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:ملخص البشح
ٌػفؼ البحػ إلػ الكشػؼ عػف فاعميػػة برىػاهر إرشػافئ ػاىـ عمػ العػػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ فػ تحسػػيف
هفٍػػفـ الػػذاى لػػف اأحػػفا الجػػاىحيف بػػفار الهرحظػػة ا جتهاعيػػة بجػػازاف فلتحقيػػؽ ٌػػذا التػػرض تػػـ تاػػهيـ برىػػاهر
) حالػة07 ارشافئ اىـ عم العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ فهقياس هفٍفـ الذاى فتـ تطبيقٍا عمػ عيىػة فاهٍػا
) حػػػا ى هػػػف الجػػػاىحيف بػػػفار الهرحظػػػة07  ضػػػابطة) ػػػفاـ كػػػؿ هجهفعػػػة-هػػػفزعيف عمػػػ هجهػػػفعتيف تجريبيػػػة
 فجػفف:  فتفامى ىتاىر البحػ إلػ. ا جتهاعية بجازاف بالههمكة العربية السعففية هستخفها الهىٍر الشبة تجريب
فػػرفؽ فالػػة إحاػػاىيام بػػيف هتفسػػط رتػ الهجهػػفعتيف التجريبيػػة فالضػػابطة عمػ هقيػػاس هفٍػػفـ الػػذاى فػ القيػػاس

 ففجػفف فػرفؽ ذاى ف لػة إحاػاىية بػيف فرجػػاى.البعػفئ لػف اأحػفا الجػاىحيف بػفار الهرحظػة ا جتهاعيػة بجػازاف
القياسػػيف القبم ػ فالبعػػفئ لمهجهفعػػة التجريبيػػة عم ػ هقيػػاس هفٍػػفـ الػػذاى لػػف اأحػػفا الجػػاىحيف بػػفار الهرحظػػة

 فعػػػفـ فجػػػفف فػػػرفؽ ذاى ف لػػػة إحاػػػاىية بػػػيف فرجػػػاى القياسػػػيف البعػػػفئ فالتتبعػػػ لمهجهفعػػػة.ا جتهاعيػػػة بجػػػازاف
.التجريبية عم هقياس هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف

 برىاهر ارشافئ العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ هفٍفـ الذاى اأحفا الجاىحيف:الكمهاى الهفتاحية

The Effectiveness of a Counseling Program based on a Clint-Centered Therapy
in Improving Self-Concept Among Juvenile Delinquents at the
Social Observation House in Jazan
By

Dr. Ahmed Mousa Hantool
Associate Professor of Psychology, Faculty of Education, Jazan University

Abstract:
This study aimed at detecting the effectiveness of a counseling program based on a
client-centered therapy in improving self-concept among juvenile delinquents at the Social
Observation House in Jazan. To achieve this goal, a counseling program based on a clientcentered therapy and self-concept scale were designed. The study sample consisted of (20)
cases divided into two groups (experimental - control) each of which consisted of (10) cases
of delinquents at the Social Observation House in Jazan, Saudi Arabia, using semiexperimental method. The results of the study showed statistically significant differences
between the mean scores of the experimental and control groups on the post- measurement
of self-concept among juvenile delinquents at the Social Observation House in Jazan.
Additionally, there were statistically significant differences between the mean scores of the
pre- and post- measurements of the experimental group on the scale of self-concept among
juvenile delinquents at the Social Observation House in Jazan. Moreover, there were no
statistically significant differences between the mean scores of the post- and follow-up
measurements of the experimental group on the scale of self-concept among juvenile
delinquents at the Social Observation House in Jazan.

Keywords: counseling program, client-centered therapy, self-concept, juvenile
delinquents
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املكدمة :
تعػػف ضػػية جىػػفا اأحػػفا هػػف أٌػػـ القضػػايا ا جتهاعيػػة بػػؿ هػػف أخطرٌػػا لهػػا تىطػػفئ عميػػً هػػف جفاىػ فآثػػار
سمبية هف شأىٍا تٍفيف الىظاـ ا جتهاع العاـ فزعزعة استقراري .لذا أابحى حاليام ضػهف اىهػة الهفضػفعاى التػ

تحظ بالفراسة فالبح فا ستقااء؛ هها أف إل بىاء العفيف هف الخطط العرجية فالتربفية التأٌيميػة بقاػف تىشػىة

الهػفاطف تىشػىة اػالحة فالحػف هػف اسػتفحاؿ ظػاٌرح الجىػفا التػ تسػتهر فػ تاػاعفٌا بشػكؿ يثيػر ا ىتبػاي .فتهثػؿ
ظاٌرح جىفا اأحفا هكاىة ٌاهة ف هجاؿ فراسة الىاشىة فٌ ظػاٌرح عالهيػة فلػف تفافتػى أشػكالٍا فشػفتٍا فهػف
اىتشػػارٌا فتعػػف هػػف أٌػػـ الهشػػكرى الىفسػػية فا جتهاعيػػة التػ تفاجػػً اأسػػرح فالهفرسػػة فالهجتهػ

اأهػػر الػػذئ ففػ

الكثير هف عمهػاء الػىفس فا جتهػاع فالتربيػة إلػ فراسػتٍا بٍػفؼ التعػرؼ عميٍػا لتحفيػف ا ليػاى التػ يهكػف ا عتهػاف
عميٍػػا لهفجٍتٍػػا بشػػكؿ يحقػػؽ لٍػػؤ ء اأحػػفا ا سػػتقرار فاأهػػف فالاػػحة الىفسػػية فالتكيػػؼ السػػميـ فاخػػؿ اأسػػرح
فالهجته  .فالحف الجاىح ٌف ذلؾ الشخص الذئ يخالؼ بفعمً أىهاط السمفؾ الهتفؽ عميٍا لألسفياء فػ هثػؿ سػىً
أف هخالفة العافاى فالتقاليف الهتعارؼ عميٍا فاخؿ الهجته أف البيىة الت يعيش فيٍا فيعتبر جزء هىٍا.
كها يىظر البعض لهشكمة جىفا اأحفا عمػ أىٍػا سػفء تكيػؼ الحػف هػ الىظػاـ ا جتهػاع الػذئ يعػيش فيػً
فالهعايير ا جتهاعية بافرح كبيػرح اأهػر الػذئ يػؤفئ قلحػاؽ الضػرر بىفسػً فحياتػً فهجتهعػة فهسػتقبمة .فالحػف
الجػػاىح شػػخص يع ػاى اضػػطرابام ىفسػػيا فىقا ػام ف ػ الػػفع ا جتهػػاع

فضػػعفام فجػػفاىيام فخب ػراى طففلػػة يػػر سػػارح

فاعفبة ف بىاء العر اى ه ا خريف فبالتال فهشكمة اأحفا الجاىحيف ليسػى هقتاػرح عمػ هجتهػ ففف آخػر

بؿ تفاجٍٍا هعظػـ الهجتهعػاى سػفاء الىاهيػة أف الهتقفهػة فعمػ الػر ـ هػف الجٍػفف الهبذفلػة لهفاجٍػة ٌػذي الظػاٌرح
فإىٍا ها تزاؿ ف تزايف هستهر البسطاه .)0772
ف ف عرؼ الهجته العرب الخميجػ تحػف ى كبػر عمػ الهسػتفياى ا تاػافية فالعهراىيػة بفضػؿ الطفػرح الىفطيػة
ههػػا أف إلػ ا ىتقػػاؿ السػػري هػػف هجتهػ الىػػفرح التقميػػفئ الػػذئ حكهتػػً ضػفابط فهعػػايير أفليػػة فاعمػػة إلػ هجتهػ
الففرح فا ىفتاا عم الفىيا فاف م إل فخفلً ف بؤرح تفاعرى العفلهػة فبشػكؿ هتسػارع .حهػؿ ٌػذا التحػفؿ السػري

هعػػً ىٍضػػة عهراىيػػة كبػػر فارتقػػاء لىفعيػػة الحيػػاح عم ػ كافػػة اأاػػعفح ههػػا يشػػكؿ إىجػػازاى يػػر هسػػبف ة فػ زهػػف
ياسػ فػ هجػػاؿ التىهيػػة فػ هختمػػؼ أبعافٌػػا .فهػػف الطبيعػ أف يىػػتر ٌػػذا التحػػفؿ الكبيػػر هشػػكرى هتعػػففح اأفجػػً
فهىٍػػا جىػػفا اأحػػفا بهسػػتف لػػـ يكػػف هألففػام فػ هجتهػ الىػػفرح فضػفابطً ا جتهاعيػػة فهحفففيػػة فػػرض اق ػراء

السمفك فيً حجازئ .)0707

ٌػذا ف ػف أفلػى الكثيػر هػف ففؿ العػالـ الهتقػفـ فػ العاػر الحػال العىايػة الفاىقػة لمفىػاى الخااػة الهتعػففح فاخػؿ
اأىسػػاؽ ا جتهاعيػػة الهختمفػػة ف ػػف بػػرزى العىايػػة ف ػ السػػىفاى اأخيػػرح باأحػػفا الجػػاىحيف الهػػففعيف بالهؤسسػػاى
اقاػػرحية لكػػفف الحػػف الجػػاىح هاػػفر إزعػػاك لمهجته ػ الػػذئ يعػػيش فيػػً كػػذلؾ يهثػػؿ خطػػفرح عمػ ىفسػػً فأسػػرتً
فهجتهعػػً لػػذا اه ػى الههمكػػة العربيػػة السػػعففية ههثمػػة ف ػ فزارح العهػػؿ فالتىهيػػة ا جتهاعيػػة العفيػػف هػػف الفراسػػاى
فالبحف التطبيقية فالعهميػة لهعرفػة هػف الحاجػة لهثػؿ ٌػذي الهؤسسػاى اقاػرحية التأٌيميػة فا سػتفافح هػف تجػار
العفيػػف هػػف الػػففؿ العربيػػة فالتربيػػة فػ ٌػػذا الهجػػاؿ ههػػا أف إلػ إىشػػاء ففر الهرحظػػة ا جتهاعيػػة لرعايػػة اأحػػفا
الجاىحيف ف هىاطؽ هتعػففح بالههمكػة العربيػة السػعففية فتعهػيـ ٌػذي التجربػة عمػ هعظػـ هىػاطؽ الههمكػة فتٍػفؼ
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إلػ تقػػفيـ العفيػػف هػػف الخػػفهاى التعميهيػػة فالتربفيػػة فا جتهاعيػػة فالفيىيػػة فاقاػػرحية فالىفسػػية فالتػ يشػػرؼ عميٍػػا
العفيف هف الهختايف فالعاهميف بالهجا ى الطبية فالىفسية فالتربفية فا جتهاعية القحطاى

.)0772

فتتفؽ هعظػػػػػػػػػػـ الىظػػػػػػػػػػرياى عم هعالجة ٌذي الهشكمة عم أساس ىفعيف هف الجىفا ٌها  :الجىفا الجهاع
فالجىفا الفرفئ  .فالجىفا الجهاع

ٌف الذئ يظٍر ف سمفؾ الشمؿ أف العااباى أها الجىفا الفرفئ فٍف الذئ

يظٍر ف اأسر فالهجته عم هختمؼ طبقاتً فيعبر عف هحافلة الفرف لحؿ هشكمة خااة بً الشريؼ .)0702
كهػػػا تعػػػف ظػػػاٌرح اىخفػػػاض هفٍػػػفـ الػػػذاى ضﺭَريػػػة لها لٍػػػا هو ﺃٌهية َخﻁَﺭﺓ َتأثيٍﺭ بالت ما عم حياﺓ ﺍلفﺭﺩ
فاأسػػػػػػرح ﺍلهجته ﻜﻜؿ َبعﺩ ﺃو ﺍتضح ﺃو هفٍَن ﺍلػػػػػػػﺫﺍﺕ عىػػػػػػػﺩ ﺍلحﺩﺙ يﺅثﺭ بشﻜؿ همحَﻅ عم تىﻅين شخايتً
َﺃساليﺏ تَﺍفقً َسمَﻜياتً فإو ىتاىر ﺍأبحاﺙ ﻜشفﺕ بأو هفٍَن ﺍلﺫﺍﺕ عىﺩ ﺍلجاىحيو يشػػػػػػػػػػػػػير إلػػػػػػػػػػػػػ إىٍن ﺃبىﺀا
عا َو َﺍتجاٌاتٍن ىحَ ﺍلعر ػػػػاى ﺍلَﺍلﺩية سالبة َﺃىٍن يتَ عَو ﺍلهحاﻜهة َﺍلسجو هها يتﺭتﺏ عم ﺫلﻙ عػػػػافاى
فاتجاٌاى سمبية تجعمٍن يﺭ هتَﺍفقيو

ه ﺃىفسٍن َ ه ﺍلهجته

َهو ثن ﺍ تجاي ىحَ ﺍلسمَﻙ ﺍلجاىح.

كها يعف هفٍَن ﺍلﺫﺍﺕ بهثابة ﺍلحﻜػػن عمػػ ﺃٌهيػػة ﺍلشخاػػية فاأشػخاص ﺍلﺫيو لﺩيٍن تقﺩيﺭ ﺫﺍﺕ هﺭتف يعتقﺩَو
ﺃىٍن ﺫَ يهة َﺃٌهيػػػػة َﺇىٍػػػػن جػػػػﺩيﺭَو بػػػا حتراـ َﺍلتقﺩيﺭ ﻜها ﺇىٍن يثقَو باحة ﺃفﻜاﺭٌن ﺇها اأشػػػخاص ﺍلﺫيو
لػػػػػﺩيٍن هفٍػػػػػػَن ﺫﺍﺕ هىخفﺽ فر يﺭَو يهة َﺃٌهية ف ﺃىفسٍن َيعتقﺩَو أو ا خػػػػػريف يقبمػػػػػػَىٍن َيشػػػػػػعﺭَو
بالعجز سرهة 0770ـ).
أها العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ فٍف أحف اأسالي العرجية الذئ يعتهػف فػ أساسػً عمػ الىظريػة التػ فضػعٍا
كارؿ رفجرز ف العرك فالت تقفـ عم فرضية هؤفاٌا أف كؿ فرف يهمؾ طا ة فطرية يطمؽ عميٍػا فافعيػة الػذاى)
فيٍفؼ إل هساعفح العهيػؿ عمػ حػؿ هشػكرتً ذاى الاػبتة ا ىفعاليػة فا جتهاعيػة كهػا يٍػتـ بهفٍػفـ الػذاى العػاـ
الذئ يتيح فٍـ شخاية العهيؿ كها يٍتـ بهساعفح العهيؿ عم فٍـ ىفسػً فحػؿ هشػكرتً فهفاجٍتٍػا فتحفيمٍػا هػف
هشكرى تسيطر عميً إل هشكرى يسيطر عميٍا ...فتعفيؿ السمفؾ ير السفئ إل السػمفؾ السػفئ فتتييػر هفٍػفـ
الذاى السمب فزيافح فح الذاى فالقفرح عم تحهؿ الهسىفلية.
فيأت ٌذا البحػ اهتػفاف فاضػح فهعمػف هػف بػؿ الباحػ لهػا تقػفـ بػً الههمكػة العربيػة السػعففية فػ ظػؿ رؤيتٍػا
0727ـ لتحقيػػؽ اأهػػف ا جتهػػاع فا ٌتهػػاـ بكافػػة فىػػاى الهجتهػ فهىٍػػا اأحػػفا الجػػاىحيف باعتبػػارٌـ هػػف ضػػهف
القفح البشرية الت تسع الههمكة العربية السعففية الفترح القافهة إل تأٌيمٍـ حت يهكف ا عتهاف عميٍـ فػ تحقيػؽ
التقفـ فالر

خااة ف ظؿ رؤيتٍا لعاـ 0727ـ .فكاف هىطمؽ البح ٌىا التعرؼ عمػ هفٍػفـ الػذاى لػف اأحػفا

الجاىحيف بفار الهرحظػة ا جتهاعيػة بجػازاف ثػـ الف ػفؼ عمػ آليػاى التعاهػؿ فالتػفخؿ اقرشػافئ القػاىـ عمػ العػرك
الهتهركز حفؿ العهيؿ.

