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 دكخىراهطالبت 

 :هقدهت
يعد العبلج بالمعنى أحد التوجيات النفسية الوجودية فى العبلج النفسى حيث ينتاوؿ واحده 

القضايا التى ينصب عمييا الوجود االنسانى وىى معنى الحياة لذلؾ تسعى الباحثة  مف أىـ
مف خبلؿ البحث الحالى الى توظيؼ العبلج بالمعنى فى تنمية ميارات التوافؽ النفسي 

 والرضا عف الحياة لدى المطمقات بدولة قطر.
 هشكلت البحث:

تند الى فنيات العبلج بالمعنى مف يسعى البحث الحالي الى تصميـ برنامج إرشادى مقترح يس
 أجؿ تنمية ميارات التوافقية والرضا عف الحياة لدى عينة مف المطمقات بدولة قطر.

 أهويت البحث:
تمثمت األىمية التطبيقية لمدراسة الحالية في وضع برنامج لئلرشاد النفسي باستخداـ 

والرضا عف الحياة لدى مبادئ وفنيات العبلج بالمعنى، بيدؼ تنمية ميارتي التوافقية 
المطمقات باعتباره متغيرًا وقائيًا يعمؿ عمى تحسيف الروح المعنوية لدى المطمقات وقدرتيف 

 عمى التكيؼ والتوافؽ مع المرحمة األليمة التي يمروف بيا وبمتطمباتيا ومشكبلتيا المختمفة.
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 أهداف الدراست
ي التوافقية والرضا عف الحياة في ىدفت الدراسة إلى تصميـ برنامج إرشادي لتنمية ميارت

، والتي تعمؿ عمى خفض حدة Logo therapyضوء العديد مف فنيات اإلرشاد بالمعنى 
الشعور بالفراغ الوجودي واليأس وانعداـ المعنى... وغيرىا مف التأثيرات السمبية التي تشعر 

 بيا بعض المطمقات.
 هصطلحاث الدراست

لوسائؿ الناجعة في تقميؿ التأثيرات السمبية لفقداف يعتبر اإلرشاد بالمعنى أحد أىـ ا
المعنى، ومف العوامؿ النفسية اليامة التي تمعب أثرًا كبيرًا عمى حياة المطمقة الرضا عف 

، وىما محوراف أساسياف في مدى Adjustment، والتوافقية Life Satisfactionالحياة 
 لخبرة الرىيبة.إحساس المطمقة بالصدمة الناشئة بعد المرور بتمؾ ا

برنامج اإلرشاد بالمعنىLogo Counseling Program  . 
ىو برنامج مخطط عمى أسس عممية، وذلؾ لتقديـ الخدمات اإلرشادية المختمفة، 
وذلؾ بيدؼ مساعدة المطمقات عمى التخفيؼ مف حدة المشاعر السمبية، والضغوطات التي 

شاعر أليمة، مف خبلؿ استخداـ الفنيات تفرضيا عمييـ خبرة الطبلؽ بما تنطوي عمييا مف م
ىو اتجاه عبلجي نفسي قائـ   Logo therapyالمتعددة لمعبلج بالمعنى؛ فالعبلج باؿ معنى

عمى أسس ومبادئ رئيسة تيتـ بإيجاد المعنى في حياة الفرد، وتيتـ بالنظرة الفينومينولوجية 
Phenomenology  النزعة الطبيعية عند لئلنساف، والعبلج بالمعنى يرفض اإلسراؼ في

تناوؿ الظاىرة اإلنسانية، ومحاولة تفسيرىا عمى أساس مف العمؿ واألسباب النشوئية، كما أف 
لو مجموعة مف الفنيات الخاصة بو تعمؿ عمى تدعيـ ثبلثة مبادئ أساسية ىي: حرية 

 اإلرادة، إرادة المعنى، ومعنى الحياة.  
 ميارات التوافقيةAdjustment skills 
التوافقية بأنيا "الخمو النسبي مف أعراض  Kitson and others(0991: 292ؼ )يعر  

ومظاىر االضطراب النفسي أو الجسمي، والقدرة عمى األداء الكؼء لمسئوليات الدور 
اليومي في المنزؿ، األسرة، العمؿ، وأوقات الفراغ والراحة. وتنمية ىوية مستقمة ال تستمد 

 واج سابؽ."مقوماتيا مف وضع زواج أو ز 
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 . Skills Life Satisfactionميارات الرضا عف الحياة  -
يعرَّؼ الرضا عف الحياة بأنو: تقدير عاـ لنوعية حياة الشخص حسب المعايير التي انتقاىا 
لنفسو، كما يمكف تعريفو بأنو حالة داخمية في الفرد تظير في سموكو واستجاباتو، وتشير إلى 

اضرة، وتفاؤلو بمستقبؿ حياتو وتقبمو لبيئتو المدركة وتفاعمو مع تقبمو لحياتو الماضية والح
جوانبيا. ومف ثـ، فالرضا عف الحياة يشتمؿ عمى ثبلث جوانب ىي: تقبؿ اإلنجازات والحياة، 

 ( 190: 2116وتقبؿ الذات، وتقبؿ اآلخريف.  )عزة عبد الكريـ،
 المطمقاتDivorced Women 

-21بخبرة الطبلؽ مف فئة الشابات ما بيف ) المطمقات ىف السيدات البلتي مررف
( عاـ، في المجتمع القطري. وعميو يحدد الطبلؽ إجرائيا في ىذه الدراسة عمى أنو 54

انفصاؿ الزوجيف انفصاال تقره السمطات الشرعية في دولة قطر، وعميو فالمطمقة ىي تمؾ 
محاكـ الشرعية في المرأة التي انفصمت عف زوجيا والمصدؽ عمى انفصاليا رسميا مف ال

 قطر.
 االطار النظري:
بالمعنى وأّصؿ فرانكؿ ووضع قواعد العبلج  اإلرشادىو مؤسس  Franklيعتبر 

بالمعنى الذي كاف خطوة رائعة عمى طريؽ العبلج النفسي. وقد قدر لفرانكؿ أف يصبح زعيمًا 
فيكتور فرانكؿ  لثالث مدرسة نمساوية في العبلج النفسي بعد مدرستي فرويد وآدلر. وقد مرّ 

، وظؿ رىف 0952بخبرة إنسانية نادرة أثناء فترة الحرب العالمية الثانية إذ تـ اعتقالو في عاـ 
نازية عديدة، وعندما خرج إلي  متنقبًل بيف معسكرات اعتقاؿ 0954حتى عاـ  االعتقاؿ

ت ىذه الحرية وجد أبيو وأمو وأخيو وزوجتو األولي قد قتموا جميعًا في غرؼ الغاز، وكان
 الخبرة الرىيبة ليا أثر كبير في نضج فكر فرانكؿ واكتماؿ تصور أىمية معنى الحياة لديو 

 (.2116)محمد سعد حامد،                                                  
إلى أف البداية كانت انطبلقًا مف مفيـو معنى الحياة ودوره العظيـ  الباحثة وخمصت

مميوف نسخو وترجـ لمعديد مف  1كتابا بيع منو أكثر مف  Franklكتب  في حياة الفرد؛ حيث
. لتبدأ Man’s search for meaningيبحث عف معنى اإلنسافالمغات حوؿ العالـ وىو 

 إطارىاالنفسي ليا  اإلرشادبعدىا رحمو التنظير والبحث ليسفر عف نظريو مف أىـ نظريات 
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ة ىو مفيـو أو مجموعة مف المفاىيـ اإليجابية أو النظري وفنياتيا اإلرشادية. ومعنى الحيا
يكونيا الفرد عبر الحياة عف حياتو، غير مصادر  –كالنجاح أو الفشؿ مثبًل  –السمبية 

مختمفة داخؿ حيز خبراتو الشخصية التي يخبرىا في مواقؼ تفاعمو مع ذاتو واآلخريف في 
الفرد نحو الحياة، وأسموب حياتو  ظؿ ثقافة المجتمع ومتغيراتيا. وتعكس ىذه المفاىيـ توجو

وتظير في صورة أساليب وأىداؼ في مجاالت شتي يعمؿ عمى تحقيقيا، ويتضمف ثبلثة 
أبعاد: الوعي بالمعنى في الحياة، والتوجو نحو الحياة، وأسموب الحياة )سيير محمد سالـ 

،2114 :00.) 
عات المتباينة، وذلؾ والقت قضية المعنى في الحياة اىتماماً كبيرًا في شتى المجتم

ألىميتو الكبرى في مساعدة األفراد عمى االستمرارية والوصوؿ إلى مستوى مناسب مف 
والدافعية مف أجؿ تحقيؽ أىدافيـ. فمنذ أف ُوجد المعنى في الحياة وىو  التوازف االنفعالي

يساىـ في تحسيف الصحة النفسية لدى  Positive Psychologicalمصدر إيجابي نفسى
تمعات التيتعاني مف صعوبات وتغيرات اقتصادية، وسياسية صعبة، وأصبحت تطبيقاتو المج

 (.4: 2119عبد المنعـ،  إبراىيـغاية في الخطورة واألىمية  )نجػوى 
يعد مف أبرز تمؾ االتجاىات  logo therapyولعؿ نموذج مدرسة العبلج بالمعنى

التي وجييا لكؿ مف التحميؿ النفسي " عمى أساس مف انتقاداتو Franklفقد قامت مدرسة "  –
الفرويدي وعمـ النفس اآلدلري، خاصة تمؾ االنتقادات الموجية إلى نظريتي الدافعية لدي كؿ 

" أف مبدأ المذة الفرويدي ودافع المكانة اآلدلري غير كافييف Franklمنيما. حيث يرى "
 Theبمبدأ إرادة المعنى لتفسير السموؾ اإلنساني، وفي ىذا الصدد يقرر أنو وضع ما أسماه

will to meaning  ليعارض بو كبًل مف مبدأ المذة الذي يحكـ نظرية الدافعية في التحميؿ
رادة القوة  كمبدأ رئيسي في عمـ النفس اآلدلري. فالسعي إلى  the will to powerالنفسي وا 

