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الممخص :
الزكاج ىك حجر األساس لتشكيؿ األسرة كنكاة لممجتمع الكاسع الكبير  ،فإذا صمحت

فسد المجتمع ،الف األسرة ىي المؤسسة
األسرة صمح المجتمع كاذا فسدت األسرة
َ
االجتماعية األكلى التي ينشأ فييا اإلنساف كيتـ تحكيمو إلى كائف اجتماعي مف خالؿ تعممو
القيـ الدينية كاألخالقية كاألعراؼ االجتماعية المختمفة  .ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى

تأثير اسمكب فاعمية الذات في خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات  .أما أىـ ما تكصؿ
إليو البحث فيك جعؿ مكضكع التدريب عمى اسمكب فاعمية الذات ضمف منياج اعداد
كتدريب المرشدات النفسيات  ،كعمييف تضميف الجمسات االرشادية بعض االنشطة (مثؿ
النمذجة كلعب الدكر كاالقناع المفظي) بدالن مف اعتمادىف عمى جمسات االرشاد الجماعي

فقط (المحاضرات) النيا اكثر فاعمية في العممية االرشادية ،فضالن عف تقديـ النمكذج
كالقدكة الحسنة كالتركيز عمى السمككيات االيجابية لدل المتزكجات .كعمى االسرة االىتماـ

بانماء فاعمية الذات لدل المتزكجات كتكجيييف نحك استثمار قدراتيف كزرع الثقة في
نفكسيف عمى انيف قادرات عمى االنجاز.
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Abstract
The present research aims at knowing the effect of self-efficacy style in
reducing emotional cutting of married women in Baghdad through
ascertaining the following hypotheses
1- There are no statistically significant differences among the ranks of
the grades of the controlled group in the pre and post-tests on the
scale of.
2- There are no statistically significant differences among the ranks of
the grades of the experimental group in the pre and post-tests on the
scale of emotional cutting after applying the counseling program.
3- There are no statistically significant differences among the ranks of
the grades between the experimental and controlled groups on the
scale of emotional cutting after applying the counseling program.
However, the main sample of the research consists of (20) married
women distributed randomly on two groups (controlled and experimental)
with (10) women in each one after conducting the equalization of the two
groups on a number of variables that have relation with the dependent
variable.
The researcher has adopted a scale for measuring emotional cutting
(Hadi, 2015) which consists of (39) items. The validity of the items have
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been ascertained through exposing them on a number of experts specialized
in this field and then analyzed statistically. The validity of the scale has been
ascertained by using face validity. In order to ascertain the reliability of the
scale, the researcher has used re-test where the coefficient is (84, 02).
Moreover, the researcher has constructed a counseling program of (selfefficacy) depending on social learning theory for (Albert Bandura) with (12)
sessions for each style with two sessions per-week. The researcher has used
self-efficacy style with the experimental group whereas the controlled group
has not received any treatment. In order to ascertain the procedure and results
of the research, the researcher has used the following statistical means:
(Pearson coefficient. Mann-Whitney test, Wilcoxon test, standard error, Ttest for two independent samples, Chi-Square, and the percentage weigh).
The results show the following:1- There are no statistically significant differences among the ranks of
the grades of the controlled group in the pre and post-tests on the
scale of emotional cutting.
2- There are statistically significant differences among the ranks of the
grades of the experimental group in the pre and post-tests on the scale
of emotional cutting after applying the counseling program.
3- There are statistically significant differences among the ranks of the
grades between the experimental and controlled groups on the scale of
emotional cutting after applying the counseling program for the
benefit of the experimental group. In the light of the afore-mentioned
results, the researcher has put forward a number of recommendations
and suggestions.
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مشكمة البحث :
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الفصل االول  :التعريف بالبحث

الزكاج ىك حجر األساس لتشكيؿ األسرة كنكاة لممجتمع الكاسع الكبير  ،فإذا صمحت

فسد المجتمع ،الف األسرة ىي المؤسسة
األسرة صمح المجتمع كاذا فسدت األسرة
َ
االجتماعية األكلى التي ينشأ فييا اإلنساف كيتـ تحكيمو إلى كائف اجتماعي مف خالؿ تعممو
القيـ الدينية كاألخالقية كاألعراؼ االجتماعية المختمفة ( سكاء كانت إيجابية أك سمبية ) .
كقد تككف عممية التنشئة االجتماعية في األسرة خاطئة ينقصيا تعمـ المعايير كاألدكار

االجتماعية السميمة أك تقكـ عمى اتجاىات كالدية سالبة مثؿ التسمط أك القسكة أك الرعاية
الزائدة أك التدليؿ أك اإلىماؿ كالرفض كالتفرقة في المعاممة بيف الذككر كاإلناث كبيف الكبار

كالصغار كبيف األشقاء كغير األشقاء كالتذبذب في المعاممة  ،كاضطراب العالقات بيف

الكالديف كاألكالد كيتخذ ذلؾ صك ار عديدة منيا  ،فقداف الحب كنقص االتصاؿ كذكباف

الحدكد في سمكؾ الطرفيف  ،كقد ينكر األكالد عندما يكبركف فضؿ الكالديف كال يبركنيـ
كينقصيـ كاجب احتراميما كاإلحساف إلييما .

كتعد رابطة الدـ التي تربط الفرد بأسرتو كعشيرتو رابطة مقدسة حيث أكصى البارم

عز كجؿ عمى ضركرة المحافظة عمى التكاصؿ بيف أعضاء األسرة كاألقارب كالعشيرة
كمشاركة بعضيـ لبعض في أفراحيـ كاحزانيـ  ،كاف قطع الصمة معيـ كاالنفصاؿ عنيـ لو
النظـ
آثاره السمبية عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع  .كقد اىتـ بكيف  Bowenصاحب نظرية ُ

األسرية بظاىرة القطع مع األىؿ كجعؿ القطع العاطفي معيـ  Emotional cutoffأحد

المفاىيـ الرئيسية لنظريتو كتكصؿ إلى آثاره السمبية مف خالؿ األبحاث كالدراسات العديدة

التي قاـ بيا كالتي استمرت سنيف طكيمة حيث قاؿ " ىناؾ آليات يمجأ األفراد إلى

استخداميا لمتعبيرعف القطع العاطفي مثؿ المجكء إلى العزلةكاالنسحاب كاليركب لتجنب

المكاقؼ المشحكنة انفعاليا،ىـ يككنكف في المستقبؿ أكثر عرضة ألعراض االكتئاب
كاإلدماف عمى الكحكؿ كاالختالؿ الكظيفي كأعراض جسدية كاإلصابة باألمراض المزمنة

كالعنؼ األسرم كاساءة معاممة األطفاؿ"( " )Titelman ,2007 :38تتأثر األسرة
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بالمجتمع الذم تعيش فيو مف لغة كسمكؾ كاتجاىات كأفكار كقيـ دينية ك أخالقية ك

اجتماعية ك اقتصادية كسياسية كال تخمك أسرة مف االختالؼ كىذا يتمثؿ بعدة أشكاؿ منيا
االختالفات بيف الزكجيف أك بيف الكالديف كاألبناء إال إف ىذه االختالفات غالبا ما تككف

سطحية ال تمس جكىر األسرة  ،فقد تسبب بعض االختالفات العميقة ك التصادـ العنيؼ
أك الصراع المستتر الذم يؤدم إلى ىدـ العالقات القائمة بيف أفراد األسرة كالذم غالبا ما

يككف السبب في ضعؼ القيـ كالمعايير السميمة لمحياة األسرية الطبيعية ك يؤدم إلى انعداـ
األلفة كالمكدة بيف اآلباء كأبنائيـ كظيكر الركح العدائية بينيـ  ،فالتصادـ بيف مثالية

األبناء ككاقعية اآلباء يؤدم إلى ىذا االختالؼ  ،كيقؿ التصادـ بتمسكيـ بالقيـ المثالية

كمما تقدـ بيـ العمر فيكتشفكف َّ
أف المثؿ التي كانكا يؤمنكف بيا ال تمثؿ الحقيقة كالصدؽ
كالكاقعية فيحصؿ عندىـ التمرد عمى ىذه القيـ كمف ثـ حدكث المشكالت "( العاني ،

.) 106: 2011

ككما إف لمشكمة القطع العاطفي عكاممو فأف لو آثا ار سمبية عمى جميع أفراد األسرة

كعمى المجتمع كعميو يعد القطع بيف أعضاء األسرة تيديدان خطي ار ليا لذا تحاكؿ الباحثة
القياـ ببناء برنامج ارشادم في خفض القطع العاطفي باسمكب الفاعمية الذاتية لدل

المتزكجات .كتتضح مشكمة البحث الحالي مف خالؿ عرض السؤاؿ التالي :س /ىؿ ىناؾ
تاثير السمكب فاعمية الذات في خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات ؟

أىمية البحث:

يكتسب البحث أىميتو مف أىمية األسرة كدكرىا في المجتمع باعتبارىا نكاة لو كالبيئة

االجتماعية التي نشأ فييا الفرد " إف عممية تككيف الذات تسير في خط مك ٍاز مع العالقة
باألـ  ،فتحقؽ نكعا أك درجة مف الكعي العقمي أك االنفعالي المبدئي باالنفصاؿ كاالستقالؿ

كي َعد أساسا لنمك الذات كتشجيع الطفؿ عمى
عف األـ أك باالنفصاؿ البدني عنيا ُ ،
استكشاؼ البيئة المحيطة بو مف خالؿ حب االستطالع لديو حتى يتـ االنفصاؿ الذاتي أك
تنضج الذات لدل الطفؿ بالتدريج  ،فالفترة التي يتـ فييا تككيف الذات في السنكات الخمس
األكلى مف عمر الطفؿ تعد مف أخطر المراحؿ التي تمر بيا العالقة النفسية بيف الطفؿ
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كاألـ كأبعدىا أث ار فيما يتعرض لو مف اضطرابات أكما يتمتع بو مف صحة نفسية في

المستقبؿ ىذا ما أكده األخصائيكف في مجاؿ عمـ النفس " ( الكندرم.)18 :1992،
فاألسرة تساىـ في تكفير اإلسناد المادم كالمعنكم ألبنائيا في مختمؼ المكاقؼ مف خالؿ

التكاصؿ بيف أعضائيا فيتـ المشاركة في األفراح كاألحزاف كخالؿ أكقات األزمات كالنكبات

كالحكادث التي قد يتعرض ليا األفراد ،فضال عف تبادؿ المساعدات المادية كاإلسناد كالدعـ
المعنكم ك الخدمات الزيارات السيما في األعياد كالمناسبات المختمفة كاالشتراؾ في
األنشطة الترفييية كتقديـ النصيحة كالمشكرة مف اآلباء إلى األبناء ك تقديـ الخدمات

لممسنيف مثؿ الرعاية الطبية كمنحيـ المأكل كمرافقتيـ كشراء حاجياتيـ كأداء األعماؿ
المنزلية ليـ كمشاركتيـ أكقات ِ
الفراغ كىذه األعماؿ يقكـ بيا صغار السف مف أعضاء
األسرة كىذه األفعاؿ نابعة مف الشعكر العاطفي بالمسؤكلية .يعد التفاعؿ كالتماسؾ

كالتكاصؿ االيجابي بيف األبناء مف سمات األسرة السعيدة ،الف اإلنساف بطبعو كائف
اجتماعي ال يستطيع أف يعيش بمفرده كىك بحاجة إلى اآلخريف كاآلخريف بحاجة لو .

أكدت دراسة قامت بيا مؤسسة لمعالج األسرم في الكاليات المتحدة األمريكية عمى خمس

عشرة فتاة يعانيف مف اضطرابات سمككية بعد انفصاليف عف أسرىف ،كبعد إعادة االتصاؿ

مع ذكييـ عف طريؽ الياتؼ ،الزيارات الشخصية الحظ األطباء تغييرات ايجابية لدل
الفتيات منيا انخفاض جرعات الدكاء كقمة حاالت اليركب كمحاكالت االنتحار كالنزاعات

بيف النزيالت بشكؿ كبير( )Gilbert,2006: 61كفي دراسة أخرل قاـ مجمكعة مف
الباحثيف مف جامعة فرجينيا عاـ  2000بعنكاف ( القطع العاطفي لدل النساء الذيف يسيئكف
استخداـ المكاد ) ككاف اليدؼ مف الدراسة معرفة العالقة بيف القطع العاطفي كتعاطي

المخدرات فضال عف عالقتيا باالكتئاب  ،القمؽ ،العدكانية ،األضرار الجسدية كالنفسية

اضطراب الكسكاس القيرم كزيادة الحساسية الشخصية ككانت النتائج كما يمي  - :كجكد

عالقة

ايجابية

بيف

القطع

العاطفي

(.)www.schola.Lib.vt.edu
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أف التربية السميمة ىي التي تعطي ثما ار طيبة تدفع لممجتمع بأفراد صالحيف نافعيف

ألنفسيـ كأسرىـ كبالتالي مجتمعيـ ،كلكي تنجح األسرة في أداء ميمتيا ىذه البد مف أف
يككف دخميا يكفي إلشباع حاجات أبنائيا األساسية كالمأكل كالمأكؿ كالممبس كالبد مف

تكفر الخدمات الصحية  .لذا يجب أف نيتـ باإلنساف منذ بداية الحمؿ ليككف طفال قكيا
كسميما معافى مف جميع الجكانب كبتكفير الجك األسرم الصحي القائـ عمى االحتراـ

المتبادؿ كالتعاكف كالحب كاأللفة كالتكاصؿ بيف أعضاء األسرة بعيدا عف العنؼ
كاالضطرابات السمككية كالعقد النفسية التي تؤثر عمى مستقبؿ الفرد كأدائو في المجتمع ،

مستقبؿ مميء بالثقة كالتكاضع  ،أف المستقبؿ الذم نبتغيو يعبر عف امتنانو لمماضي ،

فالحاضر ىك نتاج الماضي  ،كالمستقبؿ نتاج الحاضر  ،لذا يجب عمينا أف نعتني
بالحاضر ليزدىر المستقبؿ .

ومن ىنا تتجمى أىمية البحث الحالي في مجالين:

 المجال النظري:

أ .تسميط الضكء عمى نظرية التعمـ االجتماعي التي تناكلت اسمكب الفاعمية الذات
ككذلؾ تسميط الضكء عمى االنشطة كالفنيات االرشادية فييا.

ب .أف ىناؾ نقصان كاضحان في المكتبة العربية كالعراقية لدراسات القطع العاطفي

كعالجو مما يجعؿ ىذا البحث يسيـ في رفد ىما بمثؿ ىذه الدراسات كقد يسد

نقصان حاصالن فييا.

ج .دراسة القطع العاطفي كاالىتماـ الباحثيف كالمرشديف التربكييف ألجراء المزيد مف
البحكث العممية التي تتناكؿ سمككيات المتزكجات التي تحتاج الى تعديؿ.

د .استخداـ فنية ارشادية (فاعمية الذات) قد تككف اسمكبا مف االساليب الميمة التي
يستعمميا المرشدكف التربكيكف في خفض القطع العاطفي .

