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 أستاذ علم الهفس املساعد باجلامعة العمالية                                                                        

 
 ملخص الدزاسة :  

ىجفت الجراسة الحالية إلى تشسية تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ شبلب السخحمة 
ج اإلعجادية الحيغ يعانػن مغ الخفس الػالجؼ كسا يجركو األبشاء، مغ خبلل ترسيع بخنام

إرشادؼ عقبلني انفعالي ، واختبار فاعميتو وقابميتو لمتصبيق عمى نصاق واسع، وتكػنت عيشة 
( شالبة مغ شالبات السخحمة اإلعجادية مسغ يعانيغ مغ الذعػر بالخفس 02الجراسة مغ )

الػالجؼ وانخفاض في مدتػػ تقجيخ الحات، بسجرسة ىجػ شعخاوؼ بالتجسع األول بسجيشة 
( سشة ، وقج تع ترشيف أفخاد 21-20، مسغ تتخاوح أعسارىغ الدمشية ما بيغ )القاىخة الججيجة

 2( شالبات22العيشة إلى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية واألخخػ ضابصة، قػام كل مشيع )
وتع تصبيق مقياس القبػل/الخفس الػالجؼ، ومقياس تقجيخ الحات، والبخنامج اإلرشادؼ 

 2العقبلني االنفعالي
ج وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة وأضيخت الشتائ

التجخيبية، ومتػسصات درجات أفخاد نفذ السجسػعة، عمى مقياس تقجيخ الحات بعج تصبيق 
 2البخنامج في اتجاه القياس البعجؼ 

كسا تػصمت الشتائج إلى وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد 
بية ، ومتػسصات درجات أفخاد السجسػعة الزابصة، عمى مقياس تقجيخ السجسػعة التجخي

 2الحات، بعج تصبيق البخنامج في اتجاه السجسػعة التجخيبية
كسا تػصمت الشتائج إلى عجم وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد 

يخ الحات بعج السجسػعة التجخيبية ومتػسصات درجات أفخاد نفذ السجسػعة عمى مقياس تقج
 2فتخة الستابعة

 الرفض الهالدي –تقدير الذات  –الكممات المفتاحية : برنامج إرشادي 
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فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب 
 املسحلة اإلعدادية ممو يعانوى مو السفض الوالدي كما يدزكه األبهاء

 

 د/ سخس عبد الغين عبود                                                                               
 أستاذ علم الهفس املساعد باجلامعة العمالية                                                                        

   : Introductionمكدمة 
خحمة الصفػلة مغ أىع بإعتبار أن م ،تمعب األسخة دورًا بارزًا في تكػيغ شخرية الصفل

 دتقبمو ونسػهكسا يتحجد م ،مبلمح شخريتو تحجدففييا ت   ،مخاحل الشسػ في حياة اإلندان
ولكي تديخ األسخة في الصخيق الدميع  ،واالنفعالي ،واالجتساعي ،والشفدي ،والعقمي ،الجدسي

تمعب  حيث 2البج مغ إدراك الػالجيغ لمصخق واألساليب الرحيحة في معاممتيع ألبشائيع
فالػالجان يسثبلن نسػذجًا  ،الػالجية دورًا ىامًا في تذكيل البشاء الشفدي لؤلبشاء االتجاىات

 ،لؤلبشاء يبلحطػنو ويتفاعمػن معو مغ خبلل التشذئة الػالجية بسا يذسمو مغ تقبل أو رفس
 2تحبحب أو تفخقة ،ديسقخاشية أو تدمصية ،تدامح أو قدػة ،رعاية أو إىسال

( 221-221 ،0220سميسان دمحم سميسان وعبج الفتاح رجب عمي )ويؤكج كل مغ 
اء أساليب السعاممة الدػية مع األبشاء وإعصائيع قجرًا مغ الحخية واالستقبلل بعمى أن اتباع اآل

 ،واحتخام رغباتيع وآرائيع ،واتباع أسمػب الجيسقخاشية في التعامل معيع ،في شئػنيع الخاصة
وذلظ ألن اتباع  ،ع مغ شأنو أن يديج مغ الحكاء االنفعالي لجييعالحشػ والعصف عمييو وتقبميع 

 ،وتقبل الحات ،وتحسل السدئػلية ،عميع يذعخون بالثقة بالشفذفي التشذئة تج ةاألساليب الدػي
ويتكػن لجييع مفيػم ذات  ،وحخية التعبيخ عغ انفعاالتيع ومذاعخىع دون خػف مغ الػالجيغ

 2إيجابي وواقعي في نفذ الػقت
فاإلىسال  ،يشسا تؤثخ الطخوف الدمبية التي يشذأ في ضميا الصفل عمى حياتو الشفديةب

أو  ،وإىسال الصفل وإساءة معاممتو ،والخفس الػالجؼ ،والذعػر بالشقز ،الحساية الدائجةو 
ل ،عاممة الػالجية في األسخةلمس خجام العقاب السدتسخ كأسمػب إيجابياست ج مغ ع  ذلظ ي وك 

 2ة لكثيخ مغ السذكبلت الشفدية واالجتساعية لمصفلالعػامل السدبب
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وتطيخ خصػرة ىحا األسمػب في مخحمة السخاىقة والتي تعتبخ مغ أخصخ وأصعب 

نطخًا لسا يتخمميا مغ شفخة في كافة مطاىخ الشسػ الجدسي والعقمي  ،السخاحل العسخية
يشتابو  ،ػب فيوغيخ مخغ يذعخ بأنوو والجيو  حب فعشجما يفقج السخاىق ،واالنفعالي واالجتساعي

، وفقجان الثقة في ويكػن لجيو شعػر بالخػف ،مشةخ آوأن حياتو غي ،خخيغعجم الثقة في اآل
تتبعو األسخة أسمػب التشذئة االجتساعية الحؼ حيث يؤثخ  2خخيغ والعالع السحيط بونفدو واآل
الػالجان أبشائيع نو مغ السفتخض أن يسج أل نطخاً اشخ في نسػ اليػية لجػ السخاىق بذكل مب

الفقخ والخفس فإذا كانت العبلقة بيشيع تترف ب ،باألمان العاشفي )التقبل والتعاشف(
 ،فإنو يؤثخ عمى استكذاف ىػيتو )دمحم الديج ،وعجم التػاصل ،العاشفي ومحجودية الحكاء

2991، 092)2 
التي مكانية التشبؤ باالضصخابات الشفدية لى إإ Rohner , (1999, P . 53) ويذيخ
فإن رفس الصفل مغ قبل  ،وذلظ مغ خبلل أساليب القبػل والخفس الػالجؼ ،تريب الصفل

سػاء داخل  ،اآلخخيغوعجم األمان في عبلقتو ب ،ونيةلجبالشقز وا والجيو يجعع لجيو شعػر
 2األسخة أو خارجيا

فخ عغ أن اتباع اآلباء ألسمػب الخفس يد (51، 2992كسا تحكخ انذخاح دسػقي )
 2رائز سمبية مغ عجم التػافق واالكتئاب والقمق واالتكالية لجػ أبشائيعوجػد خ

 ،وعجم التقبل س( عمى أن الذعػر بالخف222-222 ،2991وتؤكج عػاشف صالح )
سػاء السباشخ أو غيخ السباشخ يجعل الفخد يعير في حالة مغ االغتخاب عغ الحات وعغ 

 ويذعخ بعجم الفاعمية الحاتية التي تطيخ ،فيعاني مغ الػحجة الشفدية ،اآلخخيغ السحيصيغ بو
وعجم القجرة عمى  ،وعجم الثقة بالشفذ ،والذعػر بالعجد والجونية ،صػرىا في انعجام االستقبلل

ويذعخ بأنو ليذ  ،السػاقف الرعبة التي تتصمب مشو ميارة فائقة في التغمب عمييا مػاجية
 وشعػره بالتقبل مغ اآلخخيغ  ،تحقيق ذاتوو  ،لجيو الفاعمية الحاتية التي تؤىمو إلى السثابخة

إلى وجػد عبلقة مػجبة ذات  Gorton , (1995 , P . 101)وقج تػصمت دراسة 
ل مغ فاعمية الحات وبيغ ك ،داللة إحرائية بيغ التساسظ األسخؼ والتدامح مغ قبل الػالجيغ

إحرائية بيغ  ووجػد عبلقة سالبة ذات داللة ،والقجرة عمى تحجيج األىجاف وتقجيخ الحات
والقجرة عمى  جيخ الحاتوبيغ كل مغ فاعمية الحات وتقاألسخؼ والقدػة والزبط الػالجؼ التفكظ 

 2تحجيج األىجاف
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إلى وجػد عبلقة مػجبة ذات داللة  Kathy, (2005 , P . 55)كسا تػصمت دراسة 
 2لجػ أبشائيع إحرائية بيغ إدراك القبػل الػالجؼ وتقجيخ الحات والصسػح

إلى أن السعاممة الػالجية التي   Ritcher , et al , (1991 , P . 82) ويذيخ
تترف بالجفء والتدامح والقبػل تداعج األبشاء عمى التعامل مباشخة مع السذكبلت التي 
 تػاجييع برػرة واقعية وعقبلنية في حيغ أن السعاممة التي يدػدىا الخفس والعقاب قج تؤدؼ

وتكػيغ أنػاع مغ  ،مغ مذاعخ عجم األمغ عشج الصفلإلى تكػيغ مخاوف كامشة وتعدز 
 2بعيج عغ والتعامل مع السذكبلت بذكل ،الدمػكيات الدمبية واالندحاب والتفكيخ الخيالي

ومحاولة تجشب أساليب  ،لحلظ يجب االىتسام بديادة درجة القبػل الػالجؼ لجػ األبشاء
والحؼ يطيخ  ،مى نسػ الثقة بالشفذوع ،الخفس الػالجؼ لسا لو مغ أثخ سيئ عمى مفيػم الحات

 2في سمػكيات أشفال ىؤالء اآلباء
إلى أىسية تشسية تقجيخ الحات بالشدبة  (Weeks ,1980 , P . 38)حيث يذيخ 

لؤلشفال لسا لو مغ أثخ عمى الرحة الشفدية والفاعمية الحاتية والقجرة عمى االنجاز وتحجيج 
 2واآلخخيغأىجاف الفخد وشسػحاتو واتجاىاتو نحػ نفدو 

ومغ األساليب الجيجة لتشسية تقجيخ الحات لجػ السخاىقيغ استخاتيجية اإلرشاد الشفدي 
ؼ التفكيخ غيخ الدميع وغيخ حيث تقػم بسداعجة األفخاد ذو  ،الدمػكي ليالعقبلني االنفعا

العقبلني عمى تقبل أنفديع  بسا يسكشيع مغ االستفادة مغ تجاربيع وخبخاتيع الفاشمة إلكتداب 
 2واكتداب محبتيا واحتخاميا ،وكيفية التعاير الدمسي مع ذواتيع ،السعخفة اإليجابية
 :   The study Problemمذكمة الجراسة 

فيي تذبع حاجاتو  ،ت عج األسخة الخمية االجتساعية األولى التي يشذأ فييا الفخد
واألمغ والشجاح وتقجيخ  والتقجيخ والحاجة إلى التقبل واالنتساء ،األساسية كالحاجات البيػلػجية

حيث أشار عمساء الشفذ والتخبية واالجتساع إلى ما لمتشذئة االجتساعية في األسخة مغ  ،الحات
مسا يداعجه  ،أثخ عسيق وخصيخ في تذكيل شخرية الصفل وتشذئتو وإشباع حاجتو لؤلمغ

فاء عمى تحقيق التػافق الذخري واالجتساعي وتحقيق قجر مشاسب مغ الرحة الشفدية )و 
حيث يشسػ مفيػم الحات عشج األشفال  2( 99 ،2995 ،سيام عمي عبج الحسيج ،عبج الجػاد

 2وفقًا ألساليب اآلباء في الثػاب والعقاب
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الخفس  –ونتيجة ألىسية إدراك األبشاء ألساليب السعاممة الػالجية والستسثمة في القبػل 

فقج إزداد في اآلونة األخيخة  ،ذخريةوما ليا مغ آثار بعيجة السجػ عمى بشاء ال ،الػالجؼ ليع
حيث يؤكج عمساء الشفذ أن  ،الخفس الػالجؼ مغ قبل الباحثيغ –االىتسام بجراسة القبػل 

وتزع في أنفديع بحور التشاقس  ،السعاممة الػالجية الديئة لؤلشفال تذعخىع بفقجان األمغ
ي مػاجية مصالب والعجد ف ،وتشسي فييع مذاعخ الشقز وضعف تقجيخ الحات ،الػججاني

 2نفديعكبت انفعاالتيع وتػجيو ألكسا تعػدىع  ،الحياة
الخفس الػالجؼ مغ أبعاد أساليب التشذئة الػالجية  –أن ب عج القبػل  Rohnerويحكخ 

كسا تتختب عميو آثار محجدة تشعكذ عمى سمػك  ،الحاسسة في نسػ وتكػيغ شخرية األبشاء
وتؤثخ أيزًا في األداء الػضيفي لذخرية  ،والجافعي األبشاء وعمى نسػىع العقمي واالنفعالي

 2(221ص  ،2991 ،الذشاوؼ عبج السشعع زيجان)الخاشجيغ 
ا كان إدراك األبشاء لمقبػل الػالجؼ لو تأثيخ إيجابي عمى نسػ الرحة الشفدية ولس  

مسا يؤدؼ إلى عجم شعػرىع بالشقز ويجعميع أكثخ ثقة في  ،الدميسة لجػ ىؤالء األبشاء
األبشاء لبلتجاىات غيخ الدػية  فإن إدراك ،ومغ ثع يديج تقبميع ألنفديع ولآلخخيغ ،فديعأن

 2باء يكػن لو تأثيخ ضار عمى تقبل األبشاء لحواتيع ولآلخخيغلآل
ويتزح مغ مخاجعة البحػث والجراسات العخبية التي أجخيت في ىحا السجال نجرة 

جػ الصبلب الحيغ يعانػن شسية تقجيخ الحات لالتي تشاولت ت –الجراسات عمى حج عمع الباحثة 
عمى الخغع مغ أىسية تشسية تقجيخ الحات عمى تحقيق الرحة الشفدية  ،مغ الخفس الػالجؼ

 2والتػافق الشفدي لجػ ىؤالء الصبلب
عقبلني  إرشادؼ الحالية التحقق مغ فاعمية استخجام بخنامج ومغ ىشا تحاول الباحثة

غ الخفس ميخ الحات لجػ عيشة مغ الصالبات الآلتي يعانيغ في تشسية تقج سمػكي انفعالي
 2الػالجؼ كسا يجركو األبشاء

 وىكحا تتحجد مذكمة الجراسة في محاولة اإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالي :
إلى أؼ مجػ يؤدؼ اإلرشاد العقبلني االنفعالي دورًا في تشسية تقجيخ الحات لجػ 

 الػالجؼ كسا يجركو األبشاء ؟الصالبات الآلتي يعانيغ مغ الخفس 
 عمى الػجو التالي : أسئمةويتفخع مغ ىحا الدؤال الخئيذ عجة 
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بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية وأفخاد نفذ السجسػعة  جػىخية إلى أؼ مجػ تػجج فخوق  – 2
 عمى مقياس تقجيخ الحات بعج تصبيق البخنامج السدتخجم في الجراسة ؟

بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية وقخنائيع مغ السجسػعة  ىخيةجػ  إلى أؼ مجػ تػجج فخوق  – 0
 الزابصة عمى مقياس تقجيخ الحات بعج تصبيق البخنامج ؟

إلى أؼ مجػ تػجج فخوق بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية ونفديا بعج إجخاء البخنامج وبعج  – 2
 فتخة الستابعة عمى مقياس تقجيخ الحات السدتخجم في الجراسة ؟ 

 : Purpose of the studyدزاسة  يدف ال
تيجف الجراسة الحالية إلى تشسية تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ الصالبات الآلتي يعانيغ 

تع  سمػكي مغ الخفس الػالجؼ كسا يجركو األبشاء مغ خبلل بخنامج إرشادؼ عقبلني انفعالي
  2إعجاده خريرًا ليحا الغخض

 :The importance of the studyأىسية الجراسة 
 : Theoretical Importance األهمية النظرية     

 والستسثمة في ،يػضح البحث الحالي اآلثار الدمبية الشاتجة عغ الخفس الػالجؼ لؤلبشاء – 2
 2تقجيخ الحات وكيفية الترجؼ لو انخفاض

 الحات لجػ الصالبات الآلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ كسا يجركو األبشاء دراسة تقجيخ إن – 0
لو أىسية كبيخة في التشبؤ بسا يسكغ أن يحجث في السدتقبل ليؤالء الصالبات في تػافقيغ 

 2وبالتالي إعجاد بخامج وقائية وعبلجية ليؤالء الصالبات ،الشفدي
واإلرشاد العقبلني االنفعالي  ،أىسية الجور الحؼ تؤديو البخامج اإلرشادية بػجو عام – 2

والحؼ يشعكذ بجوره عمى  ،اتخ الحات لجػ الصالببػجو خاص في تشسية تقجيالدمػكي 
 2تػافقيع الذخري واالجتساعي وصحتيع الشفدية

 : Practical importance األهمية التطبيقية     
مغ نتائج  ،إفادة أولياء األمػر والعامميغ في مجال البحث التخبػؼ والسخشجيغ الشفدييغ – 2

 2الػالجؼ اممة الػالجية التي تتدع بالخفسىحه الجراسة وتعخيفيع بخصػرة أساليب السع
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يسكغ أن ت ديع الشتائج التي تدفخ عشيا ىحه الجراسة في وضع بعس السقتخحات والحمػل  – 0

مسا  ،التي يسكغ مغ خبلليا تػجيو الػالجيغ نحػ األسمػب األمثل في معاممة أبشائيع
 2جسيع جػانبيا حقيق الذخرية الدػية الستكاممة مغيؤدؼ إلى ت

وعمى  ،إبخاز األساليب الخاشئة لآلباء ومجػ انعكاسيا عمى سمػك األبشاء وعمى ذواتيع – 2
تػافقيع االجتساعي بيجف تجشبيا وعبلجيا قبل أن تتفاقع ىحه السذكبلت ويرعب حميا 

 2مدتقببلً 
 : Terminology of the studyمرصمحات الجراسة  

 :  Parental treatment أواًل: المعاممة الهالدية     
ت عخف بأنيا "األسمػب الحؼ يتبعو اآلباء إلكداب األبشاء أنػاع الدمػك السختمفة والقيع 

 ،وتختمف بإختبلف الثقافة والصبقة االجتساعية" )شمعت دمحم أبػ عػف ،والعادات والتقاليج
0225  :207 )2 

 :Perceived Parental Acceptance Rejectionالخفس الػالجؼ /إدراك القبػل – أ
" يذيخ القبػل الػالجؼ إلى الحب الحؼ  Parental Acceptanceالقبػل الػالجؼ 
 ،ومحل تقجيخ ،بػن ػ مخغ بذكل عام أنيع فاألبشاء السقبػلػن يذعخون  ،يسشحو األبػان ألشفاليسا

 )"أبشائيعيع وعاشفتيع تجاه كغ لمػالجيغ في أؼ مكان إضيار دفئويس ،لجػ آبائيع وقيسة كبيخة
Rohner , 2004 , P . 831 )2 

 ويعبخ عغ القبػل بصخق مادية أو لفطية في أشكال الدمػك السختمفة كسا يمي:
 ،ونطخات االستحدان ،والسبلشفة ،التعبيخ غيخ المفطي: ويتسثل في التجليل -

 2وغيخىا مغ إشارات التأييج ،والعشاق ،السجاعبةو  ،والسبلحطة ،التقبيلو 
 ،وحدغ الحجيث إليو وعشو ،الثشاء والسجح التعبيخ المفطي: ويتسثل في عبارات -

وغالبًا ما يسخ األبشاء السقبػلػن بكل ىحه  ،الفخخ بأعسالوو  ،السجاممة بالقػلو 
فكميا أشكال سمػكية تؤدؼ إلى إحداس األبشاء بالحب والقبػل  ،الخبخات مجتسعة

 2( Rohner , 2000 , P . 21 )مغ الػالجيغ 
إجخائيًا بأنو " الجرجة التي يحرل عمييا أفخاد العيشة في وت عخف الباحثة القبػل الػالجؼ 

 2الخفس الػالجؼ السدتخجم في الجراسة الحالية " –ب عج الجفء/ السحبة في استبيان القبػل 
 :Parental Rejection الخفس الػالجؼ  –ب 
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ي قرج بو السجػ الحؼ يجرك بو الفخد غياب الجفء والػد والحب مغ جانب الػالجيغ 
الخفس الػالجؼ في ثبلثة أشكال ىع عمى الػجو  ويتسثل ،(Rohenr , 2004 , 831) وتجاى

 :التالي
 : Hostility / Aggression العجاء / العجوان – 2

أم(  ،والجيو )أبويذيخ إلى أشكال الدمػك التي يسكغ أن يجركيا السدتجيب عمى أن 
 2سػاء بالقػل أو الفعل ،يقرجان إيحاءه بيا

 : Neglect / Indifferenceمباالة / البلاإلىسال  – 0
ويذيخ إلى الدمػك الػالجؼ الحؼ يحتسل أن يفدخه السدتجيب عمى أن والجيو )أب 

واألمػر التي يخاىا  ،بذئػنو أو أنذصتو غيخ عابئيغ ،غيخ ميتسيغ بو ،عشوأم( غافبلن  –
  2ذات أىسية بالشدبة لو

 : Undifferentiated Rejectionالخفس غيخ السحجد  – 2
ويذيخ إلى الدمػك الػالجؼ الحؼ يجركو السدتجيب عمى أنو رفس وعجم قبػل لو 

 , Rohner )دون أن يشع ىحا الدمػك عغ عجوان تجاىو أو إىسال أو المباالة بذئػنو 
2000 , P . 21 )2 

وت عخف الباحثة الخفس الػالجؼ إجخائيًا بأنو " الجرجة التي يحرل عمييا أفخاد 
الخفس غيخ السحجد في استبيان  ،اإلىسال/ البلمباالة  ،بعاد العجوان/ العجاءالعيشة في أ

 2الخفس الػالجؼ السدتخجم في الجراسة الحالية –القبػل 
 : Self Esteemثانيًا : تقجيخ الحات 

بسعشى أن  ،( بأنو " نطخة الفخد اإليجابية إلى نفدو0220) تعخفو عدة عبج الكخيع
كسا تتزسغ إحداسو بكفاءتو  ،سغ الثقة بالشفذ بجرجة كافيةيشطخ إلى ذاتو نطخة تتز

وي عج حكسًا شخريًا  ،والقجرة عمى إدارة األمػروججارتو واستعجاده لتقبل الخبخات الججيجة 
 2ستو الحاتية أثشاء تفاعمو مع اآلخخيغ "يلمفخد عمى ق

الحؼ  ،اتبأنو " التقييع الدمبي أو اإليجابي لمح (Leary , 2004 , 205)وي عخفو 
 2يختبط بإدراك الفخد لقيستو الحاتية
 : Rational – Emotive Counsellingثالثًا : اإلرشاد العقبلني االنفعالي 
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مباشخ مػجو يدتخجم فشيات معخفية وانفعالية لسداعجة العسيل لترحيح  ىػ إرشاد

نية اتو غيخ العقبلنية التي يراحبيا خمل انفعالي وسمػكي إلى معتقجات عقبلجمعتق
 2(Ellis , 1977 , P . 123 )يراحبيا ضبط انفعالي وسمػكي 

 : Theoretical framework اإلشار الشطخؼ 
ثع اإلرشاد العقبلني  ،وتقجيخ الحات ،يتشاول اإلشار الشطخؼ: أساليب السعاممة الػالجية       

 االنفعالي ويتزح ذلظ فيسا يمي :
 :  Parental treatment methodsأواًل: أساليب المعاممة الهالدية 

وفي تكػيغ شخريتيع تؤثخ أساليب السعاممة الػالجية تأثيخًا كبيخًا في تشذئة األبشاء 
حتى يطل الكثيخ مغ آثار ىحه األساليب كامشًا ليطيخ  ،وإشباع حاجاتيع وأساليب تػافقيع

انعكذ  الحبفإذا ساد السعاممة الػالجية أسمػب القبػل و  ،فيسا بعج في مخاحل نسػه البلحقة
أما إذا ساد أسمػب الحخمان والعقاب فإن شخرية  ،برػرة إيجابية عمى شخرية الصفل

الصفل تتأثخ برػرة سمبية ويبقى الرخاع قائسًا ليذ في مخحمة الصفػلة فحدب بل في 
  2مخاحل نسػه البلحقة

يغ والتعاشف واالستقخار والدعادة بيغ الػالج الجػ األسخؼ السذبع بالحب لحلظ فإن
حيث أن العبلقة بيغ الػالجيغ  ،سبب رئيدي في االتدان االنفعالي في شخرية أبشائيع

االجتساعي  تذكل عشرخًا ىامًا في إشباع حاجات الصفل وتحقيق أمشو الشفدي وتكيفو
  2برػرة سػية

كسا أن الزغط الػالجؼ يؤدؼ إبى عجم االتدان االنفعالي واالنصػاء وعجم الثقة 
 ،يطيخ في سمػكيات أشفال ىؤالء اآلباء )داليا مرصفى الديج بالشفذ الحؼ سػف

 2(25ص  ،0221
ويتفق عمساء الشفذ عمى أن الخبخات السؤلسة في الصفػلة تكتدب مع مػاقف يجرك 

وتأثيخ مػاقف التشذئة االجتساعية في نسػ الصفل  ،فييا الصفل عجم تقبل والجيو ونبحىسا لو
بل عمى إدراك الصفل لتقبل الخاشجيغ ونبحىع لو  ،ال يعتسج عمى مزسػن ىحه السػاقف
وأن شخيقة إدراك األبشاء لدمػك اآلباء ىػ العامل  ،وشعػره بالصسأنيشة أو عجم الصسأنيشة

