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 شكر و تقدير

 

 

يل  سالم، وأأن وفقين إإ هنا لأعظم نعمة بعد نعمة إالإ ال ابهلل، فالشكر و إمحلد هلل أأوال أأن جعلين من طالب إلعمل و إإ و ما توفيقي إإ

جناز هذإ إلعمل إذلي أأمتين منه عز و جل أأن ينفع به  .إإ

، إليت وضعت ثقهتا يب و رشفتين ابالإرشإف عيل هذإ إلبحث، و مل تبخل مث إلشكر و إلعرفان للأس تاذة إدلكتورة اندية بعينب

ال أأنين كنت و أأان أأخط أأحرف و لكامت  عيّل ابلنصح و إلتوجيه، و إملعامةل إلطيبة، فبالرمغ من إلظروف إليت أأبعدهتا عنا لبعض إلوقت إإ

فاكنت يل حبق أأفضل عون و خري مثال ة و إالإرإدة، هذإ إلبحث أأس تحرض مالحظاهتا إلقمية فاكنت تنري يل إلطريق و متدين ابلقو 

 .، جفزإها هللا عين خري إجلزإءحيتذي به

و إلشكر موصول للك إلأساتذة إذلين تعلمت مهنم إلعمل و إلعمل و إهلمة إلعالية و ماكرم إلأخالق، و لزماليئ إذلين اكنت 

 . إلبحث مناقشايت معهم سببا يف تنوير ذهين و تذليل إلكثري من عقبات هذإ

 .و ال أأنيس أأن أأشكر طاليب و طالبايت إذلين كنت أأتعمل مهنم و أأان أأعلمهم، و أأفضل وس يةل للتعمل يه إلتعلمي

جناز هذإ إلبحث بقليل أأو كثري من قريب أأو بعيد  .و إلشكر للك من أأسهم يف إإ

 .مفن مل يشكر إلناس مل يشكر هللا

 

 

 

 

 
 



 

هدإء  إ 

 

يل روح أ يم إليت ال ميكن أ ن أ وفهيا حقها همام قلت أ و معلت، فأ رجو من هللا أ ن جيازهيا عام عانته من أ جيل  أ هدي هذإ إلعمل إ 

 .خري إجلزإء

يل أ يب إذلي بذل من أ جيل إلكثري، و إذلي تعلمت منه إلرجوةل و إملروءة و إحلرص عيل تقوي هللا وعيل طلب إلعمل  .إ 

يل إ خويت و أ خوإيت إذلين اكنوإ دإمئا يشدون عيل يدي و يشجعونين عيل طلب إلعمل وإلنجاح  . إ 

 .إ يل زوجيت إليت وقفت معي و ساندتين و أ زرتين حيت يف أ صعب إلظروف

بنيت مالك بين صالح إدلين و إ  يل مثرة فؤإدي إ   .إ 

يل اكفة طالب   .إلعملوطالبات و إ 
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بعض المشكالت النفسية لدى يهدف البحث الراهن إلي تقديم برنامج إرشاد مصغر للتعامل مع 
يبية علي بعض الفنيات المعرفية طالبات الجامعة، يعمل علي تدريب أفراد المجموعات التجر طالب و 

فعالية برنامج اإلرشاد المصغر، مدى من ثم اختبار والسلوكية بهدف حل وتجاوز المشكالت النفسية، و 
إناث ممن ( 06)ذكور و( 06)فردا بواقع ( 06)من  تألفت عينة البحثحيث تم اتباع المنهج التجريبي، 

 المتمثلة في االكتئاب، القلقالمشكالت النفسية موضوع البحث و  كشفت المقاييس النفسية أنهم يعانون من
ابطة، متجانسة في ثالثة ضت مجموعات ثالثة تجريبية و لي س، تدني الدافع لالنجاز، تم تقسيمهم إالعام

 :شملت األدوات المستخدمة مايليالعمر الزمني وفي المستوي االجتماعي واالقتصادي، و 

 .االقتصادي، إعداد محمود السيد أبو النيلاستمارة المستوي االجتماعي و -

 .مقياس بيك لالكتئاب-

 .مقياس حالة القلق لكاتل-

  .ترجمة الباحث الدافع لالنجاز لفورمراستمارة -

 .المقابلة الجماعية- 

 . برنامج إرشاد مصغر، إعداد الباحث-

 ".ت"اختبار المستخدمة في المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  تمثلت األدوات االحصائيةو 

مع المشكالت النفسية لدى طالب  أسفرت النتائج عن فعالية برنامج اإلرشاد المصغر في التعامل
 بين متوسطات درجات المجموعات 6.60طالبات الجامعة، حيث وجدت فروق دالة عند مستوي و 

الضابطة في طات درجات المجموعات التجريبية و بين متوسالتجريبية في القياسين القبلي والبعدي، و 
ات الضابطة في القياسين القبلي علم توجد فروق دالة بين متوسطات درجات المجمو القياس البعدي، و 

التجريبية في القياسين البعدي  البعدي، كما لم توجد فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعاتو 
  . التتبعيو 
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Résumé 

Cette recherche a pour objectif l’élaboration d’un court programme de 

counseling, afin de traiter quelques perturbations psychologiques chez les 

étudiants et les étudiantes universitaires, le programme consiste à faire entrainer  

les individus des groupes expérimentaux sur des techniques cognitives et 

comportementales, dans le but de résoudre et de dépasser les perturbations 

psychologiques, et par conséquent tester l’efficacité du programme, on adoptant 

la méthode expérimentale, l’échantillon s’est composé de (60) individus à raison 

de (30) garçons et de (30) filles, dont les tests psychologiques ont révélés qu’ils 

présentent des perturbations psychologiques ; dépression, anxiété, diminution de 

la motivation à l’achèvement. L’échantillon a été réparti en six groupes, dont 

trois expérimentaux et trois témoins, équilibrés en matière d’âge et de niveau 

socio-économique, les outils utilisés dans cette recherche sont : 

-Questionnaire du niveau socio-économique, élaboré par Mahmoud essaid  

ABOU ENNIL. 

-Test de dépression de BECK. 

-Test d’anxiété de CATTEL. 

-Questionnaire de motivation à l’achèvement de FORMER. Traduit par le 

chercheur. 

-Entretien collectif. 

-Court programme de counseling, élaboré par le chercheur. 

Quant aux  moyens statistiques employés sont : la moyen arithmétique, 

l’écart type, et le T test. 

Les résultats ont révélé l’efficacité du court programme de counseling 

pour le traitement des perturbations psychologiques chez les étudiants et les 

étudiantes universitaires, par la présence de différences significatives au niveau 

0.01 entre les moyens de notes brutes des groupes expérimentaux dans les pré et 

les post-mesures, et l’absence de différences significatives entre les moyens de 

notes brutes des groupes expérimentaux et des groupes témoins dans les post-

mesures, ainsi que les moyens de notes brutes des groupes expérimentaux dans 

les post-mesures et les mesures de suivi.      
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Abstract 

The objective of this research, is to reveal the possible impact of the short 

counseling programme, in order to treat  some psychological perturbations at 

university students, the programme consist to train the individuals of 

experimental  groups above mental and behavior technicals, in aim to  resolve 

and to exceed the psychological perturbations, and accordingly to inspect the 

efficacy programme. the researcher has been adopt the experimental method, a 

sample was composed by (60) individuals, to divide in (30) boys and (30) girls, 

wich the psychological tests revealed that they presented a psychological 

perturbations; depression, anxiety, reducer achievement motivation, a sample 

was divided in six group, three experimental groups; and three witness groups 

balanced in age and socio-economic level. the tools used in this research are: 

-The socio-economic level questionnaire of Mahmoud essaid  ABOU 

ENNIL. 

-The depression test of BECK. 

-The anxiety test of CATTEL. 

-The achievement motivation questionnaire of FORMER, translate by the 

researcher. 

- Group interviewing. 

-Short counseling programme, elaborate by the researcher. 

Owing to analyse of the collects datum, the researcher was leaned on a 

statistical processing, in particularly the mean and standard deviation, as well as 

the “t” test 

The results demonstrated the efficacy of the short counseling programme, 

in order to treat some psychological perturbations at university students, like 

this; 

Presence of a significant differences in 0.01 between the medium degree 

of  brute notes among experimental groups in meadow and post-measures, and 

Absence of a significant differences between the medium degree of brute notes 

betwin experimental groups and witness groups in post-measures, al’so the 

medium degree of brute notes among experimental groups between post and 

continuous-measures. 
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، فهم تأثيرا، وأشدها من أدق المراحل في حياة اإلنسان، وأطولها مدة إن مرحلة الشباب
الذين تميل طباعهم الكبار علي خالف ، التشكيلقابلة للتوجيه و خصبة  يحملون نفوسا

ومن أجل هذا كانوا أسرع فئات المجتمع إلى قبول . الثبات النسبيالجمود و اتجاهاتهم إلي و 
حدة في و  جساممن نشاط في األ يتسمون به ، إضافة إلى مااإلرشادوالتوجيه و ، حالنص
 . التضحية تقديم، ورغبة في العقول

ذلك أن  ،عنايتهم بأمر الشبابم علماء النفس والتربية بأمر يتعلق بمستقبل األم يهتملم 
الشباب المعاصر  إن، شعوبهمحياة ون غير ي، ةالنهض من يحققونالشباب في كل عصر هم 

مجاالت مختلفة النشاطات ، كما يتعرض لتولى تثقيفه وتأديبهي، متعدد المراحليخضع لتعليم 
غير ذلك مما يمكن أن يؤثر ، و متنوعةعديدة و ، ووسائل إعالمية قولبة سلوكهتوجيهه و  وليتت

 .تهماتشكيل شخصيفي 

يارية التى تنبع من وترجع أهمية مرحلة الشباب إلى كونها بداية طريق الحياة االخت
ياتهم وتؤثر في التي توجه سلوك تجاهاتاالالميول و حيث تتشكل المعتقدات و ، اإلنسان نفسه
، ةالصحيح القرارتاتخاذ الخيارات و على  متعينه خاصةرعاية  هو ما يستدعيو ، مجتمعاتهم
التمتع بالصحة مكنوا من تحقيق التوافق النفسي و تحتى يمن الالسواء السواء  موتبين له
يجابياتهابالرغم من أن كل مو . النفسية فإن مرحلة الشباب ، راحل حياة اإلنسان لها أهميتها وا 

 .ن يرجع إليهاأ، ويتمنى الكبير يتطلع إليها الصغيرفال غرابة أن  تبقي أهمها علي اإلطالق

 ي، األمر الذمن السكان في المجتمعات النامية ة ما يمثل الشباب النسبة الغالبةوعاد
، خيرات هذه المجتمعاتمن أجل تنمية ، واالستثمار فيه يقتضى مزيدًا من االهتمام به

، ولهذا السبب نفسه نجد أنه سرعان ما ينهار وجهه المختلفةبألمطالب التطور  ستجابة االو 
ومتطلبات العمل و   العلم والخبرة حرموا منشبابه، و  أهملإذا ما مجتمع وتضيع قيمه  يأ

يكونوا عرضة م و وتتحطم معنوياتهخيبة األمل العيش الكريم، حيث يصيبهم اإلحباط و 
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، بينما تتقدم المجتمعات األخرى وتسبق غيرها معتمدة على الجريمةللجنوح و  ضطرابات أولال
 . يمكنألقصى ما ستثمارها الشباب وافارق الزمن في إطالق طاقات 

عد جزائرإن عملية بناء  ده االغد يجب أن يواكبها عملية بناء المواطن الجزائري وا 
تهم ، تستمد قوتها من إرادجزائر الشباب يفجزائر الغد ه ،رلمواجهة تحديات العص

صرارهم هم ، وتنطلق إلى المستقبل بطموحوعزيمتهم حلة ، إن االهتمام بالشباب بوصفه مر وا 
تراتيجيات التي تقوم عليها األمم، اإلسمهمة من مراحل العمر المنتجة، يعتبر من الدعائم و 

متطلبات العيش مل و العاصة من خالل توفير فرص التعليم والتكوين والوظيفة و ذلك خو 
 .الكريم

وجد  يمجتمع له مميزات خاصة يعكسها الواقع الذقيقة األمر أن المجتمع الجزائري وح
  (ستعماراال)، من حيث الدمار الذي خلفه 2691ستقالله سنة ادما حصل علي نفسه فيه عن

الموارد البشرية   النقص الكبير فيب الشبه المطلق لمؤسسات الدولة و الغيافي البني التحتية و 
قتصادية اواليد العاملة المؤهلة وما تبع ذلك من مشكالت وتغيرات وتحوالت سياسية و 

، يضاف إلي ذلك إسهام  زائر تعاني من تبعاتها إلي اليومزالت الجما ، جتماعية مفصليةاو 
بآخر بالسلب أو  الشرق والغرب التي أثرت بشكل أو نقل ثقافات يوسائل االتصال الحديثة ف

وأحدثت تغييرات في التصورات وفي السلوك ال يمكن ، يجاب علي سلوك  الفرد والمجتمعباإل
نكارها قتناع اعدم  منهاب بشكل خاص عوائق عديدة ومختلفة شبات العترضالقد . إغفالها أوا 

خريجي ، عدم توافر فرص عمل مناسبة للتعليم العالي بوصفه مصدرا للدخلالشباب با
، التفكك األسري، رتفاع تكاليف الزواجا، الجامعات ولغيرهم، غالء المعيشة، أزمة السكن

سنوات التسعينيات ثم جاءت . لخا...رتفاع معدالت الجريمة ا، جتماعيةنتشار اآلفات االا
شخصية  يضيف بعدا آخر مؤثرا فتاجتماعية واقتصادية لو  وما واكبها من آثار نفسية

من أهم محددات االنفعالي الذي يعتبر  وتوازنه النفسي أووعلى استقراره  يالجزائر  نساناإل
عملية رعاية الشباب لذلك تعتبر . المستقبلو الحاضر  يلنجاح فبالتالي االشخصية السوية و 

تجاوزها  التعرف على مشكالتهم، والعمل على تذليلها، و محاولة التكفل بهم و ستماع إليهم و االو 
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كتساب التوافق النفسي السليم، والتمتع  ايمكن أن تضمن للشباب  يالت من أهم األمور
 .أهدافه وغبلستقرار و االيمكن أن تؤدي في النهاية بالمجتمع إلي  ي،  التبالصحة النفسية

ما يتسمون به من خصوصيات أهمها ومن أهم فئات الشباب؛ الطالب الجامعيون و 
ها ما يتبع ذلك من مسؤوليات تفرضالتخرج من الجامعة نخبة المجتمع، و  أنهم سيشكلون بعد

التكنولوجي من جهة متطلبات تنمية الوطن من جهة وتحديات العولمة والتقدم العلمي و 
ربما مأساوية عندما تسد في وجوههم آفاق الحصول علي وضعهم تعقيدا و أخري، وقد يزداد 

علي مؤسسة رسمية بوصفها الجامعة  ملتع .منصب عمل يليق بالشهادات التي يحملونها
فعندما ينتقل الطالب إلى . وانفعالًيا واجتماعًيا الظروف المناسبة لنمو الطالب معرفياتوفير 

في المدرسة، ئة االجتماعية سواء في األسرة أو التنش في اد قطع شوطا كبير الجامعة يكون ق
المعلومات والمعايير االجتماعية والقيم واالتجاهات، والجامعة توسع  فيكون قد زود بكثير من

الصحة النفسية للطالب إن  المتغيرات في شكل منظم بما يخدم الصحة النفسية دائرة هذه
لذلك ال يجب أن تقتصر ، و هميةاأل ة في غايةالجامعي واألشخاص الذين يعملون في الجامع

ينبغي المعارف والمعلومات،  عملية البحث والتحصيل العلمي واكتساب وظيفة الجامعة علي
بصحته النفسية من خالل  ا، أي االهتمامالطالب شخصيا واجتماعيا وبيئي االهتمام بتوافق

عة والعمل والمجتمع بمفهومه الجام تعزيز عادات سلوكية سليمة وقيم واتجاهات موجبة نحو
 .العام

بجملة متغيرات سريعة متالحقة أدت إلى العديد من المشكالت  تميز العصر الحالي
بحيث لم تعد الحياة سوى ، مع اآلخرين هتواجه الفرد في تواصل والصراعات النفسية التي
لمواجهه هذه فيها أن يكون الفرد على قدر عاليا من الكفاءة  مباراة اجتماعية يتحتم

 ،الضغوط احد المظاهر الرئيسية التي تتصف بها حياتنا المعاصرة وعليه تعد، الصراعات
 يانعكاس للتغيرات الحادة والسريعة التي طرأت على كافة مناح وهذه الضغوط ما هي إال

  .الحياة
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ضطرابات النفسية والصراعات الكثير من اال طالب الجامعة عرضة لمواجهة يعتبر
وتظهر في  ،التي يواجهونها في حياتهم الجامعية للمواقف واألحداث الجديدة والمتعددةنتيجة 

 .والمهني يكاديمواكتساب الدور األ ،المسئولية وتحمل ،إحساسهم باالستقاللية

من  % 03و 03صابيين يتراوح مابين يعتقد كثير من األطباء النفسيين أن عدد الع  
جتماعية ، اال ذين يعانون من األمراض النفسية والعقلية أوالحقيقة أن العدد سكان أي دولة و 

شخص تقريبا لحظات محددة طويلة قد يكونون أكثر من هذا إذا ما لوحظ بأن في حياة كل 
يعاني من حاالت يوشك  ضطراب، وأن األمور قد أفلتت من يديه، أوقصيرة يشعر فيها باالأو 

 .حياة لم يعد يجدي معهأن أسلوبه في النهيار العصبي، و فيها علي اال

من الرجال  % 4حدي الجامعات اإلنجليزية أن ايقرر مركز الخدمات الصحية في 
، أثناء حياتهم الدراسية( ة قصيرةهانية لفتر ذ   أو)نساء يعانون من أعراض نفسية من ال %3و
ذا و  راسة في دو ، نسبة العصاب ستزيد عن هذا دون شك، فإن اتخذت هذه النسبة محكاا 

ضطراب المزمن منهم كانوا يعانون من اال %4، وجد أن علي خمسة آالف أمريكي مسحية
نهيار العصبي تملكتهم مخاوف من اال  %26التعاسة وكتئاب النفسي و يشعرون باال %22و

خل المختصين النفسيين حتاجت إلي تداصادفتهم مشكالت  %10أخري وبين لحظة و 
كبار ضطرابات النفسية من الرجال و باالالنساء أكثر عرضة لإلصابة جتماعيين، و االو 

ضطرابات يرتفعون يرتفعون أيضا بمقارنتهم بالصغار في مقارنتهم في جوانب معينة من اال
مجموعات من علي ثالث " إبراهيم عبد الستار"وفي دراسة مقارنة أجراها . النفسية كاالكتئاب

قلق تزداد بين الطالب لاالطالب في أمريكا وبريطانيا ومصر تبين أن نسبة العصابية و 
 (.09-03، ص2664عبد الستار إبراهيم ج، ) ثم اإلنجليز، نمركيو يتلوهم األالمصريين و 

أن لكل مجتمع سواء ضطرابات النفسية، و هو ما يعني أنه ال يوجد مجتمع في منأى عن االو 
ن ناميا نصيب منها و  ن متقدما أوكا   .المعدالتاختلفت النسب و ا 

على بعض من المشكالت  البحث أن يلقي الضوءا هذيحاول الباحث إذن من خالل 
الجامعة  الجزائرية   يمن الجنسين الذين يدرسون ف لطالباالنفعالية لعينة من ا النفسية أو

خضاعهم لبرنامج إرشو  ي عل و محاولة إكسابهم القدرة، اد مصغر للتعامل مع تلك المشكالتا 
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عدم  يالتعليمي المتمثل فو  يالتربو  تبديد الجهدهي المشكالت التي قد تتسبب فى تجاوزها،  و 
النفسي  صعوبات التوافق، إضافة إلي سوبتكرار الر  تفادة الطالب من نظام التعليم أواس
 .المهنيجتماعي والدراسي و االو 

، إال اختالف نظريات ومدارس علم النفستنوعت بلقد تعددت طرق اإلرشاد النفسي و 
، رشادية علي قدر كبير من الفعاليةأن اإلرشاد المعرفي السلوكي فرض نفسه بوصفه طريقة إ

غيره و ، 1331سنة  (INSERM)بفرنسا  معهد الوطني للصحة والبحوث الطبيةلففي تقرير ل
يبين تحقق العديد من الدراسات من  -سيأتي التفصيل فيها في متن البحث-من التقارير 

 .التقنيات اإلرشادية المستخدمة في هذا النوع من اإلرشادصدق فعالية معظم 

(Daniela ERALDI-GACKIERE, 2006, p23) 

ستخدام التدريب علي المهارات المعرفية السلوكية بسبب فعاليتها باالباحث  لذلك قام 
تدني الدافع و القلق كتئاب و االفي التعامل  مع العديد من المشكالت النفسية من قبيل 

غيرها علي أن األشخاص في إرشاد هذه المشكالت النفسية و قد قامت المحاوالت و لإلنجاز، 
كهم أفكار غير واقعية يتحدد من خاللها سلو ين  يعانون منها يظهرون تصورات و الذ

تحت طرابات النفسية تظهر عند البعض وال تظهر عند البعض اآلخر و ض، إن االالمضطرب
هو ما يعتبر مؤشرا علي أن هناك عوامل أخري نفسية تحكم عية  نفسها، و جتماالظروف اال

محاولة الكشف عن و ما يدعو للنظر في الفرد نفسه و هضطرابات في السلوك، و اال
سوي، وبالتالي بناء الخطط والبرامج لغير اات التي تحكم السلوك السوي منه و المحدد

هذا البحث الذي ينقسم إلي قسمين؛ قسم  هذا هو منطلق الباحث فياإلرشادية في ضوئها، و 
برنامج و ، الفصل الثاني اإلرشاد النفسي البحث تقديم موضوعيشمل الفصل األول نظري و 

المتمثلة في  ، الفصل الثالث المشكالت النفسيةالمقاربة المعرفية السلوكيةو  اإلرشاد المصغر
، ثم مع شرح النماذج المعرفية لها تدني الدافع لالنجازوالقلق العام و  هذا البحث في االكتئاب

، الفصل الخامس عرض الرابع اإلجراءات المنهجية للبحثيشمل الفصل و  تطبيقيالقسم ال
 .مناقشة نتائج البحثو 
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 الفصل التمهيدي: الفصل األول     

 :مشكلة البحث-1     

ي األسرة ه، و كمواطنبن وكطالب و اك المجتمعو الجامعة يعيش الشباب بين األسرة و 
، فاألسرة شيخوختهرشده و ا بشبابه وأثناء رد منذ طفولته مرور جتماعية األولي للفالمدرسة اال

هي النموذج األمثل للجماعة ، و لتنشئة االجتماعيةإذن هي المسئولة األولي عن عملية ا
رية من العوامل األس، و يعتبر سلوكياتهم قدوة لهضائها و األولية التي يتفاعل الفرد مع أع

ربية والتنشئة اليب الت، أساإلخوةالصحة النفسية للوالدين و ؛ المحددة للصحة النفسية للفرد
، وترتيب الفرد بين إخوته العالقات داخل األسرة، و قتصاديجتماعي االالمستوي اال، و الوالدية

 .إلخ...أخواتهو 

هو يتفاعل مع أساتذته د نموه و الجامعة مؤسسة تربوية رسمية يستكمل فيها الفر و 
العوامل المحددة من ، وتنمو شخصيته و بالمنهج الدراسيالوسط الجامعي و يتأثر بزمالئه و و 

، المنهج الدراسي، و زمالئهماعية بينه بين أساتذته و جت؛ العالقات االبللصحة النفسية للطال
 .ضاف إلي سوابقه األسرية، كل ذلك يالدور التربوي لألستاذو 

ثير علي أالمجتمع الذي يعيش فيه الفرد بمختلف مؤسساته له أيضا نصيب في التو 
جتماعية ابيئة  تحقيق الصحة النفسية يبدأ بتوفير، و اعاتالجملصحة النفسية لألفراد و ا

ترسيخ نظام القيم المستمد من التراث جتماعية ونشر و ، بالعدالة االمتوازنةمستقرة و 
 (.641 ص ،3002 ب، زهران السالم عبد حامد)  .الحضاري

في بعض األحيان قد ، و من دون أية مشكالتن تمر بسالم و يمكن لمرحلة الشباب أ
نتيجة عدم ، و اإلقبال علي الحياةالحماس و جهة براقة من البهجة و سلوك الشباب بوا يظهر

نفعالية والسلوكية التي تتصل ضطرابات االالتمكن من بلوغ النضج العاطفي قد تظهر اال
ضطراب عملية اا يؤدي إلي هو م، و تجاوزهامواجهة مشكالت الحياة و  مهاراتبقدرات و 
قع مسئولية لذلك ت، و تمر مرحلة الشباب من دون مشكالت النادر أنالواقع أنه من ، و التوافق

، لمساعدة الشباب المختصين النفسيين واالجتماعيينو  ةاألساتذكبيرة علي الوالدين والمربين و 
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، وتتفاوت علي مواجهة الحياة وحل المشكالتالقدرة اكتساب الثقة في النفس و علي 
 أحد أقاربه أو كن من خالل الفرد نفسه أو، فبعضها حله سهل ممالمشكالت في شدتها

اإلرشاد يتطلب تدخل المتخصصين النفسيين و البعض اآلخر صعب ، و أستاذه معارفه أو
 (.441 ص ،3002 ج، زهران السالم عبد حامد) .النفسي

الحياة  يتجهون بعدها نحو البعلمي لكثير من الطالمشوار النهاية  تعتبر الجامعة 
المهني لتنمية ما هو أساسي في  وسطفي الأمامهم تقل الفرص يمكن أن العملية، ومن ثم 

الخدمة  السعي لتوفير الرعاية  الصحية  و فإن لذلك تهم وسالمتها وصالحها، اشخصي تكامل
خاصة من خالل ذلك ، و علي  قدر  كبير من األهمية  لطالب الجامعياإلرشادية  ل

 .الوقائية التي تهدف إلي تحقيق الصحة النفسيةلبرامج اإلرشادية و االمساعدة النفسية و 

ا من أهم يعتبر اإلرشاد المعرفي السلوكي واحدوتتنوع أساليب اإلرشاد النفسي و  تتعدد
، من اإلرشاد السلوكيرشاد المعرفي و رتباط بين اإلهو نتاج اال، و األساليب الحديثة نسبيا

 ينفعل ؛يفكر حينما الفرد أن بحيث السلوك،نفعال و االالتفكير و  رتباط وثيق بينامنطلق وجود 
 من النوع هذا أخذ قد و وينفعل، يفكر ؛يسلك و لما ويسلك، يفكر ؛ينفعل حينما و ويسلك،
هي نموذج ، و سم واضعها منها كل حمل عالجية نماذج ثالثة ظهوره عند النفسي اإلرشاد

" دونالد ميتشنبوم" A.Ellis))" ألبرت إليس" A .Beck))" آرون بيك"
((D.Meichenbaumحيث قدمت األخير لم يرق إلي درجة النظرية ، إال أن النموذج ،

ليس من خالل التفسيرات للتغيرات المعرفية التي تنتج عن اإلرشاد النفسي علي شكل تقرير و 
تفقوا مع نهاية اأن الباحثين  Mahoney))" ماهوني"لذلك يري ، و األبحاث  التجريبية

ستداللي بنائي ااتجاهين متميزين؛ األول انينيات أن اإلرشاد المعرفي السلوكي يضم الثم
تجاهان تطورا متسارعا هذان اال قد شهد، و "إليس"الثاني عقالني و يمثله و  "بيك"يمثله و 
ح باإلمكان ضطرابات التي أصباالأدخلت عليهما فنيات حديثة وازداد عدد ونوع المشكالت و و 

ضطرابات اكبار السن، و المراهقين والشباب و قبيل مشكالت األطفال و  ، منالتعامل معها
ما يميز هذا التوجه و . غيرهاق وتدني الدافع لإلنجاز و القلكتئاب و االضطرابات ا، و الشخصية

لمكونات عتبار ا، فهو يأخذ باالضطرابات من منظور ثالثيله مع االاإلرشادي هو تعام
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يواجه )التعرض  ستخدام مهارة المواجهة أوا، زيادة إلي السلوكيةنفعالية و االالمعرفية و 
مما يجعل ( واقعية لتهديد بطريقة تدريجية خيالية أوالمسترشد أثناء اإلرشاد مصدر ا

 محمد، اهلل عبد عادل) .نتكاس بعد إنهاء البرنامج اإلرشادي ضئيلة جداحتماالت حدوث االا
 (.63-66 ص ،3000

السلوكية مأخوذة من النظريات التي بنيت من خالل اإلجراءات إن التقنيات المعرفية 
 ، بعد بما قدمه علم النفس المعرفي التي أثريت فيما، و نظريات التعلمعلمية التجريبية و ال
يشكل اإلرشاد المعرفي السلوكي مجموعة من األساليب اإلرشادية قائمة علي علم النفس و 

 لم يعد اإلجراء الشرطي يمثل إال جزءا من، و النظريةدون التمييز بين المدارس التجريبي من 
 بدا مجرد تطبيقأ، إن اإلرشاد المعرفي السلوكي لم يكن التفسيرمراجع تستخدم للتوضيح و 

لمنهج المنهج التجريبي وا: للنتائج المحصل عليها في المخبر، بل هو يقع اآلن بين مقاربتين
إن . الفردي جريبي مثال تبين كيفية التكفل النفسي، فالقوانين المستمدة من المنهج التالعيادي
السلوكية يوظف إجراءات معرفية وسلوكية  للتقنيات ق اإلرشادي للتقنيات المعرفية أوالتطبي

 .النماذج اإلرشادية الحديثة هي عبارة عن دائرة تفاعلية فيما بينهمافي اآلن نفسه و 

بين مختلف ، بالرغم من أن الجدل 3004 سنة (Hautckeete)" هوتكيت"يذكر 
، إال أن علي المرشد النفسي أن يضع في حسبانه يعتبر مهما( السلوكيةالمعرفية و )التيارات 

 .التي ثبتت فعاليتهالمستمدة من علم النفس التجريبي و التقنيات ا أثناء ممارسته اإلرشادية كل

ضطرابات التي علي اال من خصوصيات اإلرشاد المعرفي السلوكي أنه ال يطبق إالإن 
بشكل يتوافق ، وضعيتهاالتجريبي توضح نشوءها و  تتوفر فيها معارف نظرية في علم النفس

 .السلوكية  للمسترشدمع الوصف التحليلي والوظيفي للحالة المعرفية و 

، فهو مميزة في مجال اإلرشاد النفسيهكذا فإن اإلرشاد المعرفي السلوكي يحتل مكانة و 
دية ائص تميزه عن بقية المقاربات و خاصة منها المقاربة السيكودينامية التقلييتميز بعدة خص

، العطاء مستمرين بين البحث والممارسة اإلرشاديةخذ و ، فاألالمستوحاة من التحليل النفسي
االهتمام بالعالقة التي منذ ، و ظهوره كما أن اإلرشاد المعرفي السلوكي في تطور مستمر منذ
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، ثم أن النماذج (عن محيطهيالت الفرد عن نفسه و أي تمث)نفعالي االو  المعرفي تربط بين
اربة نتقاد الذي يقدمه من ال يعرفون المقهو اال، و استجابة-النظرية أكثر ثراء من مجرد مثير

ن كان و . مستمرة تقييميه، إضافة إلي أنها تخضع إلي قوانين المعرفية السلوكية بشكل جيد ا 
، ر إال أنه ال يهمل ماضي المسترشدالحاضيهتم بالسلوك الحالي و  ي السلوكياإلرشاد المعرف

، والتفاعل الحاصل بين يفية التي حدث بها التعلم الحاضرالذي اليمكن إغفاله لفهم الك
 تإن معيار النجاح يقوم علي التغير المستمر للسلوكيا. األخرىمظاهر السلوك المعتقدات و 

حليل اإلجراءات اإلرشادية بدقة ت، ويتم وصف و السيكومتريةأمر محقق بالتقويمات هو و 
، فالمنهجية دقيقة ادة التطبيق من قبل مرشدين آخرينموضوعية تتصف بأنها قابلة إلعو 
دة التي قد المحدت المتفردة و اإلبداعية مع بعض الحاالال تستبعد إمكانية التكييف بل و  هيو 

ث تقوم علي ، حياألمرجد مميزة في هذا  ، كما تعتبر الصرامةتظهر علي مسترشد معين
يعمل المسترشد ، و تحديد األهدافصياغة الفرضيات و  المسترشد فيالتعاون بين المرشد و 

سات أهداف يجب بلوغها بين الجلصعوباته من خالل مهام يكلف بها و بنشاط لحل 
جتماعية االوالجسمية و  يراعي النموذج المعرفي السلوكي الجوانب النفسية، و اإلرشادية
 .، كما أن مدته تعتبر قصيرة بالنظر إلي األساليب الكالسيكيةلإلنسان

(Daniela ERALDI-GACKIERE, 2006, p22-24) 

، واإلرشاد ي المصغر؛ اإلرشاد المعرفي السلوكوجه هذا النوع من اإلرشاد النفسيمن أو 
محدد الوقت من المطالب األساسية لمن يسعون  قصير المدى أو المختصر أو صغر أومال

شي مع هو األمر الذي يتما، و للمرشدين النفسيين علي حد سواءو إلي الخدمة اإلرشادية 
فراد زداد الوعي لدى األا، حيث طبيعة التغيرات الحياتية ومع تسارع نمط الحياة المعاصرة

تلقي اإلرشاد  ب النفسي أوطراضعتقاد بوصمة االتخلي الكثير االبأهمية اإلرشاد النفسي و 
هو ما أدى إلي ضيق الوقت ، و دالت من يطلبون الخدمة اإلرشاديةرتفاع معا، و النفسي

في فترة زمنية قصيرة ورة تقديم خدمات إرشادية فعالة و بالنسبة للمرشدين النفسيين مقابل ضر 
ستثمار الوقت ا، مع الرغبة في إرشادية أخري مثل التحليل النفسينسبيا مقارنة بعمليات 

، في طولهافي عدد الجلسات أو  د أوتوفير الجهد من حيث عدد األيام التي يستغرقها اإلرشاو 
جتماعية الالب اإلرشاد التقليل من النفقات والتكاليف من النواحي المادية و تظهر علي طاو 
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المبكر إلنهاء ا إلي التقليل من تسرب الحاالت أو هو ما من شأنه أن يؤدي، و لمهنيةاو 
من األحيان إلي اإلنهاك ، فالعالجات الطويلة المدى قد تؤدي في كثير للعملية اإلرشادية

 وآخرون، بيرني)  .ضطراب نمط حياة الفرداإلي  ىربما حتجتماعي والملل و االالمادي و 
 (.2ص ،3002

في مواجهتها إلى  المرحلة الجامعية من مطالب وتحديات يؤدى الفشل هن ما تفرضإ
، والقلق ،واالكتئاب ،مجموعة من المشكالت النفسية واالجتماعية من بينها السلبيةظهور 

 هال عرضةي يعد طالب الجامعة أكثر تال ،غيرهاو  والمخاوف المرضيةتدني الدافع لالنجاز و 
 (322 ، ص6991 ،أبو بكر مرسى) .هنفس بغير الدارسين من العمر ةقارنم

محزنة  مؤلمة أو بأنها مخيفة أو هعتقاداتفسير الفرد ألحداث الحياة التي يمر بها و  يعد      
الفرد أثناء مواجهة  ةهو المسئول عن سلبيالمشوه للواقع، و  الخاطئغير ذلك من الفهم و 

بتناول األمور  ههنا تظهر أهمية بناء الجانب المعرفي للفرد بطريقة تسمح ل ومن الحياة،
 األفكار أو ومنظمةبطريقة علمية تصحح و حيث أنه حينما تناقش  ،ومنطقيةعقالنية  بطريقة

واقعية مع استبدالها بأخرى منطقية و الفرد ويعتقد فيها بغرض  المعتقدات التي يؤمن بها
مع األحداث والمواقف  ةالمواجه من سلبية هتوضيح العالقة بين هذه المعتقدات وبين ما يعاني

واألفكار بشكل يؤدى  لهذه المعتقداتتعديل و ر يجراء تغيإ ممكنيصبح من النه إف ،الضاغطة
  .يسلوكاالنفعالي وال توازنتحقيق الإلى 

 

ستخدام هذا النوع من اإلرشاد النفسي مع اهتمام الباحث بابناء علي ما تقدم كان و 
األسلوب المعرفي  ، من حيث فعاليةطالبات الجامعةلدى طالب و بعض المشكالت النفسية 

وقصد  ؛ة البرنامج اإلرشادي من جهة أخريختصار في مدنجاعة اال، و السلوكي من جهة
، تم طرح التساؤالت ج اإلرشادي المصغر علي هذا النحوالتحقق من مدى فعالية البرنام

 :اآلتية
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طالبات كتئاب لدى طالب و ما مدى فعالية برنامج إرشاد مصغر في التعامل مع اال.6
 ؟الجامعة

طالبات لدى طالب و  العام ما مدى فعالية برنامج إرشاد مصغر في التعامل مع القلق .3
  ؟الجامعة

مع تدني دافع االنجاز لدى طالب ما مدى فعالية برنامج إرشاد مصغر في التعامل  .2
 ؟طالبات الجامعةو 

 

 :فرضيات البحث-2

 :الفرضيات اآلتيةالبحث الحالي اختبار صحة الباحث من خالل يحاول 

االكتئاب في  بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياسدالة توجد فروق .6
 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس البعديالتطبيقين القبلي و 

الضابطة علي مقياس ات أفراد المجموعتين التجريبية و بين متوسطي درج دالةتوجد فروق .3
 .في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح المجموعة التجريبيةاالكتئاب 

االكتئاب  بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة علي مقياس دالةال توجد فروق .2
 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرفي التطبيقين القبلي و 

االكتئاب  بية علي مقياسبين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجري دالةال توجد فروق .4
 .المصغر التتبعي لبرنامج اإلرشادفي التطبيقين البعدي و 

الة القلق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس ح دالةتوجد فروق .2
 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس البعديفي التطبيقين القبلي و 

الضابطة علي مقياس ات أفراد المجموعتين التجريبية و درجبين متوسطي  دالةتوجد فروق .1
 .حالة القلق في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح المجموعة التجريبية
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الة بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة علي مقياس ح دالةال توجد فروق .1
 .لمصغرالبعدي لبرنامج اإلرشاد االقلق في التطبيقين القبلي و 

الة بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس ح دالةال توجد فروق .2
 .المصغر التتبعي لبرنامج اإلرشادالقلق في التطبيقين البعدي و 

ع بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي استمارة الداف دالةتوجد فروق .9
 .لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس البعدي البعديلالنجاز في التطبيقين القبلي و 

الضابطة علي ات أفراد المجموعتين التجريبية و بين متوسطي درج دالةتوجد فروق .60
في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح المجموعة استمارة الدافع لالنجاز 

 .التجريبية

استمارة الدافع بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة علي  دالةال توجد فروق .66
 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرفي التطبيقين القبلي و لالنجاز 

استمارة الدافع بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي  دالةال توجد فروق .63
 .لمصغرا التتبعي لبرنامج اإلرشادفي التطبيقين البعدي و لالنجاز 

 

 :أهمية البحث-3

 إن شك وال لدراستهالباحث  تصدىي الذي الجانب أهمية في الحالي بحثال أهمية تكمن
  .التطبيقية الناحية أومن النظرية الناحية من سواء كبيرة أهمية على ينطوي الجانب هذا

 اضطرابات تناولت التي السابقة والدراسات البحوث ندرة -في حدود علم الباحث– تضحت.6
 العربية خاصة الجامعة، وطالبات طالب لدى لالنجاز الدافع تدنيو  العام القلقو  االكتئاب
 عامة إرشادية برامج خالل من الموضوع هذا تناولت التي البحوث قلة وخاصة منها،

 .خاص بشكل منها والمصغرة
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 البرامج عن والمعلومات والبيانات والنظريات للمفاهيم إجرائية مقاربة البحث هذايقدم .3
 مع التعامل في استخدامها يمكن التي والسلوكية المعرفية الفنيات بعض وعن اإلرشادية
 .الجامعة وطالبات طالب لدى النفسية المشكالت

االكتئاب هي النفسية تأثيرا علي سلوك الفرد و أنه يتناول بالبحث ثالثة من أكثر المشكالت .2
ي واالجتماعي هو ما من شأنه أن يعيق توافقه النفسالدافع لالنجاز، و  تدنيالعام و  القلقو 

 .المهنيوالدراسي و 

الت النفسية لدى عينات من طالب وطالبات الجامعة علي وشك أنه يتناول هذه المشك.4
تي قد تعوقهم عن تحقيق التوافق هي المشكالت الالتخرج والدخول للحياة المهنية والزوجية، و 

 .النجاحو 

نه من خالله سيتم إعداد برنامج إرشاد مصغر يتضمن التدريب علي فنيات معرفية أ.2
تحسين الدافع لالنجاز، سواء العام و  القلقاالكتئاب و سلوكية لالستفادة منه في التعامل مع 

التعديالت الالزمة وفقا للعمر والجنس  في المجتمع الجزائري أو في غيره بعد إدخال
 .ة لمن سيستفيد من برنامج اإلرشاد المصغرالخصوصية السوسيوثقافيو 

 
 :    أهداف البحث-4

برنامج إرشاد لية عاالبحث الحالي إلى الكشف عن مدى فالباحث من خالل يهدف 
من خالل  طالبات الجامعة،بعض المشكالت النفسية لدى طالب و مصغر في التعامل مع 

 :اآلتي يتمحور البحث حولولتحقيق ذلك سوف  تقييمه،تطبيقه و هذا البرنامج و  بناء

متمثلة في مقياس االكتئاب لبيك الاختبار الخصائص السيكومترية للمقاييس المستخدمة .6
ومقياس حالة القلق لكاتل واستمارة الدافع لإلنجاز لفورمر واستمارة المستوي االجتماعي 

 .علي عينات جزائريةاالقتصادي ألبو النيل و 

لدى الدافع لإلنجاز  العام وتدني القلقو   االكتئاباضطراب وجود كل من الكشف عن .3
 .الضابطةو التجريبية  تينأفراد العين
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سلوكية تصلح للتطبيق  إعداد برنامج إرشاد مصغر يتضمن التدريب علي فنيات معرفية.3
تحسين العام و  القلقيد في التخفيف من حدة االكتئاب و يفعلي طالب وطالبات الجامعة، و 

 .يهمالدافع لالنجاز لد

ممن يعانون من طالبات الجامعة اإلرشاد المصغر عينات من طالب و  تطبيق برنامج.4
 .لالنجازالدافع  االكتئاب والقلق وتدني مشكالت

العام  القلقلمصغر في التخفيف حدة االكتئاب و برنامج اإلرشاد االتحقق من مدى فعالية .5
 .التتبعيالبعدي و القبلي و  تحسين الدافع لالنجاز، من خالل القياسو 

 
 :الدراسات السابقة-5

 :السلوكي في التعامل مع االكتئاب دراسات عن فعالية برنامج العالج المعرفي-1.5

مدي اإلرشاد المعرفي السلوكي و تناول ( 6996" )صالح العراقي" لدراسة تم في 
ختيار ا، حيث تم الكتئاب العصابي من طالب الجامعةفعاليته في عالج من يعانون من ا

مقياس بيك لالكتئاب، عينة الدراسة من بين الطالب الذين حصلوا علي أعلي الدرجات علي 
عتين مجمو )تم تقسيم العينة المختارة إلي أربع مجموعات تتضمن كل مجموعة عشرة طالب و 

، (األخرى لإلناث، والحال نفسه بالنسبة للمجموعتين الضابطتينتجريبيتين إحداهما للذكور و 
سبوعا  ي المجموعتين التجريبيتين أسلوبا إرشاديا استغرقت جلساته اثنا عشر أطبق علو 

قامة عالقة تعاونية ركزت جلسات البرنامج منذ البداية علي إبمعدل جلسة واحدة أسبوعيا، و 
باإلرشاد، والواجبات المنزلية، وتسجيل األفكار المختلفة التعريف ، و رشدالمستبيت المرشد و 

عطاء كوظيفيا، و  ثرائهاسة المشكالت و درا، و "كبي"تيب التغلب علي المشكالت الذي أعده ا  ، ا 
، وعمل استنباط األفكار المتصلة بالحزن، و واقف المسببة لالنفعاالت المكدرةاستعراض المو 

الفتراضات التي تجعل الفرد حزينا، والمعارف الناشئة عن وجدان اقائمة باالتجاهات  و 
" يجب"ي ترتكز علي تسجيل األفكار التالمعرفية الشائعة، و سجيل التحريفات تمتكدر، و 

. ومناقشتها، وعرض التفسيرات البديلة، والتغذية الرجعية، ومناقشة األهداف المستقبلية
المجموعتين الضابطتين لة بين المجموعتين التجريبيتين و أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دا
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، كما وجدت يتيناب لصالح المجموعتين التجريببعد البرنامج اإلرشادي في أعراض االكتئ
ين علي انتهاء البرنامج اإلرشادي، فروق دالة بينهما أيضا في االتجاه نفسه بعد مرور شهر 

دى أفراد المجموعتين التجريبيتين، ولم قد دلت النتائج علي انخفاض المظاهر االكتئابية لو 
دي وال فترة ن بعد البرنامج اإلرشااإلناث من المجموعتيتظهر أي انتكاسة بين الذكور و 

 .زوال المظاهر االكتئابيةالتتبعية  علي استمرار التحسن و  ، كما دلت نتائج الدراسةالمتابعة

نفعالي في أثر اإلرشاد العقالني االتناول تم ( 6996" )هشام عبد اهلل"دراسة ل في و 
غير تخفيض مستوي االكتئاب لدى الشباب الجامعي من خالل التعرف علي األفكار 

نفعالي لتبديل ستخدام فنيات اإلرشاد العقالني االاالعقالنية المرتبطة باألعراض االكتئابية و 
ب القدرة علي اكتسااألفكار السلبية والمعتقدات الخاطئة، ومن ثم خفض حدة االكتئاب و 

طالبة طبق عليهم طالبا و  412لدراسة التجريبية من تكونت عينة ا، و غوط الحياةمواجهة ض
، تبيان األحكام التقائية السلبيةاس، و "بيك"قائمة المعرفية التي أعدها الط الحياة، و مقياس ضغو 

رجة األحكام توصلت إلي وجود عالقة موجبة دالة بين د، و مقياس التقدير الذاتي لالكتئابو 
 كذلك وجود عالقة موجبة دالة بين درجاتسلبية ودرجات شدة مظاهر االكتئاب، و التلقائية ال

أما عن أثر برنامج اإلرشاد العقالني . مظاهر االكتئابدرجات شدة ضغوط الحياة و 
نة السابقة مكونة من عشرة رشادية من بين العياالنفعالي فقد تم اختيار عينة للدراسة اإل

تم تقسيمها درجات مرتفعة علي مقياس الدراسة، و  ليعشر طالبات ممن حصلوا عطالب و 
األخرى تجريبية  خمس طالبات، و ما ضابطة وتضم خمسة طالب و إلي مجموعتين إحداه

خمس طالبات  طبق عليها برنامج إرشادي مؤسس علي مفاهيم ضم أيضا خمسة طالب و ت
البرنامج،  شادية تدور حول شرح هدفيتكون من اثنتي عشرة جلسة إر و  Ellis))" إليس"
استخدام عدة ، و "إليس"الالعقالنية التي أوردها  توضيح األفكارو  (ABC)شرح نظرية و 

شباع المطالب، و تضمنت التحويلفنيات عالجية  ، ولعب األدوار، واإلقناع المنطقي، ا 
. والدحض والحث والتشجيع، والتخلي عن المطالبة، والواجبات المنزلية، وضبط الذات

ديل األحكام التلقائية لي التأكد من فعالية العالج العقالني االنفعالي في تعتوصلت الدراسة إو 
، كما اإلرشادية بعد البرنامج اإلرشاديجوانب التشويه المعرفي لدى المجموعة السلبية و 

المجموعة الضابطة بعد البرنامج اإلرشادي في ا دالة بين المجموعة التجريبية و وجدت فروق



 الفصل التمهيدي               الفصل األول

                                                                                                                                                       

14 
 

ياس التشويه المعرفي في االكتئاب، ومقياس مقالتلقائية  السلبية، و قياس األحكام كل من م
الفروق لصلح المجموعة التجريبية،  كانتضغوط الحياة، و مقياس شدة أعراض االكتئاب، و 

كما . التجريبية في المتغيرات السابقة لم توجد فروق دالة بين الجنسين داخل المجموعةو 
التين من داخل المجموعة التجريبية فعالية اإلرشاد أظهرت نتائج الدراسة العيادية علي ح
 .متغيرات المرتبطة باالكتئابالعقالني االنفعالي الفردي في تعديل ال

بدراسة    Burn & Nolen-hoeksema)( )6993(" هوكسيما-نولينبورنز و "قام و 
ن ممريضا يعانون  612علي عينة من المرضي الذين يعانون من اضطرابات وجدانية منهم 

 29)الحاد معا تئاب مزدوج أي يجمع بين البسيط و اك اكتئاب بسيط أو اكتئاب حاد أو
مرضي بين االكتئاب مريضا يعانون من تالزم  19، ضا يعانون من اضطراب اكتئابيمري

للتأكد من فعالية العالج المعرفي السلوكي في عالج االكتئاب تم تقسيم أفراد هذه و (. والقلق
رنامجا للعالج المعرفي السلوكي مريضا تلقوا ب 92ين ضمت األولي العينة إلي مجموعت

وكي إلي جانب مريضا تلقوا برنامج العالج المعرفي السل 12ضمت المجموعة الثانية و 
ثنتي عشرة ااستغرق البرنامج العالجي العالج الكيميائي وذلك باستخدام مضادات االكتئاب، و 

استخدام فنيات المناقشة، ومراقبة الذات، تم خاللها لسة بواقع جلسة واحدة في األسبوع، و ج
عادة البناء المعر و  ، أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق دالة في درجة في، والواجبات المنزليةا 

كتئاب بين أولئك الذين يعانون من التالزم المرضي بين االكتئاب و التحسن بين مرضي اال
أنه كتئاب والقلق، و كل من اال جي السلوكي في عالهو ما يبين فعالية العالج المعرفوالقلق، و 

نفسه الذي تحسن به مرضي االكتئاب، إال أن كتئاب المزدوج بالقدر لم يحسن مرضي اال
، كذلك أوضحت النتائج أنه ال توجد فروق دالة في درجة التحسن هذه الفروق لم تكن دالة
ن المرضي الذين تلقوا العالج بيوا العالج المعرفي السلوكي فقط و بين المرضي الذين تلق

 .لوكي إضافة إلي العالج الكيميائيالمعرفي الس

فعالية العالج المعرفي  Propst & autres)(  )6993)آخرون و  "بروبست"كما تناول 
ه في ضوء السلوكي قياسا بنسخة معدلة من برنامج عالجي ذي محتوى ديني تم تصميم

، تضم مجموعتين من مرضي االكتئاب الحادذلك لعالج و التعاليم الكاثوليكية والبروتستانتية، 
، (30=ن)الثانية مرضي غير متشددين تضم ، و (69=ن)ا المرضي المتشددين دينيا إحداهم
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فيصبح  كمجموعة ضابطة لم يتلق أعضاءها أي عالج( 30=ن)إضافة إلي مجموعة ثالثة 
المحتوي الديني للبرنامج  تم تحديدسنة، و  40، متوسط أعمارهم 29بذلك عدد أفراد العينة 
ستغرق تطبيق البرنامج اقد لدين المسيحي الكاثوليك والبروتستانت، و بعد مراجعة من رجال ا

مراقبة الذات، استخدام فنيات المناقشة، و تم أسبوعا بواقع جلسة واحدة أسبوعيا، و ثمانية عشر 
عادة البناء المعرفي، والتدريب علي االسترخاء، والواجبات المن تمت نصف الجلسات زلية، و وا 

 كان نصففي حين تم نصفها اآلخر في المعمل، و في مركز ديني تابع لمدرسة دينية 
تم تقسيم أفراد كل المعالجين من المتشددين دينيا ونصفهم اآلخر من غير المتشددين، و 

، ليصبح عدد المجموعات لتجريبيتين إلي مجموعتين فرعيتينمجموعة من المجموعتين ا
 :بية أربع مجموعات علي النحو التاليالتجري

يشرف علي العالج أحد المعالجين وتتلقي برنامجا ذا محتوي ديني و : المجموعة األولي-
 .المتشددين دينيا

 .يشرف علي العالج معالج متشدد دينياوتتلقي برنامجا عاديا و : المجموعة الثانية-

شرف علي العالج معالج غير متشدد يوتتلقي برنامجا ذا محتوي ديني و : المجموعة الثالثة-
 .دينيا

 .يشرف علي العالج معالج غير متشدد دينياوتتلقي برنامجا عاديا و : المجموعة الرابعة-

كتئاب أوضحت النتائج فعالية برنامج العالج المعرفي السلوكي في التخفيف من حدة اال
، يليه االمتشددين دينيالحاد مع تفوق في فعالية البرنامج ذي المحتوي الديني للمرضي 

، أما أفضل دي للمرضي غير المتشددين دينيا وذلك قياسا بالمجموعة الضابطةالبرنامج العا
المجموعات الفرعية فكانت مجموعة المرضي المتشددين دينيا الذين تلقوا برنامج العالج 

المجموعة )كان يقوم علي عالجهم معالج متشدد دينيا عرفي السلوكي ذي التوجه الديني و الم
كتئاب في عالج اال( الدينيالعادي و )لعالج المعرفي السلوكي ، كما أدت فعالية ا(األولي

الشخصي )يرة من التوافق النفسي الحاد لدي أفراد هذه العينة إلي تحقيقهم لدرجة كب
 .ها أي عالج ؤ قياسا بأعضاء المجموعة الضابطة التي لم يتلقي أعضا( جتماعياالو 
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قاما فيها بمقارنة بين   Jones & polos))( 6992" )بولوس"و" ونزج"في دراسة ل و 
لسلوكي مقترنا بالعالج بين العالج المعرفي االعالج المعرفي السلوكي بمفرده و مدى فعالية 
 13-62تتراوح أعمارهم بين ( 23=ن)كتئاب الحاد علي عينة ذلك لعالج االالكيميائي، و 
ين ضمت كل منهما ستة عشر مريضا إلي مجموعت، تم تقسيمهم سنة 22.2سنة بمتوسط 

تألف البرنامج العالجي للمجموعتين من عشرين جلسة و . وخضعت ألحد البرنامجين فقط
، ثم جلسة عيا في األسابيع الثمانية األوليثني عشر أسبوعا بواقع جلستين أسبو اعلي مدى 

فنيات المناقشة، ومراقبة ام ستخداتم عيا في األسابيع األربعة األخيرة، و واحدة فقط أسبو 
عادة البناء المعرفي، و  ضافة إلي سترخاء، والواجبات المنزلية، و التدريب علي االالذات، وا  ا 

ذلك كان المرضي في المجموعة الثانية التي تلقت العالج المعرفي السلوكي مقترنا بالعالج 
ز علي في جلسة تركالكيميائي يتم مقابلتهم مرة واحدة أسبوعيا إلي جانب الطبيب النفسي 

في حالة  كشفت النتائج عن حدوث تحسنو . معلومات عن جرعات الدواء واآلثار الجانبية له
، إال أن الفروق بين عظم األعراض المرضية بدرجة كبيرةختفاء مالمرضي في المجموعتين وا

بمفرده هو ما يعني أن فعالية العالج المعرفي السلوكي نتائج كال األسلوبين لم تكن دالة، و 
 . ا ما أضيف إليه العالج الكيميائيكتئاب الحاد ال تختلف عن فعاليته إذفي عالج اال

مع هذه النتيجة   Stravynski et autres))( 6994)آخرون و " سترافينسكي"ويتفق 
نسحب منهم ستة اكتئاب الحاد مريضا باال 34في دراستهم التي أجروها علي عينة ضمت 

، تم تقسيمهم إلي مجموعتين تلقت مريضا 62ائية للدراسة لعينة النهمرضي لتصبح ا
وعا بواقع جلسة ستغرق خمسة عشر أسباالمجموعة األولي برنامجا للعالج المعرفي السلوكي 

، في حين تلقت المجموعة الثانية األسلوب العالجي نفسه مضافا إليه دواء واحدة في األسبوع
كتئاب، استخدام مقياس بيك لالتم كدواء مضاد لالكتئاب، و  Imipramine))إمبرامين 

أظهرت النتائج وجود فروق قبل وبعد تطبيق البرنامج العالجي، و كتئاب مقياس هاملتون لالو 
لم توجد اد العينة في التطبيقين القبلي والبعدي، و دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفر 
ستة عند متابعة وبين العالجيين المستخدمين، و األسل فروق دالة بين المجموعتين ترجع إلي
، تبينت فعالية العالج المعرفي السلوكي الجماعي في عشر مريضا منهم بعد ستة أشهر
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العالجي لم تكن له أي آثار  أن إضافة الدواء المستخدم للبرنامجكتئاب الحاد، و عالج اال
 .دالة

 13لعينة ضمت  Thase & autres))(  6994)آخرين و " ثيز"وفي دراسة ل 
 40سنة، و 2286ب المزمن متوسط أعمارهم كتئامريضا يعانون من اال 33، منهم مريضا

خضعوا جميعا لبرنامج ، و كتئاب الحادسنة يعانون من اال 2189مريضا متوسط أعمارهم 
ستخدام الفنيات نفسها التي استمر ستة عشر أسبوعا، وتم خالله االعالج المعرفي السلوكي 

كتئاب ستجابات المرضي الذين كانوا يعانون من االاوجد أن ، و اإلشارة إليها سابقاتمت 
كتئاب المزمن للعالج المعرفي السلوكي كانت أقل من المرضي الذين كانوا يعانون من اال

كتئاب ، كما كانت معدالت التحسن ضعيفة بالنسبة للمرضي الذين كانوا يعانون من االالحاد
 .ل الشفاء منخفضامزمن حيث كان معدال

 Jacobson & Hollon)) (6991" )هولون"و" جاكوبسون"أجراها كشفت دراسة و 
ة بالواليات المتحدة كتئاب الحاد المترددين علي المعهد الوطني للصحة النفسيعلي مرضي اال

، في لوكي والعالج الكيميائيالتي هدفت إلي المقارنة بين العالج المعرفي الساألمريكية و 
د قياسا كتئاب الحاأن العالج الكيميائي يعد هو األفضل في عالج اال. كتئاب الحاداالعالج 

. ذلك علي خالف ما أوضحته نتائج الدراسات السالفة الذكربالعالج المعرفي السلوكي، و 
 (622-620، ص 3000عادل عبد اهلل محمد، )

نسبة  على  التعرف   إلي هدفت   (6991" )دمحمد توفيق على محم" ل  في دراسةو 
 ، وكذلك تحديد طبيعة العالقةوتحديد مستوياتها لدى عينة البحثاألعراض االكتئابية  انتشار

التشويه  :طالب الجامعة المراهقين وكل من المتغيرات التالية لدى   بين األعراض االكتئابية
ذلك إلى هدفت بعد  ثم ،جتماعية، األنشطة السارة، الوحدة النفسية العالقات االللذات يالمعرف

األعراض االكتئابية لدى  خفض يف  عاليتهف واختبار  للشباب  ينفسرشاد العداد برنامج لإلإ
وطالبة من طالب  طالب 400عينة الدراسة الكلية من  تكونت  وقد ، عينة البحث اإلرشادية

 10التجريبية من  الدراسة تكونت عينة كما  ،شمس  عين  بجامعة  والثانية  األولى الفرقتين
طالب العينة  من   ومتوسط خفيف   من اكتئاب  طالبا تم اختيارهم من طالب الذين يعانون
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، %(62.32)والمتوسط ( %61.32)انتشار االكتئاب الخفيف كشفت النتائج عن ، و الكلية
بين   موجبة  ارتباطية عالقة  وجود   عن، و (%22.2)  الكلية  والنسبة %( 2.0)  والشديد

المعرفى   هالتشوي  :من  وكل الجامعة   طالب  من   المراهقين  لدى  االكتئابية  األعراض
االكتئاب وكل من تبادل العالقات االجتماعية  بين سالبة   وعالقة بالوحدة   والشعور للذات 

إلى خفض األعراض االكتئابية   خدمالمست اإلرشادي البرنامج   أدى  ، كماالسارة  واألنشطة
  .المسترشدين وارتفاع معدل ممارسة األنشطة السارة لدى ،للذات يالتشويه المعرف

إلى الكشف عن مدى  تهدف( 3002) "عبد الخالق حندة خميس بلحيل "في دراسة لو       
حدة اضطراب االكتئاب لدى   في خفض( المعرفي السلوكي)العالجي   البرنامج( أثر)لية عاف

ن على عيادات مركز اإلرشاد النفسي يالمتردد ،ة صنعاءعينة البحث من طالب جامع  أفراد
 .والتربوي بالجامعة

 ممن يعانون من ،إناث( 63)و الذكور   من ( 33)  حالة  24  من  البحث  عينة  تكونت
جميعهم من طالب   ،ضابطة  مجموعة  يمثلون أسوياء   طالب  60و ،اضطراب االكتئاب

حالة  20وقد تم اختيارهم من أصل  ،الثالثمعظمهم من المستوى الدراسي الثاني و . الجامعة
راوح أعمارهم ما ممن تت ،إلرشاد النفسي والتربوي بالجامعةمن المترددين على عيادات مركز ا

مختلف  من ،2.93  معياري  وانحراف، سنة  33.1 عمري  بمتوسط  ،سنة 20 – 69بين 
 .المستويات الدراسية

إلى أربع مجموعات تجريبية والخامسة ضابطة من ( 60+  24)وقد قسمت العينة األساسية 
 :األسوياء وهي

 .حاالت تلقت عالجا معرفيا سلوكيا 60اكتئاب خفيف  ؛المجموعة األولى
 .حاالت تلقت عالجا معرفيا سلوكيا 60كتئاب متوسط ا؛ المجموعة الثانية

 .اسلوكي يامعرف حاالت تلقت عالجا 1أعراض ذهانية اكتئاب شديد بدون ؛ وعة الثالثةالمجم
سلوكيا  حاالت تلقت عالجا معرفيا 1أعراض ذهانية اكتئاب شديد بدون  ؛المجموعة الرابعة

 .كيميائي عالج إلى باإلضافة
 (.لم يطبق عليهم البرنامج)طالب من األسوياء  60المجموعة الخامسة ضابطة 

باستخدام  ،خفض حدة اضطراب االكتئاب لدى طالب جامعة صنعاء البرنامج   هدف كان 
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إحداث تغيرات معرفية وانفعالية وسلوكية تعمل على تعديل األفكار   أساليب معرفية من أجل
دراكات والتصورات الخاطئة نحو ذاته منطقية لدى الفرد، وتصحيح اإلغير الالتلقائية السلبية و 

يجاد الحلول المناسبة ، حوله والمستقبلوالعالم من  للتغلب على المشاعر واألفكار االكتئابية وا 
. والتخلص من معاناته النفسية ،في مواجهة مشكالته وخفض حدة األعراض االكتئابية لديه

إلى أن يصل إلى صياغة  ،بصياغة المشكلة صياغة معرفية مبدئية  الباحث  يقوم  ثم  ومن
 .ويسمى ذلك بالتقويم المعرفي السلوكي للحالة ،متقدمة

 :حث إلى النتائج اآلتية والتي تعتبر إجابة على فروضه وهياتوصل الب
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات األفراد في التطبيق القبلي ودرجاتهم في 

مختلف  وتشير النتائج إلى انخفاض المتوسطات في التطبيق البعدي في، التطبيق البعدي
 .مما يدل على انخفاض شدة االكتئاب لدى أفراد العينة ،المجموعات األربع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات المضطربين باالكتئاب في المجموعة التجريبية 
بعد تطبيق البرنامج العالجي  ،وتقديرات المجموعة الضابطة على أغلب مقاييس الدراسة

أكثر ( اكتئاب خفيف)وكانت المجموعة األولى  ،جموعة التجريبيةعليهم ويتجه لصالح الم
 .الضابطة بالمجموعة تئاب من المجموعات األخرى مقارنةتحسنا في انخفاض شدة االك

بين الجنسين ذكور ( نوع المقياس)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مختلف المتغيرات 
ناث في خفض حدة اضطراب االكتئاب أوفي مدى  أو في االستفادة من  ،التحسن بينهماوا 

بحيث  ،استفادت كال المجموعتين من البرنامج بقدر متقارب يبمعن. البرنامج بشكل عام
 .خرآل متغيررغم الفروق الطفيفة التي وجدت بينهما من  ،تالشت الفروق بينهما

توجد فروق ذات داللة إحصائية في خفض حدة اضطراب االكتئاب في جانب المجموعة 
فقط وبين  اوالتي تلقت عالجًا معرفيًا سلوكي( اكتئاب خفيف ومتوسط)األولى والثانية 

معرفيًا سلوكيًا  اوالتي تلقت عالج( اكتئاب شديد بدون أعراض ذهانية)المجموعة الرابعة 
 .المختلفة الدراسة ك من خالل األداء على بعض مقاييسوذل ،ئيكيميامصحوبًا بالعالج ال

لى التأثير اإليجابي للبرنامج العالجي المعرفي السلوكي على أفراد المجموعة إ النتائج تشير 
والفرق ذو داللة إحصائية في التطبيق البعدي في  ،التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

   .انخفاض األفكار التلقائية السلبية والتشويه المعرفي لديهم
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http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=15622  

Consulté le 03/02/2009 

 :تعليق-

يتضح من نتائج تلك الدراسات أنها تجمع بالتقريب علي أن العالج المعرفي السلوكي -
كتئابية المختلفة، وأن إضافة العالج اال ضطراباتيعد هو األسلوب األفضل، لعالج اال
( 6991" )هولون"و" جاكوبسون"ستثناء دراسة االة بالكيميائي إليه لم يؤد إلي اي آثار د

((Jacobson & Hollon   التي أوضحت أن العالج الكيميائي يتفوق علي العالج المعرفي
 . كتئاب الحادالسلوكي في عالج حاالت اال

مراقبة ، و ستخداما في تلك الدراسات هي المناقشةاية األكثر كانت الفنيات العالج-
عادة البناء المعرفي، والتدريب علي اال ، بحيث تتعامل سترخاء، والواجبات المنزليةالذات، وا 

 .ات يالسلوكمع األفكار وانفعاالت و 

ضطرابات تدعم مجمل هذه الدراسات فعالية العالج المعرفي السلوكي في عالج اال-
ربما األعراض لدى المرضي بعد العالج و نخفاض حدة اكتئابية إجماال، حيث كشفت عن اال
 .ختفاءها تماما في بعض الحاالتا

 

دراسات عن فعالية برنامج العالج المعرفي السلوكي في التعامل مع القلق -2.5
 :العام

دراسة هدفت إلي مقارنة مدى  Butler et autres))(  6996)آخرون و " بتلر"أجري 
 21، حيث تكونت عينة الدراسة من السلوكي في عالج القلق العامفعالية العالج المعرفي 

 ؛ تلقت األوليسنة تم تقسيمهم إلي ثالث مجموعات 12-62مريضا تتراوح أعمارهم بين 
 ، أمايالثانية برنامجا للعالج السلوك ، في حين تلقتبرنامجا للعالج المعرفي السلوكي
تضمن البرنامج العالجي أي عالج، و بالتالي لم تتلق المجموعة الثالثة فكانت ضابطة و 

التدريب استخدام فنيات المناقشة، و تم خالله ة جلسة بواقع جلسة واحدة أسبوعيا، و اثنتي عشر 

http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=15622
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. ات التنظيم الذاتي لتعديل السلوك، والواجبات المنزلية، وجدولة النشاط واألهدافعلي مهار 
يبيتين مقارنة بالمجموعة كشفت النتائج حدوث تحسن ملحوظ ألفراد المجموعتين التجر و 

الثانية التحسن بين المجموعتين األولي و  ، كما أوضحت وجود فروق دالة في مديالضابطة
لصالح المجموعة األولي التي تلقي أعضاءها العالج المعرفي السلوكي مما يدل علي أنه 

هو ما تم تدعيمه بنتائج المتابعة بعد ستة السلوكي في عالج القلق، و من العالج أكثر فعالية 
 .أشهر

بدراسة هدفت إلي   Borkovec et autres))( 6996)آخرون و " بوركوفيتش"كما قام 
رفي السلوكي في عالج العالج المعسترخاء، و االة بين كل من العالج غير التوجيهي، و مقارن

إلي أربع مجموعات مريض تم تقسيمهم عشوائيا  22تكونت عينة الدراسة من القلق العام، و 
األولي منها العالج غير ، حيث تلقت إحداها ضابطة والمجموعات المتبقية فكانت ضابطة

برنامجا للعالج المعرفي السلوكي،  الثالثةالتوجيهي، والثانية التدريب علي االسترخاء، و 
ختيار أفراد اقد روعي في سة بواقع جلستين كل أسبوع، و عشرة جلجرت البرامج في اثنتي و 

ل ذهاني مع عدم تلقيهم سابقا أي اختالالهلع أو  يكونوا ال يعانون من االكتئاب أوالعينة أن 
وأظهرت النتائج  أنه علي الرغم من أن العالج غير التوجيهي قد . حاليا أي عالج نفسي أو

العالج المعرفي سترخاء و ي النمو االنفعالي فإن االهيأ مستويات عليا من التغيرات انعكست ف
، كما كشف العالج التتبعي أن أكثر وضوحا في ضوء القياس البعديقد أحدثا تغيرا بدرجة 

العالج المعرفي السلوكي يعد هو األفضل حيث سجلت أقل نسبة انتكاسة مقارنة بالعالجات 
 .األخرى

 -Burns & Nolen)( 6993" )هوكسيما-نولين"و" بورنز"وفي دراسة أجراها 

(Hoeksema  العالج المعرفي العالج المعرفي السلوكي بمفرده و بهدف المقارنة بين فعالية
من بين أفراد العينة أفراد تسعة ج الكيميائي في عالج القلق العام، و السلوكي مقترنا بالعال

القلق بين مريضا يعانون من تالزم مرضي  19مرضي يعانون من القلق إلي جانب 
عادة البناء المعرفي، و  ،واالكتئاب الواجبات وبعد استخدام فنيات المناقشة، ومراقبة الذات، وا 

كشفت . وعا بواقع جلسة واحدة في األسبوعالمنزلية في برنامج استمر لمدة اثني عشر أسب
، حيث وجدت درجة دالة من ج المعرفي السلوكي في عالج القلقالنتائج عن فعالية العال
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التحسن لدي المرضي بعد تلقي البرنامج العالجي، كما لم توجد فروق دالة بين المجموعة 
المجموعة التي تلقت العالج المعرفي السلوكي مقترنا العالج المعرفي السلوكي بمفرده و تلقت 

هو ما يعني أن إضافة األدوية إلي العالج ، وذلك في درجة التحسن، و بالعالج الكيميائي
 .لوكي لم تكن دالةالمعرفي الس

إلي  Borkovec & Costelo))( 1993" )كوستيللو"و" بوركوفيتش"هدفت دراسة 
عالجية هي التدريب علي االسترخاء، والعالج المعرفي السلوكي، مقارنة ثالثة أساليب 

مريضا  22ذلك علي عينة من جيهي في عالج اضطراب القلق العام، و العالج غير التو و 
( 63=ن)، تلقت المجموعة األولي نة  مقسمين إلي ثالث مجموعاتس 22متوسط أعمارهم 

، في حين التدريب علي االسترخاء( 63=ن)ية تلقت المجموعة الثان، و العالج غير التوجيهي
تضمن البرنامج العالجي اثنتي العالج المعرفي السلوكي، و ( 64=ن)ة تلقت المجموعة الثالث

تذكر ، و تم استخدام فنيات المناقشة، و بوعياعشرة جلسة لكل مجموعة بواقع جلستين أس
التخفيف المتدرج من الحساسية للقلق، ، و التدريب علي االسترخاء، ومراقبة الذات، و الخبرات

وأوضحت النتائج أن كال من العالج المعرفي السلوكي والتدريب علي . والتدريب التخيلي
عاليتهما في التخفيف من حدة هما األفضل في تأثيرهما وف( العالج السلوكي)االسترخاء 

القلق، وال يختلف تأثير أي منهما في التخفيف من حدة القلق، حيث لم توجد فروق دالة بين 
 .المجموعتين في درجة التحسن

هو ( التدريب علي االسترخاء)أن العالج السلوكي  Sapp))( 6991" )ساب"توصل و 
رشاد التدعيمي في التخفيف من حدة القلق األكثر فعالية قياسا بالعالج المعرفي السلوكي واإل

رشاد التدعيمي هو األفضل بالنسبة للخريجين، وذلك لدى طالب الجامعة، في حين يعد اإل
جراء المقارنة بين هذه األساليب الثالثة في خفض حدة إفي دراسته التي هدف منها إلي 

حوصا نصفهم من مف 90القلق والمكونات االنفعالية المصاحبة، وذلك علي عينة ضمت 
 .طالب الجامعة والنصف اآلخر من الخريجين
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 :تعليق-

رشاد والعالج المعرفي يعد اضطراب القلق العام من المجاالت التي شهدت نجاحا لإل
السلوكي فيها، ومن أهم الفنيات العالجية التي تم استخدامها في تلك الدراسات التي تم 

التدريب علي مهارات ، و ومراقبة الذات، والمذكرات اليوميةجراءها في هذا المجال؛ المناقشة، إ
دارة القلق، والتدريب إالتدريب علي ، و عادة البناء المعرفي، وا  التنظيم الذاتي لتعديل السلوك

علي االسترخاء، والتدريب التخيلي، والتعريض ومنع االستجابة، وجدولة النشاط واألهداف، 
 .إضافة إلي الواجبات المنزلية

رشاد عن النتائج التي كشفت عنها هذه الدراسات فكانت تتأرجح بين أفضلية اإل أما
 -Burns & Nolen)والعالج المعرفي السلوكي علي العالج الكيميائي 

(2991Hoeksema,   إلي عدم اختالف العالج المعرفي السلوكي في فعاليته عن العالج
إلي تفوق  ,Borkovec & Costelo, 1993 (2992 (Borkovec et autres))السلوكي 

، وهو ما يدعو إلي مزيد من Sapp) ,2991)العالج السلوكي علي المعرفي السلوكي 
 (330-362ص، 3000عادل عبد اهلل محمد، ).الدراسات للتحقق من صدق النتائج

 

 :في التعامل مع الدافع لإلنجاز يتدريبدراسات عن فعالية برنامج إرشادي أو -3.5

دراسة بهدف اختبار  (Hughes & Martray)( 1991) "مارتري"و "هجز"أجرى 
لفت عينة وتأ. فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الدافعية لدى طالب في مرحلة ما قبل المراهقة

من مدارس حكومية للمرحلة االبتدائية في الواليات المتحدة  طالبا( 626)الدراسة من 
طالب من نفس المدارس كمجموعة ضابطة، وقد ( 300)مريكية كمجموعة تجريبية واأل

تضمن البرنامج نشاطات واستراتيجيات ودروس صممت لتنمية دافعية الطلبة من خالل تقديم 
واستخدم في . مفاهيم دافعية مثل العزو السببي والكفاءة الذاتية والثقة والمسؤولية والمثابرة

 وقائمة الدافعية لمرحلة ما قبل المراهقة Test d’attributions))و الدراسة اختبار العز 
(Inventaire de motivation de la préadolescence) ، وأظهرت نتائج الدراسة أن
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طالب المجموعة التجريبية الذين تلقوا التدريب على البرنامج التدريبي قد حصلوا على 
   .لضابطة الذين لم يتلقوا التدريبدرجات أعلى في الدافعية من طالب المجموعة ا

الختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية دافعية ( 6996) "محمود" هدفت دراسة لو 
طالبا وطالبة في الصف األول اإلعدادي في مصر، ( 13)اإلنجاز لدى عينة تكونت من 

تقدير  نجازية ومقياسواستخدم في الدراسة مقياس دافعية اإلنجاز ومقياس تقدير الذات اإل
الذات ومقياس جهة الضبط، وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج التدريبي في تنمية 
دافعية اإلنجاز لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للبرنامج، وأيضا نموًا في 

نجازية، في حين لم تظهر أي تغييرات في متغيرات الضبط وتقدير الذات ومفهوم الذات اإل
 .ابات أفراد المجموعة الضابطة على نفس المتغيراتاستج

ثر برنامج تدريبي في تنمية دافعية أختبار ا( 6994) "الغزو" جاء في دراسة لكما 
اإلنجاز والتحصيل في الرياضيات لدى طالبات الصفين الخامس والثامن األساسين في 

أهمية : أربعة أجزاء هيمدارس لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، وتكون البرنامج من 
الرياضيات في الحياة الدراسية واليومية، ودافع الكفاءة وعناصره الرئيسية، والمفاهيم األساسية 

وطبقت الباحثة اختبار الدافع لإلنجاز واختبارات  ،في الرياضيات، وطرق العزو السليمة
. البرنامج التدريبي الرياضيات على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد تطبيق

وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى طالبات الصف الخامس أعلى من مستوى طالبات الصف 
الثامن على اختبار دافع اإلنجاز، كما أظهرت النتائج أن مستوى تحصيل طالبات الصفين 
الخامس والثامن في الرياضيات اللواتي تعرضن للبرنامج التدريبي كان أعلى من مستوى 

 . ل الطالبات اللواتي لم يتعرضن للبرنامجتحصي

فاعلية برنامج تدريبي لزيادة دافعية اإلنجاز " بعنوان ( 6991) "الصياح"ل دراسة  فيو 
طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثاني ( 630)وتكونت عينة الدراسة من ". لدى المتعلمين

طالبة، و  طالبا( 10)وعددها  وعتين تجريبيةاإلعدادي، بحيث تم توزيع أفراد العينة إلى مجم
وطالبة، كما تم توزيع الطلبة في كل مجموعة إلى شعبتين  طالبا( 10)وضابطة وعددها 

. واحدة للذكور والثانية لإلناث، وكانت المجموعتان متكافئتين من حيث العمر والجنس
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االختبار القبلي واالختبار البعدي، : واستخدمت الباحثة نوعين من االختبارات التحصيلية هما
كما استخدمت مقياس دافع اإلنجاز لألطفال والراشدين وذلك قبل التدريب على البرنامج 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى دافعية اإلنجاز بين أفراد . وبعده
 . عة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبيةالمجمو 

ختبار فاعلية برنامج تدريبي لتنمية دافعية ا( 3006) "أبو شقير" تم في دراسة لكما 
طالبة موزعات ( 43)وتألفت عينة الدراسة من . التحصيل لدى طالبات الصف الثاني الثانوي
سة هالة بنت خويلد الشاملة وشكل المجموعة على صفين، الصف األول موجود في مدر 

طالبة، والصف الثاني موجود في مدرسة النزهة المهنية ( 36)التجريبية وبلغ عدد أفراده 
واستخدم في الدراسة اختبار الدافع . طالبة( 36)وشكل المجموعة الضابطة وبلغ عدد أفراده 

إلى وجود فروق دالة إحصائيا  وأشارت نتائج الدراسة. للتحصيل، ومقياس دافعية اإلنجاز
 . لصالح المجموعة التجريبية التي تدربت على البرنامج

http://www.mansaf.org/amana/edward6.htm 

 Consulté le 14/04/2008 

فاعلية التدريب  اختبارهدفت إلي  (3003) "يغاية حميد محمد القاسم" وفي دراسة ل
، حيث العربية المتحدة اإلماراتفى دولة  على الخيال فى تنمية دافعية االنجاز لدى األطفال

من منطقة رأس الخيمة التعليمية بدولة  من الذكور تلميذا 40تكونت عينة الدراسة من 
طة والضاب( تلميذا 30=ن)التجريبية : جموعتينم اإلمارات العربية المتحدة، مقسمين إلى

شروط المجانسة بين المجموعتين من حيث متغيرات  وقد تحققت الباحثة من( تلميذا 30=ن)
ومستوى دافعية اإلنجاز قبل  يتصادقاال يجتماعاال ونسبة الذكاء والمستوى يالعمر الزمن
الفروض التى حاولت الباحثة أن تجيب بها عن  نتائج الدراسة عن أن تكشفو ، التجريب

 ،يإلى التحقق من تأثير المتغير التجريب وهى جميعها تهدف ،تحققتتساؤالت البحث قد 
إلى تنمية دافعية اإلنجاز لدى األطفال  يمثله برنامج التدريب على الخيال الموجه يالذ

وتتضح هذه النتائج سواء من خالل المقارنة . المتحدة موضع الدراسة بدولة اإلمارات العربية
على مقياس دافعية اإلنجاز لدى أطفال المجموعة  يعدالب بين األداء القبلى واألداء

تنمية  لية برنامج التدريب على الخيال فىعاف -مفردة ومجتمعة- النتائجتؤكد و  ، التجريبية

http://www.mansaf.org/amana/edward6.htm
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 يالتوجه الدافع وتبرز دور الخيال وأهمية استخدامه فى تنمية ،دافعية اإلنجاز لدى األطفال
التنافس نحو تحقيق  جتهاد أواال أو يشخصية الطفل وسلوكه على نحو يدفعه إلى السع يف

 .المختلفة مستوى أفضل من التميز والتفوق والتقدم تنعكس على جوانب حياته
http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=15622  

Consulté le 03/02/2009 

دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي للمهارات ( 3004) "بقيعي"كما أجرى 
من  طالبا( 13)تكونت عينة الدراسة منوقد . فوق المعرفية في التحصيل والدافعية للتعلم

طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة ذكور اربد اإلعدادية الخامسة وهي إحدى مدارس 
وعة قد تم اختيار شعبة من هذا الصف عشوائيا لتكون المجم و ،وكالة الغوث الدولية
، واستخدمت شعبة أخرى من الصف ذاته مجموعة تجريبية طالبا( 21)الضابطة مؤلفة من 

بق الباحث اختباري التحصيل والدافعية للتعلم قبل تعرض وط. طالبا( 21)مكونة من 
المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي الذي صمم لتعليم مهارات التفكير فوق 

ثم تعرض أفراد المجموعة التجريبية إلى التدريب على (. التخطيط والمراقبة والتقويم)المعرفي
ائج الدراسة تكافؤ المجموعتين على أظهرت نت. جلسة تدريبية( 62)هذه المهارات بواقع 

وتحليل التباين ( ت)االختبار القبلي في التحصيل والدافعية للتعلم، بينما كشف اختبار 
ثر للبرنامج التدريبي في التحصيل والدافعية أالمصاحب على االختبار البعدي عن وجود 

 . للتعلم لدى عينة الدراسة لصالح المجموعة التجريبية

دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج إرشاد نفسي ب( 3002) "هنالطراو " قامو 
انفعالي معرفي في تحسين فاعلية الذات المدركة ودافعية اإلنجاز والمعدل  –جمعي عقالني 

( 34)لدراسة من وتكونت عينة ا ،التراكمي لدى طلبة جامعة مؤتة ذوي التحصيل المتدني
وطالبة،  لباطا( 63)تين ضابطة بلغ عددهاعت عشوائيا إلى مجموعطالبا وطالبة، وز 

واستخدم تحليل التباين المشترك ومقارنة  ،وطالبة طالبا( 63)يبية بلغ عدد أفرادها وتجر 
الفروق في المتوسطات ألفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على متغيرات الدراسة التابعة 

وأشارت نتائج . والمعدل التراكميفاعلية الذات المدركة، ودافعية اإلنجاز : الثالثة وهي

http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=15622
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الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا في فاعلية الذات المدركة ودافعية اإلنجاز والمعدالت 
 . التراكمية بين المجموعة التجريبية والضابطة

تعلمي –دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تعليميب( 3002) "صبري" قامكما 
الدافعية المعرفية ودافعية اإلنجاز لدى طالب الصف السادس في  في تعليم التفاؤل وتنمية

قد تم  و. مدارس منطقتي شمال عمان وجنوب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولية في األردن
اختيار عينة عشوائية من طلبة الصف السادس في كال المنطقتين، حيث بلغ عدد أفراد 

عشوائيا إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى  طالبًا وطالبة، تم تقسيمهم( 610)الدراسة 
ستبانة نمط العزو لدى األطفال واختبار الدافعية اواستخدم الباحث في الدراسة . ضابطة

حصائية إالمعرفية واختبار دافعية اإلنجاز، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
التعلمي ومتوسط أداء الطلبة الذين –بين متوسط أداء الطلبة الذين تعرضوا للبرنامج التعليمي

كما كشفت النتائج أيضا . لم يتعرضوا له، على كل من المقاييس الثالثة المستخدمة بالدراسة
عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط أداء الذكور ومتوسط أداء اإلناث من 

ستبانة نمط العزو لدى األطفال واختبار دافعية اإلنجاز، بينما اطلبة الصف السادس على 
حصائية بين الذكور واإلناث على اختبار الدافعية المعرفية لصالح إظهرت فروق ذات داللة 

حصائية للتفاعل بين الجنس إاإلناث، كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر ذي داللة 
نة نمط العزو لدى األطفال واختبار دافعية اإلنجاز ووجود أثر لهذا ستبااوالمجموعة على 

 . التفاعل على اختبار الدافعية المعرفية

دراسة هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي مبني ( 3001) "شحروري"وأجرى 
ذاتيا  على المهارات المعرفية وما وراء المعرفية واالنفعالية في إثارة الدافعية للتعلم الموجه

وطالبة، تم  طالبا( 20)نت عينة الدراسة من تكو . لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن
العلمي، )تجريبية وضابطة يتوزعون في فرعين دراسيين : تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين

واستخدم الباحث في الدراسة ( ممتاز، جيد جدا، جيد)، ومعدل دراسي (اإلدارة المعلوماتية
: لدافعية األكاديمية للتعلم الموجه ذاتيا والذي يتكون من ثالثة أبعاد رئيسية هيمقياس ا

وقد قام الباحث . الفاعلية األكاديمية واستخدام استراتيجيات التعلم واالستمرار في الدافعية
بتطبيق القياس القبلي على جميع أفراد الدراسة، كما طبق البرنامج التدريبي على أفراد 
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تجريبية فقط، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج طّبق القياس البعدي على جميع المجموعة ال
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات . أفراد الدراسة مّرة أخرى

كما أظهرت النتائج عدم . المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفراد المجموعة التجريبية
حصائية بين المتوسطات لمتغيرات الجنس والفرع والمعدل الدراسي إداللة وجود فروق ذات 

. عا للمتغيرات على هذا البعدعلى بعد الفاعلية األكاديمية، مما يعني عدم فاعلية البرنامج تب
نت النتائج أيضا عدم وجود فروق دالة بين المتوسطات لمتغيرات الجنس والمعدل وبي

لة بين متوسطات درجات الفرع العلمي واإلدارة المعلوماتية الدراسي، ووجود فروق ذات دال
حصائية بين المتوسطات إولصالح الفرع العلمي، وأيضا عدم وجود فروق ذات داللة 

  .لمتغيرات الجنس والفرع والمعدل الدراسي
 http://www.mansaf.org/amana/edward6.htm 

 Consulté le 14/04/2009 

هدفت إلى معرفة تأثير برنامج إرشادي في استثارة ( 3001"  )شواشرة"في دراسة ل و 
دافعية اإلنجاز لدى طالب يعاني من تدني الدافعية في التحصيل الدراسي، حيث تمت 

واختبار قدراته مراقبته وتوثيق المالحظات حول مواقفه ومعارفه واتجاهاته ، ومفهومه الذاتي، 
خالل فصل دراسي كامل كان يتلقى فيه برنامجا إرشاديا تربويا لزيادة دافعية اإلنجاز وفق 
أوقات محددة تم تنفيذه في غرفة اإلرشاد التربوي في مدرسته، أظهر التحليل الكمي والنوعي 
، في الدراسة بشقيها التشخيصي والعالجي أن الطالب يعاني من تدني دافعية اإلنجاز

والتحصيل الدراسي، ويفتقر إلى مفهوم واضح حول الذات، كما أظهرت الدراسة أن برنامج 
 .اإلرشاد التربوي المطبق كان فاعال في إثارة دافعية الطالب ورفع تحصيله األكاديمي

 لتحسين نفسي إرشادي برنامج فاعلية عن مدى( 3009" )الحارثي"وفي دراسة ل 
الجامعية،  بالمرحلة األكاديمية التعلم صعوبات ذوي الطالب لدى األكاديمي اإلنجاز دافعية

