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   : Introductionقدمة م

فيي  ،الػحجة االجتساعية التي يشذأ فييا الفخد ويتفاعل مع أعزائياُتعتبخ األسخة ىي 
وىي تديع بذكل كبيخ في  ،الحزغ االجتساعي الحي تشسػ فيو بحور الذخرية اإلندانية

  .اإلشخاؼ عمى نسػه وتكػيغ شخريتو وتػجيو سمػكو
ع مغ حيث يذب ،ىي السشطػمة االجتساعية السدػؤلة عغ تشذئة الصفل ورعايتواألسخة ف
والحي يشعكذ بجوره عمى تػافقو  ،يذعخ باألمغ والسحبةف ،ا حاجاتو الشفدية واالجتساعيةخبللي

حيث يتأثخ التصػر الشسائي لمصفل بعبلقتو بأسختو  ،مع نفدو ومع اآلخخيغ السحيصيغ بو
 .( 64 ،6004 ،ودمحم اإلماـ ،)مرصفى القسر

أسمػب التشذئة االجتساعية الحي وفي مخحمة السخاىقة تتحقق ىػية السخاىق مغ خبلؿ 
حيث يؤدي الفقخ العاشفي بيغ السخاىق ووالجيو إلى عجـ تحقيق األماف  ،تتبعو األسخة معو

 .(670 ،8776 ،العاشفي البلـز إلستكذاؼ ىػيتو ) دمحم الديج
ويعير األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية األسخية حالة مغ الزياع فيع يفتقجوف لسغ 

 .(6088 ،بشػف مفاىيع سالبة عغ ذواتيع ) ماججة دمحم زقػتوقج يت ،يػجييع
ويؤكج فخويج عمى دور خبخات الصفػلة السبكخة والستأخخة في تحجيج الجػانب األساسية 

 ،ودفع الذخز نحػ الدػاء أو نحػ السخض في السدتقبل )أحسج عبج الخالق ،لمذخرية
8771، 646). 
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الخعاية االجتساعية قج يؤدي إلى ضيػر إف فقجاف األسخة وسػء السعاممة في دور 
والتي تكػف مؤشخًا الضصخاب نسػ األنا والذعػر  ،االضصخابات الشفدية والدمػكية السختمفة

حيث التدتصيع ىحه السؤسدات أف تحل محل األسخة الصبيعية ميسا بمغت مغ  ،باالغتخاب
 ،نسػ األنا لجييع مسا يشعكذ بالدمب عمى ذواتيع وعمى اضصخاب ،االىتساـ بالسحخوميغ

 0(6007 ،الدػييخيعمي عبج هللا وبالتالي عمى عبلقاتيع مع اآلخخيغ )
سة يػسف لصفي ودرا ،(8776راسة أماني عبج السقرػد عبج الػىاب )حيث تػصمت د

إلى انخفاض تقجيخ الحات لجى أشفاؿ  ،(6002ودراسة عفاؼ الكثيخي ) ،(8775غبخياؿ )
  0السؤسدات اإليػائية

( إلى أف أشفاؿ السؤسدات اإليػائية 8776تػصمت دراسة فاتغ أبػ الرباع )كسا 
وتذتت البشاء  ،والقمق ،والعدلة ،والػحجة ،يترفػف بأنا ضعيفة تديصخ عمييا مذاعخ العجوانية

 0مسا أدى في الشياية إلى ىحه السذكبلت ،الشفدي بسخاحل مبكخة مغ التصػر
فاؿ السحخوميغ أسخيًا يتدسػف ببعس ( إلى أف األش8771ويذيخ ربيع شعباف )

والعجواف  ،االضصخاب االنفعالي –وسػء التػافق االجتساعي ،الدسات الدمبية مثل االنصػاء
 0واالكتئاب ،والذعػر بالشقز والقمق الطاىخ ،واالعتسادية ،والعجواف السدتتخ ،الطاىخ
ذكبلت التي يعاني مشيا ( إلى أىع الس6007العػيل ) عبج السجيج عبج هللا كسا يذيخ 

مسا يجخميع في دوامة مغ االسئمة  ،وىي عجـ وضػح ىػيتيع الذخرية بالشدبة ليعالمقصاء 
ولساذا تخكػني في ىحا  تكخرة التي ال تشتيي مثل مغ أنا ؟ ومغ أيغ أتيت؟ وأيغ أسختي؟الس
وىحا يؤدي  ،االجتساعي تػافقوما يتختب عميو مغ عجـ االستقخار الشفدي وعجـ ال سكاف ؟ال

قيق رات لتحنقز بعس القجمسا يشتج عشو  ،لى تجشب مػاجية الػاقع واليخوب مشوبيع إ
 0وضيػر الدمػكيات السزصخبة لجييعوالذعػر باالغتخاب  األىجاؼ

 ،غ اجتياز أزمات الشسػلدمبية إلى عجد السخاىق السحخـو عحيث تؤدي البيئة ا
 ،ا تؤدي إلى معاناتو مغ فقجه ليػية الجحوركسا أني ،وبالتالي فذل األنا في حل الرخاع

 0والحي يؤدي بجوره إلى اختبلؿ في تذكيل اليػية نتيجة الطخوؼ القاسية التي يعيذيا 
وتحجث أىع التغيخات في حالة اليػية في فتخة السخاىقة الستأخخة وخاصة في الفتخة 

مغ حيث االستقبللية والصسػح  ،وىي مخحمة تكػيغ الذخرية ،سشة 66-86العسخية مغ 
والتي ليا تأثيخ ىاـ  ،كسا أنيا الفتخة التي تقابل فتخة الجراسة الجامعية ،العالي والتستع باإلنجاز
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 ،لجامعة شعػر قػي بيػيتيعحيث يكػف لجى السخاىقيغ بعج تخخجيع مغ ا ،في تحقيق اليػية
 ،6004 ،)قاعػد فايد يخ الحاتالسعتقجات الدياسية وتقجأفكار واضحة عغ السيشة و  ولجييع

وتحتاج ىحه السخحمة إلى اشباع الحاجات السختمفة لجى األيتاـ لتحقيق األمغ الشفدي  .(16
  0والتػافق الشفدي لجييع

والذباب األيتاـ برفة خاصة  ،لجى الذباب برفة عامة إف أزمة اضصخاب اليػية
تؤدي إلى عجـ قجرتيع  ،ف فيووإحداسيع باالغتخاب عغ ذواتيع وعغ السجتسع الحي يعيذػ 

فتشتابيع مذاعخ الذظ  ،مدتقمةعجىع عمى تحقيق ىػية اعمى تبشي قيع أو أدوار اجتساعية تد
مسا يزصخىع إلى تبشي ىػية سالبة  ،والجونية والعدلة وعجـ القجرة عمى التخصيط لمسدتقبل

 0وتديج مغ قمقيع وعدلتيع واغتخابيع ،تتعارض مع السجتسع
حيث تعتبخ محاولة البحث عغ اليػية مغ  ،لسخاىقيغ األيتاـاوتيتع الجراسة الحالية بفئة 

حيث يحاولػف اختيار أدوارًا ججيجة مغ بيغ  ،أكبخ التحجيات التي تػاجو السخاىقيغ األيتاـ
ا يأتي اإلحداس ومغ ىش ،مى يقيغ مغ صحة اختيارىعدوف أف يكػنػا ع ،البجائل السختمفة

والحي يتزح في تداؤليع  ،حيث يذعخوف باالرتباؾ والحيخة ،Identity Crisisة بأزمة اليػي
 .(162 ،8775 ،)أبػ بكخ مخسي Who am I ؟"مغ أكػف"

واستشادًا إلى ما سبق تخى الباحثة أف معاناة األيتاـ مغ تحجيج اليػية لجييع يدتػجب 
وىحا  0لػضعيع أو لمتقميل مشياتحديغ ضخوؼ الخعاية السقجمة ليع لسقاومة اآلثار الدمبية 

 ،فئة األيتاـ عمى خفس اضصخاب األنا مادعى الباحثة إلى إعجاد بخنامج إرشادي لسداعجة
 0التػافق الشفدي لجييع ودراسة أثخ ذلظ عمى تحديغ

 :  Problem of the study مشكلة الدراسة
أىسيا الحخماف االنفعالي مغ الحب  ،الصفل السحخـو مغ الػالجيغ مغ مذكبلت يعاني

حيث يؤدي إيجاع الصفل في  ،وتكػيغ العقج الشفدية مثل الذعػر بالشقز ،والعصف والحشاف
إلى انعجاـ التبادؿ االنفعالي السػجب بيغ الصفل وشخز آخخ يحتاج إليو ليخعى  مؤسدة

ؾ االنفعالي الدػي السؤسدة يشقرو الفخص الستاحة لتعمع الدمػ بكسا أف إيجاع الصفل  ،نسػه
 0( 6003 ،)حامج زىخاف
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والحي يشعكذ أثخه عمى الذعػر  جرة عمى التكيف الشفديباإلضافة إلى عجـ الق
 0( 807 ،6000 ،الديجدمحم مشرػر )باإلكتئاب وارتفاع مدتػى الشذاط الدائج 

ويعتبخ تذكيل ىػية األنا لسجيػلي الشدب أمخ ميع وضخوري ألنو دائسًا ما يدأؿ مغ 
وما ىي  ،وكيف سأحقق ىجفي في الحياة ،وما ىػ مريخي ،ومغ ىع والجيِّ  ،ومغ أكػف  ،ناأ

ي تداعجىع عمى تحقيق ذواتيع تػفخ ليع األجػاء السشاسبة اللحا يجب أف يُ  ،نطخة السجتسع لي
 0(6088 ،ومداعجتيع عمى تذكيل ىػيتيع )ماججة دمحم زقػت

فيع في  ،أىسية عغ باقي أفخاد السجتسعحيث أف األيتاـ ىع فئة في السجتسع ال تقل 
وحل مذكبلتيع التي تيجد نسػىع وتكيفيع مع البيئة  ،حاجة إلى رعاية السجتسع واالىتساـ بيع

لحا عمى السجتسع أف يػفخ ليع الطخوؼ  ،السحيصة بيع كػف ضخوفيع ليذ لجييع شأف فييا
الشقز واالغتخاب وعجـ لتشذئة الدميسة حتى ال يذعخوف باالسشاسبة التي تداعجىع عمى 

فالتخكيد عمى  0مسا يشعكذ عمى تػافقيع مع أنفديع ومع السحيصيغ في السجتسع ،االنتساء
تػفيخ أفزل البخامج والخجمات واألنذصة التي تعسل عمى إشباع حاجات السحخوميغ الشفدية 

 0واالجتساعية مغ شأنيا أف تخفف مغ آثار الحخماف
مغ خبلؿ  ،حا السػضػع مغ أجل مداعجة ىحه الفئةختيار ىوىحا مادفع الباحثة إل

تحقيق التػافق  البخنامج اإلرشادي الحي ييجؼ إلى خفس اضصخاب اليػية وصػاًل إلى
 0لجييع الشفدي

 وىكحا تتحجد مذكمة الجراسة في محاولة اإلجابة عغ الدؤاؿ الخئيذ التالي:
 اليػية لجى األيتاـ ؟إلى مجى يؤدي البخنامج اإلرشادي دورًا في خفس اضصخاب 

 ويتفخع مغ ىحا الدؤاؿ الخئيذ عجة تداؤالت عمى الػجو التالي:
إلى أي مجى تػجج فخوؽ بيغ درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ القبمي والبعجي  – 8

 عمى مقياس ىػية األنا؟
والبعجي إلى أي مجى تػجج فخوؽ بيغ درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ القبمي  – 6

 عمى مقياس التػافق الشفدي؟
إلى أي مجى تػجج فخوؽ بيغ درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ البعجي والتتبعي  – 1

 عمى مقياس ىػية األنا؟
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إلى أي مجى تػجج فخوؽ بيغ درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ البعجي والتتبعي  – 2
 عمى مقياس التػافق الشفدي؟

 :Purpose of the study اسةهدف الدر
الحالية إلى الترجي لسذكمة اضصخاب اليػية وأثخىا عمى التػافق  تيجؼ الجراسة       

الشفدي لجى عيشة مغ األيتاـ السػدعيغ بالسؤسدات اإليػائية مغ خبلؿ ترسيع بخنامج 
 0واختبار فاعميتو وقابميتو لمتصبيق عمى نصاؽ واسع ،سمػكي معخفي إرشادي

 : The importance of  the study الدراسةأهمية 
 : Theoretical importance األهمية النظرية   

أىسية الجراسة الحالية في محاولة التحقق مغ مذكمة ىامة يعاني مشيا السخاىقيغ  تكسغ – 8
وىي تذتت اليػية نتيجة غياب الػالجيغ  ،والسخاىقيغ األيتاـ برفة خاصة ،برفة عامة

 0أحجىسا أو كمييسا 
 ،لتي تتشاوليا ىحه الجراسةاتبخز أىسية الجراسة الحالية مغ أىسية الفئة والسخحمة العسخية  – 6

حدب  –نادرة  –حيث أف الجراسات التي تشاولت ىحا السجاؿ لجى فئة مغ الذباب األيتاـ 
 0عمع الباحثة 

حيث تحاوؿ اكتذاؼ عالع  ،لسػضػع الحي تتشاولواجراسة الحالية في أىسية تبخز أىسية ال – 1
ومداعجتيع في تشسية ىػيتيع السذتتة إلى  ،وتحجيج نػع ىػية األنا لجييع ،السخاىقات األيتاـ

 0الدميع  تحقيق التػافق الشفدي حتى يدتصعغ ،ىػية ناجحة إيجابية
في تشسية ىػية األنا لجى السخاىقيغ بالسؤسدات إضيار الجور الحي يؤديو اإلرشاد الشفدي  – 2

 0اإليػائية 
 : Practical importance األهمية التطبيقية

حيث تداعج السذخفيغ في  ،إفادة الجيات السعشية بخعاية األيتاـ مغ نتائج ىحه الجراسة – 8
 ،ىحه الجور والقائسيغ عمييا في تييئة الطخوؼ لسداعجتيع عمى تحقيق ىػية األنا لجييع

مغ أجل السداىسة في حل بعس مذكبلتيع الشفدية واالجتساعية وصػاًل إلى تحقيق 
 0التكامل في شخرياتيع
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وكحلظ ببخنامج إرشادي  ،تاـلػجي بسقياس ىػية األنا لمسخاىقيغ األيتدويج التخاث الديكػ  – 6
 0لتخفيف ىػية األنا السزصخبة لجى السخاىقيغ بجور األيتاـ

السداعجة في التخصيط مغ أجل تقجيع الخجمات اإلرشادية لمسػدعيغ بالسؤسدات  – 1
 0اإليػائية لمػصػؿ إلى درجة عالية مغ التػافق الشفدي واالجتساعي

  : Terminology of the study مصطلحات الدراسة
 : Identityتعريف الهوية     

ُتعخؼ مػسػعة التخبية الخاصة اليػية بأنيا " كػف الذئ نفذ الذئ أو مثيمو مغ كل 
 0( 246 ،8765 ،الػجػه" )عادؿ األشػؿ

وفي معجع عمع الشفذ والتحميل الشفدي ُتعخؼ اليػية بأنيا " اإلحداس األنػي بأني أنا 
وىي في اآلف نفدو ما تسيد األنا عغ غيخىا مغ األنػات"  ،ىػ أنا في كافة األحػاؿ واألزمشة

 0(  611 ،8771 ،) فخج شو وآخخوف 
كسا تعخفيا مػسػعة عمع الشفذ والتحميل الشفدي بأنيا" أف يكػف لمسخء باستسخار كياف 

 0( 57 ،8772 ،متسيد عغ اآلخخيغ" )عبج السشعع الحفشي
حيث يخى أف تخكيب اليػية  ،ت الفخدويعخفيا أريكدػف بأنيا " السجسػع الكمي لخبخا

حيث تعشي ىػية األنا ذلظ اإلحداس األنػي بأني ىػ أنا  ،يتزسغ ىػية الحات وىػية األنا"
اليػية يخى أف الذخز ىػ ىػ ميسا اعتخاه مغ تغيخات  فسبجأ ،واألزمشة في كافة األحػاؿ

 0(655 ،8771 ،شو وآخخوف )فخج 
 : Identity Statusحاالت اليػية 

ُتعخؼ إجخائيًا في الجراسة الحالية بأنيا" أساليب أفخاد العيشة في مػاجية أزمة اليػية مغ 
و مغ نجاح شو مغ جيػد استكذافية واختيار مغ البجائل الستشاقزة وما يحققػنخبلؿ ما يبحل

كسا تجؿ عميو درجاتيع في أبعاد مقياس ىػية األنا  ،في السجاالت األيجولػجية واالجتساعية
 0( 208 ،8776 ،تخجـ في الجراسة الحالية ) دمحم الديجالسد

 : Psychological Adjustmentالتػافق الشفدي 
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( التػافق الشفدي بأنو" عسمية ديشامية مدتسخة تتشاوؿ 65 ،6003عخؼ حامج زىخاف )يُ 
 ،الدمػؾ والبيئة )الصبيعية واالجتساعية( بالتغييخ والتعجيل حتى يحجث تػازف بيغ الفخد وبيئتو

 0متصمبات البيئة وتحقيقجات الفخد وىحا التػازف يتزسغ إشباع حا
الشفدي بأنو " قجرة التػافق  (16 ،6004يعخؼ دمحم صالح عبج الخوؤؼ وآخخوف )و 

الفخد عمى استخجاـ األساليب الدػية واالستجابات الشاجحة التي تسكشو مغ إشباع دوافعو 
 0حتى يرل إلى خفس التػتخات الشفدية التي تخافق الحاجات قبل إشباعيا ،وتحقيق أىجافو

 وأبعاد التػافق الشفدي التي تتشاوليا الجراسة الحالية ىي:
تستع الفخد برحة جيجة خالية مغ األمخاض الجدسية والعقمية واالنفعالية  ىػالتػافق الجدسي:  – 8

وشعػره  ،وخمػه مغ السذاكل العزػية السختمفة ،مع تقبمو لسطيخه الخارجي والخضا عشو
باالرتياح الشفدي تجاه قجراتو وإمكاناتو وتستعو بحػاس سميسة وميمو إلى الشذاط والحيػية 

في الشذاط أو  يةستسخار االتداف وسبلمة في التخكيد مع اإلالحخكة و ت وقجرتو عمى قمعطع الػ 
 0(  6006 ،العسل دوف إجياد أو ضعف ليستو ونذاشو ) زيشب شقيخ

التػافق االجتساعي: يتزسغ قجرة الفخد عمى عقج صبلت اجتساعية تتدع بالتعاوف والتدامح  – 6
ابية مع أفخاد السجتسع مع البعج عغ وإيج عبلقات شيبةاعي الدميع مع إقامة والتفاعل االجتس

 0( 8777 ،إيحاء اآلخخيغ وااللتداـ بسعاييخ وقيع السجتسع )سييخ كامل أحسج
التػافق االنفعالي: يعشي مجى ما يتستع بو الفخد مغ قجرة عمى ضبط الشفذ وتحسل مػاقف  – 1

سئشاف بعيجًا عغ مع القجرة عمى الديصخة عمى القمق والذعػر باألمغ واالش ،الشقج واإلحباط
 0( 60 ،8775 ،الخػؼ والتػتخ )راوية محسػد دسػقي

التػافق األسخي: يقرج بو تستع الفخد بحياة سعيجة داخل أسخة تقجره وتحبو مع شعػره بجوره  – 2
ومجى قجرة األسخة عمى تػفيخ  ،والتعاوف بيشو وبيغ أفخاد األسخة ،الحيػي داخل األسخة

ى التػافق مج التػافق األسخي عمى عجـ الحخماف مغ الػالجيغ وعويعتس ،ات الزخوريةياإلمكان
)دمحم صالح عبج وأساليب التشذئة الػالجية  ،وعمى الجػ االنفعالي العاـ لؤلسخة ،الدواجي

 0(  35-34 ،6004 ،الخوؤؼ وآخخوف 
 –الفخد مع متغيخات دراستو وبيئتو الجراسية  لتػافق السجرسي: ويتزسغ حدغ تػافقا – 3

 ،والشطع االمتحانية ،دارةوالسشاخ الجراسي ونسط اإل –كعبلقتو بالسعمسيغ والدمبلء 
   0( 6001 ،والسقخرات والسشاىج الجراسية )عبج الػىاب القخيصي
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 ويعخؼ التػافق الشفدي إجخائيًا بأنو " الجرجة التي يحرل عمييا أفخاد العيشة عمى
 0مقياس التػافق الشفدي السدتخجـ في ىحه الجراسة 

 :  Behavioral cognitive counseling اإلرشاد السعخفي الدمػكي
ُيغخؼ العبلج السعخفي الدمػكي في قامػس عمع الشفذ بأنو " مشيج في العبلج الشفدي 

اجية يأخح شكل العبلج الدمػكي ولكغ ىجفو مستج يذسل تحديغ السعخفة لجى السخيس ومػ 
 0 ( Peter & Nicky , 1994 , 36 )سػء التكيف والتػافق في الدمػؾ والسعتقجات " 

 وُيقرج بالبخنامج اإلرشادي السعخفي الدمػكي إجخائيًا في ىحه الجراسة :
يتزسغ مجسػعة مغ األنذصة والخبخات السشطسة  ،ىػ بخنامج يقـػ عمى أسذ عمسية

ييجؼ إلى خفس اضصخاب اليػية لجى عيشة مغ  ،والسحجدة بججوؿ زمشي ،والسخصصة
والحػار  ،كالتحكع الحاتي ،الفشيات السعخفيةالسػدعات بالسؤسدات اإليػائية بإستخجاـ بعس 