وأن مجخد إدراك  ،األساسي الحؼ يختبط بتػافقيع ويؤثخ في سمػكيع وسسات شخرياتيع
وتذيخ نطخية  ،السطاىخ الدمبيةالصفل لمخفس الػالجؼ قج يؤدؼ إلى التخدؼ إلى العجيج مغ 
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التحميل الشفدي إلى أن االضصخاب الحؼ يعتخؼ شخرية الصفل في مخاحل حياتو السبكخة 
 ،يتخك آثاره الدمبية عمى شخريتو حتى عشجما يكبخ ويجخل دائخة الكبار )عمي الديج الديج

 2( 02ص  ،2990
الدشػات األولى مغ  ويؤكج فخويج إلى أن ما يدرعو اآلباء في نفدية الصفل خبلل

فاحتخام اآلباء لسذاعخ أبشائيع يشسي فييع احتخام  ،حياتو سيطيخ الحقًا في شخريتو
ًا وعجم مع انفعاالت أبشائيع فخحًا وحدن كسا أن تعاشف الػالجيغ ،مخاعاتيامذاعخ اآلخخيغ و 
 2(0225 ،دمحم اميغ )نبيةيع التعاشف مع اآلخخيغ تجاىميا يغخس في

شفذ إلى أن السعاممة الػالجية الديئة لمسخاىقيغ تذعخىع بفقجان ويذيخ عمساء ال
وتشسي فييع مذاعخ الشقز والعجد عغ  ،األمغ وتزع في أنفديع بحور التشاقس الػججاني

وتعػدىع عمى كبت انفعاالتيع وتػجيو المػم إلى أنفديع )عبج  ،مػاجية مصالب الحياة
 2(22ص  ،2990 ،السشعع الحفشي

 Explanatory theories of parental رة ألساليب المعاممة الهالديةالنظريات المفد
treatment methods: 

نطخية التحميل الشفدي: ىجفت ىحه الشطخية إلى فيع إرتقاء الصفل ونذأة سساتو  - 2
ا السؤثخ األول في راسة السعاممة الػالجية باعتبارىواضصخاباتو الشفدية فأىتست بج

ؤكج نطخية التحميل الشفدي عمى تأثيخات الخبخات التي وت 2شخرية الصفل وسساتو
فإذا كانت ىحه  ،وخاصة في الدشػات الخسدة األولى ،يتعخض ليا الصفل في حياتو

اكتدب الصفل القجرة  ،الخبخات نابعة مغ جػ يدػده العصف والحشان والذعػر باألمغ
ة مغ مػاقف الحخمان أما إذا مخ الصفل بخبخات نابع ،عمى التػافق مع نفدو ومع بيئتو

 ،أدػ ذلظ إلى تكػيغ شخرية مزصخبة )زكـــــــــــــخيا الذخبيشي ،والتيجيج واإلىسال
2991، 02 )2 

نطخية التعمع االجتساعي: تقػم ىحه الشطخية بتفديخ السعاممة الػالجية عمى أساس تعمع  – 0
ة عمى التجعيع وتقػم ىحه الشطخي 2عمى أساس الخبخة أو التجريب هالدمػك أو تغييخ 

ويتحقق عغ  ،فالتجعيع مغ أىع مبادغ التعمع ،والتقميج والتعمع عغ شخيق السبلحطة
وتكػن ىحه  ،شخيق السكافأة التي يقجميا الػالجان ألشفاليع نتيجة إلستجاباتيع السقبػلة

 ،السكافأة عغ شخيق السجح والثشاء أو الخضا عسا يأتي الصفل بو مغ استجابات مبلئسة
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حيث يبجأ الصفل بتقميج سمػك أحج  ،تقميج فيشسػ عغ شخيق السحاولة والخصأوأما ال

وبحلظ يحتفع الصفل بشسػذج  ،فيحرل عمى السكافأة أو المػم ،الػالجيغ الحؼ يحبو
 ،الدمػك الحؼ يحقق لو السكافأة كالسجيح والخضا مغ قبل الػالجيغ )سييخ كامل أحسج

0221، 1 )2 
ال يعشي أن يتعمع الصفل مباشخة كيف يدمظ  Banduraا أوضحو أما التعمع كس             

فقج يتعمع الصفل عغ شخيق مبلحطة سمػك الغيخ وكيفية ترخفيع  ،في مػقف معيغ
وبالتالي يحرل عمى  ،ثع يأتي بالدمػك السشاسب نتيجة مبلحطتو ،في نفذ السػقف

 2جعيعتال
ذئة االجتساعية تخز كل نػع ى أن التشالشطخية البشائية الػضيفية: يخكد ىحا االتجاه عم – 2

 ،يمتدمػن بيا في السدتقبل ،بأدوار محجدة يختمف كل واحج مشيا عغ اآلخخ أو جشذ
أؼ يتعمع الفخد أنساط وقيع وعادات  ،فعسمية التشذئة االجتساعية تختبط بعسمية التعمع

)زكخيا  كسا تتزسغ تعمع الخمػز التي تسج الفخد بػسائل االترال ،وأفكار الثقافة
 2( 09 ،2991 ،الذخبيشي

، 0222واعتساد اليشجؼ ) ،(21، ص0222ويحكخ كل مغ وفيق صفػت )
 أن مغ أسباب الخفس الػالجؼ ما يمي: (10ص

 2معاناة الػالجيغ أو أحجىسا أثشاء شفػلتيسا -
إن ىؤالء اآلباء يعانػن مغ ضعف في البشاء الشفدي يتيح لمسحفدات العجوانية أن  -

 2ببل ضػابط تحكختعبخ عغ نفديا 
إن ىؤالء اآلباء لجييع أفكار ومعتقجات خاشئة حػل دورىع كآباء وأميات وحػل  -

 2كيفية تخبيتيع ألشفاليع
 2يدتثيخ السحبة والعصفال  ،يخون شفميع مخيبًا لآلمال أنيع -
 2السدتػػ التعميسي لمػالجيغ -
 2حجع األسخة -
 2مكان الدكغ -
 2كثخة عجد األبشاء -
 2زوجة انذغال األب بأكثخ مغ -
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 2شبلق الػالجيغ أو وفاة أحجىسا -
 2عجم وعي الػالجيغ بجورىسا -
 2وجػد خبلفات ومذاحشات بيغ الدوجيغ -
 2عجم الخغبة في اإلنجاب -
 2انخفاض السدتػػ االقترادؼ -
 2وجػد ضعف أو عاىات لجػ الصفل -

و وفيق صفػت  (Rohner , 1999 , P . 25)مغ  ويحكخ كبلً 
ل في إىسال الصفل وعجم إضيار التعاشف والحب أن الخفس الحؼ يتسث ،(25،ص0222)

 يتخك عمى شخريتو الرفات التالية معو في مختمف السػاقف وحخمانو مغ تحقيق رغباتو 
 2انخفاض تقجيخ الحات -
 2الدمبية والذعػر بالزعف -
 2الذعػر العجائي تجاه الػالجيغ واآلخخيغ -
وتجشب  ،اآلخخيغوتجشب  ،االنعدالية والذعػر بالػحجة واالندحاب االجتساعي -

 2السذاركة في األنذصة
 2االغتخاب وعجم الذعػر باألمغ -
 2محاولة جحب انتباه اآلخخيغ -

عجدًا مغ اآلثار السحتسمة لمخفس الػالجؼ عمى شخرية األبشاء  Rohnerكسا حجد 
واضصخاب صػرة  ،والدادية ،وضعف الػازع األخبلقي ،تتسثل في االضصخابات الدمػكية

 ،واالنصػاء ،والقمق ،وضعف في الشسػ العقمي ،والتأخخ الجراسي ،الكبلمواضصخابات  ،الجدع
 ،وعجم القجرة عمى التػافق مع مصالب األبػة أو األمػمة ،الدوجية والفذل في العبلقات

وعجم القجرة عمى  ،والعرابية ،والتػتخ الذجيج ،واإلصابة بالخبػ وأمخاض الجياز التشفدي
 2 (Rohner , 2000 , pp . 49-50 )التكيف االنفعالي 

 Factors Affecting Parentalالعػامل السؤثخة في أساليب السعاممة الػالجية 
Treatment Methods: 

مغ داخل األسخة والتي  ة الػالجية ببعس العػامل السشبثقةتتأثخ أساليب السعامم
 تتسثل فيسا يمي:
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أكثخ أو أقل شجة في : إن الحالة السداجية لمصفل تجعل الػالجيغ الصفل خرال – 2

حيث أن الصفل اليادغ يدتجعي استجابات مختمفة عغ تمظ التي يدتجعييا  ،معاممتيع
حيث يحجد الػالجان األسمػب أو الصخيقة التي يعاممػن بيا الصفل تبعًا  ،الصفل الغاضب

 2( 15 ،2991 ،لحالتو السداجية ) أحسج الديج إسساعيل
عسل األم كأحج العػامل السؤثخة في تشذئة األبشاء عسل األم: تشاولت دراسات عجيجة  -0

 2حيث تؤثخ ضغػط الحياة لمسخأة العاممة عمى الحالة االنفعالية ليا ،وأسمػب رعايتيع
 2حيث أكجت الجراسات أن أشفال السخأة العاممة أكثخ عخضة لمذعػر بفقجان األمان

كسا يؤثخ عمى  ،ولىجشذ الصفل: يؤثخ جشذ الصفل عمى نسػه مغ لحطة ميبلده األ – 2
حيث  ،حيث تختمف تشذئة الحكػر عغ تشذئة اإلناث ،اتجاىات الػالجيغ نحػ تشذئتو

يتعمع األشفال الرغار األدوار االجتساعية والقيع والسعاييخ السختبصة بشػع جشديع الحؼ 
 2( 221 ،2991 ،يشتسػن إليو ) سيج دمحم الصػاب

فل في األسخة يجعل لكل شفل مشيع بيئة التختيب السيبلدؼ لمصفل : تختيب الص – 1
فتعامل األم مع الصفل األول يختمف عغ تفاعميا  ،سيكػلػجية مختمفة عغ بيئة اآلخخ

كحلظ الصفل الػحيج  ،وتفاعميا مع األوسط ليذ كتفاعميا مع األخيخ ،مع الصفل األوسط
كخ وسط كسا أن لمصفل الح ،بيئة سيكػلػجية تختمف عغ بيئة اآلخخيغ ذوؼ األشقاء

ًا خاصًا خػة الحكػر وضعوالبشت وسط مجسػعة مغ األ ،مجسػعة مغ األخػات اإلناث
 2( 022 ،2992 ،مسيدًا ) عبلء الجيغ كفافي

 : Self – Esteemثانيًا : تقدير الذات 
فيي عبارة  ،يبجأ الفخد في تقجيخ ذاتو بالجرجة التي يخاىا بعج أن يجرك مفيػمو لحاتو

 2( 017 ،2977 ،ىا الفخد عغ ذاتو التي أدركيا )حامج زىخانعغ القيسة التي يتخح
حيث أن رفس  ،وتطيخ أىسية مفيػم الفخد عغ ذاتو في مجال الرحة الشفدية

 2ويؤدؼ قبػل الحات إلى التػافق اإليجابي ،الحات يؤدؼ إلى الرخاع والقمق
ا بيا وم ،وتؤثخ األسخة عمى نسػ مفيػم الحات عغ شخيق تفاعل الفخد مع األسخة

 ،مغ اتجاىات قبػل ورفس وقيع وعبلقات بيغ أفخاىا، كل ذلظ يؤثخ عمى تقجيخ الفخد لحاتو
كسا أن دور الفخد في السجتسع وتفاعمو مع مكػناتو يؤدؼ إلكتداب  ،ونسػ مفيػمو لحاتو

 2التي تداعج في تعجيل مفيػمو عغ ذاتوبخات الفخد لمخ
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ي عسمية التشذئة االجتساعية لبشاء شخرية فالػالجان يسثبلن القػة األولى السباشخة ف
 ،إال أنو قج تتعخض األسخة أحيانًا لبعس السذكبلت التي تؤدؼ إلى رفس األبشاء ،الصفل

وضعف الثقة بالشفذ  ،مسا يؤثخ عمى شعػرىع بفقجان الصسأنيشة وانعجام الذعػر باألمغ
 ،2992 ،الفتاح دويجار والحؼ يؤثخ بجوره الدمبي عمى الكيان االستقبللي لمذخرية ) عبج

092 )2 
عمى العبلقة بيغ نسط التشذئة  (Cooper Smith , 1981 , P . 165)ويؤكج 

حيث يذيخ إلى أن الحب والقبػل والتقجيخ والتجعيع وقت األزمات مغ قبل  ،وتقجيخ الحات
شسا بي ،يجعل الصفل يذعخ باألىسية واالستقبللية واإلنجاز ،الػالجيغ واآلخخيغ ذوؼ األىسية

 ،الخفس واالىسال والبلمباالة تجاه حاجات الصفل تجعمو يذعخ بانخفاض تقجيخ الحات
 2وتجعمو أكثخ خػفًا وعجدًا وقمقاً 

 ،كسا يخػ أن مدتػيات تقجيخ الحات تختمف بإختبلف األنذصة والفعاليات السختمفة
يسيغ حيث يرف الصبلب ذوو تقجيخ الحات السختفع بأنيع يعتبخون أنفديع أشخاصًا م

 ،ويسمكػن اتجاىًا إيجابيًا نحػ ذواتيع ويدتستعػن بالتحجؼ ،يدتحقػن االحتخام والتقجيخ
أفعاليع  لى قبػل آرائيع والثقة واالعتداز بخدوددؼ اتجاىاتيع السقبػلة عغ ذاتيع إوتؤ 

أؼ أنيع أكثخ نجاحًا مغ الشاحية  ،ومغ الديل عمييع تكػيغ صجاقات ،اجاتيعواستشت
 2(99 ،0222 ،الجتساعية )نادية حدغ إبخاىيعاألكاديسية وا

ودائسًا  ،ويرف التبلميح ذوو تقجيخ الحات السشخفس بأنيع يفتقجون الثقة بأنفديع
ويفزمػن  ،ويسيمػن إلى العير في ضل الجساعة ،يخافػن مغ التعبيخ عغ أفكارىع الجخيئة

تكػيغ صجاقات  مسا يقمل مغ فخصتيع في ،العدلة واالندحاب عمى التعبيخ والسذاركة
 2( 7 ،2992 ،دمحم أحسج دسػقي ،وعبلقات مع اآلخخيغ ) فاروق عبج الفتاح

إلى أن الحاجة لتقجيخ الحات مغ أرقى  (Maslow , 1970 , 45-48)ويذيخ 
وأن أساس تقجيخ الحات ىػ إشباع الحاجات الفديػلػجية والذعػر  ،الحاجات اإلندانية

 ولتقجيخ الحات جانبان ىسا: ،باألمغ
 2احتخام الحات: ويذسل الخغبة في اإلتقان والقػة واالستقبللية والثقة بالشفذ –أ 

فالفخد  ،التقجيخ مغ قبل اآلخخيغ : ويذسل السكانة والقبػل واالعتخاف واألىسية والتقجيخ –ب 
يبجو في الثقة  كسا يخػ أن تقجيخ الحات 2واآلخخون يجركػن ىحه القيسة ،يجرك قيستو



 

 

 

) 251) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
أما إحباط ىحه الحاجة فيبجو في مذاعخ الشقز  ،واإلحداس بالقيسةبالشفذ والقػة 

وعجم الكفاية ويعتقج أن تقجيخ الحات قائع عمى أساس القيسة الحقيقية  ،والزعف والعجد
 2وليذ عمى أساس عػامل خارجية خارج نصاق الفخد ،لمفخد

 ،مغ تقجيخ الحات كدسة بيغ كبلً  (Tesser , 2004 , 185-190)وقج ميد 
حيث يخػ أن تقجيخ الحات كدسة يكػن نتيجة لسعتقجات الفخد عغ  ،تقجيخ الحات كحالةو 

لحلظ فيػ يفيع سمػكو ويكػن االرتباط بيغ أؼ  ،يقيسيا اآلخخون لو خرائرو التي
أما تقجيخ الحات كحالة فيػ إشارة  ،تصبيقيغ لسقياس تقجيخ الحات حيغ يصبقان عميو مختفعاً 

و في لحطة معيشة عبخ السػاقف التي تؤدؼ إلى التغيخات في إلى مذاعخ الفخد نحػ نفد
 2لحلظ فيػ يتغيخ بدخعة ،تقييع الحات

 : Dimensions of Self Esteem أبعاد تقدير الذات
إلى أن لسفيػم الحات أبعاد  (Durrant , et al , 1990 , 657-663)يذيخ 

 2والحات االجتساعية ،ليةوالحات االنفعا ،والحات الجدسية ،مشيا : الحات األكاديسية
 ،( أن تقجيخ الحات متعجد األبعاد05 ،0221 ،مالييرانجيت سيشج )كسا يخػ 

بسعشى أن مذاعخ الكفاءة الحاتية وقيسة الحات تشبع مغ الكفاءات الستشػعة التي يطيخىا 
ومغ األبعاد التي تسيد تقجيخ الحات : السطيخ السادؼ )التقجيخ  ،الشاس في جػانب مختمفة

والعبلقات االجتساعية  ،وأداء السيام )تقجيخ الحات فيسا يتعمق بأدائيا( ،لسادؼ لمحات(ا
 ،باإلضافة إلى وجػد أبعاد أخخػ مشيا : البعج العقمي ،)التقجيخ االجتساعي لمحات(

 2والخوحي ،واالجتساعي ،والبجني
 التي تيجف إلىفإن الباحثة تعخض بعزًا مغ أبعاد تقجيخ الحات و  ومسا سبق

إلى مدتػػ مختفع  لمػصػل بيغ ،تشسيتيا لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ
وتتزح األبعاد فيسا  ،عج في ىحه الجراسةمغ تقجيخ الحات مغ خبلل البخنامج اإلرشادؼ الس  

 يمي : 
 :  Physical dimension (physical)عد الجدمي ) البدني ( الب   – 1

حيث تكػن تقييسات  ،في تحجيج مدتػػ تقجيخ الفخد لحاتو عج ميعإن تقجيخ الجدع ب  
حيث تسكششا الرحة  ،وآراء اآلخخيغ نحػ الفخد غالبًا ماتعتسج عمى صػرة الفخد عغ جدسو
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كسا تسكششا مغ أن نحيا حياة سعيجة  ،الجيجة مغ االستفادة السثمى مغ قجراتشا وإمكانياتشا
 2( 212 ،0221 ،ما لييرانجيت سيشج ومثسخة ) 

 : Academic dimensionعد األكاديمي الب   – 2
 ،أشارت الجراسات إلى وجػد عبلقة ارتباشية بيغ تقجيخ الحات واالنجاز األكاديسي

حيث  ،حيث أن شعػر السخء بالقيسة والكفاءة الحاتية يعدز بالجرجات األكاديسية العالية
أثشاء الدشػات األخيخة مغ يربح الشجاح التعميسي أقل مخكدية وتأثيخًا في تقجيخ الحات 

 2( 29 ،0221 ،لييمارانجيت سيشج )الجراسة الثانػية والدشػات التي تمييا 
 :  Social dimensionالب عد االجتماعي  – 3

 ،حسيسة مع اآلخخيغ واالحتفاظ بيا في حياتشا الذخرية ويتزسغ تشسية عبلقات
ارة الرخاعات بذكل بشاء والترخف وإد ،ويذتسل ىحا البعج عمى العبلقات اإلندانية الحدشة

فالعبلقات االجتساعية القائسة عمى الحب الستبادل بيغ الفخد  ،والتػاصل بذكل فعال ،بحدع
 2(227 ،2959 ،واآلخخيغ تشسي مغ تقجيخه لحاتو )عبلء الجيغ كفافي

مسا يداعجه عمى  ،وتؤدؼ التشذئة الػالجية الرحيحة إلى أن يذعخ الصفل باألمغ
فأساليب التشذئة الخاشئة ال تجعل الصفل يذعخ  ،والعكذ صحيح ،خ عاٍل لمحاتبشاء تقجي

 ،وبالتالي ال يدتصيع تكػيغ تقجيخًا لحاتو مختفعًا )عبلء الجيغ كفافي ،باألمغ الشفدي
2959، 222 )2 

 : Emotional dimensionالب عد االنفعالي   – 4
ت السختفع يختبط إلى أن تقجيخ الحا (Tesser , 2004 , P . 185)يذيخ 

 ،والخضا عغ الحياة ،ووجية الزبط الجاخمية ،باالنفعاالت اإليجابية كالجافعية لئلنجاز
بيشسا يختبط تقجيخ الحات السشخفس باالنفعاالت الدمبية والدمػك الدمبي الزعيف كعجم 

مسا يقمل مغ مقجرة الفخد عمى مػاجية اإلحباشات  ،ةالقجرة عمى مػاجية السػاقف الرعب
أما الحاالت الستصخفة لتقجيخ الحات السشخفس  ،األمخاض الجدسية واألفكار البلعقبلنيةو 

 2فتختبط باالضصخابات االنفعالية الحادة
 :  The religious dimension ع الدينيالهاز ب عد  – 5

حيث يعتبخ حجخ  ،يسان باهلل( مغ أىع أبعاد تقجيخ الحاتي عج ب عج الػازع الجيشي )اإل
فاإليسان باهلل سبحانو وتعالى يػلج السحبة ويقػؼ  ،في تكػيغ الذخرية ودعسياالداوية 
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الحؼ يعصي الحياة  مشا القيسيويتزسغ ىحا البعج نطا ،اإلندان ويعصيو شاقة ال حجود ليا

فيربح قادرًا عمى تقبل  ،ويجعل الفخد يتغمب عمى التحجيات في الحياة ،معشى وأىسية
 2ًا مدتحيبًل بجون الثقة بالحاتحيث ي عج الشجاح أمخ  ،حياتو

فيي  ،وت عج الربلة أقػػ مرادر الصاقة التي تججد الثقة بالشفذ واحتخام الحات
) عبلء الجيغ تؤدؼ باإلندان إلى الذعػر باليجوء والدكيشة  ،اترال مباشخ بيغ العبج وربو

 2(202 ،0221 ،كفافي
وفي تغييخه  ،مفيػم الحات وىشاك مؤثخات اجتساعية وأسخية ليا دور كبيخ في تكػيغ

 أو تعجيمو مغ مفيػم ذات سالبة إلى مفيػم ذات مػجبة مشيا :
حب وعصف الػالجيغ في األسخة لمصفل واتجاىاتيع نحػ الصفل أثشاء مخاحل الشسػ  – 2

 2أؼ أن أساليب التخبية في األسخة تعتبخ عامبًل ىامًا في تكػيغ الحات ،السختمفة
فيديج مغ قيستيا أو العكذ ) حامج  ،جساعة مغ األفخاد أقل قجرة مشومقارنة الفخد نفدو ب – 0

 2( 219 - 217 ،0222 ،زىخان
غ ليع دور ىام ورفاق ومعمسي ،قاء وزمبلء ومعارفاألفخاد خارج نصاق األسخة مغ أصج – 2

 2في تكػيغ الحات
جتساعيًا السعاييخ االجتساعية والجور االجتساعي الحؼ يعيذو الفخد ويتفاعل معو ا – 1

 ،يعتسج عمى رؤية رفاقو لو ،لو أىسيتو في تكػيغ مفيػم ذات لجػ الفخد ،بصخيقة سميسة
 2( 25 -27 ،0221 ،أو رؤيتو ىػ لشفدو مغ خبلل ىحا الجور ) سشاء سميسان

 : Rational Emotive Counseling االنفعالي ثالثًا : اإلرشاد العقالني
وتقػم نطخيتو عمى فكخة رئيدية  Albert Ellisإليذ صاحب ىحه الشطخية البخت             

غالبًا ما تكػن ناتجة عغ  ،مؤداىا أن األعخاض السخضية كالخػف والقمق واالكتئاب
وبحلظ  ،حيث تؤدؼ أفكار الذخز إلى سمػكو ،أفكار ومعتقجات خاشئة لجػ الفخد

فتحدغ  ،دتشذأ االضصخابات االنفعالية مغ وجػد أفكار ومعتقجات خاشئة لجػ الفخ 
 2شخيقة تفكيخه تؤدؼ إلى تحديغ سمػكو

ويذيخ أليذ إلى أن األفكار والسعتقجات الخاشئة التي يعتشقيا الفخد نتيجة لخفس 
 ،السعمػمات واألفكار الرحيحة لجيو تعتبخ الدبب الحقيقي وراء االضصخابات الشفدية

 2وليذ ما يتعخض لو الفخد مغ خبخات في حياتو
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 ،ABCىػ نسػذج  ،د العقبلني االنفعالي عمى نسػذج تعميسيوتقػم نطخية اإلرشا
وىي عادة  ،ويعشي األحجاث أو الخبخات السشذصة ،A (Activating Events)فالحخف 

وىي تذبو السثيخ عشج  ،يتع إدراكيا في جػ غيخ عقبلني ،خبخات مؤلسة وغيخ سارة
 2والحؼ يعسل عمى استثارة الخػف والقمق لجػ الفخد ،الدمػكييغ

ويعشي ندق األفكار والسعتقجات  ،B (Irrational Belief System)أما الحخف 
 2والتي تؤدؼ إلى إثارة االضصخاب االنفعالي وتجميخ ىديسة الحات ،البلعقبلنية لجػ الفخد

ويقرج بو الشتيجة االنفعالية أو االضصخابات  ،C (Consequence)أما الحخف 
ندق فإذا كان  ،واألفكار لجػ الفخد شدق السعتقجاتوىي مختبصة ب ،االنفعالية لجػ الفخد

كسا في حاالت القمق  ،كانت الشتيجة ىي االضصخاب الشفدي ،السعتقجات غيخ عقبلني
 2وىي أشبو باالستجابة عشج الدمػكييغ ،واالكتئاب

حيث تسثل الثبلثة  (ABCDEF)حتى أصبح  ،بتصػيخ ىحا الشسػذج Allis ثع قام
 2مع عسبلئو Allisاإلرشادؼ العبلجي الحؼ يشتيجو حخوف الججيجة األسمػب 