 (الباحث إعداد) منوهو  األكاديمية التعلم لصعوبات مقياس حيث هدفت الدراسة إلي إعداد
 من يعانون الذين الطالب لتحديد ككل العينة طالب على تطبيقه -تحكيمه بعد ليتم-

 بين الشائعة األكاديمية التعلم صعوبات أبعاد بعض على األكاديمی، التعرف التعلم صعوبات

http://www.mansaf.org/amana/edward6.htm
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 دافعية مستوى لتحسين إرشادي برنامج الطائف، تصميم بجامعة المعلمين كلية طالب
حداث، لإلنجاز دافعيتهم تحسين على الطالب الءهؤ لمساعدة األكاديمي االنجاز  تغيير وا 
 التي األكاديمية الصعوبات هذه من للتخفيف والسلوكي الفكري المستويين على أوتعديل

 ذوي بالجامعة المعلمين كلية طالب من عينة على اإلرشادي البرنامج يواجهونها، تطبيق
 صمم الذي الرئيس دفاله تحقيق في فاعليته مدى على للوقوف األكاديمية التعلم صعوبات

  .أجله من

 التراكمية متهمعدال المنخفضة البكالوريوس مرحلة طالب جميع من الدراسة مجتمع تكون
 الفصل والنظرية، في العلمية التخصصات من الطائف بجامعة كلية المعلمين في والمنتظمين
 التعلم صعوبات  ذوي من طالباً (  10)  من الدراسة عينة ، وتكونت3009 الثاني الدراسي

( ضابطةو  تجريبية) مجموعتين إلى عشوائياً  تقسيمها وتم الجامعية، بالمرحلة األكاديمية
 التعلم صعوبات انتشار من% 2 نسبة وجود: أكدت النتائج؛ من عددا الدراسة أظهرت

  .المعلمين بجامعة الطائف كلية طالب من عينة لدي األكاديمية

 على والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي القياس في األكاديمي االنجاز دافعية مقياس

 للمجموعة والبعدي القبلي القياسين درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود
 .البعدي القياس لصالح األكاديمي اإلنجاز دافعية مقياس علي التجريبية

 على والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود
 .الضابطة المجموعة لصالح األكاديمي التعلم صعوبات مقياس

 للمجموعة والبعدي القبلي القياسين درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود
 .القبلي القياس لصالح األكاديمي التعلم صعوبات مقياس علي التجريبية

 األكاديمي اإلنجاز دافعية تحسين في الفعالية من مناسبة بدرجة اإلرشادي البرنامج يتصف
 .التجريبية المجموعة طالب لدى التعلم صعوبات وخفض
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 المسترشدين أداء تقويم استمارة على التدريس هيئة أعضاء استجابات نتائج تشير
 إلى التجريبية، المجموعة أفراد على اإلرشادي البرنامج تطبيق وبعد أثناء األكاديمي
 في التحسن إلى أدى إلنجازي، مماا السلوك مبهواكتسا األكاديمي اإلنجاز لدافع متهاستجاب
 .األكاديمي مستواهم

 http://www.almualem.net/maga/ mag88.html 

Consulté le 23/06/2010 

 :تعليق-

أهمية البرامج اإلرشادية في يتضح من نتائج تلك الدراسات أنها تجمع بالتقريب علي 
الدراسات علي مفاهيم الدافع مثل العزو السببي تحسين الدافع لالنجاز، وركزت معظم 
  .والكفاءة الذاتية والثقة والمسؤولية والمثابرة

التخيل ومهارات كما اهتمت الدراسات بالجوانب المعرفية لدافع االنجاز مثل الضبط و 
عن تعديل التفكير  3009" لحارثيا"االتجاهات ومفهوم الذات، مثلما جاء في دراسة التفكير و 

اما في تلك الدراسات هي المناقشة، ومراقبة كانت الفنيات العالجية األكثر استخدوالسلوك، و 
عادة البناء المعرفي، بحيث تتعامل مع األفكار واالنفعاالت و   .اتيالسلوكالذات، وا 

  :ييل لدراسات السابقة ماا ءبوجه عام تبين من خالل استقراو 

 .لالضطرابات والمشكالت النفسيةعرضة تتفق الدراسات أن الشباب -

كتئاب القلق واال ، خاصةالجامعةوطالبات ى طالب لدنفسية  مشكالتظهور -
 .انخفاض الدافع لالنجازو 

التي قامت بإعداد برامج إرشادية عالجية عامة والجزائرية منها خاصة قلة الدراسات -
 .الموجه لطالب وطالبات الجامعة وخاصة اإلرشاد المصغرالنفسية المشكالت  لهذه
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ن كانت في مجملها تعتمد هذه الدراسات  فيالبحث المتبعة  وأدوات مناهج في تنوع- وا 
معظمها في البرامج اإلرشادية والعالجية الموجهة  علي الفنيات المعرفية السلوكية نفسها أو

 .للتعامل مع المشكالت النفسية

من  مكنهالواسعة التي يوالتطبيقية قدمت الدراسات السابقة للباحث القاعدة النظرية -
تباع الطرق واألساليب والفنيات األكثر مالئمة وفعالية في التعامل مع المشكالت إخاللها 

  .النفسية لدى طالب وطالبات الجامعة

من ية رشادالبرامج اإلوالدراسات السابقة مفاده أن  الحالي بحثبين ال اتفاق عام وجود-
لدى وتحسين الدافع لالنجاز العام التخفيف من حدة االكتئاب والقلق تؤدي إلى  شأنها أن

فنيات قائم على  إرشاد مصغربرنامج  بناءلذا فقد وجد الباحث أن  ب وطالبات الجامعة،طال
 .يةمعرفية وسلوكية، من أهم الطرق اإلرشادية للتكفل والتعامل مع المشكالت النفس

 

 : البحث مصطلحاتالتعاريف االجرائية ل-6     

  :(Efficacité) ليةعاف -

 ،التعامل مع المشكالت النفسية في المقترح البرنامج يحدثه أن يمكن يالذ األثر يه
 تأثير من التحقق في مستخدم إحصائي اختبار خالل من ايإحصائ األثر هذا تحديد ويتم

 (2، ص 3001 ، كامل ومحمد يالدرين حسين)  .البرنامج

" ت"ختبار الداللة اإلحصائية المن الناحية اإلجرائية  ه في هذا البحثدل علييو 
لحساب الفروق بين متوسطات الدرجات علي المقاييس المستخدمة لكل من المجموعات 

 .التجريبية والضابطة في القياسات القبلية والبعدية والتتبعية

 

 

 



 الفصل التمهيدي               الفصل األول

                                                                                                                                                       

32 
 

  :(Programme de counseling bref)اإلرشاد المصغر برنامج-

 التي والخبرات واألنشطة واإلجراءات المواقف يف المتضمنة المثيرات من مجموعة هو
 تستخدم معين، سيكولوجى مغزي ذات متكاملة، منظمة، متنوعة، مخططة، :بأنها توصف
في جلسات  وتجري والتقويم، التنفيذالبناء و  يف بدقة  مختارة معينةفنيات و  وأساليب أدوات

عشرين جلسة، تحكمها شروط علمية وعملية، تتراوح بين ست واثنتين و منتظمة محددة و 
 كان سواء انتهائه وبعد البرنامج في المشاركين سلوك فى مقصود تغيير إحداث إلى وتهدف

 بصورة يالنفس العالج أو اإلرشاد أو التنمية أو التدريب وأ التعلم إلى اعراج التغيير هذا
 (2، ص 3001 كامل، ومحمد الدرينى حسين). عامة

يهدف برنامج اإلرشاد المصغر في هذا البحث من الناحية اإلجرائية إلي مساعدة و 
المجموعات التجريبية علي تنمية واكتساب قدرات ومهارات المسترشدين من أفراد العينة في 

التخفيف من إلي الوصول ة لمواجهة المشكالت النفسية وحلها وتجاوزها، و سلوكيمعرفية و 
االهتمام بالتقليل من حاالت حدة كل من االكتئاب والقلق وتنمية وتحسين الدافع لالنجاز، و 

 . االنتكاس

  :Troubles psychologiques)) المشكالت النفسية-

اهر معرفية وانفعالية وجسمية، هي اضطراب وظيفي في الشخصية يبدو في صورة مظ
عبد حامد ).تعيق حياته السوية في المجتمعالنفسي و  تؤثر في سلوك الشخص وفي توافقه

 (.642، ص 3002، ب السالم زهران

 :اآلتيةالنفسية هي في هذا البحث تتمثل في االضطرابات و 

 :Dépression))االكتئاب -

علي أنه تنشيط لثالثة أنماط معرفية رئيسية يسميها الثالوث  Beck))" بيك"يعرفه 
عن المستقبل، بها األفكار السلبية عن الذات وعن العالم و  ويقصداالكتئابي،  المعرفي أو

ارة أخري المفهوم السلبي للذات والتفسير السلبي لألحداث والخبرات والنظرة السلبية بعب
ن انخفاض القيمة والذنب وعدم الكفاءة واالنهزام تشتمل هذه األفكار معاني عللمستقبل، و 
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ت أعراض االكتئاب من خالل ميل الفرد إلي تفسير الخبرااليأس، فتنشط الوحدة و الحرمان و و 
بناء علي هذا النموذج فإن أي موقف غير سار من مواقف داخل هذا اإلطار من األفكار، و 

التي يظهر لوم الذات،  الحرمان أو لهزيمة أوي معرفية تتصل باُبنالحياة يؤدي إلي إثارة 
 .نقص اإلنتاجيةدة وضعف األداء و تأثيرها علي شكل حزن وقلق وشعور باليأس والوح

 (613، ص 3000عادل عبد اهلل محمد، )

الدرجة من الناحية اإلجرائية  وجود اضطراب االكتئاب في هذا البحث تدل عليو 
 ."بيك"الضابطة علي مقياس االكتئاب لجموعتين التجريبية و المرتفعة ألفراد العينة في الم

 :Anxiété))القلق-

حالة انفعالية ذاتية موقفية وظرفية تقترب من حالة الخوف أن حالة القلق هي 
الطبيعي، يظهر لدى جميع الناس في المواقف المهددة لتنشيط الجهاز العصبي المستقل 

 (933، ص 9111، أ القريطي أمين المطلب عبد .)وبالتالي مواجهة مصدر الخطر

الدرجة المرتفعة من الناحية اإلجرائية  وجود اضطراب القلق في هذا البحث وتدل علي 
 ."كاتل"ألفراد العينة في المجموعتين التجريبية والضابطة علي مقياس حالة القلق ل

 :Motivation à l’achèvement))الدافع لالنجاز-

 Murray))" موراي"و (Atkinson)" أتكنسون"و Mclelland))" ماكليالند"يعرفه كل من 

الفرد بأعمال معينة بصورة جيدة وسريعة من خالل بذل الجهد  على أنه يتمثل في قيام
والمثابرة من أجل بلوغ الهدف واإلصرار على تحقيق التفوق، ويعمل دافع اإلنجاز كحافز 

 كردي، مصطفى اهلل عبد سميرة) .للفرد على التنافس في وضعيات تتسم بالصعوبة والتحدي
 .(993 ص، 3003

الدرجة من الناحية اإلجرائية  وجود انخفاض الدافع لالنجاز في هذا البحث تدل عليو 
الضابطة علي استمارة الدافع للنجاح لعينة في المجموعتين التجريبية و المنخفضة ألفراد ا

 ."فورمر"ل
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 اإلرشاد النفسي: الفصل الثاني
  اإلرشاد النفسي المدرسي: المبحث األول

يهتم اإلرشاد النفسي بما لدى الفرد من قدرات تشمل القدرات العقلية، والدوافع، 
واألهداف، والثقافة وغيرها، وهو اتجاه ظهر واالنفعاالت، والرغبات، والميول، واالتجاهات، 

مع ظهور أفكار التحليل النفسي، حيث بدأ االهتمام بالفروق الفردية في الميدان الصناعي، 
ومع ظهور حركة القياس النفسي التي اهتمت بقياس القدرات العقلية للمتأخرين دراسيا، وهو 

يف بشكل سليم ومواجهة مشكالته في ما دفع بالباحثين إلى محاولة مساعدة الفرد على التك
 .البيت والمدرسة والمصنع والمجتمع

يتناول اإلرشاد النفسي المشكالت الخاصة بالفرد، التي تتسبب في الصراع بين 
االتجاهات والميول والحاجات، مع األخذ بعين االعتبار السلوك الظاهري والتفاعل 

في هذا الصدد إلى قوى المجال ( Lewin" )لوين"االجتماعي بين الفرد وبين المجتمع، وأشار 
 .الذي يعني التفاعل القائم والمتواصل بين شخصية الفرد والضغوط االجتماعية واألهداف
ويليام "ويقوم األساس النفسي لإلرشاد النفسي على المذهب التجريبي الذي ينسب إلى 

تعني الوحدانية عدم وجود ، القائل بفكرة وحدانية الفرد وأهميته، حيث "جون ديوي"و" جيمس
فردان متماثالن في شخصيتها، ووجوب احترام الفرد لذاته بوصفه أرقى الكائنات، كما تعني 

 .(11-18ص ، 8811، أ فيصل محمد خير الزراد). دراكات والمفاهيموحدانية اال

ومن هذا المنطلق فإن اإلرشاد النفسي المدرسي يقوم على مراعاة البيئات االجتماعية 
ثرها على تنشئة الطالب وسلوكهم االجتماعي، ومراعاة الفروق الفردية ومختلف متطلبات وأ

النمو في مراحل التعليم، واالهتمام بالطالب كأفراد وكأعضاء في جماعات، وبدراسة الفرص 
المتاحة في المدرسة قصد توظيفها في عمليات التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، وتقييم البرامج 

 .(812، ص 8888جودت عزت عبد الهادي، ) .المدرسية اإلرشادية
 

 



 اإلرشاد النفسي          الفصل الثاني

  

37 
 

 :مفهوم اإلرشاد النفسي-1     

اإلرشاد النفسي علم وفن حديث النشأة، شمل في البداية مجاالت واسعة، وتناوله الكثير 
 .من الكتاب وعرفوه بأشكال مختلفة، حسب وجهة نظر كل كاتب ومجال تخصصه

لظهور حركة الصحة النفسية خالل الحرب العالمية إن تطور علم النفس كمهنة مدين 
الثانية، وتطور مفهوم اإلرشاد النفسي قام على تطور التعليم المهني، إضافة إلى زيادة 
مكاناته  االهتمام بإنسانية اإلنسان وحريته في التخطيط لحياته وحقه في معرفة استعداداته وا 

 .(41، ص 4991أحمد محمد الزعبي،  .)وتوظيفها بالشكل الصحيح
ليس كل األفراد الذين يعانون من بعض المشكالت بحاجة إلى العالج النفسي 
بالضرورة، بل قد يكونون بحاجة إلى االستشارة النفسية والتبصر بمشكالتهم، وهنا يأتي دور 

 .(Guy PALMADE, 1977, P 122)اإلرشاد النفسي
مجرد نقاش يدور بين شخصين كان ينظر في البداية إلى اإلرشاد النفسي على أنه 

حول مشكلة معينة تهم أحدهما، غير أن التطور الذي عرفته حركة اإلرشاد النفسي تجاوز 
عالقة دينامية هادفة بين )): على أنه( Wreen( )4914" )رن"تلك السطحية، حيث عرفه 

ة شخصين حيث تختلف اإلجراءات التي يشترك فيها كل من المرشد والمسترشد تبعا لطبيع
 .((حاجات المسترشد نفسه

عالقة تفاعلية بين فردين، حيث يحاول أحدهما وهو )): بأنه( 4991" )أبو لبدة"وعرفه 
المرشد مساعدة اآلخر وهو المسترشد كي يفهم نفسه فهما أفضل بالنسبة إلى مشكالته في 

 .((الحاضر والمستقبل
: اإلرشاد النفسي على أنه، (Burks & Steffler( )4999" )ستيفلر"و" بوركس"وعرف 

عالقة مهنية بين مرشد نفسي متدرب ومسترشد بحيث تكون هذه العالقة عادة من شخص ))
إلى شخص، ولو أنها أحيانا تشمل أكثر من شخصين، وقد بنيت هذه العالقة لمساعدة 
المسترشدين على فهم وتوضيح نظراتهم لخير حياتهم، وتعلم كيفية تحقيق أهداف توكيد 

خالل اختبارات جيدة المعنى، وخالل حل مشكالتهم ذات الطبيعة االنفعالية  الذات
 .((والشخصية
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، اإلرشاد النفسي (Pitrofesa & Hofeman( )4999" )هوفمان"و" روفيساتبي"وعرف 
أحمد محمد ) .((عملية مساعدة األفراد في تحقيق فهم أكثر ألنفسهم وحل مشكالتهم)): بأنه

 (81-81، ص 8888، الزعبي
عملية واعية مستمرة بناءة ومخططة، تهدف إلى )) :بأنه( 4991" )حامد زهران"وعرفه 

مساعدة وتشجيع الفرد لكي يعرف نفسه ويفهم ذاته ويدرس شخصيته جسميا وعقليا واجتماعيا 
وانفعاليا ويفهم خبراته، ويحدد مشكالته وحاجاته، ويعرف الفرص المتاحة له، وأن يستخدم 

بذكاء إلى أقصى حد مستطاع، وأن يحدد اختياراته ويتخذ قراراته ويحل وينمي إمكاناته 
مشكالته في ضوء معرفته ورغبته بنفسه، إضافة إلى التعليم والتدريب الخاص الذي يحصل 
عليه عن طريق المرشدين والمربين والوالدين في مراكز اإلرشاد وفي المدارس وفي األسرة، 

واضحة تكفل له تحقيق ذاته وتحقيق الصحة النفسية لكي يصل إلى تحديد وتحقيق أهداف 
والسعادة مع نفسه ومع اآلخرين في المجتمع والتوفيق شخصيا وتربويا ومهنيا وأسريا 

 (81، ص 8811، أ حامد عبد السالم زهران) .((وزواجيا
على  4994علم النفس اإلرشادي عام ( A.P.A)وعرفت رابطة علم النفس األمريكية 

تشير خدمات اإلرشاد النفسي السيكولوجي إلى الخدمات التي يقدمها مختصو )): النحو التالي
جراءات لتسيير السلوك الفعال  نعلم النفس اإلرشادي الذي يستخدمون مبادئ ومناهج وا 

ذه الخدمات، يقوم لإلنسان خالل فعاليات نموه على امتداد حياته كلها، وفي أدائهم له
مختصو علم النفس اإلرشادي بممارسة أعمالهم مع تأكيد واضح للجوانب اإليجابية للنمو 

وتهدف هذه الخدمات إلى مساعدة األفراد على اكتساب أو . والتوافق في إطار منظور النمو
يز االجتماعية، وتحسين التوافق لمطالب الحياة المتغيرة، وتعز  -تغيير المهارات الشخصية

مهارات التعامل بنجاح مع البيئة، واكتساب العديد من القدرات لحل المشكالت واتخاذ 
القرارات، ويستخدم األفراد والزوجان واألسر في كل مراحل العمر خدمات اإلرشاد النفسي 
بهدف التعامل بفعالية مع المشكالت المرتبطة بالتعليم واالختيار المهني، والعمل، والجنس، 

واألسرة، والعالقات االجتماعية األخرى، والصحة، وكبار السن، واإلعاقة سواء والزواج، 
 .((أكانت اجتماعية أو جسمية
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يمكن القول وفقا لما جاء في التعاريف السابقة أن اإلرشاد النفسي هو عالقة دينامية 
ي واعية بين المرشد والمسترشد هدفها مساعدة الفرد على معرفة نفسه بنفسه وفهم ذاته ف

كامل جوانب شخصيته، ليتمكن من معرفة مشكالته وفهمها واتخاذ قرارات لحلها وتجاوزها، 
 وبالتالي تحقيق التوافق النفسي، والنمو بشكل فعال في النواحي المهنية والتربوية واالجتماعية

 .(88-81، ص 8888، أحمد محمد الزعبي)
يتمثل اإلرشاد النفسي في العالقة المتبادلة بين المرشد والمسترشد، التي تهدف إلى 

فيصل ) .الطرفينمساعدة المسترشد ليغّير من نفسه وبيئته، وهي تقوم على المقابلة بي 
 .(12، ص 8881عباس، 

يهدف اإلرشاد النفسي إلى مساعدة الفرد على تحقيق التكيف، وتحرير قدراته، والنمو 
كسابه القدرة على حل المشكالت بشك ل طبيعي وسليم، وااللتزام بقيم ومعايير المجتمع، وا 

والصراعات واألزمات، وعالج ما قد يعانيه من القلق والشعور بالنقص والشعور باالغتراب 
، 8882عبد الرحمن عيسوي، ) ات مضادة للمجتمعيواالنطواء، وما قد يظهر عليه من سلوك

 .(811-811ص 
 :أربعة مبادئ لإلرشاد النفسي هي( Combs" )كومبس"ويحدد 

 .امتالك الفرد للقدرة على التكيف والنمو-
 .اختيار الموقف الراهن بدال من االهتمام بالصدمات القديمة-

 .تركيز االهتمام على المظهر االنفعالي للمشكالت أكثر من المظهر العقلي-

مفتوحة ولها معنى تطوري  أن تكون العالقة بين المرشد والمسترشد عالقة-
 (Guy PALMADE , 1977, P 51-52).تقدمي

خدمة نفسية متخصصة تهدف إلي مساعدة )): علي أنهاإلرشاد النفسي ويعرف الباحث 
المسترشد علي االستبصار بنفسه وتنمية قدراته وبلوغ الكفاية الذاتية واكتساب القدرة 

 .((واالجتماعيعلي حل المشكالت وتحقيق التوافق النفسي 
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 :مفهوم اإلرشاد النفسي المدرسي-2     

يتصل اإلرشاد النفسي المدرسي بالمدرسة، التي تتصل بدورها بالتربية، والتي تهدف 
 :في األساس إلى

 .تكوين فرد قادر على بلوغ أقصى ما يمكن من النمو والتطور-
 .تكوين فرد قادر على أن يكون حرا، وأن يستثمر حريته-

 .فرد منتج ومبتكر تكوين-

 .تكوين فرد متضامن مع اآلخرين للمساهمة في راحة المجتمع-

 .تكوين مجتمع يتيح الفرصة أمام كل فرد إلشباع حاجاته-
 :ومن هذه األهداف الكبرى، تتفرع أهداف تتصل باإلرشاد النفسي المدرسي هي-
 .إكساب الفرد القدرة الحرة والمسئولة على اتخاذ القرارات-
 .ب الفرد القدرة على تحمل مسئولية نفسهإكسا-

 .إكساب الفرد القدرة على تقويم ذاته ومعرفتها-

إكساب الفرد القدرة على مواجهة مشكالته وحلها في مختلف الوضعيات وبطريقة -
 .علمية

قامة عالقات مع اآلخرين-  .إكساب الفرد القدرة على العيش وسط الجماعة وا 

 .القيام بمختلف األدوار التي تفرضها ثقافة المجتمعإكساب الفرد القدرة على -

ثرائها بشكل مستمر-  .إكساب الفرد القدرة واإلرادة لتطوير شخصيته وا 

إكساب الفرد القدرة على القيام بنشاطات اجتماعية، تقدم المصلحة العامة على -
 .المصلحة الخاصة

 .قضايا التطور االجتماعي إكساب الفرد القدرة على التضامن والتعامل بمسئولية تجاه-
(Bronco Abarca DELRIO, 1986, P 94-95) 
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إن المدرسة مؤسسة تربوية رسمية تعمل على نقل المحتوى الثقافي إلى الطالب، 
ومساعدتهم قدر اإلمكان على النمو السليم في كافة النواحي الجسمية والعقلية واالنفعالية 

توفير الرعاية النفسية للدارسين ومساعدتهم على  واالجتماعية، وتقع على المدرسة مسئولية
اكتساب االستقالل الذاتي والتوافق النفسي وهي مسئولة عن اإلرشاد المدرسي للطالب 
خاصة من حيث عملية التعلم وطبيعة المتعلم والموقف التعليمي، ورغم التشابه بين اإلرشاد 

حامد عبد السالم ) ليبه وأدواته الخاصةوالتربية في األهداف والعملية، غير أن لكل منهما أسا
 (611، ص 8811، أ زهران

والحقيقة أن التربية تضمنت منذ بدايتها أفكارا إرشادية فهي بوظيفتها تسعى إلى 
دخاله إلى الوضع االجتماعي بما يحمله من ثقافة  تخليص الفرد من وضعه الطبيعي وا 

فالمدرسة جزء من المجتمع الكبير  ،.(Jean Paul RESWEBER, 1988, P 43)ومعايير
ويظهر تأثير المجتمع في عملية التعليم من خالل األهداف التي يحددها للتربية وبالوسائل 

، ومن هذا المنطلق فإن نجاح المدرسة (61، ص 8881هوغيت كاغالر، ) التي يوفرها لها
جاحها في في أداء رسالتها وتحضير الطالب لحياة المواطنة الصالحة، متوقف على ن

عبد ( تخليصهم من المشكالت واالضطرابات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق تلك الغاية
 )211، ص 8882، الرحمن عيسوي

لقد ظهر اإلرشاد النفسي على غرار حركة التوجيه المهني التي نشطت مع مطلع القرن 
وأصبحت الحاجة ملحة الماضي، ومنذ ذلك الحين بدأ التأهيل لهوية مستقلة لإلرشاد النفسي 

إلى اإلرشاد النفسي المدرسي في هذه المرحلة بسبب التغيرات التي عرفها المجتمع واألسرة 
والمدرسة والعمل، ومع ازدياد تعقد الحياة االجتماعية زادت المسئوليات على المدرسة من 

ذاتي أجل بلوغ أهدافها، التي تتلخص أساسا في مساعدة الطالب على تحقيق التوافق ال
 .واالجتماعي
: عن أهمية الخدمات اإلرشادية في المدرسة بقوله( Meeks( )4999" )ميكس"يعبر 

إذا كان هدف اإلرشاد هو تسهيل النمو فإن عملية اإلرشاد يجب أن تكون جزءا من عملية ))
، 2116صالح أحمد الخطيب، ) .((التعلم من مرحلة رياض األطفال وحتى المرحلة الثانوية
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على أن دراسة الطفل تتضمن في األساس مراحل ( Wallon"  )فالون"ويؤكد ، (211ص 
 (,P 31) Henri WALLON ,1994  .النمو التي ستجعل منه راشدا

المساعدة المقدمة لطالب )): اإلرشاد المدرسي بأنه( Heller( )4999" )هيلر"ويعرف 
التعليمية التي يطمحون المدارس للتوجه المناسب، واتخاذ القرار حول تحقيق األهداف 

 (211، ص 2116، صالح أحمد الخطيب) .((للوصول إليها
عملية مساعدة الفرد في رسم الخطط )): اإلرشاد المدرسي بأنه" حامد زهران"كما يعرف 

التربوية التي تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه وأن يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة 
تساعده في اكتشاف اإلمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعليمي والمواد الدراسية التي 

الحاضر ومساعدته في النجاح في برنامجه التربوي والمساعدة في تشخيص وعالج 
، أ حامد عبد السالم زهران) .((المشكالت التربوية بما يحقق توافقه التربوي بصفة عامة

 (611، ص 8811
اد المدرسي ومصطلح خدمات التوجيه في المدرسة، وينبغي التفريق بين مصطلح اإلرش

التي تعتبر ذات طبيعة إدارية، من قبيل تدوين السجالت وتنظيم الدراسة ومتابعة حضور 
الطالب وغيابهم وغير ذلك مما ال يعد خدمة إرشادية، ثم أن التوجيه ال يقوم به المرشد 

كون بشكل أو بآخر في العملية لوحده في المدرسة، بل إن المدير والمدرسين وغيرهم يشتر 
صالح ) التوجيهية، مثل متابعة مدى انضباط الطالب وجديتهم واجتهادهم في الدراسة وغيرها

 (211، ص 2116، أحمد الخطيب
ة تهدف خدمة نفسية متخصص)): ويعرف الباحث اإلرشاد النفسي المدرسي علي أنه
مشكالته المدرسية وتحقيق التوافق إلي مساعدة المسترشد علي اكتساب القدرة علي حل 

 . ((المدرسي
 
 :أهداف اإلرشاد النفسي المدرسي-3      

ال تنفصل عن أهداف التربية بشكل عام، التي تتعامل مع الطالب بوصفه فردا مندمجا 
 Jean)في العملية التربوية، وتهتم بالبنى واآلليات النفسية التي يمكن أن تتدخل في  التعليم 



 اإلرشاد النفسي          الفصل الثاني

  

43 
 

Noël FOULIN, 1998, P 3)   نما هو وتتناول الفرد على أنه متفرد وليس مالكا لحالته وا 
 .(Claude M. PREVOST, 1997, P 12) فاعل وسط شروط معينة

واإلرشاد النفسي المدرسي تتكامل أهدافه مع أهداف التربية فهو يسعى إلى التقرب من 
تحقيق التوافق الذاتي  الطالب ومحاولة معرفتهم وفهم سلوكاتهم ومساعدتهم على

واالجتماعي، واكتساب مهارات مواجهة وحل المشكالت وكذلك التخطيط للمستقبل الدراسي 
، أ حامد عبد السالم زهران) حسب القدرات الفردية لكل طالب واإلمكانات التربوية المتاحة

 (211، ص 8811
اإلرشاد النفسي ومن هذا الهدف الذي يعتبر رئيسيا يمكن تفريع نوعين من أهداف 

 :المدرسي، هما
األهداف الخاصة المتصلة بمواقف إرشادية معينة والتي تتمثل أهميتها في محاولة -

 .إيجاد حلول مناسبة لكل مشكلة على حدى
األهداف العامة، وهي الغايات النهائية التي يرمي اإلرشاد المدرسي إلى بلوغها، وفي -

خمسة ( George & Crisiani( )4991)  "كريستياني"و" جورج"هذا السياق يقدم 
 :أهداف لإلرشاد بصفة عامة، تم تبنيها في جل نظريات اإلرشاد، هي

 .تسهيل تحسين سلوك الفرد-

 .تحسين العالقات االجتماعية والشخصية-

 .زيادة الفعالية االجتماعية والشخصية وقدرة الفرد في التغلب على المشكالت-

 .القراراكتساب القدرة على اتخاذ -

ثراء نمو الذات- ، ص 2116، صالح أحمد الخطيب) تحسين القدرات اإلنسانية وا 
وتطوير قدرة التحكم بها الذي ال يمكن أن يتحقق إال من خالل اإلرادة  .(218-211

الموجهة وحسن التخطيط وبذل الجهد، وعدم اعتبار النشاط عمال مضنيا، بل نشاطا 
 .(Paul Clément JAGOT, 1994, P 33) ممتعا
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األهداف العامة لإلرشاد المدرسي على النحو ( 3112) (Shmidt)" شميدت " ويحدد 
 :التالي

 .تحسين وتطوير التخطيط التربوي-

 .إكثار فرص التعليم-

 .رفع التحصيل الدراسي-

وألجل وضع أهداف اإلرشاد الفردي في المدرسة، ثمة محددات يجب االعتماد عليها 
 :هي

العديد من األطراف في رسم أهداف اإلرشاد وخاصة اإلرشاد الجماعي إلثراء إشراك -
 .خبرة الطالب، مثل المدرسين واإلداريين واآلباء وغيرهم

شمول أهداف اإلرشاد مجاالت أخرى، بحيث تمكن للطالب تطبيق المعارف -
 .والمهارات التي اكتسبها بواسطة اإلرشاد في مختلف المجاالت األخرى

األهداف ببعض جوانب التعلم، حيث أن هدف التعلم األساسي هو نمو تربوي  ارتباط-
مع األخذ بعين االعتبار أن ( 211، ص 2116صالح أحمد الخطيب، ) سليم للطالب

كل فرد هو شخص مستقل بذاته ومختلف من حيث تاريخه الشخصي ونموه العاطفي 
 .ي النمووطريقته المعرفية، وأن كل فرد قابل للتغير وله الحق ف

إن عددا معتبرا من الطالب ال يعون سبب وجودهم في المدرسة وال يرغبون في التعلم، 
وهو ما قد يظهر في صعوبات التعلم أو التخلف والفشل الدراسيين، وال يحسنون التصرف في 

وبالمقابل فإن . البيت وال مع الراشدين، وهو ما قد يتجسد في قلة األدب والعنف والتخريب
من المدرسين يشعرون بأنهم غير قادرين على تحمل بعض األوضاع وعلى التصرف  العديد

 مع بعض الطالب
(Ronald FRESENE, 1993, P 3).  وهنا تظهر الحاجة إلى اإلرشاد

 .النفسي المدرسي
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 :الحاجة إلى اإلرشاد النفسي المدرسي-4     

والمستمرة للطالب داخل المؤسسة يقع على عاتق المرشد المدرسي المالحظة المنتظمة 
أخالقية، وفتح أو  م، بعيدا عن أي ضغوط تربويةالمدرسية، واالستماع إليهم والتحاور معه

المجال لهم ليعبروا عن صعوباتهم ورغباتهم ومخاوفهم وعدوانيتهم وقلقهم، فالطالب الذين 
أو الذين يظهرون يعانون من القلق بسبب تغير أستاذ أو طبيعة تنظيم العمل المدرسي، 

االنعزال نتيجة العجز عن إقامة عالقات مع األقران، يجب أن يحصلوا على أكبر قسط من 
 .التربوية -المقابالت اإلرشادية لتقديم المساعدة النفسية

إن الطالب الذين يظهرون اضطرابات في التعلم المدرسي يكونون عرضة النخفاض 
نهم كسالى واتكاليون، ويتصورون أنهم ضعاف من تقدير الذات وينظرون إلى أنفسهم على أ

وغير ذلك من المشكالت  ،(18، ص 8881، هوغيت كاغالر) حيث القدرات الفكرية
 .المدرسية

من أجل ذلك؛ فإنه ال غنى للطالب عن الخدمات التي يقدمها اإلرشاد النفسي 
حامد عبد ) التربويةالمدرسي، التي هي عملية متكاملة يسهم فيها كل الفاعلين في العملية 

 (611، ص 8811، أ السالم زهران
وتظهر الحاجة إلى اإلرشاد المدرسي في سني التمدرس التي يمر فيها الفرد من مرحلة 
نمو إلى أخرى وما يتعرض له من تحوالت جسمية ونفسية وعقلية تترتب عنها حاجات 

وسيلة تقدم نحو األحسن،  ومتطلبات، تستدعي االهتمام والرعاية، وتعتبر اإلرشاد المدرسي
حيث ظهر من خالل تيار تحرر التعليم في الواليات المتحدة وموجة تجديد التعليم المهني، 
حيث نشأت في النصف األول من القرن الماضي حركة ترمي إلى مساعدة الناشئة في 

في  المدارس، سميت حركة التوجيه التي اعتبرت من أهم التجديدات التي أدخلت على التربية
بعد ذلك  و عممت ،(21-21، ص 8818يوسف مصطفى القاضي، ) المدارس األمريكية،

  .على التربية والتعليم في مدارس  العالم
وبالتالي فإن عملية اإلرشاد النفسي المدرسي واسعة ومتشعبة يحتاج إليها طل الطالب 
من حيث مساعدتهم على التعرف على استعداداتهم وقدراتهم لتوظيفها بشكل مناسب واختيار 
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الدراسة المناسبة، وتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم في حياتهم الدراسية، وذلك لتحقيق 
 (261، ص 8888 ،الزعبيمحمد أحمد ) .االجتماعي على حد سواءالتوافق الذاتي و 

 
 :برامج اإلرشاد النفسي المدرسي-5     

هي برامج مخططة ومنظمة وفقا لألسس العلمية، تهدف إلى تقديم خدمات إرشادية 
بشكل فردي أو جماعي لجميع من تضمهم المدرسة، بغية المساعدة في تحقيق التوافق 

 .بناءه وتنفيذه فريق من المتخصصينالنفسي، ويعمل على 
يقوم تخطيط برامج اإلرشاد النفسي في المدرسة على نماذج تتراوح بين البساطة 

وتختلف . والتعقيد وبين الواقعية والمثالية وبين الخصوص والعموم وبين المحدودية والشمول
إمكانيات وعدد البرامج في بنائها التنظيمي من مدرسة إلى أخرى وفقا لما هو متوفر من 

 .األفراد والمرحلة المعنية بالدراسة وغيرها
 :وتعتبر برامج اإلرشاد النفسي المدرسي على غاية من األهمية نظرا لألسباب التالية

نمائي والوقائي اللذين يتطلبان النفسي المدرسي على المنهجين اال اعتماد اإلرشاد-
 .التخطيط واإلعداد الخاص

 .النفسي للطالبضرورة تحقيق التوافق -

 .حاجة مرحلتي الطفولة والمراهقة إلى الرعاية النفسية بسبب صعوبتهما-

ضرورة مساعدة الطالب على اكتساب القدرة على حل مختلف المشكالت التي قد -
 .تعترضهم

تتبع المشكالت فور ظهورها والعمل على معالجتها ومحاولة تجنب تراكمها   أو -
 .تعقدها

أهم المشكالت التربوية من مثل اضطرابات التوافق والضعف العمل على تجاوز -
، 8811 ،أ حامد عبد السالم زهران) .العقلي والتأخر الدراسي والتفوق الدراسي وغيرها

 (888-868ص 
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يحتوي برنامج اإلرشاد المدرسي على جملة من الخدمات، يشرف عليها مرشد 
وشاملة، تتكامل مع األهداف العامة متخصص، حيث يعمل على بناء برامج إرشادية منظمة 

 .للمدرسة
وتعتبر األهداف أهم مرحلة في عملية إعداد البرامج اإلرشادية، والتي تقوم على تحليل 
حاجات الطالب والوالدين والمدرسين، وال يتم تحديد نشاطات البرامج اإلرشادية، بصورة 

نما وفقا لعملية تشمل التخطيط والتنظيم والتنف يذ والتقييم، يمر إذن تصميم برنامج عشوائية وا 
 :اإلرشاد المدرسي عبر خطوات محددة، وهي

 :يضم اإلجراءات والقرارات التي تساعد المرشد فيما يلي: أوال، التخطيط

 .تحديد األهداف العامة للمدرسة-

 .تحديد حاجات الطالب والمدرسين والوالدين-

 .انتقاء األهداف والغايات لبرامج اإلرشاد-

 .األولويات ضبط-
 :يأتي ليكمل عملية التخطيط ويتكون مما يلي: ثانيا، التصميم

 .تحديد األهداف األساسية-
 .تحديد الخدمات الموافقة لألهداف-

 .وضع جداول زمنية تحدد فيها المسئوليات والخدمات ووقت تنفيذها
المشرفون يمثل الجانب العملي لبرنامج اإلرشاد المدرسي، حيث يقوم : ثالثا، التنفيذ

اإلرشاد الفردي، اإلرشاد الجماعي، إجراء : عليه بتوفير خدمات البرامج بمختلف نشاطاتها
 .االختبارات، اإلحاالت وغيرها

يساعد المرشد على معرفة مدى نجاح برنامجه اإلرشادي في المدرسة، : رابعا، التقييم
 .في المستقبل وتحديد نقاط الضعف والقوة، وذلك بهدف تحسين البرامج اإلرشادية

ويعتبر برنامج اإلرشاد النفسي المدرسي فعاال، إذا أحدث تغييرا إيجابيا في حياة الطلبة 
 (216-218، ص 2116، صالح أحمد الخطيب) .والوالدين والمدرسين
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 :المسئولون عن اإلرشاد النفسي المدرسي-6      

 :مدير المدرسة -1.6

إن التعاون بين مدير المدرسة وبين القائمين على عملية اإلرشاد وخاصة المرشد 
وتتمثل المساعدة التي ينبغي . النفسي المدرسي من شأنه أن يزيد في فعالية اإلرشاد المدرسي

اإلرشادية في النصح والتوجيه وشرح النهج التعليمي أن يقدمها للقائمين على البرامج 
شراكه للمسئولين في وزارة التربية إلقرار البرامج اإلرشادية وتخصيص الميزانية  للمدرسة، وا 

 .والوسائل الالزمة
وبشأن عالقة مدير المدرسة باإلرشاد النفسي المدرسي، قامت جمعية الموظفين 

 :وجيهات، نذكر منها ما يليوالتوجيه األمريكية بوضع عدد من الت
يعتبر المدير اإلرشاد النفسي مهنة مستقلة لها خصوصياتها، ولها دور -

 .هام في حسن سير العملية التعليمية
ينظر المدير إلى اإلرشاد على أنه قائم بذاته وليس جزءا من اإلدارة، -

 .على الرغم من الخدمات التي يقدمها للطالب والمدرسين واإلداريين

 .يعمل المدير على تسهيل عمل المرشد وتمكينه من الظروف المالئمة-
 

 التنظيم

 التخطيط

 التنفيذ

 التقييم

 جوانب برنامج اإلرشاد النفسي المدرسي
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 :لمرشد النفسي المدرسيا-2.6

يعتبر المرشد النفسي المدرسي بحكم تخصصه المسئول األول والمباشر عن العملية 
أربع وظائف أساسية للمرشد في ( Wrenn( )4999" )رن"اإلرشادية في المدرسة، ذكر 

 :المدرسة هي
 .الطالبإرشاد -
 .التشاور مع المدرسين واإلدارة حول ما يخص الطالب-

 .دراسة التغيرات التي تحدث في بيئة الطالب-

 .التنسيق بين حوار اإلرشاد داخل المدرسة، وبين المدرسة والمجتمع-

وزاد على ذلك، من أن على المرشد أن يمضي جل وقته في القيام بالوظيفتين 
 .السابقتين

 
 :مهام المرشد المدرسي كما يلي( 4999) "المعروف"وحدد 

 .التعاون مع اإلدارة والمدرسين على مساعدة الطلبة وحل مشاكلهم-
االهتمام بمشاعر الطلبة وانفعاالتهم، والعمل على غرس الثقة في نفوسهم، من خالل -

 .توجيههم لالشتراك في الممارسات العلمية ومختلف النشاطات

والتفهم العاطفي والتقدير غير المشروط لتسيير العملية  إقامة عالقات تتسم بالتقبل-
 .اإلرشادية

 :المساهمة في تنظيم الندوات واللقاءات مع أولياء أمور الطلبة من أجل-

تعرف األولياء على مشكالت أبنائهم وعلى ظروفهم األسرية والبيئية من خالل مراقبة -
 .سلوكهم داخل المدرسة وخارجها

هم وتعريفهم ؤ األمور في حل المشكالت التي يعاني منها أبنا التعاون مع أولياء-
 .بالرعاية السليمة
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متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بمشكالت الطلبة التي تتخذ من قبل مجالس األولياء -
 .والمدرسين

ستضافة محاضرين بشكل منتظم من الجامعات والكليات ومراكز التكوين لتعريف إ-
 .ة لمساعدتهم في تحديد االختيارات المهنية المناسبةالطلبة بالمهن المختلف

 .مساعدة الطلبة على تنمية أنفسهم في جميع النواحي الفكرية والوحدانية والجسمية-

القيام بحملة توعية بالتعاون مع إدارة المدرسة، لمساعدة الطلبة في التوجيه المهني، -
هني في كافة المدارس الفنية واالستعانة باإلعالنات والصور، لتحقيق التوجيه الم

 .ومراكز التكوين

ات والممارسات غير يتوجيه الطلبة لاللتزام بالقيم األخالقية، وتجنب السلوك-
 .الصحيحة

تزويد القائمين على اإلرشاد التربوي والتوجيه المهني بتقارير دورية تحتوي على -
في معالجة المشكالت  خالصة نشاطات المرشد واألساليب اإلرشادية التي اعتمد عليها

 .التي تعرض لها الطلبة، والبرامج اإلرشادية التي استخدمت في هذا المجال

التحري عن األسباب والظروف التي تكمن وراء غياب بعض الطلبة بشكل جزئي أو -
، ص 2116، صالح أحمد الخطيب) كلي عن التمدرس وذلك بالتنسيق مع اإلدارة

218-216) 
ينبغي إذن على المرشد النفسي المدرسي لكي يقوم بهذا الدور على أحسن وجه، أن يلم 
باألهداف العامة للمدرسة وبتركيبة المجتمع وطبيعة التفاعالت التي تحكمه والقيم السائدة، 

إن على المرشد النفسي المدرسي . وخاصة قيم الناشئة والمراهقين ومدى عالقتها بالمجتمع
ومبادرا وأن يخلق لنفسه دورا إيجابيا في البرنامج الدراسي، فيساهم في عملية أن يكون نشطا 

التخطيط التربوي، مثل إبداء الرأي في عملية توزيع التالميذ على الفصول، وتنظيم جداول 
الدراسة من حيث توزيع المواد والمدد الزمنية لكل مادة، وذلك بناء على أسس نفسية وتربوية، 

لم المرشد بتوجيه الطالب بتوفير المعلومات والخدمات التربوية المتاحة، مع كما ينبغي أن يس
السعي لتوعية القائمين على المؤسسات التربوية والصناعية والتجارية ومؤسسات الخدمات 
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-821، ص 8818 يوسف مصطفى القاضي،) .على اإلسهام في تنفيذ البرامج اإلرشادية
821) 

ليل من المشكالت التي يواجهها الطالب، سواء تعلق يسعى المرشد المدرسي إلى التق
األمر بالمتأخرين دراسيا أو بالمتفوقين دراسيا أو بصعوبات التكيف العامة، وذلك بمبادرتهم 
الخاصة أو بطلب من المدرسين، وعند التأكد من وجود مشكلة ما يمكن للمرشد المدرسي، 

يحتوي عادة على عدة عناصر متغيرة وبعد استئذان األبوين أن يقوم بإجراء فحص نفسي 
حسب كل مشكلة؛ المقابلة مع األبوين، المقابلة مع الطالب، اختبارات التحصيل الدراسي، 

ومن أهمها اختبارات الذكاء، التي تفسر نتائجها ضمن مجموع . مقاييس الشخصية وغيرها
االختبارات، لفعل  البيانات المحصلة من الفحص النفسي، مع استخدام المالحظة أثناء إجراء

 .الطالب مع الوضعيات الجديدة، وردود فعله إزاء الفشل، واالنفعاالت والتواصل، وغيره

(Michel HUTEAU, 1999, P 93-94) 

إن وجود المرشد المدرسي داخل المؤسسات التربوية على قدر كبير من األهمية، ألجل 
مكانات فهو يتناول بالدراسة . تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد والبحث استعدادات وقدرات وا 

وميول وحاجات الطالب، الذين يعمل أيضا على تزويدهم بالمعلومات عن الفرص والخبرات 
، 2116، ب حامد عبد السالم زهران) التربوية الممكنة، كما يسهم في برامج التخطيط التربوي

 (281ص 
 

 :المرشد -المدرس-3.6

لديهم خبرة في التدريس واإلطالع على بعض هو أحد أعضاء هيئة التدريس ممن 
المفاهيم اإلرشادية، يجمع بين التدريس واإلرشاد في المدرسة، وتخفض له ساعات التدريس، 

 :وتتمثل مساهمته بالعملية اإلرشادية فيما يلي
تعريف الطلبة بطبيعة خدمات اإلرشاد النفسي وبأهميته، وتنمية اتجاه موجب لديهم -

 .نحوه
 .لطلبة العاديين إنمائيا ووقائيا ورعاية نموهم النفسيمساعدة ا-
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تهيئة جو نفسي صحي في الصف والمدرسة، يساعد الطلبة على تحقيق أفضل نمو -
 .ممكن وبلوغ المستوى المطلوب في التوافق النفسي

المساعدة في إجراء االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية لتحديد استعدادات الطلبة -
م وتنميتها، والمساعدة في إعداد السيرة الذاتية والسجل المجمع واالشتراك في وقدراته

 .مؤتمرات الحالة الخاصة بالطالب

دراسة الطلبة وفهمهم، واكتشاف حاالت سوء التوافق المبكرة فيهم، ومساعدة من -
 .يمكن مساعدته، وعند االستعصاء اإلحالة على المرشد

سية والمهنية، الخاصة بالمستقبل التربوي والمهني وحل تزويد الطلبة بالمعلومات الدرا-
 .المشكالت التربوية، مثل مشكالت المتفوقين والمتأخرين عقليا وسوء التوافق وغيرها

تدعيم العالقات بين المدرسة واألسرة، واالتصال بالوالدين عن طريق مجالس اآلباء -
 .والمدرسين

وبعض المشكالت التي تعوق عملية  يناقش مع الطلبة طرق المذاكرة المتنوعة،-
 .التعلم، مثل قلق االمتحان، وانخفاض الدافعية للتعلم وغيرها

الكشف عن الطلبة المتفوقين لتوجيههم إلى ما يناسبهم من برامج دراسية ورعاية -
 (218-216، ص 2116، صالح أحمد الخطيب) .خاصة، داخل المدرسة أو خارجها

 

 :المدرس-4.6

عن أن العديد من المدرسين يقومون بكثير ( Davise( )4911) "ديفيس " تحدث 
من أعمال التوجيه النفسي، من قبيل إجراء المقابالت الفردية مع الطلبة وقيادة التوجيه 
الجماعي من المدرسة، وتقويم الطلبة تحصيليا ونفسيا، على أال يؤثر ذلك من كفايتهم 

 .التعليمالمهنية في إنجاز مهمتهم األساسية في 
( Robert, Smith, Erickson( )4999" )أريكسون"و" سميث"و" روبر"وقام كل من  

 :بتحديد ما يمكن أن يقدمه المدرسون من خدمات التوجيه واإلرشاد كما يلي
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التعاون مع مدير المدرسة في تنفيذ السياسات التي تعد ضرورية لتطوير خدمات -
 .التوجيه بصورة مالئمة

نفسي الذي يؤدي إلى النمو الكامل لكل طالب، وذلك بوضع الطلبة في توفير الجو ال-
 .األعمال التي تناسب نموهم

 .العمل على تكامل المعلومات التربوية والمهنية في تخصصاتهم المختلفة-

دراسة تالميذهم بقصد الحصول على معلومات دقيقة وواقعية حول ميولهم وقدراتهم -
هم والوضع االجتماعي واالقتصادي ألسرهم، فذلك هو وأنماط سلوكهم وأهدافهم وقيم

 .األساس لتزويد كل طالب بالخبرات التعليمية المالئمة

إحالة الطلبة الذين يعانون من مشكالت تتصل بالتكيف أو التخطيط للمستقبل إلى -
 (211-218 ص ،2116صالح أحمد الخطيب، ) .المرشد النفسي

لى عإدراك الفرد للغاية التي يريد الوصول إليها، و ألن التكيف الهادف يشير إلى مدى 
 (886، ص 8888، أ فؤاد البهي السيد) .قدرته على توجيه سلوكه نحو تحقيق الهدف

 
 :اإلرشاد النفسي المدرسي والصحة النفسية-7

نشأ التركيز على الصحة النفسية بسبب االنتباه إلى األمراض العقلية والتخلف العقلي 
 .مدرسة التحليل النفسي وانتشار أفكارهاوكذلك ظهور 

بدأت حركة الصحة النفسية داخل مصحات األمراض العقلية وارتبطت بالدعوة إلى 
الوقاية من األمراض النفسية واتساع مجال الطب النفسي والعالج واندماج ذلك في اإلرشاد 

 .النفسي
األمراض النفسية والعالج بالغ األثر من حيث نشأة ( Freud" )فرويد"وكان ألفكار 

بالتحليل النفسي، والتأكيد على العالقة بين المحلل والمريض في عملية الشفاء والتي 
 .أصبحت أساس عملية اإلرشاد
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إن ظهور مشكالت سوء التوافق لدى طالب المدارس، جعلت من تعديل السلوك 
سة وخارجها، من أهم والحفاظ على الصحة النفسية وبلوغ أقصى درجات التوافق داخل المدر 

 (21-22، ص 4994يوسف مصطفى القاضي، ) .سمات اإلرشاد المدرسي
فة إلى وقاية الطالب من الوقوع في السلوك المضاد للمجتمع، الذي يعود إلى إضا

أسباب كثيرة، منها الشعور باإلحباط في إشباع الحاجات، ويظهر هذا السلوك في السرعة أو 
الغش في االمتحانات أو الكذب، أو االعتداء على الغير أو  تخريب المعدات المدرسية أو
 (812-818، ص 8882، عبد الرحمن عيسوي) .الهروب من المدرسة أو التشرد

حالة دائمة نسبيا، يكون فيها الفرد متوافقا )): الصحة النفسية بأنها "حامد زهران"يعرف 
قادرا على تحقيق ذاته واستغالل نفسيا، ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين، ويكون 

مكاناته إلى أقصى حد ممكن، ويكون قادرا على مواجهة متطلبات الحياة، وتكون  قدراته وا 
شخصيته متكاملة سوية، ويكون سلوكه عاديا، بحيث يعيش في سالمة وسالم، والصحة 

لخلو أو النفسية حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة العقل والجسم، وليست مجرد غياب أو ا
أولهما شق نظري علمي يتناول : وللصحة النفسية شقان. البرء من أعراض المرض النفسي

الشخصية والدوافع والحاجات وأسباب األمراض النفسية وأعراضها وحيل الدفاع النفسي 
عداد وتدريب المختصين والقيام  والتوافق وتعليم الناس وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وا 

والشق الثاني تطبيقي عملي يتناول الوقاية من المرض النفسي وتشخيص  بالبحوث العلمية،
 .((وعالج األمراض النفسية

ويعد تحقيق الصحة النفسية وسعادة الطالب الهدف العام لإلرشاد النفسي المدرسي، 
وهو يختلف عن تحقيق التوافق النفسين فقد يكون الطالب متوافقا مع بعض الظروف، غير 

لضرورة متمتعا بالصحة النفسية، فمسايرة البيئة الخارجية يكون مصحوبا أنه ال يكون با
بالرفض الداخلي، ويعتبر اكتساب الطالب القدرة على حل مشكالته بنفسه من أهم ما يرتبط 
بالصحة النفسية في المدرسة بوصفها هدفا، وذلك من خالل إزالة عوامل معينة تؤدي إلى 

 (61-28، ص 8811أ،  زهران حامد عبد السالم) .أعراض بعينها
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 :اإلرشاد النفسي المدرسي والمشكالت المدرسية-8     

تعرف المشكالت المدرسية على أنها مشكالت تعترض الطالب وتعطل دراستهم وينتج 
 .عنها ضعف التحصيل الدراسي

، على أهمية دراسة (R.M. Thompson( )4999" )روز ماري طومسون"تؤكد 
وضرورة الوقاية منها، وعالجها باستخدام المناهج؛ الوقائي، العالجي، المشكالت المدرسية، 

 .واإلنمائي
 (:4999" )ميلمان " و" شيفر " ومن أهم أسباب المشكالت المدرسية حسب 

 .ضعف مهارات الدراسة، وسوء تنظيم العادات الدراسية-
 .ضعف مهارات التعامل مع االمتحان-

 .التعرض لصعوبات التعلم-

 .المقررات الدراسيةكثرة -

 .قلة النشاطات التربوية داخل المدرسة-

 .الخوف من الفشل الدراسي-

اضطراب المناخ الدراسي، من حيث العالقات بين المعلمين والمختصين وبين -
 .الطالب، بشكل يؤدي إلى انعدام روح التعاون وقلة النشاط وانتشار التوتر والقلق

 .في الدراسة، وعدم المثابرةضعف الدافع واالهتمام والرغبة -

ص  ، 2111محمد حامد زهران، )نقص الثقة في النفس، واضطراب مفهوم الذات -
11-18) 

الذي يمكن أن يكون قوة فعالة أو قوة مضرة، وذلك حسب توجيهه، فمفهوم الذات  
عند البعض قد ال يحقق نجاحا كبيرا، وهو ما من شأنه تقليص فرص استثمار قدراتهم 

اع منها، غير أنه عند البعض اآلخر قد يكون أرضية صلبة لحياة ناجحة وموفقة، واالنتف
ن واجهتهم صعوبات أو معوقات جسيمة أو ضغوط بيئية ، 2111ستيف أندرياس، ) . وا 

 (62ص 
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 :الخدمات األساسية لإلرشاد النفسي المدرسي-9    

وتتلخص في أربع تتسم بالشمول حيث تضم حاجات الطالب والوالدين والمدرسين 
 .اإلرشاد واالستشارة والتنسيق والتقييم: خدمات أساسية هي

 :اإلرشاد-1.9     

يعمل المرشدون على مساعدة الطلبة والمدرسين والوالدين، وجمع المعلومات واتخاذ 
 .القرارات، ويمكن أن يكون ذلك بشكل فردي أو جماعي

 :االستشارة-2.9

المساعدة للمدرسين والوالدين في كثير من القضايا المتعلقة يقوم بها المرشد عندما يقدم 
واالستشارة عالقة بين شخصين أو أكثر تتحدد فيها أهداف وتصمم . بنمو الطلبة وسلوكهم

 .فيها الخطط لبلوغ تلك األهداف وتضبط المسئوليات لتنفيذها
 :التنسيق-3.9     

األحداث والنشاطات المرتبطة  يأخذ نصيبا معتبرا من وقت المرشد ويتمثل في تنسيق
 .بعمل المرشد وتنسيق النشاطات فيما بينها والتي قد تكون مباشرة وغير مباشرة

 :التقييم-4.9     

لتحديد نوع الخدمة اإلرشادية المطلوبة، على المرشد المدرسي تقييم الحاجات ومحددات 
التقييم أيضا الوقوف ومن أهداف  .(218-211، ص 2116، صالح أحمد الخطيب) .النمو

على مدى صالحية البرامج اإلرشادية من حيث التخطيط والتنفيذ والخدمات وزيادة فعاليتها، 
، هشام إبراهيم الخطيب) .ومن مبادئه الشمول واالستمرارية وتنوع الوسائل وتعاون المؤسسة

 (816، ص 2118
ار، بمن فيهم المتفوقين يقدم اإلرشاد النفسي خدماته لمختلف فئات المجتمع ولكل األعم

عقليا وفي عدة مواضيع منها، الشعور باالختالف وعدم التقبل، الشعور بالملل في المدرسة، 
الشعور بالعزلة، إخفاء الموهبة، مقاومة السلطة، الشعور بالغرابة، الخوف من الفشل، نقص 

العالي من القلق، الفهم من اآلخرين، الصعوبة في تقبل النقد، االكتئاب الوجودي، المستوى 
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قلة الدافعية وتدني التحصيل الدراسي الحاد، وهي كلها تمثل حاجات المتفوقين عقليا الملحة 
أو الفردي أو المهني أو اإلرشاد إلرشاد الوقائي أو الجماعي  إلى اإلرشاد بمختلف أنواعه، ا

 .بالكتب أو غيره
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 المصغراإلرشاد النفسي : المبحث الثاني

اإلرشاد النفسي المختصر، المكثف، قصير األمد، يهدف إلي تقديم أكبر هو نوع من 
، في أقصر وقت ممكن، حيث يتم االقتصار علي ما هو مهمدر من الخدمة اإلرشادية و ق
، ويركز علي مهارات معرفية وسلوكية لتعليمها للمسترشد تربوية-استخدام نماذج نفسو 

تقانها وتطبيقها بطريق  .متدرجة، ليصبح سلوكه أكثر فعاليةة منتظمة و وا 

مشكالت تؤثر علي إن اإلرشاد المصغر يتعامل مع أشخاص أسوياء يعانون من 
، مثل حالة الطالب الذين قد يعانون هم بحاجة إلي المساعدة اإلرشاديةتوافقهم تجعلأداءهم و 

 (02، ص0222محمد حامد زهران، ) .من مشكالت نفسية أو دراسية

النفسي يكون أقل تعقيدا لقد بذل العلماء جهودا عديدة إليجاد شكل من اإلرشاد 
اإلرشاد النفسي الطويل األحد، و خاصة يستغرق وقتا أقصر من الوقت الذي تستغرقه طرق و 

 .، فكان التوصل إلي اإلرشاد النفسي المصغرالتحليل النفسي

 

 :مفهوم اإلرشاد النفسي المصغر-1

 02-0يستغرق ما بين  النفسي المصغر بأنه اإلرشاد النفسي الذييعرف اإلرشاد 
 .يكون في بعض الحاالت محدد الوقت، و جلسة تقريبا

تزايدة، من أجل تحسين كانت نشأة اإلرشاد النفسي المصغر بهدف عالج المشكالت الم
المطول، فكرة ضرورة العالج النفسي لذلك كان لزاما تجاوز و . الخدمات والعناية بالمسترشدين

وفرت الخبرة بالمقابل التخلص من التشكيك في فعالية العالج النفسي المصغر، خاصة إذا تو 
 .الدقة لدى المعالجو 

صعوبة من  يجب مالحظة أن طرق اإلرشاد النفسي المصغر تكون في العادة أكثرو 
 .اإلرشاد النفسي المطول
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ية الحاجات وحل في المساعدة علي تلبتتمثل أهداف اإلرشاد النفسي المصغر 
عمل المرشد علي توضيح ، حيث ي(اجتماعيةأسرية و )البين شخصية الصراعات الداخلية و 

درة علي حل المشكالت في اكتساب القالمشكالت والكشف عن دفاعات المسترشد و 
نهاء العملالعالج نحو أهداف قابلة للتحقيق، و  ينبغي أن يوجهالمستقبل، و  ية اإلرشادية في ا 

 .أن يعتمد علي نفسه في حل مشكالتهتشجيع المسترشد علي المناسب و الوقت 

حياة مظاهر و تقوم مختلف أشكال اإلرشاد النفسي المصغر علي االهتمام بجوانب 
 .الالزمين في حياته وسلوكهالتغيير المسترشد المتصلة بمشكالته، قصد إدخال التعديل و 

 (203،ص0222 ،حامد عبد السالم زهران ج)

ات األساسية، المصغر هو طريقة تقوم علي التدريب المصغر لتعليم المهار  اإلرشاد
 .ينبغي تجزئته إلي وحدات سلوكيةاس أن السلوك اإلرشادي سلوك معقد، و يقوم علي أسو 

فاإلرشاد المصغر كالتدريس المصغر، فهو أسلوب تعليمي؛ وهو بذلك إرشاد تربوي 
لي أي مرشد نفسي أو طالب يدرس اإلرشاد بالتالي فإنه عو  .والمرشد يعتبر مربي نفسي

 .طرقه و فنياتهن يتمكن من اإلرشاد المصغر و النفسي أ

اختيارية برامج مختصرة علي أهمية نماذج و  Gentner))( 1991" )جينتنر"يؤكد 
 Mullan & Dickson))( 1991" )ديكسون"و " موالنط"تحدد إلرشاد الصحة النفسية و 

 .آثار برنامج إرشاد مصغر مع طالب الخدمة االجتماعية

ركيز في يقسم السلوك الكلي في اإلرشاد المصغر إلي مهارات جزئية حتى يتسنى الت
المهارات الفردية ليصبح سلوكه م اخد، حيث يقوم المسترشد باستكل مرة علي مهارة مباشرة

 .فعاال

رشاد المصغر المسترشد بفرصة من خالل ممارسة المهارات بطريقة منظمة يمد اإل
، لتكون في النهاية مجموعة مهارات تستخدم في مختلف قان المهارات الواحدة تلو األخرىإت

 (222ص، 0222حامد عبد السالم زهران ج، ) .مواقف الحياة اليومية
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 :برامج اإلرشاد المصغر-2

تحليلية لواحد بعد دراسة Baker & Daniels (1999 )))" دانيلز"و" بيكر"يؤكد 
، خاصة عندما أثير وفائدة تربوية، أن لها توثمانين بحثا ودراسة عن برامج اإلرشاد المصغر

 .المحددة بشكل واضحاألمر بتعليم المهارات البسيطة و يتعلق 

، بهدف إن برنامج اإلرشاد المصغر؛ هو برنامج مخطط ومنظم وفقا لألسس العلمية
من أفضل نماذج و . تمكن من تحقيق التوافق النفسيد ليتقديم الخدمة اإلرشادية للمسترش

رشاد النفسي في ، ألنها أهم مراكز اإلر ما يقدم في المؤسسات التعليميةاإلرشاد المصغ
ماذا، ولماذا، وكيف، ومن، )مج اإلرشاد المصغر أن يحدد علي برنا، و معظم دول العالم

جراءات و  ؟ عملية اإلرشاد المصغر، بمعني آخر(كم، و متىوأين، و  تقييم تحديد أهداف وا 
 .البرنامج

 

 :أسس برنامج اإلرشاد المصغر-3

تقوم عليها برامج اإلرشاد النفسي، أي حق الفرد في تتمثل في األسس نفسها التي 
اإلرشاد، استمرار عملية اإلرشاد، أخالقيات اإلرشاد النفسي، الفروق الفردية، الفروق بين 

 .المجتمع بكل أشكالهالفرد للجماعة، و الجنسين، مطالب النمو، انتماء 

د المصغر مع األهداف التعليمية إضافة إلي مراعاة أهمية أن تتفق أهداف برامج اإلرشا
هو ما والتربوية العامة، وتكاملها مع العملية التعليمية والتربوية داخل المؤسسة التعليمية، و 

ة حل المشكالت النفسيبهدف  ،بين عملتي التعليم واإلرشاد من شأنه أن يوثق العالقة 
  .التوافق النفسيو النمو والدراسية، وتحقيق التعلم و 
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 :إجراءات برنامج اإلرشاد المصغر-4

 .اإلقناع المنطقيالتدريب المصغر و : تختلف وتتعدد؛ إال أن أكثرها استخداما

 لي تعليم مهاراتهو عبارة عن فنية و طريقة تدخل منظمة تهدف إ :التدريب المصغر-
يكون التدريب باستخدام كتيبات تدريب مبرمج  والمناقشة الجماعية، و  ، عادةالسلوك بالتدريج
، تربوي، ليعتدل السلوك ويصبح أكثر فعالية-ل مراحل وفق النموذج النفسالمصغر في شك

ئية تدرس كوحدات أي أن التدريب المصغر يعني تجزئة الخدمة اإلرشادية إلي مركبات جز 
ينها علي شكل جشطلت بمعني ، تشكل في النهاية كال متكامال فيما بمنفصلةفي جلسات 

د المصغر من الناحيتين النظرية ، ثم أن اإلرشاواضح ومحدد ضمن العملية اإلرشادية
 . األبحاثوالتطبيقية ليس مغلقا أو جامدا، بل هو مرن ومنفتح علي جديد الدراسات و 

عدة ، يهدف إلي مسافي السلوكيخل المعر هو إجراء يعني التد: اإلقناع المنطقي-
المصحوبة معتقداته غير المنطقية أو غير العقالنية المسترشد علي تصحيح أفكاره و 

باضطراب انفعالي وسلوكي، إلي أفكار ومعتقدات منطقية وعقالنية يصحبها توازن انفعالي 
اسة الظروف قناع التي يجب أن تتميز بالترغيب، ودر ، مع الحذر في عملية اإلوسلوكي

المحيطة بالخبرة وبحث األفكار والمعتقدات غير المنطقية، وتوضيح الوقائع وتحديد الروابط 
مواجهة مصادر التوتر اإليجابية والسلبية بين مركبات المشكلة، التدريب علي التعريض و 

، وتتغير بالتدريج حيث تحل الحقائق بدل المغالطات  ،حقيقيةبطريقة خيالية رمزية أو 
ويعاد توجيه اإلقناع المنطقي لتصبح واقعية عتقدات غير الواقعية بالمناقشة و الماألفكار و 

نما يضيف إليه ال يقف اإلرشاد المصغر عند االتجاهات المكتسبة، و  ما لدى المسترشد وا 
التوافق،  تحقيقساعده علي اكتساب السلوك السوي و واقعية تأفكار ومعتقدات جديدة منطقية و 

؛ إعادة مستخدمة أثناء العملية اإلرشاديةمن الفنيات السطة الخبرة والتعلم، و كل ذلك بوا
قصد إثرائها وتنويعها وجعلها أكثر  (Reformulation)صياغة العبارات اللفظية للمسترشد 

تاحة الفرصة أمام المسترشد ليصبح أكثر قدرة التعبير عوضوحا وقابلية للفهم، و  ن أفكاره ا 
  .مشاعرهو 
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 :تقييم برنامج اإلرشاد المصغر-5     

حلة التقييم لمعرفة مدى فعالية ، تأتي مر من إجراء برنامج اإلرشاد المصغر بعد االنتهاء
مرة عبر ، بل إن عملية التقييم يجب أن تكون مستأو فشل البرنامج في تحقيق أهدافهنجاح و 

دخال التصحيح الالزم والتنفيذ والمتابعة، و  ؛ التخطيطمراحل البرنامج المختلفة لتقليص أكبر ا 
 . قدر من القصور

ياس القبلي ، في القلتقييم فعالية برنامج إرشاد مصغرتتمثل أهم اإلجراءات العملية و 
بعد )قياس المتابعة ، و (بعد إجراء البرنامج مباشرة)عدي القياس الب، و (قبل إجراء البرنامج)

 ( 31-23، ص0222،  زهرانمحمد حامد ) (.إجراء البرنامج بشهر أو شهرين

استخدام الوسائل اإلرشاد المصغر أساليب كثيرة مثل؛ أسلوب التغذية الراجعة و يتضمن 
المصغر علي يعتمد اإلرشاد المهارات السلوكية المراد تعلمها، و المعينة المحتوية لنماذج 
 .راتالخبماعة يشتمل علي تبادل العالقات و في دينامية الجأساس التعلم الخبراتي، و 

ومن أمثلة المهارات الجزئية؛ مهارة اإلصغاء، مهارة االنتباه، مهارة تلخيص المشاعر، 
 .لؤ مهارة التساو 

ويتمثل النموذج األساسي الذي يقوم عليه اإلرشاد المصغر بصفة عامة في الخطوات 
 :اآلتية

التدرب المقابلة األساسية؛ تحديد الموضوع واألسلوب المتبع والمهارة المراد تعلمها و 
 .عليها

يقوم علي التعلم الخبراتي باستخدام وسائل ومعينات مثل الموديالت التي التدريب؛ 
 .يقرأها المسترشد، وشرائط الفيديو كنماذج إيضاحية ولعب الدور أو المحاكاة

مساعدة مثل المناقشة الجماعية  فيها يمكن استخدام وسائل إرشاديةإعادة المقابلة؛ و 
 .غيرهاو 
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  : دليل لإلرشاد المصغر-6

دليال عمليا لإلرشاد  Dryden & Feltham))( 1990" )فيلتام"و " درايدن"اقترحت 
 :المصغر يتلخص فيما يلي

 :تجهيز المسترشد لعملية اإلرشاد-1
 .التأكد أن المسترشد يستجيب للمرشد من أول اتصال-
 .دامهاخستاالفنيات التي يمكن باألدوات و تعريف المسترشد -
 .اكتشاف سبب حضور المسترشد لإلرشاد-
 .دراسة أسلوب وخطاب اإلحالة و محتواه-
 .تقييم مدى مناسبة اإلرشاد المصغر لمساعدة المسترشد-
 .اإلحالة إذا لزم األمر-
 .احترام الخصوصية والحفاظ علي السرية-
 .مناقشة مخاوف المسترشد بخصوص عملية اإلرشاد-
 .ة التي سوف تستغرقها عملية اإلرشادمعرفة أفكار المسترشد عن المد-
 .استكشاف الخبرة للمسترشد في اإلرشاد النفسي-
 .معرفة وجهة نظر المسترشد وفكرته عن اإلرشاد و شرح وجهة نظر المرشد-
 .التعامل في ضوء نقاط اإلتفاق العملية-

 :تقييم اهتمامات المسترشد-0
 .الفرصة للمسترشد ليتكلمإتاحة -
 .جابة للمشكالتاإلصغاء واالست-
 .جمع المعلومات الالزمة عن المسترشد-
 .أخذ ردود فعل العميل في االعتبار-
 .تحديد مرحلة التغير التي يمر بها المسترشد-
 .المسترشد في عملية اإلرشاد تشجيع اندماج-
 .استخدام اللغة المناسبة والسرعة المناسبة-
 .استخدام تأثير المرشد في العملية بحكمة-
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 .الحساسية للفروق الفردية بين المسترشدين-
 .استخدام درجة مناسبة من التقييد-
 .تحديد األولويات-
 .االتفاق علي الهدف النهائي-
 .تحديد األهداف الوسيطة التي تؤدي إلي الهدف النهائي-
 .تحديد المحاوالت السابقة الفاشلة-
 .تحديد المحاوالت السابقة الناجحة-
 .التغيرتحديد معوقات -
 .وضع التدخالت الخاصة في االعتبار-
 .شرح األسلوب اإلرشادي الذي سيتبع-
 .تفصيل األسلوب اإلرشادي بما يناسب المسترشد-

 :بداية التغيير-2
 .بدء العمل-
 .عدم تحميل المسترشد أكثر من طاقته-
 .تنويع مستوى المساندة والتوجيه-
 .االهتمام بما بين الجلسات-
أسلوب العمل حتي تتحقق األهداف أو يتحقق المسترشد أنه سيحققها  االستمرار في-  .بمعرفته
 .التعامل مع أي عوائق تطرأ وتعترض عملية اإلرشاد-
 .الوعي بمهددات عملية اإلرشاد مثل التغيب أو إلغاء الجلسات-
 .بدء العمل لتحقيق هدف تال جديد-
 .اتتحديد العمل علي أساس الموضوعات أكثر من االهتمام-

 :تشجيع التغيير بواسطة الواجبات المنزلية-3
 .شرح أسباب وفوائد استخدام الواجبات المنزلية المسترشد-
 .التفكير في األشكال المختلفة من الواجبات المنزلية-
 .التفاوض بخصوص الواجبات المنزلية-
 .التفاوض دون إجبار أو إصرار-
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 .االهتمام الرئيسي في الجلسة التأكد من أن الواجب المنزلي ينبع من موضوع-
 .ظروفهالمنزلي يناسب عقلية المسترشد و  التأكد من أن الواجب-
 .هدفهد من أن المسترشد يفهم المطلوب و التأك-
 ؟كيفتحديد متى؟ و -
 ".افعل"و" حاول"يز بين التمي-
 .تحديد المعوقات المحتملة إلنجاز الواجب المنزلي-
 .بدء التدريب العقلي قبل األداء-
 .تحديد محكات النجاح-
 .تأكيد أن الواجب المنزلي ليس فيه خسارة-
 .االطالع علي الواجب المنزلي-
 .تقييم مدى نجاح المسترشد في عمل الواجب المنزلي-
 .الفشلاألسباب في حالة المحاولة و دراسة -
 .دراسة أسباب عدم محاولة المسترشد عمل الواجب المنزلي-
 .مزيد من المسئولية في تحديد الواجب المنزلي تشجيع المسترشد علي تحمل-
 .تحديد واجبات منزلية يقوم بها المرشد كمثال للمسترشد-

 :اإلرشاد في المرحلة الوسطي-2
 .تنويع المكاسباول الموضوعات و االستمرار في تن-
 .االستمرار في االلتزام باالهتمامات األصلية-
 .تأكيد مكاسب التوجه نحو الهدف-
 .المناطق التي يحتمل إهمالها أو تخطيهااستكشاف -
النمو من اعتماد المسترشد علي المرشد ومساعدته علي توجيه الذات و التخفف -  .الذاتي
 .عمل الالزمر في حالة المسترشد؛ و االنتباه ألي تدهو -
 .التعامل مع أي أزمة قد تظهر-
 .ص معدل التقدمتقييم التقدم و التعامل مع أي إحباط قد يشعر به المسترشد بخصو -
 .حين تنكشف مشكالت جديدةإعادة التفاوض بخصوص األهداف -
 .(non-linéaire)المسترشد أن طبيعة التقدم غير خطية  إفهام-
 .التعامل مع أي مأزق-

 :إنهاء عملية اإلرشاد-3
 .بداية اإلعداد إلنهاء عملية اإلرشاد-
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 .تشجيع التغير الذاتي-
 .االهتمام بمنع االنتكاس-
 .احترام حق المسترشد الذي يرغب في اإلنهاء المبكر في أن يفعل ذلك-
 .تكرار التنويه إلي قرب إنهاء عملية اإلرشاد-
 .تشجيع التغذية المرتدة النهائية-
 .عيوب األشكال المختلفة من نهايات عملية اإلرشاداستعراض مزايا و -
 .ين بفقدان شيءاإلرشاد قد يشعر بعض المسترشدتعريف المسترشد أن إنهاء -
 .مساعدة المسترشد الستخدام ما تعلمه للنظر بتفاؤل نحو المستقبل-
 .رشادتقييم تقدم المسترشد في نهاية عملية اإل-
 
 :رشاد النفسي المصغرنقد اإل -7

 :أهم مزايا اإلرشاد النفسي المصغر فيما يلييمكن تلخيص 
ة االستفادة من الخدم، ويتيح فرصة يخدم عددا كبيرا ومتنوعا من المسترشدين-

 .ُيَمكن من إنهاء العالج بسرعة، كما اإلرشادية ألكبر عدد ممكن منهم
 .يزيد من الروح المعنوية لهيئة اإلرشاد النفسي-
 .يقلل من اعتماده علي المرشدالمسترشد في العملية اإلرشادية و يبرز دور -
 .يعتبر علي األقل فحصا للصحة النفسية-

اإلرشاد النفسي المصغر فيتمثل في كونه ال يهدف في الظاهر إلي أما أهم عيوب 
 .إعادة بناء شخصية المسترشد

غر تحتاج إلي مزيد من الدراسات والبحوث من لذلك فإن طرق اإلرشاد النفسي المصو 
مسترشد ومتعاون كما أنها تحتاج إلي مرشد متمكن ومتفائل و ، أجل تطويرها وتحسين فعاليتها

 (232-229، ص 0222حامد عبد السالم زهران ج، ).بيئة مثقفةو 
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 اإلرشاد المعرفي السلوكي: المبحث الثالث
االرشاد المعرفي السلوكي األفكار، واالنفعال، إن المبدأ األساسي الذي يقوم عليه 

مصحوبا بتغير ، فالتغير الحادث في أي مكون منها يكون والسلوك، والجوانب الفسيولوجية
هذا النوع من اإلرشاد يأخذ بعين االعتبار أن كل فرد يستحضر في األخرى، و في المكونات 

 تعتبر األفكارو ، من المشاعر واالستجابات الفسيولوجية، والسلوك الموقف نفسه مدى مختلفا
، بل من ليست ناشئة عن الموقف بشكل أساسي، فهي هي الموجه لهذه المكونات الثالث

تمت اإلشارة إليه منذ عصور هو ما إلي الموقف نفسه، و ينظر بها كل فرد الطريقة التي 
ن اليونانيين القدماء كان أحد الفالسفة الرواقيي) Epictetus))" إبيكتيتوس"، حيث دون قديمة
االضطراب بسبب األحداث الناس ال يظهر عليهم  إن .(م122/ م.ق 22أعتقه سيده عبدا و 

هي وجهة النظر التي تبناها آخرةن من علماء العصر الحديث ، و المواقف التي يمرون بهاو 
 Ellis))" إليس"، وBeck (1933)))" بيك"، وArnold (1932)))" أرنولد"مثل 

" بيك"قد نمي ، و Lazorus (1939)))" الزاروس"، وKelly (1922)))" كيلي"، و(1930)
 .بدأ عمله مركزا علي االكتئابالعالج المعرفي و 

 
 :المعرفي السلوكي اإلرشادمفهوم -1

 :المعرفي فيما يلي رشاديمكن تلخيص األصول األساسية لإل
 .السلوكر يمكن أن تؤدي إلي االنفعاالت و أن األفكا-
 .أن االضطراب االنفعالي ينشأ من التفكير المنحرف السلبي-
 .االضطراب االنفعالي يمكن عالجه بمجرد تغيير التفكير-

 .يركز عليهما اإلرشاد المعرفي السلوكيهناك نوعان من التفكير 
 :األفكار اآللية-

 الصور الذهنية التي تظهر بطريقة الاألفكار و  أطلقه علي" بيك"تمثل مصطلحا ل
، عدة مصطلحات تعبر عن المعنى نفسهكما تستعمل ، إرادية أثناء حدوث الوعي الشخصي

الحديث "و" التي تخبر بها نفسكاألحداث "و" العبارات الذاتية"و" العبارات الداخلية"مثل 
 ".الذاتي
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 :المعتقدات المضمرة-
التي تشكل  الصور الذهنيةو  االفتراضات التي تنتج عن األفكارو تتمثل في المعتقدات 
، التي هي عبارة عن دات المضمرة بالنظر إلي المخططاتالمعتقمحتوى األفكار اآللية، و 

، وكإطار تفسير المعلوماتذكر و كبناءات لتقلية مجردة تعمل كموجهات للفعل و خطط ع
وتضع  ، مخططات تكون حسه العام للعالم فكل فرد لديه. عمل منظم لحل المشكالت

أ في تبدابة نظام شامل للتعامل مع العالم، و ، فهي بمثالمعلومات والخبرات داخل سياق معين
وتشكل ، وجه السلوكلجة المعلومات مثلما ت، حيث توجه معاالتشكل منذ الطفولة المبكرة
دراالتصرف و السلوك و كيفية التفكير والشعور و  ك النفس واآلخرين، وهي مرتبة تصاعديا ا 

الفرد يؤثر في مجال واسع من حياة عندما يوجد معتقد ما في قمة الترتيب حسب األهمية، و 
أن ططات بناءات معرفية داخل العقل و المخ" بيك"يعتبر ، ُيعرف علي أنه معتقد محوري

المحورية في مستوى بدائي تعمل المعتقدات قد المحوري هو المحتوى الخاص لها، و لمعتا
 .مفرطة في التعميموهي كلية؛ جامدة؛ و 

 :المعتقدات الوسيطة-
اآللية عدد من المعتقدات الوسيطة، وهي مركبة األفكار يوجد بين المعتقدات المحورية و 

 ؛من اتجاهات وقواعد والمفروض
 .المفزع أن أكون في خطرمن : االتجاه-
 .أتصرف بحرصن آمنا دائما و يجب أن أكو : القواعد-
 .لو تصرفت بحذر غالبية الوقت ستكون الحياة أقل خطورة: المفروض-
 

 .يوضح موقع المعتقدات الوسيطة( 11) رقم جدول
 األفكار اآللية المعتقدات الوسيطة المعتقدات المحورية

 كلية
 جامدة
 عامة

 إتجاهات
 توقعات/ قواعد

 إفتراضات

 عاصفة من األفكار
 الخياالت
 عبارات/ كلمات
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من خالل إرشاد معرفي سلوكي مصغر، اقترح كل من  لتقديم الخدمة اإلرشاديةو 
حدداها علي المهارات اإلرشادية و  Truax & Carkuff))( 1931" )كاركوف"و" تروكس"
 :نحو التاليال

 .أن يكون المرشد متعاطفا بشكل واضح-
 .أن يكون المرشد مع المسترشد-
 .مدركا لما يقوله المسترشدالمرشد متفهما و  أن يكون-
 .متفهمون المرشد متواصال بتعاطف مدرك و أن يك-
 .أن يكون المرشد متواصال بنظرة إيجابية غير مشروطة-

، يتميز اإلرشاد المعرفي السلوكي بجملة هذه المهارات اإلرشادية األساسيةإضافة إلي 
األفكار استكشاف أسس لمسترشد استيضاح و الخصائص التي تتيح للمرشد مساعدة امن 

م الترميز إلي هذه يتو ، التي تقف وراء المشاعر والسلوك، وتؤدي إلي ردود فسيولوجية معينة
 .تعني النتائج( ج)، تعني المعتقد( ب)تعني الحدث المثير، ( أ)األسس ب أ ب ج، حيث 

يمكن أن يكون حدثا فعليا واقعيا أو خبرة أو مجرد فكرة أو حلم يقظة أو صورة ( أ)ف 
محوريا أو افتراضات ضمنية  قد يكون معتقدا( ب)أو يفكر فيه، وأو انفعال لما يعتقده الفرد 

أن التفكير غير التوافقي في " بيك"، يقول مضمرة، أو معتقدا وسيطا داخليا، أو فكرة آلية
فقد تكون أي شيء نتج عن ( ج)، أما ي جانب الشكل اللفظي أو عوضا عنهلشكل صوري إ

 (.الخفقان)كانفعال الخوف أو سلوك الهرب أو استجابة فسيولوجية ( ب)الفكرة أو المعتقد 
بصفة تدريجية علي المسترشدين و  يعمل اإلرشاد المعرفي السلوكي علي تشجيع 

وسيطة ال)معتقداتهم المضمرة أفكارهم اآللية و  وتقبلها، ليستكشفواالتعرف علي انفعاالتهم 
يصبح ( النتائج)االنفعاالت و ( المعتقدات)رابطة بين األفكار ، فعند التعرف علي ال(والمحورية

، حيث يتم تشجيع المسترشد علي بواسطة اإلرشاد المعرفي السلوكي من الممكن انجاز تقدم
ا لكل قدرة علي إيجاد أي دليل يمثل تحديالدليل يدعم معتقداته غير المعقولة، و البحث عن 

الجديدة العقالنية ، فتدعم المعتقدات إعادة تشكيلها بشكل أكثر توافقا ، فيتممعتقد ال عقالني
م نموذج األفكار اآللية بشكل عام، كما هنا يستخدتعديل االنفعاالت المحبطة والسلوك، و 

 .االفتراضات مع مرور الوقتو  نفعاالت من أجل تغيير األفكاراالتستخدم المعتقدات و 
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 : أخطاء التفكير-2
أخطاء ن تشويهات معرفية أو تفكير ملتوي، ويلعب تحديد األفكار اآللية و هي عبارة ع

ي ارتكاب أخطاء يظهر المسترشد ميال إلو ، التفكير دورا مهما في اإلرشاد المعرفي السلوكي
، حيث المعرفية علي هذه التشوهات يساعد المرشد المسترشد في التعرفثابتة في التفكير، و 

يواجه المسترشدون بحقيقة أن الفرد عندما يتعرض لإلحباط يكون لديه أفكارا مصاحبة للحالة 
ها يكتشف صاحبها أنها غير ، لكن بعد التمعن فيية تبدو من الوهلة األولي مقبولةاالنفعال

 . أغلب األفكار اآللية التي تشتت المسترشد تكون أفكارا غير واقعيةواقعية، و 
تفكير المؤدية إلي اضطراب ينتهي األمر بالمسترشد بتعلم كيفية تحديد أخطاء الو 
وحده الذي يعاني من هذه األفكار، بل هي منتشرة  ينبغي إفهام المسترشد أنه ليسو ، المزاج

يمكن إجمال أخطاء التفكير الشائعة فيما االنفعالي، و زداد مع تعقد االضطراب تبين الناس، و 
 :يلي

 :كل أو الالشيءتفكير ال-
يتميز نفسه واآلخرين والمواقف والعالم حسب فئات حادة ومتطرفة، و  يدرك الشخص

 .تغييره من الصعب تعديله أوذا النمط من التفكير بأنه مطلق وغير واقعي، و ه
 :اللومالشخصية و -

عن كل األخطاء التي تحدث، ويربطها بعجزه وعدم كفاءته الشخصية، رد نفسه يلوم الف
بالمقابل يمكن أن يلوم الفرد اآلخرين علي الفرد نفسه مسئولية حدث بعيد عنه، و قد يحمل و 

 . ما يعانيه من مشكالت
  :التفكير الكوارثي-

هذا النوع  يظهرقد بأن األمور ستعود عليه بالسوء، و يعتيتوقع الفرد سلبية المستقبل و 
 .حيث يبالغ المسترشد في توقع أسوأ النتائج لموقف معين، خاصة في مشكالت القلق

  :االستنتاج االنفعالي-
ال يهتم لدالئل احتمال حداث من منطلق إحساسه الداخلي و ينظر الفرد إلي نهاية األ

 .حدوث عكس ما يظن
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 : عبارات اللزوم-
 "يجب"عن اآلخرين تظهر في عبارات يكون لدى الفرد فكرة ثابتة عن نفسه أو 

 حينما ال تتحقق هذهو ، تحول التوقعات إلي مطالب جامدة ومتصلبة، حيث ت"ينبغي"و
 . السوء الذي هو فيه يبالغ في مدىالتوقعات يصاب الفرد باإلحباط واالضطراب االنفعالي، و 

 
 :التنقية العقلية-

، ة األخرىيتجاهل التصورات االيجابيمامه علي أحد التفاصيل السلبية و يركز الفرد اهت
 . ، و إنما يركز علي الجانب السيء فيهحيث ال ينظر إلي المشهد بشكل كلي

 :عدم النظر إلي االيجابيات-
يحدث نفسه أن الخبرات الجيدة االيجابية ال تؤخذ بعين يتجاهل الفرد أي إيجابيات و 