مػهلة البشح:
تبػذؿ ففؿ هجمػػس التعػافف جٍػػففام ٌاهػػة فػ هضػػهار التعاهػؿ هػ ظػػاٌرح جىػفا اأحػػفا فرعػايتٍـ .فيتجمػ ذلػػؾ

فاضحام سفاء عم اػعيف تطػفير تشػريعاى خااػة تتهشػ فػ هعظهٍػا هػ أكثػر التشػريعاى تقػفهام فتفاػيرم أـ عمػ

اػػعيف الٍياكػػؿ التىظيهيػػة لمتعاهػػؿ ه ػ الجػػاىحيف فرعػػايتٍـ فتػػأٌيمٍـ أف عم ػ هسػػتف الب ػراهر فاأىشػػطة الاػػحية
فالتربفية فالتعميهية فالهٍىية فالفيىية فالفىية فا جتهاعية فها يرافقٍا هف خفهاى اجتهاعية فىفسػية أـ عمػ اػعيف
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المفاىح الفاخمية لهؤسساى الرعاية عم اخػترؼ هسػتفياتٍا .فيٍتػفئ ذلػؾ كمػً بهقفهػاى فمسػفة رعاىيػة تكفػؿ حهايػة
الطففلة فالىاشىة فىهفٌا السميـ اىطر ا هف تعاليـ الفيف الحىيؼ حجازئ 0707ـ).
فاذا ىظرىا إل ىتاىر الفراساى السابقة يتبيف لىػا هقفار القمؽ فالاراعاى الىفسػية التػ يعػاى هىٍػا ههػا يتجمػ
عهفهام ف اضطراباى الىفـ بها فيٍا هف أحرـ هزعجة فكػفابيس كهػا يتجمػ فػػ العفيػػف هػػف الهخػػافؼ الىفػػسية أف

ا ضػػػطراباى الػػػسيكفسفهاتية اضػػطراباى الطعػػػاـ ففظػػػاىؼ اقخػػػراك أف المزهػػػاى أف اأفعػػػاؿ الفسفاسػػية .فكػػذلؾ ف ػ

الهيؿ إل الكآبة فالعزلػة فا ىطػفاء .فتظٍػػر ا ضػطراباى جميػة عمػ ا ختبػاراى اقسػقاطية التػ تعكػس عالهػام ىفػػسيام

هػػف القمػػؽ فالا ػراع فالهػػآزر الت ػ تجتػػاا عالهػػًٌ .ػػذي الفىػػة هػػف الجػػػاىحيف ٌ ػ عهفه ػام ذاى يػػاف سػػٍؿ

تطػػرا

تحػػفياى ذاى شػػػأف سػػػمفك فػػػ التعاهػػؿ هعٍػػا .إىٍػػا الفىػػة التػ تحتػػاك إلػ تػػفخؿ إرشػػافئ ىفسػ لهػػػساعفتٍا عمػ

التخمص هف ا ضطراباى فالاراعاى اأهر الذئ فف الباحػ الػ بىػاء برىػاهر إرشػافئ ػاىـ عمػ الهػفخؿ الهتهركػز
حفؿ العهيؿ لتحسيف هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف.
فيشػػير الػػبعض إلػ أف هفٍػػفـ الػػذاى فالػػفعـ ا جتهػػاع ٌهػػا خطػػا الػػففاع ضػػف ضػػتفطاى الحيػػاح التػ تػػؤثر فػ
الاحة الىفسية فٌذاف الهفٍفهاف لٍها عر ة هباشػرح بهشػكرى كثيػرح تفاجػً الهتخااػيف فهىٍػا هشػكرى التضػ
فالتفتر فاىخفاض هفٍفـ الػذاى فالعهػؿ عمػ رفػ هسػتف هفٍػفـ الػذاى يعػف جػزءام هػف البػراهر اقرشػافية العرجيػة
حي يعػرؼ هفٍػفـ الػذاى بأىػً ىظػاـ هػف البىػاء الهعرفػ فا ىفعػال حػفؿ الػذاى فيقػفف إلػ ا ىػفهاك فالتهاسػؾ هػ

خبػػػراى التفكيػػػر فالتأهػػػؿ الػػػذات لألفػػػراف .فيعتبػػػر هفٍػػػفـ الػػػذاى هفضػػػفعام هٍهػػػام يسػػػتحؽ ا ٌتهػػػاـ قحػػػفا التتيػػػراى

الشخاية الهر فبة .)Granvold,1994

فعم ضػفء هػا سػبؽ تتحػفف هشػكمة البحػ التحقػؽ هػف فاعميػة البرىػاهر اقرشػافئ القػاىـ عمػ العػرك الهتهركػز
حفؿ العهيؿ ف تحسيف هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعيػة بجػازاف  .هػف خػرؿ هحافلػة
ا جابة عم اأسىمة التالية:
 ٌػػؿ تفجػػف فػػرفؽ فالػػة إحاػػاىيام بػػيف هتفسػػط رت ػ الهجهػػفعتيف التجريبيػػة فالضػػابطة عم ػ هقيػػاس هفٍػػفـالذاى ف القياس البعفئ لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف ؟

 ٌؿ تفجف فرفؽ ذاى ف لة إحااىية بيف فرجاى القياسيف القبمػ فالبعػفئ لمهجهفعػة التجريبيػة عمػ هقيػاسهفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف؟
 ٌؿ تفجف فرفؽ ذاى ف لة إحااىية بيف فرجاى القياسيف البعفئ فالتتبع لمهجهفعة التجريبيػة عمػ هقيػاسهفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف؟

أٍداف البشح
 -1التحقق من فاعمية البرنامج اإلرشادي القائم عمى العالج المتمركز حول العميل في تحسين مفيوم الذات
لدى األحداث الجانحين بدار المالحظة االجتماعية بجازان.

 -2التحقققق مققن بقققاا برققر البرنققامج اإلرشققادي القققائم عمققى العققالج المتمركققز حققول العميققل فققي تحسققين مفيققوم
الذات لدى األحداث الجانحين بدار المالحظة االجتماعية بجازان.

 - 025

Published by Arab Journals Platform, 2019

Sohag Journal of Education ?????? ???????? ??????, Vol. 59 [2019], Iss. 1, Art. 3

فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج المتمركز حول العميل في تحسين مفهوم الذات ..............................

أٍنية البشح
 -1د ارسققة المشققكالت التققي يتعققرح ليققا األحققداث الجققانحين تتققيف لنققا الفراققة فققى فيققم الجوانق
واالجتماعية فى حياة ىؤالا األحداث ،مما يساعد ذلك عمى فيم سموكيم والتنبؤ بو.

النفسققية

 -2كمققا تبققدوا بىميققة ىققذا البحققث فققى محاولتيققا تنققاول بعققح المشققكالت النفسققية المرتب ققة بسققوا التوافققق
الشخاققي واالجتمققاعي نتيجققة انخفققاح مسققتوى التنشققئة االجتماعيققة السققميمة ليقؤالا ،ممققا يقمققل مققن

اآلرار الناجمة عن تفاقم ىذه المشكالت.

 -3التأكيققد عم ققى بىمي ققة دور اإلرش ققاد النفسققي ف ققى مج ققال رعاي ققة األحققداث ،م ققن خ ققالل بع ققح م ققداخميا
العالجيققة لالعققالج المتمركققز حققول العميققل فققى تحسققين مفيققوم الققذات لققدى األحققداث الجققانحين بققدار

المالحظة االجتماعية بجازان .

 -4يفيققد بعققح العققاممين فققى المجققال اإلرشققاد النفسققي ل المرشققدين النفسققين فققى مجققال رعايققة األحققداث
الجانحين ،والتوال إلى اختبار فاعمية العالج المتمركز حول العميل والتي يمكن االستفادة منو فى

تحسين مفيوم الذات لدى األحداث الجانحين.

مصطلشات البشح
مفَوو الفاعلية Effectiveness
تعرؼ الفاعمية ٌ الىطاؽ الذئ تحقؽ هف خرؿ اأٌفاؼ الهحففح ىتيجػة التػفخؿ اقرشػافئ بيىهػا ىػر فجٍػاى
ىظػػر أخػػر تحػػفف العر ػػة بػػيف الىتػػاىر فاأٌػػفاؼ الت ػ أهكػػف تحقيقٍػػا فبػػيف الجٍػػفف الهبذفلػػة هػػف أجػػؿ تحقيػػؽ ذلػػؾ
يفسؼ  .)0821فهف ىاحيػة أخػر تعػرؼ الفاعميػة عمػ أىٍػا أكثػر الفسػاىؿ ػفرح عمػ تحقيػؽ ٌػفؼ هحػفف فيتحػفف
عف طريؽ العر ة بيف الفساىؿ الهتعػففح فاأٌػفاؼ ففقػام أفلفيتٍػا

يػ

 .)0881فيهكػف تحفيػف الهفٍػفـ اقجراىػ

لمفاعمية ف ٌذا البح عم الىحف التال :

تأثير جٍفف البرىاهر اقرشافئ القاىـ عم العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ فػ لتحسػيف هفٍػفـ الػذاى لػف اأحػفا
الجػػاىحيف بػػفار الهرحظػػة ا جتهاعيػػة بجػػازاف فالتػ يهكػػف ياسػػً عػػف طريػػؽ الفػػرفؽ هػػا بػػيف فرجػػة كػػؿ حػػف عمػ
هقياس هفٍفـ الذاى بؿ فبعف البرىاهر اقرشافئ.

العالز املتنسنص سول العنيل client centre therapy
العرك الهتهركز حفؿ العهيػؿ يٍػفؼ إلػ الفاػفؿ بالشػخص إلػ استكشػاؼ ذاتػً فخبراتػً الحقيقيػة فاستكشػاؼ
هجالػػً اقفراك ػ

ف ػ جػػف هػػف التقبػػؿ فالػػفؼء العػػاطف فالاػػفؽ هػػف جاى ػ الهعػػالر فبالتػػال هعرفػػة كػػؿ هػػا بػػفاخؿ

الهجػاؿ اقفراكػ لمفػرف هػف خبػراى  . )Rogers, 1951كهػا يىظػر إلػ العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ بأىػً هف ػؼ
شػاهؿ هػػف حيػ أىػً يهكػػف هػػف خرلػً العهػػؿ هػ جهيػ القطاعػػاى الهتعػػففح فالهتىفعػة هػػف السػػكاف فأىػً يهكػػف هػػف
خرلً العهػؿ هػ جهيػ اأفػراف فهػا يحػيط بٍػـ بشػكؿ فعػاؿ هػف حيػ الثقافػاى الخااػة فالعاهػة فيركػز رفجػرز فػ
العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ عم ىهف الفرف فتحقيؽ ذاتً بفرجة يستطي هف خرلٍا أف يكػفف شخاػام هكػتهرم اأفاء
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الفظيف

يػر هشػرفط فتعػاطؼ ففؼء

فيػتـ ذلػؾ هػف خػرؿ العر ػاى هػ ا خػريف التػ تسػتفج اعتبػار إيجػاب

.)Freeman,0882
فلقف استخفـ رفجرز هاطمح التركيز عم العهيػؿ أىػً يػر أف العهيػؿ ٌػف فحػفي القػافر عمػ حػؿ هشػكرتً فأف
لفيً هف القف ها يهكىً هف ذلؾ فالعرك يركز عم هشاعر العهيؿ أفكاري خبراتػً اتجاٌاتػً فراتػً إهكاىاتػً التػ
تؤٌمً أف يفاجً ىفسً فيتحهؿ هسىفلية ارراتً بها يساعفي عم تحقيؽ ذاتً ففرفيتً آهيف 0777ـ).

فيعرؼ إجراىيا ف ضفء ها سبؽ بأىً أسمف التفخؿ اقرشػافئ الػذئ يتبعػً الباحػ فػ تحسػيف هفٍػفـ الػذاى

لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف.

مفَوو الرات
ٌف الطريقة الت يفرؾ بٍػا الشػخص ذاتػً فتكػفف ٌػذي الطريقػة إيجابيػة أف سػمبية ففقػام قفراكػً لىفسػً كشػخص

هستقؿ عف ا خريف فها يعتقفي ف إفراؾ ا خريف لً .)Mwamwenda,1991

فيعرؼ إجراىيا ف البح

الهعتهف ف البح

الحال بأىً الفرجة الت يحاؿ عميٍا اأحفا الجاىحيف عم هقياس هفٍفـ الػذاى

فالذئ يقيس أبعاف الذاى السمفكية العقمية ا جتهاعية) فهفٍفـ الذاى.

سدود البشح:
احملدد املهاىي :تـ تطبيؽ ٌذي البح عم فار الهرحظة ا جتهاعية بجػازاف ف ػف تػـ اختيػار ٌػذا الهكػاف لعػفح أسػبا
هف أٌهٍا:
 تفافر عيىة البح هف الهففعيف فاخؿ الفار.
 هفافقة الهسىفليف بالفار عم إجراء البح فاستعفافٌـ لمتعافف ه الباح .
احملــدد البػــس  :تحػػفف إطػػار الهعايىػػة لمبح ػ الحػػال ف ػ عيىػػة فاهٍػػا  )07حالػػة هػػف اأحػػفا الهػػففعيف بالػػفار
هقسهيف عم هجهفعتيف ضابطة فتجريبية فاـ كؿ هىٍا  )07حا ى ههف تىطبؽ عميٍـ الشرفط ا تية:
 أف يترافا أعهارٌـ ها بيف  )02-01عاـ.
 أف يحامفا عم فرجة هىخفضة عم هقياس هفٍفـ الذاى.
 أف يكفف لفيٍـ ا ستعفاف لمتعافف ه الباح .
احملدد الصمين :استتر ى فترح التفخؿ اقرشافئ باستخفاـ الهفخؿ الهتهركز حػفؿ العهيػؿ ثرثػة شػٍفر هػف تػاريب بػفء
البرىاهر شٍر فبراير 0702ـ).
احملدد املوضوعي :يتهثؿ الهحفف الهفضفع لمبح ف كرم هػف البرىػاهر اقرشػافئ القػاىـ عمػ العػرك الهتهركػز حػفؿ

العهيؿ فهفٍفـ الذاى لألحفا الجاىحيف بففر الرعاية ا جتهاعية بهىطقة جازاف
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اإلطاز اليظس للبشح
العالز املتنسنص سول العنيل:
لقف استخفـ رفجرز هاطمح التركيز عم العهيؿ أىً ير أف العهيؿ ٌف فحفي القافر عم حػؿ هشػكرتً فأف
لفيً هف القف ها يهكىً هف ذلؾ فالعرك يركز عم هشاعر العهيؿ أفكاري خبراتػً اتجاٌاتػً فراتػً إهكاىاتػً التػ
تؤٌمً أف يفاجً ىفسً فيتحهؿ هسىفلية ارراتً بها يساعفي عم تحقيؽ ذاتً ففرفيتً آهيف 0777ـ).
فكاىػػى البفايػػة تجػػاي رفجػػرز ىحػػف العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ عىػػفها أفرؾ عق ػ اىتٍاىػػً هػػف حالػػة عرجيػػة

ىاجحة أف العهيؿ ٌف الذئ يعرؼ أئ اتجاٌػاى يسػمكٍا فأئ اتجػاي يضػري فأئ هشػكرى تكػفف حاسػهة فأئ خبرات
يتـ إخفاىٍا عمػ ىحػف عهيػؽ فبىػاء عمػ ذلػؾ ػرر رفجػرز بػأف خبػراى الفػرف فػ ذلػؾ هحػفر العهميػة فٌػ اأفضػؿ
فيسػهيٍا التعفيػؿ عمػ العهيػؿ ) فبٍػفؼ بمػفغ التحسػف لمعهيػؿ أثىػاء العهميػة العرجيػة

& Hjelle

.)Ziegler, 1992
فيشير بفرٌبيف إل أف الهفاٌيـ اأساسية الت تحكـ عهمية الههارسة العرجية ف العرك الهتهركز حػفؿ العهيػؿ
تىظر إل اقىساف كشخص هتفاعؿ ففقام لمهػفخؿ السػمفك بيىهػا ىظػرى إليػً بعػف ذلػؾ كفاعػؿ يشػكؿ حياتػً فػ ضػفء
سمفكً فعم أساس ذلؾ جػاء التحػفؿ فػ فكػر رفجػرز هػف ا تجاٌػاى الفرفيػة فالسػمفكية إلػ ا تجػاي الفجػففئ أف

الطريقة الفجففية .)PurHonen, 1998
فتػػرتبط ىظريػػة رفجػػرز با تجػػاي الفجػػففئ فػ عمػػـ الػػىفس أىٍػػا تعتهػػف عمػ خب ػراى اأف ػراف فهشػػاعرٌـ ف ػػيهٍـ
فىجح رفجرز ف تكفيف طريقة العرك يػر الهباشػر فطفرٌػا هػف خػرؿ عهمػً هػ الهرضػ

ف ػى ترحيبػام كبيػ ارم هػف

الهرشفيف فالهعالجيف ف يػرٌـ ثػـ يػر هسػهاٌا بعػف ذلػؾ لياػبح العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ فتػفف رفجػرز فػ

الراب ػ هػػف فبرايػػر عػػاـ 0820ـ هخمف ػام ىظريػػة عرجيػػة فجػػيرم هػػف الهعػػالجيف الهسػػتخفهيف أسػػمفبً ه ػ العهػػؿ ه ػ

اأشػػخاص الشػػىافئ  .)0772ف ػػف كػػاف لرفجػػرز تأهرتػػً السػػابقة عػػف العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ تهثمػػى ف ػ
تافراتً عف أٌهية العرك فأٌهية البح ف الطرؽ العرجية فالشرفط الهسٍمة لمعرك آهيف 0777ـ).