يمكف أف ُيفسر  تحقيؽ المذة أو الوصوؿ إلى المكانة المييئة لمحصوؿ عمى القوة والنفوذ ال
كؿ صور النشاط اإلنساني، في حيف أف معنى الحياة لدي كؿ إنساف ىو الذي يمكف أف 
يجعؿ مف السعي الدؤوب وتحمؿ المعاناة شيئا يرفع مف قيمة الحياة ويجعميا تستحؽ أف 
تعاش، بؿ إّف اإلنساف الذي يكتشؼ لحياتو معنى وىدؼ؛ ىو اإلنساف الذي يستطيع أف 

لى المكانة والنفوذ دوف أف ينتقص ىذا مف سعادتو أو مف صحتو يتحمؿ ندرة ا لمذة واالفتقارا 



 . أهل عبدالرمحن املسلوانً أ                                                               

 

 5105 ديسورب ،44جملت اإلرشاد النفسي، هركز اإلرشاد النفسي، العدد  

)     629) 

النفسية، فالمسعي الرئيسي لئلنساف ىو تحقيؽ المعنى في الحياة ال تعقب المذة أو تعاظـ 
 (.1،5: 0996السطوة  )إيماف فوزي، 

ر وىي كممة يونانية تشي logosيتكوف مف  logo therapyومصطمح العبلج بالمعنى
إذف، العبلج بالمعنى، أو كما يطمؽ عميو البعض "مدرسة فيينا  Meaningإلى " المعنى " 

يركز عمى معنى الوجود اإلنساني  –بعد مدرستي فرويد وآدلر  –الثالثة في العبلج النفسي 
وكذلؾ عمى سعي اإلنساف إلى البحث عف ذلؾ المعنى. ىذا السعي إلى أف يجد الفرد معنى 

ًا لمعبلج بالمعنى، ىو القوة الدافعية األولية في اإلنساف وفي ذلؾ يتضح إرادة في حياتو، وفق
المعنى.والعبلج بالمعنى يركز أكثر عمى المستقبؿ ويتـ فيو بمواجية المريض فعبل بمعنى 
حياتو، كما يعاد توجييو وتوجيو نحو معنى ىذه الحياة )فيكتور فرانكؿ، ترجمة طمعت 

 (.011: 0992منصور، 
 العبلج بالمعنى الوجودي )الروحي( أسس 

 يقـو العبلج بالمعنى الوجودي الروحي عمى أساس ثبلثة مفاىيـ فمسفية ونفسية وىي:
 حرية اإلرادة 
إرادة المعنى 
معنى الحياة 

 Freedom of will اإلرادة: حرية-0
( فإف اإلنساف ليس تابعًا LTEAطبقًا لمعبلج بالمعنى الروحي والتحميؿ الوجودي )

شكؿ كمي لمظروؼ، ولكنو إنساف حر في أف يتخذ ما يراه، وأف يأخذ مواقفو تجاه الظروؼ ب
الداخمية )نفسيًا(، وتجاه الظروؼ الخارجية )بيولوجيًا واجتماعيًا(.وتعرؼ الحرية ىنا بأنيا 
مساحة ىامة في حياة اإلنساف الخاصة، تتـ ممارستيا مف خبلؿ المسئولية الممنوحة لو، 

الحرية مف متطمباتو الروحية، والتي يفيـ منيا أنيا تمثؿ عالـ اإلنساف األساسي، وتستمد ىذه 
وىي أسمى مف المطالب الجسمية والنفسية.وبالرغـ مف أف اإلنساف لديو جانب روحي، إال 
أنو أيضًا لديو االستقبلؿ والقدرة عمى أف يشكؿ حياتو بنفسو.وتمعب حرية اإلنساف دورًا ىامًا 

فسي، حيث تزود العمبلء بمساحة مف االطمئناف لمحدث في مواجية األعراض في العبلج الن
الجسمية والنفسية، والحرية ىي المصدر الذي يمكف العمبلء مف التعامؿ مع المتناقضات 
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البيئية المحيطة، والتعامؿ مع أعراضيا، كما أنيا تمكف اإلنساف مف التحكـ في العـز 
تعنى حرية اإلرادة اإلنسانية، واإلرادة اإلنسانية ىي إرادة  والتصميـ الذاتي. إف حرية اإلرادة

نما باألحرى حرية في اتخاذ موقؼ بعينو  كائف محدود، وىي ليست تحررًا مف الظروؼ، وا 
 (.241، 0999إزاء الظروؼ التي قد تواجيو )محمد عبد الظاىر الطيب، 

 Will to Meaningإرادة المعنى -2
يقصد بيا الكائنات البشرية، واإلنساف يحاوؿ الوصوؿ لفظة إنساف ل Franklيستخدـ 

التي  إلى العالـ الخارجي، عالـ مكتظ بالكائنات األخرى التي سيقابميا، وممتمئ بالمعانى
سيحققيا، ومثؿ ىذه النظرية تتعارض وبشكؿ عميؽ مع نظريات الدوافع القائمة عمى مبدأ 

الكفاح الرئيسي لئلنساف إليجاد وتحقيؽ  التوازف الداخمي، فاتجاىو ىو إرادة المعنى، وىو
المعنى، أما تمؾ النظريات األخرى فيي تصور اإلنساف كما لو كاف نظامًا معمقًا، فطبقًا ليا 
فإف اإلنساف ييتـ بشكؿ أساسي بحفظ واسترجاع التوازف وأف يبمغ ىذا بتقميؿ وخفض 

 التوترات.
حرية أكثر أىمية بالنسبة ليـ، حيث إف الكائنات ليست فقط حرة، ولكنيا أيضًا تعتبر ال

يستخدمونيا إلنجاز وتحقيؽ أىدافيـ، والبحث عف المعنى يشبو البحث عف الدافعية الفطرية 
 لدى اإلنساف، وعندما ال يستطيع اإلنساف أف يدرؾ إرادة المعنى في حياتو فإنو سيتعرض

واألىداؼ ذات  إلحساس عميؽ مف خواء المعنى والفراغ.إف إحباط الحاجات الوجودية،
المعنى سوؼ يؤدى إلى العدوانية،واإلدماف واالكتئاب واالنتحار، ويزيد مف حدة االضطرابات 

 المرضية والعصابية.
إف العبلج بالمعنى الروحي والتحميؿ الوجودي يساعد العمبلء عمى إدراؾ ىذه 

بلء ذوو العوامؿ التي تعوقيـ عف تحقيؽ األىداؼ ذات المعنى في حياتيـ. ويصبح العم
حساسية في إدراؾ احتمالية المعنى، ويتـ إرشادىـ ومساعدتيـ عمى إدراؾ ىذه المعاني 

 المحتممة )احتمالية المعنى( والتي يصموف إلييا بأنفسيـ.
 Meaning of lifeمعنى الحياة -1

يبنى العبلج بالمعنى الروحي والتحميؿ الوجودي عمى فكرة أف المعنى حقيقة 
عبلج بالمعنى عمى ركيزة معنى الحياة، حيث يستطيع المعالج تبصير موضوعية، ويؤكد ال

صاحب المشكمة بالمجاالت المتعددة لممعنى والقيـ، وذلؾ ما أكد عميو "فرانكؿ" في كتابو 
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ذلؾ الذي أكد فيو عمى أنو  Man’s Search for Meaning"اإلنساف يبحث عف المعنى" 
معاف متعددة، واألىـ في ىذه المعاني المتنوعة  ال يوجد معنى واحد في الحياة، ولكف توجد

المعنى الخاص لوجود اإلنساف، وىنا تعتبر ميمة اإلنساف في الحياة ميمة فريدة، فميس 
: 0996الميـ أف يعرؼ اإلنساف معنى الحياة، ولكف الميـ أف يدرؾ المعنى)زينب العايش، 

259.) 
والسأـ والضيؽ،أو ما  Meaninglessnessوتمر المطمقات بحالة مف انعداـ المعنى 

، وىنا يرى عبد السبلـ عبد Existential Vacuumيطمؽ عميو فرانكؿ بالفراغ الوجودي 
( أف فقداف المعنى في الحياة يؤدى بالفرد إلى الشعور بػ"الفراغ الوجودي" 4: 0961الغفار )

ذه الحياة أكثر مما ىو والذي يبدو فيو اإلنساف مقيورًا ومغموبّا عمى أمره، حيث يكوف أسيرا لي
نما ىي ُشكمت لو، وُأجبر عمييا.  صانع ليا. حياة لـ يشكميا بإرادتو كما يريد، وا 

مع عبد السبلـ عبد الغفار عمى أّف الفرد الذى يشعر  Cooper(419: 2111ويتفؽ)
تنمو لديو الكثير مف  –وتدريجياً -بالفراغ الوجودي يؤدى بو إلى حياة خاوية، ومحبطة

ات، واألعصبة الوجودية وربما يؤدى بالفرد إلى ظيور انحرافات سموكية مثؿ االضطراب
اإلدماف, واالنتحار. وىذا االحساس مف انعداـ المعنى مف الممكف أف يحدث لدى األفراد في 
فترات مختمفة مف الحياة، مثؿ فترة المراىقة أو بعد التقاعد أو في فترات األزمة.ويعد العبلج 

 Phenomenologyجات النفسية التي تستند إلى االتجاه الفينومينولوجىبالمعنى مف العبل
في عمـ النفس، الذي يرفض اإلسراؼ في النزعة الطبيعية عند تناوؿ الظاىرة اإلنسانية، 
ومحاولة تفسيرىا عمى أساس مف العمؿ واألسباب النشوئية، كما أف الميمة األساسية لئلنساف 

ف إرادة المعنى يمكف رصدىا مف خبلؿ ىي تحقيؽ المعنى وليس مجرد إشب اع الغرائز، وا 
الفعؿ والخبرة كمعايشة شخص أو عمؿ ما، مف ىنا تأتي ضرورة تصميـ برنامج قائـ عمى 
مبادئ وفنيات العبلج بالمعنى مف أجؿ مساعدة تنمية ميارات التوافقية والرضا عف الحياة 

جة عف خبرة الطبلؽ األليمة؛ فيـ لدى المطمقات مما يعينيـ عمى مواجية الضغوطات النات
القمؽ بأنواعو  –عرضة لمكثير مف األمراض الجسمية واالضطرابات النفسية مثؿ: االكتئاب 