 .االعتبار
 :التعميم الزائد-
ستحدث له باستمرار، فيقوم من موقف واحد ، فإنها بخبرة سيئةتقد الفرد أنه إذا مر يع

 . بالتعميم علي جميع المواقف
 :التهوينالتضخيم و -

التقليل يل إلي تضخيم المكونات السلبية و مع المالمواقف يدرك الفرد نفسه واآلخرين و 
 .من االيجابيات

 :العنونة-
نما يذهب إلي و  ،الالشيءآلخرين من منطلق الكل أو اال ينظر الفرد إلي نفسه و  ا 
 .إطالق عناوين ازدراء و احتقار

 :القفز إلي النتائج-
نتائج جود دالئل و ربما في ئج ستكون سلبية من دون أي دليل و يستنتج الفرد أن النتا

 :لهذا النوع من أخطاء التفكير شكالن هماايجابية، و 

ال يهتم بإمكانية وجود فرد أنه يعرف كيف يفكر اآلخرون و يعتقد ال: قراءة العقل-
 . احتماالت أخرى
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 .يتوقع الفرد أن المستقبل سوف يأتي علي نحو سيء: التنبؤ بالمستقبل-      

 :فئات أخطاء التفكير-
ة علي واحد إلي أن أي فكرة آلية أو معتقد أو استدالل ال يحتوي بالضرور ينبغي اإلشارة 

اء  الفرد يميل إلي تبني نمط من أخط ، إال أنفقط من أخطاء التفكير، بل علي عدد منها
الشعور المشكالت االنفعالية مثل القلق واالكتئاب و ، خاصة في التفكير قد يكون ثابتا نسبيا

ن كان كل فرد يتميز بفئة بني نمط معين من التشويه المعرفي، و بالذنب التي تميل إلي ت ا 
 (29-22ص  ،0229، آخرونبيرني و . )خاصة بمشكلة انفعالية معينة

 

  :السلوكي المباديء العشرة لإلرشاد المعرفي-3

في عشرة السلوكي المعرفي  رشاداإلمبادئ وأسس  1992سنة  ه ؤ وزمال  "بيك"صاغ 
 :على النحو التاليهي  مبادئ،

 ؛نموذج تفسير االضطرابات االنفعالية: المبدأ األول-

على النموذج المعرفي لتفسير االضطرابات االنفعالية  السلوكي المعرفي رشاديتأسس اإل
أن الناس يضطربون، ويعانون من المشكالت النفسية ليس بسبب )): ومؤدى هذا النموذج
 .((حداثبل بسبب طبيعة وأسلوب تفكيرهم إزاء األشياء، واأل األشياء في حد ذاتها،

مسالك المضطربة، النفعاالت، و االمشاعر، و التغيير  يدوطبقا لهذا التفسير فإنه إذا أر 
   :الذي يعاني من القلق ويقول سترشدفمثال، الم. تفكيرالعقول، وأساليب الير يغتفإنه ينبغي 

هل هناك تشوهات ))أن يتساءل  رشد، هنا ينبغي على الم"لدى مبرر قوى للشعور بالقلق))
ن التشوهات المعرفية في اعتباره أ رشدوينبغي أن يأخذ الم ((؟سترشدمعرفية في تفكير الم

تتركز في تقييمه المباشر للمواقف، ولألحداث، ورؤيته للنتائج بعيدة، وقريبة  سترشدللم
 .المدى

من النموذج  رشدبدرجة خاصة في حالة تمكن الم ويكون النموذج المعرفي فعاال
المعرفي لالضطرابات االنفعالية، ويكون لديه القدرة على التمييز بين اإلدراك، واالنفعال، 
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وضوح أن االضطرابات وأن يكون قادرًا على أن يفهم ب. والسلوك، واالستجابات الفسيولوجية
مختل تنتج بسبب التقييم الخاطئ أو ال...( قلق، اكتئاب، وسواس، رهاب مجتمع)االنفعالية 

وهنا ينبغي أن يقدم المعالج هذا الشرح، والتفسير لطبيعة االضطرابات . وظيفيًا للمواقف
ون هذه الشروح، موضوع العالج في الجلسة األولى ويكرره طوال فترة العالج وكثيرًا ما تك

وقد يساعد في التفسير استخدام الرسوم التوضيحية، واستخدام السبورة . والتفسيرات عالجا
 .ل لفهم أكبرللوصو 

 .هو مساعدة وجعل الناس يعون، ويعيشون مشاعرهمالسلوكي المعرفي  رشادودور اإل

بأن مشاكلهم االنفعالية تقع  سترشدونجدير بالمعرفة هنا أنه من المفيد أن يعرف الم
 .القلق، واالكتئاب، والغضب، والسرور، والمتعة: في أربع فئات عامة هي

اضهم االنفعالية، النفسية، ويتشبث الكثير منهم بأفكار ينزعجون من أعر  سترشدونفالم
فيعتقد بعض . تضفي غموضًا، وتهديدًا لحياتهم النفسية، وتزيدهم اضطرابًا، وتوجساً 

وللنموذج المعرفي مصداقية لدى . أن قلقهم شيء اختياري يفعلونه بأنفسهمسترشدين الم
على الحس المشترك المتمثل في وهذه المصداقية ترجع لتفسير قائم . سترشدينمعظم الم

لألفكار، والمشاعر، والسلوكيات المضطربة  رشد، والمسترشدالرؤية المشتركة لكل من الم
مثل؛ الغيرة، والشعور بالوحدة، والخجل، والشعور بالذنب، والحزن، واألسى، والخجل، 

ذه المظاهر فقد تكون ه ،والمماطلة أو التسويف، والكذب، وعدم القدرة على اتخاذ القرار
للتفكير التلقائي السلبي المبالغ فيه،  جويعد هذا نتا، أعراض ألحد االضطرابات االنفعالية

 .والتشوهات المعرفية

ستخدم في إعادة البناء تُ ات فنيمجموعة من الالسلوكي المعرفي  رشادويمثل اإل
لديه في األساس أفكار،  ،المعرفي، ففي حالة الشخص الذي يعاني من أعراض االكتئاب
 رشادهنا تكون مهمة اإل. وتصورات خاطئة عن ذاته، وعن العالم، وعن طبيعة اضطرابه

فكثيرًا ما . على رصد، وتصحيح تلك األفكار، والتصورات سترشداألولى هي مساعدة الم
بيعة وألن ط. أن كآبته غير طبيعية، وكثيرًا ما يؤمن بأنه بعيد عن الحقيقة سترشديعتقد الم



 اإلرشاد النفسي          الفصل الثاني

  

74 
 

يحتاج إلى  رشدأعراض االكتئاب تتسم بالمبالغة، وتضخيم مشاعر الحزن، واألسى، فإن الم
 .لمناقشة أعراضه سترشدالتواجد، والحضور وبقوة في تيار الوعي لدى الم

 ؛موجز ومحدد البناء والوقتالسلوكي المعرفي  رشاداإل: المبدأ الثاني-

والقضايا المستهدفة في العملية  التحديد اإليجاز يأتي من خالل الموضوعات،
تتكون من خمس إلى السلوكي المعرفي  رشادية، فهو محدد الوقت، فالمدة التقليدية لإلرشاداإل

 رشادوكي يكون اإل. عشرين جلسة، ومدة كل جلسة من خمس وأربعين دقيقة إلى ساعة
 :ية عامة تتمثل فيإرشادالمعرفي محدد البناء، ينبغي رسم إستراتيجية 

  :ية بسيطةرشادجعل العملية اإل-

البساطة ال تعني االختزال المخل، بل تعني تقديم النظرية النفسية المعرفية 
فمن السهولة بمكان تعقيد مشاكل . لالضطرابات االنفعالية بصورة مبسطة مفهومة

. ، ومن الصعب تبسيطها، والطبيعة اإلنسانية تميل عموما إلى تعقيد المشكالتسترشدينالم
يمتلك  رشد، فالمسترشدمهما كان تعقيد مشكلة الم))ن القواعد الجيدة التي يجب تذكرها فم

 .((القدرة التي تجعله يعقدها أكثر آو يجعلها بسيطة وقابلة للحل

 ؛ية محددة ومتماسكةرشادجعل العملية اإل-

ويأتي التحديد، . رشادفكلما زاد تجريد المفاهيم، وتعقيد التدخالت، طالت مدة اإل
، فبداًل من سترشد، والمرشدوالتماسك من خالل اإلبقاء على لغة تواصل جيدة بين الم

يمكن أن  رشدفإن الم، لق، مكتئبقوفقًا لمفاهيم أكاديمية علمية مثل  سترشدينتوصيف الم
يستخدم مفاهيم اقل تجريدًا، وأكثر تداواًل في سياق الخطاب اليومي للناس مثل خائف، 

 .الخ...حزين، غاضب

  ؛التقييم المستمر-

ي رشادللقيام بالتدخل اإل رشديتم الحصول على معظم المعلومات التي يحتاجها الم
المعرفي ليس هناك حاجة  رشادالسليم من خالل مقاييس التقييم، والمالحظة، وفي اإل
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 ،وفي معظم االضطرابات االنفعالية. للحصول على معلومات موغلة في القدم عن الطفولة
 .يات المتوسطة، ال يوجد ضرورة للتقييم الموسع، المتعمقعند المستو 

  ؛سترشدالحفاظ على توازن الم-

عند مناقشة الموضوعات التي تتصل بالمعتقدات  اغالب سترشدينيختل توازن بعض الم
وذلك في حالة عدم تتعلق هذه الموضوعات باهتمامات ، الدينية، والروحية أو الفلسفية

على مثل هذا  سترشدذا أصر الماو . رشادذلك يطيل، بل ويعقد اإلاألساسية الن  سترشدالم
فهام  رشدالجدل، والمناقشات، فإنه ينبغي على الم أن يكون فطنًا وقادرًا على فهم، وا 

 .رشادكيف أن هذه المناقشات تصرف االنتباه عن العمل الرئيس لإل سترشدالم

  ؛إجراءات ضبط الوقت-

ومن . ةبصورة فعال رشادئق مثالية لتوظيف وقت اإلإلى البحث عن طرا رشديحتاج الم
بين األساليب الفعالة وضع جدول أعمال وااللتزام به في كل جلسة، وينبغي أن يكون وقت 
الجلسات مرنًا، والعدد المتفق عليه للجلسات من مرة إلى مرتين أسبوعيا، ويكون مفيدًا تغيير 

تعاقد على عدد معين من الجلسات إلزالة ال سترشدينهذا النظام، ومن المفيد مع بعض الم
وهذا التعاقد يبلغ . بصفة مستمرة رشاديريد إبقائهم تحت اإل رشدمخاوفهم حول فكرة أن الم

، ويمكن للتعاقد رشادرسالة ضمنية مفادها أنه يمكنه إدارة مشكلة اضطرابه بعد اإل سترشدالم
نهاء المبكر للجلسات فاال. رشادعلى عدد معين من الجلسات أن يمنع اإلنهاء المبكر لإل

في الحصول على الشعور بالراحة، أو عدم وجود مبرر  سترشديكون عادة بسبب فشل الم
 .الحادة قد تناقصت أو اختفت( أعراضه)الضطرابه أو لرغبته في ترك الجلسة والمكان ألن 

  ؛ةبناء مجموعة تدخالت معرفية موجز -

اكتئابه و إدارة قلقه يمكنه تعلم أساليب مواجهة  سترشد، االفتراض أن المرشديمكن للم
توفير نشرات مكتوبة، وشرائط سمعية، ومرئية من خالل  وأن يبني تنبؤًا ذاتيًا حقيقياً بسرعة 

 .أو استخدام الملصقات لتوضيح استراتيجيات وأساليب المواجهة المراد تعلمها
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 ؛إبقاء التركيز على المشاكل القابلة لإلدارة-

 سترشدينمحدد الوقت، فإن كثيرًا من مشاكل المالسلوكي المعرفي  رشادحيث أن اإل
قد امتلك  سترشد، ينبغي أن يكون المرشادوعند انتهاء اإل. رشادستبقى بال حل في نهاية اإل

أدوات ومهارات سيكولوجية كافية، لتحديد وتشخيص مشكالته، والوقوف على بدائل الحلول 
 .إن لزم األمر شدر المتاحة بنفسه، وبمساعدة الم

 ؛يةرشادرسوخ العالقة اإل: المبدأ الثالث- 

بني العالقة الفعالة تُ نفسي، و  إرشادية الراسخة شرط ضروري لفعالية أي رشادالعالقة اإل
 ؛من خالل

 األشياء عن بحرية الكالم الشعور سترشد،الصراحة، والحرية في التعبير من قبل الم- 
     .عنها لآلخرينالتي يخجل الفرد من الكالم 

 . سترشدللم رشدالتقبل غير المشروط من قبل الم-

            .معالجة مشكلة االستقاللية، واالعتمادية- 

الجاد،  سترشد، فالمسترشدينأن يفهم، ويفرق بين نوعين من الم رشدويجب على الم
 .المنفتح سترشديًا وأسلوبا مختلفًا عن المإرشاديتطلب مدخاًل " المحافظ"

ية حميمة على أساس إرشادالفعالة تتأتى من خالل بناء عالقة  رشادومنهجية اإل
على  سترشدية المالئمة وذلك بهدف مساعدة المرشاداأللفة، والثقة، والتقبل، واإلجراءات اإل
القلقون، والمكتئبون  سترشدونوكثيرًا ما يتجنب الم. أن يتكلم بصراحة عن مخاوفه، وأحزانه

على  سترشديتمثل في تشجيع الم إلرشادوجزء رئيسي من ا. اهم، ومشاعرهمالكالم عن أفكر 
مواجهة المواقف المخيفة حتى يراها بشكل طبيعي، والكالم عنها يعتبر إحدى الطرائق 

 .لتحقيق هذا الهدف

الذين تعلموا مواجهة أفكارهم، وانفعاالتهم المضطربة، في العملية  سترشدينن الما
 .ية الفعالةرشاديرجعون جزءًا كبيرًا من نجاحهم إلى العالقة اإلية كثيرًا ما رشاداإل
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ما الذي  رشادبعد اإل ونسترشدئل المسية، رشادوكجزء من تقييم نجاح الممارسة اإل
اهتمام، وحماس )): ية؟ فكانت االستجابات العامة هيرشادوجدوه مساعدًا في العملية اإل

من الكالم عنها  ونخجلي انوان األشياء التي كبحرية الكالم ع الخاص نحوي، الشعور رشدالم
 .((لآلخرين

أن يبنى عالقة ألفه من خالل عدد من الوسائل مثل، الجدية،  رشدويجب على الم
، ونقل هذا الفهم له، سترشدواإلخالص، والصدق، والفهم الدقيق الصادق لما يقوله الم

أن يتخذ حال  أيضا رشدوينبغي على الم. والتعبير عن األلفة المتحررة من التملك، والتعاطف
 عاني من اضطرابات انفعالية كثيرافي ذلك، ويجب عليه أن يعلم أن الشخص الذي ي وسطا

 .رشدما يسئ ترجمة، ويسئ فهم نوايا الم

ية يجب أخذها في عين االعتبار رشادوهناك قضية غاية في األهمية تتعلق بالعالقة اإل
الضعفاء في كال البعدين  سترشدونفالم. (عتماديةاال–االستقاللية)أال وهي قضية 

، يكونون عالقة عمل جيدة، ونادرًا ما يكون هنالك مشكلة في (االستقاللية-االعتمادية)
 .األلفة، والعمل بمفرده، ومستقال ية فيمكن للشخص أن يتحمل كل منرشادالعالقة اإل

االعتمادي الذي  سترشدلمشاعره تجاه الم ، وضبطاةأكثر ألف رشدويجب أن يكون الم
 سترشدينأن يكونوا هم الم سترشدينما يريد هؤالء الم ن أكثر تكيفا مع العالقة، وكثيرايكو 

بعض  سترشدويشارك الم لأن يعمل جيدًا والتفكير بصوت عا رشدوهنا يمكن للم. نيالمفضل
 .أفكاره فور حدوثها

 سترشدالذي يتمتع بقدر كبير االستقاللية يتفاعل بطرائق مختلفة عن الم سترشدوالم
تعد بمثابة عكس ما  رشدل المبمن ق (نحن)ستخدام ضمير المتكلم الجمعي اف. االعتمادي

المستقل ألنه يشعر باالحتواء،  سترشدهو مطلوب، للطرح وهذه التقنية في الطرح تغضب الم
كيف نحل )أو  (؟كيف نشعر اليوم)من أمثلة هذا الطرح والتعاطف، وهو ال يرغب في ذلك و 

أن محاوالت المعالج للفهم، والتعاطف هي عملية تدخل،  مسترشدفقد يشعر ال (هذه المشكلة؟
الذي يتمتع باستقاللية  سترشدوبصورة مستمرة الم رشدوهنا يجب أن يحث الم. وهيمنة عليه
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مكانية تطبيق ا  اعدته على اختبار صحة و زائدة ألخذ المبادرة في وضع حلول لمشاكله، ومس
 .هذه الحلول

 (أنت)االعتمادي فإن التأكيد يكون على ضمير المخاطب  سترشدوبالعكس مع الم
مثال ذلك اعتقد أن لديك القدرة على وضع خطة لحل هذه المشكلة، فهل فكرت في كيفية 

 خروجك منها؟

الذين يتسمون بالقدر ذاته  سترشدينية من المرشادتأتى معظم مشاكل العالقة اإل وغالبا
ة، لكن لديه مشكلة كبير في األلفة  سترشدهنا تكون رغبة الم. االعتمادية -من قوة االستقاللية 

، وهو كثيرًا ما رشدفي تحملها، ألنه يخاف أن ُيرَفض، أو يسيطر عليه أو يهان من الم
ها أنها تريده أن رشدم اتسترشدفقد أخبرت إحدى الم. ةرسائل مختلطة ومشفر  رشديعطي الم

هنا يجب أن . يكشف لها الكثير عن نفسه، وعندما قام بذلك، قالت أنه يتكلم كثيرًا عن نفسه
 -االستقاللية)، ومرونة، ويمكنه أن يتفاعل بالطريقة الخاصة أكثر صبرا رشديكون الم
 .(االعتمادية

 ؛سترشدوالم رشدمجهد مشترك بين الالسلوكي المعرفي  رشاداإل: المبدأ الرابع- 

ية في تحديد األهداف، والواجبات المنزلية، وتحديد األفكار رشاديتمثل مبدأ المشاركة اإل
ويمكن تقوية الطبيعة التعاونية  السلبية، والمشاعر المضطربة، وتحديد أولوية للمشكالت،

على ية إرشادتطوير عالقة : ي من خالل عدد من االستراتيجيات من قبيلرشادللتفاعل اإل
أو  رشدأساس تبادلي، بمعنى تبادل المواقع في التفسير، حيث ينبغي أال يأخذ أي من الم

وينبغي تجنب بناء جدول صريح، . يةرشاددورًا مركزيًا، سلطويًا، في العالقة اإل سترشدالم
 .سترشدومشروح بوضوح للم

 ؛على المنهج السقراطيالسلوكي المعرفي  رشاديعتمد اإل: المبدأ الخامس-

على أسلوب الحوار السقراطي فهو قائم على  -أساسا-يقوم السلوكي المعرفي  رشاداإل
النقاش، والجدل، وتبادل المواقع في طرح السؤال، والنقاش وليس على المساءلة أو 
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ية تعاونية، إرشادويمكن للمناقشة، والجدل الجيدين أن يؤسسا لتطوير عالقة . االستجواب
 :على سترشدالم يحثوبناء بنية معرفية سوية، وكذلك 

بطبيعة أفكاره التلقائية السلبية، وطبيعة مشكالته، ومن ثم  سترشدأن يعترف الم-
 .يتعرف عليها

 .المعرفية سترشدفحص تشوهات الم-

 .إحالل أساليب تفكير أكثر توازنًا وتوافقا-

 .روضع الخطط لبناء نماذج جديدة للتفكي-

 ؛عمل تفكيكي بنيوي مباشرالسلوكي المعرفي  رشاداإل: المبدأ السادس- 

المعرفي عمل بنيوي، تفكيكي، مباشر، ويظهر ذلك من خالل استخالص  رشاداإل
األفكار السلبية المختلة، وتحديد المشكالت، وتفنيد ونقد، ومواجهة هذه األفكار، ووضع 

، ونظرته لذاته، سترشدوي يتعلق بأعراض المصيغة عامة للحالة، وتحديد برنامج عمل بني
ية لتغيير أو إرشادوللعالم من حوله، وللمستقبل، واستخدام إجراءات، وأساليب، وتقنيات 

 :المختلة ومن هذه اإلجراءات ما يأتي سترشدتعديل أفكار الم

 .ي ككلرشادوضع جدول عمل للبرنامج اإل-

 .وضع برنامج عمل لكل جلسة على حده-

 .على األهداف النوعية التركيز-

 ؛موجه نحو حل المشكالت السلوكي المعرفي رشاداإل: المبدأ السابع- 

في  سترشدالمشكالت التي تواجه الم ديدهي تحالسلوكي المعرفي  رشاديات اإلفنإحدى 
يمكنه توفير بيانات دقيقة عنها،  سترشدالفترة الحالية، وخاصة المشكالت القابلة للحل ألن الم

إذ ينبغي على المعالج القيام بعملية تشمل أربع خطوات فيما يتعلق . ول ممكنة لهاووضع حل
 :بتحديد المشكالت وهي على النحو التالي
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 .سترشدرصد وتحديد، وتفهم طبيعة مشاكل الم-

وال بد من وضع أكثر من الحل لكل . اختيار إستراتيجية محددة في وضع الحلول-
 .مشكلة وتطبيق الحل المتاح

 .برنامج عمل لتنفيذ إستراتيجية الحلول وضع-

 .تقييم فعالية هذه اإلستراتيجية ونجاح الحلول-

 ؛مؤسس على النموذج التعليميالسلوكي المعرفي  رشاداإل: المبدأ الثامن- 

تتضمن المدخل التعليمي الذي السلوكي المعرفي  رشادحدى المقدمات المنطقية لإلإ
ومؤدى هذه التقنية أن مع وبالممارسة يمكن  ((كيف تتعلمتعلم )): يتلخص في فكرة مــؤداها

فإحدى وظائف . للفرد أن ٌيعَلم، ويتعلم كيف يفكر، ويتعلم طرائق أكثر فعالية لممارسة حياته
 رشادواإل. مهارات مواجهة أفكاره المختلة، واضطرابه االنفعالي سترشدهي أن يعلم الم رشدالم

يوفر خبرات أو تجارب إعادة بناء البينة المعرفية  باإلضافة إلى ذلكالسلوكي المعرفي 
نيات تعليمية، مثل توفير المعلومات، وتحديد موضوعات للقراءة، فالمشوهة، ويدخل 

عطاء واجب منزلي كتابي، وتوجيه الم لحضور  سترشدواالستماع لشرائط سمعية، ومرئية، وا 
 .رشادمحاضرة ما تخدم موضوع اإل

على منهجية السلوكي المعرفي  رشاديات اإلفنظرية و تعتمد ن: المبدأ التاسع- 
 ؛االستقراء

على منهجية االستقراء، ويظهر المنهج االستقرائي في  السلوكي المعرفي رشادبني اإليُ 
ختبار اعلى تكوين االفتراضات، و  رشدونويتدرب الم. سترشدمع الم رشدأسلوب حوار الم

 سترشدفمثال، الم. رشادلبيانات الحالة، ونتائج اإل ق هذه االفتراضات، طبقاومراجعة صد
ينبغي على . من الجنس اآلخر بعدم االرتياح عندما يقابل أناساالذي يكشف عن شعوره 

أن يفترض أن المشكلة تكمن في نقص المهارات االجتماعية أو ارتباك حول الجاذبية  رشدالم
 .الجسدية، هنا ينبغي اختبار كل الفرضيات
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؛السلوكي المعرفي رشادالواجب المنزلي أحد السمات الرئيسة لإل: عاشرالمبدأ ال - 

 رشد، وهنا ينبغي على المالسلوكي المعرفي رشادالواجب المنزلي، ركن أساس في اإل
فالواجب المنزلي يقوي، ويرسخ، ويكمل النواحي . سترشدينشرح أهمية الواجب المنزلي للم

 بخبرات جديدة لوضع فرضيات، وحلول  سترشدويزود الم، السلوكي المعرفي رشادالتعليمية لإل
  .للمشكالت، واختبار مدى صالحيتها

http://www.acofps.com/vb/archive/index.php/t-13693.html 

Consulté le 14/06/2007 

 
 :لإلرشاد المعرفي السلوكينظريات التعلم خلفية -4

فسيرات بديلة لالضطرابات النفسية، لقد استطاعت نظرية التعليم الحديثة أن تقدم ت
نما سنين طويلة من التحليل النفسي والتداعي الحر، و  أصبح العالج ممكنا ليس من خاللو  ا 

 .لوكيبواسطة إعادة تعلم جوانب من السلوك التوافقي بالرجوع إلي اإلرشاد المعرفي الس
علي  إجماع، كما يوجد ك اتفاق كبير حول أهمية التعلم ودوره في حياة كل فردهنا

الهامة  المتغيراتعريف التعلم بأنه نوع من تعديل وتغيير السلوك، إن تحديد مفهوم التعلم و ت
علي اإلنسان أثناء عملية  توضيح أنواع التغير السلوكي الذي يطرأالمتصلة بعملية التعلم و 

االشراطية والدافعية و رتباطية ؛ هو صميم اهتمامات نظريات التعلم من قبيل االالتعلم
ن كانت هذه االجشطلتية، و واالجرائية ومعالجة المعلومات و  لنظريات تدرس التعلم بطرق ا 

، فإن بينها قاسم مشترك يتمثل في البحث عن سلسلة المبادئ التي تحكم عملية التعلم مختلفة
 في نظرية أساسا هي -علي سبيل المثال ال الحصر– الجشطلتية يةالنظر ، فلدى اإلنسان

 مثل األخرى عرفيةالم العمليات الرئيسية اهتماماتهاين ب من أنه مع شكالتلما وحل التفكير
 نظمةلما نتظمةلما الطبيعة بإنصاف األول قاملما في تهتم نظرية وهي ،والتعلم اإلدراك
 القائلة النظر وجهةبمحاربة  تهتم كما السيكولوجية العمليات ذلك في بما، للحقيقة والمحددة

 من لسلسلة الكلي موعلمجا كونهما يعدوان ال اإلنساني والسلوك اإلنساني العقل بأن
 ليس الكل أن في تتمثل الجشطلتية النظرية في األساسية والفكرة ، االعتباطية االرتباطات

 يختلف شيء فالكل  :أجزائه مجموع من أكثر مجرد ليس الكل أن كما ،أجزائه مجموع مجرد

http://www.acofps.com/vb/archive/index.php/t-13693.html
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 نظام هو الكل إن إذ بعض إلى بعضها األجزاء إضافة يعني مفهوم أي عن جذريا اختالفا
 .ألجزائه سابق منطقي ومعرفي وهو ،متفاعلة أجزاء من مكون باتساق مترابط

 الذاتي والتوزيع البنية مفاهيم الجشطلتية النظرية في األساسية فاهيمالم ينب ومن
عادة والتنظيم العالئقي والتحديد الدينامي  في ركزيانلما فهومانلما أما ،عنىالم  التنظيم وا 
 القرن بداية في ظهرت ما أول النظرية وظهرت ،والفهم االستبصار فكرتا فهما التعلم مجال

 من كل إليه انضم ما سرعان الذي Wertmer))"فرتيمر ماكس" صاغها حتى  العشرين
 األساسي العصب الثالثة وشكل  Kofka)) "كوفكا كيرت"و Kohler))" كوهلر ولفجانج"
 األول النصف خالل الواسع التأثير ذات النشطة النفس علم مدارس من مدرسة أصبح الم
 تأثروا الذين أو الجشطلتية بالنظرية اسمهم ارتبط الذين نظرينلما ينب ومن ،الحالي القرن من
 ( (Lewin"  ينليف كيرت"و  Ash)) "آش سولومن"و Arnim))" ارنيم رودولف" كثيرا بها
 " هيدر فريتز"و Mitzger)) " ميتزجر لفجانج"و Goldstein))" ينجولدشت كيرت"
((Heider انلمتو  ادوارد"و" ((Tolman ،ظاهرة جشطلتية مدرسة هناك يعد لم وبينما  

 أثارها التي االهتمامات من الكثير أن إال ،اتيالسبعين عقد حلول عند فعال نشاط وذات
 عرفةلما تتناول التي الحاضرة األبحاث في مركزية تزال وال ظلت الجشطلتيون نظرونلما

 .والتعلم شكالتالم وحل واإلدراك علوماتلما ومعالجة

 في وينطوي، اإلدراك على وثيقا اعتمادا يعتمد التعلم أن الجشطلتية النظرية وتزعم
 غامضا األول االنطباع فيه يكون الذي الوقت وفي ،التنظيم إعادة على النمطية صورته
 البنية ينصف أن شأنه من الصحيح التنظيم إعادة بعد له يتحقق الذي اإلدراك فإن ومشوشا

 كنيم  االستبصار على ينطوي الحقيقي والتعلم ،تعلمه يراد الذي الشيء عليها يكون التي
 تعلمها يتم التي وادلما تلك من بكثير أطول زمنية لفترة به ويحتفظ ،جديدة مواقف إلى نقله
 ولذلك ذاتيا مرض تعلم بالفهم صحوبالم  والتعلم ،فحسب واالستظهار الحفظ طريق عن
 في الحاسم واألمر ،التعلم هذا مثل لحدوث لهما لزوم ال ينالخارجي والعقاب الثواب فإن

 .التعزيز أو التكرار أو االقتران من أكثر التشابه هو الذاكرة
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 الحد إلى والفهم االستبصار زيادة تحاول الجشطلتي البحث يتبناها التي واالستراتيجية
 نماإ النمطية صورتها في اإلستراتيجية وهذه ،والتعلم والتفكير شكالتلما حل في األقصى
 بأنه الجشطلتيون نظرونلما وصفه ما على الجشطلتية الطريقة تفوق لتوضيح صممت
 ينب ومن ،تسلسلةلما وادالم حفظ أو ترابطةالم األزواج أو اإلشراط مثل (عمياء) إجراءات
 الخاصة( الفرضيات) كانت الحيوان دراسة في عليها الجشطلتي البحث ركز التي األمور
 الطيور سلوك في يظهر الذي للتمييز الجشطلتية والطبيعة ،تاهاتالم في الجري الفئران بتعلم
 الدجاج عند (ثيراتلما لخصائص طلقةلما االستجابة هو امم أكثر) التعلم في والتحول والنقل
 لتحريك العصي استخدام مثل) الشمبانزي قردة قبل من األدوات واستخدام، الشمبانزي وقردة
 على القدرة امتالك أجل من عليها للصعود الصناديق من أكوام بناء أو وتقريبه الطعام

 ضمن الفئران عند كانيالم والتعلم الكامن التعلم على تجارب أجريت كما، (للطعم الوصول
 نتجلما التفكير على معظمه في اإلنسان بدراسة االهتمام وتركز ،الجشطلتي العرف نطاق
 يتعلق فيما التعلم ئمباد وانتقال العقلي للتهيؤ ضللةة المالوظيف بحث مع شكالتلما وحل
 بها قام التي األخرى الدراسات أما( عقوللما)للتفكير األساسية والطبيعة الهندسية هينبالبرا

 بسهولة تذكرها مدى على للعناصر اإلدراكي العزل أثر دراسة على تركزت فقد الجشطلت
 على النشاط انقطاع وتأثير األثر مجال في العناصر تذكر في الفورية العفوية والتغيرات

 بتلك االحتفاظ على األشياء تعلم في النية تلعبه الذي والدور جيدة بصورة تذكره كيفية
 ترابطةالم  األزواج على القائم التعلم في شكلةلما الروابط كانت إذا وفيما ،الذاكرة في األشياء

 يقوم الجشطلتية للنظرية األكبر النظري ضمونالمو ، شيء ال أو الكل تعلم إما طبيعتها في
 بعنف الجشطلتيون النفس علماء ويهاجم ،للتعلم العمياء التحكمية الطريقة مالءمة عدم على

 (الحقيقي)  للتعلم طنماكأ واإلشراط والخطأ والمحاولة واالرتباط معنى دون والحفظ االستظهار
 على تأكيدهم في تمثلالم الحياة إلى واألقرب عطاء األكثر التعلمي األثر عليها ويفضلون

 ال األخرى االتلمجا في عملية بتطبيقات الجشطلتية النظرية تحظى وبينما، االستبصار
، قصوى زيادة الفهم زيادة شأنها من التي والتعلم التعليم لعمليات خاصة توصيات تقدم نهاأل
 نقال أثره نقليمكن و  ، أثرا وأكبر متعة أكثر الفصل داخل التعلم يصبح أن عنه ينجم امم

 الجشطلتيون نظرونفالم ،أطول مدة تذكرها كنيمو   درسةالم خارج الحياة مواقف إلى مباشرا
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 طبيعي هو ما إلى دوما ويتطلعون له معنى ال ما أو أعمى هو ما أو تحكمي هو ما ضد
 (012-010، ص 1992إم،  جورج) .معنى وله االستبصار على وقائم

، يمكن اإلشارة إلي ما جاء به الة فيما يسمي بالعالج الجشطالتيمن الطرق الفعو 
، حاضر والتأكيد علي تنظيم الذات للعضويةال ، حيث يتم التركيز عليPerles))" بيرلز"

ا في محيط بهدف تحريكهتعيش تحتاج إلي حشد ذاتها، و تبقي و بمعني أن العضوية كي 
نشاط فيعلم العميل كيفية استخدام الحصول علي الدعم، ويكون المعالج في حالة فعالية و 

ون المعالج سلطويا يقود ال يكو  ،الحركي بهدف تحقيق التوافق والسلوك الناجح-حسيجهازه ال
ثر رد هو أكالتأكيد علي فكرة أن كل فمحل الفرد في مسئولياته الذاتية، و  أو يحل أو ينصح 

ي حلول ناجحة الوصول إلكيفية الحصول علي مطلبه، و دراية بما يرغب فيه ويحتاجه و 
عدته ا، فالمعالج يعمل علي مسل ذلك مع االحترام الكامل للعميل، كباالعتماد علي نفسه

دراكهاللوصول إلي الوعي بأفعاله و   (229، ص 0222، ب فيصل محمد خير الزراد) .ا 

اهتمامها بالتفكير العلمي واستخدام المنهج العلمي التعلم إذن؛ و  تطور نظرياتف
جهة المعالجون منطلقا لمواة التجريبية أدى إلي تراكم معرفي، جعل منه المرشدون و الدراسو 

المال مع فعالية العملية محاولة حلها في قليل من الوقت والجهد و المشكالت النفسية و 
 . اإلرشادية العالجية

 العالج يرجع في جانبي األساليب الحديثة في اإلرشاد و إل" فرويد"إن االنتقال من آراء 
يجاد إل، حيث وجد المعالجون النفسيون أنفسهم مضطرين منه إلي الحرب العالمية الثانية

المواطنين لوقت للتعامل مع مشكالت الجنود و اوبسيطة واقتصادية في الجهد و أساليب سريعة 
السلوكي ارات الحديثة في العالج النفسي و ، لذلك أصبح للتيهائلة همأعدادت الذين كان

لة في تمكنت من تقديم مساهمات فعاهة األساليب الفرويدية التقليدية، و حضورا قويا في مواج
والشعور االكتئاب رابات النفسية مثل حاالت القلق و االضطو عالج الكثير من المشكالت 

 (32، ص 1992، أ عبد الستار إبراهيم) .المخاوف المرضيةبالوحدة و 
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 :السلوكيةالتقارب بين المعرفية و -5

ه هو فقط ما عواقبفإن ما يمكن مالحظته من السلوك و بالنسبة للسلوكيين التقليديين 
خالت د  همهم إال العالقة بين المُ ال تو ( صندوقا مغلقا)ينظرون إلي الفرد كما لو كان يدرس، و 

فيون يهمهم ما يحدث علي خالف ذلك فالمعر والمخرجات وليس ما يجري داخل الصندوق، و 
تخيل، ويركزون الداخل الصندوق، ويستخدمون مفاهيم مثل اإلدراك واالنتباه والتهيؤ العقلي و 

عوضا لوك ما هو إال إشارات لنشاط المخ، و يعتقدون بأن الساأللفاظ واللغة، و أكثر علي 
تم المعرفيون بتشغيل المعلومات والذاكرة وحل المشكالت ممن االهتمام بالسلوك الظاهر يه

 .التنظيم الذاتيو 

؛ حيث ، بمعارضة السلوكيينالسلوكيالتقريب بين المنهجين المعرفي و  لقد قوبلت جهود
" ولبو "السلوكي ل  (التخلص التدريجي من الحساسية)عرفيون أن أسلوب يالحظ الم

((Wolpeتخيل المواقف التي تستثير الخوف، وهو بذلك عملية  ، يعتمد في واقع األمر علي
 (اإلشراط اإلجرائي) Skinner))" سكينر"، ثم أن مفهوم معرفية وليس سلوكا خارجيا ملحوظا

( عمليات معرفية)لواقع إجراءات اإلنسان هي في ا تكمن أهميته في كون أغلب سلوكيات
الدراسات السلوكي أن نسبة محدودة من السلوك فقط تعتبر استجابات اشراطية، لقد ازدادت و 

 النظمفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث استخدمت النمذجة ولعب األدوار و 
ا يبين أن السلوكيين تجاوزوا نظرة هو مووقف األفكار الخ، و العقاب الذاتي الرمزية و 

الشيء نفسه ينسحب علي فكل هذه العمليات تحدث في المخ، و   ،(الصندوق األسود)
تصنيف المالحظات إلي رميز و التألن المالحظة تقوم علي اإلدراك و ، مالحظة السلوك

كلها هي تشتمل علي التفكير والتذكر واالدراك واتخاذ القرار الخ، و هي عمليات فئات، و 
 .مفاهيم أساسية في علم النفس المعرفي

ن كان يعتسنوات الماضية أسلوب إرجاع األثر، و لقد ظهر في ال مد علي أجهزة ا 
إرادي يتناسب مع ما يريده العميل،  ، إال أنه يؤكد علي تحقيق ضبط كهربائية فسيولوجية

 ، يتم التمييز بينجرائياإلشراط اإلبين و ليكون التمييز ممكنا بين إرجاع األثر بهذه الصورة و 
بين داث تغيرات وفق ما يريده المعالج، و اإلشراط اإلجرائي كطريقة إلرجاع األثر قصد إح



 اإلرشاد النفسي          الفصل الثاني

  

86 
 

، حيث يعتمد إرجاع مامي لتحقيق أهداف يريدها العميلإرجاع األثر كميكانيزم إرجاع أثر أ
ون مثل يذهب معالجون سلوكيون معاصر عمليات معرفية لتحقيق ضبط إرادي، و  األثر علي

خططه علي اعتبار أنها تؤثر في االهتمام أكثر بتوقعات العميل و  إلي Bendora))" بندورا"
، قوبل بردود الصياغات المعرفية في العالج" لبوو "عندما رفض و  .تحقيق التغيرات المرغوبة

" الزاروس"و Ellis))" إليس"و Beck))" بيك"عنيفة منقبل الكثير من العلماء مثل 
((Lasarus،  كذلك من مظاهر تأثير علم النفس المعرفي إنشاء مخابر بحوث في التنويم

، حيث يعرف التنويم جامعات األمريكية مثل ستانفورد وبنسلفانياالمغناطيسي في بعض ال
يما بين عمليات الضبط التفاعل فيرات في الخبرة الشعورية و المغناطيسي بأنه يتناول التغ

 .الالاراديةاالرادية و 

نما كتشافات مفاجئة، و اكي لم يكن نتيجة السلو قارب بين المنهجين المعرفي و الت إن ا 
يات معرفية داخلية مثل األفكار بسبب اعتراف السلوكيين بأنهم يتعاملون بالفعل مع عمل

" بندورا"، كأعمال إلي أعمال مهمة شجعت هذا التقارب، إضافة ديث الداخليالحواالدراكات و 
" كانفر"، كما أنه رفقة بالنمذجة والتعلم بالمالحظةن حيث اهتمامه في مجال تعديل السلوك م

((Kanver ينجولدشت"و "((Goldstein بوضوح باالعتراف بالعمليات الداخلية عندما  قاموا
ة باألحداث الداخلي"  كوتيال"، كما اعترف التنظيم الذاتي والضبط الذاتي ركزوا اهتمامهم علي

، بمعني استخدام أسس اإلشراط للتأثير في األفكار "المقنعاإلشراط النمطي أو "في 
أخذت تزداد ترجمة االجراءات السلوكية بناء ، و (أحداثا مغطاة)االستجابات التي أطلق عليها و 

ح مصطلح المعرفية السلوكية علي أسس معرفية إلي غاية بداية الثمانينيات حيث أصب
غير بوصفها مهاجمة التحليليين وغيرهم للسلوكية و االنتشار هو ربما ما عزز هذا شائعا، و 

لبعض أخذ ، بل إن انجازات الواقعية في مجال العالج، مغفلين االاالنسانية وبادعاء العلم
، إال قانونية ضد المعالجين السلوكيين التفكير في اتخاذ إجراءاتيتحدث عن حقوق العميل و 

، ثم أن يين يتحدثون بلغة مقبولة إنسانياأن التقارب بين المنهجين جعل المعرفيين السلوك
لومات تشغيل المعرفيين بشأن العمليات اإلدراكية وأنماط التفكير و التراكم العلمي الكبير للمع

خأمكن استخدامه بشكل أفضل و  بما المالحظة بالمقارنة ضاعه للمعاينة الكيفية والكمية و ا 
من المنجزات الجديدة في مجال  ، كما أصبح من الممكن اإلستفادةكانت عليه السلوكية
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، ص 1992لويس كامل مليكة، ).روسيكولوجي ضمن إطار المنهج المعرفي السلوكيو الن
139-113) 

 

 :اإلرشاد المعرفي السلوكي المصغرفنيات مراحل و -6

ن خاللها ، التي مبداية ووسط ونهاية: لمصغر إلي ثالثة مراحليقسم برنامج اإلرشاد ا
، مع اإلشارة إلي أن مفتاح اإلرشاد المعرفي السلوكي المصغر هو اإلرشاديةمسار العملية 

الصياغة المعرفية علي صياغة المعرفية لمشكالت المسترشد، حيث تعمل أهداف المرشد و ال
 .لسان المسترشد بشكل ترادفي وفق خصائص اإلرشاد المعرفي السلوكي

 :بداية العملية اإلرشادية-1.6

يستخدم أهداف الرحلة األولي من برنامج اإلرشاد المعرفي السلوكي يمكن للمرشد أن 
بالرغم ن العملية اإلرشادية أكثر تركيزا،  و كقائمة فحص بين الجلسات اإلرشادية حتى تكو 

دون اإلخالل بمكوناتها  ، إال أنه بإمكان المرشد اختصارها منلقائمة قد تبدو طويلةمن أن ا
 :هذه المرحلة من العملية اإلرشادية فيما يليتتمثل القائمة في األساسية، و 

 .الصياغة المعرفية للمشكلة-
 .استمرارهار العالقة اإلرشادية التعاونية و تطوي-
مساعدته علي التقليل من كربه النفسي ضطرابه و تزويد المسترشد بمعلومات عن ا-

 .بواسطة التعليم
 .مساعدة المسترشد علي التمييز بين مختلف انفعاالته-
 .المعرفي( المخطط)شرح النموذج -
 .مساعدة المسترشد في تحديد أفكاره اآللية-
 .مساعدة المسترشد علي ربط أفكاره اآللية باالنفعاالت والسلوكيات-
 .مساعدة  المسترشد في أن يعرف مدى مسئوليته عن التغيير-
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أكثر مساعدة المسترشد علي فحص ومناقشة أفكاره اآللية وتنمية بدائل مساعدة و -
 .ايجابية

 .مساعدة المسترشد في تنمية شعور بالتفاؤل عن اإلرشاد المعرفي السلوكي المصغر-
مساعدته علي تبديل أو تعديل أي تصورات حول اإلرشاد و اختبار  شكوك المسترشد -

 .خاطئة بواسطة التعليم
ة الموافقترشد أن يحققه من خالل اإلرشاد وقبول أهدافه و اكتشاف ما يتمنى المس-

 .عليها بشكل تعاوني
، إال أنها مسترشد في سلوكيات تخفف المشكالت؛ حدد مجال اشتراك العملية األمن-

 .قد تكون ضد العملية اإلرشادية

 :وسط العملية اإلرشادية-2.6

السلوكي متداخلة مع بعضها  إن الخصائص المتعددة الجوهرية لإلرشاد المعرفي
بالكيفية نفسها يوجد تداخل بين بعضها البعض، و  ف المرشد مترتبة عليأن أهداالبعض، و 

كز علي المرشد أن يكون واعيا بتغير مر رحلة الوسطي للعملية اإلرشادية ومرحلة نهايتها، و الم
و عملية هو ما يدل علي أن البرنامج اإلرشادي مهما كان مصغرا فهاإلرشاد مع الوقت، و 

سترشد وبجوانب قوته، وأيضا بخبرة ومهنية ارتقائية يتحدد مسارها وسرعتها جزئيا بمشكلة الم
التي ، فإن الصياغة المعرفية هي ر بؤرة تركيز اإلرشاد خالل مسارهبالرغم من تغيالمرشد، و 

 :فيما يلي ملخص أهداف المرحلة اإلرشادية الوسطىتضمن استمرار انسجامه، و 

  ؛العالقة اإلرشادية التعاونية-
 .اإلرشادية التعاونيةاالستمرار في إبقاء العالقة -
 .التشجيععائد االيجابي و االستمرار في تقديم ال-
 ؛نموذج العملية المعرفية-
المحورية اآللية إلي المعتقدات الوسيطة و  تغيير تركيز اإلرشاد من العمل علي األفكار-
 (.إذا كان ضروريا)
 (.إذا كان ضروريا)تعليم المسترشد ما يتعلق بالقبول الذاتي -



 اإلرشاد النفسي          الفصل الثاني

  

89 
 

 .خارجهامشكلته داخل العملية اإلرشادية و مساعدة المسترشد علي مواجهة -
 .إلقاء مسئولية العمل اإلرشادي علي عاتق المسترشد-
 .تشجيع المسترشد علي أن يكون مرشدا لذاته-
 .تشجيع المسترشد علي أن يستمر في العمل علي المهام المنزلية بين الجلسات-
نهاء-  .العملية اإلرشادية للتقليل من االنتكاس تهيئة المسترشد للتوقف وا 

 :العملية اإلرشادية إنهاء-3.6

أن كل مراحل اإلرشاد التأكيد علي ، و يستمر المرشد في استخدام إطار العمل نفسه
، فاإلرشاد المعرفي السلوكي المصغر عبارة عن عملية ارتقائية تتغير فيها فقط ليست منفصلة

هرية هي التي الخصائص الجو الوقت، والصياغة المعرفية و ؤرة تركيز اإلرشاد مع مرور ب
 :فيما يلي أهداف هذه المرحلة من العملية اإلرشاديةتحافظ علي تماسكه وانسجامه، و 

 ؛العالقة اإلرشادية التعاونية-
 .تهيئة المسترشد إلنهاء اإلرشاد-
 . تناول قضايا االعتمادية-
 ؛عملية النموذج المعرفي-
 .أدوات مناسبةبتلخيص ما تعلمه وفهمه من أساليب و يقوم المسترشد -
 .يعطي المرشد قيمة لجهود المسترشد-
 .تقرير تاريخ انتهاء اإلرشاد اتساقا مع تطور الصياغة المعرفية-
 .خارجهامشكلته داخل العملية اإلرشادية و مساعدة المسترشد علي التركيز علي -
 .يصبح المسترشد مرشدا لنفسه-
 .االنتكاس بوضع خطة لمواجهة المشكالت المحتملةتقليل -

 (120-91، ص 0229، آخرونبيرني و )
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 :فنية االسترخاء في اإلرشاد المعرفي السلوكي-7

المشكالت النفسية بزيادة في توترات عضالت يستجيب عموم الناس لالضطرابات و 
يضعف قدرة الفرد علي  هو ماو  ،(Contraction du tonus musculaire)الجسم 

، بل يجعل منه أكثر قابلية كفاءة في أداء نشاطاته العقلية والجسميةاالستمرار بالمقاومة و 
لتوتر العضلي ينتشر يمكن بسهولة مالحظة أن اات النفسية والسلبية، و لمزيد من االضطراب

يرافق و ، تماعياأكثر من انتشاره بين األسوياء والناجحين اج المضطربين نفسيابين المرضي و 
يرتبط بتوتر  ، فالقلق مثاللي توتر نمطي في بعض عضالت الجسمكل اضطراب انفعا
لذلك فإن تعلم الفرد يشمل التوتر العضلي الجسم كله، و ، كما قد (صداع)عضالت الرأس 

تعديالت معتبرة في الشخصية يجعله قادرا علي إحداث تغيرات و  لالسترخاء العضلي
عبد الستار ) .القدرة علي مواجهة مشكالت الحياةونضجا عاطفيا و  واكتساب كفاءة أكثر

 (102، ص 1992، أ إبراهيم

التحكم في بعض الوظائف الجسمية تهدف أساليب االسترخاء في األساس إلي اكتساب 
ذي يجب أن يتم وفق قواعد هو األمر الالتحكم في بعض الوظائف المعرفية، و  من ثمةو 

لاللتزام ببعض االنضباط من جهة ، فهناك ضرورة األهدافصارمة ومنظمة لبلوغ تلك 
تعتبر موافقة العميل شيئا من الوهلة األولي و . وبالتعلم المنتظم والمتدرج من جهة أخري

نما عليه أن يضمن للمرشد إمكانية االأساسيا؛ غير إنها تبقي غير كافية، و  ستمرارية في ا 
 .تحقيق أهداف عملية االسترخاءكافية تسمح في النهاية بالتدريب مع مواظبة 

، ألن األهميةالتقدم بطريقة منتظمة في غاية من م ينبغي التأكيد علي أن التدرج و ث
يكون ، قد المفاجئة (Modifications neuro-végétatives)النباتية -التعديالت العصبية

 .ربما خطيرةلها انعكاسات سلبية مزعجة و 

يمكن لالسترخاء أن يكون له أثر فعال علي علي العميل أن يفهم أيضا أنه ال 
 يقل في العادة عن اضطراباته االنفعالية إال بعد مرور وقت معين علي بداية التدريب ال

سيأتي في القسم التطبيقي تفصيل لفنية االسترخاء المستخدمة في هذا أربعة أسابيع،  و 
  (Robert DURAND DE BOUSINGEN, 1996, p 59) .البحث



 اإلرشاد النفسي          الفصل الثاني

  

91 
 

 :االضطرابات النفسيةد المعرفي السلوكي و اإلرشا-8

 نفسية مشكالت من يعانون الذين فراداأل تدريب على المعرفى السلوكى رشاداإل يقوم
 األقران مع التعامل وكيفيه الذات،  وضبط المشكالت، وحل التخطيط، مهارات اكتساب على
 حسن) .الذات تنظيم إعادة  اللفظى، والتحكم االجتماعية، المهارات تنمية خالل من

 (032، ص 0221 ،عبد المعطي مصطفى

يعتبر اإلرشاد المعرفي السلوكي أكثر األساليب العالجية انتشارا في العصر الحديث 
، لقد أثبتت العديد من الدراسات أن اإلرشاد النفسي امل مع مختلف االضطرابات النفسيةللتع

فسية مقارنة بالعالجات النفسية والطبية، السلوكي يعد أكثر فعالية في عالج االضطرابات الن
االنتكاس  ، فاحتماالت لي المدى الطويليعتبر األفضل بخصوص النتائج المرغوبة عبل و 

مرد ذلك يمكن أن يكون تهاء من إجراء البرنامج اإلرشادي، و تتقلص إلي أدني حد عقب االن
وتركيزه علي ، األخرى افة إلي الفنيات المتنوعةإضاستخدامه لفنية التعريض بشكل خاص 

، حيث منها أي اضطراب أيا كان نوعه السلوكية التي ال يخلوالمركبات المعرفية واالنفعالية و 
، ات غير الواقعية التي يقوم عليهاالمعتقدوك يكون من خالل تصحيح األفكار و أن تغيير السل

االضطرابات د من تتمثل التطبيقات اإلرشادية لإلرشاد المعرفي السلوكي في تناول العديو 
عادل عبد ) .غيرهاقات الجسمية و اإلعاالنفسية  كاالكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية و 

 (123-122، ص 0222اهلل محمد، 
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 المشكالت النفسية: الفصل الثالث

 مدخل إلي المشكالت النفسية: المبحث األول

ث يتميز الفرد بالتوافق النفسي ويشعر ، حيبالصحة النفسية حالة دائمة نسبياإن التمتع 
القدرة ما يسمح له بتحقيق ذاته واستغالل قدراته لديه من بالسعادة مع نفسه ومع اآلخرين، و 
مكاناته إلي أقصي ما يمكن، و  مواجهة متطلبات الحياة، وتتسم تكون لديه القدرة علي وا 

 .التكاملشخصيته بالسواء و 

حالة من تكامل )): الصحة النفسية بأنها ( 8491)عرفت منظمة الصحة العالمية 
، ((العاهةواالجتماعي، وليست فقط حالة الخلو من المرض و اإلحساس الجسدي والنفسي 

حالة من )): بأنهاHurrelmann (8441 )))" هوريلمان"باالستناد إلي هذا التعريف يعرفها و 
دما تكون تكون هذه الحالة موجودة عناإلحساس الذاتي والموضوعي عند شخص ما، و 

تناسبة مع إمكاناته وقدراته وأهدافه عية للشخص ماالجتمامجاالت النمو الجسدية والنفسية و 
ة من التوازن الواجب هي إذن حال. ((مع الظروف الموضوعية للحياةالتي يضعها لنفسه و 

كفايات هي النتيجة الحتمية لبناء بها في كل لحظة من لحظات الحياة، و  التمتعتحقيقها و 
  (28، ص 2002سامر جميل رضوان، . )التصرف لدى اإلنسان

ن المتغيرات المختلفة من الجنس والسن بغض النظر عة النفسية و إال أن الصح
، قد يصيبها والخصوصيات السوسيوثقافية وغيرها المستوى االجتماعي االقتصاديو 

في شكل مظاهر أو أعراض  ، حيث يظهر ذلكراب أو المرض نتيجة أسباب متعددةاالضط
النفسي والشعور بالتعاسة والشقاء،  لي إعاقة عملية التوافق، تؤدي إمعرفية وانفعالية وجسمية

بل يمتد ليشمل المحيط األسري واالجتماعي  هذا التأثير السلبي ال يتوقف عند حد الفردو 
ل الممارسة اإلرشادية أو البحث ، لذلك وجب التدخل اإلرشادي من خالوالدراسي والمهني

ة؛ المنهج اإلنمائي ع مناهج اإلرشاد النفسي المختلفذلك بإتباوالدراسة علي حد سواء، و 
 .المنهج اإلرشاديوالمنهج الوقائي و 
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 : المشكالت النفسية فهومم-1

خصية يبدو في صورة مظاهر نفسية وجسمية، يؤثر في هي اضطراب وظيفي في الش
حامد عبد السالم . )ق حياته السوية في المجتمعيعيسلوك الشخص وفي توافقه النفسي و 

 (891، ص 2002، ب زهران

رورة العادي يمكن أن يعاني من بعض المشكالت النفسية التي التصل بالض إن الفرد
إلي عالج هذه المشكالت قبل أن تتعقد إلي المرض النفسي، ولذلك وجب التدخل لحل و 

تمنع قدير تعطل النمو النفسي السليم و علي أقل تحاالت عصاب أو ربما حتى ذهان، و 
 .التمتع بالصحة النفسية

ا فسية حينما يدرك الفرد في وقت من األوقات أن سلوكه ليس كمتظهر المشكالت الن
لعادي بشكل يعيق توافقه أنه مضطرب بدرجة تخرجه عن مجال السلوك ايريد أن يكون و 

من ثمة فعلي كل فرد لديه مشكلة نفسية النفسي ويؤثر بالسلب في حياته االجتماعية، و 
كثيرين عانوا من  ، بل إن أشخاصاطرابليس وحده الذي يعاني من االضمعينة أن يعلم بأنه 

ا من تجاوزها بواسطة االستشارة ، إال أنهم تمكنو مشكالت نفسية واضطرابات شخصية
 .سعادةوالتوجيه واإلرشاد والعالج النفسي والعيش في استقرار و 

مع أكبر قدر ممكن من جلنفسية يتطلب بحث المشكلة بعمق و عالج المشكالت او 
، علي الفرد أن يكتسب القدرة علي مواجهة مشكالته المتصلة بهاالمعلومات والبيانات 

(Acquérir la capacité de faire face) بعيدا عن بطريقة علمية وواعية وواقعية ،
خاصة االستشارة أساليب التجنب والهروب غير المجدية، وأال يتحرج من طلب المساعدة و 

 .المتخصصة

تحويلها و  ،مشكالته وتفسيرها وضبطها وحلهاإن مواجهة الفرد لنفسه بصدق ومعرفة 
 .، هو مدخل الصحة النفسيةيطر عليه إلي مشكالت يسيطر عليهامن مشكالت تس

 (902-909ص ،2001 ،ج حامد عبد السالم زهران)
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 :ةالنفسي مشكالتمظاهر الأعراض و -2

، الَعَرض عندما يتعلق األمر بالمرض النفسي يميل علماء النفس إلي استخدام مصطلح
ي الذي هو أقل حدة وتعقيدا وأقرب إلي السواء من المرض النفسي، أما في االضطراب النفس

ال نفسه بالنسبة للمشكلة النفسية، التي هي ليست بالحالة السوية وفي الوقت نفسه هو الحو 
 .ou Aspects)  (manifestations، فهناك ميل الستخدام عبارة المظهر ليست بالمرض

ابات ، بل إن االضطر مات االضطراب النفسيهو عبارة عن عالمة من عال المظهرو 
ا بالعوامل محاولة ربطهالنفسية تصنف وفقا لمظاهرها، ولذلك يجب مالحظة المظاهر و 

، واضحة يسهل علي الجميع مالحظتها يمكن أن تكون المظاهرالمحددة لشخصية الفرد، و 
، ويتطلب اكتشاف المظاهر في تخصصونكامنة ال يالحظها إال الم كما يمكن أن تكون

ينبغي التأكيد علي أنه كلما و . ستخدام أدوات فنية كاالختبارات والمقاييسبعض الحاالت ا
كل مبكر كلما كان العالج ممكنا وفرص نجاحه اكتشفت مظاهر االضطراب النفسي بش

حظة أن ، مع مالكن منع حدوث انتكاسة في المستقبليمأفضل، حتى ال تتعقد المظاهر و 
لذلك فإن فهم المظهر يتوقف علي فهم السبب الذي أدى مظهر سبب ومعني ووظيفة، و لكل 
 .إليه

 

 :تصنيف المظاهر-3

أن مر غير ممكن بسبب تداخلها الشديد، و إن فصل المظاهر عن بعضها البعض أ
نما هي كل متكاملت  يقوم، صنيفها ال يكون إال لغرض الدراسة، فالحالة النفسية ال تتجزأ وا 

خارجية، ذات منشأ نفسي أو  ، فالمظاهر قد تكون داخلية أوالتصنيف علي أسس مختلفة
، فيظهر في الوظائف المعرفية أو ظيفة النفسية التي يؤديها المظهر، ثم هناك الو عضوي

 : تصنف المظاهر عموما علي النحو التاليفعالية أو الجسمية أو االجتماعية، و االن

ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر وتظهر في بعض التعبيرات  ؛المظاهر الداخلية-
 .، كالخوافالسلوكية
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 .، كالتعرق  في حالة القلقرجية؛ يمكن مالحظتها بشكل مباشرالمظاهر الخا-

، ؛ يمكن أن تنتج عن عوامل داخلية كاضطراب الجهاز العصبيالمظاهر العضوية-
 .(Chocs crâniens)مات الدماغية الصدو حاالت التسمم أو عن عوامل خارجية كالعدوى و 

نتج عن عوامل داخلية أو خارجية وهي تعبر عن دفاعات يمكن أن ت ؛المظاهر النفسية-
الفرد ومحاوالته لتجاوز مشكالته النفسية،  والتي من بينها اضطرابات التفكير؛ إن التفكير 

ة تخيل وتصور لة، في هيئتكاملها فيما بينها بخصوص موضوع أو مشكهو بناء األفكار و 
لخارجي لوظيفة التفكير في يبرز التعبير اوفهم واستنتاج وغيرها من العمليات المعرفية، و 

نات العقلية الداخلية ؛ حيث تسيطر المكو هم اضطرابات التفكير إنتاج الفكرهذه أالسلوك، و 
أو إثباتها ا ال يمكن تبريرهالمنطق و  ال تراعي الواقع وكالدوافع والخيال علي عملية التفكير، و 

منسقة في نظام أو تصحيحها بالمنطق وال يتخلي عنها الفرد، كما أنها قد تكون مرتبة و 
اإلقناع إلي درجة تصبح فيها قابلة للتصديق بالرغم من نطقي به قدر كبير من المعقولية و م

 (821، 822، 824ص ، 2001، ج حامد عبد السالم زهران). حيادها عن الواقع

 

 :المشكالت النفسيةأسباب -4

بديهيات أن الشيء يأتي من ال شيء، فللمشكالت النفسية أسباب، مع مراعاة من ال
السبب األوحد تفاعلها فليس من الموضوعية القول أن صدمة نفسية معينة هي مبدأ تعددها و 

نما تتعدد األسباب إلي درجة يصبح فيها الفصل بلمشكلة نفسية معينة، و  ينها أو تحديد مدى ا 
، فالحياة النفسية من التعقيد ما يجعل أي اضطراب يرتبط بسبب تأثير كل منها؛ غير ممكن

 .بعينه

تفاعل العديد منها بطريقة معقدة، وتكون  يمكن تلخيص أسباب المشكالت النفسية فيو 
ن كان سيت، و (اجتماعية ومادية)وبيئية ( نفسية وجسمية)داخلية  م التركيز علي األسباب ا 
 :هي كما يليواألسرية؛ و النفسية 
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هي في الحقيقة غير مباشرة وتمهد لظهور  :األسباب األصلية أو المهيئة-1.4
كالت النفسية عند حدوث سبب هي التي تجعل الفرد عرضة للمشاالضطراب النفسي، و 

ستمر علي مما يكون لها تأثير سابق و متنوعة عادة مساعد، إن األسباب األصلية متعددة و 
الخبرات بما لسنوات، ومن أهمها العيوب الوراثية واالضطرابات الجسمية و الفرد ممتد ر 

 .بشكل خاص في مرحلة الطفولةو   (Expériences douloureuses)المؤلمة

هي األسباب المباشرة التي تتمثل في األحداث  :األسباب المساعدة أو المرسبة-2.4
يئا لإلصابة النفسية كي تؤثر فيه، الفرد مهينبغي أن يكون لسابقة للمشكلة النفسية مباشرة، و ا

ال يخلقها وتظهر عقب السبب المساعد مظاهر وأعراض االضطراب، فهو يفجر المشكلة و 
(Facteur déclencheur) المراحل ، مثل األزمات االقتصادية والصدمات االنفعالية و

زواج أو اإلنجاب أو سن الشيخوخة أو عند السن البلوغ وسن القعود و )الحرجة من حياة الفرد 
 (.االنتقال من بيئة إلي أخرى

ضوية علي العموم هي أسباب جسمية أو ع (:البيولوجية)األسباب الحيوية -3.4
عوامل النقص المنشأ تحدث في تاريخ الفرد، مثل االضطرابات الفسيولوجية ونمط البنية و 

 .العضوي و غيرها

 :األسباب النفسية-4.4

 ، فالصراع إذن هو نتاجتنشط دوافع متعارضة بشكل متزامن يظهر عندما: الصراع-
اضطراب ين يتعذر إشباعهما في الوقت نفسه، مما قد يؤدي إلي القلق و حاجت وجود

 .الشخصية

الشخصية التي و  ،ية المتسببة في المشكالت النفسيةإن الصراع من أهم األسباب النفس
ر الصراع من خالل عدة مواقف، الصراع تعاني من القلق بالضرورة، ويظه تعاني من

، الكراهية مقابل التجنب مقبل المواجهة، االعتمادية مقابل االستقاللية، اإلحجام مقابل اإلقدام
 .الخ...المحبة



 المشكالت النفسية       الفصل الثالث

 

99 
 

اد ، أو اعتقلخاصة للفردهو حالة تعاق فيها الرغبات األساسية أو المصالح ا :حباطاإل-
وجود عائق يمنعه ، بعبارة أخرى اإلحباط هو أن يدرك الفرد الفرد باستحالة تحقيق ما يريد

ن كانت ن يتوقع وجود العائق في المستقبل، و ، أو أمن تحقيق أهدافه ستجابة اإلحباط اا 
 .تختلف من فرد آلخر

يصدر عن صفات الفرد نفسه الداخلية كاألمراض أو (: الشخصي)اإلحباط الداخلي -
 .الثقة في النفسعاقات  أو نقص العاهات أو اإل

 .يصدر عن البيئة الخارجية للفرد كالفقر أو البطالة(: البيئي)اإلحباط الخارجي -

بالتالي يخفف ،  و عائق يمنع اإلشباع الكلي للدوافعيأتي نتيجة : اإلحباط الجزئي-
 .جزئيا التوتر النفسي

والشعور بخيبة ط في إعاقة الرغبات األساسية واستحالة تحقيقها، كما يظهر اإلحبا
األمل والخسارة المالية، والفشل الدراسي والمهني، وتعطل النمو الجسمي، وتشدد الوالدين، 

 .الخ...الطموح المرتفع الذي يفوق قدرات الفرد واإلحساس بالعجز وعدم القدرة، و 

مكاناته ومحاوالته  النتيجة أن استمرار حالة اإلحباطو  بسبب ظروف تتجاوز إرادة الفرد وا 
 .(Sous estime de soi)انخفاض تقدير الذات مواجهتها، يؤدي إلي القلق و ل

ي تثير العوامل الكامنة كالعقد والدوافع تتمثل في المواقف الت: الخبرات الصادمة-
يث ، حتخلق الحساسية النفسية لإلحباط ، إن الصدمة النفسية في الطفولةوالعقد المكبوتة

ا قويا في إحداث كلما كانت الصدمة شديدة كان تأثيرهتكون استجابات الفرد غير سوية، و 
علي لمعنى الذي يعطيه الفرد للصدمة و ، إال أن هذا التأثير يتوقف علي ااالضطراب النفسي

أيضا علي أساس الكيفية لية، و مشاعره الداخمعرفي لها بناء علي مستوى نضجه و تفسيره ال
ادمة التي قد تسبب االضطراب النفسي؛ من الخبرات الصالتي يعالجها بها المحيطون به، و 

عملية جراحية، حادث أو مرض خطير، فقدان وظيفة، طالق، الهجرة،  موت شخص عزيز،
تصادية، المشكالت ، الكوارث الطبيعية، األزمات االقاالنتقال للعيش في مكان آخر، الحروب

 .الخ...، مواجهة مواقف غير اعتيادية االجتماعية
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إن التعرض السابق لالضطراب النفسي يجعل الفرد بعد  :فسيسوابق االضطراب الن-
أو اإلصابة من جديد، وربما بصورة أكثر تعقيدا،  (La rechute)شفائه عرضة لالنتكاس 

 .وقائياال إذا عولج الفرد عالجا فعاال و إ

 :، يمكن إضافة أسباب أخرى هيفضال عما سبق من أسباب نفسيةو 

 .الشعور بالذنبوالكراهية، األمن والقلق، التحرر و التناقض الوجداني؛ المحبة -

الضغوط النفسية؛ نتيجة المنافسة ومتطلبات المعيشة والتربية والتعليم والوظيفة -
 .المتسارعةوالمهنة والزواج والمدنية المتغيرة و 

؛ لمتطلبات مراحل النمو كالمراهقة أو الرشد أو الشيخوخة في اإلعداد غير الكافي-
 .الشخصية جميع جوانب

تبط مفهوم الذات السالب بالفشل والتوتر وسوء التوافق وعدو التوازن ؛ ير مفهوم الذات-
 .الحساسية المفرطةاالنفعالي واالنسحاب العاطفي واالجتماعي و 

واألفكار والمعتقدات بشأن الحقيقة والقيم واالتجاهات المرجعي الخاطئ؛  اإلطار-
 .لألحداثولآلخرين و والنظرة غير الواقعية للذات 

 

 :منها مايلي:  عوامل البيئة االجتماعية-5

الذي يعيش فيه الفرد في تشكيل  ؛ يؤثر الوسط االجتماعيضغوط البيئة االجتماعية
في حالة ات المنتشرة في بيئته االجتماعية، و المتطلبل طبيعة التربية و نمو شخصيته من خالو 

ض المتطلبات التي قد تكون متناقضة في بعط و لفرد في التعامل مع هذه الضغو عدم توفق ا
، كما تحدد البيئة األحيان اضطرب توافقه الشخصي واالجتماعي وظهر االضطراب النفسي

لقد بينت الدراسات اختالف د من حيث السواء والالسواء، و االجتماعية سمات شخصية الفر 
 .الحضرية أو الريفيةو وفق البيئة الفقيرة أو الغنية  معدالت انتشار االضطراب النفسي
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ة مع ما ؛ في الماضي كان التغير االجتماعي بطيئا بالمقارنسرعة التغير االجتماعي
التغير صادمة، فال يتمكن الفرد من  حيث قد تصبح سرعة ،هو حاصل في العصر الحديث

استيعاب نتائج هذا التغير السريع، الذي قد يشمل القيم األساسية والضبط من مسايرتها و 
 .االجتماعيأن يخلق مشكالت التوافق الشخصي و هو ما من شأنه االجتماعي، و 

ة تعلم تعتبر عملية التنشئة االجتماعية عملي :اضطراب التنشئة االجتماعية-1.5
هدف إلي بناء السلوك االجتماعي ونقل التراث الثقافي والحضاري لألفراد، تربية توتعليم و 

، و بالتالي فإن أي سبب يولوجي إلي كونه اجتماعين حيوي بنقل اإلنسان من كونه كائو 
تماعي قد يتحول إلي مصدر للضغط االندماج االجيعيق عملية التنشئة االجتماعية و 

، بل إن االضطراب النفسي يعرف في بعض األحيان بأنه فشل عملية طراب النفسياالضو 
 (822 -801ص ، 2001، ج حامد عبد السالم زهران). التنشئة االجتماعية

التي نظرا جتماعية؛ األسرة و من أهم المؤسسات التي تقوم بمسئولية التنشئة االو  
 .شيئا من التفصيليتطلب الحديث عنها  فإن  ، المحورية في بناء شخصية اإلنسان ألهميتها

 :اضطراب األسرة و دور اإلرشاد النفسي-2.5

الشهير  في   مدخل   الروائي  الروسي  "  ليو تولستوي"مما  جاء  في  كتابات  
، إال أن األسر غير السعيدة األسر السعيدة تتشابه فيما بينهاأن جميع ( أنا كارنينا )  قصته

دون ، بيد أن المرشدين النفسيين يعتقها في شقائها عن األخرىهي التي تختلف كل من
لتنوع منسجمة في وظائفها تظهر ا، حيث يرون أن األسر ال"تولستوي"بخالف ما ذهب إليه 

ترك جميعها في ما يسمي بالجمود الثراء في حين أن األسر غير المنسجمة الوظائف تشو 
 .التضييقو 

يظهر فشل األسرة في أداء وظائفها في عدم قدرتها علي أداء المهام النمائية أو و 
ات في عالقتها مع األسرة ، من قبيل تمايز الذقائية المتصلة بدورة حياة األسرةالمطالب االرت

، لزواجيا، تكوين النسق األصلية، نمو العالقات مع اآلخرين، تعزيز مركز الذات في العمل
األكثر مركزية للجيل األوسط، إتاحة الفرصة لدور الحكمة ، دعم الدور يالقيام بالدور الوالد

 .غير ذلك كثيروالخبرة بالنسبة لكبار السن و 
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ليست هي المشكالت  ت العاديةأن الصعوباالتغير في حياة األسرة أمر عادي، و  إن
نما سوء تناول الصعوبة وبشكل مزمن ومستمر هو المشكلة، بل إنه و  في في حد ذاتها وا 

تأخذ الشكل  ربماتغيير بمقاومة قد تزيد أو تنقص و كثير من الحاالت تقابل الرغبة في ال
إلي ( الفرد)ؤدي بالطفل تظهر في شكل عقوبات ظاهرة أو مقنعة تالمرضي أو المتطرف و 

رتباك النسق األسري ابالتالي ضطراب األدوار و ا، أي الخضوع والسلبية أو إلي الثورة والتمرد
 (841-848، ص8444عالء الدين كفافي، ) .ككل

، حيث تتمثل في ضطراباتإن الصحة النفسية األفراد تقاس بمدي سالمة األسرة من اال
من هنا فإن الحياة األسرية لها أثر و  لقدرة علي تحمل الضغوط النفسية ومواجهة المشكالت،ا

أي بالتالي ال يمكن فهم ، و عميق في التوافق النفسي للفرد من حيث الخبرات التي تتيحها له
أن أكثر العوامل في المشكالت  (gurin) "غورين"يؤكد سلوك من رده إلي سياقه األسري، و 

" ألكسندر"ي األسرة، ويعتقد المرشد؛ عوامل تعود إل التي يحتاج األفراد معها إلي مساعدة
النفسي سوء التوافق أن المشكالت النفسية و  (Alexander & oltmmans) "أولتمانز"و

سية ماضية أو ؛ مردها إلي صراعات نفالتي قد تظهر علي الطفل والمراهق وكبير السن
 -الذي فرضت الحاجة الملحة وجوده–لذلك يفترض اإلرشاد األسري حالية تتصل باألسرة، و 

: هواإلرشاد األسري ض ألسرة مضطربة، و رَ أن الفرد المضطرب هو في واقع األمر عَ 
األسرة علي فهم نفسها بشكل دقيق، والتعرف علي مشكالتها، وأسباب هذه  عملية مساعدة))

، والعمل علي حلها بمساعدة تقف حائال أمام حل هذه المشكالت العراقيل التيالمشكالت، و 
 .((الصحة النفسية لجميع أفراد األسرةوراء تحقيق التوافق و المرشد وذلك سعيا 

شر في الستينيات من القرن ينتيتطور و  هذا الفرع التطبيقي من اإلرشاد النفسيلقد أخذ 
مرض النفسي ، فبدال من النظر إلي الت النظرة تتغير إلي المرض النفسي، حينما بدأالماضي

 .من حيث العالقات األسرية، أصبح ينظر إليه من ناحية المريض نفسه

 .(219-212، ص8449أحمد محمد الزعبي، )
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ستقرار األسرة وبالتالي سعادة المجتمع اإلرشاد األسري إلي تحقيق سعادة و يرمي او 
أصول عملية التنشئة م أصول الحياة األسرية السليمة و ، من خالل نشر تعليستقرارهاو 

ة في حل وعالج المشكالت دالمساعنموهم و جتماعية لألوالد ووسائل تربيتهم ورعاية اال
ضطراب أو حتماالت االاهو ما من شأنه أن يحمي األسرة من ، و ضطرابات األسريةاالو 

 .الصحة النفسية داخل األسرةنهيار، وتحقيق التوافق األسري و اال

هي إال عينة من مشكالت األسرة  كثيرا ما نجد أن مشكالت األوالد أو الوالدين إن
لي حد يتعسر حلها عنده قد تتداخل مشكالت أفراد األسرة إطراب أسري شامل، و ضنتاج الو 

بعض  ال تخلو أسرة منلعمل بشكل جماعي مع األسرة كوحدة، و هو ما يتطلب افرديا، و 
البعض ألسرة حل بعضها فيما بين أفرادها، و تستطيع االمشكالت في وقت من األوقات، و 

، في حين أن البعض األخر يستدعي والمصلحونر يمكن حله من خالل تدخل األهل اآلخ
 .المساعدة اإلرشادية المتخصصة

ل دور غيرها من المؤسسات التربوية مثفي المدرسة و )يجب العمل من خالل برامج 
علي فهم الحياة األسرية والترغيب في إقامتها ورعايتها ( غيرهاالعبادة ووسائل اإلعالم و 

( األقاربوالدان واإلخوة و ال)ي الحاضر بالنسبة الحالية القيام بالواجب نحوها فوتدعيمها و 
وحسن القيادة والقدوة وال بأس أن تتناول التربية ( الزوج و األوالد)األسرة في المستقبل و 

األسرية تهدف للوقاية من المشكالت األسرية وآثارها السيئة وكيفية توقي حدوثها إذا حدثت، 
مج اإلذاعة  والتلفزيون لإلسهام في التربية األسرية ويجب توجه وسائل اإلعالم وخاصة برا

 .السليمة

العمل علي تحقيق التفاهم والفهم األفضل بين كل أعضاء األسرة والتخلص من  ينبغي
نفعالي الذي قد يسود األسرة، وحل الصراعات والقلق الذي يعكر صفو الحياة التوتر اال

لجنسين وبين األجيال المختلفة كما بين األجداد األسرية وتحقيق التقارب والتوافق بين أفراد ا
والحفدة، وتشجيع القيام بمسئوليات األسرة تربية وتوجيها، وتهدف الخدمات النفسية إلي حل 

العمل علي تحسين المناخ المشكالت وخاصة المشكالت المشتركة بين أفراد األسرة، ويجب 
ية وتدعيم الجو األسري وتغيير ما يجب سر هنا ياجأ المرشد إلي تدعيم العالقات األاألسري و 
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زالة أسباب الخالف والعمل علي تقريب وجهات النظر والفهم و  تقبل المتبادل بما التغييره وا 
األوالد تتضمن الخدمات النفسية كذلك كل ما يتعلق بتربية يزيد الوفاق والتماسك األسري، و 
بيقات التربوية لعلم النفس والتربية التطهنا يوجه الوالدين إلي حسب معايير النمو النفسي، و 

تنشئة األطفال بحيث تكون سوية  تجاهات الوالدين فياتوجه العناية كذلك إلي تغيير و 
 .الجيراناألقارب و  ى، حتتجاهات المحيطين في األسرةاتغيير وسليمة و 

هما في األغلب واألعم ف، للوالدين دور مزدوج في وقت واحد في اإلرشاد األسري يكونو 
رشادية، والواقع أنه دون إيقدمان في الوقت نفسه خدمات تلقيان خدمات اإلرشاد و ي

 .تعاونهما ال يمكن أن تتم عملية اإلرشاد األسري كما ينبغيمساعدتهما و 

 .(982-901ص ،8410، أ حامد عبد السالم زهران)

مع  تعامل فقطال  يتممن ثمة ال، و هتمام اإلرشاد األسريااألسرة هي محور  بما أنو 
امل أفرادها تحتاج إلي الرعاية بل ينظر إلي أن األسرة بك ،الفرد الذي حددته األسرة كمريض

عبر بشكل أو بآخر عن أسرة مضطربة، ، ذلك أن الطفل أو الفرد المضطرب نفسيا يواإلرشاد
تصالي أفضل مقاربة إرشادية لألسرة، حيث يظهر الفرق جليا بين من هنا كان النسق االو 

اإلرشاد ذات بين أنواع أخري من و  (approche systémique)ذي التوجه النسقي اإلرشاد 
جه ففي حين أن السببية تكون في السيكودينامي خطية فإنها في التو  ،التوجه السيكودينامي

ل منهما يمكن أن ، فكالنسقي تكون دائرية أو متكررة، حيث ال يوجد سبب ونتيجة محددين
كما أن التركيز بالنسبة للسيكوديناميين يكون علي . نفسه نتيجة في الوقتيكون سببا و 

بشأن العوامل المرضية يعتقد ند النسقيين فينصب علي الحاضر، و ، أما عالماضي
  يذهب النسقيون إلي كونها تتصل العالقاتميون أنها داخلية نفسية داخلية و السيكودينا

نفعاالت تفريغ االتحويل و خصية، وعن العالج فهو طويل المدي ويقوم علي الش-البين
في حين أنه أقصر لدى النسقيين ويعتمد علي  ستبصار الداخلي بالنسبة للسيكودينامييناالو 

، ثم أن المرشد السيكودينامي كتساب القدرة علي حل المشكالت وتعديل السلوكاتنمية الذات و 
 .ي، أما المرشد النسقي فدوره إيجابي في العملية اإلرشاديةيقوم بدور سلب

 .(840-811ص ،8449، عالء الدين كفافي)
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 :لالضطراب النفسيأساسية المعتقدات مححدات األفكار و -6

محددات لالضطراب النفسي، يحسن تقديم  بوصفها   المعتقداتقبل  تناول  األفكار  و 
 Grigorenko)  &(Sternberg "ستيرنبرج"و "جريجورنكو" يعرفلعملية التفكير،  تعريف
وكيفية  طريقة  مباشر في  بشكل   تؤثر  معرفية  عقلية  عملية)): بأنه  التفكير 8441عام 

، ويعرف ((العقل اإلنساني داخل  المعرفية  العقلية   والتمثيالت المعلومات  تجهيز ومعالجة 
طريقة الفرد المفضلة في التفكير عند أداء )) :التفكير بأنه  أسلوب (Sternberg) "ستيرنبرج"

نما   ليس  وهو األعمال،  الشخصية   بين ع ويق القدرات   الستخدام  تفضيل  هو  قدرة، وا 
 الطريقة    إلى   يشير   التفكير   فأسلوب  ،(القدرات–أسلوب التفكير–الشخصية) والقدرات 
الفرد قدراته أو ذكاءه، كما أن أساليب التفكير هي   بها  يوظف  يستخدم أو  التي  المفضلة

  (810، ص2009 الدردير، أحمد المنعم عبد) .((ء الطالبالطرق أو المفاتيح لفهم أدا
الفرد لبعض األفكار  يرتبط أساسا باعتناق  االنفعالي  االضطراب  أن  إلى  "إليس"  يشيرو  

 هالفرد وتزويد تبنى  ويستمر هذا االضطراب باستمرار ،والعقالنية  المنطق  من  تخلو  التي
   (Ellis, 1975, p68) .األفكار هلهذ

إلى أن هناك الكثير من الدراسات التجريبية التي تؤكد  "ليسإ"المجال يشير   هذا وفى       
كما يشير  ،لديهم أفكار ال عقالنية أكثر من غير المضطربين المضطربين نفسيا  األفراد ن أ

يتطور مع الفرد منذ الطفولة المبكرة حيث يكون الطفل   الالعقالني  التفكير إن   إلى  أيضا
المرحلة يعتمد على   هذه في  ه وأن ،وأكثر قابلية لإليحاء ،البيئة الخارجية  لمؤثرات حساسا 
ذا  ،خاصة الوالدين في التخطيط والتفكير واتخاذ القرارات اآلخرين أفراد األسرة  كان بعض وا 

من أطفالهم   ويطالبون ،ويميلون إلى التعصب الخرافات   في  يعتقدون  فأنهم  عقالنيين ال
يصبح الطفل ال  ألن   يؤدى مما   ،مكاناتهمإ  إليها  تصل  ال وطموحات   أهداف  تحقيق
 ( (Nelson , 1982 , p 78.عقالنيا

والخاطئة والتي تتحدد فيما  الالعقالنيةمجموعة األفكار والمعتقدات  "إليس" ولقد حدد
  :يلي
ذوى المكانة الهامة في  األفراد وبالذات  من كل محبوبا  الفرد   يكون أن   الضروري  من-

  .المجتمع
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  .منجزا بدرجة عالية تصل إلى مستوى الكمال و يجب أن يكون الفرد فعاال-
الشريرة وهؤالء يجب أن و الدنيئة   ذوى النفوس  األفراد بعض المجتمعات  كل  في   يوجد-

  .شد العقوبةأعليهم  نوقع
 أيفي  الفرد ويتمناها فليس هناك أمل قط يتوقعها   التي بالطريقة   األمور  تحدث  إذا لم-

  .شيء

التحكم في قدرة  همكانإب إنسان أيوأنه ال يوجد  هرادتإخارجة عن   اإلنسان  تعاسة  أسباب-
  .هوفى مصير 

وعدم االرتياح   بالخوف  يشعر  أن  الطبيعي  من  فأنة ،لخطر ما  اإلنسان  تعرض إذا -
  .المحظور ألنه ال محالة من وقوع ،بل بالذعر الشديد

 ةمواجه بكثير من أسهل  المسئولية   تحمل  أو عدم  الحياة  مصاعب  بعض  إن تجنب-
  .الصعوبات وتحمل المسئوليات

وأنه بحاجة إلى شخص  ههدافأ تحقيق بعض  خرين فييجب على المرء أن يعتمد على اآل-
  .األمن ما أقوى منه لكي يشعر بالثقة و

فإذا حدث  ،يحدد الحاضر يلن يستطيع اإلنسان أن يتخلص من ماضية فالماضي هو الذ-
 .كلها هثر هذا الشيء سيظل يؤثر بال حدود في حياتأن إإنسان ف أيفي حياة  شيء ما

  .ويحزن لما يصيب اآلخرين من مشكالت واضطرابات ينبغي أن ينزعج الفرد-
البشرية قد تصاب بكارثة إذا لم   نأاإلنسانية و  سوى حل واحد لجميع المشكالت  يوجد  ال-

  .على هذا الحل تعثر

 
 يطريق التلفظ الذات يتم تقبلها وتعزيزها عن عندما  الخاطئة  األفكار والمعتقدات   إن     
واالضطرابات االنفعالية  إلى العصاب هذلك يقود فان  ه،يستمر الفرد في تكراره لنفس يالذ

فان الفرد المضطرب  وهكذا ،تلك األفكار والمعتقدات  تحقيق  على  هقدرت بسبب عدم 
المعقولة  غير هومعتقدات هفكار أمن  التخلص   قادر على  غير ه يصبح غير سعيد ألن

 ،يتحتم ، ينبغي ،ترديده لعبارات أو كلمات مثل يجب  في  تبدووالمستحيلة أحيانا والتي 
وعدوانيا دفاعيا  يصبح مقهورا هنإوحين يقبل الفرد تلك األفكار والمعتقدات الالعقالنية ف
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بالتعاسة والشقاء  شاعرا بالذنب وعدم الكفاءة والقصور وعدم القدرة على الضبط كما يشعر
 (218–210 ، ص8440 ،محمد الطيب ومحمد الشيخ)

في  الشباب هالضغوط التي تواج (2000) (McNamara) "ماكنمارا"وتصنف  ؛هذا
يتصل  التغيرات الجسمية وما: وتشتمل ،أطلقت على األولى الضغوط المعيارية ،ثالث فئات

الضغوط غير  أما الفئة الثانية فهي ،والعالقات بالوالدين وباإلقران ،بالدراسة األكاديمية
العقلي ألحد  والمرض ،وحاالت الوفاة في األسرة ،الطالق بين الوالدين: وتضمالمعيارية 
الضغوط : الثالثة على في حين اشتملت الفئة ،أو وجود إعاقة جسمية لدى الفرد ،الوالدين
 (McNamara, 2000, p 8) .والمواقف المزعجة التي يواجهها الفرد ،اليومية

في مواجهتها  المرحلة الجامعية من مطالب وتحديات يؤدى الفشل هن ما تفرضإوعليه ف
 ،واالكتئاب ،والقلق ،إلى ظهور مجموعة من المشكالت النفسية واالجتماعية من بينها السلبية

بمقارنتهم بغير الدارسين من  الذي يعد طالب الجامعة أكثر استهدافا له ،والمخاوف المرضية
 ( 221 ، ص8441 ،أبو بكر مرسى) .نفس العمر

ت النفسية ضطراباحاالت اال ولذلك ففي ، واحدة  لعملة  وجهان والالسوية   ن السويةإ
ومن ثم يحشد الجزء األكبر من الطاقة ء، يخاط النفسية على نحو يقوم الفرد بتوزيع الطاقة 

ومن هنا  ،من الطاقة ال يكفى للمواجهة  متبقيال الجزء  فإن  وبالتالي يء،الخاط هتجافي اال
  .والمعاونة تتدخل ميكانيزمات الدفاع لإلنقاذ

بأنها مخيفة أو مؤلمة  هعتقاداو   بها  وبالتالي فان تفسير الفرد ألحداث الحياة التي يمر      
هنا تظهر أهمية بناء   ومن ،مواجهتها في   هسلبيت أو محزنة هذا التفسير هو المسئول عن 

حيث أنه  ،عقالنية ومنطقية بتناول األمور بطريقة  هل تسمح   الجانب المعرفي للفرد بطريقة
ويعتقد فيها بغرض توضيح   الفرد  بها  يؤمن  التي  حينما تناقش احد األفكار أو المعتقدات

