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الخالصة

إن أثر معنى الحياة ال ينحصر في الصحة النفسية فقط بل يتعداه إلى الصحة
 إلى أن، إن اقترن بمتغيرات أخرى ايجابية فقد توصل تايمر وجماعتو
ْ البدنية وال سيما
 والضبط الشخصي،معتقدات نفسية مثل التفاؤل بما في ذلك التفاؤل غير الواقعي
 تعمل بمثابة موارد تحفظ كالً من الصحة النفسية والصحة البدنية في، واإلحساس بالمعنى

. العجز وفقد األعزاء، الهرم، المرض:سياق الخبرات الحياتية الصادمة أو المؤثرة سمباً مثل

.)Taylor et al, 2000 ,107(

The impact of two techniques (integration and satisfaction of

needs) in developing the meaning of life among divorced
women

Abstract :

Assistant Professor Dr. Hadya Jassim Hassan Taher

The impact of the meaning of life is not confined to mental health but
rather to physical health, especially when coupled with other positive

variables, Tyler and his group found that psychological beliefs such as

optimism, including unrealistic optimism, personal control and sense of
meaning, Of mental health and physical health in the context of traumatic
life experiences, such as: disease, pyramid, disability and loss of loved
ones.
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مشكمة البحث:

يعد مصطمح (المعنى في الحياة) يشير إلى تفسير أحداث الحياة كالحياة عمكما ،أما

المعنى الثاني لممصطمح فيشير إلى األىداؼ كالدكافع التي يمتمكيا الفرد فيما يتعمؽ
بأحداث الحياة أك حياتو الخاصة .كبذلؾ يمكف فيـ مصطمح (المعنى في الحياة) بأنو

تفسير ما يعني عيش الفرد لحياتو ،مف ناحية ،كاألىداؼ كاألغراض التي يمتمكيا في
الحياة ،مف ناحية أخرل (.)Kim, 2001 ,27

لذا تحاكؿ الباحثة في البحث الحالي بياف تأثير تقنيات نظرية العالج الكاقعي

كنظرية االختيار ،كالمتمثمة بفنيتي االندماج كاشباع الحاجات لتنمية معنى الحياة  ،كالتي
أكد جالسر ( )Glasser 1972اف العالج الكاقعي ىك طريقة لكسب كالحفاظ عمى اليكية

الفرد .

كيمكف اف تتمخص مشكمة البحث الحالي في االجابة عف التساؤؿ اآلتي:

(ما تأثير فنيتي االندماج كاشباع الحاجات في تنمية معنى الحياة لدل النساء

المطمقات )؟

أىمية البحث:
كىناؾ صمة كثيقة بيف شخصية الفرد كصحتو النفسية  .كاف تكامؿ الشخصية شرط
لمصحة النفسية كالتكافؽ االجتماعي فمف تعرض لمعكامؿ التي تخؿ ىذا التكامؿ اعتمت
صحتو النفسية كساء تكافقو االجتماعي  .مف ىذه العكامؿ الصراعات النفسية العنيفة

المكصمة  ،الشعكرية كالالشعكرية  ،ذلؾ إف الصراع  Conflictيعني قياـ حرب في ثنايا
الشخصية مما يحكؿ دكف كحدتيا كاتزانيا كيميؿ بيا إلى التفكؾ أك التصدع كاالنحالؿ .

فمف أراد فيـ اضطراب الشخصية كاعتالؿ الصحة النفسية تعيف عميو دراسة ىذا الصراع:
أنكاعو كمصادره كمظاىره  ( .راجح . )ٗٙ٘ ، ٜٔٛٙ ،

كمع تقدـ الزمف أصبح المعنى في الحياة أك اليدؼ مف الحياة مف أىـ المكضكعات

التي تدكر حكليا معظـ نظريات الشخصية الكجكدية ،لما لو مف أىمية في تشكيؿ شخصية
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كنمكىا ،كفي تحقيؽ صحتو النفسية كالجسمية اك اضطرابيما (-ٕٓٓٓ0ٖٜٜ
اإلنساف
ّ
ٖٓ٘. )Halama،
كيصؼ عمماء النفس الكجكديكف اإلنساف المحقؽ لممعنى في حياتو ،بأنو إنساف

أصيؿ كشجاع ،دائـ التطمع إلى المستقبؿ ،خاؿ مف القمؽ الكجكدم  ،يثمف كيقيـ خبراتو
االنفعالية كيكافأىا ،السيما التي تحمؿ في طياتيا مشاعر مف األلـ كالتيديد كالمعاناة،

كخبرات فشمو ال تشعره بالذنب كانما تدفعو بحيكية كفاعمية لمنمك االيجابي فيطكر قيمو ك

تفضيالتو كأىدافو ككجيات نظره بالشكؿ الذم يجعمو شخصا ممي از يشعر بمعنى لكجكده

(.)Leath, 1999,19

لقد كجد ىؤالء المنظركف اف شعكر اإلنساف بالمعنى في حياتو يدفعو لمعمؿ بجدية

كايجابية ،كيمنحو السعادة كالصحة النفسية ك الجسمية ( ، )Ryff, 1989,1071أما فشمو

أك عجزه في إيجاد ىذا المعنى ،فانو يكلد لديو ما يسمى بفقداف المعنى ،كىي بنظرىـ حالة

تمثؿ أحد المخاكؼ الكجكدية الكبرل لدل اإلنساف (. )Hoffman, 2004

اما فنية االندماج كىي اىـ التقنيات التي ركزت عمييا نظرية العالج الكاقعي حيث

أكد جالسر اف عمى المرشد اف يطكر مجمكعة كاسعة مف تقنيات االندماج لكي يصبح
مندمجان بالمكضكع الذم اندمج مف اجمو ،فأذا لـ تكف لديو قابمية اشراؾ نفسو فأنو سيفشؿ،
كيجب اف يككف االندماج عمى االقؿ مع شخصية ناجحة كاحدة اك مجمكعة مف

االشخاص ،الف ذلؾ مطمكب لمنمك بنجاح اك لمحفاظ عمى النجاح اك التغيير مف الفشؿ

الى النجاح ،ليذا عمى المرشد اف يبذؿ جيد متكاصؿ لتطكير ميارات الطالب خصكصان
تمؾ الميارات التي تجعمو يندمج (.)Glasser, 1972 : 72

اما في مجاؿ اعتماد فنية اشباع الحاجات فيؤكد جالسر ( )Glasser 1990اف

فيـ طريقة افضؿ بأستخداـ الدافع لمكصكؿ الى النجاح ىي معرفة الحاجات النفسية
االساسية الخمسة (البقاء ،كالحب ،كاالنتماء ،كالقكة ،كالحرية كالميك) فنحف نعيش طكاؿ
حياتنا بالطريقة التي سنمبي بيا بشكؿ افضؿ كاحدة اك أكثر مف ىذه الحاجات كخاصة في

مرحمة المراىقة ،فالطالب في المرحمة المتكسطة يحتاجكف الى فعاليات اضافية لتعمـ كيفية
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اف تشبع تمؾ الحاجات لكي يشعركا بشكؿ جيد كلتحفزىـ ليككنكا أكثر نجاح في الحياة

كالمدرسة (.)Glasser 1990 :46

اف أىمية البحث الحالي تأتي مف أىمية الخدمات األرشادية التي يقدميا في مساعدة

المدرسيف كالمرشديف في المدارس ،كالتي أكدت عمييا رابطة عمـ النفس االمريكي
( )A.P.Aعاـ ٔ ٜٔٛبأف اخصائيكا عمـ النفس االرشادم عندما يقدمكا المساعدة فأنيـ
يستخدمكف مبادئ كمناىج كاجراءات لتيسير السمكؾ الفعاؿ لالنساف خالؿ عمميات نمكه

عمى امتداد حياتو كميا ،كتيدؼ ىذه الخدمات في مساعدة االفراد عمى إكتساب اك تغيير
الميارات الشخصية كاالجتماعية كتحسيف التكافؽ مع مطالب الحياة المتغيرة ،كتعزيز

ميارات التعامؿ بنجاح مع البيئة ،كاكتساب العديد مف القدرات لحؿ المشكالت كاتخاذ
الق اررات (الزعبي.)ٔٚ : ٕٕٓٓ ،

كمما تقدـ تبيف لنا أىمية البحث الحالي في الجانب النظرم ،اما عمى صعيد الجانب

التطبيقي ،فتكمف ىذه األىمية في :

ٔ .انو يعد محاكلة عممية رائدة لقمة الدراسات كالبحكث العممية التي تناكلت ىذا

المكضكع عمى  -حد عمـ الباحثة  -عمى مستكل البيئة العراقية بأستعمؿ فنيتيف
ارشاديتيف (فنية االندماج كاشباع الحاجات) في تنمية معنى الحياة لدل النساء

المطمقات .

ٕ .يمكف اف يسيـ البحث الحالي في مساعدة الباحثيف كالمرشديف النفسييف لألفادة منو
في ميداف االرشاد النفسي كالعممية األرشادية.

ٖ .تحدد ىذا البحث بفئة مف النساء المطمقات كمف المعمكـ انو ىذه الفئة بأمس
الحاجة لمثؿ ىذه الخدمات كلممساعدة األرشادية في مختمؼ المياديف.

ٗ .نظ انر ألىمية المتغيرات التي تناكليا البحث الحالي ،لذا سيككف بداية لتراكـ معرفي
ميـ في ىذا المجاؿ كتكفير مادة عممية لرفد المكتبة المحمية اك العربية كذلؾ لقمة
البحكث كالدراسات التي تناكلت متغيرات ىذا البحث كذلؾ مما يزيد مف أىمية ىذا

البحث في الجانبيف (النظرم كالتطبيقي).
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ىدف البحث :

يستيدؼ البحث الحالي تعرؼ فاعمية فنيتي (اإلندماج كاشباع الحاجات) في تنمية

معنى الحياة لدل النساء المطمقات كيتحقؽ ذلؾ مف خالؿ اختبار الفرضيات الصفرية
اآلتية:

الفرضية األولى :
التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ.بيف رتب درجات افراد
المجمكعات الثالثة (التجريبية األكلى ،التجريبية الثانية ،الضابطة عمى مقياس معنى الحياة

في تطبيؽ األختبار البعدم.

الفرضية الثانية :

التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ.بيف رتب درجات
المجمكعة التجريبية األكلى في األختبار البعدم كاالختبار المرجأ لفنية اإلندماج في تنمية

معنى الحياة .

الفرضية الثالثة :
التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ.بيف رتب درجات

المجمكعة التجريبية الثانية في االختبار البعدم كاالختبار المرجأ لفنية اشباع الحاجات في

تنمية معنى الحياة .