وبعس  ،وأسمػب حل السذكبلت ،والسشاقذة وتبادؿ الحػار ،والػاجبات السشدلية ،الحاتي
 0ستخخاء واال ،ولعب الجور ،والتعديد ،كالشسحجة ،الفشيات الدمػكية

 : Orphange Institutionsالسؤسدات اإليػائية 
( السؤسدات اإليػائية بأنيا "مؤسدة 827 ،8755عخؼ وزارة الذئػف االجتساعية ) تُ 

 وأ ،اجتساعية لخعاية األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية األسخية بدبب اليتع أو التفكظ األسخي
وتقجـ ىحه سشة وقج تستج  86وذلظ في السخحمة العسخية حتى  ،العجد عغ تشذئة األشفاؿ

اإليػائية والسيشية واالجتساعية والتعميسية والتخويحية والرحية ليؤالء  الخعاية السؤسدات
  0األشفاؿ"

وتعخؼ عمى أنيا " عبارة عغ مبشى واحج أو أكثخ مجيد لئلقامة الجاخمية يػدع بيا 
عبة والتي تحػؿ بيشيع وبيغ استسخار معيذتيع داخل األشفاؿ ذوي الطخوؼ األسخية الر

ويػجج بيا جياز إداري مكػف في بعس األحياف مغ السجيخ وعجد مغ  ،أسخىع الصبيعية
ومجرسيغ متخرريغ في  ،والسذخفيغ اإلدارييغ ،اإلخرائييغ الشفدييغ واالجتساعييغ

يخىا وزارة الذئػف أي تجويصمق عمييا مؤسدة إيػائية إذا كانت حكػمية  ،األنذصة السختمفة
ذا كانت تتبع إدارة خيخية عمييا دارًا أو ممجًأ أو جسعية إ كسا يصمق ،االجتساعية وتشفق عمييا

 ،مع خزػعيا إلشخاؼ وزارة الذئػف االجتساعية" )أماني عبج السقرػد ،أىمية أو ديشية
8776، 66)0 
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ييجؼ إلى شسػؿ األشفاؿ وتدعى السؤسدات اإليػائية إلى تحقيق ىجفيغ أوليسا: وقائي 
 ،بالخعاية الدميسة والقياـ بالسدئػليات التي كاف يقـػ بيا الػالجيغ أو السفتخض أف يقػما بيا

واليجؼ الثاني فيػ تشسػي يتعمق بإكداب الصفل القيع التخبػية التي تعسل عمى تشسية 
وحب الشاس والػالء  ،والقجرة عمى القيادة والتبعية ،والتعاوف  ،شخريتو مثل تحسل السدئػلية

 0( 41 ،8771 ،لمسجتسع )ميا صبلح الجيغ
ذلظ فإنو اليسكغ أف تحل الخعاية السؤسدية محل األسخة األصمية في عمى الخغع مغ و 

ولكشيا تحاوؿ أف تكػف قخيبة بقجر اإلمكاف مغ  ،إشباع حاجات الصفل الشفدية واالجتساعية
 0جػ األسخة الصبيعية
  : Theoretical framework اإلطار الهظري

 :The ego identityأواًل : ىػية األنا 
إذ  ،محػر التغيخات الشسائية التي تصخأ عمى كل جػانب شخرية الفخد اتسثل ىػية األن

  .تختبط بقجرة الفخد عمى تحجيج معتقجاتو وأدواره في الحياة
فيي تسثل الشتيجة الستػقعة  ،وتسثل أزمة اليػية السذكمة الكبخى التي تػاجو السخاىق

ختيار ح الخؤية إلوضػ حيث يعاني فييا السخاىق مغ عجـ  ،لئلخفاؽ في عسمية تحجيج اليػية
 ،وعجـ وجػد األىجاؼ التي مغ أجميا تكػف الحياة ذات معشى ،مدتقبمو السيشي والتعميسي

ة تفتقخ إلى حسيسية العبلقات صخاب الحات والػصػؿ إلى ىػية سمبياض باإلضافة إلى 
 0( 65 ،6004)قاعػد فايد  البيشذخرية 
وتصػر مياراتو  ،عتبخ فتخة السخاىقة نقمة نػعية لمسخاىق في السدتػى التعميسيتُ حيث 

ويعتبخىا أريكدػف مخحمة التعميق الديكػلػجي  ،االجتساعية وقجراتو العقمية والجدسية
 ،في التفاعل مع األدوار السعخوضة في السجتسعحيث تشاضل األنا  ،االجتساعي لميػية

 Coleman & Hendry  1990 , P )ويتػقع أف يختبخ السخاىقيغ بعزًا مغ ىحه األزمة 
. 62 )0 

( أف اإلحداس باليػية يدتجؿ 830 ،6007ودالؿ العمسي ) ،ويخى عصا هللا الخالجي
وكيف يطيخ في  ،عغ ذاتولذخز عمييا مغ خبلؿ االندجاـ والتذابو فيسا يتعمق بسفيـػ ا

أما فقجاف اليػية وتذػىيا فيدتجؿ عمييا مغ خبلؿ فقجاف القجرة عمى بشاء  ،اآلخخيغ عيػف 
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وعجـ القجرة عمى إيجاد ميشة  ،وتذكيل عبلقات اجتساعية مع ُكبًل مغ الحكػر واإلناث
 0وقرػر في االنتباه

 لميػية وىي :الذباب إلى أربعة حاالت أو تػجيات  (Marcia , 1966)ويرشف 
 : Identity defussedمذتتي اليػية  – 8

 ،فع مغ التػتخ ودرجة مشخفزة مغ الػعي بالحاتتوىع األفخاد الحيغ لجييع مدتػى مخ 
وأنيع  ،ويتسيد أسمػبيع بالسساشمة والتدػيف ،حل السذكبلت بالصخؽ السشصقية ويشقريع

وىع أكثخ أنانية  ،ولجييع درجة كبيخة مغ اليأس والقشػط ،يعتسجوف عمى مخكد ضبط خارجي
 0وحبًا لمحات

 ،تتسيد عبلقاتيع باإلعخاض عغ القائسيغ عمى رعايتيعجتساعية مغ الشاحية االو  
ويحبػف  ،مقارنة بحاالت اليػية األخخى ،ويتسيدوف بالجىاء والسكخ لمتأثيخ في اآلخخيغ

وتعتسج إقامة عبلقاتيع عمى أمػر  ،رية مع اآلخخيغحيث التتدع عبلقاتيع باالستسخا ،العدلة
 0(Bentrim , et al , 2003 , 214)سصحية 

أو أي تعيج  ،بخ حتى اآلف أزمة ىػيةف الذخز ذو اليػية السذتتة لع يخوىحا يعشي أ
والتػجج دالئل إلى نذاشو مغ أجل إيجاد سسة لميػية لجيو  ،أو التداـ لمسعتقجات أو األدوار

(Pennington & others, 2001 , 56)0  
 : Identity forclousedمشغمقي اليػية  – 6

وىع األفخاد الحيغ لجييع مدتػى مختفع مغ االمتثاؿ والتدمصية ومدتػى مشخفس مغ 
وأف حكسيع عمى  ،ويفقجوف الثقة في أي فخد خارج األسخة ،ولجييع مخكد ضبط خارجي ،القمق

 ،واليتحسمػف الغسػض أو اإلزدواجية ،وإما كميا سيئة ،دشةإما كميا ح ،األشياء يتسيد بالتعسيع
 0والسادية والتفاؤؿ ،ويترفػف بالتسخكد حػؿ الحات

ويعكدػف نسط  ،ومغ الشاحية االجتساعية يفزمػف الرجاقة ألفخاد مشغمقي اليػية مثميع
الرخاع مع  وىع يترفػف بسحجودية ،ليػية مثل األـحيث تكػف اإلبشة مشغمقة ا ،تعامل األسخة

كسا أف السخاىقيغ  ،خاصة االنفراؿ عغ األسخة ،حيث يعانػف مغ قمق االنفراؿ ،أسخىع
 0 (Balk , 1995 , 159)مشغمقػا اليػية يطيخوف مدتػى مختفع مغ القمق والعدلة
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بخ أزمة لكشو ممتـد بقيع ومعتقجات مختبصة الفخد ذو اليػية السشغمقة لع يخ وىحا يعشي أف
 (Pennington & others , 2001 , 56)كاألسخة والخاشجيغ السحيصيغ بأشخاص ميسيغ 

0 
 : Identity Moratouriamمعمقي اليػية  – 1

حيث يتسيد ىؤالء األفخاد  ،ولع يحققػا بعج ىػية ،وىع األفخاد الحيغ يسخوف حاليًا باألزمة
وىع يبجوف أكثخ تعخضًا لمقمق خبلؿ عسميات البحث بيغ البجائل التي  ،بالخياؿ في أعساليع

ويسثل قمق السػت أكثخ أنػاع القمق ارتباشًا بحالة تعمق اليػية مقارنة  ،يخغبػف في االلتداـ بيا
حيث يدتخجمػف ميكاندمات الخفس واإلنكار والتػحج لتجشب مذاعخ  ،بحاالت اليػية األخخى

باإلضافة إلى ارتفاع الجافعية لئلنجاز وتقجيخ الحات  ،عالية لمشكػصولجييع مقاومة  ،القمق
 0لجييع

وليذ لجييع استقخار  ،ومغ الشاحية االجتساعية تكػف عبلقاتيع مشفتحة وليدت دفاعية
ويعتسج  ،والرخاع الثقافي مع الػالجيغ ،ويبجو عمى عبلقاتيع بأسخىع التخدد ،عمى صجيق معيغ

 ،وليذ مغ خبلؿ انجازاتيع أو أعساليع ،تيع باآلخخيغ لتعخيف ذواتيعمعمقػا اليػية عمى عبلقا
 وحجة التعبيخ االنفعالي ،حيث يترفػف بالقمق ،وذلظ لتجعيع قجرتيع عمى مػاجية الػاقع

 0 (Bentrim , et al , 2003 , 212) لجييع وانخفاض تقجيخ الحات
كل كبيخ في البحث حػؿ البجائل ذو اليػية السعمقة يذيج نذاشًا بذوىحا يعشي أف الفخد 

 0 (Pennington , & others , 2001 , 56)لمػصػؿ إلى خيارات اليػية 
 : Identity achievedمحققي اليػية  – 2

حيث  ،وىع األشخاص الحيغ مخوا بأزمة اليػية وانتيػا إلى تكػيغ ىػية واضحة محجدة
شج قياميع باألعساؿ واألدوار التي والذعػر والخضا ع ،يترفػف بالثقة بالشفذ واالستقبللية

والقجرة عمى  ،ولجييع القجرة عمى مػاجية السذكبلت بذكل مباشخ ،يدتصيعػف القياـ بيا
ولجييع نطخة  ،والقجرة عمى أداء السياـ والػاجبات العقمية برػرة جيجة ،التحجي واتخاذ القخارات

ولجييع القجرة عمى تكػيغ عبلقات ألفة مع  ،إيجابية لحواتيع ومدتػى مشخفس مغ القمق
 0 (Balk , 1995 , 154)اآلخخيغ بذكل إيجابي 

وىحا يعشي أف الفخد ذو اليػية السحققة قج نجح في التداماتو وفي تحجيج أدواره 
  0 (Pennington , & others , 2001 , 56)االجتساعية 
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وىحه اليػية ليدت أف  ،أف لكل فخد ىػية فخيجة ومشفرمة (Glasser , 1989)ويؤكج 
وىي  ،وإنسا ىي مفيـػ ذاتي يديل االنجماج مع اآلخخيغ ،تعسل عكذ اآلخخيغ وتخالفيع

وىسا اليػية الشاجحة  ،بيغ نػعيغ مغ اليػية Glasser ويسيد ،مػجػدة في جسيع الثقافات
Success Identity،  واليػية الفاشمةFailure Identity،  فالشاس ذوي اليػية الشاجحة

أما  ،وقادريغ عمى ضبط أمػر حياتيع ،يخوف أنفديع نذصيغ ومؤىميغ وججيخيغ باالحتخاـ
وليذ لجييع ثقة في أنفديع )دمحم  ،ذوي اليػية الفاشمة فيخوف أنفديع عاجديغ وغيخ مؤىميغ

 0( 8772 ،الذشاوي
حيث  ،األزمات التي مخ بيا سابقاً  ويتػقف شعػر الفخد باليػية عمى نجاحو في حل

خاصة  ،ويكتسل نسػىا في فتخة السخاىقة ،تبجأ اليػية في التكػف مشح مخحمة الصفػلة السبكخة
 , Santrock , 1990) حيث اكتساؿ الشسػ في كافة مطاىخه في مخحمة السخاىقة الستأخخة

384) 0 
 ،ىػيتيع ومفيػميع لحواتيع ائيا عمى تكػيغألسخة دورًا كبيخًا في مداعجة أبشوتمعب ا

 0حيث تداعج قجوة الػالجيغ الحدشة األشفاؿ عمى تبشي مفيـػ ذات مػجبة 
( إلى أف المقصاء برفة خاصة يذعخوف بالشقز العاشفي 8773قخقػتي ) حشاف وتذيخ

ألنيا تكػف قج  ،حيث يؤدي ىحا الحخماف مشع تذكل األنا ،والجػع الذجيج لمحب واألماف
 0عجـ الشزػج  وقعت في مخحمة

إلى وجػد عبلقة بيغ الحخماف ونسػ  ،(6004فقييي ) دمحم عمي وتػصمت دراسة
فاعميات األنا مؤكجة عمى أىسية وجػد الػالجيغ وأىسية التخابط األسخي لتحقيق شخرية 

ليتيع عغ اأما في حالة السخاىق اليتيع فيجب تػفيخ البجيل الحي يعػض  ،متػازنة لمسخاىق
حيث يعاني األيتاـ في دور  ،إال أف ىحا البجيل يجب أف يكػف بجيل دائع ،جيوحخمانو مغ وال

فكل ما تعػد عمى  ،الخعاية مغ تعجد األميات الآلتي يذخفغ عمى تخبيتو شػاؿ فتخة حياتو
خى تحسل شباع بأـ أخ شيع مذاعخ أمػمة تتغيخ ىحه األـإحجاىغ وتعمق بيا ونذأت بي

وبالتالي تؤثخ  ،فيؤثخ ىحا عمى شخرية الصفل واتدانو ،ـ الدابقةوصفات مختمفة عغ األ
 0عمى تجاوزه ألزمات الشسػ السختمفة واكتدابو لمفاعميات

ع وفقجاف ىػية الجحور وما يختبط بيا مغ مذاعخ العار إف الحخماف مسثبًل في اليت
باإلضافة إلى ضعف إمكانات مؤسدات الخعاية في تػفيخ الكفايات التخبػية  ،والحؿ
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مسا يؤدي إلى ضعف نسػ األنا  ،يؤدي إلى درجة عالية مغ اإلحداس باالغتخاب ،واإلرشادية
ويؤدي إلى الفذل في كدب فاعمياتو الستػقعة في الطخوؼ  ،خبلؿ مخاحل الشسػ السختمفة

وارتفاع مذاعخ  خص ضيػر االضصخابات الشفدية السختمفةوىحا بجوره يديج مغ ف ،العادية
 0الشفدية كخدة فعل تعػيزية لمتقميل مغ حجة القمق واالضصخاباتالعجوانية تجاه اآلخخيغ 

حيث يعير مجيػؿ اليػية داخل  ،إف أوؿ ما يتصمع إليو مجيػؿ اليػية ىػ اإليػاء
ا ؟ وأيغ أنا ؟ وكيف أتيت ىش السؤسدات اإليػائية ضسغ دائخة مغ األسئمة السحيخة "مغ

ولساذا ليذ لجي كبقية الشاس أـ وأب وأخػة ؟" ويكبخ فتكبخ معو  وىل اسسي صحيح؟ ،أسختي
 ،وتدداد معاناتو تجاه ىػيتو وذاتو مسا يؤثخ عميو بالمجػء إلى االنصػاء والعدلة ،ىحه األسئمة

ة بيئة السؤسدات تبصة بصبيعإنو تػجج عجة مذكبلت مخ أما مغ الشاحية االجتساعية والشفدية ف
وعجـ القجرة عمى التفاعل االجتساعي مع  ،قيط مغ الشاسمتسثل في" تييب التو  ،اإليػائية
ويؤثخ  ،فيػ ال يعخؼ معشى العبلقات داخل األسخة ،وعجـ شعػره باالنتساء األسخي ،السجتسع

 ،مبذ وغيخه"فبل أحج يدألو عغ رأيو في الصعاـ أو ال ،عجـ الخرػصية في شخرية الصفل
مثل:  مقصاء مغ بعس السطاىخ االجتساعيةلحلظ يدتغخب ال وتختمف السؤسدة عغ األسخة

ويفتقج الصفل اكتداب الخبخات الحياتية واالعتساد  000 ،مشاسبات الدواج ،حاالت العداء
 0( 6088 ،عمى الشفذ نتيجة قزاء السؤسدة لحاجات الصفل )ماججة دمحم زقػت

السجتسع الصخيقة التي بػاسصتيا يحقق السخاىق حاجاتو األساسية تحجد شبيعة وبيحا 
فإنو  ،حقيق ىػيتوتفإذا كاف السجتسع ال يعيغ السخاىق عمى فيع ذاتو و  ،ومشيا تحقيق ىػيتو

 0(  67 ،6004 ،يج مغ شعػر السخاىق بأزمة اليػية ) قاعػد فايديربح مجتسعًا سمبيًا يد 
ة التي مخ بيا السخاىق آثارًا واضحة عمى حياة تتخؾ عسمية التشذئة االجتساعيحيث 

وتمظ اآلثار تؤثخ بذكل واضح في  ،السخاىق قبل وصػلو ليحه السخحمة الحخجة مغ حياتو
فحاجة الصفل إلى مغ يثق بو مغ الكبار السحيصيغ والتي تشذأ نتيجة  ،حجوث أزمة اليػية

ا في صػرة البحث عغ الشاس قج تعكذ نفدي ،السيج ىلؤلسمػب التقميجي في التشذئة في سش
 ،8776 ،واألفكار التي تدتحق أف يثق بيا في فتخة السخاىقة )دمحم عساد الجيغ إسساعيل

842 )0 
والحل الشاجح ألزمة اليػية مقابل تذتت اليػية ىػ مداعجة السخاىق عمى تخصي 

 ،لثقةفبل بج لو مغ اإلحداس با ،وحتى يتثشى لمسخاىق الذعػر باليػية ،أزمات الصفػلة
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حيث أف حل أزمة اليػية سػؼ يداعج السخاىق عمى مقاومة  ،واالستقبللية والسبادأة والسثابخة
 0 (Adams , et al , 1994 , 41)أزمة فتخة الخشج 

 : Psychological compatibility ثانيًا : التػافق الشفدي
وبقجر اشباع ىحه الحاجات يتػقف عميو  ،إف لمفخد حاجات متعجدة تحتاج إلى االشباع

كاف لو أثخه عمى تػافق الفخد  ،غ الحج السصمػبفكمسا زاد أو قل إشباع الحاجة ع ،تػافق الفخد
 0فاالشباع الدػي السعتجؿ ىػ خيخ سبيل لتجعيع ىحه الرحة الشفدية ،وعمى صحتو الشفدية

جتساعية أو الجوافع ولمحاجات الذخرية والتي يصمق عمييا الحاجات الشفدية واال
الثانػية مثل الحاجة إلى السحبة واالنتساء والشجاح واالعتبار والتقجيخ أىسية كبيخة في عسمية 

فإذا لع تذبع الحاجات أو الجوافع األولية والجوافع الثانػية أو الذخرية شعخ الفخد  ،التػافق
مسا يزعف قجرة الفخد عمى  ،ومع زيادة التػتخ يحجث خمل في االتداف االنفعالي ،بالتػتخ

 0ت(0ب ،الػصػؿ إلى التػافق الحدغ )دمحم الديج اليابط
بل إنيا  ،وعسمية التػافق ليدت عسمية جامجة ثابتة تحجث في مػقف معيغ أو فتخة معيشة

فعمى الفخد أف يػاجو شػاؿ حياتو سمدمة ال تشتيي مغ السذاكل  ،عسمية مدتسخة دائسة
تداف اإلحتاج إلى أسمػب مشاسب يعسل عمى خفس التػتخ وإعادة والحاجات والسػاقف التي ت

وىحا ما يعشي بأف عسمية التػافق عسمية ديشامية  ،واالحتفاظ بالعبلقة السشدجسة مع البيئة
 0(78-70 ،6001 ،وضيفية )عبلء كفافي
 ( بأنو عسمية ديشاميكية كمية مدتسخة يحاوؿ57 ،6006الجاىخي ) حدغ ويعخفو صالح

وبيغ البيئة السحيصة بو  ،تحقيق التػافق بيشو وبيغ نفدود عغ شخيق تغييخ سمػكو بيا الفخ 
 0ىاالجتساعاالستقخار الشفدي و  بغية الػصػؿ إلى حالة

( إلى أف التػافق ىػ حالة مغ االندجاـ بيغ 6008كسا يذيخ عبج الحسيج دمحم شاذلي )
أغمب حاجاتو وترخفو ترخفًا ء يبجو في قجرتو عمى إرضا ،الفخد ونفدو وبيشو وبيغ بيئتو

 إزاء مصالب البيئة السادية واالجتساعية ويتزسغ قجرة الفخد عمى تغييخ سمػكو وعاداتو مقبػالً 
تغييخًا  ،أو صخاعًا نفدياً  ،عشجما يػاجو مػقفًا ججيجًا أو مذكمة مادية أو اجتساعية أو خمقية