 اإلحساس بالوحدة ......إلخ.  –الخوؼ  –
 



 برناهج هقرتح لإلرشاد باملعىن يف حنويت ههارحً الخىافقيت والرضا عن احلياة   

      (  612)   5102 ديسورب، 44جملت اإلرشاد النفسي، هركز اإلرشاد النفسي، العدد           

 Franklالفنيات القائمة عمى اتجاه العبلج بالمعنى لدى 
مؿ فييا الجوانب النظرية أوؿ معالج وجودي أّسس مدرسة عبلجية تتكا  Franklُيعتبر 

مع الجوانب العممية التطبيقية، ويرى أف العبلج بالمعنى تجاوز التحميؿ النفسي والمدرسة 
السموكية وذلؾ مف خبلؿ اعتبار أف اإلنساف مجاوزًا لذاتو، وتجاوز الذات يعنى أف اإلنساف 

كثر مما يتوجو إلى ذاتو، في صميـ كيانو أو كونو إنسانًا إنما يشير ويتوجو دائمًا إلى اآلخر أ
ويقـو العبلج بالمعنى عمى ثبلثة مبادئ أساسية وىي: )حرية اإلرادة، إرادة المعنى، معنى 

 الحياة(، ويوضح أف العبلج بالمعنى يشمؿ الفنيات التالية:
إف بعض السموكيات العصابية يمكف أف تعالج مف خبلؿ القصد المتناقض ظاىريًا 

Paradoxical Intention  ىي فنية يقصد بيا تشجيع المريض عمى أف يفعؿ أو يرغب و
في حدوث األشياء التي يخافيا، وتعتمد عمى فكرة مواجية القمؽ المتوقع.وىناؾ بعض 

، وىي تعالج األعراض Dereflectionالسموكيات األخرى تعالج بواسطة صرؼ االنتباه 
لفرد )محمد سعد حامد، العصابية الناتجة عف المبلحظة القيرية لمذات والتي تربؾ ا

2116.) 
أما عف دور المعالج في العبلج بالمعنى؛ فيتمخص في قدرتو عمى إقناع المريض بوجود 
معنى لحياتو يمـز تحقيقو، وأف يوضح لو أف معنى الحياة في متناوؿ كؿ فرد، كما يحاوؿ 

نما يدعيا تنبع مف داخمو، وأف يعمؿ  عمى مد المجاؿ المعالج أال يفرض عميو قيمًا معينة؛ وا 
البصري لممريض ليعي المجاؿ الكمي لمعنى حياتو، والبد أف تتسـ عبلقة المعالج بالمريض 
بجو مف األمف العاطفي وتقدير الذات والدؼء والتعاطؼ، أما العبء الواقع عمى المريض 

وأف ىو أف يكوف قادرًا عمى أف يعيش بصورة ذاتية إدراكاتو الحسية لعالمو، وأف يكوف نشيطًا 
يقرر ما يخاؼ منو وما يشعر تجاىو بالذنب، وأف يفتح الباب لنفسو ليخبر ما يعتمج داخؿ 
نفسو مف ىمع أو إثارة أو بيجة أو اكتئاب، وأف تكوف لديو القدرة عمى أف يقرر أي نوع مف 

 (.000-001: 2119)نبيؿ حافظ،  .المستقبؿ تكوف حياتو
بالمعنى لممطمقات عمى  اإلرشادا في برنامج ويمكف ذكر الفنيات التي تمت االستعانة بي

  -النحو التالي: 
 (.Logo-Dramaفنية المسرحيػات النفسية القائمة عمى العبلج بالمعنػى)الموجودراما -
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استخدـ "فرانكؿ" أسموب المسرحيات النفسية كشكؿ مف أشكاؿ العبلج الجماعي، حيث 
ويتـ التحاور بشأنيا، ويقـو المعالج يمثؿ فيو المريض قصتو أماـ باقي أفراد المجموعة 

بالتدخؿ والمشاركة بطرح األسئمة التي تساعد أفراد المجموعة في التوصؿ إلى معاني في 
حياتيـ مف خبلؿ االستفادة مف خبرات وقصص اآلخريف في المجموعة، وقد تـ تطبيؽ ىذه 

شكت عمى كانت قد أو -الفنية خبلؿ جمسة عبلجية جماعية توصمت مف خبلليا امرأة 
إلى معنى في حياتيا رغـ المعاناة؛ فقد فقدت ابنيا عند سف صغيرة وتبقى لدييا  -االنتحار

ابف آخر لكنو كسيح، وتمردت عمى قدرىا وأحست بخمو حياتيا مف المعنى وحاولت االنتحار 
مع ولدىا الكسيح الذي رفض ألف الحياة لديو الزالت ذات معنى، ىنا أشرؾ فرانكؿ معيا 

مسنة افتقدت األبناء وشعرت بانعداـ المعنى، واستفاد مف خبلؿ ىذا التفاعؿ بيف ىاتيف امرأة 
السيدتيف ونصحيما أف تعودا ىاتيف السيدتيف إلى الوراء وأف يتفحصا حياتيما، وقد نفع ذلؾ 

مع السيدة التي فقدت ابنيا والتي انفجرت في البكاء بعدما أحست بأف حياتيا  -خاصة–
ات معنى، وأنيا لـ تقصر في شيء، وبذلت قصارى جيدىا مف أجؿ الماضية كانت ذ

ولدىا، ولـ تكف حياتيا فشبًل، واستطاعت أخيرًا أف تجد معنى خبلؿ ىذه المعاناة، وأف تجد 
معنى خبلؿ حياة ولدىا القصيرة أكثر مف حياة المرأة األخرى التي استمرت ثمانيف 

 (.046 -045: 0992عامًا)فرانكؿ، 
ة الرمزيػةفنية القصػParable technique . 

أشار "فرانكؿ" إلى ىذا األسموب بوصفو وسيمة مفيدة مع بعض األشخاص؛ حيث يروي 
المعالج قصة توضح معنى معيف قد يصعب التعبير عنو بشكؿ مباشر. عمى سيبؿ المثاؿ: 
 يروى قصة توضح معنى ارتباط الحياة اإلنسانية بالمعاناة، وىي قصة "حبوب الخردؿ ":
"ولدت اليندية جوتا طفبًل ولكنو مرض ومات فشعرت باألسى وحممت جثمانو مف مكاف 
آلخر بحثًا عف دواء فيزأ الناس بيا، ولكنيا لجأت ألحد الحكماء الذي أخبرىا أف الدواء 
الوحيد ىو أف تحضر حفنة مف حبوب الخردؿ مف أي منزؿ بالمدينة ال يكوف أحد مف أىمو 

؛ فجابت المدينة مف بيت إلى بيت ولكنيا لـ تنجح أبدًا في قد مرض أو عانى أو مات
العثور عمى منزؿ لـ يعاني فيو أحد أو يموت، فأدركت أف ابنيا لـ يكف الوحيد الذي مرض 
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ومات وأنيا لـ تكف الوحيدة التي عانت، فالمعاناة قانوف سائد بيف بني البشر")إيماف فوزي، 
0992 :011.) 
إعادة البناء الموقفيSituational reconstruction.: 

تيدؼ إلى استعادة الفرد سيطرتو عمى الموقؼ والمشكبلت وتركز عمى االعتبارات  
الموقفية أكثر مف النتائج االنفعالية. وىي مبلئمة لمف يعانوف مف أحداث ضاغطة، خاصة 

ميؿ إلي إذا كاف منشغبل بيذه األحداث بصورة مرضية. ووفقا ليذه الفنية فإنو يتـ توجيو الع
محاولة تخيؿ ثبلث حاالت كاف مف الممكف أف يأتي الحدث عمى نحو أسوأ مما كاف عميو 
بالفعؿ، وعندما ينجح في ذلؾ يحاوؿ تخيؿ ثبلثة حاالت كاف مف الممكف أف تكوف أقؿ سوءَا 
مما وقع فعبًل. وبعد التدرب عمى إعادة بناء الموقؼ عمى ىذا النحو تطبؽ ىذه الطريقة 

سابقة أو حالية. ومف إحدى فوائد ىذه الفنية أنيا تساعد الفرد عمى التخيؿ الذي  عمى أحداث
يمكنو مف التدرب السيطرة والتحكـ في األحداث المستقبمية واتخاذ قرارات صائبة نحوىا 

 (.69: 2111)أشرؼ عبد الحميـ، 
تحسيف الذات التعويضيCompensatory self-improvement.. 

ى زيادة إحساس العميؿ باإلمكانات والجوانب المضيئة في وتيدؼ ىذه الفنية إل
شخصيتو بداًل مف النواقص التي تعتريو، عندئٍذ يكوف مف األفضؿ تقبؿ تمؾ النواقص كما 
ىي، وتوجيو العميؿ إلى جوانب أخرى مف الحياة كانت غير مستغمة ليستثمر فييا طاقاتو 

في حياتو ينمو مف خبلليا متجاوزًا  المبددة في الحزف واأللـ، ويكتشؼ إمكانات جديدة
محنتو. ويضرب "مادي" مثااًل ليذا بتمؾ المطمقة التي لـ تستطع لفترة طويمة أف تتجاوز 
محنة فقد زوجيا وآالـ فشؿ محاوالتيا الستعادتو وكاف الحؿ ىو لجوئيا إلى ممارسة إحدى 

لتقدـ فييا عمى تجاوز الرياضات العنيفة، وقد ساعدىا النجاح في ممارسة ىذه الرياضة وا
 (.91: 2111)المرجع السابؽ،  المحنة
أف المريض يمقى التشجيع  Paradoxical Insertionالمقصد المتناقض ظاىريًا  -

حتى يفعؿ، أو يرغب في أف تحدث األشياء التي يخافيا، ولكي نفيـ الفعالية العبلجية ليذه 
التوقع( )أو القمؽ التوقعي(  الفنية، فإننا يجب أف نتدبر الظاىرة المسماة )قمؽ