مفيػم السجادلة واالحتجاج عمى  D (Disputation)حيث يتزسغ الحخف 
مسا يجعل العسيل يتحجػ نفدو وأفكاره  ،السعتقجات غيخ العقبلنية واألفكار الخاشئة

 2ويحتج عمى عجم مشصقيتيا ثع يغيخىا ،واعتقاداتو
األفكار البلعقبلنية والتي ىي الدبب في االضصخاب فجور السخشج ىشا ىػ مياجسة 

 2عجيمياتالشفدي لجػ الفخد و 
حيث يقػم السخشج بتغييخ األفكار التي تع  E (Finial new effect)أما الحخف 

 2وتعجيل ندق التفكيخ لجػ الفخد ،و فمدفة ججيجةستيا بأفكار عقبلنية مغ خبلل تبشيمياج
فيػ يتزسغ السذاعخ الججيجة التي يذعخ بيا  F (Feeling)أما الحخف               

وتسثل الخصػة  ،الفخد بعج أن يرل إلى حالة مغ االرتياح العام واالستقخار الشفدي
وىػ  ،األخيخة التي مغ خبلليا تتغيخ انفعاالت الفخد الدمبية إلى انفعاالت مػجبة

 2( 92-51 ،0221 ،اليجف األساسي لئلرشاد العقبلني االنفعالي ) شو عبج العطيع
 Sensitive rational counselingفنيات اإلرشاد العقالني االنفعالي 

techniques  
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ي العقبلني االنفعالي مع تتزسغ العسمية اإلرشادية التي يدتخجميا السخشج الشفد

 و عجدًا مغ الفشيات تذسل:مدتخشجي
ولحلظ فبل  ،نفعاليال: حيث تعتبخ مغ أىع فشيات العبلج العقبلني ا ABCDEFتعمع نسػذج 

تداىع  (A)أن األحجاث الشذصة السؤسفة  ،لسدتخشجيغ مشح الجمدة األولىبج مغ تعميع ا
ولكشيع  ،(C)ولكشيا في الػاقع ال تدعجيع أو تجعميع مزصخبيغ  ،في االنفعاالت

لحا  ،(A)بذأن األحجاث الشذصة  ،(B)يدعجػن أنفديع أساسًا بسعتقجاتيع وأفكارىع 
والسعتقجات البلعقبلنية  ،(RB)ػا الفخق الذاسع بيغ السعتقجات العقبلنية يجب أن يعخف

(IB)، وأن يتعمسػا كيف يشاقذػن ويفشجون  ،التي ىي سبب اضصخابيع(D)،  ىحه
) سسيخة  (E)حتى يرمػا إلى سمػكيات ججيجة وفعالة  ،(IB)السعتقجات البلعقبلنية 

 2( 01 ،0222 ،ششج ومججؼ الجسػقي
تدبب ليع  ،خ العقبلنية وغيخ السشصقيةدظ السدتخشجيغ باألفكار غي: إن تساعالجحس واإلقش

ال يسكغ التسدظ بيا  يػضح السعالج ليع أن أفكارىع غيخ العقبلنيةحيث  ،االنيدامية
حيث يقػم بحث السدتخشجيغ  ،تجمب ليع األلع والدمػك السختل وضيفياً  فيي ،كحقائق

 2لمحات عمى اختيار معتقجات أخخػ أقل تجميخاً 
اشباع السصالب: وتدتخجم ىحه الفشية لتػفيخ جػ مغ الثقة والرخاحة ألفخاد السجسػعة 

 2( 11 ،0222 ،اإلرشادية )سسيخة ششج ومججؼ الجسػقي
يجف إلى مداعجة أفخاد السجسػعة اإلرشادية لمتعخف عمى السعتقجات : وتإعادة البشاء السعخفي

تمعب دورًا ميسًا في زيادة الزغػط ومداعجتيع و  ،البلعقبلنية التي تتػسط االنفعاالت
عمى تعجيل ىحه السعارف والسعتقجات البلعقبلنية أؼ إحبلل السذاعخ اإليجابية محل 

 2السذاعخ الدمبية
 ،إدارة الحات: وتداعج ىحه الفشية السدتخشج عمى التعامل مع ذاتو وإدارتيا بصخق إيجابية

 خصػات مثل :ويتزسغ بخنامج إدارة الحات عجدًا مغ ال
 2تحجيج األىجاف واختيارىا بجقة – 2
 2تخجسة ىحه األىجاف إلى سمػكيات محجدة متفق عمييا – 0
 2تجريب الحات عمى مسارسة ىحه الدمػكيات – 2
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الحات  بسا يجعع إدارة ،يات متاحة لجيووضع خصة محجدة قابمة لمتشفيح القخيب بإمكان – 1
 2( 225ص ،0222 ،)ماىخ محسػد عسخ بالكفاءة السخجػة

 :  Problem Solving Trainingالتجريب عمى خصػات حل السذكمة 
وتدتخجم ىحه الفشية لتجريب العسيل عمى ميارة حل السذكبلت مغ خبلل الخصػات 

 التالية :
 2االعتخاف بالسذكمة وإدراكيا -
 2تعخيف السذكمة وتحجيجىا -
 2اقتخاح الحمػل السسكشة -
 2اختيار أحج الحمػل -
مثل :  ،تدتخجم في عبلج السذكبلت التي تحتاج إلى الدمػك السعخفيو  ،التشفيح -

إبخاىيع عمي مػاقف التػافق مع الزغػط )  ،العجوان ،السخاوف ،الدمػك اإلدماني
 2( 221 ،2997 ،إبخاىيع

ومغ فػائج ىحا األسمػب مداعجة األفخاد عمى إدراك مذكبلتيع وتذجيعيع عمى 
 2تشػعة لحل السذكمةتقجيع وتقييع الحمػل السسكشة الس

وقف الفكخة وتأجيميا: ويتجرب الفخد مغ خبلل ىحه الفشية عمى كيفية إيقاف الفكخة 
 2ومغ ثع يدتصيع التخمي عشيا ،االعقبلنية التي تياجسو

 :Relaxation االستخخاء 
ويتع فييا تجريب الذخز عمى إيقاف االنقباضات والتقمرات العزمية السراحبة 

واالستخخاء  ،مشيا االستخخاء العقمي ،شاك أنػاع كثيخة مغ االستخخاءوى ،لمتػتخ والقمق
 2(222 ،2991 ،واالستخخاء التخيمي )عبج الدتار إبخاىيع ،واالستخخاء العزمي ،الشفدي

ويدتخجم االستخخاء التخيمي إلزالة السذاعخ الدمبية واستبجاليا بالسذاعخ اإليجابية 
خسيا في أعساق الخبليا العقمية وفي أعساق الشفذ بحيث يتع غ ،مغ خبلل التجريب العقمي

ويخػ أليذ أن ىحه الفشية تداعج السدتخشج عمى تخيل أصعب السػاقف التي مخ  ،البذخية
وإضيار مذاعخه الدمبية الجفيشة  ،تعامل معيع في حياتو غبيا مع أصعب األشخاص الحي

تغييخ واستبجال السذاعخ  ثع يصمب مشو ،وآالمو السختدنة حػل ىحه السػاقف وىحا الذخز
 2(221 ،0222 ،محسػد عسخ الدمبية بأخخػ أقل حجة وأكثخ ثباتًا لييجأ )ماىخ
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 : Assignmentالػاجبات والػضائف السشدلية 

وىي تداعج العسيل عمى تقييع التغيخات اإليجابية التي يكػن قج حققيا أثشاء 
 ،تو الججيجة إلى السػاقف الحيةتغيخا كسا أنيا تداعجه عمى أن يشقل ،الجمدات العبلجية

بحيث  وت عج ىحه الػاجبات بصخيقة خاصة ،مسا يجعع أفكاره أو معتقجاتو الرحية الججيجة
 2(17 ،0222 ،تكػن مختبصة باألىجاف العبلجية ) رئيفة عػض

 :Emotional catharsisالتشفيذ االنفعالي  
واستبجاليا بأفكار  ،شاسإن استخخاج األفكار غيخ العقبلنية التي يتعامل معيا ال

بحيث  ،تعتبخ مغ الخصػات اليامة التي تعسل عمى ترخيف ىحه االنفعاالت ،عقبلنية
وبحلظ يسكغ تحديغ صحتو  ،يدتصيع الفخد أن يتخمى عغ ميػلو نحػ الغزب مدتقببلً 

 2الشفدية
 : Role Playingتسثيل األدوار 

السصمػب فييا أن يجرب  لعب األدوار في الحاالت التي يكػن مغ يدتخجم أسمػب
حيث  ،العسيل نفدو عمى تحسل اإلحباط والتحكع في الغزب وتجشب االنجفاعات الحسقاء

يداعج السخشج السدتخشج عمى تغييخ مذاعخه الدمبية السزصخبة إلى مذاعخ إيجابية 
 ،وبشاًء عمى ذلظ يكػن التخكيد في تسثيل األدوار عمى االعتقادات غيخ العقبلنية ،مدتقخة

والعسل عمى تغييخىا وتعجيميا  ،لتي أدت إلى االضصخابات االنفعالية لجػ السدتخشجا
 2(220 ،0222 ،لتحقيق أعمى قجر مغ الرحة الشفدية )ماىخ محسػد عسخ

 : Previous studies دراسات سابقة
سابقة ذات الرمة بستغيخات الجراسة الحالية ىحا الجدء عخضًا لجراسات  يتزسغ
 2وفخوض الجراسة ،ثع يمييا خبلصة وتعقيب ،ساسيةواىتساماتيا األ

 أواًل : دراسات تناولت القبهل والرفض الهالدي وعالقته ببعض المتغيرات :
Studies on parental acceptance and rejection and its relation to 
some variables 

ية في ضػء ىجفت إلى التعخف عمى شبيعة الخعاية الػالج Parker , (2000)دراسة 
( مغ 52وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،بعس الستغيخات االنفعالية والسعخفية والجيسػجخافية

وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : وجػد عبلقة سالبة ذات داللة  ،السخاىقيغ مغ الجشدييغ
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 يةووجية الزبط الخارج ،بشاءإحرائية بيغ إدراك الخعاية الػالجية وكل مغ االكتئاب لجػ األ
كسا تػصمت الجراسة إلى وجػد عبلقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ إدراك  ،لجػ الػالجيغ

كحلظ تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات  ،الخعاية الػالجية والكفاءة الػالجية
درجات أفخاد العيشة مغ فئات عسخية مختمفة في إدراك الخعاية الػالجية لرالح الفئة األصغخ 

 2سشاً 
ىجفت إلى التعخف عمى العبلقة بيغ القبػل والخفس : ( 0222دراسة فائقة بجر )

( 221وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،الػالجؼ ومفيػم الحات وأثخه عمى التحريل الجراسي
 ،( سشة20-9مسغ تتخاوح أعسارىع ما بيغ ) ،تمسيحات مغ السخحمة االبتجائية بسجيشة ججة

 :وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا  ،( شيخاً 205بستػسط عسخؼ قجره )
وجػد عبلقة مػجبة بيغ إدراك القبػل الػالجؼ مغ قبل األب واألم ومفيػم الحات  -

 2لجػ البشات
وجػد عبلقة سالبة بيغ الخفس الػالجؼ مغ قبل األب واألم ومفيػم الحات لجػ  -
 2البشات
والتحريل  وجػد عبلقة سالبة بيغ إدراك الخفس الػالجؼ مغ قبل األب واألم -
 2الجراسي

( : ىجفت إلى التعخف عمى أثخ سمػك الػالجيغ 0222دراسة جسال مختار حسدة )
وكثخة السذكبلت  ،كالخفس الػالجؼ أو التفكظ األسخؼ باالنفرال أو الصبلق –اإليحائي 

وتػصمت نتائج الجراسة إلى أن األشفال الحيغ  ،والخبلفات عمى األمغ الشفدي عشج األشفال
أو أؼ أسمػب  ،ونتيجة لمتفكظ األسخؼ  ،مغ عجم األمغ الشفدي نتيجة رفس الػالجيغيعانػن 

مسا  ،وسػء التػافق مع أنفديع ومع غيخىع ،إيحائي مغ قبل الػالجيغ يتدع سمػكيع بالعجوانية
كسا يؤثخ عمى  ،وتكػيغ مفيػم ذات سالب لجييع ،يدبب ليع اضصخابًا في الذخرية

 2انخفاض روحيع السعشػية
( : ىجفت إلى دراسة العبلقة بيغ القبػل / 0222اسة دمحم عبج العديد البغجادؼ )در 

وذلظ  ،الخفس الػالجؼ كسا يجركو األبشاء وبعس سسات الذخرية لجػ السخاىقيغ والسخاىقات
و  ،( شالبة مغ مجرسة أسساء بشت أبي بكخ الثانػية لمبشات92عمى عيشة تكػنت مغ )

نتائج الجراسة إلى :  وتػصمت ،ميغ الخاعي الثانػية لمبشيغ( شالب مغ مجرسة دمحم أ222)
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ل )األب عجم وجػد عبلقة دالة مػجبة بيغ إدراك السخاىقات والسخاىقيغ لمقبػل الػالجؼ مغ قب

عجم وجػد عبلقة دالة مػجبة بيغ إدراك السخاىقات والسخاىقيغ لمقبػل و  ،واألم( والتػافق الشفدي
عجم وجػد عبلقة دالة  كسا تػصمت إلى ،وسسات الذخرية قبل )األب واألم(الػالجؼ مغ 

 ،ل )األب واألم( والتػافق الشفديسالبة بيغ إدراك السخاىقات والسخاىقيغ لمخفس الػالجؼ مغ قب
قبل )األب عجم وجػد عبلقة دالة سالبة بيغ إدراك السخاىقات والسخاىقيغ لمخفس الػالجؼ مغ و 

عجم وجػد فخوق بيغ الجشديغ في إدراك القبػل لى كسا تػصمت إ ،واألم( وسسات الذخرية
 2وجػد فخوق بيغ الجشديغ في إدراك الخفس مغ قبل )األب واألم(و  ،مغ قبل )األب واألم

فت إلى التعخف عمى ( : ىج0220دراسة سميسان دمحم سميسان وعبج الفتاح رجب عمي )
 مكػنة مغ وذلظ عمى عيشة ،بشاءالحكاء االنفعالي لجػ األأساليب السعاممة الػالجية وعبلقتيا ب

وجػد عبلقة نتائج أىسيا :  وتػصمت الجراسة إلى ،( شالبًا وشالبة مغ السخحمة الثانػية202)
 ،مغ األب واألم )االستقبلل ارتباشية مػجبة دالة إحرائيًا بيغ أساليب السعاممة الدػية لكبلً 

جييع سػاء لجػ الحكػر أو كاء االنفعالي لكسا يجركيا األبشاء وأبعاد الح ،والتقبل( ،والجيسقخاشية
 وجػد عبلقة ارتباشية سالبة دالة إحرائيًا بيغ أساليب السعاممة الػالجية الدالبة لكبلً و  ،اإلناث

وأبعاد الحكاء االنفعالي لجييع  ،والحساية الدائجة( كسا يجركيا األبشاء ،مغ األب واألم )التدمط
 أساليب السعاممة الػالجية لكبلً  كسا تػصمت إلى إسيام ،ء لعيشة الحكػر أو لعيشة اإلناثسػا

أن و  ،التشبؤ بالحكاء االنفعالي لجييعمغ األب واألم كسا يجركيا األبشاء بشدب مختمفة في 
بؤ شإذ أسيسا تقخيبًا في الت ،ا السشبئان األكثخ أىسية في ذلظأسمػبي االستقبلل والتقبل ىس

 2رجة الكميةوالج ،بكافة أبعاد الحكاء االنفعالي
( : ىجفت إلى فحز العبلقة بيغ إدراك الخفس الػالجؼ 0222دراسة عساد دمحم أحسج )

 –تع تصبيق مقياس القبػل  ،والذعػر بالػحجة الشفدية لجػ عيشة مغ السخاىقيغ ،ورفس األقخان
 ،(0220 ،واستبيان قبػل رفس األقخان )مخيسخ ،(2951 ،الخفس الػالجؼ لخونخ )سبلمة

الجراسة إلى وجػد ارتباط مػجب بيغ رفس األقخان والذعػر بالػحجة الشفدية تائج نوتػصمت 
 2ورفس األقخان لجػ عيشة الجراسة ،لجػ السخاىقيغ والقبػل والخفس الػالجؼ

( : ىجفت إلى التعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ السعاممة 0222دراسة اعتساد اليشجؼ )
لسخاوف لجػ تمسيحات الرفػف الستقجمة مغ السخحمة الػالجية التي تتدع بالقبػل الػالجؼ وا

( تمسيحة مغ السخحمة االبتجائية )مغ الرف 121وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،االبتجائية
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وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : عجم وجػد عبلقة ارتباشية ذات  ،الخابع وحتى الدادس(
لقبػل( والسخاوف لجػ تمسيحات السخحمة داللة إحرائية بيغ السعاممة الػالجية التي تتدع )با

كسا تػصمت إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في القبػل والخفس  ،االبتجائية
كسا تػصمت إلى وجػد فخوق ذات  ،الػالجؼ تبعًا لمرفػف الستقجمة مغ السخحمة االبتجائية

( السشخفس في وتمسيحات رفس )األم ،داللة إحرائية بيغ تمسيحات رفس )األم( السختفع
 ،وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ تمسيحات قبػل ورفس )األب( السختفع ،السخاوف

 2وتمسيحات قبػل ورفس )األب( السشخفس في السخاوف
: ىجفت إلى التعخف عمى شبيعة العبلقة بيغ التعمق  Jenkins , (2004)دراسة 

وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ  ،ت السيشيةبالػالجيغ والجشذ والتخرز األكاديسي وفاعمية الحا
بيغ وتػصمت نتائج الجراسة إلى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية  ،( شالبًا وشالبة222)

كسا  ،غ التخررات األدبية والعمسية في التعمق بالػالجيغمتػسصات درجات أفخاد العيشة م
ز األكاديسي تػصمت إلى عجم وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ اختيار التخر

 2والجرجة الكمية لفاعمية الحات السيشية
: ىجفت إلى فحز العبلقة بيغ التػحج مع الػالجيغ وإدراك  Kathy , (2005)دراسة 

وذلظ بستػسط  ،وذلظ عمى عيشة مغ السخاىقيغ الذباب ،القبػل الػالجؼ وتقجيخ الحات والصسػح
وتػصمت الجراسة إلى نتائج  ،مذباب( عامًا ل00,2) ،( عامًا لمسخاىقيغ21,0) قجره عسخؼ 

 أىسيا :
وجػد عبلقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ إدراك القبػل الػالجؼ وتقجيخ الحات  -
 2والصسػح
وجػد عبلقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ التػحج مع الػالجيغ وتقجيخ الحات لجػ  -

إحرائية بيغ التػحج مع  عبلقة مػجبة ذات داللة بيشسا اتزج وجػد ،لسخاىقيغ مغ الجشديغا
 2والصسػح لجػ الذباب مغ الحكػر ،الػالجيغ وتقجيخ الحات

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة مغ فئات   -
 2السخاىقيغ لجيغ وإدراك القبػل الػالجؼ في اتجاهعسخية مختمفة في متغيخؼ التػحج مع الػا

: ىجفت إلى التعخف عمى أساليب التشذئة   Bagley & Mallick , (2005)دراسة 
( شالبًا 012وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،األسخية غيخ الدػية كسا يجركيا الصمبة والصالبات
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وتػصمت الجراسة  ،( سشة22-9مسغ تتخاوح أعسارىع ما بيغ ) ،بالسخاحل االبتجائية والستػسصة

( 22ات العيشة حدب متغيخات الدغ )إلى نتائج أىسيا : عجم وجػد فخوق دالة بيغ متػسص
وعجد  ،وعسل السخأة ربة مشدل أو تعسل بػضيفة ،( سشػات22سشػات فأقل أو أكثخ مغ )

 ،أو األوسط أو األكبخ ،والتختيب السيبلدؼ األصغخ ،( فأكثخ1أو ) ،(1األخػة أقل مغ )
 ،طاىخ الشقجوم ،ومطاىخ القدػة ،وذلظ فيسا يخز التجليل الدائج والتفخقة بيغ األبشاء

في حيغ  2وأيزًا األب ،الخفس الػالجؼ كأسمػب تشذئة تتبعو األم ،مسارسة التدمط ،التحبحب
فيسا يخز التجليل  ،حيث كان الحكػر أعمى مغ اإلناث ،ضيخت فخوق شبقًا لستغيخ الشػع
 فيسا يخز التفخقة بيغ ،كسا كان الحكػر أعمى مغ اإلناث ،الدائج كأسمػب تشذئة تتبعو األم

فيسا  وأيزًا االنتقاد، كسا كان الحكػر أعمى مغ اإلناث ،تتبعو األماألبشاء كأسمػب تشذئة 
 2والتدمط والخفس الػالجؼ ،يخز القدػة كأسمػب تشذئة يتبعو األب وأيزًا االنتقاد

( : ىجفت إلى الكذف عغ شبيعة العبلقة 0221دراسة البشجرؼ عبج الخحسغ الجاسخ )
ومعخفة الفخوق  ،الخفس الػالجؼ –وكل مغ فاعمية الحات وإدراك القبػل بيغ الحكاء االنفعالي 

وذلظ عمى عيشة  ،والتخرز الجراسي ،والعسخ ،في ىحه الستغيخات نتيجة اختبلف الجشذ
وتػصمت الجراسة إلى نتائج  ،( شالبًا وشالبة مغ شبلب جامعة أم القخػ 102تكػنت مغ )

بيغ درجات الصبلب والصالبات في متغيخ الحكاء أىسيا : وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية 
 ،وبيغ درجاتيع في إدراك القبػل الػالجؼ ،االنفعالي وبيغ درجاتيع في متغيخ فاعمية الحات

كسا تػصمت إلى وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات الحكػر واإلناث 
 2اإلناث يغ في اتجاهراك القبػل مغ قبل الػالجفي أبعاد الحكاء االنفعالي وإد

 : ىجفت إلى معخفة العبلقة بيغ إدراك كبلً  Erkman & Rohner , (2006)دراسة 
وذلظ عمى عيشة  ،افق الشفديوالقبػل الػالجؼ والتػ  ،مغ العقاب الجدجؼ مغ قبل الػالجيغ

( 25-22بيغ ) مسغ تتخاوح أعسارىع ،غ اإلناث( م297و ) ،( مغ الحكػر022مغ ) مكػنة
تػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : وجػد عبلقة مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ و  ،عاماً 

وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات  ،إدراك القبػل الػالجؼ والتػافق الشفدي
درجات أفخاد العيشة مغ فئات عسخية مختمفة في إدراك كل مغ العقاب الجدجؼ مغ قبل 

سا تػصمت الجراسة إلى تفػق العبلقة الػالجية السػجبة عمى العبلقة ك2الػالجيغ والقبػل الػالجؼ
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 ،والحؼ يزع تػقع السدتقبل ،الػالجية الدالبة في دعع مدتػػ التفكيخ السدتقبمي لؤلبشاء
 2وتحجيج األىجاف والصسػحات السدتقبمية ،والتخصيط لو
بة والدالبة عمى : ىجفت إلى تقري أثخ العبلقة الػالجية السػج Yao , (2007)دراسة 

( مغ شمبة السخحمة 121مغ ) وذلظ عمى عيشة مكػنة ،مي لؤلبشاءمدتػػ التفكيخ السدتقب
الجراسة إلى وجػد عبلقة ذات داللة إحرائية إيجابية  نتائج وتػصمت ،األساسية في اليابان

مبية ألثخ وذات داللة س ،ألثخ العبلقة الػالجية السػجبة عمى مدتػػ التفكيخ السدتقبمي لؤلبشاء
   2العبلقة الػالجية الدالبة عمى مدتػػ التفكيخ السدتقبمي لؤلبشاء

: ىجفت إلى التعخف عمى األساليب الػالجية السجركة  Shaw , (2008)دراسة 
( شالبًا وشالبة 22وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،كفاءة الحاتية األكاديسية والتػافقوعبلقتيا بال

صمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : وجػد كفاءة ذاتية أكاديسية وتػ  ،مغ شبلب كمية اليشجسة
كسا تػصمت الجراسة إلى  ،ذات مدتػػ عاٍل عشج الصمبة الحيغ كان أسمػب تشذئتيع ديسقخاشي
ثع األسمػب التدمصي يميو  ،أن أسمػب التشذئة الجيسقخاشي كان أكثخ األساليب الػالجية سيادة

 2األسمػب الفػضػؼ 
( : ىجفت إلى الكذف عغ القبػل والخفس 0229 الدىخاني )عمي رزق هللادراسة 

وذلظ عمى  ،الػالجؼ وعبلقتو بسدتػػ الصسػح لجػ شبلب السخحمة الستػسصة بسحافطة ججة
( شالب مغ شبلب السخحمة الستػسصة بسحافطة ججة )الرف األول 122عيشة تكػنت مغ )

جػد عبلقة مػجبة ذات داللة و تػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : و  ،الرف الثالث( –
وال تػجج عبلقة بيغ )القبػل  ،ومدتػػ الصسػح ،إحرائية بيغ )القبػل الػالجؼ مغ قبل األم(

وجػد عبلقة سالبة ذات داللة إحرائية بيغ و  ،جؼ مغ قبل األب ( ومدتػػ الصسػحالػال
ذات داللة )الخفس الػالجؼ مغ قبل األب( ومتغيخ درجات الصسػح كسا وججت عبلقة سالبة 

وجػد كسا تػصمت إلى  ،قبل األم( ومتغيخ درجات الصسػح إحرائية بيغ )الخفس الػالجؼ مغ
فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات مدتػػ الصسػح لصبلب الرف األول وبيغ 

 ،ف الثالث في اتجاه شبلب الرف األولمتػسصات درجات مدتػػ الصسػح لصبلب الر
 ،رائية بيغ متػسصات درجات الصبلب مختفعي القبػل الػالجؼوجػد فخوق ذات داللة إحو 
 ؼ ) األم ( في مدتػػ الصسػح في اتجاهمتػسصات درجات مشخفزي القبػل الػالج بيغو 