االندجاـ بيشو وبيغ بيئتو ونفدو فإف عجد الفخد عغ إعادة ىحا  ،يشاسب ىحه الطخوؼ الججيجة
 0قيل أنو سيئ التػافق
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وبشاًء عمى ما سبق يسكغ القػؿ بأف التػافق يعشي التغمب عمى اإلحباشات وتحقيق 
 0األىجاؼ وإشباع الجوافع والحاجات بصخيقة تتقبميا الحات واآلخخوف والقيع االجتساعية

 : Compatibility dimensions أبعاد التوافق
التػافق الذخري: ويتزسغ الدعادة مع الشفذ والخضا عغ الشفذ وإشباع الجوافع  – 8

ويعبخ عغ ِسمع  ،والفديػلػجية والثانػية السكتدبةاجات الجاخمية األولية الفصخية والح
 0داخمي حيث يقل الرخاع الجاخمي

 ةسع ومدايخ عي: ويتزسغ الدعادة مع اآلخخيغ وااللتداـ بأخبلقيات السجتاالتػافق االجتس – 6
السعاييخ االجتساعية واالمتثاؿ لقػاعج الزبط االجتساعي وتقبل التغيخ االجتساعي 

 0والتفاعل االجتساعي الدميع لعسل الخيخ لمجساعة
ة واالستعجاد عمسًا وتجريبًا ليا والجخػؿ : ويتزسغ االختيار السشاسب لمسيشالتػافق السيشي – 1

 0(65 ،6003 ،خضا والشجاح )حامج زىخاففييا والكفاءة واالنتاج والذعػر بال
 : Explanatory theories of compatibility النظريات المفسرة للتوافق

عمساء الشفذ إلى التػافق عمى أنو الدػاء والخمػ مغ االضصخابات  معطع يشطخ
ومع ىحا االجساع فإف لكل  ،والقجرة عمى االندجاـ مع الشفذ واآلخخيغ ،والرخاعات الشفدية

وفيسا يمي عخض  ،مجرسة ونطخية وجية نطخىا في تحجيج مفيـػ التػافق وعسمياتو وعػاممو
 ت الشطخ الشفدية السفدخة لمتػافق: مخترخ ألىع وجيا

بأف عسمية  ،ويخى أصحاب ىحه الشطخية وعمى رأسيع فخويج: نظرية التحليل النفسي – 8
عمى اعتبار أف الفخد اليعي األسباب الحقيقية لمكثيخ مغ  ،التػافق ىي غالبًا ماتكػف الشعػرية

فالذخز الستػافق في نطخ فخويج ىػ الحي يدتصيع أف يذبع متصمبات )اليػ(  ،سمػكياتو
قجر ولحا فيػ يحجد ثبلث سسات لمذخرية الستػافقة والتي تتستع ب ،بػسائل مقبػلة اجتساعياً 

 ،القجرة عمى العسلو  ،ة تكسغ في )قػة األناوىحه الدسات الثبلث ،مغ الرحة الشفدية الدميسة
  .والقجرة عمى الحب(

وىػ يخبط التػافق  ،واألنا األعمى( ،األناو  ،ويحجد فخويج الذخرية بثبلث أبشية وىي: )اليػ
حيث تعسل  ،بقػة )األنا( عمى اعتبارىا السشدق والستحكع الخئيدي بيغ )اليػ واألنا األعمى(

وىحا يجؿ عمى  ،)األنا( كػسيط بيغ العالع الخارجي ومتصمبات كل مغ )اليػ واألنا األعمى(
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ليًا والعكذ صحيح كمسا يتحقق لمفخد تػافقًا عا ،إنو كمسا كانت قػة )األنا( عالية في التحكع
 .(865 ،8771 ،عبج المصيف )مجحت عبج الحسيج

: يعتقج أصحاب ىحه الشطخية بأف التػافق ىػ عسمية مكتدبة عغ شخيق النظرية السلوكية –6
وأف الدمػؾ التػافقي يزع خبخات تذيخ إلى  ،التعمع والخبخات التي يتعخض ليا الفخد في حياتو

التػافق فوبيحا  ،تقابل بالتعديد والتجعيع سػؼ جياتيا والتيوتحيخات الحياة كيفية االستجابة لسث
عبارة عغ اكتداب الفخد لسجسػعة مغ العادات السشاسبة والفعالة في معاممة عشج الدمػكييغ 

وأدت إلى خفس التػتخ عشجه أو أشبعت دوافعو  ،والتي سبق أف تعمسيا الفخد ،اآلخخيغ
دتجعيو الفخد كمسا واجو نفذ السػقف ) كساؿ وبحلظ تجعست وأصبحت سمػكًا ي ،وحاجاتو
 0(8752 ،الجسػقي

حيث أكج بأف  ،إلى أف تذكيل شبيعة اإلنداف يتع بصخيقة آلية ميكانيكية Banduraذيخ وي
الدمػؾ وسسات الذخرية نتاج لمتفاعل الستبادؿ بيغ ثبلثة عػامل ىي السثيخات )خاصة 

كسا أعصى وزنًا كبيخًا  ،والدمػؾ اإلنداني والعسميات العقمية والذخرية ،االجتساعية مشيا(
حيث يعتقج أف لسذاعخ الكفاية أثخىا  ،لمتعمع عغ شخيق التقميج ومذاعخ الكفاية الحاتية

 0(8778 ،السباشخ في تكػيغ الدسات التػافقية أو غيخ التػافقية )باربخا انجمخ
 االتجاه اإلنداني إلى أف اإلنداف ككائغ فاعل يدتصيعويشطخ رواد  :النظرية اإلنسانية – 3

كسا يخى  ،حل مذكبلتو وتحقيق التػازف وأنو ليذ عبجًا لمحتسيات البيػلػجية كالجشذ والعجواف
وأف التػافق يعشي كساؿ الفعالية الخارجية وتحقيق  ،أو لمسثيخات كسا يخى الدمػكيػف  ،فخويج

شعػر الفخد بعجـ القجرة وتكػيغ مفيػمًا سالبًا عغ  أف سػء التػافق يشتج عغ الحات في حيغ
حيث يخبصاف إجسااًل  ،وتسثل نطخيتي روجخز وماسمػ أىع الشطخيات في ىحا السجاؿ ،ذاتو

خد الحي يعسل إلى ويخى روجخز أف الذخز السشتج الفعاؿ ىػ الف ،التػافق بتحقيق الحات
  0(36 ،8771،المصيفبج الحسيج عبج )مجحت على الحج األعمى أقرى مدتػى أو إ

 :  Psychological compatibility factors عػامل التػافق الشفدي
 يدعى الفخد إلى تحقيق التػافق الشفدي مدتخجمًا أساليب غيخ مباشخة تذسل:      

وىحا يعشي تحقيق الشسػ الشفدي الدػي في جسيع  التػافق الشفدي ومصالب الشسػ : – 8
أما مصالب الشسػ فيي األشياء التي يتصمبيا  ،(ىخه )جدسيًا وانفعاليًا واجتساعياً مخاحمو ومطا

 0الشسػ الشفدي لمفخد والتي يجب أف يتعمسيا حتى يربح سعيجًا وناجحًا في حياتو
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وىحا يعشي تحقيق التػافق الشفدي عغ شخيق إشباع  التػافق الشفدي ودوافع الدمػؾ : – 6
 0(  10-65 ،6003 ،)حامج زىخافدوافع الدمػؾ وحاجات الفخد 

 : Behavioral cognitive counseling ثالثًا: اإلرشاد المعرفي السلوكي
التيارات العبلجية الحجيثة التي تيتع برفة أساسية بالسجخل السعخفي  ىػ أحج

حيث ييجؼ إلى إقشاع العسيل بأف معتقجاتو غيخ السشصقية وتػقعاتو  ،لئلضصخابات الشفدية
 ،ىي التي تحجث ردود األفعاؿ الجالة عمى انخفاض التػافق ،وأفكاره الدمبية وعباراتو الحاتية

ويعسل عمى أف يحل محميا شخقًا أكثخ  ،إدراكات العسيل السذػىة وىػ بحلظ ييجؼ إلى تعجيل
ذلظ مغ أجل إحجاث تغييخات معخفية وسمػكية وانفعالية لجى العسيل ) لػيذ  ،مبلءمة لمتفكيخ

 0( 664 ،8770 ،كامل مميكة
حجوث االضصخابات  نطخية متكاممة َفدخ عمى أساسيا Beck (1967)وقج قجـ 

السعتقجات أو اآلراء الدمبية التي يحسميا الفخد عغ الشفذ والعالع االنفعالية في ضػء 
حيث يخى أف الخبخات التي يسخ بيا الذخز تدتسج داللتيا السكتئبة أو  ،والسدتقبل

وبالتالي تؤدي إلى تذػيو إدراؾ  ،االنيدامية أو البائدة مغ خبلؿ التحاميا بيحا األسمػب
والتي ندسييا  ،الستجابة االنفعالية أو الدمػكية اليائدةثع تأتي بعج ذلظ ا ،الػاقع بذكل سمبي

 0(868 ،8771 ،اكتئابًا )عبج الدتار إبخاىيع وآخخوف 
أف ردود األفعاؿ االنفعالية ليدت استجابات مباشخة وال تمقائية بالشدبة  Beckويحكخ 

)العقمي( شطاـ السعخفي يخات وتفديخىا مغ خبلؿ الالسثوإنسا يجخي تحميل  ،لمسثيخ الخارجي
خات يوقج تحجث االضصخابات الشفدية نتيجة عجـ االتفاؽ بيغ الشطاـ الجاخمي والسثالجاخمي 

 0(825 ،8776 ،دمحم الديج عبج الخحسغ ،دمحم محخوس الذشاوي)الخارجية 
ألوؿ ىػ األفكار السدتػى ا ،عمى ثبلثة مدتػيات مغ السعخفة Beckويخكد 
وغالبًا ما تعكذ  ،الحي ال يبلحع غالباً  ،لحجيث الحاتياالتي يصمق عمييا األتػماتيكية 

 ،والذظ في الحات ،والشطخة الدمبية لمسدتقبل ،األفكار التي تدبب عجـ قجرتو عمى التكيف
  .واالندعاج بذأف الحياة

السدتقبل عمى أنيا ثالػث إلى ىحه االعتبارات نحػ الحات والعالع و  Beckوقج أشار 
تذتسل عمى أسمػب الفخد في  والتي ،السعخفية في السدتػى الثاني ثع تأتي العسمياتمعخفي 

وكيفية تشطيع السعمػمات عغ  ،أي عمى شخؽ تقييع أحجاث السدتقبل ،ل مع السثيخاتالتفاع
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فإنيا  ،فإذا لع تتفق نتائج العسميات السعخفية مع السقاييذ السػضػعية لمػاقع ،البيئة والحات
 0وإذا أدت إلى نتائج سمبية تدبب تػتخ في الحات فإنيا تكػف مذػىة ،تكػف محخفة

أما السدتػى الثالث فيكػف الييكل األساسي الحي يدتخجمو الفخد لئلدراؾ والفيع 
حيث يخى بيظ أف الشاس أثشاء الشسػ يكتدبػف السعخفة عغ  ،والتفكيخ والتحكخ في العالع

ىحه السعخفة عمى شكل مخصصات )الريغ  ويتع تخديغ ،أنفديع وعغ العالع برفة عامة
حيث تكػف السخصصات السحيصة مكػنة بصخيقة تجعميا تخمق اتجاىًا سمبيًا  ،العقمية الثابتة(

والتي  ،فكار التمقائية الدمبيةومغ سسات ىحه السخصصات أنيا تخمق األ ،في تفديخه ألي خبخة
فاألفكار  ،تخاذ أي قخار واع  حيث تؤدي إلى عجـ ا ،خد عمى عقل الفخد دوف أف يبلحطيات

 0(65 ،6000 ،الدمبية ليا تأثيخ عكدي عمى أداء الفخد )رئيفة رجب عػض
 ،إعادة الترػر ،ويسخ العبلج السعخفي الدمػكي بدتة مخاحل ىي: التقييع الشفدي

 ،التعسيع واالستسخار في الدمػؾ ،وتصبيق التجريب ،تػحيج السيارات ،اكتداب السيارات
مة إعادة تقبل الحات جدءكبيخ مغ السعخفة ححيث تذكل مخ  ،ج االنتياء مغ العبلجالستابعة بع

 0 (Gatchel , et al , 2008)في العبلج الشفدي الدمػكي 
وفي اإلرشاد السعخفي الدمػكي يتع تغييخ االستجابات الدمبية وقيخ الحات عغ شخيق 

التحكع في  حيث يتع تعمع العسيل كيفية ،استخجاـ مجسػعة مغ التقشيات واإلجخاءات الستشػعة
والشطخ في تغييخ الدمػؾ ومسارسة أنساط معخفية سمػكية ججيجة  ،السذكبلت التي تػاجيو

(James , et al , 2003)0 
 الفشيات السدتخجمة في اإلرشاد السعخفي الدمػكي:

Techniques used in Cognitive Behavioral Counseling:                       

في البخنامج اإلرشادي لمجراسة الحالية فشيات معخفية تزسشت  استخجمت الباحثة
والحػار الحاتي  ،والتحكع الحاتي ،التجريب عمى خصػات حل السذكمة ،السشاقذة وتبادؿ الحػار

كسا استخجمت الباحثة فشيات سمػكية تزسشت أسمػب لعب  ،والػاجبات السشدلية ،أو السػنػلػج
 ض ىحه الفشيات عمى الشحػ التالي :ويسكغ استعخا ،والتعديد ،والشسحجة ،واالستخخاء ،الجور

 : Cognitive skills أواًل : الفنيات المعرفية
 : Dissection المناقشة وتبادل الحوار – 8
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ييجؼ ىحا األسمػب إلى تغييخ االتجاىات لجى أعزاء الجساعة وإكدابيع بعس 
وتداعج في تعبيخ األعزاء عغ ذواتيع والتحجث  ،والسفاىيع الججيجةالسعمػمات والسيارات 

ويشبغي أف تكػف السشاقذات مترمة  ،والسذاركة في إيجاد الحمػؿ السشاسبة ،أماـ اآلخخيغ
ويكػف  ،وتسذ الػاقع الحي يعاني مشو أعزاء الجساعة ،بجػىخ االضصخابات أو السذكمة

سئمة ويػزعيا ويدتسع ألسئمة الحاضخيغ ويتعاوف حيث يثيخ األ ،السخشج ىػ محػر السشاقذات
 0( 86 ،6000 ،عبج ربوعبج العديد معيع عمى اإلجابات الدميسة )دمحم 

 : Problem Solving Trainingالتدريب على خطوات حل المشكلة  –2

وتدتخجـ ىحه الفشية لتجريب العسيل عمى ميارة حل السذكبلت مغ خبلؿ االعتخاؼ 
ثع اقتخاح الحمػؿ السسكشة ويميو اختيار أحج  ،ثع تعخيف السذكمة وتحجيجىا ،وإدراكيابالسذكمة 

وتدتخجـ في عبلج السذكبلت التي تحتاج إلى الدمػؾ السعخفي مثل  ،الحمػؿ ثع التشفيح
 0(183 ،8775 ،مػاقف التػافق مع الزغػط )إبخاىيع عمي إبخاىيع

 : Self Controlالتحكع الحاتي  – 1
وىشا يجب االىتساـ بثبلثة عشاصخ  ،بشجاح في تعمع سمػؾ معيغ واكتدابووتدتخجـ 

 رئيدية ىي:
 0مخاقبة الحات: وتتصمب مغ الفخد إجخاء مبلحطات لدمػكياتو –أ 

  .تقييع الحات: ويتع مقارنة الفخد ألوجو أدائو بالسدتػى الدائج لمدمػؾ –ب 
 ،دمحم الدعبيتجعيع الحات: وتعشي تشطيع السكافآت والعقػبات التي يقجميا الفخد لشفدو )أحسج  –ج  

6004، 164-165)0 
 : Self Talkingالحوار الذاتي والمونولوج  – 4

حيث يشرب دور  ،إلى أف اإلنداف يدمظ بحدب ما يفكخ تذيخ الشطخية السعخفية
السعالج في العبلج الحاتي عمى تجريب األشخاص عمى تعجيل مدتػى أفكارىع أي ما يقػلػنو 

 ،وخاصة السػاقف التي تثيخ االكتئاب والقمق وعجـ الثقة ،ألنفديع في مػاقف الحياة السختمفة
في تفاعمو فالدبب  ،إلى تأثيخ أفكاره الدمبية عمى سمػكو وحيث أف حػار الفخد مع نفدو يشبي

السزصخب ىػ حجيثو مع نفدو وما يحػيو مغ انصباعات وتػقعات عغ السػقف الحي 
عمى محاولة تحجيج مزسػف مثل ىحا  وليحا يعتسج السعالج السعخفي الدمػكي ،يػاجيو
 ،ية في مداعجة الفخد عمى التغمب عمى اضصخابوسوالعسل عمى تعجيمو كخصػة أسا ،الحجيث
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 ،دتثيخ االكتئاب والقمق والزغط وعجـ الثقة ) رئيفة رجب عػضخاصة في السػاقف التي ت
6000، 42 ) 0 

 : Homeworkالػاجبات السشدلية  – 3
تكميف السدتخشج لمقياـ ببعس الػاجبات  تقـػ فكخة الػاجبات السشدلية عمى أساس

وىي تداعج  ،ويتع تقييسيا مع بجاية الجمدة التالية ،السشدلية والتي تحجد عقب كل جمدة
ع ىػ أف يفعمو السدتخشج عمى أف يكذف إمكانياتو وتديج وعيو بأف الحي يفعمو السخشج يدتصي

تيح الفخصة لمسدتخشج إلكتداب خبخات بشفدو مغ خبلؿ تشفيح الػاجبات وبالتالي ت ،بشفدو
 0( 634-633 ،6008 ،السشدلية )دمحم سعفاف

 : Behavioral skills ثانيًا : الفشيات الدمػكية
 : Role Playلعب الجور  – 8  

حيث يخكد عمى تقسز  ،وىي أداة يتكذف مغ خبلليا جػانب ىامة مغ شخرية الفخد
 ،مسا يؤدي إلى التشفيذ االنفعالي والتحخر مغ التػتخ الشفدي ،الفخد لذخرية تترل بسذكمتو

غ شأنو أف ولعب الجور م ،والقجرة عمى التغييخ عغ شخيق االستبرار بالحات وفيع اآلخخيغ
وكمسا تعمع لعب السديج مغ األدوار كمسا كاف قادرًا عمى حل ما  ،يقػي ويجعع أنا الفخد

 0( 623 ،8771 ،) عبج الدتار إبخاىيع وآخخوف يتعخض لو مغ مذكبلت 
 : Relaxationاالستخخاء  – 6  

يتع بسقتزاىا تجريب األشخاص عمى إيقاؼ  ،وىي شخيقة مغ شخؽ العبلج الدمػكي
 ،كل االنقباضات والتقمرات العزمية السراحبة لمتػتخ والقمق ) عبج الدتار إبخاىيع وآخخوف 

8771، 11 )0 
 : Modelingالشسحجة  – 1

وىي تعتسج عمى  ،أحج الفشيات اليامة التي تدتخجـ في اإلرشاد الدمػكي وتسثل الشسحجة
وتدتشج إلى افتخاض أف اإلنداف قادر عمى التعمع عغ شخيق  ،نطخية التعمع االجتساعي
أداء الفخد نتيجة مبلحطة سمػؾ يقـػ بو  حيث يحجث تغييخ في ،مبلحطة سمػؾ اآلخخيغ

 ،8777 ،شخز آخخ ويصمب مشو أداء العسل الحي يقـػ بو الشسػذج ) عبلء الجيغ كفافي
664  )0 

 : Reinforcementالتعديد  – 2
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ومغ  ،ويعشى بالتعديد أو التجعيع ألي فعل يؤدي إلى زيادة سمػؾ معيغ وتكخار حجوثو
واإلثابة السادية والسعشػية عشج ضيػر سمػؾ إيجابي معيغ )  ،والثشاء ،أمثمتو كمسات السجيح

 0( 627 ،6003 ،حامج زىخاف
 : Previous studies دراسات سابقة
الجدء عخضًا لبعس الجراسات الدابقة ذات الرمة بستغيخات الجراسة يتزسغ ىحا 

 ثع فخوض الجراسة: ،ثع يمييا خبلصة وتعقيب ،الحالية
 أواًل : دراسات تشاولت فاعمية استخجاـ البخامج اإلرشادية لجى األيتاـ :

Studies on the effectiveness of the use of guidance programs for orphans  
( : ىجفت إلى التعخؼ عمى مجى فاعمية بخنامج إرشادي 8776دراسة سياـ عمي عبج الحسيج )

( 86-80لتعجيل الدمػؾ العجواني لجى األشفاؿ المقصاء السقيسيغ داخل السؤسدات اإليػائية )
( شفمة مغ األشفاؿ المقصاء السقيسيغ داخل 800وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،سشة

رمػا عمى ح( شفمة عذػائيًا مغ الحيغ 10قامت الباحثة باختبار )و  ،السؤسدة اإليػائية
حيث تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ إحجاىسا  ،درجات مختفعة في مقياس الدمػؾ العجواني

 0( شفمة 83قػاـ كل مشيا ) ،تجخيبية واألخخى ضابصة
 الجراسة إلى نتائج أىسيا : وتػصمت

ات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسص – 8
 0وذلظ عمى مقياس الدمػؾ العجواني  ،قبل تصبيق البخنامج والسجسػعة الزابصة

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية  – 6
س والسجسػعة الزابصة بعج تصبيق البخنامج لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية عمى مقيا

  0الدمػؾ العجواني
وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية قبل البخنامج  – 1

 0ى مقياس الدمػؾ العجواني موبعجه لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية بعج البخنامج ع
بعج  عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية – 2

