني لعدة اياـ

42

انا تالاؼ النار

43

احب اف ارل النسار كىف يدلف

44

ندما يقكؿ احد اتالاص اايار تافية اك لاطئة امامي ف اايار ا رفيا فاني

احاكؿ اف اصحح قكلو

45

ادد نفسي اد از ف ذكر كؿ ما في نفسي ألم الص

46

يمذ لي حقا اف احرز سبقا مى احد في مداؿ تلصصو

47

لقد مرت بي لبرات دينية غريبة ددا

48

كاحد اك اك ر مف افراد اسرتي صبي ددا

49

ااعر بادتذاب نحك افراد الدنس اتلر

50

كاف كالدم(كلي امرم)اديدا معي ا نار الطفكلة

51

ااعر بالتعاطؼ م اتفراد الذيف يستغرقكف في احزانيـ كمتا بيـ

52

الاؼ اف ادد نفسي في مكاف صغير

يؽ

572

مركز البحوث النفسية

العدد 92

53

القذارة تر بني كت ير اامئزازم

54

ا تقد اف ابراىاـ لنككلف (رئيس امريكي لو دكر بارز في تحرير العبيد في

55

ادد نفسي صبيا ندما اااىد بعض الحيكانات

56

يبدك اف دمدم حساس بدردة غير ادية لمتحسس

57

ااعر بالتعب معظـ الكقت

58

اذىب لمااىدة احد العركض الدنسية اذا كاف باتمكاف تدنب ذلؾ

59

لك كنت فنانا لف مت اف ارسـ اتطفاؿ

60

ااعر انني مى كاؾ اف اتنا ر ادزار

61

ااعر بالر ب ك ي ار في منتصؼ الميؿ

62

احب ك ي ار اف امتطي ظيكر الليؿ

63

تقابؿ لططي بالعقبات حتى انني افكر في دـ اكماليا

بالده)ا ظـ مف دكرج كاانطف (رئيس امركي لو دكر بارز في تحقيؽ استقالؿ بالده)

ممحق ( )2أسما السادة الخب ار مرتبة حسب الحروف اليجائية ودرجاتيم العممية
ت

مكان العمل

اسم الخبير والمقب العممي

أ

ب
*

1

أ.د .أحساف ميكم ناصر

دامعة بغداد /كمية التربية ابف اليي ـ

2

أ .ـ.د .ل ر باس غيالف

الدامعة المستنصرية /كمية التربية

3

أ.ـ.د .سميعة مي حسف

دامعة ديالى /كمية التربية لمعمكـ اتنسانية

*

4

أ.د .صاحب بد مرزكؾ

دامعة بغداد /كمية التربية ابف راد

*

*

5

أ.د .ليث كريـ حمد

دامعة ديالى /كمية التربية األساسية

*

*

6

أ.د .محمكد كاظـ محمكد

الدامعة المستنصرية /كمية التربية

*

*

7

أ.د .نادية اعباف مصطفى

الدامعة المستنصرية /كمية التربية

*

8

أ.د .ناعو كريـ ذاب

الدامعة المستنصرية /كمية التربية األساسية

*

9

أ.د .كىيب مديد الكبيسي

دامعة بغداد /كمية اآلداب

10

أ.د.ىي ـ احمد الزبيدم

دامعة ديالى /كمية التربيةلمعمكـ اتنسانية

11

أ.د .بارل ناد مبارؾ

دامعة ديالى  /كمية التربية األساسية

*

12

أ.ـ.د.ىنار محمكدالمايداني

الدامعة المستنصرية  /كمية التربية

*

ا -أسمار السادة اللبرار مى صالحية المقياس.
ب -أسمار السادة اللبرار مى صالحية اتسمكب.
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