والمواقف  األحداث  مع   ةالمواجه  سلبية من   هما يعاني المعتقدات وبين  العالقة بين هذه 
واألفكار بشكل يؤدى إلى إعادة  تغير لهذه المعتقدات جراء إ  المحتمل  من نه إف ،الضاغطة

  .حداث الحياة الضاغطةإنشائية في مواجهه أ ومن ثم ابتكار حلول ،االنفعالي والنفسي هتوازن
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ية، خاصة رشادإبرامج  من خاللالطالبات و الطالب ب التكفل النفسيومن ثم يمكن 
هم على التخلص تساعدلمذلك ألنها األنسب لهم، و ب التعليمية ذات األساليو  المصغرة منها

تسبب لهم الكثير من  التي قداقعية و غير المنطقية و غير الو من األفكار الالعقالنية 
ة ايجابي قبطر  هاون مععامليتيكتسبون الواقعية والكفاية الذاتية و حيث  مشكالت النفسية،ال

نفسية التي قد يعاني منها طالب السيتم التركيز علي ثالثة من أهم االضطرابات ، و وفعالة
تدني الدافع لالنجاز، بل إن كال و هي االكتئاب والقلق التفصيل فيها، و طالبات الجامعة و 

قد منها قد يكون سببا أو نتيجة لآلخر، فقد يؤدي تدني الدافع لالنجاز إلي االكتئاب أو 
عدم اضطراب لإلنسان و ترتب عن ذلك من ما يلقلق إلي تدني الدافع لالنجاز، و يؤدي ا

 . استقرار لألسرة و المجتمع
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 االكتئاب  :ثانيالمبحث ال

، حيث تمتلئ الحياة أن العصر الحديث هو عصر االكتئابتبين العديد من الدراسات 
يمكن اعتبار االكتئاب من ت التي تتصل بشكل أو بآخر بالحزن، و اليومية للناس باالنفعاال

هو واحد من عدة الصحة النفسية انتشارا، خاصة في الدول المتقدمة و ثر مشكالت أك
، ، الذي هو حالة انفعالية داخلية دائمة نسبيا لدى الفرد(Emotion)اضطرابات للوجدان 

، إلي التعبير الخارجي المؤقت للمضمون االنفعالي، (Affection)بالمقابل تشير العاطفة و 
بالنقص في الطاقة الحيوية وفقدان االهتمام المتدرج  كتئبيتميز المصابون بالوجدان المو 
الشامل، والشعور بالذنب، واضطراب التركيز، وفقدان الشهية، واألفكار والميول االنتحارية، و 

، والعديد من المظاهر المضطربة التي الكالموتغيرات سلبية في الوظائف والقدرات المعرفية و 
 . د في مختلف جوانب حياتهتؤثر بالسلب علي األداء الوظيفي للفر 

 

 :االكتئاب مفهوم-1

المترددين  مما ال يدع مجاال لالختالف أن االكتئاب هو العرض األكثر انتشارا لدى
هي حالة النخفاض المؤقت في معنويات الفرد، و تتفاوت حدته بين اعلي العيادات النفسية، و 

الحياة اليومية، وهو ما يسمي يع الناس في المواقف اإلحباطية وعقبات يتعرض لها جم
اليأس الذي يمكن أن من العذاب النفسي مع االستسالم و ، مقابل حالة باالكتئاب البسيط

 . يؤدي بصاحبه إلي االنتحار

ني فيها الفرد من حالة انفعالية يعا )): بتعريف االكتئاب علي أنه Storr))" ستور"قام 
قد يصل به األمر إلي الميل إلي التشاؤمية و الحزن الشديد وتأخر االستجابة والميول 

تنتج عن الظروف المحزنة  حالة من الحزن الشديد المستمر)): بأنه" زهران"يعرفه ، و ((االنتحار
ن كان المريض ال يعي المصدر الحقيقي ألعراضه أو فقود، و ، أو عن شيء ماألليمة ا 
عراض بسيطة تتدرج في التعقيد، إن أ بأأن االكتئاب يبد)): فيقول" أحمد عكاشة"، أما ((حالته

مباهج السابقة مع ، فيشكو الفرد أوال من فقدان القدرة التمتع باللم تعالج في بداية األمر
، ويبدأ في قيمتهاعر بتغير في نمط الحياة و ، ثم يشوح المعنويةهبوط الر انكسار النفس و 
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ثر هذه الحالة ت، و ((جزعالتساؤل عن أهميتها، ويعيش في يأس و  لهادئ بدأ نوبات من البكاء اا 
المتكررة أو الصراع الحزين، وتستمر شدة االكتئاب في الزيادة ويشعر المصاب بفقدان 

زع، والحزن الشديد، وتضطرب وظائفه العقلية وسلوكه، ويشعر بتغير الفاألمل، والخوف و 
واحتقار النفس، وتوهم المرض الجسدي، والشعور بالذنب  (Dépersonnalisation)نية اال

؛ ؤدي إلي ظهور األفكار االنتحارية، إضافة إلي أعراض جسمية مختلفة، ما يولوم النفس
فقدان الشهية )واألحالم المزعجة، واضطراب الشهية ( أرق أو فرط النوم)مثل اضطراب النوم 

من و . لجنسي، واضطراب الطمث، ونقص الوزن، واإلمساك، والضعف ا(أو الشراهة
ض السلوكية ضعف القدرة علي العمل، عدم االهتمام بالمظهر، انخفاض مستوى األعرا

ادة الحركة ونوبات الصراخ، زيي العكس من ذلك حالة من الهياج و ، أو علالنشاط الحركي
 (814-811ص ،  2000عادل عبد اهلل محمد، ). التفكير في االنتحارو 

حالة انفعالية عابرة أو دائمة تتصف بمشاعر االنقباض   (Dépression) االكتئاب
. والحزن والضيق، وتشيع فيها مشاعر كالهم والغم والشؤم والقنوط والجزع واليأس والعجز

الجسمية تتمثل وتترافق هذه الحالة مع أعراض تمس الجوانب االنفعالية والمعرفية والسلوكية و 
ضعف التركيز ونقص الكفاءة االستمتاع وفقدان الوزن و رة على عدم القدفي نقص الدافعية و 
 (809، ص 8444أحمد عبد الخالق، ) .واألفكار االنتحارية

االكتئاب لدى المراهق تعبير غير نموذجي وتطور عفوي يتناسب مع أزمة المراهقة و 
يشكل عارضا من أعراضها وحاالت االكتئاب عند المراهقين كثيرة وتشبه أعراضها  حيث

أعراض االكتئاب لدى الراشدين وتطور االكتئاب هو تتمة لحالة مرضية لدى  عامبشكل 
في فترة المراهقة والخطورة   النمو  عملية على  بواقعها   مرتبطة  وخطورته  الراشد

 شابرول،هنري . )لالكتئاب عند المراهق تتطلب تحسينا في كشف المرض والعالج المحتملة
 (8ص ،8441

جتماعي السوي االاالكتئاب يعيق النمو االنفعالي و المراهقة فإن و في حالة الطفولة و 
االجتماعي يؤثر علي التوافق نتيجة عدم كفاية وفعالية الذات، والعالقات البين شخصية، و 

ستجيب للبرامج ، حيث يصبح الفرد ال يفي المراهقة، يضاف إلي ذلك اضطراب الشخصية
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قل تواصله مع اآلخرين بشكل معتبر، يعي، و العالجية المختلفة، ويضعف أداؤه االجتما
مع ر قادر علي التوافق مع اآلخرين و يصبح الفرد غيفينقص االستمتاع بمباهج الحياة، و 

 .األحداث اليومية

بالمصاب الذي يعاني من التشاؤم والشعور بالشقاء وضعف يمكن أن ينتهي األمر و 
 Holden))" هولدن"يوضح و . القيمة إلي محاوالت االنتحار الشعور بعدمالثقة بالنفس و 

ع بثالث مرات في السنوات األخيرة، أن معدل االنتحار في أوساط الشباب قد ارتف( 8411)
يعتبر اإلدمان سنة، و  29و  20تتراوح أعمارهم بين  يتعلق األمر بالشباب البيض الذينو 

ليس تفسيرا للمشكلة، مجرد َعَرض و يبقي  ، غير أنهال مهما في اإلقدام علي االنتحارعام
. عضوية لظاهرة االنتحار في أوساط الشبابإضافة إلي أصول نفسية واجتماعية وانفعالية و 

الجتماعي من قبيل أنه يمكن إرجاع ذلك إلي التغير اPfeffer (8411 )))" فيفر"يعتقد 
تفاع نسب المراهقين في ار زيادة الحراك وارتفاع نسب الطالق والعنف في وسائل اإلعالم و 

 .المجتمع

ار يدل علي وجود أفكار شاذة لديه، ومعتقدات عن النجاح إن إقدام الفرد علي االنتح
ل في بناء أنه فشيا، وتنقصه مهارات التوافق مع نفسه واآلخرين، و الفشل مشوهة وظيفو 

 (Shaver & Brennan)" برينان"و" شيفر"عالقات اجتماعية ناجحة، ويري كل من 
، حياة أو الحرية أو تحقيق السعادةأنه عندما يتعرض الفرد للمخاطر في طريق ال( 8448)

نما يكمن في الفرد لمكونات الثقافية بالضرورة، و فإن الخطأ ال ينسب في المجتمع أو في ا ا 
 .نفسه

" شنايدر"بناء علي التصنيف الذي اقترحه و Akiskal (8412 )))" أكيسكال"يبين 
((Schneider ؛ للشخصية االكتئابية، يقترح جملة من السمات ويقسمها إلي مجموعات سبع

 :هي 

 (.عدم القدرة علي اتخاذ القرار)التردد الهدوء واإلنطواء والسلبية و -

 (.النفور من الحياة)اإلمتاع الحزن والتشاؤم وعدم القدرة علي التمتع و -
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 .(الذات انخفاض تقدير)ازدراءها نقد الذات ولومها وتوبيخها و -

 .صعوبة اإلرضاءالشك والنقد الزائد و -

 .التنظيم الذاتيالضمير الحي والمسئولية و -

 .النزعة أو الميل للقلق-

 .النقائص الشخصية لدرجة المتعة المرضيةاالنشغال باألحداث السلبية وعدم الكفاءة و 

تظهر ، و ب علي أنه  اضطراب في التفكيرتقارب النظرية المعرفية السلوكية االكتئاو 
. ية المسيطرة، حيث يتصل الوجدان والسلوك بالمعرفياألعراض وفقا لفعالية األنماط المعرف

أن االكتئاب تنشيط لثالثة أنماط معرفية رئيسية  Beck))" بيك"من هذا المنطلق يعتبر و 
بها األفكار السلبية عن الذات وعن العالم  يقصدها الثالوث المعرفي أو االكتئابي، و يسمي
ارة أخري المفهوم السلبي للذات والتفسير السلبي لألحداث والخبرات ، بعبن المستقبلوع
تشتمل هذه األفكار معاني عن انخفاض القيمة لمستقبل، و النظرة السلبية لو 

(Dévalorisation)  اليأس، فتنشط والذنب وعدم الكفاءة واالنهزام والحرمان والوحدة و
ت داخل هذا اإلطار من األفكار، إلي تفسير الخبرا أعراض االكتئاب من خالل ميل الفرد

بناء علي هذا النموذج فإن أي موقف غير سار من مواقف الحياة يؤدي إلي إثارة ُبَني و 
التي يظهر تأثيرها علي شكل حزن وقلق معرفية تتصل بالهزيمة أو الحرمان أو لوم الذات، 

 .نقص اإلنتاجيةضعف األداء و وشعور باليأس والوحدة و 

لقد كشفت الدراسات التي قامت علي هذه النظرية أن التشويه المعرفي لدى االكتئابيين 
يرون تحريف اإلدراك، بحيث في تحريف خبرات النجاح والفشل وتوقعات النجاح، و  يبرز

أيضا تحريف الذاكرة فينسون بكثرة األحداث وفقا لما هم عليه وليس حسب ما هي عليه، و 
لومات السلبية المرتبطة السرور مقابل قلة نسيان المعمتصلة باللذة و ومات االيجابية الالمعل

نموذجا ألعراض ومظاهر االكتئاب " بيك"، كما قام التوقعات السلبيةالسرور و عدم باأللم و 
، حيث مجموعات هي المظاهر االنفعالية والمعرفية والدافعية والجسميةصاغها في أربع و 

من بين ما اشتملت يمكن فصل أحدها عن اآلخر، و  ة التشمل كل مجموعة مظاهر متداخل
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المزاج المكتئب والحزن والتعاسة والشعور بالذنب والهجر واليأس  عليه المظاهر االنفعالية؛
ية مثل فقد التأثير في اآلخرين فقد الروابط االنفعالوالكآبة والشعور بالخزي وعدم الرضا و 
هر المعرفية التقييم الذاتي السلبي أو من المظاوتناقص االهتمام الشامل والمتدرج، و 

والعزو الخاطئ وتشوش التفكير ( سلبي وانخفاض تقدير الذاتمفهوم ذات )المنخفض 
ر الدافعية؛ من المظاه، و (م القدرة علي اتخاذ القراراتعد)التردد وضعف القدرات المعرفية و 

مادية الزائدة ومحاوالت السلوكيات السلبية والدافعية النكوصية والتجنب واالنسحاب واالعت
هر الجسمية فتشمل فقدان الشهية واضطراب النوم وسرعة فيما يخص المظااالنتحار، و 

 .الطاقة الحيويةالتعب واإلجهاد وفقدان االهتمام بالجنس والكسل وانخفاض مستوي النشاط و 

قائمة احتوت علي واحد وعشرين بين َعَرض واتجاه هي؛ " بيك"رح إضافة إلي ذلك اقت
المزاج والتشاؤم والشعور بالفشل وعدم الرضا والشعور بالذنب والشعور بالعقاب وكراهية 

االنسحاب االجتماعي و الذات ولوم الذات والرغبات االنتحارية ونوبات البكاء والهيجان و 
التردد وتحريف أو تشويه صورة الجسم والكف عن العمل واضطراب النوم وسرعة التعب 

عادل عبد اهلل ). نقص الطاقة الجنسيةالجسمية و المشكالت الوزن و  وفقدان الشهية ونقص
 (812-810، ص 2000محمد، 

اضطراب انفعالي يتميز بالمزاج التشاؤمي نحو الذات ونحو )): ويعرفه الباحث علي أنه
 .((اآلخرين وبالبطء النفسي الحركي

 :عدة مجاالت يظهر فيالذي تتميز شخصية المكتئب بسوء التوافق و 
المهمين لديه لن  بأن األشخاص  الفرد  إحساس  ويتضمن  المدرك عدم االستقرار ؛الهجر-

أو الحماية العلمية ألنهم  يكونوا قادرين على االستمرار في تقديم الدعم الوجداني والصلة القوة
 .غير مستقرين انفعاليا

والكذب   حتقار والغشواال واالستغالل   اإليذاء منهم  يتوقع   فهو ؛عدم الثقة في اآلخرين-
 .والتسفيه بعنف أو غضب والتآمر واستغالل الفرص

رغبته في الحصول على درجة  أن اآلخرين لن يحققوا  من يتوقع   فهو ؛الحرمان العاطفي-
 غياب  في ويظهر  الرعاية  من الدعم العاطفي بشكل مالئم ومن ذلك الحرمان من معتدلة 
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اآلخرين،  القوة واالتجاه وتوجيه  من الحماية المتمثل في فقدان  ، والحرمانوالعاطفة  االنتباه
اآلخرين وفقدان المشاركة المتبادلة للمشاعر  المتمثل في فقدان تفهم االنتماء   من  والحرمان

 .مع اآلخرين
في اعتقاد الشخص أنه غير قادر على تحمل   المتمثل الكفاءة   وعدم؛  االعتماد الوظيفي-

 .بطريقة تتسم بالكفاءة بدون مساعدة اآلخرين وميةالمسؤولية الي
بالخوف المبالغ فيه بأن كارثة سوف تحصل في أي   والشعور  المرض ؛ستهداف لألذىإلا-

 .نفسه وقت وهو لن يكون قادر على حماية
وارتباط وثيق بشخص  تورط عاطفي انفعالي متزايد  وهو ؛االحتواء أو الذات الغير المتطورة-

 .الكاملة أكثر وغالبا ما يكون الوالدين على حساب االستقالليةجوهري أو 
الحياة وهذا يتضمن  أو العجز والشعور بأنه بال قيمة في ؛شعور بالنقص العقلي أو الداخلي-

 .وتوقع رفض مبالغ فيه إفراط في النقد الذاتي أو معاقبة الذات ومقارنة المرء باآلخرين
الشكل أو ذو مركز اجتماعي  ألنه قبيح ؛يا من اآلخريناعتقاده أنه غير مرغوب فيه خارج-

معزول عن العالم مختلف عن  منخفض أو ضعيف في مهارات الحوار أو غبي أو شعوره أنه
معا وغالبا يقارن الشخص نفسه  الناس أو ليس جزءا من أي مجموعة في المجتمع أو االثنين

 .االجتماعية باآلخرين ويشعر بعدم األمان في المواقف
التحصيل ألنه يعقد  بأقرانه في للمقارنة   أساسا  مالئم غير أو أنه ؛شعوره بالفشل المحتوم-

 .أنه غبي أو جاهل أو غير موهوب
 .وعادة ما يكون لتجنب الغضب أو االنتقام أو الهجر ؛المبالغ فيه ستسالم متزايد للتحكما-
و مناقشتها ألنه يتوقع أن أالمشاعر   عن  التعبير  في مفرطة   وصعوبة؛ قمع االنفعاالت-

يذاء اآلخرين التعبير عنه  .انفعاالته يؤدي إلى فقدان التقدير وا 
للمسؤولية والتركيز المبالغ فيه على الوفاء باحتياجات اآلخرين  وتحمل زائد ؛تضحية بالذات-

 .الشخصية على حساب المباهج
العليا أو غير المتوازنة  آلخرين ومعاييرهمللوفاء بتوقعات ا  ةوالمجاهد ؛عدم توازن المعايير-

 .والصحة منه على حساب السعادة والسرور واالسترخاء والمرح
حباط والموت والفقدان واإل كاأللم  وتركيز على الجوانب السلبية في الحياة ؛السلبية والتشاؤم-
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شأن الجوانب قالل من اإل مع لها   حلول  ال التي   والمشكالت  الذنب  ومشاعر  والصراع
 .أو إنكارها االيجابية المتفائلة

يجب أن يكون قادر على الحصول   صرار على أن المرءواإل ؛الذات التسلط والتمركز حول-
 .اعتبار لنظرة اآلخرين لما هو معقول على أي شيء يرغبه دون

ط حبافي ممارسة الضبط الذاتي وتحمل اإل عند وصعوبة مقاومة ؛قصور في التحكم الذاتي-
 .انفعاالته ومعقداته عند كبح المرء لتعبيراته المتزايدة عن

 (111 ص ،2002بارلو،  هديفيد )

 

 :االكتئاب نظريات-2 

 مجمل وتعكس الخاصة، نظره وجهة من كل االكتئاب تفسير العلماء من العديد حاول
 النفسية بالنواحي لديه الجسمية النواحي وارتباط اإلنسان، حياة جوانب وتكامل وحدة تهمتفسيرا
 في النواحي تلك بين والتفاعل التداخل لكيفية تفصيالت تعكس نهاأ كما واالجتماعية، والعقلية
 النظر وجهات من  لبعض استعراض  يلي  وفيما فيها، المؤثرة  والعوامل  اإلنسان شخصية
 :التالي النحو على لالكتئاب المفسرة

 :    يالنفس التحليل نظرية-1.2

 يفقد فعندما االكتئاب، لمفهوم النفسي للتحليل  األساسي  التفسير  "فرويد"  صاغ ولقد 

 نحو تتجه فإنها آخر موضوع نحو الطاقة تتجه أن من فبدال ذاته إلى ببامح  موضوعا  الفرد
 )22 ص ،2002 ،الخالق عبد حسنين هويدا) .باالكتئاب والشعور الحزن وتعزيز األنا

 حياة من األولى السنوات خالل  نفسية لصدمة نتيجة ينشأ صابالعُ  أن "فرويد"يرى
 عن ويعبر اآلخر الجنس من الوالدين وأحد الطفل بين األوديبي الصراع أساس وهو اإلنسان،
، ص 8441 عكاشة،أحمد ) .األعلى واألنا الهو الشخصية مكونات بين الشديد الصراع

21) 
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 حيث الذات مإيال مسألة في السوداوية عن ويختلف الحزن يشبه االكتئاب أن وافترض
 حالة إلى المريض يرتد وقد الذات، إلى االنتحار على تقدم التي الحاالت في العدوان ينقلب

 (11ص ،8441 عسكر،عبد اهلل ) .الفمية المرحلة إلى النكوص حيث أرجع : السوداوية

 وبسبب بيئته، وبين نفسه بين يفرق أن فيها يستطيع ال التي الفترة إلى الطفولة مرحلة
 . الذات نحو الموجه العدوان لتعزيز اللبيدو طاقة من جزء يتحرر الوجداني التناقض

 (921 ، ص8442 موسى،رشاد علي عبد العزيز )

 الحب على القدرة في والتناقص بالعالم االهتمام فقدان مثل االكتئاب مظاهر إلى وأشار
 الحزن حاالت في أساسية مظاهر واعتبرها بالعقاب هذائية توقعات مع الذات، إليالم والميل

 الحب موضوع فقدان ويعد فقط، السوداوية حالة في قائم فإنه الذات إيالم باستثناء والسوداوية
 شعوري، مستوى على فيها الفقد يكون التي الحزن حالة عكس الشعوريا   السوداوية حالة في
 الذات إلى المفتقد للموضوع ) المصاحبة الخبرات باستعادة شعوريا   الحزن جعل ينبغي لذا
 (818-891 ، صتاريخ دون إسماعيل،عزت سيد إسماعيل )

مرتبطة بإعادة تفعيل الصراعات الطفلية تحت  واإلشكالية االكتئابية عند المراهق
للجنسية وللعدوانية والتحديات ومهمات النمو في  تأثيرات مشتركة للدفع الغريزي البلوغي

 .المراهقة
 النفس علم   ارتباط للمراهقين   النفسية التحليلية   العالجية  "لوفر" تجارب   وأثبتت      

النمو وبفشل سيرورة إدماج صورة الجسد  عليمة  في  بالقطيعة   المرضي الحاد للمراهق
  .عن الذات الذي يؤدي إلى نبذ الجسد الجنسي الناضج والمكتمل وبالتمثل

المراهقة هي تشييد التنظيم الجنسي النهائي حيث يتضمن  األساسية للنمو فيإن المهمة 
الناضجة جسديا ففي مرحلة المراهقة تندمج الرغبات الجنسية  تمثل الجسد األعضاء الجنسية

هوية جنسية نهائية إن التفعيل الغريزي في البلوغ والنضج التناسلي  والتماهيات األوديبية في
وديب فالرغبات الجنسية ما قبل التناسلية والتناسلية أحل عقدة  تنظيم يحدثان إعادة

الجنسية األساسية تنتظم وتتثبت خالل حل عقدة أوديب وارتكاب المحرم وجريمة  والتماهيات
 .الوالدين يمكن أن تصبح واقعا واالنتقام األوديبي يصبح ممكنا قتل أحد
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وما قبل األوديبية فإن هذا النمو يتعطل أو المراهق قمع الرغبات األوديبية  وعندما ال يستطيع
يتوقف وبروز تلك الهوامات والرغبات في حيز الوعي تحدث شعورا بالضيق  ينحرف أو

 .وحالة غير طبيعية تعاش كتهديد من الالتنظيم وخسارة لالتصال مع الواقع والقلق واإلثم
 النرجسي المرتبط بالجسد الطفليالبلوغ في نظر المراهقين خسارة األمن والكمال  ويمثل      

 شكالية األوديبية عندوبعالقات التبعية مع الموضوعات األوديبية وهو ما يمثل مركز اإل
 والمراهق األوديبية  التماهيات  وتدمير   المحرم ارتكاب   إمكانية  يعني  فالبلوغ المراهقين 

 ارتكاب  اختيار هي   عنه خلي الت  إمكانية  بأن  مقتنعا يبقى  القطيعة   هذه  الذي عاش

 .وأن األهل يرفضون أن يصبح ابنهم شخصا متملكا لجنس وجسد المحرم
النمو قد تكون مباشرة عند البلوغ أو متأخرة في مرحلة المراهقة  ونتائج هذا التوافق في      

      : مختلفةفالتعبيرات العوارضية لتلك القطيعة في النمو يمكن أن تأخذ أشكاال  وأقل خطورة
 فاإلشكالية الجنسية يمكن أن تظهر وتتكشف بواسطة االستمناء التكراري وبالتشوش الجنسي

اإلشكالية  حيث يصبح عدم التمتع والتدمير الذاتي أمورا عادية كثيرة الحصول كذلك تتكشف
 .جنسية بالجنسية المثلية أو على عكس ذلك بالتقشف القمعي والرافض لكل رغبة

باإلدمان  انتحاري وتشويه ذاتي أو  نفسه بسلوك  أن يعبر عن  يمكن  الجسد  كره إن      
يترجم    أن  يمكن  الجنسي الجسد   فرفض  وسلبي  نكوصي هجر   موقف  على  ويشهد

 قد   بالجسد الجنسي المرتبط  البلوغ، والقلق   ما قبل  جسد إلى إيجاد   الذي يهدف بالسعار
مطبوعة بالخوف   اهتمامات من خالل   وينكشف  للجسد  أو بوظيفةبميزة  محدودا  يصبح

 .المرضية والوساوس
وعدم  اجتياح مشاعر القنوط عن ويعبرون  اكتئابيين  عادة يظهرون  هؤالء المراهقون      

وأن  أن ال شيء تغير منذ سنوات  يظنون  فهم  االستواء والفشل اوعد  الذات االهتمام وكره 
 .أن يتغير ال شيء يمكن

تتابع   في   اضطراب  إلى  يرجع  أن  يمكن المراهقة  مرحلة   في  النمو  إن توقف      
فالعدوانية تجاه األم التي يحددها  المراحل األوديبية وما قبل األوديبية الذي يفّعلها في المقابل

 .النمو في فترة المراهقة االضطراب تعزز إعادة تحيين المراحل المبكرة من
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بدورها   توقظ األهل   تجاه  والعدوانية المراهقة   في  المالزمة الخسارة   مشاعر إن       
 .عدت بشكل كافأمشاعر القلق للوضعية االكتئابية حيث ال تكون قد 

 (10 ، ص8441شابرول، هنري )

 :السلوكية المدرسة-2.2

 التدعيم مفهوم في وخاصة التدعيم مفهوم أساس على االكتئاب بتفسير السلوكيون يقوم
حالل االيجابي  وكيفية بمعدل التدعيم ويتحدد االكتئاب، أعراض يبرز الذي السلبي األثر وا 
 االستجابة معدل في انخفاض يحدث أن يمكن أنه جالسر ويقرر بيئته مع المفحوص تفاعل

 للمهارات المفحوص الفتقار أو السلوك تدعم التي األحداث توافر عدم حالة في اإليجابية
 )11 ص ،8444 ،سندفاتن محمود ) . االجتماعية

  واالستثارة، الكف استجابة  بين  اضطراب هو العصاب أن (Pavlov) "بافلوف" ويرى

عطوف ) .الفرد تكوين على تعتمد استجابات : اإلشارة فإن العصبي النشاط لقوانين ووفقا
  (221، ص 8411 ياسين،محمود 

 يحدث أي بينهما عصبي ممر ويحدث األضعف البؤرة إلى األقوى البؤرة من تنتقل
 هذا يعزز لم إذا أنه التجارب وأثبتت الشرطي المنعكس الفعل يسمى ما أو مكتسب ارتباط

 عقلية عملية عن االنطفاء ظاهرة وتنتج أثره، يتوقف أن إلى تدريجيا   ينطفئ فإنه االنعكاس
 مثل العلماء بعض بواسطة "بافلوف" نظرية وتطورت اختالف وجود يرى الذي .الكف تسمى

 النفسية األمراض وأن المنعكسة، األفعال تكون في األفراد بين وراثي (Eysenk) "ايزنك"
 من أنماط وهي والوراثة، البيئة عاملي تفاعل بتأثير تتكون خاطئة منعكسة أفعال من تنشأ

 عمل بأي القيام عن المريض إحجام يعززها القلق آالم من للتخفيف الخاطئ المتعلم السلوك
 أبعاد أن على الفسيولوجية األبحاث وتؤكد .لديه المرض يثبت مما مخاوفه إلى يؤدي

 االنتباه بدرجة مباشرة عالقة له الذي الشبكي التكوين في مركزها واالنبساطية االنطوائية
 إلى ومنه الثالموس المهاد حتى المخ جذع من ويمتد للمخ الحسية المداخل وتنقية والوعي
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ذا المخ، قشرة  النفسية األمراض نشأت للعصاب الوراثي االستعداد مع االنطوائية تفاعلت وا 
 (22-20، ص 8441، عكاشةأحمد ) .واالكتئاب القهري والوسواس كالقلق

 (الهيبوثاالماس)في االستثارة بؤرة وجود الروسي (Protopopov)" برتوبوبوف"ويفترض
 طبقات خالل تمر التي المنعكسة األفعال جميع حدة إلى وتؤدي القشرة، تحت التي الطبقات

 الكهربية للمنبهات واالكتئاب الهوس مرضى حساسية زيادة بحوثه وأثبتت القشرة، تحت ما
 التحكم يمكنهم وال الجسم في سارة غير بإحساسات المرضى يشعر حيث والبرودة والحرارة
سعد ) .التنظيمية وظيفتها فقدت قد القشرة أن إلى يشير مما المنبهات، هذه مثل في إراديا
 (229، ص 8411، جالل

 (Lewinsohn)" ليونسون" و ،(Winstein) "ونيستاين" و ، (Show)" شو" ويرى
 البؤس حاالت أن إلى وتوصلوا االكتئاب، لظاهرة التجريبية األسس أوضحوامن  أول وهم
 تزيد عندما االكتئاب ويحدث العقاب في الزيادة أو اإليجابي، التدعيم في النقص إلى ترجع

 إذا خاصة المكروهة الظروف حدوث معدل يرتفع عندما أو المكروهة للظروف الحساسية
عسكر، عبد اهلل ).األحداث هذهبها  ينهي التي الضرورية المهارات إلى يفتقر الفرد كان

 (91، ص 8411

همال تلعب العدائية أو اإل من ن هذه النظرية ترى الضغوطات النفسية والمواقف النافرةإ
الذين يبالغون في القصاص  دورا في تخفيض تكرار السلوك المتكيف اجتماعيا فاألهل

مع تطور االكتئاب واألفكار  والممنوعات قد يحدثون حاالت من السلبية عند المراهق وأخيرا
 .سلبيايلحظ أو ألنه يفسر  السلبية فإن التدعيم اإليجابي يفقد فعاليته إما ألنه لم

  االكتئابي   السلوك    تعلم   يسهل   أن   يمكن   المحيط   في   متواجد   نموذج   وتقليد

 النفسية    الضغوطات   مواقف  على    اإلجابة   يتعلم   قد   فالمراهق    المراهق  عند 

 .االكتئابيين بمواقف انهزامية من السلبية واالنطواء من خالل تقليد واحد من األهل
باالتصال وبحل المشاكل  ن الذين ينقصهم نموذج األهل عاجزون عن القياميكما أن المراهق

بخلق الالمباالة  الداخلية العائلية وعن اكتساب سلوك غير فعال أو غير مجد جدير
 (18 ، ص1998شابرول،هنري . )والعدوانية والنبذ وذلك بسبب اتصالهم بنماذج مضللة
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 :المعرفية النظرية-3.2

 والتي االكتئاب عن المعاصرة النظريات أهم لالكتئاب من 8411 " بيك"نظرية  تعد
 أن بك نظر ووجهة لالكتئاب، المسببة العوامل من والعقلية المعرفية العمليات تعتبر

 نتائج إلى يتوصلون فإنهم ،وبالتالي العموم وجه على منطقية ال بطريقة يفكرون المكتئبين
 ،8410، الخطيبعلي طه إبراهيم ) .حولهم من يحدث وما أنفسهم تقييم عند منطقية غير
 )21 ص

 الذات عن سالبه أفكار االكتئاب سبب بأن (Beck & autres) ورفاقه "بيك" ويرى
 للموقف وتقييمه الفرد لدى السلبي اإلدراك يؤدي حيث المستقبل وعن الراهنة، الخبرات وعن
 وغير ومحرفة واقعية غير التشاؤمية السالبة األفكار تكون ما وغالبا   االكتئاب حالة إلى

 (812ص  ،تاريخ دون إسماعيل، إسماعيل سيد عزت) .منطقية

 االنهزام،و  والنقص الحرمان حدود ضمن الفرد خبرات تفسير طريق عن الحزن ويتحرك
  نمطا   "بيك" صاغ األساس هذا وعلى المعرفي العنصر مع االكتئاب في الوجدان ويرتبط

 (12، ص 8411 عسكر،عبد اهلل )

 عند واالنفعال المعرفة إلى اإلدراك يؤدي حيث ،المعرفي العالج عليه أطلق اعالجي
 .والمحتوى الحساسية في المفرطة العمليات تسيطر المكتئب عند ولكن واالكتئابيين، العاديين

 (921، ص 8442 موسى، العزيز عبد علي رشاد)

 السيطرة نطاق عن خارجة ألحداث التعرض أن  (Seligman)" سليجمان"  ويرى
دراكها  في التالية األحداث على السيطرة فقدان عن توقعات إلى يؤدي اإلطار هذا في وا 

 ويدرك الحيلة وقلة العجز في تتمثل القصور من حالة إلى التوقعات هذه وتؤدي المستقبل،
 سماعيل،ا إسماعيل سيد عزت). واألحداث المواقف على السيطرة يمكنه ال عاجز ا نفسه المرء
 (819ص  ،تاريخ دون

 يستطيع ال بأنه واعتقد تعلم المكتئب فالمريض المتعلم، والعجز االكتئاب بين ربط وقد
 المعجلة األحداث ومن ته، إشباعا تحقيق أو معاناته من بالتخفيف حياته مهام على السيطرة
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 يفقد مما والدراسي المهني والفشل المحبوب أو الوالدين أحد موت باالكتئاب لإلصابة
 بالعجز واإلحساس البدنية، األمراض لديه فتتزايد قدرته، في ضعيفا   ويجعله قوته المريض
 تحت بنفسه يلقي الغالب وفي مؤثرة ليست الخاصة استجاباته أن المصاب ويجد كبيرة بدرجة
 حالة في وأنه االكتئاب، على اإلكلينيكية الدالالت إلى سليجمان وأشار اآلخرين، رعاية
 عسكر، اهلل عبد. )الدماغ في (Norepinephrine)  النوربنفرين كل استتراف يتم العجز
  (12-14، ص 8411

 التوقعات أن يعتقد حيث "سليجمان" قدمه ما (Abramson)" أبرامسون" نقد وقد
 الوراثية، العوامل مثل مؤثرة أخرى عوامل فهناك االكتئاب، لحدوث ضرورية ليست اليائسة
 فإن ذلك ومع النورابنفرين، مستويات وانخفاض االهتمامات، وفقدان والتدعيم اإلثابة وعوامل
 لهذه المرء يقيمها التي األهمية ودرجة السالبة، األحداث ببعض المرء يلصقها التي الصفات
 سيد عزت) .االكتئابية واألعراض اليأس توقعات نمو في المهمة العوامل من تعتبر األحداث
  (810، ص تاريخ دون إسماعيل، إسماعيل

 هو باليأس الشعور أن إلى  (Melges & Bowlby)" بولبي"و "مليجز" وأشار
 الفرد تقدير إلى واليأس باألمل اإلحساس ويعود االكتئاب اإلصابة في األساسي المحور
 تحقيق على قادر غير أنه المكتئب اعتقاد من وبالرغم معينة، أهداف إنجاز على لقدراته
 األهداف مثل في مستغرقا يظل فأنه لذا له بالنسبة مهمة تبقى األهداف هذه أن إال أهدافه،
  (21-29، ص 8442 موسى، العزيز عبد علي رشاد). إنجازها يستطع لم التي

 لألساس وفقا   خاصة زاوية من االكتئاب تفسير حاولت نظرية كل أن سبق مما يالحظ
 الذي

 حياة جوانب من جانب على منها واحدة كل ركزت حيث هافكر بناء في عليه اعتمدت
 في تعين نظريه كل تهاأورد التي التفسيرات أن ومع االكتئاب وبين بينه وربطت اإلنسان
 حقيقة لمعرفة كافيا   إحداها على االعتماد يعتبر ال إنه إال االضطراب لهذا جزئي فهم تقديم
 عن اإلنسان حياة جوانب فصل الممكن غير فمن وراءه الكامنة واألسباب المرض هذا

 االجتماعي التأثير عن يستقل ال فيه الوراثية أو البيولوجية النواحي وتأثير البعض، بعضها



 المشكالت النفسية       الفصل الثالث

 

122 
 

 هتماماال وعالجه وأسبابه االكتئاب معرفة محاولة عند الضروري من فإن وبالتالي النفسي، أو
 خدمه تقديم في يساعد متجانس فهم على الحصول أجل من السابقة النظر وجهات بكل

 .به لمصابينل أفضل

 

 :االكتئاب أنواع-3

 بحيث كثيرة االكتئاب أنواع أن المتحدة الواليات من (Oberleder)" أوبرليدر" يرى
 .العالم عن بعيدا   الشخص تجعل نهاأ في جميعها وتشترك البشر عدد تماثل نهاأ

 كما   تتباين مختلفة بأعراض يزخر واحد مرض االكتئاب أن  (Lewis)" لويس"ويعتقد
 االكتئاب عن مستقال   الخارجي العصابي النفسي باالكتئاب يسمى ما يوجد وال كيفا، وليس
 رشاد) اإلكلينيكية األعراض وشدة تعقيد هو بينها الوحيد والفارق الداخلي، الذهاني العقلي
 (921، ص 8442، موسى العزيز عبد علي

 : هما فقط نوعين إلى يصنفه من وهناك

 عن وينتج  (Dépression psychotique)الذهاني أو العقلي أو الداخلي االكتئاب -
 في اضطراب إلى راجع لكنه شعوري غير أو شعوري سبب له وليس عقلي خالص سبب

  .المركزي العصبي الجهاز

 يرجع  (Dépression névrotique) العصابي أو النفسي أو الخارجي االكتئاب -
 مصدر يدري أن دون واألسى بالحزن المريض فيها يحس الشعورية فردية عوامل إلى

 (20-89، ص 8414 عفيفي،عبد الحكيم ) .الحقيقي إحساسه

 

 حاالت وتزداد كالقلق، عصابية بأعراض مصحوبا   فيكون العصابي االكتئاب في أما
 (92، ص 8411 ،ب إبراهيم الستار عبد. )الذهاني االكتئاب في االنتحار
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 الثنائي التصنيف إلى يضيف الذي "الخولي" مثل أنواع ثالثة إلى يقسمه من وهناك
 :هو ثالثا   نوعا  

 فقدان أو عزيز موت مثل الخارجية للظروف فعل رد ويعتبر :التفاعلي االكتئاب -
عبد ) .له المسببة للظروف منطقية طبيعية سيكولوجية نتيجة وهوبفضيحة  تهديد أو ثروة

 ( 89، ص8414 عفيفي،الحكيم 

 ما يقع بدايته في فإن لالكتئاب مقياس هناك كان إذا بأنه (Brodie)" برودي"ويرى 
  :باآلتي يعرف

 .كميائي بشذوذ المزاج فيه ويقترن: األساسي باالكتئاب -

 .الحاد االكتئاب من فترات فيه يحدث مزمن مرض وهو: المضاعف االكتئاب -

عبد ). المتحدة الواليات في الخمور مدمني من% 90 ويصيب :المتخفي االكتئاب -
  ( 840، ص 8414 عفيفي،الحكيم 

 : إلى الشدة حيث من االكتئابي السلوك يقسم من وهناك

 الحفني،عبد المنعم ). الحياة عن عزوفا   فيه المصاب يظهر: البسيط االكتئاب -
 (201، ص 8442

 وقد الحياة، لذة بعدم والشعور العزيمة، في ثبوط و باإلجهاد شعور شكل في ويبدو
 من النوع هذا البعض ويعتبر ينجحون، ال وقد كربه من انتشاله في المريض أصدقاء ينجح

 (221، ص8411 جالل،سعد ) .والملل باإلجهاد الشعور من نوعا   االكتئاب

عبد المنعم ) متوهمة وأوجاعه وحركيا   ذهنيا   أبطأ المصاب يظهر: الحاد االكتئاب -
 ويفقد البكاء، في والرغبة واالنقباض، الحزن من بموجة  يشعر (201، ص8442 الحفني،
 ذاكرته فيها يفقد فترات وتعتريه االكتئاب، موجة كبح عليه ويصعب نفسه، على السيطرة
 بغيضا، كابوسا   يعاني كأنه و ويبدو ذهنيا، متبلدا   ويصبح حوله ما إدراك عليه ويصعب
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، ص 8411 جالل،سعد ). كربه من انتشاله ويصعب بالذنب شعور عن المريض ويعبر
221) 

ذا يهلوس، وقد حراكا يبدي وال المريض يتجاوب ال: الذهولي االكتئاب -  يردعه لم وا 
  ( 201، ص8442 الحفني،عبد المنعم ) .جوعا   مات أحد

 : منها أخرى أنواع عن العقلي الطب علماء ويتحدث

 نتيجة (Watts)" واتس" يرى كما النوع هذا ويحدث: جسمانية لعلة الراجع االكتئاب -
 ويعقب باركينسون، باسم معروف عصبي لمرض مصاحبا   ويأتي بالمخ إصابة أو مرض

 المعادن من التسمم من ويحدث الوبائي، الكبد فيروس أو األنفلونزا مثل بفيروس اإلصابة
 وقد ،(ب) فيتامين مجموعة مثل الغذاء عناصر نقص وبسبب والرصاص، الزئبق مثل الثقيلة
 .والخمور المخدرات إدمان بسبب ويحدث الوالدة، بعد المرأة به تصاب

عبد الحكيم ). القطب األحادي باالكتئاب ويسمى: للعالج المقاوم العنيد االكتئاب -
 ( 81، ص8414 عفيفي،

 متهما وهناك، هنا ويتحرك واحد مكان في المريض يستقر ال: الهياجي االكتئاب -
 .للرعاية المرضى هؤالء ويحتاج والضياع، العجز عن معبر ا نفسه

 الفترة في والمتأخرة المتوسطة األعمار فيغالبا  األفراد ويصيب: اليأس سن اكتئاب -
سعد ) .القعود سن عند سنة 11-10 بين ما والرجال النساء عند سنة 11-90 بين ما

  ( 221، ص 8411 جالل،

 الظهور إلى ويعود جارحة خبرة إلى األصلي مصدره ويرجع: الشرطي االكتئاب -
 .مشابه وضع بظهور

 ،ج زهرانعبد السالم حامد ) .فقط مناسبة في وليس دائم وهو: المزمن االكتئاب -
  ( 181، ص 2001
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 باألعمال القيام وبين بينها حيل إذا القهرية الشخصية على يظهر: القهري االكتئاب -
 .بها تقوم التي الروتينية

 به المصابون يتصف الشخص، به يتسم لالكتئاب فطري ميل :لقيالخَ  االكتئاب -
ذا بسهولة، قرار اتخاذ عليهم ويشق والتشاؤم، والحركة التفكير ببالدة  يكملوه لم شيئا   بدؤوا وا 

 .بالنفس الثقة وتعوزهم

 نوبة تأتيه وقد واالنشراح، االكتئاب بين المريض مزاج ويتراوح: الدوري االكتئاب -
 ويتجه ويائس، متعب أنه خاللها يشعر سنوات أو شهور أو أسابيع عدة كل مرة االكتئاب

 والعميق القوي الميل ضد دفاعات بمثابة االنشراح فترات وتعتبر وينعزل، نفسه على باللوم
 .لالكتئاب

 إصابات وترافق بسرعة، وتختفي فجأة تظهر انفعالية استجابات: الفجائي االكتئاب -
 .الصدغي الفص في التي المخ

 يلقاها عناية كل بشدة ويبغض بمرضه يذكر أن يكره به المريض: النفوري االكتئاب -
 .بسببه

 .النوم تعقب وقتية حالة وهو: النوم بعد االكتئاب -

 طويلة مدة تهم أمها عن يفصلون الذين األطفال منه يعاني: االنفصالي االكتئاب -
 يثيرهم وال البكاء عن يكفون ذلك نحو أو شهور ثالثة وبعد الفراق، آالم عليهم تظهر حيث
 حولهم، عما وذهلواعيونهم  اتسعت وقد شرود في األطفال هؤالء ويجلس أقوى، مثير إال

 واإلسهال للطعام الشهية فقدان أعراضه ومن معهم، والتبسط التخاطب مخالطيهم على يشق
 ينشئون الذين األطفال به ويصاب أشهر 1-1 بين السن في األطفال به يصاب النوم، وعدم
 .والمؤسسات المالجئ في

 المحروم الطفل يلزم التفاعلي االكتئاب من نمط وهو المثقل المرض ويسمى :الدنف -
 .يموت حتى كذلك ويظل لونه وينطفئ الشهية بفقدان يصاب حيث به ديو ي أن إلى عاطفيا  

  (281-201، ص 8442 الحفني،عبد المنعم )
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 :االكتئابمن الوقاية -4

الطفولة على األم أن تكون أكثر يقظة وأكثر وعيا في  الوقاية من االكتئاب تبدأ منذ
وتكون على .. صبرا ومرونة وال تبخل عليهم بالوقت والحنان  تربية أبنائها و أن تكون أكثر

 .كتئاب أصبحت تهدد الصغار كما تهدد البالغيناال النفسية وخاصة يقين تام بأن األمراض

 :االكتئاب إلى ثالث مستويات يمكن تقسيم الوقاية من
 .االكتئاب عند الناس بقدر ما يمكن تسبب  عدم  تعمل على مرحلة  وهي  ؛الوقاية األولية-
االكتئاب بوقت مبكر قبل شدة   حاالت  باكتشاف تختص   مرحلة  هي و ؛الوقاية الثانوية-

وتعزيز دور الطب النفسي واألطباء  هذا زيادة الوعي بالمرض لدى الناس  ويتطلب المرض 
 .واستعمال االختبارات في تحديد المرض

استكمال  ذلك أن األفراد الذين تحسنوا أو خرجوا من االكتئاب من  يعني و ؛الوقاية الثالثية-
 . وا االكتئاب مرة أخرىالعالج لديهم حتى ال يعاود

 (362ص ،2001، ب الداهري حسن صالح)

 

 :الكتئابضطراب االنموذج المعرفي ال-5

ية، تجعل المصاب ينظر إلي نفسه يعتبر االكتئاب منشطا لثالثة أنماط معرفية رئيس
لي خبراته و  لي مستقبله بشكل سلبي، التي يسميها وا  مثلما سبق ذكره بالثالوث " بيك"ا 

حيث يعتقد أنه ناقص الكفاءة السلبية لنفسه،  فالنمط األول هو نظرة المريضفي، المعر 
يكون لديه ميل إلي إرجاع خبراته غير السارة إلي وعاجز ومرفوض من قبل اآلخرين، و 

بسببها هو ضية مادية أو عقلية أو َخلقية، وهو ما أدى إلي فقدانه لقيمته، و نقائص افترا
يمتلك خصائص تحقيق السعادة، وهو المكون الذي يمكن ، كما يعتقد أنه ال يرفض نفسه

لدى أغلب المكتئبين، أما المكون الثاني للثالوث المعرفي فيتمثل في " بيك"إيجاده حسب 
لشخصي له التفسير السلبي غالبا للخبرة، حيث أن المصاب يميل إلي االعتقاد بأن عالمه ا

اجاته، ا لتحقيق أهدافه أو إشباع حيضع عراقيل ال يمكن تخطيهمتطلبات غير عقالنية، و 
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التي يمكن مالحظتها علي بشأن المكون الثالث الذي يتجسد في النظرة السلبية للمستقبل، و 
صور المصاب أن صعوباته متواصلة ومن دون العموم في أغلب أنواع االكتئاب، حيث يت

 .الفشلنهاية، وال ينتظر إال المصاعب والحرمان واإلحباط وخيبة األمل و 

من الهروب مما ال يمكن التحكم فيه و تفسير الميول االنتحارية أنها رغبة متطرفة في و 
من الممكن أن تقترن بهذه األنماط المعرفية بعض المظاهر و المشكالت المستعصية، 

قلة المبادرة التي ترجع في ة من قبيل فقدان الطاقة الذاتي وسرعة الشعور بالتعب و العضوي
 .السلبية مجملها إلي التوقعات

لفرد، من إن المفاهيم التي قد تؤدي إلي االكتئاب تعود إلي المراحل المبكرة من حياة ا
إدراكه التجاهات من مص الشخصيات المهمة لدى الفرد، و تقخالل الخبرات الشخصية و 

استمرارها ددا في تشكيل المحددات األخرى، و يكون محتشكل مفهوم معين اآلخرين نحوه، و 
ن كانت هذه دائما، و  (Schéma)لي تشكل بنية دائمة أو مخططا جميعا يؤدي إ ا 

المخططات تستتر في لفترة معينة، إال أنها تنشط في ظروف معينة، حيث أن الوضعيات 
في واقع األمر أن و . بي يمكن أن تؤدي إلي االكتئابالمماثلة للخبرة الُمَشكلة لالتجاه السل

العادي، غير أنها ال تؤدي إلي االكتئاب إال إذا كان تؤثر علي الشخص الخبرات المؤلمة قد 
في الوقت الذي يتمكن فيه الشخص خاصة للحدث نتيجة ميول معينة، و  لدى الفرد حساسية

لشخص الذي العادي رغم الصدمة من االنصراف لالهتمام بجوانب أخرى من الحياة، فإن ا
خذ تفكيره في التعقد يأحياته، و  رته سلبية إلي كل جوانبله استعدادات لالكتئاب، تصبح نظ

ته الموضوعية يفقد بالتدريج نظر ابية أخرى مع ازدياد االكتئاب، و التفرع لموضوعات اكتئو 
تتحول المخططات إلي عائق لألبنية المعرفية التي تقوم علي االختبار ألفكاره السلبية، و 

لي هذا النموذج المعرفي بناء عو التي تشوه الخبرة، ( المنظمة)واالستدالل، فتظهر األخطاء 
زيمة أو لالكتئاب فإن أي موقف غير سار يؤدي إلي إثارة مخططات معرفية متصلة باله

الحرمان أو لوم الذات، وما يترتب عن ذلك من حزن وشعور باليأس ووحدة وضعف األداء 
 .نقص اإلنتاجية، بل تصبح طبيعة الحياة لدى الفرد المكتئب في أال تكون األمور بخيرو 
 (222-228، ص 8440يس كامل مليكة، لو )
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 القلق العام: لثالمبحث الثا
يعد القلق من أهم أمراض العصر إن لم يكن أهمها على اإلطالق وأكثرها انتشارا وهو 
يطال الجنسين معا الذكور واإلناث ومختلف مراحل العمر، فلكل شخص نصيبه من القلق 

تكون له أيضا آثار إيجابية بناءة، ومن بين الفئات والتوتر، وكما للقلق آثار سلبية مدمرة فقد 
التي ينتشر فيها القلق نجد فئة المتمدرسين بمختلف مراحل التعليم الدراسي، نتيجة تأثير 
عوامل متعددة ومتنوعة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على توازن الطلبة وتوافقهم للبيئة وعلى 

اضطرابات نفسية أو تأخر دراسي أو تحصيلهم الدراسي، ويمكن أن يظهر ذلك في شكل 
وقد يكون األمر لدى الطلبة المتفوقين عقليا أكثر . تسرب مدرسي أو عدوانية أو انحراف

تعقيدا لما يتيحه لهم ذكاءهم المرتفع من قدرة على النقد والتحليل والفهم ومحاولة إيجاد حلول 
 .مقدمتها القلق للمشكالت مما يجعلهم أكثر عرضة لالضطرابات االنفعالية وفي

فالقلق إذن في هذا السياق، هو اضطراب انفعالي يمكن إدراجه تحت مسمى المشكالت 
 .المدرسية بالنسبة للطلبة بشكل عام والطلبة المتفوقين بشكل خاص

 
 :المراهقة وأزمة الهوية-1     

، فإن أهم شروط إنسانية الفرد، هي توحده مع اآلخر، (Heidegger)" هايدجر"حسب 
فمنذ بدايته يجد اإلنسان نفسه مقحم في إطار اجتماعي، وأثناء المراهقة يبدأ الفرد في 
اكتشاف بعض العالقات الغنية بالمعاني الجديدة، من خالل عالقات المودة والزمالة، التي 

 .تمهد للعالقات االنتقائية والمتميزة للراشدين
لتأثير المتمثل في الضغوط كل فرد بوصفه مشاركا في ثقافة جماعة معينة يتعرض ل

التي تفرضها بعض النماذج الجماعية، وتفرض عليه احترام معاييرها الظاهرة أو الكامنة أمام 
اآلخر، وفي أكثر من موضع يجد الفرد نفسه مضطرا ألن يعطي صورة عن نفسه مطابقة 

وهذا   .(Jean MAISONNEUVE , 1977, P 30, 35 et 38)لتوقعات اآلخرين منه 
واحد من أهم أسباب أزمة الهوية في مرحلة المراهقة، ذلك أن تلك التوقعات قد تصطدم مع 
حاجاته ومتطلباته الشخصية المتميزة، وخاصة إذا كان من ضمن المتفوقين الذين يزيد 
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من طالب الطبقة % 4-2نقطة، والذين ال يشكلون إال من  031معامل ذكائهم عن 
خليل ) .لناس ال يقدرون مواهبه، فيقابلونها بالرفض أو اإلهمالحيث أن معظم ا المتوسطة،

 (.91، ص 4002 ،ليزاعبد الرحمن المعايطة، محمد عبد السالم البو 
سنة،  02إلى  00ترتبط بداية المراهقة زمنيا بظهور عالمات النضج، وتقع نحو سن 

البيئات الثقافية، سنة على العموم فالحدود العمرية تختلف باختالف  01وتنقضي عند سن 
االجتماعية التي يتعرض لها المراهق تكتمل عادة -إن التحوالت العضوية والنفسية والنفسية

 .سنة، ويستمر النمو بعد ذلك في جوانب أخرى وبأشكال مختلفة 01في سن 
تتميز المراهقة ببروز ثالثة مظاهر أساسية، يمكن من خاللها التعرف على األحداث 

 :قال من الطفولة إلى سن الرشدالتي تميز االنت
 .تسارع كبير للنمو، خاصة من حيث الحجم-
 .أهمية التحوالت، التي تتصل بالعضوية والشخص-

 .أهمية الفروق الفردية-
وتختلف سرعة هذه التحوالت وفترات حدوثها من طفل إلى آخر، بل وتختلف عند الفرد 

فسه وال تتم بالسرعة نفسها في جميع نفسه، حيث أن التحوالت ال تحدث جميعها في الوقت ن
 Grand dictionnaire de la) االنفعاليةجوانب النمو العضوية، العقلية، واالجتماعية 

psychologie, 1991, P 17). 
إن التعرف على القلق كظاهرة تعتري الطلبة في مرحلة المراهقة، يسمح بفهم العوامل 

 العديد من األسباب، منها ما يعرف عند الطلبةالمؤدية لها، ويعود القلق لدى الطلبة إلى 
هذه المرحلة بمرحلة أزمة الهوية، فنظرا ( Erikson" )إركسون"الثانويين بتحديد الهوية وسمى 

المتداد الفاصل الزمني ما بين بداية الحياة المدرسية ودخول الشباب إلى مهنة متخصصة، 
نمط وجودي ما بين الطفولة وبين سن تصبح مرحلة المراهقة أكثر تأثيرا، وهي عبارة عن 

الرشد، والنمو السريع للجانب الفسيولوجي خاصة لدى الشباب الصغار، إضافة إلى عدم 
وضوح أدوار الكبار التي تنتظرهم بالنسبة إليهم، يؤدي بهم إلى محاوالت اعتباطية من أجل 

مؤقت للهوية؛ غير أنها  إقامة نوع من الثقافة المختلفة، والتي تبدو أنها تشكيل نهائي وليس
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وأثناء بحث هؤالء الشباب عن شعور جديد باستمرارية الذات . في الحقيقة هوية أولية
وبالوحدة من حيث النضج في جميع جوانب الشخصية، فإن البعض منهم سيجدون أنفسهم 
وا مضطرين لمجابهة أزمات السنوات األولى من المراهقة ومشكالتها االنفعالية، قبل أن يتمكن

 ,Erik H. ERIKSON) النهائيةمن تبني قيم ومثل دائمة تعمل على تحقيق الهوية 

1972, P 133). 
إن تغير الهوية يمثل تحديا مهما في مرحلة المراهقة، فالمراهق عليه أن يستدخل في 
تمثيالته الذهنية المتغيرات العضوية والنفسية والعالئقية التي يتعرض لها، وأكثر من ذلك 

عليه أن يضع نفسه في رؤية زمنية خاصة به، من حيث معرفته بنفسه في ماضيه يجب 
 .الذي تتأسس عليه استمرارية الذات مع الوعي بميزة الحاضر العابرة 

 
 :القلق الطبيعي والقلق غير الطبيعي-2     

يصعب تحديد السواء على العموم، وتظهر هذه الصعوبة خاصة لدى الطفل والمراهق، 
النمو المستمر وعدم ثبات البنية النفسية عند الطفل مقارنة بالراشد، نتيجة تواصل بسبب 

النمو، واألعراض المشابهة للراشد ال تعني بالضرورة وجود حالة مرضية، كاألمراض 
المرتبطة بظروف معينة والتي تزول بانتفاء تلك الظروف، وتتيح كل مرحلة من مراحل النمو 

اوي النمو في كل راعات المراحل السابقة، ثم هناك عدم تسللفرد فرصا جديدة لحل ص
أهمية األزمة واعتبرها خرافية ومنظمة وتساعد على النمو السليم، " فالون"وبين . الجوانب

والتطور السريع الذي يعيشه الفرد في كل الجوانب يعرضه ألزمة عضوية نفسية واجتماعية، 
رضية في بعض األحيان؛ كالتطرف، واالنطواء، تجعله يقوم بسلوكات غريبة قد تأخذ صورا م

نما هي من مميزات  والخجل، والعدوان، والقلق، وغيره، والتي ال تعني المرض بالضرورة، وا 
المرحلة التي تتضمن البحث عن الهوية وتوكيد الذات، والتي يفترض أن تنتهي بانتهاء 

وتقوم . تسرع عند التشخيصاألزمة، ولذلك فعلى المرشد المدرسي التحلي بالحذر وعدم ال
األسرة بدور كبير إما في مساعدة المراهق على تخطي األزمة بسالم أو في دفعه إلى 

إضافة إلى الفروق الفردية بين األطفال والمراهقين أنفسهم، والذين يتفاوتون في . تعقيدها
بدرة )كية اكتساب المعارف والمهارات والمهم هو توازن الوظائف النفسية االجتماعية الحر 
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التنظيم )): على أنها" ألبورت" توازن الشخصية التي يعرفهاو  .(21-23، ص 4002معتصم 
 .((الدينامي للنظم النفسية العضوية لدى الفرد، والذي يحدد تكيفه المتفرد مع بيئته

(Winfird HUBER, 1977 , P 12) 

الشعور بالهوية،  إنه من أجل اكتساب القدرة على اتخاذ قرارات الكبار التي يفرضها
ينتج القلق والتوتر عن وجود هامش للصراع بين خبرات الطالب ومطالب المجتمع، مما يدفع 
به إلى استخدام جملة من الحيل الدفاعية، كالمثالية والنشاط الزائد واالستغراق في الخيال 

أزمة وأحالم اليقظة واالنطواء والتأخر الدراسي، وبسبب عدم قدرة المراهق على تخطي 
فاروق ( .الهوية، يصبح يعيش في حالة من الغموض ويطول إحساسه بالتالي بفترة المراهقة

 .)29، ص 4009السيد عثمان، 
إن مراقبة الطفل أثناء السير العادي لحياته اليومية ووسط محيطه التربوي تشكل 

  -Jean)بالنسبة للمرشد المدرسي، مصدرا رئيسيا للمعرفة المعمقة بالطفل غير المتكيف 

Marie PAISSE, 1975, P 25) ، إضافة إلى دراسة السلوك بوصفه نشاطا منظما له
لق المالحظة والتجريب من مبدأ أن كل سلوك موظف هدف، ومن خالل مراحل معينة، وتنط

 Maurice REUCHLIN, 1992 , P)بالضرورة ألداء وظيفة معينة لها قيمة توافقية

221) . 
يعتبر القلق انفعاال طبيعيا، يشعر به كل فرد، غير أنه يختلف من فرد إلى آخر ولدى 

المؤلمة تستدعي هذا النوع من الرد الفرد نفسه من حيث الحدة والتردد، فالخشية من األحداث 
االنفعالي، وعكس ما يحدث في حاالت الخوف فإن التهديد هنا يظهر أكثر انتشارا أو أكثر 
بعدا أو أكثر اتساعا، ويلعب القلق الدور نفسه لردود فعل اإلنذار والخوف، فهو يوجه االنتباه 

اث تغير ما، فالقلق إذن نحو تهديد أو خطر معين، ويحضر العضوية للتصرف من أجل إحد
 .رد فعل أساسي وجوهري

إن القلق والخوف تجربتان يتعرض لهما كل شخص، فالقلق جزء من الطبيعة البشرية، 
وهو إجابة طبيعية لضغوط الحياة اليومية، وفي بعض األحيان يعمل القلق على تحسين 

لفرد ودفعه إلى تجاوز األداء، حينما تتم معايشته بطريقة معتدلة، فإنه يعمل على تحفيز ا
والعديد من األشخاص يقرون أنهم يعملون بشكل أفضل حينما يكونون تحت . العقبات
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إن القلق يلعب دور إشارة اإلنذار عند وجود خطر ما في وضعيات معينة، فهو . الضغط
أو الموضوع  يختفي بمجرد زوال الوضعيةبذلك بإمكانه ضمان بقاء الحياة، ويفترض أن 

ه، غير أنه في بعض األحيان يستمر ظهور القلق من دون سبب واضح وبأشكال الذي أثار 
مختلفة، فيعيق بذلك وظائف الشخص المعني، وفي هذه الوضعيات خاصة يلجأ األفراد 
الذين يعانون منه إلى معاينة األطباء أو غيرهم من المتخصصين قصد الحصول على 

ألمر في هذه الحالة بالقلق غير الطبيعي أو العالج الدوائي أو اإلرشاد النفسي، ويتعلق ا
 .باضطراب القلق

والقلق غير الطبيعي من أكثر المشكالت النفسية انتشارا، واألفراد الذين يعانون من 
أو اإلرشاد  القلق أو اضطرابات القلق يشكلون جزءا كبيرا من المترددين على المعاينة الطبية

أو عندما يصبح   يرتبط بأي سبب واضح أو محدد،النفسي، ويعد القلق غير طبيعي حينما ال
مزمنا، وفي أغلب األحيان تتناوب فترات القلق مع فترات من الهدوء النسبي، وتستطيع نسبة 

غير . كبيرة من األشخاص المصابين باضطراب القلق من العيش بطريقة طبيعية إلى حد ما
اة اليومية ويتسبب في مشكالت أن القلق يمكن أن يكون أكثر مضايقة فيضر بنشاطات الحي

ن الصعب رسم خط فاصل بين ومع ذلك يبقى م. زواجية، أسرية، دراسية، مهنية ومالية
الذي يعيق وظائف الفرد، والواقع أنه عندما " المرضي"القلق وبين " السوي"و" الطبيعي"القلق 

القلق " ن أمامتتم معاينة القلق بشكل مكثف ومتكرر أو في فترات غير مناسبة للقلق، نكو 
 ".المرضي

هناك طريقة أخرى لتمييز القلق الطبيعي عن غير الطبيعي، تكمن في تحليل نتائج 
هذا االنفعال على حياة الفرد ومحيطه من قبيل األضرار التي تلحق بالعمل والدراسة 
والحياة العالئقية والضيق والمعاناة واإلحساس بالعجز عن التحكم في أعراض القلق وفي 

 Robert) .كل ذلك يشكل عتبة الحاالت المرضية( التي تزيد عادة عن ستة أشهر)ه مدت

LA DOUCEUR, 1999, P 2-3). 

 وعلى العموم يقسم القلق إلى واقعي عادي وعصابي مرضي؛
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فالواقعي العادي، يعتبر أمرا طبيعيا من حيث كونه استجابة إلدراك خطر معين 
ويتنبأ به، بعبارة أخرى هو قلق معقول مالئم للظروف خارجي يمكن للفرد أن يتوقع حدوثه 

 .(031، ص 0991 ،أ كامل محمد محمد عويضة) .التي تسببت في إثارته
إنه قلق موضوعي معتدل من حيث استجابته العادية للتهديد أو للضغط الذي يثير 

ناء، يدفع القلق لدى أغلبية الناس، ويكون مصدره حقيقيا، وهو قلق دافعي، سوي، إيجابي، وب
 .الفرد إلى االجتهاد والعمل واالحتياط والحذر

يؤكد . ه يؤدي إلى خفض الدافعيةوليس من حاجة هنا إلى خفض القلق، ألن خفض
أن القلق العادي يظهر في وضعيات توقع الفشل أو الخوف منه أو ( 0991" )حامد زهران"

ص  ،4000حامد زهران، محمد ) .من فقدان شيء معين كقلق الدراسة على سبيل المثال
37). 

مهيأ للتعلق بأي فكرة " فرويد"أما القلق العصابي المرضي، فهو قلق هائم مثلما سماه 
يمكن أن تكون مبررا له، ويتصل بالترقب والتوقع، حيث ينتظر الفرد حدوث أسوأ األمور، 

وسماه  .(911، ص 9111، أ كامل محمد محمد عويضة)ويظهر عليه الكدر والتشاءم 
بالقلق الشامل، وسمته الرابطة األمريكية للطب النفسي استجابة القلق، كما ( Wolpe" )فولب"

" أحمد عبد الخالق"يقول عنه . يسمى في قاموس الصحة العقلية الرابع اضطراب القلق
أنه أكثر شدة من القلق العادي، وأكثر استمرارا، يتميز بالخوف غير الموضوعي ( 0994)

 .(37، ص 4000، محمد حامد زهران) . نفسية وجسميةمع ظهور أعراض 
من شأن الطفل العادي أن يتعرض ويعاني من مشكالت نفسية ال تصل إلى مستوى 
المرض النفسي، تسترعي االهتمام من أجل إيجاد حلول لها، لكي ال تتعقد وتتطور إلى 

، ب م زهرانحامد عبد السال) .أعصبة أو ذهانات، وال تتسبب في تعطيل النمو الصحيح
 .(232، ص 4002
 
 
 



 المشكالت النفسية       الفصل الثالث

 

134 
 

 :مفهوم القلق-3     

القلق عبارة عن انفعال يكتسبه الفرد، وهو استجابة انفعالية غير سارة تجاه تهديد 
حقيقي أو رمزي يمس الفرد وأمنه النفسي، ويظهر على شكل توتر وضيق وخوف غامض 

، أن "أحمد عبد الخالق" من المجهول، ويكون مصحوبا ببعض التغيرات الفسيولوجية، ويعتبر
القلق من أبرز االنفعاالت التي لها أهمية في علم األمراض النفسية، وهو عرض مشترك بين 

 .أغلبية األمراض النفسية
ويركز الفرد في حال تعرضه للقلق اهتمامه حول القلق ومصدره، ويسعى إلى محاولة 

ة، ومن شأنه أن يعيق العيش التخفيف من حدته، وبداية القلق قد تكون مفاجئة أو متدرج
 .(34-39، ص 4000، محمد حامد زهران) .الطبيعي

القلق شعور بعدم الراحة، يتميز بتوقع الشر، وتظهر أعراضه في شكل ارتعاش أو 
بكاء أو صراخ، أو شرود ، أو تنهد، أو أحالم مزعجة، أو نقص الشهية، أو غثيان، أو 

اضطرابات هضمية، ويظهر على األفراد تعرق، أو صداع أو صعوبة في التنفس، أو 
المصابين بالقلق االتكال، والمفهوم السلبي عن الذات، ونقص اإلنجاز وضعف التحصيل 
الدراسي، ويؤدي القلق إلى نقص القدرة على األداء الجيد ويعيق التفكير في إيجاد بدائل 

 .(913، ص 9111جودت عزت عبد الهادي، ) .واختيار حلول مناسبة
القلق من المشاعر األساسية الطبيعية في اإلنسان تماما كالغضب والحزن والفرح يعتبر 

وغيرها، التي تصاحب اإلنسان منذ والدته حتى آخر لحظة من حياته، ويتكون القلق حينما 
يشعر الفرد بالتهديد وعدم قدرته على التحكم في األشياء، وللقلق صور متعددة، وال يوجد أحد 

الشعور بالقلق في المواقف المهددة، كاجتياز امتحان أو زواج أو  من الناس بمنأى عن
 .التحول من بيئة إلى أخرى

. لقد استمر القلق مع اإلنسان خالل تطوره التاريخي كوسيلة لها أهميتها من أجل البقاء
فالقلق طبيعي ومفيد في مواقف معينة وعند حد معين، وثمة منفعة أخرى للقلق من حيث هو 

ضوية يزيد من االنتباه، فقبل االمتحان مثال يدفعنا قدر معين من القلق للتحضير إنذار للع
 .(441، ص 4004سامر جميل رضوان، ) .بشكل جيد
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ويعرف القلق على أنه عدم ارتياح نفسي جسمي وعدم الشعور باألمن، والشخص القلق 
األعراض النفسية يتوقع الشر دائما، وقد يتطور القلق إلى حالة من الفزع، وترافقه بعض 

 .الجسمية، ويمكن للقلق أن يكون عرضا الضطراب يسمى بعصاب القلق أو القلق العصابي
 .(12-12، ص 9111صالح حسن الداهري، )

حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان ويسبب )) :على أنه" فرويد"يعرفه 
يتوقع الشر دائما ويبدو دائما متشائما له الكثير من الكدر والضيق واأللم، والشخص القلق 

فإذا أتى الليل توقع الشخص القلق أن شيئا . وهو يشكك في كل أمر من أمور الحياة اليومية
ذا أقبل الصبح توقع الشخص  مؤلما أو مخيفا أو مؤذيا سيحل به أثناء الليل أو أثناء النوم، وا 

، وهو يشعر بالخوف من أمور القلق أن يومه سيكون عصيبا وأن بعض الكوارث ستحل به
كثيرة، فقد يخاف من الموت أو من المرض أو من الجنون، وقد يخاف من المستقبل الرهيب، 

 .ويخشى أن يفقد وظيفته أو أن تكسد تجارته، أو أن يموت شخص عزيز عليه
ويبدو الشخص القلق متوتر األعصاب مضطربا، فالصوت الضعيف يزعجه والحركة 

 .هو يميل إلى تأويل ما يحدث حوله تأويالت مزعجةالبسيطة تثيره، و 
والشخص القلق يفقد بنفسه، ويبدو مترددا عاجزا عن البت في األمور وهو يفقد القدرة 

  .((واضحا على تركيز الذهن، ولذلك يصعب عليه أحيانا أن يفهم ما يدور حوله فهما
 (92، ص 9113سيجموند فرويد، )

والحصر مع بعضهما البعض، ويطلق كل منهما على عادة ما يتداخل مصطلحا القلق 
ن كان من الصعب التمييز بينهما بشكل واضح، إال أنه  معنى اآلخر بطريقة غير دقيقة، وا 

، واللغة األلمانية (Anxiety)يمكن التفريق بينهما، فاللغة اإلنجليزية ال تعرف إال كلمة 
األشكال ( Angoisse)ب للحصر ، أما اللغة الفرنسية فإنها تنس(Angst)تستعمل كلمة 

، ولذلك يجري استعمال مصطلحات مثل الحصر الذهاني، (Anxiété)األكثر خطورة للقلق 
الحصر التهديمي، حصر الموت وغيرها، ويرتبط تعريف الحصر بأعراض بدنية وعصبية 

 (Grand dictionnaire de la psychologie, 1991, P 52-53) .  نباتية متعددة
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هو حالة من عدم االرتياح النفسي والجسمي وعدم الشعور باألمن، والشخص إن القلق 
القلق يتوقع الشر دائما، ويمكن أن يتطور القلق إلى حالة من الفزع، وترافقه بعض األعراض 

 (12-12، ص 9111 ،أ صالح حسن الداهري) .النفسية الجسمية
مشاعر الخوف والفزع،  والقلق حالة انفعالية معقدة غير سارة تشتمل على خليط من

 .بسبب توقع الشر أو اإلحساس بالتهديد من موضوع غير واضح المعالم
ويمكن أن يكون مصدر القلق داخلي مثل الصراعات أو األفكار المؤلمة، وعادة ما 
يكون القلق الحاد المزمن مصحوبا بتحوالت فسيولوجية كارتفاع ضغط الدم وزيادة خفقان 

كثافة التعرق وارتعاش األطراف والغثيان، ومن مظاهر القلق أيضا القلب وسرعة التنفس، و 
الشرود الذهني وضعف التركيز واالنتباه وعدم انسجام التفكير مع الواقع وضعف التحكم 
واألرق واألحالم المزعجة والتحفز الحركي وكثرة النشاط، وهو ما يجعل الفرد يشعر باإلرهاق 

 .وسوء التوافق
 :نات هيويضم القلق عدة مكو 

 .االستقرارمشاعر الخوف والفزع والضيق وعدم  يظهر في: المكون االنفعالي-
يظهر فيما تسببه العوامل السالفة الذكر من انخفاض قدرة الفرد : المكون المعرفي-

على إدراك المواقف بشكل صحيح وعلى التفكير الموضوعي وعلى االنتباه والتركيز والتذكر 
ته بنفسه وينخفض أداءه، ويشعر بقلة الكفاءة ، ويسيطر عليه التفكير وغيرها، فيفقد الفرد ثق

 .في الفشل وفي فقدان التقدير

يظهر في التغييرات الفسيولوجية التي تنتج عن إثارة الجهاز : المكون الفسيولوجي-
العصبي المستقل، مثل ارتفاع ضغط الدم وتقلص الشرايين وزيادة خفقان القلب وسرعة 

 .والتعرقالتنفس 
ويرتبط القلق بالخوف ويتقاسم معه العديد من األعراض، ويميز الباحثون بينهما من 
حيث اعتبار الخوف شعور مجاله الزمن الحاضر، وينتج عن عوامل محددة وواقعية يدركها 
الفرد ويفهمها بوضوح، في حين يرون أن القلق شعور غامض، ومجاله الزمني هو 
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بالقلق يتوقع الشر دائما ويشعر بالتهديد في أمنه واستقراره، وأن  المستقبل، فالفرد المصاب
 .هذا الشر قادم ال محالة، غير أنه يصعب عليه تحديد طبيعته بوضوح

 :وتلخص الفوارق بين كل من الخوف والقلق فيما يلي
 .مصدر الخطر في الخوف خارجي وفي القلق داخلي-
 .مبهمموضوع الخوف محدد وواضح وفي القلق غامض و -

حدة الخوف مناسبة لشدة خطورة المثير، أما حدة القلق فتتعدى خطورة -
 .الموضوع

حالة الخوف ظرفية تنتهي بانتهاء المثير، أما حالة القلق مستمرة ألن مواضيعها -
 .غامضة وغير محددة

 .عادة يخلو الخوف من الصراع، أما القلق فتصحبه صراعات نفسية-
األساسية والمحور السيكودينامي في كافة االضطرابات النفسية ويعتبر القلق القاعدة 

القلق غالبا )): على أن" حامد زهران"ة واالنحرافات السلوكية، ويؤكد والعقلية والنفسية الجسمي
ما يكون عرضا لبعض االضطرابات النفسية، إال أن حالة القلق قد تغلب فتصبح هي نفسها 

ا يعرف باسم عصاب القلق أو القلق العصابي  أو رد اضطرابا نفسيا أساسيا، وهذا هو م
 (942-949، ص 9111، أ عبد المطلب أمين القريطي) . ((فعل القلق

اضطراب انفعالي يتميز بالشعور بالتهديد الوشيك وغير )): ويعرفه الباحث علي أنه
 .((المحدد وغير معروف المصدر، بالتوتر وبالتسارع النفس حركي

 
 :القلقتفسير -4     

اشتغل فرويد بدراسة ظاهرة القلق، وحاول أن يتعرف على : عن القلق" فرويد"تصورات 
 :سبب نشأته عند الفرد، وقام بتقسيم القلق إلى نوعين هما
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 :القلق الموضوعي-1.4     

إذا أدرك الفرد أن مصدر القلق خارجي فهو يعاني من قلق موضوعي، يعرف على أنه 
 :، وقد وضع فرويد للقلق الموضوعي عدة مسميات(معروفرد فعل لخطر خارجي )

 .القلق الدافعي-
 .القلق الحقيقي-

 .القلق السوي-
وبذلك يكون القلق الموضوعي قريب من الخوف، ألن مصدره واضح ومعلوم لدى 
الفرد، والقلق والخوف هما ردود أفعال لموقف معين، فالخوف استجابة لخطر خارجي 

دمة وفي ذات الوقت تكرار للصدمة بشكل مخفف، وعالقة القلق معروف، فالقلق توقع ص
بالتوقع تعود إلى حالة الخطر، والقلق مع عدم وجود موضوع يعود إلى حالة الصدمة الناتجة 

 .عن العجز، وهي الحالة التي يتوقع حدوثها في حالة الخطر
 :القلق العصابي-2.4     

دى الشخص، وهو رد فعل لخطر هو خوف غامض غير مفهوم، وسببه غير معروف ل
، (Le ça)غريزي داخلي، وبذلك فإن القلق العصابي موجود داخل الشخص فيما يسمى بالهو 

حيث يخاف الفرد من أن تسيطر عليه نزعة غريزية ال يستطيع التحكم فيها والتي قد تجره 
 :هيإلى القيام بعمل يعود عليه بالضرر، ويصنف القلق العصابي إلى ثالثة أنواع 

هو قلق يرتبط بفكرة مناسبة أو أي مصدر خارجي، : القلق الهائم الطليق-
والشخص المصاب بهذا النوع عادة ما يتوقع النتائج السيئة، ويعتبر أن كل ما 

 .يحدث له هو نذير سوء

هي مخاوف غير معقولة ال يجد لها المريض معنى، : قلق المخاوف المرضية-
ية معينة وبشكل غير معقول، وهذا النوع من القلق ويرتبط هذا القلق بأشياء خارج

 .غير شائع بين كافة الناس
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يعتبر غير واضح في جميع األحيان وأعراض الهستيريا مثل : قلق الهستيريا-
االرتعاش واإلغماء والتنفس تأتي لتحل محل القلق، الذي يختفي أو يصبح غير 

 .سية أو بدنية أو هما معاظاهر مرئي، فأعراض القلق الهستيري قد تكون إذن نف

يرتبط القلق بصدمة الميالد، : عن القلق (Otto RANK)" أوتو رانك"تصورات 
فانفصال الوليد عن أمه يثير لديه القلق األولي والفطام يؤدي بالنسبة للطفل إلى القلق، ألنه 

نه انفصال عن ثدي األم، والذهاب إلى المدرسة ألنه انفصال عن األم، والزواج أيضا أل
تسببه كل هذه االنفصاالت على اختالفها، ويقول " أوتو رانك"انفصال عن األم، فالقلق عند 

خوف الحياة وخوف : بأن القلق األولي يحمل صورتين تبقيان مع الشخص طوال العمر، هما
فخوف الحياة هو قلق االستقالل الفردي من الذي يتضمن التهديد باالنفصال عن . الموت

قلق الموت فهو القلق من فقدان الفردية والذوبان في المجموع واالتكالية على  العالقات، أما
 .اآلخرين

يرى أن شخصية الطفل تتكون من خالل التفاعل الدينامي " هاري سوليفان"تصورات 
مع البيئة المحيطة به، فتربية الطفل تعمل على إكسابه العادات السلوكية التي يحبذها ويقبلها 

القلق حالة مؤلمة " سوليفان"لطفل بالرضا والطمأنينة، ويعتبرتؤدي إلى شعور ا الوالدان والتي
تنتج عن عدم القبول في العالقات مع اآلخرين، ويرى بأن القلق إذا وجد عند األم فإنه 

 .ينعكس على الوليد بسبب االرتباط العاطفي الذي يجمعهما
الذي يتهدده ويقول بأن أن اإلنسان يسعى إلى خفض حدة التوتر " سوليفان"يرى 

للتوترات مصدرين هما الحاجات العضوية ومشاعر القلق ويضيف بأن القلق هو أحد 
 .المحركات األولية في حياة الفرد

ويمكن القول أن القلق البسيط قد يغير اإلنسان ويجنبه الخطر في حين أن القلق 
 قادر على التفكيرالشامل الكلي يحدث اضطرابا في الشخصية، حيث يصبح الشخص غير 

مصطلحا سماه نظام الذات، وقال أنه يتكون نتيجة " سوليفان"السليم والعمل بعقالنية، ووضع 
 .القلق الذي يسببه عدم رضا اآلباء أو الطمأنينة التي يسببها قبول اآلباء ورضاهم
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عن القلق تعتقد بأن الفرد بإمكانه أن يحسن من طبيعته " كارن هورني"تصورات 
   ية، وأن الثقافة مصدر كبير للقلق بالنسبة للفرد، وفي نظريتها االجتماعية بينت    اإلنسان

مفهوما أوليا سمته القلق األساسي وهو اإلحساس الذي ينتاب الطفل لعزلته وقلة " هورني"
 .حيلته في عالم يحفل بالتوتر والعدوانية

األساسية لشخصية الفرد، القلق رد فعل انفعالي يمس المكونات " هورني"وتعتبر 
الشعور بالعجز، والشعور بالعداوة، والشعور بالعزلة، : وتنسب القلق إلى عناصر ثالثة هي

 :وتقول بأن القلق يتكون مما يلي
نقص أو انعدام الدفء العائلي داخل أسرة مفككة، ورفض الطفل من قبل والديه من -

من أن الطفل المرفوض يعبر عن " نبورجا"القلق، ويوافق ذلك ما ذهب إليه أهم مصادر 
مشاعر الذل بعدة أشكال، مثل المخاوف واالنعزال التي قد تظهر في شكل تدمير ذاتي أو 

 .عدوان أو انطواء وهو ما يؤثر على الذكاء وبالتالي إمكانية التسبب في الفشل الدراسي
صة باألم، قد معاملة الطفل لها عالقة بظهور القلق، فنمط عالقة الطفل بوالديه وخا-

مع هذا حين يعتبر أن عالقة الطفل بأمه مترابطة " بولبي"ترجم في حاالت من القلق، ويتفق ي
ومتسقة وهي ضرورية ألمن وطمأنينة الطفل، ويربط بين المشكالت السلوكية التي قد تظهر 

 .لدى الطفل وبين الحرمان من عاطفة األم في الطفولة المبكرة

 .تعقيد وتناقض من شأنها أن تؤدي إلى ظهور القلقالبنية بما تتضمنه من -
بصورة أساسية إلى عالقة الفرد مع اآلخرين، وقد يزداد " هورني"يعود القلق إذن حسب 

 .القلق حدة وانتشارا كلما ازداد تعقد المجتمع في قيمه الثقافية وكثرة متناقضاته
الشخصية "موضوع القلق في نظريتهما  تناوال: عن القلق" ميلر"و "دوالرد"تصورات 
وبمفاهيم مختلفة، حيث استعمال مفهوم الدافع، وأشارا إلى دور القلق في " والعالج النفسي

خفض دافع التعلم، فالقلق يعتبر دافعا، حتى إذا ارتفع عن مستوى معين كان له أثر سلبي 
اشيها، ويعتبر دافعا مكتسبا على األداء، والقلق حالة مؤلمة يسعى الفرد إلى تجاوزها أو تح

أو قابال لالكتساب، ويحدث القلق نتيجة للصراع الذي يأخذ أشكاال مختلفة، مثل الصراع 
 .إحجام، وهو ما يؤدي إلى حالة من عدم التوازن -إقدام أو إحجام -إحجام أو إقدام -إقدام
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التحليلية أظهرت الدراسات : عن القلق ( Cattel & Scheir)" شاير"و" كاتل"تصورات 
وسمة القلق  (Anxiété-état)حالق القلق : العاملية التي قاما بها نوعين من مفاهيم القلق هما

(Anxiété-trait)،  سبيلبرجر"وهو ما أيده وتبناه "(Spilberger) فيما بعد. 
أن القلق حالة من االنفعال الذاتي الموقفي المؤقت، الذي يمكن " شاير"و" كاتل"يقول 

حالة خوف طبيعي، تظهر لدى جميع الناس عند الشعور بالتهديد لتنشيط الجهاز اعتباره 
العصبي المستقل ومواجهة الخطر، وتتمايز شدة الحالة باختالف درجة خطورة الوضع، كما 

 .قد تتبدل أو تتذبدب أو تزول حسب درجة الموقف المهدد
ية للقلق وفي إدراك تتعلق بالفروق في القابل" سبيلبرجر"أما سمة القلق فهي حسب 

 .المواقف المهددة، هذه المواقف الخارجية هي التي تتأثر بها سمة القلق وبمستويات متفاوتة
 (49-40، ص 4009، فاروق السيد عثمان)

 
 :أسباب القلق-5     

ال توجد أسباب موحدة تفسر ظهور وتطور القلق، بل هناك تفاعل بين مجموعة من 
العوامل يمكن تصنيفها إلى مهيئة، معجلة، ومغذية، وتعرف العوامل المهيئة على أنها 
خصائص فرد معين تجعل منه قابال لظهور القلق لديه، غير أنها ال تسبب القلق بشكل 

هذه العوامل من دون ظهور القلق، في حين أن البعض مباشر، فبعض األفراد تتوفر لديه 
اآلخر يظهر عليهم القلق مع عدم وجود تلك العوامل المهيئة، وهكذا فإن وجود واحد أو 
مجموعة من هذه العوامل ال يؤدي بالضرورة إلى تطوير القلق، لكنه يزيد من خطر اإلصابة 

ف البدني تأثير الوسطين األسري به، وعلى العموم فإن العناصر المهيئة للقلق هي الضع
أما العوامل . والمدرسي، بعض سمات الشخصية، الضغوط الكبيرة أو المزمنة أثناء الطفولة

المعجلة فقد تأخذ شكل الصدمة، الضغط النفسي االجتماعي أو الضغط المزمن، وقد يتعلق 
وضع، اعتداء، األمر بأسباب عضوية حقيقية مثل انخفاض نسبة السكر في الدم، الحمل، ال

حادث، حريق، تعقيدات طبية، وعادة ما يكون لهذه العوامل بالغ األثر، ألنها تأتي في الوقت 
يضاف إلى ذلك الضغوط النفسية االجتماعية . الذي يكون فيه الفرد عند أدنى قدراته التوافقية
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ثم  .التي من شأنها أن تعجل ظهور القلق مثل طالق؛ مرض أو موت قريب، فقدان وظيفة
هناك العوامل المغذية المتمثلة في الضغوط المزمنة والتي لها حظ كبير في إثارة مظاهر 
القلق، فتجعل من الفرد يعيش القلق بشكل مستمر مع شيء من الكآبة مما يؤثر على وظائفه 

 Robert) العملالحيوية من مثل مشكالت الدراسة، مشاكل الزواج، أمراض أو صراعات 

LA DOUCEUR, 1999 , P 4 -5) 

 :بتحديد خمسة مصادر أساسية للقلق وهي" إرنست"و" جيروم"قام 
الضرر الجسدي، يصاب الفرد بالقلق عندما يجد نفسه في مواقف تهدده باألذى -

 .واأللم الجسدي
الرفض، يصاب الفرد بالقلق عندما يتعرض للرفض من قبل اآلخرين في المواقف -

 .االجتماعية

صاب الفرد بالقلق حينما يفقد الثقة في نفسه أو في اآلخرين، فقدان الثقة، ي-
 .وخاصة في المواقف الجديدة

التنافر المزمن، يصاب الفرد بالقلق حينما تتناقض إدراكاته وأفكاره فيما بينها أو -
مع المعايير االجتماعية، فالطالب المتفوق صاحب الذكاء المرتفع يصاب 

 .خفضة في االمتحانباالنزعاج إذا حصل على درجة من

اإلحباط والصراع، يصاب الفرد بالقلق أيضا حينما يفشل في إشباع رغباته وتلبية -
دوافعه وتحقيق طموحاته، أو في تجاوز صراعاته الداخلية أو التي قد تحدث بينه 