 0البخنامج ومتػسصات درجاتيع بعج الستابعة عمى مقياس الدمػؾ العجواني 
أسباب نفدية وبيئية تؤدي إلى ضيػر الدمػؾ العجواني لجى األشفاؿ المقصاء  ؾىشا – 3

شخيق إعصاء  إلى سمػؾ سػي مقبػؿ اجتساعيًا عغ ويسكغ تعجيل الدمػؾ العجواني
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اليب الدمػكية التػكيجية إلثبات ذواتيع والذعػر األشفاؿ بخامج إرشادية تػضح ليع األس
 0بالثقة بالشفذ 

(: ىجفت إلى التعخؼ عمى أثخ بخنامج رياضي تخويحي عمى 8774دراسة صفاء عػدة )
( 63وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،التػافق الشفدي ألشفاؿ دار الخعاية االجتساعية لمبشيغ

مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما  ،افطة الغخبيةبسح شفبًل مغ أشفاؿ دار الخعاية االجتساعية
كسا استخجمت السشيج  ،واستخجمت الباحثة مقياس التػافق الشفدي ،( سشة83-86بيغ )

وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا أف البخنامج الخياضي  ،التجخيبي نطاـ السجسػعة الػاحجة
التخويحي لو تأثيخه اإليجابي عمى متغيخات الجراسة وتحقيق التػافق الشفدي لجى األشفاؿ في 

 0عيشة الجراسة 
إلى التعخؼ عمى مجى فاعمية  ( : ىجفت8776دراسة أماني عبج السقرػد عبج الػىاب )

وذلظ  ،بالػحجة الشفدية لجى عيشة مغ األشفاؿ المقصاء بخنامج إرشادي في تخفيف الذعػر
( تمسيح مغ تبلميح الرفيغ الخابع والخامذ االبتجائي السقيسيغ 818عمى عيشة تكػنت مغ )

 2 ،يبيةتجخ  2)بػاقع  ،( مجسػعات6وتع تقديسيع إلى ) ،في مؤسدات اإليػاء وقخى األشفاؿ
خنامج اإلرشادي في زيادة ثقة األشفاؿ في وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية الب ،ضابصة(

كسا ساعج البخنامج  ،تجريبيع عمى عسل عبلقات اجتساعية مخضية مع األشفاؿ اآلخخيغ
األشفاؿ عمى تعمع كيفية التعامل مع مذاعخىع وأحاسيديع بصخيقة مشاسبة مغ خبلؿ مشح 

أو الذعػر  ،مغ العقاب أو الخجل بيخ عغ مذاعخه ومذكبلتو دوف خػؼالتع حق الصفل
 0بالحنب بسا يداعج عمى مػاجية مذاعخه ومذكبلتو 

(: ىجفت إلى التعخؼ عمى تأثيخ بخنامج نذاط رياضي مقتخح 8777نجبلء عباس ) دراسة
عمى بعس الجػانب غيخ السعخفية لجى أشفاؿ السؤسدات اإليػائية ومعخفة أثخه عمى مفيـػ 

 ،وندبة التحدغ في الستغيخات الشفدية ،الحات والتػافق الشفدي والعجواني لجى أفخاد العيشة
 ،( شفبًل مغ أشفاؿ السؤسدات اإليػائية بسحافطة أسيػط60وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ )

 0اختيخت العيشة بالصخيقة العسجية و  ،( سشة86-7مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ )
 وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا :

يـػ الحات ألشفاؿ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ القياسيغ القبمي والبعجي في مف – 8
 0لرالح القياس البعجي ائيةالسؤسدات اإليػ 
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وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ القياسيغ القبمي والبعجي لرالح القياس البعجي في  – 6
 0الدمػؾ العجواني والتػافق الشفدي ألشفاؿ تمظ السؤسدات 

والسجرجة بالسقياس وىي : بمغ تأثيخ البخنامج السقتخح عمى ثبلثة أبعاد لمتػافق الشفدي  – 1
 0الثقة بالشفذ  ،الذعػر باالنتساء ،تغيخ الدمػؾ السشحخؼ ،العبلقات االجتساعية

( : ىجفت إلى ترسيع بخنامج إرشادي لتحديغ مفيـػ 6000دراسة دمحم عبج العديد سميساف )
اقع بػ  ،( شفل وشفمة86وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،الحات عشج أشفاؿ السؤسدات اإليػائية

دار الزيافة بكػبخي  ،إناث( مغ مؤسدة جسعية إنقاذ الصفػلة )مؤسدة الحكػر( 4 ،ذكػر 4)
وتػصمت الجراسة  ،( سشة86-7مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ ) ،القبة )مؤسدة اإلناث(

 : اإلى نتائج أىسي
إناث( مغ سغ  ،وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ أشفاؿ السؤسدات اإليػائية )ذكػر – 8
ق البخنامج اإلرشادي لرالح التصبيق في مفيـػ الحات قبل وبعج تصبي ،( سشة7-86)

 0البعجي
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ األشفاؿ الحكػر واألشفاؿ اإلناث مغ سغ  – 6
 0في مفيـػ الحات نتيجة استخجاـ البخنامج اإلرشادي  ،( سشة7-86)

(: ىجفت إلى اختبار فاعمية العبلج العقبلني االنفعالي 6001)دراسة فتحي فتحي الديدي 
وذلظ عمى عيشة تكػنت  ،في تشسية تقجيخ الحات لجى األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية األسخية

( شفبًل مغ أشفاؿ السؤسدات اإليػائية التابعة لمجسعية الشدائية لتحديغ الرحة ببػر 65مغ )
أىسيا : وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ القياس القبمي وتػصمت الجراسة إلى نتائج  ،سعيج

كسا تػصمت  ،والبعجي لجى األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية األسخية في الذعػر باألمغ
الجراسة إلى وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ القياس القبمي والبعجي في شعػر الثقة بالشفذ 

ة استخجاـ العبلج العقبلني االنفعالي نتيج ،لجى األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية األسخية
 0معيع

(: ىجفت إلى التعخؼ عمى دور الخجمة االجتساعية في 6003الزبيب ) إبخاىيع أحسجدراسة 
وذلظ عمى  ،تشسية السيارات االجتساعية لؤلشفاؿ األيتاـ ومغ في حكسيع بالسؤسدات اإليػائية

شفبًل مغ دار التخبية االجتساعية و ( 24و ) ،( شفبًل مغ األسخ العادية30عيشة تكػنت مغ )
مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما  ،وذلظ بسجيشة بخيجة ،( شفبًل محتزشًا مغ الجار في األسخ60)
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وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة  ،( سشة88-5بيغ )
د الفخعية لسقياس ( بيغ مدتػى األداء عمى كل بعج مغ األبعا0003إحرائية عشج مدتػى )

 0الحكاء االجتساعي لؤلشفاؿ األيتاـ الحيغ تعخضػا لمبخنامج في السيارات االجتساعية
: ىجفت إلى التعخؼ عمى أثخ بخنامج  Ivanova & Alexandra , (2006)دراسة 

( 40وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،مسارسات الفغ العبلجي عمى األشفاؿ األيتاـ في بمغاريا
واستخجـ الباحثاف مجسػعة مغ األنذصة  ،شفل مغ األيتاـ في مجيشة أورجاشيغ شساؿ بمغاريا

 وتػصمت ،وتعميع ترسيع السػضة ،وفغ التخكيب ،واستخجاـ الخدؼ والخسع ،وإقامة ورش فشية
حيث أدى إلى تحديغ  الجراسة إلى فعالية مسارسة الفغ العبلجي لجى األشفاؿ األيتاـ نتائج

 0حالتيع االنفعالية والشفدية وتحديغ مدتػى الفيع لجييع 
 أثخ ( : ىجفت إلى معخفة6005وفايد كخيع الدعبي ) ،الرسادي عبج السجيج دراسة أحسج

اإلرشاد الجسعي بصخيقة العبلج الػاقعي في تشسية السدؤولية االجتساعية لجى عيشة خاصة مغ 
تع تقديسيع  ،( شفبًل مغ األشفاؿ األيتاـ10عمى عيشة تكػنت مغ )وذلظ  ،األشفاؿ األيتاـ
وذلظ مغ  ،( شفبًل لكل مشيسا83بػاقع ) ،إحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة ،إلى مجسػعتيغ

وتع تصبيق  ،إربج بسجيشة األيتاـ السػدعيغ بجسعية مبخة السمظ حديغ الخيخية لخعاية األيتاـ
وتػصمت الجراسة  ،( جمدة إرشادية استغخقت حػالي شيخيغ عمى السجسػعة التجخيبية82)

إلى وجػد أثخ لبخنامج اإلرشاد الجسعي السدتشج إلى نطخية العبلج الػاقعي في تشسية 
 0السدؤولية االجتساعية لجى أفخاد السجػعة التجخيبية 

التحقق مغ أثخ اإلرشاد بأسمػب لعب الجور لى ( : ىجفت إ6005ة سالع نػري صادؽ )دراس
وتدويج  ،في خفس الذعػر بالػحجة الشفدية لجى التبلميح فاقجي الػالجيغ في السخحمة االبتجائية

إرشادي يسكغ تصبيقو  وبخنامج ،الذعػر بالػحجة الشفديةالسخشج التخبػي والسعمسيغ بأداة لقياس 
ائية إدارة السجارس والسعمسيغ في السجارس االبتج وتػجيو أنطار ،عمى التبلميح فاقجي الػالجيغ

وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ  ،ثخه عمى شخرية ىؤالء التبلميحإلى مخاشخ الذعػر بالػحجة وأ
حيث تع  ،بسحافطة ديالى بسخكد بعقػبة ،سة األميغ االبتجائية لمبشيغر ( تمسيحًا مغ مج60)

 مت نتائج الجراسة إلى أفوتػص ،ابصةتقديسيع إلى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية واألخخى ض
انتذار ضاىخة فقج الػالجيغ بيغ تبلميح السخحمة االبتجائية بدبب الطخوؼ الدياسية واالقترادية 

كسا تػصمت  ،حيث تذعخ ندبة كبيخة مغ أفخاد العيشة بالػحجة بجرجات متفاوتة ،واالجتساعية
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لتقػيع والتحريل الجراسي لتػصيل الشتائج إلى فاعمية استخجاـ لعب الجور في التذخيز وا
 0السادة الجراسية 

رشادي ت إلى التعخؼ عمى فاعمية بخنامج إ( : ىجف6006دراسة الديجة الديج عبج الكخيع )
واألشفاؿ  ،متكامل مغ األنذصة لتحديغ التػافق الشفدي لجى األشفاؿ مجيػلي الشدب

( شفبًل مغ األشفاؿ مجيػلي 830وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،العادييغ بسخحمة الخياض
 ،( سشػات4-2مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ ) ،دييغ( شفبًل مغ العا830و ) ،الشدب

وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج اإلرشادي  ،مغ السمتحقيغ بسخحمة رياض األشفاؿ
واألشفاؿ العادييغ بسخحمة  ،شفاؿ مجيػلي الشدبالستكامل لتحديغ التػافق الشفدي لجى األ

 0الخياض 
( : ىجفت إلى إعجاد بخنامج لتشسية السيارات االجتساعية 6006زاف نجيع عد الجيغ )ادراسة ر 
مغ وذلظ عمى عيشة تكػنت  ،تفيع( لجى األشفاؿ السػدعيغ لجى السؤسدات اإليػائية ،)تعاوف 

رسة مغ الجشديغ السػدعيغ لجى السؤسدة اإليػائية بل السج( شفبًل وشفمة مغ أشفاؿ ماق40)
مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية  ،مسغ يفتقجوف لمسيارات االجتساعية ،في حي مغ أحياء دمذق

بػاقع  ،وتع تقديسيع إلى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة ،( سشػات4-2ما بيغ )
 ،اممة بالسؤسدةومقيسيغ إقامة كاألـ والسفتقجيغ لؤلب و  ،مشيسا( شفبًل وشفمة في كل 10)

وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج السعج لتشسية  ،(880-70ىع ما بيغ )ويبمغ ذكاؤ 
 0تفيع( لجى أشفاؿ العيشة التجخيبية  ،السيارات االجتساعية )تعاوف 

( : ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى فاعمية بخنامج 6080ىشادي عبج القادر حدػف ) دراسة
 ،إرشادي لتشسية الدمػؾ الشفدي االجتساعي لجى األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية الػالجية

ويتسثل اليجؼ الخئيدي في بشاء بخنامج إرشادي لتشسية  ،والسقيسيغ في السؤسدات اإليػائية
( شفبًل وشفمة 16وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،تقبللية والسبادرة واالنجازالثقة بالشفذ واالس

( 86-88مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ ) ،مغ األشفاؿ السحخوميغ مغ الخعاية الػالجية
وتػصمت نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج اإلرشادي  ،واستخجـ السشيج شبو التجخيبي ،سشة

تخجـ في تشسية الدمػؾ الشفدي االجتساعي لجى األشفاؿ السحخوميغ السعخفي الدمػكي السد
 0وبعج فتخة الستابعة  ،مغ الخعاية الػالجية بعج التصيبق
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خفس قمق  ( : ىجفت إلى التعخؼ عمى أثخ العبلج بالػاقع في6080دراسة عادؿ عمي دمحم )
عيشة تكػنت مغ  وذلظ عمى ،السدتقبل عشج الصبلب فاقجي األبػيغ في السخحمة الستػسصة

وتع تقديع  ،( شالبًا مغ الصبلب الحاصميغ عمى أعمى الجرجات في مقياس قمق السدتقبل82)
( شبلب مغ مجرسة 5بػاقع ) ،أفخاد العيشة إلى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية واألخخى ضابصة

عتسج حيث ا  ،وتع تصبيق البخنامج اإلرشادي عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية ،الشبخاس لمبشيغ
وتػصمت  ،(السيدانية ،البخمجة ،التخصيط)البخنامج عمى نطخية العبلج بالػاقع ووفق نطاـ 

نتائج الجراسة إلى فاعمية البخنامج اإلرشادي السدتخجـ في خفس قمق السدتقبل لجى أفخاد 
 0العيشة التجخيبية

: ىجفت إلى التحقق مغ أثخ العبلج بسجسػعة  Mohammadi , A., et al (2012) دراسة
وذلظ عمى  ،الدخد القرري في تعديد الثقة بالشفذ والكفاءة الحاتية لجى السخاىقيغ األيتاـ

مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ  ،( مغ السخاىقيغ اإليخانييغ الحكػر60عيشة تكػنت مغ )
إحجاىسا تجخيبية  ،إلى مجسػعتيغ حيث تع تػزيع أفخاد العيشة عذػائياً  ،( سشة81-86)

وتػصمت نتائج الجراسة إلى  ،( أسابيع80وأجخي العبلج الجساعي لسجة ) ،واألخخى ضابصة
أف العبلج بالدخد القرري أدى إلى زيادة كبيخة في الثقة بالشفذ والكفاءة الحاتية لجى أفخاد 

 0العيشة
ى فعالية بخنامج عبلجي : ىجفت إلى التعخؼ عم Ojiambo , et al, (2014)دراسة 

 ،باستخجاـ األنذصة الجساعية في خفس السذكبلت الدمػكية لؤلشفاؿ األيتاـ األوغشجييغ
( يتيسًا مغ األوغشجييغ 40وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،الحيغ ىع في مقتبل مخحمة السخاىقة

يعانػف مغ مذاكل والحيغ  ،( سشة86-80مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ ) ،الشازحيغ
ف السجسػعة التجخيبية حيث أشارت تقاريخ السعمسيغ واألميات البجيبلت أسمػكية متشػعة 

 ،انخفاض داؿ إحرائيًا في السذكبلت الدمػكية مقارنة بأفخاد السجسػعة الزابصة أضيخت
 0وىحا يؤكج فعالية العبلج بالمعب كشذاط جساعي في خفس السذكبلت الدمػكية 

 سات تشاولت ىػية األنا وعبلقتيا ببعس الستغيخات الشفدية لجى األيتاـ :ثانيًا: درا
Studies on the identity of the ego and its relationship to some 
psychological variables among orphans  
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: ىجفت إلى الكذف عغ العبلقة بيغ الجشذ وحاالت ىػية  Macaferty , (1993)دراسة 
وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ  ،األنا واالنفراؿ عغ الػالجيغ والقمق لجى الصمبة السخاىقيغ

وتػصمت نتائج الجراسة إلى أف الحكػر كانػا أقل اعتسادية عمى  ،( شالبًا جامعياً 682)
وأقل اختبلفًا مع والجييع السخالفيغ ليع في  ،وخاصة الػالجيغ مغ نفذ الجشذ ،والجييع
كسا تػصمت إلى وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة بيغ انغبلؽ اليػية واالنفراؿ عغ  ،الجشذ
كسا تػصمت  ،غبلؽ اليػية وتػقفيا وبيغ القمقووجػد عبلقة ارتباشية سالبة بيغ ان ،الػالجيغ

 0ػية الجراسة إلى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الجشديغ في حاالت الي
( : ىجفت إلى الكذف عغ العبلقة بيغ ىػية الحات والذعػر 6088دراسة ماججة دمحم زقػت )

وكحلظ التعخؼ عمى الفخوؽ في ىحه  ،بالػحجة الشفدية والتػكيجية لجى مجيػلي الشدب
الحالة  ،السدتػى االقترادي ،السدتػى التعميسي ،العسخ ،الستغيخات بحدب مكاف االحتزاف

وذلظ عمى  ،إمكانية التشبؤ بتأثيخ ىػية الحات والتػكيجية عمى الػحجة الشفديةو  ،االجتساعية
( مغ مجيػلي الشدب الستػاججوف في جسعية مبخة الخحسة السحتزشيغ 36عيشة تكػنت مغ )

 وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : ،أسخ في قصاع غدة لجى
ية والذعػر بالػحجة الشفدية لجى تػجج عبلقة دالة إحرائيًا بيغ ىػية الحات والتػكيج – 8

 0مجيػلي الشدب 
ػكيجية لجى تال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في ىػية الحات والذعػر بالػحجة الشفدية وال – 6

 0مجيػلي الشدب الستػاججيغ في الجسعية والستػاججيغ لجى األسخ البجيمة 
لػحجة الشفدية والتػكيجية ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ىػية الحات والذعػر با – 1

 0لجى مجيػلي الشدب تعدى لستغيخ الجشذ 
ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ىػية الحات والتػكيجية والػحجة الشفدية لجى  – 2

 0مجيػلي الشدب الستػاججوف في السؤسدة والسحتزشيغ لجى أسخ تعدى لستغيخ العسخ 
ية الحات والتػكيجية والذعػر بالػحجة الشفدية ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ىػ  – 3

 0يػلي الشدب تعدى لستغيخ السدتػى االقترادي جلجى م
ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية في ىػية الحات والتػكيجية والذعػر بالػحجة الشفدية  – 4

 0لجى مجيػلي الشدب تعدى لستغيخ السدتػى التعميسي 
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ئية في ىػية الحات والتػكيجية والذعػر بالػحجة الشفدية ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرا – 5
 0لجى مجيػلي الشدب تعدى لستغيخ الحالة االجتساعية 

 0ىػية الحات أعمى في التشبؤ بالذعػر بالػحجة الشفدية مغ التػكيجية  – 6
 : قتيا بالتػافق الشفديثالثًا : دراسات تشاولت ىػية األنا وعبل

Studies on the identity of the ego and its relationship to psychological 
compatibility : 

( : ىجفت إلى كذف شبيعة تذكل ىػية األنا وعبلقتيا 6002حدغ عديخي )عبيخ دراسة 
وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ  ،بكل مغ مفيـػ الحات والتػافق الشفدي االجتساعي والعاـ

وتػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة بيغ  ،لصائف( مغ شالبات السخحمة الثانػية بسجيشة ا824)
درجات اليػية االجتساعية ودرجات جسيع متغيخات مفيـػ الحات والتػافق في مدتػى التحقيق 

 0أو بيغ درجات االنغبلؽ ودرجات مفيـػ الحات  ،والتعميق
( : ىجفت إلى إعجاد بخنامج إرشادي نفدي جسعي لخفس 6002دراسة معتد السخسي )

عمى ضػء خرائريع الشفدية  ،اليػية لجى شبلب الجامعة مزصخبي اليػيةاضصخاب 
بية د( شالب وشالبة مغ التخررات األ60وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،واالجتساعية

حيث تع تقديع أفخاد العيشة إلى مجسػعتيغ إحجاىسا  ،بالفخقة الثالثة بكمية التخبية بجمياط
وتع تقديع أفخاد السجسػعة  ،البًا وشالبة بكل مجسػعة( ش20بػاقع ) ،تجخيبية واألخخى ضابصة

 الباحث ثع قاـ ،( شبلب في كل مجسػعة6) التجخيبية إلى خسذ مجسػعات جدئية بػاقع
 ،بتصبيق البخنامج اإلرشادي الشفدي الجسعي عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية لسجة شيخيغ

لشفدي الجسعي في خفس اضصخاب وتػصمت نتائج الجراسة إلى فعالية البخنامج اإلرشادي ا
وتحديغ ىػيتيع في السجاالت الذخرية  ،لجامعة مزصخبي اليػيةااليػية لجى شبلب 

 0واالجتساعية 
عمى  نامج لشسػ اليػية ثشائية العخقية: ىجفت إلى معخفة فاعمية بخ  Schult , (2004)دراسة 

وذلظ عمى  ،والقػقازييغ البلتيشييغييغ اآلسيػييغ باالغتخاب لجى أشفاؿ مغ القػقاز  اإلحداس
وواحجة مغ البلتيشيات  ،مشيغ اثشتاف مغ اآلسيػيات القػقازيات ،عيشة تكػنت مغ ثبلثة إناث