فلطفة العالز املتنسنص سول العنيل
تىطمؽ الفمسفة الت بىيى عم أساسٍا الطريقة الهتهركزح حفؿ العهيؿ بافة عاهة هػف رؤيػة ذاتٍػـ لمطبيعػة أف
الكيىفىػػة اقىسػػاىية ففػ ذلػػؾ يؤكػػف الػػبعض إلػ أف رفجػػرز فػ

ضػػفف الفتػػرح هػػا بػػيف  0810 0821كػػاف ىاطقػام

بفجٍة ىظر إىسػاىية – فجففيػة جاهعػة بخاػفص الشخاػية فالعػرك الىفسػ

فهػف ذلػؾ هػا أشػار إليػً رفجػرز عػاـ

 0810هف إيهاىً بالىظرح الفاجبة تجاي الطبيعة اقىساىية  .)Tobin,1991فير البعض بأف طريقػة كػارؿ رفجػرز
تقفـ عم فمسفة تتهثؿ ف ضرفرح هػىح فراػام لمكشػؼ عػف ذاتٍػـ فػ جػف هػف الحريػة الىفسػية يكػفف هختمفػام عػف
الجف الهعتاف الذئ يهارسفف فيً أففارٌـ  .فف الىٍاية يمخص رفجرز فمسفتً فػ العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ فػ

أىٍا طريقة إل الكيىفىة تجػف هسػمكٍا فػ تمػؾ ا تجاٌػاى فالسػمفكياى فالتػ تٍيػا هىاخػام هحفػ ازم لمىهػف فٌػ فمسػفة
بأكثر هها تكفف تكىيكيػام أف طريقػً فعىػفها تاػؿ ٌػذي الفمسػفة أف الطريقػة إلػ الكيىفىػة الهتهركػزح ىحػف العهيػؿ فػ

العرك الىفس

فإىٍا تقفف الفرف إل عهمية استكشاؼ الذاى إل الكشؼ عف تعرية الػذاى فتقػفف فػ الىٍايػة العػرك
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إل ػ تتيي ػراى بىػػاءي ف ػ شخاػػية فسػػمفؾ الشػػخص فبقػػفر هػػا يعػػيش الهعػػالر ٌػػذي الشػػرفط ف ػ العر ػػة الهٍىيػػة أف
العرجية فإىً يابح رفيقام لمعهيؿ ف ٌذي الهرحمة تجاي جفٌر الذاى .)Rogers, 1985

فسوض العالز املتنسنص سول العنيل:
فـ رفجرز ىظريتً ف الشخاية فالسمفؾ عاـ  0810فبى ٌذي الىظرية عم عفف هف الفرفض أف ا فتراضاى
 Propositionتضـ تسعة عشر فرضام تتهثؿ ف ا ت
 -أف كؿ فرف يفجف ف عالـ هف الخبراى الهتتيرح

أحهف -:)0777
فأف ٌذا العالـ الهتتير ٌف الهجاؿ الظاٌرئ أئ هجهفع
ير أف

خبرح الفرف فاف ٌذا العالـ ف هعظهً شعفرئ فجزمء اتي ارم هىً ٌف الذئ يفركً الفرف شعفريام
ٌذي الخبراى الرشعفرية يهكف أف تابح شعفرية عىف الحاجة فيذكر رفجرز أف ٌذا العالـ الخاص هف
الخبرح
 -يستجي

يهكىً التعرؼ عميً إ هف خرؿ الفرف ىفسً.

يهكف أف ُيعرؼ إ لمفرف ىفسً فاف الهعالر
الفرف لمهجاؿ كها يفركً فيخبري فٌذا الهجاؿ اقفراك

الهثيراى الخارجية فالفاخمية كها ٌ

تهثؿ الفا

ٌف

فا

بالىسبة لمفرف

بهعى أف

بالىسبة لمفرف فاىها استجابة الفرف لٍذي الخبراى تعتبر

بالىسبة لً فا عام فٌ الت تحفف كيؼ يسمؾ فيؤكف ٌذا استجاباى اأفراف الهختمفة لهف ؼ فاحف.

 -يستجي

الفرف لمهجاؿ الظاٌرئ ككؿ هىظـ بهعى أف الفرف يستجي

لمهجاؿ بطريقة جشطالتيً أئ يرفض

فكرح تجزىة الهجاؿ كها يرفض سيكفلفجية الهثير فا ستجابة فيؤكف عم أٌهية فراسة ا ستجاباى الكمية
هجهفع الخبرح ).
 لمفرف ىزعة أساسية فالفرف ىظاـ فاحف فيىاه يعف الباع الفاحف فيً تفسي ارم كافيام لمسمفؾ بأكهمً فٍىاؾ فحفافعة فاحفح فٌىاؾ ٌفؼ فاحف فيحقؽ الفرف ذاتً ففقام لمقفاعف الت أرستٍا الفراثة فٌف يتجً ف ىضجً
ىحف فر أكبر هف التهايز فا تساع فا ستقرؿ فالهشاركة ف الحياح ا جتهاعية.

 سمفؾ الفرف فهجالً كها يفركً

أساسً هحافلة هفجٍة ىحف ٌفؼ
فٌذا

فالٍفؼ ٌف إشباع الحاجاى الت

يخبرٌا الفرف ف

يىا ض فكرح فجفف فاف فاحف فعم الر ـ هف فجفف حاجاى كثيرح فإف كؿ هىٍا

يخفـ الىزعة اأساسية لمفرف لتحقيؽ ذاتً .
 -كؿ سمفؾ هفجً يافر عف الفرف يااحبً اىفعاؿ يسٍؿ لً هٍهتً فتختمؼ شفح ا ىفعاؿ طبقام لها يحهمً

الهف ؼ هف أٌهية بالىسبة لمفرف فإذا تٍففى حياح الفرف زافى شفح اىفعاؿ الخفؼ لفيً فالعكس إذا كاف

الخطر بسيطام كاف الخفؼ بسيطام فٌكذا.

 إف فضؿ هحافلة لفٍـ السمفؾ تكفف هف خرؿ اقطار الهرجع الفاخم لمفرف ىفسً فالذئ يفاح عىً فاتجاٌاتً فهشاعري الت تظٍر ف الهفا ؼ فلٍذا ير

رفجرز أف تقارير الفرف الذاتية تعف هافر ههتاز

لمبياىاى الىفسية بالهقارىة با ستىتاجاى القاىهة عم ىتاىر ا ختباراى أف الهرحظاى.
 -تتهايز الذاى هف الهجاؿ اقفراك الكم

فالذاى ٌ هجهفع الخبراى الت تىس جهيعٍا إل ش ء فاحف ٌف

اأ ىا فالقضية التالية سفؼ تفضح كيؼ يتهايز جزء هف الهجاؿ اقفراك الكم بالتفرير ليكفف الذاى.
 ىتيجة تفاعؿ الفرف ه البيىة فه ا خريف الهستهرح تجاي الفرف يتكفف هفٍفـ الذاى فٌف ىهط تافرئهىظـ هرف فلكف هتسؽ هف إفراكاى فعر اى إل

اأىا أف ضهير الهتكمـ

ه القيـ الت ترتبط بٍذي
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الهفٍفهاى فهف بيف أىفاع التهيز الت يتعمهٍا الطفؿ تهيزي لذاتً كش ء بارز عف البيىة الت يعيش فيٍا
فحيف يتعمـ الطفؿ ٌذا التهيز يفرؾ أف بعض اأشياء تخاً عم حيف يىته بعضٍا ا خر إل البيىة
فيشرع ف بىاء تافر خاص بىفسً ف عر تً بالبيىة.
تشكؿ القيـ الهرتبطة بالخبرح الهباشرح :فالقيـ الت

-

فالقيـ الت

يستفهجٍا الفرف عف ا خريف جزءام هف بىاء الذاى

يخبرٌا الفرف بشكؿ هباشر ىتيجة حتكاكً بالبيىة الخارجية بجاى

يأخذٌا عف

القيـ الت

اأخرييف فيفركٍا الفرف كها لف كاف ف خبرٌا بىفسً تضاؼ إل افرح الذاى فتؤثر عم سمفكً بطرؽ
هتعففح.
تتحفؿ خبراى الفرف الت تحف لً ف حياتً إل :

-

افرح رهزية تفرؾ فتىظـ ف عر ة ها ه الذاى.



تفرؾ لٍا عر ة ببىاء الذاى



يتجاٌمٍا الفرف حي



يحاؿ بيىٍا فبيف الفافؿ إل افرح رهزية أف تعط لً افرح رهزية هشفًٌ أىٍا

تتسؽ ه بىاء

الذاى.
-

اتساؽ ا لذاى تتسؽ هعظـ الطرؽ الت يختارٌا الفرف لسمفكً ه هفٍفهً عف ذاتً فأفضؿ طريؽ أحفا
تعفيؿ ف سمفؾ الفرف يكفف بإحفا

تتيير ف هفٍفـ الذاى فٌذا ها تتبعً ىظرية – العرك الهتهركز حفؿ

العهيؿ – إذ يهثؿ عرك هتهركز حفؿ الذاى.
ف يافر سمفؾ عف خبراى فحاجاى عضفية لـ تاؿ إل هستف التعبير الرهزئ فربها

-

السمفؾ ه بىاء الذاى فف هثؿ ٌذي الحا ى
يتىا ض ه بىاء الذاى لف

يكفف السمفؾ هىتهيام لمفرف ا

يتسؽ ٌذا

أف جزءام هف سمفؾ الفرف

الفرف فعىفها يخرك الفرف بسمفكً عف اتساؽ الذاى ىجفي يعمف عفـ اففر

ٌذا السمفؾ عىً ضهاىام لإلبقاء عم افرح هف اتساؽ الذاى.
-

يىشأ سفء التفافؽ الىفس

الشعفر فيؤف

حيف يهى الفرف عففام هف خبراتً الحسية فالحشفية ذاى الف لة هف بمفغ

ذلؾ إل الحيمفلة ففف تحفؿ ٌذي الخبراى إل افرح رهزية فال اىتظاهٍا ف جشطالى

بىاء الذاى فيسب ٌذا ف ارم هف التفتر الىفس .
-

يتففر التفافؽ الىفس عىفها يابح هفٍفـ الذاى ف فض يسهح لكؿ الخبراى الحسية فالحشفية لمفرف بأف

تابح ف هستف رهزئ فعم عر ة ثابتة فهتسعة ه هفٍفـ الذاى.
-

تفرؾ الخبراى الت

تتسؽ ه هفٍفـ الذاى كتٍفيف فتقيـ الذاى ففاعاتٍا ضف الخبراى الهٍففح عف

طريؽ إىكارٌا عم

الشعفر فٌكذا تىقط الامة بيف الذاى فالخبراى الفعمية لمكاىف الح

فيىشأ التفتر

فالذاى فيىتر عف ٌذا أف يسفء تكييؼ الفرف فف

هف ؼ العرك

ىتيجة لمهعارضة الهتزايفح بيف الفا

الهتهركز حفؿ العهيؿ هحافلة قحفا التفافؽ بيف الذاى فالفرف.
-

ف ظؿ ظرفؼ هعيىة يهكف هراجعة بىاء الذاى فجعمٍا هتضهىة ف بىاء الذاى حي
ف

يجف الشخص ىفسً

هف ؼ خاؿ هف كؿ تٍفيف أف الهعالر يتقبؿ كؿ كمهة يقفلٍا الهعالر فيشجعً فٌذا ا تجاي الفففف
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الهشج الفافا هف جاى الهعالر فتقبؿ الخبراى الت سبؽ هىعٍا عم الفرف بىف اجتهاع ٌف زيافح فرتً
عم فٍـ هستقبؿ اأخرييف.
عىفها يفرؾ الشخص فيتقبؿ ف جٍاز هتسؽ فهكتهؿ كؿ خبراتً الحسية فالحشفية فإىً يابح بالضرفرح

-

أكثر تفٍهام لألخرييف فأكثر تقبرم لٍـ كأشخاص هىفاميف فعىفها يشعر شخص بالتٍفيف إزاء ففعاتً

العففاىية فيعهف عم اىتقاف اأخرييف الذيف أابح يفركٍـ كها لف كاىفا يسمكفف بطريقة عففاىية أها إذ تقبؿ

هشاعري الذاتية العففاىية فإىً يابح أكثر احتها م لتعبير اأخرييف عف ٌذي الهشاعر فتكفف الىتيجة أف
تتحسف عر اتً ا جتهاعية فتقؿ احتها ى التعرض لماراعاى ا جتهاعية.
ف

-

حالة إفراكً بالىظرح ال حسية فتقبمٍا فاخؿ ىسؽ يه لفيً هشتؽ فهتسؽ فهتكاهؿ فإىً بذلؾ يكفف

أكثر فٍهام لآلخريف فأكثر تقبرم لٍـ كأفراف لفيٍـ استقرلية.

املفاٍيه املستبطة باليظسية :
إف الفرفض السابقة ليسى كؿ ها فهً رفجرز عف ىظريتً بؿ ٌىاؾ كثير هف التفسيراى فالشػرفا لتمػؾ الفػرفض
فٌػػذي التفسػػيراى عبػػارح عػػف هجهفعػػة هػػف الهفػػاٌيـ فٌػػذي الهفػػاٌيـ تفيػػف ف ػ فٍػػـ فاسػػتيعا كيفيػػة تطبيػػؽ العػػرك
الهتهركز حفؿ العهيؿ فبالتال تعتبر هفاتيح لفٍػـ العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ ففيهػا يمػ يعػرض الباحػ الهفػاٌيـ
الهرتبطة بالىظرية كالتال -:

( )0مفَوو الرات: Self – Concept , Structure :
فيعى

هظٍر الشخاية الذئ يىطفئ عم إفراؾ الفرف أف الشخص لذاتً أئ الافرح الت يراٌػا الفػرف عػف ىفسػً

ىتيجة لتجاربً ه اأخرييف فالطريقة الت يتعاهمفف بٍا هعً بهػا لٍػا هػف ف لػة فا ىطبػاع الػذئ يكػفف عػف ىظػرتٍـ
إليً بففئ  .)0820فلك ىفٍـ فىع هفٍفـ الذاى بشكؿ جيف بف هف فٍـ اأجزاء الت يتكفف هػف خرلٍػا هفٍػفـ
الذاى ففيها يم هىا شة لهكفىاى الذاى الشىافئ -:)0772
 الرات املدزنة ( ننا تساٍـا الـرات )  :Perceived selfإف جاىبػام هػف الػذاى أسػٍؿ فػ التعػرؼ عميػً فيتاػؿ
بكيؼ ير الشخص ذاتً فٌذا الجاى يىهف هف خرؿ التفاعرى ه ىاس آخػريف فهػ البيىػة فػإذا كػاف الفػرف

هحبفبام فهقبف م فإف ألذاى تر كذلؾ فاذا عمـ فرفام أىً

أٌهية أف

يهػة لػً فإىػً سػير ذاتػً عمػ أىٍػا

يهة لٍا فيابح ٌذا تطف ارم ٌاهام فيابح ٌذا التطفر ٌاها أف هفٍفـ الذاى يحافظ عم الذاى.