 المجال التطبيقي:

أ .سكؼ تقدـ الباحثة مقياس القطع العاطفي لدل المتزكجات في بغداد .
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ب .سكؼ تقدـ الباحثة أسمكبا إرشاديا (فاعمية الذات) لمعالجة مشكمة القطع العاطفي لدل
المتزكجات

اىدف البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلى:

التعرؼ عمى تأثير اسمكب فاعمية الذات في خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات مف
خالؿ التحقؽ مف صحة الفرضيات االتية:
فرضيات البحث :

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات افراد المجمكعة الضابطة في
االختباريف القبمي كالبعدم عمى مقياس القطع العاطفي لدل المتزكجات.

 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات افراد المجمكعة التجريبية في
االختباريف القبمي كالبعدم عمى مقياس القطع العاطفي بعد تطبيؽ البرنامج االرشادم.

 .3ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات افراد المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة عمى مقياس القطع العاطفي في االختبار البعدم بعد تطبيؽ البرنامج

اإلرشادم.

حدود البحث :

يقتصر البحث الحالي عمى المتزكجات المكاتي لدييـ قطع عاطفي في مدينة بغداد ،
1 1

تحديد المصطمحات :اسموب فاعمية الذات  Self Efficacy Techniqueعرفو كل

من :
.1

باندو ار ): Bandura (1977

"مجمكعة االحكاـ الصادرة عف الفرد كالتي تعبر عف معتقداتو حكؿ قدرتو عمى القياـ

بسمككيات معينة كمركنتو في التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة كالمعقدة كتحدم الصعاب
كمدل مثابرتو النجاز المياـ المكمؼ بيا" (.)Bandura, 1977, P 193

 .2لينت ومادكس )Lent & Maddux (1997
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االعتقادات الفردية التي يحمميا الفرد عف قابمياتو عمى اداء سمككيات معينة ( & Lent

.)Maddux, 1997, P 241

 .3دي تور ) DeTure (2004
ثقة االفراد بقابمياتيـ عمى اداء المياـ كتحقيؽ االىداؼ (.)DeTure, 2004, P 24

التعريف النظري لفاعمية الذات

أعتمدت الباحثة تعريؼ) Bandura (1977لفاعمية الذات العتماد نظرية باندك ار
(التعمـ االجتماعي)

التعريف االجرائي السموب فاعمية الذات
ىك اسمكب منظـ يتضمف عددان مف النشاطات كالفنيات (النمذجة كلعب الدكر

كاالقناع االجتماعي كالتغذية الراجعة) تضمنت ( )13جمسة منتظمة ككفؽ جدكؿ زمني

لخفض القطع العاطفي عمى كفؽ حدة المشكالت التي تعاني منيا االمتزكجات كقد تظير

اثاره عمى درجاتيف في االختبار البعدم عمى مقياس القطع العاطفي .

-3القطع العاطفيEmotional cutoff
 - 1عرفو بوين Bowen 1978بأنو

" ىك األسمكب الذم يستخدمو األفراد في إبعاد أنفسيـ عف أسرىـ األصمية مف أجؿ

التعامؿ مع االستجابة العاطفية (. ) Lanham , 2004 : 315
 - 2عرفو كييرKeer 1988

" ىك قطع الناس مع أسرىـ األصمية لمحد مف عدـ الراحة الناتج عف االتصاؿ

العاطفي معيـ ).)Titelman , 2007 :382

الفصل الثاني

النظـ األسرية لصاحبيا ( مكرام بكيف )
يعرض ىذا الفصؿ عرضا كافيا لنظرية ُ
المتبناة كاستعراض لمفاىيـ النظرية مع رسكـ كمخططات تكضيحية كمفاىيـ البحث الحالي

كىي- :
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مفيوم القطع العاطفي ()Emotional cutoff concept

القطع العاطفي ىك عممية عاطفية بيف األجياؿ تشير بالدرجة األكلى إلى عالقة

الفرد بأبكيو بعد مغادرة البيت بمعنى آخر ىي العممية العاطفية لالنفصاؿ بيف الفرد ك
أبكيو عندما يبدأ بإنشاء نكاة السرة جديدة أك يبدأ مكقفان حياتيان معتمدان عمى نفسو أك مستقالن

بذاتو (.)Titelman ,2007: 23

البعد العاطفي الشديد كالذم يككف
يبرز القطع مف خالؿ مجمكعة مف السمككيات ك ُ
إما داخميا أكجغرافيا  ،كىك رد فعؿ اكتكماتيكي عاطفي كيككف أحيانا محاكلة مقصكدة

لالبتعاد في الحاالت التي يككف فييا الصراع شديدان كمخيفان كقمقان ( Titelmam, 2007

 .) :22إف القطع العاطفي ىك حؿ متطرؼ إذ يحاكؿ الفرد تخفيؼ القمؽ الناتج عف
التجمع  togethernessالشديدبالذىاب إلى أقصى درجة لالبتعاد عف الطرؼ األخر
كيفصؿ نفسو بالكامؿ عف النسؽ األسرم األصمي أك عمى األقؿ يتجنب كؿ المكاقؼ

المشحكنة عاطفيا في التفاعؿ األسرم(كفافي.) 379:1999،

الف ميؿ أفراد األسرة نحك بعضيـ البعض كاالعتماد عمى بعضيـ البعض في

نكاحي كثيرة ىذه الحاجة كالضغط يكلد الميؿ إلى القمؽ  ،ك في الحقيقة إف القطع ال يحؿ

شيئا الف الفرد الذم يستخدـ القطع عف األىؿ سكؼ يسعى إلى دمج نفسو في عالقات
أخرل (  . )Sholevar , 1981 : 156يظير القطع في تعرض بعض األبناء في

األسرة لمعزؿ أك االنسحاب مف التفاعؿ األسرم أك قد يتفاعؿ مع األسرة ك لكف بمستكل

اندماجي اقؿ األمر الذم سكؼ يجعمو قاد ار عمى تحقيؽ نسبة مالئمة مف التفرد فيصبح
ح ار مف االرتباطات القكية ك المعقدة داخؿ األسرة ك اقؿ عرضة لمضغكط النفسية ك

الصراعات التي تخص األسرة (سميماف .)315: 2005 ،

كمف عالمات القطع ىي  :االنفصاؿ  ،العزلة  ،االنسحاب  ،اليركب ،

الشعكر بالكحدة  ،نكراف أىمية العائمة كىذه جميعيا تؤدم إلى انييار العالقة بيف األبناء ك

اآلباء أك األبناء بعضيـ ببعض ()Titelman,2007: 10

تكجد مقدمات ليذا القطع

كلكف مف النادر أف يتـ تشخيصيا كيمكف أف يظير بعد سنيف طكيمة مف البعد أكقد يككف
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نتيجة مفاجئة لصراع تكصؿ إليو احد الطرفيف بصعكبة استمرار العالقة  ،كقد يككف ىذا

القطع متبادالن حيث يرغب بو كال الطرفيف أك قد يككف مف طرؼ كاحد دكف األخر

(.)Gilbert , 2006 : 58
أنواع القطع العاطفي

يقسـ القطع إلى عدة أنكاع ىي -:

 -1القطع األولي-:

يحدث ىذا النكع مف القطع عندما يقطع الفرد عالقتو بكالديو أك احدىما .

 -2القطع الثانوي-:

يحدث ىذا القطع بيف الفرد ك إخكتو ك أخكاتو أك خاالتو أك عماتو أك أعمامو....الخ.

) )Titelman , 2007: 26كقد أضاؼ ( (Keerنكعان ثالثان كىك - :
-3القطع العاطفي غير المباشر -:

يحدث ىذا النكع مف القطع بيف الفرد كأقاربو فقط لمجرد أ َّ
َف كالديو لدييـ قطع عاطفي

معيـ ( )Lanham , 2004 : 535كؿ خطكة إضافية نحك إعادة االتصاؿ باآلىؿ ىي
استفزاز لمقمؽ محفكؼ بكثير مف التكجس كسكء الظف التي يتصكرىا الشخص كيساء
تفسيرىا  ،أم بمعنى عند زيارة الفرد ألسرتو الممتدة ألكؿ مرة بعد قطع عاطفي لعدة

سنكات يتصكر إنيـ قد ال يحسنكف استقبالو كقد تثار مكاضيع قديمة سمبية...الخ ليذا

يككف كثير التكجس كالحذر منيـ  ،إف العالقات الجيدة مع األىؿ تجعؿ اإلنساف يككف

أكثر انفتاحا آلراء اآلخريف (. )Titelman , 2007 : 25
وظيفة القطع :

لمقطع عدة كظائؼ ىي -:
 .1السيطرة كالحد مف القمؽ الناتج عف االتصاؿ المكثؼ كاالندماج العالي مع األسرة
األصمية

 .2السيطرة عمى القمؽ الحاد في المدل القريب عف طريؽ تقميؿ الخكؼ مف فقداف
الذات .
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 .3تجنب مجمكعة مف المكاقؼ المتنكعة التي تثيرالحساسية العاطفية Emotional
 allergiesبيف أعضاء األسرة  .عمى المدل البعيد تزيد ىذه الكظائؼ مف القمؽ
المزمف كالذم يعيؽ االتصاؿ باألىؿ (. )Titelman , 2007 :22

نظرية بوين لمنظم األسرية Bowen family systems Theory
تركز نظرية بوين لمنظم األسرية عمى ثالثة محاور رئيسية ىي-:

 -1النظام العاطفي .

 – 2مستوى القمق .

أوال  -:النظام العاطفي Emotional system

 - 3نظام التفكير .

العاطفة حسب ىذه النظرية ىي القكة الكامنة كراءاستجابة األفراد لمبيئة االجتماعية

كالطبيعية كاف رد الفعؿ العاطفي مبني أساسا عمى تصرفات كالحاالت الداخمية كالخارجية
النفعاالت الجسـ مثؿ سكء اليضـ كسرعة دقات القمب لكؿ ما تقدـ تأثر بردة الفعؿ

العاطفية لإلنساف

(20

.)Titelman,2007:عندما يسيطر النظاـ العاطفي عمى

استجابات كردكد أفعاؿ الفرد تككف قدرة الشخص عمى تكجيو حياتو في خطر ألنو ال

يستخدـ التفكير عند استجابتو لمكاقؼ القمؽ كالتكتر بؿ يعتمد عمى ردكد األفعاؿ العاطفية

التي تعمميا مف األسرة عمى سبيؿ المثاؿ  ،الغضب يتـ تشغيمو مف قبؿ االنفعاؿ بدال مف
استخداـ االستجابات المكضكعية التي أساسيا التفكير يمجأ الفرد إلى استجابات عاطفية

آلية تعمميا مف األسرة لمكاجية الغضب  ،فالشخص الناضج يعبر عف الغضب بحيث ال
يسمح لو بالسيطرة عمى سمككو  ،كيحدد أسباب غضبو كيتخذ خطكات لمعالجة المشكمة ،
ىؤالء األشخاص أكثر تحكما بعكاطفيـ بالرد عمى الغضب  ،عندما يعمؿ الناس بيدكء

كبطريقة مدركسة يككنكف أكثر انسجاما مع مشاعرىـ كلدييـ القدرة كالحرية في التمييز بيف
التفكير كالجانب العاطفي دكف أف يسمحكا لمجانب العاطفي بأف يطغى عمى سمككيـ ،

كيتميز النظاـ العاطفي بعمؽ االتصاؿ كاالعتماد المتداخؿ بيف أعضاء األسرة الكاحدة ،
كيفترض بكيف كجكد قكتيف أساسيتيف في النظاـ العاطفي كالتي مف خالليا يتـ االستدالؿ

عمى أداء السمكؾ البشرم ىما - :
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 -1القوة الفردية أو التمايز .Individuality force or differentiation
 -2قوة التجمع أو االندماج Togetherness force or fusion.

 -1القوة الفردية أو التمايز Individuality force or differentiation
كليككف
كىي القكة التي تقكد الفرد كتحرؾ قدراتو عمى تكجيو حياتو بطريقة ناضجة
ِّ

كيا نا منفصال مستقال متمي از كاف النظـ البيكلكجية كالنفسية تككف قد تطكرت لديو  ،كانو

قادر عمى مكاصمة حياتو الخاصة كينطمؽ منفردا ككنو شخص يمثؿ نفسو كيضع حدا في
عالقتو مع أعضاء أسرتو  ،كالفردية تشبو كاحد ضد المجمكعة كالفرد إما مع المجمكعة

أك يككف عمى إنفراد كيتميز عف اآلخريف بالتفكير كاف كاف ضمف مجمكعة كيدافع عف رأيو
كيككف مسؤكال عنو كىذا الفرد يمثؿ تيديدا لممجمكعة (.) Titelman , 1998 :207

كيككف ىذا كاضحا في قدرة الفرد عمى ادعاء التحكـ الذاتي لتككيف الذات المستقمة بشكؿ

مكاز لمسيطرة عمى الذات مف قبؿ قكة التجمع  ،يككف الفرد لديو قدرة في الحفاظ عمى أداء
األفكار كالعاطفة بشكؿ مستقؿ ك منفصؿ كىذا يؤدم إلى انخفاض في التفاعؿ العاطفي
كيعني التمايز كالقدرة في التفرد كتحمؿ مسؤكلية حياتو الخاصة كحده كىذا يتراكح بيف عدـ

ألقاء المكـ كالقمؽ الخاص عمى اآلخريف إلى الشجاعة التخاذ الق اررات كالتمسؾ بيا ،

كتستمد ىذه القكة مف ذات الفرد بدال مف تكجييات الجماعة ( Sholevar, 1981:

.)147

 -2قوة التجمع أو ( االندماج ) Togetherness force or fusion
ىي الكحدة العاطفية أك التمسؾ العاطفي كالتكاتؼ بيف أعضاء األسرة  ،كؿ شخص

يككف مدفكع عاطفيا لمتعاكف مع األسرة كيككف مستعدان الختراؽ القيـ مف أجؿ مكافقة ك
قبكؿ اآلخريف لو كيككف مستعدا لتبني تكجييات اآلخريف غير الكاضحة كيثؽ بيـ  ،كيتأثر

الفرد بشدة التجمع بشكؿ كبير مف قبؿ نظـ العالقة في األسرة التي ترعرع فييا
( )Titelman , 1998 :268يشير االندماج في المقاـ األكؿ إلى سمسمة متصمة مف
التقارب بيف الطفؿ ككالديو داخؿ األسرة النكية  ،االندماج المقصكد بيف الفرد كأخيو أك

أختو مف أعضاء األسرة الممتدة كغيرىـ إف الكثير مف سمككيات اإلنساف تُممى عميو مف
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قبؿ قكة التجمع القكية التي تنشا في أكثر المؤسسات االجتماعية رسكخا كىي األسرة تمؾ
القكة التي تككف عمى العكس مف القكة الفردية  ،تجذبنا آليا كفطريا تجاه بعضنا البعض،

كالتي تمتص جزءا مف ذكاتنا كتطالبنا بأف نككف مع الجماعة كمف اجميـ  ،التجمع ىك

أف تسحب الفرد إلى مكانو في المجمكعة عندما يتصرؼ بفردية مفرطة
القكة التي تحاكؿ ْ
كلساف حاليا يقكؿ
( كف مثمنا  ،كف مف اجمنا أكثر مف ككنؾ لنفسؾ )أك( فكر كما نفكر) كيمكف اف

يككف جيدا كيمكف أف يككف سيئا يمكف أف تحمينا أك يمكف إف تمنعنا مف أف نصبح أفضؿ
بيذه الطريقة فاف الكياف األكبر بكثير مف الذات كالذم نحف جميعا جزء منو  ،فاألسرة

مككنة مف تبرعات أعضائيا بأجزاء مف ذكاتيـ المكجكدة داخؿ األسرة أكثر مما ىي مف
اجؿ الفرد  ،بيذه الطريقة يتحد األعضاء معا أك تضيع الذات في األسرة في ردكد أفعاؿ

آلية قديمة كبما أف األفراد يتحكمكف بجزء مف ذكاتيـ فاف ىذه األجزاء مف الذات تصبح

مندمجة مع بعضيا في ( ذات المجمكعة ) ككؿ ما تبقى لمفرد كما يبقى لمذات ىك الجزء
الذم لـ يندمج في المجمكعة كىذا ا لجزء المتبقي ىك ما يميز كؿ كاحد عمى انو ذات

فردية ،ىذه الكمية ستتبايف في مختمؼ األسركحتى بيف أفراداألسرة نفسيا( Gilbert.
.)2006: 9

ككمما كاف اندماج الفرد عاليا ( مستكل التمايز منخفضا ) كمما كانت استجابة الفرد

إلى القمؽ أكثر كقد يككف الشخص قميؿ التميز أك طبيعيا في مكاف خاؿ مف القمؽ كلكنو
أكؿ مف يطكر إعراضا عندما يزداد القمؽ  ،أما الذيف يككف لدييـ مستكل تميز أعمى إم

اندماج اقؿ تككف استجابتيـ لمقمؽ اقؿ كاقؿ احتماال لتطكر األعراض المرضية في مكاف
مشحكف بالقمؽ ،كتستمد قكة التجمع مف حاجة الحب العالمية كاستحساف أعضاء األسرة

كالتقارب كالدؼء العاطفي ( .)Lanham ,2004: 4 07

عالمات ودالئل عن االندماج العاطفي داخل األسرة - :

ىناؾ عالمات كدالئؿ عف االندماج العالي عند أفراد األسرة نختار منيا - :
 .1يتصرؼ الفرد كما لك كاف بإمكانو أف يق أر ما في عقؿ اآلخر .
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 .2يتحدث كيتصرؼ نيابة عف األخر .