حيث اعتسج البخنامج  ،وىجؼ البخنامج إلى الحج مغ حجوث أزمة اليػية الثقافية ،القػقازيات
 ،لعب الجور)ألنذصة مثل : بعس ا واستخجـ الباحث ،نطخية التعمع االجتساعيعمى مفاىيع 
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وتػصمت الجراسة إلى فاعمية البخنامج السدتخجـ في  ،(والتفاعبلت األسخية ،الشذاط األسخي
 0نسػ اليػية ثشائية العخقية لجى أفخاد العيشة 

( : ىجفت إلى تعخؼ العبلقة بيغ قػة األنا والتػافق 6002دراسة مطيخ عبج الكخيع العبيجي )
( شالبًا 160وذلظ عمى عيشة قػاميا ) ،ق أساليب التشذئة االجتساعيةالشفدي االجتساعي وف

 وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : ،وشالبة
 0تستع أفخاد العيشة بجرجة مغ قػة األنا أعمى مغ الستػسط الشطخي لسقياس قػة األنا – 8
 0لسقياس التػافق الشفدي تستع أفخاد العيشة بجرجة مغ التػافق أعمى مغ الستػسط الشطخي – 6
بسعشى أنو  ،وباتجاه عكدي األنا والتػافق الشفدي وجػد عبلقة دالة إحرائيًا بيغ قػة – 1

 0والعكذ صحيح  ،عشجما تكػف قػة األنا عالية يكػف التػافق أدنى
 فيسا يخز الفخض الخابع مغ اليجؼ الثاني فقج أضيخت الشتائج : – 2
األنا  يختمف عغ أسمػب اإلىساؿ في مدتػى العبلقة بيغ قػةأف أسمػب التجليل ال  –أ 

 0والتػافق الشفدي
أف أسمػب التجليل ال يختمف عغ أسمػب عجـ االتداؽ في مدتػى العبلقة بيغ قػة األنا  –ب 

 0والتػافق الشفدي
األنا  أف أسمػب التجليل ال يختمف عغ أسمػب التفخقة في مدتػى العبلقة بيغ قػة –ج 

 0الشفدي والتػافق
األنا  أف أسمػب اإلىساؿ ال يختمف عغ أسمػب عجـ االتداؽ في مدتػى العبلقة بيغ قػة –د 

 0والتػافق الشفدي
األنا  أف أسمػب اإلىساؿ ال يختمف عغ أسمػب التفخقة في مدتػى العبلقة بيغ قػة -ىػ 

 0والتػافق الشفدي
األنا  ي مدتػى العبلقة بيغ قػةأف أسمػب عجـ االتداؽ ال يختمف عغ أسمػب التفخقة ف –و 

 0والتػافق الشفدي
فيع اليػية لجى  تصػر ( : ىجفت إلى التعخؼ عمى6005السخشجي ) عساد حديغ عبيج دراسة

وكحلظ التعخؼ عمى داللة الفخوؽ في فيع  ،الصمبة السخاىقيغ وعبلقتو بالتفاعل االجتساعي
الرفػؼ  مغ وذلظ عمى عيشة ،إناث( ،)ذكػر ًا لستغيخ الشػعاليػية لجى الصمبة السخاىقيغ تبع
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وتػصمت الجراسة إلى  ،األوؿ والثالث والخامذ مغ شمبة اإلعجادية الشيارية بسخكد مجيشة بابل
 نتائج أىسيا :

 0أف تصػر فيع اليػية لجى أفخاد عيشة البحث كاف مختفعًا وأعمى مغ الستػسط الشطخي  – 8
 0لصمبة السخاىقيغ كاف دااًل إحرائيًا أف درجة التفاعل االجتساعي لجى ا – 6
 0ديغ في فيع اليػية لرالح الحكػر داللة إحرائية بيغ الجش وجػد فخوؽ ذات – 1
ىشاؾ عبلقة ارتباشية مػجبة وقػية بيغ فيع اليػية والتفاعل االجتساعي لجى أفخاد  – 2

 0العيشة
قة بيغ مخونة األنا ( : ىجفت إلى الكذف عغ مدتػى العبل6083دراسة بياف دمحم ىيثع )

( شالبًا وشالبة 362وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،واألمغ الشفدي لجى شمبة جامعة دمذق
الصب  ،مغ شبلب الدشة الثالثة في جامعة دمذق مغ ثبلث كميات مسثمة لمعمـػ التصبيقية

وثبلث كميات مسثمة لمعمـػ الشطخية ىي : )التخبية  ،واالقتراد ،اليشجسة السعسارية ،البذخي
 وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : ،والحقػؽ( ،اآلداب

( بيغ أبعاد مخونة 0003وجػد عبلقة ارتباشية ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ) – 8
أي كمسا  وىحه العبلقة مػجبة ،األنا واألمغ الشفدي لجى شمبة الدشة الثالثة في جامعة دمذق

مخونة األنا يشقز الذعػر باألمغ  افوبشقر ،زاد الذعػر باألمغ الشفدي ،زادت مخونة األنا
 0الشفدي 

وذلظ  ،وجػد فخوؽ بيغ الصبلب مختفعي ومشخفزي مخونة األنا في األمغ الشفدي – 6
 0لرالح مختفعي مخونة األنا 

أي أف  ،تشبؤ باألمغ الشفديز في الرتديع مخونة األنا وكل مغ متغيخي الجشذ والتخ – 1
 0مغ الذعػر باألمغ الشفدي لجيو  تستع الفخد بسخونة األنا يشبئ بسدتػى مختفع

( بيغ متػسط درجات الحكػر 0003تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى داللة ) – 2
وذلظ لرالح  ،تكػيغ العبلقات تعدى لستغيخ الشػعواإلناث عمى مقياس مخونة األنا في بعج 

 0إلناثا
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  :General comment تعقيب عام
 يتزح مغ العخض الدابق لبعس الجراسات الدابقة :

 بالنسبة للمحور األول :
كذفت الجراسات عغ إمكانية خفس بعس السذكبلت الدمػكية لجى األيتاـ ومجيػلي 

والذعػر  ،وقمق السدتقبل برفة خاصة ،والقمق برفة عامة ،الشدب مثل الدمػؾ العجواني
ومفيـػ الحات  ،فدي واالجتساعيكسا أشارت إلى إمكانية تشسية التػافق الش ،بالػحجة الشفدية

أمثاؿ دراسات كل مغ سياـ عمي عبج  ،والسيارات االجتساعية ،والثقة بالشفذ ،وتقجيخ الحات
دمحم عبج العديد سميساف  ،(8776أماني عبج السقرػد عبج الػىاب ) ،(8776حسيج )ال
سالع نػري  ،(6003) الزبيبإبخاىيع أحسج  ،(6001فتحي فتحي الديدي ) ،(6000)

 ، Mohammadi , et al , (2012)،(6080عادؿ عمي دمحم ) ،(6005صػػػػادؽ )
Ojiambo , et al , (2014)،  0وذلظ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ 

 بالنسبة للمحور الثاني :
بجراسة ىػية األنا وعبلقتيا بالجشذ واالنفراؿ عغ الػالجيغ  اىتست الجراسات الدابقة

الجراسات  نتائج وقج تػصمت ،يػلي الشدبجوالقمق والػحجة الشفدية والتػكيجية لجى األيتاـ وم
وأف انغبلؽ اليػية  ،إلى أف ىػية الحات يسكغ التشبؤ مغ خبلليا بالذعػر بالػحجة الشفدية

تػصمت أيزًا إلى عجـ وجػد فخوؽ بيغ الجشديغ في و  ،يختبط باالنفراؿ عغ الػالجيغ
ماججة دمحم زقػت  ،Macaferty , (1993)أمثاؿ دراسات كل مغ :  ،حاالت اليػية

(6088 )0 
 بالنسبة للمحور الثالث :

قتيا لمجراسات الدابقة نبلحع أنيا في غالبيا تشاولت ىػية األنا وعبل مغ خبلؿ الشطخ
 0العادييغ مغ لجى شبلب الجامعة  بالتػافق الشفدي

كذفت الجراسات عغ فعالية خفس اضصخاب اليػية لجى شبلب الجامعة مغ العادييغ 
 ،(6002أمثاؿ دراسات كل مغ معتد السخسي ) ،بإستخجاـ البخامج اإلرشادية السختمفة

Schult , (2004) 0 
مجاؿ إرشاد السػدعيغ كسا يتزح مغ الجراسات الدابقة محجودية الجراسات العخبية في 

 0( سشة 66-86لسخحمة العسخية مغ )بالسؤسدات اإليػائية في ا
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 : Study hypotheses فروض الدراسة
رائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ القبمي تػجج فخوؽ دالة إح – 8

 0والبعجي عمى مقياس ىػية األنا في اتجاه القياس القبمي 
جج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ القبمي تػ  – 6

 0والبعجي عمى مقياس التػافق الشفدي في اتجاه القياس البعجي 
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ  – 1

 0ألنا البعجي والتتبعي عمى مقياس ىػية ا
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ  – 2

 0البعجي والتتبعي عمى مقياس التػافق الشفدي 
 : Study Procedures إجراءات الدراسة

 :  The study sample أواًل : عيشة الجراسة
شبقًا لجرجاتيع  ،وقج تع اختيار ىحه العيشة عذػائياً  ،( يتيسات80تكػنت العيشة الشيائية لمجراسة مغ )

مسغ  ،مغ دار ضيافة األمل بالتجسع الخامذ ،في مقياس ىػية األنا السدتخجـ في الجراسة
وذلظ باستخجاـ السشيج التجخيبي بشطاـ  ،( سشة66-86تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ )

 0في ىحه السخحمة العسخية نطخًا لسحجودية أفخاد العيشة  ،السجسػعة الػاحجة
 0( عسخ أفخاد عيشة الجراسة مقخبًا ألقخب سشة 8) التالي ويػضح الججوؿ  

 (8ججوؿ )
 يػضح عسخ أفخاد عيشة الجراسة مقخبًا ألقخب سشة

 % التكخار العسخ بالدشة
86 
60 
68 
66 

1 
6 
8 
2 

10 % 
60 % 
80 % 
20 % 

  ( الحالة التعميسية ألفخاد عيشة الجراسة6) التالي ويػضح الججوؿ
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 (6ججوؿ )
 يػضح الحالة التعميسية ألفخاد عيشة الجراسة

 % التكخار الحالة التعميسية
 دبمـػ

 ثانػي
 بكالػريػس

 معيج

2 
1 
6 
8 

20 % 
10  % 
60 % 
80 % 

 

 0( وصف لحالة أفخاد عيشة الجراسة 1) التالي ويػضح الججوؿ
 (1ججوؿ )

 حالة أفخاد عيشة الجراسةيػضح وصف 
 % التكخار الحالة 

 مجيػؿ الشدب
 يتيع األـ

 يتيع األب
 يتيع األـ واألب

4 
8 
1 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

40 % 
80  % 
10 % 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :Tools used in the studyثانياً : األدوات السدتخجمة في الجراسة 
 الباحثة األدوات التالية لمتحقق مغ فخوضيا : استخجمت

ـ السػدعيغ بالسؤسدات اإليػائية )إعجاد الباحثة ( – 8  -:  مقياس ىػية األنا لؤليتا
 ،إنغبلؽ اليػية ،تعميق اليػية ،ويتزسغ ىحا السقياس أربعة أبعاد ىي : )تحقيق اليػية

 0تذتت اليػية( 
 عجاد ىحا السقياس :وقج قامت الباحثة باإلجخاءات التالية إل

اشمعت الباحثة عمى عجد مغ الجراسات التي وردت بيا أدوات قياس ىػية األنا مثل  –أ 
وبياف دمحم ىيثع  ،(6004وقاعػد فايد ) ،(6002دراسة عبيخ حدغ عديخي )

 0( 6088وماججة دمحم زقػت ) ،(6083)
في ججاوؿ خاصة تع  ء وبشػدقامت الباحثة بتفخيغ مالجييا مغ بيانات في صػرة آرا –ب 

وبعج ذلظ تست  ،ترشيفيا عمى أساس األبعاد األربعة التي روعيت في ترسيع السقياس
( عبارة لكل 88بػاقع ) ،( عبارة22صياغة ىحه البيانات في صػرة عبارات بمغ عجدىا )

 0بعج 
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تع عخض السقياس برػرتو السبجئية عمى لجشة تحكيع تزع مجسػعة مغ أساتحة التخبية  –ج 
وعمع الشفذ بكميات اآلداب والتخبية لئلستشارة بآرائيع ومبلحطاتيع  ،والرحة الشفدية

ومجى  ،والتأكج مغ مجى صبلحية عباراتو ومشاسبتيا لسجاالتو ،حػؿ شسػؿ السقياس
 بعس العبارات وتع ححؼ ،صياغة العبارات وسبلمة المغة وتختيب الفقخات وضػح

 ،كسا تع إعادة صياغة بعس العبارات ،بعاد األخخىولتجاخميا مع األ ،لتذابييا وتكخارىا
( عبارات لكل 7بػاقع ) ،( عبارة14وبحلظ صار السقياس يزع في صػرتو الشيائية )

 0ُبعج 
 : Validity of the scale صجؽ السقياس

 تحققت الباحثة مغ صجؽ السقياس بعجة شخؽ عمى الشحػ التالي :       
السحكسيغ( : وتست اإلشارة إليو في الجدء الخاص ببشاء الرجؽ الطاىخي )صجؽ  –أ 

 0السقياس 
صجؽ االتداؽ الجاخمي : حيث قامت الباحثة بحداب معامبلت االتداؽ الجاخمي  –ب 

لمسقياس مغ خبلؿ حداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل عبارة والجرجة الكمية لمبعج 
 كسا يتزح فيسا يمي : ،األربعةوذلظ بالشدبة ألبعاد السقياس  ،الحي يشتسي إليو

( معامبلت ارتباط درجات العبارة 2) التالي تحقيق اليػية : حيث يػضح الججوؿ ُبعج – 8
 0بالجرجة الكمية لُبعج تحقيق اليػية 

 (2ججوؿ )
 درجة كل عبارة بالجرجة الكمية لُبعج تحقيق اليػية يػضح معامبلت ارتباط

ارتباط العبارة بالجرجة  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 الكمية لمُبعج

 00564 أشعخ بأنشي شخز جحاب 8
 00466 ي أؤمغ بياتتتذابو قيع أصجقائي مع القيع ال 6
 00485 أترخؼ دائسًا بصخيقة صحيحة ُتعجب اآلخخيغ 1
 00558 أنذصة أحبيا أقزي وقت فخاغي في 2
 00680 أمتمظ رؤية واضحة لسدتقبمي 3
 00700 يسكغ أف أعسل في أي عسل يتشاسب مع قجراتي وميػلي 4
 00545 أشعخ بالخضا عغ أسمػبي في التعامل مع الشاس 5
 00661 خخ باألسمػب الحي أراه مشاسباً أتعامل مع الجشذ اآل 6
 00372 أستصيع حل مذكبلتي بشفدي 7
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حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 2يتزح مغ الججوؿ )            
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
( معامبلت ارتباط درجات العبارة بالجرجة 3) التالي تعميق اليػية : حيث يػضح الججوؿ ُبعج -6

 0كمية لُبعج تعميق اليػية ال
 (3ججوؿ )

 اليػية تعميقيػضح معامبلت ارتباط درجة كل عبارة بالجرجة الكمية لُبعج 
ارتباط العبارة بالجرجة الكمية  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ

 لمُبعج
 00313 أستصيع تحجيج الصخيقة السشاسبة لي ولكشي ال ،مختمفة أتعامل مع الجشذ اآلخخ بصخؽ  8
 00565 يشتابشي القمق عشج التعامل مع مغ حػلي 6
 00578 مازلت أبحث عغ ىجؼ لحياتي يتفق مع قجراتي وميػلي 1
 00424 أتخدد في اتخاذ القخارات الستعمقة بسدتقبمي 2
 00638 أشعخ بالخػؼ مغ السػت 3
 00732 تغييخ مطيخيأشعخ بأنشي بحاجة إلى  4
 00604 أخذى الخجػع إلى مخحمة الصفػلة 5
 00566 أىتع باستحكار دروسي 6
 00666 أؤدي األعساؿ التي تصمب مشي في أسخع وقت 7

حيث كانت  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 3يتزح مغ الججوؿ )             
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148جسيع معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
( معامبلت ارتباط درجات العبارة بالجرجة 4) التالي ُبعج انغبلؽ اليػية : يػضح الججوؿ – 1

 0 الكمية لُبعج انغبلؽ اليػية
 (4ججوؿ )

 اليػية عبارة بالجرجة الكمية لُبعج انغبلؽيػضح معامبلت ارتباط درجة كل 
 جارتباط العبارة بالجرجة الكمية لمُبع العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 00678 أنقاد وراء اآلخخيغ بديػلة 8
 00522 أتعامل مع الجشذ اآلخخ تبعًا لسا حجدتو لي مذخفتي بالجار 6
 00466 أختار األصجقاء الحيغ تػافق عمييع إدارة الجار 1
 00544 إقامتي في الجار حجدت لي الجراسة التي سأدرسيا 2
 00687 الجارأمارس األنذصة التخويحية التي تفخضيا عميشا  3
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 ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لمُبعج العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
أتفق مع أفكار مذخفات الجار حػؿ القزايا الدياسية  4

 واالجتساعية مغ حػلي
00553 

 00501 أتفق بذكل كبيخ مع وجية نطخ أمي البجيمة في الحياة 5
 00611 أمتثل لكل التعميسات التي تسمييا عميشا إدارة الجار 6
 00507 أفقج الثقة في التعامل مع األفخاد خارج الجار 7

 

حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 4يتزح مغ الججوؿ )         
شج عوىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
( معامبلت ارتباط درجات العبارة بالجرجة 5) التالي ُبعج تذتت اليػية : يػضح الججوؿ – 2

 0الكمية لُبعج تذتت اليػية 
 (5وؿ )جج
 اليػية عبارة بالجرجة الكمية لُبعج تذتتيػضح معامبلت ارتباط درجة كل 

ارتباط العبارة بالجرجة  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 الكمية لمُبعج

 00501 أجج صعػبة في فيع القزايا الدياسية واالجتساعية لحا التثيخ اىتسامي 8
 00623 اتبشاىا ال أستصيع تحجيج فمدفة خاصة لحياتي 6
 00478 أجج صعػبة في التعبيخ عغ أفكاري 1
 00576 أشعخ بالخضا عغ أصجقائي 2
 00613 أشعخ أف حياتي ليذ ليا معشى وال ىجؼ 3
 00701 انخفاض مدتػاّي العمسيأعاني مغ  4
 00646 أحب أف أجمذ في معدؿ عسغ حػلي 5
 00627 أشعخ بالحخج عشج التحجث مع الجشذ اآلخخ 6
        00481 أعاني مغ التػتخ الشفدي 7

حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 5يتزح مغ الججوؿ )         
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
األربعة والجرجة الكمية ثع تع حداب قيسة معامل االرتباط بيغ كل ُبعج مغ األبعاد 

 0( يػضح ذلظ 6) التالي والججوؿلمسقياس 
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 (6ججوؿ )
 الكمية لمسقياساألربعة والجرجة يػضح معامل االرتباط بيغ كل ُبعج مغ األبعاد 

 ارتباط الُبعج بالسجسػع الكمي لمسقياس الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
 00746 تحقيق اليػية
 00751 تعميق اليػية

 00756 اليػيةانغبلؽ 
 00746 تذتت اليػية

حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 6يتزح مغ الججوؿ )
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003  
 ثبات السقياس :

خجاـ معامل االتداؽ الجاخمي ألفا كخونباخ تالسقياس باس مغ ثبات تحققت الباحثة
Cronbach's Alpha، وكحلظ  ،حداب الثبات لكل ُبعج مغ األبعاد األربعة لمسقياس وقج تع
 0( نتائج ذلظ 7) التالي ويػضح الججوؿ ،لسقياس ىػية األنا ككل

 (7ججوؿ )
 معامبلت الثبات ألبعاد مقياس ىػية األنا وكحلظ معامل ثبات السقياس الكمي 

 ارتباط الُبعج بالسجسػع الكمي لمسقياس الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
 00700 تحقيق اليػية
 00703 تعميق اليػية
 00674 انغبلؽ اليػية
 00762 تذتت اليػية
 00727 الجرجة الكمية

مسا يجؿ عمى وجػد  005( أف جسيع معامبلت الثبات أعمى مغ 7يتزح مغ الججوؿ )
 0ثبات عالي ألبعاد السقياس ومجسػعو الكمي 

يتع  ،( عبارة14وىكحا تػصمت الباحثة إلى الريغة الشيائية لمسقياس الحي يتكػف مغ )
ال  ،تعبخ عشي بجرجة متػسصة ،)تعبخ عشي تساماً  :اإلجابة عمييا في صػرة استجابات ىي 

ىي االستجابة التي تعبخ  ،حيث تختار أفخاد العيشة استجابة واحجة مشيا ،تعبخ عشي إشبلقًا(
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 ،( درجات1وحيث تقجر الجرجات كالتالي : )تعبخ عشي تسامًا ) ،عغ وجية نطخىا بالتحجيج
 0( درجة( 8بلقًا )ال تعبخ عشي إش ،( درجة6تعبخ عشي بجرجة متػسصة )

 :مقياس التػافق الشفدي )إعجاد / الباحثة(  – 6
Psychological Compatibility Scale (Prep / Researcher) :                       

 ،واالجتساعي ،واألسخي ،ىحا السقياس خسدة أبعاد ىي : التػافق الجدسي يتزسغ
 0وقج قامت الباحثة باإلجخاءات التالية إلعجاد ىحا السقياس  0والجراسي  ،واالنفعالي

اشمعت الباحثة عمى عجد مغ الجراسات التي وردت بيا أدوات قياس التػافق الشفدي مثل  –أ 
ودراسة الديجة  ،(8775محسػد دسػقي )ودراسة راوية  ،(8774دراسة صفاء عػدة )