حدود البحث:

يتحدد البحث الحالي بػ :بشريحة النساء المطمقات في محافظة بغداد /الرصافة الثالثة لمعاـ

ٕٓٔٛ/ٕٓٔٚ

تحديد المصطمحات:

أوالً  :التأثير The Effectعرفو:
 -بيرل (:Pearl )1002

"االستجابة التي يحدثيا المتغير المستقل في المتغير التابع"

(. )Pearl, 2001, P 1

656

العدد ()62

مركز البحوث النفسية
ثانياً :الفنية Technique

ٔ .عاقؿ ( : )ٜٔٛٛطريقة المرشد المميزة في التعامؿ لتحقيؽ اىداؼ معينة.
(عاقؿ )ٖ٘ : ٜٔٛٛ ،

ٕ .الخكلي (ٕٓٓٓ)  :الطريقة التي يمكف استعماليا في تحقيؽ غرض بميارة عالية.
(الخكلي.)ٖٖٙ : ٕٓٓٓ ،

ثالثاً :األندماج Involvement

ٔ .الخكاجا (ٕٕٓٓ )( :بأنو عالقة كدية حميمية بيف فرديف اكأكثر)( .الخكاجا،
ٕٕٓٓ )ٖٓٛ :

كاما التعريؼ االجرائي لالندماج :
(كيقاس الفرؽ بيف رتب االختبار القبمي كاالختبار البعدم عمى مقياس معنى الحياة مف

خالؿ مجمكعة مف التقنيات ك النشاطات األرشادية المخططة المساعدة التي يتضمنيا
البرنامج االرشادم لغرض تنمية معنى الحياة  ،كتقاس فاعميتو مف خالؿ احتساب رتب

درجات المجمكعة التجريبية األكلى عمى مقياس معنى الحياة

رابعاً :اشباع الحاجات Needs fulfillment
كعرفيا:

جالسر( : Glasser 1990سمكؾ دائـ يدفع الفرد الى اف يككف افضؿ ما يمكف اف

يككف عميو كيعتقد انو سكؼ يشبع حاجة اك اكثر مف حاجاتو النفسية ) ( Glasser,
)1990 :27

كيتبنت الباحثة تعريؼ المنظر جالسر ٓ.ٜٜٔ

اما التعريؼ االجرائي الشباع الحاجات :

(كيقاس بالفرؽ بيف رتب االختبار القبمي كاالختبار البعدم عمى مقياس معنى الحياة

كمف خالؿ مجمكعة مف التقنيات اك النشاطات األرشادية المخططة المساعدة التي
يتضمنيا البرنامج االرشادم لغرض تنمية معنى الحياة كتقاس فاعميتو مف خالؿ احتساب

رتب درجات افراد المجمكعة التجريبية الثانية عمى مقياس معنى الحياة ).
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خامساً :التنمية Development

*السيد ( : 1005ىي تطكير كتحسيف اداء الفرد كتمكينو مف اتقاف جميع الميارات
بصكرة منتظمة)( .السيد )ٔٛٚ : ٕٓٓ٘ ،

سادسا  :معنى الحياة  Meaning in Lifeعرفو كل من -:

 -2ىاالما ) )Halama , 2000

(امتالؾ أىداؼ كرسالة في الحياة ،كفيـ متكامؿ كمتسؽ منطقيا لمذات كاآلخريف كالحياة
عمكما) (.)Halama , 2000,339

 -1كيم ()Kim , 2001

(تفسير ما يعني عيش الفرد لحياتو مف ناحية ،كاألىداؼ األغراض التي يمتمكيا مف

ناحية أخرل" أك "ىك االعتبار االيجابي لمحياة كالذم يشير إلى اعتقاد الفرد بأنو يستطيع
أف يحقؽ إطاره االيجابي في الحياة أك أف يحقؽ أىداؼ حياتو) (.)Kim, 2001 ,23

 -3ريكر ( ) Reker, 2004
(معرفة الفرد لنظـ أىدافو كاتساقيا في الحياة ،كفيمو لكجكده ،كالسعي لبمكغ أىدافو،

كاالحساس المصاحب لتحقيقيا) (.)Reker, 2004 , 13

التعريف النظري

تبنت الباحثة تعريؼ ريكر تعريفان نظريا لمعنى الحياة الذم يعد مف أكثر التعاريؼ

شمكلية كقبكالن لمفيكـ معنى لمحياة .

التعريف اإلجرائي

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس معنى الحياة المعد ليذا

الغرض.
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*** الفصل الثاني  :معنــى الحـــــــياة

يعد مكضكع معنى الحياة مف المكضكعات المعاصرة كالقديمة في آف كاحد  ،كلكف

حظي باىتماـ الباحثيف في عمـ النفس الكجكدم بشكؿ خاص .

***أنــواع المعنـى في الحياة :

مدمر في الغالب،
ٔ .المعنى الخطأ  :False Meaningىذا النكع مف المعنى ّ
كيكصؼ بأنو عبارة عف أساطير دكف أم سمطة تضمف ديمكمتيا ،فقد تساعد ىذه
القكة عمى مخاطبة
األساطير الناس عمى البقاء عمى قيد الحياة ،لكنيا ال تمتمؾ ّ
القضايا الكجكدية ،كمف أمثمة المعنى الخطأ ،سعي الفرد كراء الماؿ أك السمطة أك

ضنان منو أنيا تجمب لو المعنى ،كربما يككف ليذه األشياء منفعة ايجابية،
الجنس ّ
بحد ذاتيا.
لكنيا تفتقر إلى المعنى ّ

مدمر بطبيعتو يمكف لو
ٕ .المعنى االنتقالي  :Transitory Meaningىذا النكع غير ّ
أف يساعد اإلنساف عمى التحمؿ ،لكنو ال يستطيع مساعدتو عمى السمك ،ككنو يفتقر
إلى القدرة عمى مخاطبة القضايا الكجكدية ،غير انو يمكف أف يسيّؿ النمك كيقكد إلى
تطكير المعنى إلى درجة أعمؽ ،كمف أمثمتو ،العمؿ ،القيادة ،التعميـ ،الكعي بالذات
كنمكىا ،كىذه جميعيا يمكف أف تككف قيمان ايجابية صحية ،إال أنيا ليست غايات كال
ّ
تمثؿ المعنى النيائي.
ٖ .المعنى النيائي  :Ultimate Meaningىذا النكع ّبناء كايجابي ،ككنو يساعد في
السمك عمى القضايا الكجكدية ،كالمكت ،كالعزلة ،كالحرية ،كفقداف المعنى ،كىك
ّ
يحتاج بالضركرة إلى إقامة عالقة مع الخالؽ (أك الطبيعة) أك مع اآلخريف ،غير أف

العالقة كحدىا ال تحقؽ المعنى النيائي ،كانما يتحدد ىذا المعنى بنكع ىذه العالقة،

أم العالقة التي تضـ معنى نيائيان ككنيا غاية بحد ذاتيا .إف تحقيؽ المعنى النيائي
يحتاج إلى اآلخر ،كيفترض باف البشر كائنات مقبمة عمى إقامة العالقات ،كاآلخر

ىنا مفيكـ كاسع جدان ،يتضمف الخالؽ ،كالناس اآلخريف ،كالحيكانات ،...كحتى

الطبيعة بالنسبة لمذيف ينظركف إلى الخالؽ في الطبيعة)Hoffman, 2004( .
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أبعاد المعنـى في الحياة :

يعبر عف مدل إحساس الفرد بالمعنى في حياتو ،كما ىك
ّٔ .
شدة (قكة) المعنى  :كالذم ّ
المستكل الذم يشعر فيو الفرد بالمعنى.
يعبر عف عدد مصادر المعنى كتنكعيا.
اتساع المعنى  :كالذم ّ
ّٕ .
تعبر أعمؽ درجاتو عف السمك الذاتي Self-transcendence
ٖ .عمؽ المعنى :كالذم ّ
أم أف المعنى النيائي أك الكمي يتحقؽ عندما تسمك حاجات الفرد عمى حاجات

كمتطمبات اآلخريف ،فيقدـ ليـ مثالن الخدمة كالمساعدة كيؤثرىـ عمى نفسوReker, ( .

. )2000,39-55

*** المعنى في الحياة والسعادة:
السعادة  Happinessكالمعنى في الحياة شعكراف ينفرد بيما الكائف البشرم عف بقية

الكائنات الحية األخرل ،كعممية البحث عنيما ىدفاف مشركعاف يسعى اإلنساف دائما إلى
تحقيقيما ،تكصؼ السعادة بأنيا انعكاس لدرجة الرضا عف الحياة أك انعكاس لمعدالت

شدة ىذه االنفعاالت (أرجايؿ.)ٕٗٚ ، ٜٜٖٔ ،
تكرار حدكث االنفعاالت السارة أك ّ
كيتفؽ فرانكؿ مع ىذا التصكر إال انو يشير إلى أف السعادة ليست ىدفان بحد ذاتيا
يسعى اإلنساف إلى تحقيقو ،كانما ىي احدل المشتقات األكلية لميدؼ األساس عند اإلنساف
كىك البحث عف المعنى (فرانكؿ ،إٔ )ٔٛٗ-ٖٔٛ، ٜٔٛكبالمقارنة مع مفيكـ المعنى في

الحياة السابؽ الذكر ،تدعـ نتائج كثير مف الدراسات كجكد عالقة ايجابية بيف المعنى في
الحياة كبيف السعادة ،إذ تشير ىذه النتائج إلى إمكانية اكتساب المعنى مف خالؿ المركر

بخبرات السعادة التي ترافؽ عممية تحقيؽ األىداؼ (. )Debats, 1996 ,27- 34

*** المعنى في الحياة والصحة النفسية :

تعد دراسة العالقة بيف المعنى في الحياة كالصحة النفسية األكثر استقصاءان مف

الباحثيف الميتميف بميداف العالج بالمعنى كالصحة النفسية ،كتدعـ نتائج ىذه الدراسات
كجية النظر القائمة باف المعنى في الحياة كالصحة النفسية يخاطباف معا جكانب مف

الظاىرة نفسيا (. )Leath, 1999

656

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

حتى أصبح مكضكع المعنى في الحياة األكثر قيمة ك فاعمية في العالج النفسي

كيعد فيكتكر فرانكؿ أكؿ مف أشار إلى أىميتو في حياة اإلنساف
(ّ ،)Debats, 1996 ,27
كفي صحتو النفسية ،فقد اعتقد باف سعي اإلنساف الحثيث نحك المعنى ىك الذم يمنحو
الصحة النفسية (فرانكؿ. )ٔٗٔ-ٔٗٓ، ٜٕٔٛ ،

كمفيكـ المعنى في الحياة ،عمى الرغـ مف ىذه العالقة ،ىك أف المعنى في الحياة

يمكف لو أف ُيدرؾ أك ُيناؿ دكف الشعكر بالسعادة ،كىك ما أكضحو فرانكؿ بعناية مف خالؿ
خبرتو في معسكرات التعذيب النازية ( ،)Earnshaw, 2000كأيضا ما شار إليو ليث
( )ٜٜٜٔمف خالؿ تعريفو لخبرة المعنى في الحياة ،فالسعادة كفقا لمنظكره تعني (مكافأة

الخبرة االنفعالية) كخبرة المعنى ىي قدرة الفرد عمى إدراؾ فرص لمكافأة الخبرة االنفعالية،
أم قدرة الفرد عمى إدراؾ فرص السعادة ،كمف ىنا يتضح لنا باف المعنى في الحياة ال

يتطمب مف الفرد أف يككف سعيدا في المحظة الحاضرة كانما متطمع إلى السعادة ،الف لديو
القدرة عمى إدراؾ فرص السعادة سكاء كانت مف خبرات الماضي أك مف الخبرات المتطمع

إلييا في المستقبؿ (.)Leath, 1999
***مصادر المعنـى في الحياة :

ٔ .اإلبداع  :كيتحقؽ المعنى اإلبداعي مف خالؿ القياـ بأعماؿ مباشرة في العالـ
المحيط ،مثؿ إنجازات الفرد في كظيفتو ،كتربيتو ألطفالو ،كادارة شؤكف أسرتو ،أك
تأليفو لكتاب.

ٕ .التجريب :كيتحقؽ المعنى التجريبي أك الخبركم مف خالؿ الكجكد المدرؾ في العالـ،
عندما يشتؽ الفرد المعنى مف الجماؿ أك الحقيقة أك الحب ،مثؿ مشاىدة غركب

جميؿ لمشمس ،إعطاء أك استقباؿ الحب.