 .3تككف االستجابات االنفعالية أك االجتماعية أك المادية بشكؿ اكتكماتيكي كبدكف
تفكير كىي رد فعؿ لمتعبير عف المشاعر ألفراد األسرة .

 .4يتبنكف كيتكيفكف أكتكماتيكيا مع اعتقادات األسرة كتقاليدىا كاختيار نمط الحياة ،
أك يعيشكف خارجان .)Titelman,2007: 22( .

يرتبط التكازف بيف القكل الفردية كقكل التجمع عند الفرد بمستكل التمايز في األسرة ،

كىذا التكازف يتأثر بكؿ مف - :

 .1مستكل القمؽ الذم ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ في األسرة أم طريقة التعبير عنو .
 .2أحداث الحياة الميمة مثؿ المكت أك الطالؽ .
 .3الضغكط البيئية .

نظرية التعمم االجتماعيSocial Learning Theory
نظرية التعمـ االجتماعي تفسر السمكؾ في ضكء مفيكـ الحتمية التبادلية

( )Reciprocal Determinismالذم يستخدمو باندك ار ( )Bandura, 1978لتكضيح
اف السمكؾ ىك نتاج تفاعؿ مستمر كمتبادؿ ما بيف العكامؿ السمككية كالمعرفية كالبيئية .

وتتأسس ىذه النظرية عمى اساس ان السموك يحدد بالتوقعات Expectations

والمعززات  Reinforcmentsحيث تنقسم التوقعات عمى:

 .1التكقعات حكؿ االشارات البيئية  Enviornmental Cuesكيقصد بيا التكقعات
حكؿ كيفية ترابط االحداث كما الذم يسبب حدكث النتائج.

 .2التكقعات حكؿ عكاقب افعاؿ الفرد ذاتو كيقصد بيا االعتقادات حكؿ كيفية تأثير
سمكؾ الفرد في احداث المخرجات ،ىذا النكع مف التكقعات يسمى تكقع

المخرجOutcome Expectation

 .3تكقعات الفرد عف قابمياتو عمى اداء السمكؾ المطمكب الحداث المخرج ،ىذا النكع
مف التكقعات يسمى تكقع الفاعمية اك فاعمية الذاتSelf-Efficacy
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اما المعززات  Reinforcmentsفتعرؼ عمى انيا قيمة المخرج المعيف الناتج عف

السمكؾ إذ إف السمكؾ يحدد بكساطة عكاقبو كحسب الدرجة التي يفسر كيفيـ بيا الفرد ىذه
العكاقب ،لذا فاف االفراد الذيف يقدركف قيمة التأثير الناجـ عف تغيير نمط حياتيـ سيقكمكف
بالتغيير اذا ما اعتقدكا اف نمط حياتيـ الحالي ييدد ام مخرجات قيمة بالنسبة ليـ شخصيا
(اشارات بيئية) كاذا اعتقدكا اف تغيي ار في سمككيـ سيؤدم الى تقميؿ ىذه التيديدات (تكقع

المخرج) كاذا اعتقدكا انيـ قادركف عمى تقبؿ ىذه السمككيات الجديدة (تكقع الفاعمية)

( )Rosenstock, 1988, 176كيؤكد باندك ار إف ىناؾ عددا مف التعزيزات مثؿ:

 .1التعزيز الجكھرم :كىي التعزيزات التي تظھر بصكرة طبيعية في عالقتھا
بالسمكؾ عف طريؽ التأثير الحسي ليا حيث تكلد تأثي أنر فسيكلكجيان فمثال االحساس
بالشبع الناجـ عف االكؿ يعزز مف سمكؾ التكجو نحك االكؿ عند االحساس بالجكع

مف دكف الحاجة الى تعمـ مسبؽ .كفي مثؿ ىذه المكاقؼ فال يعد السمكؾ نفسو أك

التغذية الراجعة ھم المكافأة كلكنو اإلحساس كالشعكر عند المكقؼ؛ فالرضا الذاتي
يعزز مف تطبيؽ أك ممارسة ھذا السمكؾ .

 .2التعزيز البديؿ :كىك التغيير في سمكؾ فرد ما نتيجة لمالحظتو العكاقب المصاحبة
ألداء االفراد االخريف لمسمكؾ كالتعزيز البديؿ يمكف أف يأخذ شكال حسب العكاقب

التي يتعرض ليا االخركف.

 .3التعزيز الذاتي :ىي ردكد االفعاؿ الذاتية التي يكافئ اك يعاقب بيا االفراد انفسيـ
عندما يقارنكف نتائج افعاليـ مع المعايير السمككية التي كضعكىا النفسيـ كالتعزيز

الذاتي يزيد مف األداء مف خالؿ كظيفتو الدافعية فاألفراد يحفزكف كيدفعكف
أنفسھـ؛ لكي يعيشكا عمى مستكل معيف مف األھداؼ كالمعايير (بركات،2009 ،

ص  .)14كيشير باندك ار الى إف اثار التعمـ بالمالحظة ،كالذم يعد المفيكـ الرئيس
في نظرية التعمـ االجتماعي ،تنقسـ عمى:

 )1تعمـ استجابات جديدة :يستطيع الفرد تعمـ انماط جديدة اذا الحظ اداء االخريف

فعندما يقكـ النمكذج باداء استجابة جديدة ليست في حصيمة الفرد فسكؼ يحاكؿ
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الفرد تقميدىا كال يتأثر سمكؾ الفرد بالنماذج الحية فقط كانما يتعدل تأثير التعمـ
بالمالحظة الى نماذج المبثكثة في كسائؿ االعالـ المختمفة.

 )2الكؼ كالتحرير :حيث إف عممية مالحظة سمكؾ االخريف قد تؤدم الى كؼ بعض
االستجابات اك تجنب اداء بعض انماط السمكؾ كبخاصة اذا ما كاجو النمكذج
عكاقب سمبية اك غير مرغكب فييا مف جراء انيماكو في ىذا السمكؾ فالمعمـ الذم

يعاقب الطالب بمرأل مف زمالئو يقكـ بنقؿ اثر العقاب الى ىؤالء الزمالء بحيث

يمتنعكف عف اداء السمكؾ الذم كاف سببا في عقاب زميميـ ،كقد تؤدم عممية

مالحظة سمكؾ االخريف الى عكس ذلؾ ام الى تحرير بعض االستجابات المكفكفة

اك المقيدة .

 )3التسييؿ :قد تؤدم عممية مالحظة سمكؾ النمكذج الى تسييؿ ظيكر االستجابات

التي تقع في حصيمة الفرد السمككية كالتي تعمميا عمى نحك مسبؽ اال انو ال

يستخدميا ام إف سمكؾ النمكذج يساعد الفرد عمى تذكر االستجابات المشابية
الستجابات النمكذج بحيث يغدك استخداميا في االكضاع المشابية أكثر تكاترا.
كتختمؼ عممية تسييؿ السمكؾ عف تحريره فالتسييؿ يتناكؿ االستجابات المتعممة
غير المكفكفة اك المقيدة كالتي يندر حدكثيا اك تكاترىا بسبب النسياف اك عدـ

االستخداـ فيعمؿ عمى زيادة تكاترىا بسبب مالحظة نمكذج يؤدم مثؿ ىذه

االستجابات اما تحرير السمكؾ فيتناكؿ االستجابات المكفكفة اك المقيدة التي تقؼ

منيا البيئة االجتماعية مكقفا سمبيا فيعمؿ عمى تحريرىا بسبب مالحظة نمكذج

يؤدم مثؿ ىذه االستجابات دكف إف يصيبو سكء (نشكاتي.)357 ،2003 ،
عكامؿ التعمـ بالمالحظة المتعمقة بالفرد

 .1العمر الزمني كاالستعداد العقمي العاـ كاتجاھق نحك النمكذج
 .2إدراؾ الفرد لمدل أھمية ما يصدر عف النمكذج

عكامؿ التعمـ بالمالحظة المتعمقة بالنمكذج

 .1المكانة االجتماعية لمنمكذج أك درجة نجكميتو.
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 .2جنس النمكذج.

عكامؿ التعمـ بالمالحظة المتعمقة بالظركؼ البيئية
 .1مدل التكافؽ بيف القيـ السائدة كالمحددات الثقافية كاالجتماعية كالدينية كاألخالقية
مف ناحية كبيف ما يصدر عف النمكذج.

 .2مدل مالئمة الظركؼ البيئية التي يحدث فييا التعمـ بالمالحظة مف حيث الزماف
كالمكاف كالكسيمة كحجـ التفاعؿ القائـ بيف الفرد كالنمكذج (بركات ،2009 ،ص

 )23كقد حدد باندك ار ( )Banduraمفيكميف أساسييف ضمف النظرية ىما:

 )1الضبط الذاتي  :Regulation-Selfكيعني ممارسة الفرد لمسيطرة عمى التحفيز

كالعمميات العقمية كالحالة الشعكرية كانماط السمكؾ الخاصة بو ( Bandura,

)1994, P 1

 )2فاعمية الذات  :Self–Efficacyكىي اعتقاد الفرد عف قابمياتو عمى االداء كبطريقة

تمكنو مف السيطرة جزئيا عمى االحداث التي تتحكـ بحياتو ( Bandura, 1999,

 )P 46كالعالقة بيف المفيكميف تتكضح في ككف ضعؼ ضبط الفرد لذاتو في
مكقؼ يسمؾ فيو سمككا سيئا يتأثر بضعؼ اعتقاده عمى قدرتو عمى االمتناع عف

ىذا السمكؾ ( )Bandura, 1982, P 129كمصطمح فاعمية الذات

Self

 Efficacyيشابو الى حد كبير مصطمح تقدير الذات  Self Esteemككثي ار ما

يخمط الباحثكف بيف فاعمية الذات كتقدير الذات كيستخدمكف ىذيف المصطمحيف

بشكؿ متبادؿ باعتبار انيما يعبراف عف الظاىرة نفسيا كفي حقيقة االمر انيما
يختمفاف اختالفا جكىريا ميما ففاعمية الذات تركز عمى ما يحممو الفرد مف احكاـ
عف قابمياتو بينما تقدير الذات يركز عمى احكاـ الفرد عف قيمتو الذاتية ىك ككؿ

( )Hartfield, 2011, P 26كالفرد يكتسب المعتقدات المتعمقة بفاعمية الذات مف

ادائو الفعمي في المكاقؼ التعميمية السابقة ككذلؾ مف التقدير الذم يستقبمو مف
االخريف فيما يتعمؽ بادائو ففاعمية الذات لمفرد يمكف تحسينيا عف طريؽ التشجيع

الذم يمقاه الفرد مف االخريف .كبصكرة عامة فاف النجاح في المياـ يؤدم الى زيادة
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فاعمية الذات لمفرد أما الفشؿ في انجاز المياـ فيؤدم الى نقص فاعمية الذات كىذه

المعتقدات التي يحمميا الفرد فيما يتعمؽ بقدراتو كامكاناتو تؤثر بصكرة مباشرة عمى

الجيد الذم يبذلو النجاز ميمة ما  .كالفرد ذك فاعمية الذات العالية يجد في المياـ
الصعبة تحديات ينبغي التغمب عمييا كال يجد فييا تيديدات ينبغي تجنبيا كلذا فانو

ينمي اىتمامو بعممو كيحدد اىداؼ عالية المستكل لنفسو كيظير التزاما قكيا
بتحقيؽ ىذه االىداؼ ككذلؾ فانو يركز عمى كيفية االداء بصكرة ناجحة بدال مف

تركيزه عمى نفسو عندما يكاجو المشاكؿ كبذا فانو يككف متحفز بصكرة مستمرة كيقؿ
لديو القمؽ كالقابمية عمى االحباط (.)Bandura, 1999a, P 52

**مصادر فاعمية الذات :

يقترح باندك ار اربعة مصادر لتنمية فاعمية الذات لدل االفراد كىي االنجازات االدائية
كالخبرات البديمة كاالقناع االجتماعي كالحالة الشعكرية كالفسيكلكجية كىي تختمؼ فيما بينيا

مف حيث شدتيا كمدل تأثيرىا (.)Palsdottir, 2005, P 16

 .1االنجازات األدائية Mastery Experiances

كيمثؿ المصدر االكثر تاثي ار في تنمية فاعمية الذات حيث تؤدم النجاحات المتعددة
الى بناء اعتقاد قكم بفاعمية الذات لدل الفرد بينما حاالت الفشؿ تضعؼ ىذا االعتقاد

خصكصا عندما يقع الفشؿ قبؿ أف يتـ تككيف فاعمية ذات مستقرة لدل الفرد ( Bandura,
 .)1994, P 72كعمى الرغـ مف إف االنجازات الناجحة التي حققيا الفرد في السابؽ تعد
مصد ار قكيا لفاعمية الذات اال إف ذلؾ ال يتحقؽ مف خالؿ المياـ السيمة بؿ مف خالؿ

مكاجية المشاكؿ كالتغمب عمييا ( )Palsdottir, 2005, P 16حيث إف تعكد الفرد عمى
النجاحات السيمة يجعمو في حالة تكقع مستمر لمنتائج السريعة كيصبح مف السيؿ احباطو
عف طريؽ الفشؿ بينما تؤدم الصعكبات التي يكاجييا الفرد دك ار تعميميا ألف النجاح يحتاج