 0( 6006الديج عبج الكخيع )
تع  ،في ججاوؿ خاصة ،الباحثة بتفخيغ مالجييا مغ بيانات في صػرة آراء وبشػد قامت –ب 

وبعج ذلظ  ،اسيترشيفيا عمى أساس األبعاد الخسدة التي روعيت في ترسيع السق
بػاقع  ،( ستػف عبارة40صياغة ىحه البيانات في صػرة عبارات بمغ عجدىا ) تتس
 0( إثشى عذخة عبارة لكل ُبعج 86)

عمى لجشة  ،مخفقًا بو التعاريف اإلجخائية ألبعاده ،السقياس برػرتو السبجئيةتع عخض  –ج 
 0تحكيع تزع مجسػعة مغ أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفدية بكميات التخبية 

 ،في ضػء ما أبجاه السحكسػف مغ مبلحطات ،قامت الباحثة بإعادة الشطخ في السقياس –د 
( 80وبحلظ تع ححؼ ) ،% 800دبة اتفاؽ مع استبعاد البشػد التي لع تحرل عمى ن

 ،( خسدػف عبارة30وبحلظ صار السقياس يزع في صػرتو الشيائية ) ،عذخ عبارات
 0( عذخ عبارات لكل ُبعج 80) عبػاق

 : Validity of the scale صجؽ السقياس
 تحققت الباحثة مغ صجؽ السقياس بعجة شخؽ عمى الشحػ التالي :      

صجؽ السحكسيغ( : وقج تست اإلشارة إليو في الجدء الخاص ببشاء الرجؽ الطاىخي ) – 8
 0السقياس

مبلت االتداؽ الجاخمي مي : حيث قامت الباحثة بحداب معاصجؽ االتداؽ الجاخ – 6
والجرجة الكمية  لمسقياس مغ خبلؿ حداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل عبارة

 لسقياس الخسدة كسا يتزح فيسا يمي :وذلظ بالشدبة ألبعاد ا ،لمُبعج الحي يشتسي إليو
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( معامبلت ارتباط درجات 80) التالي ُبعج التػافق الجدسي: حيث يػضح الججوؿ – 8
 0العبارة بالجرجة الكمية لُبعج التػافق الجدسي 

 (80ججوؿ )
 بالجرجة الكمية لُبعج التػافق الجدسييػضح معامبلت ارتباط درجة كل عبارة 

 ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لمُبعج العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 00737 جيػدمأشعخ بالتعب عشجما أبحؿ أقل  8
 00673 أصاب باإلغساء بجوف سبب واضح 6
 00637 أعاني مغ آالـ في السعجة واألمعاء 1
 00588 أعاني مغ اإلمداؾ بإستسخار 2
 00360 أتقبل بشيتي الجدسية 3
 00476 أعاني مغ ضيق في التشفذ 4
 00470 أشكػ مغ آالـ في البصغ 5
 00738 أعاني مغ آالـ مدتسخة في رأسي 6
 00521 أصاب بفقجاف في الذيية 7

 00515 أشعخ بالشذاط عشجما أناـ مبكخاً  80

حيث كانت جسيع  0003االرتباشات كانت دالة عشج ( أف جسيع 80يتزح مغ الججوؿ )           
 0 0003وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

( معامبلت ارتباط درجات العبارة 88) التالي وؿجيػضح الج ُبعج التػافق األسخي: – 6
 0بالجرجة الكمية لُبعج التػافق األسخي 

 (88ججوؿ )
 عبارة بالجرجة الكمية لُبعج التػافق األسخييػضح معامبلت ارتباط درجة كل 

 ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لمُبعج العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 00352 أشعخ بالخػؼ مغ فقجاف أحج أفخاد أسختي 8
 00532 بيغ أخػاتي بالجار أشعخ بالصسأنيشة 6
 00676 أجج صعػبة في التفاىع مع مذخفات الجار 1
 00662 تحتخمشي أخػاتي بالجار ويقجرونشي 2
 00554 أشعخ بإندجاـ بيشي وبيغ أخػاتي بالجار 3
 00634 أستستع بقزاء معطع وقت فخاغي مع إخػاتي بالجار 4
 00575 الذخريةأعتسج عمى مذخفة الجار في حل مذكبلتي  5
 00685 يزايقشي كثخة الذجار بيغ أخػاتي بالجار 6
 00660 أحب مداعجة أخػاتي في أعساؿ الجار 7

 00436 أشعخ بأنشي شخز محبػب بيغ أفخاد الجار 80
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حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 88يتزح مغ الججوؿ )       
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
( معامبلت ارتباط درجات العبارة 86) التالي ُبعج التػافق االجتساعي : يػضح الججوؿ – 1

 0بالجرجة الكمية لُبعج التػافق االجتساعي 
 (86ججوؿ )

 االجتساعيعبارة بالجرجة الكمية لُبعج التػافق يػضح معامبلت ارتباط درجة كل 
 ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لمُبعج العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 00511 أحتـخ آراء اآلخخيغ 8
 00511 أحب التحجث مع اآلخخيغ 6
 00558 أستصيع تكػيغ أصجقاء بديػلة ويدخ 1
 00338 الشاس حػلي أشعخ دائسًا بأنشي وحيج حتى مع وجػد 2
 00607 أرى أف كثيخًا مغ الشاس ييسيع أف يجخح مذاعخي 3
 00463 أستستع بػجػدي مع الشاس 4
 00566 أجج متعة في السذاركة في األنذصة االجتساعية 5
 00511 أشعخ بعجـ االنتساء لمسكاف الحي أعير فيو 6
 00706 أحب االلتداـ بالقيع والعادات االجتساعية 7

 00633 أشعخ بالدعادة عشج تقجيع خجمات لآلخخيغ 80
 

حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 86يتزح مغ الججوؿ )       
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
( معامبلت ارتباط درجات العبارة بالجرجة 81) التالي ُبعج التػافق االنفعالي : يػضح الججوؿ – 2

 0الكمية لُبعج التػافق االنفعالي 
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 (81ججوؿ )
 بالجرجة الكمية لُبعج التػافق االنفعالييػضح معامبلت ارتباط درجة كل عبارة 

بالجرجة ارتباط العبارة  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 الكمية لمُبعج

 00608 أعاني مغ تقمب في السداج 8
 00665 ال أستصيع الديصخة عمى مذاعخ غزبي 6
 00374 أميل إلى الدخور والسخح في حياتي 1
 00537 أعبخ عسا في داخمي بديػلة ويدخ 2
 00605 أشعخ بالزيق والتػتخ في معطع األحياف 3
 00475 أفقج أعرابي عشجما أثػر 4
 00520 أغزب ألتفو األسباب 5
 00636 أشعخ بأنشي سخيع االنفعاؿ 6
 00547 يتسمكشي الذعػر باإلحباط في كثيخ مغ األحياف 7

 00666 أعاني مغ أحبلـ اليقطة 80
 

حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 81يتزح مغ الججوؿ )       
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
( معامبلت ارتباط درجات العبارة بالجرجة 82) التالي ُبعج التػافق الجراسي : يػضح الججوؿ – 3

 0الكمية لُبعج التػافق الجراسي 
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 (82ججوؿ )
 بالجرجة الكمية لُبعج التػافق الجراسييػضح معامبلت ارتباط درجة كل عبارة 

 ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لمُبعج العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات ـ
 00737 أندى كثيخًا ما أقخأ 8
 00466 أشعخ أف زمبلئي في الرف يدخىع أف أكػف معيع 6
 00448 أحب السذاركة في األنذصة الجراسية 1
 00664 الجراسيأتجشب الغياب عغ الجواـ  2
 00668 أحخص عمى استحكار دروسي 3
 00666 أحتـخ أساتحتي وأقجرىع 4
 00667 ة الجراسيةأحخص عمى االلتداـ باألنطس 5
 00645 السشاىج التي درستيا ساعجت عمى تشسية قجراتي وإمكاناتي 6
 00706 حل السذكبلت التي تػاجيشي يداعجني أساتحتي في 7

 00576 أساتحتي عشيأشعخ بخضا  80
 

حيث كانت  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 82يتزح مغ الججوؿ )            
وىي القيسة الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج  00148جسيع معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
بيغ كل ُبعج مغ األبعاد الخسدة والجرجة الكمية  ثع تع حداب قيسة معامل االرتباط  

 0( يػضح ذلظ 83) التالي والججوؿ ،لمسقياس
 (83ججوؿ )

 يػضح معامل االرتباط بيغ كل ُبعج مغ األبعاد الخسدة والجرجة الكمية لمسقياس
 بالسجسػع الكمي لمسقياسارتباط الُبعج  الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

 00751 التػافق الجدسي
 00757 التػافق األسخي

 00711 التػافق االجتساعي
 00755 التػافق االنفعالي
 00755 التػافق الجراسي
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حيث كانت جسيع  0003( أف جسيع االرتباشات كانت دالة عشج 83يتزح مغ الججوؿ )
الججولية ألقل معامل ارتباط داؿ عشج وىي القيسة  00148معامبلت االرتباط أعمى مغ 

0003 0 
 :Stability of the scaleثبات السقياس 

تحققت الباحثة مغ ثبات السقياس بإستخجاـ معامل االتداؽ الجاخمي ألفا كخونباخ 
Cronbach's Alpha،  وقج تع حداب الثبات لكل ُبعج مغ األبعاد الخسدة لمسقياس  وكحلظ

 0( نتائج ذلظ 84) التالي ويػضح الججوؿ ،لسقياس التػافق الشفدي ككل
 (84ججوؿ )

 معامبلت الثبات ألبعاد مقياس التػافق الشفدي وكحلظ معامل ثبات السقياس الكمي 
 الثبات ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجالُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 00767 التػافق الجدسي
 00718 التػافق األسخي

 00781 التػافق االجتساعي
 00764 التػافق االنفعالي
 00731 التػافق الجراسي

 00763 الجرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكمػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
مسا يجؿ عمى وجػد  005بات أعمى مغ ( أف جسيع معامبلت الث84يتزح مغ الججوؿ )

 0ثبات عالي ألبعاد السقياس ومجسػعو الكمي 
( خسديغ 30تػصمت الباحثة إلى الريغة الشيائية لمسقياس الحي يتكػف مغ ) وبحلظ

حيث يتع اإلجابة عمييا في صػرة استجابات ىي : )تعبخ  ،تع تختيبيا برػرة دائخية ،عبارة
تختار أفخاد العيشة استجابة  ،ال تعبخ عشي إشبلقًا( ،متػسصةخ عشي بجرجة بتع ،عشي تساماً 
وىي تقجر بثبلث درجات  ،ىي االستجابة التي تعبخ عغ وجية نطخىا بالتحجيج ،واحجة مشيا

ودرجة واحجة )ال تعبخ عشي  ،ودرجتيغ )تعبخ عشي بجرجة متػسصة( ،)تعبخ عشي تسامًا(
  0درجة  30و  ،درجة 830وبحلظ تتخاوح درجات السقياس بيغ  ،إشبلقًا(
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 : البخنامج اإلرشادي السعخفي الدمػكي - 1
Cognitive Behavioral Counseling Program :              

ييجؼ إلى خفس اضصخاب األنا  ،بإعجاد بخنامج إرشادي معخفي سمػكي قامت الباحثة
وقامت الباحثة بتصبيق البخنامج اإلرشادي عمى  ،لجى عيشة مغ السػدعات بسؤسدات اإليػاء

 ،أفخاد العيشة الآلتي حرمغ عمى درجات مختفعة عمى مقياس ىػية األنا )اليػية السذتتة
 0وأثخه عمى التػافق الشفدي  ،والسشغمقة والسعمقة( السدتخجـ في الجراسة الحالية

 صػات التالية في إعجاد البخنامج: وقج تع اتباع الخ
 : Program planning لمبخنامج التخصيط

قامت الباحثة باستعخاض البحػث والجراسات التي اىتست بسجاؿ اإلرشاد الشفدي لؤليتاـ 
ودراسة دمحم عبج العديد سميساف  ،(8776مثل دراسة أماني عبج السقرػد عبج الػىاب )

 ،(6003الزبيب ) إبخاىيع أحسج ودراسة ،(6001ودراسة فتحي فتحي الديدي ) ،(6000)
ودراسة  ،(6080ودراسة عادؿ عمي دمحم ) ،(6005ودراسة سالع نػري صادؽ )
Mohammadi , et al (2012)،  ودراسةOjiambo , et al , (2014) 0 

والحجود اإلجخائية الستبعة في  ،لتحجيج األىجاؼ ،ثع تع وضع تخصيط عاـ لمبخنامج
 عخض مػجد لمتخصيط العاـ لمبخنامج : وفيسا يمي 0البخنامج والػحجات الخاصة بو 

 : The overall objective of the program اليجؼ العاـ لمبخنامج
اإلرشادي إلى تخفيف اضصخاب األنا وأثخه عمى التػافق الشفدي لجى  ييجؼ البخنامج

مغ خبلؿ مداعجتيغ  ،( سشة66-86حمة الذباب )مغ السػدعات بسؤسدات اإليػاء بسخ  عيشة
وتشسية االنجماج االجتساعي والتخمز مغ  ،وتحديغ التػافق الشفديعمى التخمز مغ التػتخ 

مسا يداعجىع عمى زيادة  ،والتعخؼ عمى الجػانب اإليجابية في الذخرية وتشسيتيا ،األنانية
لحات قجيخ اشسية تتوالقمق و  ،ومداعجتيع عمى التخمز مغ مذاعخ اليأس ،التحكع الجاخمي

 0وكيفية اتخاذ القخارات  ،كيفية مػاجية السذكبلت وكحلظ تعميسيغ ،لجييغ
 :Programmatic Objectives of the Programاألىجاؼ اإلجخائية لمبخنامج 

 تتحجد األىجاؼ اإلجخائية لمبخنامج فيسا يمي :
 0التخمز مغ التػتخ والقمق عشج مػاجية السػاقف السختمفة  -
 0ق الشفدي واالجتساعي والسيشي تحديغ عسمية التػاف -
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 0تشسية االنجماج االجتساعي وتحقيق عبلقات اجتساعية سميسة والتخمز مغ األنانية  -
 0تشسية الجػانب اإليجابية في الذخرية  -
 0تحديغ التحكع في التػجيات الجاخمية  -
 0التخمز مغ مذاعخ اليأس وتشسية الذعػر باالستقبللية والثقة بالشفذ -
 0لحت وتقجيخىا تحديغ مفيـػ ا -
 0التجريب عمى خصػات حل السذكبلت وإيجاد البجائل السشاسبة  -
 0التجريب عمى كيفية اتخاذ القخارات الدميسة  -

 : Procedural limits of the program الحجود اإلجخائية لمبخنامج
 البخنامج زمانيًا ومكانيًا وبذخيًا عمى الشحػ التالي : تع تحجيج

( اثشى عذخ أسبػعًا بػاقع جمدتيغ 86تع تشفيح البخنامج عمى مجى )الحجود الدمانية : 
( 40-30واستغخقت كل جمدة ما بيغ ) ،كل أسبػع )أي بسجسػع أربع وعذخوف جمدة(

 0دقيقة
 0قاعة االستقباؿ بالجار  تشفيح البخنامج في الحجود السكانية : تع

تزسشت  تجخيبية والتيالحجود البذخية : وتعشي شبيعة مػاصفات أفخاد السجسػعة ال
حيث تع تصبيق  ،لعيشة الجراسةعذػائيًا مغ االرباعي األعمى  تع اختيارىغ ،( يتيسات80)

 0البخنامج اإلرشادي عمييغ 
 : األسمػب اإلرشادي الستبع في تشفيح البخنامج

Methodology for implementing the program:                                 
   

بغخض تحقيق اليجؼ  ،أسمػب اإلرشاد الجساعي في تشفيح البخنامج استخجمت الباحثة     
 0مغ البخنامج 

 : Implementation of the indicative program تشفيح البخنامج اإلرشادي
تع  ،بعج االنتياء مغ تخصيط البخنامج وما يمـد لو مغ حجود مكانية وزمانية وبذخية

 0( 85) التالي تشفيح وحجات البخنامج كسا ىػ مػضح في الججوؿ
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 (85ججوؿ )
 الجمدات اإلرشادية وىجؼ كل جمدة وفشياتيا والدمغ الحي استغخقتو

 

زمغ الجمدة  الفشيات الدمػكية الفشيات السعخفية اليجؼ الجمدة
 بالجقيقة

 30   جمدة تعارؼ + تسييج عغ البخنامج األولى
محاضخة عغ ىػية األنا وأثخىا في  والثالثةالثانية 

 حياتشا
 40 لعب الجور السشاقذة وتبادؿ الحػار، الػاجب السشدلي

محاضخة عغ السخاىقة عامة والتخكيد  الخابعة والخامدة
عمى مخحمة الذباب )السخاىقة 

 الستأخخة(

شخؽ حل  ،السشاقذة وتبادؿ الحػار
 والػاجب السشدلي ،السذكبلت

 ،لعب الجور
 والشسحجة

40 

لعب الجور،  والػاجب السشدلي ،الشسحجة التجريب عمى االستخخاء الدادسة والدابعة
 االستخخاء

40 

محاضخة عغ القمق وأعخاضو وكيفية  الثامشة
 التخمز مشو

التجريب عمى  ،السشاقذة وتبادؿ الحػار
الػاجب  ،التحكع الحاتي ،حل السذكبلت

 السشدلي

 40 االستخخاء

محاضخة عغ التػافق الشفدي وأىسيتو  التاسعة
 ومطاىخه

السشاقذة وتبادؿ الحػار، شخؽ حل 
السذكبلت، التحكع الحاتي، الػاجب 

 السشدلي

لعب الجور، 
االستخخاء، 

 التعديد

40 

تجريب السذاركات عمى شخؽ حل  العاشخة
 السذكبلت بالصخيقة السشصقية

السشاقذة وتبادؿ  ،شخؽ حل السذكبلت
 السشدليالػاجب  ،الحػار

 ،الشسحجة
لعب  ،االستخخاء

 الجور، التعديد

40 

االستخخاء، لعب  السشاقذة وتبادؿ الحػار، الػاجب السشدلي تشسية حجيث الحات اإليجابي الحادية عذخة
 الجور

40 

الثانية عذخة 
 والثالثة عذخة

التعخؼ عمى مفيـػ الحات والثقة 
 بالشفذ وكيفية تسيتيا

لعب الجور السشاقذة وتبادؿ الحػار، 
 الػاجب السشدلي

لعب  ،التعديد
 الجور

40 

الخابعة عذخة 
 والخامدة عذخة

السشاقذة وتبادؿ الحػار، التجريب عمى  تشسية تقجيخ الحات االجتساعية
الػاجب  ،حل السذكبلت، التحكع الحاتي

 السشدلي

لعب الجور، 
 ،االستخخاء
 التعديد

40 
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 (85تابع ججوؿ )
 وىجؼ كل جمدة وفشياتيا والدمغ الحي استغخقتوالجمدات اإلرشادية 

الفشيات  الفشيات السعخفية اليجؼ الجمدة
 الدمػكية

زمغ الجمدة 
 بالجقيقة

الدادسة عذخة والدابعة 
 عذخة

محاضخة عغ الخجل وأىسية االنجماج 
 مع الجساعة

السشاقذة وتبادؿ الحػار، التجريب عمى حل 
 السشدليالػاجب السذكبلت، التحكع الحاتي، 

لعب الجور، 
 االستخخاء

40 

شخؽ حل السذكبلت، السشاقذة وتبادؿ  تشسية االستقبللية الثامشة عذخة
 التحكع الحاتي، الػاجب السشدلي ،الحػار

، لعب الجور
، االستخخاء
 التعديد

40 

شخؽ حل السذكبلت، السشاقذة وتبادؿ  تشسية الدسات الذخرية اإليجابية التاسعة عذخة
 الػاجب السشدلي ،تحكع الحاتيالحػار، ال

لعب الجور، 
االستخخاء، 

 التعديد

40 

العذخوف والحادي 
 والعذخوف 

تشسية الجافع لئلنجاز وتػضيف وقت 
 الفخاغ

السشاقذة وتبادؿ الحػار، التحكع الحاتي، 
 شخؽ حل السذكبلت، الػاجب السشدلي

لعب الجور، 
االستخخاء، 
الشسحجة، 

 التعديد

40 

الثاني والعذخوف 
 والثالث والعذخوف 

 ،السشاقذة وتبادؿ الحػار، التحكع الحاتي تشسية التفاعل اإليجابي
 الػاجب السشدلي ،شخؽ حل السذكبلت

لعب الجور، 
 ،االستخخاء
 ،الشسحجة
 التعديد

40 

مخاجعة ماتع بالبخنامج ومجى فيع  الخابعة والعذخوف 
السذاركات لو + التصبيق البعجي 

 لمسقياس

  30 

 : البخنامج اإلرشادي جمداتممخز 
Summary of the indicative program sessions:                               

 رشادي السعخفي الدمػكي :اض ممخز مػجد لجمدات البخنامج اإلباستعخ  قامت الباحثة   
بيجؼ خمق قجر مغ  ،الجمدة األولى : وتسثمت في التعخؼ بيغ الباحثة وأفخاد عيشة الجراسة

األلفة والتقبل والثقة الستبادلة بيغ أعزاء الجساعة مغ جية، وبيشيع وبيغ الباحثة مغ 
كسا ىجفت إلى التعخؼ عمى التعميسات واآلداب التي يجب أف تتبع أثشاء  ،جية أرى