 .وبين البيئة الخارجية

 :وهي" حامد زهران"إلى ذلك ثمة أسباب أخرى أوردها زيادة 

 .الوراثي عند بعض الحاالتاالستعداد -

االستعداد النفسي من حيث اإلحباط والصراع بين الدوافع واالتجاهات والصدمات -
 .النفسية، ومخاوف الطفولة المبكرة، ومشاعر الذنب وعقدة النقص والكبت وغيرها
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الضغوط الخارجية، المتمثلة في تعقيدات التطور العلمي والتكنولوجي، وفي البيئة -
الخوف وغياب األمن وعدم االستقرار، ثم في العوامل األسرية، كتفكك المتسمة ب

صابة الوالدين بالقلق  .العالقات واضطرابها وا 

مشكالت النمو في مراحل العمر المختلفة، الطفولة والمراهقة والشيخوخة والتفاعل -
بين مواقف الحاضر وخبرات الماضي وأساليب المعاملة الوالدية غير السوية مثل 

 .تسلط والعدوان والحرمان والحماية المفرطة وغيرهاال

الخبرات الحادة، والتي قد تكون اقتصادية أو عاطفية أو تربوية، مثل صدمات -
الخبرات الجنسية، خاصة في مرحلة الطفولة أو المراهقة واإلنهاك الجسمي أو 

 .األمراض أو اإلعاقات أو الحروب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها

  .التطابق بين الذات الواقعية والذات المثالية وعدم تحقيق الذاتعدم -
 (942-942ص ، 9111، أ عبد المطلب أمين القريطي)

 
 :أنواع القلق-6     

 :يصنف القلق بناء على عدة أسس هي
مدى وعي الفرد بالقلق، ففي القلق الشعوري يستطيع الفرد تحديد األسباب ومواجهتها، -

 .الالشعوري ال يقدر الفرد على التحكم فيه وال معرفة أسبابهوفي القلق 
 .درجة الشدة، يقسم القلق إلى بسيط وحاد ومزمن-

التأثير على مستوى أداء الفرد، يقسم القلق إلى مسير ومنشط أو إلى مثبط أو -
 .مضعف

مدى التأثير على التوافق والصحة النفسية، يقسم القلق إلى عادي واقعي وخلقي -
 .بيعصا

إنه ال غنى ألي أحد عن شيء من التوتر الستثمار طاقته في العمل ومواجهة 
مصاعب الحياة، بحيث يكون في مستوى شعوري دافعي، وهو ضروري لتحقيق التوافق مع 
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الذات ومع المجتمع، غير أن التوتر قد يتجاوز هذا المستوى الدافعي إلى مستويات أكثر 
 .تثبط الفرد وتؤدي به إلى سوء التوافقحدة تعتبر مرضية من شأنها أن 

يذهب " فرويد"ق ينقسم إلى واقعي وعصابي، فإن إضافة إلى ما سبق ذكره من أن القل
 :إلى إعطاء القلق ثالث صور أساسية هي

حالة خوف منتشرة، تشمل حياة الفرد وال يكون بوسعه تحاشيها، حيث تصبح حياته -
فكرة أو أي شيء، ويجعل من ذلك موضوعا  متمحورة حول القلق، فيلصق مخاوفه بأي

 .للقلق ويصبح في حالة ترقب لوقوع الشر أو المكروه

حالة تخوف قهرية، تتعلق بأفكار أو موضوعات معينة غير أنها ليست عقالنية أو -
منطقية، مثل حاالت الخواف، حيث ال يتمكن الفرد من التحكم فيها أو اإلفالت منها، 

تافهة ال تعتبر مصدرا للخطر بالحجم الذي يظهر على الفرد وتتضمن مواضيع غريبة و 
من الفزع، مثل الخوف من الحشرات أو بعض الحيوانات الصغيرة، وقد يتعلق األمر 
بمواضيع يبدو الخوف فيها واقعيا ومعقوال، غير أنه ال يبرر ما يمكن أن يظهره الفرد 

 .ث وغيرهامن فزع شديد منها، كالخوف من األمراض والجنون والتلو 
ويفسر هذا النوع من المخاوف المرضية على أنه استجابة انفعالية لمصدر تهديد 
لى الرغبات المكبوتة التي  داخلي، تعود جذورها على الخبرات المؤلمة لمرحلة الطفولة، وا 
تزاح الشعوريا إلى موضوعات بديلة عن المصادر الحقيقية للتهديد المؤدي إلى القلق لدى 

قط على موضوعات مفزعة بطبيعتها، وتصبح مثيرا للخوف في حد ذاتها، وذلك الفرد أو تس
 .للتخفيف من حدة القلق

يظهر في شكل نوبات فجائية من الفزع تستغرق وقتا قد يقصر أو : اضطراب الهلع-
 يطول، ويؤدي الشعور بالرهبة إلى بلوغ ذروة القلق من دون وجود مثير موضوعي

 :وخاص ويقسم القلق أيضا إلى عام
هو قلق شامل ليس له موضوع محدد، ( 0991" )حامد زهران"حسب : لعامالقلق ا-

ويتعلق بجوانب متعددة من حياة الفرد، وهو عبارة عن قلة االرتياح النفسي والعضوي، 
ومن مميزاته النفسية الخوف المنتشر، ونقص الشعور باألمن، والشعور بوشوك حصول 
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البسيطة، إلى حاالت الذعر، ومن الناحية الجسمية كارثة، وهو ينتقل من الحاالت 
 .يتميز بالضيق الصدري والرئوي

على أنه قلق يكون موضوعه ( 0911" )أحمد عبد الخالق"يعرفه : القلق الخاص-
محددا، من حيث الموقف أو المجال أو الموضوع، مثل قلق الدراسة وقلق االمتحان، 

 (021-021، ص 0999، أ ين القريطيعبد المطلب أم) .وقلق الحرب، وقلق الموت
 
 

 :أعراض القلق-7     

أعراض؛ وجدانية، فسيولوجية، سلوكية : يمكن تصنيف مظاهر القلق إلى أربعة أصناف
إن األشخاص الذين يظهر لديهم القلق يشعرون بمجموعة مختلفة من األعراض . ومعرفية

والمسترشد انتباههم ألول وهلة على تتصل بتلك المظاهر، وعادة ما يركز كل من المرشد 
األعراض البدنية ويهملون مبدئيا األعراض األخرى كاألعراض المعرفية والسلوكية، وهو ما 

جماال فإن األعراض الوجدانية تتمثل في القلق، الخشية، . من شأنه أن يلحق الضرر بالفرد وا 
تر وغيرها، أما األعراض الخوف، اإلحساس بالخطر الوشيك أو إدراكه، مشاعر الضيق والتو 

الفسيولوجية فتترجم باإلنهاك، اضطراب خفقان القلب، ضيق الصدر، صعوبة التنفس والبلع، 
ويعاني الشخص على المستوى المعرفي من اضطراب االنتباه . اإلحساس بالتنميل، صداع

ضبط، الخوف؛ من فقدان العقل، من فقدان القدرة على ال: والتركيز وتظهر عليه مخاوف عدة
أما بشأن األمراض السلوكية فتظهر في السلوك . من اإلغماء، ومن اإلصابة بأزمة قلبية

االنقباضي، الحركات النمطية، الهيجان، ارتعاش األطراف والتحاشي، وبطبيعة الحال فإن  
هذه األعراض ال تكون مجتمعة بالضرورة في الوقت نفسه، وال يشعر الفرد إال ببعضها 

 .(Robert LA DOUCEUR, 1999, P 3-4)فقط
 :وتصنف أعراض القلق إلى
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 :أعراض نفسية -1.7

التوتر والهياج العصبي الذي يظهر في الحساسية الشديدة للضوضاء واألضواء -
 .وتوتر العضالت وسرعة االستثارة وتوقع الشر وترقب حدوث الكوارث

 .واضطراب التفكيرشرود الذهن وضعف القدرة على التركيز واالنتباه وضعف الذاكرة -

فقدان الشهية، اضطراب النوم، الشعور بالهم والكآبة، الشعور باإلنهاك واإلعياء -
 .النفسي والجسدي

 .االنطواء والعزلة، النفور من الحياة وعدم الشعور باألمن-
أكثر أعراض القلق انتشارا، فجميع " أحمد عكاشة"يعتبرها  :أعراض جسمية -2.7

م تتغذى من الجهاز العصبي الالإرادي، الذي يتحكم فيه األجهزة الحشوية للجس
الهيبوتاالموس المتصل بمراكز االنفعال، فاالنفعال يؤدي إلى ظهور أعراض عضوية 
حشوية، وتشير إلى أن الفرد قد يقوم بكبت االنفعال وال يظهر سوى األعراض العضوية، 

 :التي تتجسد في العديد من األجهزة الوظيفية، ومنها

آالم عضلية جهة القلب، شدة الحساسية، سرعة : اض جهاز القلب الدمويأعر -
 .الخفقان، ارتفاع ضغط الدم

فقدان الشهية، إسهال، إمساك، مغص، قيء متكرر عند : أعراض الجهاز الهضمي-
تعرض الفرد النفعاالت معينة كرمز لالحتجاج أو االشمئزاز، واستمرار اضطراب 

 .قرحة المعدة الوظائف المعدية قد يؤدي إلى

ضيق الصدر، صعوبة االستنشاق، سرعة التنفس الذي : أعراض الجهاز التنفسي-
يؤدي إلى طرد ثاني أكسيد الكربون، ويغير حموضة الدم ونقص الكالسيوم النشط في 
الجسم المؤدي إلى شعور الفرد بالتنميل في األطراف وانقباض العضالت والدوار 

 .والتشنجات واإلغماء

آالم عضلية باألطراف والظهر والرقبة واإلنهاك : لجهاز العضلي الحركيأعراض ا-
 .الجسدي والحركات العصبية واالرتعاش وتقطع الصوت
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كثرة التبول خاصة عند االنفعاالت الشديدة أو : أعراض الجهاز البولي التناسلي-
 .الجنسيةاحتباس التبول وقلة االهتمام بالجنس، خلل الوظائف الجنسية وفقدان القدرة 

 .حب الشباب واإلكزيما والبهاق والصدفية وسقوط الشعر وغيرها: أعراض جلدية-

تظهر في األمراض السيكوسوماتية مثل الذبحة الصدرية والربو : أعراض نفسجسمية-
الشعبي وجلطة الشرايين التاجية وروماتيزم المفاصل والبول السكري وقرحة المعدة 

 ،أ عبد المطلب أمين القريطي) .في وفقدان الشهيةوالقولون العصبي والصداع النص
 (920-941ص  ،9111

 
 :مستوى القلق-8     

أثبتت التجارب وجود عالقة بين مستوى القلق ومستوى األداء حيث يرتفع األداء إلى 
"         بازوفيتر"توى القلق متوسطا وهو ما يؤكده أعلى مستوياته حينما يكون مس

(Basawiter) في وصفه للمستويات الثالثة للقلق على النحو التالي: 
 :المستوى المنخفض-1.8

يؤدي إلى حالة من التنبيه العام، حيث ترتفع فطنة الفرد ودرجة حساسيته للمثيرات 
الخارجية، وترتفع قدرته على مواجهة التهديد، ويكون الفرد متأهبا لمواجهة المخاطر، فالقلق 

 .إنذارا لخطر قريبعند هذا المستوى يعتبر 
 :المستوى المتوسط-2.8

يكون الفرد أقدر على التحكم في سلوكه بمرونة عفوية، حيث تزداد قدرته على اإلبداع 
 .واالبتكار، ويبذل الفرد جهده للحفاظ على السلوك المتوافق مع مختلف مواقف الحياة

 :المستوى العالي-3.8

إلى األساليب األولى لمرحلة الطفولة، يظهر فيه ضعف التنظيم السلوكي وينكص الفرد 
     فيتضرر االنسجام ويصبح الفرد غير قادر على التفريق بين المنبهات الضارة وتلك النافعة، 
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ويمكن مالحظة ذلك في الكآبة التي تظهر لدى المصاب بالقلق العصابي وفي الذهول 
 .وتشتت الفكر والوحدة وسرعة اإلثارة والسلوك العشوائي وغيرها

فالقلق إذن طبيعي ومفيد في مواقف معينة وعند حد معين، فقبل االمتحان على سبيل 
فاروق السيد عثمان، ) .المثال قدر معين من القلق يدفع بالطالب إلى التحضير بشكل جيد

 (41، ص 4009
لقد ثبت أن التخلي عن مطالب الكمال التي يتوقعها الفرد من إنجازاته سواء في المجال 

لراحة وانخفاض القلق أو المهني أو االجتماعي أو الجنسي يؤدي إلى اإلحساس باالدراسي 
وجود مطالب الكمال على أنه يرمي إلى تعويض مشاعر النقص الممتدة " ألفرد أدلر"ويفسر 

سامر جميل ) .في أعماق الفرد بسبب خبرات اإلذالل في الطفولة المبكرة ومواقف الضعف
 (471، ص 4004رضوان، 
 
 :حالة القلق وسمة القلق-9     

ينبغي التمييز وبكل دقة بين حالة القلق وسمة القلق، فمفهوم الحالة مثلما يدل عليها 
أما سمة القلق فهي ميزة فردية يبدو . اسمها يتضمن حالة عابرة يمكن أن تظهر عند كل فرد

من الخوف في  االستعداد لدى فرد معين إلظهار حاالت: أنها وراثية، وتظهر بطريقتين
غياب المثير )وجود مثيرات تعتبر بالنسبة ألفراد آخرين ليست مصدرا للقلق على اإلطالق 

، واالستعداد إلظهار مخاوف شرطية ترتبط بمثيرات بعينها (أو الموضوع في بعض الحاالت
إن ارتفاع مستوى سمة القلق . والتي ال تعتبر في واقع األمر مصدرا للقلق بشكل مباشر

على أنه خاصية مرضية، ويتميز القلق المرضي بطول مدته، وتظهر على الفرد  يعرف
تصرفات تعبر عن كبت لنشاطه، تدفعه إلى تحاشي العديد من الوضعيات، ويتصف أيضا 

 Grand)بمكونات معرفية تأخذ عادة طابع الكآبة التي تحد من قدرات الفرد الحقيقية

dictionnaire de la psychologie, 1991 , P 53) 

سمة، على وجود عاملين للقلق هما قلق الحالة وقلق ال" شاير"و "كاتل"يؤكد كل من 
في نظريته عن القلق كحالة وكسمة، حيث يقول أن " سبيلبرجر"وهو ما يتفق مع ما جاء به 
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حالة القلق هي حالة انفعالية ذاتية موقفية وظرفية تقترب من حالة الخوف الطبيعي، يظهر 
ناس في المواقف المهددة لتنشيط الجهاز العصبي المستقل وبالتالي مواجهة لدى جميع ال
 .مصدر الخطر

أما سمة القلق فهي في الغالب استعداد سلوكي ثابت نسبيا تعود أصوله إلى الخبرات 
المؤلمة في مرحلة الطفولة، وهي تتصل بشخصية الفرد أكثر مما تتصل بحجم التهديد الذي 

ن االستعداد للقلق مرتفعا، كلما زاد الشعور بالتهديد وتوقع الشر حتى من يثير القلق، فكلما كا
 .الموضوعات التي ال تعتبر في طبيعتها مصدرا للخطر

ويميل األشخاص الذين ترتفع لديهم درجة سمة القلق إلى إدراك معظم المواقف على 
ن كانت ليست كذلك في الواقع، وبدرجة أعلى م من تنخفض أنها مصدر خطر وتهديد، وا 

لديهم درجة سمة القلق، ولذلك فإن استجاباتهم للمواقف تكون بدرجة زائدة من التوتر تفوق 
درجة الخطورة الحقيقية للموقف، إن انخفاض درجة سمة القلق يسمح باالستجابة المتوافقة 

عبد المطلب أمين ) .مع الموقف المثير، بل ويساعد على التعامل بفعالية وبأداء أفضل
 .(922-922، ص 9111، أ طيالقري

إن حالة القلق هي عبارة عن حالة انفعالية ظرفية أو طارئة يشعر بها الفرد وتظهر 
عليه، حينما يشعر بالتهديد في وضعية معينة، ويكون ذلك مصحوبا بإثارة الجهاز العصبي 

 .الالإرادي، وتنتهي هذه الحالة بانتفاء مصدرها
أن مستوى حالة القلق مرتبط بمدى إدراك التهديد، ( 0991" )عالء الدين كفافي"يقول 
أن شدة حالة القلق قابلة للتغير، حيث تزداد عند إدراك ( 0991" )حزم وافي"ويضيف 

 .التهديد، وتنخفض في الوضعيات اآلمنة
على إمكانية تكرر حالة القلق حين وجود مثيرات ( 0911" )أحمد عبد الخالق"يؤكد 

ولحالة القلق مراحل تتابعية تظهر في شكل . استمرارها مع بقاء تلك المثيراتمعينة، واحتمال 
استجابات معرفية وانفعالية وسلوكية، فبوجود المثير الخارجي أو الداخلي، يحدث اإلدراك، 

 .فالتقييم المعرفي واعتبارها مصدرا للخطر، ثم استجابة حالة القلق
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إلى تخفيض حالة القلق، من أجل أن الفرد يسعى ( 0911" )محمد الشيخ"يقول 
 .التخلص من االنفعال غير السار الذي يشعر به

وعن سمة القلق فهي عبارة عن استعداد مكتسب للقلق وهو ثابت بصورة نسبية، وتتميز 
وتشكل سمة القلق عرض . به شخصية الفرد، ويرتبط بها، أكثر مما يرتبط بالمثيرات الموقفية

أن الفرد الذي ترتفع لديه سمة القلق يميل إلى إدراك العالم االضطرابات العصابية، حيث 
الخارجي على أنه مصدر للخطر والتهديد، على خالف الفرد الذي يظهر انخفاضا في سمة 

 .القلق
أن الفرد ذي سمة القلق يظهر تفطنا ووعيا لشدة التهديد ( 0912" )سبيلبرجر"يبين 

كل الناس يشعرون بحالة القلق في وجود الخطر، المثير للقلق مقارنة بغيره، وبالتالي فإن 
، ص 4000محمد حامد زهران، ) .غير أن البعض منهم فقط هم الذين يظهرون سمة القلق

34-32). 

 
إن لكل سلوك شحنة انفعالية، بمعنى أن الدافع أيا كان نوعه، البد وأن يشتمل على 

والتعلم، من شأنها أن تولد قوة انفعالية مظهر انفعالي، فاألفعال المنعكسة والغرائز والعواطف 
لدى الفرد تجعله يقوم بسلوك معين، وترتبط االستجابة بشدة االنفعال، فحينما يكون الدافع 

 .قويا فإن االستجابة االنفعالية ستكون قوية
ويظهر االنفعال أيضا ليحدد سلوك الفرد، عندما ال يتمكن من تحقيق دوافعه، 

والنفسية وتبقى كذلك، إلى أن يتم تحقيق الدافع فتهدأ ويزول  فتضطرب الحالة الجسمية
وتتحول الشحنات االنفعالية المؤلمة إلى إشارات خطر الستثارة دفاع األنا،  .التوتر والقلق

 ,Daniel LAGACHE) الذي في حالة فشله سيؤدي بالفرد إلى االضطراب والخوف

1993 , P 40) 

 
 
 



 المشكالت النفسية       الفصل الثالث

 

151 
 

 :القلقضطراب النموذج المعرفي ال-11

داء الوظيفي، وعن عمليات أن مظاهر القلق المختلفة تعبر عن زيادة األ "بيك"يعتقد 
مع يتشابه الشخص القلق نظم معرفية وانفعالية وسلوكية ودافعية وفسيولوجية معينة، و 

 يكمن الفرق في أن إدراك الشخص القلق للخطرمع التهديد، و  الشخص العادي في تعامله
يقوم علي مسلمات خاطئة، فاالستجابة السوية تتطلب يكون غير صحيح أو مبالغا فيه، و 

ن كان الشخص العادي قد يخطئ في تقديره و  ا عقالنيا الحتمال التعرض لألذى،تقدير  ا 
لموقف خطر، إال أن إدراكه الخاطئ قابل للتحقق بواسطة اختبار الواقع، حيث ترجع 

سي، في حين أن الشخص القلق يخطئ باستمرار في إدراكه االستجابة إلي مستواها األسا
طل لديه فعالية تتعر تقل حساسيته لمؤشرات األمان، و بقدر زيادة حساسيته للخط، و للخطر

كيف يمكن التعامل معه، بحيث ر محتوى تفكيره في مفهوم الخطر و يتمحو اختبار الواقع، و 
 .ب سلبيةأنه عندما يتعرض لموقف مؤلم يخلص إلي أكثر العواق

؛ المكون االنفعالي، المكون عدة مكونات مثل يظهر التقويم المعرفي للخطر من خاللو 
الذي  الجهاز العصبي المستقل)، المكون الفسيولوجي (الهرب، اإلغماء، التجمد)الحركي 

مكان التعرف علي أعراض معينة بواسطة هذه باإل، و (يسهل أفعال المكون الحركي
، كف (دافعية)، الرغبة في الهروب (حركية)، توتر عضلي (نفعاليةا)المكونات؛ العصبية 

عندما يكون مفهوم و (. معرفية)، كف الذاكرة وتفكير انتقائي (سلوكية)لكالم والحركة ا
أو تطبيق  مبالغا فيه، تتعطل إمكانية تنميةالشخص عن خطورة موقف معين خاطئا أو 

يكون معه المواجهة ممكنة ومناسبة، و وضوعي تكون مهارات المواجهة، بسبب غياب خطر م
ضوي بناء علي االستعداد المعرفي المشوه للواقع، كما يمكن أن العو تدخل الجهازين العصبي 

، ص 8440، مليكةكامل لويس ) .اختبار الواقعهناك كف انتقائي للنشاط الفكري و يكون 
222-221)   
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 الدافع لإلنجاز: رابعالمبحث ال
أهم العوامل التي تؤثر في معظم المواقف التي تواجه الفرد وتحدد تعتبر الدوافع من 

سلوكه، وال يقتصر تأثير الدوافع على الفرد فحسب، بل يمتد ليطال المجتمع، فارتفاع الدوافع 
لدى الطالب أو المشرفين على عملية التعليم أو التربويين من أهم األهداف التي يجب أن 

 .تقدميسعى إليها المجتمع لتحقيق ال
ويؤثر انخفاض الدوافع على تحصيل الطالب، وهو ما من شأنه أن يعرقل العملية 
التربوية عن تحقيق أهدافها، من أجل ذلك ازداد االهتمام بدراسة الدوافع من قبل الباحثين في 

سعيد جاسم األسدي، ) .المدارس والمعامل والمصانع بغية استثارتها وتعزيزها وجعلها تستمر
 (911-913، ص 4002

ويدخل الدافع لإلنجاز ضمن مجمل الدوافع اإلنسانية التي أصبحت موضوع بحث 
جود سلوك من دون دوافع، ودراسة في مجال ديناميات الشخصية، انطالقا من مسلمة عدم و 

أن الدافع لإلنجاز على قدر من األهمية تجعله ( 0911) (Mcclelland)" ماكليالند"ويعتقد 
يستحق الدراسة ومحاولة الفهم، ومن ثمة العمل على تدعيم الشعور به لدى األفراد، ومحاولة 
السعي لتغيير أو تعديل الخلفيات والمعايير التي تؤدي إلى تخفيضه في المجتمع، ألجل 

ثم أن تعقد الحياة  ،(992، ص 4002دي، د اهلل مصطفى كر سميرة عب) تحقيق تنمية سريعة
وبشكل مستمر في المجتمع الراهن، يستلزم السعي إلى محاولة بذر اإلرادة والدافع إلى 
تحصيل المعارف والعلوم والمهارات المختلفة في نفوس األطفال، وتأتي المدارس لتجسيد هذا 

فدراسة الدافع . دهارهالطموح في إخراج أجيال تلبي متطلبات المجتمع وتعمل من أجل إز 
لإلنجاز إذن مسألة حيوية، خاصة بالنسبة للمشتغلين في الوسط التربوي كالمعلمين على 
سبيل المثال، الذين ال يمكنهم أداء مهمتهم التعليمية والتربوية على الوجه األفضل، إال إذا 

اه اكتساب كانوا على إلمام كافي بأساليب تحفيز الطالب على التعلم وتقدير ميولهم تج
 .(13-11، ص 9111 ب، كامل محمد محمد عويضة) .المعارف وتحقيق اإلنجازات
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 :مفهوم الدافع-1     

ع عشر، حيث استخدمه            لقد ظهر مصطلح الدافع بحياء في منتصف القرن التاس
 ي تحرك سلوك اإلنسان، كمافي حديثه عن الطاقة األساسية الت (Shopenhaur)" رشوبنهاو "

في تناوله لمفهوم الوجود اإلنساني، وأدخل إلى القواميس ( Gide( )0199" )جيد"وظفه 
ولم يفرض مصطلح الدافع نفسه في علم النفس إال بعد انتهاء . 0113اإلنجليزية منذ سنة 

بنشر كتاب يحمل  (Paul DANIEL)" بول دانيال"ففي فرنسا قام  الحرب العالمية الثانية،
 .مصطلح الدافع" لوين"، كما تضمن أول مقال نشره 0941 سنة" دافعيةعلم نفس ال"عنوان 

وهكذا أدخل مصطلح الدافع إلى أدبيات اللغة العلمية، وهو قريب من بعض المفردات 
الذي يأتي  (Emotion)السائدة مثل الحاجة، الميل، الرغبة، االهتمام، الذوق، أو االنفعال 

 Hélene) (Movere)" موفير"ها الدافع لالتينية التي جاء منمن نفس الكلمة ا

FEERTCHAK, 1996, P 4) 

يعتبر الدافع عامال داخليا يستثير سلوك اإلنسان، وهو ال يالحظ مباشرة، ولكن يستنتج 
من السلوك، ويتأثر الدافع بجملة من العوامل كالخبرات والقدرات الجسمية والموقف الخارجي، 

العملية الداخلية التي تضطر الشخص إلى السلوك مع ويقسم الدافع إلى قسمين؛ األول هو 
والثاني هو الهدف أو الثواب . مثيرات البيئة الخارجية مثل ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة

 . الذي ينتهي إليه الدافع، الذي يعمل على إرضاء أو تخفيض اإللحاح الداخلي لفترة معينة

 (41-41، ص9111موراي، .إدوارد ج)
 عن إثارة أو استمرار وتوقف سلوك ما ةعملية فسيولوجية ونفسية مسئول الدافع؛ هو

(Grand dictionnaire de la psychologie, 1991, P 480) 
الدافع بأنه مجموعة من القوى التي تحرك السلوك وتوجهه  (Lindzey)" يز لند"عرف 

 .نحو هدف معين
 .بأنه عملية الستثارة السلوك وتنظيمه وتعزيزه (Young)" يونج"واعتبر 
فعرف الدافع على أنه عامل داخلي يستثير سلوك اإلنسان  (Murray)" موريه"أما 

نما يتم استنتاجه  ويوجهه إلى تحقيق التكامل، وهو غير قابل للمالحظة بشكل مباشر، وا 
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، ص 0999الزهري، صالح حسن ) . من السلوك ويفترض وجوده لتقديم تفسير للسلوك
91-91) 

ويعرف الدافع على أنه السبب ألن يقوم الفرد بعمل ما بقوة المستوى العادي ويصل إلى 
، أ براهيم الفقيإ) .نتائج هامة، إنه القدرة التي تساعد الفرد على بلوغ النجاح واالمتياز

 (41، ص 9111
الضغط وتحقيق ويعرف الدافع على أنه حالة ضغط تحرك العضوية للتخفيف من 

 .(Daniel LAGACHE, 1993, P 39) الوحدة

الفرد علي تلبية الحاجات وتحقيق  فزحالة نفسية تح)) :ويعرفه الباحث الدافع علي أنه
 .((النجاح

لدراسة الدافع عند اإلنسان تستخدم طريقتان، واحدة مباشرة واألخرى غير مباشرة، 
 :وهما
 :الطريقة المباشرة-     

أسئلة لألفراد عن دوافعهم سواء من خالل مقابلة تسمح بالكشف عن تتضمن تقديم 
ميولهم واهتماماتهم أو باللجوء إلى أداة تقديرية، ويمكن أن تكون المقارنة من خالل أجوبة 

أو يكون :( رتب حسب األفضلية ما يلي)، أو أجوبة ترتيبية (ماذا تفضل؟ أ أو ب)زوجية 
 (.أريد، حيادي، ال أريد)لم من ثالث أو خمس نقاط ذلك باللجوء إلى أداة تقدير على س

 :الطريقة غير المباشرة-     
التي تقول بأن منتجات الخيال، ما هي إال مظاهر للدوافع " فرويد"مستمدة من أفكار 

" موري"تفهم الموضوع الذي قام ببنائه  العميقة، وتتمثل في الطرق اإلسقاطية، مثل اختبار
للمفحوص صور غامضة أو رسوم مبهمة، ويطلب منه مع كل ، حيث تقدم 0931سنة 

بطاقة أن يؤلف قصة عن مضمون الصور لها بداية ونهاية، ومنها يتم إجراء تحليل للمحتوى 
يتصل بدوافع ومشاعر بطل القصة، والقوى البيئية التي تؤثر فيه، وسير القصة وتحليل 

 .(Paul FRAISSE, 1991,  P 93-94) المواضيع واألحاسيس
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إن كل فعل أو سلوك يتطلب تفريغا لبعض الطاقة، التي تنتج في األصل عن البناء 
العضوي، فهي إذن طاقة عضوية، وبما أن هذه الطاقة تحكم النشاط العام والبقاء على قيد 
الحياة، فإنها تؤثر أيضا على العمليات النفسية من مثل الدافع إلى المعرفة، أو الدافع إلى 

 .(Winfird HUBER, 1977, P 66-67) أو الدافع إلى اإلنجازتوكيد الذات، 

 
 :الدافع واالهتمام-2     

وهو  توجد في قاعدة السلوك مجموعة من الميول والدوافع، هي المسئولة عن ظهوره،
نظرية الدافعية "، من خالل مؤلفه (Nuttin( )0911" )نوتان"الموضوع الذي أثار اهتمام 

أن الحالة الدافعية ال تشغِّل النظام اإلدراكي والحركي فحسب، بل ، حيث اعتبر "اإلنسانية
وأيضا الوظيفة العرفية الكاملة للفرد، بعبارة أخرى فإن حالة الدافع سواء كانت الحاجة إلى 
نما تدفع بالفرد  االستكشاف أو الحاجة إلى الطعام، ال تنبه فقط اإلدراك والجهاز الحركي وا 

 .ر وغيرهأيضا إلى التفكير والتذك
 (& Bloch" جراتيو ألفوندري"و" بلوش"ى ما جاء به كل من ومن المفيد التطرق إل

(Gratiot ALPHANDRI  حيث يربطان الدوافع "بحث في علم نفس الطفل"في كتابهما ،
باالهتمامات، وال يفصالن بينهما إال بفارق بسيط، ويعتقدان بأن السلوك المدفوع عبارة عن 

بسبب الحضور غير الظاهر الهتمام معين، وأن التصرف الذي ليس له سلوك نشط وحيوي 
بالمقدور إذن وبسهولة تصور أن . دافع ال يمكن أن يكون حامال ألي اهتمام من أي نوع

جميع نشاطات الطفل أو المراهق تحمل في طياتها اهتمامات متتابعة تغلب في وقت من 
الباحثين التمييز بين المراحل الكبرى  لقد حاول العديد من. األوقات من مراحل النمو

غير أن ( Bourjade & Ferriere)" فريير"و" بورجاد"الهتمامات خالل النمو من أمثال ل
" فس الطفل والبيداغوجيا التجريبيةعلم ن"التي جاءت في كتابه  (Claparede)دراسة كالباريد 

هي التي فرضت نفسها، حيث يعتبر أن تقدم االهتمامات يتم من البسيط إلى المعقد، من 
الملموس إلى المجرد، من االستقبال السلبي إلى االرتجالية، من عدم التحديد إلى التحديد، 
من الذاتية إلى الموضوعية، من التعجل إلى االعتدال في المكان والزمان، من التبعثر إلى 

فالفرد إذا كان مهتما بنشاط ما  .(Pierre MANNONI, 1996, P 95-96)الوحدة 
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إبراهيم  (.سيكون أداءه فيه على قدر من االمتياز، أما إذا لم يكن مهتما ألداء سيكون ضعيفا
 (907، ص 4000، ب الفقي

 
 :تفسير الدافع-3     

اليومية، في حين يرى أصحاب االتجاه البيولوجي أن حقيقة الدافع تتمثل في العمليات 
 .يتصور أصحاب االتجاه االجتماعي أن أصول الدافع تكمن في  العمليات االجتماعية

ويركز من يقولون باألساس الحيوي للدافع الذين هم عادة من الفسيولوجيين على 
العمليات الحيوية مثل الغرائز والحاجات البيولوجية باعتبارها محددة للسلوك، أما من يتبنون 

االجتماعي للدافع، فيرجعون السلوك إلى المحددات الثقافية والحضارية، وبين هؤالء  األساس
وأولئك نجد فريقا من الباحثين يتبنى موقفا توفيقيا، ويتحدثون عن اجتماع العوامل الحيوية 

 .واالجتماعية في آن واحد لتشكيل أساس السلوك
يع التحكم في تصرفاته، من لقد سادت قبل القرن الثامن عشر فكرة أن اإلنسان يستط

كونه يملك ملكة التفكير التي تعينه على ضبط رغباته وتنظيمها وتوجيهها مثلما يشاء، 
فلإلرادة مكانها في عقل اإلنسان تماما كالتفكير والشعور، ولما كان الفرد بمقدوره ضبط 

طة بشكل يشبع إرادته، فإنه يعد مسئوال عن تصرفاته، وباستطاعته أن يؤثر في البيئة المحي
به رغباته، غير أن مفهوم اإلرادة رغم أهميته لم يكن له نفع كبير في تفسير الرغبات 
والحاجات، ولذلك طغى التوجه إلى الجانب البيولوجي والخبرات االجتماعية كمصادر 

لقد ارتبطت فكرة اإلرادة مع بداية  ،(49-40، ص 9111، موراي. إدوارد ج) .للدوافع
وتناولها للدين واألخالق، واعتبر اإلنسان أنه كائن يسعى من أجل الحصول على الفلسفة 

اللذة وتجنب األلم، ونظر إلى الحيوان بوصفه كائنا يتصرف بالغريزة من خالل العمليات 
كتابه  (Darwin)" داروين"أخرج  0931وفي سنة . باع حاجاتهالثابتة التي يقوم بها إلش

ضمونه معارضا تماما لفكرة أن دوافع اإلنسان ال تشبه بأي حال والذي كان م" أصل األنواع"
 .من األحوال دوافع الحيوان
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في بنائه " داروين"، باالعتماد على أفكار 0911سنة  (Mcdougall)" ماكدوجال"وقام 
لنظرية الغريزة التي جاء فيها أن اإلنسان والحيوان تعتبر أفعالهما على حد سواء نتيجة 

لنزعات فطرية، وهو ما يحدد التصرف بطريقة بعينها عند االستجابة للحاجات لغرائز أو 
البيولوجية واالجتماعية المختلفة، غير أن هذا الكالم تعرض إلى نقد شديد، جعل صاحبه 
يعدل موقفه بعض الشيء، فيقول بأن اإلنسان يولد مزودا باستعدادات طبيعية، تختلف في 

 (12-11ص ، 0991، ل محمد محمد عويضة بامك) .طبيعتها عن غرائز الحيوان
إننا نتمنى ونرغب في تحقيق هذا الهدف أو ذاك، ألن لدينا ))": ماكدوجال"يقول 

استعدادات لذلك، فيلتقي اإلنسان مع الحيوان في بعض األهداف الطبيعية األساسية، ويريد 
اعتبار أن هذه الحاجات بلوغها في بعض الظروف مثل الطعام، المأوى، الرفقة وغيره، على 

، ويضيف بأن تلك الحاجات والميول الفطرية ال يجب تصورها مثل تصور غرائز ((فطرية
 ,Winfiril HUBER) وثراءهاالكائنات الدنيا، بل هي تختلف عنها من حيث تعقدها 

1977, P 68) 
يستطيع اإلنسان القيام بأعمال تمكنه من تجاوز صعوبات المحيط، وأمام ظروف 

ارج، يستخدم مجموعة من الدوافع يكتشفها في ذاته، والنظام النفسي العضوي لإلنسان الخ
أكثر تعقيدا مقارنة بالكائنات األخرى، ويبقى الطفل لفترة طويلة غير قادر على مواجهة 
العناصر األساسية للحياة، ولذلك تصبح فرص التعليم التي يمكن أن تتاح له في المحيط 

 .(Henri WALLON, 1994 , P 47) صيريةالخارجي ذات أهمية م
يوجد لدى " ميل فطري مركب"أنه ، بتعريف هذا االستعداد على (Burt)" بيرت"وقام 

 :كل فرد ويدفعه إلى ما يلي
دراكها-  .التنبه إلى أشياء ومواقف مغيبة وا 
 .استثارة السرور أو الكدر عند إدراكها-

 .السلوك بطريقة تضمن األمن والسالمة-
، حيث قال بأن اإلنسان ال "فرنون"ظرية العديد من الباحثين ومنهم لهذه النتصدى 

يملك أنماطا جامدة من السلوك الفطري شبيهة بتلك الموجودة لدى الحيوان، وأعطى مثاال 
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بموقف رضاعة اإلنسان الصغير من أمه وسلوكات التودد التي يمكن مالحظتها عند الطيور 
بسيطة يمكن إدراك االختالف بين حافز الغريزة في الحيوان  ومن خالل مقارنة. والحيوانات

وبين السلوك لدى اإلنسان، وال يتسم السلوك عند البشر بالثبات أو الجمود إال في بعض 
الذي قال بفكرة االستقالل الوظيفي  (Allport)" ألبورت"نعكسات البسيطة، وهذا ما يؤيده الم

تي تتفرع عن الدوافع األساسية وتصير مستقلة عنها للدوافع، ويقصد به الدوافع الجديدة ال
 .بصورة كاملة، مثل تعاطي المخدرات أو اإلدمان على التدخين أو تكوين اتجاهات مهنية

د عالمان في طبائع الحيوان هما ولقد أعاد مفهوم الغريزة في حياة اإلنسان من جدي
اإلنسان بوصفه كائنا بيولوجيا ، حيث اعتبرا أن (Lorenz & Tinbergen)" تنبرجن"و" لورنز"

فإنه محكوم بسنة التطور واالرتقاء كغيره من أنواع الحيوانات األخرى، وأن له حوافز غريزية 
 .لو درست ستعين على فهم السلوك البشري

وهناك اتجاه آخر يدخل ضمن النظريات الفسيولوجية، يقول بأن جذور فعل اإلنسان 
أجل إشباع حاجاته العضوية مثل الطعام والماء والهواء توجد في الجهد الذي يقوم به من 

، 9111ب،  كامل محمد محمد عويضة) .وتحاشي األلم وغيرها من الدوافع المرتبطة بالبقاء
 .(32-34ص 

، مع نزوات (الجنسية والليبيدو)على تعارض نزوات الحياة " فرويد"احتوت نظرية 
النفسي بأهمية الكراهية والتناقض الوجداني  الموت والعدوانية، ومنذ ظهوره اعترف التحليل

 .(Daniel LAGACHE, 1993 , P 13) واعتبر العدوانية ناتجة عن اإلحباط
من خالل النظرية التحليلية إلى القول بوجود غريزتين أساسيتين لدى " فرويد"وسعى 

الحاجات اإلنسان، األولى هي غريزة الحياة والثانية هي غريزة الموت، اللتين تنشأن من 
 :البدنية، وتحتوي غريزة الحياة على

 .الغرائز الجنسية  الضرورية لعملية التناسل-
 .الغرائز المرتبطة بالبقاء-

بتحديدها بشكل واضح، واكتفى بالقول بأنها عمليات " فرويد"أما غرائز الموت فلم يقم 
سان في ولد مع اإلنبأن الغرائز ت" فرويد"فقط إلى غريزة العدوان، ويتصور داخلية، وأشار 
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وأن الكبت ما هو إال نتيجة للضغط االجتماعي، ويقول " الهو"صورة طاقة غريزية سماها 
وتوظيف آليات الدفاع حيث يتم " األنا"ي هذه الرغبات أمر ممكن بواسطة بأن التحكم ف

فيها توجيه الطاقة الدافعة نحو نشاطات مقبولة اجتماعيا، غير أن منع الحلول غير المرغوب 
على شكل ذكريات " العقل الباطن"لى إلغائها، بل إنها تتراكم في للرغبات الملحة ال يؤدي إ

مؤلمة، تبقى تؤثر على السلوك عند توفر ظروف تشبه األولى، وال يكون الفرد واعيا بمصدر 
سلوكه وال دافعه، إال في وضعيات خاصة مثل التنويم أو األحالم أو جلسة العالج النفسي، 

 .ك بسبب تدني مقاومة الفرد وقلة توظيف اآلليات الدفاعيةوذل
والحقيقة أن النظريات السابقة قللت من أثر العوامل االجتماعية والحضارية التي تحيط 
بالفرد، لذلك ظهرت للوجود نظرية مغايرة تعرف بنظرية المجال، تقول بأهمية الحضارة 

 .والثقافة في تشكيل الدافع والسلوك
بدوره إلى تأييد النظرية الحضارية من خالل نظريته الشاملة، والتي جاء " لوين"وذهب 

فيها أن تفاعل كل عوامل البيئة المحيطة مع سمات الشخصية، وأن السلوك اإلنساني يعود 
إلى توزيع القوى في الوضعية االجتماعية أكثر مما يعود إلى الخصائص الفردية، وبالتالي 

 .برة اإلنسانية على قدر كبير من األهمية فيما يتعلق بالدافعفإن الجوانب الدينامية للخ
 :لدينامية السمات في الدافع ثالثة مظاهر هي (Cattel)" كاتل"وتناولت نظرية 

 .الموافقة بين المنشأ الحيوي للدافع والمصدر االجتماعي-
 .وضع مقاييس لسمات الدافع األساسية في اإلنسان-

 .الدافع من تحوالتتفسير ما يعتري -      
وقال " الشبكة الدينامية"ختلف العوامل سماه وجود تنظيم شامل بين م" كاتل"لقد افترض 

العوامل من خالل استخدام " كاتل"وتفسير السلوك اإلنساني، ودرس  أنه يساعد على فهم
 :مقاييس معينة وتوصل إلى مجموعتين من العوامل التي لها أثر في الدافع وهي

المصادر الفطرية صادر الطاقة الحيوية المحركة، أي التي تعتبر م" ألرجا"عوامل -
 .لالستجابة للحاجات اإلنسانية مع ما يرافقها من انفعال
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التي تعتبر مصادر الدوافع المكتسبة والتي تحدد االستجابة " العاطفة"عوامل _
-32، ص 9111ب،  كامل محمد محمد عويضة) .لألشخاص واألشياء والنظم االجتماعية

31) 
 
 :منشأ الدوافع االجتماعية-4     

إلى القول بأن اإلنسان توجهه الدوافع  (Alfred ADLER)" ألفرد أدلر"ذهب 
االجتماعية أكثر من الدوافع الغريزية، وقال بأن اإلنسان له ميل اجتماعي فطري إلى إقامة 
عالقات مع غيره من الناس ويبدأ هذا الميل من عالقة الرضيع بأمه ليتوسع فيما بعد فيشمل 

إلى  (Erich FROMM)" ك فرومإري"نتماء إلى الجماعة، وذهب العالقات االجتماعية واال
 (Karen HORNEY)" كارن هورني"سية لالجتماع مع الناس، وتناول القول بوجود دوافع أسا

 .Harry S) "سوليفان. هاري س"حاجة الطفل إلى األمن في عالقته مع والديه، وركز 

SULLIVAN) يل ورغم انتماء هؤالء الباحثين إلى نظرية التحل. على العالقات اإلنسانية
 .النفسي فإنهم أجمعوا على وجود دافع اجتماعي أساسي مستقل عن الدوافع الغريزية

فيتصور بأن حب اإلنسان للمجتمع أمر مكتسب فنتيجة للراحة البدنية " ألبورت"أما 
التي يحصل عليها الرضيع عند أمه تتشكل لديه الرغبة في االجتماع، وتعتبر الدوافع 

 .تحوال لدوافع فسيولوجية من مثل الجوع واأللماالجتماعية في هذه الحالة 
كيفية اكتساب الدوافع  (Miller & Dollard)" دوالرد"و" ميللر"ويوضح كل من 

االجتماعية، ويضربان مثال بقلق الطفل بأمه الذي يقوم حسبهما على كون األم هي مصدر 
شباع الحاجات األولية األخرى، وهي وسيلة تجنب ال مثيرات المؤلمة، وبذلك التغذية والدفء وا 

يصبح حب األم مشتقا من الجوع واأللم والدوافع األولية، ويقوالن بأن الميل إلى المجتمع 
واالستحسان والمسايرة والتقليد واألمانة كلها دوافع اجتماعية مكتسبة، تختلف باختالف األسر 

 (934-911، ص 9111، موراي. إدوارد ج) .والطبقات االجتماعية وحتى المجتمعات
عن الشحنة " فرويد"ى ثالثة أوجه، األول ما جاء به وتفسر نشأة الدوافع االجتماعية عل

ع النفسية، فقد جاء في نظريته عن الليبيدو أن نصيبا من الطاقة الليبيدية يرتبط بموضو 
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في تناوله للتصريف المكتسب للدوافع في قنوات " ميللر"والثاني قال به . مشبع للرضيع
حيث أن دافع الجوع يكون عند الوالدة غير متمايز لدى جميع الناس، وتنشأ عندهم معينة، 

بعد ذلك ميول مذاقية معينة تتصل بالتعلم االجتماعي، فدافع الجوع مستقل إذن وقنوات 
أما الوجه الثالث فيتمثل في التقنية التي تعني إقامة قنوات جديدة . تصريفه هي التي تختلف
عن الشحنة النفسية، وقد " فرويد"لها، وهو مفهوم يلتقي مع فكرة خاللتوجيه سلوك ما من 

لمصطلح إلى طب األمراض ، الذي يرجع ا(Gardner MURPHY)" جاردنر مورفي"تناوله 
إلى ميول الطعام نشأة الميول " مورفي"، ويضيف (Pierre JANET)" بيير جاني"العقلية 
 .الجمالية

ب خبرات حسية معينة من خالل العالقة يولد الطفل بدافع غير محدد الكتسا
االجتماعية مع اآلخر، وتقوم األم بإكساب هذه الخبرات لوليدها، ثم تتكون بعد ذلك روابط 
محبة أوسع مع األب ورفاق اللعب، والتي تتيح للطفل فرصة الحصول على قنوات جديدة 

ألبرت "قام بها  ات التيللدافع االجتماعي تستعمل لتحقيق اإلشباع، كما توضح الدراس
أن الطفل يتوحد مع من يمنحه الحب، حتى أن األب مثال  (Albert BANDURA)" باندورا

يستطيع أن يلمّح بمنع حبه أو يعبر عن شيء من عدم الرضا لتوجيه سلوك االبن، وبالتالي 
تتشكل ميول االبن وهواياته ونشاطه الرياضي واختياره المهني واختياره ألصدقائه، وغير ذلك 

 .ات االجتماعيةيمن السلوك
ات السائدة بين يتقنية في التوسع، فيتأثر التلميذ في المدرسة بالسلوكوتزيد عملية ال

رفاق اللعب، والطالب في الجامعة لتوقعات زمالئه وأساتذته، والراشد بالطبقة االجتماعية 
ومع ذلك فإن . التي ينتمي إليها أو الحزب السياسي، أو التنظيم الديني أو الوسط المهني

خصي، يجعل الفرد يشعر أن الدوافع تأتي من حياته الداخلية، للدوافع االجتماعية جانب ش
 .مثل حاجة الشخص إلى قبول الجماعة أو حاجته إلى اإلنجاز

أن األنشطة التي لها مهمة شخصية تميل إلى البقاء أكثر من " ألبورت"ويضيف 
ي يجريها غيرها، وأن أداء األفراد يتحسن عندما يكون العمل متعلق بهم، مثل االختبارات الت

الباحثون في تجربة معينة، فإذا كانت التعليمات تتضمن مجرد تجريب االختبارات ظهر عدم 
االهتمام والكسل عند المفحوصين، أما إذا جاء فيها قياس الذكاء والشخصية والنضج أو أي 
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على هذا  شيء يعتبر مهما بالنسبة للمفحوصين، ظهر عليهم االهتمام والنشاط، ولقد أطلق
 ".الذات"مل الداخلي مصطلح العا

أن الذات تتشكل من تقدير األشخاص المهمين في البيئة " سوليفان. هاري س"يقول 
االجتماعية، فاألم المحبة العطوفة تجعل طفلها يفكر في نفسه بصورة إيجابية، واألم الرافضة 

يقوم على فمفهوم الذات إذن . تولد لدى طفلها الشعور بالقلق والتفكير السلبي عن نفسه
إن  ،(917-919، ص 9111، موراي. إدوارد ج) .الدافع االجتماعي األساسي إلى الحب

التقبل ال يتوجه من اآلخرين نحو الفرد فحسب، بل ومن الفرد نحو ذاته أيضا، والمقبول من 
نادية ) .قبل اآلخرين يسهل عليه تقبل ذاته، وهو ما يساعد على الشعور باالنتماء االجتماعي

 (919، ص 4004 ،بوشاللق
 

 :وظيفة الدوافع االجتماعية-5     

لقد اختلف العلماء حول منشأ الدوافع االجتماعية، غير أنهم اتفقوا وبشكل كبير على 
جتماعية، أهمية الدوافع االجتماعية في سلوك اإلنسان، حاول العلماء وضع قوائم للدوافع اال

والتي نتجت عن دراسة معمقة لعينة من الناس  ،"موراي. هنري أ"والتي من أهمها قائمة 
األسوياء، حيث استخدم المقابالت واالختبارات التي صمم بعضها لهذه الدراسة، ومنها 
اختبار تفهم الموضوع الذي يتكون من مجموعة من الصور ألناس في مواقف مختلفة، ويقوم 

ماعية وتعزز بأدلة المفحوص بتأليف قصة عن كل صورة، ومنها تستنتج الدوافع االجت
إلى وضع قائمة تحتوي على عشرين دافعا " موراي"خرى، ومن التحليل المكثف انتهى أ

 :اجتماعيا هي
 :االنصياع-1.5

قراره بالنقص والخطأ أو  يعني خضوع الفرد إلى قوة خارجية وقبوله للوم والنقد، وا 
 .عقوبة أو المكروهالهزيمة، ولوم النفس أو الحط من قدرها، والسعي إلى األلم أو ال
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 :اإلنجاز-2.5     

يعني تحقيق شيء صعب والتمكن منه والسيطرة عليه، بأكبر سرعة ممكنة وبأكبر قدر 
من االستقالل، وتجاوز العقبات وبلوغ مستوى عال، والتفوق على النفس، ومنافسة اآلخرين، 

 .والزيادة من تقدير الذات من خالل النجاح في ممارسة بعض المواهب
 :االنتماء-3.5     

دخال السرور  يعني االنجذاب إلى شخص آخر محب، واالستمتاع بالتعاون معه، وا 
 .إليه، والتمسك بصداقته واإلخالص له

 :العدوان-4.5     

يعني التغلب على مقاومة معينة بالقوة والمقاتلة واالنتقام عند اإلصابة بالضرر، 
 .معاقبتهومهاجمة أو قتل أو إصابة شخص آخر أو 

 :االستقالل-6.5

يعني تحرر المرء، وحل القيود، والتخلص من األسر ومقاومة القهر وعدم االنصياع 
لما تمليه السلطات، واالستقالل والحرية والتصرف حسب الهوى، وتحدي العرف وتحاشي 

 .تحمل المسئولية
 :العمل المضاد-7.5

إزالة اإلهانة، والتغلب على  يعني التعويض عن الفشل بإعادة المحاولة والعمل على
الضعف وكبت الخوف، والبحث عن صعوبات للتغلب عليها، واالحتفاظ بمستوى مرتفع من 

 .تقدير الذات
 :الدفاع-8.5     

خفاء أو تبرير تصرف سيئ أو فشل  يعني الدفاع عن الذات ضد النقد والتهجم واللوم وا 
 .أو إهانة، والدفاع عن الذات
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 :االحترام-9.5     

يعني اإلعجاب بأحد الرؤساء وتأييده أو المدح أو التكريم، أو االقتداء بشخص قريب، 
 .التأسي بنموذج واالقتداء به، ومسايرة التقاليد

 :السيطرة-5..1     

تعني التحكم في البيئة اإلنسانية، التأثير في سلوك اآلخرين وتوجيهه باإليحاء أو 
أو  إصدار األوامر، أو عكس ذلك إثناء شخص عن أمر معيناإلغراء، أو اإلقناع، أو 

 .تقييده أو منعه
 :العرض-11.5

 .يعني خلق انطباع، استثارة اآلخرين أو ترويعهم، أو إدهاشهم أو صدمهم أو إغرائهم
 :تجنب األذى-12.5

يعني اجتناب األلم، أو إصابة البدن، أو المرض، أو الموت، وتحاشي المواقف 
 .واتخاذ إجراءات احترازيةالخطيرة 

 :تجنب الدونية-13.5     

يعني اجتناب اإلهانة، واالبتعاد عن المواقف المحرجة، وتحاشي التعرض لالحتقار، أو 
السخرية، أو االستهزاء، أو عدم مباالة اآلخرين، واالمتناع عن القيام بالفعل عند الخوف من 

 .الفشل
 :الحنو-14.5     

إلشباع حاجة شخص عاجز، أو ضعيف، أو متعب، أو تنقصه يعني تقديم العطف 
التجربة، أو مغلوب على أمره بسبب الوحدة، أو النبذ، أو المرض العضوي أو العقلي، وتقديم 

 .المساعدة لمن كان في حالة خطر، والغذاء، والمواساة، والحماية، والتمريض، واإلنصاف
 :التنظيم-15.5     

 .والحفاظ على النظافة، أو النظام، أو الترتيب، أو الدقةيعني ترتيب األشياء، 
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 :اللعب-16.5     

يعني التصرف لغرض اللهو، والميل إلى الضحك، والدعابة، والسعي إلى االسترخاء 
 .عقب اإلجهاد، واالشتراك في األلعاب، أو الرياضة، أو الترفيه عن النفس

 :الرفض-17.5     

مرغوب، أو التخلي عن شيء وضيع وعدم االكتراث  يعني إبعاد الذات عن شيء غير
 .له، أو التعالي عليه، أو هجره

 :الحسية-18.5     

 .يعني السعي إلى الحصول على االنطباعات الحسية، واالستمتاع بها
 :طلب المساعدة-19.5

شباع الحاجات، مثل التمريض،  يعني إيجاد شخص متفهم للحصول على المساعدة وا 
أو الكنف، أو الحماية، أو الحب، أو النصح، أو اإلرشاد، أو التسامح، أو أو المساندة، 

يجاد سند دائم  التعزية، والبقاء بالقرب من شخص مخلص للحصول على الحماية، وا 
 .ومستمر

 :الفهم-5..2

يعني توجيه األسئلة العامة واإلجابة عليها، واالهتمام بالنظريات، والتأمل، والتحليل، 
 .ميم أفكار قائمةوالتوصل إلى تع

وصفا على قدر كبير من األهمية ألنماط الدوافع في الحياة " موراي"لقد قدمت قائمة 
اليومية، فالعدوان يظهر مثال في مهاجمة بعض الطالب ألساتذتهم عند اجتياز امتحان 
صعب، في حين يظهر االنصياع عند الطلبة الذين سلموا بأن الدرجة المنخفضة دليل على 

وضعفهم، ويظهر العمل المضاد عند الطلبة الذين عقدوا العزم على بذل جهد أكبر قصورهم 
أو يكذبون بشأنها، ويظهر  في المستقبل، ويظهر الدفاع عند الطلبة الذين لم يعترفوا بدرجاتهم

الحنو في تقديم بعض الطلبة لعبارات التعاطف والتشجيع للبعض اآلخر من الذين يظهر 
 (912-911، ص 4004، نادية بوشاللق) .لديهم طلب المساعدة
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 :الدافع إلى اإلنجاز-6     

" ماكليالند"االجتماعية، وهو يرتبط بنظرية  يعتبر الدافع إلى اإلنجاز من أهم الدوافع
هذا المصطلح، وعرفه  استعمل  أول من " ورايم"وآخرين، ويعد   (Atkinson)" أتكنسون"و
على أنه يتمثل في قيام الفرد بأعمال معينة بصورة جيدة وسريعة من  –مثلما سبق ذكره-

خالل بذل الجهد والمثابرة من أجل بلوغ الهدف واإلصرار على تحقيق التفوق، ويعمل دافع 
سميرة عبد اهلل ) .اإلنجاز كحافز للفرد على التنافس في وضعيات تتسم بالصعوبة والتحدي

ويرتبط الدافع باأللم والمتعة، وكل ما يقوم به من  ،(994، ص 4002، مصطفى كردي
  .أفعال إنما يرمي إلى تجنب األلم والحصول على المتعة والهدف هو إشباع الحاجات

على أنه حالة يستشعرها الفرد تؤدي إلى إثارة السلوك ( 0919) "إبراهيم قشقوش"يعرفه 
أن دافع اإلنجاز هو ( 0913" )صفاء األعسر"وترى . وتوجيهه إلى غاية معينة وتحفيزه

التخطيط من أجل بلوغ االمتياز والعمل من أجله، والحاجة إلى القيام باألشياء بصورة أحسن 
نما في  وأسرع، وبكفاءة عالية، وعلى هذا فإن دافع اإلنجاز ال يتمثل في اإلنجازات نفسها وا 

اإلنجاز هو الرغبة  بأن دافع( 0910" )فاروق عبد الفتاح موسى"ألنشطة، ويقول األعمال وا
الل البرامج في األداء ويتصل بمعاني االستقالل والثقة بالنفس، وهو قابل ألن يطور من خ

على أنه دافع مركب يحفز السلوك ويوجهه لألداء ( 0991" )إسعاد البنا"التدريبية، وتعرفه 
" امة الحجيأس"معايير لالمتياز والتفوق، ويرى الجيد وبلوغ النجاح في األعمال التي تعد 

بأنه دافع يكتسب من البيئة الخارجية، وهو ميل الفرد إلى التفوق على اآلخرين في ( 0991)
أداء المهام الصعبة، والتخطيط لبلوغ أهداف معينة في حدود القدرات الشخصية، والسعي من 

ع فيعتبر أن داف( 0919" )أتكنسون"جهد واالجتهاد والمثابرة، أما أجل تحقيقها بالجد وال
اإلنجاز هو المنافسة من أجل الوصول إلى المستويات الممتازة، ويظهر في شكلين هما؛ 

 (993-991 ،79 ، ص4009، يوسف األقصري) .األمل في النجاح والخوف من الفشل
حالة نفسية تحفز الفرد للتفوق والنجاح وهي تتكون من )): ويعرفه الباحث علي أنه

 .((الداخلي واستثمار الوقتالحاجة للنجاح والقدرة علي الضبط 
 :معادلة لإلنجاز على النحو التالي" صالح صالح الراشد"يقترح 
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تتمثل في النية الصادقة والقوية واألكيدة، بدون الرغبة ال يمكن تحقيق شيء، : الرغبة-
 .وهي أولى مراحل اإلنجاز والنجاح

محددين وبإمكانيات هي الخطوات المدروسة والمنتظمة في زمان ومكان : التخطيط-
معينة يتبعها الفرد ويلتزم بها لبلوغ هدف معين، من ال يخطط ال يعرف إلى أين يذهب 

 .والصدفة ال تخلق اإلنجاز

 .هو صلب اإلنجاز ومن دونه ال تتحقق النتائج: التطبيق-

هي مرحلة التطوير والتحسين، ومنها تأتي إعادة التخطيط، ليدور الفرد في : العزيمة-
 (17-12، ص 4002صالح صالح الراشد، ) .مؤثرة، وبها تتحقق النتائج دوائر

 :أن هناك ثالثة مكونات لدافع اإلنجاز هي (Ausubel)" أوزوبل"ويعتقد 
 :الحافز المعرفي-1.6     

يعبر عن حالة االنشغال بالعمل، أي أن الفرد يحاول إشباع حاجاته في الفهم والمعرفة، 
 .عليها من خالل اكتشاف معرفة جديدة هي القيام بمهامه بكفاءة أعلىوالمكافأة التي يحصل 

 :تكريس الذات-2.6      

يعني توجيه الذات الذي يظهر في حاجة الفرد إلى المزيد من السمعة والصيت والمكانة 
التي يحصل عليها من خالل أدائه المتميز في حدود التقاليد العلمية السائدة وهو ما ينتج 

 .الشعور بالكفاية واحترام الذاتعنه 

 :الحاجة لالنتماء-3.6

تظهر بمعناها الواسع في االعتماد على تقبل اآلخرين، فالفرد يسعى من خالل نجاحه 
الدراسي للحصول على االعتراف والتقدير من قبل اآلخرين، خاصة من الذين يعتمد عليهم 

 .في تعزيز ثقته بنفسه مثل الوالدين والمدرسين
أن أشكال المجاهدة من قبل األطفال والراشدين للتمكن من األشياء " ماكليالند" وأوضح

ففي . سقاطيةواألفكار، تعبر عن وجود حاجة قوية لإلنجاز، واعتمد في ذلك على الطرق اال
إحدى الدراسات قام بإجراء تجربة على مرحلتين، األولى تضمنت إجراء سبعة اختبارات 
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انية فيها تقديم الختبار في الخيال اإلبداعي يحتوي مجموعة صور، ورقية لفظية وحركية، والث
دافع اإلنجاز عند كل " ماكليالند"أليف قصة عن كل منها، توضح حسب يقوم المفحوص بت

 :مفحوص، ولقد أجريت التجربة في ستة ظروف تجريبية مختلفة هي
 :ظرف االسترخاء-      

تحسين االختبارات التي قدمت لهم، وأن حيث أعلم الطلبة أن الهدف من البحث هو 
 .موضوع البحث هو االختبارات وليس الطلبة

 :ظرف الحياد-

أين أعلم الطلبة أن الهدف من البحث هو تحسين االختبارات وليس التعرف على 
 .قدراتهم، غير أنه طلب منهم بذل أقصى جهد في أداء االختبارات

 :ظرف النجاح-     

مجموعة الطلبة بأداء االختبارات السبعة التي تم تصحيحها، وسئل جاء بعد أن قامت 
كل طالب عن درجاته في مواد الدراسة المختلفة وترتيبه، ومستوى ذكائه ومدى تقديره لقدراته، 
ثم أخبروا أن االختبارات التي أدوها عبارة عن مقاييس ذكاء، وكان قد تفوق فيها طلبة 

، وجرى االكتفاء بذكر بعض الدرجات الوهمية في (ولم يكن ذلك صحيحا)مدرسة أخرى 
االختبار األول، وكان الهدف هو اإليحاء للطلبة بأن جلهم قد حققوا نجاحا في االختبار 

 .األول
اعتقد الطلبة في النهاية أنهم تبارات الستة بنفس الكيفية، حتى وأعلنت نتائج االخ

 .مجموعة ناجحة
 :ظرف الحث على اإلنجاز-     

على التعليمات نفسها التي قدمت لمجموعة ظرف النجاح، غير أنه لم يتم  حتوىإ
 .اإلعالن عن الدرجات
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 :ظرف الفشل-

جاءت فيه التعليمات نفسها التي قدمت للمجموعة الناجحة، بحيث أوحت إلى الطلبة 
النهاية بأن جلهم قد أخفق في االختبار األول وفي االختبارات الستة، حتى اعتقد الطلبة في 

 .أنهم مجموعة فاشلة

 :الفشل -ظرف النجاح-     

أعلن عن درجات االختبار األول بحيث تشير إلى نجاح كل فرد تقريبا، في حين 
 .أعلنت درجات االختبارات الستة المتبقية بحيث توحي بإخفاق معظم الطلبة

ألن فشل هو األفضل من حيث التحفيز للنجاح، ذلك  -ولقد وجد أن الظرف نجاح
تجربة النجاح الذي يتبعه الفشل تعمل على تقوية العزيمة وتدفع بالفرد إلى الجد والمجاهدة 

 .والمثابرة لتحقيق اإلنجاز
فقد بينت الدراسات التي مكمال لدافع اإلنجاز، " الخوف من الفشل"ويعتبر مفهوم 

بعض األفراد، أن هناك تعارضا في المجتمع بسبب عدم تقديره ل (Birney)" بيرني"أجراها 
وهو ما يجعلهم يسعون إلى تحقيق النجاح، وأن أي سعي نحو اإلنجاز يقابله الخوف من 

إلى أن المستويات المرتفعة من دافع اإلنجاز " ماكليالند " الفشل، ولقد توصلت بحوث 
ويقول . ن سبق له أن حقق النجاحيبلغها الذين يتصورون أنهم قد فشلوا، وخاصة منهم م

ن النجاح والفشل ال يمكن أن يكون مفهوما تاما إال من إطار من العالقات أ" بيرني"
اإلنسانية، وأن أي مجتمع يقوم على اإلنجاز يكون فيه النجاح هو أداة الحصول على التقدير 

 (13-12، ص 9111ب،  كامل محمد محمد عويضة) واالحترام

وأسرع مقارنة بدافع اإلنجاز يؤدي دافع اإلنجاز المرتفع إذن إلى التعلم بصورة أحسن 
المنخفض، ومع ذلك فإنه ال يمكن الجزم بأن ذوي دافع اإلنجاز المرتفع يكون أداءهم بشكل 
أفضل بصورة تلقائية وفي كل النشاطات، ألنهم قد ال يتفوقون في األعمال الرتيبة التي ال 

 .تتضمن معاني التحدي
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حيث كلفت  (Elizabeth G. FRENCH)" إليزابت فرنش"وهو ما تؤيده دراسة أجرتها 
طلبة من القوات الجوية بأن يقوموا بعملية ترميز بسيطة، وذلك في ثالثة ظروف مختلفة 

 :هي
 .حيث قيل للطلبة أن الباحثة تهدف إلى تجريب بعض االختبارات: ظرف االسترخاء-
نتائجه حيث قيل للطلبة أن االختبار يقيس الذكاء وأن : ظرف االندفاع إلى العمل-

 .محددة لمستقبلهم المهني

حيث تعطي مكافأة للخمسة األوائل وذلك بالسماح لهم بالخروج قبل : ظرف المكافأة-
 .زمالئهم بساعة كاملة
، وقسمت كل مجموعة "ماكليالند"جاز بصورة لفظية بواسطة اختبار وتم قياس دافع اإلن

 .تفع وفئة دافع اإلنجاز المنخفضمن المجموعات الثالث إلى فئتين، فئة دافع اإلنجاز المر 
وكانت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق في مجموعة ظرف االسترخاء، إذ لم يكن هناك 
ما يتحدى فئة دافع اإلنجاز المرتفع، وفي المجموعة الثانية تحسن أداء أصحاب دافع 

ع المجموعة اإلنجاز المرتفع، ألن األمر كان يتعلق بمستقبلهم المهني، وظهرت المفارقة م
الثالثة، حيث أن أصحاب دافع اإلنجاز المنخفض استجابوا للمكافأة المتمثلة في ساعة 
الحرية اإلضافية، في حين لم يستجب لها أصحاب دافع اإلنجاز المرتفع، ألنه ليس من 
نما يتحسن أداءهم حين يعيشون متعة القيام بالعمل في  السهل حفزهم بالمكافآت الخارجية، وا 

 .معتدل، بناء على معايير النجاح والتفوقمستوى 
لى  ويمكن حصر أهم سمات أصحاب دافع اإلنجاز في أنهم أميل إلى الثقة بالنفس وا 
تفضيل المسئولية الفردية، والتعرف بالتفصيل على نتائج أعمالهم، وهم يملكون القدرة على 

سة، ويهتمون بمخالطة التحصيل الدراسي الجيد، ويتسمون بالنشاط في الدراسة وخارج الدرا
الخبراء ال األصدقاء ليستفيدوا من معارفهم ويعملوا معهم في نشاطاتهم، ولديهم القدرة على 
مقاومة الضغوط االجتماعية الخارجية، ويحبون االستمتاع بالمخاطرة في حدود قدراتهم 

تخدام الخاصة، ويميلون إلى تجنب المواقف القائمة على الحظ والتي ال تتيح مجاال الس
 .إرادتهم
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إن نشأة اإلنجاز تعتمد في المقام األول على قيم الوالدين واتجاهاتهم وعلى األهمية 
 -Marion WINTER)" بوتوم -ماريون ونتر"للنجاح والتفوق، وهو ما أيدته  التي يولونها

BOTTOM)  ،من خالل الدراسة التي أجرتها على مجموعة من األوالد في الثامنة من العمر
قامت بقياس الدافع إلى اإلنجاز، وربطته بما صرحت به األمهات عن أساليب التنشئة حيث 

والتربية، واكتشفت أن أمهات األوالد أصحاب دافع اإلنجاز المرتفع، يعتمدون أسلوب 
. االستقالل في سن مبكرة ألوالدهن مقارنة بأمهات األوالد أصحاب دافع اإلنجاز المنخفض

ولى؛ ما إن بلغ أوالدهن السن السابعة، حتى بدأن يطالبنهم بمعرفة مثل أن أمهات الفئة األ
شوارع المدنية وأسمائها، وأن يقوموا ببعض األعمال الصعبة بمفردهم، ويتصفوا بالنشاط 
والحيوية، ويختاروا أصدقاءهم بأنفسهم، ويحققوا النجاح في المباريات والمنافسات، كما أنهن 

ى أوالدهن، وكن يقدِّمن الشكر واإلثابة على األعمال الناجحة لم يفرضن الكثير من القيود عل
وبالمقابل كانت أمهات األوالد أصحاب دافع اإلنجاز . من خالل التقبيل واالحتضان

المنخفض أكثر تعقيدا، ولم يشجعن أوالدهن لالتكال على أنفسهم، فكانوا أكثر التصاقا 
 (911-917، ص 9111، موراي. إدوارد ج) .واعتمادا عليهن

نما بمستويات متباينة، كأن يكون  إن الحاجة لإلنجاز والنجاح توجد لدى كافة الناس، وا 
مستوى هذه الحاجة لدى بعض الطالب مثال، عند حد ال يسمح لهم بتحديد أهداف واضحة 
وبذل الجهد المناسب لبلوغها، وبالتالي ينبغي على اآلباء والمدرسين أن ينتبهوا لمثل هؤالء 

وذلك من خالل تنظيم نشاطات معينة، وتدريب الطالب على التفكير في أهدافهم  الطالب،
التعليمية وغير التعليمية وصياغتها بأسلوبهم الخاص، ومناقشتهم فيها، واستشارة 

 (401، ص 4009، هشام إبراهيم الخطيب). ينفسالمتخصصين وفي مقدمتهم المرشد ال
 
 :دافع االنجازتدني النموذج المعرفي ل-7

دافع عام، و النظريات المهمة في مجال دراسة الدافعية اإلنسانية بوجه  تعد نظرية العزو من 
اآلخرين، ألن   سلوككيفية إدراك الشخص أسباب سلوكه و االنجاز بوجه خاص، حيث تهتم ب

السببية هي التي تحدد  للبيئة، فالمعزيات لكن أيضا ال يعزون  السببية للفاعل فقط، و األفراد 
لمهم الذي منظرو العزو الدور ا  يفترضين، و اآلخر رنا واتجاهاتنا وسلوكنا نحو أنفسنا و مشاع
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العزو، حيث  يسعي الشخص لتفسير وفهم األحداث  في عملية المعلومات تقوم  المعارف  و 
العلماء في هذا المجال علي العزو المعرفي للسببية علي اعتبار   يركزومحاولة التنبؤ بها، و 

عبد اللطيف محمد ) .أن المعرفة ال تؤثر فقط علي عمليات العزو، بل تشمل أيضا السلوك
 (819-812، ص 2000خليفة، 

 عبر المتسقة   السببية  االستدالالت  أنواع معينة من إصدار   إلى الميل   هو العزو
ثالثة األبعاد   في ضوء  الفرد، وذلك  يخبرها  التي  وعبر الزمن، لتفسير األحداث  المواقف

 :الرئيسية التالية
فقد يكون الحدث راجعا  إلى عوامل تمكن في : خارجي-إعزاء داخلي: بعد مركز السببية-

إلى أسباب خارج ( أو النتيجة)طبيعة الشخص مثل قدرته أو جهده، في مقابل إرجاع الحدث 
 (.كالصدفة والحظ أو عوامل أخرى)اق طبيعة الشخص أو مسؤوليته نط
فقد يعزى الحدث إلى أسباب ثابتة أي مستمرة عبر الزمن : متغير -إعزاء ثابت: بعد الثبات-

 .وعبر المواقف في مقابل أسباب غير مستمرة
له  فعندما يرى الشخص أن السبب في الحدث أو النتيجة: خاص-إعزاء عام: بعد العمومية-

اعتقاده أن  مقابل   آثار عامة على جوانب أخرى من حياته يكون أسلوبه اإلعزائي عاما ، في
 (291، ص8442محمود،  مصطفى محمد) .السبب يقتصر على هذا الحدث فقط

 التي األفكار من مجموعة عن عبارة العزو نظرية نأب Medcof)) "ميدكوف"يذكر 
 سلوك من ويستدل اليومية، حياته في يراها التي األحداث الفرد يفسر كيف تصف أن تحاول

 الشرعي األب (F.Heider)" هيدر فريتز "يعتبر عنه، المسئولة األسباب على اآلخرين
 علم)  هكتاب في   (8411) عام طرحها التي التوازن في نظريته أحدثت حيث العزو لنظرية
 من عدد إلى فيها وأشار العزو، منحى ةنشأ فيمهما  ار تأثي (الشخصية العالقات نفس

 :نهأ قوامها المسلمات

 سلوكهم وأسباب دوافع، عن والكشف العالم، وتفسير لفهم، أصيل ميل الناس لدى-
 .اآلخرين وسلوك
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 في والتحكم التنبؤ على يقدروا لكي بسيطة، سببية، نظريات ويتبنون الناس يقترح-
 .البيئة

 ( داخلية استعدادات) الشخصية العوامل بين يميزون فإنهم السلوك الناس يفسر حين-
 .الداخلية على الخارجية من يستدلون و( موقفية خارجية عوامل) والبيئية

 االجتماعية للمنبهات بنية يضعون فإنهم التفسيرات تلك إجراء من يتمكنون وحتى
 كيف على التعرف بهدف للسلوك المحتملة األسباب على منها االستدالل من تمكنهم والبيئة
 .اآلخرين نيات يدركون وكيف المحيطة، بالبيئة لناس ا ويشعر يفكر،

 بها يفسر التي للكيفية ،"هيدر" أعمال على يقوم انظري تفسير ا" دافيز"و "جونز "قدم
 عمل على القدرة في يتمثل االجتماعي للمدرك الرئيسي الهدف أن وكيف األحداث، اآلخرون

 أسباب بوصفها ثابتة داخلية استعدادات واستنتاج اآلخر، سلوك حول اقترانية استدالالت
 الناس أن أي الموقفية، الهاديات من بالعديد استعانة معين موقف في السلوك لهذا محتملة
 فالسلوك) االستعدادات تلك مع اقترانه مالحظتهم خالل من خلفه كامنة لعوامل السلوك تعزو
 .(للصداقة استعداده إلى يعزى للفرد الودي

 من النقد أوجه من لعدد االقتراني لالستدالل "دافيز"و "جونز" نظرية تعرضت وقد
 هذه اعتبار يمكن بأنه (Hewstone & Antaki)" انتاكي"و "هتوسون" ذكره ما أبرزها
 أكثر الناس، فيها يقع التي العزوية األخطاء اكتشاف على تساعد قوية منطقية قاعدة النظرية

 يكون أن يجب ما تصف النظرية تلك أن آخر بمعنى فعال، يحدث ما تفسر نظرية هي مما
 .لألفراد اليومي الواقع في فعال حاصل وه ما تصف أن من بدال العزوي االستدالل عليه

 الفرد يمارسها التي التعليل بعملية خاص بشكل فقد اعتني  Weiner)) "وينر"أما 
 األساسية الصيغة اقترح وقد تنفيذها، إلية الموكل المهام انجاز في فشلة أو نجاحه ألسباب
 وينص (8411)عام عليها تعديالت دخلأو  ،(8418) عام االنجاز لدافعية العزو لنظرية

 الثالثة األبعاد نطاق في تقع التي باألسباب األحداث يعللون األفراد أن النظرية ضمونم
 :التالية
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 على ةمعتمد النتائج أن الفردبها  يدرك التي الدرجة إلى وتشير ؛السببية اتجاه- 
 (.اآلخرين سلوك-المهمة طبيعية) خارجية أو( هدالج مستوى -االستعداد) داخلية ظروف

 سبيل فعلى مستقره، أو تتذبذب األسباب الفرد بها يدرك التي الدرجة ؛االستقرار-
 في ،اآلخر سياق من يتفاوت ألنه مستقر غير الموقف في جهد أن الفرد يدرك قد المثال،
 .ومستقرة ثابتة شخصية سمات أن يدرك حين

 .ايإراد فيها التحكم مكنأنها ي األسباب الفرد بها يدرك التي الدرجةللتحكم  القابلية-

 :رئيسية أسباب ألربعة الفشل وأ النجاح يعزون األفراد فان االنجاز مواقف وفي

 .(فيه للتحكم قابل غير مستقر، داخلي،: الثالثة لألبعاد طبقا وهو) االستعداد-

 .(فيه للتحكم قابل مستقر، غير داخلي،)المجهود -

 .(فيه للتحكم قابله غير مستقر، خارجية، )المهمة خصائص-

 .(فيه للتحكم قابل غير مستقر، غير خارجي،)الحظ-

 يمنخفض الطالب نأ نجد "ونير" نظرية خالل من االنجاز دافع من االقتراب وعند
 ةكسهول مستقرة، غير أو مستقرة، فيها متحكم غير خارجية بعوامل فشلهم يعللون االنجاز
 داخلي،)أو المجهود  (مستقر داخلي،) للقدرة النجاح فيعزون مرتفعي االنجاز أما المهمة،

 خارجي أو (فيه تحكممُ  مستقر، غير داخلي،)المجهود فا الفشل أما ،(فيه حكمتيُ  مستقر، غير
 .المهمة صعوبة مثل فيه متحكم غير

 http://mahdiat.blogspot.com/2007/11/blog-post.html 

Consulté le 25/09/2007 
 األساليب لبيان الموضوعي العلمي التحليل على امعمو  العزو نظرية تركز باختصار

 بكلمة تبدأ أسئلة على إجابتهم كيفية وعن السببية، التفسيرات إلى الفردبها  يصل التي
 بينما ثابتة داخلية خصائص إلى نجاحهم األفراد يعزوا لماذا خرآ بمعنى لماذا؟ ستفهاميةإ

 .للفشل بالنسبة والعكس خارجية، عوامل إلى اآلخرين نجاح يعزون

http://mahdiat.blogspot.com/2007/11/blog-post.html
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 اإلجراءات المنهجية للبحث: الفصل الرابع

حصول علي المعلومات بطرق التحليل البيانات، و لجمع و إن البحث عملية منظمة 
ليست أنشطة نهجية إذن االعتماد عليها، فاإلجراءات المثابتة ولها قيمتها، ويمكن الثقة فيها و 

نما هي عمليات يتم التخطيط لها بعناية من خالل االختعشوائية، و  يار المناسب لألدوات ا 
ها بأكبر درجة ممكنة من الثقة، تحليلنينها، للتمكن من جمع البيانات و تقالمستخدمة وبنائها و 

المساهمة بالتالي في التراكمية اية إلي حل مشكلة من المشكالت، و الوصول في النهو 
 (4-3، ص 8991رجاء محمود أبو عالم، ) .لمعرفيةا

بعض إرشاد مصغر للتعامل مع  برنامج ليةعاف من التحقق إلى حاليالبحث ال هدفي
 برنامج بإعداد الباحث قام ذلك أجل ومن ،طالبات الجامعةالمشكالت النفسية لدى طالب و 

 من عينة على تطبيقه وتم ،الفنيات المعرفية السلوكيةإرشاد مصغر قائم علي المهارات و 
تدني الدافع  القلق العام، ،االكتئاب) الطالب و الطالبات ممن يعانون من مشكالت نفسية

 .هبحث إنجاز سبيل في اتبعها التي اإلجراءات يلي فيما الباحث يعرض وسوف، (لالنجاز

 البحث لعينة اوصف امتضمن الباحث، اتبعه الذي بحثال منهج الفصل هذا ويتناول
 األساليب وكذلك الباحث، استخدمها التي األدوات جانب إلى مجانستها، تمت وكيف

 على وذلك بحثه، في اتبعها التي واإلجراءات الخطوات ثم البحث، في المستخدمة اإلحصائية
 :التالي النحو

 

 :منهج البحث-1     

بعض تتمثل إشكالية البحث في دراسة فعالية برنامج إرشاد مصغر للتعامل مع 
طالبات الجامعة، حيث تستدعي طبيعة الموضوع استخدام المشكالت النفسية لدى طالب و 

المنهج التجريبي، فالبحث التجريبي هو الدراسة العلمية التي فيها يتحكم الباحث بالزيادة 
والنقصان أو ضبط متغير أو عدة متغيرات مستقلة بهدف التحقق من أثر هذا التحكم أو 

توزيعهم عشوائيا علي المجموعات اختيار أفراد العينة و ثم لتابع، الضبط علي المتغير ا
إضافة إلي االختيار الذاتي لتوزيع األفراد بما لديهم من خصائص معينة سابقة التجريبية، 
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فيما تتعرض له المجموعات التجريبية من متغيرات يتحكم الباحث  علي التجربة، حيث
موضوع البحث بسبب خصائص  المناسب للظاهرةمستقلة، فيكون بمقدوره تقديم التفسير 

 (99-99، ص 8991، محمد عبد الظاهر الطيب). التصحيح الذاتيوائية و العشالضبط و 

يالحظ أثره علي تغيرا مستقال واحدا علي األقل، و بعبارة أخري فإن الباحث يعالج م
نوع ا النتيجة، و و الذي يحدد أي متغير هو السبب وأيهمتغير تابع أو أكثر، أي أن الباحث ه

راد يكونون المجموعة التجريبية وأيهم يكونون أي األفات التي يتلقاها أفراد العينة، و المعالج
تعتبر معالجة المتغير المستقل هي الخاصية األساسية التي تميز المجموعة الضابطة، و 

قبل ن بطريقة عشوائية التجريبية، زيادة إلي أن المجموعات موضوع البحث تتكو البحوث 
يحاول الباحث التأكد من تساوي المجموعات في التجربة، وجوهر التجريب هو الضبط، و 

في حال اختالف المجموعات في أدائها في لهامة ما عدا المتغير المستقل، و المتغيرات ا
رجاء محمود ) .المتغير التابع بعد فترة من الزمن، عاد هذا االختالف إلي المتغير المستقل

 (34-33، ص8991، أبو عالم

 دقيقة  نتائج إلى التوصل في هائوأكف  المناهج  أنواع أدق من يعتبر التجريبي المنهج نإ

 أن للباحث يتيح مما موحدة، شروط تحت التجربة بتكرار يسمح أنه إلى يرجع وذلك، بها يوثق

 النتائج ثبات من التحقق في يساعد وهذا مصدر، من أكثر طريق عن والبيانات المالحظات يجمع
 وهو ا،معين امتغير  منظم نحو وعلى قصد، عن يغير أن للباحث  يتيح أنه جانب إلى وصدقها، 

 ضبط مع وذلك التابع، المتغير هو آخر متغير على تأثيره ليرى ،المستقل أو التجريبي المتغير

 متغيرات بين السببية العالقات يدرس أن للباحث يمكن ذلك على ءوبنا األخرى، المتغيرات جميع

 (88، ص 8002 ، سليمان الرحمن عبد) .آخر منهج أي اتبع لو  عما أدق بصورة الظاهرة

 برنامج اإلرشاد المصغر هو يجعل من  التجريبي، لمنهجل الحالي بحثال إن استخدام

القلق العام، تدني الدافع االكتئاب، )، في حين أن المشكالت النفسية المستقل المتغير
 المتغيرات أو المتغير أثر معرفة هو تجربة يأل الرئيسي فالهدف ،التابع المتغير هي( لالنجاز

 ما شيء تغيير "تجريبي" بمصطلح يقصد حيث  التابعة، المتغيرات أو المتغير على المستقلة

 تغييرات أو تعديالت إدخالهي  التجربة أن أي آخر، شيء على ريالتغي هذا أثر ومالحظة
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 محمود رجاء. )التعلم هو التجربة من النهائي والغرض آخر، شيء على أثرها ومالحظة  معينة،

 (822، ص 8002 عالم، أبو

 :تمت إجراءات البحث الميدانية علي النحو التالي

 .ستخدام التصميم التجريبي، حيث تم إجراء قياس قبلي و بعديإ-

علي ( المتغيرات التابعة)دافع االنجاز و القلق العام االكتئاب و تم إجراء أدوات قياس -
 .الضابطة، حسب كل مشكلة نفسيةلتجريبية و أفراد المجموعات ا

برنامج اإلرشاد المصغر ( حسب طبيعة المشكلة النفسية)كل مجموعة تجريبية  تتلق-
عشرة  حديللتعامل مع المشكلة النفسية، في السلوكية القائم علي الفنيات المعرفية و 
 .، أي لمدة سبعة أسابيعوعجلسة بواقع جلستين كل أسب

تبدأ كل جلسة بالتحقق من ردود فنياتها، لكن علي العموم تها و لكل جلسة خصوصي-
مراجعة الواجب المنزلي، والتعرض للحالة مسترشدين تجاه الجلسة السابقة، و فعل ال

التدريب ، و مناقشة ذلك جماعياالنفسية واألعراض وما يتصل بها من أفكار ومعتقدات و 
التكليف تلخيص ما جاء في الجلسة و علي فنيات اإلرشاد المعرفي السلوكي، ثم 

 . بالواجب المنزلي المقبل

دافع االنجاز، تم االكتئاب والقلق العام و بعد إتمام برنامج اإلرشاد المصغر لكل من -
 .للتحقق من مدى فعالية البرنامج( قياس بعدي)إعادة تطبيق أدوات القياس 

دافع االكتئاب والقلق العام و )تم إعادة تطبيق أدوات قياس المتغيرات التابعة  شهربعد -
 .للتحقق من بقاء أثر البرنامج( االنجاز

 لتعرفا  في  تساعد  التي  والضرورية  الهامة  الخطوة  ستطالعيةاال  الدراسة  تعتبر
 التي والمتوفرة الالزمة اإلمكانيات ومدى البحث، فيه يجري الذي  الميدان على  بالخصوص

 على للتعرف بالموضوع  والمهتمين  الخبرة ذوي  ستشارةا على  باإلضافة سيره، في  تتدخل

 .البحث إجراء في تساعدنا قد التي وأفكارهم آرائهم
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 من الباحث تمكن التي األولية المعلومات جمع  إلى  ستطالعيةاال  الدراسة تهدف كما
 تجريب مرحلة )) :المرحلة هذه تعتبر حيث الميدان، في المطروحة اإلشكالية وجود  من التأكد
 ويمكن صالحيتها، ومبلغ البحث في المستخدمة األدوات سالمة ختبارا بقصد الدراسة

 أمام  معالمه ستطالعاو  الطريق كتشافا إلى تهدف وهي للبحث، مصغرة صورة عتبارهاا
 ،8914 بركات، خليفة محمد) . ((التنفيذية للخطوات الكامل التطبيق يبدأ أن قبل الباحث
 7) ص

طالبات الجامعة،  لتمتع بالصحة النفسية لدى طالب و انفسي و إن تحقيق التوافق ال
لذلك االضطرابات النفسية والشعور بالرضا والسعادة، و األمراض و  يتوقف علي خلوهم من

ق الكفاية الذاتية ليس لتحقيكان توفير الرعاية النفسية لهؤالء علي قدر كبير من األهمية، 
نما إلنجاح رسالة لديهم فحسب، و   تبديد هذهالتقليل من التعليمية، و الجامعة التربوية و ا 

الطاقات البشرية، ثم أنه من بين مزايا برامج اإلرشاد المصغر أنها يمكن أن توفر التكفل 
كاليف وفي وقت نفسي ألكبر عدد ممكن من الطالب والطالبات، وبأقل اإلمكانيات والتال

ن كانوا قلةو –أن تعليمها للمرشدين المبتدئين وجيز، و  تعميمها علي الجامعات سيكون له و  -ا 
مية مستويات متفاوتة، ثم أن طبيعة هذه البرامج التعليشك فائدة كبيرة في أوجه مختلفة و ال 
أكثر من تجعلها تتناسب مع هذه الفئة من الناس ( السلوكيةاكتساب المهارات المعرفية و )

لقد تم اختيار متغيرات البحث و . عدادات للتعلماستها، بسبب ما يمتلكونه من قدرات و غير 
 :لالعتبارات التالية

، كاتلاختبار حالة القلق لاختبار االكتئاب لبيك، )إمكانية استخدام المقاييس النفسية -
 (.استمارة دافع االنجاز لفورمر

 .المصغرمكانية تطبيق برنامج اإلرشاد ا-
 .غير الواقعيةدات غير المنطقية و المعتقالمشكالت النفسية علي األفكار و  تتوقف-
طالبات الجامعة بحاجة إلي الرعاية النفسية التي تبدأ في األساس من البحث طالب و -

 .العلمي
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 :عينة البحث-2     

 عليها يعتمد  والعلمية، النظرية الدراسات من كثير  في أساسا  العينات  أصبحت
 عبد محمد" يذكر كما فالعينة  والمال،  والجهد  الوقت  من  الكثير توفر  الباحثون لكونها

 يتم  مئوية، بنسبة  ممثلة  سماته  تحديد  المراد  الكلي  المجتمع من  هي جزء))" : الحميد
 عبد محمد. ) ((بياناته ومصادر البحث مشكلة وطبيعة للمعايير اإلحصائية، طبقا حسابها
 (82ص ، 2821 الحميد،

يجب عند اختيار العينة أخذ عدة مفاهيم بعين االعتبار، حيث يعتبر اختيار العينة من 
أهم المشكالت التي تواجه الباحث في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، فالنتائج العلمية 

التحيز،  تتوقف على مدى تمثيل العينة للمجتمع األصلي، وابتعادها قدر اإلمكان عن
 :وتستخدم العينة في األبحاث النفسية واالجتماعية لكونها

 .توفر التكلفة المادية-
 .توفر الجهد في جمع البيانات وتبويبها وتصنيفها وتفسيرها-

 .توفر قدرا من الدقة في اإلجراءات الميدانية وفي تفسير النتائج-

 .تتيح العينة التعمق في دراسة البيانات المحصلة-
يستطيع الباحث أحيانا أن يجري بحثا على مجتمع أصلي بأكمله، فيقتصر على ال 

اختيار عينة تتمثل في أفرادها جميع الصفات الرئيسية لألصل الذي أخذت منه، ليكون 
االستنتاج صحيحا، وال يمكن لذلك أن يتحقق إال حينما تتساوى احتماالت ظهور كل فرد من 

 (103-103، ص 2828ب،  فؤاد البهي السيد) .المختارة أفراد المجتمع األصلي في العينة

غير أن الحصول على عينة تمثل تماما المجتمع األصلي ليس باألمر الهين والمتاح 
في كل األحوال، وذلك بسبب التحيز الذي قد يظهر عند تكوين العينة التي ال تكون مثلما 

للمجتمع األصلي بسبب صعوبة يتوقع الباحث، وقد يصعب الحصول على العينة الممثلة 
تبيان العالقات فيما بين أفرادها، أو كون تمثيل بعض الجماعات غير مكتمل، ولذلك يمكن 
أن تعوض العينة الممثلة للمجتمع األصلي بمفهوم أكثر اتساعا، هو مطابقة العينة لألهداف 

 .المرجوة
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 عليها يعتمد مية،والعل النظرية الدراسات من كثير في أساسا العينات أصبحتلقد 
: "الحميد عبد محمد"يذكر كما فالعينة والمال، والجهد الوقت من الكثير توفر لكونها الباحثون

 طبقا حسابها يتم مئوية، بنسبة ممثلة سماته تحديد المراد الكلي المجتمع من جزء هي))
 ، 1983الحميد، عبد محمد) .)(بياناته ومصادر البحث مشكلة وطبيعة اإلحصائية، للمعايير

 (91ص

رشاد، بسبب اقترابهم من ا  و طالبات السنة الرابعة توجيه ولقد وقع االختيار علي طالب و 
اكتساب  بعض  المهارات   علي  مساعدتهم  محاولة بالتالي التخرج ومن  الحياة المهنية، و 

لهم أقدر جعاإلرشاد يت الحياة، ثم أن تخصص التوجيه و لمواجهة مشكال السلوكية المعرفية و 
أن   المصغر، ثم اإلرشاد   برنامج  من علي االستفادة  الطالبات من غيرهم من الطالب  و 

التغيير، كما تم اختيار مرحلة الشباب تكون أكثر مرونة وقابلة للتعديل و  في  الفرد  اتجاهات
تظهر مع امتحانات  بعض االضطرابات االنفعالية التي قد  فترة بداية السنة الجامعية لتجنب

متغير المستوى االجتماعي االقتصادي علي  تحييد   التخرج، إضافة إلي أنه تمنهاية السنة و 
بيق استمارة المستوي الظواهر النفسية، من خالل تطتبار أنه من أهم  محددات  السلوك  و اع

وعات التجريبية يار أفراد المجمكان اخت، و "محمود السيد أبو النيل"دي ل االقتصااالجتماعي و 
 .الضابطة من ذوي المستوي المتوسطو 

مقسمين إلي ثالثة أقسام وفق  فرد 09من تتكون عشوائية في عينة عينة البحث تتمثل 
كل قسم ( زالدافع لالنجا تدنيو  العام القلقاالكتئاب و )ن االضطرابات الثالث كل اضطراب م

إناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89كل مجموعة تتكون من به مجموعتين تجريبية وضابطة و 
رشاد، و السنة الرابعة تخصص توجيه الجامعة طالبات و جميعهم من طالب   وقد تم اختيارا 

علي مستوي ، 9989؛ 9999؛ 9991هي علي مدي ثالث سنوات متتالية  كافة أفراد العينة
جامعة فرحات  االجتماعيةفونيا بكلية العلوم اإلنسانية و و األرطقسم علم النفس وعلوم التربية و 

لب طا 939 من أصلفرد  99بواقع اضطراب نفسي واحد كل سنة، أي عباس بسطيف، 
 09الضابطة في كل المجموعات التجريبية و جمالي ألفراد العينة طالبة، مما يجعل العدد اإلو 

رشاد، طالب وطالبة من السنة الرابعة توجيه و  139فرد من أصل   متوسطات تراوحتممن ا 
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  تمو  (.8.81)و( 9.08)بانحراف معياري بين  سنة، (99.1)و (98.00) بينهم أعمار 
 ضابطة مجموعات  ثالثمجموعات تجريبية و   ثالثإلى   العينةتقسيم أفراد 

 :النحو اآلتيعلي 
اضطراب  يعانون منإناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89تجريبية تتكون من  المجموعة األولى-
 .تلقوا برنامج إرشاد مصغركتئاب اال

اضطراب يعانون من إناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89 المجموعة الثانية ضابطة تتكون من-
 .االكتئاب لم يتلقوا أي برنامج إرشادي

اضطراب  يعانون منإناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89تجريبية تتكون من  ثالثةالمجموعة ال-
 .تلقوا برنامج إرشاد مصغرالعام  القلق

يعانون من اضطراب إناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89ة ضابطة تتكون من رابعالمجموعة ال-
 .لم يتلقوا أي برنامج إرشاديالعام القلق 

 تدني يعانون منإناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89تجريبية تتكون من  خامسةالمجموعة ال -
 .تلقوا برنامج إرشاد مصغر الدافع لالنجاز

 تدنييعانون من إناث  3ذكور و 3فرد بواقع  89ة ضابطة تتكون من سادسالمجموعة ال -
 .الدافع لالنجاز لم يتلقوا أي برنامج إرشادي

 
المنهج التجريبي في عملية تصميم العينة وضبطها من خالل طريقتين  عاتبإ كانو       
 :هما

 .ةوالتتبعي ةوالبعدي ةالقبلي قياساتالالمقارنة بين  طريقة-
 .المقارنة بين المجموعات التجريبية والضابطة طريقة-

 سنمتغيري ال في والضابطة التجريبية المجموعتين تجانس من بالتحقق الباحث وقام
 .االقتصاديوالمستوي االجتماعي و 
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يتصف السلوك اإلنساني بتعقد العوامل التي تؤثر فيه والمصاحبة له في الوقت نفسه، 
ولمواجهة . التأثير الدقيق لمتغير مستقل على متغير تابعوهو ما يجعل من الصعب تحديد 

ذلك يقوم الباحث بما يسمى بالضبط، الذي يقصد به المنع أو الحد من تأثير العوامل 
 .المتدخلة على التغير الحاصل في المتغير التابع

ومن فوائد الضبط أنه يساعد الباحث على أن يقرر بدرجة من الثقة بأن التغير 
ى المتغير التابع يعود إلى المتغير المستقل، فالضبط يساعد على تحقيق الصدق الحاصل عل

الداخلي للتجربة، ويساعد على التنبؤ بدرجة مرتفعة من االحتمال بالتغيرات التي ستحصل 
على المتغير التابع إذا تعرض للمتغير المستقل، مع ثبات العوامل المتدخلة، ويساعد على 

ي الجيد، كما يساعد على تحقيق إحدى خصائص التجربة العلمية تحقيق التصميم التجريب
محمد عبد الظاهر ) .المتمثلة في إمكانية تكرار وحصول النتائج نفسها على وجه التقريب

 (230، ص 2882، الطيب

 :السن-2.2     

إن االختالف والتفاوت في السن بين أفراد العينة قد يؤدي إلى صعوبة في تفسير 
 جامعةوبالتالي وجب التأكد من تقارب أفراد العينة في السن، بالرغم من أن طالب الالنتائج، 

عدم وجود فروق ذات داللة يكونون متقاربين في السن على العموم، وفيما يلي جدول يبين 
 اتالمجموع في األعمار متوسطات تراوحتقد و  إحصائية بين متوسطات أعمار أفراد العينة،

ما بين معياري ال االنحراف تراوحو  سنة، (99.1)و (98.00) بين ما والضابطة التجريبية
الضابطة ات التجريبية و المجموع تجانس نتائج التالي الجدول ويوضح (.8.81)و ( 9.08)

 :الزمني العمر في
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  بين الفروق وداللة الزمني العمر حيث من العينة فرادأ تجانس يوضح( 20) رقم جدول
 .والضابطة التجريبية اتالمجموعمتوسطات األعمار في 

البيانات اإلحصائية                       

المجموعة   

مستوى  قيمة ت قيمة ف ع م
 الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

التجريبية المجموعة االكتئاب  22.8 2.23  
2..1 

 
2..2 

 
..23 

 
2.1. 