Anticipatory Anxiety وىذا معناه أف المريض يستجيب لحدث ما بتوقع كمو خوؼ مف ،
تكرار حدوثو، ومع ذلؾ فإف الخوؼ الذي نخافو عمى نحو الدقة يحدث، وكذلؾ الحاؿ 
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بالنسبة لقمؽ التوقع، وىكذا تنشا حمقة مفرغة، فالعرض يستنيض فوبيا، والفوبيا تحرؾ 
)تستفز( العرض، وعندىا فإف تكرار حدوث العرض يعزز الفوبيا، وىكذا يجد المريض نفسو 
في شرنقة حيث ينشأ ميكانيـز تغذية راجعة، وأشار الطبيب بإمكانية تحطيـ الحمقة المفرغة 

 إما بالعبلج العقاقيري أو بالعبلج النفسي أو بمزيج مف االثنيف.
و موضوع ما )مثير القمؽ( وىذه الفنية جزء مف العبلج الحد مف تثبيت التفكير عمى فكرة أ-

بالمعنى الوجودي لمعصاب الجنسي، وقد أطمقت عمييا )زينب العايش( اسـ تشتت التفكير، 
أي أنو عندما ال يجد اإلنساف المعنى المحدد فإنو يحصر نفسو في دائرة مغمقة تجعمو ال يرى 

بيواجس تطمس مستوى اإلدراؾ في إيجاد بكفاءة كيؼ يمكف أف يحؿ ىذه المشكمة، فيصاب 
الحؿ السميـ، فيصاب بالتفكير غير المجمع، ىذا األمر يجعمو ال يستطيع أف يتخذ قرارًا أو 

 (.066: 2119ينتقي الحؿ الذي يستطيع أف يخمصو مف ىذا التشتت)نبيؿ محمد الفحؿ، 
أساسية وتمكنت أيضًا مف أف تستشؼ أف العبلج بالمعنى يستند عمى افتراضات 

 استنادًا إلى األسس النظرية لفكر فرانكؿ( ىي:
.الكائف اإلنساف الحر 
.المعنى الشخصي الذي يعتمد عمى المواقؼ التي يمر بيا اإلنساف 
.الحياة تجعؿ اإلنساف يخاطر إليجاد معاني لمواقؼ الحياة 
.درجة المعاناة تتضمف قيمًا وتبعث معاني جديدة 
ياة ال يفيد منطؽ السيولة واليسر.إيجاد المعنى واليدؼ في الح 
.إيجاد المعنى يمثؿ تبصرًا يحدد عبلقتو باآلخريف 
.ال يمكف أف نتصور المعنى ىو السعادة 
.اإلحباط في إرادة المعنى يؤدى إلى الفراغ الوجودي 

وقد أشار )محمد الطيب( بأف المعالج بالمعنى الوجودي ليس بمعمـ أخبلقي كما 
يقـو عمى التحميبلت األمبيريقية أي الفينوفسيولوجية، ويوضح التحميؿ أنو ليس بمثقؼ فعممو 

الفينوفسيولوجي لخبرة عممية التقييـ التي يعيشيا رجؿ الشارع البسيط، إف المرء يمكف أف يجد 
معنى في الحياة بخمؽ أو إتياف أي فعؿ أو بمعايشة الخير والحؽ والجماؿ، وبمعايشة 

 ي عبلقة فرد آخر يحبو.الطبيعة والثقافة، وأخيرًا ف
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وكثيرًا ما يفيد العبلج بالمعنى الوجودي لمعصاب الجنسي وخاصة فنية الحد مف تثبيت 
التفكير، كما أف فنية المقصد المتناقض ظاىريًا تيـ في العبلج القصير المدى لممرضى 

 (.2112المصابيف بالوسواس القيري، والمرضى المصابيف بالنوبات)زينب محمود شقير، 
 راساث سابقت:د

( عف فاعمية برنامج إرشادي لتحسيف معنى الحية وأثره 2101دراسة أمؿ محمد حسف )
 في تقدير الذات لدى المراىقيف المعاقيف بصريا.

ىدفت الدراسة إلى تحسيف معنى الحياة لدى المراىقيف بصريا، ومعرفة أثر ذلؾ في 
 .تقدير الذات لدييـ

المراىقيف والمراىقات مف ذوي اإلعاقة البصرية  ( مف01عينة الدراسة: وتكونت مف )
( مف اإلناث، وذلؾ بمدرسة النور لممكفوفيف التابعة إلدارة التربية 2( ذكور، و )9منيـ )

( سنة 09-02الخاصة بمحافظة اإلسماعيمية، تراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )
تقسيميا إلى  ( سنة وتـ2.14( سنة وانحراؼ معياري قدرة )04.61بمتوسط عمري )

( ذكور، 5( مف المراىقيف والمراىقات منيـ )4مجموعتيف: األولى تجريبية وتشمؿ )
( ذكور، 5( مف المراىقيف والمراىقات منيـ )4( انثى. والثانية ضابط وتشمؿ )0و)
 ( أنثى0و)
( عف برنامج إرشادي إلثراء معنى الحياة وأثره عمى 2119دراسة نجاة محمود محمد )

 رات النفسية لدى المودعيف بالمؤسسات اإليوائية.بعض المتغي
تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر العبلج بالمعنى في التغيرات النفسية لدى 
المودعيف بمؤسسات اإليواء، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ بيف متوسطات 

ات أقرانيـ مف درجات المراىقيف الذكور المودعيف بالمؤسسات اإليوائية ومتوسطات درج
المراىقيف الذكور المقيميف في بيئتيـ األسرية الطبيعية في معنى الحياة بأبعاده الثبلثة 
)الوعى بمعنى الحياة / التوجو نحو أسموب الحياة(وأيضا توصمت إلى وجود فروؽ بيف 
متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي الحياة بأبعاده 

الحياة( إلى عدـ وجود فروؽ  أسموبثبلثة)الوعى بمعنى الحياة / التوجو نحو الحياة / ال
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بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس البعدي والقياس التتبعى لمعنى 
 الحياة بأبعاده الثبلثة.

( 2119دراسة سيفتسي وآخروف)Civitci, and others  بعنواف الشعور بالوحدة والرضا
 الحياة لدى البالغيف في حاالت طبلؽ االبويف وعدـ الطبلؽ. عف

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى الرضا عف الحياة لدى طبلب المرحمة 
الثانوية ألبويف مطمقيف مقابؿ الطبلب في االسر التي لـ تمر بخبرة الطبلؽ، وتكونت عينة 

ما في منطقة دنيزلي في تركيا. واستخدمت عا 09طالبا وطالبة في عمر  019الدراسة مف 
الدراسة مقياس الرضا عف الحياة وتوصمت إلى تدني مستوى الرضا عف الحياة لدى األبناء 

المطمقة يرتفع لدييـ مستوى الشعور بالوحدة  األسرالمطمقة، كما أف األبناء في  األسرفي 
 أكثر مف األبناء في األسر التي لـ تمر بخبرة الطبلؽ.

فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى اإلرشاد بالمعنى  (2119ة خالد سعد سيد محمد )دراس
 المكفوفيف. في خفض قمؽ المستقبػؿ لدى المراىقيف

تيدؼ الدراسة إلى: قياس فاعمية برنامج إرشادي قائـ عمى اإلرشاد بالمعنى في خفض 
يف، التعرؼ عمى مدى قمؽ المستقبؿ وتحسيف معنى الحياة لدى عينة مف المراىقيف المكفوف

استمرار فاعمية البرنامج في خفض قمؽ المستقبؿ وتحسيف معنى الحياة بعد االنتياء مف 
مف 5مف ذكور،  9فرد مف العمياف ) 01تطبيقو بشيريف. تكونت عينة الدراسة األساسية مف 

 2ذكور،  4أفراد ) 6اإلناث(، تـ تقسيـ ىذه العينة إلى مجموعتيف: تجريبية بمغ عدد أفرادىا 
إناث(. استخدـ الباحث: مقياس قمؽ  2ذكور،  5أفراد ) 6إناث(، وضابطة بمغ قواميا 

يماف  المستقبؿ لممكفوفيف )إعداد الباحث(؛ مقياس معنى الحياة: )عبد الرحمف سيد سميماف وا 
(؛ وبرنامج اإلرشاد ذو المعنى: تكونت مف موضوعات يحتاج اكتسابيا 0999فوزي شاىيف، 

 دقيقة.  021إلى  91ة مدة كؿ جمسة مف جمس 01إلى 
أشارت نتائج الدراسة إلى انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب 
درجات أفراد المجموعة التجريبية عمي مقياس معنى الحياة ومقياس قمؽ المستقبؿ في 

داللة القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، كذلؾ إلى عدـ وجود فروؽ ذات 
إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة عمي مقياس ومقياس قمؽ 
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المستقبؿ معنى الحياة في القياسيف القبمي والبعدي، أما فيما يتعمؽ بالفروؽ بيف المجموعتيف 
الضابطة والتجريبية، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

تب درجات أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية عمي مقياس متوسطات ر 
 معنى الحياة ومقياس قمؽ المستقبؿ في القياس البعدي لصالح القياس البعدي.

كما أشارت نتائج الدراسة إلى انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 
س معنى الحياة بأبعاده في القياسيف البعدي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقيا

والتتبعي وكذلؾ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات رتب درجات أفراد 
مقياس قمؽ المستقبؿ في القياسيف البعدي والتتبعي وذلؾ يعنى المجموعة التجريبية عمى 

 استمرار التحسف في درجات األفراد بعد شيريف مف انتياء تطبيؽ البرنامج. 
( بعنواف فاعمية برنامج لمعبلج بالمعنىفي خفض 2116دراسة أشرؼ محمد عبد الحميـ )

 الشعور بقمؽ الموت لدى عينة مف الشباب الجامعي.
الدراسة الى اختبار فاعمية العبلج بالمعنى في خفض الشعور بقمؽ الموت  وقد ىدفت

( مف 51وكذلؾ تنمية الشعور بمعنى الحياة لدى الشباب، وقد تكونت عينة الدراسة مف )
الشباب الجامعي مف طبلب الدراسات العميا بكمية التربية جامعة عيف شمس مف مرتفعي 

معنى الحياة وتـ تقسيميـ الى مجموعتيف األولي الشعور بقمؽ الموت ومنخفضي الشعور ب
( طالب، واستخدـ الباحث أدوات 21( طالب والثانية ضابطة قواميا )21تجريبية قواميا )

وىي: مقياس قمؽ الموت أعداد الباحث، اختبار اليدؼ مف الحياة أعداد إسماعيؿ بدر 
تحميؿ البيانات وتوصمت ، واستخدـ الباحث اختبار ماف وويتني واختبار ويمككسوف ل0991

الدراسة إلى أف العبلج بالمعنى قد ساىـ بصورة واضحة في تنمية الشعور بمعنى الحياة لدى 
 الشباب وبالتالي خفض الشعور بقمؽ الموت لدييـ.