الى جيكد مستمرة (.)Bandura, 1994, P 72
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 .2الخبرات البديمةVocarious Experiances

كيقصد بيا التعمـ مف مالحظة االفراد االخريف (النماذج) ينجحكف في اداء المياـ

مما ينمي فاعمية الذات لدل الفرد المالحظ كتعد أكثر فاعمية عندما يالحظ الفرد نماذجا
يماثمكنو في الصفات ( )Lunenberg, 2011, P 3كما كجد أف مراقبة فرد ما مثابر في

مكاجية الصعكبات قبؿ تحقيؽ ميماتو بنجاح يككف أكثر تأثي ار عمى فاعمية الذات لدل مف
يقكـ بمالحظتو مقارنة بمراقبة إنمكذج آخر قادر عمى تحقيؽ الميمة ،كىذا يتماشى مع

فكرة التشابو؛ألف مراقبة فرد ما قادر عمى التغمب عمى العقبات يمنح الفرد مشاعر األمؿ

كيحفّزه عمى المثابرة (جابر ،2011 ،ص .)18
 .3االقناع المفظي Verbal Persuasion

عندما يتـ اقناع االفراد لفظيا بانيـ يمتمككف القابميات عمى السيطرة عمى المياـ

المككمة الييـ فانيـ سكؼ يبذلكف جيكدا اكبر كيظيركف اص ار ار عمى بذليا عندما يكاجيكف
المشاكؿ كال بد مف االشارة الى إف االقناع المفظي يسيؿ استخدامو في اضعاؼ فاعمية
الذات مقارنة باستخدامو في تقكيتيا ام إف االفراد الذيف يتـ اقناعيـ بانيـ ال يمتمككف
قابميات سكؼ يميمكف الى تجنب االنشطة التي تتحدل قابمياتيـ كيسارعكف لالنسحاب في

مكاجية المصاعب ( )Bandura, 1994, P 2كاالقناع المفظي قد ال يكفي لكحده في

تنمية فاعمية ا لذات اال انو يقكد الناس الى أف يحاكلكا بشدة كي ينجحكا مما ينمي الميارات

لدييـ كاالحساس بفاعمية الذات (.)Bandura, 1982, P 127

 .4الحالة النفسية والفسيولوجية Physiological & Psychological State
يمكف إف ينظر االفراد لمتكتر كالشد العصبي عمى انيما عالمات تدؿ عمى ضعفيـ

كبالتالي فاف ىذا االعتقاد يسيـ في اضعاؼ فاعمية الذات لدييـ كلذا فاف تعميـ االفراد
كسائؿ التغمب عمى التكتر سكؼ يسيـ في تقكية فاعمية الذات ككذلؾ يمكف لمعكامؿ

الشعكرية كالمزاج إف تؤثر عمى احكاـ االفراد عف فعاليتيـ الذاتية اذ إف المزاج االيجابي

يزيد مف ادراؾ فاعمية الذات كالعكس صحيح بالنسبة لممزاج السمبي ( Palsdottir, 2005,
 )P 16كفيما يخص االعراض الفسيكلكجية التي تصاحب التكتر فيي تسارع نبضات
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القمب كتعرؽ راحتي اليد كالشعكر بالصداع كغيرىا كالتي تختمؼ في شدتيا مف فرد الخر

كلكف استمرارىا ممكف إف يرتبط بسكء االداء (.)Lunenberg, 2011, P 4
كاكضح باندك ار كجكد ثالثة ابعاد لفاعمية الذات كىي:

 .1شدة اك مدل الفاعمية  :Self-Efficacy Magnitude/ Levelحيث يمتمؾ
االفراد مستكيات مختمفة مف القابمية عمى االداء.

 .2قكة الفاعمية  :Self-Efficacy Strengthاذ يمتمؾ االفراد مستكيات مختمفة مف
الثقة في مدل امكانية كصكليـ الى مستكل معيف مف االداء.

 .3عمكمية الفاعمية  :Self-Efficacy Generalityإف االعتقادات عف شدة كقكة
الفاعمية ممكف إف تككف محددة بمكضكع معيف اك ممكف إف يعمميا الفرد ،لتشمؿ

مكاقؼ عدة مختمفة ( .)Brummet, 2007, P 38كيؤكد باندك ار إف مفيكـ

فاعمية الذات يحتؿ مرك از رئيسان في تفسير القكة االنسانية Human Agency

(قدرة الفرد عمى القياـ بفعؿ ما بارادتو الحرة كبشكؿ مستقؿ) حيث إف فاعمية الذات

تؤثر في انماط التفكير كالتصرفات كاالستثارة االنفعالية فكمما ارتفع مستكل فاعمية

الذات كمما ارتفع االنجاز كانخفضت االستثارة االنفعالية (العتيبي ،2008 ،ص
.)3

كقد تبنت الباحثة نظرية التعمـ االجتماعي لػ (ألبرت باندكرا) لكال المتغيريف (القطع

العاطفي) كفي بناء برنامج باسمكب فاعمية الذات كذلؾ لممبررات اآلتية:

 .1تبنت الباحثة ىذه النظرية؛ لككنيا نظرية شاممة كضعت تفسيرات لمسمكؾ بكجو عاـ
كالقطع العاطفي خاصة مف خالؿ المحاكاة كمالحظة سمكؾ اآلخريف يتـ اكتساب

السمكؾ المرغكب.

 .2تعد ىذه النظرية أكثر كاقعية في تفسيرىا لمسمكؾ ككيفية تشكيمو كتعديمو.

 .3سيكلة استعماؿ األساليب كالفنيات المتبعة في ىذه النظرية؛ لككنيا ركزت عمى
مفاىيـ الضبط الذاتي كالسيطرة الذاتية كتحديد مفيكـ فاعمية الذات كتكضيح
مصادرىا.
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 .4منحت الباحثة مجاالن كاسعان في أختيار الفنيات المناسبة في خفض

القطع

العاطفي لدل المتزكجات  ،مف خالؿ (النمذجة كلعب الدكر كاإلقناع االجتماعي

(المفظي)).

 .5إف مف أىـ األسباب التي أدت إلى اعتماد الباحثة لنظرية التعمـ بالمالحظة ىك
التداخؿ بيف ُم َسممات النظرية في كيفية تعمـ السمكؾ السكم كتعديمو مف خالؿ
إقناع المتزكجات بإمكانية نجاحيـ في أداء السمكؾ المطمكب كرفع فاعمية الذات
مف خالؿ البرنامج اإلرشادم .

منيجية البحث واجراءاتو

يعد البحث التجريبي مف أكثر األساليب صدقان في حؿ المشكالت التربكية كالنفسية

(عدس ،1998 ،ص  ،)84كعميو فقد استعممت الباحثة المنيج التجريبي كذلؾ مف خالؿ

استعماؿ مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة لغرض تأثير فاعمية برنامج إرشادم كالتعرؼ
عمى أثر فاعمية الذات ( )Self–Efficacyفي خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات في

بغداد.

أوالً :التصميم التجريبي ()Experimental Design

التصميـ التجريبي ىك المخطط الذم يحتكم االجراءات التي تمكف الباحثة مف

اختبار فرضياتو عف طريؽ الكصكؿ الى استنتاجات حكؿ اثر المتغير المستقؿ في المتغير
التابع (.)Key,1997,P1كيتضمف قياـ الباحثة بمعالجة المتغير المستقؿ عف طريؽ
تقديمو باشكاؿ اك طرؽ اك قيـ مختمفة ؛ لبياف ما يحدثو مف تغيير في المتغير التابع.

كلغرض اختبار فرضيات البحث أستعممت الباحثة التصميـ التجريبي ذا المجمكعتيف

كىك تصميـ المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية ذات االختبار (القبمي – البعدم)،
ص ِم َـ عمى كفؽ الخطكات اآلتية:
كقد ُ
 .1أختارت الباحثة ( )20متزكجة عينة لمكضكع البحث بعد إجراء االختبار القبم ػػي
لممتزكجات الالتي حصمف عمى أعمى الدرجات القطع العاطفي.

 .2تكزيع العينة بصكرةعشكائية إلى مجمكعتيف إحداىما ضابطة كاألخرل تجريبية.
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- .3إجراء التكافؤ لممجمكعتيف في متغيرات (درجات مقياس القطع العاطفي) ،مستكل
التحصيؿ الدراسي لػ (األب – األـ)( ،التسمسؿ الكالدم).

- .4قدـ برنامج اسمكب فاعمية الذات لممجمكعة التجريبية ك لـ يقدـ البرنامػج
لممجمكعة لمضابطة.

- .5إجراء اختبار بعدم؛ لمعرفة الفركؽ كداللتيا فيما يخص المجمكعتيف الضابطػة
كالتجريبية كالجدكؿ ( )1يكضح ذلؾ.

جدول ( )1التصميم التجريبي

المجموعة

التجريبية

المجموعة

الضابطة

إختبار قبمـي في
القطع

العاطفي

لممجموعتين

المجموعتين

تكافؤ

بمتغيرات أسموب فاعمية

درجات مقياس القطع العاطفي ،الذات
مستوى التحصيل الدراسي (لالب-

االم) ،التسمسل الوالدي لمتزوجات

إختبار

بعدي

---------

كقد اعتمدت الباحثة ىذا التصميـ النو ذك ضبط محكـ ،فالعامؿ االساسي في ىذا

التصميـ ىك التكزيع العشكائي لممجمكعتيف كذلؾ الستبعاد الفركؽ بيف افراد المجمكعتيف
الناتج عف اسمكب اختيار افراد المجمكعة حيث اف الفركؽ بيف االفراد يككف ليا تاثير عمى

الفركؽ في النتائج ،كاجراء التكافؤ في عدد مف المتغيرات كالتي اكدت االدبيات عمى انيا

تمعب دك ار في المتغير التابع (ابك عالـ ،1989 ،ص )125-124كىذا يكفر درجة عالية
مف الضبط التجريبي.
ثانياً :مجتمع البحث:

يتضمف مجتمع البحث المتزكجات في مدينة بغداد كالبالغ عددىا ()229346

كالجدكؿ ( )2يكضح ذلؾ.

الجدول ( )2أعداد المتزوجات في مدينة بغداد موزعين بحسب المناطق

المناطق
عدد
المتزكجات

الرصافة/

الرصافة/

الرصافة/

44532

48702

29119

1

2

3

الكرخ1 /

الكرخ2 /

الكرخ3 /

المجموع

27676

46804

32513

229346
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يشمؿ مجتمع البحث الحالي في مدينة بغداد لمعاـ (  )2017/2016كالبالغ عددىف

( )216متزكجة كالجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ.

جدول ( )3اعداد المتزوجات حسب توزيعيا في بغداد

المناطق الرصافة 1/الرصافة  2/الرصافة3/
العدد

42

36

الكرخ1/

الكرخ2/

الكرخ3/

المجموع

37

39

31

216

31

عينة البحث The Research sample
لغرض اختيار عينة البحث قامت الباحثة باختيار المتزكجات بغداد كذلؾ لالسباب اآلتية:

أ .كجكد عدد مف المتزكجات ظير لدييف القطع العاطفي ككانت النسبة اعمى مف
بقية المناطؽ التي تـ فييا تطبيؽ المقياس.

ب .قربيا مف سكف الباحثة مما يسيؿ ميمة الباحثة في االلتزاـ بمكاعيد الجمسات.
ج .كجكد مكاف مناسب لتطبيؽ البرنامج.

**أختيار العينة:

قامت الباحثة بالخطكات االتية الختيار عينة البحث:

 .1تطبيؽ مقياس القطع العاطفي بكاقع ( )80المتزكجة .

 .2اختيار ( )20مف المكاتي حصمف عمى اعمى الدرجات عمى المقياس المستخدـ.
 .3كزعت المتزكجات كبشكؿ عشكائي الى مجمكعتيف احداىما تجريبية كاالخرل
ضابطة كبكاقع ( )10متزكجات في كؿ مجمكعة.

 .3التكافؤ بين المجموعتين (الضابطة والتجريبية)

اف تكفر التكافؤ بيف مجمكعات البحث امر ضركرم لتصميـ البحث ،إذ تسعى

الباحثة الى اف تككف مجمكعتي البحث متكافئة؛ حتى ال تككف الفركؽ في ادائيا راجعة

الى الفركؽ بيف المجمكعات (ابك عالـ  ،1989 ،ص  ،)114لذا يفترض أف الفركؽ
التي تكجد ال بد أف تككف نتيجة لممعاممة التجريبية ،فالمجرب يستعمؿ مجمكعة ضابطة؛

ليدعـ اعتقاده بأف المتغير المستقؿ مسؤكؿ فعالن عف التغير في المتغير التابع (فاف

داليف ،1977،ص )396
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كلذا فقد كافأة الباحثة افراد المجمكعتيف في المتغيرات اآلتية:

التكافؤ في درجات مقياس القطع العاطفي كالتكافؤ في التحصيؿ الدراسي لألب
كالتكافؤ في التحصيؿ الدراسي لػألـ كالتكافؤ في التسمسؿ الكالدم كذلؾ الف التحصيؿ
الدراسي لمكالديف كالتسمسؿ الكالدم لمفرد تسيـ في التككيف الثقافي لمفرد كالذم يعد بدكره

مف العكامؿ المؤثرة في القطع العاطفي (.)Lin, 2008, P 14

-.1مكافأة درجات المجموعتين عمى مقياس القطع العاطفي .
لكي يتـ التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف (الضابطة كالتجريبية) عمى ىذا المتغير ،فقد

قامت الباحثة باستعماؿ قيمة اختبار ( ماف – كتني  )Uلمعينات متكسطة الحجـ كذلؾ
لمعرفة داللة الفركؽ بيف درجات المجمكعتيف في ىذا المتغير ،إ ْذ تبيف أف القيمة المحسكبة

تساكم ( )48كالقيمة الجدكلية تساكم ( )23عند مستكل داللة ( ،)0005كىي غير دالة

إحصائيان بيف أفراد المجمكعة الضابطة كأفراد المجمكعة التجريبية ،مما يشير الى تكافؤ
المجمكعتيف في ىذا المتغير كالجدكؿ ( )4يكضح ذلؾ.