ٖ .االتجاه :كيتكقؼ تحقيؽ معنى االتجاه عمى كعي الفرد ،حيث يشتؽ ىذا المعنى مف

خالؿ التأمؿ في الجكانب السمبية مف الحياة كاأللـ كالمعاناة (صالح ٜٔٛٙ ،

. )ٕٔ٘،
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النظريات التي فسرت معنى الحياة:
*** -نظرية ريكــر :

في نياية الثمانينات كسع ريكر  ٜٔٛٛمف تطكير مفيكمو عف المعنى الحياة مف

خالؿ االستفادة مف كتابات فرانكؿ  ،كقد تكمؿ عممو ىذا بنظريتو عف (نظاـ المعنى
الشخصي) كالتي صمما في ضكئيا مقاييس مثؿ مصادر ممؼ المعنى ( )SOMPالذم

يكشؼ عف عمؽ المعنى كاتساعو كقكتو ،كممؼ اتجاه الحياة ( )LAP-Rكممؼ المعنى

شخصي ( )PMPكغيرىا (. )Reker, 2004

طكر مقاييس المعنى في الحياة  ،لتصبح أكثر مكضكعية السيما عند
كقد ّ
استخداميا عمى ثقافات متعددة  ،كعمى حد عمـ الباحثة يبقى ريكر ىك األشير كاألحدث

في دراساتو عف المعنى الشخصي كعالقاتو ببعض المتغيرات األخرل .

*** -المعنى في الحياة :

كيعد غارم ريكر مف أكثر الميتميف ك المشتغميف في تحديد كتصنيؼ معنى الحياة ،
فمف خالؿ االعتماد عمى سجؿ تاريخي حافؿ لدراسات قاـ بيا ىك كزمالؤه في ىذا

عدىا األىـ مف
المجاؿ ،كاستطاع ريكر تحديد مجمكعة مصادر لممعنى في الحياة ّ ،
غيرىا ،كفي محاضرة ألقاىا في جامعة بركؾ في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ
(ٕٗٓٓ) ،عف المعنى في الحياة  ،عرض ىذه المصادر يمثؿ أربعة مستكيات تعبر عف
المعنى الحياة ، )Reker, 2004( ،كالمستكيات مع مصادرىا كاآلتي-:

ٔ .المستكل األكؿ :االنشغاؿ بالذات :كالمعنى فيو تركز عمى المصالح الذاتية أك التي
تخدـ ألذات مثؿ :تمبية الحاجات األساسية ،التاميف المالي ،النشاطات القائمة عمى

المذة ،الممتمكات المادية.

ٕ .المستكل الثاني :الفردية :كالمعنى فيو تركز عمى النمك الذاتي ،كتحسيف ألذات،

كتطكير ألذات ،كادراؾ الككامف الفردية مثؿ :نشاطات كقت الفراغ ،النشاطات

اإلبداعية ،اإلنجازات الشخصية ،النمك الشخصي.
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ٖ .المستكل الثالث :الجماعية التعاكنية  :كالمعنى فيو تركز عمى تحسيف المجمكعة،
كخدمة اآلخريف ،كالتفاني في سبيؿ قضايا اجتماعية أك سياسية كبرل كمف أمثمة ىذه
المصادر :القضايا االجتماعية/السياسية ،التقاليد كالثقافة ،ترؾ ميراث ،االىتمامات

اإلنسانية.

ٗ .المستكل الرابع :السمك عمى ألذات  :كالمعنى فيو تمتد كراء ألذات ،كراء ىنا كاآلف،
كتشتمؿ المعنى الككني كاليدؼ األسمى كمف أمثمة ىذه المصادر :العالقات

الشخصية ،المعتقدات كالنشاطات الدينية ،القيـ كالمثؿ ،العالقة مع الطبيعة
(.)Reker, 2004

*** -مصادر معنى الحياة :
اىتمت أبحاث متعددة بتحديد المصادر التي يشتؽ منيا األفراد معاف لحياتيـ ،كىي
مصادر تتعدد بتعدد أىداؼ تمؾ األبحاث كتعدد العينات المشمكلة بالبحث كاختالؼ أدكات

البحث المعتمدة .كيعتقد ريكر ( Reker (1991اف مصادر المعنى تشير إلى مجاالت أك

مكضكعات شخصية مختمفة المحتكل في مجاؿ خبرة المعنى (.)Reker, 1991,45كحدد

كركمباخ كمكليش ( Crumbaugh & Mohalich (1969أربعة مصادر يبحث اإلنساف
فييا عما يحقؽ لو الشعكر بالمعنى في حياتو ىي-:

ٔ .االلتزاـ بأىداؼ محددة ،كانجازىا .ٕ .القناعة في الحياة .ٖ.اف تككف الحياة تحت

السيطرة .ٗ .االستثارة كالحماس في الحياة)Crumbaugh & Mohalich 1964,77( .

كلخص ريكر  )Reker (1991اغمب المصادر العامة لممعنى كما كردت في

األدبيات المنشكرة التي استعرضيا كتضمنت :العالقات الشخصية ،اإليثار ،الفعاليات

الدينية ،األعماؿ اإلبداعية ،النمك الشخصي ،إشباع الحاجات األساسية ،األمف
االقتصادم ،النشاطات التركيحية ،االنجاز الشخصي ،القيـ أك المثؿ األساسية ،التقاليد
كالثقافة ،المكضكعات االجتماعية كالسياسية ،االىتمامات اإلنسانية ،النشاطات المذائذية

(المفضية إلى المذة)  ،Hedonisteالتممؾ المادم ،العالقة مع الطبيعة .كسكاء ُبحثت ىذه
المصادر منفردة أك مجتمعة فإنيا ىي التي تمنح الكجكد اإلحساس الشامؿ بالمعنى
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(.)Reker, 1991 ,78كمثمت العالقات مصد انر ميمان لممعنى الشخصي عند جماعتيف

مف البالغيف اختمفتا في المستكل االجتماعي االقتصادم كفي األصؿ العرقي

(. )Jeverson-Madden et al 1992 ,155
***الفصل الثالث :منيجية البحث -:

تعد البحكث التجريبية أكثر البحكث العممية دقة  ،لذا فإف الباحثة اتبعت األسمكب
التجريبي في اختبار فرضيات البحث  ،ككيفية ضبط المتغيرات التي يعتقد بأنيا يمكف أف

تؤثر في النتائج عف طريؽ إجراءات التكافؤ بيف المجمكعات الثالث ( المجمكعة التجريبية

االكلى _ المجمكعة التجريبية الثانيو _ المجمكعة الضابطة )  ،كعمى كفؽ ما يمي -:

أوالً  :التصميم التجريبي ( -: ) Experimental Design

كيقصد بو -:كضع الييكؿ األساس لتجربة ما  ،كيتضمف كصفان لمجماعة التي

يتككف منيا أفراد التجربة ،إذ يتـ فييا تحديد الطرائؽ الختبار عينتيا (العيسكم: ٕٓٓٓ ،
ٓ .)ٛكلتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي اتبع الباحث ( التصميـ التجريبي لممجمكعات
المتكافئة ذك المجمكعتيف التجريبيتيف كالمجمكعة الضابطة ذات الضبط الجزئي) .
ويتطمب ىذا التصميم الخطوات اآلتية:
ٔ .تكزيع اف ارد عينة البحث عشكائيان الى ثالث مجمكعات ،مجمكعتيف تجريبيتيف،
كمجمكعة ضابطة كاحدة.

ٕ .اجراء اختبار قبمي لمجمكعات البحث الثالث لقياس معنى الحياة ،لغرض الحصكؿ
عمى مجمكعات متكافئة.

ٖ .استخداـ فنية األندماج مع المجمكعة التجريبية االكلى ،كفنية اشباع الحاجات مع
المجمكعة التجريبة الثانية ،في حيف لـ تتعرض المجمكعة الثالثة (الضابطة) الى أم
فنية ارشادية.
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ٗ .اجراء اختبارات بعدية لممجمكعات الثالث عمى مقياس معنى الحياة لمعرفة فاعمية
الفنيتيف االرشاديتيف (األندماج – اشباع الحاجات) في تنمية معنى الحياة لدل

النساء المطمقات .

ثانياً  :مجتمع البحث Population of the research :

يشتمؿ مجتمع البحث الحالي ( ٖٖ *) ٖٛامرأة مطمقة لمدينة بغداد  /حسب

احصائية المحاكـ في بغداد جانب الرصافة .كمسجميف في المركز حقكؽ المرأة العراقية

ضمف منظمات المجتمع المدني .

ثالثاً  :عينات البحث -:

تـ سحب عينتيف اساسيتيف بالطريقو العشكائية االكلى لبناء مقياس البحث كالثانيو

لعينو التجربة ،كعينتيف فرعيتيف ىما العينو االستطالعية ك عينو الثبات كعمى النحك اآلتي.

 -2عينة بناء مقياس البحث :

عينة التحميل اإلحصائي -:

لغرض إجراء التحميؿ اإلحصائي لمقياس معنى الحياة  ،اختارت الباحثة عينة عددىا
ٓٓٗ امرأة مطمقة بناءان عمى كجية نظر انستازم ( )Anastasiحيث ترل اف حجـ عينة

التحميؿ االحصائي يفضؿ اف ال يقؿ عف (ٓٓٗ) فرد (.)Anastasi, 1979 : 209
 -1عينة التطبيق التجريبي -:

لغرض اختيار عينة البحث التجريبية  ،اختارت الباحثة ثالث مجمكعات بالطريقة
القصدية مف المديرية العامة لتربية محافظة بغداد  /الرصافة الثالثة ،قامت الباحثة باختيار

مكاف في المركزالعراقي لحقكؽ المرأة في قاطع مدينة الصدر .

 -تحديد عينة التجربة -:

تـ اختيار عينة مف النساء المطمقات الذيف حصمكا عمى درجات متدنية عمى مقياس
معنى الحياة .
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رابعاً  :أدوات البحث :

أوالً  :بناء مقياس معنى الحياة

ثانياً  :بناء برنامجين إرشاديين ىما -:

أ .برنامج إرشادم عمى كفؽ فنيو األندماج لػ ( كليـ جالسر ) .

ب .برنامج إرشادم عمى كفؽ فنية اشباع الحاجات لػ ( كليـ جالسر ) .
أما فيما يتعمؽ ببناء مقياس معنى الحياة  ،فقد اتبعت الباحثة الخطكات اآلتية :

.2تحديد مجاالت المقياس :

بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات ك الدراسات التي تناكلت نظرية العالج الكاقعي
كما اشار اليو كليـ جالسر (  ) Willim Glasser, 1979صاحب ىذه النظرية .