 الرات االدتناعية ( ننا يساٍا اآلخسيً )  : Social Selfيػفرؾ الفػرف ا خػريف عمػ أىٍػـ يفكػرفف فيػً بطريقػة
خااة فف هعظـ اأحياف فإف الفرف يحافؿ أف يعيش إل هستف ٌذي التف عاى هف جاىػ اأخػرييف فتىشػا
الاراعاى الفاخمية عىفها يكفف ٌىاؾ فجفح بيف الذاى الهفركة فا جتهاعية.
 الرات املجالية  : Ideal Selfإف اأفراف لٍـ طهفحاى ف اياى يتطمعفف إل تحقيقٍا فٌذا ٌف الجاىػ الهثػال
هف الػذاى فٌػف الػذئ يػفهر اأففار فالتطمعػاى ليعطػ الفػرف فجٍػً لمحيػاح كهػا تعكػس الػذاى الهثاليػة هػا يػفف
لمفرف أف يعمهً فيكفف الفرف ف حالة احية عىفها

يكفف ٌىاؾ اخػترؼ أف فػرؽ كبيػر بػيف الػذاى الهثاليػة

فها يكػفف بفسػ الفػرف أف يعهمػً أف يقػفـ بػً فعػرم فبهعىػ آخػر فػإف الهثاليػاى التػ يكفىٍػا الفػرف يىبتػ أف

تكفف ف حففف الههكف.

 - 0811
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( )9مفَوو األوزداىصو (الهائً العضو )Organism :
ف سياؽ تفسيري لمفرض الثال هف فرفض الىظرية يتحف رفجرز عف الكاىف العضفئ اأفرجاىزـ ) بأىً ىسؽ
كم هىظـ يؤف التعفيؿ ف جزء هىً إل حفف تتيراى ف جزء آخر .)Rogers, 1985
فيتهيز الكاىف العضفئ ا أفرجاىزـ ) ف أر كارؿ رفجرز بعفف هف الخااىص ىفضحٍا كها يم

Barrett-

-: )Lennord,1979
 اىً يستجي لهجالً اقفراك ككؿ بحي يكفف ٌذا الهجاؿ فا عيام فيتضهف خبرح حفثى ف الف ى الحال .
 هف خرؿ السمفؾ يتفاعؿ الكاىف العضفئ

اأفرجاىزـ ) ه ها تـ إفراكً فاخميام فخارجيام بشكؿ فا ع يخفـ

الىزعة الحقيقية تمؾ الىزعة الت تٍفؼ إل ىهف الفرف أف الكاىف العضفئ فتعزيزي.

 يرتبط الكاىف الح بعهمياى تقييـ أفرجاىزهية لمخبراى إها بشكؿ سمب أف بشكؿ إيجاب فتحى بعض الظرفؼ
ربها تىه الذاى ىزعة فطرية فية

عهمياى ففاعية ) تعفؽ تففؽ بعض أىفاع الخبراى فتقيف عهمية التقييـ

اأفرجاىزهية فتقمؿ التفظيؼ الكاهؿ لمكاىف الح .
 فع الكاىف الح لفجففي فىشاطً يتـ هف خرؿ التفاعؿ ه البيىة فخافاام البيىة الهشكمة هف ا خريف ذف
الهتز ف حياتً.

 يرتبط الكاىف الح بعهمياى شعفرية فافعة هعقفح تتضهف فتقفف إل هعاى تسه بالخبرح.

( )3مفَوو اخلربةExperience :
يقاف بالخبرح كها جاء ف ىظرية رفجرز كؿ ها يفركػً الفػرف فهػا يجػر بفاخمػً سػفاء كػاف ذلػؾ حاضػ ارم أف هتاحػام

لػً بشػكؿ أف باػفرح كاهىػة تتضػهف هجهفعػة هػف اأفكػػار فالحاجػاى فالتاػفراى فالهشػاعر .فأيضػام كػؿ هػا يخبػػري
الفرف هف خرؿ كؿ فساىؿ اقحساس فالخبرح هجاؿ هرف فهتتير.

فٌ شػ ء هؤ ػى يعيشػً الفػرف فػ زهػاف فهكػاف هعػيف فيتفاعػؿ هعٍػا فيىفعػؿ بٍػا يػؤثر فيتػأثر بٍػا فالخبػرح هتتيػرح
فيحفؿ الفرف خبراتً إل رهفز جابر .)0700

( )4اجملال الظاٍس Phenomenal Field
ف سياؽ تفسير رفجرز لمفرض اأفؿ هف فرفض ىظريتً ف الشخاية فالسمفؾ بيف أف الهجػاؿ الظػاٌرئ لمفػرف
ٌف عالـ الخبرح الخاص بً فالذئ يحف بفاخمً كؿ ها يخبري الفرف عف ىفسػً سػفاء كػاف هػفركام أف يػر هػفرؾ لتمػؾ

الخبراى بشػكؿ شػعفرئ  .)Rogers, 1951كهػا يقاػف أيضػام بالهجػاؿ الظػاٌرئ اقطػار الهرجعػ الػفاخم لمفػرف أف
عالـ الفرف الذئ يحف بفاخمً كؿ ها يفركً الفرف ف أئ ف ى ٌذي الهػفركاى فالخبػراى الػذئ عمػ أساسػٍا

تتشػكؿ

شخايتً فقط بؿ فأفعػاؿ الفػرف فٍػف يسػتجي لألحػفا فالف ػاى ففقػام قفراكػً فتفسػيري فػالخبرح الذاتيػة أسػاس لفٍػـ

السمفؾ .)Hjelle & Ziegler, 1992

( )5ضوء التوافل اليفطي
إف سفء التفافؽ الىفسػ يحػف عىػفها يىكػر الكػاىف الحػ

اأفرجػاىزـ ) الػفع بخبرتػً الحسػية فالحشػفية التػ

يتـ ترهيزٌا ضهف جشتطمى بىيػاف الػذاى فعىػفها تفجػف ٌػذي الحالػة فإىػً لػف الفػرف تػفتر ىفسػ أساسػ أف كػاهف.
.)Hjelle & Ziegler, 1992
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الػسوط املطَلة للتغري العالدي:
 -0العالقة – أو االتصال ، Relationship – Contact :فيقاف ٌىا بالعر ة أف ا تااؿ فجػفف حػف أفىػ هػف
ا تاػػاؿ الىفس ػ بػػيف الهعػػالر فالعهيػػؿ فػػالفرف يجػ أف يكػػفف فاعيػام بفجػػففي فػ حالػػة اتاػػاؿ شخا ػ أف
ىفس ه شخص آخر فٌذا ا تااؿ

يأخذ إطا ارم شكميام فقط بؿ يهتف إل فرجة هف التفاعػؿ بػيف الهشػاعر

لكرم هىٍهػا فيكػفف بيىٍهػا اتاػاؿ شخاػ ىفسػ

فا تاػاؿ يعتبػر ىقطػة البػفء فػ أئ عهميػة عرجيػة ف

يهكػػف تاػػفر ىجػػاا أئ عهميػػة عرجيػػة أف حػػفف تقػػفـ فيٍػػا إ هػػف خػػرؿ ٌػػذا الشػػكؿ فالػػذئ ػػرري رفجػػرز

كأحف الشرفط العرجية أف الهسٍمة لمتتيير العرج

.)Rogers, 1975

 -0سالة العنيل State Of Client :فيقاف بٍا أف العهيؿ يعاى هف حالػة تىػا ض تجعمػً عرضػة لمقمػؽ ف
يتطمػ ذلػػؾ إفراؾ ٌػػذا التىػػا ض بفضػػفا شػػفيف لكػػف يكفػ إفراكػػً تحتيػام فذلػػؾ بهعىػ أف يػػتـ تهيػػز التىػػا ض
كتٍفيػف لمػػذاى ففف فعػ بهحتػػف ٌػػذا التٍفيػػف فػػالفرف يتعػػرض لرىٍيػػار فعػػفـ ا ىتظػػاـ فا ضػػط ار الىفسػ

Hjelle & Ziegler,

عىػفها يكػفف التىػا ض بػيف الخبػرح لمشػخص فهفٍفهػً عػف ذاتػً
.)1992

 -2تطـابل املعـايف ا العالقـة: Congruence of The Therapist :إف الهعػالر هػف أٌػـ عىااػر العهميػة
العرجية ف بف أف يكػفف عمػ عمػـ كاهػؿ بهشػاعر العهيػؿ بػؿ فيسػتثهرٌا عمػ الىحػف الهىاسػ فالهرىػـ هػف
خرؿ العهمية العرجية لمعهيؿ فأف يكفف لفيً القفرح عم تقبؿ ٌذي الهشػاعر فالهعػالر كهػا يقػرر رفجػرز
)

يحتػاك إلػ أف يكػفف كػاهر فػ جهيػ أف ػاى حياتػً بػػؿ يكػافح ليكػفف اػاف ام هػ ىفسػً فهػ هػف حفلػػً

أثىاء أف اتً ه العهيؿ فقط يعرؼ جيفام هشاعري فأفكاري فأراىً بحيػ يقػفـ بتفظيفٍػا بالطريقػة التػ تسػاعفي

عم الحافؿ عم أفكاري فآراءي فهشاعري .)Lang, et al., 1990

 -2االعتباز اإلجيابي غـري املػـسوط Unconditional Positive Regard :فيقاػف با عتبػار اقيجػاب

يػر

الهشرفط – ا حتراـ – فالتقبؿ هف بؿ الهعالر تجاي العهيػؿ فالهعػالر يرعػ فيٍػتـ بالعهيػؿ بػففف أئ شػرفط
فبففف تهمؾ .إل جاى تقفير العهيؿ بففف شرفط أف كفاءاى أئ

يرتبط الهعػالر بػأئ تقييهػاى أف شػرفط

استحقاؽ عم العهيؿ فٍف ىفع هف التقبؿ الفافا لمعهيؿ بففف يفف أف تحفظاى الشىافئ .)0772
 -1الفَه التعاطفي الدقيل : Accurate Empathic Understanding :فيقاف بالتعاطؼ ٌىا القػفرح عمػ
إفراؾ اقطار الػفاخم لػتفحص آخػر بف ػة هثػؿ اقحسػاس بػاألـ أف السػعافح التػ يشػعر بٍػا الشػخص اأخػر
فٍػف القػفرح عمػ الشػعفر فالتاػفر أف الفاػؼ لهشػاعر فأفكػار ا خػريف أف تخيػؿ اىتقػاؿ شػخص فاخػؿ فكػر
فشعفر فسمفؾ ا خر فبىاء عالـ كعالهً بهعى كها لف كىػا ىحػف الشػخص ا خػر لكػف بػففف فقػف لشػرط كهػا
لف حت

تكفف الىتيجة التفحف .)Lang, et al., 1990

أٍداف العالز املتنسنص سول العنيل
تشير آهيف  )0777إل أف أٌفاؼ العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ يهكف تحفيفٌا ف الىقاط التالية:
 تقميؿ الحيؿ الففاعية لف العهيؿ فجعمً أكثر اىفتاحام عم الخبرح فأكثر تطابقام. أف يكفف لف العهيؿ افرح فاضحة عف ذاتً فعف العالـ بشكؿ فا ع . - 2013
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 زيافح فرح العهيؿ عم إفراؾ الخبراى فاخؿ الذاى ففعيٍا عم هستف رهزئ. تىهية كفاءح العهيؿ ف حؿ هشكرتً عم هستف أكبر هف ا عتبار الذات اقيجاب . أف يكفف العهيؿ أكثر فرح عم إفراؾ القف الكاهىة عف طريؽ تضييؽ الفجفح بيف الذاى الهثالية فالفا عية. تقميؿ ر بة العهيؿ ف استخفاـ أراء ا خريف ف يهٍـ كأساس لتقييـ الخبراى الذاتية فهف ثـ أكثػر اتجاٌػام ىحػفىفسً حي يفرؾ هفاض التقييـ فاخؿ ىفسً.

 -تىهية القفرح عم الهشاركة ف عر اى أخر تسٍؿ لً عهمية الىهف.

الفييات املطتخدمة ا العالز املتنسنص سول العنيل:
كها أشرىا سابقام بأف كارؿ رفجرز ) فػ بفايتػً كػاف يركػز عمػ اسػتخفاـ الفىيػاى العرجيػة فػ إحػفا التتيػر

العرج

بيف أف رفجرز ) اتجً بعف ذلؾ ىحف ا ٌتهاـ بالهىاخ العرج فالشرفط الهسٍمة لمتتيػر العرجػ فالعر ػة

العرجيػػة فأاػػبح اٌتهاهػػً بالفىيػػاى ااػ ارم عمػ كفىٍػػا أسػػالي تخػػفـ تحقيػػؽ الشػػرفط الهسػػٍمة لمتعبيػػر العرجػ أف

تٍفؼ إل التأكيف هف تحقيؽ تمؾ الشرفط فلعؿ هف أٌـ اأسالي العرجية الت ركز عميٍا رفجرز ٌ كالتال -:

 فيية تكبل املػاعسFeeling Acceptance Technique - :أف الهعالر
ٌ

يقؼ عف حف إتاحػة الفراػة لمعهيػؿ لمتعبيػر عػف هشػاعري فحسػ فاىهػا يتقبػؿ ٌػذي الهشػاعر كهػا

فٍف يتقبؿ ٌذي الهشاعر سفاء كاىى هفجبػة أف سػالبة فالتقبػؿ ٌػف احتػراـ فاعتبػار إيجػاب لمعهيػؿ كشػخص لػً

أٌهيتػػً ف يهتػػً فيشػػتهؿ عم ػ هػػففح فرحهػػة ففؼء ىحػػف العهيػػؿ حكػػـ عميػػً) إيجابيػام أف سػػمبيام فالعهيػػؿ يػػتـ تقبمػػً
بففف شرفط بهعى آخر أف يظٍر الهعالر احتراهام فاعتبا ارم إيجابيام ير هشرفط الشىافئ  .)0772فيػر الػبعض أف
تقبػؿ الهشػاعر يعىػ أف الهعػالر يتقبػؿ فيػفرؾ الهشػاعر الهفجبػة التػ تػيف التعبيػر عىٍػا بػىفس الطريقػة التػ يتقبػػؿ
فيػػفرؾ بٍػػا الهشػػاعر السػػالبة
الشخاية

يقابػػؿ الهشػػاعر الهفجبػػة با ستحسػػاف بػػؿ يػػتـ تقبػػؿ الهشػػاعر الهفجبػػة كجاى ػ هػػف