جدول ( )4التكافؤ في متغير درجات مقياس القطع العاطفي ألفراد المجموعتين
مجموع

متوسط

قيمة  Uمان وتني

قيمة  Uمان

مستوى

داللة

الرتب

الرتب

المحسوبة

وتني الجدوليـة

الداللة

الفرق

10015
1007

48

23

0005

غير دالة

المجموعة

العدد

الضابطة

10

10105

التجريبية

10

107

-.2التحصيل الدراسي لألب:
تـ ترتيب المستكل الدراسي لألب كما يمي (ابتدائي – ثانكم – جامعي) كقد أستعممت

الباحثة اختبار(ككلمكجركؼ  -سميرنكؼ) لمعرفة داللة الفرؽ ،فقد كانت القيمة المحسكبة
تساكم ( )008كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية()9عند مستكل داللة ( ،)0005كىي غير دالة

إحصائيان مما يؤكد تكافؤ المجمكعتيف كالجدكؿ ( )5يكضح ذلؾ.
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جدول ( )5التكافؤ في متغير التحصيل الدراسي لألب ألفراد المجموعتين
التحصيل الدراسي لألب

المجموعة

العدد

الضابطة

10

3

التجريبية

10

5

2

2

المحسوبة

الجدولية

()0005

008

9

غير دالة

قيمة كا

ابتدائي

ثانوي

جامعي

2

5

2

3

مستوى داللــة

قيمة كا

-.3التحصيل الدراسي لألم :تـ ترتيب المستكل الدراسي لألـ كما يمي (ابتدائي – ثانكم –
جامعي) كقد أستعممت الباحثة اختبار (ككلمكجركؼ– سميرنكؼ) لمعرفة داللة الفرؽ ،فقد
كانت القيمة المحسكبة تساكم ( )002كىي أقؿ مف القيمة الجدكلية()9عند مستكل داللة

( ،)0005كىي غير دالة إحصائيان مما يؤكد تكافؤ المجمكعتيف كالجدكؿ ( )6يكضح ذلؾ.
جدول ( )6التكافؤ في متغير التحصيل الدراسي لألم ألفراد المجموعتين
التحصيل الدراسي لألم

المجموعة

العدد

الضابطة

10

3

التجريبية

10

2

2

2

المحسوبة

الجدولية

()0005

002

9

غير دالة

قيمة كا

ابتدائي

ثانوي

جامعي

4

3

4

4

مستوى داللــة

قيمة كا

-.4التسمسل الوالدي لممتزوجة
رتب التسمسؿ الكالدم ألفراد المجمكعتيف كما يمي (األكلى ،الكسطى ،األخيرة) كقد
أستعممت الباحثة اختبار(ككلمكجركؼ -سميرنكؼ)لمعرفة داللة الفرؽ ،فقد كانت القيمة

المحسكبة تساكم( )008كىي مف القيمة الجدكلية()9عند مستكل داللة ( )0005كىي غير
دالة إحصائيان ،مما يؤكد تكافؤ المجمكعتيف كالجدكؿ ( )7يكضح ذلؾ.

جدول ( )7التكافؤ في متغير التسمسل الوالدي ألفراد المجموعتين
التسمسل الوالدي لممتزوجة

المجموعة

العدد

الضابطة

10

1

التجريبية

10

3

قيمةكا

األولى

الوسطى

األخيرة

5

4

1

6

888

2

2

قيمة كا

المحسوبة

الجدولية

008

9

مستوى
داللــة

()0005
غير دالة
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رابعاً  :أداتا البحث Research tools

 . 1مقياس القطع العاطفي .

تبنت الباحثة مقياس القطع العاطفي المتككف مف  39فقرة أربع بدائؿ :

تعميمات المقياس:

تعميمات االجابة عميو ،كقد ركعي اف تتسـ بالكضكح ،كالدقة كاف تككف مناسبة
لمستكل العينة .كقد تضمنت طريقة االجابة عف فقرات المقياس مف خالؿ تقديـ نمكذج.

كاحتكت التعميمات عمى مالحظات عامة تناكلت سرية االجابة ،كتأكيد االجابة الصادقة

ككذلؾ ضركرة االجابة عف كؿ فقرة مف فقرات المقياس مف دكف ترؾ ام منيا كايضا عدـ

ذكر االسـ عمى استمارة المقياس؛ لمتعبير بحرية كصدؽ عند استجاباتيـ عمى فقرات

المقياس.

-.4التطبيق االستطالعي لممقياس :لمتأكد مف كضكح الفقرات كالتعميمات التي تـ إعدادىا
في المقياس كالكقكؼ عمى الصعكبات التي يكاجييا المستجيب أثناء إجابتو عمى فقرات
المقياس ،حتى يمكف تجاكزىا كأف التطبيؽ االستطالعي لممقياس يمنح الباحثة فرصة كبيرة

في مالحظة مدل كضكح أك غمكض الفقرات بالنسبة لممستجيب ،ككذلؾ لتحديد الفترة
الزمنية التي تستغرقيا اإلجابة عمى المقياس  ،لذلؾ تـ تطبيؽ مقياس القطع العاطفي بمغت

( )30زكجة تـ اختيارىـ عشكائيان في بغداد ،كطبقان لذلؾ أتضح أف فقرات المقياس
كتعميماتو كاضحة كأف الكقت المستغرؽ في اإلجابة بمعدؿ ( )25دقيقة .كبعد انتياء

المتزكجات مف االستجابة لفقرات المقياس ،اجريت مناقشة بشأف كضكح تعميمات المقياس
كاسمكب صياغة الفقرات .كلـ تؤشر اية صعكبة في فيـ المستجيبيف لتعميمات المقياس

كلفقراتو ،اذ اكدت الزكجة اف تعميمات المقياس كفقراتو تتسـ بالكضكح كسيكلة الفيـ.

-.5تصحيح المقياس :يقصد بتصحيح المقياس الحصكؿ عمى الدرجة الكمية لممفحكص
كقد حسبت عف طريؽ جمع درجات فقرات مقياس القطع العاطفي المككف مف ( )39فقرة
كقد كضع اماـ كؿ فقرة اربعة بدائؿ لالستجابة (دائما ،غالبا ،احيانا ،ابدا) ،ككانت اكزاف

الفقرات االيجابية ( )4 ،3 ،2 ،1كالسمبية ( )1 ،2 ،3 ،4كبذلؾ فقد اصبح اعمى درجة
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لممقياس تساكم ( )156كادنى درجة فيو تساكم ( )39درجة كدرجة الحياد ( )97,5كىي
تمثؿ الكسط الفرضي لممقياس الذم مف خاللو نستطيع تشخيص مدل فاعمية الذات ،فكمما

كانت الدرجة اعمى منو دلت عمى اف القطع العاطفي عالي ككمما كانت الدرجة ادنى منو

دلت عمى اف القطع العاطفي ضعيؼ.

الثبات  :تـ استخراج معامؿ الثبات لممقياس الحالي بطريقتين:

طريقة إعادة االختبار :تـ حساب الثبات بيذه الطريقة بعد إعادة تطبيؽ المقياس عمى

العينة نفسيا البالغ عددىا ( )20متزكجة ،بعد ()14يكما

مف التطبيؽ األكؿ .كبعد

االنتياء مف التطبيؽ األكؿ كالثاني كتحميؿ اإلجابات كحساب الدرجات استعمؿ الباحث
معامؿ ارتباط بيرسكف  ،فكانت درجة ثبات المقياس ( )0.84كىك مؤشر يدؿ عمى ثبات

جيد لممقياس .)0.

ب .طريقة الفا كرونباخ لالتساق الداخمي  :لحساب الثبات بيذه الطريقة ،سحبت ()30
استمارة بصكرة عشكائية مف عينة تحميؿ الفقرات .كبعد ىا تـ تطبيؽ معادلة الفا كركنباخ )

( Alpha Cronback formulaلالتساؽ الداخمي .كقد بمغ ثبات المقياس ( )0.82كقد
عدت ىذه القيمة مؤش ار جيدا عمى ثبات المقياس.

صدق المقياس Scale Validity

يعد الصدؽ اساسان في اعداد أم اداة ،كيقصد بالصدؽ اف يقيس المقياس الخاصية

التي كضع مف اجميا كىك يمدنا بدليؿ عمى مدل صالحيتو لمقياـ بكظيفتو (كراجو،

 )141 ،1997كألجؿ التحقؽ مف مؤشرات الصدؽ لمقياس القطع العاطفي استخدمت

الباحثة ما يمي .

-.1الصدق الظاىري :face validity
كىك يعتمد عمى اساس مدل تمثيؿ المقياس لممككنات التي يقيسيا بحيث مف

المنطقي اف يككف محتكل المقياس ظاىريا ممثال لمحتكل السمكؾ المراد قياسو ،كتعد
طريقة اعتماد المحكميف في استخراج الصدؽ الظاىرم لممقياس ميمة في الكصكؿ الى

مقياس متكامؿ ( )Hardesty, 2004, P 99كقد تحقؽ ىذا الصدؽ في المقياس
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الحالي عندما عرضت فقراتو عمى المحكميف كاالخذ بتكجيياتيـ بشاف صالحية فقرات

كمالئمتيا لمجتمع الدراسة .

الخطأ المعياري لممقياس
يعد عامال اساسيا في تقدير نتائج االختبار كتفسيرىا كىك مرتبط بالثبات (عالـ،

 ،2000ص )179كىك مؤشر مف مؤشرات دقة المقياس النو يكضح دقة اقتراب درجة

الفرد عمى المقياس مف الدرجة الحقيقية ،كبعد تطبيؽ معادلة الخطان المعيارم لممقياس
بمغت قيمة الخطأ ( )5079عندما كاف معامؿ الثبات الذم استخرج بطريقة اعادة

االختبار ( ،)0084كبمغت قيمتو ( )6014عندما كاف معامؿ الثبات ( )0082بطريقة
االتساؽ الداخمي كبذلؾ فاف الدرجة الحقيقية لممستجيبة تساكم درجتيا عمى المقياس.

الفصل الرابع

البرنامج االرشادي (اسموب فاعمية الذات):

إف العممية االرشادية تقكـ عمى زيادة استبصار الفرد كلذا فانيا تؤكد عممية التعمـ مف

حيث اىتماميا بتعديؿ افكار االفراد كمشاعرىـ كسمككيـ نحك ذكاتيـ كنحك االخريف
(كفافي )11 :1999 ،كاف البرنامج اإلرشادم ىك برنامج مخطط كمنظـ عمى اسس عممية
سميمة كيتككف مف مجمكعة مف االساليب التي تحدد كفؽ خصائص كاحتياجات

يككف منظمان كمتكامالن كأف تككف لو
المسترشديف النفسية  .إف أىمية البرنامج تتطمب أف
ن
أىداؼ يسعى إلى تحقيقيا.

بناء عمى ىذا النظام ىي:
إن خطوات التخطيط ً
-.1تحديد الحاجات /Needs Assessmentsلغرض تحديد حاجات المتزكجات تـ

اجراء االختبار القبمي عمى مقياس القطع العاطفي لدل عينة مف المتزكجات البالغ ()80
كمف ثـ رتبت الفقرات تنازليان بحسب أكساطيا المرجحة كأكزانيا المئكية لكؿ فقرة مف

الفقرات كالجدكؿ( )8يكضح ذلؾ.
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( )1

جدول ( )8ترتيب الفقرات تنازليا حسب اوساطيا المرجحة واوزانيا المئوية
ت

تسمسل

الفقرات

الفقرة

الوسط

4

الوزن

المرجح

المئوي

1

4

عندما أتحدث مع أمي ارغب في مخالفتيا الرأم

3065

91025

2

8

أتحمس لممشاركة بالسفرات العائمية عندما يككف أبي معنا

3055

88075

3

12

أتجاىؿ نصائح أمي عف الحياة الزكجية كتربية األطفاؿ

304

85

4

1

عندما أتحدث مع أبي ارغب في مخالفتيا الرأم

3035

83075

5

18

اختمؽ األعذار عندما اعمـ اف امي تريد مني ماال

3025

81025

6

20

عندما تكاجيني مشكمة ما يككف أبي جانبي

302

80

7

25

أتجاىؿ اتصاالت أمي

3015

78075

8

32

احرص عمى المشاركة في المناسبات العائمية

3

75

9

37

تزداد مشاكمي عندما تزكرني امي

3

75

10

9

اشعر أف أمي تفضؿ أبناء إخكتي كأخكاتي عمى أبنائي

2092

73

11

17

احرص عمى متابعة صحة أمي عند مرضيا

209125

72081

12

10

عندما يحدث خالؼ مع أمي أبادر إلى الصمح

209

7205

13

2

أتجاىؿ أخي عندما أصادفو في مكاف ما

209

7205

14

5

أتجاىؿ مكالمات كاتصاالت اخي بجياز المكبايؿ

2067

66075

15

13

تتفؽ ارائي مع اراء أخي في كثيرمف المكاضيع

2063

65075

16

7

اشعر أف أختي كعائمتيا يحسدكني كعائمتي

2061

65025

17

33

عندما أتحدث عف اخي ال أحب ذكر اسمو

205748

64037

18

29

عندما يحدث خالؼ مع أخي أككف راغبا في الصمح منو

2056

64

19

36

احرص عمى متابعة صحة أخي عند مرضو

2055

63075

20

26

عندما أتحدث مع ابي ارغب في مخالفتو الرأم

2053

63025

( )8أ .د .قبيؿ ككدم ،التربية العمكـ النفسية كالتربكية/ /المستنصرية/أ..د .أزىار عبكد حسكف ،قياس
كتقكيـ /المستنصرية /أ..د .نبيؿ عبد الغفكر،التربية  ،قياس كتقكيـ . /ا.ـ.د.ىناء محمكد

حسف،االرشاد النفسي /المستنصرية /أ.ـ .د بسمة كريـ شامخ /الصحة النفسية /التربية
888

مركز البحوث النفسية
ت

تسمسل

العدد ()72
الفقرات

الفقرة

الوسط

الوزن

المرجح

المئوي

21

27

عندما أتحدث مع أختي ارغب في مخالفتيا

205048

62062

22

23

زكجتي تنسجـ مع زكجة أخي

204748

61087

23

11

يتصؿ أخي بي عندما عنده حاجة

204624

61056

24

24

عندما أتحدث مع أختي ارغب في مخالفتيا

2045

61025

25

35

زكجتي تنسجـ مع اختي

203248

58012

26

30

عندما أتحدث عف اختي ال احب ذكر اسميا

2008

52

27

31

عندما يحدث خالؼ مع أختي أككف راغبا في الصمح منيا

2005

51025

28

34

أتحدث عف مشكالتي أماـ أخي

2005

51025

29

38

اختمؽ الحجج عندما يريد أخي أف يقترض مني ماال

200124

50031

30

39

أتحدث عف مشكالتي أماـ أختي

2

50

31

3

عندما يحدث خالؼ مع أمي أبادر إلى الصمح

109872

49068

32

14

ازكر بيت أخي

1095

48075

33

15

تزداد مشاكمي عندما يزكرني أبي

1088

47

34

16

تككف إجابتي مختصرةعندما يحدثني

108

45

35

21

احرص عمى تينئة أمي في االعياد الدينية

107248

43012

36

6

اختمؽ األعذار عندما اعمـ اف ابي يريد مني ماال

107248

43012

37

22

تزداد مشاكمي عندما يزكرني أبي

105

3705

38

19

أتجنب النظر في عيكف أختي أقابميا

1045

36025

39

28

زكجة أخي ترحب بزيارتنا

1035

33075

.2

تحديد االكلكيات  :حددت االكلكيات مف خالؿ ترتيب فقرات المقياس

تنازليا(مسبقا) إذ اعتبرت الفقرة التي حازت عمى كسط مرجح ()205فما فكؽ ىي بمثابة
حاجة تؤدم الى القطع العاطفي لدل المتزكجات كقد تبيف اف ىناؾ ( )21فقرة (مشكمة)

كما مكضح في الجدكؿ (.)9
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جدول (  ) 9المشكالت التي تعاني منيا المتزوجات والتي تكشف عن

مستوى القطع العاطفي وقد تم ترتي بيا تنازليا بحسب اوساطيا المرجحة
واو زانيا المئوية