 .1تحديد فقرات المقياس :

تتبايف طرائؽ كأساليب قياس الشخصية  ،تبعان لألسس النظرية التي تستند إلييا ،

كاختار الباحث أسمكب العبارات التقريرية لبناء فقرات مقياس معنى الحياة  ،إذ يعد ىذا
األسمكب مف اكثر األساليب استعماالن في مقاييس الشخصية لكضكحو كسيكلة اجراءاتو
.لذا فإف الباحثة يجد مف الضركرم االلتزاـ باإلطار النظرم عند بناء مقياس معنى الحياة

كليذا اعتمد عمى ادبيات نظريو العالج الكاقعي في صياغو مجاالت ك فقرات المقياس كما

عمي احيانا ،ال تنطبؽ
عمي دائما ،تنطبؽ ّ
حدد الباحثة ثالثة بدائؿ لالستجابة ( تنطبؽ ّ
عمي ابدا ).
ّ
الخصائص السايكومترية لممقياس - :

 -2صدق المقياس Scale Validity

اتجو المتخصصكف في القياس النفسي إلى تحديد بعض الخصائص السايككمترية

لممقياس كالتي يمكف أف تحد مف أخطاء القياس  ،أك تبعد المقياس عف إعطاء نتائج غير

دقيقة في قياس السمة حتى يصبح باإلمكاف استعماؿ نتائج المقياس في األغراض العممية
( عدس كتكؽ  .) ٕٕٛ : ٜٜٔٛ ،كيعد الصدؽ كالثبات مف ابرز الخصائص

666

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

السايككمترية لممقاييس النفسية كالتربكية  ،إذ تستعمؿ نتائجيا في اتخاذ الق اررات ( أبك

عالـ. ) ٖٖٗ : ٜٜٖٔ ،

الصدق الظاىري -:

يعد الصدؽ احد الصفات المميزة لالختبار  ،كاف األداة الصادقة ىي التي تقيس ما

كضعت مف اجمو ( الزكبعي كآخركف  .) ٜٔٚ : ٜٕٔٛ ،كيعني الصدؽ ارتباط تمؾ
( Ferquson&Taken ,

المتغيرات باليدؼ الذم كضعت مف اجمو

 ، ) 1990 : 18كيعد الصدؽ الظاىرم احد أنكاع الصدؽ  ،الذم يتحقؽ عندما يتـ

الحصكؿ عمى قرار أك حكـ مف شخص متخصص فيككف المقياس مالئـ لممكضكع المراد

قياسو ( ، )Allen & yen, 1979 : 96كفيو يتأكد أف كؿ فقرة مف فقرات المقياس تقيس
ما كضعت مف اجمو فعالن.

كقد حققت الباحثة ىذا النكع مف الصدؽ لمقياس معنى الحياة عف طريؽ عرض

عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في العمكـ النفسية كالتربكية .
طريقة تصحيح المقياس :

كيقصد بو تحديد درجة لكؿ بديؿ مف البدائؿ الثالث التي حددىا الباحث لقياس
درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس كعمى كفؽ استجابات كؿ طالب مف أفراد العينة ،ثـ

تقكـ الباحثة بجمع درجات الفقرات في المقياس ليستخرج الدرجة الكمية لكؿ استمارة مف

استمارات االستجابو ،كقد تراكحت درجات االستجابة لكؿ فقرة مف فقرات المقياس (ٔ)ٖ-
كىي تقابؿ ثالثة بدائؿ كلككف فقرات المقياس مقسمة عمى فقرات ايجابية كفقرات سمبية فقد

عمي
اعطيت لمفقرات االيجابية اكزانان مف (ٖ ،)ٔ-اذ اعطيت (ٖ) درجات لمبديؿ (تنطبؽ ّ
عمي ابدان)
عمي احيانان) ك (ٔ) درجة لمبديؿ (التنطبؽ ّ
دائمان) ك (ٕ) درجة لمبديؿ (تنطبؽ ّ
كتعكس الدرجات في حالة الفقرات السمبية.

العينة االستطالعية -:

اختارت الباحثة (ٖٓ) امرأة بصكرة عشكائية ككزع عمييـ المقياس لإلجابة عمى

فقراتو  ،كيستيدؼ بذلؾ التحقؽ مف مدل كضكح التعميمات كالفقرات لممستجيبيف  ،كمعرفة
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الزمف الذم يستغرقو في اإلجابة عمى ىذا المقياس .كضكح التعميمات كالفقرات كالذم يمكف

أف يحقؽ الغرض الذم كضع مف اجمو  ،كالجدير بالذكر أف الزمف الذم استغرقو

المستجيب األكؿ (ٓٔ) دقائؽ  ،بينما استغرؽ آخر مستجيب منيـ زمنان قدره ( ٕٓ )
دقيقة  .كبذلؾ تتكقع الباحثة أف الزمف الذم يمكف أف يستغرقو المستجيبيف عمى ىذا

المقياس يتراكح بيف (ٓٔ – ٕٓ) دقيقة ك بمدل ( ٘ٔ) دقيقة .
ثانيا  /الثبات (-: ) Reliability

إف المقياس الصادؽ يككف ثابتان في حيف أف المقياس الثابت قد ال يككف صادقان ،

ألنو قد يككف متجانسان بمعنى انو يككف ثابتان كلكنو يقيس سمة أخرل( Brown , 1987 :

 .)27كالمقياس في العمكـ التربكية كالنفسية غالبان ما يككف عرضة لمتغيير أكثر منو في
العمكـ الطبيعية  ،لذا فإف الثبات يعد مف المؤشرات الميمة في دقة المقياس ( ميخائيؿ ،

. ) ٙٙ : ٜٜٔٚ

أ .طريقة إعادة االختبار Test Retest Method
يطمؽ عمى معامؿ الثبات المحسكب بطريقو اعاده االختبار بمعامؿ االستقرار

 Coefficient Of Stablingإلنو يمثؿ معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيقيف االكؿ ك
الثاني لممقياس عمى االفراد انفسيـ ك بفارؽ زمني اسبكعيف (.)Marphy, 1988: 65

كلحساب معامؿ الثبات بيذه الطريقو قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينو

عشكائيو بمغت (ٓٓٔ ) امرأة ،كاعادة تطبيؽ المقياس عمى العينة نفسيا بعد مضي ( أربعة
عشر يكـ)عمى التطبيؽ االكؿ ( الدليمي.) ٕٕٓٓ:ٙ٘ ،

كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسف بيف درجات االفراد في التطبيقيف ،حيث بمغ (

ٕ ) ٓ.ٚٙاف معامؿ الثبات بيذا المقدار يعد جيدا بالميزاف العاـ لتقكيـ دالالت معامؿ

االرتباط ،اذا اف معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف اذا كاف ( ٓ ) %ٚفاكثر يعد مؤش ار جيدا

عمى الثبات (. ) Gronland, 1981 : 102
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تطبيق المقياس -:

لغرض الحصكؿ عمى عينة مالئمة إلجراء التجربة كتحقيؽ أىداؼ البحث  ،قامت

الباحثة بتطبيؽ مقياس معنى الحياة ،كبمغت عينة البحت (ٓٓٗ)امرأة.

اختيار عينة التجربة -:

تـ اختيار النساء الذيف حصمكا عمى (اقؿ مف ( ٗ ٙدرجة ) كىي درجة الحياد

لدرجات المقياس ،كىي الكسط النظرم لدرجات مقياس معنى الحياة كالتي كانت اعمى
درجة عميو ( )ٜٙكادنى درجة (ٕٖ)) ،بصكرة قصدية كبمغ عددىـ ( ٖٗ ) المرأة .
خامساً  :تكافؤ مجموعات البحث -:

قامت الباحثة باجراءات التكافؤ تعد امر ضركريا الجراء التجربو ، ،كعمى الباحثة أف

يسعى إلى أف تككف المجمكعات الثالث متكافئة حتى ال تككف الفركؽ في أدائيا راجعة
إلى الفركؽ بيف المجمكعات (أبك عالـ .)ٔٔٗ :ٜٜٔٛ ،

سادساً  :الوسائل اإلحصائية -:

لمعالجة بيانات البحث  ،تـ استعماؿ الكسائؿ اإلحصائية باعتماد الحقيبو االحصائية

(  ) SPSSكعمى النحك اآلتي  -:تحميؿ التبايف مف الدرجة األكلى لػ ( كركسكاؿ كاليز ).
الختبار داللة الفركؽ بيف رتب درجات المجمكعات الثالث في االختباريف القبمي كالبعدم

عمى مقياس معنى الحياة (البياتي  ،) ٕٓٔ: ٜٔٛ٘ ،اختبار ماف  -كتني لعينتيف
مستقمتيف ( .)Mann- Whitney testالختبار داللة الفركؽ بيف رتب درجات مجمكعتيف
تجريبيتيف مف المجمكعات الثالث في االختبار البعدم عمى مقياس .

الفصل الرابع  :البرنامج اإلرشادي Counseling Program :
البرنامج االرشادم برنامج مخطط كمنظـ في ضكء أسس عمميو لتقديـ الخدمات
اإلرشادية المباشرة كغير المباشرة ،فرديا كجماعيا لجميع مف تضميـ المؤسسة  ،بيدؼ

مساعدتيـ في تحقيؽ النمك السكم كالقياـ باالختيار الكاعي المتعقؿ كتحقيؽ التكافؽ النفسي

داخؿ تمؾ المؤسسو كخارجيا( عبداهلل.) ٜٜٔ :ٕٖٓٔ ،
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كيعد البرنامج اإلرشادم احد العناصر الجكىرية في العممية التربكية  ،كىناؾ طرائؽ

أك نماذج عدة في التخطيط لمبرنامج اإلرشادم  ،كبما اف الباحث تبنى نظرية العالج
الكاقعي كنظرية االختيار لممنظر كليـ جالسر لذلؾ

فإنو اعتمد في بناء البرنامجيف

األرشادييف عمى خطكات العالج الكاقعي في تنمية معنى الحياة كعميو تمت صياغة

مكضكعات الجمسات اإلرشادية في البرنامجيف عمى كفؽ مجاالت مقياس معنى الحياة ،

تحديد األىداف :

تعد مف الخطكات الميمة في تخطيط كتنفيذ البرنامج اإلرشادم  ،إذ إنيا تعطي فكرة

كاضحة عف مضاميف البرنامج كمحتكياتو كاتجاىو  ،كتساعد المرشد النفسي عمى تحديد
األداء الناجح  ،كما إنيا تكضح لو األساليب الكاجب استعماليا في حؿ المشكمة .

أ .اليدف العام :

يستعمؿ اليدؼ العاـ ليشير إلى العمكمية كالشمكلية في تحقيقو ،األىداؼ كاألغراض
المكضكعة لمبرنامج كىذه القكاعد ىي :

ٔ .يجب أف تصاغ األىداؼ كاألغراض بعبارات كاقعية كاضحة غير غامضة .
ٕ .يجب أف تككف األىداؼ متصمة باألىداؼ كالسياسة التعميمية في الدكلة .
ٖ .أف تككف تمؾ األىداؼ قابمة لمتحقيؽ كالتنفيذ .

ٗ .يجب أف تشير إلى نشاطات مميزة كمتخصصة (.) Show, 1977, : : 341
كيعني باليدؼ العاـ كصؼ النتائج النيائية في العممية اإلرشادية (نشكاني ،

 ، ) ٘ٓ:،ٜٜٔٚكقد حدد الباحث اليدؼ العاـ مف البرنامج اإلرشادم الحالي كيتمثؿ (
بتقديـ خدمات ارشاديو مف خالؿ جمسات ارشاديو لمساعدة النساء المطمقات لدييـ مف

خالؿ اعتماد اسمكبيف ارشادييف ىما فنيتي اإلندماج ك اشباع الحاجات ).

ب .اليدف الخاص :

كيستعمؿ في تحقيؽ األغراض التعميمية عمى الغالب ليصؼ السمكؾ الذم يمكف أف
يتكقعو المعمـ مف المتعمـ بعد انتياء العممية التعميمية  ،كقد استعممو المرشدكف ليشيركا إلى

السمكؾ المتكقع مف المسترشد  ،بعد أف يقكـ المرشد بتزكيده بالمعمكمات الضركرية
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كالالزمة إلحداث تغيير في سمككو  ،كاستعماؿ فنيات إرشادية تتالءـ مع طبيعة الشخص

كمشكمتو (الخطيب  . ) ٖٛ: ٜٜٔ٘ ،كقد حددت الباحثة األىداؼ الخاصة لكؿ جمسة
إرشادية كاستنادان إلى مفاىيـ نظرية االرشاد بالعالج الكاقعي في ىذا البرنامج  ،كبما
يتالءـ مع طبيعة المسترشد ،كقد ساعدت ىذه األىداؼ في تحديد اآلنشطة التي يمكف

ممارستيا لتحقيؽ تمؾ األىداؼ  .كقد أكد السادة المحكمكف * صدقيا كمالءمتيا في
تحقيؽ ما كضعت مف اجمو.