كسا وججت فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات  ،مختفعي القبػل الػالجؼ
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ي القبػل الػالجؼ )األب( وبيغ متػسصات درجات مشخفز ،الصبلب مختفعي القبػل الػالجؼ

 2مختفعي القبػل الػالجؼ ي مدتػػ الصسػح في اتجاهف
بيغ  ة( : ىجفت إلى التعخف عمى شبيعة العبلق0222دراسة خالج الحسيجؼ العشدؼ )

كسا ىجفت إلى التحقق  ،الخفس الػالجؼ واألفكار البلعقبلنية وقمق السدتقبل –إدراك القبػل 
الخفس  –فكار البلعقبلنية وقمق السدتقبل مغ خبلل إدراك القبػل مغ مجػ إمكانية التشبؤ باأل

( مغ شبلب كمية التخبية 291مشيع ) ،( شالباً 212مغ ) عيشة مكػنةوذلظ عمى  ،الػالجؼ
وتػصمت الجراسة إلى  ،( مغ شبلب كمية العمػم بجامعة الحجود الذسالية211و ) ،واآلداب

ة ذات داللة إحرائية بيغ إدراك القبػل الػالجؼ مغ د عبلقة ارتباشية سالبػ وج نتائج أىسيا :
د عبلقة ارتباشية مػجبة ذات داللة إحرائية ػ وجو  ،ب واألم( واألفكار البلعقبلنيةقبل )األ

عبلقة  كسا وججت ،ب واألم( واألفكار البلعقبلنيةبيغ إدراك الخفس الػالجؼ مغ قبل )األ
قبل )األب واألم( وقمق القبػل الػالجؼ مغ ارتباشية سالبة ذات داللة إحرائية بيغ إدراك 

عبلقة ارتباشية مػجبة ذات داللة إحرائية بيغ إدراك الخفس الػالجؼ مغ  ووجػد ،السدتقبل
عبلقة ارتباشية ذات داللة  كسا تػصمت إلى وجػد ،قبل )األب واألم( وقمق السدتقبل

خوق ذات داللة إحرائية بيغ فوعجم وجػد  ،فكار البلعقبلنية وقمق السدتقبلإحرائية بيغ األ
ب كمية العمػم في قمق متػسصات درجات شبلب كمية التخبية واآلداب ومتػسصات شبل

فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات شبلب كمية التخبية  وعجم وجػد ،السدتقبل
 إمكانيةكسا تػصمت إلى  ،السدتقبل تبعًا لمدشة الجراسية اب وشبلب كمية العمػم في قمقدواآل

التشبؤ بقمق السدتقبل و  ،الخفس الػالجؼ –التشبؤ باألفكار البلعقبلنية مغ خبلل إدراك القبػل 
 2الخفس الػالجؼ –مغ خبلل إدراك القبػل 

( : ىجفت إلى بحث العبلقة بيغ الحب الػالجؼ 0222دراسة ىيام صابخ شاىيغ )
كسا ىجفت إلى الكذف  ،اإليثارؼ وبيغ الدمػك  ،)األبػؼ واألمػؼ( كسا يجركو شمبة الجامعة

الثقافة الفخعية  –عغ اختبلف الدمػك اإليثارؼ بإختبلف بعس الستغيخات الجيسػجخافية )الشػع 
بمغ متػسط أعسارىع  ،( شالبًا وشالبة252مغ ) وذلظ عمى عيشة مكػنة ،ع التعميع(نػ  –
يًا بيغ الحب الػالجؼ الجراسة إلى وجػد عبلقة إيجابية دالة إحرائ نتائج وتػصمت ،(02,27)

كسا تػصمت الجراسة إلى أن الدمػك اإليثارؼ ال يختمف بإختبلف  ،والدمػك اإليثارؼ 
 2نػع التعميع( ،الثقافة الفخعية ،الستغيخات الجيسػجخافية )الشػع
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( : ىجفت إلى التعخف عمى شبيعة عبلقة الخفس 0222دراسة بعمي مرصفى )
( شالبًا 011وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،األبشاء الػالجؼ بالذعػر بقمق السدتقبل لجػ

وشالبة مغ شبلب الرف الثاني الثانػؼ بفخعيو العمسي واألدبي السمتحقيغ بالسجارس 
واستبيان  ،واستخجم الباحث مقياس قمق السدتقبل ،الحكػمية في مجيشة السديمة بالجدائخ

: وجػد عبلقة ارتباشية مػجبة  وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا ،الخفس الػالجؼ –القبػل 
كسا  ،ذات داللة إحرائية بيغ إدراك األبشاء لمخفس مغ األب )أو مغ األم( وقمق السدتقبل

 ،تػصمت إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في إدراك األبشاء لمخفس مغ األب أو األم
س مغ األب حيث خمرت الجراسة إلى أن اإلناث أكثخ إدراكًا لمخف ،تعدػ لستغيخ الجشذ

 2كسا أنيغ أكثخ إدراكًا لمخفس مغ األم مقارنة بالحكػر ،مقارنة بالحكػر
( : ىجفت إلى التشبؤ بالسدؤولية االجتساعية مغ خبلل 0221دراسة حشان أسعج خػج )

ورفس غيخ  ،ال مباالة ،إىسال ،عجاء ،عجوان ،محبة ،الخفس الػالجؼ )دفء –القبػل 
 ،الخفس الػالجؼ كسا يجركو األبشاء –لعبلقة بيغ القبػل وذلظ بعج التعخف عمى ا ،محجد(

( شالبًا وشالبة بالرف الثاني 222مغ ) وذلظ عمى عيشة مكػنة ،االجتساعيةوبيغ السدؤولية 
الخفس  –واستخجمت الباحثة استبيان القبػل  ،بالسخحمة الستػسصة بالسسمكة العخبية الدعػدية

، وتػصمت الجراسة إلى نتائج أىسيا : وجػد عبلقة ةومقياس السدؤولية االجتساعي ،ؼالػالج
وبيغ كل مغ  ،مػجبة ودالة إحرائيًا بيغ إدراك األبشاء لمقبػل الػالجؼ )دفء/محبة(

ووجػد  ،السدؤولية الذخرية والسدؤولية األخبلقية والسدؤولية السجتسعية والجرجة الكمية
 ،إىسال/المباالة ،الػالجؼ )عجوان/عجاء عبلقة سالبة ودالة إحرائيًا بيغ إدراك األبشاء لمخفس

والسدؤولية  ،وبيغ كل مغ السدؤولية الذخرية والسدؤولية األخبلقية ،رفس غيخ محجد(
كسا تػصمت الجراسة إلى أن أسمػب دفء/محبة قج فدخ ما قيستو  ،تسعية والجرجة الكميةجالس

 2% مغ التبايغ في السدؤولية االجتساعية11,22
 : األخرى  تناولت تقدير الذات وعالقته ببعض المتغيراتثانيًا : دراسات 

Studies on self-esteem and its relation to some variables 
( : ىجفت إلى الكذف عغ الفخوق بيغ الصمبة أبشاء 2991دراسة سسيخ كامل مخيسخ )

فحز و  ،أبشاء غيخ الذيجاء في التػافق االجتساعي وتقجيخ الحات مغ والصمبة ،الذيجاء
العبلقة بيغ التحريل الجراسي وكل مغ تقجيخ الحات والتػافق االجتساعي لمصمبة أبشاء 
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وكحلظ الكذف عغ الفخوق بيغ الجشديغ مغ أبشاء الذيجاء في كل مغ التػافق  ،الذيجاء

( 212بػاقع ) ،( شالب وشالبة222مغ ) وذلظ عمى عيشة مكػنة ،قجيخ الحاتاالجتساعي وت
وىع مغ  ،( شالبًا وشالبة مغ أبشاء غيخ الذيجاء212بشاء الذيجاء و )شالبًا وشالبة مغ أ

وتػصمت نتائج الجراسة إلى عجم وجػد فخوق دالة بيغ الصمبة  ،شمبة الرف العاشخ الثانػؼ 
 ،أبشاء غيخ الذيجاء  مغ حيث التػافق االجتساعي وتقجيخ الحاتمغ والصمبة  ،أبشاء الذيجاء

 ،التحريل الجراسي وكل مغ تقجيخ الحات والتػافق االجتساعي ووجػد عبلقة ارتباط دالة بيغ
كسا أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد فخوق دالة في التػافق االجتساعي بيغ الصبلب 

كسا تػصمت إلى عجم وجػد فخوق دالة في تقجيخ الحات بيغ  ،والصالبات أبشاء الذيجاء
 2أبشاء الذيجاء مغ الصبلب والصالبات

( : ىجفت إلى التعخف عمى تقجيخ الحات وعبلقتو 0222ج أبػ ىيغ )دراسة فزل خال
وذلظ  ،دصيشي السذارك في انتفاضة األقرىمبالتػافق الشفدي واالجتساعي لجػ الذباب الف

( شخز مغ الحكػر مغ شمبة السجارس الثانػية بسحافطتي 122عمى عيشة تكػنت مغ )
فخوق ذات داللة إحرائية في تقجيخ  الجراسة إلى وجػد نتائج وتػصمت ،وخان يػنذ ،رفح

كسا أشارت نتائج الجراسة إلى  ،الحات بيغ السذاركيغ وغيخ السذاركيغ لرالح السذاركيغ
وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في درجات التػافق الشفدي واالجتساعي بيغ السذاركيغ 

بيغ تقجيخ الحات ووججت عبلقة ارتباط دالة إحرائيًا  ،السذاركيغ لرالح ،وغيخ السذاركيغ
 2والتػافق الشفدي واالجتساعي لجػ أفخاد العيشة

 ثالثًا : دراسات تناولت فعالية استخدام العالج العقالني االنفعالي :
Studies on the effectiveness of the use of rational and emotional 

therapy 
ة العبلج العقبلني ( : ىجفت إلى تقييع فعالي2991دراسة عبج الخحسغ الذبانات )
( مغ الحكػر 21وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،االنفعالي لحاالت الخىاب االجتساعي

ومدتذفى السمظ خالج الجامعي  ،مغ مدتذفى السمظ عبج العديد والسخاجعيغ في كبلً 
( 12-21والحيغ تتخاوح أعسارىع ما بيغ ) ،مسغ شخرػا بحالة الخىاب االجتساعي ،بالخياض

ومقياس  ،تسمت الجراسة عمى مجسػعة مغ األدوات كسقياس الخػف االجتساعيحيث اش ،سشة
الجراسة إلى فعالية العبلج العقبلني  نتائج وتػصمتودراسة الحالة،  ،لمسخيسالتقييع الحاتي 
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كسا أسفخت نتائج الجراسة  ،االنفعالي في خفس مدتػػ الخىاب االجتساعي لجػ أفخاد العيشة
مسا  ،)بعج الستابعة( ت أفخاد العيشة في القياس البعجؼة بيغ درجاعغ عجم وجػد فخوق جػىخي

إلى استسخار فاعمية البخنامج العبلجي العقبلني االنفعالي في خفس الخىاب  يذيخ
 2االجتساعي
 ( : ىجفت إلى التحقق مغ فعالية بخنامج إرشادؼ0220فكخؼ أحسج عدكخ ) دراسة

( 21واشتسمت العيشة عمى ) ،شبلب الجامعة عقبلني انفعالي في تعجيل مفيػم الحات لجػ
األولى تجخيبية  ،مػزعة عمى مجسػعتيغ ،( سشة02-27تخاوحت أعسارىع ما بيغ ) ،شالب

 ،ومقياس األفكار البلعقبلنية ،شبق عمييع البخنامج اإلرشادؼ ،( شالب27تكػنت مغ )
لية البخنامج وتػصمت نتائج الجراسة إلى فعا ،والثانية ضابصة ،ومقياس مفيػم الحات

وفي تعجيل األفكار  ،اإلرشادؼ العقبلني االنفعالي الدمػكي في تحديغ مفيػم الحات
 2البلعقبلنية إلى أفكار أكثخ عقبلنية )مشصقية(

( : ىجفت إلى الكذف عغ فاعمية بخنامج 0229دراسة حدغ إدريذ الرسيمي )
بلب السخحمة الثانػية إرشادؼ عقبلني انفعالي في خفس الدمػك الفػضػؼ لجػ عيشة مغ ش

( شالبًا مغ 01وذلظ عمى عيشة تكػنت مغ ) ،بسشصقة جازان التعميسية )دراسة شبو تجخيبية(
وتع تقديسيع بالتداوؼ إلى مجسػعتيغ  ،شبلب السخحمة الثانػية بسشصقة جازان التعميسية

 ،( شالب20واألخخػ تجخيبية تكػنت مغ ) ،( شالب20إحجاىسا ضابصة تكػنت مغ )
وجػد فخوق دالة إحرائيًا في متػسصات درجات أفخاد  صمت الجراسة إلى نتائج أىسيا :وتػ 

يغ بيغ القياس ،الجرجة الكمية( ،السجسػعة التجخيبية عمى مقياس الدمػك الفػضػؼ )األبعاد
ات درجات وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصو  ،القياس القبمي القبمي والبعجؼ في اتجاه

عمى مقياس الدمػك  ،ات درجات السجسػعة الزابصةومتػسص التجخيبية أفخاد السجسػعة
صة بعج تصبيق البخنامج السجسػعة الزاب في اتجاه ،الجرجة الكمية( ،األبعادالفػضػؼ )

درجات أفخاد  اتعجم وجػد فخوق دالة إحرائيًا في متػسصكسا تػصمت إلى  ،اإلرشادؼ
الجرجة الكمية( بعج تصبيق  ،ػؼ )األبعادالسجسػعة التجخيبية عمى مقياس الدمػك الفػض

 2ج فتخة الستابعةوبع ،البخنامج اإلرشادؼ
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 :General comment on previous studies تعكيب عام على الدزاسات السابكة
 بسفيػم الحات والتحريل  الػالجؼ كذفت الجراسات الدابقة عغ ارتباط القبػل والخفس

وقمق السدتقبل  ،ة الشفدية والحكاء االنفعاليوالذعػر بالػحج ،وبعس سسات الذخرية
ودراسة  ،(0222مثل دراسة فائقة بجر )  2222،ومدتػػ الصسػح والتػافق الشفدي

ودراسة دمحم سميسان وعبجالفتاح رجب عمي  ،(0222دمحم عبج العديد البغجادؼ )
ودراسة البشجرؼ عبج الخحسغ الجاسخ  ،(0222ودراسة عساد دمحم أحسج ) ،(0220)
ودراسة بعمي مرصفى  ،(0229ودراسة عمي رزق هللا الدىخاني ) ،(0221)
(0222)2 

  كذفت الجراسات الدابقة أن إدراك األبشاء لمخفس الػالجؼ لو أثخ سيئ عمى شخرية
أما إدراكيع لمقبػل الػالجؼ فمو أثخ  ،الشفدي وصحتيع الشفدية األبشاء وعمى تػافقيع

 ويؤدؼ إلى تحقيق الحات والتػافق الشفدي ،يةإيجابي وفعال في جسيع جػانب الذخر
 Shaw, (2008)2ودراسة  ،Erkman & Rohner , (2006)مثل دراسة 

  كسا كذفت الجراسات الدابقة عغ فاعمية اإلرشاد العقبلني االنفعالي في تشسية تقجيخ
مثل الذعػر بالػحجة الشفدية  الدمػكية واالنفعالية الحات وخفس بعس السذكبلت

ودراسة فكخؼ  ،(2991مثل دراسة عبج الخحسغ الذبانات ) االجتساعي وغيخه والخىاب
 2(0220أحسج عدكخ )

  كسا اتزح مغ الجراسات الدابقة ارتباط تقجيخ الحات بالتػافق االجتساعي والتحريل
مثل دراسة سسيخ كامل مخيسخ  وسمػك الخفس مغ الػالجيغ واألمغ الشفدي ،الجراسي

 2(0222ج أبػ ىيغ )ودراسة فزل خال ،(2991)
 :Study hypothesesفخوض الجراسة 

 ،تػجج فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية .2
ومتػسصات درجات أفخاد نفذ السجسػعة عمى مقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات 

 2بعجؼالتصبيق ال في اتجاه ،ػالجؼ قبل التجخبة وبعجىاالآلتي يعانيغ مغ الخفس ال
 ،تػجج فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية .0

عمى مقياس تقجيخ الحات لجػ  ،ومتػسصات درجات أفخاد السجسػعة الزابصة
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 في اتجاه ،بعج تصبيق البخنامج ،لجؼالصالبات الآلتي يعانيغ مغ الخفس الػا
 2السجسػعة التجخيبية

 ،بيغ متػسصات درجات أفخاد السجسػعة التجخيبيةفخوق دالة إحرائيًا  ال تػجج .2
عمى مقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات  ،ومتػسصات درجات أفخاد نفذ السجسػعة

 2فتخة الستابعة بعج الآلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ
 :Study Proceduresإجساءات الدزاسة 

 :The study sample أواًل : عينة الدراسة     
( شالبة مغ شالبات السخحمة اإلعجادية مسغ 02لشيائية لمجراسة مغ )ا تكػنت العيشة

بسجرسة ىجػ  ،وانخفاض في مدتػػ تقجيخ الحات ،يعانيغ مغ الذعػر بالخفس الػالجؼ
-20مسغ تتخاوح أعسارىع الدمشية ما بيغ ) ،بسجيشة القاىخة الججيجة ،شعخاوؼ بالتجسع األول

شبقًا  ،( شالبة122) بيغ عيشة كمية قػاميا وقج تع اختيار ىحه العيشة مغ ،( سشة21
وكحلظ استبيان القبػل/الخفس الػالجؼ السدتخجميغ  ،مقياس تقجيخ الحات لجرجاتيغ عمى

إحجاىسا تجخيبية  ،وقج تع ترشيف أفخاد عيشة الجراسة عذػائيًا إلى مجسػعتيغ ،في الجراسة
خزع ألؼ إجخاء ( شالبات لع ت22ومجسػعة ضابصة قػاميا ) ،( شالبات22تزع )
لتشسية تقجيخ الحات  تع تصبيق البخنامج اإلرشادؼ عمى أفخاد السجسػعة التجخيبية ،تجخيبي

 2لجييغ
 2تبعًا لمرف لجراسي ،( تػزيع أفخاد عيشة الجراسة2) ويػضح الججول

 (2ججول )
 ( 02) ن =  بيانات تػزيع عيشة الجراسة الشيائية في كل صف دراسي

السجسػع  فػف الجراسيةالر مجسػعة الجراسة م
 الرف الثالث الرف الثاني الرف األول الكمي

 22 2 2 1 السجسػعة التجخيبية 2
 22 2 2 1 السجسػعة الزابصة 0

 02 1 1 5 السجسػع الكمي
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ومدتػػ تقجيخ  ،بيغ أفخاد العيشة مغ حيث الدغ )العسخ الدمشي( وقج تع التكافؤ

( Zقيسة الشدبة الحخجة ) ،(0ويػضح الججول ) ،ػالجؼالخفس ال القبػل / ودرجة ،الحات
والسجسػعة الزابصة  ،رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية لجاللة الفخوق بيغ متػسط
مسا  ،غيخ دالة بالشدبة لمستغيخات (Z)ومشو يتزح أن قيسة  ،مغ حيث الستغيخات الثبلثة

السجسػعة التجخيبية درجات أفخاد رتب يجل عمى عجم وجػد فخوق بيغ متػسصات 
 2مسا يجل عمى تكافؤىسا ،ة الزابصةالسجسػعمتػسصات رتب درجات أفخاد و 

 (0ججول )
 رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية يلجاللة الفخوق بيغ متػسص (Z)قيسة الشدبة الحخجة 

 ودرجة مقياس تقجيخ ،السجسػعة الزابصة مغ حيث الدغ )العسخ الدمشي(متػسصذ رتب درجات و 
 بإستخجام اختبار مان وتشي ،الخفس الػالجؼ/  القبػل استبيان الحات ودرجة

 ( 02) ن = 
الستػسط  العجد السجسػعة الستغيخ

 الحدابي
متػسط 

 الختب
مجسػع 

 الختب
قيسة 
U 

Z  مدتػػ
 الجاللة

الدغ )العسخ 
 الدمشي(

22,5 22,22 22 التجخيبية
2 

225,2
2 

17,2 -
2,010  

 غيخ دالة

22,0 22 22 الزابصة
2 

220,1
1 

مقياس تقجيخ 
 الحات

22,2 01,02 22 التجخيبية 
1 

222,1
2 

15,1
2 

-
2,222 

 غيخ دالة

22,1 01,12 22 الزابصة
1 

221,1
2 

ن ااستبي
لخفالقبػل/ا

ض الػالجؼ 
كسا يجركو 

 األبشاء

222,1 22 التجخيبية
1 

22,2
1 

222,1
2 

11,1
2 

-
2,012 

 غيخ دالة

212,9 22 الزابصة
1 

22,5
1 

225,1
2 
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 :Tools used in the studyاألدوات المدتخدمة في الدراسة 
 الفخوض : صحة استخجمت الباحثة األدوات التالية لمتحقق مغ

مقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات الآلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ كسا يجركو  – 2 
 األبشاء )إعجاد / الباحثة( :

والبعج  ،والبعج األكاديسي ،ىي : البعج الجدسيىحا السقياس خسدة أبعاد  ويتزسغ
 2وبعج الػازع الجيشي ،االجتساعي والبعج االنفعالي

 باإلجخاءات التالية إلعجاد ىحا السقياس : وقج قامت الباحثة
اشمعت الباحثة عمى عجد مغ الجراسات التي وردت بيا أدوات قياس الحات وتقجيخ  –أ 

ودراسة  ،(0222ودراسة فائقة بجر ) ،(2991خ )مثل دراسة سسيخ كامل مخيس ،الحات
 2(0220ودراسة فكخؼ أحسج عدكخ ) ،(0222فزل خالج ىيغ )

تع  ،في ججاول خاصة ،قامت الباحثة بتفخيغ ما لجييا مغ بيانات في صػرة آراء وبشػد –ب 
وبعج ذلظ  ،ترشيفيا عمى أساس األبعاد الخسدة التي روعيت في ترسيع السقياس

( 20بػاقع ) ،( عبارة12) ىاه البيانات في صػرة عبارات بمغ عجدتست صياغة ىح
 2عبارة لكل ب عج

مخفقًا بو التعاريف اإلجخائية ألبعاده عمى لجشة  ،تع عخض السقياس برػرتو السبجئية –ج 
 2تزع مجسػعة مغ أساتحة التخبية والرحة الشفدية وعمع الشفذ بكميات التخبية ،تحكيع

 ،دة الشطخ في السقياس في ضػء ما أبجاه السحكسػن مغ مبلحطاتقامت الباحثة بإعا –د 
( 22وبحلظ تع ححف ) ،%222مع استبعاد البشػد التي لع تحرل عمى ندبة اتفاق 

( 22بػاقع ) ،( عبارة12وصار السقياس يزع في صػرتو الشيائية خسديغ ) ،عبارات
 2عمى حجه عبارات لكل ب عج

 : the truth scaleصدق المقياس 
 عمى الشحػ التالي: ،تحققت الباحثة مغ صجق السقياس بعجة شخق            
الرجق الطاىخؼ )صجق السحكسيغ(: وقج تست اإلشارة إليو في الجدء الخاص ببشاء  –أ 

 2السقياس
إلستخخاج معامبلت االرتباط  ،الرجق العاممي: استخجمت الباحثة التحميل العاممي –ب 

وكحلظ الجرجة الكمية لمتحقق مغ صجق وسبلمة البشاء  ،البيشية بيغ عبارات السقياس
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( 222عمى عيشة قػاميا )حيث تع تصبيق مقياس تقجيخ الحات  ،الجاخمي لمسقياس

مغ خبلل مرفػفة عاممية مغ  ،وتع اخزاع نتائج التصبيق لمتحميل العاممي ،شالبة
وجػد  واتزح مغ خبلل السرفػفة العاممية الشاتجة مغ التجويخ ،(12x12رتبة )

حيث كان عجد تذبعات السفخدات ذات الجاللة  ،خسدة عػامل ذات داللة إحرائية
اإلحرائية في كل مشيا أكبخ مغ أو تداوؼ نرف عجد مفخدات السقياس كمو وذلظ 

 ( 121 ،2979 ،)فؤاد البيي الديج Vernonتبعًا لسا افتخضو محظ فيخنػن 
كسا  ،مػضػع القياس –ات ويسثل كل عامل مشيا أحج أبعاد مفيػم تقجيخ الح

وبيغ  ،أوضح التحميل العاممي قيع معامبلت االرتباط بيغ مجسػع درجات بشػد كل ب عج
 2(2عمى الشحػ السػضح في الججول ) ،الجرجة الكمية لمسقياس

 (2ججول )
مرفػفة معامبلت االرتباط بيغ الجرجة الكمية ألبعاد مقياس تقجيخ الحات والجرجة الكمية 

 لمسقياس
لبعج ا 

 األول
البعج 
 الثاني

البعج 
 الثالث

البعج 
 الخابع

البعج 
 الخامذ

 الجرجة الكمية

      ـــــــــــ البعج األول
     ــــــــــ 2,11 البعج الثاني
    ـــــــــــ 2,19 2,10 البعج الثالث
   ـــــــــــ 2,11 2,71 2,72 البعج الخابع

البعج 
 الخامذ

  ـــــــــــ 2,11 2,10 2,11 2,19

الجرجة 
 الكمية

 ـــــــــــ 2,51 2,50 2,51 2,75 2,79

  

( أن معامبلت االرتباط السحدػبة تتعجػ القيسة الججولية 2جول )مغ ج يتزح 
 2,222لتربح دالة عشج مدتػػ  ،95عشج درجة حخية 
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 ،مكػنًا مغ خسدة أبعاد –ميل العاممي بعج إجخاء التح –وىكحا أصبح السقياس 
حيث تشجرج تحت كل  ،ويعبخ كل مشيا عغ أحج أبعاد تقجيخ الحات ،وجػدىا عاممياً  ثبت

مغ خبلل مقارنة القيسة  ،ثبتت الجاللة اإلحرائية لتذبع كل عبارة مشيا ،ب عج عذخة عبارات
وذلظ بإستخجام معادلة  ،بزعف الخصأ السعيارؼ لمتذبع الػاحج ،العجدية لكل تذبع مشيا