تقؿ أف تزيف ف ارم عف الهشاعر السالبة زيفاف .)0882

 فيية تأمل أو عهظ املػاعسFeelings Refiection Technique :فتعرؼ بأىٍا اأسمف الذئ يستخفـ ف هقابرى الخفهة ا جتهاعية ففيً يفضح اأخاػاى أف الهعػالر لمعهيػؿ
هشػػاعري التػ يكشػػؼ عىٍػػا فيشػػجعً عمػ التعبيػػر عػػف الهزيػػف هىٍػػا ففٍهٍػػا فذلػػؾ هػػف خػػرؿ إعػػافح الاػػيا ة لٍػػذي
الهشػػاعر بألفػػاظ أخػػر هػ الحفػػاظ عمػ الهعىػ فاسػػتخفاـ التعبيػراى الهشػػابٍة لٍػػذي الهشػػاعر .ففػ ٌػػذي الفىيػػة أف
اأسمف يفضح رفجرز أف الففر الرىيسػ الػذئ يقػفـ بػً الهعػالر يتهثػؿ فػ عكػس اتجاٌػاى فهشػاعر العهيػؿ لكػ
يتـ استحضارٌا بفرجة أكثر فضفحام ضهف الشعفر سفاء بفى تمؾ ا تجاٌاى بىػاءي أف ٌفاهػة سػفاء بػفى هتىا هػة
أف هتىا ضة سفاء بفأى هرتبطػة بشػكؿ هباشػر أف يػر هباشػر أئ يػر هرتبطػة بالهشػكرى التػ يعاىيٍػا الفػرف أئ

ففف استحساف أف استٍجاف .)Rober, 1985

 فيية توضيح املػاعسFeeling Clarification :فالهعػػالر ف ػ ضػػفء هػػا سػػبؽ

يقػػؼ عىػػف حػػف تقبػػؿ الهشػػاعر فعكسػػٍا بػػؿ يج ػ عميػػً تفضػػيحٍا فتفضػػيح

الهشػػاعر يعىػ إعػػافح التعبيػػر عػػف هحتػػف هػػا يقفلػػً العهيػػؿ أئ أىػػً عىػػفها يخػػتمط اأهػػر عمػ العهيػػؿ فػ هحافلتػػً
التعبيػػر عػػف هشػػاعري فػػإف هٍهتػػً تكػػفف عىفىػػذ هتهثمػػة فػ هسػػاعفح العهيػػؿ عمػ تفضػػيح الهشػػاعر حتػ يتسػػى لػػً
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التعبيػر عىٍػا بفضػفا فيػرتبط تكىيػؾ تقبػؿ الهشػاعر كهػػا ذٌػ الػبعض بهفٍػفـ التعبيػر الٍػافؼ عػف الهشػاعر حيػ
يعى ٌذا الهفٍفـ استثارح ٌاففة تساعف العهيؿ عم التعبير الحر عف هشاعري فخااة الهشػاعر السػمبية التػ يتعهػف
العهيؿ إخفاىٍا أف تتميفٍا بالحيؿ الففاعية الهختمفة ثـ هتابعتٍا هتابعة عرجية هىاسبة .فيتـ ذلؾ كها ذٌػ

كػارؿ

رفجػرز ) عػف طريػؽ ػفرح الهعػالر عمػ هسػاعفح العهيػػؿ عمػ إفراؾ الهشػاعر السػمبية كجػزء هػف شخاػيتً فتكفيىػػً
فتقبمٍا بف م هف إخفاىٍا فاسقاطٍا عم ا خريف فالهعالر يج أف يستخفـ الهعػاى المفظيػة لتفضػيح تمػؾ الهشػاعر

ففف تفسػػير أسػػبابٍا فالهعػػالر ففري فقػػط أف يسػػاعف العهيػػؿ عمػ أف يػػفرؾ أىٍػػا هفجػػففح فأف يتقبمٍػػا

Rogers,

.)1951

مفَوو الرات لدى األسداخ اجلاحنني:
يهكف تفضح هفٍفـ الذاى بشكؿ عػاـ  )Self Conceptهػف الهفاضػي الٍاهػة التػ

ػى الرعايػة فا ٌتهػاـ

هف بؿ الهختايف ف هجاؿ عمـ الىفس فالذاى ف عمػـ الػىفس تسػتخفـ بهعىيػيف الهعىػ اأفؿ :الػذاى كهفضػفع
) (Self as a Subjectفالثاى الذاى كعهميػة ) )Self as a processأئ أف الػذاى تتكػفف هػف هجهفعػة ىشػطً
هف العهمياى كػالتفكير فالتػذكر فاقفراؾ كهػا يػر الػبعض أف هفٍػفـ الػذاى يىقسػـ إلػ
اقيجاب

سػهيف ٌهػا :هفٍػفـ الػذاى

فيىتر عف تقبؿ الفرف لذاتً فرضاي عىٍا فهفٍفـ الذاى السمب  :فيىتر عف اقٌهاؿ فهػا يترتػ عمػ ذلػؾ

هف هشاعر سمبية فاخؿ أعهاؽ الفرف .الشكعة  .)0888فحفؿ هفٍفـ الذاى اقيجاب يشير البعض إلػ
الذاى اقيجاب ٌفؼ عاـ يج أف يسػع الهجتهػ إلػ

أف هفٍػفـ

تحقيقػً لػف أبىػاءي فأف تحسػيف هفٍػفـ الػذاى يػؤفئ إلػ

فف هستف تعميـ الطمبة ف الهجا ى الهعرفية فالهفاٌيـ العقمية فف هجا ى الحياح الهختمفة أبف شهة .)0881
ف ػػف تطػػفر هفٍػػفـ الػػذاى ف ػ عمػػـ الػػىفس الهعااػػر فأاػػبح يىظػػر إل ػ الػػذاى  )Selfعم ػ أىٍػػا ىظػػاـ فعػػاؿ
لمهفػػاٌيـ فالقػػيـ فاأٌػػفاؼ فالهثػػؿ الت ػ تقػػرر الطريقػػة الت ػ يسػػمؾ بٍػػا الفػػرف فاذا تكفىػػى الػػذاى احتفظػػى بتىظيهٍػػا
ف افهى التعفيؿ فالتتيير فا ىقساـ هها يسػاعف كثيػ ار عمػ التىبػؤ بسػمفؾ اأفػراف فػ الهفا ػؼ الهختمفػة فػا طراف فػ
السمفؾ يرج إل ثباى الذاى فثباى أٌفافٍا فطر ٍا فٌذا

يعى أىٍا

تتتير أبفام فػالفرف يعػيش فػ هجتهػ ٌػف

الهرآح الت ير فيٍا ىفسً فهف أجؿ ٌذا يتير الفرف هف ىفسً طالها خالؼ سمفكً الهجته الذئ يعػيش فيػً فكمهػا
تتيرى فجٍة ىظر الىاس إليً جرؿ .)0821
فهفٍفـ الذاى يتشكؿ هىذ الطففلة عبػر هراحػؿ الىهػف الهختمفػة عمػ ضػفء هحػففاى هعيىػة يكتسػ الفػرف هػف
خرلٍػػػا فباػػػفرح تفريجيػػػة فكرتػػػً عػػػف ىفسػػػً فياػػػؼ بٍػػػا ذاتػػػً فٍػػػف ىتػػػاك أىهػػػاط التىشػػػىة ا جتهاعيػػػة فالتفاعػػػؿ
ا جتهػػاع

فهفا ػػؼ فخب ػراى فأسػػالي الث ػفا فالعقػػا فا تجاٌػػاى الفالفيػػة فتعهيهاتٍػػا فخب ػ ارى افراكيػػً فاجتهاعيػػة

فاىفعاليػػػة يهػػػر بٍػػػا الفػػػرف هثػػػؿ؛ خبػػػراى الىجػػػاا فالفشػػػؿ فالػػػففر ا جتهػػػاع
فا جتهاع

باقضػػػافة إلػػػ الفضػػػ ا تاػػػافئ

فأهفر أخر تتاؿ باقحباط فالاراع افالحً .)0880

فيتكفف هفٍفـ الذاى هف هجهفعة هتحفح هف الهظاٌر التػ يهكػف تحميمٍػا بفسػاطة إجػراءاى القيػاس فٍػف ذف
بيىة ٌرهية اعفتٍا خبراى الفرف الفاسعة الخااة فالت تىفرك عبر الػزهف فػ الهفرسػة فالهىػزؿ فالهجتهػ

فتتشػكؿ

لفيػػً هفػػاٌيـ فرعيػػة عػػف ذاتػػً الجسػػهية فالعاطفيػػة فا جتهاعيػػة فاأكافيهيػػة حي ػ تجته ػ هع ػام فتتض ػافر لتشػػكؿ

الهفٍفـ العاـ لمذاى جبريؿ .)0881
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فهها تجفر اقشارح إليً ها أظٍػرى الفراسػاى الهختمفػة هػف أف هفٍػفـ الػذاى هػرتبط ارتباطػا فثيقػا بالفافعيػة
لمػػتعمـ فأف اأفكػػار اأكثػػر أٌهيػػة ٌػ التػ يهتمكٍػػا الهػػتعمـ حػػفؿ ىفسػػً فالتػ ٌػ ىتيجػػة خب ػراى فهفا ػػؼ فتجػػار
الاػػؼ فالهفرسػػة فالجاهعػػة فأف الطمبػػة ذفئ التحاػػيؿ العمه ػ الهتػػفى يهيمػػفف إل ػ اهػػترؾ هفػػاٌيـ ذاى أكافيهيػػة
ضعيفة فهشاعر سمبية حفؿ الذاى بيىها يهيؿ الطمبة اأكثر تحايرم إلػ اهػترؾ هفػاٌيـ أكثػر إيجابيػة عػف ذفاتٍػـ
ف فراتٍـ اأكافيهية أبف زيف .)0820

َيهﻜو تعﺭيﻑ هفٍَن ﺍلﺫﺍﺕ بأىً تﻜَيو هعﺭف هىﻅن هَحﺩ َهتعمن لمهػػػػػػػﺩﺭﻜاﺕ ﺍلشعػػػػػػػَﺭية َﺍلتاَﺭﺍﺕ
َﺍلتعهيهاﺕ ﺍلخااة بالﺫﺍﺕ يبمَﺭي ﺍلفﺭﺩ َيعتبﺭي تعريفا ىفسيا لﺫﺍتً  .ﺍلشىاَﻱ .)0770

الدزاضات الطابكة:
دزاضــة عبــد الــس ف ( :)0229فتٍػػفؼ ٌػػذي الفراسػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ هفٍػػفـ ألػػذاى لػػف عيىػػة هػػف الهرض ػ
فالهاابيف باأهراض الهزهىة فىة التٍا الهفااؿ ) ف ف فضعى هجهفعة هف الهحففاى فػ اختيػار العيىػة - :أف
يقؿ سىً عف عشريف عاـ – أف

يقؿ هستف التعميـ عف ا بتفاىية أف

يقؿ تاريب إاابتً بػالهرض عػف عػاـ)

كهػػا تٍػػفؼ الفراسػػة إلػ فضػ تاػػفر هقتػػرا لهػػفخؿ العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ فػ لتعػػفيؿ هفٍػػفـ ألػػذاى بٍػػفؼ
تػػفطيف بعػػض الهػػفاخؿ الحفيثػػة فػ خفهػػة الفػػرف فتفاػػمى ٌػػذي الفراسػػة إلػ هجهفعػػة هػػف الىتػػاىر التػ هػػف أٌهٍػػا:
اىخفػػاض هفٍػػفـ الػػذاى بػػفرجاى هختمفػػة تبعػػام خػػترؼ العهػػر الىػػفع السػػف هػػفح اق اهػػة الهسػػتف التعميهػػ

فالتفاؿ إل تافر هقترا لمعرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ يهكػف ا سػتفافح هىػً فػ تعػفيؿ هفٍػفـ ألػذاى لػف هرضػ
اأهراض الهزهىة التٍا الهفااؿ ).
دزاضــة الفيــومي ( :)0225فاسػػتٍففى الفراسػػة التعػػرؼ عمػ فاعميػػة العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ فػ تحسػػيف
بعض حا ى ا ضطراباى السيكفسفهاتية ضتط الفـ الىفس ) فتكفىى عيىػة الفراسػة هػف  )07هقسػهيف إلػ

1

) كهجهفعػػة تجريبيػػة  ) 1هجهفعػػة ضػػابطة فتفاػػمى الفراسػػة إل ػ عػػفح ىتػػاىر هػػف أٌهٍػػا تحسػػيف ف ػ هسػػتف
ا ضطراباى السيكفسفهاتية لمهجهفعة التجريبية الت تعرضى لمبرىاهر العرج بعكػس الهجهفعػة الضػابطة التػ لػـ
تتعرض إل البرىاهر العرج فبالتال أكفى الفراسة عم فاعمية العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ ف التخفيػؼ هػف حػفح
اأ راض السيكفسفهاتية  -ضتط الفـ ).
دزاضـة ( :)Lehnert, et al., 1994فالتػ

ػارف فيٍػا بيف أشكاؿ التعبير عف التض بيف عيىة هكفىة

 )072هف الجاىحيف الذئ لفيٍـ هحػػػاف ى اىتحػػػار فبيف عيىة هكفىة هػػػف  )202طال هف طمبة الاففؼ العميا؛
لتقييـ أشكاؿ التعبير عف التض
تعرضٍـ لمتض

ف ف أشارى الىتاىر إل أف الجاىحيف ا ىتحػػػػػػػػػػػػػارييف أظٍرفا تازيفام فػػػػػػػػػػػػػ احتهاؿ

كها أظٍرى الىتاىر أىً تفجف لفيٍـ هستفياى أعم بشكؿ همحفظ سفاء ف تفجيً التض

إل

الفاخؿ أف ف تفجيًٍ إل الخارك.
دزاضــة ) (Bandareva, et al., 1998فتٍػػفؼ ٌػػذي الفراسػػة إلػ فضػ برىػػاهر تعميهػ يٍػػتـ ببىػػاء
بىاء عم اأسمف ا شتراك فالتفػاعم الػذئ يتطمػ أعمػ هسػتف هتبػافؿ
عر اى ه ا خريف ف الهفا ؼ الكاهمة م
هف التفاٌـ ه إعطاء ا ٌتهاـ اأفؿ ٌتهاهاى الجهاعاى الهتضهىة ف ٌذا التفااؿ فالتفاعؿ كها يٍفؼ بػً إلػ
تقميػػؿ التػػفتر أف الػػتخمص هىػػً فلقػػف تػػـ تاػػهيـ ٌػػذا البرىػػاهر ليسػػتخفـ فػ كافػػة العمػػفـ فالهٍػػف ا جتهاعيػػة فهىٍػػا
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الخفهة ا جتهاعية الت يهارسٍا أخااىيفف اجتهاعيفف إل جاى اأخااىييف الىفسييف فٍػذي الفراسػة تركػز عمػ
التفري ا جتهاع فالىفس لبرىاهر خاص لمعػاهيف بػالهٍف ا جتهاعيػة فالتػ تركػز عمػ هبػاف ء كػارؿ رفجػرز فػ
العػػرك الىفسػ

الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ ) فأشػػارى البياىػػاى إلػ أف ا شػػتراؾ فػ ٌػػذا البرىػػاهر يقمػػؿ فيقػ هػػف سػػر

اأهػراض ا جتهاعيػػة اقك ػراي فالتعػػفيرى الفظيفػػة فالتػ يتػػأثر بٍػػا ههثمػػفف الهٍػػف ا جتهاعيػػة فهىٍػػا اأخاػػاىيفف
ا جتهاعيفف.
دزاضة ( :)Escamilla, 2000فاستٍففى الفراسة تاهيـ برىاهر إرشاف جهع سمفك هعرفػ

هبىػ عمػ

التعميهاى الذاتية قفارح التض لف اأحفا الجاىحيف فتكفىػى عيىػة الفراسػة هػف  )10حػفثام جاىحػام تػـ تقسػيهٍـ
فهقيػػاس ضػػبط التض ػ

لجهي ػ البياىػػاى

إل ػ هجهػػفعتيف :تجريبيػػة فضػػابطة .فاسػػتخفـ الباح ػ هقيػػاس التض ػ

الرزهػػة هػػف الهشػػاركيف فأشػػارى الىتػػاىر إل ػ فجػػفف فػػرفؽ فالػػة إحاػػاىيا عم ػ هقيػػاس التض ػ

فهقيػػاس ضػػبط

التضػ

بػػيف الهجهفعػػة التجريبيػػة التػ تمقػػى البرىػػاهر اقرشػػافئ فالهجهفعػػة الضػػابطة التػ لػػـ تتعػػرض لمبرىػػاهر