ج.األىداف السموكية :

تضـ ىذه األىداؼ كصفان لمسمكؾ الذم يجب أف يؤدل بعد اآلنتياء مف كؿ جمسة

إرشادية  ،كذلؾ عف طريؽ التحديد الدقيؽ ليذا السمكؾ كي يستطيع المرشد معرفة مدل

تحقيقو (نشكاني  . ) ٘ٙ: ٜٜٔٚ ،كىذه األىداؼ إجرائية قابمة لمقياس كالمالحظة بشكؿ
مباشر  ،كاليدؼ منيا ىك مساعدة المسترشد عمى اآلنتقاؿ تدريجيان مف مستكل األداء
الحالي إلى تحقيؽ األىداؼ العامة (الخطيب، )ٜٜٔ٘:ٖٛ ،كعمى ذلؾ فيي أىداؼ تقيس
مدل التغير في سمكؾ المسترشد بعد اآلنتياء مف الجمسة اإلرشادية كيمكف مالحظة ذلؾ
عندما يستطيع المسترشد أداء السمكؾ .

تحديد النشاطات والفعاليات :

إف النشاطات كالفعاليات التي يقكـ المرشد بإعدادىا كتييئتيا كي تقدـ إلى مجمكعة
أفراد عينة البحث  ،ينبغي مف كرائيا تحقيؽ أىداؼ محددة  ،إذ إنيا مف الممكف أف

تستثيرىـ كتحفزىـ لألنتباه كالتركيز عمى المكضكعات التي سيتـ عرضيا عف طريؽ

الجمسات اإلرشادية كعمى كفؽ احتياجاتيـ  .لذلؾ قامت الباحثة باختيار النشاطات
كالفعاليات ذات العالقة بأىداؼ البرنامج اإلرشادم  ،كيعتقد بإنيا تحقؽ تمؾ األىداؼ

كتنسجـ مع مفاىيـ النظرية المتبناة كالفنيات المستعممة في البرنامج اإلرشادم بعد استشارة
عدد مف األساتذة المختصيف في اإلرشاد النفسي كما ىك مكضح في إجراءات بناء

البرنامج اإلرشادم الحالي  ،كعميو حددت (أربع عشرة) جمسة إرشادية ،جمستيف افتتاحيو
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كختاميو كاثنتا عشرة جمسو لكؿ مف الفنيتيف ك بكاقع جمستيف اسبكعيا ،كما اف الزمف

المستغرؽ في عقد كؿ جمسة ارشادية ( ٘ٗ دقيقة ).
تقكيـ النتائج :

إف الغرض األساس مف التقكيـ ىك الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة  ،فيما إذا كاف

البرنامج اإلرشادم قد استطاع أف يحقؽ األىداؼ المكضكعة لو  ،ككذلؾ إلعادة تنظيـ

البرنامج كتطكيره إلى األفضؿ ( الدكسرم . ) ٕٗٚ: ٜٔٛ٘ ،

اوالً  :فنية اإلندماج  -:بتطبيق ىذه الفنيو عن طريق -:

ٔ-مشاركة مجمكعة مف النساء المطمقات مف الذيف يمتمككف كالذيف حصمكا عمى اعمى
الدرجات في اجاباتيـ عف مقياس معنى الحياة  ،كما اف ىذا المجمكعة كتشكيميا يستند

الى فكرة المنظر كليـ جالسر الذم اقترح تنظيـ مجمكعات  .كلتعزيز اإلندماج بيف جميع
افراد المجمكعو تطمب الباحثة مف افراد المجمكعو فتح نقاش ك حكار حكؿ مكضكعات

مثيرة لالىتماـ ،مثؿ اليكايات كاالىتمامات الرياضيو ك احداث فنيو ك برامج تمفزيكنيو ك

اىتمامات عا ئمية ك السفرات الى آخره ...ككؿ األمكر ذات القيمة مف اجؿ اإلندماج ،ألف
مناقشة مثؿ ىذه المكضكعات المثيرة لالىتماـ ميمو في العممية اإلرشادية ،ككنيا تؤدم

خدماتيا في بناء اإلندماج الشائع في المحادثات الجيده بيف االصدقاء ،ك المدرسيف ك
اآلخريف كالتي تتطكر الى مشاركات فكريو ميمو ،كما اف ابقاء الحديث دافئان ك مستبعدان
عف مشكالت المسترشد يضمف باف ىذه النقاشات جديره باالىتماـ كاف لمحديث قيمتو ،كفي

المجمكعو اإلرشادية التي تدارالمحادثات جيدا عف عدة مكاضيع تحدث بصكرة طبيعية ،لذا
فقد استعمؿ الباحثة في بدايو كؿ جمسة ارشادية مف جمسات البرنامج االرشادم االكؿ (في

الخطكه االكلى اإلندماج).

ٕ-اعتمدت الباحثة عمى مبادئ ك خطكات العالج الكاقعي التي اكد جالس ارنيا طريقو
لكسب كخطكات ارشاديو في اداره جمسات البرنامج االرشادم لفنيو اإلندماج كىي كما

يأتي-:
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•الخطوة االولى  :اإلندماج -:

كذلؾ مف خالؿ اقامو عالقات ارشاديو اساسيا المشاركو ،كاإلندماج ،كاالىتماـ،

ككسب ثقة المسترشد ك الصداقة معو ،كىذا يتطمب المكده ،ك الدؼء ،كالتقبؿ ،كالصبر في
مناخ يسكده الفكاىو ك احياء االمؿ عند المسترشد.

•الخطوة الثانية  :حدد سموكك -:

كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى السمكؾ الحالي لممسترشد ( ىنا ك اآلف ) كخاصو
السمكؾ غير الكاقعي ،كعدـ التركيز عمى الماضي ،مع نظرة مستقبميو تتيح فرصو كضع

خطة افضؿ لممستقبؿ.

قيم سموكك -:
•الخطوة الثالثة ّ :
كذلؾ مف خالؿ تقييـ السمكؾ الحاضر ام مكاجية ما ىك مكجكد في الكاقع ،كتقييـ
السمكؾ الحالي ،كمدل مسايرتو لمكاقع ك لممعايير االجتماعية ،كيقكـ بتقييـ ذلؾ مف قبؿ
المسترشد نفسو ،كالمرشد ىنا ال يصدر احكاما بؿ يساعده باصدار احكاـ كاقعيو.

•الخطوة الرابعة  :التخطيط لمسموك المسؤول -:

كذلؾ مف خالؿ التخطيط لمسمكؾ الكاقعي المسؤكؿ الصائب ،ام كضع خطة

تتضمف تحد يد احتماالت ك بدائؿ السمكؾ الكاقعي ،كالمسؤكؿ ،ك الصائب كيجب اف تككف
الخطة محددة ك كاضحو ك منطقيو ،كقابمو لمتنفيذ.

•الخطوة الخامسة  :األلتزام -:

كيتـ ذلؾ مف خالؿ التعاقد عمى األلتزاـ بالخطة المكضكعو التي تؤكد التزاـ

المسترشد بتحمؿ المسؤكليو لتغيير سمككو الى سمكؾ صائب ك كاقعي.

•الخطوة السادسة  :عدم القبول بعذر -:

كذلؾ مف خالؿ تقييـ جديو األلتزاـ كىنا يتـ تقييـ جديو األلتزاـ بالخطة ك تقييـ
النتائج السمككيو لتنفيذ األلتزاـ ،كعمى المسترشد اف ال يقدـ األعذار التي تعفيو مف مسؤكليو

تنفيذ الخطة ك احتراـ التزاماتو ،كعمى المرشد اف ال يقبؿ األعذار منيـ.
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•الخطوة السابعة  :ال عقاب و ال عواقب -:

كذلؾ مف خالؿ تعميـ ك تعمـ السمكؾ الممتزـ ك يتضمف ذلؾ اتاحة الخبرات ك تقديـ

المعمكمات ،كىنا يتـ تعزيز السمكؾ الممتزـ ك تدعيمو كتصحيح الذات عند ارتكاب
االخطاء.

• الخطوة الثامنة  :ال يأس وال تراجع -:
كذلؾ مف خالؿ المثابرة حتى يتحقؽ اليدؼ ك عدـ االستسالـ مف جانب الطرفيف
حتى يتحقؽ اليدؼ ،كاذا فشمت الخطة يجب اعادة المحاكالت مرات عديده ( عبداهلل،

ٕ.) ٕٖٓٔ:ٕٚ

ثانياً  :فنية اشباع الحاجات -:

ٔ .اعتمدت الباحثة الحاجات النفسية ألفراد المجمكعة كحافز يدفعيـ الى اكتساب
كحمايتيـ مف ىكيو الفشؿ ك الحفاظ عمى جكانب القكه التي تساعدىـ عمى النجاح في

الحياة.

ٕ .تمخصت اىـ اجراءات عممية االرشاد لمجمسات اإلرشادية مف خالؿ نظاـ ()WDEP
الذم جاءت بو نظرية العالج الكاقعي ك نظرية االختيار ك المبادئ ك الخطكات التي

جاءت بيا النظرية  ،كاف نظاـ (  ) WDEPيمكف تطبيقو لمساعده المسترشديف في
اشباع حاجاتيـ االساسية عمى كفؽ اسمكب االرشاد الجماعي مف خالؿ -:

•الخطوة االولى  :تحديد الرغبات ( الحاجات ،واالدراكات ) Wants ( Exploring
-: ) Wants, Needs, Perceptions

اف المرشد النفسي يساعد المسترشديف عمى الكشؼ عف رغباتيـ ك اماليـ المرتبطة

بالحاجات االساسية الخمسة ك يسأليـ ( ماذا تريدكف ) كمف خالؿ مياره المرشد يقكـ
بمساعدة المسترشديف بماذا؟ يريدكف مف العممية اإلرشادية كمف العالـ حكليـ ،اف مف

المفيد لممسترشديف اف يحددكا ماذا يريدكف مف المرشد كمف انفسيـ ،ك جزء مف العممية
اإلرشادية يتعمؽ بالكشؼ عف العالـ النكعي لممسترشديف ككيؼ اف سمككيـ ييدؼ الى

تقارب ادراكيـ لمعالـ الخارجي مع العالـ الداخمي ك ما فيو مف رغبات ك حاجات.
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•الخطوة الثانية  :االتجاه و العمل ( -: ) Direction and Doing

يركز االرشاد في العالج الكاقعي عمى السمكؾ الحالي كييتـ باالحداث الماضيو فقط

عندما تؤثر في السمكؾ الحاضر ،اف التركيز عمى الحاضر يتميز بطرح السؤاؿ الذم

يتكرر دائما ( ماذا نفعؿ ؟)

•الخطوة الثالثة  :التقييم Evaluation -:

اف جكىر االرشاد في العالج الكاقعي ىك سؤاؿ المسترشديف اف ينفذكا تقييـ الذات

التالي  ( -:ىؿ سمككؾ الحالي يزكدؾ بفرص الحصكؿ عمى ما تريده اآلف ؟) كىؿ ياخذؾ

الى االتجاه الذم تنكم اف تاخذه ؟ كبالتحديد يتضمف التقكيـ فحص المسترشد اتجاه

السمكؾ اعماال محدده ،رغبات ،ادراكات ،اتجاىات جديده ،ككذلؾ خططا .كيمكف لممرشد

اف يساعد المسترشديف بتقكيـ سمككيـ

•الخطوة الرابعة  :التخطيط واتخاذ االجراءات Planning -:

اف الكثير مف عمؿ االرشاد الرئيس يتضمف مساعده المسترشديف اف يتعرفكا عمى

طرؽ مختمفة الشباع رغباتيـ كحاجاتيـ ،كفي المحظة التي يقرركا فييا ماذا يريدكف اف

يغيركا يككنكف مستعديف ليكتشفكا سمككيات ممكنة ك يصممكا خطة عمؿ اخرل .اف العممية

التي تؤدم الى تصميـ ثـ تنفيذ الخطط تمكف المسترشديف مف الشعكر باف في حكزتيـ

السيطرة الفعالة عمى مجريات حياتيـ.