غير دال 
عند مستوي 

الضابطة المجموعة 2...  22.17 2.21 

العام القلق  

 

التجريبية المجموعة  22.27 ..72  
2 

 
2..2 

 
..87 

 
2.1. 

غير دال 
عند مستوي 

الضابطة المجموعة 2...  22,.3 ..72 

التجريبية المجموعة الدافع لالنجاز   22.2 ..2.  

2..2 

 
2..2 

 
2.22 

 
2.1. 

 غير دال
عند مستوي 

الضابطة المجموعة 2...  22.77 ..88 

 

ات المجموع فرادأ بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم السابق الجدول من يتضح
لمتوسطين غير مرتبطين ) "ت" قيمة داللة لعدم وذلك ،الزمني العمر متغير في والضابطة التجريبية
  .الزمني العمر بتأثير الخاصة (9ن=8حيث ن

 :واالقتصاديالمستوى االجتماعي -2.2     
اإلنسانية أن للمستوى االجتماعي واالقتصادي دور بالغ  في العلوم   معلوما لقد صار 

مدى   فكرهم على  األهمية في التحصيل الدراسي وتنمية موهبة األبناء، حيث يتوقف استثارة
واللعب   والنماذج والمجالت   الكتب  توفر المصادر الالزمة الستثمار القدرات الكامنة، مثل

مع استعمالها بالطريقة   المسموعة والمرئية، وذلك  المناسبة واألدوات الفنية والعلمية واألجهزة
ثراء خبراته و تعميقها عبد المطلب أمين ). التي تساعد على التفتح العقلي واإلدراكي للطفل وا 

 (232، ص 2882، ب القريطي
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محمود  إعداد) لألسرة االقتصادي االجتماعي المستوى استمارة بتطبيق الباحث قام
 نتائج التالي الجدول ويوضح ،والضابطة التجريبية البحث اتمجموع على (النيل أبوالسيد 
 :االقتصاديو  االجتماعي المستوى في المجموعتين تجانس

 وداللة االقتصاديو  االجتماعي المستوى في العينة فرادأ تجانس يوضح( 20) رقم جدول
 .والضابطة التجريبية اتالمجموعالمتوسطات في   بين الفروق

البيانات اإلحصائية                       

المجموعة   

مستوى  قيمة ت قيمة ف ع م
 الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

ةيالمجموعة التجريب االكتئاب  71..7 ..32  
2..2 

 
2.32 

 
..81 

 
2.81 

غير دال 
عند مستوي 

 22.. 77.2 المجموعة الضابطة 2...

العامالقلق   

 

التجريبية المجموعة  72.17 ...1  

2.7. 

 

2.32 

 

2.2. 

 

2.81 

غير دال 
عند مستوي 

 3,22 71.23 المجموعة الضابطة 2...

ةيالمجموعة التجريب الدافع لالنجاز   77.3 3.12  

2.72 

 

2.32 

 

2.27 

 

2.81 

غير دال 
عند مستوي 

 2.23 33..7 المجموعة الضابطة 2...

      

 بين الفروق وداللة االقتصادي االجتماعي المستوى حيث من العينة فرادأ تجانس بيني
 .االقتصادي جتماعيالا المستوى متغير حيث من والضابطة التجريبية اتالمجموع فرادأ

 التجريبية اتالمجموع فرادأ بين اإحصائي دالة فروق وجود  عدم  الجدول  من  ويتضح

" ت"قيمة  داللة لعدم وذلك ،االقتصادي االجتماعي المستوى متغير حيث من والضابطة
 .لألسرة االقتصاديو  االجتماعي المستوى بتأثير الخاصة

 

 :بحثال أدوات-0

  :هي األدوات، من بمجموعة االستعانة الحالية الدراسة تطلبت
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 ":محمود السيد أبو النيل"االقتصادي لو استمارة المستوي االجتماعي -1.0

ذي ينتمي هذا البحث عن المستوي الطبقي ال االقتصاديو  االجتماعي المستويقتصر مفهوم ا
 :ذلك في الجوانب التالية في الجوانب التاليةإليه الطالب الجامعي، و 

 .المستوي التعليمي للوالدين-
 .لألسرةالدخل الشهري -
 .عدد الغرفاإليجار و السكن من حيث الملك أو -
 .األدوات و األجهزة المنزلية-
 .قضاء وقت الفراغ-

مع العلم أن هناك جوانب أخري كان يجب عدم إغفالها، إال أن الجوانب السابقة أجمع 
لقد الطبقي الذي ينتمي إليه الفرد، و ضرورتها في تحديد المستوي علي أهميتها و  الكثيرون

أضيف إلي الدخل المستوي االجتماعي االقتصادي، و  ةوضعت الجوانب السابقة في استمار 
 Yankee)" يانكي سيتي"متغيرات أخري، لما أشارت إليه الكثير من الدراسات كدراسة 

city)  النت"و" وارنر"التي قام بها "(Warner & Lunt)  من أن دخل بعض  8948عام
األفراد في الطبقة العالية أقل من متوسط دخل معظم الناس في الطبقة المنخفضة، فدخل 

وسطة مثل المختصين عامل الجرافة مثال قد يكون أعلي بكثير من الناس في الطبقة المت
لذي يسكن طبيعة السكن ادرجة التعليم و أخذ بعين االعتبار أيضا االجتماعيين والمخبريين، و 

توصلت هذه الدراسة أيضا إلي أن أبناء الطبقات يختلفون في نوع في طريقة ، و فيه الشخص
 قضاء وقت الفراغ، فأبناء الطبقات العالية يقضون وقتا طويال أمام التلفاز ألن أنشطتهم

وقت يعها؛ المهنة والتعليم و ألهمية النواحي السابقة جممجدولة في نواح أخري، و مخططة و 
نات استمارة المستوي مع نواحي أخري من مكو " محمود السيد أبو النيل"اغ، جعل منها الفر 

   (894-893، دون تاريخ، ص 9ج محمود السيد أبو النيل) .االقتصادياالجتماعي و 

يحتاج الباحث إلي التعرف علي الكثير من أحوال المبحوث من حيث المستوي      
غيرهما أثناء محاولته الكشف عن الدخل واألجر و االجتماعي واالقتصادي، المتمثل في 

قد احتوت استمارة احي بجوانب سلوك الفرد كالذكاء واإلدراك وغيرهما، و ارتباط هذه النو 
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علي الكثير من الجوانب التي تساعد الدارس علي معرفة المجال " محمود السيد أبو النيل"
 :منها االستمارة هيالبيانات التي تتضالظاهرة موضوع دراسته و الذي يحيط ب

 .بيانات أولية-
 .المستوي التعليمي للوالدين-
 .دخل األسرة-
 .بيانات عن السكن-
 .ممتلكات األسرة-
 .قضاء وقت الفراغ-

ما يتفرع عنها من تفاصيل تخضع ي االعتبار أن النواحي السابقة و يجب الوضع فو 
االستقرار األمني والتغير ي المجتمع كاالنفتاح االقتصادي وعدم للمتغيرات التي تحدث ف

  (999، ص ، دون تاريخ8ج  النيل أبو السيد محمود .)غيرهاالجتماعي و 

 :الصدق-1.1.0

 :الصدق الظاهري-1.1.1.0

تميز به من وضوح تمن الصدق الظاهري، لما  تتمتع االستمارة بدرجة مناسبة
تمتعها بدرجة مباشرة و ها وسهولة صياغة البنود وقصرها وكونها سهولة صياغتتعليماتها، و 

 .جيدة من الوضوح

 :الصدق الذاتي-0.1.1.0

 .يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار
 .0.78= معامل ثبات االختبار 
 0822=  =الصدق الذاتي       

 

 

0822 
  



 اإلجراءات المنهجية للبحث          الفصل الرابع
 

190 
 

 :مينصدق المحك  -0.1.1.0      

اترة المتخصصين في الدكمجموعة من األساتذة و ستمارة علي عرض االب قام الباحث
 هم؛و علوم التربية، علم النفس و 

 .، دكتوراه في علوم التربية، جامعة باتنةناألستاذة الدكتورة نادية بعيب-

 .جامعة قسنطينة األستاذة الدكتورة موني جكريف، دكتوراه في علم النفس العيادي، -

 .دكتوراه في علوم التربية، جامعة قسنطينةاألستاذ الدكتور محمد أوبلقاسم حسني، -

األستاذ الدكتور عبد الحميد كربوش، دكتوراه في علم النفس العيادي، جامعة -
 .قسنطينة

 .الدكتور محمد نجيب نيني، دكتوراه في علم النفس العيادي، جامعة قسنطينة األستاذ-

 :حيث من ستمارةاال وبنود ومهام  مكونات في آرائهم إلبداء

 .االقتصاديالمستوي االجتماعي و  لقياسالعبارات و  البنود مناسبة دىم -

 .ستمارةاال ومهام  مفاهيم من مفهوم لكل البنود صالحية مدى-

 .طالبات الجامعةلطالب و   ستمارةاال في  الواردة العبارات صالحية مدى-

 .واقتراحات  تعديالت من يروه يمكن أن ما إضافة -

 :يلي ما نو المحكم ةساتذاأل أوضح وقد

محددة لالستمارة، ليتمكن المفحوصون من اإلجابة بشكل صياغة تعليمة واضحة و -
 .تجنب إلغاء أوراق اإلجابة بسبب سوء فهم طريقة التعامل مع االستمارة، و صحيح

المستوي التعليمي، كون جل الدراسات تركز في بعد األم فيما يتعلق باالكتفاء باألب و -
 .لوالدينهذا الشأن علي ا
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تسمية ، و الفدادينو  البورلة بالدخل من األراضي المزروعة و حذف العبارات المتص-
 ؛التجاري ؛مثل النشاط الفالحي ،بلغة متداولة في واقع المجتمع الجزائري نشاطات المهنيةال

 .إلخ ؛الحرفي

اإلضاءة المساكن المبنية من الطوب و  التي تتناولفي بعد السكن حذف العبارات -
شعبية كون ذلك صعب من الناحية اإلجرائية، نيف األحياء السكنية إلي راقية و تصو بالغاز، 

واقع معظم  ، فذلك أقرب إليكونه ملك أو إيجاروالتركيز علي عدد غرف السكن و 
 .الجزائريين

عد ذات داللة بفعل التطور ممتلكات األسرة، التي لم تفي بعد عبارات الحذف بعض -
التي لم تعد  التلفونزستور و الراديو التراناالجتماعي مثل التلفزيون أبيض وأسود و  التغيرو 

ضافة عبارة الحاسوب، و دةمحد  .ا 

ضافة عبارتي تصفح االنترنت حذف عبارة الك- ازينو في بعد قضاء وقت الفراغ، وا 
 . أن االستمارة موجهة لطلبة الجامعةمطالعة الكتب، خاصة و و 

المستوي االجتماعي  ستمارةا تطبيق على تهمموافق نو المحكم  والدكاترة  األساتذة وأبدي
 .االقتصاديو 

 :صدق المقارنة الطرفية-2.2.3..

عاملي بطرقة المقارنة باستخدام الصدق الاالستمارة صدق  قام الباحث بحساب كما
األدنى من األعلى و  %82لداللة الفروق بين متوسطي " ت"ذلك بحساب قيمة و  الطرفية،

رجات س المبينة ، من الداالقتصاديية الستمارة المستوي االجتماعي و الوسيط للدرجة الكل
 من الذكور 22فرد  12 قوامهاعلى مجموعة ، (انظر الجدول في المالحق)في العمود األول 

أوضحت النتائج القدرة التمييزية لالستمارة، ، و الجامعة طالباتو  من طالب من اإلناث 80و
بالتعويض في ، و دالة إحصائيا 8ن=2لمتوسطين غير مرتبطين حيث ن" ت"حيث كانت قيم 

 ؛المعادلة
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 1-ن      
 

 : الجدول اآلتي في مثلما هو مبين

األدنى من األعلى و  %21لداللة الفروق بين متوسطي ال " ت"يبين قيم ( ..)جدول رقم 
 .االقتصاديية إلستمارة المستوي االجتماعي و الوسيط للدرجة الدرجة الكل

 البيانات اإلحصائية         
 

 مجموعتا المقارنة

 
 العدد
 

 
 م
 

 
 ع
 

 

 "ف"قيمة 
 
 "ت"قيمة 

 
مستوي 
 الداللة

 
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

 
 األعلي من الوسيط

 
2. 

 
72.8 

 
..12 

  
 
 
2 

  
 
 

2.32 

  
 
 

..7. 

   
 

2.81 
  

 
 

دال عند 
مستوي 
...2 

 
 األدنى من الوسيط

 
2.  

72.2  
..2 

 

 %82بين  0802يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
، االقتصاديية الستمارة المستوي االجتماعي و األدنى من الوسيط علي الدرجة الكلاألعلى و 

 .هو ما يوضح القدرة التمييزية لالستمارةو 

 :الثبات-2.1.0

عادة التطبيق، باستخدام معادلة بيرسون  االستمارةثبات حساب و  من خالل التطبيق وا 
لحساب االرتباط بطريقة االنحرافات، وقد تراوحت الفترة الزمنية بين التطبيق األول والتطبيق 

 .، وهي قيمة موجبة ومرتفعة0.11الثاني ثالثة أسابيع وكانت قيمة الثبات 

22ع+21ع 
       

مج ___ننننننن___
1ع)

2ع ×2
2) 

 

       2م - 1م=  ت
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 :ستمارةثبات االو  صدقوفيما يلي البيانات اإلحصائية وكيفية حساب 

 :حساب االرتباط بطريقة االنحرافات-

تهدف هذه الطريقة إلى تبسيط العمليات الحسابية من خالل التخلص تماما من 
 .حساب االنحراف المعياري واالكتفاء بحساب االنحرافات ومربعاتها

حيث يدل العمود األول على األفراد والثاني على درجاتهم في التطبيق األول والثالث 
على انحراف كل درجة من هذه الدرجات عن متوسطتها والرابع على مربعات تلك 

 .االنحرافات
ويدل العمود الخامس على درجات التطبيق الثاني والسادس على انحرافات كل درجة 

سابع على مربعات تلك االنحرافات، والثامن على حاصل ضرب من درجات هذا التطبيق وال
 (انظر الجدول في المالحق).انحرافات التطبيقين

 :ومعادلة حساب االرتباط بطريقة االنحرافات هي
        
 
 :، بالتعويض فإن(242-241، ص 1171، ب فؤاد البهي السيد)
 
 
 
 17.71= ر 

     17.47  
 .0.78= ر 
 
 

 (ص 2ح×س 2ح)مج 
 

   (ح ص× ح س )مج = ر
 
 

 

 (19.12 ×17.17) 
 

  17.71=     ر
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  :طريقة تكميم أبعاد االستمارة-

 فيما يلي طريقة إعطاء درجة كل جانب؛

عطي المستوي األمّي درجة واحدة ولإلبتدائي األم؛ أللمستوي التعليمي لكل من األب و 
للدراسات وللثانوي أربع درجات وللجامعي خمس درجات و درجتان وللمتوسط ثالثة درجات 

 .العليا ست درجات

للكبير ن و للمتوسط درجتا؛ أعطي للبديل صغير درجة واحدة و لمصادر دخل األسرة
 .ثالث درجات، فإذا أجاب الفرد بأن لألسرة نشاط وظيفي بدخل متوسط حصل علي درجتين

أقل أو يساوي  دد غرف السكن الملكلعلسكن؛ أعطي للسكن الملك درجتان و لبيانات ا
لملك أكثر من ثالث أربع درجات، وللسكن االيجار لعدد غرف السكن اثالث ثالث درجات و 

لعدد غرف السكن يجار أقل أو يساوي ثالث درجتان و لعدد غرف السكن اإلدرجة واحدة و 
ر من ثالث به أكثذا كان ألحد األفراد سكنا ملكا و الملك أكثر من ثالث ثالث درجات، فإ

 . 0= 4+9غرف كانت درجته 

ت؛ أعطيت آلة الطبخ درجة واحدة والثالجة درجتان اآلاللممتلكات األسرة من األدوات و 
دفأة ثالثة درجات والتلفزيون الملون أربع درجات والغسالة خمس درجات والسخان ست المو 

وجهاز الكمبيوتر درجات والمكيف الهوائي سبع درجات والمكنسة الكهربائية ثمان درجات 
 .السيارة عشرة درجاتتسع درجات و 

سيارة؛ ثالجة؛ غسالة؛ حاسوب؛ كانت : فإذا كان لدى أحد األفراد الممتلكات اآلتية
 :درجاته كاآلتي

هي مجموع درجاته الكلية علي هذا درجة، و  81يساوي ( 9) 9(+ 0) 3+ (9) 9(+ 8) 89
 .البعد

وقضاؤه في المنزل درجة واحدة وفي تصفح ء وقت الفراغ؛ أعطي وقت الفراغ لقضا
ات وفي في زيارة األقارب أربع درجاألنترنت درجتان وفي مطالعة الكتب ثالث درجات و 

في الحدائق العامة خمس درجات وفي السينما ست درجات وفي المسرح سبع درجات و 
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عشرة  في السفر داخل البالد تسع درجات وفي السفر خارج البالدالنادي ثمان درجات و 
ذا كان  درجات، فإذا كان الفرد يقضي وقت فراغه دائما بالنادي حصل علي ثمان درجات، وا 

 .درجات 3=4+ 8عند أحد األقارب كانت درجته و يقضيه في المنزل 

االقتصادي لألسرة؛ تجمع الدرجات الخام و لحساب الدرجة الكلية للمستوي االجتماعي و 
. علي كافة البنود و األبعاد السابقة، لتعبر عن المستوي االجتماعي االقتصادي ألسرة الفرد

 (990-993، دون تاريخ، ص 8ج محمود السيد أبو النيل)

 

 :اختبار بيك لالكتئاب-3.2
م لمي، بحيث أنه ترجلالكتئاب باهتمام كبير علي المستوى العا" بيك"حظيت قائمة  لقد

، والتي 1191ة األولي لقائمة بيك عام زمالؤه الصيغو " بيك"إلي عدة لغات، لقد وضع 
علي أوصاف األعراض التي عتمدت علي المشاهدات العيادية، و التي ابندا و  21تكونت من 

لطب النفسي في مقابل المالحظات يعطيها بشكل متكرر المرضى باالكتئاب في مجال ا
رضى غير المكتئبين بشكل متكرر، واندمجت المشاهدات التي يعطيها الم األوصافو 

الحزن، التشاؤم، الشعور بالفشل، عدم )أوصاف المرضى في واحد وعشرين عرضا العيادية و 
الرضا، الذنب، العقاب، كره الذات، اتهام الذات، أفكار انتحارية، البكاء، التهيج، االنسحاب 

صورة الجسم، صعوبة العمل، األرق، سرعة التعب، فقد  االجتماعي، عدم الحسم، تغير
، يمكن تقديرها علي أساس مقياس من (الشهية، فقد الوزن، االنشغال بالجسم، فقد الليبيدو

 .علي أساس من الشدة 7-أربع نقاط يتراوح بين صفر
في مركز العالج المعرفي باستخدام صيغة معدلة من  1171زمالؤه في عام و " بيك"بدأ 

عبارات البديلة لألعراض ذاتها، وألغي النفي المزدوج، لالكتئاب، بحيث حذفت ال" بيك"مة قائ
ل لكل عرض فضال عن درجة الصفر، خفض عدد االستجابات لكل بند إلي ثالثة بدائو 
بهذا ظهرت صيغة صياغة الفعلية لخمسة عشر بندا، وبقيت ستة بنود كما هي، و تغيرت الو 

 .1171عام " بيك"مختصرة لقائمة 
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" أحمد عبد الخالق"المعدلة من إعداد " بيك"فيما يخص الصورة العربية لقائمة و 
أنها تتمتع بخواص سيكومترية جيدة وفقا للثقافة " بدر محمد األنصاري"، يرى (1119)

من ثم قام الباحث بفحص القائمة علي فئات متنوعة من أفراد المجتمع الكويتي، رية، و المص
 .فحص بنيتها العامليةالسيكومترية الخاصة بالثبات والصدق و ها للتحقق من معالم

المعدلة لالكتئاب من " بيك"باستخدام الصيغة العربية لقائمة " بدر محمد األنصاري"قام 
ة المعدلة والمنشورة التي تعتمد علي الصيغة األمريكيو ( 2881" )لقأحمد عبد الخا"تعريب 
العبارات، تضم كل مجموعة أربعة  مجموعة من 82التي تحتوي علي و  2822عام 

تعليماتها إلي عبارة، وقد ترجمت بنود القائمة و  23القائمة مشتملة علي  احتماالت، فتكون
من قبل ، ثم خضعت الترجمة لمراجعات عديدة "آرون بيك"العربية بتصريح من 

 . في اللغة االنجليزيةالمتخصصين في علم النفس و 
يعطيها المفحوص لكل من الواحد  مع التقديرات التيلالكتئاب بج" بيك"تصحح قائمة 
والدرجة  1-يتكون كل بند من مجموعة من أربع عبارات تقدر من صفروالعشرين بندا، و 

ذا اختار المفحوص أكثر من عبارة واحدة داخل المجموعة ، و 11الكلية القصوى هي  ا 
نتباه عند وضع الدرجة ينبغي االالتقدير األعلى لحساب الدرجة، و  استخدمت العبارة ذات

الخاص بفقد الوزن، فإذا ذكر المفحوص أنه يحاول شعوريا أن ينقص وزنه، عندئذ  28للبند 
 .ال يضاف تقدير هذا البند للدرجة الكلية

هناك حته في قياس ما يعلن أنه يقيس، و صالصدق إلي مدى صالحية المقياس و  يشير
ألمريكية الصادرة عن الرابطة ا" النفسيبوي و معايير القياس التر "حددتها ثالثة طرق أساسية 
صدق المحتوى والصدق : كما يلي" الخالق أحمد عبد"يذكرها ، و 2823لعلم النفس عام 
" بيك"ساب صدق قائمة صدق التكوين، حيث تم التركيز علي األخير لحالمرتبط بالمحك و 

، الذي تم حسابه هناك طرق عديدة لحساب صدق التكوين منها الصدق العامليلالكتئاب، و 
إناث، فكان معامل االرتباط يساوي  2012ذكور و 202فرد  2233علي عينة كويتية قوامها 

 .، وهو ارتباط موجب0811



 اإلجراءات المنهجية للبحث          الفصل الرابع
 

197 
 

لقسمة النصفية بعد تم حساب ثبات المقياس من خالل االتساق الداخلي بطريقة ا
فرد، حيث كان  821بعد تطبيق واحد علي عينة من طالب الجامعة قوامها تصحيح الطول و 
 (222-228، ص 8008، األنصاريمحمد بدر ). 0822معامل االرتباط 

 
علي العينة نفسها ، لالكتئاب" بيك"قائمة ثبات و صدق وبدوره قام الباحث بحساب 

 .السابقة

 :الصدق-1.0.0

 :الصدق الظاهري-1.1.0.0

ما يتميز به من وضوح تعليماته، من الصدق الظاهري، ل بدرجة مناسبة لمقياستمتع اي
تمتعها بدرجة جيدة من وسهولة صياغتها وسهولة صياغة البنود وقصرها وكونها مباشرة و 

 .الوضوح

 :الصدق الذاتي-0.1.0.0

 .يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار
 .0.89= االختبار  معامل ثبات

 0.88=  =الصدق الذاتي

 :صدق المقارنة الطرفية-3.2.2.0

عاملي بطرقة المقارنة باستخدام الصدق الاالستمارة قام الباحث بحساب صدق  كما
األدنى من األعلى و  %82لداللة الفروق بين متوسطي " ت"ذلك بحساب قيمة و  الطرفية،

الوسيط للدرجة الكلية لمقياس بيك لالكتئاب، من الدرجات س المبينة في العمود األول 
 من اإلناث 80و من الذكور 22فرد  12 قوامهاعلى مجموعة ، (انظر الجدول في المالحق)

أوضحت النتائج القدرة التمييزية للمقياس، حيث كانت قيم الجامعة، و  طالباتو  من طالب

0821 
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مثلما ، بالتعويض في المعادلةدالة إحصائيا، و  8ن=2ين غير مرتبطين حيث نلمتوسط" ت"
 :الجدول اآلتيهو مبين في 

األعلى  %21لداللة الفروق بين متوسطي ال " ت"يبين قيم ( 2.)جدول رقم 
 .لالكتئاب" بيك"لمقياس األدنى من الوسيط للدرجة الدرجة الكلية و 

 البيانات اإلحصائية         
 

 مجموعتا المقارنة

 
 العدد
 

 
 م
 

 
 ع
 

 

 "ف"قيمة 
 
 "ت"قيمة 

 
مستوي 
 الداللة

 
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

 
 األعلي من الوسيط

 
2. 

 
28.7 

 
..8 

  
 
 

2.18 

 
  
 

2.32 

  
 
 

1..2 

 
 
 
 

2.81  

 
 

دال عند 
مستوي 
...2 

 
 األدنى من الوسيط

 
2.  

27..  
...8 

 

 %82بين  0802الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي يتضح من 
هو ما يوضح القدرة ، و لالكتئاب" بيك"لمقياس األدنى من الوسيط علي الدرجة الكلية األعلى و 

 .مقياسالتمييزية لل

 :الثبات-2.2.0

عادة التطبيق، مقياسحساب ثبات الو  انظر الجدول في ) من خالل التطبيق وا 
باستخدام معادلة بيرسون لحساب االرتباط بطريقة االنحرافات، وقد تراوحت الفترة  (المالحق

، وهي 0.21الزمنية بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ثالثة أسابيع وكانت قيمة الثبات 
 .قيمة موجبة ومرتفعة

 :حساب االرتباط بطريقة االنحرافات-

 :فإن االنحرافاتمعادلة حساب االرتباط بطريقة بالتعويض في 
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 10.8= ر 
     18.81  
 .0.89= ر 
 
 :حالة القلق مقياس-2.2       

لق وسمة القلق وقام            أول من جاء بمفاهيم حالة الق" ريموند كاتل"يعتبر 
عند لحظة معينة، وعند مستوى بتطوير هذين المفهومين، توجد الحالة االنفعالية " سبيلبرجر"

معين من الشدة، وتتميز حاالت القلق بمشاعر ذاتية تحتوي على التوتر والخشية والعصبية 
ثارة الجهاز العصبي الذاتي  .والضيق وا 

وبالرغم من أن حاالت الشخصية ظرفية وزائلة، إال أنه بإمكانها أن تعاود الظهور، 
ن تبقى فترة إضافية مع استمرار مثيراتها، وعلى في وجود مثيرات معينة، كما بإمكانها أ

خالف الطبيعة الظرفية للحاالت االنفعالية، فإن سمات الشخصية تعتبر فروقا ثابتة نسبيا 
بين األفراد من حيث إدراك العالم الخارجي بصورة معينة، واالستجابة بطريقة منتظمة يمكن 

 .التنبؤ بها
بشكل نسبي في القابلية للقلق، بمعنى آخر  تعبر سمة القلق عن فروق فردية ثابتة

الفروق بين األفراد في إدراك الوضعيات الصعبة على أنها مهددة، واالستجابة برفع شدة حالة 
القلق، ويمكن أن تالحظ الفروق الفردية في التكرار والشدة، ويمكن بواسطتها التعرف على 

تعرض لسمة القلق في المستقبل، ومع حاالت القلق في الماضي، كما يمكن التنبؤ باحتمال ال
 .ازدياد شدة سمة القلق، يزداد احتمال تعرض الفرد لحالة القلق في الوضعيات المهددة

تلتقي حالة القلق مع سمة القلق في الطاقة الحركية، والطاقة الكامنة، وتعني حالة 
حدد وبشدة القلق القريبة من الطاقة الحركية، رد فعل واضح في عملية تجري في وقت م

 (77.24 ×17.01) 
 

  10.8=     ر
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محددة، وتعني سمة القلق القريبة من الطاقة الكامنة، الفروق الفردية في رد الفعل، وتتصل 
الطاقة الكامنة بالفروق في حجم الطاقة الحركية في عالقتها مع موضوع مادي معين، 

 .وتتحدى سمة القلق فروقا فردية في ردود الفعل تجاه الوضعيات الصعبة بدرجات متفاوتة
 1199، وتم نشرها للمرة األولى عام 1194اء قائمة حالة وسمة القلق سنة بدأ بن

، حيث كانت الغاية هي تطوير قائمة تقرير ذاتي مختصرة إلى حد ما "أ"تحت اسم الصيغة 
الستخدامها في البحوث العلمية، وبناء مقياس موضوعي يتضمن بنودا تقيس هي ذاتها 

وقد أثرت نتائج البحوث على المفهوم النظري للقلق باختالف التعليمات حالة وسمة القلق، 
، 1170التي ظهرت عام " س"بالنسبة لواقع القائمة، حيث تبدلت بنود المقياس عن الصيغة 

 ".ي"تحت اسم الصيغة  1187لتنشر بعد التنقيح عام 
على عينة كبيرة من طالب المدارس " س"وزمالءه بتطبيق الصيغة " سبيلبرجر"قام 
رض اختبار التركيب العاملي لها، حيث احتوت على اثني عشر بندا؛ ستة بنود العليا، لغ

لقياس حالة القلق وستة أخرى لقياس سمة القلق، وهي تتضمن الجانب المعرفي للقلق، 
ومحتوى يتصل بعدم وجود القلق، لتحقيق التوازن بين البنود التي تدل على وجود القلق وعدم 

 .وجوده
ماما كبيرا، وترجمت إلى العربية عدة مرات في مصر والكويت لقيت هذه القائمة اهت

في طبعة  1112في طبعة أولى، وعام  1184سنة " أحمد عبد الخالق"واألردن، على يد 
 .ثانية، وتم تقنين القائمة على عدة آالف في مصر والسعودية والكويت وقطر واليمن ولبنان

، أصبح "أحمد عبد الخالق"ذي قام به غير أنه وبعد مرور عدة سنوات على التقنين ال 
من الضروري إعادة التحقق من الصالحية السيكومترية للقائمة على عينات عربية والتي 

 .منها عينات كويتية
 .تتضمن الصورة الكويتية لقائمة حالة القلق، ترجمة البنود والصدق والثبات

لقائمة حالة وسمة القلق " ي"باستخدام الصيغة العربية " بدر محمد األنصاري"قام       
المعدلة " ي"، والتي تقوم على الصيغة األمريكية 1112سنة " أحمد عبد الخالق " من تعريب 

، التي تضمنت مقياسين، حالة القلق وسمة القلق، يتكون كل مقياس من عشرين 1187سنة 
نجليزية والعربية بندا، وتكون اإلجابة اختبار من أربعة بدائل، حيث قام بتطبيق الصيغتين اإل
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طالبة من الفرقتين الثالثة والرابعة بقسم اللغة اإلنجليزية بكلية اآلداب  12طالبا و 11على 
بجامعة اإلسكندرية، وطبقت الصيغتان معا بشكل متعاقب خالل جلسة قياس واحدة، 
ة وبالتناوب في الترتيب، الصيغة العربية فاإلنجليزية مع نصف الطالب والصيغة اإلنجليزي

، 0.89إلى  0.81فالعربية مع نصفهم اآلخر، فكان معامل االرتباط بمقياس حالة القلق من 
 .، وهي ارتباطات موجبة ومرتفعة0.81إلى  0.78وبمقياس سمة القلق من 

من خالل الصدق التقاربي واالختالفي، وذلك من خالل حساب  الصدق تم حساب
من قائمة حالة وسمة القلق، مثل مقياس  االرتباطات المتبادلة بين المقاييس المتفرقة

 98العصابية واالنبساط والمفردات من استخبار أيزنك للشخصية، وذلك على عينة قوامها 
، 0.91فردا من اإلناث، فكان معامل االرتباط بمقياس حالة القلق  148فردا من الذكور و

 .، وهما ارتباطان موجبان0.71وبمقياس سمة القلق 
بعد تطبيق واحد ولصيغة " كرونباخ"من خالل معامل ألفا وضع  الثبات تم حساب

 ،  وبعد   التصحيح   بمعادلةفردا   198  قوامها  الذكور  من  عينة  على للقائمة   واحدة
، وبمقياس سمة القلق 0.10بروان، كان معامل االرتباط بمقياس حالة القلق -سبيرمان 

0.17. 
حتى يتمكن المفحوص من تطبيقها بشكل ذاتي، لقد تم تصميم قائمة حالة القلق 

حيث يمكن تطبيقها فرديا أو جماعيا، وهي غير مقيدة بحدود زمنية، تستغرق من ثالث إلى 
 .خمس دقائق، وذلك حسب المستوى التعليمي للمفحوصين

ويترتب على الفاحص عدم استخدام تسمية القلق عند التطبيق لإلشارة إلى القائمة، 
نما يشير إل يها باستخبار التقدير الذاتي وهي التسمية المكتوبة على أوراق القائمة التي تقدم وا 
 .للمفحوصين

ينبغي على الفاحص أن يحث المفحوصين على اإلجابة بموضوعية من خالل 
 .التحدث إليهم وطمأنتهم إلى أن نتائجهم على القائمة ستبقى سرية

إلجابة باالختيار من أربعة بدائل، تتكون قائمة حالة القلق من تسعة بنود، وتكون ا
وتصحح بإعطائها األوزان نفسها، وهي البنود  4-1حيث تعطى للبنود درجات موزونة من 
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التي تعبر عن وجود القلق وعددها خمسة، أما التي تعبر عن عدم وجود القلق وعددها أربعة 
نة للبنود التسعة التي فتعطي أوزانا معكوسة، والستخراج الدرجة الكلية تجمع الدرجات الموزو 

 .تكون القائمة
لقد استخدمت قائمة حالة وسمة القلق على نطاق واسع، خاصة في اإلرشاد والتوجيه 
وفي البحوث التجريبية السيكولوجية لفحص أثر القلق من حيث ارتفاع مستوى الحافز على 

بدر محمد ) .اسياألداء في المجال الدراسي، وكذلك في دراسة قلق االختبار والتحصيل الدر 
 (770-747، ص 2002األنصاري ، 

علي العينة نفسها ، صدق و ثبات مقياس حالة القلقوبدوره قام الباحث بحساب 
 .السابقة

 :الصدق-2.0.0

 :الصدق الظاهري-2.1.0.0

ما يتميز به من وضوح تعليماته، من الصدق الظاهري، ل بدرجة مناسبة لمقياستمتع اي
تمتعها بدرجة جيدة من صياغة البنود وقصرها وكونها مباشرة و  لةسهولة صياغتها و سهو و 

 .الوضوح

 :الصدق الذاتي-0.1.0.0

 .مقياسيقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات ال
 .0.77= معامل ثبات االختبار 

 0.22=  =الصدق الذاتي

 

 :صدق المقارنة الطرفية-3.2.0.0

عاملي بطرقة المقارنة باستخدام الصدق ال مقياسالقام الباحث بحساب صدق  كما
األدنى من األعلى و  %82لداللة الفروق بين متوسطي " ت"ذلك بحساب قيمة و  الطرفية،

0822 
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انظر الجدول )الوسيط للدرجة الكلية لمقياس حالة القلق، من الدرجات س المبينة في العمود 
 من طالب من اإلناث 80و من الذكور 22فرد  12 هاقوامعلى مجموعة  ،(في المالحق

" ت"أوضحت النتائج القدرة التمييزية للمقياس، حيث كانت قيم الجامعة، و  طالباتو 
مثلما هو ، بالتعويض في المعادلةدالة إحصائيا، و  8ن=2لمتوسطين غير مرتبطين حيث ن

 :الجدول اآلتيمبين في 

األعلى  %21الفروق بين متوسطي ال لداللة " ت"يبين قيم ( 7.)جدول رقم 
 .مقياس حالة القلقلاألدنى من الوسيط للدرجة الدرجة الكلية و 

 البيانات اإلحصائية         
 

 مجموعتا المقارنة

 
 العدد
 

 
 م
 

 
 ع
 

 

 "ف"قيمة 
 
 "ت"قيمة 

 
مستوي 
 الداللة

 
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

 
 األعلي من الوسيط

 
2. 

 
22.2 

 
...8 

  
 
 

3.. 

  
 
 
2.32 

  
 
 
1..2 

 
 
 
 

2.81  

 
 

دال عند 
مستوي 
...2 

 
 األدنى من الوسيط

 
2.  

2.1  
...2 

 

 %82بين  0802يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
هو ما يوضح القدرة ، و لمقياس حالة القلقاألدنى من الوسيط علي الدرجة الكلية األعلى و 
 .مقياسالتمييزية لل

 :الثبات-2.0.0

عادة التطبيق، مقياسحساب ثبات الو   (انظر الجدول في المالحق)من خالل التطبيق وا 
باستخدام معادلة بيرسون لحساب االرتباط بطريقة االنحرافات، وقد تراوحت الفترة الزمنية بين 

، وهي قيمة موجبة 0.22التطبيق األول والتطبيق الثاني ثالثة أسابيع وكانت قيمة الثبات 
 .ومرتفعة
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 :حساب االرتباط بطريقة االنحرافات-

 :فإن االنحرافاتبالتعويض في معادلة حساب االرتباط بطريقة 
 
 
 
  77.2= ر 

     48.22  
 .0.77= ر 
 
 :استمارة دافع اإلنجاز-3.2

هي عبارة عن استمارة لدافع اإلنجاز في وضعية دراسة، ولقد جاءت نتيجة سلسلة من 
بفرنسا، حول  (INETOP)، في إطار مصلحة البحوث 1189الدراسات، التي بدأت منذ سنة 

المظاهر الوجدانية والدافعية للسلوك الدراسي والقبل مهني للمراهقين وللشباب الراشدين، وتبعا 
لعدة أشكال، حيث ظهرت عدة أشكال لهذه االستمارة، واستخدمت ألغراض تجريبية، انتهت 

 .إلى نتائج قامت عليها االستمارة الحالية
واحدة من خصائص اإلنسان، التي تختلف باختالف تسمح هذه االستمارة بالكشف عن 

األفراد، مثلما قد تبدو مستقرة لدى الفرد نفسه، أال وهي دافع اإلنجاز، الذي لفت االنتباه إلى 
أهمية دراسة النجاح في الوسط الدراسي، وتم التوصل إلى أن دافع اإلنجاز يتكون من عدة 

 .الخارجي والمنظور الزمني المستقبلي -يمكونات هي الحاجة إلى اإلنجاز والضبط الداخل
من بين مجموع العوامل الوجدانية والدافعية التي يمكن أن تؤثر على النجاح الدراسي 

، األول هو الدافع الداخلي، يتصل (1188" )أنتويستل"أو الجامعي، هنا عوامل ثالثة حسب 
يتصالن بنوعين من  بمختلف مظاهر االهتمام باألشكال والمحتويات، العامالن اآلخران

انخفاض التقدير مع الذات )الدافع الداخلي من جهة تجنب نتائج الفشل، سواء كانت حاضرة 

 (44.12 ×11.78) 
 

   77.2=     ر
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عوائق عادة ما تكون شديدة تجاه تحقيق المشاريع الشخصية )، أو مستقبلية (ومع اآلخرين
ر ، ومن جهة أخرى البحث عن نتائج مفرحة حالية   أو مسبقة للنجاح، والعناص(والمهنية

واالستمارة الحالية موجهة للعامل . الدينامية لهذه العوامل هي االهتمام، القلق والدافع لإلنجاز
 .األخير

لشرح دينامية بعض السلوكات الفردية المدفوعة بأهداف معينة، يمكن اعتبار دافع 
اإلنجاز حالة تشكل تنوعا كبيرا بين األفراد، وهي تحث الفرد على التصرف وفقا لمشاريع 
محددة في مختلف الوضعيات التي يتعرض لها في حياته، فهو يقوم ببناء المشاريع ثم يعمل 
على تحقيقها، ومن الممكن تطبيق هذا المفهوم في عدة ميادين، وخاصة منها الحياة المهنية، 
غير أنه لن يتم هنا األخذ بعين االعتبار إال الوضعيات الدراسية فحسب، وال يقتصر الدافع 

نما يشمل تركيبة من ثالثة مكونات، فإلى جانب الحاجة على الح اجة لإلنجاز فحسب، وا 
، والمنظور (روتر، وينر)الخارجي  -، هناك الضبط الداخلي(ماكليالند، أتكنسون)لإلنجاز 
 (.نوتن، رودريجيز وبارهيو)الزمني 
 :الحاجة لإلنجاز-

على عدة ميادين  بعدا من أبعاد الشخصية، وهو مفهوم أثر 1178" وينر"يعتبره 
مختلفة مثل االقتصاد، اإلرشاد النفسي، وحقوق األقليات، غير أن أدوات قياس هذا المفهوم 

 .الخصائص السيكومترية الالزمة –عند هذا التاريخ  –لم يكتسب بعد 
" موري"كانت الحاجة لإلنجاز في البداية واحدة من الحاجات العشرين التي جاء بها 

ها شرح دينامية السلوكات، وهي تعني حسبه اجتياز العوائق، ، حيث قصد ب1117سنة 
 .واستثمار الطاقة، وبذل الجهد لفعل شيء ما بأفضل وأسرع ما يمكن

ال ترمي إلى تحديد صنف خاص من المواضيع، بل إلى " موري"وكانت الفكرة العامة لـ
، والتي كانت 1191على تطويرها مع زمالئه سنة " ماكليالند"اإلنجاز بشكل عام، ولقد عمل 

بالنسبة إليهم على قدر كبير من األهمية مع الحاجة إلى االنتماء، وهي من أكبر العوامل 
، أصبحت هذه الحاجة ميال عاما للقيام بأي (1187" )أتكنسون"المنظمة للحياة النفسية، ومع 

ور نشاط يؤدي إلى الشعور بالمتعة المتصلة باإلنجاز، وهو الميل الذي يشجع على حض
سلوكات معينة، والبحث عن األهداف ذات الصعوبة المتوسطة، والتي يمكن تسميتها 
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بالواقعية، حيث يربط الفرد مع هذه األهداف الشعور بالفخر المسبق باإلنجاز، أو باحتمال 
اإلنجاز، كما تحث الحاجة إلى اإلنجاز على السعي إلى النشاطات التي تبرز لألشخاص 

 .صةأنفسهم كفاءاتهم الخا
الخارجي  -يضاف إلى الحاجة لإلنجاز عناصر أخرى معرفية هي الضبط الداخلي

سنة " رينور"بالنسبة للعنصر األول و" أتكنسون"والمنظور الزمني، وهو ما تناوله خاصة 
 .بالنسبة للعنصر الثاني 1174

 :الخارجي -الضبط الداخلي-

، وتم "إيبكتات"بها في البداية المركب الثاني لدافع اإلنجاز هو الضبط، وهي فكرة جاء 
، الذي استخدم مصطلحي الضبط الداخلي والضبط 1199سنة " روتر"تجديدها على يد 

الخارجي، ليوضح أن األفراد في الوضعيات التجريبية يتصرفون بطريقة مختلفة حينما يتم 
ما على عنص ر إقناعهم بأن فعاليتهم في نشاط معين سوف تتوقف إما على نشاطهم هم وا 

" روتر"كما تناول . الصدفة، وكانت تظهر فيما بين األفراد فروق واضحة في مستوى الطموح
أيضا االستقرار النسبي لنوع الضبط لدى الفرد الواحد، ويقول بأن الفرد يظهر ضبطا خارجيا 
لحادث ما، حينما يدركه على أنه ناتج عن الحظ أو الصدفة ومتوقفا على قدرة اآلخرين أو ال 

وعلى خالف ذلك يظهر ضبطا داخليا، عندما يدرك الفرد الحادث على انه . التنبؤ بهيمكن 
الخارجي بعدا للشخصية يتم  -متوقف على نشاطه نفسه، ثم بعد ذلك أصبح الضبط الداخلي

 (.لفكورت)قيامه بعدة استمارات 
نب وتعرض مفهوم الضبط إلى كثير من التعديل، فمن وجهة النظر البنيوية أعتبر الجا

، (فرد سببية الحدث للصدفة أو لآلخرين ليس بشيء واحد)الخارجي للضبط متعدد األبعاد 
ومن وجهة النظر الوظيفية، تم التمييز بين أسباب خارجية عادية وأخرى دفاعية، وهدفها هو 
اإلبقاء على تماسك الشخصية في الوضعيات الصعبة، مثل الفشل الحقيقي أو الفشل 

وبالمقابل هناك مظهر واحد داخلي أو خارجي لصور اإلثارة، ( بيلفارس والم)المفترض 
ومظهر آخر مستقر أو غير مستقر، كما تم في تحليل سببية الفعالية، التمييز بين األهلية 

، (خارجي ومستقر)، وصعوبة النشاط (داخلي وغير مستقر)، والمجهود (داخلية ومستقرة)



 اإلجراءات المنهجية للبحث          الفصل الرابع
 

207 
 

الحق أخذ بعين االعتبار مظهر قابلية وعدم وفي وقت (. خارجية وغير مستقرة)والصدفة 
 .قابلية ضبط المصدر

الخارجي أرضية للعديد من التخصصات الدراسية، ففي -شكل مفهوم الضبط الداخلي
علم النفس االجتماعي، ساهم في دراسة االنتساب، الذي بفضله ينظم كل فرد تمثيالته 

، وفي علم النفس (بوفوا)ل إليه لألحداث التي يشارك فيها، التي يالحظها أو التي تنق
المرضي ساعد هذا المفهوم في تناول السلوكات االكتئابية من حيث العجز المكتسب 

 (.وينر)، كما أن المفهوم شكل أرضية لمفاهيم الدافعية في علم النفس المدرسي (سليجمان)
ات وفي المقاربة الحالية التي تهدف إلى وصف السلوكات الحالية والتنبوء بسلوك

، بمعنى الشعور  (من حيث غيابه)مستقبلية، سيتم االكتفاء بتناول المظهر الداخلي للضبط 
العام الذي يمكن أن يبديه الفرد تجاه إمكانية العمل الذي في مقدوره القيام به خالل أحداث 
حياته اليومية، وكذلك الجانب المعرفي المتصل باالعتقاد الشامل، والذي يمكن تحليله ضمن 

 ((Yann FORMER ,sans date, P 4-7. ية تطورية للضبط الداخليرؤ 
إن العالقة بين الدافع ومواقع الضبط جد وثيقة، فلقد وجد أن الضبط يأتي في الترتيب 
الثاني بعد القدرات العقلية، من حيث قدرته على التنبؤ كمؤشر للتحصيل الدراسي، ومن 

الدراسي يقوم على القدرات العقلية والجهد المبذول الممكن قلب الصيغة للقول بأن التحصيل 
وصعوبة المادة والسلوك التعليمي ( الصدفة)وهما مؤشرات على الضبط الداخلي، أما الحظ 
، كما ثبت أن ذوي الضبط (باجاروس وميللر)للمدرس، فهي مؤشرات على الضبط الخارجي 

نجاز أعلى من ذوي الضبط الداخلي أكثر كفاءة في الشؤون الدراسية وتحقيق مستوى إ
عصام نجيب محمود، ) .(شيل وآل)الخارجي شرط أن يكونوا في مستوى واحد من الذكاء 

 (210-241، ص 2001
 :المنظور الزمني-      
العنصر الثالث الذي يؤخذ في عين االعتبار هو أهمية الوقت بالنسبة للفرد لتنظيم       

ة بسيكولوجية األنا، حيث تحدث  األعمال المتصل سلوكاته، لقد بدأ ظهور هذا المفهوم في
عن األنا المتحرر من الصراع، وعن وظيفة تتضمن استشراف  1171سنة " هارتمان"

 المستقبل وتوجيه السلوك وفقا لذلك، والربط بشكل صحيح بين الغاية والوسيلة، كما قام
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ة العامة التي يحدث بتناول المنظور الزمني بوصفه أحد أبعاد الوضعي 1112سنة " لوين"
ن كان المصطلح في حد ذاته ينسب إلى   .1187سنة " فرانك" فيها السلوك، وا 

لقد تعددت الدراسات األولى التي تناولت مختلف األوجه التي أعتبر فيها الوقت منظما 
لألعمال، ومع ذلك يمكن التمييز بين أربع مجموعات بحث ركزت على مختلف مظاهر 

حيث اهتمت المجموعة األولى بخصائص مثل االمتداد وطول الجزئية  المنظورات الزمنية،
والكثافة من حيث عدد الموضوعات واألهداف المرتقبة في ( داالص)الزمنية بالنسبة للفرد 

واهتمت . ، واالنسجام الذي يعني تنظيم المحتويات في حدود الزمن(نوتان)وقت معين 
سلوك داخل الزمن، أي األهمية المعطاة للماضي المجموعة الثانية بالتوجيهات الزمنية وال

وركزت المجموعة الثالثة على قدرة (. غولدريش)والحاضر والمستقبل في التمثيالت الذهنية 
وتميزت المجموعة (. ميشيل)التمييز بين التعزيز وعامل التكيف المشترك بين عدة ثقافات 

وأظهر تنوع (. سسارون ستوبس)الرابعة بتسخير دراساتها لتقدير قيمة وأهمية الوقت 
 .الدراسات مفهوم المنظور الزمني في شكل متكامل ومنسجم

فه على ، حيث عر 1181سنة " نوتان"الحديثة للمنظور الزمني، دراسة ومن الدراسات 
أنه الفضاء الذي يمكن أن يتطور فيه الدافع في شكله المعرفي، أي في شكل بناء 

 .الموضوعات واألهداف والمشاريع
، باقتراح نموذج لدافع اإلنجاز بأبعاده الثالثة السابقة، حيث 1189سنة " فورنر"ام ق

 :يظهر الفرد حاجته لإلنجاز حينما
 .يضع لنفسه أهدافا صريحة على قدر من الصعوبة-
 .يقوم بنشاط يمكنه من بلوغ تلك األهداف-

 .يصر بقدر كافي حتى ال تعيقه المحاوالت الفاشلة-
 :الضبط الداخلي حينماويظهر الفرد 

 .يقدر أن باستطاعته بلوغ تلك األهداف باالعتماد على كفاءاته وقدراته-
 .يعتقد بأن حظوظ نجاحه متوقفة على قدر نشاطه-

 .يعتقد أن باستطاعته التأثير في أحداث حياته بالرغم من نسبية التوقع-
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 :ويضع الفرد أخيرا نشاطه ضمن منظور زمني، حينما
 .أكثر للممكن في المستقبل عن الحاصل في الحاضر يعطي أهمية-
 .يفكر على المدى البعيد، وله منظور زمني ممتد-

 .يأخذ باالعتبار وبشكل ذاتي انقضاء الوقت-
إضافة إلى هذا التنظيم األول يضاف تنظيم ثاني يتصل بالوضعيات وبميادين النشاط، 

وكات اإلنسانية، تم األخذ بعين ونظرا لالختالفات المتكررة والمستعملة في وصف السل
 :االعتبار خمسة ميادين هي

 .الحياة اليومية-

 .الوضعيات الدراسية-

 .الحياة المهنية-

 .لعالقات فيما بين األشخاصا-

 .االنتماء االجتماعي-
توجه هذه االستمارة للتطبيق على طالب التعليم الثانوي، ومن حيث مستوى التعليم، 

تويات األعلى فيمكن الذهاب من السنة الرابعة متوسط، وبالنسبة للمسيمكن استخدامها ابتداء 
 ".7+البكالوريا "حتى 

تهدف هذه االستمارة إلى أن يقيم الفرد نفسه من حيث بعض السلوكات المتصلة 
، لذلك وحتى تكون نتائج (نينالي)بالدافع، وتأخذ االستجابات شكل القبول االجتماعي 

جب أن يقبل المفحوصون وصف أنفسهم بموضوعية قدر اإلمكان االستمارة أكثر فعالية، ي
 .مع التوعية بضرورة عدم المبالغة في تقدير الذات

ن كان يستغرق  يمكن أن تطبق االستمارة فرديا أو جماعيا، ووقت إجرائها غير محدد وا 
 .في العادة عشرين دقيقة بما فيها قراءة التعليمة

بدرجة "، "إلى حد ما"، "ال مطلقا"أربعة بدائل  عبارة لالختبار من( 11)لالستمارة 
، 11إلى  01حيث يسبق كل عبارة أرقام وأحرف، فهي مرقمة من " كثيرا جدا"و" متوسطة
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والعبارات الثالث األولى عبارة عن أمثلة لتدريب المفحوص على كيفية اإلجابة، وال تحتسب 
باألبعاد الثالثة لالستمارة، فاأللف  عبارة المتبقية، كما تسبق العبارات أحرف تتصل( 48)إال 
بالمنظور الزمني، أما " م"بالضبط الداخلي، والميم " ض"بالحاجة لإلنجاز والضاد " أ"

، فبالعبارات الثالث األولى المتعلقة بالتدريب، ثم بعد األحرف توجد "ي"، "و"، "هـ"األحرف 
 .تستعمل لتنقيط األجوبة" 2"، أو "1"، "0"أرقام هي 

، والتي "0"ذ بعين االعتبار العبارات الثالث األولى، التي يوضع عليها الصفر ال تؤخ
 .تستعمل لتكييف المفحوصين مع طريقة اإلجابة

، حيث تكون إجابة "1"يتم وضع خط تحت رموز العبارات التي تنتهي بنقطة واحد 
ت التي ويتم وضع خط تحت رموز العبارا". بدرجة متوسطة"أو " كثيرا جدا"المفحوص بـ 

 ".مطلقاال "أو " إلى حد ما"، حيث تكون إجابة المفحوص بـ"2"تنتهي بنقطة اثنين 
، "أ"يتم حساب عدد العبارات التي وضع تحت رموزها خط، وحيث الرمز الحرفي هو 

فيكون الحاصل هو النقطة الخام لحاجة اإلنجاز، والكيفية نفسها مع البعدين المتبقيين، 
، وبجمع حاصل األبعاد الثالثة يتم الحصول "م"لمنظور الزمني ، وا"ض"الضبط الداخلي 

 ".48"إلى " 0"على الدرجة الخام لدافع اإلنجاز من صفر 
تستخدم استمارة الدافع لإلنجاز في المجال التربوي باألساس، كما تستخدم في مجاالت 

ب وعي أخرى مثل التشخيص أو التوجيه، تساعد هذه االستمارة بعض الشباب على اكتسا
أكثر بسلوكاتهم في الوضعيات الدراسية، وتقييمها بشيء من الدقة، وبالتالي االستبصار أكثر 

 .بالذات، كما تساعدهم على اكتساب أساليب إقامة عالقات أفضل داخل الوسط المدرسي
ويعتبر الدافع لإلنجاز مهما بالنسبة للتكيف المدرسي للطالب، وهو ما قد يجعل من 

لإلنجاز هدفا أساسيا للخدمات التي يقدمها المرشد المدرسي، وذلك بالرجوع إلى تنمية الدافع 
 .العديد من الدراسات بهذا الشأن

خالل الستينيات من القرن الماضي، تم بناء العديد من البرامج، التي كانت تهدف إلى 
، أو (ووينبرغبرنار )تنمية الدافع لدى الطالب الذين أظهروا مستويات منخفضة من اإلنجاز 

، أو إلى استدخال نوع (كولب وسميث وتروث)إلى تطوير دافعهم لإلنجاز بشكل خاص 
 (.دوشارمز، نوفيكي، بارلس)الضبط لديهم 
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دويك، شابن، )وفي الدراسات الحديثة ظهرت مقاربات مختلفة مثل العجز المكتسب 
وكذلك نظريات الفرد ، (شونك)، والفعالية الشخصية (دايك، فالور، بيترسون، فوسترلينج

 (.(Yann FORMER ,sans date , P 7-24(أندريوس، دبيوس، ويلسون، ولينفيل)
باستخدام التحليل العاملي بوصفه أحد الطرق التي تحدد صدق  الصدق  تم حساب

إناث، حيث تم استخراج أربعة  172ذكور و 187فرد،  711التكوين على عينة قوامها 
، وهي نسبة ضعيفة إلى حد ما، ومن الشائع %21عوامل ووصلت النسبة الكلية للتباين إلى 

 .يةوجودها في الدراسات المتعلقة بالشخصية أو الدافع
لعينة الذكور، وبين  0.40و 0.21كما تراوح االرتباط بين األبعاد الثالثة لالستمارة بين 

 .للعينة الكلية 0.79و 0.27لعينة اإلناث، وبين  0.71و 0.22
 .وبينت نتائج التحليل العاملي وجود اتساق بين األبعاد الثالثة والعوامل األربعة

بعد التطبيق " كرونباخ"ت ألفا من وضع رة بطريقة معامالتم حساب ثبات االستما
، وهي 0.78فردا، وكانت قيمة الثبات مساوية لـ  211ولصيغة واحدة، على عينة قوامها 

 .قيمة موجبة ومقبولة
، وحساب ثباتها وصدقها على "لفورمر"ث بترجمة استمارة دافع اإلنجاز ولقد قام الباح

 :النحو التالي
رة من الفرنسية إلى العربية، ثم عرض الترجمة قام الباحث بترجمة بنود االستما

واألصل الفرنسي على أربعة من أساتذة علم النفس الذين يتقنون اللغتين العربية والفرنسية 
 :لمراجعة تكافؤ المعنى بين اللغتين في كل بند من بنود االستمارة ومدى كفاءة الترجمة، وهم

 .علوم التربية، جامعة باتنة ، دكتوراه فيناألستاذة الدكتورة نادية بعيب- 

 .جامعة قسنطينة األستاذة الدكتورة موني جكريف، دكتوراه في علم النفس العيادي، -

 .األستاذ الدكتور محمد أوبلقاسم حسني، دكتوراه في علوم التربية، جامعة قسنطينة-

األستاذ الدكتور عبد الحميد كربوش، دكتوراه في علم النفس العيادي، جامعة -
 .طينةقسن
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 .األستاذ الدكتور محمد نجيب نيني، دكتوراه في علم النفس العيادي، جامعة قسنطينة-

حيث أدخلت تعديالت لغوية على التعليمة وعلى عدد من بنود الترجمة كما هو مبين 
 : في الجدول التالي

 .يبين عبارات وبنود ترجمة استمارة دافع اإلنجاز وتصويباتها اللغوية( 70) رقم جدول

 التصويب العبارة أو البند رقم البند

  التعليمة 

 .الذي تتبعه في دراستك - .الذي تتبع في دراستك - 

 .تعتبر جد ضرورية - .تعتبر جد مهمة - 

  البند 

 .اهتم كثيرا بالنشاطات البدنية والرياضية - .اهتم كثيرا بالنشاطات الرياضية والبدنية - 1

إذا وجب علّي التفكير في دراستي أجد صعوبة  - 2
 باألرقام

في دراستي أجد صعوبة كلما وجب علّي التفكير  -
 استخدام لغة األرقام

 .ال أترك في عملي شيئا للصدفة - .في عملي ال أترك أبدا شيئا للصدفة - 4

 أنظم دائما عملي الشخصي - دائما أنظم عملي الشخصي - 1

 .إني أبذل كل ما في وسعي للنجاح في دراستي - .دراستيإني أبذل كل ما أستطيع للنجاح في  - 17

 .أجد دائما صعوبة كبيرة في بدء القيام بالعمل - .دائما أجد صعوبة كبيرة في بدء القيام بالعمل - 18

 .أفكر عادة فيما سأفعله في الحياة - .عادة ما أفكر فيما سأفعله في الحياة - 21

القليل من بالنسبة لمستقبلي فإني أعمل - 29
 .المشروعات طويلة المدى

بالنسبة لمستقبلي فلدي القليل من المشروعات طويلة  -
 .المدى

 .أكترث قليال بعملي المستقبلي - .قليال ما أكترث لعملي المستقبلي - 27

 .أنجز أعمالي يوما بيوم - .أهتم بأعمال الحاضر ال بأعمال المستقبل - 70

 .أنا عادة متفرغ - .عادة ما أكون متفرغا - 71
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أعتقد أنني قادر على تغيير رأي األساتذة الذي كونوه  - .أعتقد أنني قادر على تغيير رأي األساتذة عني - 77
 .عني

 .يبدو لي أحيانا أن الدراسة ليست لها أي معنى - .أحيانا يبدو لي أن الدراسة ليست لها أي معنى - 74

 .الحظ يلعب دورا كبيرا في نجاحي في االمتحانات - .باالمتحانات الحظ يلعب دورا كبيرا في نجاحي - 71

 .لقد حددت لنفسي أهدافا وأريد بلوغها - .لقد حددت لنفسي أهدافا أريد بلوغها - 79

 .مستقبلي المهني يبقى غير واضح - .مستقبلي المهني يبقى غير متوقع - 78

 .عندي شعور أن لدي دائما عمل يجب القيام به - .عندي شعور دائما أن لدي عمل يجب القيام به - 41

هناك أيام استثنائية حيث الظروف تساعدني على  - 47
 .النجاح

 .هناك أيام استثنائية كل ما أنجزه فيها ينتهي بالنجاح -

 .أريد الوصول إلى وضعية مهنية مهمة - .بمقدوري الوصول إلى وضعية مهنية مهمة - 48

 
ثم تم كذلك بحث مدى كفاءة ترجمة استمارة دافع اإلنجاز من اللغة الفرنسية إلى اللغة 
العربية، من خالل تطبيق الصيغتين على التوالي، الفرنسية والعربية على مجموعة من 
طالب السنة الثالثة آداب، ممن يتقنون اللغتين، حيث اعتمدت الدرجات الخام على اختبارات 

النتقائهم، حيث بلغ ( 19/20بمعدل  17و 11تراوحت الدرجات بين )سية مادة اللغة الفرن
طالبا من الذكور، وذلك في جلسة قياس واحدة بترتيب تتابعي، الصيغة العربية  11عددهم 

 0.78وبفحص االرتباط تبين أن معامل االرتباط بين الصيغتين يساوي . ثم الصيغة الفرنسية
ولم يقم الباحث بأي تعديل حذفا أو ( لجدول في المالحقانظر ا). وهي قيمة موجبة ومرتفعة

 .إضافة بالنسبة لعدد البنود أو لمضمونها
 :وفيما يلي البيانات اإلحصائية وكيفية حساب االرتباط بين الصيغتين
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 :حساب االرتباط بطريقة االنحرافات-

 :االرتباط بطريقة االنحرافات فإن بالتعويض في معادلة حساب
 
 
 11.19= ر 

     79.19  
 .0.78= ر 
 

علي العينة نفسها ، استمارة الدافع لالنجازثبات صدق و قام الباحث بحساب  كما
 .السابقة

 :الصدق-3...2

 :الصدق الظاهري-1.1.1.0

ا تتميز به من وضوح من الصدق الظاهري، لم بدرجة مناسبة الستمارةتمتع ات
تمتعها بدرجة بنود وقصرها وكونها مباشرة و سهولة صياغة التعليماتها، وسهولة صياغتها و 

 .جيدة من الوضوح

 :الصدق الذاتي-0.1.1.0

 .يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار
  .0.84= معامل ثبات االختبار 

 0.82=  =الصدق الذاتي      

 

 

84.82  ×98.4 
 

  11.19=     ر
 

0823 
=  
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 :صدق المقارنة الطرفية-0.1.1.0

باستخدام ( الصيغة العربية)استمارة الدافع لالنجاز قام الباحث بحساب صدق  كما
لداللة الفروق بين " ت"ذلك بحساب قيمة و  عاملي بطرقة المقارنة الطرفية،الصدق ال
األدنى من الوسيط للدرجة الكلية الستمارة الدافع لالنجاز، من األعلى و  %82متوسطي 

 قوامهاعلى مجموعة ، (انظر الجدول في المالحق)الدرجات س المبينة في العمود األول 
أوضحت النتائج الجامعة، و  طالباتو  من طالب من اإلناث 80و من الذكور 22فرد  12

دالة  8ن=2لمتوسطين غير مرتبطين حيث ن "ت"لالستمارة، حيث كانت قيم  القدرة التمييزية 
 :الجدول اآلتيمثلما هو مبين في ، بالتعويض في المعادلةإحصائيا، و 

األعلى  %21لداللة الفروق بين متوسطي ال " ت"يبين قيم ( 8.)جدول رقم 
 .ستمارة الدافع لالنجازالاألدنى من الوسيط للدرجة الدرجة الكلية و 

 البيانات اإلحصائية         
 

 مجموعتا المقارنة

 
 العدد
 

 
 م
 

 
 ع
 

 

 "ف"قيمة 
 
 "ت"قيمة 

 
مستوي 
 الداللة

 
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

 
 األعلي من الوسيط

 
2. 

 
22.. 

 
..77 

  
 
 
2.27 

  
 
 
3.32 

  
 
 
7.22 

 
 
 
 

2.81  

 
 

غير دال 
عند مستوي 

...2 
 

 األدنى من الوسيط

 
2.  

21.2  
..22 

 

 %82بين  0802يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
هو ما يوضح ، و الستمارة الدافع لالنجازاألدنى من الوسيط علي الدرجة الكلية األعلى و 

 .الستمارةالقدرة التمييزية ل
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 :الثبات-0.1.0

عادة التطبيق،  استمارة الدافع لالنجازحساب ثبات و  انظر )من خالل التطبيق وا 
باستخدام معادلة بيرسون لحساب االرتباط بطريقة االنحرافات، وقد ( الجدول في المالحق

تراوحت الفترة الزمنية بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ثالثة أسابيع وكانت قيمة الثبات 
 .، وهي قيمة موجبة ومرتفعة0.23

 :بطريقة االنحرافاتحساب االرتباط -

 :فإن بالتعويض في معادلة حساب االرتباط بطريقة االنحرافات
 
 
 
  71.19= ر 

     77.88  
 0.84= ر 
 
 :المقابلة الجماعية-3.2

يدل مصطلح المقابلة ألول وهلة علي تقابل فردين أو أكثر وجها لوجه في مكان ما 
ولفترة زمنية معينة لسبب معروف مقدما لدى المتقابلين وبناء علي موعد سابق في أغلب 

 .األحيان
حيث تشتمل  قلب اإلرشاد النفسي)): المقابلة اإلرشادية بأنها (Strang)" سترونغ"عرفت 

علي عدد من الفنيات التي تسهم في نجاحه، وهي عالقة مواجهة دينامية وجها لوجه بين 
ستبصاراته التي تحقق ذاته، وبين المرشد الذي يسعي في طلب المساعدة لتنمية المسترشد ا

 . ((النفسي القادر علي تقديم هذه المساعدة خالل فترة زمنية معينة وفي مكان محدد

 (71.77 ×41.27) 
 

   71.19=     ر
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محادثة )): المقابلة علي أنها (Bengham & Moore)" مور"و" بينجام"كما عرف 
المقابلة بين أطرافها في صورة عملية تتميز بالتفاعل ، وتتم ...ومواجهة لتحقيق هدف محدد

بينهم، وقد تستخدم في الحصول علي معلومات أو في إعطاء معلومات أو في التأثير علي 
  .((، أو في تحقيق هذه األهداف مجتمعةسلوك األفراد بشكل معين

في مكان  فالمقابلة اإلرشادية إذن هي مواجهة إنسانية بين المرشد النفسي والمسترشد
ماهر . )محدد وبناء علي موعد سابق لفترة زمنية معينة من أجل تحقيق أهداف خاصة

 (14-17محمود عمر، دون تاريخ، ص 
أما المقابلة الجماعية فتتم بين المرشد ومجموعة من المسترشدين، وتجري عندما يكون 

دا إلي تشابه هناك تشابه في مشكلة المسترشدين، بحيث يمكن للمرشد أن يجمعهم استنا
وتهدف . في تحقيقها من خالل هذه المقابلةحاالتهم ويحدد أهدافهم ويعمل علي مساعدتهم 

 12-7المقابلة الجماعية إلي توفير الجهد والوقت وتقليل التكاليف، تتراوح أعداد أفرادها بين 
، وهذه وللمقابلة الجماعية مزايا وعيوب شخصا يتم إيجاد التناسق واالنسجام فيما بينهم،

 :بعض مزاياها
 .المشاركةالتشجيع علي التعبير و -
مكانية الحصول علي أكبر قدر ممكن من الفهم والتبصر في جو مليء بالخبرات إ-

 .المختلفة داخل الجماعة
 .تحقيق مهارات التواصل االجتماعي-

 :، فهذه بعضهاوعن عيوب المقابلة الجماعية
رة والمعرفة بديناميات الجماعة ومهارات تتطلب أن يكون المرشد علي قدر من الخب-

  .التواصل، والتحكم في فنيات التدريب
ال تنجح المقابلة الجماعية ما لم يكن أفراد المجموعة في حالة إعداد وانسجام مسبق، -

 .وتقارب في السن والثقافة والمستوي االجتماعي االقتصادي، ونوعية وحدة المشكالت
األفراد علي المناقشة بحيث ال يتاح كشف وجهات نظر قد يسيطر فرد أو بعض -

 .المشتركين اآلخرين
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إال أن الخبرات العملية بينت أن المقابلة الجماعية علي قدر معتبر من الفاعلية في 
 (14-17، ص 2001زة، سعيد حسني الع  . )عمليات اإلرشاد النفسي
عام بوضع دليل المصغر،  بناء علي ما جاء في تحكيم برنامج اإلرشادوقد قام الباحث 

 :في هذا البحث، هذه أهم محاورهاإلرشادية جلسات الللمقابلة الجماعية ضمن 
واالتفاق معهم علي خطة ومحاولة خلق جو من الثقة المتبادلة الترحيب بالمسترشدين -

 (.في الجلسة األولي)برنامج اإلرشاد المصغر 
خطة برنامج اإلرشاد رتيبها في تاستخدام فنيات اإلرشاد المعرفي السلوكي حسب -
 .المصغر
علي المعرفية واالنفعالية والسلوكية مراجعة الواجب المنزلي وردود فعل المسترشدين -

 .ما جاء في الجلسات السابقة
االهتمام بمنع االنتكاس ابتداء من منتصف برنامج اإلرشاد المصغر، من خالل -

 .التقليل من االعتمادية علي المرشد
نهائه بمرونة تقييم  -  (.في الجلسة األخيرة)برنامج اإلرشاد المصغر مع المسترشدين وا 
 

 :برنامج اإلرشاد المصغر-3.2

 التي والخبرات واألنشطة واإلجراءات المواقف يف المتضمنة المثيرات من مجموعة هو
 تستخدم معين، سيكولوجى مغزي ذات متكاملة، منظمة، متنوعة، مخططة، : بأنها توصف
وتجري في جلسات  والتقويم، التنفيذالبناء و  يف بدقة  مختارة معينةوفنيات  وأساليب أدوات

محددة ومنتظمة تحكمها شروط علمية وعملية، تتراوح بين ست واثنتين وعشرين جلسة،         
 كان سواء انتهائه وبعد البرنامج في المشاركين سلوك فى مقصود تغيير إحداث إلى وتهدف

 بصورة النفسى العالج أو اإلرشاد أو التنمية أو التدريب أو التعلم إلى اعراج التغيير هذا
 (3، ص 9990 ، كامل ومحمد الدرينى حسين. ) عامة
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 تعديل يحاول إرشادي أسلوب ةالسلوكي ةالمعرفي إن اإلرشاد النفسي القائم علي الفنيات
 دراكاتها  و  سترشدالم تفكير أسلوب تعديل خالل من النفسية االضطرابات في والتحكم السلوك
  .وبيئته لنفسه

وتدني   ،العام القلقاالكتئاب، و  اإلرشاد المصغر للتعامل مع برنامج بإعداد الباحث قام
 اهذ في كأداة الستخدامه وذلك طالبات الجامعة،طالب و  من عينة لدى الدافع لالنجاز

 :بحثال

 (Beck, A) "بيك رونا" قدمه الذي اإلكلينيكي النظري اإلطار على الباحث اعتمد فقد
 لبناء السلوكي، المعرفي رشاداإل مجال في جريتأ التي يةرشاداإل البرامج بعض و هؤ وزمال
النفسي القائم علي  رشاداإل بأن القول يمكن ولهذا الباحث، يقدمه سوف الذي البرنامج هذا

 النفسية العالجات من الحالي بحثه في الباحث يتبناه والذي ،ةالسلوكي ةالمعرفيالفنيات 
عطاء لها، وتفسيراته المختلفة للمثيرات الفرد إدراك كيفية على يركز والذي ا،نسبي الحديثة  وا 
 للمعلومات المعرفي التشغيل على يرشاداإل النمط هذا ويستند.  المتعددة لخبراته المعاني
 ا،تشويه وأكثر اجمود أكثر الفرد تفكير يصبح النفسي التوتر فترات خالل أنه يرى الذي

 يتسم برنامج اإلرشاديال هذا أن كما. الزائد التعميم عليها ويسيطر مطلقة، أحكامه وتصبح
  .معين بوقت والتحديد والتنظيم ليةفعابال

 عالج في وسيلة ةالسلوكي ةالمعرفي فنياتال أن إلى والعربية األجنبية الدراسات وتشير
  .السلوكية أو النفسية االضطرابات من كثير

برنامج  أن الحالي الباحث يفترض السابقة للدراسات اإليجابية النتائج إلى وبالنظر
 عالج في فعاال يكون أن يمكن ة،السلوكي ةالمعرفي اإلرشاد المصغر القائم علي الفنيات

 .وتدني الدافع لالنجاز القلقاالكتئاب و  اضطراب

 :تحكيم برنامج اإلرشاد المصغر-3.3.2

دكاترة العلي مجموعة من األساتذة و  برنامج اإلرشاد المصغرقام الباحث بعرض 
 هم؛المتخصصين في علم النفس وعلوم التربية، و 
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 .، دكتوراه في علوم التربية، جامعة باتنةناألستاذة الدكتورة نادية بعيب-

 .األستاذة الدكتورة موني جكريف، دكتوراه في علم النفس العيادي،  جامعة قسنطينة-

 .دكتور محمد أوبلقاسم حسني، دكتوراه في علوم التربية، جامعة قسنطينةاألستاذ ال-

 .األستاذ الدكتور عبد الحميد كربوش، دكتوراه في علم النفس العيادي، جامعة قسنطينة-

 .األستاذ الدكتور محمد نجيب نيني، دكتوراه في علم النفس العيادي، جامعة قسنطينة-

األهداف واألهمية، وخطوات إعداد الجلسات، : حيثمن  جتحكيم البرنامذلك من أجل و 
المحتوى والزمن، والفنيات المستخدمة، : وكذلك مدى مالءمة الجلسات للعينة من حيث

أخذها ت، قام الباحث بمالحظاواإلجراءات التنفيذية، وقد أسفر التحكيم عن التنويه ببعض ال
 :، من قبيلبعين االعتبار

، التقبل غير المشروط؛ عدم إصدار أحكام؛ يات المهنةضرورة التزام المرشد بأخالق-
 .غيرههتمام؛ السر المهني و عدم التورط العاطفي؛ اال

، اإلنصات المقابلة النفسية الجماعية إدارةضرورة التزام المرشد بالمهارات المهنية في -
المالحظة غير اللغوي مثل االبتسام؛ ة؛ تشجيع عملية التفاعل اللغوي و الجيد؛ إعادة الصياغ

ترشدون فحسب بل لما يفعلونه أيضا، تشجيع المسترشدين علي الدقيقة ليس لما يقوله المس
  .غيرهو أن يصبحوا مرشدين تجاه بعضهم البعض 

تشمل  لكل مشكلة نفسية،ووضوح رنامج اإلرشاد المصغر بدقة ب خطة تحديد-
ماذا؟ لماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ )كل ما يحيط بالعملية اإلرشادية و الشروط األهداف واألدوات و 

 .حتى العوائق المحتملةو ( متى؟ إلخ

، بهدف إعطاء كل فرد ونصفين دقيقة إلي ساعة ستتمديد مدة الجلسة الواحدة من -
 .التعبير عن نفسه بشكل أفضلجتماعي مع غيره من المسترشدين، و فرصة كافية للتفاعل اال
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إلي إضعاف أثر  ال متقاربة جدا، فالتقارب يؤديجلسات متباعدة جدا و لأال تكون ا-
تفكيك البرنامج اإلرشادي ككل ، والتباعد يؤدي ألي النسيان و ربما إلغائهالجلسة السابقة و 

 .متكامل

الجمع فيما بينها بطريقة علمية تقوم علي ات المعرفية السلوكية وترتيبها و توظيف الفني-
عملية إجرائية تعتمد علي أهداف برنامج اإلرشاد المصغر لكل مشكلة رية، و المبادئ النظ

 .نفسية

يب المسترشدين علي االستقاللية االهتمام بالتقليل من حاالت االنتكاس من خالل تدر -
كسابهم القدرة علي المواجهةوتحمل مسؤولية التغيير وتعزيز الثقة بالنفس و   .ا 

 .برنامج اإلرشاد المصغر تطبيق على تهمفقموا نو المحكم والدكاترة األساتذة أبدي-

 : اإلرشاد المصغر برنـامج أهداف-0.6.0

 ةالسلوكي ةالمعرفي برنامج اإلرشاد المصغر القائم علي الفنيات فعالية بيان- :يلي ما وتشمل
طالب  من عينة لدى وتدني الدافع لالنجاز ،العام القلقاالكتئاب، و  المصغر للتعامل مع

 .ياإلرشاد البرنامج في المشاركين الجامعةوطالبات 

 .والمشاعر األفكار بين العالقة رؤية على تدريبال-

خراجها السلبية والتخيالت لألفكار الذاتية المراقبة تدريبال-  .التفكير حيز إلى وا 

  .إيجابية بمعتقدات السلبية والتصورات الخاطئة المعتقدات استبدال يةكيفعلي  تدريبال- 

 .المعرفي البناء إعادة باستخدام( األفكار االيجابية محل السلبية) السلبية االتجاهات تعديل-

 .تدريب علي الحوار الذاتي وصرف االنتباه وحل المشكالتال-

 .االسترخاء فنية على تدريبال-

 .منزلية كواجبات سبق ما بكل القيام على تدريبال-

 .تحقيق إستراتيجية اإلنماء والوقاية والعالج-
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تحقيق أفضل مستوي من النمو النفسي مع االهتمام الخاص بالنمو السوي لمفهوم الذات -
 .لدى الفرد