اقرشافئ لاالح الهجهفعة التجريبية.
دزاضة آمني ( :)9111فاستٍففى ٌذي الفراسة التعرؼ عم فاعمية العرك الهتهركز حفؿ العهيػؿ فػ خفهػة الفػرف
ف التخفيؼ هف اىخفاض هفٍفـ ألذاى لف الهراٌقاى هجٍفل الىس التػ يتػرافا أعهػارٌـ هػا بػيف ) 01 – 02
عاهػام فأثػػر ذلػػؾ فػ التخفيػػؼ هػػف بعػػض الهشػػكرى السػػمفكية الهتهثمػػة العػػففاف – ا ىسػػحا – التهػػرف ) فاشػػتهمى

عيىػػة الفراسػػة عم ػ

 ) 07هفػػرفي هفزعػػة عم ػ هجهػػفعتيف أحػػفاٌها تجريبيػػة  ) 07فضػػابطة  ) 07فتفاػػمى

الفراسػػة إل ػ  :فجػػفف عر ػػة هفجبػػة لاػػالح الهجهفعػػة التجريبيػػة ف ػ تعػػفيؿ هفٍػػفـ ألػػذاى ىتيجػػة ههارسػػة العػػرك
الهتهركز حفؿ العهيؿ فبالتال التخفيؼ هف حفح الهشكرى السمفكية ).
دزاضـة ( :)Coles, el al., 2002فٌػففى الفراسػة إلػ التعػرؼ عمػ العر ػة بػيف الشخاػية فالتعبيػر عػف
التض

بيف اأحفا الذكفر الجاىحيف بٍفؼ التعرؼ إل سهاى الشخاية فهستف هفٍػفـ الػذاى .فتكفىػى عيىػة

الفراسة هف  )88حفثام جاىحام تترافا أعهارٌـ  )02 -02سىة .تػـ اسػتخفاـ هقيػاس هيىيسػفتا لمشخاػية ف اىهػة
التعبير عف التض

فهقياس القمؽ فالتفتر .فأشارى الىتاىر إل أف ا ضطراباى الىفسية تكػفف هرتفعػة بػيف اأحػفا

الجاىحيف فأف ٌىاؾ عر ة ه فجفف الضبط اأسرئ.
دزاضــة ( :)Sharp, 2003فٌػػففى الفراسػػة إل ػ التعػػرؼ عم ػ فاعميػػة برىػػاهر جهع ػ لمتػػفري عم ػ هفاجٍػػة
التضػ لػػف اأحػػفا الجػػاىحيف .فيسػػتىف البرىػػاهر إل ػ ىظريػػة العػػرك ا ىفعػػال
طالبام سهفا إل هجهفعتيف تجريبية فاهٍا  )2طر

فتكفىػػى عيىػػة الفراسػػة هػػف )01

فضابطة فاهٍا  )2طػر

فتػـ تطبيػؽ البرىػاهر الجهعػ

عمػػيٍـ لهػػفح  )07أسػػابي فأشػػارى ىتػػاىر ا ختبػػار البعػػفئ إلػ اكتسػػا أف ػراف الهجهفعػػة التجريبيػػة هفػػاٌيـ الىظريػػة
الهعرفية هقارىة با ختبار القبم

فاىخفاض هستف التض عىف أفراف الهجهفعة اىخفاضام ذاى ف لة إحااىية.

دزاضــة اليواضــية ( :)9112فكاىػػى بعى ػفاف فاعميػػة برىػػاهر إرشافئ لتطػػفير هفاجٍة الضػػتفط الىفسية لمتعاهؿ
هعٍا فتحسيف هستف هفٍفـ الذاى لف

الطمبة الهتهيزيف ف اأرفف فٌففى الفارسة إل تطبيؽ برىاهر إرشافئ

لهعرفػػػػػػػػػػػػػػػػة هف فاعميتً ف خفض الضتفط الىفسية فتحسيف هفٍفـ الذاى فتكفىى عيىة الفارسة هف  )27طالبا
فطالبة تـ تفزيعٍـ إل هجهفعتيف :تجريبيػػػة فضػػػابطة ػػػفاـ كػػػؿ هىٍػػػا  )07فتـ تطبيؽ البرىاهر اقرشافئ عم
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الهجهفعة التجريبية لهفح ثهاىيػػػػػة أسابي

فأشارى الىتاىر إل فجفف فرفؽ ذاى ف لػػػػػة إحااىية ف خفض هستف

التفتر فتحسيف هستف هفٍفـ الذاى بيف أفارف الهجهفعة التجريبية فالهجهفعة الضابطة لاالح أف ارف الهجهفعػػػػػػػػػػػة
التجريبية.
دزاضـة ) (Herbert, 2008فاسػتٍففى الفراسػة التعػرؼ عمػ اأسػالي العرجيػة فالهٍتهػة بالعهيػؿ العػرك
الهتهركز حفؿ العهيؿ ) فأثرٌا ف التافئ لهشكمة اىخفاض هفٍفـ ألذاى فها يااحبً هف هشكرى فذلؾ لف عيىػة
هف اأطفاؿ الهتخمفيف فراسيام يترافا أعهارٌـ ها بيف  ) 00 – 8فاستخفهى الفراسة فػ التاػفئ لتمػؾ الهشػكمة

فسػػاىؿ لفظيػػة – عػػفح ىشػػاطاى – اتجاٌػػاى لمشػػخص الهعػػالر – أىشػػطة طففليػػة فخاػػاىص عهميػػة هحػػففح – فراسػػة
الحالػػة الهفضػػفعية – فسػػاىؿ الهتابعػػة فالهرحظػػة ) كػػؿ ذلػػؾ ف ػ ضػػفء أسػػمف كػػارؿ رفجػػرز ففيرجيىي ػا اكسػػميف.
فتفاػػمى الفراسػػة ف ػ الىٍايػػة إل ػ فاعميػػة اأسػػالي العرجيػػة الهٍتهػػة بالعهيػػؿ أف الشػػخص ف ػ التاػػفئ لهشػػكمة
الفراسة.
دزاضة ىصس ( :)9112فٌففى الفراسة لهعرفػة الفػرفؽ بػيف أسػالي الهعاهمػة الفالفيػة الرسػفية لمفالػفيف تبعػا لىػفع
الجريهة الت يرتكبٍا الجاىحيف فاسػتخفهى الفراسػة الهػىٍر الفاػف فتهثػؿ هجتهػ الفراسػة فػ اأحػفا الجػاىحيف
الػػذكفر الهػػففعيف بإاػػرحيت الجريػػؼ ػػر الخرطػػفـ بحػػرئ ههػػف تتػرافا أعهػػارٌـ بػػيف 00 -00عػػاـ) فبمػػم حجػػـ
العيىة  )012حفثام جاىحام فتفامى الفراسة ال عفح ىتاىر لعؿ هف أٌهٍا :عفـ فجفف فػرفؽ بػيف أسػالي الهعاهمػة

الرسفية بػاء تعػزئ لىػفع الجريهػة ٌػذا الػ جاىػ فجػفف عر ػة بػيف كػرم هػف هسػتف تعمػيـ ا بػاء فهسػتف سػكف
اأسرح فهٍىة الفالفيف فالفض ا تاافئ فىفع الجريهة الت يرتكبٍا الحف الجاىح.

دزاضة آمسى و بػري (ٌ :)9105ففى الفراسة إلػ الكشػؼ عػف طبيعػة ف أىػفاع أىهػاط الهعاهمػة الفالفيػة الخاطىػة الهفركػة
هف بؿ اأحفا الجاىحيف بهركػز التربية بىفف بفٌراف فالتعرؼ عف اىعكاس هتتيراى الفراسػة ف الهتهثمػة فػ هكػاف
السكف فالهستف التعميه لمفالفيف فالحالػة الهفىية لمفالفيف عم أسمف الهعاهمة الهتبىػ هػف ػبمٍـ  .ف ػف تكفىػى
عيىػػة الفراسػػة  17حػػفثا جاىحػػا بهركػػز إعػػافح التربيػػػة بىػػػفف ح ػ جهػػاؿ الػػفيف بػػفٌراف ف ػ الفتػػرح الههتػػفح هػػا بػػيف
يىاير 0702ف جفاف  .0702استخفهى الفراسة الهىٍر الفاف التحميمػ

ىظػ ار لهرءهتػً أ ػراض البحػ

ف ػف

اػػػهـ هقيػػػاس أسػػػالي الهعاهمػػػة الخاطىػػة لإلجابػػة عم ػ التسػػاؤ ى الت ػ جػػاءى ف ػ الفراسػػة فالػػذئ تضػػهف سػػتة
أسػػالي لمهعاهمػػة الخاطىػػة فٌػ

العىػػػؼ اقٌهػػػاؿ الػػرفض فالىبػػذ الحهايػػة الزاىػػفح التسػػمط التذبػػذ ) فذلػػؾ بعػػف

التأكف هف اػف ً ف ثباتػً  .كشػفى ىتػاىر الفراسػة الحاليػة عػف فجػفف فػرفؽ يػر فالػة إحاػاىيا فيهػا يخػص أسػالي
الهعاهمة الفالفيػة تعػز إلػ الهسػتف التعميهػ لمفالػفيف كهػا بيىػى أف هتتيػر الحالػة الهفىيػة لمفالػفيف

يػؤثر عمػ

أسمف الهعاهمة الهتبى هف بمٍـ بيىهػا أظٍػرى فجفف فػرفؽ فالػة إحاػاىيا فيهػا يخػص أسػالي الهعاهمػة الفالفيػة
ترج إل هكاف السكف.

التعليل على الدزاضات الطابكة:
بالىظر ال ىتاىر الفراسػاى الهرتبطػة بهشػكرى اأحػفا الجػاىحيف اتضػح أف ا ضػطراباى الىفسػية تكػفف هرتفعػة
بيف اأحفا الجاىحيف فأف ٌىاؾ عر ة ه فجفف الضبط اأسػرئ كهػا جػاء فػ فراسػة )Coles, et al., 2002
كها أشارى بعض الفراساى إل أف اأحفا الجاىحيف يعاىفف هف ارتفاع هسػتف التضػ كهػا فػ فراسػة

Sharp,
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 )2003ففراسػة  )Lehnert, et al., 1994باقضػافة إلػ هحافلػة الػبعض إلػ ا ىتحػار فػ حػيف أف فراسػة
الىفاسػػية  )0770إلػ أف اأحػػفا الجػػاىحيف يعػػاىفف الكثيػػر هػػف ا ضػػطراباى الىفسػػية هػػف أٌهٍػػا اىخفػػاض هفٍػػفـ
الذاى ٌذا إل جاى ال جاى فجفف عر ة بيف كرم هف هستف تعميـ ا باء فهستف سكف اأسرح فهٍىػة الفالػفيف
فالفض ا تاافئ فىفع الجريهة الت يرتكبٍا الحػف الجػاىح كهػا أشػارى فراسػة ىاػر  )0778ف ػف ذٌبػى بعػض

الفراسػػاى فهىٍػػا ف ارسػػة أسػػه فبشػػير  )0701إلػ فجػػفف فػػرفؽ يػػر فالػػة إحاػػاىيا فيهػػا يخػػص أسػػالي الهعاهمػػة
الفالفيػػة تعػػز إلػ الهسػػتف التعميهػ لمفالػػفيف كهػػا بيىػػى أف هتتيػػر الحالػػة الهفىيػػة لمفالػػفيف

يػػؤثر عمػ أسػػمف

الهعاهمة الهتبى هف ػبمٍـ بيىهػػا أظٍػػرى فجػفف فػرفؽ فالػة إحاػاىيا فيهػا يخػص أسػالي الهعاهمػة الفالفيػة ترجػ
إل هكاف السكف.
بالىظر ال ىتاىر الفراساى الهرتبطة بالعرك الهتهركز حفؿ العهيؿ اتضح فاعميػة العػرك فػ التاػفئ لمعفيػف هػف
الهشػكرى هىٍػا :تعػفيؿ هفٍػػفـ ألػذاى لػف هرضػ اأهػراض الهزهىػة التٍػا الهفااػؿ ) كهػػا جػاء فػ فراسػة عبػػف
الػػرؤؼ  )0880فاعميػػة اأسػػالي العرجيػػة الهٍتهػػة بالعهيػػؿ أف الشػػخص ف ػ التاػػفئ لهشػػكمة اىخفػػاض هفٍػػفـ
ألػذاى فهػا ياػاحبً هػف هشػكرى فذلػػؾ لػف عيىػة هػف اأطفػاؿ الهتخمفػيف فراسػػيا كهػا أشػارى فراسػة (Herbert,
) 2008كهػػا أكػػفى فراسػػة الفيػػفه

 )0881عمػ فاعميػػة العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ فػ التخفيػػؼ هػػف حػػفح

اأ ػراض السيكفسػػفهاتية  -ضػػتط الػػفـ ) ففراسػػة ) (Bandareva, et al., 1998التػ تقمػػؿ هػػف اأهػراض
ا جتهاعيػػػػة اقكػػػػراي فالتعػػػػفيرى الفظيفػػػػة فالتػػػػ يتػػػػأثر بٍػػػػا ههثمػػػػفف الهٍػػػػف ا جتهاعيػػػػة فهىٍػػػػا اأخاػػػػاىيفف
ا جتهاعيفف هف خرؿ برىػاهر تػفريب

ػاىـ عمػ هفػاٌيـ فأسػالي العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ الشػخص) لمعػالـ

كػػارؿ رفجػػرز) .فتفاػػمى فراسػػة ٌىػػاء  )0777إلػ

فجػػفف عر ػػة هفجبػػة لاػػالح الهجهفعػػة التجريبيػػة فػ تعػػفيؿ

هفٍفـ ألذاى ىتيجة ههارسة العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ فبالتال التخفيؼ هف حفح الهشكرى السمفكية .

أودُ االضتفادة مً الدزاضات الطابكة:
 -ىسػػتفيف هػػف تمػػؾ الفراسػػاى الف ػػفؼ عم ػ بعػػض الهتتي ػراى الىفسػػية فا جتهاعيػػة لعيىػػة البح ػ الت ػ

بػػف هػػف

هراعاتٍػػا أثىػػاء بىػػاء البرىػػاهر اقرشػػافئ لمبحػ الحػػال فتطبيقػػً .فأيضػام تفيػػف ٌػػذي الفراسػػاى فػ الف ػػفؼ عمػ

بعض السهاى الشخاية لعيىة البحػ فالتػ تختمػؼ عػف ذفيٍػـ التيػر هػففعيف بػففر الرعايػة فبالتػال هراعػاح

تمؾ السهاى فالتعاهؿ هعٍا بافرح إيجابية لتحقيؽ الٍفؼ هف البح الحال .أف تمؾ الفراساى تكشػؼ عػف ىظػاـ
الرعاية الجهاعية فاخؿ ففر الرعاية ا جتهاعية بهىطقة جازاف هف حي أسمف الرعاية فبالتػال زيػافح فاعميتٍػا
بهعى آخر أف ىتاىر تمؾ الفراساى تهثؿ ضرفرح ا ىطرؽ ىحف تمػؾ الفىػة بالفراسػاى فالبحػف التػ هػف خرلٍػا
تزفاف كفاءتٍا.
 التعرؼ عم خطفاى إجراء فبىاء برىاهر التفخؿ اقرشافئ فكيفية إعػفاف أففاتػً فهحافلػة الػتهكف هػف تطبيقٍػافبافة عاهة التعرؼ عم الخطفاى اأساسػية التػ يمتػزـ بٍػا فػ إجػراء بحثػً .كهػا أىٍػا تعتبػر بهثابػة اىطر ػً
لمتفااؿ العمه لمبح فالفراسة فالبػفء هػف حيػ اىتٍػ ا خػرفف فيتضػح ذلػؾ هػف خػرؿ هػا تفاػ بػً تمػؾ
الفراسػاى فتقترحػػً لتحقيػػؽ الٍػػفؼ العػػاـ لهفضػػفع البحػ الفاجػ التركيػػز عميٍػػا .أف تمػػؾ الفراسػػاى تعتبػػر تػ ار
عمهػ لػيس فقػط لمباحػ بػؿ لكثيػر هػف البػاحثيف فالفارسػػيف لكثيػر هػف العمػفـ اأخػر لتؤكػف فحػفح التكاهػؿ بػػيف
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العمػػفـ فبالتػػال فا سػػتفافح هػػف تمػػؾ الفراسػػاى شػ ء ضػػرفرئ فحتهػ لػػيس لمبػػاحثيف بػػؿ لمكثيػػر هػػف الفارسػػيف
فالباحثيف.