•الخطوة الخامسة  :األلتزام -:

كتتضمف مساعده المسترشديف بالزاـ انفسيـ بتنفيذ الخطة التي رسمكىا ،كاالفضؿ اف

يككف األلتزاـ عمى شكؿ كتابو ،اف كؿ الق اررات كالخطط ليس ليا معنى ما لـ يكف ىناؾ

التزاـ بتنفيذىا ،كيعكد لممسترشديف اف يخططكا كيفيو تطبيؽ التزاماتيـ خارج الجمسات

اإلرشادية .

•الخطوة السادسة  :عدم القبول بعذر -:

مف خالؿ تقييـ جدية األلتزاـ كىنا يتـ تقييـ جديو األلتزاـ بالخطة ك تقييـ النتائج

السمككيو لتنفيذ األلتزاـ كعمى المسترشد اف ال يقدـ األعذار التي تعفيو مف مسؤكليو تنفيذ

الخطة ك احتراـ التزاماتو ،كعمى المرشد اف ال يقبؿ األعذار منيـ.
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•الخطوة السابعة  :ال عقاب و ال عواقب -:

مف خالؿ تعميـ ك تعمـ السمكؾ الممتزـ ك يتضمف ذلؾ اتاحة الخبرات ك تقديـ

المعمكمات ،كىنا يتـ تعزيز السمكؾ الممتزـ ك تدعيمو كتصحيح الذات عند ارتكاب
االخطاء.

• الخطوة الثامنة  :ال يأس وال تراجع -:
المطمكب مف المرشديف اف ال يستستممكا كاف يظمكا مصريف عمى قدرة المسترشديف
باخذ االختيار االفضؿ حتى لك عجز ىؤالء في تكممو خططيـ بنجاح.

ىذا كلغرض تحقيؽ اليدؼ مف استعماؿ فنيتي اإلندماج كاشباع الحاجات في تنمية

معنى الحياة لدل افراد المجمكعتيف التجريبيتيف االكلى كالثانيو ،قامت الباحثة بأعتماد عدد
مف النشاطات ك الفعاليات المساعدة ك كما ىك مكضح في ما يأتي :

 -2المحاضرة :

استدعت مكضكعات الجمسات اإلرشادية مف الباحثة إلقاء بعض المحاضرات التي
تكضح المكضكعات النفسية كاالجتماعية  ،كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف البرنامج
اإلرشادم  ،إذ إنيا تساعد عمى تزكيد أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف بفكرة كاضحة عف ىذه

المكضكعات كتضـ المحاضرة عددان مف الفعاليات األخرل مثؿ المناقشة  ،كتقديـ
التعميمات الالزمة إلتقاف ميارات معينة تتعمؽ بمكضكع الجمسة اإلرشادية.

-1لعب الدور : Role Playing

يعد ىذا االسمكب مف الفنيات المعرفيو التي تستعمؿ في تعديؿ اخطاء التفكير،
كيتـ خالليا تدريب المسترشد عمى اداء بعض االدكار الصحيحو ك المخالفو لما يعاني
منو ،فضال عمى إنو

يساعد عمى تنميو خيالو ك مساعدتو عمى اكتساب الميارات

االجتماعية ك الكجدانية ك الحركية الالزمة لتحقيؽ التكافؽ ( باظو.) ٕٚٚ:ٕٕٓٓ ،

 -3التعزيز االجتماعي :Social Reinforcement

كىك اسمكب منظـ ك جانب تطبيقي ميـ في المجاؿ السمككي ،ك يعني تحديد

المثيرات الجيدة لمحصكؿ عمى استجابات سمككيو مرغكبو ( . ) Black, 1983. : 183
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ليذا استعممت الباحثة بعض ىذه التعزيزات بعد أف يقكـ أفراد المجمكعتيف التجريبيتيف

(االكلى ك الثانيو ) بتحديد سمككياتيـ ك تقييميا.

 -4التغذية الراجعة :Feed Back

كتعني التغذية اإلخبارية كالمعمكماتية أك التعميمية  ،كيمكف أف تحدد في ضكء

محاكر أساسية ككنيا تكجييية إلنيا تجعؿ عممية التعمـ مستمرة كمتكاصمة ألداء أفضؿ ،
كما إنيا تعزيزية إلنيا تشكؿ تشجيعان كاثابة كتثبيتان .

-5التدريب البيتي يعتمد عمى -:

أ .التاكيد عمى اىميو ممارسة ما تـ تعممو في الجمسة اإلرشادية.

ب .اف تحديد التدريب البيتي يتطمب الدقة التي تساعد المسترشد عمى تسمسؿ تنفيذ
المياـ المطمكبو منو

ج .اف التدريب البيتي يساعد المسترشد عمى مالحظة ذاتو كيبيف لو كيفيو تنفيذ
الميارات التي تعمميا.

د .إنو يساعد المرشد في عمميو تقييـ سمكؾ المسترشد ،كيجعمو قاد ار عمى تحديد نسبة
تنفيذه لمتدريب.

ق .يساعد المرشد في عمميو متابعو سمكؾ المسترشد ،في اثناء سير الجمسات كحتى
بعد إنيائيا.

ك .يعد نكعا مف التغذية الراجعو ،لتحفيز المسترشديف لممارسة الميارات المتعممو.

ز .يمثؿ نقطو الكصؿ بيف ما يدكر في الجمسات اإلرشادية ك الكاقع اك المحيط الذم
يتعامؿ معو المسترشد.

ح .يعد كسيمو لمتدريب عمى ام فنيو اك مياره يتعمميا المسترشد في اثناء الجمسات
اإلرشادية ( .) Linhan, 1993. :341

-6التساؤل -: Question

اف المرشد يسأؿ اسئمو كثيرة ك ميمو ليستكشؼ السمكؾ الكمي ،ك يقيـ ما يفعمو

المسترشدكف ،ك يعممكا خطط محدده ،ك اإلسئمة مفيده في االرشاد بالعالج الكاقعي .
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 -7الدعابة او الفكاىة -: Humor

في بيئة الصداقة التي يعمؿ عمى تطكيرىا المرشد تككف الدعابة مناسبو كبشكؿ

طبيعي ،كالمرشدكف احيانا يككف لدييـ الفرصة لمضحؾ عمى انفسيـ ك يشجع المسترشد
ألف يعمؿ نفس الشيء ،كىذا يمكف اف يخفؼ ضغط المسترشد.

-8المواجية -: Confrontation

بما اف المرشد في العالج الكاقعي ال يكافؽ عمى األعذار كال يستسمـ بسيكلو في
عممو فالمكاجيو ىنا حتميو ،كفي ىذه المكاجيو المرشد ما يزاؿ ايجابي في التعامؿ مع

اعذار المسترشد كال يكافؽ عمى تمؾ األعذار.

-9التدريب عمى اسموب حل المشكالت -:Problem Solving:
التدريب عمى اسمكب حؿ المشكالت اجراء ارشادم عالجي تـ استخدامو مف قبؿ
كؿ دزريال ك جكلد  ) ) D'zurilla & Goldكيتككف مف عده خطكات تشتمؿ عمى كؿ

مف ( -:تعريؼ المشكمة ،تحديد االحتياجات الخاصة بحميا ،تكليد البدائؿ التي يمكف
استخداميا ،تقييـ البدائؿ المرتبطة بيا ،التحقؽ مف النتائج)  .كذلؾ ىك اسمكب اختيارم

يركز عمى التعرؼ عمى ما ىك غير مكجكد مف الميارات .

 -20تدريب المسترشد عمى وضع أىداف واقعية -:

في االرشاد بالعالج الكاقعي يكجد نكعيف مف المسترشديف النكع االكؿ مسترشديف ال
يضعكا أىدافان لحياتيـ ،كالنكع الثاني مسترشديف يضعكف أىدافان كبيرة ألنفسيـ يصعب
تحقيقيا اك اف تحقيقيا يتطمب فترات زمنية طكيمة جدا ،فيعتبركف ذلؾ اخفاؽ ليـ ك

ألىدافيـ.

 -22التدريب عمى اإلندماج االجتماعي -:
يحظى المسترشدكف بقدر كبير مف الدعـ االجتماعي ك الطمأنينة مف خالؿ

العالقات االجتماعية الكثيقة مع اآلخريف كينقص المسترشدكف مف كجية نظر طريقو
نظرية العالج الكاقعي اإلندماج ك الدعـ االجتماعي الذم ىك اساس اشباع الحاجات

االساسية مثؿ الحب ك األىمية كتقدير الذات ...الى اخره.
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-21التدريب عمى تقييم الذات -:

التقييـ الذاتي  :ىك اداة لمساعدة المسترشديف عمى االختيار الفعاؿ مف اجؿ التغيير

االفضؿ في التحكـ الداخمي ليـ ألتاحة افضؿ مسار لحياتيـ ،كنظرية االختيار تسمح
ألنكاع كثيرة مف البرنامج االرشادم االكؿ

فنية اإلندماج

الجمسة اإلرشادية االكلى المكضكع  -:التييئة لمبرنامج االرشادم

اليكـ  -:االربعاء التاريخ ٕٓٔٚ/ٕ/ٕٙ -:
الحاجات

الحاجة الى -:

مدة الجمسة  -:الكقت مفتكح

 تييئة افراد المجمكعة األكلى لتقبؿ التفاعؿ مع مضاميف جمسات البرنامج
االرشادم.

 التعارؼ بيف الباحثة ك افراد المجمكعة اإلرشادية.

 اقامو عالقات ايجابيو عمى اساس االحتراـ المتبادؿ.
 المرح ك السركر الذم يبعث عمى االرتياح ك التقبؿ.
 التعرؼ عمى أىداؼ البرنامج.

 التعرؼ عمى زماف كمكاف انعقاد الجمسات اإلرشادية.
اليدؼ العاـ لمبرنامج تييئة افراد المجمكعة اإلرشادية لمتفاعؿ مع مضاميف البرنامج

االرشادم.

األىداؼ لخاصة سيتمكف افراد المجمكعة التجريبية االكلى في نياية الجمسة اإلرشادية
االكلى مف اف  :يتقبمكا مضاميف البرنامج االرشادم كالتفاعؿ بجديو ك حرص عمى

نشاطاتو.

 يتبادلكا الثقة عف طريؽ التعارؼ بيف الباحثة ك افراد المجمكعة اإلرشادية.
 ينمكا العالقات االيجابية عمى اساس االحتراـ المتبادؿ.
 يشيعكا ركح المرح كالسركر بيف افراد المجمكعة.
 يعرفكا أىداؼ ىذا البرنامج.
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 يعرفكا زماف كمكاف انعقاد الجمسات اإلرشادية.

التقنيات كاالستراتيجيات المحاضرة ،تغذية راجعة ،فكاىة ك مرح.
البرنامج االرشادم الثاني
(فنية اشباع الحاجات)

الجمسة اإلرشادية االكلى المكضكع  -:التييئة لمبرنامج االرشادم اليكـ -:

مدة الجمسة  -:الكقت مفتكح

الخميس التاريخ ٕٓٔٚ/ٕ/ٕٚ -:

الحاجات

 تييئة افراد المجمكعة األكلى لتقبؿ التفاعؿ مع مضاميف جمسات البرنامج
االرشادم.