ت

تسمسل

الفقرات

الفقرة

الوسط

الوزن

المرجح

المئوي

1

4

عندما أتحدث مع أمي ارغب في مخالفتيا

3065

91025

2

8

أتحمس لممشاركة بالسفرات العائميةعندما يككف ابي معنا

3055

88075

3

12

أتجاىؿ نصائح امي عف الحياةالزكجيةكتربية األطفاؿ

304

85

4

1

عندما أتحدث مع أبي ارغب في مخالفتيا الرأم

3035

83075

5

18

اختمؽ األعذارعندما اعمـ امي تريد مني ماال

3025

81025

6

20

عندماتكاجيني مشكمة مايككف أبي جانبي

302

80

7

25

أتجاىؿ اتصاالت أمي

3015

78075

8

32

أحرص عمى المشاركة في المناسبات العائمية

3

75

9

37

اشعرأف امي تفضؿ ابناءاخكتي كأخكاتي عمى ابنائي

3

75

10

9

احرص عمى متابعة صحة أمي عند مرضيا

2092

73

11

17

عندما يحدث خالؼ مع امي ابادر إلى الصمح

209125

72081

12

10

أتجاىؿ أخي عندما أصادفو في مكاف ما

209

7205

13

2

أتجاىؿ مكالمات كاتصاالت أخي بجياز المكبايؿ

209

7205

14

5

تتفؽ ارائي مع اراء اخي في كثير مف المكاضيع

2067

66075

15

13

أشعر أف اختي كعائمتيا يحسدكني كعائمتي

2063

65075

16

7

عندما يحدث خالؼ مع اخي اككف راغبا الصمح منو

2061

65025

17

33

عندما أتحدث عف اخي الاحب ذكر اسمو

205748

64037

18

29

احرص عمى متابعة صحة أخي عند مرضو

2056

64

19

36

عندما أتحدث مع أبي ارغب في مخالفة الرأم

2055

63075

20

26

عندما أتحدث مع أخي ارغب في مخالفتيا

2053

63025

21

27

زكجي تنسجـ زكج أختي

205048

62062
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كقد حكلت ىذه المشكالت إلى مكضكعات لمجمسات اإلرشادية حيث تـ كضع الحاجات
(الفقرات) التي ليا عالقة بالمكضكع في الجمسة اإلرشادية،كعرضت ىذه الفقرات عمى عدد

مف المحكميف ،في مجاؿ اإلرشاد النفسي إلبداء أرائيـ حكؿ صالحيتيا كالجدكؿ ( )10

يكضح ذلؾ.

الجدول ( )10تحويل المشكالت الى مواضيع لمجمسات االرشادية بحسب اولوياتيا

ت

عنوان الجمسة

المشكالت

1

عندما أتحدث مع أمي ارغب في مخالفتيا الرام.

2

أتحمس لممشاركة بالسفرات العائمية عندما يككف ابي معنا .

3

اتحمس لممشاركة بالسفرات العائمية عندما تككف أمي معنا .

4

عندما أتحدث مع أبي ارغب في مخالفتيا الرأم.

5

اختمؽ األعذار عندما اف امي تريد مني ماال .

6

عندما تكاجيني مشكمة ما يككف أبي جانبي .

7

احرص عمى تينئة أمي في األعياد الدينية .

8

اشعر أف امي تفضؿ ابناء اخكاتي كاخكاتي عمى ابنائي.

9

احرص عمى متابعة صحة أمي عند مرضيا .

10

عندما يحدث خالؼ مع امي ابادر إلى الصمح .

11

زكجي تنسجـ مع زكج أختي .

12

تتفؽ ارائي مع اراء أخي في كثير مف المكاضيع .

13

احرص عمى المشاركة في المناسبات العائمية .

14

أتجاىؿ مكالمات كاتصاالت اخي بجياز المكبايؿ .

15

اشعر أف اختي كعائمتيا يحسدكني كعائمتي .

16

عندما يحدث عف اخي الاحب ذكر اسمو .

17

احرص عمى متابعة صحة أخي عند مرضو .

18

عندما أتحدث مع أبي ارغب في مخالفتيا الرأم .

19

عندما اتحدث مع أخي ارغب في مخالفتيا .

20

يتصؿ أخي بي عندما عنده حاجة .

االخريف

21

أتجاىؿ نصائح أمي عف الحياة الزكجية كتربية األطفاؿ .

المسؤكلية

885

تنمية الدافعية

الثقة بالنفس
التعاكف
االيثار
تقدير الذات
التفاعؿ االجتماعي
حب االخريف
المساعدة
التسامح
خفض االعتماد عمى
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 - . 3تحديد االىداف :

إف تحديد األىداؼ مف شأنو أف يساعد المرشد النفسي عمى تحديد األداء الناجح

كمعرفة أساليب حؿ المشكالت (الخالدم ،)93 ،2007،لذلؾ فقد تـ تحديد أىداؼ
البرنامج عمى النحك التالي:

اليدؼ العاـ :يعنى مثؿ ىذا النكع مف األىداؼ بكصؼ النتائج النيائية لمجمؿ

أ.

البرنامج اإلرشادم كييدؼ الى تزكيد البرنامج بمكجو عاـ يضبط االنشطة كيسيرىا

ب.

نحك تحقيقو.

األىداؼ الخاصة :ك تسمى باألىداؼ التعميمية أك الضمنية كالتي تصؼ السمكؾ
المتكقع صدكره عف المسترشد بعد أف يتعمـ السمكؾ المراد تعميمو (نشكاتي،1997،

ص.)51

ليذا فقد حددت الباحثة خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات كيدؼ عاـ لمبرنامج

كحددت أىدافا سمككية فرعية أستنادا إلى نظرية التعمـ اإلجتماعي (التعمـ بالمالحظة)
كعمى كفؽ أسمكب فاعمية الذات ،كلتحقيؽ ذلؾ تـ تحديد االىداؼ لكؿ جمسة ارشادية

تنسجـ مع مكضكع الجمسة ،مع تحديد الفنيات المستعممة في البرنامج اإلرشادم كما ىك

في الجدكؿ (.)11

الجدول ( )11الفنيات المستعممة في البرنامج اإلرشادي

النظرية المتبناة

الفنيات المستعممة

األسموب المستعمل

النمذجة Modeling
نظرية التعمـ

االجتماعي لػ ألبرت
باندكرا1977 ،

لعب الدكر Role Playing
أسمكب فاعمية الذات

اإلقناع االجتماعيSocial Persuasion

Self – Efficacy

التغذية الراجعة Feed back
التقكيـ Evaluation
التدريب البيتي Home Work
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-.4اختيار االنشطة:

أعتمدت الباحثة عمى أسمكب فاعمية الذات الذم تضمنتو نظرية التعمـ األجتماعي

لمعالـ ألبرت باندك ار كالتي اشتممت عمى فنيات عدة ،بحيث أُختيرت األنشطة كالكسائؿ التي
تتناسب مع البرنامج اإلرشادم كأىدافو المكضكعة ،كأف ىذه الفنيات ىي:

 .1فنية النمذجة ()Modeling

عممية يتـ فييا تمثيؿ الخبرات كالسمككيات التي يعرضيا نمكذج ( )Modelيتصؼ
بخصائص محددة كميمة لدل المالحظ؛ لتحقيؽ أىداؼ ذات أىمية لو ثـ تتـ عممية

المشاىدة الحَّية لسمكؾ النمكذج كتمثيمو أماـ اآلخريف كمف خالؿ
النمذجة مف خالؿ ُ
النمذجة يؤدم الفرد (النمكذج) سمككا يصمح كمثاؿ بالنسبة لفرد اخر (المسترشد) حيث

يالحظ المسترشد السمكؾ ثـ يقكـ بتقميده كقد اكد باندك ار إف النمكذج اذا ما تـ مكافأتو عمى

سمككو فاف فرصة تقميده مف المسترشد سكؼ تزداد كاف تعزيز المسترشد اثناء مراقبتو

لمنمكذج سكؼ تزيد مف فرصة أف يقكـ بتقميد سمكؾ النمكذج الحقا ( Osagie, 2009, P

 .)107كتعتمد النمذجة عمى تعمـ المسترشد مف خالؿ مالحظتو لسمككيات االخريف انيـ
يمثمكف قدكة حسنة في ىذه السمككيات كتيدؼ ىذه الميارة الى مساعدة المسترشد لمتغمب

عمى بعض المشكالت الشخصية التي تتصؿ بعالقاتو طريقة تعاممو مع االخريف مف خالؿ

اكسابو ميارات كسمككيات جديدة في التعامؿ كما انيا تستخدـ لكؼ السمككيات غير

المرغكب بيا (ابك عباة كنيازم ،2000 ،ص .)106

إف استخداـ النمذجة في العممية االرشادية يتـ مف خالؿ:

 .1عندما يقمد المسترشد سمكؾ المرشد كالذم لـ يقصد المرشد مف خاللو أف يككف
نمكذجا.

 .2عندما يقكـ المسترشد كالمرشد كبصكرة قصدية كمنيجية باالستفادة مف النمذجة في
تشكيؿ ميارات معينة اك استجابات مف المسترشد.

إف النمذجة تمثؿ كسيمة فعالة لتأسيس قكاعد لمسمكؾ اك ما يسميو باندك ار

( )Bandura, 1989السمكؾ المبني عمى القاعدة  Role-Based Behaiviorحيث
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بناء عمى المعمكمة المستقاة مف النمذجة كضمف مجمكعة مف المعمكمات
يقكـ االفراد ن
االخرل .
 .2فنية لعب الدور ( )Role Playing

إف فنية لعب الدكر تتضمف الطمب مف االفراد إف يتصرفكا كما لك كانكا اشخاصا

معينيف في ظركؼ معينة ( )Greenberg, 1993, P 221كيستفاد مف خالؿ ىذه الفنية
في تعميـ السمكؾ المالئـ كالمقبكؿ اجتماعيا مف خالؿ االمثمة كالدركس ( & Schwartz

 .)Riley, 2005, P 15كيعد لعب الدكر احدل االستراتيجيات التي تؤدم الى التنبؤ
بسمككيات االخريف فعندما يؤدم االفراد ادكا انر معينة فانيـ ينتيجكف سمككيات تتفؽ مع ىذا

الدكر كتككف مبنية اساسا عمى تكقعات االخريف مف العب ىذا الدكر كعندما يتصرؼ فرد
ما عمى نحك ال يتفؽ كتكقعات االخريف يشار اليو الى انو ال يتصرؼ كفؽ دكره كعممية

القياـ بالدكر مسألة طبيعية مستمرة مدل الحياة حيث يتطبع الفرد بطباع المجتمع الذم

يعيش فيو (سالـ ،2011 ،ص .)7

أف استخداـ ىذا األسمكب كأسمكب ارشادم لو فكائد عدة منيا:
 .1زيادة فيـ كاىتماـ المسترشديف بمكضكع المادة المطركحة عمييـ

 .2زيادة مشاركة المسترشديف بالمكضكع حيث يؤدكف دك ار ايجابيا بدال مف االكتفاء
بككنيـ متمقيف سمبييف لتعميمات كمعمكمات المرشد.

 .3انو يعمـ التعاطؼ  empathyكتفيـ كجيات النظر المختمفة حيث يمكف مؤدم
الدكر مف االحساس بمشاعر الشخصية التي يمعبيا (.)Jarvis, 2002, P 1

فنية اإلقناع االجتماعي ()Social Persuasion

أف االقناع االجتماعي اك ما يسمى باالقناع المفظي يعني معمكمات تأتي الى الفرد

لفظيا عف طريؽ االخريف فيما قد يكسبو نكعا مف الترغيب في اداء الفعؿ ،كيؤثر عمى
سمكؾ الشخص اثناء محاكالتو الداء الميمة ،كاف االقناع االجتماعي لو دكر ميـ في تنمية

الفعالية الذاتية (العتيبي ،2008 ،ص  )32تيدؼ ىذه الفنية الى احداث التغيير باستخداـ
المنطؽ كالحث كىي فعالة عندما يككف مدل التغيير المطمكب كبي ار اك عندما يككف االلتزاـ
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منخفضا اك عندما يككف الكقت ضيقا ( .)Obrien, 1999, P 11كيؤثر استخداـ االقناع
االجتماعي بشكؿ ايجابي عمى تنمية فاعمية الذات لدل الفرد كتعتمد شدة ىذا التأثير عمى

درجة المصداقية كالخبرة كالتأثير كالثقة التي يمتمكيا الفرد الذم يمارس االقناع االجتماعي

(.)Feltz & Lirgg, 2001, P 4

 .3التغذية الراجعة ()Feed back
تقكـ ىذه الفنية عمى اساس اعطاء الفرد لممعمكمات حكؿ ادراكو اك تفاعمو مع سمكؾ

فرد اخر كىي تتضمف االفصاح عف الذات كتفيد التغذية الراجعة أما في أف تعطي الفرد
الفرصة كي يعرؼ بانو يؤدم عممو بشكؿ صحيح اك أف تصحح مسار الفرد باعطائو

المعمكمات عف اخطائو اك أف تككف محفزة مف خالؿ اقتراح التحسينات عمى االداء اك مف

خالؿ الشرح بالنسبة لمفرد المتمقي لمتغذية الراجعة كتتككف التغذية الراجعة مف مالحظة
السمكؾ( .)Osagie, 2009, 106كقد بنت الباحثة عمى ردكد افعاؿ المتزكجات ،بعد
تأدية زميالتيف لمعب االدكار كلالنشطة ضمف الجمسات ،العديد مف التعزيزات لمسمككيات

االيجابية حيث استخدمت العالقة بيف افراد المجمكعة كمحفز لتقبؿ المالحظات كاالراء
الصادرة عف المتزكجات حكؿ المفاىيـ الكاردة في الجمسات.
 .4التقويم ()Evaluation

إف الغرض مف التقكيـ ىك الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لمعرفة فيما لك كاف
البرنامج قد استطاع أف يحقؽ االىداؼ المنصكص عمييا ككذلؾ مف اجؿ تنظيـ البرنامج

كتطكيره الى االحسف كيجب إف يعتمد التقكيـ عمى معمكمات دقيقة كمكضكعية كىي

المعمكمات التي تكصؼ بانيا معطيات معتمدة  Hard Dataمثؿ المكاظبة كالسمكؾ

كنتائج االختبارات كالمقاييس بدال مف االعتماد عمى المعمكمات التي تكصؼ بانيا

معطيات غير معتمدة  Soft Dataمثؿ التعميقات كاالراء غير المكضكعية حكؿ السمكؾ
(الدكسرم.)247 ،1985 ،

كيعرؼ التقكيـ بانو عممية تحديد كفاءة كفاعمية برنامج ما بالمقارنة مع برامج اخرل

مماثمة كبالرجكع الى االىداؼ الخاصة بو .كيتضمف التقكيـ جمع المعمكمات كالبيانات
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الالزمة؛ لمعرفة درجة تأثير طرائؽ كاساليب التدخؿ المستخدمة مع المسترشد كمعرفة

ا النجازات التي تحققت مف خالؿ العمؿ اإلرشادم كمقارنتيا باالىداؼ المرسكمة كالتقكيـ
ىك عممية مستمرة تبدأ مع بداية العمؿ اإلرشادم حيث يقكـ المرشد كؿ خطكة كمرحمة

كعممية كاجراء يقكد بو لمعرفة مدل الجدكل كالفاعمية لكؿ ما سبؽ (ابكعباة كنيازم،
 .)108 ،2000كقد أشتمؿ البرنامج اإلرشادم عمى جميع أنكاع التقكيـ منيا ،التقكيـ
األكلي الذم تمثؿ في تطبيؽ مقياس القبمي ،كالتقكيـ البنائي الذم تخمؿ كؿ جمسة إرشادية

مف جمسات البرنامج إذ يتـ في نياية كؿ جمسة معرفة مدل تطبيؽ افراد المجمكعة لما دار
في الجمسة مف خالؿ اجراء تمخيص لمحاكر الجمسة كاظيار اىـ النقاط االيجابية كالسمبية

لمجمسة  ،كالتقكيـ النيائي الذم تمثؿ في األختبار البعدم ،كيمكف أف يتـ التقكيـ النيائي مف
خالؿ التغيير في مقياس القطع العاطفي.