( فعالية2116دراسة فتحي عبد الرحمف الضبع")  العبلج بالمعنى في تخفيؼ أزمة
 ة لدى المراىقيف المعاقيف بصرًيا".اليوية وتحقيؽ المعنى اإليجابي لمحيا

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية العبلج بالمعنى في تخفيؼ أزمة اليوية وتحقيؽ 
المعنى اإليجابي لمحياة لدى المراىقيف المعاقيف بصريا، وتنبع أىمية الدراسة مف تسميطيا 

مج عبلجي يستند عمى الضوء عمى فئة المعاقيف واالىتماـ بحاالتيـ مف خبلؿ إعداد برنا
األسس النظرية والفنيات التطبيقية لمعبلج بالمعنى والتعرؼ عمى فعاليتو في تخفيؼ أزمة 
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اليوية، والتعرؼ عمى مدى استمرارية فعالية العبلج بالمعنى في تخفيؼ أزمة اليوية وتحقيؽ 
 المعنى اإليجابي بعد انتياء تطبيؽ البرنامج.

مف  14با وطالبة مف ذوي اإلعاقة البصرية بواقع طال 42تكونت عينة الدراسة مف 
أنثى بمتوسط أعمار  06، و24.0، وانحراؼ معياري قدره 06.99الذكور بمتوسط أعمار 

، وتـ اختيار العينة مف مدرسة النور لممكفوفيف، 0.09، وانحراؼ معياري قدره 06.49قدره 
أفراد،  9ضابطة تتكوف مف  أفراد وأخرى 9وقسمت لمجموعتيف، األولى تجريبية تتكوف مف 

وقد تـ تحقيؽ التجانس بيف المجموعتيف في كؿ مف العمر الزمني ومستوى الذكاء والجنس 
 )ذكور فقط(، والمستوى االجتماعي واالقتصادي ودرجة اإلعاقة وزمف حدوثيا.

وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس رتب اليوية في مرحمتي المراىقة والرشد المبكر 
محمد عبد الرحمف، ومقياس معنى الحياة لممراىقيف المعاقيف بصريا مف إعداد مف إعداد 

الباحث، اختبار ذكاء الشباب المفظي مف إعداد حامد زىراف، ومقياس المستوى االجتماعي 
االقتصادي لؤلسرة المصري مف إعداد عبد العزيز الشخص، وبرنامج العبلج بالمعنى مف 

 إعداد الباحث.
عف نتائج منيا وجود فروؽ دالة إحصائيا في رتب اليوية بيف وأسفرت الدراسة 

متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي وذلؾ لصالح القياس 
القبمي في رتب اليوية السالبة، وجود فروؽ دالة إحصائيا في رتب اليوية بيف متوسطات 

اليوية اإليجابية لصالح متوسطات درجات أفراد درجات أفراد المجموعة التجريبية في رتب 
المجموعة الضابطة في رتب اليوية السالبة، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في رتب اليوية 
بيف درجات متوسطات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي وذلؾ لصالح 

بالمعنى في تنمية مفيـو معنى الحياة القياس البعدي. وخمصت في النياية إلى فعالية العبلج 
 لدى فئات أخرى مف المعاقيف.

(2116دراسة ساوسويؾ وآخروف)Southwick, and others بعنواف " دور العبلج
بالمعنى كعبلج مكمؿ في عبلج اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة: تدخؿ قائـ عمى 

 تنمية معنى الحياة".
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نى لدى فرانكؿ في عبلج أعراض اضطراب تيدؼ الدراسة إلى معرفة دور العبلج بالمع
( وذلؾ لدى عينة مف المحاربيف القدامى الذيف مروا PTSDضغوط ما بعد الصدمة )

بخبرات صادمة ومحف عظيمة أدت إلى وجود العديد مف األعراض النفسية المزمنة التي 
ت نتجت عف التعرض لمصدمات ومواجية الموت، وقد تمثمت عينة الدراسة مف ثبلث حاال

مزمنة. وقد تـ عمؿ برنامج عبلجي قائـ عمى العبلج بالمعنى معيـ وقد استمر البرنامج 
 رت الجمسات العبلجية نحو تحقيؽ أربعة أىداؼ عبلجية: اعمى مدى أشير عديده وقد د

.التخمص مف الشعور بالذنب 
.التخمص مف الفراغ الوجودي وفقداف المعنى واليدؼ مف الحياة 
ـ األمؿ في المستقبؿ.التخمص مف شعور عد 
.التخمص مف النزعة إلى وجية الضبط الخارجي 

وقد بدأت الجمسات بالتعريؼ بفيكتور فرانكؿ وخبرتو األليمة في معسكرات االعتقاؿ 
ومواجيتو الموت، وأما الجمسات التالية، فتتضمف اإلقناع بأف الموت مف الممكف اف يأتي في 

معالجة الشعور بالذنب مف خبلؿ اإلتياف بالذكريات  أي لحظة، أما الجمسات األخرى فتحاوؿ
التي حاوؿ فييا المريض مساعدة البلجئيف أو المدنييف أو الزمبلء وساىـ في بقائيـ أحياء، 
أما الجمسات األخرى فتمخصت في تطبيؽ بعض الفنيات الوجودية مثؿ القصة الرمزية 

ى جيد في حياتيـ. وقد كاف وخبلفيا ومحاولة اإلتياف بذكريات لدى المرضي ذات معن
لمعبلج بالمعنى أثره الخبلؽ في تحسف أعراض الذنب والفراغ الوجودي واإلحساس بمعنى 

 الحياة لدى أفراد العينة.
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 البرنامج اإلرشادى المقترح
 محتوى جمسات البرنامج:

يتكوف البرنامج اإلرشادي العبلجي مف تسع عشرة جمسة، لكؿ جمسة عنوانيا وأىدافيا 
 تواىا وفنياتيا والوسائؿ المستخدمة فييا وزمف كؿ جمسة ونوعيا.ومح

رقـ 
 الجمسة

عنواف 
 الجمسة

أىداؼ 
 الجمسة

 محتوى الجمسة
 فنيات
 الجمسة

الوسائؿ 
 المساعدة

زمف 
 الجمسة

 نوع الجمسة

الجمسة  
 األولى

التعارؼ - تعارؼ  
بيف 

الباحثة 
والمجموع

ة 
 اإلرشادية

قامت الباحثة في بداية الجمسة 
بالتػرحػيب بعضػوات المجمػػوعػػة 
اإلرشادية، ثـ عرفت نفسيا 
لممجموعة مع توضيح اليدؼ مف 
وجودىا معيـ وتوضيح فوائد 
البرنامج اإلرشادي، ثـ قامت 
باستخداـ أسموب الكروت مف أجؿ 
تحقيؽ ىدؼ التعارؼ بيف أفراد 
المجموعة إذ طمبت مف كؿ واحدة 
أف تكتب عمى كارت صغير أىـ 

فاتيا، ثـ تقـو بطي صفة مف ص
توزيع  بإعادة الكارت وتقـو الباحثة

الكروت مف جديد، ثـ تقـو كؿ 
واحدة بفتح الكارت الذي أخذتو 
ومعرفة صاحبة الكارت، وفي 
النياية استطاعت كؿ واحدة في 
المجموعة أف تعرؼ أىـ صفة لدى 
عضوات المجموعة اإلرشادية 

 كميا.

القصة 
 الرمزية

فيديو عف 
  التعارؼ

+ 
كروت عف 

أىمية 
 التعارؼ

+ 
كروت 
 تعارؼ

 جماعية ساعتاف
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رقـ 
 الجمسة

عنواف 
 الجمسة

أىداؼ 
الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة الجمسة

 المساعدة
زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
 الثانية

عبلقات 
 متينة

تنمية -
 عبلقات
 إرشادية

إنسانية قويػة 
مع مجموعة 

 .اإلرشاد
بنػاء األلفة -
 لثقة.وا
االتفاؽ عمى -

عقد العمؿ 
 اإلرشادي

قامت الباحثة في ىذه الجمسة بالحديث عف 
رغبتيا الصادقة في مساعدة أفراد المجموعة 
اإلرشادية، وطرحت عمى المجموعة سؤاؿ: ىؿ 
 ىناؾ سعادة ومتعة يمكف أف يحققيا اإلنساف

اآلخريف؟ ومف خبلؿ استخداـ  بمساعدة
لحصوؿ عمى المناقشة الجماعية استطاعت ا

إجابات ومناقشتيـ فييا. ثـ طرحت قصة 
رمزية تتمثؿ في نموذج لحياة أحد األنبياء أو 
الصالحيف، ووضحت مف خبلليا كيؼ أنو 

ثـ طمبت  .اآلخريف سخر حياتو كميا مف أجؿ
الباحثة مف كؿ واحدة أف تكتب فكرة واحدة فقط 

مف الناس، وتـ أخذ  يمكف أف تساعد بيا غيرىا
ى أفضؿ فكرة. قامت الباحثة بعد األصوات عم

ذلؾ بعرض جزء مف حياتيا الخاصة موضحة 
أىدافيا وطموحاتيا ومعاناتيا وذلؾ بيدؼ بناء 
الثقة واأللفة. ثـ في نياية الجمسة قامت الباحثة 
بعرض بعض بنود االتفاؽ بينيا وبيف مجموعة 

في التغيير ىي  اإلرشاد، ومنيا رغبة اإلنساف
قبؿ اآلخر خطوة ىامة، أساس العبلج، وأف ت
 وغير ذاؾ مف القواعد.

المناقشة 
  الجماعية

+ 
 القصة

  فيديو
مشاىير 
 فاشموف

 جماعية ساعتاف
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رقـ 
 الجمسة

عنواف 
 الجمسة

 محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة
فنيات 
 الجمسة

الوسائؿ 
 المساعدة

زمف 
 الجمسة

 نوع الجمسة

الجمسة 
 الثالثة

تفريغ  
 انفعالي

 إفراغ الشحنة-
 النفعاليةا

 لممجموعة
إتاحة -

الفرصة لعرض 
 الخبرات.