 التعارؼ بيف الباحثة ك افراد المجمكعة اإلرشادية.

 اقامة عالقات ايجابيو عمى اساس االحتراـ المتبادؿ.
 المرح ك السركر الذم يبعث عمى االرتياح ك التقبؿ.
 التعرؼ عمى أىداؼ البرنامج.

 التعرؼ عمى زماف كمكاف انعقاد الجمسات اإلرشادية.
اليدؼ العاـ لمبرنامج تييئة افراد المجمكعة اإلرشادية لمتفاعؿ مع مضاميف البرنامج
االرشادم.

األىداؼ الخاصة سيتمكف افراد المجمكعة التجريبية االكلى في نيايو الجمسة اإلرشادية االكلى

مف اف  -:يتقبمكا مضاميف البرنامج االرشادم كالتفاعؿ بجديو ك حرص عمى نشاطاتو.

 يتبادلكا الثقة عف طريؽ التعارؼ بيف الباحثة ك افراد المجمكعة اإلرشادية.
 ينمكا العالقات االيجابية عمى اساس االحتراـ المتبادؿ.
 يشيعكا ركح المرح كالسركر بيف افراد المجمكعة.
 يعرفكا أىداؼ ىذا البرنامج.

 يعرفكا زماف كمكاف انعقاد الجمسات اإلرشادية.

التقنيات كاالستراتيجيات المحاضرة ،تغذية راجعو ،فكاىة ك مرح.
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الفصل الخامس  :عرض النتائج Results Details

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي كفقان ليدؼ

البحث كفرضياتو المبينة في الفصؿ االكؿ ككما يأتي -:

ىدف البحث  :التعرؼ عمى تأثير فنيتي ( اإلندماج ك إشباع الحاجات ) في تنميو معنى
الحياة لدل النساء المطمقات .مف خالؿ اختبار الفرضيات الصفرية االتية -:

• الفرضية االولى  :التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللو ( ٘ٓ ) ٓ.بيف
رتب درجات افراد المجمكعات الثالثة (التجريبية االكلى  ،كالتجريبية الثانية كالضابطة )
عمى مقياس معنى الحياة في تطبيؽ االختبار البعدم .

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية استعممت الباحثة اختبار (كركسكاؿ كاليز) Kruskal-

)) Wallis-Test

كيستعمؿ لعدد مف العينات المستقمة كىك تحميؿ التبايف االحادم

بكاسطة الرتب  ،كتبيف انو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (٘ٓ )ٓ.بيف

المجمكعات الثالثة في االختبار البعدم لمقياس معنى الحياة  ،الف قيمة مربع كام
المحسكبة البالغة ( ٔ ) ٜٔ.ٗٚاكبر مف قيمة مربع كام الجدكلية البالغة ( ) ٘ .ٜٜ
عند مستكل داللو (٘ٓ ) ٓ.كبدرجة حرية (ٕ) .

كتشير ىذه النتيجة الى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي

تؤكد كجكد فركؽ ذات داللو احصائية بيف رتب المجمكعات الثالثة

االكلى  ،كالتجريبية الثانية ،كالضابطة )

( التجريبية

كلمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثالثة  ،استعمؿ الباحث اختبار (ماف-

كتني) لعينتيف مستقمتيف بيف كؿ مجمكعتيف مف المجمكعات الثالثة ك اجرل ثالث
مقارنات ثنائية لمتثبت مف داللو الفركؽ .

المقارنة االولى ( :المجموعة التجريبية االولى  -المجموعة الضابطة )
قامت الباحثة بحساب

درجات النساء المطمقات

المجمكعة التجريبية االكلى

كالمجمكعة الضابطة عمى مقياس معنى الحياة الذم طبؽ بعد انتياء البرنامج ،ثـ رتبت

،كحسبت قيمة ( ماف – كتني ) لعينتيف مستقمتيف
درجات النساء المجمكعتيف ُ
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(متكسطتي الحجـ ) تبيف كجكد فركؽ دالة احصائيا الف قيمة ماف  -كتني ()u

المحسكبة البالغة (ٔ) ىي اصغر مف قيمة ( ماف كتني ) الجدكلية البالغة (ٖٕ)عند
مستكل داللو ( ٘ٓ ) ٓ.كلذا تشير

ىذه النتيجة اف الفركؽ دالو لصالح المجمكعة

التجريبية االكلى التي استعممت فنية (اإلندماج)

كبذلؾ فأف (فنية اإلندماج) اسيمت في تنمية معنى الحياة لدل النساء المطمقات .

المقارنة الثانية (:المجموعة التجريبية الثانية –المجموعة الضابطة )

قامت الباحثة بحساب درجات النساء المجمكعة التجريبية الثانية

كالمجمكعة

الضابطة عمى مقياس معنى الحياة الذم طبؽ بعد انتياء البرنامج  ،ثـ رتبت درجات

النساء المطمقات المجمكعتيف  ،كثـ حساب قيمة ( ماف -كتني ) لعينتيف مستقمتيف

(متكسطتي الحجـ) تبيف كجكد فركؽ دالة احصائيا الف قيمة ماف -كتني ( )uالمحسكبة

البالغة (صفر ) كىي اصغر مف قيمة ( ماف -كتني ) الجدكلية البالغة (ٖٕ) عند

مستكل داللو (٘ٓ )ٓ.كلذا تشير ىذه النتيجة اف الفرؽ داؿ احصائيا لصالح المجمكعة
التجريبية الثانية التي استخدمت

فنية (إشباع الحاجات ) كبذلؾ

فاف (فنية إشباع

الحاجات) اسيمت في تنمية معنى الحياة لدل النساء المطمقات .

المقارنة الثالثة ( -:المجموعة التجريبية االولى – المجموعة التجريبية الثانية)

قامت الباحثة بحساب درجات النساء المجمكعة التجريبية االكلى كالمجمكعة

التجريبية الثانية عمى مقياس معنى الحياة الذم طبؽ بعد انتياء البرنامج  ،ثـ رتبت

درجات النساء المجمكعتيبف  ،كثـ حساب قيمة

(ماف -كتني) لعينتيف مستقمتيف

(متكسطتي الحجـ ) تبيف انو التكجد فركؽ دالو احصائيا

الف قيمة ماف -كتني

()uالمحسكبة البالغة (ٓٓ٘ )ٖٙ.ىي اكبر مف قيمة (ماف كتني) الجدكلية البالغة (ٖٕ)
عند مستكل داللة ( ٘ٓ ) ٓ.كلذا تشير ىذه النتيجة الى انو ال تكجد فركؽ ذات داللو

احصائية بيف المجمكعة التجريبية االكلى التي استعممت فنيو اإلندماج ك بيف المجمكعة

التجريبية الثانية التي استعممت فنيو إشباع الحاجات كبذلؾ فاف فنية اإلندماج اسيمت في
تنمية مقياس معنى الحياة لالفراد المجمكعة االكلى ككذلؾ فنية إشباع الحاجات اسيمت
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في تنمية معنى الحياة االفراد المجمكعة الثانية ،كلذا فأف فنية اإلندماج التقؿ تأثير عف

فنية إشباع الحاجات في تنمية معنى الحياة لدل النساء المطمقات.

ىذا كلمتحقؽ مف استمرار تأثير الفنيتيف في المجمكعتيف التجريبيتيف االكلى ك الثانية،

استعمؿ االختبار المرجا (اختبار متابعة ) لقياس مدل تأثير درجات المجمكعتيف (االكلى
كالثانية ) كالتي استعمؿ معيا فينة اإلندماج مع المجمكعة االكلى كفنيو إشباع الحاجات

مع المجمكعة الثانية كذلؾ بعد مركر مدة زمنية قدرىا (ٖٓ) يكما بعد انياء البرنامج

االرشادم ،كلبياف داللة الفركؽ

بيف المجمكعتيف

في القياس البعدم بعد ( انتياء

البرنامج) كالقياس المرجا استعمؿ اختبار كلكككسف (.)Wilcoxon

كالذم يستعمؿ عادة بالمقارنة بيف درجات االختباريف المذيف طبقا عمى العينة نفسيا.

كفي مثؿ ىذه الحالة يككف لكؿ فرد مف افراد العينة درجتاف احدىما تمثؿ درجتو في

االختبار االكؿ كالثاني تمثؿ درجتو في االختبار الثاني كيعد أختبار كلكككسف مف

االساليب االحصائية الالمعممية كمف اىـ ما يمتاز بو ىذا االختبار انو يختبر اتجاه

الفركؽ بيف ازكاج الدرجات .

• الفرضية الثانية -:

(ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللو ( ٘ٓ ) ٓ.بيف رتب

درجات المجمكعة التجريبية االكلى في االختبار

اإلندماج في تنمية معنى الحياة .

البعدم

كاالختبار

المرجا

لفنية

كعند اختبار داللة الفركؽ استعمؿ اختبار كلكككسف فكانت قيمة ( )Wالمحسكبة

(٘ )ٔ٘.في حيف كانت القيمة الجدكلية ( )ٛعند مستكل داللة ( ٘ٓ ) ٓ.كىي غير دالة
احصائيا اذ كانت القيمة المحسكبة اكبر مف القيمة الجدكلية .

• الفرضية الثالثة - :

(ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة ( ٘ٓ ) ٓ.بيف رتب

درجات المجمكعة التجريبية الثانية في االختبار البعدم كاالختبار المرجا لفنية إشباع

الحاجات في تنمية معنى الحياة).
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كاكضحت النتائج اف الفركؽ ليست ذات داللة احصائية بيف االختباريف البعدم

كالمرجا كعند اختبار داللة الفركؽ استخدـ اختبار (كلكككسف ) فكانت قيمة ()W
المحسكبة (ٖٔ)

في حيف كانت القيمة الجدكلية (٘ ) عند مستكل داللة (٘ٓ)ٓ.

كىي غير دالة احصائيا اذ كانت القيمة الجدكلية اصغر مف المحسكبة .

تفسير النتائج -:

أسفرت النتائج الخاصة بيدؼ البحث الحالي  -:تأثير البرنامج االرشادم عمى كفؽ

فنيتي اإلندماج كاشباع الحاجات لدل النساء المطمقات  ،إذ تمكنت الفنيتاف مف تنمية
درجات المجمكعتيف التجريبيتيف (االكلى – كالثانية ) في حيف لـ يحدث تغيير ذا داللة
احصائية عمى درجات المجمكعة الضابطة التي لـ تتعرض ألم فنيو إرشادية  ،كتبيف

ايضا انو ال تكجد فركؽ بيف المجمكعو التجريبية االكلى التي استعممت فنيو اإلندماج ك

بيف المجمكعو التجريبية الثانيو التي استعممت فنيو إشباع الحاجات  ،كبناءان عمى ذلؾ

يمكف عزك ىذه النتيجة لالسباب االتية -:

ٔ-

اتبعت الباحثة فنيتيف ارشاديتيف تنتمياف الى االتجاه الكاقعي الذم اكدت عميو

نظرية العالج الكاقعي كنظرية االختيار كالذم اثبت فاعميتو في الكثير مف الدراسات .كما

اف نتائج الفرضية االكلى التي اظيرت فاعمية فنية (اإلندماج) في تنمية معنى الحياة الفراد

المجمكعة األكلى يدلؿ عمى اف اإلندماج حافز ميـ في تشجيع النساء عمى اكتساب

ميارات ناجحة كىذا ما اكد عميو (جالسر  )ٜٜٔٙمف اف دمج النساء االقكل كاالشد حاف انز

مع النساء االضعيفات مسؤكلية في مجمكعات مقارنةن مع المجمكعات التي تضـ النساء
غير مسكؤليف فقط ،لـ يقدر ليذه المجمكعات اال القميؿ مف النجاح ،كما اكد اف اإلندماج
مع النساء في الجمسات االرشادية كاالنفتاح عمى حياتيـ كمناقشة اشياء ذات اىمية في
حياتيـ كاالبتعاد عف مناقشة ماضييـ الفاشؿ اثناء الحكارات كالنقاشات المفتكحة جعميـ

يتفكركف كيتمتعكف بيذا العمؿ مع غيرىـ ،كاىتماـ مشترؾ كمجمكعة مندمجة في ممارسة

كتنفيذ الخطط كالفعاليات كالنشاطات كالمشاركة فيما بينيـ في انجاز ما مطمكب منيـ مف

تدريب اثناء الجمسات االرشادية ادل الى اف تسيـ في تنمية معنى الحياة .