 .5التدريب البيتي ()Home Work

إف ميارة اداء التدريب البيتي تنمك عندما يككف الفرد ايجابي بمعنى انو يحمؿ

اتجاىات ايجابية عف ذاتو فيمارس االنضباط الذاتي  Self-Displineكالذم يتضمف قكة
االرادة كالتركيز كالقابمية عمى تنظيـ اداء الكاجبات البيتية كاالستفادة الحكيمة مف الكقت

كالفرد يحتاج الى التعزيز كالتشجيع؛ مف اجؿ تطكير ىذه الميارة كيؤدم التدريب البيتي
دكر المحفز عمى االىتماـ بتعمـ المكاضيع الجديدة ( German & Brown, 2005, P

 .)5كنتيجة اليجابيات ىذه الفنية فقد قامت الباحثة بتكميؼ الطالبات بمياـ ككاجبات
متعمقة بالبرنامج يؤدكنيا بعد انتياء كؿ جمسة كتتـ مناقشتيا الحقا كقد ساعدت ىذه المياـ

في تقبؿ الطالبات الثر الفنيات المستخدمة ككذلؾ فقد ساعدت في تكفير تعزيز اضافي
مف اسر الطالبات عند اطالعيـ عمى مضمكف الكاجبات البيتية.

صدق البرنامـــج Program Validity

بعد تصميـ البرنامج اإلرشادم كفؽ اسمكب فاعمية الذات بصيغتو األكلية ،قامت

الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف في ميداف اإلرشاد النفسي
كالتكجيو التربكم كالبالغ عددىـ ( )7خبير ،مف اجؿ استعالميـ عف آرائيـ في:
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 .1مدل مالئمة البرنامج في تحقيؽ اليدؼ الرئيس لمبحث.

 .2مدل صالحية فنيات البرنامج في خفض القطع العاطفي عند تطبيقو في الكاقع.
 .3إبداء مالحظاتيـ السديدة كالتعديالت التي يركنيا مناسبة.
كقد حصؿ البرنامج عمى اتفاؽ ٍ
عاؿ عمى معظـ فقراتو كقد أخذت الباحثة بمعظـ
المقترحات كالمالحظات لمكصكؿ بالبرنامج إلى المستكل المطمكب إذ أصبح البرنامج جاى انز

لمتطبيؽ كبشكؿ نيائي ،حيث تـ تحديد ( )13جمسة إرشادية بكاقع جمستيف في األسبكع،
كما أف الزمف المستغرؽ في عقد الجمسات ( )45دقيقة لكؿ جمسة كالجدكؿ (  )12يكضح

ذلؾ.

جدول ( )12الجمسات ألسموب فاعمية الذات لممجموعة التجريبية حسب عناوينيا
وتاريخ انعقادىا

ت

عنوان الجمسة

تاريخ أنعقادىا

الفنيات المستعممة

الزمن

1

التييئة لمبرنامج

التعميمات

األثنيف 2017 /1/2

 45دقيقة

2

تنمية الدافعية

االقناع االجتماعي ،النمذجة ،التدريب البيتي

االربعاء2017/1/4

 45دقيقة

3

الثقة بالنفس

األحد 2017/1/8

 45دقيقة

4

التعاكف

اإلقناع االجتماعي ،لعب الدكر ،التدريب البيتي

الثالثاء 2017/1/10

 45دقيقة

5

االيثار

النمذجة ،اإلقناع األجتماعي ،التدريب البيتي

األثنيف 2017/1/16

 45دقيقة

6

تقدير الذات

االربعاء 2017/1/18

 45دقيقة

7

التفاعؿ االجتماعي

االثنيف2017/1/23

 45دقيقة

8

حب االخريف

االربعاء 2017/1/25

 45دقيقة

9

المساعدة

النمذجة ،االقناع االجتماعي ،التدريب البيتي

االحد

2017/1/29

 45دقيقة

10

التكاضع

النمذجة ،االقناع االجتماعي ،التدريب البيتي

الثالثاء 2017/2 / 31

 45دقيقة

11

خفض االتكالية

2017/2/2

 45دقيقة

12

المسؤكلية

اإلقناع االجتماعي ،النمذجة ،التغذية الراجعة،

التدريب

اإلقناع األجتماعي ،النمذجة ،لعب الدكر،

التدريب البيتي

اإلقناع األجتماعي ،النمذجة ،التدريب البيتي
اإلقناع االجتماعي ،النمذجة ،لعب الدكر،

التدريب البيتي

لعب الدكر ،اإلقناع األجتماعي ،التدريب البيتي
اإلقناع األجتماعي ،التدريب البيتي

 13إنياء البرنام ػ ػػج

الخميس

االحد 2017/2/5
االحد
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تطبيق البرنامــج:

تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم في جمعية نساء بغداد ضمف منظمات المجتمع المدني عمى

كفؽ أسمكب فاعمية الذات عمى المجمكعة التجريبية عمى كفؽ الخطكات اآلتية:

 . 1حدد يكـ األثنيف المكافؽ  2017 / 1 / 2مكعد ان لمبدء في تطبيؽ البرنامج
اإلرشادم كالذم تضمف( ) 13جمسة إرشادية بكاقع جمستيف في األسبكع.

 . 2حدد يكـ االحد  2017 / 2 / 19مكعد ان إلنياء البرنامج كقد كاف الزمف
المستغرؽ لكؿ جمسة (  ) 45دقيقة.

 . 3حدد مكعد تطبيؽ األختبار البعدم لػ (مقياس القطع العاطفي) يكـ
الثالثاء  2017 / 3 / 1لممجمكعتيف (الضابطة كالتج ريبية).

جمسـات البرنامـج

مدة الجمسة 45 :دقيقة

الجمسة الثانية :تنمية الدافعية

تنمية الدافعية

الموضوع
 .1معرفة معنى الدافعية

الحاجات المرتبطة  .2اف تعرؼ المتزكجات ماذا تتطمب الميمة المكمفات بيا.
بالمكضكع

 .3اف تعرؼ المتزكجاات اف التعاكف كالعمؿ المشترؾ ال يضعؼ الدافعية
 .4اف تتعرؼ المتزكجاات عمى اساليب العمؿ الجماعي بشكؿ صحيح

اليدؼ العاـ

اف تنمي ىذه الجمسة الدافعية لدل المتزكجات
 .1اف تعرؼ كؿ إمراة ما معنى الدافعية

األىداؼ الخاصة

 .2اف تتعرؼ المرأة ما ىي المياـ التي يجب اف تقكـ بيا عند تكميفيا بالميمة

 .3اف تقكـ المرأة بالتعاكف مع ا المتزكجات في العمؿ المشترؾ الذم تكمؼ بو
 .4اف تعرؼ المرأة االساليب التي تجعميا مندفعة لمعمؿ الجماعي
تشكر الباحثة المتزكجات عمى حضكرىف بالكقت المخصص لمجمسة كتقدـ الشكر كالثناء لؿ

الفنيات كاالنشطة
المستخدمة

المتزكجات اللتزاميف بالجمسة .تقكـ الباحثة بتكضيح القياـ بالعمؿ اك بشكؿ فعاؿ نشط يتخمؿ
ذلؾ النقاش كابداء االراء كالتعبير الحر مف المتزكجات ثـ تصؿ الباحثة الى تعريؼ الدافعية

مف خالؿ تكميؼ المجمكعة بميمة جماعية .تكضح الباحثة كيفية القياـ باالعماؿ المشتركة كاف
ال يقؿ جيد الفرد عندما يقكـ بعمؿ مشترؾ بؿ يجب تقسيـ العمؿ بشكؿ متساكم.
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تنمية الدافعية

الموضوع

تصؿ الباحثة مف خالؿ ذلؾ الى اساليب تجعؿ المرأة مندفعة لمقياـ بالعمؿ المشترؾ

تقكـ الباحثة بنمذجة ما ذكرتو سابقا مف خالؿ ذكر نمكذج يكضح الدافعية يتخمؿ ذلؾ التعزيز

كاالثابة كالتغذية الراجعة لمنساء المكاتي يناقشف كيدليف بارائيف في جكء مف الحرية كااللفة
التقكيـ البنائي
التدريب البيتي

تقكـ الباحثة بالكقكؼ عمى ايجابيات كسمبيات الجمسة
تطمب الباحثة مف كؿ مرأة اف تقكـ بعمؿ جماعي في البيت تشعر مف خاللو انيا تحب ذلؾ
العمؿ كتككف مندفعة اليو

ادارة الجمسة
تشكر الباحثة انساء الالتي انجزف التدريب البيتي بشكؿ صحيح كتثني عمييف .كتبدأ

الباحثة بفتح باب النقاش حكؿ الدافعية

الباحثة :عند انجاز االعماؿ المختمفة ما الذم يميز بيف الناس؟
لمى :يتميزكف بحسف االداء كسرعة االنتياء مف العمؿ

نكر :ىـ يفضمكف الراحة عمى العمؿ

الباحثة :ىذا صحيح كلكف أف يفضؿ االنساف اقطع العاطفي فيذا يعني انو يرل فيو قيمة
كفائدة بالنسبة لو ،تتفكؽ عمى الفكائد االخرل المترتبة عمى التكاصؿ كلكف االنساف الذم

يختار التكاصؿ كالنجاح في الحياة يحتاج الى أف ينمي الدافعية لديو كالدافعية ىي
االستعدادات اك العكامؿ الكامنة لدل الفرد التي تثير السمكؾ كترسـ لو اىدافو كغاياتو

لتحقيؽ تكيؼ افضؿ (الداىرم ،2010 ،ص  .)176اف العمؿ الجماعي يتطمب اف نحفز
بعضنا البعض عمى اف نحقؽ ىدؼ المجمكعة كاف نقنع انفسنا اننا قادركف عمى تحقيؽ

النجاح .تكضح الباحثة إف العمؿ المشترؾ:
 .1يكلد االلفة بيف االفراد.

 .2يسيؿ مكاجية المشكالت الصعبة.

 .3يمكف الفرد مف اكتساب خبرات مف االخريف.
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مدة الجمسة 45 :دقيقة

الجمسة الثامنة :حب االخرين
الموضوع
الحاجات المرتبطة
بالمكضكع
اليدؼ العاـ

حب االخرين
 .1اف تتعرؼ المتزكجات عمى معنى حب االخريف.

 .2اف تتعرؼ المتزكجات عمى اساليب حب االخريف.
 .3اف يتعرفف كيؼ يحببف االخريف.
اف تتمكف المتزكجات مف حب االخريف
 .1اف تككف المراة قادرة عمى معرفة معنى حب االخريف.

األىداؼ الخاصة

 .2اف تتمكف المراة مف معرفة اساليب حب االخريف.
 .3اف تفرح المراة لفرح االخريف كتحزف لحزنيف.
 .4اف تككف المراة محبة لالخريف.

تقدـ الباحثة الشكر لممتزكجات المكاتي انجزف اعماليف بشكؿ صحيح.
تقكـ الباحثة بتكجيو سؤاؿ ما معنى حب االخريف؟ مف خالؿ تكضيح السؤاؿ يتـ معرفة
معنى حب االخريف .يدكر النقاش بجك مف الحرية كالتعبير الحر كالتشجيع كالكقكؼ عمى
الفنيات كاالنشطة
المستخدمة

كيفية تقديـ المحبة لالخريف.

تقدـ الباحثة نماذج عدة مع المتزكجات عندما تنجح االمرأة اك تتقدـ في عمؿ ما اف نفرح

ليا .كاذا اصابيا مكركه لممرأة يجب اف ال نفرح لعقابيا كمف خالؿ مناقشة النمكذج تتعرؼ
المتزكجات عمى اساليب الفرح لالخريف ككيؼ نكضح اننا فرحيف لفرحيـ .كاف تميز
المتزكجات بيف الغيرة كالحقد كالحسد كالفرح لتسكد المحبة في المجمكعة التي نعمؿ بيا
التقكيـ البنائي

تقكـ الباحثة بالكقكؼ عمى ايجابيات كسمبيات الجمسة

التدريب البيتي

تكمؼ الباحثة كؿ إمراة بذكر مكقفيف كانت فيو فرحة لفرح االخريف كدليؿ عمى المحبة.

ادارة الجمسة
تقدـ الباحثة الشكر الجزيؿ لممتزكجات لككنيف اتممف الكاجب بشكؿ جيد .ثـ تكجو سؤاؿ
لممتزكجات ما معنى حب االخريف؟

ندل :ىك االىتماـ باالخريف كالعناية بيـ.

عبير :ىك رعاية اسرة كطاعة الزكج.

الباحثة :ممتاز كلكف ىؿ يقتصر عمى االسرة فقط؟

سناء :ال بؿ ىك يشمؿ الصديقات كاالقارب كالجارات.
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فياف :ىك الشعكر بالمكدة كالسعادة كااللفة مع الناس.

الباحثة :احسنتف .ىك ظاىرة نفسية اجتماعية كحب اهلل كرسكلو اك الكفاء لمكطف كاالىؿ.
تناقش الباحثة مع المتزكجات كؿ ما دار في الجمسة كتستمع الييف كتثني عمى االجابات

الجيدة كتشكر جميع النساء.

الجمسة الثانية عشر :المسؤولية مدة الجمسة 45 :دقيقة
المسؤولية

الموضوع

الحاجات المرتبطة  .1اف تعرؼ المرأة معنى المسؤكلية.
بالمكضكع

 .2اف تعرؼ المرأة المكاقؼ التي تككف فييا مسؤكلة.
 .3اف تعرؼ المرأة متطمبات المسؤكلية.

اليدؼ العاـ

اف يكف المتزكجات قادرات عمى تحمؿ المسؤكلية

األىداؼ الخاصة

 .1تعرؼ المرأة معنى المسؤكلية.

 .2تعرؼ المرأة كتعدد المكاقؼ التي تككف فييا مسؤكلة عف العمؿ.
 .3اف تعدد المرأة متطمبات المسؤكلية ككيفية القياـ بيا.
 .4اف تتحمؿ المرأة المسؤكلية المككمة الييا كتككف قادرة عمييا.