 . والهدف األكبر يتمثل في تحقيق الذات والتوافق والصحة النفسية

  :برنامج اإلرشاد المصغر عليها يقوم التي األسس-0.6.0

  :وهي الهامة األسس من مجموعة على برنامج اإلرشاد المصغر هذا يقوم

 في سترشدالم وحق اإلنساني، السلوك مرونة مراعاة األسس هذه وتشمل: العامة األسس-
 الهامة األسس الباحث راعى كما النفسي، رشاداإل في حقه وكذلك شرط، أو قيد دون التقبل
 وضرورة والتدريب والتغيير للتعديل السلوك قابلية وهي اإلرشاد النفسي عليها قومت التي

  .رشاديةاإل جلساتال في االستمرار

 بشكل السلوكية المعرفية النظرية من الفلسفية أصوله البرنامج هذا استمد: الفلسفية األسس-
  .المعلومات سرية ومن النفسي، العالج وأخالقيات اإلنسان، طبيعة مراعاة وكذلك عام،

 في ويؤثر يتأثر اجتماعي ككائن بالفرد االهتمام تشمل األسس وهذه: االجتماعية األسس-
 استخدم فالباحث ،الفرد شخصية على تؤثر االجتماعية الضغوط وأن فيها، يعيش التي البيئة

 عالج في ليةعاف ذو األسلوب هذا أن الدراسات أظهرت حيث ،ةالسلوكي ةالمعرفي الفنيات
  .النفسية االضطرابات

 وظائفه بجميع الجسم قيام من الباحث يتأكد أن يجب: والعصبية الفسيولوجية األسس-
ثم يستخدم تأثير  النفسية، الناحية على تؤثر التي والعضوية الجسمية األمراض من والخلو

 الجسم تساعد الفنية هذه أن حيث االسترخاء، فنية استخدم فالباحثالجسم علي النفس، 
  .التام االسترخاء حالة إلى الوصول إلىالنفس معا و 

د المصغر مع األهداف التعليمية أن تتفق أهداف برامج اإلرشا إضافة إلي مراعاة أهمية
هو ما ة، و التربوية داخل المؤسسة التعليميوالتربوية العامة، وتكاملها مع العملية التعليمية و 

اد ، بهدف حل المشكالت النفسية اإلرشوثق العالقة بين عملتي التعليم و من شأنه أن ي
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، ص 8919حامد عبد السالم زهران أ، ) .التوافق النفسيو والدراسية، وتحقيق التعلم والنمو 
33-08) 

  :اإلرشاد المصغر بـرنـامج أهمية-1.6.0

 باعتبارها وذلك ، عليها يقوم التي والفنيات األساليب من الحالي البرنامج أهمية تتضح
 المعرفية النظرية وضوح في البرنامج أهمية وتكمن النفسية، االضطرابات عالج في فعالة
 واحد، جانب علىالباحث  قتصري ولم السلوكي والجانب المعرفي الجانب على تشمل حيث
  .األخرى يةرشاداإل باألساليب مقارنة الزمنية الفترة قصر في البرنامج أهمية تتضح كما

  :اإلرشاد المصغر لبرنامج األساسية المكونات-3.6.0

  :وهي أساسية مكونات أربع من يةإرشاد جلسة كل تتكون

 سترشدينالم يساعد مما تدني الدافع لالنجاز،و العام  القلقو االكتئاب  حول معلومات تقديم-
 يدرك ال فغالبا والتوتر، القلق أو النفسي بالضغط الشعور في تتم التي العمليات فهم على
 التغيير في ونيبدأ الدور هذا إدراك وبمجرد مشكالتهم، تعقيد في دورا لهم أن سترشدونالم
 .والتوتر بالقلق إحساسهم من يخفف لهؤالء يحدث ما معرفة فإن اإليجابية، نحو

 بعض على همتدريب يتم بحيث ،مشكالت النفسيةال مواجهة مهارات سترشدينالم تعليم-
 .وتدني الدافع لالنجاز القلقو  االكتئاب اضطراب في للتحكم الالزمة المهارات

 أن وهي مبكرة، مرحلة في التوقعات تحديد يتم حيث المنزلية، السلوكية المهام بعض وضع-
 المعلومات، تلك تطبيق عن مسئول هو سترشدالم وأن والتوجيه، التدريب بتقديم يقوم الباحث

 .الذاتية المساعدة مهارات ممارسة إلى باإلضافة

 نيالمستفيد سترشدينلمل البعيد التاريخ على الزائد االعتماد دون( واآلن الهنا) على التركيز-
  .البرنامـج من
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الذين يعانون من  طالبات الجامعةسترشدين من طالب و لمل البرنامج هذا الباحث أعد
حامد عبد السالم ) .لنتائج المقاييس النفسية المستخدمة في البحث اوفق مشكالت نفسية

 (448-439ص ، 8919زهران أ، 

  :اإلرشاد المصغر برنامج يقدمها التي الخدمات-6.6.0

  :وقائية وخدمات يةإرشاد خدمات تطبيقه وبعد تطبيقه عند البرنامج هذا يقدم

 يعانون من  نمم بحثال عينة أفراد مساعدة في الخدمات هذه وتتمثل: يةرشاداإل الخدمات-
اكتساب مهارات لمواجهة مظاهر وأعراض االضطراب و مشكالت نفسية علي التخفيف من 

بدالها الخاطئة األفكار تعديل خالل من وذلك ،الحياة ة واقعي وأكثر صحيحة بأفكار وا 
يجابيةو    .ا 

 ،بحثال عينة ألفراد هامة وقائية خدمات يرشاداإل البرنامج هذا يقدم: الوقائية الخدمات-
 التي والسلوكية واالنفعالية المعرفية األساليب بعض المريض يكتسب أن على العمل وهو
 ،و تجاوزها المستقبل فيالتي تسبب فيها المشكالت النفسية  الصعوبات  مواجهة من تمكنه
 نتباه،الا وصرف الذاتي والحوار والتعريض، التخيل على والتدريب االسترخاء ممارسة مثل

  .األخرى الفنيات من وغيرها

 بدراسة رشاد المصغراإل برنامج من االنتهاء بعد الباحث يقوم: المتابعة خدمات-
 برنامجال من االستفادةاالستمرار من  مدى على التعرف يمكن حتى العينة،ألفراد  تتبعية
 (39-31، ص 8919حامد عبد السالم زهران أ، ) .انتكاسة حدوث وعدم

 :المعرفية السلوكية الفنيات-3.6.0

ي على فنيات متعددة ومن أهم الفنيات التي استخدمها الباحث رشاديعتمد البرنامج اإل
  :في هذه الدراسة هي
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  :المحاضرةفنية -

المباشر والتربية، فالفرد قد يفكر بطريقة انهزامية  هتمثل المحاضرة ما يطلق عليه التوجي
تدعو لليأس أو االكتئاب ألنة ال يعرف البدائل الصحيحة من التفكير البناء، ولهذا أكد 

على أن اإلرشاد يجب أن يتضمن عملية إعادة تربية، وضرورة التحاور مع الفرد بكل  "ليسا"
  الخاطئبفكرة، وحتى يتبين له الجانب   استبدال فكرة  يمكنه  الطرق المنطقية الممكنة، حتى

 .من معتقداته

يعتمد أسلوب المحاضرة في جوهره علي تقديم معلومات سيكولوجية بطريقة منظمة 
المجموعة اإلرشادية لزيادة استبصارهم بأنفسهم بطريقة موضوعية، مما ينمي لديهم ألفراد 

اهتمامات بمدي حاجتهم ورغبتهم في تلقي المعلومة المتضمنة في المحاضرات، والتي يراعي 
فيها أن تكون ذات صلة وثيقة بمشكالتهم الخاصة، ويهيئ لديهم موقف تعليمي يبدأ من 

اصة هي نقص معلومات عن أنفسهم، فيدفعهم ذلك إلي متابعة شعورهم بأن مشكالتهم الخ
المحاضرات واستثارة نشاطهم العقلي واالنفعالي، مما يساعد في خلق أهداف جديدة تتمثل 

 .في الرغبة في حل المشكالت التي يعانون منها

  :المناقشة الجماعيةفنية -

تهدف إلي تحقيق التفاعل الذي تثيره المادة العلمية المقدمة في المحاضرة مع تفكير 
الفرد الداخلي الخاص به بما في ذلك أفكاره واتجاهاته ومشكالته، التي ينتج من خاللها 
تصور أو مفهوم جديد لدى الفرد، ويدخل من خالله في المناقشة الجماعية، بمعني أن مادة 

ناجية أمين علي . )لدافع والمثير لموضوعات المناقشة الجماعيةالمحاضرات تصبح ا
 ( 94-93، ص 9998مصطفي، 

هي عبارة عن مجموعة من المجادالت الجماعية تعمل علي مساعدة الفرد كي يواجه 
أفكاره ومعتقداته الالعقالنية بأسلوب منطقي يقوم بتفنيدها متبعا طرقا جدلية وتعليمية يتعامل 

ألفكار واالعتقادات الالعقالنية في مختلف السياقات، كما يتعلم من خاللها من خاللها مع ا
تعزيز األفكار العقالنية التي تحل محل األفكار الالعقالنية السابقة، أي أنه يتم من خالل 
هذه الفنية مواجهة حقيقة أفكار ومعتقدات الفرد التي تتسم بالالعقالنية والالمنطقية والعمل 
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عادل عبد اهلل . )معتقدات جديدة تتسم بالعقالنية والمنطقية تحل محلها علي إعادة بناء
 (93، ص 9999محمد، 

 :فنية إعادة البناء المعرفي-

تتمثل في تحديد األفكار والمعتقدات الخاطئة وآثارها السلبية علي السلوك واألفعال، 
التفسيرات غير وبذلك يصبح الطريق ممهدا للقيام بعملية دحض وتفنيد لآلراء الخاطئة 

العقالنية، ويهدف الدحض إلي اإلطالع علي الجوانب السلبية أو المبالغ فيها في التفكير، 
واقعية ومعقولة تالئم الموقف، إن فحص األفكار وبالتالي يصبح من الممكن استبداله 

الخاطئة يمكن أن ينتهي إلي اعتقادات واقعية عاقلة، فضال عن نتائج انفعالية وسلوكية 
ن كان المرشد هو الذي يتولي كيفية التغيير والتعديل، فإنه من المهم مع دلة ومعقولة، وا 

اإلشارة إلي أن المسترشد هو الذي يختار بنفسه قيمه الخاصة وينمي طرقه الفكرية المالئمة 
، 8994عبد الستار ابراهيم ج، . )بمجهوداته الذاتية ويختار الجوانب التي تحتاج إلي التغيير

  (339-393ص 

 :فنية المراقبة الذاتية-

يقصد بالمراقبة الذاتية في العالج المعرفي السلوكي قيام المريض بمالحظة وتسجيل ما 
ويحرص . يقوم به في مفكرة أو نماذج معدة مسبقًا من المعالج وفًقا لطبيعة مشكلة المريض

عملية التقويم لكي  المعالج على البدء في استخدام المراقبة الذاتية بأسرع وقت ممكن خالل
يتمكن من التعرف على مشكلة المريض بشكل يسمح له بإعداد صياغة لمشكلة المريض 
واالستمرار في استخدامها لمتابعة العملية العالجية، وباإلضافة إلى ذلك فالمراقبة الذاتية 
تؤدي في الغالب إلى انخفاض معدل تكرار السلوكيات غير المرغوب فيها لدى المريض 

ناصر المحارب، ) .دم أدلة تحد من ميل المريض إلى تذكر فشله بداًل من تذكر نجاحاتهوتق
  (881 ص ،9999

ويطلب المعالج من المريض تعبئة هذه االستمارة بتسجيل وقت ومصدر المواقف التي 
ومن الممكن أيًضا أن . تسبب القلق والخوف، واألعراض الجسدية واألفكار التي صاحبته

ليصف كيف يواجه الموقف، ونضع هذه ( 899-صفر)قلقه بمقياس من يقوم بتقييم 
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ا لتسجيل مدى تكرار نوبات التوتر أو أي أعراض جسدية أخرى، ويساعد أساسالمعلومات 
المعالج على معرفة مصادر ومظاهر القلق لدى المريض كما تساعد مراقبة الذات المريض 

وأن يكون موضوعًيا مع نفسه مما , لةعلى رؤية متاعبه بشكل مختلف فتشجعه على المحاو 
يساعده على تحديد مشكلته بأسلوب سلوكي معرفي متعلم، ومن ثم تستخدم المعلومات من 

ا، تماموتعد هذه الوسيلة وسيلة مقبولة . قوائم مراقبة الذات في الجلسة التالية كأساس للنقاش
  .بولة عندما يتم مراقبتهافتتزايد السلوكيات المرغوب فيها وتتناقص السلوكيات غير المق

 (884 ص ،9998رئيفة عوض، )

 :فنية التعريض-

للقلق بإطفائها وذلك بمواجهة  السلبيةالتأثير على األعراض  الفنيةالهدف من هذه 
المثيرات من ناحية ومواجهة سلوك التجنب الذي هو معزز للقلق من ناحية أخرى وتختلف 

  :التعرض باختالف مكان المواجهة وأسلوب المواجهة كاآلتي ةطريق

 :ويوجد نوعان من المواجهةالمواجهة، التعرض من حيث مكان 

  :التعريض الميداني-

وفي هذا النوع من التخيل يتم تصور الموقف التخيلي بداًل من مواجهته واقعيًا واإلبقاء 
ضعاف القلق استخدام التعرض الميداني والتعرض وفي حالة . عليه حتى التعود عليه وا 

التخيلي مًعا في الجلسات العالجية يفضل البدء بالتعرض التخيلي ثم التعرض الميداني ومن 
عندما يعجز :ناحية أخرى ال يفضل استخدام التعرض التخيلي في حاالت خاصة منها 
اضطرابات في المريض على تحديد األفكار المثيرة للقلق وأيًضا عندما يعاني المريض من 

القدرة علي التخيل أو التذكر ويالحظ أنه عند تعرض المريض إلى المثيرات الواقعية في 
التعرض الميداني يكون من الطبيعي ظهور أعراض فسيولوجية تدل على القلق والخوف في 
ذا ظهرت تكون بدرجة أقل  حين أنه في حالة التعرض التخيلي قد ال تظهر هذه األعراض وا 

 . كون أهمية البدء بالتعرض التخيلي قبل التعرض الواقعيمن هنا ت

 ،التعريض من حيث أسلوب المواجهة-



 اإلجراءات المنهجية للبحث          الفصل الرابع
 

228 
 

 :للتعرض سواء كان التعرض الميداني أو تخيلهما انيوجد أسلوب

حيث يتم مواجهة المثيرات دفعه واحدة بدون تدرج وتوجد شروط قبل : التعريض دفعة واحدة-
المريض به ،وطبيعة المثير، كما أن هذا األسلوب ال أهمها اقتناع :تطبيق هذا األسلوب 

يفضل استخدام مع المريض الذين لديهم استثارة عصبية شديدة، ألن هذا األسلوب يعرض 
  .مثل هؤالء إلى أزمات شديدة أقوى من اإلثارة السلبية للمرض نفسه

الذي يتكون و  حيث يتم تعريض المريض للمثيرات على مراحل متدرجة ،: التعريض المتدرج-
ويمكن  ،من خطوات تبدأ من مواجهة المثير األقل شدة إلى أن نصل إلى المثير أكثر شدة

استخدام االسترخاء مع هذا النوع، كما يمكن تقديم المثير الواحد أكثر من مرة، ويفضل عدم 
 محمد. )االنتقال إلى مواجهة مثير أخر إال بعد التأكد من معايشه المريض للمثير المواجه

   (849 -848 ، ص9993 سعفان،

 :التخيلفنية -

لقد بدأت تظهر هذه الطريقة في المجال العيادي في بداية الستينيات من هذا القرن 
 "ستامفل"واعتمد   (Thomas Stampfl) (1961)"توماس ستامفل"وكان أول من وصفها 

والتي تقوم هذه   (Mowrer) (1939)" رمور "في تطويره لهذا اإلجراء نظرية العاملين ل
 :الفنية على افتراضين أساسين هما

 .كتسب القلق وفق قوانين االشتراط الكالسيكيي-

 "رمور "يولد القلق السلوك التجنبي والذي يتعزز بدوره عن طريق تقليل مستوى القلق، ويرى -
االت أن المثيرات التي تقترن باأللم أو الحرمان تحدث ردود فعل انفعالية سلبية وهذه االنفع

بدورها تؤدي إلى استجابات تجنبية دفاعية وتعزز االستجابات الدفاعية التي تؤدي إلي إزالة 
 ،ا على ذلكواعتماد. أو إيقاف المثير الشرطي الذي يبعث على الخوف أو القلق بنجاح

يطلب في هذا اإلجراء من المريض تخيل المواقف التي تبعث على الخوف لديه وذلك خالفا 
والذي يشتمل على االنتقال بالمريض تدرجيًا من الموقف األقل  لتقليل الحساسية التدريجي،

هذا اإلجراء بالموقف الذي يبعث على الحد األقصى  ئيبتد، إثارة إلى الموقف األكثر إثارة
بل إن المعالج يهول األمر وذلك بهدف ابقاء المريض في حالة من القلق الشديد من القلق، 
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وهذا  معالج يطلب من المريض تخيل موقف يخاف منه،: ومثال على ذلك .مدة طويلة
الموقف هو خوفه من األماكن المرتفعة، بحيث يقول المعالج للمريض تخيل إنك تقف على 

رع وقدماك على ممر ضيق ويداك تمسكان بسور ا وتنظر إلى الشاجدسطح بناية عالية 
حديدي وتنظر إلى األسفل فتالحظ كم تبدو األشياء صغيرة فتشعر بالرعب وتشعر بنبضات 

وكيف أنك لم تعد باستطاعتك التقاط أنفاسك، كما تشعر أن يداك قد تجمدتا  ،قلبك تتسارع
 .لخإ مساك بالسورمن الخوف ويتصبب العرق من جسمك وتحس أنه لم يعد بمقدورك اإل

 (309 ، ص8999 جمال الخطيب ،)

  :فنية الحوار الذاتي-

ويكون الحوار الذاتي عن األفكار األساسية في النظرية المعرفية أن اإلنسان يسلك 
بحسب ما يفكر، وفي ميدان ممارسة العالج الذاتي ينصب جزء من دور المعالج على 

الحوار  إن. عدم الثقةو القلق االكتئاب و تدريب األشخاص لتعديل مستوى أفكارهم التي تثير 
ن من شأنه أن ينبه الفرد إلى تأثير أفكاره السلبية على سلوكه، مع النفس عند أي نشاط معي

وحديث المرء مع نفسه وما يحويه من انطباعات وتوقعات عن المواقف التي تواجهه هو 
السبب في تفاعله المضطرب، ولهذا يعتمد المعالج المعرفي السلوكي على محاولة تحديد 

وة أساسية في مساعدة الفرد على التغلب مضمون مثل هذا الحديث والعمل على تعديله كخط
 ص ،9998رئيفة عوض، . )على اضطرابه، خاصة المواقف التي تستثير القلق واالكتئاب

889) 

 :فنية صرف االنتباه- 

ألهداف محددة وقصيرة  السلوكي المعرفي  في العالج   صرف االنتباه  فنية  ُتستخدم
القيام بسلوك يصرف انتباهه  يعاني من القلق، مثالً المدى، وذلك بأن ُيطلب من العميل الذي 

ولكن . تزداد سوءا  يجعلها  يشعر بها، ألن التركيز على هذه األعراض  عن األعراض التي
ًا على سير العملية العالجية سلب السلبية التي قد تؤثر  الجوانب  االنتباه بعض لفنية صرف 

  .لتجنب األعراض سلوبالمدى البعيد، عندما يستخدمه العميل كأ على
بداية العالج؛ لكي  ويستطيع المعالج المعرفي السلوكي استخدام فنية صرف االنتباه في      



 اإلجراءات المنهجية للبحث          الفصل الرابع
 

230 
 

منها، وهذه خطوة مهمة  يجعل العميل ُيدرك أن باستطاعته التحكم في األعراض التي يشكو
مع األعراض،  العالج للتعامل في العالج، وقد تستخدم هذه الفنية في مراحل متأخرة من جدا

عندما : السلبية التلقائية، مثال ذلك عندما يكون العميل في وضع ال يسمح له بتحدي األفكار
هذه الحالة بإمكان العميل طرد  تأتي العميل األعراض وهو يتحدث مع شخص ما؛ ففي
ما ُيغطَّي المجال يتحدث معه م األفكار السلبية من خالل االقتراب أكثر من الشخص الذي

. من األفكار المتعلقة بتقويمه لنفسه أو التركيز على المحادثة نفسها بدالً  ،صري للعميلالب
النموذج المعرفي السلوكي  ومن الممكن استخدام أساليب صرف االنتباه لتوضيح

خالل الجلسة  قلقاعندما يكون  فقد يطلب المعالج من العميل. لالضطرابات النفسية للعميل
األسئلة ليوضح للعميل كيف أن  ويات الغرفة، ومن ثم يستخدمأن يصف بصوت مسموع محت

 في  األفكار تلعب دورا كبيرا أن  على  تخفف من القلق، مما يدلل  النظر  صرف  تمرينات

  .ظهور األعراض لديه
 

  :المستخدمة في صرف االنتباه وفيما يلي بعض األساليب
 :التركيز على شيء معين-
 األسئلة التالية التركيز على شيء ما ويصفه بالتفصيل لنفسه باستخدام على   العميل ب ُيدر 

 .(لخإ؟ كم يوجد منه؟ ما الفائدة منه أين هو بالضبط؟ ما حجمه؟ ما لونه: )واإلجابة عليها
  :الوعي الحسي-
 ، اللمس،خدام النظر، السمع، الذوقالعميل على مالحظة البيئة المحيطة به ككل باست بيدر 

تستطيع  ؟ ما الذيتراه بالضبط إذا نظرت حولك  الذي ما: )التالية  باألسئلة  مستعينا والشم 
  .(؟سماعه داخل جسمك؟ في الغرفة؟ خارج الغرفة؟ خارج المبنى

 :التمرينات العقلية- 
اء كل مرة ، التفكير في أسم 1بطرح  100 من الخلف   إلى  العد  على مثال  ذلك  يشتمل

  .تذكر حادثة معينة بالتفصيل. وهكذا( ب) ثم بالحرف( أ)أ بالحرف الحيوانات التي تبد
 :الذكريات والخياالت السارة-

ما الذي )أو التخيل ( رحلة سعيدة)مثاًل  السارة بأكبر قدر ممكن من الوضوح  تذكر الحوادث
  (988-991 ، ص9999المحارب،  ناصر) (.؟متوقع غير ئاسيفعله العميل لو كسب شي
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 :المشكالتفنية حل -
 :هناك عدة مراحل يجب اتباعها في أثناء حل المشكلة المطروحة وهي      

إلى  لديه مشكلة فمن المهم أن ينتبه  بأن  الفرد  يدرك  وفيها: مرحلة إدراك وجود المشكلة- 
شئ ما  فالمثير يذكرك بأنك قلق فهناك .لخإ  مثارا -مضطربا-متوترا  يكون  عندما اعره مش

 .غير سليم
، (قبل أن تتصرف قف وفكر)التلقائي   التفكير  عن  التوقف طريق   عن :خفض اإلثارة- 

يستثير سلوكيات غير  اإلثارة يمكن أن المفرطة، وفرط   اإلثارة  دائرة  يكسر  النفس  فضبط
 .مرغوبة؛ ألنها تستطيع أن تقطع تسلسل حل المشكلة

على المطلوب عمله، وليس من خالل مسبب   التركيز  من خالل :صياغة للمشكلة وضع- 
عرض المشكلة في شكل يمكن حله بشكل   المتاحة، ثم  المعلومات  حجم وتقدير  اإلحباط،

 .نحدد الهدف إيجابي وبهذا
بديلة عديدة لمشكلة  العقلي المنتج لحلول  السلوك يشير إلى  :التفكير بطريقة الحل البديل- 

 .واحدة لالختيار من بينها
الفرد في عواقب الفعل الذي سيقوم به، سواٌء أكان على نفسه  فكر  فإذا :لتفكير بالعواقبا- 

 .األشياء المحيطة به سيكف عن هذا الفعل أو على اآلخرين أو
لخ إ إجابات عن األسئلة؛ مثل لماذا؟ كيف يمكن؟  تقديم  وفيها يتم :مهارة التفكير العلمي- 

 .فهذه مهارة
والنتيجة والعالقات بينهما، التعلم من النتائج   إلى السبب النظر   خالل  من :تقييم النتائج-

لوم الذات على محاولة تغيير   تعلم األخطاء، تجنب جيد أم ال،   اختيار  وصلت إلى وهل 
 .غير المجدي، تعلم القيمة اإلستراتيجية لحل المشكالت التفكير الضعيف

(Rollon POINSOT & Pascal ANTOINE, 2008, p35-37) 

 :فنية الواجبات المنزلية-

تلعب الواجبات المنزلية دوًرا هاًما في كل العالجات النفسية ولها دور خاص في زيادة 
فعالية العالج المعرفي، حيث إنها الفنية الوحيدة التي يبدأ ويختتم بها المعالج المعرفي كل 
جلسة عالجية، وتساهم في تحديد درجة التعاون واأللفة القائمة بين المعالج والمريض، 
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ينقصان، وذلك يؤثر في طريقة أداء المريض في كل خطوات أو مهام البرنامج  يزدادان أو
العالجي، ويستطيع المعالج تقوية العالقة العالجية بتكليف المريض بعمل واجبات منزلية، 
ويقدم كل واجب منزلي على أنه تجربة مناسبة الكتشاف بعض العوامل المعرفية المتعلقة 

 .احديثبالمشكلة التي يواجهها 

ية وعالقتها بردود الفعل لوتستخدم الواجبات المنزلية لتحسين إدراك األفكار اآل
ا، وتعطى فرصة للمريض عد على تقدم العالج المعرفي سريعكما أنها تسا ،االنفعالية

ه غير لممارسة مهارات ووجهات نظر جديدة ومنطقية لمعرفة أفكاره المختلة واتجاهات
وتأخذ عدة أشكال فيطلب . ما تعتبر جزء متمم لنتائج العالجك .العقالنية ومحاولة تعديلها

، أو إجراء تجربة ية، واالتجاهات المختلة وظيفيالالمعالج من المريض تسجيل األفكار اآل
معالج أن سلوكية أو معرفية لها أهداف محددة ومتعلقة بمشكلته، ويجب أن يالحظ ال

ة العالج المعرفي وتكوين األلفة والتعاون بينه ا في زيادة فعاليللواجبات المنزلية دورا هام
  :وبين المريض إذ أهتم ببعض النقاط التالية

  .إعطاء واجبات بسيطة ومركزة ومتصلة بمشكلة المريض-

 . تفسير وتوضيح األساس المنطقي لكل واجب منزلي-

  .توضيح كيفية إجرائها، والتأكد من استيعاب المريض لهذه اإلجراءات-

  .مراجعتها في بداية كل جلسة-

  .تحديد زمن محدد في نهاية كل جلسة لتقرير تلك الواجبات المنزلية-

  .فحص األسباب الكامنة وراء عدم إتمام الواجبات المنزلية عند بعض المرضى-

في حين قد يؤثر الواجب المنزلي بشكل حرج على فعالية العالج المعرفي وذلك لعدم 
ويعتبر . قدرة المعالج على شرح فلسفة وأهمية الواجب المنزلي، وسوء فهم بعض المرضى له
كما يجب . بعض المرضى أن الواجب المنزلي اختبار للكفاءة الشخصية، والمهارة الشخصية

ظرهم إلى أن كل ذلك أفكار محرفة وتسهم في إعاقة العالج ويحاول على المعالج أن يوجه ن
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انظر نموذج ) (849-848، ص 9999عادل عبد اهلل محمد، ) .فحصها وتصحيحها
 (حقلواجب منزلي بالمال

 :االسترخاء فنية-

 تمثل يجعلها مما يوم بعد يوما تزداد وأنها العصر آفة تعتبر النفسية الضغوط أن الشك
 الحياة ومطالب التقنية ازدياد مع خاصة وبصفة النفسية، االضطرابات نشوء في الزاوية حجر
 مطلوب أمر يعتبر االسترخاء فـان ولهذا. المعاصر عالمنا في الحياة ظروف تشابك وكذلك
 في وتزاحم وتشتت مخاوف أو قلق من ينشأ وما النفسية الضغوط مواجهة في ذاته حد في

 المعدة قرحة مثل( فسيولوجية) نفسية اضطرابات من الضغوط هذه عن ينتج وما بل األفكار،
 يحتاج ولهذا الضغوط هذه إلى السرطان مرض ُيرجع العلماء بعض أن بل القلب وأمراض
 معهم العمل من. جًدا مبكرة مرحله في مرضاه مع االسترخاء أسلوب يستخدم أن المعالج
 التي العالج برامج هي شيوعا االسترخاء طرق أكثر ومن الفرد، تهدئته على يعمل ألنه

  (13 ص ،8991 الشناوي، محروس محمد. )(Jacobson)" جاكوبسون" طورها

 لدى النفسي والتوتر العضلي التوتر بين قوية تالزمية عالقة وجود يمكن التأكيد علي
  .يزول النفسي التوتر فإن العضلي التوتر زال فإذا اإلنسان،

 إذا أنه  (Cautela Groden)  (1978)"جردون"و "كوتيال" يذكر الصدد هذا وفي
 مشدودة تكون سوف جسدك في معينة عضالت هناك فإن العصبية، أو بالتوتر تشعر كنت
ذا اللحظة، هذه في  تستطيع فإنك استرخائها، وطريقة العضالت هذه تحديد تعلم استطعت وا 

 يمكن االسترخاء عملية أن نجد وبذلك. هدوء بحالة تشعر يجعلك مما استرخائها على العمل
 يعانون ال الذين أو مشكالت من يعانون الذين من سواء الناس من لكثير ضرورية تكون أن
 .نفسية اضطرابات أو مشكالت من

 مشاعر له تسبب قد بل مرغوبة غير بسلوكيات للقيام عرضة أكثر المتوتر فاإلنسان
 الخبرة ألن التوتر، خفض على يعمل نفسي عضلي عامل فاالسترخاء القلق، مثل سلبية
 ترافقها التي العضالت تقلص بعملية ارتباط لها الوجدانية الحاالت من حالة ألي الذاتية
 لحالته الفرد إدراك وبين العضلي التوتر درجة بين عالقة هناك إن آخر بمعنى. بشدة
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 الوجداني، النفسي التوتر حالة عنه تزول اإلنسان فإن العضلي التوتر زال فإذا االنفعالية،
 الموقف مع أفضل توافق عنه ينتج مما والقلق، التوتر إطالق على تساعد االسترخاء فعملية
 لما االستماع على اإلنسان قدرة نيحس العضلي التوتر إطالق أن كما القلق، سبب الذي
 بشير) .إيجابية بطريقة الحدث مع التفاعل ثم ومن أفضل بشكل والتفكير اآلخرون يقوله

 (399 – 399 ، ص9999 الرشيدي،

 :التنفس تدريبات: األول التمرين

 .بالتوتر الشعور يؤدي الكامل الشهيق. واحدة ثانية لمدة وأحبسه( شهيقا) عميقا نفسا خذ-

 ،(8 ،9 ،3) واحد إلى ثالثة من تنازليا العد أثناء( الزفير) تدريجيا( التنفس) النفس أطلق-
 .التوتر حالة إزالة أو باالسترخاء الشعور إلى يؤدي الزفير

 .النفس إطالق بعد عليها تكون التي االسترخاء بحالة تستمتع أن حـاول-

 .مرات ثالث السابقة العملية كرر-

 :الذراعين تدريبات: الثاني التمرين

 إلى انتباهك كل وجه( صمت لحظة) عينيك أغمض ثم ممكنة درجة أقصى إلى استرخ-
 بشكل اليمين الذارع اليمين، ذراعك على وتركيزك اآلن انتباهك كل أوال، اليمين ذراعك
 .خاص

 أن الحظ( صمت لحظة) درجة أقصى إلى ذراعك شد مع بشدة اليمين كفك أقبض-
 .وتتوتر تنقبض اليمنى الذراع مقدمة وعضالت اليمنى يدك عضالت

 .النشاط هذا عن الناتج الشديد التوتر هذا على ركز-

 .ثوان عشر لمـدة الوضع هذا على حافظ-

 إلى يصال حتى( واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا وأرخها اليمنى يدك افتح-
 .تام استرخاء حالة
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 واستمتع استرخاء، من اآلن عليه هي وما وتوتر شد من عليه كانت ما بين الفرق الحظ-
 (.صمت ثوان عشر) الوقت من لفترة حالياً  تعيشها التي االسترخاء بحالة

 .جيد بشكل العضالت هذه ضبط من تتمكن حتى مرات ثالث التمرين هذا كرر-

 .ىاليسر  لليـد اآلن لنتجه-

 يدك عضالت أن والحظ درجة أقصى إلى ذراعك شد مع بشدة اليسرى يدك اآلن أغلق-
 .وتتوتر تنقبض اليسرى الذراع مقدمة وعضالت اليسرى

 .النشاط هذا عـن الناتج والشد التوتر على ركز-

 .ثوان عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-

 إلى يصل حتى( واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا وأرخها اليسرى يدك افتح-
 .تام استرخاء حالة

 استمتع استرخاء، من اآلن عليه هي وما وتوتر شد من عليه كانت ما بين الفرق الحظ-
 .الوقت من لفترة حاليا تعيشها التي االسترخاء بحالة

 .جيد بشكل العضالت هذه ضبط من تتمكن حتى مرات ثالث التمرين هذا كـرر-

 :اليدين راحة إلى نتجه دعنا اآلن-

 .اليد وظهر المعصم في والتوتر بالشد تشعر أن إلى الخلف إلى كليهما راحتيك اثـن-

 .التوتر هذا الحظ-

 .المريح الطبيعي وضعه إلى بمعصمك وعد استرخ اآلن-

 .واالسترخاء التوتر بين الفرق الحظ-

 .أخرى مرة التدريب هذا كرر-

 .اليمنى الذراع عضلة إلى وانتقل ،تماما مسترخيتين يديك اترك اآلن-
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 .األيمن الساعد وعضالت اليمنى األمامية الذراع عضلة لتشد األيمن كوعك اثني-

 .بالشد اإلحساس على وركز أكبر بقوة العضالت شد-

 .تماما وأرخيه األيمن ذراعك افرد-

 تحس استرخاء من اآلن عليه هي وما الذراع عضالت في السابق التوتر بين الفرق الحظ-
 .اآلن به

 .ىأخر  مرة التمرين هذا كـرر-

 :األيسر للذراع بعدهـا ننتقل-

 .األيسر الساعد وعضالت اليسرى األمامية الذراع عضلة لتشد األيسر كوعك اثني-

 .والشد التوتر على وركز أكبر بقوة العضالت شد-

 .تماما وأرخيه األيسر ذراعك افـرد-

 تحس استرخاء من اآلن عليه هي وما الذراع عضالت في السابق التوتر بين الفرق الحظ-
 .اآلن به

 .ثوان عشر لمدة فأكثر أكثر سجيتها على العضالت اترك اآلن-

 :الرجلين تدريبات: الثالث التمرين

 .ممكنة درجة أقصى إلى استرخ-

 منطقة في المستشار التوتر تالحظ حتى افردهما تستطيع، ما بقدر وأبعدهما ساقيك أفـرد-
 .الفخذ

 .يسترخيان ساقيك ودع استرخ اآلن-

 .مريح وضع من اآلن عليه هما وما للفخذين السابق التوتر بين جديد من الفرق الحظ-

 .أمكن كلما لرجلك كامل شد مع ممكنة، درجة أقصى إلى باتجاهك اليمنى قدمك اجذب-
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 .واإلجهاد بالتوتر تشعر حتى ثوان عشر لمدة هذا الشد وضع على حافظ-

 إلى تصل حتى( واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجياً  اليمنى رجلك عضالت أرخ-
 .كامل استرخاء حالة

. بها قمت التي الشد عملية بعد تام استرخاء حالة في رجلك وعضالت تشعر كيف الحظ-
 فرق؟ يوجد هل

 .ثوان عشر لمدة واالسترخاء الشد حالتي بين بالفرق استمتع-

 :باآلتي تبدأ بحيث اليسرى رجلك مع التمرين نفس كرر-

 كلما اليسرى لرجلك كامل شد مع ممكنة، درجة أقصى إلى باتجاهك ىاليسر  قدمك اجذب-
 .أمكن

 .واإلجهاد بالتوتر تشعر حتى ثوان عشر لمدة هذا الشد وضع على حافظ-

 تصل حتى( واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا اليسرى رجلك عضالت أرخ-
 .كامل استرخاء حالة إلى

. بها قمت التي الشد عملية بعد تام استرخاء حالة في رجلك وعضالت تشعر كيف الحظ-
 فرق؟ يوجد هل

 .ثوان عشر لمدة واالسترخاء الشد حالتي بين بالفرق استمتع-

 :الكتفين عضالت: الرابع التمريـن

 :الكتفين أي أخرى منطقة إلى نتحول دعنا اآلن-

 .األذنين باتجاه تستطيعها نقطة أقصى إلى كتفك ارفع-

 في والتوتر العضلي الشد حالة على التركيز مع ثوان عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-
 .المنطقة هذه

 .(واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا الكتفين عضالت أرخ-
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 فرق؟ يوجد وهل. الكتفين منطقة في واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .ثوان عشر لمدة واالسترخاء الشد حالتي بين بالفرق استمتع-

 .ثانية مرة ذلك كرر-

 :الوجه عضالت: الخامس التمرين

 :الجبهة عضـالت

 .للجبهة خاصا اهتماما تعطي أن أرجو اآلن-

 .تستطيع ما بأقصى أعلى إلى النظر طريق عن جبهتك عضالت تشد أن حاول-

 الجبهة؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل. األثناء هذه في الشد مكان على تتعرف أن حاول-

 (.واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا جبهتك عضالت أرخ-

 .ثوان عشر لمدة واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 :العينين عضـالت

 .بالعينين بالمحيطة بالعضالت يحيط توتر بوجود تشعر حتى شديد بإحكام عينيك أغلق-

 العينين؟ منطقة في بالتوتر تعشر هل العينين، منطقة على اهتمامك تركز أن حاول-

 (.واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا عينيك افتح-

 فرق؟ يوجد هل. العينين منطقة في واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .ثوان عشر لمدة واالسترخاء الشد حالتي بين بالفرق استمتع-

 :الفكين عضـالت

 .بقوة شيء على تعض أنك لـو كما بإحكام فكيك أطبق-

 الفكين؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل. ثوان عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-
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 (.واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا فكيك عضالت أرخ-

 فرق؟ يوجد هل. الفكين منطقة في واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .ثوان عشر لمدة واالسترخاء الشد حالتي بين بالفرق استمتع-

 :الرقبة عضلة: السادس التمرين

 مع مقلوب بشكل خلفك شيئا تشاهد أن تريد أنك لو كما بشدة الخلف إلى برأسك ادفع-
 .الظهر استقامة على المحافظة

 الرقبة؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل ثوان، عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-

 (.واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا العادي الوضع إلى ارجع-

 فرق؟ يوجد هل الرقبة، منطقة في واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 (.يسار يمين، أمام،) األخرى االتجاهات في للرقبة السابقة الحركة كرر-

 بحالة االستمتاع اآلن حاول بالتوتر، وشعورك ةاألربع باالتجاهات الرقبة دفع استكمال بعد-
 .االسترخاء

 :الصدر عضالت: السابع التمرين

 .الصدر منتصف في يتالمسا أن تريد كأنك األمام إلى بقوة كتفيك تطبق أن حاول-

 الصدر؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل ثوان، عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-

 (.واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا العادي الوضع إلى ارجع-

 فرق؟ يوجد هل الصدر، منطقة في واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .اآلن بها تشعر التي االسترخاء بحالة استمتع-

 :الظهر عضالت: الثامن التمرين
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 .ظهرك وراء يتالمسا أن تريدهما كأنك بقوة الخلف إلى كوعيك تجذب أن حاول-

 الظهر؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل. ثوان عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-

 (.واحد إلى عشرة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا العادي الوضع إلى ارجع-

 .ببطنك رأسك تلصق أن تريد أنك لو كما األمام إلى ظهرك تقوس أن حاول-

 الظهر؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل ثوان، عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-

 فرق؟ يوجد هل والتوتر، الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .اآلن بها تشعر التي االسترخاء بحالة استمتع-

 إن. اآلن تعيشها التي التوتر حالة والحظ ثوان خمس لمدة وامسكه( شهيقا) عميقا نفسا خذ-
 .االسترخاء تدريبات فيها مارست التي األعضاء معظم في ينتشر سوف التوتر

 .العادي تنفسك في االستقرار مع واسترخ( زفير) تدريجيا النفس أطلق-

 :البطن عضالت: التاسع التمرين

 مضاعفا إجهادا المعالجين بعض فيها يواجه التي العضالت من البطن عضالت تعتبر
 كبيرة ترهالت حالة في البطن عضالت عندهم تكون الذين والنساء السن، كبار عند خاصة
 هذه ولتمرين البط، منطقة وشد المعدة عضالت ضغط عليهم الصعب من يكون حيث

 :اآلتية التعليمات المريض إلى المعالج يوجه العضالت

 .بقوة الداخل إلى بطنك تشد أن حاول-

 البطن؟ منطقة في بالتوتر تشعر هل ثوان، عشر لمدة الوضع على حافظ-

 (.واحد إلى عشرة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا بطنك عضالت أرخ-

 فرق؟ يوجد هل واالسترخاء، الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .اآلن تعيشها التي االسترخاء بحالة استمتع-
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 إن. اآلن تعيشها التي التوتر حالة والحظ ثوان عشر لمدة وامسكه( شهيقا) عميقا نفسا خذ-
 .االسترخاء تدريبات على حصلت التي جسدك أنحاء معظم في ينتشر سوف التوتر

 .العادي تنفسك في تستمر أن وحاول تدريجيا( زفير) اآلن النفس أطلق-

 :الرجلين عضالت: العاشر التمرين

 في واإلجهاد بالتوتر تشعر حتى قوة من تستطيع ما بقدر القدم أصابع مع األيمن ساقك مد-
 .والفخذ الساق منطقة

 إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا القدم أصابع مع األيمن ساقك عضالت أرخ-
 (.واحد

 .واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .تستطيع ما بقدر باتجاهك اليمنى قدمك اجذب-

 اليمنى؟ الرجل منطقة في بالتوتر تشعر هل ثوان، عشر لمدة الوضع هذا على حافظ-

 .(واحد إلى خمسة من تنازليا العد أثناء) تدريجيا اليمنى الرجل عضالت أرخ-

 فرق؟ يوجد هل واالسترخاء، الشد حالتي بين الفرق الحظ-

 .اليسرى رجلك مع التدريب نفس كرر-

 .بعض مع للرجلين التدريب نفس كرر-

 .التدريب تكرار من االنتهاء بعد عليها تحصل التي االسترخاء بحالة استمتع-

 أن حاول الجسم، عضالت جميع على االسترخاء تدريبات بإجراء قمت أن بعد وأخيرا
 االنتهاء بعد واالسترخاء الشد حالتي بين الفرق على التركيز مع اآلن التدريبات جميع تجري
 من االنتهاء بعد عليها تكون التي االسترخاء بحالة تستمتع أن حاول كذلك. تمرين كل من

 أال ويجب معتاد، األمر فهذا العضالت، بعض مع الصعوبات بعض تواجهك قد التمرينات،
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 المهم من إنه به، وتستمتع الحالتين بين بالفرق تشعر حتى التمرين تكرار حاول بل يقلقك،
ال المرحلة هذه إلى تصل أن   .االسترخاء على تدريباتك من إيجابية نتائج على تحصل لن وا 
 (811-818، ص8994عبد الستار إبراهيم ج، )
 

أن لبعض هذه الفنيات تأثير  -بناء علي ما جاء في التراث العلمي–ويعتقد الباحث 
علي المظاهر واألعراض مثل التعريض وصرف االنتباه والتخيل واالسترخاء، ولبعضها 
عادة البناء  اآلخر تأثير علي األفكار غير المنطقية مثل المحاضرة والمناقشة الجماعية وا 

تي وحل المشكالت والواجبات المنزلية، وهو ما يعني أن المعرفي والمراقبة الذاتية والحوار الذا
اإلرشاد المعرفي السلوكي يعمل علي معالجة المشكلة النفسية ال من حيث المظاهر 
واألعراض فحسب بل من حيث جذورها وأسبابها المتمثلة في األفكار المشوهة واآللية 

وازن االنفعالي والسلوك السوي وتغييرها إلي أفكار منطقية وموضوعية، وبالتالي اكتساب الت
 .    والصحة النفسية

 
 

  :برنامج اإلرشاد المصغر تطبيق مراحل-3.6.0

  :وهي مراحل بأربع تطبيقه مري

 الشخصية المعلومات وتبادل والتمهيد، التعارف، خاللها من يتم التي وهي: األولى المرحلة-
 األولى الجلسة في وذلك وأهدافه، للبرنامج العام اإلطار وتقديم ،سترشدينالمالمرشد و  بين

  .والثانية

المشكالت  مع عاملالت خطة تقديم إلى هدفت والتي المعرفية المرحلة وهي: الثانية المرحلة-
  .هافي للتحكم المعرفية والمهارات النظرية المفاهيم تقديم خالل من النفسية

 تقديم بعد وممارستها اإلجراءات تلك تقديم وهدفها السلوكية المرحلة وهي: الثالثة المرحلة-
 .الجلسات خالل من وذلك لها، النظري المفهوم



 اإلجراءات المنهجية للبحث          الفصل الرابع
 

243 
 

 سترشدينالم وتهيئة البرنامج أهداف تلخيص هدفها واألخيرة  المرحلة هي: الرابعة المرحلة-
  .يرشاداإل البرنامج إلنهاء

المشكالت بعض للتعامل مع  إرشاد مصغر برنامجخطة بإعداد إذن قام الباحث 
 :طالبات الجامعة، يمكن إجمالها علي النحو التاليالنفسية لدى طالب و 

 :الخطة اإلرشادية العامة للمشكالت النفسية-3.3.2

 :تتمثل في التركيز علي محاور أساسية هي

 .التعاون المتبادلالترحيب بالمسترشدين ومحاولة خلق مناخ من الثقة والتقبل واالحترام و -

ومحاولة  العملية اإلرشادية مع المسترشدين في بداية البرنامج اإلرشادي، مناقشة أهداف-
 .أهداف المرشدالتقريب بين أهدافهم و 

ستر عن المشكلة النفسية و  معلوماتتقديم منطق البرنامج اإلرشادي و - اتيجيات إدارة المشكلة ا 
 .اإلرشاد المعرفي السلوكيالنفسية و 

ولكونها استمرت لسنوات  ك طويلة المدى يمكن تغييرها،السلو قرار بأن أنماط التفكير و اإل-
 .ليلةحت اعتيادية فلن تتغير بين يوم و أصبو  طويلة، 

دراك مدى الحاجة للتدريب في سلوكهم، و حث المسترشدين علي تحمل مسئولية التفكير - ا 
 .علي مهارات معينة

 .أنفسهمالتأكيد علي إدراك المسترشدين ألهمية قيامهم بدور نشط في إرشاد -

مشكلة النفسية، من حيث المفهوم والعوامل مساعدة المسترشدين علي التعرف علي ال-
 .كيفية التعامل معهاوالمظاهر و 

 .تشجيع المسترشدين علي تقبل المشكلة النفسية-

عطاء توضيح دين لمساعدتهم علي فهم أعراضهم و استخدام صياغة مشكالت المسترش- ا 
 .لسلوكيإلطار عمل اإلرشاد المعرفي ا
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 .للمشكلة النفسية شرح النموذج المعرفي-

 .تطوير الصياغة المعرفية-

 .تقييم الصعوبات الراهنة-

 .االتفاق علي قائمة الصعوبات-

 .فهم األفكار المتصلة بالمشكلة النفسية-

 .كيفية التخلص منهاوجمع معلومات عن هذه األفكار و  طرح أسئلة-

 .ء التفكير غير الواقعيمساعدة المسترشدين علي تحديد أخطا-

 .عكس أخطاء التفكير باستخدام التجاربتحديد و -

 .تحديد األفكار اآللية-

 .تدريب المسترشدين علي تقييم األحداث بطريقة واقعية-

بعض فنيات اإلرشاد المعرفي ي أساليب إعادة البناء المعرفي و تدريب المسترشدين عل-
 .السلوكي

 .المواجهةإستراتيجيات التصدي و ترشدين علي تدريب المس-

تقدير كل نشاط اطات السارة وجدولة االنجازات و تدريب المسترشدين علي ملء جداول النش-
 .20 -من صفر

 .التدريب عليهاشرح طرق وأساليب االسترخاء ومناقشة أهميتها و -

 .تأكيد أهمية االنتظام في أداء الواجبات المنزلية-

 .تجهيز المسترشدين للتوقف-

آخرون، بيرني و . )يل من حاالت االنتكاسةالتأكد من تصدي البرنامج اإلرشادي للتقل-
 (822-821، ص 8002
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 جلسات برنامج اإلرشاد المصغر حتويم بيني( 90)جدول رقم 
 الماة الفنيات المستخامة دهاا األ الموضوع الجلسة
 .النفسيةخلق أرضية للقواسم المشتركة بين المسترشاين فيما يخص المشكلة - .بااية العملية اإلرشااية 1

 .آثار المشكلة النفسيةقيام المرشا بتحليل أسباب ومظادهر و -
 .المشكلة النفسيةالقة بين األفكار غير الواقعية و قيام المرشا بشرح الع-
 
 

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
 

 .األولي تحليل نتائج الجلسة- .شرح المشكلة النفسية 2
 .مناقشة عالقة األفكار غير الواقعية بالمشكلة النفسيةمراجعة الواجب المنزلي و -
 .األسبابالمفهوم والمظادهر و  شرح مختصر للمشكلة النفسية من حيث-
 

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفي إعااة-
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
 
 

نفعاالت االو  شرح العالقة بين األفكار 3
 .السلوكياتو 

 .تحليل نتائج الجلستين األولي و الثانية-
 .مراجعة الواجب المنزلي ومناقشة الوضعيات المثيرة للمشكلة النفسية-
 .األفكار والسلوكياتعاالت و تحليل التفاعل القائم بين األحاسيس واالنف-
 .عالقتها بالمشكلة النفسيةايا األفكار اآللية و تح-
 .االنقباض العضلي بالمشكلة النفسية واثره علي عملية التوافقتوضيح عالقة -
 

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .اإلسترخاء-
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
 
 
 

تنمية القارة علي تحليل الذات  4
 .الوضعياتو 

 .تحليل نتائج الجلسات السابقة-
 .الفنيات المعرفية السلوكيةمساعاة المسترشاين علي التحكم في -
 .المواق  المثيرة للمشكلة النفسيةة قارتهم علي المالحظة الذاتية وتحليل ذواتهم و مساعاة المسترشاين علي تنمي-

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .التخيل-
 .اإلسترخاء-
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
 

 
 

 

التخفي  من تحليل الوضعيات و  5
 .علي المرشا االعتمااية

 (منع االنتكاس)

 .تحليل نتائج الجلسات السابقة -
 .تحليل الوضعيات الصعبة-
 .النمو الذاتيرشاين علي توجيه الذات المستقل و مساعاة المستخفي  من االعتمااية علي المرشا و الت-
 
 
 
 

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .صر  االنتباه-
 .الحوار الذاتي-
 .اإلسترخاء-
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
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 .تحليل نتائج الجلسات السابقة- .في التفكير والسلوك اكتساب الواقعية 6
 .االيجابية وباائلها السلبية األفكار وتسجيل واالسترخاء التخيلي التعريض بين الربط علي التاريب-
 .االنتكاس من الوقاية-

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .التعريض التخيلي-
 .اإلسترخاء-
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
 

 
 

 

 .اكتساب القارة علي المواجهة 8و7
 

 .تحليل نتائج الجلسات السابقة-
 .تحليل الوضعيات الصعبة-
 .الالزم وعمل المسترشاين؛ حالة في تادهور ألي الجيا االنتباه-
 .االنتباه وصر  التخيلي التعريض بين الربط علي التاريب-
 .تشجيع التغير الذاتي والتنويه إلي قرب إنهاء العملية اإلرشااية والوقاية من االنتكاس-

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .التعريض التخيلي-
 .صر  االنتباه-
 .اإلسترخاء-
 .الواجب المنزلي-

 ا 90
 

 
 
 

 

الضبط و  المواجهة اكتساب القارة علي 10و9
  . الااخلي

 

 .تحليل نتائج الجلسات السابقة-
 .تحليل الوضعيات الصعبة-
 .ايجابية بمعتقاات وتغييردها السلبية األفكار علي التعر  أدهمية علي التأكيا تكرار-
 .التاريب علي المراقبة الذاتية لتنمية الضبط الااخلي-
 .واقعيةاب القارة علي المواجهة بكفاءة ومنطق و التاريب عليها، الكتسحل المشكالت و شرح فنية -
 .تكرار تشجيع التغير الذاتي واالدهتمام بمنع االنتكاس-
 .تقرير تاريخ انتهاء اإلرشاا اتساقا مع تطور البناء المعرفي- 

 .المحاضرة-
 .المناقشة الجماعية-
 .البناء المعرفيإعااة -
 .تيالحوار الذا-
 .المراقبة الذاتية-
 .حل المشكالت-
 .اإلسترخاء-
 

 ا 90
 

 
 
 

 

11 
 األخيرة

 .قيام المسترشاين بتلخيص ما جاء في الجلسات السابقة وتقييم ماى تحقيق األدهاا  المسطرة- نهاية العملية اإلرشااية
 .يعطي المرشا قيمة لجهوا المسترشاين-
يشعر بعض المسترشاين بفقاان شيء وتشجيعهم ليصبحوا مرشاين ألنفسهم واستخاام ما تعلموه تعري  المسترشاين أن إنهاء اإلرشاا قا -

 .للنظر بتفاؤل نحو المستقبل
ي إعالم المسترشاين أن بإمكانهم الرجوع للمرشا عنا الحاجة وتقييم تقام المسترشاين في نهاية العملية اإلرشااية من خالل التطبيق البعا-

 .للمقاييس
 .من أجل القياس التتبعي بعا شهر عا محااإعطاء مو -

 ا 90 .المناقشة الجماعية-
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 :للتعامل مع المشكالت النفسيةبرنامج اإلرشاد المصغر -37.3.2

يتكون برنامج اإلرشاد المصغر من إحدى عشرة جلسة بواقع جلستين في األسبوع، كل 
المعرفية الفنيات  تتضمن التدريب علي مجموعة من، و ونصفجلسة تستغرق حوالي ساعة 

 :فيما يلي شرح لمضمون كل جلسةالسلوكية، و و 

 

 :الجلسة األولي-

 للقواسم المشتركة بينتحتوي الجلسة األولي في األساس علي خلق أرضية  
، ومن ثم يقوم المرشد مشكلة النفسيةبالدور تجربته مع الالمسترشدين، حيث يقدم كل واحد و 

توضيح أنه مكتسب من خالل اشراط ، و مشكلةآثار الوالمسترشدون بتحليل أسباب ومظاهر و 
في  هي)مواقف معينة بأفكار غير واقعية ومعتقدات خاطئة و  مشكلةقترن فيه التإجرائي 

 .شراط ناتج عن خبرات متراكمةاالنتيجة هي متكررة تؤدي إلي إثارته، و ( هددةطبيعتها غير م

العمل علي تطوير عالقة إرشادية تعاونية و محاولة الترحيب بالمسترشدين بأْري حية و -
 .استمرارها

 في األثناء؛ مالحظة تصرفات المسترشدين في اللقاء األول تعطي صورة عن كيفية تكيفهم-
 .مع الوضعيات الجديدة

(Dans le premier entretien il faut faire attention à ce que fait le patient plus qu’à 

ce qu’il dit). 

 .علي وجه الخصوص منها السر المهنيعلي التزامه بأخالقيات المهنة و  يؤكد المرشد-

 .المسترشدين في أن يعرفوا مدى مسئوليتهم عن التغييرمساعدة -

مساعدة المسترشدين علي االستفسار عن المشكلة النفسية وطبيعتها وأعراضها ومظاهرها، و -
 .التقليل من كربهم النفسي

عادة المرشد معرفية حاالتهم النفسية من جهة و تشجيع المسترشدين علي الصياغة ال- ا 
 .صياغتها من جهة أخري
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 .مساعدة المسترشدين علي التمييز بين مختلف انفعاالتهم-

 .مساعدة المسترشدين في تحديد أفكارهم اآللية-

 .للمشكلة النفسيةالنموذج المعرفي التعريف باإلرشاد المصغر و -

 .شرح برنامج اإلرشاد المصغر من حيث المدة و عدد الجلسات و مدة كل جلسة-

 .التأكيد علي أن كل مراحل البرنامج اإلرشادي ليست منفصلة-

مساعدتهم علي تبديل أو تعديل أي تصورات ل اإلرشاد و و اختبار  شكوك المسترشدين ح-
 .خاطئة بواسطة التعليم

الموافقة عليها دون أن يحققوه من خالل اإلرشاد وقبول أهدافهم و اكتشاف ما يتمنى المسترش-
 .بشكل تعاوني

 .مساعدة المسترشدين في تنمية شعور بالتفاؤل عن اإلرشاد المصغر-

 .موضوع االهتمام الرئيسي في الجلسةمنزلي يتصل بتكليف المسترشدين بواجب -

 .ظروفهملمنزلي يناسب عقلية المسترشدين و التأكد من أن الواجب ا-

 
 

  :الجلسة الثانية-

ن نتائج الجلسة األولي بشكل أكثر تعمقا، مهذه الجلسة علي إعادة تحليالت و  تشتمل
 Schéma)يرتب في الذاكرة في شكل مخطط معرفي حيث أن ما يتعلمه الفرد يسجل و 

cognitif)  المشكلة التي تجعل من أكثر فأكثر تعقيدا ويتكون من كافة العناصر المهددة و
هو ما يعبر عن عجز شخصي لدى لعدد معتبر من الوضعيات، و ( وحيدالحل ال) النفسية
هو ما عيات والسياقات، و لمشكالت في العديد من الوضالذي يفتقد الستراتيجيات حل ا الفرد

 .الحياة اليوميةو  المشكلةيستدعي تحليل معمق للروابط بين 
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االستفسارات نحو ما جاء في الجلسة األولي، و  التعرف علي ردود فعل المسترشدين-
 .المحتملة، للتعامل مع أي طوارئ ممكنة

المتصلة بها، مراجعة الواجب المنزلي ومناقشة وضعيات االضطراب واألعراض واألفكار -
 .شرح مسئولية األفكار غير الواقعية عن االضطرابات االنفعاليةو 

 .السلوكياتبط أفكارهم اآللية باالنفعاالت و مساعدة المسترشدين علي ر -

 .األسبابمن حيث المفهوم والمظاهر واألنواع و  للمشكلة النفسيةشرح مختصر -

مواجهتها،  كيفيةهم النفسية و ؤيتهم الخاصة لمشكلتر تلخيص مداخالت المسترشدين و -
 .مالحظات المرشد عنهم مع المناقشةو 

 .تكليف المسترشدين بواجب منزلي-

 

 :الجلسة الثالثة-

وظيفي، حيث  قوم بدورت المشكلة النفسيةيتم األخذ بعين االعتبار في هذه الجلسة أن  
عتبر الحل تي تال المشكلةطويل المدى، فيشكل رد فعل معرفي وانفعالي غير متوافق و 

لذلك يجب تقصي الصعوبات الشخصية د هو في الواقع حل غير متوافق، و المفضل للفر 
دءوب أثناء البرنامج  عملة، والتي تحتاج إلي تحليل معمق و الكامنة في عالقتها مع البيئ

ضمان أسلوب ن استراتيجيات التغيير المستمر و بعده، الذي هو فرصة للبحث عاإلرشادي و 
، حيث يتدرب المسترشدون علي المشكلةخالل حل الصعوبات المتصلة بحياة جديد من 

األحاسيس، : فيما بينها في المواقف المعيشة تحليل المجاالت األربعة التي تتفاعل
لمعتقدات العميقة غير االسلوكيات، ويتحرون عن األفكار اآللية و االنفعاالت، األفكار و 

ع التدريب المسترشدون علي تقييمها من أجل تعديلها، ميتدرب ، و المشكلةعالقتها بالواقعية و 
ردود ص قلق يتقدم للحصول علي وظيفة، و فيما يلي مثال عن شخو . علي فنية االسترخاء

 :مهدد -حسبه–فعله أمام موقف 
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 موقف مهددالشخص القلق ليوضح كيفية تحليل ( 12) رقم جدول
 الوقت

 
 ماذا أفعل؟                     بماذا أحس؟                         بماذا أشعر؟                        بماذا أفكر؟

 
 البداية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النهاية

 
 .إنها وضعية مقلقة

 كيف سيحكمون علي؟
 ماذا سيظنون بي؟
أنا بطال، صوتي 

سوف مرتبك، 
يرفضون توظيفي، أنا 

ال أصلح لهذه 
 الوظيفة، سيعتبرني
غير كفء، أنا ال 

 .شيء

 
 القلق

 خوف عام
 خوف

كلما تتابعت األفكار، )
كلما ازدادت 

 .(االنفعاالت حدة

 
ارتعاش، تعرق 

 اليدين،
 ...تسارع خفقان القلب

كلما تتابعت )
االنفعاالت كلما 

ازدادت األحاسيس 
 .(حدة

 
 ألجأ إلي الهروب 

أو التجنب أو نادرا   
             .المواجهة غير الفعالة

 

األحاسيس ألنها سهلة : أثناء العملية اإلرشادية يجب دائما مراعاة الترتيب التاليو 
 .اإلدراك، ثم االنفعاالت، ثم األفكار، ثم في النهاية السلوكيات

االستفسارات ما دار في الجلستين السابقتين، و التعرف علي ردود فعل المسترشدين نحو -
 .المحتلة

وكيفية تصور  للمشكلةتركيز المناقشة علي الوضعيات المثيرة مراجعة الواجب المنزلي و -
 .تعاملهم معهاالمسترشدين لها و 

وما يرتبط بها من مظاهر  (Situations difficiles)ة صعبالتعرض للوضعيات ال-
 .معتقداتو 

االنفعالي، وأنه النفسي و  التأكيد علي أن األفكار غير الواقعية هي التي تسبب االضطراب-
 .واقعيةتغييرها بأفكار منطقية و يجب 
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ساعدة المسترشدين علي فحص ومناقشة أفكارهم اآللية ومحاولة تنمية بدائل مساعدة م-
 .أكثر ايجابيةو 

 .أثره علي عملية التوافقو  مشكالت النفسيةتوضيح عالقة االنقباض العضلي بال-

 .التوتراالضطراب و أهميتها في تخفيض حدة ة االسترخاء و شرح فني-

 .مراعاة ما تتطلبه من شروطء و التدريب علي بعض تمارين االسترخا-

 .مناقشة ما سجله المرشد من مالحظات علي المسترشدينتلخيص ما جاء في الجلسة و -

 .حثهم علي تطبيق االسترخاء بالمنزلتكليف المسترشدين بواجب منزلي و -

 

  :الجلسة الرابعة-

 دين من خالل العمل علي التحكم فيتتضمن التدريب علي تجاوز صعوبات المسترش
علي المرشد أن يحث وفي الوقت، و  المشكلةالتحكم في الفنيات المعرفية السلوكية، و 

المواقف التي تثير قدرتهم علي المالحظة الذاتية، وتحليل ذواتهم و  المسترشدين علي تنمية
 .االسترخاء، والتدريب علي كل من فنية التخيل و المشكلةلديهم 

االستفسارات حو ما جاء في الجلسات السابقة، و علي ردود فعل المسترشدين ن التعرف-
 .المحتلة

 .استكشاف المناطق التي يحتمل إهمالها أو تخطيها-

ة، صعبتركيز المناقشة علي كيفية التعامل مع الوضعيات المراجعة الواجب المنزلي و -
 .التأكيد دائما علي ضرورة تبني أفكار واقعيةو 

 .الصعوبات الممكنةم فيها ومدى االستفادة منها و فنية االسترخاء من حيث التحكمناقشة -

 .المشكلةالتأكيد علي أهميتها في مواجهة ريب علي بقية تمارين االسترخاء و التد-
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شرح فنية التخيل وربطها بعملية االسترخاء، لجعل المسترشدين يعيشون وضعيات مربكة -
 .ضطرابمن شأنه التقليل من حدة االهو ما في لحظات الهدوء، و صعبة و 

 .خارجهاو مساعدة المسترشدين علي مواجهة مشكالتهم داخل العملية اإلرشادية -

 .إلقاء مسئولية العمل اإلرشادي علي عاتق المسترشدين-

 .الوقاية من االنتكاس-

 .مناقشة مالحظات المرشد علي المسترشدينتلخيص ما جاء في الجلسة و -

 .التوجه نحو تحقيق أهداف العملية اإلرشاديةالتنويه بمكاسب -

 .حثهم علي تطبيق االسترخاء بالمنزلتكليف المسترشدين بواجب منزلي و -

 

  :الجلسة الخامسة-

ب ة بواسطة التدريصعبتشتمل هذه الجلسة علي االستمرار في تحليل الوضعيات ال
 .االسترخاءعلي كل من فنية صرف االنتباه والحوار الذاتي و 

االستفسارات حو ما جاء في الجلسات السابقة، و التعرف علي ردود فعل المسترشدين ن
 .المحتلة

عند )المحورية لمناقشة علي المعتقدات الوسيطة و تركيز امراجعة الواجب المنزلي و -
 (.الضرورة

 .االضطرابستمرار في تمارين االسترخاء و التأكيد علي أهميتها في التخفيف من حدة اال-

 .التدريب عليها، لمواجهة الوضعيات الصعبة بإيجابية أكثرو فنية صرف االنتباه شرح -

كيف يمكن أن يكون حديث الشخص مع نفسه مسئوال عن شرح فنية الحوار الذاتي، و -
 .اضطراب سلوكه أو توازنه

 .التدريب علي االسترخاء-
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ذات المستقل مساعدتهم علي توجيه العلي المرشد و  التخفيف من اعتماد المسترشدين-
 .النمو الذاتيو 

 .مناقشة مالحظات المرشد علي المسترشدينتلخيص ما جاء في الجلسة و -

حثهم علي االستمرار في زلي يشمل إعادة البناء المعرفي و تكليف المسترشدين بواجب من-
 .تطبيق االسترخاء بالمنزل

 

 :الجلسة السادسة-

هنا يبدأ و  االسترخاء،التعريض و  لتدريب علي كل من فنيةاتحتوي هذه الجلسة علي  
تعميقه، بحيث ينبغي بين الجلسات و  (La rechute) العمل علي الوقاية من االنتكاس

 :مالحظة ما يلي

 .ةصعبتحمل المواقف الالقدرة علي مواجهة  و -

 .ةصعبالسلوكيات المتصلة بالمواقف الاألفكار والمعتقدات و -

 .واقعيةواألكثر منطقية و األفكار والحلول الممكنة البديلة -

 .القدرة علي االندماج في الوسط االجتماعي-

 . القدرة علي مواجهة اآلخرين-

 .الشعور بالفعالية الذاتية-

 :فيما يلي مضمون الجلسةو 

االستفسارات حو ما جاء في الجلسات السابقة، و التعرف علي ردود فعل المسترشدين ن-
 .المحتلة

 .استكشاف المناطق التي يحتمل إهمالها أو تخطيها اولة محمراجعة الواجب المنزلي و -
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بدائلها علي الربط بين التعريض التخيلي واالسترخاء وتسجيل األفكار السلبية و التدريب -
 .االيجابية، فحالة االسترخاء أثناء المواقف الصعبة تساعد علي تبني تصورات واقعية

 .التدريب علي االسترخاء-

فهام المسترشدين أن طبيعة التقدم في االستفادة من العملية اإلرشادية غير خطية إ-
 .(non-linéaire)بالضرورة 

 .الوقاية من االنتكاس-

 .مناقشة مالحظات المرشد علي المسترشدينتلخيص ما جاء في الجلسة و -

 .لمنزلاالسترخاء باحثهم علي االستمرار في تطبيق ي و تكليف المسترشدين بواجب منزل-
 

  :الثامنةالجلستان السابعة و -

لتدريب ة بواسطة اصعباالستمرار في تحليل الوضعيات التتمحور هاتين الجلستين علي 
 .عدم إغفال الوقاية من االنتكاسعلي كل من فنية التعريض وصرف االنتباه واالسترخاء، و 

االستفسارات و  حو ما جاء في الجلسات السابقة،التعرف علي ردود فعل المسترشدين ن-
 .المحتلة

 .التحقق من مدى تحسن البناء المعرفيو  مراجعة الواجب المنزلي-

 .عمل الالزمألي تدهور في حالة المسترشدين؛ و االنتباه الجيد -

صرف االنتباه، فاستبعاد األفكار السلبية يجعل علي الربط بين التعريض التخيلي و التدريب -
 .السيطرة علي الموقفتوازنه االنفعالي و الشخص يحافظ علي منطقية أفكاره و 

نما هو فقط للتدريب نتباه ال يعني تجنب المواجهة، و التأكيد علي أن صرف اال- علي ا 
 .االنفعاالتاكتساب التوازن في األفكار و 

 .التدريب علي االسترخاء-
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 .تشجيع التغير الذاتي-

 .التنويه إلي قرب إنهاء العملية اإلرشادية-

 .االنتكاسالوقاية من -

 .مناقشة مالحظات المرشد علي المسترشدينتلخيص ما جاء في الجلسة و -

 .حثهم علي االستمرار في تطبيق االسترخاء بالمنزلتكليف المسترشدين بواجب منزلي و -

 

  :العاشرةالجلستان التاسعة و -

ة بواسطة التدريب صعباالستمرار في تحليل الوضعيات اليتم في هاتين الجلستين علي 
عدم إغفال الوقاية السترخاء، و اوحل المشكالت و مراقبة الذاتية الو الحوار الذاتي  فنياتعلي 

 .من االنتكاس

االستفسارات حو ما جاء في الجلسات السابقة، و التعرف علي ردود فعل المسترشدين ن-
 .المحتلة

 .فيالتحقق من مدى تحسن البناء المعر و مراجعة الواجب المنزلي -

 .تغييرها بمعتقدات ايجابيةية التعرف علي األفكار السلبية و تكرار التأكيد علي أهم-

 .التدريب علي الحوار الذاتي، بهدف تصحيح األفكار-

 .التدريب علي المراقبة الذاتية لتنمية الضبط الداخلي-

علي اب القدرة التدريب عليها من خالل مواقف معينة، الكتسشرح فنية حل المشكالت و -
 .واقعيةالمواجهة بكفاءة ومنطق و 

 .التدريب علي االسترخاء-

 .تكرار تشجيع التغير الذاتي-
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 .االهتمام بمنع االنتكاس-

  .مع تطور البناء المعرفي بالتوازيتقرير تاريخ انتهاء اإلرشاد -

 .مناقشة مالحظات المرشد علي المسترشدينتلخيص ما جاء في الجلسة و -

 .االستمرار في تطبيق االسترخاء بالمنزلحث المسترشدين علي -
 

  :الجلسة الحادية عشرة-

خص المسترشدون الجلسات تشكل خالصة للعملية اإلرشادية، يلآخر جلسة و هي 
يناقشون تصوراتهم النتهاء البرنامج ون مدى تحقيق األهداف المسطرة، و يقيمالسابقة و 
 .اإلرشادي

التأكيد علي أن كل مراحل اإلرشاد نفسه، و د في استخدام إطار العمل يستمر المرش
ليست منفصلة ، فاإلرشاد المعرفي السلوكي المصغر عبارة عن عملية ارتقائية تتغير فيها 

هرية هي الخصائص الجو تركيز اإلرشاد مع مرور الوقت ، والصياغة المعرفية و فقط بؤرة 
 :رشادية األخيرةفيما يلي مضمون الجلسة اإلالتي تحافظ علي تماسكه وانسجامه، و 

 .فنياته من أساليب و فهمو ه و يقوم المسترشدون بتلخيص ما تعلمو -

 .عيوب األساليب المختلفةاستعراض مزايا و -

 . مالحظاتهمجابة عن استفسارات المسترشدين و اإل-

 .يعطي المرشد قيمة لجهود المسترشدين-

 .المستقبلمساعدة المسترشدين الستخدام ما تعلموه للنظر بتفاؤل نحو -

 .تكرار تشجيع التغير الذاتي-

 . تناول قضايا االعتمادية-

 .تعريف المسترشدين أن إنهاء اإلرشاد قد يشعر بعض المسترشدين بفقدان شيء-
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 .تشجيع المسترشدين ليصبحوا مرشدين ألنفسهم-

 .مناقشتهاو  تقليل االنتكاس بوضع خطة لمواجهة المشكالت المحتملة-

 .أن بإمكانهم الرجوع للمرشد عند الحاجةإعالم المسترشدين -

 .للمقاييستقييم تقدم المسترشدين في نهاية العملية اإلرشادية من خالل التطبيق البعدي -

 .من أجل القياس التتبعي( بعد شهر)إعطاء موعد محدد -

 

 :األساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات-4

باستخدام أساليب اإلحصاء الوصفي التجريبي المنهج يتم تحليل نتائج بحوث 
الحسابي واإلحصاء االستداللي، وأكثر أساليب اإلحصاء الوصفي استخداما هي المتوسط 

الذي يوضح كيفية تمركز أداء المجموعة في أحد مقاييس المتغيرات، واالنحراف المعياري 
وسط أو ابتعادها أو الذي يقيس مدى انتشار الدرجات ومدى اقترابها وتجمعها حول المت

 .انتشارها على مدى واسع من الدرجات
، اختبار المنهج التجريبيومن أساليب اإلحصاء االستداللي المستخدمة في بحوث 

، 2882رجاء محمود أبو عالم، ) .، وذلك لتحديد داللة الفروق بين متوسطي مجموعتين"ت"
 (812ص 

المعطيات وتفسيرها واإلجابة عن من هذا المنطلق وقصد تحليل البيانات ومعالجة 
التساءالت والفرضيات المطروحة في البحث، استخدم الباحث خطوات األسلوب اإلحصائي 

 :التالية
 .المتوسط الحسابي -
 .االنحراف المعياري -

 .الوسيط -

 .لتواءاإل -
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لمتوسطين غير مرتبطين ، لمتوسطين مرتبطين، و "ف"في حالة صالحية " ت"اختبار  -
 .8ن=2حيث ن
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 عرض ومناقشة نتائج البحث: الفصل الخامس   

 :عرض نتائج البحث-1

 :سيتم عرض نتائج هذا البحث على النحو التالي
تفريغ نتائج كل من مقياس بيك لالكتئاب ومقياس حالة القلق واستمارة الدافع لإلنجاز 
وفق الفرضيات، مع حساب مجموع الدرجات ومتوسطها الحسابي وانحرافها المعياري، 

" ف"ري التصاعدي، ثم حساب قيمة وحساب وسيط كل مجموعة من خالل التوزيع التكرا
 ".ت"يان من شروط حساب قيمة االلتواء اللذين هما شرطان أساسو 

ثم يتم معالجة النتائج وفقا ألسلوب التحقق من كل فرضية من فرضيات البحث، والتي 
 :تتمثل في كل من

 
االكتئاب في  بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس دالةتوجد فروق .1

 .القياس البعديالبعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح التطبيقين القبلي و 
الضابطة علي مقياس ات أفراد المجموعتين التجريبية و بين متوسطي درج دالةتوجد فروق .2

 .االكتئاب في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح المجموعة التجريبية
االكتئاب  بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة علي مقياس دالةال توجد فروق .3

 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرطبيقين القبلي و في الت
االكتئاب  بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس دالةال توجد فروق .4

 .التتبعي لبرنامج اإلرشاد المصغرفي التطبيقين البعدي و 
قلق الة البين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس ح دالةتوجد فروق .5

 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس البعديفي التطبيقين القبلي و 
الضابطة علي مقياس ات أفراد المجموعتين التجريبية و بين متوسطي درج دالةتوجد فروق .6

 .حالة القلق في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح المجموعة التجريبية
بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة علي مقياس حالة  دالةال توجد فروق .7

 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرلقبلي و القلق في التطبيقين ا
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الة بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي مقياس ح دالةال توجد فروق .8
 .التتبعي لبرنامج اإلرشاد المصغرالقلق في التطبيقين البعدي و 

بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي استمارة الدافع  دالةتوجد فروق .9
 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس البعدينجاز في التطبيقين القبلي و لال
الضابطة علي ات أفراد المجموعتين التجريبية و بين متوسطي درج دالةتوجد فروق .11

في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح المجموعة استمارة الدافع لالنجاز 
 .التجريبية

ع بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة علي استمارة الداف دالةال توجد فروق .11
 .البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرلالنجاز في التطبيقين القبلي و 

ع وعة التجريبية علي استمارة الدافبين متوسطي درجات أفراد المجم دالةال توجد فروق .12
 .التتبعي لبرنامج اإلرشاد المصغرلالنجاز في التطبيقين البعدي و 

سيتم عرض نتائج هذا البحث وفقا ألسلوب التحقق من كل فرضية من الفرضيات على 
 :حدى، وفيما يلي نتائج فرضيات البحث

 
 :نتائج الفرضية األولى-1.1

 :فيما يلي تمثلت الفرضية األولي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي "
البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس في التطبيقين القبلي و بيك لالكتئاب مقياس 
 ".البعدي

البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس بيك يتم عرض نتائج القياسين القبلي و ولذلك س
 .لالكتئاب، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط

البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس بيك ن توضيح نتائج القياسين القبلي و يمك
 :لالكتئاب على الجدول التالي
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البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس يبين نتائج القياسين القبلي و ( 11) رقم جدول
 .لالكتئاببيك 

 
 

 

 

 الرقم

 

 

درجات 

القياس 

 يقبلال

 1س

 

انحراف 

الدرجات 

عن 

 المتوسط

 1ح س

 

 

مربع 

 االنحرافات

ح
2

 1س

 

 

درجات 

القياس 

 البعدي

 2س

 

انحراف 

الدرجات 

عن 

 المتوسط

 2ح س

 

 

مربع 

 االنحرافات

ح
2

 2س

 

 

 

انحراف 

الدرجات 

 بين

 2وس1س 

 ف

 

انحراف 

الدرجات 

عن 

 المتوسط

 ح ف

 

 

 مربع

 االنحرافات

ح
2

 ف
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

33 

34 

33 

34 

35 

33 

34 

35 

34 

35 

 

-1 

-1 

-1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

 

29 

27 

29 

27 

28 

28 

29 

28 

29 

29 

 

1.7 

-1.3 

1.7 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

1.7 

-1.3 

1.7 

1.7 

 

1.49 

1.69 

1.49 

1.69 

1.19 

1.19 

1.49 

1.19 

1.49 

1.49 

 

4 

7 

4 

7 

7 

5 

5 

7 

5 

6 

 

-1.7 

1.3 

-1.7 

1.3 

1.3 

-1.7 

-1.7 

1.3 

-1.7 

1.3 

 

2.89 

1.69 

1.49 

1.69 

1.69 

1.49 

1.49 

1.69 

1.49 

1.19 

 

 

 

 11= ن

 

 1مج س

=341 

 34=1م

  

مج ح
2

 2س

=19 

 1.37=1ع

 

مج 

 283=2س

 28.3=2م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=7.3 

 1.85=2ع

 

 

 مج ف

=57 

  

 

مج ح
2

 ف

=11.7 

 
ينبغي التحقق من مدى تجانس المجموعتين، من خالل قياس " ت"حساب قيمة  قبل 

الفرق بين تباينهما، حيث يقاس بقسمة التباين األكبر على التباين األصغر، أي النسبة الفائية 
 ( 333-332، ص 1979، ب فؤاد البهي السيد) ."ف"

التوزيع التكراري لدرجات مقياس بيك  كما ينبغي حساب االلتواء لمعرفة مدى إعتدالية
 ".ت"لالكتئاب في القياسين القبلي والبعدي، والذي هو شرط من شروط حساب 

    11=  2ون 11=  1، حيث ن"ت"وبما أن حجم المجموعة في القياسين صالح لحساب      
 .وااللتواء" ف"يبقى وجوب حساب قيمة 

 :بالمعادلة التالية" ف"وتحسب 
1ع= ف 

2ع/2
1حيث ع 2

2أكبر من ع 2
 : بالتعويض، فإن 2
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  2(1.85/ )2(1.37= )ف 
 .2.59= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
  .(Nan LIN, 1976, P 440) من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 2.59المساوية لـ " ف"فقيمة  ، إذن1.11

 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 

ط، مثلما هو موضح في الجدول تكرارها بهدف استخراج الوسيحيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.12)رقم 

البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس القبلي و يبين درجات القياسين  (12) رقم جدول
 .بيك لالكتئاب وتكرارها

 القياس البعدي القياس القبلي

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

33 
34 
35 

3 
4 
3 

27 
28 
29 

2 
3 
5 

 11 المجموع 11 المجموع

 
 :ويحسب الوسيط باتباع الخطوات التالية

 .5=  11/2= ، إذن فترتيب الوسيط 11بما أن عدد الدرجات يساوي 
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وال يقع في إطارها، والدرجة التالية في  33، فهو يتلو الدرجة 5= وبما أن ترتيب الوسيط 
يوافق  ، إذن فالوسيط يقع في نطاق هذه الدرجة، ألن ترتيبها4وتكرارها  34هذا التوزيع هي 
 .5ترتيب الوسيط 

، إذن فامتداد 2بـ  3الذي يساوي  33وهذا يزيد على التكرار حتى الدرجة  5وبما أن الوسيط 
، والوسيط يمتد درجتين من 4من نطاقها ألن تكرارها  3يساوي  34الوسيط في الدرجة 

 .نطاقها 2/4الطرف العلوي لهذه األربعة أي 
أي معرفة حدها الحقيقي األول، فيسهل  33قية للدرجة وبما أنه يمكن معرفة الحدود الحقي

 .34.5 – 33.5حساب الوسيط، وحدود هذه الدرجة هي 
 .2/4، بقيمة عددية مقدارها 33إذن فترتيب الوسيط يمتد بعد الحد الحقيقي األول للدرجة 

 .تقريبا 34=  1.5+  33.5=  2/4+  33.5= أي أن الوسيط 
 :التاليةويحسب االلتواء بالمعادلة 

 :بالتعويض، فإن   (الوسيط -المتوسط ) 3= االلتواء 
 االنحراف المعياري            

 .1=  (34-34) 3= التواء القياس القبلي 
          1.37 

 . هذا االلتواء المطابق للصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لمجموعة القياس القبلي
 :القياس البعدي علي النحو التاليبالكيفية نفسها يحسب التواء و 

 .1.71-=  (28.5-28.3) 3= التواء القياس البعدي
    1.85 

وهذا االلتواء السالب، قريب جدا من الصفر الذي يدل على اعتدالية التوزيع التكراري 
 .لمجموعة القياس البعدي
 :لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين، حيث" ت"وعليه، يمكن حساب 
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 (                                    1-ن)ن                  

 (1-ن)ن                
 

 .يدل الرمز م ف علي متوسط الفروق، و هو يساوي أيضا فرق المتوسطين
 .ف علي مربعات انحرافات الفروق عند متوسط تلك الفروق 2يدل الرمز مج ح و 
 .يدل الرمز ن علي عدد األفرادو 
، 1979،  فؤاد البهي السيد) .ألن هناك ن ن االزدواج 1-درجة الحرية في هذه الحالة نو 

 (342ص 
 بالتعويض،

 
 

              

              11(11-1                       ) 

             11(11-1 )  

 
  15.83 =ت

 1-ن= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
(Nan LIN, 1976, P 438). 

الجدولية التي تساوي " ت"أكبر من قيمة  15.83المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 
البعدي للمجموعة التجريبية علي متوسطي درجات القياسين القبلي و  ، إذن فالفرق بين3.25

 .1.11مقياس بيك لالكتئاب، دال عند مستوى 

مج ح     
2
___ف 

 
       

 

   _______    م ف____= ت

 

 

 

    11.7___
 

       

 

   _______    5.7____= ت
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التجريبية في  المجموعةلداللة الفروق بين متوسطي " ت"يبين قيم ( 13)جدول رقم 
 .البعدي علي مقياس بيك لالكتئابالقياسين القبلي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس القبلي
33 

 
1.31 

 
 
 
 

2..2 
 

 
 
 
 

..3. 
 

 
 
 
 

1..53 
 

 
 
 
 

3.2. 

 
 

 1...دال عند مستوي 
  القياس البعدي

25.3 
 

..5. 

 

التجريبية في القياسين  بين متوسطي المجموعةإذن، يتضح مما سبق وجود فروق دالة       
، ومن خالل ذلك يتضح البعدي علي مقياس بيك لالكتئاب لصالح القياس البعديالقبلي و 

 .ياألول يةتحقق الفرض
 

 :الفرضية الثانيةنتائج -2.1          
 :تمثلت الفرضية الثانية فيما يلي

ات أفراد المجموعتين التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درج"
الضابطة علي مقياس االكتئاب في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح و 

 ".المجموعة التجريبية
للمجموعتين التجريبية و الضابطة على  ولذلك سيتم عرض نتائج القياسين البعديين

 .مقياس بيك لالكتئاب، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط
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يمكن توضيح نتائج القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس 
  :بيك لالكتئاب، على الجدول التالي

التجريبية علي البعدي للمجموعتين الضابطة و  اس يبين نتائج القي( 13) رقم جدول
 .مقياس بيك لالكتئاب
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 11= ن

 

 321=2مج ص

 32.1=2م
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=11.9 

 1.14=2ع

 

 283=2مج س
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مج ح
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=7.3 

 1.85=2ع

 
وااللتواء بوصفها شروطا  الوسيطو " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس 

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 
 .1.5= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.5المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .ق بين تباينهما غير دال، ألن الفر 2ن=1لفرق متوسطين غير مرتبطين حيث ن" ت"
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 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 
تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول حيث ينبغي تحديد الدرجات و 

 (.15)رقم 
علي  الضابطةس البعدي للمجموعتين التجريبية و يبين درجات القيا( .1)رقم جدول 

 .مقياس بيك لالكتئاب وتكرارها

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

27 
28 
29 

2 
3 
5 

31 
32 
33 
34 

4 
2 
3 
1 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"و قيمة االلتواء وفيما يلي نتائج حساب الوسيط و 

 :الخطوات السالفة الذكر
 28.5وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 

 .تقريبا
 32وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 

 .تقريبا
 .1.71-س بيك لالكتئاب يساوي التواء القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقيا

عتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس اهذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على 
 . البعدي



 الفصل الخامس                                                    عرض و مناقشة نتائج البحث

                                                                 

270 
 

 .1.28التواء القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 
كراري لهذا القياس هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع الت

 . البعدي
 :، حيث2ن=1لداللة الفرق بين متوسطين غير مرتبطين ن" ت"وعليه، يمكن حساب       

 
 

              

                      1-ن                  

                   

 . علي متوسطي المجموعتين 2و م 1يدل الرمز م
عيدل الرمز و 

2
وع1

2
 .علي االنحرافين المعياريين للمجموعتين2

 .يدل الرمز ن علي عدد األفرادو 
 (341، ص 1979، أ فؤاد البهي السيد.)2-ن2درجة الحرية في هذه الحالة و 

 بالتعويض،

  

  8.63 =ت

 2-ن2= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .18= 2-21"  = ت"درجة الحرية لـ 

 "ت"من جدول داللة  2.87تساوي  1.11ولمستوى  18للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
(Nan LIN, 1976, P 438). 

، إذن 2.87الجدولية التي تساوي " ت"أكبر من قيمة  8.63المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 
الضابطة علي مقياس البعديين للمجموعتين التجريبية و فالفرق بين متوسطي درجات القياسين 

     .1.11بيك لالكتئاب، دال عند مستوى 

1ع    
2

2ع+
2

___
 

       

 

   _______    2م-1م____= ت
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بين متوسطي المجموعتين الضابطة لداللة الفروق " ت"يبين قيم ( 16)جدول رقم 
 .التجربية في القياس البعدي علي مقياس بيك لالكتئابو 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس البعدي

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  المجموعة الضابطة 
32.1 
 

 
1..3 
 

 
 
 
 
1.. 
 

 
  
 
..3. 
 

 
 
 
 
5.63 
 

 
 
 
 

2.51 

 
 

 1...دال عند مستوي 
  المجموعة التجريبية

25.3 
 

..5. 