666

العدد ()62

مركز البحوث النفسية

كما اف نتائج الفرضية الثانية التي اظيرت فاعمية فنية إشباع الحاجات في تنمية معنى

الحياة الفراد المجمكعة الثانية يدلؿ ايضا عمى اف تعمـ إشباع الحاجات االساسية (الحب
كاالنتماء ،كالقكة ،كالحرية ،كالميك ،كالبقاء) ىي حكافز تشجيع النساء  ،ككذلؾ اكد جالسر

 ( )Glasser 1998( ٜٜٔٛاف افضؿ السمككيات التي نختارىا تككف في الكقت الذم
نشبع فيو كاحدة اك اكثر مف الحاجات النفسية لكي نشعر بشكؿ جيد قدر المستطاع،
كنحاكؿ تجنب الشعكر السيء مف خالؿ سمككياتنا التي تحفزنا لكي نشعر بشكؿ جيد،

كالنظر بصدؽ الى سمككياتنا التي ال تؤدم الى إشباع حاجاتنا ،بأف كؿ مانقكـ بو ىك

سمكؾ لذلؾ يجب عمينا اختيار سمككيات كاعية النيا ىي الحافز إلشباع حاجاتنا

االساسية ،كالتي تككف خياراتنا عندما نريد اف نكقؼ السمكؾ المؤلـ (الفاشؿ) كىذه الخيارات
ىي:

اكالن :اف نغير ما نريد ،ثانيان :اف نغير ما نفعؿ ،ثالثان :اف نغير كالىما ) كىذا ما تحقؽ
الفراد المجمكعة الثانية عند تطبيؽ فنية إشباع الحاجات في البرنامج االرشادم ،الذم ادل

الى اف تسيـ في تنمية معنى الحياة لدييـ.

ٕ -كاف ألتباع االرشاد الجمعي في تطبيؽ الفنيتيف االثر االيجابي في المساىمة في تنمية
معنى الحياة لدل افراد المجمكعتيف كىذا ما تؤكده ادبيات االرشاد الجماعي مف حيث

فاعميتو في تحسيف الكفاية االجتماعية كالقيمة الذاتية لالفراد ،فيك يكفر فرصة لنمك
العالقات االجتماعية التي تزيد مف امكانية التخمص مما تعممو الفرد مف سمكؾ كاتجاىات

غير مرغكبة ك ىذا ما سعت اليو فنيتي اإلندماج كاشباع الحاجات مف تغيير.

ٖ-اف ألختيار عينة البحث مف النساء المطمقات  ،كىي المرحمة التي تبدأ فييا حاجة
المرأة لالستمرار كاكتساب كالمحافظة عمى معنى الحياة حفز افراد المجمكعتيف في التفاعؿ
مع فعاليات الفنيتيف لمتخمص مما يشعركف بو مف ضعؼ كفشؿ في حياتيـ .

ٗ-تسعى الباحثة الى خمؽ جك مف العالقات الطيبة التي يككف لمحب كالصداقة المتبادلة
بيف افراد المجمكعتيف كالباحثة ،مما دعـ ايجابيان شعكر النساء
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حضكرىـ الجمسات االرشادية االمر الذم ترؾ اث انر طيبان في نفكسيـ كساعدىـ عمى الشعكر
بأىميتيـ كتقديرىـ لذكاتيـ.

األستنتاجات:

ٔ .اف تفاعؿ النساء في المجمكعتيف التجريبيتيف مع خطكات البرنامجيف كما تضمناه مف
نشاطات كفعاليات ساعد في تنمية معنى الحياة لدييـ.

ٕ .اف نجاح الفنيتيف في تنمية معنى الحياة في المجمكعتيف التجريبيتيف بعد انتياء

البرنامج تم ّكف ىؤالء النساء اف يعممكا ما تعممكه مف خطط كتعيد بااللتزاـ بيذه
الخطط عمى مكاقؼ حياتية أُخرل.

التوصيات:

في ضكء نتائج البحث ،تقدـ الباحثة التكصيات اإلرشادية اآلتية:

ٔ .ضركرة جعؿ التدريب عمى فنية اإلندماج كاشباع الحاجات ضمف منياج اعداد
كتدريب ادارات المدارس كالمدرسيف كالمرشديف كمنظمات المجنمع المدني .

ٕ .ضركرة ابتعاد االباء كاألميات كالمربيف في المجتمع عف اطالؽ كممة فاشمة عمى
النساء المطمقات كتذكيرىف بماضي الفاشؿ ،كالتركيز عمى نجاحاىف .

ٖ .ضركرة افاده مف تقنيات ك استراتيجيات فنيتي اإلندماج ك إشباع الحاجات مف
خالؿ تطبيؽ خطكات البرنامج االرشادم الحالي في العممية اإلرشادية.

ٗ .التأكيد عمى ضركرة اف يككف اإلندماج ك إشباع الحاجات حكافز ا لتساعدىـ في
تحقيؽ النجاح االكاديمي.

المقترحات-:

استكماال لنتائج البحث الحالي تقدـ الباحثة المقترحات اآلتية -:
ٔ .إجراء بحث مماثؿ لمتعرؼ عمى فاعمية فنيتي اإلندماج ك إشباع الحاجات في تنمية
معنى الحياة لدل شرائح االخرل مف المجتمع .

ٕ .إجراء بحث لمتعرؼ عمى فاعمية فنيتي اإلندماج ك إشباع الحاجات في تحسيف اداء
الطمبة الياكيف الى الرسكب.
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ٖ .إجراء بحث لمتعرؼ عمى فاعميتي فنية اإلندماج كاشباع الحاجات في تنمية متغيرات
اخرل.

**** المصادر العربية
 القرآف الكريـ.

 أبك عالـ  ،رجاء محمكد (  : ) ٜٜٔٛمدخؿ إلى مناىج البحث التربكم ،طٔ،
مكتبة الفالح  ،الككيت .

 أبك عالـ  ،صالح الديف محمكد ( ٖ : ) ٜٜٔاألساليب اإلحصائية االستداللية
البارامترية كالالبارامترية في تحميؿ البيانات لمبحكث النفسية كالتربكية،طٔ ،دار

الفكر العربي  ،القاىرة ،مصر.

 ابك عالـ  ،رجاء محمد ،كنادية شريؼ :)ٜٜٔٛ(،الفركؽ الفردية كتطبيقاتيا ،دار
القمـ  ،الككيت.

 أرجا يؿ  ،مايكؿ:)ٜٜٖٔ(،سيككلكجية السعادة ،ترجمة فيص عبد القادريكسؼ
،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب ،العدد ٘ ،ٔٚالككيت .

 البياتي  ،عبد الجبار تكفيؽ  : )ٜٔٛ٘( ،التحميؿ اإلحصائي في البحكث التربكية
كالنفسية كاالجتماعية ( الطرؽ الالمعممية ) ،طٕ ،مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي ،

الككيت .

 البياتي  ،عبد الجبار تكفيؽ كزكريا اثناسيكس  :)ٜٔٚٚ( ،اإلحصاء الكصفي
كاالستداللي مطبعة ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي  ،بغداد ،العراؽ .

 باظة ،آماؿ عبد السميع مميجي (ٕٕٓٓ) :الصحة النفسية كالعالج النفسي ،طٕ،
مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،مصر.

 الخطيب  ،جماؿ ( ٘ :) ٜٜٔتعديؿ السمكؾ اإلنساني ،طٖ  ،مكتبة الفالح ،
بيركت ،لبناف .
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 الخكاجا  ،عبد الفتاح محمد سعيد  :) ٕٕٓٓ( ،االرشاد النفسي كالتربكم بيف
النظرية كالتطبيؽ مسؤكليات ككاجبات دليؿ االدباء كالمرشديف  ،طبعة االكلى ،

الدار العممية الدكلية  ،عماف  ،االردف .

 الدليمي ،احساف عميكم (ٕٕٓٓ) القياس كالتقكيـ  ،طٕ ،دار الكتب  ،الكثائؽ،
بغداد ،العراؽ.

 الدكسرم  ،صالح جاسـ ( ٘ :) ٜٔٛاالتجاىات العممية في تخطيط برامج التكجيو
كاإلرشاد  ،مجمة رسالة الخميج العربي  ،العدد ( ٘ٔ ) مكتبة عبد العزيز ،

الرياض ،السعكدية .

 راجح ،احمد عزت  :)ٜٔٛٙ(،اصكؿ عمـ النفس ،ط ٚدار الكتاب العربي
لمطباعة كالنشر  ،القاىرة .

 الزعبي ،احمد محمد (ٕٕٓٓ) :األرشاد النفسي – نظرياتو – اتجاىاتو – مجاالتو،
دار المسيرة ،عماف ،األردف.

 الزكبعي  ،إبراىيـ عبد الجميؿ ( ٗ : ) ٜٔٛاالختبارات كالمقاييس النفسية  ،دار
الكتب  ،المكصؿ ،العراؽ .

 السيد ،حسيف احمد( ٕ٘ٓٓ) :تنمية تعميـ النمكفي المدارس العربية باستخداـ
الحاسكب ،سمسمة كتب المستقبؿ العربي ٗ،ٖٜبيركت ،لبناف .

 صالح ،يكسؼ (ٓ :)ٜٜٔمعاممة الكالديف كعالقتيا بتقدير الذات لدل المراىقيف
مف ابناء الشيداء كاقرانيـ اآلخريف ،جامعة بغداد ،رسالة ماجستير غير منشكرة.

 عاقؿ ،فاخر ( :)ٜٔٛٛمعجـ العمكـ النفسية ،دار الرائد العربي  ،بيركت ،لبناف .
 عبد اهلل ،محمد قاسـ (ٖٕٔٓ) :العممية االرشادية – االسس النظرية – البرامج –
التطبيقات ،دار الفكر ،عماف ،االردف.

 عدس ،عبد الرحمف  ،كتكؽ  ،محيي الديف (  : ) ٜٜٔٛالمدخؿ إلى عمـ النفس،
ط٘  ،مكتبة دار الفكر العربي  ،عماف ،األردف .
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 دار، ٔ ط،  التربية النفسية لمطفؿ كالمراىؽ:) ٕٓٓٓ (  عبد الرحمف،  العيسكم
. لبناف، بيركت، الرتب الجامعية

االنساف: التسامي بالذات كطاىرة انسانية في فرانكؿ:)ٜٕٔٛ(، فكتكر،  فرانكؿ
.)ٜٜٔ-ٔٛٔيبحث عف المعنى (ص

مؤسسة الرسالة لمطباعة،ٔط،  عمـ النفس التربكم:)ٜٜٔٚ(  عبد الحميد،  نشكاني
.  عماف’ األردف، كالنشر
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