 ،ومكاف انعقادهأىجافو وعجد جمداتو ومجتو  والتعخؼ بالبخنامج مغ حيث ،مدةالج
اليجؼ مغ الجمدات ىػ مداعجتيغ  أف حيث أوضحت الباحثة ،ةوزمغ كل جمد
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ثع تتفق الباحثة مع أفخاد العيشة عمى مػاعيج  ،عمى تجاوز السذكبلت التي تػاجييغ
 0والتأكيج عمى ضخورة احتخاـ السػاعيج  ،الجمدات

مع التخكيد عمى كيفية  ،الجمدة الثانية والثالثة : قامت الباحثة بإلقاء محاضخة عغ ىػية األنا
 ،نسػه وتصػره بسا تعشيو مغ اإلحداس األنػي بأني ىػ أنا في كافة األحػاؿ واألزمشة
 ،كسا ناقذت حاالت اليػية واألساليب التي يدتخجميا األفخاد في مػاجية أزمة اليػية

ومشاقذة جساعية  ،ثع تعخضت ألزمة اليػية بإعتبارىا مذكمة كبخى تػاجو السخاىقيغ
ما يؤديو إخفاؽ الفخد في تحجيج ىػيتو مغ عجـ وضػح الخؤيا إلختيار مدتقبمو  حػؿ

وما لحلظ مغ أثخ في  ،وافتقار تكػيغ العبلقات البيشذخرية ،السيشي والتعميسي
ثع إعصاء واجب مشدلي بتكميف  ،التي تػاجو الفخد التػافق مع مػاقف الزغػط

 0يتيا السذاركات بتحجيج نػعية اليػية التي تسيد شخر
والتخكيد  ،الجمدة الخابعة والخامدة : قامت الباحثة بإلقاء محاضخة عغ السخاىقة برفة عامة

وأىع  ،والتعخؼ عمى مطاىخىا ،ى مخحمة السخاىقة الستأخخة )مخحمة الذباب(مع
ومشاقذة جساعية حػؿ مذكبلت الصفػلة  ،والسذكبلت التي تػاجييا ،خرائريا

وضحت الباحثة أف اليػية تبجأ في التكػف مشح مخحمة وأ ،وأثخىا عمى مخحمة الذباب
 ،وأف فتخة السخاىقة ىي مخحمة التعميق الديكػلػجي االجتساعي لميػية ،الصفػلة السبكخة

ي نجح في التداماتو وفي تحجيج وأشارت إلى أف الفخد ذو اليػية السحققة ىػ الفخد الح
ثع مشاقذة جساعية حػؿ أىسية أف يكػف لكل فخد ىجؼ يدعى إلى  ،اره االجتساعيةأدو 

يغ البريخة عوعميو الشطخ ب ،وأال يكػف اإلنداف أسيخ ماضيو الديئ ،تحقيقو
ومشاقذة  ،ثع تع عخض بعس السذكبلت وتػزيع األدوار عمى السذاركات ،لمسدتقبل

تحجد فيو  ،دليثع إعصاء واجب مش ،وإعصاء بعس الشساذج ،كيفية التػصل إلى حميا
 0تحقيقو كل مشيغ ىجفًا تتسشى 

 ،ثع التجريب عمى االستخخاء ،الجمدة الدادسة والدابعة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
وىػ )التػقف الكامل لكل االنقباضات  ،حيث تعصى تعخيفًا مبدصًا لبلستخخاء

يجابية لبلستخخاء اآلثار اإل ثع تػضح ،لسراحبة لمقمق والتػتخ(والتقمرات العزمية ا
تغييخ مفاىيع اإلنداف عغ ذاتو في و  ،وأىسيتو في تغييخ االعتقادات الفكخية الخاشئة

وكحلظ أىسيتو في عبلج حاالت  ،فيربح أكثخ ثقة بشفدو بعج مسارسة االستخخاء
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باإلضافة لسا لبلستخخاء مغ أثخ يشعكذ بجوره عمى التعامل  ،القمق أو التػتخ الذجيج
 ،باألماف والخاحةمعدزًا شعػرنا  ،وبالتالي في تعامل اآلخخيغ معشا ،مع اآلخخيغ

بتجريب أفخاد العيشة  تقـػ ثع ،ويداعج في تحقيق التػافق الشفدي واالجتساعي والسيشي
يميو استخجاـ التعديد بذكخىغ عمى السذاركة في  ،عمى بخنامج االستخخاء العزمي

بأف تقـػ السذاركات بالتجريب عمى ما تع تعمسو  ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،التجريب
 0وتدميسيغ ورقة بتعميسات االستخخاء  ،أثشاء الجمدة

 ،وأنػاعو ،ثع قامت الباحثة بتعخيف القمق ،الجمدة الثامشة: ـو فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
ثع تتعخض لقمق  ،وكيف أنو يسثل مذكمة تشتج عشيا آثار صحية ونفدية ،ومطاىخه

جيج أسباب وتحاوؿ أف ترل معيغ إلى تح ،اركةوتخغب الباحثات في السذ السػت
 ،القمق مغ السػت ثع تػضح ليغ أف الدبب الخئيدي وراء شعػرىغ بالقمق مغ السػت

وتفيسيغ أف السػت نياية  ،وليذ السػت بحج ذاتو ،ىي أفكارىغ الخاشئة عغ السػت
وأنو عمى اإلنداف أف  ،في الحياة الحقيقة الػحيجة ووأن ،وأف لكل أجل كتاب ،كل شيئ

ثع تػضح الباحثة لمسذاركات اآلثار الستختبة  ،يحدغ عسمو حتى ال يخاؼ مغ السػت
 ،حيث يؤدي إلى اإلحداس بالػحجة والعدلة والذعػر باالكتئاب ،عمى الذعػر بالقمق

ثع تشاقر معيع السػاقف التي  ،ويعصل اإلنداف عغ التخصيط الدميع لمسدتقبل
د الجيشي اإلرشااالستخخاء و واستخجمت الباحثة  ،ف ليا وتحكخىع بالسػتيتعخضػ 

 ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،وخاصة قمق السػت ،التخمز مغ القمق لسداعجتيغ عمى
 0وىػ تدجيل السذاركات مذاعخىغ أثشاء مػاقف القمق واألعخاض التي يذعخوف بيا 

ثع قامت الباحثة بتعخيف بديط عغ التػافق  ،الجمدة التاسعة: تع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
 ،مع نفدو ومع البيئة السحيصة ،ة الفخد عمى أف يتػافق برػرة سميسةالشفدي بأنو قجر 

ويؤدي إلى تحقيق االستقخار  ،وأف التػافق يؤثخ عمى عبلقات الفخد مع اآلخخيغ
يا مع ثع قامت بعخض نساذج لدػء وحدغ التػافق ومشاقذت ،الشفدي والثقة بالشفذ

سػء وعخضت بعس السذكبلت التي يسكغ أف تػاجو الفخد نتيجة  ،أفخاد السجسػعة
وتع استخجاـ لعب  ،وناقذت السجسػعة في كيفية حميا بالصخيقة السشصقية ،التػافق
ثع إعصاء  ،ثع قامت بالثشاء عمى السذاركات لفعاليتيغ في السشاقذة والحػار ،الجور
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وتدبب ليغ  ،ات الدمبية التي يفكخف فيياعالتػق بأف تحكخ كل واحجة ،واجب مشدلي
 0الزيق والخػؼ نتيجة لدػء التػافق 

ثع تجريب السذاركات عمى فشية حل  ،ة الػاجب السشدليعالجمدة العاشخة: ويتع فييا مخاج
والحمػؿ السسكشة  ،وعخض خصػات حل السذكمة وىي : تحجيج السذكمة ،السذكبلت

يميو تقييع ومكافأة  ،ثع تصبيق الحل السشاسب ،ثع اختيار أفزل الحمػؿ ،ليحه السذكمة
ثع تقـػ الباحثة بالتأكيج عمى أف أفكارىغ الدمبية تؤدي بيغ إلى عجـ القجرة  ،الحات

ومغ القجرة عمى  ،وُتزعف مغ ميارات العسل والجراسة ،عمى التخصيط لمسدتقبل
ذتخكة أف تصبق خصػات حل السذكمة ثع تصمب الباحثة مغ كل م ،التعبيخ عغ الحات

ثع تقـػ بجور إحجى  ،واختيار أندبيا ،وتداعجىا عمى إيجاد الحمػؿ ،عمى نفديا
تكافئ الباحثة جسيع ثع  ،بيشسا تقـػ السذاركة بالتػجيو متخحة دور الباحثة ،السذاركات
بأف تصبق كل مذاركة خصػات حل السذكمة  ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،السذاركات

 0نفديا عمى 
ثع تشاقر الباحثة مع السذاركات  ،الجمدة الحادية عذخة: وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي

مسا يدبب ليغ  ،األفكار والعبارات الدمبية التي تخد عمى أذىانيغ بيغ الحيغ واآلخخ
ومغ  ،ويؤثخ عمى إقجاميغ عمى أي عسل ججيج ،وتثبيط العديسة ،الخػؼ مغ الفذل
 ،أنا غبية ،إلى    أستصيع القياـ باألعساؿ التي ُتخكغال ،فاشمة ىحه األفكار )أنا

البج أف  ،وتػضح ليغ أف ىحه األفكار ما ىي إال حجيث سمبي مغ الحات( 0000
 ،يدتبجلو الفخد بحجيث إيجابي لتعديد الثقة في الشفذ والتستع بتقجيخ مختفع لمحات

والحي يتسثل في  ،الحات الدمبيييخ حجيث غحيث يعج تػكيج الحات وسيمة مغ وسائل ت
ثع تقـػ الباحثة بتجريب  ،اـ العبارات اإليجابيةجتعديد تقجيخ الحات عغ شخيق استخ

السذاركات عمى استخجاـ قػاعج تػكيج الحات مدتخجمة جياز الحاسب اآللي في 
وتقـػ  ،ومشاقذة ذلظ معيغ ،عخض الخصػات مع تدجيل استجابات السذاركات

يث إيجابي لمحات باستخجاـ ىحه القػاعج مع جيخد عمى ذىشيا ح بتذجيع كل مذاركة
وفي نياية الجمدة تصمب الباحثة مغ السذاركات  ،تدجيل استجاباتيا في كل مخة

ووضع عبارات إيجابية في السقابل ليا  ،أذىانيغ كتابة العبارات الدمبية التي تخد في
 0مدتخجمة )قػاعج تػكيج الحات( 
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ثع إلقاء محاضخة عغ  ،وفييا تع مخاجعة الػاجب السشدلي :والثالثة عذخة الجمدة الثانية عذخة
 ،مفيـػ الحات والثقة بالشفذ لسا ليا مغ دور في تشسية األلفة والسبادأة والسثابخة

حيث تتبادؿ الباحثة الحجيث مع السذاركات  ،وتداعجنا عمى التخمز مغ العدلة
ثع تدتخجـ تسخيغ السخآة  ،ذلظ معيغ حػؿ أىسية االىتساـ بالسطيخ الذخري ومشاقذة

ولمتعخؼ عمى كيف تبجو  ،لتجريب السذاركات عمى رفع تقجيخىغ لحواتيغ الجدسية
وأىع الرفات التي يسكغ أف يخاىا الشاس وفكختشا عغ  ،السذاركة في عيػف اآلخخيغ

والعبلقة بيغ الشطافة  ،ة قيسة الشطافة واالىتساـ بالسطيخوأوضحت الباحث ،أنفدشا
ىسية الخياضة البجنية لتحقيق ثع تعخضت الباحثة أل ،العامة والرحة العامة لمفخد

المياقة البجنية وأىسية الشـػ الرحي واتباع الشطاـ الغحائي السبلئع لتشسية تقجيخ الحات 
والحي يشعكذ بجوره عمى الثقة في الحات وتكػيغ مفيـػ إيجابي  ،الجدسية لجييغ

ت حتى تعخؼ كل واحجة مشيغ رأي ثع قامت بتبادؿ األدوار بيغ السذاركا ،اتلمح
سخآة وتدجل كل ما تقـػ كل مذاركة بالشطخ لم ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،خخى فييااأل

 0عشج االنتياء مغ إجخاء تسخيغ السخآة  يخد إلى ذىشيا
ثع قامت الباحثة  ،دليالجمدة الخابعة عذخة والخامدة عذخة: وتع فييا مخاجعة الػاجب السش

بتػزيع أوراؽ تحتػي عمى مجسػعة مغ األسئمة تذتسل عمى عبلقة السذاركة بأفخاد 
ثع تقـػ بسشاقذتيغ وإيزاح اإليجابيات والدمبيات  ،وتصمب مشيغ اإلجابة عمييا ،الجار

ثع تػجو عجدًا مغ الشرائح واإلرشادات لمسذاركات  ،وترحيح األفكار الدمبية
وتػضح الباحثة كيف أف الفخد  ،ات االجتساعية بيشيغ وبيغ أفخاد الجارلتحديغ العبلق

 ،الشفدي والعدلة بعيجًا عغ االضصخاب ،يكػف اجتساعياً ذو السفيـػ اإليجابي عغ ذاتو 
في  ،ويجافع عغ حقػقو وال يتعجى حقػؽ اآلخخيغ ،وتكػف عبلقاتو مع اآلخخيغ قػية

ويبتعج عغ اآلخخيغ  ،قتو بشفدو ميدوزةحيغ الفخد ذو مفيـػ الحات الدمبي تكػف ث
كسا أوضحت أف الثقة  ،الشفدي جة واالنصػاء واالضصخابوالػح ،ويقع فخيدة لمعدلة

ثع إعصاء  ،عمى التفاؤؿ بالحياة واالبتعاد عغ اليأس بالشفذ والشطخة اإليجابية تداعج
 ،واجب مشدلي تحكخ فيو السذاركة الرفات التي تتسشى أف تكػف في السذخفات بالجار

وكحلظ تحكخ الرفات التي تتسشاىا  ،والسعاممة التي تخيج أف تعاممشيا بيا في السدتقبل
 0في صجيقاتيا 
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الباحثة ثع تصخقت  ،وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي الجمدة الدادسة عذخة والدابعة عذخة: 
ولكغ  ،حيث أوضحت أف الخجل قيسة محسػدة في الجيغ ،لمحجيث عغ مفيـػ الخجل

فيتحػؿ إلى اضصخاب في الدمػؾ يفخض  ،خصػرتو عشجما يدداد عغ الحج السعقػؿ
ثع شمبت مغ السذاركات أداء مذيج  ،عمى اإلنداف العدلة وعجـ التفاعل االجتساعي

 ،ػف بيغ مجسػعة مغ الشاسعشجما تك ،جتسثيمي حػؿ فتاة تعاني مغ الخجل الذجي
ثع قامت بسشاقذة السػقف التسثيمي  ،األدوار عمى السذاركات تمى ذلظ تػزيع

ثع إعصاء واجب مشدلي تدجل فيو السذاركات مػقفيغ تعخضغ فيو لمخجل  ،وتػجيييغ
 0وكيف ترخفغ فيو 

 سسة ثع تحجثت الباحثة عغ ،الجمدة الثامشة عذخة: وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
التخصيط لمسدتقبل والقجرة عمى  ،االستقبللية وأىسيتيا وأثخىا في التعبيخ عغ الحات

وأىسية إعادة تشطيع  ،وأىسية تشسية ميارات العسل والجراسة ،سوالتخمز مغ اليأ
وأىسية أف يكػف لجى الفخد القجرة عمى  ،محتػيات اليػية التي حققيا الفخد مغ قبل

ثخ كبيخ في نسػ لسا ليا مغ أ ،اإلحداس والكيشػنةبيخ الذخري عغ السذاعخ و التع
والحي يشعكذ بجوره عمى إقامة عبلقة شيبة مع  ،استقبللية الفخد وتقجيخه لحاتو

ثع قامت الباحثة باستخجاـ لعبة االنتخابات والتي ىجفت مشيا إعصاء الحخية  ،اآلخخيغ
وتشسية  ،ومسارسة الرجؽ في الحجيث ،ليةلمسذاركات لمتعبيخ عغ مذاعخىغ بإستقبل

 ،إلى تعميع السذاركات كيفية مػاجية اآلخخيغكسا ىجفت  ،السيػؿ القيادية لجييغ
ثع االستخخاء  ،ثع قامت بالثشاء عمى السذاركات ،والتعامل مع الػاقع الفعمي بإيجابية

عة مغ ثع إعصاء واجب مشدلي تصمب فيو مغ كل واحجة مشيغ تحجيج مجسػ  ،العزمي
 0األىجاؼ السدتقبمية التي تدعى لتحقيقيا في ضػء قجراتيا وإمكاناتيا 

ثع قامت الباحثة بسشاقذة  ،وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي :الجمدة التاسعة عذخة
وشمبت مغ كل واحجة مشيغ تحجيج الدسات  ،السذاركات حػؿ سساتيغ الذخرية
الذجاعة  ،االلتداـ ،االستقبللية ،حب اآلخخيغ ،الذخرية اإليجابية مثل : )التفاؤؿ

وكحلظ تحجيج  ،(000 ،سا يقاؿالخأي بػضػح حتى لػ كاف مخالفًا لفي التعبيخ عغ 
سخعة  ،كثخة الذظ ،الجونيةالشقز و الدسات الذخرية الدمبية مثل : )الذعػر ب

ى التعبيخ عجـ القجرة عم ،التخدد في اتخاذ القخارات ،الكدل في أداء األعساؿ ،الغزب
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الدمبية مثل ثع تشاقر السذاركات في بعس الشقاط  ،(000 0الدخخية ،عغ الحات
أف لكل  وتحكخ ليغ ،والقمق والتػتخ ،سػء التفاعل االجتساعي ،والكخهوالحدج  ،األنانية

 ضخورةوتػجييغ إلى  ،أختريا بيا هللا دوف اآلخخيغمشيغ قجراتيا ومػاىبيا التي 
وكيف يسكغ أف تخفف تمظ القجرات والسػاىب مغ  ،استغبلليا االستغبلؿ األمثل

ثع قامت الباحثة  ،ثع تسثيل األدوار لبعس الذخريات الدمبية ،ضخوفيغ الرعبة
ثع قامت  ،وكيفية تعجيميا إلى الدسات اإليجابية ،بسشاقذة ىحه األدوار مع السذاركات

ثع شمبت الباحثة مغ السذاركات تحجيج  بذكخ السجسػعة عمى تعاونيغ ومذاركتيغ
ويتسشيغ أف تكػف فييغ  ،سسات الذخرية اإليجابية التى ال تػجج في شخريتيغ

 0مدتقببًل 
ثع قامت الباحثة  ،الجمدة العذخوف والحادية والعذخوف: وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي

يدعى لتحقيقو  حيث ال بج أف يكػف لئلنداف ىجؼ ،بتػضيح معشى اإلنجاز وأىسيتو
وأف يشدى اإلنداف خبخاتو السؤلسة ويتغمب عمى مذكبلتو حتى التؤثخ عمى  ،وإنجازه

حيث يعتبخ قػة معصمة  ،كسا أوضحت أثخ الكدل عمى إنجاز الفخد ،إنجازه وأدائو
وضخبت أمثمة مغ األحاديث  ،تقزي عمى شسػحات اإلنداف وتسشعو مغ التقجـ

وأعصت نساذج  ،يصػر اإلنداف مغ نفدو وقجراتوكسا تعخضت ألىسية أف  ،الشبػية
كسا  ،000 ،والفارابي ،عمى الذخريات السشجدة في التاريخ مثل البخاء بغ عازب

 ،أوضحت أىسية السذاركة في الشذاشات التي تقجميا الجار مغ معارض وميخجانات
ىغ صة إيجابية تداعجوقزاء وقت فخاغيغ في أنذلسا ليا مغ أثخ في تشسية قجراتيغ 

كسا أشارت إلى  ،عاالتيغ وتحفدىغ عمى السذاركة واإلنتاجفغ انعمى التشفيذ ع
وأف يعجؿ الشػاحي الدمبية في شخريتو إلى نػاحي  ،أىسية أف يتقبل الفخد ذاتو

وأشارت إلى أىسية تشسية السػاىب وتػضيف وقت الفخاغ في تعمع أشياء نافعة  ،إيجابية
ثع إعصاء واجب مشدلي شمبت فيو  ،واكتداب خبخات بشاءة تداعج في تصػيخ ذواتيغ

 0مغ كل مذاركة أف تحكخ السػىبة التي تتستع بيا وكيفية تشسيتيا 
ثع تصخقت  ،خاجعة الػاجب السشدليالجمدة الثانية والعذخوف والثالثة والعذخوف: وتع فييا م

الباحثة لسعشى التػاصل الذخري وأنػاعو وأىسيتو في اكتداب الرجاقات ومحبة 
لعصاء كسا تصخقت لسعشى الحب وا ،وأىسية إقامة عبلقات شيبة مع اآلخخيغ ،اآلخخيغ
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إمكانية الفخد عمى التعامل مع  واالجتساعي مغ حيث كػن ومعشى التػافق ،في الحياة
الفخد أف لو وأف يذعخ  ،األنانية  قائسًا عمى الحب والتعاوف والبعج عغتعامبلً  ،خيغاآلخ

وقامت بتػزيع  ،وقج استخجمت الباحثة لعبة البخلساف الرغيخأىسية عشج اآلخخيغ 
حيث أوضحت أىسية االستستاع بالعسل الجساعي مع  ،األدوار عمى السذاركات

وتجاوز مذاعخ القمق  ،خه في تحقيق الحاتاألصجقاء وأىسية التفاعل االجتساعي وأث
ثع أوضحت  ،سذاركاتوقامت بسشاقذة ما تع تسثيمو مع ال ،واالكتئاب واالغتخاب
 مغ خبلؿ التػاد لآلخخيغ قجرة الفخد عمى التعبيخ عغ مذاعخه معشى الحب عمى أنو