    

متوسطي المجموعتين الضابطة بين إذن، يتضح مما سبق وجود فروق دالة    
بية في القياسين البعديين علي مقياس بيك لالكتئاب لصالح القياس البعدي للمجموعة يالتجر و 

 .ثانيةال ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضالتجريبية
 

 :نتائج الفرضية الثالثة-3.1
 :تمثلت الفرضية الثالثة فيما يلي

متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين"
 ".البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغراالكتئاب في التطبيقين القبلي و  علي مقياس

ولذلك سيتم عرض نتائج القياسين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة على مقياس 
 .بيك لالكتئاب، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط

البعدي للمجموعة الضابطة على مقياس بيك ن توضيح نتائج القياسين القبلي و يمك
  :لالكتئاب، على الجدول التالي
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التجريبية علي اس  البعدي للمجموعتين الضابطة و يبين نتائج القي( 11)رقم جدول 
 .مقياس بيك لالكتئاب

 
 

 

 

 الرقم

 

 

درجات القياس 

 البعدي

 2ص

 

انحراف الدرجات 

 المتوسطعن 

 2ح ص

 

 

 مربع االنحرافات

ح
2

 2ص

 

 

درجات القياس 

 البعدي

 2س

 

انحراف الدرجات 

 عن المتوسط

 2ح س

 

 

 مربع االنحرافات

ح
2

 2س

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

32 

34 

31 

33 

33 

31 

33 

32 

31 

31 

 

-1.1 

1.9 

1.1 

1.9 

1.9 

1.1 

1.9 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

 

1.11 

3.61 

1.21 

1.81 

1.81 

1.21 

1.81 

1.11 

1.21 

1.21 

 

29 

27 

29 

27 

28 

28 

29 

28 

29 

29 

 

1.7 

-1.3 

1.7 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

1.7 

-1.3 

1.7 

1.7 

 

1.49 

1.69 

1.49 

1.69 

1.19 

1.19 

1.49 

1.19 

1.49 

1.49 

 

 

 

 11= ن

 

 321=2مج ص

 32.1=2م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2ص

=11.9 

 1.14=2ع

 

 283=2مج س

 28.3=2م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=7.3 

 1.85=2ع

 
والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا أساسية، " ف"يجب حساب قيمة " ت" اب قيمةقبل حس

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك و 
 .1.35= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.35المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 
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رها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول تكراحيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.18)رقم 

البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس يبين درجات القياسين القبلي و ( 15)رقم جدول 
 .بيك لالكتئاب وتكرارها

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس القبلي للمجموعة الضابطة

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

31 
32 
33 
35 

1 
4 
3 
2 

31 
32 
33 
34 

4 
2 
3 
1 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"قيمة و االلتواء وفيما يلي نتائج حساب الوسيط و 

 :الخطوات السالفة الذكر
 32.5وسيط درجات القياس القبلي للمجموعة الضابطة علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 

 .تقريبا
 32درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي وسيط 
 .تقريبا

 .1.74التواء القياس القبلي للمجموعة الضابطة علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 
هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . البعدي
 .1.28لبعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي التواء القياس ا
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هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . البعدي
 :لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و بالتعويض فإن" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 1.33 =ت

 1-ن= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أصغر من قيمة  1.33المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس القبلي و  متوسطي درجات القياسين إذن فالفرق بين
     .1.11بيك لالكتئاب، غير دال عند مستوى 

عة الضابطة في لداللة الفروق بين متوسطي المجمو " ت"يبين قيم ( 12)جدول رقم 
 .البعدي علي مقياس بيك لالكتئابالقياسين القبلي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس القبلي
32.5 

 
1.21 

 
 
 
 
1.3. 
 

 
 
 
 
..3. 
 

 
 
 
 
..33 
 

 
 
  
3.2.  

 
 

غير دال عند مستوي 
  القياس البعدي 1...

32.1 
 

1..3 
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بين متوسطي المجموعة الضابطة في  وجود فروق دالةعدم   سبق  مما يتضح  إذن، 
 ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضعلي مقياس بيك لالكتئاب البعديالقياسين القبلي و 

 .ثالثةال
 :نتائج الفرضية الرابعة-3.1

 :تمثلت الفرضية الرابعة فيما يلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية "
 ".التتبعي لبرنامج اإلرشاد المصغراالكتئاب في التطبيقين البعدي و  مقياس علي

التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس يتم عرض نتائج القياسين البعدي و ولذلك س
 .بيك لالكتئاب، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط

التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس بيك تائج القياسين البعدي و يمكن توضيح ن
  :لالكتئاب، على الجدول التالي

التتبعي للمجموعة التجريبية مقياس بيك يبين نتائج القياسين البعدي و ( .2)رقم جدول 
 .لالكتئاب

 
 

 

 

 الرقم

 

 

درجات 

القياس 

 البعدي

 2س

 

انحراف 

الدرجات 

عن 

 المتوسط

 2ح س

 

 

مربع 

 االنحرافات

ح
2

 2س

 

 

درجات 

القياس 

 التتبعي

 3س

 

انحراف 

الدرجات 

عن 

 المتوسط

 3ح س

 

 

مربع 

 االنحرافات

ح
2

 3س

 

 

 

انحراف 

الدرجات 

 بين

 3وس2س 

 ف

 

انحراف 

الدرجات 

عن 

 المتوسط

 ح ف

 

 

مربع 

 االنحرافات

ح
2

 ف

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

29 

27 

29 

27 

28 

28 

29 

28 

29 

29 

 

1.7 

-1.3 

1.7 

-1.3 

-1.3 

-1.3 

1.7 

-1.3 

1.7 

1.7 

 

1.49 

1.69 

1.49 

1.69 

1.19 

1.19 

1.49 

1.19 

1.49 

1.49 

 

28 

27 

28 

29 

29 

27 

27 

29 

28 

29 

 

-1.1 

-1.1 

-1.1 

1.9 

1.9 

-1.1 

-1.1 

1.9 

-1.1 

1.9 

 

1.11 

1.21 

1.11 

1.81 

1.81 

1.21 

1.21 

1.81 

1.11 

1.81 

 

1 

1 

1 

-2 

-1 

1 

2 

-1 

1 

1 

 

-1 

-2 

-1 

-4 

-3 

-1 

1 

-3 

1 

1 

 

1 

4 

1 

16 

9 

1 

1 

9 

1 

1 

 

 

 

 11= ن

 

مج 

 283=2س

 28.3=2م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=7.3 

 1.85=2ع

 

مج 

 281=3س

 28.1=3م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=6.9 

 1.83=3ع

 

 

 مج ف

=2 

  

 

مج ح
2

 ف

=42 
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس
 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 

 .1.15= ف 
 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 

 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 
لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  

دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب  ، غير1.15المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11
 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 

تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول حيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.21)رقم 

التتبعي للمجموعة التجريبية علي مقياس يبين درجات القياسين البعدي و ( .2)رقم جدول 
 .بيك لالكتئاب وتكرارها

 القياس التتبعي للمجموعة التجريبية القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

27 
28 
29 

2 
3 
5 
 

27 
28 
29 

3 
3 
4 

 11 المجموع 11 المجموع
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ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب  "ف"قيمة االلتواء و وفيما يلي نتائج حساب الوسيط و 
 :الخطوات السالفة الذكر

 28.5وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 
 .تقريبا

 28.16للمجموعة التجريبية علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي  وسيط درجات القياس التتبعي
 .تقريبا

 .1.71-التواء القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي 
هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . البعدي
 .1.21-موعة التجريبية علي مقياس بيك لالكتئاب يساوي التواء القياس التتبعي للمج

هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . التتبعي
 :بالتعويض فإنلة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و لدال" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 1.29 =ت

 1-ن= هذه الحالة في" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أصغر من قيمة  1.29المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

التتبعي للمجموعة التجريبية علي مقياس متوسطي درجات القياسين البعدي و  إذن فالفرق بين
  .1.11بيك لالكتئاب، غير دال عند مستوى 
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التجريبية في  لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة" ت"يبين قيم ( 22)جدول رقم 
 .التتبعي علي مقياس بيك لالكتئابالقياسين البعدي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس البعدي
25.3 

 
..5. 

 
 
 
 
1... 
 

 
 
 
 
..3. 
 
 

 
 
 
 
..22 
 

 
 
 
 

3.2. 

 
 

غير دال عند مستوي 
  القياس التتبعي 1...

25.1 
 

..53 

 
التجريبية في  متوسطي المجموعةبين وجود فروق دالة عدم إذن، يتضح مما سبق 

 ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضالتتبعي علي مقياس بيك لالكتئابالقياسين البعدي و 
 .رابعةال
 
 

 :نتائج الفرضية الخامسة-1..
 :تمثلت الفرضية الخامسة فيما يلي

متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية علي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين "
البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس الة القلق في التطبيقين القبلي و مقياس ح
 ".البعدي

البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس ائج القياسين القبلي و ولذلك سيتم عرض نت
 .ف المعياري والوسيطحالة القلق، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحرا
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يمكن توضيح نتائج القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس حالة القلق 
 :على الجدول التالي

البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس قياسين القبلي و يبين نتائج ال( 23)رقم جدول 
 .حالة القلق
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا أساسية، " ف"قيمة يجب حساب " ت"قبل حساب قيمة 

 :ذلك باتباع الخطوات السالفة الذكر، و بالتالي فإنو 
 .2.74= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 
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لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 2.74المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 

راج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول تكرارها بهدف استخحيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.24)رقم 

البعدي للمجموعة التجريبة علي مقياس يبين درجات القياسين القبلي و ( 23)رقم جدول 
 .حالة القلق وتكرارها

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس القبلي للمجموعة الضابطة

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

21 
21 
22 
23 

5 
1 
2 
2 

15 
16 
17 
 

2 
4 
4 
 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"و قيمة االلتواء وفيما يلي نتائج حساب الوسيط و 

 :الخطوات السالفة الذكر
 21.5وسيط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي 

 .تقريبا
 16.25للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي وسيط درجات القياس البعدي 

 .تقريبا
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 .1.47التواء القياس القبلي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي 
هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . القبلي
 .1.21-تجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي التواء القياس البعدي للمجموعة ال

هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . البعدي
 :لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و بالتعويض فإن" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 4.53 =ت

 1-ن= هذه الحالة في" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، إذن 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أكبر من قيمة  4.53المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة متوسطي درجات القياسين القبلي و  فالفرق بين
 .1.11القلق، دال عند مستوى 
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ي لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية ف" ت"يبين قيم ( .2)جدول رقم 
 .القلقحالة البعدي علي مقياس القياسين القبلي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس القبلي
21.1 

 
1.22 

 
 
 
 
2.13 
 

 
 
 
 
..3. 
 

 
 
 
 
3..3 
 

 
 
 
 

3.2. 

 
 

 1...دال عند مستوي 
  القياس البعدي

16.2 
 

..13 

 

التجريبية في القياسين  بين متوسطي المجموعة إذن، يتضح مما سبق وجود فروق دالة
، ومن خالل ذلك يتضح تحقق لصالح القياس البعدي القلقحالة البعدي علي مقياس القبلي و 
 .خامسةال يةالفرض

 

 :نتائج الفرضية السادسة-6.1
 :تمثلت الفرضية السادسة فيما يلي

المجموعتين التجريبية ات أفراد توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درج"
الضابطة علي مقياس حالة القلق في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح و 

 ".المجموعة التجريبية
الضابطة على البعديين للمجموعتين التجريبية و ولذلك سيتم عرض نتائج القياسين 

 .ري والوسيطمقياس حالة القلق، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعيا
يمكن توضيح نتائج القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية و الضابطة على مقياس حالة 

  :القلق، على الجدول التالي
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التجريبية علي اس  البعدي للمجموعتين الضابطة و يبين نتائج القي( 26)رقم جدول 
 .مقياس حالة القلق
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا أساسية، " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك و 
 .1.88= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.88المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .، ألن الفرق بين تباينهما غير دال2ن=1لفرق متوسطين غير مرتبطين حيث ن" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"التحقق من عدم داللة قيمة  بعدو 
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حيث ينبغي تحديد الدرجات و تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول 
 (.27)رقم 

الضابطة علي س البعدي للمجموعتين التجريبية و يبين درجات القيا( 21)رقم جدول 
 .وتكرارهاالة القلق حمقياس 

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

21 
21 
22 
23 

2 
4 
2 
2 

15 
16 
17 
 

2 
4 
4 
 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"وفيما يلي نتائج حساب الوسيط وااللتواء وقيمة 

 :السالفة الذكرالخطوات 
  21.75وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي 

 .تقريبا
 16.25الة القلق يساوي حوسيط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس 

 .تقريبا
 .1.93التواء القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي 

هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . البعدي

 .1.21-الة القلق يساوي حالتواء القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس 
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هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . البعدي
، 2ن=1لداللة الفرق بين متوسطين غير مرتبطين ن" ت"وعليه، يمكن حساب       

 :بالتعويض فإن
  

  12.68 =ت

 2-ن2= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .18= 2-21"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  2.87تساوي  1.11ولمستوى  18للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 2.87الجدولية التي تساوي " ت"أكبر من قيمة  12.68المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

الضابطة علي البعديين للمجموعتين التجريبية و إذن فالفرق بين متوسطي درجات القياسين 
 .1.11مقياس حالة القلق، دال عند مستوى 

المجموعتين التجربيتين  لداللة الفروق بين متوسطي" ت"يبين قيم ( 25)جدول رقم 
 .القلقحالة الضابطة في القياس البعدي علي مقياس و 
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التجريبية متوسطي المجموعتين الضابطة و بين إذن، يتضح مما سبق وجود فروق دالة 
، في القياسين البعديين علي مقياس حالة القلق لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 .سادسةال يةالفرضومن خالل ذلك يتضح تحقق 
 :نتائج الفرضية السابعة-1.1

 :تمثلت الفرضية السابعة فيما يلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة "

 ".البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرالة القلق في التطبيقين القبلي و علي مقياس ح
البعدي للمجموعة الضابطة على مقياس القبلي و ن ولذلك سيتم عرض نتائج القياسي

 .حالة القلق، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط
البعدي للمجموعة الضابطة على مقياس حالة القلق، ن توضيح نتائج القياسين القبلي و يمك

  :على الجدول التالي
البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس و  القبلي  ينيبين نتائج القياس( 22)رقم جدول 

 .حالة القلق
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس
 :ذلك باتباع الخطوات السالفة الذكر، و بالتالي فإنأساسية، و 

 .1.31= ف 
 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 

 .من الجداول اإلحصائية" ف"قيمة  وبحساب
لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  

، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.31المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11
 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"عد التحقق من عدم داللة قيمة بو 

تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول حيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.31)رقم 

البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس يبين درجات القياسين القبلي و ( .3)رقم جدول 
 .وتكرارهاحالة القلق 

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس القبلي للمجموعة الضابطة

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

21 
21 
22 
23 

2 
2 
2 
4 

21 
21 
22 
23 

2 
4 
2 
2 

 11 المجموع 11 المجموع
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ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"وفيما يلي نتائج حساب الوسيط وااللتواء وقيمة 
 :السالفة الذكرالخطوات 

 .تقريبا 22وسيط درجات القياس القبلي للمجموعة الضابطة علي مقياس حالة القلق يساوي 
 21.25وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس حالة القلق يساوي 

 .تقريبا
 

 .1.51-التواء القياس القبلي للمجموعة الضابطة علي مقياس حالة القلق يساوي 
اللتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس هذا ا
 . القبلي

 .1.44التواء القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس حالة القلق يساوي 
هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . البعدي
 :لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و بالتعويض فإن" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 1.85 =ت

 1-ن= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أصغر من قيمة  1.85المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

البعدي للمجموعة الضابطة علي مقياس متوسطي درجات القياسين القبلي و  إذن فالفرق بين
  .1.11حالة القلق ، غير دال عند مستوى 
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الضابطة في  لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة" ت"يبين قيم ( 31)جدول رقم 
 .القلق حالة القياسين القبلي والبعدي علي مقياس

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس القبلي
21.5 

 
1.16 

 
 
 
 
1.31 
 

 
 
 
 
..3. 
 

 
 
 
 
..5. 
 

 
 
  
3.2.  

 
 

دال عند مستوي  غير
  القياس البعدي 1...

21.3 
 

1..1 

 

عة الضابطة في بين متوسطي المجمو  وجود فروق دالةعدم إذن، يتضح مما سبق 
 ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضعلي مقياس حالة القلق البعديالقياسين القبلي و 

 .سابعةال
 

 :نتائج الفرضية الثامنة-5.1
 :الثامنة فيما يليتمثلت الفرضية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية "
 ".التتبعي لبرنامج اإلرشاد المصغرالة القلق في التطبيقين البعدي و علي مقياس ح
التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس يتم عرض نتائج القياسين البعدي و ولذلك س
 .حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط حالة القلق، مع
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التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس حالة ن توضيح نتائج القياسين البعدي و يمك
 :القلق، على الجدول التالي

التتبعي للمجموعة التجريبية مقياس حالة البعدي و يبين نتائج القياسين ( 32)رقم جدول 
 .القلق
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ح
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 2س
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ح
2

 3س
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 3وس2س 

 ف
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الدرجات 
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 المتوسط

 ح ف
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ح
2
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

17 

16 

17 

17 

15 

16 

17 

16 

15 

16 

 

1.8 

-1.2 

1.8 

1.8 

-1.2 

-1.2 

1.8 

-1.2 

-1.2 

-1.2 

 

1.64 

1.14 

1.64 

1.64 

1.44 

1.14 

1.64 

1.14 

1.44 

1.14 

 

16 

15 

17 

16 

15 

16 

16 

15 

15 

15 

 

1.4 

-1.6 

1.4 

1.4 

-1.6 

1.4 

1.4 

-1.6 

-1.6 

-1.6 

 

1.16 

1.36 

1.96 

1.16 

1.36 

1.16 

1.16 

1.36 

1.36 

1.36 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

-5 

-5 

-6 

-5 

-6 

-6 

-5 

-5 

-6 

-5 

 

25 

25 

36 

25 

36 

36 

25 

25 

36 

25 

 

 

 

 11= ن

 

مج 

 162=2س

 16.2=2م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=5.6 

 1.74=2ع

 

مج 

 156=3س

 15.6=3م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=4.4 

 1.66=3ع

 

 

 مج ف

=6 

  

 

مج ح
2

 ف

=294 

 
والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا " ف"حساب قيمة  يجب" ت"قبل حساب قيمة 

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 
 .1.25= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 
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اللة لمستوى د 5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.25المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 

استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول  تكرارها بهدفحيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.33)رقم 

التتبعي للمجموعة التجريبية علي مقياس يبين درجات القياسين البعدي و ( 33)رقم جدول 
 .حالة القلق وتكرارها

 القياس التتبعي للمجموعة التجريبية القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

15 
16 
17 

2 
4 
4 
 

15 
16 
17 

5 
4 
1 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"وفيما يلي نتائج حساب الوسيط وااللتواء وقيمة 

 :الخطوات السالفة الذكر
 16.25وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي 

 .تقريبا
 15.5التتبعي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي وسيط درجات القياس 

 .تقريبا
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 .1.21-التواء القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي 
هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . البعدي
 .1.45مجموعة التجريبية علي مقياس حالة القلق يساوي التواء القياس التتبعي لل

هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . التتبعي
 :لداللة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و بالتعويض فإن" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 1.33 =ت

 1-ن= هذه الحالة في" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أصغر من قيمة  1.33المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

التتبعي للمجموعة التجريبية علي مقياس اسين البعدي و إذن فالفرق بين متوسطي درجات القي
    .1.11حالة القلق، غير دال عند مستوى 
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التجريبية في  لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة" ت"يبين قيم ( 33)جدول رقم 
 .التتبعي علي مقياس حالة القلقالقياسين البعدي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس البعدي
16.2 

 
..13 

 
 
 
 
1.2. 
 

 
 
 
 
..3. 
 
 

 
 
 
 
..33 
 

 
 
 
 

3.2. 

 
 

غير دال عند مستوي 
  القياس التتبعي 1...

1..6 
 

..66 

 
التجريبية في  المجموعة متوسطيبين وجود فروق دالة عدم إذن، يتضح مما سبق 

 ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضالتتبعي علي مقياس حالة القلقالقياسين البعدي و 
 .ثامنةال
 

 

 

 :نتائج الفرضية التاسعة-2.1            
 :تمثلت الفرضية التاسعة فيما يلي

علي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية "
البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح القياس ع لالنجاز في التطبيقين القبلي و استمارة الداف

 ".البعدي
استمارة البعدي للمجموعة التجريبية على يتم عرض نتائج القياسين القبلي و ولذلك س
 .، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيطالدافع لالنجاز
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استمارة الدافع البعدي للمجموعة التجريبية على تائج القياسين القبلي و توضيح نيمكن 
 :على الجدول التالي لالنجاز
البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة يبين نتائج القياسين القبلي و ( .3)رقم جدول 

 .الدافع لالنجاز
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1.19 
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1.49 

1.19 

 

 

 

 11= ن

 

 1مج س

=252 

 25.2=1م

  

مج ح
2

 2س

=7.6 

 1.87=1ع

 

مج 

 219=2س

 21.9=2م

 

 

 

 

 

 

مج ح
2

 2س

=4.1 

 1.64=2ع

 

 

 مج ف

=43 

  

 

مج ح
2

 ف

=6.1 

 
ء بوصفها شروطا االلتواو والوسيط " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 
 .1.87= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 
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لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.87المساوية لـ " ف"فقيمة  ، إذن1.11

 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 

يط، مثلما هو موضح في الجدول حيث ينبغي تحديد الدرجات و تكرارها بهدف استخراج الوس
 (.36)رقم 

البعدي للمجموعة التجريبة علي استمارة يبين درجات القياسين القبلي و ( 36)رقم جدول 
 .الدافع لالنجاز وتكرارها

 القياس البعدي للمجموعة التجريبية القياس القبلي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

24 
25 
26 
 

2 
4 
4 
 

21 
21 
22 
 

3 
5 
2 
 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"وفيما يلي نتائج حساب الوسيط وااللتواء وقيمة 

 :الخطوات السالفة الذكر
 25.25وسيط درجات القياس القبلي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 

 .تقريبا
 21.9وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 

 .تقريبا
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 .1.17-التواء القياس القبلي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 
هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . ليالقب
 .1التواء القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 

 . هذا االلتواء المطابق للصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس البعدي
 :بالتعويض فإنلة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و لدال" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 16.53 =ت

 1-ن= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أكبر من قيمة  16.53المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة متوسطي درجات القياسين القبلي و  إذن فالفرق بين
    .1.11الدافع لالنجاز، دال عند مستوى 
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التجريبية في  لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة" ت"يبين قيم ( 31)جدول رقم 
 .البعدي علي استمارة الدافع لالنجازالقياسين القبلي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس القبلي
2..2 

 
..51 

  
 
 

1.51 
 

  
 
 

..3. 
 

  
 
 

16..3 
 

 
 
 
 

3.2. 

 
 

 1...دال عند مستوي 
  القياس البعدي

2..2 
 

..63 

 

ة في القياسين بين متوسطي المجموعة التجريبي سبق وجود فروق دالة إذن، يتضح مما
، ومن خالل ذلك يتضح البعدي علي استمارة الدافع لالنجاز لصالح القياس البعديالقبلي و 

 .تاسعةال يةتحقق الفرض
 

 :نتائج الفرضية العاشرة-1..1       
 :تمثلت الفرضية العاشرة فيما يلي

ية إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبتوجد فروق ذات داللة "
الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز في التطبيق البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغر لصالح و 

 ".المجموعة التجريبية
الضابطة على البعديين للمجموعتين التجريبية و ولذلك سيتم عرض نتائج القياسين 

 .حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط، مع استمارة الدافع لالنجاز
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الضابطة على مقياس البعديين للمجموعتين التجريبية و يمكن توضيح نتائج القياسين 
  :، على الجدول التالياستمارة الدافع لالنجاز

الضابطة علي البعدي للمجموعتين التجريبية و   يبين نتائج القياس( 35)رقم جدول 
 .استمارة الدافع لالنجاز
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 
 .1.87= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"قيمة  وبحساب

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 1.87المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .ما غير دال، ألن الفرق بين تباينه2ن=1لفرق متوسطين غير مرتبطين حيث ن" ت"
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 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 
تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول حيث ينبغي تحديد الدرجات و 

 (.39)رقم 
الضابطة علي س البعدي للمجموعتين التجريبية و يبين درجات القيا( 32)رقم جدول 

 .استمارة الدافع لالنجاز وتكرارها

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

24 
25 
26 
 

2 
4 
4 
 

21 
22 
23 
 

4 
5 
1 
 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"لحساب الالزمة " ف"وفيما يلي نتائج حساب الوسيط وااللتواء وقيمة 

 :الخطوات السالفة الذكر
 25.25لالنجاز يساويوسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع 

 .تقريبا
 21.7وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 

 .تقريبا
 .1.18-تجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي التواء القياس البعدي للمجموعة ال

هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . البعدي
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 .1التواء القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 
 . التوزيع التكراري لهذا القياس البعدي هذا االلتواء المطابق للصفر يدل على اعتدالية

، 2ن=1لداللة الفرق بين متوسطين غير مرتبطين ن" ت"وعليه، يمكن حساب       
 :بالتعويض فإن

  

  11 =ت

 2-ن2= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .18= 2-21"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  2.87تساوي  1.11ولمستوى  18للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، إذن 2.87الجدولية التي تساوي " ت"أكبر من قيمة  11المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

الضابطة علي استمارة البعديين للمجموعتين التجريبية و فالفرق بين متوسطي درجات القياسين 
  .1.11الدافع لالنجاز، دال عند مستوى 

متوسطي المجموعتين التجربيتين  لداللة الفروق بين" ت"يبين قيم ( .3)جدول رقم 
 .استمارة الدافع لالنجازالضابطة في القياس البعدي علي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس البعدي

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  التجريبية المجموعة
2..2 

 
..51 
 

   
 

1.51 
 

   
 

..3. 
 

   
 

1. 
 

 
 
 
 

2.51 

 
 

 1...دال عند مستوي 
  المجموعة الضابطة

21.1 
 

..63 
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التجربية متوسطي المجموعتين الضابطة و بين إذن، يتضح مما سبق وجود فروق دالة 
لصالح القياس البعدي للمجموعة  في القياسين البعديين علي استمارة الدافع لالنجاز

 .عاشرةال ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضالتجريبية
 :نتائج الفرضية الحادية عشرة-11.1    

 :تمثلت الفرضية الحادية عشرة فيما يلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة الضابطة "

 ".البعدي لبرنامج اإلرشاد المصغرفي التطبيقين القبلي و  ع لالنجازعلي استمارة الداف
استمارة البعدي للمجموعة الضابطة على يتم عرض نتائج القياسين القبلي و ولذلك س
 .، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف المعياري والوسيطالدافع لالنجاز

استمارة الدافع بطة على البعدي للمجموعة الضان توضيح نتائج القياسين القبلي و يمك
  :، على الجدول التاليلالنجاز
البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة و  القبلي  ينيبين نتائج القياس( 31)رقم جدول 

 .الدافع لالنجاز
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس
 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 

 
 .2.95= ف 

 9=1-11تساوي ودرجة الحرية 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
، غير دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب 2.95المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .باينهما غير داللفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين ت" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 

تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول حيث ينبغي تحديد الدرجات و 
 (.42)رقم 

البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة يبين درجات القياسين القبلي و ( 32)رقم جدول 
 .الدافع لالنجاز وتكرارها

 القياس البعدي للمجموعة الضابطة القياس القبلي للمجموعة الضابطة

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة
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ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف" قيمةو االلتواء وفيما يلي نتائج حساب الوسيط و 
 :الخطوات السالفة الذكر

 21.25وسيط درجات القياس القبلي للمجموعة الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 
 .تقريبا

 21.7وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 
 .تقريبا

 .2.16للمجموعة الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي  التواء القياس القبلي
هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 

 . القبلي
 .1التواء القياس البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي 

 . اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس البعدي هذا االلتواء المطابق للصفر يدل على
 :بالتعويض فإنلة الفرق بين متوسطين مرتبطين، و لدال" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 1.63 =ت

 1-ن= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أصغر من قيمة  1.63المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

البعدي للمجموعة الضابطة علي استمارة متوسطي درجات القياسين القبلي و  إذن فالفرق بين
 .1.11الدافع لالنجاز، غير دال عند مستوى 
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عة الضابطة في لداللة الفروق بين متوسطي المجمو " ت"يبين قيم ( 33)جدول رقم 
 .استمارة الدافع لالنجازالبعدي علي القياسين القبلي و 

 
 البيانات اإلحصائية         

 
 القياس

 
 م
 

 
 ع
 

 
 "ف"قيمة 

 
 "ت"قيمة 

 
 مستوي الداللة

 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة 

  القياس القبلي
22 

 
1..2 

   
 
2.2. 
 

   
 
..3. 
 

   
 
..63 
 

    
3.2.  

 
 

غير دال عند مستوي 
  القياس البعدي 1...

21.1 
 

..63 

 

عة الضابطة في بين متوسطي المجمو  وجود فروق دالةعدم إذن، يتضح مما سبق 
 ية، ومن خالل ذلك يتضح تحقق الفرضعلي استمارة الدافع لالنجاز البعديالقياسين القبلي و 

 .حادية عشرةال
 

 :نتائج الفرضية الثانية عشرة-12.1    
 :تمثلت الفرضية الثانية عشرة فيما يلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية "
 ".التتبعي لبرنامج اإلرشاد المصغرع لالنجاز في التطبيقين البعدي و علي استمارة الداف
التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس يتم عرض نتائج القياسين البعدي و ولذلك س
، مع حساب متوسط الدرجات الحسابي واالنحراف استمارة الدافع لالنجاز حالة القلق

 .المعياري والوسيط
استمارة الدافع التتبعي للمجموعة التجريبية على ن توضيح نتائج القياسين البعدي و يمك
  :جدول التالي، على اللالنجاز
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التتبعي للمجموعة التجريبية استمارة الدافع البعدي و  يبين نتائج القياسين( 33)رقم جدول 
 .لالنجاز
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والوسيط وااللتواء بوصفها شروطا " ف"يجب حساب قيمة " ت"اب قيمة قبل حس

 :بالتالي فإنباتباع الخطوات السالفة الذكر، و ذلك أساسية، و 
 .1.38= ف 

 9=1-11ودرجة الحرية تساوي 
 .من الجداول اإلحصائية" ف"وبحساب قيمة 

لمستوى داللة  5.35للتباين الصغير، يالحظ أنها تساوي   9للتباين الكبير و 9لدرجة حرية  
دالة عند هذا المستوى، وبذلك يمكن حساب  ، غير1.38المساوية لـ " ف"، إذن فقيمة 1.11

 .لفرق متوسطين مرتبطين، ألن الفرق بين تباينهما غير دال" ت"
 :، يتم حساب قيمة االلتواء علي النحو التالي"ف"بعد التحقق من عدم داللة قيمة و 
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تكرارها بهدف استخراج الوسيط، مثلما هو موضح في الجدول غي تحديد الدرجات و حيث ينب
 (.45)رقم 

استمارة التتبعي للمجموعة التجريبية علي يبين درجات القياسين البعدي و ( .3)رقم جدول 
 .وتكرارها الدافع لالنجاز

 القياس التتبعي للمجموعة التجريبية القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 التكرار الدرجة التكرار الدرجة

24 
25 
26 

2 
4 
4 
 

24 
25 
26 

4 
4 
2 

 11 المجموع 11 المجموع

 
ذلك باتباع ، و "ت"الالزمة لحساب " ف"وفيما يلي نتائج حساب الوسيط وااللتواء وقيمة 

 :الخطوات السالفة الذكر
 25.25وسيط درجات القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي

 .تقريبا
 24.75للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي وسيط درجات القياس التتبعي

 .تقريبا
  .1.17- التواء القياس البعدي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساوي

هذا االلتواء السالب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . البعدي

 .1.21 بعي للمجموعة التجريبية علي استمارة الدافع لالنجاز يساويالتواء القياس التت
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هذا االلتواء الموجب القريب من الصفر يدل على اعتدالية التوزيع التكراري لهذا القياس 
 . التتبعي
 :بالتعويض فإنين مرتبطين، و لداللة الفرق بين متوسط" ت"وعليه، يمكن حساب       

  

 2.22 =ت

 1-ن= في هذه الحالة" ت"ودرجة الحرية لـ 
 :بالتعويض، فإن
 .9= 1-11"  = ت"درجة الحرية لـ 

 . "ت"من جدول داللة  3.25تساوي  1.11ولمستوى  9للطرفين ولدرجة حرية " ت"وداللة 
، 3.25الجدولية التي تساوي " ت"أصغر من قيمة  2.22المحسوبة التي تساوي " ت"فقيمة 

التتبعي للمجموعة التجريبية علي استمارة متوسطي درجات القياسين البعدي و  إذن فالفرق بين
   .1.11الدافع لالنجاز، غير دال عند مستوى 

التجريبية في  لداللة الفروق بين متوسطي المجموعة" ت"يبين قيم ( 36)جدول رقم 
 .التتبعي علي استمارة الدافع لالنجازالقياسين البعدي و 

 
 البيانات اإلحصائية         
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التجريبية في  متوسطي المجموعةبين وجود فروق دالة عدم إذن، يتضح مما سبق 
، ومن خالل ذلك يتضح تحقق التتبعي علي استمارة الدافع لالنجازالقياسين البعدي و 

 .ثانية عشرةال يةالفرض
 

 :بحثنتائج التفسير و مناقشة -2

بعض التحقق من فعالية برنامج ارشاد مصغر للتعامل مع إلى  الحالي بحثال هدف
اثنتي عشرة في  يات البحثضوتمثلت فر  ،طالبات الجامعةالمشكالت النفسية لدى طالب و 

 :فيما يلي مناقشة نتائج البحثفرضية، و 

تعوق توافقهم  طالبات الجامعةبأن المشكالت النفسية لدى طالب و يحسن التذكير 
" بيك"حسب تماعي، وهي ترتبط مثلما سبق توضيحه و االجالنفسي والشخصي والدراسي و 

((Beck  بالتالي فإن بالتشوهات المعرفية واألفكار والمعتقدات غير الواقعية وغير المنطقية، و
يير تجاوزها يتطلب إعادة البناء المعرفي بهدف تغتعامل مع هذه المشكالت النفسية وحلها و ال

بأنها  هعتقادان تفسير الفرد ألحداث الحياة التي يمر بها و األفكار السلبية بأخرى إيجابية،  إ
هنا  ومن ،في مواجهتها همخيفة أو مؤلمة أو محزنة هذا التفسير هو المسئول عن سلبيت

عقالنية  بتناول األمور بطريقة هتظهر أهمية بناء الجانب المعرفي للفرد بطريقة تسمح ل
 الفرد ويعتقد في األفكار أو المعتقدات التي يؤمن بها ىحدإحيث أنه حينما تناقش  ،ومنطقية
مع  ةالمواجه من سلبية هبغرض توضيح العالقة بين هذه المعتقدات وبين ما يعاني صحتها،

واألفكار بشكل  جراء تغير لهذه المعتقداتإنه من المحتمل إف ،األحداث والمواقف الضاغطة
حداث إنشائية في مواجهه أ ومن ثم ابتكار حلول ،االنفعالي والنفسي هإعادة توازنيؤدى إلى 

 .الحياة الضاغطة

ية، رشادإبرامج  من خاللالطالبات و الطالب ب التكفل النفسي كانت أهميةومن ثم 
هم على تساعدذلك لمب التعليمية ألنها األنسب لهم، و ذات األساليو  خاصة المصغرة منها

تسبب لهم الكثير من  التي قداقعية و غير الوالالمنطقية و التخلص من األفكار الالعقالنية 



 الفصل الخامس                                                    عرض و مناقشة نتائج البحث

                                                                 

309 
 

 قبطر  هامع القدرة علي التعامليكتسبون الواقعية والكفاية الذاتية و حيث  مشكالت النفسية،ال
 .ة وفعالةايجابي

التعامل مع قد أسفرت نتائج البحث الحالي عن فعالية برنامج اإلرشاد المصغر في و 
المهارات جامعة، بجعلهم يكتسبون القدرات و طالبات البعض المشكالت النفسية لدى طالب و 
 .الالزمة للتعامل مع المشكالت النفسية

التجريبية  بين متوسطي درجات المجموعة 1.11وجدت فروق دالة عند مستوى حيث  
وجدت فروق البعدي علي مقياس بيك لالكتئاب لصالح القياس البعدي، في القياسين القبلي و 

الضابطة في القياس طي درجات المجموعتين التجريبية و بين متوس 1.11 دالة عند مستوى
لم توجد فروق دالة بين متوسطي لمجموعة التجريبية، و البعدي، لصالح القياس البعدي ل

درجات ال بين متوسطي ، و البعديلقبلي و ا المجموعة الضابطة في ذات القياسيندرجات 
 .التتبعيالتجريبية في القياسين البعدي و  المجموعة

التجريبية في  بين متوسطي درجات المجموعة 1.11وجدت فروق دالة عند مستوى و 
البعدي علي مقياس حالة القلق لصالح القياس البعدي، وجدت فروق دالة القياسين القبلي و 
الضابطة في القياس طي درجات المجموعتين التجريبية و وسبين مت 1.11عند مستوى 

البعدي، لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية، ولم توجد فروق دالة بين متوسطي 
ال بين متوسطي درجات لضابطة في ذات القياسين القبلي والبعدي، و درجات المجموعة ا

 .التتبعيالتجريبية في القياسين البعدي و  المجموعة

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  1.11وجدت فروق دالة عند مستوى  كما
البعدي علي استمارة الدافع لالنجاز لصالح القياس البعدي، وجدت ياسين القبلي و في الق

الضابطة في طي درجات المجموعتين التجريبية و بين متوس 1.11فروق دالة عند مستوى 
للمجموعة التجريبية، ولم توجد فروق دالة بين  القياس البعدي، لصالح القياس البعدي

ال بين متوسطي طة في ذات القياسين القبلي والبعدي، و متوسطي درجات المجموعة الضاب
 .التتبعيالتجريبية في القياسين البعدي و  درجات المجموعة
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" صالح العراقي"مع نتائج دراسات فيما يتعلق باالكتئاب تتفق هذه النتائج إجماال و 
 & Burn)( 1992(" هوكسيما-بورنز و نولين"و (1991" )هشام عبد اهلل"و  (1991)
(Nolen-hoeksema (  1992)بروبست و آخرون "و((Propst & autres جونز"و "
 (1994)و آخرون " سترافينسكي"و Jones & polos))( 1993" )بولوس"و

((Stravynski et autres عبد الخالق حندة  "و (1997" )دمحمد توفيق على محم"و

(  1994)آخرين و " ثيز"لم تتفق نتائج البحث مع نتائج دراسة و  ،(2118) "خميس بلحيل
((Thase et autres  (  1996" )هولون"و" جاكوبسون"دراسة و((Jacobson & Hollon  
 .(1997" )دمحمد توفيق على محم"و

(  1991)آخرون و " بتلر"وتتفق النتائج إجماال فيما يتعلق بالقلق مع نتائج دراسات  
((Butler et autres ( 1991)آخرون و " بوركوفيتش"و((Borkovec et autres بورنز"و "
" بوركوفيتش"و Burns & Nolen –Hoeksema)( )1992" )هوكسيما-نولين"و
لم تتفق نتائج البحث مع نتائج دراسة ، و Borkovec & Costelo))( 1993" )كوستيللو"و
 .Sapp))( 1996" )ساب"

( 1991) "مارتري"و "هجز"بالدافع لالنجاز  كما تتفق النتائج إجماال فيما يتعلق
(Hughes & Martray) (1997) "الصياح"و (1994) "الغزو"و (1991) "محمود"و 
 (2114) "بقيعي"و (2112) "غاية حميد محمد القاسمى"و (2111) "أبو شقير"و
 (2116"  )شواشرة"و (2116) "شحروري"و (2115) "صبري"و (2115) "الطراونه"و
 .(2119" )الحارثي"و

بعض هو األمر الذي يمكن تفسيره بأن برنامج اإلرشاد المصغر للتعامل مع و  
سلوكية امعة بما يضمه من فنيات معرفية و طالبات الجالمشكالت النفسية لدى طالب و 

الحوار والتخيل و ألساس في إعادة البناء المعرفي والتعريض وصرف االنتباه تتمثل في ا
، حيث أصبح بمقدور ة وحل المشكالت واالسترخاء والواجب المنزليالذاتي مراقبةالالذاتي و 

يجابية من خالل أفراد العينة التجريبية  التعام تعديل "ل مع مشكالتهم النفسية بفعالية وا 
  ."تغيير السلوكوتغيير طريقة التفكير والشعور باألشياء ومن ثم تعديل و 
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(Modifier et changer la façon de voir et de sentir les choses, et par 

conséquent modifier et changer la façon de se comporter) 

 المستقبل وعن الراهنة، الخبرات وعن الذات عنسالبة  أفكار مشكالت النفسيةال سببف
 وغالبا انفعاليةاضطرابات نفسية و  إلى للموقف وتقييمه الفرد لدى السلبي اإلدراك يؤدي حيث
 .منطقية وغير ومحرفة واقعية غير التشاؤمية السالبة األفكار تكون ما

أن الناس يضطربون، )): فيالنموذج المعرفي لتفسير االضطرابات االنفعالية مثل يت
بل بسبب طبيعة  ،ليس بسبب األشياء في حد ذاتها ويعانون من المشكالت النفسية ،
 .((حداثوأسلوب تفكيرهم إزاء األشياء، واأل

ير يغتمسالك المضطربة، فإنه ينبغي النفعاالت، و االمشاعر، و التغيير  يدإذا أر ف
 سترشدفي اعتباره أن التشوهات المعرفية للم رشدوينبغي أن يأخذ الم تفكيرالعقول، وأساليب ال

 .اث، ورؤيته للنتائج بعيدة، وقريبة المدىتتركز في تقييمه المباشر للمواقف، ولألحد

من النموذج  رشدبدرجة خاصة في حالة تمكن الم فعاال ويكون النموذج المعرفي
المعرفي لالضطرابات االنفعالية، ويكون لديه القدرة على التمييز بين اإلدراك، واالنفعال، 

 .والسلوك، واالستجابات الفسيولوجية

اإلرشاد المصغر؛ ألفراد العينة التجريبية من فرصة لتقويم نظرا لما يوفره برنامج و  
المتبعة، الفنيات لذاتية، من خالل االستراتيجيات و تحقيق الكفاية اتصحيح األخطاء و الذات و 

رادة في االفقد دخلوا إليه برغبة و  ا في هو ما ساعد كثير ستفادة منه إلي أقصي ما يمكن، و ا 
ثبات تحقيق نتائج البحث الحالي و   .فعالية برنامج اإلرشاد المصغرا 

تدعم بشكل غير  الحادية عشرةالثالثة والسابعة و من جهة أخرى فإن نتائج الفرضيات و  
التي لم تتعرض الضابطة و  اتمباشر فعالية البرنامج المستخدم، حيث كشفت أن المجموع

القلق العام و ذلك في مستويات االكتئاب ث ألفرادها أي تغير له داللته، و للبرنامج لم يحد
األولي والثانية والخامسة والسادسة دافع االنجاز، في حين أوضحت نتائج الفرضيات و 

ارتفاع في و القلق العام و أنه قد حدث انخفاض في مستوي كل من االكتئاب  العاشرةوالتاسعة و 
مستوي دافع االنجاز لدى أفراد المجموعات التجريبية في القياس البعدي علي إثر تعرضهم 
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فقد كشفت  الثانية عشرةالرابعة والثامنة و رنامج اإلرشاد المصغر، أما عن نتائج الفرضيات لب
التجريبية في القياسين  عن عدم وجود فروق دالة بين متوسطات رتب درجات المجموعات

هو ما قد يرجع إلي ما تم االكتئاب والقلق العام ودافع االنجاز، و التتبعي لكل من البعدي و 
قليل من التعلي منع االنتكاس و  األخيرة من البرنامج من خالل التركيز لاحخالل المر 

الفنيات التي تم التحضير إلنهاء العملية اإلرشادية، زيادة إلي االعتمادية علي المرشد و 
هو األمر الذي اإلرشاد الذاتي بعد البرنامج، و  التي تشجع و تساعد عليالتدريب عليها و 

ا بعد انتهائه وخالل فترة ر أثر برنامج اإلرشاد المصغر إلي مساهم بشكل أساسي في استمرا
األهم من ذلك أنه قد أدى إلي ب ذلك إلي عدم حدوث انتكاس، بل و أدى بجانالمتابعة، و 

يمكن تفسير مثل هذه النتائج بأنه من الواضح أن برنامج اإلرشاد و  استمرار هذا التحسن،
القلق العام و المصغر المستخدم قد أدى إلي حدوث انخفاض في مستوي كل من االكتئاب 

الطالبات البرنامج زيادة استبصار الطالب و ارتفاع مستوي دافع االنجاز، لقد ترتب علي هذا و 
لي تقويم ذواتهم من حيث تعديل األفكار والمشاعر ر عأفراد العينة بأنفسهم، فصاروا أقد

تجاوزها بفعالية، فهم لم ومعالجة التشوهات المعرفية وفهم مشكالتهم والتعامل معها بواقعية و 
يقوموا بحل المشكالت النفسية موضوع العملية اإلرشادية فحسب، بل اكتسبوا القدرة علي 

ل اكتسابهم للمهارات ذلك من خال، و المشكالت بشكل عام مهما اختلفت وتنوعتمواجهة 
 .كفايتهم الذاتيةالمعرفية والسلوكية وتحسن أدائهم الشخصي و 

علي المساعدة في تلبية الحاجات وحل الصراعات إن برنامج اإلرشاد المصغر يعمل 
عمل المرشد علي توضيح المشكالت ، حيث ي(أسرية واجتماعية)الداخلية والبين شخصية 
ينبغي درة علي حل المشكالت في المستقبل، و اكتساب القالمسترشد و والكشف عن دفاعات 

نهاء العملعالج نحو أهداف قابلة للتحقيق، و أن يوجه ال ية اإلرشادية في الوقت المناسب ا 
 .تشجيع المسترشد علي أن يعتمد علي نفسه في حل مشكالتهو 

يقوم األساسية، و  صغر لتعليم المهاراتفاإلرشاد المصغر طريقة تقوم علي التدريب الم
 .ينبغي تجزئته إلي وحدات سلوكيةأن السلوك اإلرشادي سلوك معقد، و علي أساس 
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مظاهر حياة سي المصغر علي االهتمام بجوانب و تقوم مختلف أشكال اإلرشاد النف
 .التغيير الالزمين في حياته وسلوكهة بمشكالته، قصد إدخال التعديل و المسترشد المتصل

من فرصة الكتساب قدرات  المصغر فضال عما يتيحه للمسترشدين اإلرشادإن برنامج 
لزيادة القدرة علي توكيد سلوكية للتعامل مع المشكالت النفسية، فهو كذلك فرصة معرفية و 

هو ما من شأنه الذات واالستقاللية والتعبير عن النفس والرأي في الوضعيات االجتماعية، و 
من المشاعر السلبية نحو  التخلصللمشكالت النفسية، و كير المسببة تصحيح أخطاء التف

كما أنه فرصة للحصول علي التقليل من الحساسية تجاه النقد المقدم من اآلخرين، الذات و 
من خالل التقبل غير المشروط   (Soutien psychologique)الدعم النفسي 
(Acceptation)  وعدم إصدار األحكام(Non jugement)  االحترام و(Respect) 

 . من قبل المرشد (Confidentialité)  الّسريةو  (Bienveillance)  االهتمامو 

المميزات مما رشاد المصغر لها من الخصائص و بالتالي يمكن القول أن برامج اإلو 
الكثير، خاصة من حيث قصر المدة وقلة اإلمكانيات وبساطة شروط التطبيق سبق ذكره 

معالجة العديد عميمها علي الجامعات الجزائرية و من الممكن تفعالية النتائج، كل ذلك يجعل و 
لدى -التي ال تصل بالضرورة إلي درجة المرض–السلوكية ن المشكالت النفسية االنفعالية و م

التقليل بذلك من الكثير من آثارها السلبية، من قبيل قلق االمتحان أو الغش أو الطلبة، و 
الخ، ...انحدار القيم األخالقيةعنف أو اإلدمان أو ضعف التحصيل أو الرسوب الدراسي أو ال

مشكالت إدارية واضطرابات ما يترتب عن ذلك من إخالل بالنظام العام داخل الجامعة و و 
هدار لإلنسان وللوقت والمال وتعطيل رسالة الجامعة العلمية و  تنمية فالتعليمية، عالئقية وا 

يسهم ال شك وبحظ وافر في تنمية المجتمع بما فيها النفسية س اإلنسان في جوانبه المختلفة
 .    ازدهارهو 
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 :التوصيات

 .صاغ الباحث التوصيات التالية في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالي

التعبير عن أنفسهم و التفاعل في المناقشات الجماعية تشجيع الطلبة علي المشاركة و .1
 .في قاعات الدراسة أو في غيرهاووجهات نظرهم 

علي غرار  محاولة الكشف عن المشكالت النفسية للطلبة بواسطة المقاييس النفسية،.2
تشجيعهم علي مواجهة تهم بأنفسهم و تبصر و  المقاييس المستخدمة في هذا البحث

 .السعي لحلهاو  مشكالتهم

وزيادة أعداد المرشدين النفسيين لإلرشاد النفسي جامعية  مراكز أو مكاتبتخصيص .3
، نظرا لزيادة المشكالت النفسية بشكل خاص المصغرة منهاو  اإلرشادتدريبهم علي برامج و 

في األوساط الطالبية، ليس للتكفل بالمشكالت الموجودة فحسب بل للقيام بدور وقائي 
  .أيضا

االهتمام باستخدام برامج اإلرشاد المصغر في التعامل مع المشكالت النفسية للطلبة، .4
يمكن ألعداد كبيرة األفراد و  اإلمكانياتمحدودة لمدة وقليلة التكلفة و ا قصيرة اكونه
 .ستفادة من خدماتهااال

السلوكية، األفراد علي الفنيات المعرفية و  االهتمام في برامج اإلرشاد المصغر بتدريب.5
 .نظرا لفعاليتها المثبتة تجريبيا

لمزيد من فرص التفاعل تحسين النوادي االجتماعية في الجامعات إلتاحة اتوفير و .6
 .االجتماعي أمام الطلبة

طالبات لدى طالب و  النفسية مشكالتال تتناول التىالبحوث و  الدراسات إعداد.7
 .حلهاكيفية التعامل معها و من حيث تشخيصها و الجامعة، 
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 :خاتمة

ن المتغيرات المختلفة من الجنس والسن والمستوى بغض النظر عإن الصحة النفسية و 
راب أو ، قد يصيبها االضطاالجتماعي االقتصادي والخصوصيات السوسيوثقافية وغيرها

في شكل مظاهر أو أعراض معرفية  يظهر ذلك، حيث المرض نتيجة أسباب متعددة
هذا لي إعاقة عملية التوافق النفسي والشعور بالتعاسة والشقاء، و ، تؤدي إوانفعالية وجسمية

د بل يمتد ليشمل المحيط األسري واالجتماعي والدراسي التأثير السلبي ال يتوقف عند حد الفر 
سة اإلرشادية أو البحث والدراسة ل الممار ، لذلك وجب التدخل اإلرشادي من خالوالمهني

سي المختلفة؛ المنهج اإلنمائي والمنهج ذلك بإتباع مناهج اإلرشاد النفعلي حد سواء، و 
 .المنهج اإلرشاديالوقائي و 

التصل بالضرورة إن الفرد العادي يمكن أن يعاني من بعض المشكالت النفسية التي 
إلي هذه المشكالت قبل أن تتعقد عالج ذلك وجب التدخل لحل و لإلي المرض النفسي، و 

تمنع قدير تعطل النمو النفسي السليم و علي أقل تحاالت عصاب أو ربما حتى ذهان، و 
 .التمتع بالصحة النفسية

تحويلها ، و معرفة مشكالته وتفسيرها وضبطها وحلهارد لنفسه بصدق و إن مواجهة الف
 .لصحة النفسية، هو مدخل اه إلي مشكالت يسيطر عليهامن مشكالت تسيطر علي

فية السلوكية التي المعر  ؛اإلرشادية للمشكالت النفسيةومن أهم المقاربات النظرية و 
، فالتغير الحادث في أي مكون تعتبر األفكار، واالنفعال، والسلوك، والجوانب الفسيولوجية

االعتبار هذا النوع من اإلرشاد يأخذ بعين خرى، و منها يكون مصحوبا بتغير في المكونات األ
قف نفسه مدى مختلفا من المشاعر واالستجابات الفسيولوجية، أن كل فرد يستحضر في المو 

تعتبر األفكار هي الموجه لهذه المكونات الثالث ، فهي ليست ناشئة عن الموقف والسلوك، و 
ر ، بل من الطريقة التي ينظر بها كل فرد إلي الموقف نفسه، إن الناس ال يظهبشكل أساسي

  .المواقف التي يمرون بها، بل بسبب نظرتهم لهااالضطراب بسبب األحداث و  عليهم

فاإلرشاد المعرفي السلوكي يعتبر أكثر األساليب العالجية انتشارا في العصر الحديث 
للتعامل مع مختلف االضطرابات النفسية، لقد أثبتت العديد من الدراسات أن اإلرشاد النفسي 
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فعالية في عالج االضطرابات النفسية مقارنة بالعالجات النفسية المعرفي السلوكي يعد أكثر 
والطبية، بل ويعتبر األفضل بخصوص النتائج المرغوبة علي المدى الطويل، فاحتماالت  
االنتكاس تتقلص إلي أدني حد عقب االنتهاء من إجراء البرنامج اإلرشادي، ومرد ذلك يمكن 

اص إضافة إلي الفنيات المتنوعة األخرى، أن يكون استخدامه لفنية التعريض بشكل خ
وتركيزه علي المركبات المعرفية واالنفعالية والسلوكية التي ال يخلو منها أي اضطراب أيا 
كان نوعه، حيث أن تغيير السلوك يكون من خالل تصحيح األفكار والمعتقدات غير الواقعية 

لمعرفي السلوكي في تناول العديد من التي يقوم عليها، وتتمثل التطبيقات اإلرشادية لإلرشاد ا
 .االضطرابات النفسية  كاالكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية

بعد دراسة تحليلية لواحد Baker & Daniels (9191 )))" دانيلز"و" بيكر"حيث أكد 
، خاصة عندما دة تربويةفائوثمانين بحثا ودراسة عن برامج اإلرشاد المصغر، أن لها تأثير و 

 .المحددة بشكل واضحمر بتعليم المهارات البسيطة و األيتعلق 

المقاربة المعرفية السلوكية يتكون لدينا في ت المزاوجة بين اإلرشاد المصغر و فإذا تم
بصفة ذي يقوم علي تشجيع  المسترشدين و الرشاد المعرفي السلوكي المصغر، و النهاية اإل

ليستكشفوا أفكارهم اآللية ومعتقداتهم المضمرة تعرف علي انفعاالتهم وتقبلها، تدريجية علي ال
االنفعاالت و ( المعتقدات)رابطة بين األفكار ، فعند التعرف علي ال(الوسيطة والمحورية)
، حيث يتم تشجيع بواسطة اإلرشاد المعرفي السلوكي يصبح من الممكن انجاز تقدم( النتائج)

 القدرة علي إيجاد أي دليلقولة، و دليل يدعم معتقداته غير المعالمسترشد علي البحث عن 
، فتدعم المعتقدات إعادة تشكيلها بشكل أكثر توافقا ، فيتميمثل تحديا لكل معتقد ال عقالني

م نموذج األفكار اآللية هنا يستخدديدة تعديل االنفعاالت المحبطة والسلوك، و العقالنية الج
االفتراضات مع ر األفكار و نفعاالت من أجل تغيياالكما تستخدم المعتقدات و ، بشكل عام

 .مرور الوقت

فعالية برنامج اإلرشاد المعرفي السلوكي في التعامل مع نت جل الدراسات لقد بي
 .ياته، وبينت نتائج هذا البحث تحقق جميع فرضالمشكالت النفسية
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مع المثبتة تجريبيا، فإن اتفاقه برامج اإلرشاد المصغر  إذن؛ وفضال عن فعالية
التربوية داخل المؤسسة ، وتكاملها مع العملية التعليمية و التربوية العامةمية و التعلياألهداف 
، بهدف حل اداإلرشق العالقة  بين عملتي التعليم و يوثيزيد من ت، من شأنه أن التعليمية

 .التوافق النفسي، وتحقيق التعلم والنمو و  الدراسيةالمشكالت النفسية و 

العالج يرجع في األساليب الحديثة في اإلرشاد و ي إل" فرويد"إن االنتقال من آراء  
هم المرشدون النفسيون أنفسمنه إلي الحرب العالمية الثانية، حيث وجد المعالجون و  جانب

لوقت للتعامل مع مشكالت اجهد و اقتصادية في المضطرين إليجاد أساليب سريعة وبسيطة و 
للتيارات الحديثة في العالج  ، لذلك أصبحواطنين الذين كانت أعدادهم هائلةالمالجنود و 

النفسي المعرفي السلوكي المصغر منه علي وجه الخصوص حضورا قويا في مواجهة 
ثير من تمكنت من تقديم مساهمات فعالة في عالج الكألساليب الفرويدية التقليدية، و ا

 .االضطرابات النفسيةالمشكالت و 
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في مجموعة واحدة  و إذا رأيت أن عدة عبارات. تسبق العبارة التي تصف تماما الحالة التي كنت تشعر بها خالل األسبوع الماضي بما في ذلك اليوم الحالي 
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أشعر أن البدء في عمل أي شيء أصبح يتطلب مني اآلن جهدا إضافيا                  2                     

أضطر إلي  أن أضغط علي نفسي بشدة كي أعمل أي شيء                  1                     

ال أستطيع القيام بأي عمل علي وجه اإلطالق                   3                     

 

 

 

 

أستطيع النوم بشكل جيد كما تعودت             صفر                26  
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ال أنام جيدا كما كنت معتادا                   2                     

صعوبة في العودة إلي النومأجد ثم ، عن المعتاد أستيقظ مبكرا ساعة أو ساعتين                   1                     

عما تعودت ، ثم ال أستطيع العودة إلي النوم ثانية ساعات عدةأستيقظ مبكرا                   3                     

 

ال أشعر بالتعب أكثر من المعتاد         صفر                   27  

تعودتة أكثر مما رعأتعب بس                  2                     

أصبح التعب يدركني بسبب القيام بأي عمل تقريبا                  1                     

عملأي برهاق حتي أنني ال أستطيع القيام أشعر باإل                  3                     

 

المعتادليست أسوء من طعام شهيتي لل       صفر                     28  

.كما كانت من قبل ةطيبشهيتي لم تعد                   2                     

بكثيرأسوء مما كانت  اآلن شهيتي                   1                     

عد لي شهية على اإلطالقيلم                   3                     

 

 

مؤخراوزني  أفقد كثيرا من لم     صفر                         29  

كيلو جرام 1أكثر من نقص وزني                   2                     

كيلو جرام  5أكثر من نقص وزني                   1                     

جرام كيلو  7أكثر من نقص وزني                   3                     

 

على صحتي أكثر من المعتادالبال  لست منشغل  صفر                           11  

و اإلمساك أضطراب المعدة إ وأاآلالم  وأ األوجاع بالي مشاكل صحية مثل بعض  تشغل                  2                     

     خرآي شيء أأشعر بإنشغال البال كثيرا بسبب مشاكل صعبة ، و من الصعب علي التفكير في                   1                   

                                           أي  لدرجة أنني ال أستطيع التفكير في  أشعر بأن بالي مشغول جدا بخصوص مشكالتي الصحية                   3                   

شيء آخر                                         

هتمامي بالجنس في الفترة األخيرةإحظ أي تغير في أال  لم        صفر                     12  

مما تعودتأقل بالجنس  يهتمامإ أصبح                  2                     

بشكل كبيراآلن  اهتمامإ إنني أقل                  1                     

بالجنس تماما هتماماإلفقدت                   3                     

حاول عن عمد أن أنقص وزني و ذلك أ  

 بالتقليل من كمية األكل

نعم                     ال         



 

 ستخبار التقدير الذاتيإ

 

 

 

 

 
 :التعليمات 

× فيما يلي عدد من العبارات التي اعتاد الناس وصف أنفسهم بها، اقرأ كل عبارة، ثم ضع عالمة 
داخل أحد المربعات التالية لكل منها، لتبين ما الذي تشعر به فعال اآلن، أي في هذه اللحظة، ليست 

ة التي تبدو هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، وال تفكر طويال في أي عبارة منها ولكن ضع اإلجاب
 .أنها تصف مشاعرك الحالية على أفضل وجه

 

 كثيرا  جـدا  متوسطةبدرجة إلى حـد ما ال    مطلقا البند م

     .أشعر باألمان 1

     .أنا متوتر 2

     .(على راحتي)أشعر أنني  3

     .أشعر باالضطراب 4

     .أنا اآلن منزعج مما يحدث من سوء حظ 5

     .(راضي)قانع أشعر أنني  6

     .أشعر بالثقة في النفس 7

     .(متنرفز)أنا شديد العصبية  8

     .أشعر باالسترخاء 9

 
 

 : .........المهنة: ........ الجنس سنة: ..... العمر:............................. االسم

 :.......تاريخ التطبيق: ..............  الحالة االجتماعية: .....................   الجنسية



 

 ستمارة دافع اإلنجازإ
 .................................:.................................اللقب ..................................:.............................االسم

 .................................: ...............................الجنس ............................: ..................................السن
 ........................................................ :الصف الدراسي ............................: ..............................المؤسسة

تهتم هذه االستمارة باألسلوب الذي تتبعه في دراستك، سوف تقـوم مـن خاللهـا بوصـف بعـر الطـرق المعتـادة التـي تحـدد سـلوكك وتفكيـرك 
دراكك لألشياء واألشخاص، أو مختلف الوضعيات  .وا 

 .كثير جدا -بدرجة متوسطة أو -إلى حد ما -ال مطلقا: كل واحدة من العبارات اآلتية، وحدد ما إذا كانت تصفك على النحو اقرأ

 .ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة،  في الخانة التي توافق جوابك× ضع عالمة 

 .عبارة، والعفوية في الجواب تعتبر جد مهمة وضروريةبإمكانك أن تستغرق الوقت الذي تريد، لكن حاول أال تمضي وقتا طويال عند كل 

 كثيرا  جـدا بدرجة متوسطة إلى     حـد ما ال   مطلقا ...هذه العبارة تصفني

     أهتم أكثر بالنشاطات البدنية والرياضية -0هـ1

     .في دراستي أجد صعوبة كلما وجب علّي التفكير باألرقام -0و 2

     .أعمل بطيبة خاطر في الخارجفي المستقبل سوف  -0ي3

 

     .ال أترك أبدا شيئا للصدفة في عملي -1إ  4

     .أنظم دائما على الشخصي -1إ  5

     .في دراستي أبذل الجهود الضرورية فقط من دون زيادة -2إ  6

     .حينما أعمل من السهل أن أجنح إلى التسلية -2إ  7

     عندما ال أكون في حالة جيدة فإنني أنجح دائما إذا ما كنت كفء حتى -1ر8

     .نتائجي في االمتحانات هي قبل كل شيء نتيجة عملي -1ر9

     .مهما أعمل فإن بعر األساتذة لهم دائما الصورة نفسها عني -2ر10

     نتائجي عادة ليس لها عالقة مع العمل الذي بذلته -2ر11

     .بالنسبة لمستقبلي أحاول أال أترك شيئا للصدفة -1م  12

     .بإمكاني أن أكون صورة واضحة عن مستقبلي -1م  13

     .إنه من الصعب علّي تصور ماذا سيكون عملي المستقبلي -2م14

     .من غير المجدي القيام بعملي الشخصي بشكل جد مبكر  أرى أنه -2م  15

     .أخصصه للترفيهلدي وقت قليل  -1إ  16

     .إني أبذل ما في وسعي للنجاح في دراستي -1إ  17

     .أجد دائما صعوبة كبيرة في بدء القيام بالعمل -2إ  18

     .بالنسبة لدراستي، أعتقد أن المستوى المتوسط كافي جدا -2إ  19

 

          أقلب الصفحة                                                                                                                  



 

 

 

 كثيرا  جـدا بدرجة متوسطة إلى     حـد ما ال   مطلقا ...هذه العبارة تصفني

     .حينما أنجح فدائما ألني عملت بشكل جيد -1ر20

     .أشعر أنني قادر تماما على النجاح في دراستي -1ر21

     .أشعر أحيانا أن ما يحدث لي يتجاوزني -2ر22

     .حينما أنجح، فإن ذلك يكون أحيانا بسبب الصدفة -2ر23

     .أعمل اآلن، ألعيش جيدا فيما بعد -1م  24

     .أفكر عادة فيما سأفعله في الحياة -1م  25

     .بالنسبة لمستقبلي، فلدي القليل من المشروعات طويلة المدى -2م  26

     .أكترث قليال بعملي المستقبلي -2م  27

     .أنا شخص مجتهد -1إ  28

     .أحسن القيام بالكثير من المجهودات للحصول على ما أريد -1إ  29

     .أنجز أعمالي يوما بيوم -2إ  30

     .أنا عادة متفرغ -2إ  31

     .النتائج التي أحصل عليها تتوقف علّي أنا وحدي -1ر32

     .أعتقد أنني قادر على تغير رأي األساتذة الذي كونوه عني -1ر33

     .يبدو لي أحيانا أن الدراسة ليس لها أي معنى -2ر34

     .الحظ يلعب دورا كبيرا في نجاحي في االمتحانات -2ر35

     .لقد حددت لنفسي أهدافا وأريد تحقيقها -1م  36

     .أريد قطعا النجاح في دراستي -1م  37

     .مستقبلي المعني يبقى غير واضح -2م  38

     .في حياتي، الحاضر أكثر أهمية من المستقبل بكثير -2م  39

     .قليال ما أتراجع عن إنجاز ما كنت قد بدأته -1إ  40

     .عندي شعور أن لدي دائما عمل يجب القيام به -1إ  41

     .أحيانا، يكون لدي انطباع بأنني أدرس من غير هدف محدد -2إ  42

     .أحيانا أجد صعوبة في التركيز في عملي -2إ  43

     .كل شيء في دراستي جرى بطريقة مفهومة وواضحة -1ر44

     .نتائجي الدراسيةالصدفة لها أثر قليل على  -1ر45

     .الحظ يلعب دورا مهما في سير دراستي -2ر46

     .هناك أيام استثنائية، كل ما أنجزه فيها ينتهي بالنجاح -2ر47

     .أريد الوصول إلى وضعية مهنية مهمة -1م  48

     .أعرف أي الشهادات أريد الحصول عليها -1م  49

     .لدي قليل من المتطلبات الخاصة  بالنسبة لمستقبلي ، -2م 50

     .مشاريعي مازالت بعد غير محددة  -2م 51

 

 

 إنتهى
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QMF-T 

 
      

       Nom :………………………………………       Prénom :……………………………………………. 

       Age :………………………………………..      Sexe :……………………………..………………….. 

       Etablissement :………………………..      Section :………………….…………………………. 

 

Ce questionnaire s’intéresse à la manière dont vous menez vos études. 
Vous allez y décrire certaines de vos manières 

Habituelles de vous comporter, de penser, de percevoir les choses, les gens ou 
les situations. 

Vous examinerez chacune des  propositions suivantes et vous direz, pour 
chacune d’elles, si elle vous décrit  -très mal,  -assez mal,  -assez bien ou  -très 
bien. 

Marquez une croix dans la case correspondant à votre réponse. 

Il n’ya ni "bonne réponse", ni "mauvaise réponse". 

Vous pouvez prendre le temps que vous souhaitez pour répondre. 
Toutefois, ne passez pas trop de temps sur chaque proposition, une certaine 
spontanéité de votre réponse est nécessaire.  

Assurez-vous de répondre à chaque proposition 

Cette proposition me décrit… Très 
mal 

Assez 
mal 

Assez 
bien 

Très 
bien 

01X0 – Je m’intéresse beaucoup aux 
activités  physiques et sportives.                                

    

02Y0 – Dans mes études, j’ai des difficultés 
dès qu’il faut   raisonner avec des nombres. 

    

03Z0 – Dans l’avenir, je travaillerais 
volontiers à l’étranger. 

    

 



2 
 

 

Cette proposition me décrit… Très 
mal 

Assez 
mal 

Assez 
bien 

Très 
bien 

04R1– Dans mon travail, je ne laisse jamais 
rien au hasard. 

    

05R1– J’organise toujours mon travail 
personnel. 

    

06R2– Dans mes études, je fournis les 
éfforts nécessaires, sans plus. 

    

07R2– Lorsque je travail, Je me laisse 
facilement distraire. 

    

08C1– Même quand je ne suis pas "en 
forme", je réussis toujours si je suis 
compétent.  

    

09C1– Mes résultats aux examens sont 
avant tout fonction de mon travail.  

    

10C2– Quoi que je fasse, certains 
enseignants ont toujours la même image de 
moi. 

    

11C2– Mes résultats sont souvent sans 
rapport avec le travail que j’ais fourni. 

    

12P1– Pour mon avenir, j’essaie de ne rien 
laisser au hasard. 

    

13P1– Je peux me faire une idée assez claire 
de mon avenir.  

    

14P2– Il m’est difficile d’imaginer ce que 
sera mon futur métier. 

    

15P2– Je trouve inutile de faire mon travail 
personnel très à l’avance. 

    

16R1– J’ai peu de temps à consacrer à mes 
loisirs. 

    

17R1– Je fais tout mon possible pour réussir 
ma formation. 

    

18R2– J’ai toujours beaucoup de mal à me 
mettre au  travail. 

    

19R2– Pour mes études, je pense qu’être 
dans "la bonne moyenne" est bien suffisant. 

    

20C1– Quand je réussis, c’est toujours parce 
que j’ai bien travaillé. 

    



3 
 

Cette proposition me décrit… Très 
mal 

Assez 
mal 

Assez 
bien 

Très 
bien 

21C1– Je me sens tout–à–fait capable de 
réussir ma formation. 

    

22C2– Je me sens parfois dépassé par ce qui 
m’arrive. 

    

23C2– Quand je réussis, c’est parfois tout–
à–fait par hasard. 

    

24P1– Je travaille maintenant pour bien 
vivre plus tard. 

    

25P1– J’ai souvent réfléchi à ce que je ferai 
dans la vie. 

    

26P2– Pour mon avenir, je fais peu de 
projets à très long terme. 

    

27P2– Je me préoccupe peu de mon futur 
métier. 

    

28R1– Je suis quelqu’un de studieux. 
 

    

29R1– Je sais faire beaucoup d’efforts pour 
obtenir ce que je veux. 

    

30R2– Je fais mon travail au jour le jour. 
 

    

31R2– Je suis habituellement très 
disponible. 

    

32C1– Les résultats que j’obtiens ne 
dépendent que de moi. 

    

33C1– Je pense pouvoir changer l’opinion 
que les enseignants ont de moi. 

    

34C2– Faire des études me parait parfois 
n’avoir aucun sens. 

    

35C2– La chance joue beaucoup sur mes 
réussites aux examens. 

    

36P1– Je me suis fixé des buts et je veux les 
atteindre. 

    

37P1– Je tiens absolument à réussir mes 
études. 

    

38P2– Mon avenir professionnel reste 
encore imprévisible. 
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Cette proposition me décrit… Très 
mal 

Assez 
mal 

Assez 
bien 

Très 
bien 

39P2– Dans ma vie le présent et beaucoup 
plus important que l’avenir. 

    

40R1– Je renonce très rarement à achever 
ce que j’ai entrepris. 

    

41R1– J’ai le sentiment d’avoir toujours du 
travail à faire. 

    

42R2– J’ai parfois l’impression de faire des 
études sans but précis. 

    

43R2– J’ai souvent du mal à me concentrer 
sur mon travail. 

    

44C1– Tout, dans ma scolarité, s’est déroulé 
de manière compréhensible. 

    

45C1– Le hasard a peu d’effet sur mes 
résultats scolaires. 

    

46C2– La chance a joué un rôle  important 
dans le déroulement de mes études.    

    

47C2– Il y a des jours particuliers ou tout ne 
peut que me réussir. 

    

48P1– Je veux parvenir à une situation 
professionnelle intéressante. 

    

49P1– Je sais quels diplômes je veux obtenir. 
  

    

50P2– Pour mon avenir, j’ai peu d’exigences 
définitives. 

    

51P2– Mes projets professionnels sont 
encore imprécis. 
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 لواجب منزليوذج من

 
 :الموقف أو الخبرة.1

........................................................................................

........................................................................................ 

 :تفسيراتك لهذا الموقف واستفادتك منه.2

 (:احتياجات ورغبات)التفسير العقالني .1.2

........................................................................................

........................................................................................ 

 (:ال شعور مالئم ال يكون مؤلمامث)نتائج انفعالية مقبولة ومرغوبة .1.1.2

........................................................................................

........................................................................................ 

 (:وانفعالية للتغلب علي المشكلةنشاطات سلوكية )نتائج سلوكية مقبولة ومرغوبة .2.1.2

........................................................................................

........................................................................................ 

 (:متطلبات وأوامر ومطلقات)التفسير غير العقالني .2.2

........................................................................................

........................................................................................ 
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 (:مرضية أو شاذة، مشاعر غير مالئمة)نتائج انفعالية غير مقبولة ومرغوبة .1.2.2

........................................................................................

........................................................................................ 

 (:أفعال أو نشاطات أو عادات غير مالئمة)نتائج سلوكية غير مقبولة ومرغوبة .2.2.2

........................................................................................
........................................................................................ 

 :أنواع الدحض و التفنيد للتفسيرات واالعتقادات غير المالئمة.3

........................................................................................
........................................................................................ 

 :اآلثار والنتائج بعد عملية الدحض.4

 (:التفسير العقالني للموقف)آثار ونتائج معرفية مرغوبة .1.4

........................................................................................

........................................................................................ 

 (:مشاعر مالئمة)نتائج انفعالية .2.4

........................................................................................
........................................................................................ 

 (:أعمال ونشاطات مالئمة)نتائج سلوكية .3.4

........................................................................................
........................................................................................ 



 
عادة التطبيق الستمارة المستوي االجتماعي و االقتصادي  .جدول حساب معامل االرتباط بطريقة االنحرافات بين التطبيق وا 

 

 

درجات التطبيق  ألفرادا
 األول س

 انحرافات الدرجات
 ح س 

 مربعات االنحرافات 
 س 2ح   

درجات التطبيق 
 الثاني ص

 انحرافات الدرجات
 ح ص 

 مربعات االنحرافات   
 ص 2ح 

 حاصل ضرب االنحرافات  
 ح ص× ح س 

1 11 - 1.80 1111 11 - 8101 81.0 81.0 

0 11 - 1.80 1111 11 - 8101 81.0 81.0 

0 11 - 1.80 1111 11 - 8101 81.0 81.0 

4 11 - 1.80 1111 11 - 8101 81.0 81.0 

5 11 - 1.80 1111 11 - 8101 81.0 81.0 

1 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

. 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

0 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

. 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

18 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

11 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

10 10 - 8180 8 11 - 8101 81.0 8181 

10 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

14 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

15 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

11 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

1. 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

10 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 



1. 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

08 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 

01 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
00 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
00 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
04 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
05 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
01 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
0. 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
00 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
0. 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
08 10 - 8180 8 10 8114 8181 8181 
01 10 - 8180 8 10 1114 110. 8181 
00 10 81.. 81.4 10 1114 110. 1118 
00 10 81.. 81.4 10 1114 110. 1118 
04 10 81.. 81.4 10 1114 110. 1118 
05 10 81.. 81.4 10 1114 110. 1118 
01 14 11.0 0110 10 1114 110. 0110 
0. 14 11.0 0110 10 1114 110. 0110 

 ..00= مج س  .0= ن 
 10180= م س 

111.0= س  0مج ح 
 .000= مج ص  

 11101= م ص 

 101.5( = ح ص× ح س )مج  ..1.1= ص  0مج ح 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

عادة التطبيق لمقياس بيك لالكتئابجدول حساب معامل االرتباط بطريقة االنحرافات بين   .التطبيق وا 
 

 

درجات التطبيق  ألفرادا
 األول س

 انحرافات الدرجات
 ح س 

 مربعات االنحرافات 
 س 2ح   

درجات التطبيق 
 الثاني ص

 انحرافات الدرجات
 ح ص 

 مربعات االنحرافات   
 ص 2ح 

 حاصل ضرب االنحرافات  
 ح ص× ح س 

1 11 - 1151 0100 15 - 010. 5104 0145 

0 11 - 1151 0100 15 - 010. 5104 0145 

0 11 - 1151 0100 15 - 010. 5104 0145 

4 11 - 1151 0100 11 - 110. 1111 11.4 

5 11 - 1151 0100 11 - 110. 1111 11.4 

1 11 - 1151 0100 11 - 110. 1111 11.4 

. 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

0 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

. 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

18 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

11 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

10 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

10 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

14 1. - 8151 8101 11 - 110. 1111 8115 

15 1. - 8151 8101 1. - 810. 8180 8114 

11 1. - 8151 8101 1. - 810. 8180 8114 

1. 1. - 8151 8101 1. - 810. 8180 8114 

10 1. - 8151 8101 1. - 810. 8180 8114 



1. 10 814. 8104 1. - 810. 8180 8114 

08 10 814. 8104 1. - 810. 8180 8114 

01 10 814. 8104 1. - 810. 8180 8114 
00 10 814. 8104 1. - 810. 8180 8114 
00 10 814. 8104 1. - 810. 8180 8114 
04 10 814. 8104 1. - 810. 8180 8114 
05 10 814. 8104 10 81.1 8158 8104 
01 10 814. 8104 10 81.1 8158 8104 
0. 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
00 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
0. 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
08 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
01 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
00 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
00 10 814. 8104 1. 11.1 010. 8100 
04 1. 114. 0100 08 01.1 .104 4180 
05 1. 114. 0100 08 01.1 .104 4180 
01 08 014. 1108 08 01.1 .104 11.4 
0. 08 014. 1108 08 01.1 .104 11.4 
 140= مج س  .0= ن 

 1.151= م س 

0.104= س  0مج ح 
 148= مج ص  

 .1.10= م ص 

 5810( = ح ص× ح س )مج  0181.= ص  0مج ح 

 

 

 

 

  



 

عادة التطبيق  جدول  .لمقياس حالة القلقحساب معامل االرتباط بطريقة االنحرافات بين التطبيق وا 
 

درجات التطبيق  ألفرادا
 األول س

 انحرافات الدرجات
 ح س 

 مربعات االنحرافات 
 س 2ح   

درجات التطبيق 
 الثاني ص

 انحرافات الدرجات
 ح ص 

 مربعات االنحرافات   
 ص 2ح 

 حاصل ضرب االنحرافات  
 ح ص× ح س 

1 . - 8148 8111 0 - 111. 01.0 8111 

0 . - 8148 8111 0 - 111. 01.0 8111 

0 . - 8148 8111 0 - 111. 01.0 8111 

4 18 811 8101 0 - 111. 01.0 1 

5 18 811 8101 0 - 111. 01.0 1 

1 18 811 8101 0 - 111. 01.0 1 

. 18 811 8101 0 - 111. 01.0 1 

0 18 811 8101 0 - 111. 01.0 1 

. 18 811 8101 0 - 111. 01.0 1 

18 18 811 8101 . - 811. 8144 8.48 

11 18 811 8101 . - 811. 8144 8148 

10 18 811 8101 . - 811. 8144 8148 

10 18 811 8101 . - 811. 8144 8148 

14 18 811 8101 . - 811. 8144 8148 

15 18 811 8101 . - 811. 8144 8148 

11 18 811 8101 . - 811. 8144 8148 

1. 18 811 8101 18 8100 8118 811. 

10 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 

1. 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 

08 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 



01 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 
00 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 
00 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 
04 18 811 8101 18 8100 8.18 811. 
05 18 811 8101 11 1100 11.1 8... 
01 18 811 8101 11 1100 11.1 81.. 
0. 18 811 8101 11 1100 11.1 81.. 
00 18 811 8101 11 1100 11.1 81.. 
0. 18 811 8101 11 1100 11.1 81.. 
08 18 811 8101 11 1100 11.1 81.. 
01 11 111 0151 11 1100 11.1 0110 
00 11 111 0151 11 1100 11.1 0110 
00 11 111 0151 11 1100 11.1 0110 
04 10 011 11.1 11 1100 11.1 0145 
05 10 011 11.1 11 1100 11.1 0145 
01 10 0.1 1..1 11 1100 11.1 0145 
0. 10 0.1 1..1 11 1100 11.1 0145 
 040= مج س  .0= ن 

 148.= م س 

441.0= س  0مج ح 
 050= مج ص  

 .11.= م ص 

 0.10( = ح ص× ح س )مج  511.0= ص  0مج ح 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

عادة التطبيق الستمارة الدافع لالنجاز  .جدول حساب معامل االرتباط بطريقة االنحرافات بين التطبيق وا 
 

 

درجات التطبيق  ألفرادا
 األول س

 انحرافات الدرجات
 ح س 

 مربعات االنحرافات 
 س 2ح   

درجات التطبيق 
 الثاني ص

 الدرجاتانحرافات 
 ح ص 

 مربعات االنحرافات   
 ص 2ح 

 حاصل ضرب االنحرافات  
 ح ص× ح س 

1 0. - 11. 010. 05 - 1140 0.1. 0151 

0 0. - 11. 010. 05 - 1140 011. 0151 

0 0. - 11. 010. 05 - 1140 011. 0151 

4 0. - 11. 010. 05 - 1140 011. 0151 

5 0. - 11. 010. 05 - 1140 011. 0151 

1 0. - 11. 010. 05 - 1140 011. 0151 

. 0. - 11. 010. 05 - 1140 011. 0151 

0 00 - 81. 8.4. 05 - 1140 011. 1180 

. 0. 810 8.8. 05 - 1140 011. 8144 

18 0. 810 818. 05 - 1140 011. 8144 

11 0. 810 818. 05 - 1140 011. 8144 

10 0. 810 818. 01 - 8.40 8.00 8.14 

10 0. 810 818. 01 - 8140 8.00 8114 

14 0. 810 818. 01 - 8140 8.00 8114 

15 0. 810 818. 01 - 8140 8.00 8114 

11 0. 810 818. 0. 8150 8.0. 8.15 

1. 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 

10  0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 

1. 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 



08 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 

01 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
00 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
00 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
04 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
05 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
01 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
0. 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
00 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
0. 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
08 0. 810 818. 0. 8150 810. 8115 
01 0. 810 818. 00 1.50 0101 8145 
00 0. 810 818. 00 1.50 0101 8145 
00 0. 810 818. 00 1.50 0101 8145 
04 0. 810 8.8. 00 1.50 0101 8145 
05 08 110 111. 00 1.50 0101 11.. 
01 08 110 111. 00 1.50 0101 11.. 
0. 01 0.0 510. 00 1.50 0101 014. 
 1810= مج س  .0= ن 

 001.8= م س 

011.0= س  0مج ح 
 08.= مج ص  

 01140= م ص 

 011.1( = ح ص× ح س )مج  45100= ص  0مج ح 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .بين الصيغة العربية والصيغة الفرنسية الستمارة دافع اإلنجازجدول  حساب معامل االرتباط بطريقة االنحرافات 
 

درجات الصيغة  ألفرادا
 العربية س

انحرافات الدرجات 
 ح س

مربعات االنحرافات    
 س 2ح

درجات الصيغة 
 الفرنسية ص

انحرافات الدرجات 
 ح ص

مربعات االنحرافات       
 ص 2ح

حاصل ضرب االنحرافات         
 ح ص× ح س 

1 08 - 4101 10114 01 - 010 4104 510. 

0 08 - 4101 10114 08 - 010 18104 10110 

0 01 - 0101 1100 04 810 8114 0118 

4 00 - 1101 1150 00 - 810 8184 8145 

5 04 - 8101 8181 08 - 010 18104 8100 

1 04 - 8101 8181 01 - 010 4104 815. 

. 04 - 8101 8181 01 - 010 4104 815. 

0 05 81.4 8154 00 - 810 8184 8114 

. 05 81.4 8154 05 110 0104 1100 

18 05 81.4 8154 05 110 0104 1100 

11 05 81.4 8154 04 810 8114 815. 

10 01 11.4 0180 05 110 0104 0110 

10 01 11.4 0180 00 - 810 8184 8104 

14 00 01.4 101.0 0. 010 14144 14101 

15 00 01.4 101.0 01 010 .104 1814. 

 514= مج س  15= ن 
 04101= م س 

04100= س  0مج ح 
 4.0= مج ص  

 0010= م ص 

( = ح ص× ح س )مج  1014= ص  0مج ح 
5.151 



 

 



 ملخص

هن إلي تقديم برنامج إرشاد مصغر للتعامل مع بعض المشكالت النفسية لدى طالب وطالبات الجامعة، ايهدف البحث الر 
المجموعات التجريبية علي بعض الفنيات المعرفية والسلوكية بهدف حل وتجاوز المشكالت النفسية، ومن ثم  رادتدريب أف يعمل علي

ذكور  (06)فردا بواقع  (06)اإلرشاد المصغر، حيث تم اتباع المنهج التجريبي، تألفت عينة البحث من  رنامجب اختبار مدى فعالية
المقاييس النفسية أنهم يعانون من المشكالت النفسية موضوع البحث والمتمثلة في االكتئاب، القلق العام،  إناث ممن كشفت( 06)و

ثالثة تجريبية وثالثة ضابطة، متجانسة في العمر الزمني وفي المستوي  إلي ست مجموعات متدني الدافع لالنجاز، تم تقسيمه
 :المستخدمة مايلي االجتماعي واالقتصادي، وشملت األدوات

 .استمارة المستوي االجتماعي واالقتصادي، إعداد محمود السيد أبو النيل -
 .مقياس بيك لالكتئاب -
 .مقياس حالة القلق لكاتل -
 .استمارة الدافع لالنجاز لفورمر، ترجمة الباحث -
 .المقابلة الجماعية -
 .برنامج إرشاد مصغر، إعداد الباحث -

 ."ت"ف المعياري واختبار االمستخدمة في المتوسط الحسابي واالنحر  اإلحصائيةوتمثلت األدوات 
النفسية لدى طالب وطالبات الجامعة، حيث أسفرت النتائج عن فعالية برنامج اإلرشاد المصغر في التعامل مع المشكالت 

بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في القياسين القبلي والبعدي، وبين متوسطات   0.01فروق دالة عند مستوي وجدت
ي المجموعات التجريبية والضابطة في القياس البعدي، ولم توجد فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعات الضابطة ف درجات

 .والبعدي، كما لم توجد فروق دالة بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي القياسين القبلي

Abstract 

The objective of this research, is to reveal the possible impact of the short counseling 

programme, in order to treat some psychological perturbations at university students, the programme 

consist to train the individuals of experimental groups above mental and behavior technicals, in aim to 

resolve and to exceed the psychological perturbations, and accordingly to inspect the efficacy 

programme. the researcher has been has been adopt the experimental method, a sample was composed 

by (60) individuals, to divide in (30) boys and (30) girls, wich the psychological tests revealed that 

they presented a psychological perturbations; depression, anxiety, reducer achievement motivation, a 

sample was divided in six group, three experimental groups; and three witness groups balanced in age 

and and socio-economic level. the tools used in this research are: 

- The socio-economic level questionnaire of Mahmoud Essaid ABOU ENNIL. 

- The depression test of BECK. 

- The anxiety test of CATTEL. 

- The achievement motivation questionnaire of FORMER, Translate by the researcher. 

- Group interviewing. 

- Short counseling programme, Elaborate by the researcher. 

Owing to analyse of the collects datum, the researcher was leaned on a statistical processing, in 

particularly the mean and standard deviation, as well as the “t” test. 

The results demonstrated the efficacy of the short counseling programme, in order to treat some 

psychological perturbations at university students, like this; Presence of a significant differences in 

0.01 between the medium degree of brute notes among experimental groups in meadow and post-

measures, and Absence of a significant differences between the medium degree of brute notes betwin 

experimental groups and witness groups in post-measures, al’so the medium degree of brute notes 

among experimental groups between post and continuous-measures. 
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