فسوض البشح:
-

تفجف فرفؽ فالة إحااىيام بيف هتفسط رت الهجهفعتيف التجريبية فالضابطة عمػ هقيػاس هفٍػفـ الػذاى فػ

-

تفجػػف فػػرفؽ ذاى ف لػػة إحاػػاىية بػػيف فرجػػاى القياسػػيف القبم ػ فالبعػػفئ لمهجهفعػػة التجريبيػػة عم ػ هقيػػاس

القياس البعفئ لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف .
هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف.

تفجف فرفؽ ذاى ف لة إحااىية بيف فرجاى القياسيف البعفئ فالتتبع لمهجهفعة التجريبية عم هقياس

-

هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف.

اإلدساءات امليَذية للبشح:
ميَر البشح:
تهشيا ه ىفع البح فإف الهىٍر الهستخفـ ٌف الهىٍر الشبة تجريب

ف ف استخفـ الباح التاػهيـ التجريبػ

عف طريؽ التجربة القبمية البعفية باستخفاـ هجهفعة تجريبية فهجهفعة ضابطة.

عيية البشح:
 ف

اختيار الباحػ عمػ فار الهرحظػة ا جتهاعيػة بجػازاف كهجػاؿ هكػاى لتطبيػؽ فراسػتً حيػ تػـ تحفيػف

الهرحمة العهرية الهرىهة ختيار عيىة الفراسة فٌ الهرحمة العهرية هف  )01 -00عاهػام فذلػؾ لهػا تتهيػز
بً هف هيؿ لمحياح الجهاعية ف فرح عم ضبط اىفعا تٍـ.

 تـ تحفيف إطار الهعايىة الذئ يتهثؿ ف عيىة هف الهسجميف ف سجرى الفار فالبالم عففٌـ  )07هراٌؽ.


اـ الباح باستخفاـ اأسمف العشفاى بالطريقة اليففية ف تفزي عيىة البح عم الهجهفعتيف حيػ تػـ
كتابة اسـ كؿ هفرفح عم بطا ة فر ية ثـ تػـ الخمػط بػيف البطا ػاى ثػـ السػح بػففف إرجػاع حتػ يكػفف كػؿ
هفرفح هف حقٍا التعرض لبرىاهر التفخؿ.

 لمتأكػػف هػػف تجػػاىس الهجهػػفعتيف التجريبيػػة فالضػػابطة ف ػ هتتيػػر هفٍػػفـ الػػذاى تػػـ تطبيػػؽ القيػػاس القبم ػ
لهقيػػػاس هفٍػػػفـ الػػػذاى فتػػػـ حسػػػا الفػػػرفؽ بػػػيف الهجهػػػفعتيف باسػػػتخفاـ اختبػػػار هػػػاف-فتيىػػػ Mann-
. Whitneyكالتال :
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جذول ( :)1لًُت  Uنذالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ رتب درجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت وانًجًىعت انضابطت
فٍ انمُاس انمبهٍ عهً يمُاس يفهىو انذاث وأبعادِ
يستىي
لًُت U
يجًىع
يتىسظ
انعذد
انًجًىعت
انبعذ
انذالنت
انزتب
انزتب
غُز دانت
44.11
111.11
11.11
11
انتجزَبُت
انذاث انًذركت
...11
...1
11
انضابطت
غُز دانت
45.51
116.51
11.65
11
انتجزَبُت
انذاث االجتًاعُت
113.51
11.35
11
انضابطت
غُز دانت
35.11
111.11
11.11
11
انتجزَبُت
انذاث انًثانُت
.3.11
..31
11
انضابطت
غُز دانت
44.51
111.51
11.15
11
انتجزَبُت
يفهىو انذاث
...51
...5
11
انضابطت

يتضح هف الجففؿ السابؽ أف يهة  )Uلف لة الفرفؽ بيف الهجهفعتيف التجريبية فالضابطة فػ القيػاس القبمػ
ف هفٍفـ الذاى فأبعافي بمتى  )22.17 22.77 22.17 22.77فٌ

ػيـ يػر فالػة إحاػاىيام ههػا يشػير إلػ

عػػفـ فجػػفف فػػرفؽ فالػػة إحاػػاىيام بػػيف الهجهػػفعتيف التجريبيػػة فالضػػابطة ف ػ القيػػاس القبم ػ

ههػػا يشػػير إل ػ تكػػافؤ

الهجهفعتيف التجريبية فالضابطة.

أدوات البشح:
أوالً :مكياع مفَوو الرات :إعداد الباسح
ػػاـ بتاػػهيهً بىػػاء عمػ ا طػػرع عمػ الكتابػػاى الىظريػػة فالفراسػػاى فالبحػػف السػػابقة ا طػػرع عمػ الهقػػاييس ذاى
الامة لرستفافح هىٍا ف تحفيف أبعاف الهقياس .تحفيف أبعاف الهقياس ف ثرثة أبعاف أساسية فٌػ  :الػذاى الهفركػة
الذاى ا جتهاعية الذاى الهثالية) ف ف اـ الباح بعفح خطفاى لمتأكف هف اػرحية الهقيػاس سػتخفاهً فػ البحػ
هف أجؿ الف فؼ عم تقفير هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بعفح خطفاى كالتال -:
(أ) صدم احملهنني :تـ عرض الهقياس عم هجهفعة هف الهحكهػيف فػ كميػة التربيػة فعهػافح خفهػة الهجتهػ فالتعمػيـ
الهستهر بجاهعة جازاف بمم عففٌـ  )07قبفاء آراىٍـ عف هف هرىهة العباراى لمهحفر فالحكـ عم سػرهة العبػارح
ففضػػفحٍا بالحػػذؼ أف باقضػػافة أف التعػػفيؿ ف ػػف تػػـ تعػػفيؿ بعضػػٍا بىػػاءام عمػ هػػا أتفػػؽ عميػػً  %27فػػأكثر) هػػف

الهحكهيف كها بالجففؿ التال -:
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جذول ( )2وَىضح َسبت االتفاق نألساتذة انًحكًٍُ عهً كم عبارة يٍ عباراث يمُاس
َسبت االتفاق
رلى انعبارة انتكزار
َسبت االتفاق
انتكزار
رلى انعبارة
%.1
.
15
%.1
.
1
%51
5
16
%51
5
2
%.1
.
11
%.1
.
3
%.1
.
15
%111
11
4
%111
11
1.
%.1
.
5
%51
5
21
%51
5
6
%111
11
21
%111
11
1
%111
11
22
%111
11
5
%.1
.
23
%51
5
.
%51
5
24
%.1
.
11
%.1
.
25
%.1
.
11
%111
11
26
%.1
.
12
%111
11
21
%51
5
13
%51
5
25
%51
5
14

(ب) صــدم املفــسدات :تػػـ حسػػا اػػفؽ الهقيػػاس باسػػتخفاـ اػػفؽ الهفػػرفاى فذلػػؾ بإيجػػاف هعاهػػؿ ا رتبػػاط بػػيف فرجػػة
العبارح ففرجة البعف الذئ تىته إليً بعف حذؼ فرجة العبارح .ف ف جاءى الىتاىر ففؽ التال -:
جذول ( )3يعايالث االرتباط بٍُ درجت انًفزدة ودرجت انبعذ بعذ حذف درجت انعبارة (ٌ =)15
انذاث انًثانُت
انذاث االجتًاعُت
انذاث انًذركت
انذالنت
و.ر
انذالنت انًفزدة
و .ر
انذالنت انًفزدة
و .ر
انًفزدة
1.11 1.511
21
1.11 1.552
11
1.11
1.641
1
1.11 1.611
22
1.11 1.625
12
1.11
1.623
2
1.11 1.566
23
1.11 1.111
13
1.11
1.111
3
1.11 1.4.5
24
1.11 1.5.4
14
1.11
1.551
4
1.11 1.162
25
1.11 1.644
15
1.11
1.613
5
1.11 1.611
26
1.11 1.612
16
1.11
1.4.1
6
1.11 1.5.4
21
1.11 1.612
11
1.11
1.611
1
1.11 1.644
25
1.11 1.566
15
1.11
1.552
5
1.11 1.4.5
1.
1.11
1.625
.
1.11 1.162
21
1.11
1.111
11

يتضح هف الجففؿ السابؽ أف هعاهرى ا رتباط بيف فرجة الهفرفح ففرجة البعػف الػذئ تىتهػ إليػً بعػف حػذؼ فرجػة
العبارح فالة إحااىيا عىف هستف

 )7.70هها يشير إل افؽ الهقياس.

(ز) ثبات املكياع :تـ حسا ثباى هستفياى الهقياس فالفرجة الكمية باستخفاـ هعاهؿ ألفا كرفىباخ فالجففؿ التػال
يفضح هعاهرى الثباى لهستفياى الهقياس فالفرجة الكمية لٍا.
جذول ( )4يعايالث انثباث نًستىَاث انًمُاس باستخذاو يعايم أنفا كزوَباخ
يعايم انثباث
عذد انفمزاث
أبعاد يفهىو انذاث
1.141
11
انذاث انًذركت
1.163
11
انذاث االجتًاعُت
1.121
5
انذاث انًثانُت
1.525
25
انذرجت انكهُت نهًمُاس.
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يتضح هف الجففؿ السابؽ أف هعاهرى الثباى لهستفياى الهقياس فالفرجة الكميػة لٍػا ترافحػى هػا بػيف 7.007
–  )7.201فٌ هعاهرى ثباى عالية هها يشير إل ثباى الهقياس فاهكاىية الفثفؽ ف الىتاىر التػ يهكػف التفاػؿ
إليٍا هف خرؿ تطبيقً عم عيىة البح .

ثاىياً :الربىامر اإلزغاد :
أٍداف الربىامر اإلزغاد  :تحففى أٌفاؼ البرىػاهر اقرشػافئ لمبحػ ففقػام لمٍػفؼ الرىيسػ فٌػف تحسػيف هفٍػفـ

الذاى لألحفا الجاىحيف فيتفرع عف ذلؾ الٍفؼ العاـ اأٌفاؼ الفرعية التالية:
 تحسيف هفٍفـ الذاى الهفركة لف اأحفا الجاىحيف.
 تحسيف هفٍفـ الذاى ا جتهاعية لف اأحفا الجاىحيف.
 تحسيف هفٍفـ الذاى الهثالية لف اأحفا الجاىحيف.

مساسل وخطوات تيفير الربىامر اإلزغاد :
مسسلة التكديس:
 تبػػفأ ٌػػذي الهرحمػػة هػػف خػػرؿ ػػفرح الباح ػ عم ػ تكػػفيف عر ػػة إرشػػافية ىاجحػػة ه ػ حػػا ى البح ػ هػػف أف ػراف
الهجهفعة التجريبية.
 تحفيف خطفط اأساس الهتعمقة بعيىة البح فذلػؾ هػف خػرؿ هػا يحاػؿ عميػً كػؿ حالػة عمػ هقيػاس هفٍػفـ
الذاى باعتبار أف ذلؾ ٌ ىقطة البفء لمهرحمة التالية فٌ هرحمة التفخؿ اقرشافئ فالت عمػ أساسػٍا يػتـ
ياس هف التحسف ف هفٍفـ الذاى.
 تىتٍ ٌذي الهرحمة بإعفاف تقرير هكتف يتضهف تقفير الهف ػؼ لكافػة الىقػاط التػ سػبؽ اقشػارح إليٍػا بحيػ
يكفف ٌذا التقرير ٌف ىقطة البفاية.

مسسلة التخطيط للربىامر اإلزغاد :
فتهػػى هػػف خػػرؿ الهعمفهػػاى التػ تفاػػؿ إليٍػا الباحػ فػ هرحمػػة تقػػفير الهف ػػؼ ثػـ فضػ خطػػة لمتػػفخؿ اقرشػػافئ
لتحسيف هفٍفـ الذاى هف خرؿ هجهفعة هف الخطفاى اأساسية-:
 حتديد أٍداف التدخل اإلزغاد  :التعرؼ عم أٌـ العفاهؿ فاأسبا الت أفى إل ارتفاع هعفؿ تحسيف هفٍػفـ
الذاى.
 انتعالذ :ف ف اـ الباح بالتعا ف ه عيىة البح

فتضهف التعا ػف ا تفػاؽ عمػ

الهػف الزهىػ لمهقػابرى –

أهػاكف فهفاعيػف الهقػابرى – فبعػض الىتػػاىر الهتف عػة لمتػفخؿ اقرشػافئ فففر كػػؿ هىٍهػا فػ إحػفا التتييػػر
الهطمف ).
 اضــتخداو الػــسوط املطــَلة للتعــديل :أف قحػػفا التتيػراى الهىاسػػبة هعتهػػفام فػ ذلػػؾ عمػ عػػفف هػػف اقج ػراءاى
كا ت :

 -0االتصال :فيكفف بيف الباح فالحف الجاىح فيتحقؽ ٌػذا ا تاػاؿ هػف خػرؿ العر ػة الهٍىيػة فالتػ يسػع
الفارس إل تعهيقٍا عف طريؽ إشعار الطفؿ اليتيـ بالتعاطؼ – فاقحساس باأهف – عفـ الخفؼ – التقبػؿ
الشعفر بالحرية ف التعبير عف هشاعري فها بفاخمً هف هشاعر إيجابية أف سمبية.
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 -0انصددذق :فيقاػػف بالاػػفؽ ٌىػػا ػػفرح الهعػػالر أف اأخاػػاى ا جتهػػاع عم ػ أف يكػػفف اػػاف ام ف ػ هشػػاعري
فاتجاٌاتً ىحف العهيؿ فبالتال يقفـ الباح با لتزاـ بالافؽ عف طريػؽ التعبيػر عػف هشػاعري بشػكؿ تمقػاى

فاريح كؿ ذلؾ يحفز فيفف الطفؿ إل التعبير الاافؽ عها بفاخمً هف هشاعر فاتجاٌػاى تمقاىيػة باػراحة
ففضفا.
 -2الفَه التعاطفي :فيتـ هف خرؿ فرح الباح ف الثقة بهشاعري تجاي الطفػؿ اليتػيـ فثقتػً فػ هشػاعر الطفػؿ
ىفسً إل جاى

ياـ الباح بإعافح ايا ة تمؾ الهشاعر أف العباراى بألفاظ أخػر هػ الحفػاظ عمػ هعىاٌػا

فاعافح التعبير عىٍا بشكؿ هفجز حت يستطي الباح إيجػاف أف خمػؽ جػف هػف التعػاطؼ فالفٍػـ بيىػً فبػيف
الطفؿ اليتيـ.
 حتديد األضاليب العالدية :فٌػ تمػؾ الخطػفح التػ

ػاـ الباحػ فيٍػا باىتقػاء هجهفعػة هػف اأسػالي العرجيػة

لتحقيػػؽ أٌػػفاؼ برىػػاهر التػػفخؿ اقرشػػافئ لمبح ػ ففقػػا لتقػػفير الهف ػػؼ لكػػؿ حالػػة فرفيػػة هػػف حػػا ى البح ػ
التجريبيػػة فذلػػؾ هػػف بػػيف اأسػػالي  :أسػػمف تفضػػيح الهشػػاعر أسػػمف تفسػػير الهشػػاعر أسػػمف عكػػس
الهشاعر.

مسسلة ما بعد التدخل اإلزغاد  :وتضنيت:



إىٍاء التفخؿ اقرشافئ ه الحا ى التجريبية.
ياس عاىف التفخؿ اقرشػافئ عمػ الهجهفعػة التجريبيػة فاجػراء هقارىػاى لمىتػاىر القبميػة فالبعفيػً هػف خػرؿ
بعػض الهعػػاهرى اقحاػػاىية لمف ػفؼ عمػ أثػػر التتيػراى التػ أحػػفثٍا البرىػػاهر اقرشػافئ القػػاىـ عمػ العػػرك
الهتهركز حفؿ العهيؿ.