 Burt & Banx2بيخت وبانكذ 
والجرجة الكمية لمب عج الحؼ  ،كسا تع حداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل عبارة

 2وتػضح الججاول التالية نتائج ذلظ ،يشتسي إليو وذلظ بالشدبة ألبعاد السقياس الخسدة
مفيػم الحات  ب عج ( العبارات التي تشجرج تحت1عج الجدسي : حيث يػضح الججول )الب   –أ 

ومعامبلت ارتباط  ،ياً عبارات ذات التذبعات التي ثبتت داللتيا إحرائوىي ال ،الجدسي
 2بالجرجة الكمية لب عج مفيػم الحات الجدسية درجة العبارة

 (1ججول )
 يػضح عبارات ب عج مفيػم الحات الجدسية وتذبعاتيا ذات الجاللة اإلحرائية

 ومعامبلت ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لسفيػم الحات الجدسية
 معامل االرتباط التذبع العبارة  م
 2,12 2,15 اىتع بشطافة جدسي ومبلبدي 2
 2,11 2,17 أحافع عمى نطافة أسشاني 1

 2,15 2,12 أشعخ أنشي أجسل إخػتي 22
 2,17 2,15 أتستع برحة جيجة 21
 2,11 2,19 يعجبشي قػامي الخشيق 02
 2,12 2,15 اتستع بسطيخ جيج 01
 2,11 2,12 ةأتستع بذيية جيج 22
 2,12 2,11 لجؼ شعخ جسيل 21
 2,11 2,19 أحب تشاول األكل الرحي 12
 2,17 2,72 أتسشى أن أغيخ شكمي 11
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مفيػم الحات  ب عج لتي تشجرج تحت( العبارات ا1جول ): حيث يػضح جعج األكاديسيالب   –ب 

ومعامبلت  ،ياً وىي العبارات ذات التذبعات التي ثبتت داللتيا إحرائ ،األكاديسي
 2الكمية لب عج مفيػم الحات األكاديسيبالجرجة  ارتباط درجة العبارة

 (1ججول )
 يػضح عبارات ب عج مفيػم الحات األكاديسي وتذبعاتيا ذات الجاللة اإلحرائية

 ومعامبلت ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لسفيػم الحات األكاديسي
 معامل االرتباط التذبع العبارة  م
 2,19 2,12 السجرسة ألنيا سبب فذميأكخه  0
 2,72 2,17 أقػم بحل واجباتي قبل الحىاب لمشػم في معطع األحيان 7

 2,15 2,11 ال أجج فائجة فيسا اتعمسو 20
 2,19 2,15 أجج صعػبة في أداء واجباتي 27
 2,10 2,11 أحب القخاءة واإلشبلع 00
 2,15 2,11 أشعخ بالدعادة عشجما يسجحشي السعمع 07
 2,12 2,19 إذا ذاكخت شػيبًل فإنشي أشعخ بأن عقمي يتعبشي 20
 2,12 2,72 ال أحب مرادقة الصبلب الستفػقيغ 27
 2,12 2,15 أعتسج عمى نفدي في محاكختي 10
 2,11 2,19 أ ىسل واجباتي السشدلية 17

 
يػم ب عج مف ( العبارات التي تشجرج تحت1ججول ): حيث يػضح  االجتساعيعج الب   –ج 

 ،ياً وىي العبارات ذات التذبعات التي ثبتت داللتيا إحرائ ،الحات االجتساعي
 2جة الكمية لب عج مفيػم الحات االجتساعيبالجر  ومعامبلت ارتباط درجة العبارة
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 (1ججول )
 يػضح عبارات ب عج مفيػم الحات االجتساعي وتذبعاتيا ذات الجاللة اإلحرائية

 لجرجة الكمية لسفيػم الحات االجتساعيومعامبلت ارتباط العبارة با
 معامل االرتباط التذبع العبارة م
 2,11 2,72 أشعخ بالدعادة عشجما أذىب إلى السجرسة 2
 2,11 2,12 أجج الستعة في المعب مع اآلخخيغ 5

 2,15 2,10 أجج صعػبة في التعامل مع اآلخخيغ 22
 2,12 2,15 أحب مزايقة زمبلئي 25
 2,15 2,11 اقات وعبلقات مع زمبلئيأحب تكػيغ صج 02
 2,15 2,10 أتعامل مع أصجقائي بإحتخام 05
 2,10 2,72 مغ الرعب أن أفذي أسخار أصجقائي 22
 2,72 2,11 أحب المعب بسفخدؼ 25
 2,11 2,19 أحب كل الشاس 12
 2,12 2,17 أشعخ أن والجاؼ يكخىاني 15

 
العبارات التي تشجرج تحت ب عج مفيػم الحات ( 7جول ): حيث يػضح ج الب عج االنفعالي – د

ومعامبلت  ،ياً وىي العبارات ذات التذبعات التي ثبتت داللتيا إحرائ ،االنفعالي
 2بالجرجة الكمية لب عج مفيػم الحات االنفعالي ارتباط درجة العبارة

 (7ججول )
 ا ذات الجاللة اإلحرائيةيػضح عبارات ب عج مفيػم الحات االنفعالي وتذبعاتي

 ومعامبلت ارتباط العبارة بالجرجة الكمية لسفيػم الحات االنفعالي
 معامل االرتباط التذبع العبارة  م
 2,17 2,15 ألجأ إلى الرست والبكاء عشج مػاجيتي مػاقف صعبة 1
 2,17 2,72 أشعخ بأنشي شخز سعيج 9

 2,12 2,12 مغ الديل استثارتيأجج أنو  21
 2,12 2,72 شخز ىادغ شعخ أنيأ 29
 2,12 2,11 شخز متقمب السداج شعخ أنيأ 01
 2,15 2,11 أنا أسعج إندان في الجنيا 09
 2,17 2,72 إذا ضمسشي أحج فإنشي أدافع عغ نفدي 21
 2,12 2,12 أشعخ بالخػف في كثيخ مغ األحيان 29
 2,12 2,72 أشعخ دائسًا بالػحجة والحدن  11
 2,12 2,11 األشياء أخاف مغ أتفو 19
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( العبارات التي تشجرج تحت 5جول ): حيث يػضح ج الب عج الخمقي )الػازع الجيشي( –ه 

وىي العبارات ذات التذبعات التي ثبتت داللتيا  ،الب عج الخمقي )الػازع الجيشي(
 2ومعامبلت ارتباط درجة العبارة بالجرجة الكمية لمب عج الخمقي )الػازع الجيشي( ،إحرائياً 

 (5ججول )
 وتذبعاتيا ذات الجاللة اإلحرائية بارات ب عج مفيػم الحات الخمقييػضح ع

 لمب عج الخمقي )الػازع الجيشي(ومعامبلت ارتباط العبارة بالجرجة الكمية 
 معامل االرتباط التذبع العبارة  م
 2,12 2,11 أحخص عمى قزاء الربلة في أوقاتيا 1

عغ األشخاص  سػياء والبعجأحب مخالصة األ 22
 الديئيغ

2,19 2,11 

 2,10 2,70 ال أحب مداعجة أفخاد أسختي 21
 2,10 2,12 أسامح مغ يخصئ في حقي 02
 2,11 2,11 ألقل األسباب أصخخ في وجو والجتي 01
 2,19 2,12 أحخص عمى االستساع لآلخخيغ دون مقاشعتيع 22
ارة مغ ىع أكبخ مشي إذا واجيشي أمخ أحب استذ 21

 محيخ
2,17 2,72 

 2,15 2,11 أحخص عمى أداء أعسالي بأمانة 12
 2,19 2,15 أحخص عمى أداء األمانة ألصحابيا 11
 2,10 2,11 بػعجؼ إذا وعجت اآلخخيغ ي  أحاول أن أف   12

 
 :Stability of the scaleالمقياس  ثبات

ميا عمى عيشة قػا ،التحقق مغ ثبات السقياس بإستخجام شخيقة إعادة االختبار تع
 ،( خسدة عذخ يػماً 21) وبفاصل زمشي بيغ التصبيقيغ قجره ،( مائة شالبة222)

ويػضح الججول  ،واستخخجت معامبلت االرتباط بيغ درجات أفخاد العيشة في كبل التصبيقيغ
 2( نتائج ذلظ9)
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 (9ججول )
 وكحلظ معامل ثبات السقياس الكمي ،يػضح معامبلت الثبات ألبعاد مقياس تقجيخ الحات

ــــــــــــــــج م  معامل الثبات الب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2,59 الب عج الجدسي 2
 2,55 الب عج األكاديسي 0
 2,90 الب عج االجتساعي 2
 2,92 الب عج االنفعالي 1
 2,92 الب عج الخمقي )الػازع الجيشي( 1

 2,92 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجرجــــــــــــــــــــــــــــة الكميـــــــ
 

( أن قيسة معامبلت االرتباط بيغ التصبيقيغ تخاوحت ما بيغ 9جول )مغ ج يتزح
وىحا  ،(2,92وكانت القيسة لمجرجة الكمية لمسقياس ) ،( ألبعاد السقياس2,90و ) ،(2,55)

 2تساد عميوويسكغ االع ،يؤكج عمى أن السقياس يترف بثبات عالٍ 
( 12وبحلظ تع التػصل إلى الريغة الشيائية لمسقياس الحؼ يتكػن مغ خسديغ )

 ،حيث تتع اإلجابة عمييا في صػرة استجابات ىي )غالباً  ،تع تختيبيا برػرة دائخية ،عبارة
ىي االستجابة التي تعبخ عغ وجية  ،استجابة واحجة مشيا تختار السفحػصة ،نادرًا( ،حياناً أ

بجرجة  و )نادرًا( ،و )أحيانًا( بجرجتيغ ،حيث تقجر )غالبًا( بثبلث درجات ،تحجيجنطخىا بال
وبحلظ تتخاوح  ،وبالعكذ إذا كانت العبارات سالبة ،إذا كانت العبارات مػجبة ،واحجة

( 212عمى )إذا حرمت الصالبة  ،( درجة12و ) ،( درجة212درجات السقياس ما بيغ )
( أو 12أما إذا كانت الجرجة ) ،ا مختفعأن تقجيخىا لحاتي فيحا يعشي ،درجة أو أقتخب مشيا

 2فيحا يعشي أن تقجيخىا لحاتيا مشخفس ،ما يقاربيا
وتعخيب وتقشيغ مسجوحة  ،Rohner , (1986)الخفس الػالجؼ : إعجاد /  –استبيان القبػل 
 2(2955سبلمة )

 : Description of the questionnaire وصف االستبيان
( وىػ أداة 2951الخفس الػالجؼ عام ) –عجاد استبيان القبػل بإ Rohnerقام 

شج لسجػ القبػل أو الخفس المحيغ لقييسا مغ اوفيو يتع تقجيخ كيفية إدراك الخ  ،لمتقخيخ الحاتي
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حيغ كان بيغ الدابعة إلى الثانية عذخ  ،أو مغ يقػم مقاميسا( –األب  –قبل والجيو )األم 

 ( عبارة مػزعة عمى أربعة مقاييذ فخعية كسا يمي :12)ويتكػن االستبيان مغ  ،مغ عسخه
-22-09-01-00-29-21-20-5-1-2السحبة : ويتزسغ العبارات ) –الجفء  – 2

وتذيخ إلى السجػ الحؼ يخػ بو  ،(21-12-12-17-12-11-11-17-15-12
دون أن يكػن  ،بل قيج أو شخطالسدتجيب أن والجيو يسشحانو الجفء والحب والعصف ب

 2ب مبالغًا في إضياره أو التعبيخ عشوىحا الح
-21-22-07-02-02-21-22-9-1-0العجاء: ويتزسغ العبارات ) –العجوان  – 0

وتذيخ إلى أشكال الدمػك الػالجؼ التي يسكغ أن يجركيا  ،(27-12-11-15-12
 2سػاء بالقػل أو الفعل ،السدتجيب عمى أن الػالجيغ يقرجان إيحاءه بيا

-22-05-01-02-27-21-22-7-2االة : ويتزسغ العبارات )البلمب –اإلىسال  – 2
وتذيخ إلى الدمػك الػالجؼ الحؼ يحتسل أن يفدخه  ،(21-25-10-11-19-10

يغ بذئػنو غيخ عابئ ،غيخ ميتسيغ بو ،ن عشوالسدتجيب عمى أن والجيو غافبل
 2واألمػر التي يخاىا ذات أىسية بالشدبة لو ،وأنذصتو

-12-11-29-20-01-25-22-1يتزسغ العبارات )و  الخفس غيخ السحجد : – 1
وتذيخ إلى الدمػك الػالجؼ الحؼ يسكغ أن يخاه السدتجيب عمى أنو رفس  ،(11-19

وال  ،أو إىسال ،دون أن يتع ىحا الدمػك بػضػح عمى شكل عجوان تجاىو ،وعجم قبػل
 2مباالة بذئػنو

ة مقاييذ األخخػ فتسثل أما الثبلث ،السحبة شخف القبػل –ويسثل مقياس الجفء        
 2شخف الخفس

 صدق االستبيان: تم إيجاد صدق االستبيان بالطرق التالية :
 : Integral honestyالرجق التبلزمي  – 2

 ،معامبلت االرتباط بيغ مقاييذ االستبيان الفخعية ومقاييذ صادقة وذلظ بحداب
 , Siegelmanستبيان وا ،لتقجيخ األبشاء لمدمػك الػالجؼ Schaefer , (1965)كسقياس 
 2لمدمػك الػالجؼ (1965)

 : Global honesty الرجق العاممي  –ب 
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وقج تذبعت عميو  ،أسفخ التحميل العاممي عغ عامميغ: األول أشمق عميو الخفس
والخفس غيخ  ،البلمباالة –واإلىسال  ،العجاء –الستغيخات الخاصة بسقياس العجوان 

وتذبعت عميو مجسػعة السفخدات  ،عميو القبػلأما العامل الثاني فأشمق  ،السحجد
 2السحبة –الخاصة بسقياس الجفء 

 :Stability of the questionnaire ثبات االستبيان 
فكانت معامبلت ثبات  ،تع حداب ثبات االستبيان بإستخجام معامل ألفا كخونباخ

 2(2,91( و )2,51السقياس الفخعية تتخاوح بيغ )
 :Arabic version rationingتقشيغ الشدخة العخبية 

( معجة الشدخة العخبية بتخجسة جسيع عبارات 2955قامت مسجوحة سبلمة )
وتقشيشو عمى  ،Rohner , (1986)االستبيان مغ اإلنجميدية إلى العخبية عغ استبيان 

 ،( مغ اإلناث12و ) ،( مغ الحكػر12مشيع ) ،( شالبًا وشالبة51عيشة مكػنة مغ )
وانحخاف  ،( عاماً 02,10بستػسط عسخؼ قجره ) ،( سشة01-25) تخاوحت أعسارىع بيغ

 2كسا قامت بحداب صجق وثبات السقياس ،(0,09معيارؼ )
 :The validity of the questionnaireصجق االستبيان 

 تع إيجاد صجق االستبيان بالصخق التالية :
  : Internal homogeneity التجانس الداخمي –أ 

رتباط كل مفخدة مغ مفخدات االستبيان بسجسػع السقياس الفخعي الحؼ تع حداب ا           
 ،ثع قيسة ارتباط كل مقياس فخعي بالسجسػع الكمي لجرجات االستبيان ،تشتسي إليو

عشج  وكانت معامبلت االرتباط الخاصة بجسيع مفخدات االختبار دالة عمى األقل
دات االستبيان في صػرتو خفس أؼ مفخدة مغ مفخ وبالتالي لع ت   ،(2,22السدتػػ )

السحبة بالسجسػع  –وقج تخاوح معامل ارتباط درجات مفخدات مقياس الجفء  ،الغخبية
قيسة وتخاوحت  ،(2,10بستػسط قجره ) ،(2,15( إلى )2,2الكمي ليحا السقياس بيغ )

( إلى 2,2العجاء بسجسػع درجات ىحا السقياس بيغ ) –قياس العجوان ارتباط مفخدات م
البلمباالة تخاوحت معامبلت  –وفي مقياس اإلىسال  ،(2,15ستػسط قجره )( ب2,79)

( بستػسط قجره 2,15( إلى )2,2ارتباط درجات مفخداتو بسجسػعو الكمي بيغ )
بيشسا تخاوحت معامبلت االرتباط بيغ درجات مفخدات مقياس الخفس غيخ  ،(2,11)
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بستػسط قجره  ،(2,11( إلى )2,11السحجد والسجسػع الكمي ليحا السقياس بيغ )

(2,11)2 
 :Global honestyالصدق العاممي  –ب 

وأكج التحميل  ،تع اختيار التحميل العاممي كأسمػب أمثل لمتحقق مغ الرجق البشائي         
الن عغ تكػيغ األداة أشمق حيث ضيخ عامبلن مدئػ  ،العاممي الرجق البشائي لؤلداة 

%( مغ التبايغ االرتباشي 12,50اًل عغ )وقج كان مدئػ  ،عمى األول الخفس الػالجؼ
%( مغ التبايغ 5,99وقج حرل عمى ) ،والثاني أشمق عميو القبػل السجرك ،الكمي

وىسا نفذ العامبلن المحان تع استخبلصيسا عشج إجخاء التحميل  ،االرتباشي الكمي
 2العاممي لمشدخة اإلنجميدية

 : Stability of the questionnaire ثبات االستبيان
( معامبلت ألفا 22ويػضح ججول ) ،تع حداب الثبات باستخجام معامل ألفا كخونباخ       

 2الخاصة بالسقاييذ الفخعية لبلستبيان
 (22ججول )

 الخفس الػالجؼ –يػضح معامبلت الثبات الخاصة بالسقاييذ الفخعية الستبيان القبػل 
 بإستخجام معامل ألفا كخونباخ

 لثباتمعامل ا السقاييذ الفخعية
 2,52 السحبة –الجفء 
 2,75 العجاء –العجوان 
 2,70 البلمباالة –اإلىسال 

 2,10 الخفس غيخ السحجد
( و 2,52( أن معامل ثبات السقاييذ الفخعية تتخاوح بيغ )22جول )ح مغ جيتز

وىي معامبلت ثبات تعتبخ عالية وثابتة بالشدبة لسقياس  ،(2,71( بستػسط قجره )2,10)
 –ومعقػلة بالشدبة لسقياس البلمباالة  ،العجاء –ومقياس العجوان  ،السحبة –الجفء 
تػػ ثبات شيب بالشدبة لمشدخة مسا يذيخ إلى مدومقياس الخفس غيخ السحجد  ،اإلىسال

 2العخبية لبلستبيان
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 :Correction of the questionnaireتصحيح االستبيان 
 يتع ترحيح عبارات االستبيان كسا يمي:

"أبجًا"  ،"نادرًا" تعصى درجتيغ ،درجات 2"أحيانًا" تعصى  ،درجات 1ًا دائسًا" تعصى "تقخيب
 2تعصى درجة واحجة
ة أؼ يػضع لكل مشيا درج ،عبارات يتع ترحيحيا في االتجاه العكدي ولكغ ىشاك

 ،وثبلث درجات لئلجابة بشادراً  ،ودرجتان لئلجابة بأحياناً  ،دائساً  واحجة إذا كانت اإلجابة
وىحه  ،(19،10،21،05،02،21،7وىحه العبارات ىي: ) ،ع درجات لئلجابة بأبجاً وأرب

والدبب في ذلظ ىػ أن الجرجة السختفعة  ،البلمببلة –العبارات تػجج في مقياس اإلىسال 
 ،البلمباالة تذيخ إلى عجم اكتخاث األم/األب –لبقية العبارات السػجػدة بسقياس اإلىسال 

 ،بيشسا تذيخ العبارات الدبع الدابقة إلى االىتسام والخعاية ،ألبشاءوإىساليسا ألمػر رعاية ا
جاىيا مع بقية تبحيث تتدق في ا ،وبالتالي يجب أن يتع ترحيحيا في االتجاه العكدي

 2عبارات السقاييذ التي تشتسي إلييا
والعكذ  ،ويذيخ ارتفاع الجرجة الكمية إلى زيادة إدراك السدتجيب لمخفس الػالجؼ

ألن االستبيان مكػن مغ أربعة مقاييذ فخعية تذيخ درجات أحجىسا )مقياس و  ،صحيح
بيشسا تذيخ درجات السقاييذ  ،السحبة( إلى أعمى قجر مسكغ مغ القبػل السجرك –الجفء 

لحلظ يشبغي أن نحرل  ،الثبلثة األخخػ إلى أعمى قجر مسكغ مغ الخفس الػالجؼ السجرك
السحبة قبل إضافتو إلى  –سجسػع الجفء ل Reverse Scoreعمى الجرجة السعكػسة 

ولمحرػل عمى السجسػع الكمي لجرجات السقاييذ  ،مجسػع السقاييذ الثبلثة األخخػ 
 األربعة السكػنة نتبع ما يمي :

وذلظ بصخح الجرجة  ،السحبة –الحرػل عمى الجرجة السعكػسة لسجسػع مقياس الجفء  – 2
ألن أدنى درجة مسكشة عمى  ،(222الكمية التي يحرل عمييا السدتجيب مغ )

 2(12ونقصة الػسط ) ،( درجة52وأعمى درجة مسكشة ) ،( درجة02السقياس )
 ،السحبة مع مجسػع السقاييذ الثبلثة األخخػ  –تجسع الجرجة السعكػسة لسقياس الجفء  – 0

والتي تذيخ  ،لكي نحرل عمى الجرجة الكمية لبلستبيان التي حرل عمييا السدتجيب
  2اكو لمخفس الػالجؼإلى مجػ إدر 
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وىي عبارة عغ  ،ويسكغ استخجام درجتيغ لكل فخد إحجاىسا : تسثل الخفس السجرك

ومجسػع درجات  ،البلمباالة –ومجسػع درجات اإلىسال  ،العجاء –مجسػع درجات العجوان 
 –الخفس غيخ السحجد، والثانية تسثل درجات القبػل السجرك وىي مجسػع مقياس الجفء 

 2السحبة
 )إعجاد / الباحثة( : الدمػكي بخنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي – 2

 :The theoretical basis of the programاألساس الشطخؼ لمبخنامج 
بيجف تشسية  ،الدمػكي بإعجاد بخنامج اإلرشاد العقبلني االنفعالي قامت الباحثة

وقج اعتسج  ،ا يجركو األبشاءتقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ كس
وقامت  ،Albert Ellisالبخنامج عمى نطخية العبلج العقبلني االنفعالي أللبخت أليذ 

الباحثة بتصبيق البخنامج اإلرشادؼ عمى أفخاد العيشة الحيغ حرمػا عمى درجات مختفعة في 
ودرجات مشخفزة عمى مقياس تقجيخ الحات  ،الخفس الػالجؼ –استبيان القبػل 

 سدتخجمان في الجراسة الحالية :ال
 : Program planning التخطيط لمبرنامج

قامت الباحثة باستعخاض البحػث والجراسات التي اىتست بسجال اإلرشاد الشفدي 
ودراسة وليج كسال  ،(2999مثل دراسة محدغ دمحم عبج الشبي ) ،في تشسية تقجيخ الحات

 2(0220وعرام تػفيق )
مثل  ،البحػث التي اىتست باإلرشاد العقبلني االنفعاليوتع استعخاض الجراسات و 

ودراسة نجػػ  ،(0220ودراسة فكخؼ أحسج عدكخ ) ،(2995دراسة عدة عسخ الغامجؼ )
ثع تع وضع تخصيط  ،(0229ودراسة حدغ إدريذ الرسيمي ) ،(0221 أحسج )عبج هللا

 2لػحجات الخاصة بووا ،وحجوده اإلجخائية الستبعة ،لظ لتحجيج أىجافوذو  ،عام لمبخنامج
 متخصيط العام لمبخنامج :لوفيسا يمي عخض مػجد 

 : The overall objective of the program اليجف العام لمبخنامج
ييجف البخنامج اإلرشادؼ إلى تشسية تقجيخ الحات لجػ عيشة مغ شالبات السخحمة 

لتخمز مغ وا ،اإلعجادية مغ خبلل مداعجتيع عمى تكػيغ ميارات اجتساعية سميسة
واألفكار  ،ومػاجية االحباشات ،وتحقيق التػافق اإليجابي وتقبل الحات ،الرخاع والقمق

 2البلعقبلنية
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 :Programmatic Objectivesاألىجاف اإلجخائية لمبخنامج 
 2الحج مغ األفكار البلعقبلنية – 2
 2تعديد الدمػكيات اإليجابية – 0
عمى مػاجية السػاقف السثيخة لمقمق  اعجىغدإكداب الصالبات بعس الفشيات التي ت – 2

 2والرخاع
 2صػرة إيجابية لمحات تشسية – 1
إكداب الصالبات ميارات تداعجىغ عمى تشسية الثقة بالشفذ وتشسية تقجيخ الحات  – 1

 2وتحقيق األمغ الشفدي لجييغ
 2تحديغ عسمية التػافق الذخري واالجتساعي – 1

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

( إثشى عذخ أسبػعًا بػاقع جمدتيغ كل 20زمانية: تع تشفيح البخنامج عمى مجػ )محجدات 
( 12-12واستغخقت كل جمدة ما بيغ ) ،)أؼ بسجسػع أربع وعذخون جمدة( ،أسبػع
 2دقيقة

 2: تع تشفيح البخنامج في غخفة التخبية الفشيةيةمكان محجدات
( شالبة مسغ يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ 02بذخية: تتحجد الجراسة بعيشة قػاميا )محجدات 

 ،( سشة21-20مسغ تتخاوح أعسارىغ الدمشية ما بيغ ) ،وانخفاض مدتػػ تقجيخ الحات
تع تصبيق  ،( شالبات22وقج تع تقديسيغ إلى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية تتكػن مغ )

 2البخنامج اإلرشادؼ عمييغ لتشسية تقجيخ الحات لجييغ
 Methodological guidance forاألسمػب اإلرشادؼ الستبع في تشفيح البخنامج 

program implementation: 
بغخض تحقيق  ،استخجمت الباحثة أسمػب اإلرشاد الفخدؼ والجساعي في تشفيح البخنامج   