الفنيات كاالنشطة تقدـ الباحثة الشكر لممتزكجات المكاتي انجزف اعماليف بشكؿ صحيح.
المستخدمة

تقكـ الباحثة بتعريؼ المسؤكلية كتناقش ىذا المفيكـ مع النساء بجك مف التعبير

الحر كالتعزيز تكضح الباحثة متطمبات المسؤكلية ككيفية القياـ بالمسؤكلية مف خالؿ

تكضيح اف لكؿ عمؿ مسؤكؿ كاف االلتزاـ بالمسؤكلية يتطمب اف تشارؾ المرأة نفسيا
في تحديد مسؤكليتيا.
يتـ ذلؾ بجك مف النقاش كاالمثمة كالتعبير الحر كالتعزيز مع تكضيح االعماؿ التي

يمكف اف تككف المرأة مسؤكلة فييا.
التقكيـ البنائي

تقكـ الباحثة بالكقكؼ عمى ايجابيات كسمبيات الجمسة

التدريب البيتي

تكمؼ الباحثة كؿ إمراة بذكر مكقؼ كانت تتخكؼ فيو مف تحمؿ المسؤكلية
كاصبحت االف تتحمؿ المسؤكلية.

ادارة الجمسة
تبدأ الباحثة بمتابعة التدريب البيتي كتقديـ الشكر لممتزكجات النجازىف التدريب المطمكب

منيف.
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تقدـ الباحثة مكضكعان جديدان كىك عف المسؤكلية:

الباحثة :كمنا قد سمع بكممة المسؤكلية فمف االحاديث المشيكرة حديث الرسكؿ محمد
(صمى اهلل عميو كسمـ) "كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو" فيؿ سألنا انفسنا كيؼ نحدد

مسؤكليتنا كمتزكجات؟ كمف سيتابعنا في االلتزاـ بيا؟

عبير :مسؤكليتنا يحددىا الزكج كالمجتمع مف حكلنا كىـ مف سيتابعنا

الباحثة :كلكف اال يدعك تحديد االخريف لمسؤكليتنا الى أف نتراخى في االلتزاـ بيا بحجة
انني لـ اقرر االلتزاـ بكذا ككذا كلكف االمر قد فرض عمي كما إف تحديد مسؤكليتنا مف

االخريف يؤدم الى عدـ ادراكنا الكامؿ لحدكد المسؤكلية فما ىي برأيكف حدكد مسؤكليتكف

كمتزكجات ؟

سناء :نحف مطالبات بالتكافؽ في البيت كسعادة االسرة .

الباحثة :ىذا جكاب جيد كلكف ىناؾ معايير متعددة لمتكافؽ كبث السعادة بيف أفراد االسرة

فالبعض يعد الحصكؿ عمى درجات عالية في التكافؽ كالبعض يعد استيعاب افراد كفيـ
كجو نظرىـ .إف االلتزاـ بالمسؤكلية يشجع مف ىـ حكلنا عمى االلتزاـ بمسؤليتيـ الخاصة
بيـ فيساعد عمى انتشار الشعكر بالمسؤكلية بيف الناس مما يسيـ في تحقيؽ التقدـ

كاالزدىار لمجتمعنا كلبمدنا كال بد لكؿ شخص مف أف يتحمؿ مسؤكليتو كانساف كي نستطيع

إف نشجع االنجازات كاف نكجو االخفاقات كىناؾ اعماؿ عدة يككف الفرد مسؤكال عنيا في

الكقت نفسو فيك مسؤكؿ عف بيتو كترتيبو كما ىك مسؤكؿ عف اكالده كااللتزاـ بالمسؤكلية

يجمع االفراد عمى ىدؼ كاحد كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ ما يكمفكف بو.

التقكيـ البنائي :تقؼ الباحثة عمى سمبيات كايجابيات الجمسة.

التدريب البيتي :تطمب الباحثة مف كؿ إمراة أف تعد تقري ار عف االعماؿ التي كانت تتخكؼ
مف أف تتحمؿ المسؤكلية كاصبحت اآلف تتحمؿ المسؤكلية.
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الفصل الخامس

عرض النتائج

سكؼ تعرض النتائج التي تكصؿ الييا البحث الحالي عمى كفؽ فرضيات البحث
المبينة في الفصؿ االكؿ ككما يأتي:
-.1الفرضية اال ولى :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعة
.
الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس القطع العاطفي
كالختبار صحة ىذه الفرضية أُستخدـ اختبار كلكككسف لمعرفة داللة الفركؽ بيف
االختباريف القبمي كالبعدم إذ ظير اف القيمة المحسكبة كالتي تساكم ( )25غير دالة
احصائيا عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية كالتي تساكم ( )8عند مستكل داللة ( )0005كىذا
يعني قبكؿ الفرضية الصفرية ام ال تكجد فركؽ بيف المجمكعة الضابطة قبؿ كبعد تطبيؽ
البرنامج االرشادم النيـ لـ يتمقكا ام تدريب عمى البرنامج كالجدكؿ (  )13يكضح ذلؾ.
جدول ( )13رتب درجات افراد المجموعة الضابطة عمى مقياس القطع العاطفي قبل
تطبيق البرنامج وبعده وداللة الفرق بينيما

درجات المجموعة
ت

الضابطة

قبل

بعد

التجربة

التجربة

الفرق بين
درجات القبمي
والبعدي

رتب
الفرق

1

100

98

2+

4+

2

98

100

2-

4-

3

97

97

+صفر

1+

4

99

110

11-

8-

5

110

109

1+

2+

6

101

112

11-

8-

7

112

97

15+

10+

8

105

111

6-

6-

9

110

99

11+

8+

10

97

99

2-

4-

المتكسط

10209

10302

قيمة و

الرتب ذات
االشارة االقل
تك ار ار

المحسوبة

الجدولية

مستوى

داللة

الداللة

الفرق

4+
1+
2+
25
10+
8+
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-.2الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعة
التجريبية في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس القطع العاطفي بعد تطبيق

البرنامج االرشادي

كالختبار صحة ىذه الفرضية أُستخدـ اختبار كلكككسف لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختباريف
القبمي كالبعدم إذ ظير اف القيمة المحسكبة كالتي تساكم (صفر) ىي دالة احصائيا عند

مقارنتيا بالقيمة الجدكلية كالتي تساكم ( )8عند مستكل داللة ( )0005كىذا يعني رفض

الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ام تكجد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية قبؿ

تطبيؽ البرنامج االرشادم كبعده كالجدكؿ ( ) 14يكضح ذلؾ.

جدول ( )14رتب درجات افراد المجموعة التجريبية عمى مقياس القطع العاطفي قبل
تطبيق البرنامج وبعده وداللة الفرق بينيما

درجات المجموعة
ت

التجريبية

قبل

التجربة

بعد التجربة

الفرق بين
درجات
القبمي

والبعدي

رتب
الفرق

1

111

85

26+

7+

2

99

70

29+

9+

3

105

73

32+

10+

4

102

74

28+

8+

5

104

80

24+

6+

6

100

92

8+

105+

7

98

90

8+

105+

8

102

81

21+

5+

9

101

81

20+

305+

10

99

79

20+

305+

المتكسط

10201

8005

888

قيمة و

الرتب ذات
االشارة

االقل تك ار ار

صفر

المحسوبة

صفر

الجدولية

8

مستوى

داللة

الداللة

الفرق
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-.3الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين رتب درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس القطع العاطفي بعد تطبيق

البرنامج االرشادي.

كالختبار صحة ىذه الفرضية أُستخدـ اختبار ماف كتني لمعرفة داللة الفركؽ بيف

المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية إذ ظير اف القيمة المحسكبة كالتي تساكم
(صفر) ىي دالة احصائيا عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية كالتي تساكم ( )23عند مستكل
داللة ( )0005كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ام تكجد فركؽ
بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج االرشادم كلصالح

المجمكعة التجريبية كالجدكؿ (  )15يكضح ذلؾ

جدول ( )15درجات افراد المجموعتين (التجريبية والضابطة) عمى مقياس القطع
العاطفي بعد تطبيق البرنامج

درجات المجموعة

درجات المجموعة

التجريبية بعد التطبيق

الضابطة بعد التطبيق

البعدي

الرتبة

البعدي

الرتبة

1

85

8

98

13

2

70

1

100

16

3

73

2

97

1105

4

74

3

110

18

5

80

5

109

17

6

92

10

112

20

7

90

9

97

1105

8

81

605

111

19

9

81

605

99

1405

10

79

4

99

1405

المتكسط

8005

55

10305

155

ت
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المحسوبة

صفر

مستوى
الجدولية

23

الداللة

0005

داللة

الفرق
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تفسير النتائج ومناقشتيا

مف خالؿ استعراض النتائج التي تكصمت الييا الباحثة فقد تبيف اف ىناؾ فركقان دالة

احصائيان بيف رتب درجات المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية ،كبيف رتب درجات
المجمكعة التجريبية نفسيا قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج إذ اف المجمكعة التجريبية قد ُدربت
عمى اسمكب فاعمية الذات بينما لـ تُدرب المجمكعة الضابطة عميو لذا فقد ظيرت الفركؽ
لدل المجمكعة التجريبية دكف الضابطة كىذا يدؿ عمى اثر التدريب عمى اسمكب فاعمية

الذات في خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات .

كما الحظت كجكد تحسف في شعكر المتزكجات بااليجابية كحب التعاكف كااليثار

كمساعدة زميالتيف .كىذا يتفؽ مع ما جاءت بو نظرية التعمـ االجتماعي كالتي تؤكد عمى
اف الفرد مف الممكف اف يتعمـ مف خالؿ مالحظة سمكؾ االخريف كمالحظة نتائج السمكؾ

(ثكاب اك عقاب) كتكقع الفرد لمنتائج التي سكؼ يحصؿ عمييا نتيجة القياـ بذلؾ السمكؾ،

كمف خالؿ فاعمية الذات لديو كالتي يستطيع مف خالليا بناء الثقة في داخمو عمى انو قادر

عمى اداء السمكؾ كبأف سمككو سكؼ يؤدم الى تحقيؽ نتائج مرغكبة بالنسبة لو.

كقد اكضح باندك ار كيفية قياـ االفراد بالسمككيات غير المقبكلة كمنيا التكاسؿ

االجتماعي عف طريؽ تحرر الفرد مف السيطرة الذاتية لديو كالمعتمدة عمى االخالقيات التي

يكتسبيا مف البيئة التي يعيش فييا كعف طريؽ تعممو مف النماذج مف حكلو كالتي تؤثر في

المعايير المستقبمية التي يعتمدىا كمقياس لمسمكؾ حيث يمثؿ النمكذج السيء معيا ار غير
صحيح لمحكـ عمى مدل صكابية فعؿ ما اذا ما اختار الفرد تقميد ذلؾ النمكذج كمف خالؿ

انكار الفرد لمسؤكليتو عف الفعؿ السيء اك مف خالؿ التيكيف مف االثار التي يعكسيا عمى
االفراد الذيف يتأثركف بفعمو السيء اك مف خالؿ انكار اف يككف ليـ الحؽ اصال في التأثر

بافعالو فاف الفرد يتفمت مف ضبطو الذاتي .

كتتفؽ نتائج البحث الحالي مع ما تكصمت اليو نتائج دراسة كؿ مف (سييؿ)2007 ،

ك(الحسيني )2010 ،حيث اشارتا الى فاعمية التدريب عمى اسمكب فاعمية الذات كنجاح
استخداـ ىذا االسمكب في العممية االرشادية.
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االستنتاجات

 .1اثر اسمكب فاعمية الذات في خفض القطع العاطفي لدل المتزكجات .

 .2حاجة المتزكجات الى مثؿ ىذه البرامج االرشادية النماء الدافعية نحك الدراسة
لدييف.

 .3تؤثر البيئة المحيطة بالمتزكجة في تعمميا لمسمككيات االيجابية.

 .4تفاعؿ المتزكجات مع االنشطة المقدمة خالؿ الجمسة كالتي ساعدتيف عمى تعمـ
الميارات بشكؿ افضؿ.

التوصيات

 .1جعؿ مكضكع التدريب عمى اسمكب فاعمية الذات ضمف منياج اعداد كتدريب
المرشدات النفسيات

 .2عمى المرشدات النفسيات

تضميف الجمسات االرشادية بعض االنشطة (مثؿ

النمذجة كلعب الدكر كاالقناع المفظي) بدالن مف اعتمادىـ عمى جمسات االرشاد

الجماعي فقط (المحاضرات) النيا اكثر فاعمية في العممية االرشادية.

 .3تقديـ النمكذج كالقدكة الحسنة كالتركيز عمى السمككيات االيجابية لدل المتزكجات.

 .4عمى االسرة االىتماـ بانماء فاعمية الذات لدل المتزكجات كتكجيييف نحك استثمار
قدراتيف كزرع الثقة في نفكسيف عمى انيف قادرات عمى االنجاز.

المقترحات:

 .1اجراء دراسة لمتعرؼ عمى اثر التدريب عمى اسمكب فاعمية الذات في خفض القطع
العاطفي لدل (االرامؿ ،ككبار السف ).

 .2اجراء دراسة لمتعرؼ عمى اثر التدريب عمى اسمكب فاعمية الذات في تنمية
(االيثار كالتعاكف كحب المساعدة كتقدير الذات كالشعكر بالمسؤكلية).

 .3اجراء دراسة لمتعرؼ عمى اثر استخداـ اساليب ارشادية اخرل في خفض القطع
العاطفي مثؿ (حؿ المشكالت كالسايككدراما).
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المصادر العربية واألجنبية :

 أبك اسعد  ،احمد  ،د .احمد عربيات  ، 2009 ،نظريات اإلرشاد النفسي ،ط،1
دار المسيرة  ،عماف األردف .

 ىادم،انكارمجبد ،2015،الغنؼ السرم كالنككص المجتمعي كعالقتيما بالقطع
العاطفي  ،،أطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية التربية  ،الجامعة المستنصرية

 بركات ،اسية عمي راجح 2009،نظرية باندك ار في التعمـ االجتماعي ،مكقع جامعة
البتراء .

 سعيد  ،آسك صالح  ، 2005 ،أثر توكيد الذات في تنمية فاعمية الذات لمطمبة

ذوي القمق االجتماعي في المرحمة الجامعية ،أطركحة دكتكراه مقدمة الى كمية

التربية  ،الجامعة المستنصرية .

 سميماف  ،حسيف حسف  ،كآخركف  ، 2005 ،الممارسة العامة في الخدمة

االجتماعية مع الفرد كاألسرة  ،ط  ، 1مؤسسة مجد الجامعية لمدراسات  ،بيركت،

لبناف .

 السيكطي  ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر  ،جالؿ الديف بف احمد المحمي،
 ، 1988تفسير الجاللين  ،ط  ، 5بغداد  ،العراؽ .

 ألناشي  ،كجداف عبد األمير  ، 2005،الذكاء االنفعالي وعالقتو بفاعمية الذات

لدى المدرسين  ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة  ،كمية اآلداب  ،الجامعة
المستنصرية  ،بغداد  ،العراؽ

 طو  ،ىادم  ،الشيخ  ، 2006 ،األربعون حديثا في بر الوالدين  ،دار البدرة ،
العراؽ

 العاني  ،عبد المطيؼ عبد الحميد كالدكتكر معف خميؿ عمر  ، 2011 ،المشكالت

االجتماعية  ،صادر عف ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي  ،جامعة بغداد ،

ط ،2مطبعة األثير
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 العزة  ،سعيد حسني  ، 1999 ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي  ،مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع  ،ط ، 1عماف  ،األردف .

 عالء الديف  ،جياد محمكد  ، 2010 ،نظريات وفنيات اإلرشاد األسري ،عماف ،
األردف .
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