أو اإليساءات  ،وإضيار السذاعخ سػاء بالتعبيخ المفطي أو غيخ المفطي ،ونبح األنانية
مسا يداعجه عمى التخمز مغ العدلة والجونية التي قج يذعخ بيا أو  ،أو الحخكات
بعس السػاقف  ثع إعصاء واجب مشدلي تدجل فيو السذاركات ،يعاني مشيا

 ،مع تدجيل استجاباتيغ وأفكارىغ السراحبة ،االجتساعية التي تدبب ليغ التػتخ
 0وكيفية التعامل معيا بإيجابية 

وتقييع ممخز لسحتػى الجمدات  ،وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدليمدة الخابعة والعذخوف: الج
ثع تقـػ الباحثة بتػزيع ىجايا رمدية  ،واإلجابة عغ استفدارات أفخاد السجسػعة ،الدابقة

 0ثع ختاـ الجمدة  ،ثع تصبيق االختبار البعجي ،وتقجيع الذكخ واالمتشاف لمسذاركات
 :Evaluation of the guidance method تقييع األسمػب اإلرشادي 

اإلرشادي بسقارنة الشتائج القبمية والبعجية والتتبعية ألفخاد عيشة  تع تقييع األسمػبي
 0التجخيبية الجراسة

 : Results of the study نتائج الدراسة
بإستخجاـ بخنامج  ،اآلليتع تفخيغ استجابات أفخاد عيشة الجراسة وإدخاليا في الحاسب 

لجاللة الفخوؽ تحميل التبايغ األحادي )ؼ( وقج تع استخجاـ  ،SPSSالحـد اإلحرائية 
وذلظ إذا كانت قيسة "ؼ"  في تحميل  ،لمسقارنات الستعجدة ،Scheffeفيو متبػعًا بإختبار شي

وأسفخت نتائج التحميل  ،وذلظ لمتحقق مغ صحة كل فخض مغ فخوض الجراسة ،التبايغ دالة
 اإلحرائي عسا يمي:
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 : Results of the first hypothesis نتائج الفرض األول
عمى أنو "تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات  األوؿ يشز الفخض

أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ القبمي والبعجي عمى مقياس ىػية األنا في اتجاه القياس 
 0القبمي" 

"ؼ" لجاللة الفخوؽ تحميل التبايغ األحادي جاـ استخ تع ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض
( نتائج ىحا 86) التالي ويػضح الججوؿ ،س ىػية األنافي درجات عيشة الجراسة عمى مقيا

 0الفخض 
 (86ججوؿ )

 عيشة الجراسة في مقياس ىػية األنا اختبار تحميل التبايغ األحادي )ؼ( لجاللة الفخوؽ بيغ درجات
درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ األبعاد

 الحخية
متػسط مجسػع 

 السخبعات
الجاللة عشج  قيسة "ؼ"

0003 
تحقيق 
 اليػية

 غيخ دالة 8045 20188 7 160600 بيغ األفخاد
 دالة 5660045 1420011 6 5660045 بيغ القياس

  240400 60367 86 240400 داخل السجسػعات
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 67 6810245 الكمي

تعميق 
 اليػية

 دالة 86027 800371 7 730111 بيغ األفخاد
 دالة 3620187 2220500 6 6670200 بيغ القياس

  830645 00626 86 830645 داخل السجسػعات
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 67 8000 الكمي

انغبلؽ 
 اليػية

 دالة 5044 30710 7 310145 بيغ األفخاد
 دالة 3630611 2050011 6 6820045 بيغ القياس

  810711 0.552 86 810711 داخل السجسػعات
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 67 6680145 الكمي

تذتت 
 اليػية

 غيخ دالة 8053 30637 7 250111 بيغ األفخاد
 دالة 8260646 2630511 6 6380245 بيغ القياس

   60771 86 310645 داخل السجسػعات
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 67 7360445 الكمي

السجسػع 
 الكمي

 دالة 4048 260500 7 2160100 بيغ األفخاد
 دالة 6700073 43350011 6 818820045 بيغ القياس

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 50145 86 8160400 داخل السجسػعات
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 67 814620745 الكمي
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( بيغ أفخاد 0003مدتػى ) ( وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا عشج86يتزح مغ الججوؿ )
كسا يتزح وجػد فخوؽ دالة بيغ  ،والجرجة الكمية لسقياس ىػية األنا ،العيشة في بعس األبعاد

وجسيع أبعاد مقياس ىػية األنا والجرجة الكمية لمسقياس  ،القياسات )القبمي والبعجي والتتبعي(
ويػضح  ،ت الستعجدةفيو لمسقارناحه القياسات تع استخجاـ اختبار شيولسعخفة الفخوؽ بيغ ى

 0ة ذلظ نتيج (87) التالي الججوؿ
 (87ججوؿ )

 فيو لسقارنة القياس القبمي والبعجي عمى مقياس ىػية األنااختبار شي
 البعجي القبمي الستػسط التصبيق الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

 القبمي تحقيق اليػية
 البعجي

880700 
660200 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي تعميق اليػية
 البعجي

880100 
660700 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي انغبلؽ اليػية
 البعجي

880200 
660300 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي تذتت اليػية
 البعجي

880600 
610600 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي السجسػع الكمي
 البعجي

240200 
78000 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة  (87يتزح مغ الججوؿ )
 0قبل التجخبة وبعجىا عمى مقياس ىػية األنا في اتجاه القياس القبمي 

أف مدتػى اضصخاب اليػية قج انخفس لجى أفخاد  ،مغ نتيجة الفخض وىكحا يتزح
حيث تعدو الباحثة ىحه الشتائج إلى استخجاـ البخنامج  ،عيشة الجراسة بعج إجخاء البخنامج

والحي أدى إلى التحدغ اإليجابي في ىػية  ،السعخفي الدمػكي السدتخجـ في الجراسة الحالية
نذاشات وأفكارًا وواجبات مذتقة مغ حيث تزسغ البخنامج ميارات و  ،األنا لجى السذاركات

ىجفت إلى خفس اضصخاب اليػية لجييغ مغ خبلؿ استبجاؿ  ،العبلج السعخفي الدمػكي
حيث ساعج استخجاـ فشية  ،الدمػكيات الغيخ مدئػلة بدمػكيات مدئػلة ومقبػلة اجتساعياً 

كسا  ،ييغاليأس الشاتج عغ عجـ تحقيق األىجاؼ لج مذاعخ التحكع الحاتي عمى التخمز مغ
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ترحيح عمى السشاقذة والحػار في التجخيبية السجسػعة  أسيست فشية السحاضخات وتذجيع
ليب التي يدتخجميا األفخاد في مػاجية أزمة وتفيع حاالت اليػية واألسا ،ىيعبعس السفا

كسا أسيست فشية  ،وأثخ ذلظ في التػافق مع مػاقف الزغػط التي تػاجو الفخد ،اليػية
مسا أدى إلى زيادة  ،بأنفديغ ثقتيغالشسحجة في إعصاء الحخية ألفخاد العيشة وزيادة 

 0االستبرار لجييغ 
وقج ساعج  ،كسا أف الجػ التفاعمي بيغ السذاركات أدى إلى نجاح البخنامج السدتخجـ

حيث  ،جابيإياستخجاـ لعب الجور عمى تعجيل اليػية السزصخبة ونسػ مفيـػ الحات بذكل 
أثشاء يا الفخد مغ الخبخات الجدئية والسػاقف التي يسخ ب فيتذكبل ػيةأف مفيـػ الحات والي

كسا يتيح الفخصة لمتشفيذ االنفعالي وتعجيل  ،محاوالتو لمتكيف مع البيئة السحيصة بو
 0االتجاىات واكتداب مفاىيع ججيجة 

الجساعي عمى مداعجة  كسا حقق استخجاـ فشية التحكع الحاتي في إشار اإلرشاد
والتخمز مغ مذاعخ الػحجة والعدلة  ،السذاركات عمى التخمز مغ مذاعخ اليأس والقمق

وأثخ ذلظ في التػافق مع مػاقف الزغػط التي  ،لجييغ وتحقيق اليػية ،والذعػر باإلكتئاب
 0تػاجييغ 

مثل دراسة أماني عبج  ،وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع ما أوضحتو الجراسات الدابقة
، ودراسة فتحي (6000ودراسة دمحم عبج العديد سميساف ) ،(8776السقرػد عبج الػىاب )

ودراسة سالع نػري صادؽ  ،(6003الزبيب ) إبخاىيع أحسج ودراسة ،(6001فتحي الديدي )
 ،Mohammadi , et al , (2012)ودراسة  ،(6080ودراسة عادؿ عمي دمحم ) ،(6005)

جاـ البخامج اإلرشادية خوالتي أكجت عمى أىسية است ،Ojiambo , et al , (2014)ودراسة 
 0لسداعجة األيتاـ في حل السذاكل التي تػاجييع 

 :Results of the second hypothesis  نتائج الفرض الثاني
يشز الفخض الثاني عمى أنو "تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات 
أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ القبمي والبعجي عمى مقياس التػافق الشفدي في اتجاه القياس 

  0البعجي"
تحميل التبايغ األحادي "ؼ" لجاللة الفخوؽ تع استخجاـ  ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض

 0يشة الجراسة في مقياس التػافق الشفدي في درجات ع
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 0نتائج ىحا الفخض  (60) التالي ويػضح الججوؿ
 (60ججوؿ )

 اختبار تحميل التبايغ األحادي )ؼ( لجاللة الفخوؽ بيغ درجات عيشة الجراسة في مقياس التػافق الشفدي
درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ األبعاد

 الحخية
متػسط مجسػع 

 السخبعات
الجاللة عشج  قيسة "ؼ"

0003 
التػافق 
 الجدسي

 دالة 6076 30367 7 300100 بيغ األفخاد
 دالة 6600502 2820211 6 6660645 بيغ القياس

   80656 86 110600 داخل السجسػعات
    67 7860745 الكمي

التػافق 
 األسخي

 دالة 1087 10663 7 120745 بيغ األفخاد
 دالة 2620020 3840500 6 80110200 بيغ القياس

   80687 86 680711 داخل السجسػعات
    67 807001 الكمي

التػافق 
 االجتساعي

 غيخ دالة 80001 40241 7 360845 بيغ األفخاد
 دالة 380626 1100011 6 4400045 بيغ القياس

   40228 86 8830711 داخل السجسػعات
    67 6120845 الكمي

التػافق 
 االنفعالي

 دالة 2081 60237 7 540811 بيغ األفخاد
 دالة 6620505 2400611 6 7600245 بيغ القياس

   60026 86 140645 داخل السجسػعات
    67 80110245 الكمي

التػافق 
 الجراسي

 دالةغيخ  8052 30671 7 250411 بيغ األفخاد
 دالة 6880186 4170211 6 86560645 بيغ القياس

   10064 86 320245 داخل السجسػعات
    67 81600745 الكمي

السجسػع 
 الكمي

 دالة 60774 460445 7 4860000 بيغ األفخاد
 دالة 3060607 884410011 6 611640045 بيغ القياس

   660766 86 2860400 داخل السجسػعات
    67 621340445 الكمي

( بيغ أفخاد 0003إحرائيًا عشج مدتػى )( وجػد فخوؽ دالة 60يتزح مغ الججوؿ )
كسا يتزح وجػد فخوؽ دالة  ،والجرجة الكمية لسقياس التػافق الشفدي ،العيشة في بعس األبعاد

وجسيع أبعاد مقياس التػافق الشفدي والجرجة الكمية  ،بيغ القياسات )القبمي والبعجي والتتبعي(
 ،ةلمسقارنات الستعجد خجاـ اختبار شيفيوحه القياسات تع استولسعخفة الفخوؽ بيغ ى ،لمسقياس

 0( نتيجة ذلظ 68) التالي ويػضح الججوؿ
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 (68ججوؿ )
 فيو لسقارنة القياس القبمي والبعجي عمى مقياس التػافق الشفدياختبار شي

 القبمي البعجي الستػسط التصبيق الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
 القبمي التػافق الجدسي

 البعجي
610200 
860000 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي التػافق األسخي
 البعجي

630400 
810800 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي التػافق االجتساعي
 البعجي

61060 
810600 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي التػافق االنفعالي
 البعجي

620500 
860700 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي التػافق الجراسي
 البعجي

640400 
860500 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 القبمي السجسػع الكمي
 البعجي

8620800 
420500 

 دالة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

درجات أفخاد العيشة ( وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات 68يتزح مغ الججوؿ )
 0قبل التجخبة وبعجىا عمى مقياس التػافق الشفدي في اتجاه القياس البعجي 

يتزح مغ نتيجة الفخض أف مدتػى التػافق الشفدي قج تحدغ لجى أفخاد عيشة  وىكحا
حيث يسكغ عدو ىحه الشتائج إلى مذاركة أفخاد العيشة وتعاونيع  ،الجراسة بعج إجخاء البخنامج

والحي كاف لو األثخ الكبيخ  ،ما تعمسػه عمى حياتيع اليػمية داخل الجار وخارجيافي تصبيق 
 0في نجاح البخنامج وخفس اضصخاب اليػية وزيادة التػافق الشفدي واالجتساعي لجييغ 

كسا أف تجريب السذاركات عمى كيفية حل السذكبلت بصخؽ إيجابية قج ساعجىغ عمى 
كسا ساعجىغ عمى التخمز  ،ليغ سػء التػافق الشفدياإلفراح عغ مذاعخىغ والتي تدبب 

ىحا وقج ساعج استخجاـ  ،وذلظ بإختيار أفزل الحمػؿ ،مغ القمق ومػاجية السػاقف الرعبة
 ،فشية االستخخاء السذاركات عمى التخمز مغ التػتخ العربي والذعػر بالشقز والقمق

 0في زيادة ثقتيغ بأنفديغ  توساىس
الجراسة مع ما أوضحتو الجراسات الدابقة مثل دراسة صفاء عػدة وتتفق نتائج ىحه 

ودراسة نجبلء عباس  ،(8776ودراسة أماني عبج السقرػد عبج الػىاب ) ،(8774)
ودراسة الديجة الديج عبج الكخيع  ،Ivanova & Alexandra , (2006)ودراسة  ،(8777)



 

 

 

) 64) 

 2018 ديسمرب ، 1ج، 56جملة اإلرشاد الهفسي، العدد 

 اضطراب اهلوية لتحسني التوافق الهفسيبرنامج إرشادي خلفض 

ادي عبج القادر حدػف ودراسة ىش ،(6006نجيع عد الجيغ )ودراسة رازاف  ،(6006)
(6080 )0 

 : Results of the third hypothesis نتائج الفخض الثالث
فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب  يشز الفخض الثالث عمى أنو " ال تػجج

 0درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ البعجي والتتبعي عمى مقياس ىػية األنا " 
تحميل التبايغ األحادي "ؼ" لجاللة الفخوؽ تع استخجاـ  ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض

 0في درجات عيشة الجراسة عمى مقياس ىػية األنا 
 0( نتائج ىحا الفخض 66) التالي ويػضح الججوؿ

 (66ججوؿ )
 البعجي والتتبعي عمى مقياس ىػية األنالسقارنة القياس فيو اختبار شي

 البعجي التتبعي الستػسط التصبيق الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
 البعجي تحقيق اليػية

 التتبعي
660200 
660100 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي تعميق اليػية
 التتبعي

660700 
660600 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي انغبلؽ اليػية
 التتبعي

660300 
660200 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي تذتت اليػية
 التتبعي

610600 
61000 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي الجرجة الكمية لمسقياس
 التتبعي

78000 
700300 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

( عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب الجرجات 66يتزح مغ الججوؿ )
أفخاد عيشة الجراسة ومتػسصات رتب درجات نفذ السجسػعة عمى مقياس التي حرل عمييا 

مسا يجؿ عمى استسخار فاعمية البخنامج في خفس  ،ىػية األنا في القياسيغ البعجي والتتبعي
وتخجع ىحه الشتيجة إلى  ،وىحا يثبت صحة الفخض الثالث ،اضصخاب اليػية لجى أفخاد العيشة

سشو مغ فشيات معخفية سمػكية ساعجت عمى خفس وما تز شبيعة البخنامج اإلرشادي
مثل استخجاـ التعديد الحي كاف لو أثخ واضح في نجاح  ،اضصخاب اليػية لجى أفخاد العيشة

وأدى إلى زيادة  ،حيث ساعج السذاركات عمى السذاركة بإيجابية وحساس ،البخنامج اإلرشادي
 ،وزيادة العديسة لجييغ ،فذلثقتيغ بأنفديغ ومحاولة إثبات الحات وتقميل الخػؼ مغ ال
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كسا أدى استخجاـ الػاجبات السشدلية إلى مسارسة  ،والذعػر بالتفاؤؿ والتخمز مغ اليأس
ما تع تعمسو وتصبيقو  سا أدى إلى تأكيجالسيارات التي تع التجريب عمييا في جمدات البخنامج م

فخصة لمسذاركات باإلضافة إلى أف البخنامج اإلرشادي أعصى ال ،عمى الحياة الػاقعية
وتجعيع التػافق  ،ومبلحطة الحات ومبلحطة اآلخخيغ ،لبلستبرار الحاتي والتشفيذ االنفعالي

 0الشفدي واالجتساعي لجى أفخاد العيشة
 ،(6005وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع نتائج دراسات كل مغ سالع نػري صادؽ )

ودراسة  ،Mohammadi , et al , (2012)ودراسة  ،(6080ودراسة عادؿ عمي دمحم )
Ojiambo , et al , (2014) 0 

 : Results of the fourth hypothesis نتائج الفرض الرابع
بيغ متػسصات رتب  فخوؽ دالة إحرائياً  الفخض الخابع عمى أنو " ال تػجج يشز

 0درجات أفخاد عيشة الجراسة في القياسيغ البعجي والتتبعي عمى مقياس التػافق الشفدي " 
تحميل التبايغ األحادي "ؼ" لجاللة الفخوؽ تع استخجاـ  ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض

 0في درجات عيشة الجراسة عمى مقياس التػافق الشفدي 
 0( نتائج ىحا الفخض 61) التالي ويػضح الججوؿ

 (61ججوؿ )
 عمى مقياس التػافق الشفدي والتتبعي البعجيقياس فيو لسقارنة الاختبار شي

 البعجي التتبعي الستػسط التصبيق الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
 البعجي التػافق الجدسي

 التتبعي
860600 
860100 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي التػافق األسخي
 التتبعي

810800 
810600 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي التػافق االجتساعي
 التتبعي

810600 
810700 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي التػافق االنفعالي
 التتبعي

860700 
810000 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي التػافق الجراسي
 التتبعي

860500 
860600 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة

 البعجي الجرجة الكمية لمسقياس
 التتبعي

420500 
430600 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 غيخ دالة
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( عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب الجرجات 61يتزح مغ الججوؿ )        
سػعة عمى مقياس ومتػسصات رتب درجات نفذ السج ،التي حرل عمييا أفخاد عيشة الجراسة

الشفدي عمى جسيع أبعاد مقياس التػافق  ،القياسيغ البعجي والتتبعيفي التػافق الشفدي 
مسا يجؿ عمى استسخار فاعمية البخنامج في تشسية التػافق الشفدي لجى والجرجة الكمية لمسقياس 

 ذلظ نتيجة وتخجع ،لخابعوىحا يثبت صحة الفخض ا ،أفخاد العيشة مع أنفديغ ومع اآلخخيغ
كسا  ،الدمػكي وتعجد فشياتو ومشاسبتو لمفئة العسخية ألفخاد الجراسةإلى شبيعة البخنامج السعخفي 

أف الجػ السشاسب الحي وفختو الجار لعقج الجمدات اإلرشادية كاف لو دور ميع في تحقيق 
مسا أدى إلى استفادة السذاركات مغ أنذصة البخنامج التفاعمية والتعاونية في  ،أىجاؼ البخنامج

والتخمز مغ الخجل والقمق وتشسية التفاعل االجتساعي  ،الحات تشسية االستقبللية وتقجيخ
مسا ساعجىغ عمى تشسية التعبيخ الذخري عغ  ،وإعادة تشطيع محتػيات اليػية ،اإليجابي

 0السذاعخ وإحداسيغ بكيشػنتيغ وقجرتيغ عمى حل السذكبلت التي تػاجييغ بصخؽ مشصقية 
الجراسات الدابقة مثل دراسة صفاء عػدة وتتفق نتائج ىحه الجراسة مع ما أوضحتو 

 Ivanova & Alexandra , (2006)ودراسة  ،(8777ودراسة نجبلء عباس ) ،(8774)
ودراسة  ،(6006ودراسة رازاف نجيع عد الجيغ ) ،(6006ودراسة الديجة الديج عبج الكخيع )

 0 (6080ىشادي عبجالقادر حدػف )
 : Recommendations توصيات

السخشجيغ وتجريبيع عمى تصبيق البخامج اإلرشادية التي تداعج السخاىقيغ السػدعيغ تأىيل  -
 وتحقيق التػافق الشفدي لجييع  ،بالجور اإليػائية عمى اجتياز أزمة اليػية وتشسية فاعميات األنا

 0يػاء لسداعجتيع في تحقيق اليػية لجييعر اإلضخورة تقجيع القجوة الحدشة لمسخاىقيغ بجو  -
االىتساـ بتشسية فاعميات األنا وحل أزمة اليػية لجى السخاىقيغ بجور اإليػاء عغ شخيق  -

 0الترجي لمسذكبلت الدمػكية والشفدية التي يعانػف مشيا 
يجب أف تخكد السؤسدات اإليػائية عمى تشسية التػافق الشفدي والثقة بالشفذ وتقبل الحات  -

 0السحخوميغ مغ الخعاية الػالجية وتحقيق ىػية األنا لجى األشفاؿ  ،واآلخخيغ
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