 2اليجف مشو
 :Implementation of the indicative programيح البخنامج اإلرشادؼ تشف

كسا ىػ مػضح بالججول  ،تع تشفيح وحجات البخنامج ،مغ تخصيط البخنامج بعج االنتياء
(22)2 
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 (11جدول )

 الجمدات اإلرشادية وهدف كل جمدة وفنياتها والزمن الذي استغرقته
 الدمغ الفشيات اليجف الجمدة

عغ  ة تعارف + تسييججمد األولى 
 البخنامج

 12 والػاجب السشدلي ،السشاقذة والحػار

محاضخة عغ اإلرشاد  الثانية والثالثة
 العقبلني االنفعالي وأىجافو

الػاجب  ،السشاقذة والحػار ،السحاضخة
 السشدلي

12 

الػقػف عمى بعس األفكار  الخابعة والخامدة
البلعقبلنية التي تدبب 

 انخفاض تقجيخ الحات

إعادة  ،الجحس واإلقشاع ،السشاقذة والحػار
 الػاجب السشدلي ،البشاء السعخفي

12 

إعادة  ،الجحس واإلقشاع ،السشاقذة والحػار محاضخة عغ السخاىقة الدادسة
 الػاجب السشدلي ،البشاء السعخفي

12 

 تقجيخ محاضخة عغ مفيػم الدابعة
 الحات

إعادة  ،الجحس واإلقشاع ،السشاقذة والحػار
 الػاجب السشدلي ،شاء السعخفيالب

12 

التجريب عمى ترجؼ  الثامشة والتاسعة
 األفكار البلعقبلنية

 ،خة وتأجيمياوقف الفك ،السشاقذة والحػار
 الػاجب السشدلي ،الجحس واإلقشاع

12 

العاشخة والحادية 
 عذخة

التشفيذ  ،لعب الجور ،السشاقذة والحػار التجريب عمى االستخخاء
 جب السشدليالػا ،االنفعالي

12 

الثانية عذخة 
 والثالثة عذخة

الػقػف عمى األفكار 
البلعقبلنية التي تدبب 

 انخفاض تقجيخ الحات

التشفيذ  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار
 الػاجب السشدلي ،االنفعالي

12 

تشسية تقجيخ الحات الجدسية  الخابعة عذخة
 )السطيخ الذخري(

شفيذ الت ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار
الػاجب  ،إعادة البشاء السعخفي ،االنفعالي

 السشدلي

12 

تشسية تقجيخ الحات الجدسية  الخامدة عذخة
 )السطيخ الرحي(

التشفيذ  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار
الػاجب  ،االنفعالي إعادة البشاء السعخفي

 السشدلي

12 
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 الدمغ الفشيات اليجف الجمدة
حل  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار ت األكاديسيةتشسية تقجيخ الحا الدادسة عذخة

تسثيل  ،إعادة البشاء السعخفي ،السذكبلت
 الػاجب السشدلي ،األدوار

12 

تشسية تقجيخ الحات  الدابعة عذخة
جتساعية )عبلقة الصالبة اال

 بأفخاد أسختيا(

حل  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار
التشفيذ  ،تسثيل األدوار ،السذكبلت

الػاجب  ،إشباع السصالب ،ياالنفعال
 السشدلي

12 

تشسية تقجيخ الحات  الثامشة عذخة
االجتساعية )عبلقة الصالبة 

 بدميبلتيا ومعمساتيا(

حل  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار
التشفيذ  ،تسثيل األدوار ،السذكبلت
الػاجب  ،إشباع السصالب ،االنفعالي

 السشدلي

12 

تشسية تقجيخ الحات  التاسعة عذخة
االجتساعية )عبلقة الصالبة 

 برجيقاتيا واآلخخيغ(

حل  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار
التشفيذ  ،تسثيل األدوار ،السذكبلت
الػاجب  ،إشباع السصالب ،االنفعالي

 السشدلي

12 

العذخون والحادية 
 والعذخون 

 ،االستخخاء ،إدارة الحات ،السشاقذة والحػار تشسية تقجيخ الحات االنفعالية
 الػاجب السشدلي ،شفيذ االنفعاليالت

12 

الثانية والعذخون 
 والثالثة والعذخون 

التشفيذ  ،االستخخاء ،السشاقذة والحػار تشسية الػازع الجيشي
 الػاجب السشدلي ،االنفعالي  إدارة الحات

12 

مخاجعة ما تع بالبخنامج  الخابعة والعذخون 
ومجػ فيع السذاركات لو، 

 وتصبيق االختبار البعجؼ

 12 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ،الجمدة األولى: في ىحه الجمدة تع التعارف مع السجسػعة اإلرشادية والتخحيب بيع
وأوضحت  ،واالتفاق عمى بعس اإلرشادات التي يجب االلتدام بيا أثشاء الجمدات اإلرشادية

حات وتصػيخ سمػكياتيغ دات ىػ مداعجتيغ عمى تشسية تقجيخ المالباحثة أن اليجف مغ الج
حيث أكجت الباحثة عمى ضخورة السذاركة الفعالة في  ،والتعامل مع اآلخخيغ بصخيقة إيجابية
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وأكجت عمى  ،ثع قامت بتحجيج مػاعيج الجمدات ،السشاقذات واألنذصة التي يتزسشيا البخنامج

 2ضخورة احتخام السػاعيج
محاضخة عغ اإلرشاد العقبلني االنفعالي حثة بإلقاء ا: قامت الب والثالثة الجمدة الثانية

داعجة الفخد وم ،واىسيتو في تجشب السذكبلت غيخ الزخورية مع اآلخخيغ ،وأىجافو وفشياتو
األفكار  ورفس ،عػر بالحنب والعجوانوالذ ،القمق عمى تحقيق التػافق والتخمز مغ

بصخيقة  ABCDEFػذج وقامت الباحثة بذخح نس ،البلعقبلنية واستبجاليا باألفكار العقبلنية
أن حادثة معيشة نخمد ليا بـ  –كسا يخػ ألبخت أليذ  –مزسػنيا أنو إذا افتخضشا  ،مبدصة

(A)  وقج أثار استجابة انفعالية نخمد ليا بالحخف  ،إىانة مغ شخز( -)فذل في اختبار
(C)  فإن الحادث ،حدن( –)قمق (A)  ولػ أنو يعتبخ مثيخًا لمحالة االنفعالية الشاتجة(C)،  ال

وذلظ ألن االستجابة االنفعالية قج تختمف نتيجة  ،يعتبخ ىػ الدبب الخئيدي ليحه االستجابة
وىحا ما يسكغ أن نخمد لو  ،اتو عشياوأساليب اعتقاد ،إدراك الفخد وتفكيخه في ىحه الحادثة

ىي بل  ،االستجابة االنفعالية (C))الحادثة( ىي التي أدت إلى  (A)إذن ليدت  ،(B)بالخمد 
(B) )وأن  ،التي تعتبخ مدئػلة عغ إبخاز ىحه االستجابة ،)شخيقة إدراكي وتفكيخؼ في الحادثة

الشتائج االنفعالية التي تشذأ مغ السعتقجات الجامجة ىي نتائج تؤدؼ إلى انخفاض تقجيخ الفخد 
ات أما الشتائج التي تشذأ مغ السعتقج ،ويصمق عمييا الشتائج الدمبية غيخ السشاسبة ،لحاتو

حتى ولػ  ،ائج السشاسبةويصمق عمييا الشت ،فيي ال تؤدؼ إلى االضصخاب ،العقبلنية السخنة
 2ةكانت سالب

ثع انتقمت الباحثة إلى الخصػات العبلجية السبشية عمى ميارات وفشيات العبلج   
وذلظ عغ شخيق تغييخ األفكار غيخ السشصقية واالعتقادات غيخ  ،الدمػكي العقبلني االنفعالي

لتبجأ مخحمة  ،مغ اضصخاباتو االنفعالية –بشاًء عمييا  –التي يتخمز  ،لعقبلنية عشج اإلندانا
 (E) ،وىي محاولة الفخد محاربة األفكار غيخ الرحيحة (D)العبلج مغ خبلل الخصػة 

وىشا تطيخ  (F) ،مػاجية األفكار غيخ الرحيحة وبصخيقة عقبلنية في التغمب عمى القمق
الستقخار الشفدي والثبات االنفعالي نتيجة تخمرو نيائيًا مغ االضصخابات مطاىخ االرتياح وا

   2االنفعالية التي كان يعاني مشيا قبل االنتطام في العسمية اإلرشادية
وتؤدؼ  ،ثع إعصاء واجب مشدلي تعبخ فيو كل شالبة عغ السذاكل التي تدبب القمق  

 2إلى تقجيخىا لحاتيا بصخيقة سمبية
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ثع مخاجعة نسػذج  ،بعة والخامدة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدليالجمدتان الخا
كيخ غيخ وأىسيتو في مداعجة األفخاد ذوؼ التف (ABCDEF)العبلج العقبلني االنفعالي 

مسا يسكشيع مغ االستفادة مغ تجاربيع وخبخاتيع الفاشمة  ،العقبلني عمى تقبل أنفديغ
حيث تؤدؼ  ،ومع اآلخخيغ اير الدمسي مع ذواتيغوكيفية التع ،إلكتداب السعخفة اإليجابية
 2غ في سمػك الفخدإلى تحد فعشجما تتحدغ شخيقة التفكيخ تؤدؼ ،أفكار الذخز إلى سمػكو

حيث أوضحت الباحثة أن األفكار والسعتقجات الخاشئة التي يعتشقيا الفخد نتيجة لشقز       
قي وراء االضصخابات الشفدية وليذ تعتبخ الدبب الحقي ،السعمػمات واألفكار الرحيحة لجيو

 2ما يتعخض لو الفخد مغ خبخات
والتي تؤدؼ  ،وتع التعخف عمى بعس االعتقادات غيخ العقبلنية عغ الخفس الػالجؼ      

بيغ  ،إلى انخفاض تقجيخ الحات عغ شخيق استخجام السشاقذة السػضػعية والتحاور البشاء
وذلظ لخفع مدتػػ  ،ثمة السشاسبة ليحه االعتقاداتوضخب بعس األم ،الباحثة وأفخاد السجسػعة

حيث تع تكميف كل  ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،عقبلنيييد بيغ ما ىػ عقبلني وما ىػ الالتس
وتذعخ  ،مذاركة بتدجيل االنصباعات التي تجور في ذىشيا حػل السػاقف التي تسخ عمييا

 2فييا بعجم الكفاءة والججارة
ثع قامت الباحثة بإلقاء محاضخة  ،مشاقذة الػاجب السشدلي الجمدة الدادسة : وتع فييا

 ،( سشة21-20برفة خاصة )عغ مخحمة السخاىقة برفة عامة ومخحمة السخاىقة الستػسصة 
 ،ومشاقذة السذكبلت التي تػاجو ىحه السخحمة ،وأىع خرائريا ،والتعخف عمى مطاىخىا

ق حب الػالجيغ ويذعخ بأنو غيخ فعشسا يفقج السخاى ،وتعخضت فييا ألىسية الحب الػالجؼ
وأوضحت  ،ويذعخ أن حياتو غيخ آمشة ،يشتابو عجم الثقة في نفدو وفي اآلخخيغ ،مخغػب بو

كسا تصخقت الباحثة ألىسية  ،أىسية مػاجية السذكبلت التي تػاجييغ برػرة واقعية وعقبلنية
بصخيقة  السخاىقةمة ومعام ،التحكع في الحالة السداجية حتى ال تؤدؼ إلى اندعاج الػالجيغ

 2سمبية
واستخجمت الباحثة اإلرشاد الجيشي لمتخفف مغ بعس السذكبلت مثل البلمباالة       

واألنانية وغيخىا مغ الرفات التي تؤدؼ بالػالجيغ إلى التعامل مع االبغ  ،والعجوانية والتسخد
كات بكتابة ثع إعصاء واجب مشدلي بتكميف السذار  2بصخيقة تتدع بالخفس وعجم الخعاية
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مع تدجيل االستجابات واألفكار  ،بعس السػاقف التي تدبب ليغ التػتخ والتسخد والعجوانية

 2السراحبة ليا
ألفكار  ثع قامت بتحجيج ا  ،مشاقذة الػاجب السشدلي الجمدة الدابعة : وتع فييا

ومحاولة  ،شصقية لجػ كل شالبة وتحاول بصخيقة ججلية إقشاعيع ببل مشصقية تمظ األفكارالبلم
ثع قامت الباحثة بتػضيح السقرػد بتقجيخ الحات  ،استبجاليا بأفكار أخخػ مشصقية صحيحة

وإحداسو بالكفاءة والججارة واالستعجاد لتقبل الخبخات  ،عمى أنو "نطخة الفخد اإليجابية لشفدو
 2وأشارت ألىسية تقجيخ الحات بالشدبة لمفخد ،الججيجة
 ،قبل ذاتو حتى يدتصيع التخمز مغ القمق والرخاعثع أوضحت أن الفخد البج أن يت 

ثع ناقذت مع السذاركات متى يكػن تقجيخ الحات مشخفزًا أو  ،ويحقق تػافق إيجابي لشفدو
ثع قامت بسشاقذتيع حػل خرائز الصبلب  ،مختفعًا مع ضخب األمثمة السختمفة لكل مشيع

بيغ  ثع قامت بالتفخقة 2لسشخفسوكحلظ الصبلب ذوؼ تقجيخ الحات ا ،ذو تقجيخ الحات السختفع
وأكجت عمى أن اليجف الخئيدي مغ البخنامج ىػ  ،وتقجيخ الحات كدسة ،تقجيخ الحات كحالة

التي  مسا يشعكذ عمى تعجيل سمػكياتيغ ،مداعجتيغ عمى تشسية ورفع تقجيخىغ لحواتيغ
أىجاف وتداعجه عمى تحجيج  ،كسا تديج مغ قجرة الفخد عمى االنجاز ،يخفزيا الػالجيغ

بأن تحكخ كل ثع إعصاء واجب مشدلي بتكميف السذاركات  ،وشسػحات يدتصيع أن يحققيا
 2بفقجان الثقة في أنفديغفيو  شعخن  مشيغ مػقفًا مخ عمييغ

وتحجيج أىع األسباب التي  ،الجمدة الثامشة والتاسعة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
حيث قامت السجسػعة بسشاقذة السذكمة في  ،تتجفعيغ لمذعػر بالشقز وانخفاض تقجيخ الحا

 ،مغ يداء معاممتو بالقػل أو الفعل وىشاك ،أن البعس مشيع يعامل باالىسال مغ قبل الػالجيغ
 مسا يؤدؼ بيغ ،خل األسخة وخارجياوىشاك مغ يذعخ بعجم األمان دا ،وىشاك مغ يتع عقابو

 ،وتكػيغ مفيػم ذات سمبي ،لسحيصيغإلى التييج واالستثارة وانخفاض الشذاط واالنعدال عغ ا
ثع تعخضت  ،وانخفاض في السدتػػ التحريمي والذعػر بالتعاسة والػحجة والحدن والخػف

عية وانفعالية وىي عػامل اجتسا ،الباحثة لمعػامل التي تؤدؼ بالفخد إلى انخفاض تقجيخ الحات
عقبلنية تداعج عمى بللوكيف أن أفكار الفخد ا ،وجدسية وأكاديسية ونقز الػازع الجيشي

ليب التي تدتخجميا األسا بأن تحكخ كل مشيغ ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،انخفاض تقجيخه لحاتو
 2عمى التخمز مغ الذعػر بإنخفاض الكفاءة في مػقف ما لتداعجىغ
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لمػاجب السشدلي مخكدة عمى  ةاحث: وتع فييا مشاقذة الب الجمدة العاشخة والحادية عذخة
ثع قامت الباحثة بإعصاء تعخيف مبدط لبلستخخاء مغ  ،تعجيل أفكارىاقجرة كل شالبة عمى 

 2حيث ىػ "التػقف الكامل لكل االنقباضات والتقمرات العزمية السراحبة لمقمق والتػتخ"
ثع قامت بإيزاح اآلثار اإليجابية لبلستخخاء متسثمة في عبلج حاالت القمق أو    

وكحلظ تغييخ مفاىيع اإلندان عغ  ،كخية الخاشئةوفي تغييخ االعتقادات الف ،التػتخ الذجيج
فزبًل عسا يعكدو االستخخاء  ،بحيث يربح أكثخ ثقة بالشفذ بعج مسارسة االستخخاء ،ذاتو

وتشعكذ ىحه السذاعخ بجورىا في  ،مغ اإلحداس باالشسئشان في الشفذ والذعػر بالخاحة
بحلظ شعػرنا بالخاحة  معدزاً  وبالتالي تؤثخ في تعامل اآلخخيغ معشا ،التعامل مع اآلخخيغ

وتكافئ  ،ثع تبجأ الباحثة بتجريب أفخاد العيشة عمى استخجام بخنامج االستخخاء ،واألمان
وتختتع الباحثة الجمدة بػاجب مشدلي بأن تكخر الصالبات  ،الصالبات عمى مذاركتيغ الفعالة

 2ت االستخخاءويتع تػزيع ورقة عمييغ بتعميسا ،ما تع التجريب عميو في ىحه الجمدة
ثع مشاقذة  ،الثانية عذخة والثالثة عذخة : وتع فييا مشاقذة الػاجب السشدلي الجمدة

والحؼ يؤدؼ بيع  ،جساعية حػل التفكيخ غيخ الدميع وغيخ العقبلني الحؼ يدتخجمو البعس
ودور اإلرشاد  ،والمجػء إلى العدلة ،وتأنيب الزسيخ ،وخفس تقجيخ الحات ،إلى تقميل الذأن

وعجم تكخار أخصائيع  ،قبلني االنفعالي في مداعجة ىؤالء األفخاد عمى تقبل أنفديع وذواتيعالع
 ،الفاشمة وعجم تكخارىا بحيث يسكشيع االستفادة مغ تجاربيغ ،التي تدبب ليع السذكبلت

ومغ أىع األساليب  ،سية تقجيخىغ لحواتيغعمى تش كتداب شخق وأساليب تداعجىغوا
واألنذصة الفشية التي  ،ومسارسة اليػايات ،االستخخاء : جيخ الحاتالسدتخجمة في تشسية تق

مسا يداعج عمى التخمز  ،والتخمز مغ الذحشات الدمبية ،تداعجىع عمى التشفيذ االنفعالي
بسا يشعكذ عمى تقبميع لحواتيع  ،مغ مذاعخ الشقز والجونية وانخفاض تقجيخ الحات

السذاركات السػاقف السؤلسة والسحدنة التي بأن تكتب  ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،ولآلخخيغ
في ىحه السػاقف بصخيقة سمبية غيخ مخيحة  ممغ معيغاواألشخاص الحيغ تع ،مخت عمييغ
 2بالشدبة ليغ

وقامت الباحثة بسشاقذة  ،الجمدة الخابعة عذخة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
عجد مغ الشقاط مع تدجيل ما  م بسشاقذةقػ تو  ،الصالبات حػل االىتسام بالسطيخ الذخري

والذيية  ،والسبلبذ والذعخ واألسشان ويجور ذلظ حػل نطافة الجدع ،يجور بيشيغ مغ حػارات
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وتدتعيغ الباحثة بتسخيغ السخآة لتجريب الصالبات عمى رفع تقجيخىغ لحواتيغ  ،والرحة الجيجة

ثع إعصاء واجب  ،وفي نياية الجمدة تذكخ الصالبات عمى السذاركة اإليجابية ،الجدسية
 2تصمب الباحثة مغ الصالبات تدجيل كل ما يخد إلى أذىانيغ عشج إجخاء تسخيغ السخآة  ،مشدلي

ثع مشاقذة أىسية مسارسة  ،الجمدة الخامدة عذخة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
تقجيع ثع  ،وتشطيع أوقات الخاحة والشػم ،واالىتسام بتشاول الغحاء الرحي ،الخياضة البجنية

وإعصاء أمثمة عمى الشطام الغحائي  ،وكيفية تشطيع الشػم الرحي ،بعس تساريغ المياقة البجنية
والحؼ يداىع في تعجيل مفيػم الحات الجدسية والحؼ يشعكذ بجوره عمى تقجيخ الحات  ،السبلئع

صمب ثع إعصاء واجب مشدلي ت ،ثع تدتخجم تساريغ االستخخاء مع أفخاد العيشة ،الجدسية لجييغ
 2بو بعج االنتياء مغ التسخيشات ن الباحثة مشيغ إجخاء تسخيشات االستخخاء وتدجيل ما يذعخ 

ثع مشاقذة وحػار حػل  ،الجمدة الدادسة عذخة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
والسحببة إلى قمػبيغ  ،السػاد الجراسية ومعخفة السػاد التي يحرمغ فييا عمى درجات عالية

مغ حيث تحجيج  ،وتقػم الباحثة بتجريب الصالبات عمى فشية حل السذكبلت ،ظوالدبب في ذل
واختيار أفزل الحمػل وتصبيق الحل  ،وتحجيج الحمػل السسكشة ليحه السذكمة ،السذكمة
 ثع تقػم بسشاقذتيغ حػل عجد مغ العبارات وىي : ،السشاسب
 2أكخه السجرسة ألنيا سبب فذمي -
 2أحب القخاءة واالشبلع -
 2لدعادة عشجما يسجحشي السعمعأشعخ با -
 2أتابع السعمسة في شخحيا أول بأول -
 2أفزل المعب بجاًل مغ السحاكخة -
 2أعاني مغ نديان ما أذاكخه -
 2أجيب عمى األسئمة دون تخكيد في حميا -
 2أنا غيخ راضية عغ نفدي في أداء الػاجبات السجرسية -
 2االختبار جأشعخ بقمق شجيج عش -

وقج تسثمت قي القمق  ،جيج السذكمة الخئيدية فيسا بيشيعثة بتحثع تقػم الباح            
 ثع تبجأ في تصبيق خصػات حل السذكمة عمى القمق مغ االختبارات قائمة: ،مغ االختبارات

 2قمق االختبار ؟ ما ىي السذكمة – 2



 

 

 

) 101) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

 ،الغياب عغ االختبار –ما ىي الحمػل السسكشة ليحه السذكمة ؟ تشطيع السحاكخة  – 0
 2الحدن 

 2تصبيق الحل السشاسب )تشطيع السحاكخة( – 2
ثع تصمب الباحثة مغ كل شالبة أن تختار مذكمة وتصبق عمييا حل السذكمة عمى نفديا      

 ،بيشيا وبيغ الصالبات ثع تقػم بتبادل األدوار ،وتداعجىا عمى إيجاد الحمػل واختيار أندبيا
 ،ة خصػات حل السذكمة عمى نفدياوتختتع الجمدة بإعصاء واجب مشدلي بأن تصبق كل شالب

 2ثع تقجم ليغ نسػذج يتزسغ إرشادات لكيفية السحاكخة الجيجة
ثع تػزيع أوراق تحتػؼ عمى  ،الجمدة الدابعة عذخة : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي

مجسػعة مغ األسئمة حػل عبلقات الصالبة بػالجييا وأخػاتيا لتحجيج مجػ شعػرىا بالدعادة 
 ،وعبلقتيا بأخػاتيا ،لتي تتعخض لياوأساليب الثػاب والعقاب ا ،أفخاد أسختيا والخضا مع

وتعديد األفكار  ،ثع تقػم الباحثة بسشاقذة إجاباتيغ ،وتحجيج أؼ مغ األخػة األقخب ليا
ثع تقجم الباحثة مجسػعة مغ اإلرشادات والشرائح  ،وترحيح األفكار الدمبية ،اإليجابية

ثع إعصاء واجب مشدلي تصمب مشيغ كتابة الرفات التي تتسشاىا  ،ةلتحديغ العبلقات األسخي
 2وكيفية السعاممة التي تجب أن يعاممشيا بيا في السدتقبل ،في والجييا وأخػاتيا

ثع مشاقذتيغ حػل عبلقتيغ  ،الجمدة الثامشة عذخة : وتع فييا مشاقذة الػاجب السشدلي
تخام السعمسات وااللتدام بآداب الحجيث وقج ركدت في السشاقذة عمى أىسية اح ،بالسعمسات

وتكخار  ،تذجيعيا ليغوقج تسثمت في  ،سعمسة التي يحبػنياوقج أجسعغ عمى صفات ال ،معيغ
وعجم السقارنة بيغ الصالبات  ،وعجم الدخخية مشيغ عشجما يخصئغ في اإلجابة ،شخح الجرس

وقامت بسشاقذتيغ في  ،وتقجيع اليجايا الخمدية ،واستخجام أساليب السجح ،وبعزيع البعس
األفكار والسعتقجات التي تؤدؼ بيغ إلى الذعػر بالعجد والجونية مغ خبلل عبلقاتيغ مع 

دون  ،حيث قجمت الباحثة بعس الشساذج لبعس األشخاص الشاجحيغ في أعساليع ،يغتمعمسا
مسا يعشي أن ىشاك عػامل تختبط بذخرية  ،بصخيقة سمبية أن يتعخضػا لتقجيخ ذواتيع

وقامت  ،عقبلنيةوعادة ما تكػن اعتقاداتيا ال ،اوتداىع في انخفاض تقجيخىا لحاتي ،البةالص
ثع إعصاء  ،الباحثة بتجريب الصالبات عمى األسمػب العمسي لحل السذكبلت التي تػاجييغ

أن تعاممي شالباتظ عشجما  يحبتجيب فيو عغ الدؤال التالي : كيف ت   ،واجب مشدلي
 تربحيغ معمسة ؟
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ثع مشاقذة وحػار حػل  ،وتع فييا مشاقذة الػاجب السشدلي التاسعة عذخة :الجمدة 

وشخيقة التعامل  ،وىل يحبػن مرادقة الستفػقات ،الرفات التي يحبػنيا في صجيقاتيغ
وقج تع التخكيد  ،وىل يحتفطغ بأسخار صجيقاتيغ ،بيشيغ وبيغ صجيقاتيغ مغ حيث االحتخام