التعبير -
بحرية دون 

 قيد

 قامت الباحثة في ىذه الجمسة
الفرصة أمام كل واحدة من  بإتاحة

المجموعة لطرح خبراتيا السمبية 
وآالميا ومشكالتيا وما تشعر بو 
من عدم رضا وسوء توافق، 
وطمبت الباحثة من كل واحدة أنت 

ا من أسرارىا تكتب في ورقة سر 
لم تكن ترغب في البوح بو  التي

مع التأكيد عمى سرية ما سيطرح 
وأن اليدف ىو مجرد تفريغ 
اليموم، ثم ناقشت الباحثة كل 

 .واحدة فيما عرضتو من أسرار
قامت الباحثة بعد ذلك باستخدام 
الكروت وتطمب من كل واحدة 
كتابة أحد عيوبيا البارزة التي 

في سببت ليا مشاكل كبيرة 
حياتيا، ثم تقوم بجمع الكروت 
عادة توزيعيا، وتعتمد كل واحدة  وا 
عمى االستنتاج لمعرفة صاحبة 
الكرت الذي معيا، ثم مناقشة 

 محتوى الكروت.
 
 

 
 
 

المناقشة 
 الجماعية

لوحة 
مفيوم 
 الذات

 جماعي ساعتان
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رقم 
 الجمسة

عنوان 
 الجمسة

 محتوى الجمسة أىداف الجمسة
فنيات 
 الجمسة

الوسائل 
 المساعدة

زمن 
 الجمسة

 نوع الجمسة

الجمسػػة 
 الرابعة

معنػػػػػػػػػػػػػػى 
الحيػػػػػػػػػػػػػاة 
 والرضا

التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى -
فمسػػػػػػػػػفة العػػػػػػػػػػبلج 

 .بالمعنى
معنػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػاة -

وأثره عمػػى سعادة 
 اإلنساف.

الرضػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػؼ -
 ولماذا؟

نمػػػػػػػػػػػػػاذج مػػػػػػػػػػػػػف -
التوافػػؽ االيجػػابي 

 وسوء التوافؽ.

قامػػت الباحثػػة بعػػػرض نظػػري مبسػػػط 
جيػة يوضح اتجاه العبلج بػالمعنى وو 

نظػػػػػػػر فرانكػػػػػػػؿ فػػػػػػػي معنػػػػػػػى الحيػػػػػػػاة، 
ومعنػى المعانػاة وكيفيػة تحقيػؽ معنػى 

 اآلثػار الحيػاة. وكػذلؾ التعػرؼ عمػى
بمعنػى  المترتبػة عمػى شػعور اإلنسػاف

حياتػػػػػػػو، وعرضػػػػػػػت الباحثػػػػػػػة نمػػػػػػػاذج 
عمميػػػػػػػػػػػػة توضػػػػػػػػػػػػح أمثمػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػبعض 
األشػػػػػػػػػخاص اسػػػػػػػػػتطاعوا أف يحققػػػػػػػػػوا 

 التوافؽ وبعضيـ فشؿ في تحقيقو.

 المحاضرة
 المناقشة

 ةالقص

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديو 
لمشػػػػػػػػػػاىير 

 فاشميف

سػػػػػػػػاعة 
 ونصؼ

 جماعي

 
 

 رقـ الجمسة
عنواف 
 محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة الجمسة

فنيات 
 الجمسة

الوسائؿ 
 نوع الجمسة زمف الجمسة المساعدة

الجمسػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الخامسة

معنػػػػػػػػػػػى 
 المعاناة

توضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح -
 نصػػيب كػػؿ

مػػػػف  إنسػػػػاف
 .المعاناة

المعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى -
االيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي 

 لممعاناة.
كيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة -

مواجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
ة المعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 وخبرات األلـ.

قامػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الجمسػػػػػػػػة 
باسػػتخداـ فنيػػة الموجودرامػػا حيػػث تقػػـو 
بتوزيع عدد مف األدوار المتخيمػة عمػى 
بعػض أفػراد العينػة بيػدؼ إبػراز معنػػى 
األلـ والحزف، فيناؾ أـ لطفػؿ مصػاب 
بالسػػػػرطاف، وأخػػػػرى أـ لمعػػػػاؽ ذىنيػػػػا، 
وثالثػػة ال تنجػػب، ورابعػػة لمطمقػػة لمػػت 

والحفاظ  اإلنجاب تتمنىتنجب وكانت 
عمػػػػػى بيتيػػػػػا، وتػػػػػدور المناقشػػػػػة حػػػػػوؿ 
أييمػػػػػا أفضػػػػػؿ حػػػػػاال مػػػػػف األخريػػػػػات، 

 .وكيؼ يمكف مواجية األلـ النفسي
وبعػػػػد ذلػػػػؾ وجيػػػػت الباحثػػػػة المناقشػػػػة 
إلػػػػػػػى المعنػػػػػػػى المتضػػػػػػػمف فػػػػػػػي األلػػػػػػػـ 
وتطرح قصة سيدنا أيوب عميو السػبلـ 
ومعاناتو، ثـ طمبت مػف كػؿ واحػدة أف 

و، ومػػا زاؿ تكتػػب حػػدث مػػؤلـ مػػرت بػػ
 مؤثرا فييا حتى المحظة الراىنة.

 الموجػػػو
 دراما

 القصة
 المناقشة

قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 مؤلمة

 جماعي ساعتاف

 



 . أهل عبدالرمحن املسلوانً أ                                                               
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الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة رقـ الجمسة
 المساعدة

زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
 السادسة

معنى 
 الحب

 مػػا الحػػب-
وكيػؼ نحب 
 اآلخريف؟

العطػػاء وكيؼ -
يكػػوف بغػػير 

 مقابؿ.
 إنكار الذات-

باسػتخداـ الكػروت  قامػت الباحثػة فػي ىػذه الجمسػة
 إنسػاف حيث طمبت مف كػؿ واحػدة أف تكتػب اسػـ

تشعر تجاىو بالمودة والحب، ثـ تكتب سببا واحػدا 
لمحػػػػب، وطرحػػػػت الباحثػػػػة أىميػػػػة وجػػػػود شػػػػخص 

 .نحبو في الحياة
الحػوار السػقراطي ثـ قامت الباحثػة باسػتخداـ فنيػة 

إذ اعتمػػػػػدت توجيػػػػػو بعػػػػػض األسػػػػػئمة االسػػػػػتفزازية 
ألفػػراد المجموعػػػة بيػػػدؼ حػػػثيـ عمػػػى البحػػػث عػػػف 

 معنى الحياة لدييـ والسعي لتأكيد ىذا المعنى.
ثػػـ قامػػت بعػػرض قصػػة رمزيػػة عػػف نمػػاذج ألنػػاس 
ضحوا مف أجؿ اآلخػريف، وقامػت بمناقشػة القصػة 

حػػب وتوضػػيح مغزاىػػا المتمثػػؿ فػػي إبػػراز معنػػى ال
 والعطاء دوف مقابؿ.

ثـ طمبت مف أفراد المجموعة أف تكتػب كػؿ واحػدة 
قصػة رمزيػػة عػف الحػػب والعطػاء والتضػػحية واجبػػا 

 منزليا.

 الحوار السقراطي
 القصة الرمزية

ساعة  ال يوجد
 ونصؼ

 جماعي

 
 

 فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة رقـ الجمسة
الوسائؿ 
 المساعدة

زمف 
 نوع الجمسة لجمسةا

الجمسة 
 السابعة

التضحية 
 والمعنى

غػػرس ثقػػافة -
 .التضحية

التدريػب عػػمى -
القيػػاـ بتضحيػػة 

 ولو صغيرة
توضيػح معنػى -

التضحية 
وأىميتيػا فػي 

 الحياة

واإليثػار، فقػد  قامػت الباحثػة بغػرس ثقافػة التضػحية
طمبت مف كػؿ واحػدة كتابػة موقػؼ ضػحت فيػو مػف 

، وظػػػػؿ ىػػػػػذا الموقػػػػؼ محفػػػػػورا فػػػػػي أجػػػػؿ اآلخػػػػػريف
الػػذاكرة، ثػػـ وجيػػػت المناقشػػة حػػػوؿ قيمػػة التضػػػحية 
وأثرىػػػا، وطمبػػػت أف تقػػػـو كػػػؿ واحػػػدة بتضػػػحية ولػػػو 

 .صغيرة في محيطيا واجبا منزليا
اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة بعػػػػد ذلػػػػؾ فنيػػػػة فصػػػػؿ الػػػػذات 
لتػػػػػدريب أعضػػػػػاء المجموعػػػػػة عمػػػػػى وضػػػػػع مسػػػػػافة 

سػػخرية نفسػػية بيػػنيـ وبػػيف خبػػرات اآللػػـ مػػف خمػػبل ال
والػػػػػتيكـ بقضػػػػػية تػػػػػؤلميـ مثػػػػػؿ الطػػػػػبلؽ. وتوضػػػػػح 
الباحثػػة أف االنفصػػاؿ لػػيس كارثػػة ولكنػػو حادثػػة فػػي 

 مسار الحياة الطويؿ الذي ال يتوقؼ بالطبلؽ.

 فصؿ الذات
المناقشة 
 الجماعية

 جماعي ساعتاف ال يوجد
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رقـ 
فنيات  محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة الجمسة

 الجمسة
ؿ الوسائ

 المساعدة
زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
 الثامنة

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاعة 
البحػػػث عػػػف 

 المعنى

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدريب -
المجموعػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
 .التحمي بالشجاعة

 مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعدة
المجموعػػػػػة فػػػػػػي 
الوقػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػى 
 معنى لحياتيـ.

 صػػػػػياغة معنػػػػػى
جػػػػريء وشػػػػجاع 

 لمحياة.