وأىسية اختيار األصجقاء  ،ىسية الرجاقة الحقيقيةوتػضيح أ  ،عمى صفات الرجيقة الجيجة
خمق أفكارًا خاشئة واعتقادات وتست مشاقذتيغ في بعس األلفاظ والكمسات والتي ت ،األسػياء

 مسا يؤثخ عمى شخرياتيغ ،واإليبلموالتي تؤدؼ  إلى شعػرىغ بالسعاناة  ،عقبلنية لجييعال
وقج أوضحت  ،ػم والفذلمالجونية وال والتي تذسل مذاعخ ،أمام السعمسات وأمام اآلخخيغ

فقج يتبشى الفخد بعس األلفاظ التي تخمق األفكار  ،الباحثة ضخورة تعجيل األسمػب المغػؼ 
اإليبلم والسعاناة نتيجة لػجػدىا في  غوتدبب لي ،الخاشئة واالعتقادات غيخ العقبلنية عشجه

سل معاني الحتسية واإللدامية وقج حجد ألبخت إليذ ىحه الكمسات في تمظ التي تح ،السخاشبة
 22222بج مغال 2222مثل : يجب أن ،حيصيغ بووالزخورية لمفخد ولغيخه مغ الشاس الس

 ،وغيخىا مغ الكمسات 22222السفخوض أن يكػن  22222يتحتع أن 22222لدامًا عمييع
وىحه الكمسات يجب أن تدتبجل بكمسات أخخػ أكثخ مشصقية وعقبلنية مثل : مغ 

باإلضافة  ،وغيخىا 22222يا ليت 22222أفزل أن 22222مغ السحتسل 22222السسكغ
إلى عجم استخجام األلفاظ التي تتزسغ الذسػلية الكمية واأللفاظ التي تكػن مصمقة في 

( 222ببلحجود 222إشبلقاً  222ببل استثشاء 222الجسيع 222مثل كمسات )الكل ،معانييا
التفكيخ غيخ السشصقي واالعتقاد غيخ العقبلني ألن مثل ىحه الكمسات والعبارات تذكل  ،وغيخىا

 ،ثع إعصاء واجب مشدلي ،فيشتج عشيا االضصخابات االنفعالية التي يعاني مشيا ،عشج الفخد
 2تكتب عمى كل عخبة اسع شخز ميع في حياتيا ،تخسع فيو قصار خمفو بعس العخبات

ثع مشاقذة  ،لسشدليالجمدة العذخون والحادية والعذخون : وتع فييا مخاجعة الػاجب ا
وتحاول أن  ،وكيفية مػاجيتيغ لتمظ السخاوف ،الصالبات عغ األمػر السخيفة بالشدبة ليغ

 ،أم مغ األسخة ،تحجد معيغ مرجر ىحه السخاوف ىل ىي مغ السجرسة أم مغ األصجقاء
وىل يداعجىغ  ،(222واإلحباط ،والتػتخ ،والخجل ،وتدأليغ عغ كيفية التغمب عمى )الخػف

وىل يمجأن لمبكاء عشجما تػاجييغ مػاقف صعبة أو مذكمة ال  ،ي حل مذكبلتيغأحج ف
وأىسية أن يتحمى اإلندان  ،كسا تدأليغ عغ شبيعة الحالة السداجية لكل مشيغ ،يدتصعغ حميا
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ثع إعصاء واجب مشدلي تقػم السذاركات فيو بكتابة  ،باليجوء والتخيث في حاالت الغزب
 2كيفية التغمب عمييا بصخيقة عقبلنيةو  ،ليا السخاوف التي يتعخضغ

ثع  ،الجمدة الثانية والعذخون والثالثة والعذخون : وتع فييا مخاجعة الػاجب السشدلي
مشاقذة الصالبات في بعس القيع الستسثمة في أىسية اإليسان باهلل تعالى والسحافطة عمى 

والتدامح مع  ،سالاألمانة في األعأىسية و  ،وشسأنيشةمغ راحة الربلة وما يشتج عشيا 
البعج عغ  ،أىسية استذارة الكبارو  ،واإليفاء بالػعج ،واحتخام الكبار ،وبخ الػالجيغ ،اآلخخيغ

وحفع  ،وأىسية الرجق والبعج عغ الكحب ،الغيبة والشسيسة ألنيا تفدج العبلقات االجتساعية
ل عمى هللا والفخق كسا تع مشاقذة أىسية التػك ،والبعج عغ الحقج والحدج والكخاىية ،األسخار

وضخبت الباحثة أمثمة مغ القخآن الكخيع والدشة الشبػية لتجعيع ىحه القيع  ،بيشو وبيغ التػاكل
ثع إعصاء واجب مشدلي أن تحكخ السذاركات بعس السػاقف  ،وتخسخييا لجػ الصالبات

 2اواشتسمت عمى قيع لع يحافع اآلخخون عمى احتخامي ،السؤلسة والسحدنة التي تعخضت ليا
وتمخيز  ،ة الػاجب السشدليوىي الختامية وتع فييا مخاجع الجمدة الخابعة والعذخون :

وتدأل الباحثة عغ مجػ استفادتيغ مغ البخنامج والسيارات التي  ،البخنامج اإلرشادؼ
 ،ثع تصبيق مقياس تقجيخ الحات فخدياً  ،والػقػف عمى مجػ التحدغ الحؼ شعخن بو ،اكتدبشيا

 2وتذكخىغ عمى مػاضبتيغ عمى الجمدات اإلرشادية وتػدعيغ  ،يصة ليغوتقجيع مكافأة بد
 :Evaluation of the guidance methodتقييع األسمػب اإلرشادؼ 

يتع تقييع األسمػب اإلرشادؼ بسقارنة الشتائج القبمية والبعجية والتتبعية ألفخاد عيشة      
 2الجراسة التجخيبية

 :  Results of the study نتائج الدزاسة
بإستخجام  ،استجابات أفخاد عيشة الجراسة وإدخاليا في الحاسب اآللي تع تفخيغ          

 Wilcoxonوقج تع استخجام اختبار ويمكػكدػن  ،SPSSبخنامج الحدم اإلحرائية 
وقج  ،لحداب داللة الفخوق بيغ الستػسصات Mann-Whitneyويتشي -واختبار مان

 ي عسا يمي :أسفخت نتائج التحميل اإلحرائ
 :Results of the first hypothesis نتائج الفرض األول
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 ج فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصي رتبيشز الفخض األول عمى أنو "تػج           
عمى  ،درجات أفخاد نفذ السجسػعة ومتػسصي رتب ،اد السجسػعة التجخيبيةأفخ  تدرجا

قبل التجخبة  ،لجؼمغ الخفس الػا مقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ
 2التصبيق البعجؼ" في اتجاه ،وبعجىا
 Wilcoxonتع استخجام اختبار ويمكػكدػن  ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض            

 2لجاللة الفخوق بيغ الستػسصات
 2( نتائج ىحا الفخض20ويػضح الججول التالي )          

 (20ججول )
اللة الفخوق بيغ متػسصي السجسػعة التجخيبية في كل مغ القياسيغ القبمي والبعجؼ لج (z)قيسة الشدبة الحخجة 

 لسقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ بإستخجام اختبار ويمكػكدػن 
السجسػعة 

 التجخيبية
الستػسط  العجد

 الحدابي
مػسط 
 الختب

مجسػع 
 الختب

 مدتػػ الجاللة (z)قيسة 

 ب الدالبةالخت
 الختب السػجبة

 التداوؼ 
 اإلجسالي

 صفخ
22 

 صفخ
22 

02,02 
11,52 

 

 صفخ
1,22 

 صفخ
11,22 

 
 

-0,521 

2,22 
لرالح التصبيق 

 البعجؼ

 

بيغ  2,22ػػ ت( وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مد20جول )ويتزح مغ ج          
سجسػعة رتب درجات نفذ ال يومتػسص ،رتب درجات السجسػعة التجخيبية يمتػسص

وىحا يثبت  ،في اتجاه التصبيق البعجؼ ،قبل التجخبة وبعجىا ،عمى مقياس تقجيخ الحات
 2صحة الفخض األول

يتزح مغ نتيجة الفخض األول ارتفاع تقجيخ الحات لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية            
لي في دحس رشاد العقبلني االنفعامسا يؤكج فاعمية اإل ،بعج تصبيق البخنامج اإلرشادؼ

وتحػيميا إلى  ،والتي كان ليا تأثيخ سمبي عمى تقجيخىغ لحواتيغ ةألفكار غيخ العقبلنيا
 ،ولػم الشفذ ،أفكار عقبلنية ساعجتيغ عمى التخمز مغ الذعػر بالجونية وإيبلم الحات

الصالبة أنيا ليدت الػحيجة التي تعاني مغ أدركت  ،لبخنامج اإلرشادؼومغ خبلل ا
 2الحاتانخفاض تقجيخ 
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وقج شجع البخنامج الصالبات عمى التحجث بحخية عغ السذكبلت التي تػاجييغ            
وضع حمػل لمتغمب عمى  سشاقذة عمىحيث ساعجت ال ،في كل ب عج مغ أبعاد الحات

كسا ساعجتيغ عمى تعديد أفكارىغ اإليجابية وترحيح األفكار الدمبية  ،ىحه السذكبلت
 2الخفس الػالجؼ الحؼ يجركػنو ويعانيغ مشو التي تكػنت بجاخميغ بدبب

مغ  ،وقج ىجفت الجمدات إلى تذجيع الصالبات عمى تحديغ صػرة الحات لجييغ            
خبلل استبجال األفكار والعبارات الدمبية التي تخد إلى أذىانيغ بيغ الفتخة واألخخػ 

كسا  ،إعادة البشاء السعخفيوفشية  ،بإستخجام فشية الجحس واإلقشاع ،بأفكار أكثخ إيجابية
ىجفت الجمدات إلى مداعجة الصالبات عمى خفس حجة التػتخ والقمق والشاتجة مغ 

والتخمز مغ  ،حيث ساعج االستخخاء عمى تججيج الثقة بالشفذ ،الخفس الػالجؼ
مسا يؤدؼ إلى  ،والتحكع في الحالة السداجية ،ورفع درجة تقجيخ الحات لجييغ ،اإلحباط

 2ومعاممتيغ بصخيقة سمبية مشيغ الػالجيغعجم اندعاج 
 يكسا ساعج البخنامج اإلرشادؼ الصالبات عمى التعامل مع السذكبلت الت           

مسا أدػ إلى  ،مغ خبلل التجريب عمى حل السذكبلت بصخيقة عمسية ،تػاجييغ بػاقعية
التي تدعج بلمباالة واألنانية لالتخفف مغ بعس السذكبلت مثل العجوانية والتسخد وا

 2وتؤثخ عمى العبلقة بيشيسا بحيث تأخح السشحى الدمبي ،الػالجيغ
الخحسغ الذبانات وتتفق نتيجة الجراسة الحالية مع نتائج دراسات كل مغ عبج            

ودراسة حدغ إدريذ الرسيمي  ،(0220ودراسة فكخؼ أحسج عدكخ ) ،(2991)
(0229)2 

 

 :Results of the second hypothesisنتائج الفرض الثاني 
 متػسصي رتب يشز الفخض الثاني عمى أنو "تػجج فخوق دالة إحرائيًا بيغ           

 ،درجات أفخاد السجسػعة الزابصة ومتػسصي رتب ،اد السجسػعة التجخيبيةدرجات أفخ 
بعج تصبيق  ،عمى مقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ

 2لرالح السجسػعة التجخيبية" ،البخنامج
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 Mannوتشي -تع استخجام اختبار مان ،ولمتحقق مغ صحة ىحا الفخض           

Whitney رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ  يلمػقػف عمى داللة الفخوق بيغ متػسص
 2في القياس البعجؼ"

 2( نتائج ىحا الفخض22ويػضح الججول )           
 (22ججول )

لجاللة الفخوق بيغ متػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية والسجسػعة  (z)حخجة قيسة الشدبة ال
بعج تصبيق البخنامج البلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ عمى مقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات   ،الزابصة

 ( 02) ن =  وتشي -بإستخجام اختبار مان
 مجسػعتا
 السقارنة

الستػسط  العجد
 الحدابي

متػسط 
 الختب

مجسػع 
 الختب

معامل 
u 

 مدتػػ الجاللة (Z)قيسة 

لرالح السجسػعة  2,22 2,212- صفخ 211.2 21,12 11,52 22 التجخيبية
 التجخيبية

لرالح السجسػعة  2,22 11,2 1,12 02,92 22 الزابصة
 التجخيبية

 
 يبيغ متػسص 2,22( وجػد فخوق دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 22جول )مغ جيتزح 

رتب درجات السجسػعة الزابصة عمى مقياس  يومتػسص ،رجات السجسػعة التجخيبيةرتب د
مسا يػضح مجػ تأثيخ البخنامج  ،تقجيخ الحات السدتخجم لرالح السجسػعة التجخيبية

السدتخجم في الجراسة في تشسية تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ الخفس 
 2يوىحا يثبت صحة الفخض الثان ،الػالجؼ

لبات وتخجع نتيجة الفخض الثاني إلى أن البخنامج اإلرشادؼ يعصي الفخصة لمصا
عمى التشفيذ االنفعالي وشخح الحمػل  ىغكسا يداعج ،خخياتلسبلحطة أنفديغ ومبلحطة األ

 ألن اإلخفاق في حل السذكبلت ،لمسذكمة مغ خبلل معايذتيا ومشاقذتيا مع أفخاد السجسػعة
 ،شذاط واالنعدال عغ السحيصيغ وتكػيغ مفيػم ذات سمبييؤدؼ بيغ إلى انخفاض ال

االنفعالي عمى  العقبلني وتداعج فشيات اإلرشاد ،والحدن وانخفاض تقجيخ الحات ،والػحجة
كسا  ،االستفادة مغ التجارب الفاشمة وعجم تكخارىا مغ خبلل إدارة الحات وتسثيل األدوار
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نذصة الفشية عمى تشسية تقجيخ الحات ومسارسة اليػايات واأل ،االستخخاء ىغ عمىيداعج
 2والتخمز مغ مذاعخ الشقز والجونية

دل مع الباحثة السجسػعة التجخيبية عمى التفاىع والقبػل الستبا تكسا أن تذجيع شالبا
كحلظ أعصى تغحية راجعة إيجابية لمصالبات عغ  ،عخض أفكارىغ أشعخىغ باألمان عشج

ات الحدشة السخاد تشسيتيا لجييغ بجاًل مغ التخكيد عمى شخيق تػجيو االنتباه لمدمػكيات والرف
لى يػم سمبي عغ الحات مسا يؤدؼ بيغ إوالحؼ يؤدؼ إلى تشسية مف ،الدمػك الديئ والخاشئ

 وذلظ عكذ ما حجث داخل السجسػعة الزابصة التي لع تجج أية فخصة ،الذعػر بالشقز
غ شخق ججيجة تداعجىوتعمع لمتشفيذ االنفعالي أو مغ يداعجىغ عمى تصػيخ مذاعخىغ 

 ،والتي تؤثخ بجورىا عمى تشسية تقجيخىغ لحواتيغ ،عمى تخصي الرعػبات التي تػاجييغ
فقج استسخ تقجيخ الحات  ،ونطخًا لعجم تقجيع أية خجمات إرشادية ألفخاد السجسػعة الزابصة

 2لجييغ مشخفزاً 
فكخؼ أحسج عدكخ دراسة  ة مع نتائج دراسات كل مغ وتتفق نتيجة الجراسة الحالي

 2(0229ودراسة حدغ إدريذ الرسيمي ) ،(0220)
 : Results of the third hypothesis نتائج الفخض الثالث

 فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصي رتب عمى أنو "ال تػججيشز الفخض الثالث 
عمى مقياس  ،درجات أفخاد نفذ السجسػعةالتجخيبية ومتػسصي رتب درجات أفخاد السجسػعة 

 2بعج فتخة الستابعة" ،تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ الخفس الػالجؼ
لجاللة  Wilcoxonتع استخجام اختبار ويمكػكدػن  ،صحة ىحا الفخض ولمتحقق مغ

 2( نتائج ىحا الفخض21ويػضح الججول ) ،الفخوق بيغ الستػسصات
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 (21ججول )

السجسػعة التجخيبية في  رتب درجات متػسصي لجاللة الفخوق بيغ (z)قيسة الشدبة الحخجة 
كل مغ القياسيغ البعجؼ والتتبعي لسقياس تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ مغ 

 الخفس الػالجؼ بإستخجام اختبار ويمكػكدػن 
السجسػعة 

 التجخيبية
الستػسط  العجد

 الحدابي
مػسط 
 الختب

مجسػع 
 الختب

مدتػػ  (z)قيسة 
 الجاللة

 دالبةالختب ال
 الختب السػجبة

 التداوػ 
 اإلجسالي

1 
1 
0 

22 

11,52 
17,22 

 

0,12 
1,12 

22,22 
01,22 

 
-

2,201 

2,22 
لرالح 
التصبيق 
 التتبعي

 
رتب  يفخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسص ( أنو ال تػجج21جول )ويتزح مغ ج

رتب درجات نفذ  يومتػسص ،الجرجات التي حرل عمييا أفخاد السجسػعة التجخيبية
مسا يجل عمى استسخار  ،سجسػعة عمى مقياس تقجيخ الحات في القياس البعجؼ والتتبعيال

فاعمية البخنامج اإلرشادؼ السدتخجم في تشسية تقجيخ الحات لجػ الصالبات البلتي يعانيغ 
وىحا يثبت صحة  ،تػافقيغ مع ذواتيغ ومع اآلخخيغ وفي تحديغ ،مغ الخفس الػالجؼ

 2الفخض الثالث
الفخض الثالث إلى كفاية اإلرشاد العقبلني االنفعالي في اكتذاف  جع نتيجةوتخ 

مسا أدػ إلى التخمز مغ الذعػر بالجونية  ،الرعػبات والسذكبلت والعسل عمى حميا
حيث ساعجت الفشيات السختمفة لمبخنامج  ،والدمبية والعجد واإلحباط والعدلة االجتساعية

تقجات عقبلنية لجػ أفخاد السجسػعة عمى تحػيل السعتقجات غيخ العقبلنية إلى مع
حيث اعتسجت الباحثة عمى األنذصة الستشػعة التي ساعجتيا عمى تشسية تقجيخ  ،التجخيبية

حيث اشتسمت عمى أنذصة فشية وحخكية وتساريغ االستخخاء أو  ،الحات لجػ أفخاد العيشة
ت السشدلية ساىع في كسا أن إنجاز أفخاد السجسػعة التجخيبية لمػاجبا ،تصبيق تسخيغ السخآة 

 2سًا في سمػكياتيعوأصبحت أسا ،حتى تعػدوا عمييا ،تكخار ما تع تعمسو عجة مخات
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 سػاء كان تعديد مادؼ ،ب لمصالباتكسا استخجمت الباحثة أسمػب التعديد السػج
حيث كان لو أثخ كبيخ في حثيع عمى االستسخار والتفاعل في جمدات  ،أو معشػؼ 

ورفع ثقتيغ بأنفديغ وتشسية  ،زيادة تػافقيغ الذخري واالجتساعيمسا أدػ إلى  ،البخنامج
 2تقجيخ الحات لجييغ

 ،(2991سغ الذبانات )وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع دراسة كل مغ عبج الخح
 2(0229ودراسة حدغ إدريذ الرسيمي ) ،(0220ودراسة فكخؼ أحسج عدكخ )

 :Recommendations of the study تػصيات الجراسة
 في ضػء الجراسة وما أسفخت عشو مغ نتائج يسكغ تقجيع التػصيات اآلتية :

اىتسام وسائل اإلعبلم وخاصة "التمفاز" بتقجيع بخامج تخبػية ومدمدبلت ىادفة تػضح  – 2
 2خصػرة الخفس الػالجؼ واآلثار الستختبة عميو

 ،الخجمة االجتساعيةكد اتقجيع محاضخات عمسية واجتساعية لآلباء واألميات معًا في مخ  – 0
بيجف تقجيع كل ما يداعج في حل مذكبلت األسخة وتجريبيع عمى األساليب السشاسبة 

 2لمتعامل مع أبشائيع
إعجاد مقخر دراسي يتشاول مػضػعات تخبػية ونفدية واجتساعية وبعس مذكبلت  – 2

مفيػم مسا قج يداعج في تشسية  ،السخاىقيغ يتع تجريدو لمصمبة في السخحمة الثانػية
 2الحات وتحقيق التػافق الشفدي

التخكيد عمى دور الجعاة في السداجج حػل تػعية اآلباء عغ اآلثار الديئة لمخفس  – 1
 2الػالجؼ عمى أبشائيع

  



 

 

 

) 122) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
 :Study Referencesمخاجع الجراسة 

 : Arabic References أواًل : المراجع العربية     
مجمة البحث  ،يىات الحجيثة في العبلج الدمػكتجا( : اال2997) إبخاىيع عمي إبخاىيع – 2

 – 097ص ص  ،(1)(, العجد 22مج )سجال ،في التخبية وعمع الشفذ
2212 

Ibrahim Ali Ibrahim (1997): Recent Trends in Behavioral Therapy, 
Journal of Research in Education and Psychology, 
Volume (10), Issue (4) , PP. 297-334 . 

 ،مذكبلت الصفل الدمػكية وأساليب معاممة الػالجيغ( : 2991أحسج الديج إسساعيل ) – 0
 2دار الفكخ الجامعي ،، اإلسكشجرية0ط 

Ahmed El Sayed Ismail (1995): Child Behavioral Problems and 
Parental Treatment Practices, 2nd ed., Alexandria, 
University Thought House. 

القبػل والخفس الػالجؼ وعبلقتو بالسخاوف لجػ تمسيحات ( : 0222اعتساد اليشجؼ ) – 2
رسالة  ،الرفػف الستقجمة بالسخحمة االبتجائية بسجيشة مكة السكخمة

 2مكة السكخمة ،جامعة أم القخػ  ،كمية التخبية ،جدتيخما
Etmad Al-Hindi (2003): Acceptance and parental rejection and its 

relation to the fears of the students of the 
advanced grades in the primary school in Makkah, 
master thesis, Faculty of Education , Umm Al-Qura 
University, Makkah. 

الفخوق بيغ شبلب الخيف والحزخ في إدراك السعاممة ( : 2992انذخاح دسػقي ) – 1
 ،مجمة عمع الشفذ ،بعس خرائز الذخريةالػالجية وعبلقة ذلظ ب

ترجر عغ  ،227- 91صص  ،الدشة الخامدة ،يشايخ( 27العجد )
 2الييئة السرخية العامة لمكتاب



 

 

 

) 121) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

Enshrah Dessouki (1991): Differences between Rural and Urban 
Students in Recognizing Parental Treatment and 
Relation to Some Characteristics of Personality, 
Journal of Psychology, No. (17) January, Fifth 
Year, pp. 94-107. 

إدراك الخفس الػالجؼ وعبلقتو بقمق السدتقبل لجػ عيشة مغ ( : 0222بعمي مرصفى ) – 1
 دءجال ،(12) جدعال ،عالع الكتب ،الجدائخ ،تبلميح السخحمة الثانػية

 2102-201ص ص  ،(0)
Baali Mustafa (2013): Recognition of Parental Refusal and Relation 

to Future Concern in a Sample of Secondary 
School Students, Algeria, World of Books, Vol. 2, 
Issue 43,  pp. 325-352. 

( : الحكاء االنفعالي وعبلقتو بكل مغ فاعمية 0221جرؼ عبج الخحسغ الجاسخ )شالب – 1
الخفس الػالجؼ لجػ عيشة مغ شبلب وشالبات -وإدراك القبػلالحات 

جامعة  ،كمية التخبية ،جدتيخ غيخ مشذػرةرسالة ما ،جامعة أم القخػ 
 2مكة السكخمة ،أم القخػ 

AlBandary AbdulRahman AlJaser (2006): Emotional intelligence and 
its relation to both self-efficacy and recognition of 
acceptance-parental rejection in a sample of Umm 
Al-Qura University students and students, 
unpublished master's thesis, Faculty of Education, 
Umm Al-Qura University, Makkah. 

( : سمػك الػالجيغ اإليحائي لمصفل وأثخه عمى األمغ 0222جسال مختار حسدة ) – 7
العجد  ،الييئة السرخية العامة لمكتاب ،مجمة عمع الشفذ ،الشفدي

 2122-205،  ص ص (15)



 

 

 

) 121) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
Gamal Mokhtar Hamza (2001): Parental Behavior of the Child and 

its Impact on Psychological Security, Journal of 
Psychology, Egyptian General Book Organization, 
No. (58). PP . 128-143 . 

مجمة الرحة  ،( : مفيػم الحات الخاصة في التػجيو والعبلج2977حامج زىخان ) – 5
 122-02ص ص  ،(7) (, العجد22) جمج سالالقاىخة،  ،الشفدية

Hamid Zahran (1977): The Concept of Self-Self-Direction and 
Therapy, Journal of Mental Health, Cairo, Vol. (13), 
Issue (7) , PP . 23-40 . 

 2عالع الكتب ،القاىخة ،1ط  ،عمع الشفذ االجتساعي( : 0222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) - 9
___________ (2000): Social Psychology, 6th ed., Cairo, World of 

Books. 
انفعالي في خفس ( : فاعمية بخنامج إرشادؼ عقبلني 0229حدغ إدريذ الرسيمي ) – 22

الدمػك الفػضػؼ لجػ عيشة مغ شبلب السخحمة الثانػية بسشصقة 
 ،كمية التخبية ،رسالة دكتػراة  ،جازان التعميسية )دراسة شبو تجخيبية(

 2جامعة أم القخػ 
Hassan Idriss Al-Smaili (2009): Effectiveness of a rational rational 

guidance program in reducing the chaotic behavior 
of a sample of secondary school students in Jazan 
Educational Zone (semi-experimental study). 
doctoral thesis, Faculty of Education, Umm Al-
Qura University. 

( : اإلسيام الشدبي لمقبػل/الخفس الػالجؼ في التشبؤ 0221حشان أسعج خػج ) – 22
ة االجتساعية لجػ شبلب السخحمة الستػسصة بالسسمكة بالسدؤولي

 ،(2السجمج ) ،السجمة الجولية التخبػية الستخررة ،العخبية الدعػدية
 022 – 2ص ص  ،(5العجد )



 

 

 

) 121) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

Hanan As'ad Khoj (2014): Relative Contribution to Parental 
Acceptance / Rejection in the Prediction of Social 
Responsibility among Middle School Students in 
Saudi Arabia, International Specialized Educational 
Journal, vol. 3, No. 8, PP . 1-40 . 

الخفس الػالجؼ واألفكار البلعقبلنية –( : إدراك القبػل 0222خالج الحسيجؼ العشدؼ ) – 20
رسالة  ،ليةوقمق السدتقبل لجػ عيشة مغ شبلب جامعة الحجود الذسا

 2مكة السكخمة ،جامعة أم القخػ  ،كمية التخبية ،دكتػراة 
Khalid Al-Humaidi Al-Enezi (2010): Recognition of Acceptance - 

Parental Refusal, Irrational Ideas and Future 
Concerns among a sample of students of the 
Northern Frontier University, PhD thesis, Faculty of 
Education, Umm Al Qura University, Makkah. 

( : دراسة العبلقة بيغ بعس الخرائز الذخرية 0221داليا مرصفى الديج ) – 22
 ،كمية التخبية ،جدتيخرسالة ما ،لمػالجيغ وأوالدىع بالسخحمة االبتجائية

 2جامعة عيغ شسذ
Dalia Mustafa El Sayed (2006): Studying the relationship between 

some personal characteristics of parents and their 
children in primary school, master thesis, Faculty of 
Education, Ain Shams University. 

 ،الخياض ،تقجيخ الحات( : 0221) ،رانجيت سيشج ماليي )تخجسة : مكتبة جخيخ( – 21
 2مكتبة جخيخ

Malhi, Ranjit Singh (Translation: Jarir Bookstore), (2005): Self-
Assessment, Riyadh, Jarir Bookstore. 



 

 

 

) 127) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
( : فعالية بخنامج عبلجي سمػكي معخفي في تخفيف الزغػط 0222رئيفة عػض ) – 21

كمية  ،رسالة دكتػراة  ،الشفدية والدمبية لجػ السخاىقيغ مغ الجشديغ
 2جامعة ششصا ،بكفخ الذيخ التخبية

Raefa Awad (2000): Effectiveness of cognitive behavioral therapy 
program in alleviating the psychological and 
negative pressures of adolescents of both sexes, 
PhD thesis, Faculty of Education, Kafr El-Sheikh, 
Tanta University. 

دار الفكخ  ،األردن ،عسان ،شذئة الصفل وسبل معاممتوت( : 2991زكخيا الذخبيشي ) – 21
 2العخبي لمشذخ والتػزيع

Zakaria El Sherbini (1994): Child Raising and Treatment, Amman, 
Jordan, Dar Al-Fikr Al Arabi for Publishing and 
Distribution. 

ب السعاممة الػالجية ( : أسالي0220سميسان دمحم سميسان وعبج الفتاح رجب عمي ) – 27
جامعة  ،مجمة كمية التخبية ،وعبلقتيا بالحكاء االنفعالي لجػ األبشاء

 2052-59ص  ،(222العجد ) ،األزىخ
Sulaiman Mohamed Sulaiman and Abdul Fattah Rajab Ali (2002): 

Methods of parental treatment and its relation to 

emotional intelligence among children, Journal of 

the Faculty of Education, Al-Azhar University, No. 

111, pp. 89-128. 

( : تقجيخ الحات والتػافق االجتساعي لمصمبة أبشاء 2991سسيخ كامل مخيسخ ) – 25
جامعة أم درمان  ،كمية التخبية ،جدتيخرسالة ما ،الذيجاء بقصاع غدة

 2الدػدان ،اإلسبلمية
Samir Kamel Mekhemer (1996): Self-Esteem and Social Cohesion for 

the Children of Martyrs in the Gaza Strip, Master 

Thesis, Faculty of Education , Omdurman Islamic 

University, Sudan. 



 

 

 

) 125) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

( : فاعمية العبلج الدمػكي والعبلج العقبلني 0222سسيخة ششج ومججؼ الجسػقي ) – 29
 ،لي الدمػكي في عبلج األرق لجػ عيشة مغ شبلب الجامعةاالنفعا

 ،الجدء الخابع ،(07العجد ) ،مجمة كمية التخبية )التخبية وعمع الشفذ(
 552-9 ص ص     ،جامعة عيغ شسذ

Samira Shand and Magdy El-Desouki (2003): Effectiveness of 

Behavioral Therapy and Sensitive Behavioral 

Therapy in the Treatment of Insomnia in a Sample 

of University Students, Journal of the Faculty of 

Education (Education and Psychology), No. 27, Part 

Four, Ain Shams University, pp. 9-88. 

تحديغ مفيػم الحات وتشسية الػعي بالحات والشجاح في ( : 0221سشاء سميسان ) – 02
 2عالع الكتب ،، القاىخةشتى مجاالت الحياة

Sanaa Soliman (2005): Improving Self-Concept and Developing 
Self-Awareness and Success in Various Areas of 
Life, Cairo, World of Books. 

مخكد  ،اإلسكشجرية ،اتجاىات الصفل نحػ الحات( : 0221سييخ كامل أحسج ) – 02
 2ة لمكتاباإلسكشجري

Suheir Kamel Ahmed (2005): Children's Attitudes Toward Self, 

Alexandria, Alexandria Book Center. 

مكتبة األنجمػ  ،القاىخة ،سيكػلػجية الشسػ اإلنداني( : 2991سيج دمحم الصػاب ) – 00
 2السرخية

Sayed Mohamed Al-Tawab (1996): The Psychology of Human 

Growth, Cairo, The Anglo-Egyptian Library. 

( : إدراك الصالب لمقبػل/الخفس الػالجؼ وعبلقتو 2991الذشاوؼ عبج السشعع زيجان ) – 02
 ،السجمة التخبػية ،بجافعية اإلنجاز لجػ شبلب كمية السعمسيغ بالجػف

ص ص  ،(27العجد ) ،(22السجمج ) ،ترجر عغ جامعة الكػيت
222-2012 

Al-Shennawi Abdul-Moneim Zaidan (1995): The student's 

recognition of parental acceptance / rejection and its 

relation to the motivation of achievement among the 



 

 

 

) 129) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
students of the College of Teachers in Al-Jouf, 

Educational Journal, issued by Kuwait University, 

Volume 10, No. 37, pp. 103-125. 

دار العمع واإليسان  ،عسان ،األسخة وبشاء السػىػبيغ( : 0225شمعت دمحم أبػ عػف ) – 01
 2لمشذخ والتػزيع

Talaat Mohamed Abu Ouf (2008): The Family and the Building of the 

Talented, Amman, Dar Al Alm and Eman for 

Publishing and Distribution. 
 ،التكشػلػجيا –التصبيق  –اإلرشاد الشفدي : الشطخية ( : 0221شو عبج العطيع ) – 01

 2دار الفكخ لمشذخ والتػزيع ،عسان
Taha Abdel Azim (2004): Psychological Counseling: Theory - 

Application - Technology, Amman, Dar Al Fikr 

Publishing and Distribution. 

( : تقييع العبلج العقبلني االنفعالي لحاالت الخىاب 2991الذبانات ) عبج الخحسغ – 01
 ،السخكد العخبي لمجراسات األمشية ،جدتيخرسالة ما ،االجتساعي

 2الخياض
Abdul Rahman Al-Shabanat (1996): Evaluation of Emotional 

Rational Therapy for Social Phobia Cases, Master 

Thesis, Arab Center for Security Studies, Riyadh. 

العبلج الشفدي الدمػكي السعخفي الحجيث أساليبو ( : 2991عبج الدتار إبخاىيع ) – 07
 2دار الفجخ لمشذخ والتػزيع ،القاىخة ،ومياديغ تصبيقو

Abdul Sattar Ibrahim (1994): Cognitive Behavioral Therapy, Modern 

Methods and Application, Cairo, Dar Al Fajr 

Publishing and Distribution. 

دار الشيزة  ،بيخوت ،سيكػلػجية الشسػ واالرتقاء( : 2992عبج الفتاح دويجار ) – 05
 2العخبية

Abdul Fattah Dawidar (1993): The Psychology of Growth and 

Development, Beirut, Dar al-Nahda al-Arabiya. 

 2مكتبة مجبػلي ،القاىخة ،مػسػعة الصب الشفدي( : 2990)عبج السشعع الحفشي  – 09
Abdel Moneim El-Hefny (1992): Encyclopedia of Psychiatry, Cairo, 

Madbouli Library. 



 

 

 

) 112) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

( : تقييع الحات وعبلقتو بكل مغ الذعػر بالػحجة الشفدية 0220عدة عبج الكخيع ) – 22
 ،القاىخة ،الشفذ دراسات عخبية في عمع ،واالكتئاب لجػ السدشيغ

 0292-251ص ص  ،(0العجد ) ،(2) جمجسال
Azza Abdel-Karim (2002): Self-Assessment and its Relation to the 

Feeling of Psychological Unity and Depression in 

the Elderly, Arab Studies in Psychology, Cairo, Vol. 
(1), No . (2) , PP . 185-209 . 

( :فاعمية العبلج العقبلني االنفعالي في خفس قمق 2995عدة عسخ الغامجؼ ) – 22
رسالة  ،االختبار لجػ عيشة مغ شالبات جامعة السمظ سعػد

 2الخياض ،جامعة السمظ سعػد ،كمية التخبية ،جدتيخما
Azza Omar Al-Ghamdi (1998): Effectiveness of Sensitive Rational 

Therapy in Reducing Test Concern in a Sample of 

King Soud University Students, Master Thesis, 

College of Education, King Saud University, 

Riyadh. 
قتو بالتشذئة الػالجية واألمغ تقجيخ الحات في عبل( : 2959عبلء الجيغ كفافي ) – 20

 جمجسال ،جامعة الكػيت ،السجمة العخبية لمعمػم اإلندانية ،الشفدي
 2092-222ص ص  ،(21) , العجد(9)

Alaa AlDen Kfafy (1989): Self-Esteem in Relation to Parenting and 

Psychological Security, Arab Journal of Human 

Sciences, Kuwait University, Vol. 9, No. 35.PP . 

100-129. 

 2دار ىجخ لمشذخ ،القاىخة ،2ط  ،الرحة الشفدية( : 2992ــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 22
___________ (1990): Mental Health, 3rd ed., Cairo, Dar Hager 

Publishing. 

دار  ،الخياض ،0ط  ،الشفديالرحة الشفدية واإلرشاد ( : 0221ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) - 21
 2الشذخ الجولي

__________ (2005): Mental Health and Psychological Counseling, 

2nd ed., Riyadh, International Publishing House. 



 

 

 

) 112) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
الخفس الػالجؼ وعبلقتو بسدتػػ -( : إدراك القبػل0229عمي رزق هللا الدىخاني ) – 21

رسالة  ،تػسصة بسحافطة ججةالصسػح لجػ شبلب السخحمة الس
 2مكة السكخمة ،جامعة أم القخػ  ،كمية التخبية ،جدتيخما

Ali Rizkallah Al-Zahrani (2009): Recognition of Acceptance-Parental 

Refusal and its Relation to the Level of Ambition 

among Middle School Students in Jeddah, Master 

Thesis, Faculty of Education, Umm Al-Qura 

University, Makkah Al-Mukarramah. 
( : القبػل/الخفس الػالجؼ وعبلقتو بأعخاض االكتئاب لجػ 2990عمي الديج الديج ) – 21

جامعة  ،معيج الجراسات العميا لمصفػلة ،رسالة ماجدتيخالسخاىقيغ، 
 2عيغ شسذ

Ali Al Sayed Al Sayed (1992): Parental Acceptance / Rejection and 

its Relation to the Symptoms of Depression in 

Adolescents, Master Thesis, Institute of Graduate 

Studies for Children, Ain Shams University. 
( : الخفس الػالجؼ ورفس األقخان والذعػر بالػحجة الشفدية 0222عساد دمحم أحسج ) – 27

العجد  ،(22) مجسجال ،مجمة دراسات نفدية ،لقاىخةا ،في السخاىقة
 . 221-91 ص ص ،يشايخ ،(2)

Emad Mohammed Ahmed (2003): Parental Rejection and Peer 

Rejection and Psychological Uncertainty in 

Adolescence, Cairo, Journal of Psychological 

Studies, Vol. 13, No. 1, January, pp. 95-105. 

( : التشذئة الػالجية وعبلقتيا بفعالية الحات لجػ السخاىقيغ مغ 2991صالح ) عػاشف – 25
 ص ،(01العجد ) ،جامعة السشرػرة ،مجمة كمية التخبية ،الجشديغ

 .220-52 ص
Awatif Saleh (1994): Parenting and its relationship to self-efficacy 

among adolescents of both sexes, Journal of the 

Faculty of Education, Mansoura University, No. 

(24), pp. (83-112). 



 

 

 

) 110) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

كخاسة تعميسات اختبار تقجيخ الحات ( : 2992فاروق عبج الفتاح ودمحم أحسج دسػقي ) – 29
 2مكتبة الشيزة السرخية ،القاىخة ،1، ط لؤلشفال

Farouk Abdel-Fattah and Mohamed Ahmed Desouki (1991): Self-

Assessment Test Instructions for Children, 4th ed., 

Cairo, Egyptian Renaissance Library. 

( : القبػل/الخفس الػالجؼ وعبلقتو بسفيػم الحات لجػ عيشة مغ 0222فائقة بجر ) – 12
 ،مجمة رسالة الخميج العخبي ،تمسيحات السخحمة االبتجائية بسجيشة ججة

 2512-212ص ص  ،(52العجد ) ،ي لجول الخميجالسكتب العخب
Fayeka Badr (2000): Parental Rejection and Rejection of Self-

Concept in a Sample of Primary School Girls in 

Jeddah, Journal of the Gulf Arab Message, Arab 

Bureau of the Gulf States, No. (81).PP . 140-185 . 

: تقجيخ الحات وعبلقتو بالتػافق الشفدي واالجتساعي  (0222ىيغ )أبػ الج فزل خ – 12
مجمة جامعة  ،لجػ الذباب الفمدصيشي السذارك في انتفاضة األقرى

ص  ،غدة ،الجدء األول ،العجد الثاني ، السجمج الخامذ ،األقرى
 2112-227ص 

Fadl Khaled Abo Hain (2001): Self-Esteem and its Relation to the 

Psychological and Social Consensus of the 

Palestinian Youth Participating in Al-Aqsa Intifada, 
Al-Aqsa University Journal, Vol. 5, Second Issue, 

Vol. I, Gaza, pp. (117-154). 

( : فاعمية بخنامج إرشادؼ عقبلني انفعالي في تحديغ 0220فكخؼ أحسج عدكخ ) – 10
كمية التخبية  ،جدتيخرسالة ما ،ػم الحات لجػ شبلب الجامعةمفي

 2جامعة الدقازيق ،ببشيا
Fikri Ahmed Askar (2002): Effectiveness of a rational rational 

guidance program in improving self-concept among 

university students, master thesis, Benha College of 

Education, Zagazig University. 

 ،2ط  ،عمع الشفذ اإلحرائي وقياس العقل البذخؼ ( : 2979فؤاد البيي الديج ) – 12
 2دار الفكخ العخبي ،القاىخة



 

 

 

) 112) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
Fouad Al - Bahi Al - Sayed (1979): Statistical Psychology and 

Measurement of the Human Mind, 3rd ed., Cairo, 
Dar Al - Fikr Al – Arabi. 

العبلج الدمػكي االنفعالي العقبلني )رؤية تحميمية ( : 0222ماىخ محسػد عسخ ) – 11
 2مخكد الجلتا لمصباعة ،اإلسكشجرية ،لسجرسة ألبخت إليذ اإلرشادية(

Maher Mahmoud Omar (2003): Sensitive Behavioral Behavioral 

Therapy (Analytical Vision of the Albert Ellis 

Extension School), Alexandria, Delta Printing 

Center. 

دار قباء لمصباعة والشذخ  ،القاىخة ،نطخيات الذخرية( : 2991دمحم الديج ) – 11
 2والتػزيع

Mohamed El Sayed (1994): Theories of Personality, Cairo, Dar 

Kebaa for Printing, Publishing and Distribution. 

( : القبػل/الخفس الػالجؼ كسا يجركو األبشاء 0222د البغجادؼ )دمحم عبج العدي – 11
رسالة  ،وعبلقتو ببعس سسات الذخرية لجػ السخاىقيغ والسخاىقات

 2جامعة عيغ شسذ ،معيج الجراسات العميا لمصفػلة ،جدتيخما
Mohammed Abdul Aziz Al-Baghdadi (2001): Acceptance / parental 

rejection as perceived by children and its relation to 
some personality traits of adolescents and 

adolescents, Master thesis, Institute of Graduate 

Studies for Childhood, Ain Shams University. 

الخفس الػالجؼ لخونالج رونخ )صػرة -استبيان القبػل( : 2955مسجوحة سبلمة ) – 17
 2مكتبة األنجمػ السرخية ،قاىخةال ،الكبار(

Mamdouha Salama (1988): Ronald Reuner's Parental Admissions 

Questionnaire (adult image), Cairo, The Anglo-

Egyptian Library. 

"تعميع (: تأثيخ تجريذ الفمدفة بإستخجام استخاتيجية 0222بخاىيع )نادية حدغ إ – 15
في تشسية تقجيخ الحات لجػ شبلب  "دمػكقج لتعجيل الالتفكيخ الشا



 

 

 

) 111) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

جامعة عيغ  ،كمية التخبية ،مجمة القخاءة والسعخفة ،السخحمة الثانػية
 2202-57ص ص  ،(02), العجد  شسذ

Nadia Hassan Ibrahim (2003): The Effect of Teaching Philosophy 

Using the Strategy of "Teaching Critical Thinking 

to Modify Behavior" in the Development of Self 

Esteem for Secondary School Students, Journal of 

Reading and Knowledge, Faculty of Education, Ain 

Shams University, No. (20), PP . 87-112 . 

الحكاء االنفعالي وأساليب السعاممة الػالجية والسدتػػ  ( :0225دمحم أميغ ) نبية – 19
رسالة  ،التعميسي لمػالجيغ لجػ عيشة مغ شالبات جامعة الصائف

 2جامعة أم القخؼ  ،كمية التخبية ،جدتيخما
Nabeya Mohamed Amin (2008): Emotional Intelligence, Parental 

Treatment and Educational Level of Parents in a 

Sample of Taif University Students, Master Thesis, 

Faculty of Education, Umm Al-Qari University. 
( : فعالية بخنامج إرشادؼ عقبلني انفعالي في خفس 0221نجػػ عبج هللا أحسج ) – 12

رسالة  ،درجة الذعػر بالػحجة الشفدية لجػ عيشة مغ شبلب الجامعة
 2جامعة عيغ شسذ ،كمية اآلداب ،جدتيخما

Najwa Abdullah Ahmad (2004): Effectiveness of a rational rational 
guidance program in reducing the degree of 
psychological loneliness among a sample of 

university students, master thesis, Faculty of Arts, 

Ain Shams University. 
وعبلقتو ( : الحب الػالجؼ كسا يجركو شمبة الجامعة 0222ىيام صابخ شاىيغ ) – 12

دراسات نفدية )رابصة االخرائييغ الشفدييغ بدمػكيع اإليثارؼ، 
ص ص  ،يشايخ ،العجد األول ،السجمج العذخون  ،السرخية )رانع(

12-952 
Hiyam Saber Shahin (2010): Parental love as perceived by the 

students of the university and its relation to their 

altruistic behavior, psychological studies 



 

 

 

) 111) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
(Association of Egyptian Psychologists (Ranem), 

Volume XX, number one, January, PP . 53-98 . 
( : الحخمان مغ الخعاية الػالجية 2995وفاء عبج الجػاد وسيام عمي عبج الحسيج ) – 10

السجمة  ،وعبلقتو بجافعية اإلنجاز لجػ أشفال السؤسدات اإليػائية
جامعة عيغ  ،العمسية الستخررة لسعيج الجراسات العميا لمصفػلة

 2القاىخة ،العجد األول ،السجمج األول ،شسذ
Wafa Abdel-Gawad and Siham Ali Abdel-Hamid (1998): Deprivation 

of Parental Care and its Relation to the Promise of 

Achievement in the Children of Shelter Institutions, 

Specialized Scientific Journal of the Institute of 

Higher Studies for Children, Ain Shams University, 

Vol. I, No. 1, Cairo. 

 2دار العمع والثقافة ،القاىخة ،أبشاؤنا وصحتيع الشفدية( : 0222وفيق صفػت ) – 12
Wafik Safwat (2000): Our Children and their Psychological Health, 

Cairo, Dar Al-Alam and Culture. 
English References ثانيًا : السخاجع األجشبية  :  

54 – Bagley , O & Mallick , K. (2005) :How adolescents Perceive 

their emotional life , behavior , and self-esteem in 

relation to Family Stressors : A six-culture study . 

In. 

55 – Cooper Smith, S. (1981): The antecedents of Self-Esteem, 
California, Counsulting Psychologists. 

56 – Durrant, J., Cunningham, C., & Volker, S. (1990): Academic, 

Social – and general self-Concept of behavioral 

Subgroups of Learning disabled children. Journal of 

Educational Psychology, Vol. (4), No. (82). 

57 – Ellis, Albert (1977). Rational Emotive Therapy: Research data 

that Support the Clinical and Personality hypotheses 

of RET and other modes of Cognitive behavior. 

Counseling Psychologist, Vol. (7), PP. 2-44. 

58 – Erkman, F., & Rohner, R. (2006): Youths' Perceptions of 

Corporal Punishment, Parental acceptance, and 



 

 

 

) 111) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

Psychological adjustment in a Turkish metroPolis. 

Journal of cross – Cultural. 

59 – Gorton, J, (1995): The effects of Family dynamics (Cohesion 

and adaptability) on self-efficacy, self-esteem, and 

goal stability in late adolescents. Unpublished 

doctoral dissertation, The Union institute, Ohio. 

60 – Jenkins, K. (2004) ; The influence of parental attachment , 

gender and academic major choice on the Career 

decision making self-efficacy of first-year African 

American College Students. Unpublished doctoral 

dissertation, The Pennsylvania State University. 

61 – Kathy, A. (2005): Parental acceptance – rejection and Life-span 

development: A universal perspective. 

62 – Leary, M. (2004): The Self we know and the Self we Show: Self-

esteem, self-presentation and the maintenance of 

interpersonal relationship. In Brewer, M., Heston, 
M, (eds) Emotion and motivation. United Kingdom, 

Black Publishing. 

63 - Maslow, A. (1970) "Motivation and Personality" (second 

edition). New York: Harper and Row Publishers. 

64 – Parker, M. (2000): African American Parental involvement with 

adolescents: Affective, Cognitive, and demo graphic 

Correlates Research, Vol. (40), No. (3), PP. 250-267. 

65 – Ritcher, J, Ritcher. G, & Eismann, M. (1991): Perceived Parental 

rearing depression and Coping behavior, A pilot study in 

Psychiatric patient Psychiatry epidemiology, Vol. (26), 

PP. 75-77. 

66 – Rohner, R. (1999): Handbook for the Study of Parental 

acceptance and rejection. Un Published man script, 

Center for the Study of Parental Acceptance and 

Rejection, University of Connecticut. 

67 – Rohner, R. (2000): They Love me, they Love me not: A 

worldwide Study of the effects of Parental acceptance 

and rejection. C T: Rohner Research. 

68 – Rohner, R. (2004): The Parental acceptance-rejection Syndrome 

University Correlates of Perceived rejection. Review of 

General Psychology, Vol. (5), PP. 382-405. 



 

 

 

) 117) 

 2019 أبسيل ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

 سخس عبدالغهى عبودد. 

 
69 – Shaw, N. E. (2008) : The Relationship between Perceived 

Parenting Style , academic self-efficiency and College 

adjustment of Freshman engineering Students 

Unpublished Thesis , University of north Texas , Texas . 

70 – Tesser, A. (2004): Self-esteem, In Brewer, M., Hewstone, M. 

(ed.). Emotion and motivation. United Kingdom, Black 

well Publishing. 

71 – Weeks, D. (1980): The relation between Loneliness and 

depression, Journal of Personality and Social 

Psychology, Vol. (39). 

72 – Yao, E. (2007): A comparison of family characteristics of Asian-

American and Anglo - American high achievers. 

International Journal of Comparative Sociology, Vol. 

(26), PP. 198-207. 

  



 

 

 

) 115) 

 2019 لأبسي ، 1ج، 58جملة اإلزشاد الهفسي، العدد 

فاعلية بسنامج إزشادي لتهمية تكديس الرات لدى عيهة مو طالب املسحلة اإلعدادية 
 وقطسية

Effectiveness of a counseling program for the development of self-

esteem among a sample of middle school students who suffer from 

parental rejection as perceived by the children 

 

Study Summary: 

The present study aimed to develop self-esteem among a 

sample of middle school students who suffer from parental rejection 

as perceived by the children through the design of a rational, 

emotional guidance program, and testing its effectiveness and 

applicability on a large scale. The study sample consisted of (20) Who 

suffer from a feeling of parental rejection and a decline in the level of 

self-esteem, Huda Shaarawi School in the first gathering in New 

Cairo, aged between 12-15 years, and the members of the sample were 

classified into two groups, one experimental and the other an officer, 

10) Students 

The parental acceptance / rejection scale, the self-esteem scale, 

and the rational rational emotional counseling program were applied 

The results showed statistically significant differences between 

the mean scores of the experimental group members and the average 

scores of the same group members on the self-assessment scale after 

application of the program in the direction of post-measurement. 

The results also showed statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group and the average 

scores of the control group on the self-assessment scale after applying 
the program in the direction of the experimental group. 

The results also found that there were no statistically significant 

differences between the average scores of the experimental group and 

the average scores of the same group on the self-assessment scale after 

the follow-up period. 
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