قامػػػػػػػت الباحثػػػػػػػة فػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الجمسػػػػػػػة بتػػػػػػػدريب 
المجموعػػػػة عمػػػػى التحمػػػػي بالشػػػػجاعة ومحاولػػػػة 

ييػػػر مسػػػار الحيػػػاة، وطمبػػػت مػػػف كػػػؿ واحػػػدة تغ
تريػػد ىػػدميا فػػي  كتابػػة األمػػور والعقبػػات التػػي

عػػػػػادة بنائيػػػػا مػػػػػف جديػػػػد، ثػػػػػـ قامػػػػػت  حياتيػػػػا وا 
بمناقشػتيـ فػػي ىػػذه القػوائـ. ثػػـ اسػػتخدمت فنيػػة 
إعػػادة البنػػاء المػػوقفي، فطمبػػت مػػف كػػؿ واحػػدة 

مػػرت  كتابػػة أصػػعب المواقػػؼ الحياتيػػة التػػي
ا الموقػػػؼ عمػػػى بيػػػا، ثػػػـ عرضػػػت الباحثػػػة ىػػػذ

 المجموعػػة وطمبػػت كتابػػة ثبلثػػة مواقػػؼ أسوػػػ
منو وثبلثة أقؿ سوءا، ووضع ىذا الموقؼ فػي 
مكانػػو المناسػػب مػػف كػػؿ ىػػذه المواقػػؼ لمعرفػػة 

وتػػػػأثيره الحقيقػػػي والفعمػػػػي، وكػػػػررت  حجمػػػو
الباحثة ذلؾ مع كؿ أفراد المجموعة. ثـ طمبت 

نريد جعميا جزءا مػف  عمؿ قائمة باألمور التي
وعمػػػى كػػػؿ واحػػدة أف تختػػػار أمػػػرا واحػػػد  حياتنػػا

 لتجعمو جزءا مف حياتيا في الجمسة التالية.

إعادة البناء 
 الموقفي.
 المناقشة

 جماعي ساعتاف ال يوجد

 

رقـ 
 فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة الجمسة

الوسائؿ 
 المساعدة

زمف 
 نوع الجمسة الجمسة

الجمسة 
 التاسعة

أيف 
 دة؟السعا

 .البحث عف السعادة-
التوجيو إلى -

األنشطة الباعثة عمى 
 السعادة.

السعادة في إسعاد -
 اآلخريف.

قامػػػػت الباحثػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الجمسػػػػة باسػػػػتخداـ فنيػػػػة 
تحسيف الذات التعويضية، فوجيت أفػراد المجموعػة 
إلػػػى الجوانػػػب المضػػػيئة فػػػي حيػػػاتيف، وطمبػػػت مػػػف 
 كػػػػؿ واحػػػػػدة ذكػػػػر موىبػػػػػة أو أمػػػػرا تبػػػػػدع فيػػػػو، ثػػػػػـ
 2عرضػػػػػػت الباحثػػػػػػة فيػػػػػػديو مشػػػػػػاىير فاشػػػػػػموف ج

وناقشػػت أفػػراد المجموعػػة فػػي كيفيػػة تحويػػؿ الفشػػؿ 
لنجاح، وبينت أف طريؽ النجاح مميء بالفشػؿ قبػؿ 

 .بموغ النجاح
ثـ قامت بعرض أسػباب الفشػؿ فػي الحيػاة الزوجيػة 
مستخدمة الحوار السػقراطي لمناقشػة ىػذه األسػباب 

ؿ أسباب فشؿ مف خبلؿ توجيو أسئمة استفزازية حو 
بعػػػػػض عضػػػػػوات المجموعػػػػػة فػػػػػي الػػػػػزواج بيػػػػػدؼ 

 معرفة معنى الفشؿ وكيؼ يمكف تحويمو لنجاح.

تحسيف 
الذات 
 .التعويضي
الحوار 
 السقراطي.

فيديو 
مشاىير 
 2فاشموف ج

 جماعي ساعتاف
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أىداؼ  عنواف الجمسة رقـ الجمسة
فنيات  محتوى الجمسة الجمسة

 الجمسة
الوسائؿ 
 المساعدة

زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
 العاشرة

الرضا 
 ليس ىبة

التدريب -
عمى 
صناعة 
 .الرضا

التدريب -
عمى حػػب 
األسػرة 

 واألصدقاء.

قامػػػت الباحثػػػة فػػػػي ىػػػذه الجمسػػػػة بتػػػدريب المجموعػػػػة عمػػػى تحقيػػػػؽ 
الرضػػػا عػػػف األسػػػرة واألصػػػدقاء باسػػػتخداـ فنيػػػة القصػػػة الرمزيػػػة؛ إذ 

صػػػػديؽ فػػػػي روت لممجموعػػػػة قصػػػػة عػػػػف أىميػػػػة الصػػػػداقة ودور ال
الحيػاة، وقامػػت بمناقشػة أفػػراد المجموعػة فػػي معنػى الصػػداقة وكيػػؼ 

 .يمكف مف خبلليا تحقيؽ معنى الحياة والشعور باإليجابية
ثػـ طمبػػت مػػف أحػػدى العضػػوات أف تتخيػػؿ الحيػػاة دوف أصػػدقاء، ثػػـ 

 تروي لبقية العضوات كيؼ تتصور الحياة دوف صديقة ليا.
 

القصة 
 الرمزية.
 المناقشة

ال 
 ديوج

 جماعي ساعتاف

 
 

 

عنواف  رقـ الجمسة
الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة الجمسة

 المساعدة
زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
الحادية 
 عشر

التفاؤؿ 
 واألمؿ

غػػرس التفػػاؤؿ -
 .لدى العضوات

التػػدريب عمػػى -
األنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
الباعثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 لمسعادة.
التػػدريب عمػػى -

محاربػػة األفكػػار 
 ة.التشاؤمي

قامػػػت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الجمسػػػة باسػػػتخداـ أسػػػػموب 
العصػػػػػا السػػػػػػحرية لتػػػػػػدريب أفػػػػػػراد المجموعػػػػػػة عمػػػػػػى 
اكتشػػاؼ األفكػػار التشػػاؤمية، وذلػػؾ بػػأف تعطػػي لكػػؿ 
واحػدة كارتػا أصػفرا وتتخيػؿ أف معيػا عصػى سػػحرية 
وتكتػػب فػػي الكػػارت مػػا الػػذي تريػػد تغيػػره فػػي حياتيػػا، 

تخداـ ثػـ تعطػػي كػؿ واحػػدة كرتػا أخضػػرا وتتخيػؿ باسػػ
تتمنػى تحقيقيػا، وبػذلؾ  العصا السػحرية األمػور التػي

اتفقت الباحثة والعضوات عمى مصادر عدـ الرضا. 
ثػـ اسػتخدمت تقنيػػة القصػة الرمزيػة مػػف خػبلؿ قصػػة 
 نجاح أحد المشػاىير موضػحة كيػؼ يمكػف لئلنسػاف

تحقيػػػػؽ النجػػػػاح مػػػػف خػػػػبلؿ االسػػػػتفادة مػػػػف خبػػػػرات 
، 1الفشػػػػػؿ مػػػػػع عػػػػػرض فيػػػػػديو مشػػػػػاىير فاشػػػػػموف ج

ومناقشة العضوات في النجاح واألمؿ، ثـ استخدمت 
الباحثػػة فنيػػة الحػػوار السػػقراطي السػػتفزاز المجموعػػة 

 لموصوؿ لمعنى األمؿ.

القصة 
 .الرمزية
الحوار 
 السقراطي.

فيديو 
مشاىير 
 1فاشموف ج

 جماعي ساعتاف

 
رقـ 
 الجمسة

الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة
 لمساعدةا

زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
الثانية 
 عشر

المصالح
 ة

التدريب عمى -
 .مواجية الذات

التدريب عمى -
 تقييـ الذات.

عقد -

قامػػػػت الباحثػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الجمسػػػػة باسػػػػتخداـ أسػػػػموب 
فصػػؿ الػػذات، ودربػػت أفػػراد المجموعػػة عمػػى اكتشػػاؼ 

ف تمػػػػؾ المشػػػػاعر السػػػػالبة وعمػػػػؿ مسػػػػافة بيػػػػنيف وبػػػػي
المشاعر مف خبلؿ السخرية والفكاىة مػف خػبلؿ قيػاـ 

 .كؿ واحدة بالتعميؽ الساخر عمى ىذه األفكار

ساعة  جدال يو  فصؿ الذات
 ونصؼ

 جماعي
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مصالحػة مع 
 الذات.

ثػػػـ قامػػػت الباحثػػػة بعػػػد ذلػػػؾ بتوجيػػػو كػػػؿ واحػػػدة إلػػػى 
وضػػػع بنػػػود لعقػػػد مصػػػالحة مػػػع الػػػذات، ويضػػػـ ىػػػذا 
العقػػػد مػػػا الػػػذي تريػػػده مػػػف ذاتيػػػا أف تغيػػػره ومػػػا الػػػذي 

 تريده أف يستمر.

 
 

رقـ 
 الجمسة

زمف  الوسائؿ المساعدة فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
الثالثة 
 عشر

التفاعؿ 
والتعاوف 
مع 
 اآلخريف

التدريب عمى -
 .العطاء

الحب غير -
 المشروط.

السعادة مع -
 اآلخريف.

مسػػة باسػػتخداـ الكػػروت لتحػػدد كػػؿ قامػػت الباحثػػة فػػي ىػػذه الج
 .واحدة مف أفراد المجموعة ماذا يمكف أف تعطي لآلخريف

ثػػـ اسػػتخدمت الباحثػػة الموجودرامػػا لمسػػاعدتيـ عمػػى اكتشػػاؼ 
قيمة اآلخر مف خبلال توزيع األدوار بيف مف يعطي ومػف يػرد 
باإلسػػاءة، ويػػدور الحػػوار حػػوؿ قيمػػة العطػػاء، وطمبػػت الباحثػػة 

الػدور الػذي تتمنػى القيػاـ بػو عمػى كػػارت  أف تكتػب كػؿ واحػدة
الصػػػػػؽ وتقػػػػػـو بمصػػػػػقو عمػػػػػى الطاولػػػػػة أماميػػػػػا، ثػػػػػـ مناقشػػػػػة 

 المجموعة في األدوار الغائية

الموجو 
 دراما.

 المناقشة.

فيديو الدكتور 
عبد الرحمف 
الصميد عف 
عطائو في 

 أفريقيا

 جماعي ساعتاف

 

رقـ 
الوسائؿ  ات الجمسةفني محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة الجمسة

 المساعدة
زمف 
 نوع الجمسة الجمسة

الجمسة 
الرابعة 
 عشر

مواجية 
اليأس 
واإلحباط

. 

التدريب عمى -
طرؽ مواجية 

 .اإلحباط
التدريب عمػى -

طرؽ مواجية 
 اليأس.

التدريب عمػػى -
التبسـ فػػي وجو 

 الحياة.

قامػػػػت الباحثػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الجمسػػػػة بتوجيػػػػو كػػػػؿ واحػػػػدة مػػػػف أفػػػػراد 
لعمػػػؿ بطاقػػػة تعػػػارؼ خاصػػػة بيػػػا ولكنيػػػا بطاقػػػة غيػػػر  المجموعػػػة

تتمناىػا كػؿ واحػدة لنفسػػيا  عاديػة حيػث توضػع فييػا البيانػات التػي
تتضػػػمف )االسـ،السػػػف، الحالػػػة االجتماعيػػػة، الجنس،جيػػػة العمػػػؿ، 
الجنسػية، الميػػزة الشخصػػية(، ثػـ قامػػت الباحثػػة بمناقشػتيـ فػػي ىػػذه 

يقاؼ اإلمعاف الفكري مف ثـ قامت الباحثة باستخداـ فنية إ.البيانات
خبلؿ تدريبيـ عمى عدـ التفكير في األمػػػور التػػػي تسبػػػب اإلحبػاط 
والشػػعور باليػػأس، وتوجيػػو التفكيػػر نحػػو أمػػور تػػدعو إلػػى السػػػعادة 
واألمؿ، ثـ طمبت مف كؿ واحدة كتابة سبب واحػد يجعميػا متمسػكة 

 بالحياة حتى ىذه المحظة.

إيقػػػػاؼ االمعػػػػػاف 
 الفكري

 جماعي تافساع ال يوجد

 

الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة رقـ الجمسة
نوع  زمف الجمسة المساعدة

 الجمسة
الجمسة 
الخامسة 
 عشر

 حياة ببل
انفعاالت 
 سالبة.

التعرؼ عمى -
المشاعر 
 .السالبة

التعرؼ عمى -
المشاعر 
 الموجبة.

التحكـ في -

ىػػػػذه الجمسػػػػة بتقسػػػػيـ المجموعػػػػة قامػػػػت الباحثػػػػة فػػػػي 
اإلرشػػادية إلػػى مجموعػػة صػػغيرة مكونػػة مػػف ثبلثػػة أو 

 أربعػػة أفػػراد، ثػػـ تطمػػب مػػف كػػؿ مجموعػػة اختيػػار
أو  اإلحبػاط سػالب مثػؿ الغضػب أو الحػزف أو انفعاؿ

القسوة أو غير ذلؾ، وتقػـو كػؿ مجموعػة بعمػؿ الفتػة 
 بيػذا االنفعػاؿ، وكيػػػؼ توضػح متػى يشػعر اإلنسػاف

واجيتػػػػو، واسػػتخدمت الباحثػػة بعػػض القسػػس يمكػػػػف م

القصة 
 الرمزية.

فيمـ عف 
إدارة 
الغضب

. 

ساعة 
 ونصؼ

 جماعي
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 جراء الرمزية لتوضيح كيؼ يمكف أف يخسر اإلنساف االنفعاالت.
ثػػػـ ناقشػػػت الباحثػػػة المجموعػػػة فػػػي انفعػػػاؿ .انفعاالتػػػو

موجػػػب يحػػػؿ محػػػؿ االنفعػػػاؿ السػػػالب، مثػػػؿ العطػػػؼ 
 مجؿ الغضب، والرحمة محؿ القسوة.

 
الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة الجمسة رقـ

 المساعدة
 نوع الجمسة زمف الجمسة

الجمسة 
السادسة 
 عشر

التدريب عمى - المسئولية
تحمؿ 
 .المسئولية

التدريب عمى -
االختيار 
 المسئوؿ.

قامت الباحثػة فػي ىػذه الجمسػة باسػتخداـ بالونػات 
بالونػػػة وقمػػػـ لتكتػػػب  األوىػػػاـ، فأعطػػػت كػػػؿ واحػػػدة

مشػػكمة خاصػػة بيػػا ناتجػػة عػػف غيػػاب المسػػئولية، 
ثػػـ تقػػـو بإعػػادة توزيػػػع البالونػػات بشػػكؿ عشػػػوائي 
لتأخذ كؿ واحدة بالونة وتقرأ المشكمة مقترحة حػبل 
 ليا، والتي تقدـ حبل ناجحا تقـو بتفجػيػر البالػػونة

 .فتختفػي المشكمة
 ثػػػػـ اسػػػػػتخدمت الباحثػػػػة فنيػػػػػة الحػػػػوار السػػػػػقراطي
طارحػػػػػة سػػػػػؤاؿ "مػػػػػاذا سػػػػػنفعؿ فػػػػػي حياتنػػػػػا ىػػػػػؿ 
سػػػننتظر المػػػوت أـ نقػػػـو بشػػػيء آخػػػر؟" وتنػػػاقش 
أفػػػراد المجموعػػػة فػػػي أف كػػػؿ إنسػػػاف مسػػػئوؿ عػػػف 

 تقديـ فكرة أو عمؿ لمعالـ يتركو مف بعده.

الحوار 
 السقراطي.

ساعة  ال يوجد
 ونصؼ

 جماعي

 

 
رقـ 
 الجمسة

فنيات  محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة عنواف الجمسة
 لجمسةا

الوسائؿ 
 المساعدة

نوع  زمف الجمسة
 الجمسة

الجمسة 
السابعة 
 عشر

تقبؿ 
 الحياة

-ما الرضا؟ -
 كيؼ نرضى؟

التدريب عمػػى -
 تقبؿ الحياة.

قامػػػػت الباحثػػػػة فػػػػي ىػػػػذه الجمسػػػػة بعػػػػرض مجموعػػػػة مػػػػف 
توضػح حقيقػة أف تقبػؿ الحيػاة أمػر  القصػص الرمزيػة التػي

ثػـ ناقشػت  ىاـ وأف مف يرضػى عػف حياتػو عاقبتػو وخيمػة،
كؿ قصة ومغزاىا واليػدؼ منيػا، ثػـ طمبػت مػف كػؿ واحػدة 
أف تكتػػػػب أمػػػػرا ترضػػػػى عنػػػػو تمامػػػػا فػػػػي حياتيػػػػا، وتػػػػدور 

عرضػػػػت  .المناقشػػػػة حػػػػوؿ جوانػػػػػب الرضػػػػػػا وتقبػػػػػػؿ الحيػػػػاة
الباحثػػػػة قصصػػػػا لمرضػػػػػى السرطػػػػػاف فػػػػي مراحػػػػؿ متػػػػأخرة 
موضػحة أف الحيػػاة مميئػة بػػالنعـ الخفيػة التػػي ال نشػعر بيػػا 

 د زواليا.إال بع

القصة 
 الرمزية

 جماعي ساعتاف ال يوجد
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عنواف  رقـ الجمسة
 الجمسة

الوسائؿ  فنيات الجمسة محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة
 المساعدة

زمف 
 الجمسة

نوع 
 الجمسة

الجمسة 
الثامنة 
 عشر

الديف 
بوابة 
 األمؿ

التدريب عمى -
فتح باب األمؿ 
مف خبلؿ 
 الديف.

ػة مػػػع أفػػراد المجموعػػة قامػػت الباحثػػة فػػي ىػػذه الجمسػػ
بكتابػػػػػػػػة روشػػػػػػػػتة عبلجيػػػػػػػػة تصػػػػػػػػمح لعػػػػػػػػبلج جميػػػػػػػػع 
المشكبلت، تضـ الصموات الخمس والصػدقة الصػياـ 
التطػػوعي، والمجػػوء إلػػى اع والػػدعاء والعمػػؿ الخيػػري، 
ثـ عرضت قصة سيدنا يونس وىو في بطف الحوت، 
وكيػػػػؼ انتيػػػػت ىػػػػذه القصػػػػة، وناقشػػػػت المغػػػػزى منػػػػو 

 .القصة وما نتعممو منيا
طمبػػت مػػف كػػؿ واحػػدة كتابػػة قائمػػة باألعمػػاؿ التػػى  ثػػـ

 تستطيع القياـ بيا وتتقرب مف خبلليا ع عز وجؿ.

القصة 
 الرمزية

قصص 
 األنبياء

ساعة 
 ونصؼ

 جماعي

 
 

 رقـ الجمسة
عنواف 
 الجمسة

 محتوى الجمسة أىداؼ الجمسة
فنيات 
 الجمسة

الوسائؿ 
 المساعدة

زمف 
 الجمسة

 نوع الجمسة

الجمسة 
التاسعة 

 شرع

التأكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد - الخاتمة
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
الجوانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
االيجابيػػة فػػي 

 البرنامج

طمبػػػػػػػت الباحثػػػػػػػة مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ واحػػػػػػػدة فػػػػػػػي 
المجموعػػة أف تكتػػب عمػػى لػػوح مػػف الػػورؽ 
المقػػػػػػوى الفتػػػػػػة تضػػػػػػـ شػػػػػػعار تتبنػػػػػػاه فػػػػػػي 
حياتيػػػػػا عمػػػػػى جانػػػػػػب مػػػػػف المػػػػػوح وعمػػػػػػى 
الجانػػػب اآلخػػػر ىػػػدؼ ومعنػػػى تعػػػيش مػػػف 
أجػػػػػؿ تحقيقػػػػػو، ويػػػػػتـ التوقيػػػػػع عمػػػػػى ىػػػػػذه 

ؿ أعضػػػػػاء المجموعػػػػػة، البلفتػػػػػات مػػػػػف قبػػػػػ
وتنظـ الباحثة حفبل ختاميػا لبعػث السػرور 

 في نفوس أفرد المجموعة.

 جماعي ساعتاف ال يوجد ال يوجد.
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