ىتائر التدخل املَين للبشح:
ف البفاية ف بؿ استعراض ىتاىر البرىاهر اقرشافئ ه الحا ى التجريبية هػف اأحػفا الجػاىحيف بػففر الرعايػة
ا جتهاعية .يفف الباح اقشارح إل أف إجراءاى تطبيؽ البرىاهر اقرشافئ القاىـ عمػ العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ
تهى ف ضفء التال :
 استترؽ تطبيؽ برىاهر لمبرىاهر اقرشافئ ه الحا ى التجريبية فترح زهىية فرٌا ثرثة شٍفر.
 أف الفتػرح الزهىيػػة لمبرىػاهر اقرشػػافئ هػ الحػػا ى التجريبيػػة ترافحػى هػػابيف  )02 – 00سػاعة عمػ هػػفار
الفتػػرح الزهىيػػة لمبرىػػاهر اقرشػػافئ ٌػػذا إل ػ جاى ػ اقشػػارح إل ػ أف الباح ػ

ػػاـ باقعػػفاف الهسػػبؽ لمهقػػابرى

اقرشافية سفاء هف جاى ىفعية الهقابرى أفهػف جاىػ هػا يػتـ هػف إجػراءاى تقتضػيٍا ٌػذي الهقػابرى فالتػ
يتـ تفضيحٍا كالتال -:
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جذول (َ )5ىضح يتىسظ عذد ساعاث تطبُك جهساث انبزَايج
انًذي انزيٍُ نهًمابالث
انًتىسظ
اإلرشادَت
انحسابٍ
(س( 2)1س2)2
رلى انحانت
عدد
عدد
نهًذي انزيٍُ
ألاضابُع
الطاعاث
1 ,99
111
111
11
11
1
1 ,98
111
169
11
11
1
1 ,1
199
111
19
11
1
1 ,98
111
169
11
11
1
1
111
111
11
11
5
9 ,91
111
169
11
11
6
1
111
111
11
11
7
1 ,98
111
169
11
11
8
1 ,98
111
169
11
11
9
1 ,99
111
111
11
11
19
19,96
1979
1511
115
111
اإلاجمىع

فيتضػح لىػػا هػػف الىتػػاىر الػفارفح فػ الجػػففؿ السػػابؽ أف عػػفف السػػاعاى التػ تهػػى هػ الحػػا ى التجريبيػػة بمتػػى
 )001بهتفسػػط ػػفرح  )00.8لكػػؿ حالػػة فػ حػػيف بمػػم

 )002فبهتفسػػط ػػفرح  )02.70فبهجهػػفع عػػفف ا سػػابي

هتفسػػػط الهػػػف الزهىػػػ هػػػ الحػػػا ى التجريبيػػػة  .)07 ,71كهػػػا يػػػفف الباحػػػ أف يشػػػير إلػػػ أف التبػػػايف فػػػ عػػػفف
الهقابرى اقرشافية يرج إل اخترؼ فرجة كؿ حالة هف الحا ى التجريبية عم هقياس هفٍػفـ الػذاى أهػا بالىسػبة
لهتفسػػط الهقػػابرى اقرشػػافية فقػػف تػػـ فػ ضػػفء بعػػض ا عتبػػاراى الخااػػة بالبرىػػاهر اقرشػػافئ القػػاىـ عمػ العػػرك
الهتهركز حفؿ العهيؿ فيهكف تفضيحٍا هف خرؿ التال -:
 عػػػػػػػرك اػػػػػػػير يتضػػػػػػػهف عػػػػػػػفف هػػػػػػػف الهقػػػػػػػابرى التػػػػػػػ يجريٍػػػػػػػا الباحػػػػػػػ هػػػػػػػف خرلػػػػػػػً هػػػػػػػا بػػػػػػػيف
 )02-2هقابمة.
 التركيز عم حاضر العهيؿ هف خرؿ ا ٌتهاـ بالخبراى الحاضرح فا ٌتهاـ بىهف الفرف فعفـ ا ٌتهػاـ بالسػمطة
ف التفخؿ اقرشافئ.
أهػا هػػف جاىػ أخػػر فيرجػ التبػػايف فػ عػػفف السػػاعاى فاأسػابي أف عػػفف الهقػابرى باػػفة عاهػة إلػ أف بعػػض
الحا ى كاىى استجابتٍا إل البرىاهر اقرشافئ ضعيفة فالت استفعى ياـ الباح ببعض الهقابرى اأخر .
 هقػػابرى فرفيػػة إرشػػافية ه ػ الخب ػراء فالهتخااػػيف س ػفاء هػػف العػػاهميف فاخػػؿ فار الرعايػػة ا جتهاعيػػة هػػف
هشرفيف هرشفيف هفرسيف إفارح الهؤسسة) أف هف خارك الهؤسسة هف خبراء فذلػؾ بٍػفؼ جهػ البياىػاى
الرزهة عف ٌذي الحا ى هف أجػؿ الف ػفؼ عمػ

اعػفح بياىػاى فا عيػة عػف طبيعػة الهرحمػة العهريػة فسػهاتٍا

الشخاية فهشكرتٍا لتكفف هفجٍاى لمباح يراعيٍا أثىاء تطبيؽ البرىاهر اقرشافئ لمبح .
 بعػػض الهقػػابرى البحثيػػة :ف ػػاـ الباح ػ بٍػػا ف ػ أفؿ هرحمػػة هػػف هراحػػؿ التػػفخؿ اقرشػػافئ هرحمػػة هػػا بػػؿ
التفخؿ) لرطرع عم السجرى الخااة بعيىة البح فىتاىر البحف فالفراساى السابقة.
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 هقػػابرى تػػـ هػػف خرلٍػػا التعػػرؼ عمػ طبيعػػة الهىػػاخ فاخػػؿ الهؤسسػػة فالهشػػكرى التػ يعػػاى هىٍػػا اأحػػفا
الجاىحيف بففر الرعاية ا جتهاعية لمف فؼ عم أكثر العفاهؿ الت ساٌهى ف هفٍفـ الذاى.
 هقػػابرى هفتفحػػة تهػػى بالهشػػاركة لمتعػػرؼ عم ػ طبيعػػة الهىػػاخ فاخػػؿ الهؤسسػػة فالف ػػفؼ عم ػ ا يجابيػػاى
فالسمبياى هف اجؿ استثهار ٌذي ا يجابياى أثىاء التفخؿ اقرشافئ فٌذي ا يجابياى كاىى تتهثػؿ فػ  :تحفيػف
الف ػػػى الهىاسػػػ قجػػػراء الهقػػػابرى اقرشػػػافية تحفيػػػف اأف ػػػاى الهىاسػػػبة التػػػ يهكػػػف هػػػف خرلٍػػػا اسػػػتقرار
الهقابرى الفرفية ه الحا ى التجريبية فتحفيف أفضؿ اأهاكف الت يهكػف إجػراء الهقػابرى فيٍػا فٌػف هكتػ
الهرشف الىفس .
 الهقابرى الفرفية اقرشافية  :هقابرى التفخؿ اقرشافئ ه الحا ى التجريبية ) فيهكف تفضحا كا ت
-0

هقابرى فرفية تـ التعػرؼ هػف خرلٍػا عمػ هفٍػفـ الػذاى لمحػا ى التجريبيػة فالفرجػة الحااػؿ عميٍػا
كػػؿ هفػػرفح عمػ الهقيػػاس كأسػػاس لىقطػػة البػػفء فػ التػػفخؿ فالتػ يػػتـ تفضػػيحٍا هػػف خػػرؿ الهرحمػػة
اأفل هف هراحؿ التفخؿ اقرشافئ كهؤشر هف الهؤشراى التشخياية لمحالة.

-0

هقابرى تـ فيٍا استخفاـ أىس اأسالي العرجية الهىاسبة لطبيعة ها تعاى هىػً الحػا ى التجريبيػة
كأحفئ خطفاى التفخؿ اقرشافئ فالشرفط الهسٍمة لمتتير العرج

ففيها يمػ تفضػيحا هفاػر لعػفف

الهقابرى الهٍىية ه الحا ى التجريبية-:
جذول ( )6عذد انًمابالث يع انعُُت انتجزَبُت وانًزشذٍَ انُفسٍُُ وانًشزفٍُ وإدارة انًؤسست
انًجًىع
إدارة
انًشزفٍُ
انًزشذ انُفسٍ
انعًُم
انحانــت
انًؤسست
13
2
1
11
1
11
11
2
11
11
3
12
1
2
.
4
11
1
1
5
5
12
1
1
11
6
12
2
11
1
.
.
5
11
1
1
5
.
11
1
.
11
11.
3
5
1
.4
انًجًىع

فيتضح هف ىتاىر الجففؿ السابؽ أف أعم ىسبة لعفف الهقابرى كاىى لاػالح الهقػابرى التػ تهػى هػ الحػا ى
التجريبيػػة باعتبػػار أف الحػػا ى التجريبيػػة ٌػػ اأسػػاس فػػ التػػفخؿ اقرشػػافئ ففقمػػا ف ػػف اسػػتعاف الباحػػ بػػبعض
الهقابرى ه اأطراؼ اأخر بها يساعف ف تحقيؽ أٌفاؼ التفخؿ اقرشافئ هػ حػا ى البحػ هػف أفػراف الهجهفعػة

التجريبية.
فٌىا يسػتعرض الباحػ الىتػاىر التػ تػـ التفاػؿ اليٍػا بعػف تطبيػؽ برىػاهر التػفخؿ اقرشػافئ لمبحػ عمػ العيىػة
التجريبية حي تـ تطبيؽ أففاى البح عم أفراف العيىة بؿ فبعػف تىفيػذ البرىػاهر كهػا تػـ تطبيػؽ اأففاى عمػ عيىػة
البح ػ

فبعػػف جه ػ البياىػػاى تػػـ تفريتٍػػا باسػػتخفاـ الػػرزـ اقحاػػاىية لمعمػػفـ ا جتهاعيػػة  )SPSS-11ففيهػػا يم ػ

عرض الىتاىر فتفسيرٌا-:
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ىتائر الفسوض وتفطريٍا:
الفسض األول :ييص على أىُ "تودد فسوم دالة إسصائياً بني متوضطي زتب اجملنوعتني التذسيبية والضابطة على مكياع مفَوو
الرات ا الكياع البعد لدى األسداخ اجلاحنني بداز املالسظة االدتناعية ظاشاٌ"
فلمتحقؽ هف احة ٌذا الفرض تـ استخفاـ اختبار هاف-فتيى  Mann-Whitneyلف لة الفرفؽ بيف الهجهفعتيف
التجريبية فالضابطة ف القياس البعفئ عم هقياس هفٍفـ الذاى كها هفضح بالجففؿ التال :
جذول ( :)1لًُت  Uنذالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ رتب درجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت وانًجًىعت انضابطت فٍ انمُاس
انبعذٌ عهً يمُاس يفهىو انذاث وأبعادِ
يستىي
لًُت U
يجًىع
يتىسظ
انعذد
انًجًىعت
انبعذ
انذالنت
انزتب
انزتب
1.11
صفز
155.11
15.51
11
انتجزَبُت
انذاث انًذركت
55.11
5.51
11
انضابطت
1.11
صفز
155.11
15.51
11
انتجزَبُت
انذاث االجتًاعُت
55.11
5.51
11
انضابطت
1.11
صفز
155.11
15.51
11
انتجزَبُت
انذاث انًثانُت
55.11
5.51
11
انضابطت
1.11
صفز
155.11
15.51
11
انتجزَبُت
يفهىو انذاث
55.11
5.51
11
انضابطت

يتضح هف الجففؿ السابؽ أف يهة  )Uتسافئ افر) ف جهي أبعاف هقياس هفٍفـ الذاى فالهجهفع
الكم لمهقياس فٌ
التجريبية فالضابطة ف

يهة فالة عىف هستف  7.70هها يشير إل فجفف فرفؽ فالة إحااىيام بيف الهجهفعتيف
القياس البعفئ فتعزئ ٌذي الفرفؽ لاالح الهجهفعة اأعم

الهجهفعة التجريبية حي

كاف هتفسط الرت

لٍا أعم

هف الهجهفعة الضابطة ف

ف

هتفسط الرت

فٌ

جهي أبعاف هفٍفـ الذاى

فالفرجة الكمية هها يشير إل فاعمية البرىاهر الهقترا ف تحسيف هفٍفـ الذاى لف الهجهفعة التجريبية.
فلهعرفة هقفار التحسف ف

هفٍفـ الذاى ف

القياس البعفئ تـ حسا

الهتفسط الحساب

فا ىحراؼ الهعيارئ

لمهجهفعتيف التجريبية فالضابطة ف القياس البعفئ كها ٌف هفضح بالجففؿ التال :
جذول ( :)5انًتىسطاث واالَحزافاث انًعُارَت نذرجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت وأفزاد انًجًىعت انضابطت فٍ انمُاس
انبعذٌ عهً يمُاس يفهىو انذاث وأبعادِ
انًتىسظ انحسابٍ االَحزاف انًعُارٌ
انًجًىعت
انعذد
األبعاد
2.51
35.61
انتجزَبُت
11
انذاث انًذركت
1.131
21..1
انضابطت
11
2.16
35.41
انتجزَبُت
11
انذاث االجتًاعُت
1..15
21.21
انضابطت
11
2.21
36.21
انتجزَبُت
11
انذاث انًثانُت
1.131
21..1
انضابطت
11
5.1.
111.21
انتجزَبُت
11
يفهىو انذاث
1.16
63.11
انضابطت
11

يتضح هف الجػففؿ السػابؽ أف الهتفسػط الحسػاب لمهجهفعػة التجريبيػة فػ القيػاس البعػفئ أبعػاف هفٍػفـ الػذاى
فالفرجة الكمية أعم هف الهتفسط الحسػاب لمهجهفعػة الضػابطة ههػا يشػير إلػ فاعميػة البرىػاهر الهقتػرا فػ تحسػيف
هفٍفـ الذاى لف الهجهفعة التجريبية.
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فبػػالىظر إلػ الىتػػاىر السػػابقة يتضػػح أثػر التػػفخؿ العرجػ أفػراف الهجهفعػػة التجريبيػة ىتيجػػة البرىػػاهر اقرشػػافئ
القاىـ عم العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ هها يتفؽ ٌذا ه ها جاء ف ىتػاىر بعػض الفراسػاى السػابقة فهىٍػا فراسػة
آهيف  )0777إل

فجفف عر ة هفجبة لاالح الهجهفعة التجريبية ف تعػفيؿ هفٍػفـ الػذاى ىتيجػة ههارسػة العػرك

الهتهركز حفؿ العهيؿ فبالتال التخفيؼ هف حفح الهشكرى فهىٍػا تحسػيف هفٍػفـ الػذاى ففراسػة الفيػفه

)0881

الت تفامى إل فاعمية العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ ف التخفيؼ هػف حػفح اأ ػراض السيكفسػفهاتية  -ضػتط الػفـ
) ففراسػة ) (Bandareva, et al., 1998التػ تفاػمى إلػ فاعميتٍػا فػ تقميػؿ اأهػراض ا جتهاعيػة اقكػراي
فالتعفيرى الفظيفة فالت يتأثر بٍػا ههثمػفف الهٍػف ا جتهاعيػة فهىٍػا اأخاػاىيفف ا جتهػاعيفف هػف خػرؿ برىػاهر
تفريب
الفيػػػفه

اىـ عم هفاٌيـ فأسالي العػرك الهتهركػز حػفؿ العهيػؿ الشػخص) ففراسػة ) (Herbert, 2008ففراسػة
 )0881التػػػ تفاػػػمى إلػػػ فاعميػػػة العػػػرك الهتهركػػػز حػػػفؿ العهيػػػؿ فػػػ التخفيػػػؼ هػػػف حػػػفح اأ ػػػراض

السيكفسفهاتية  -ضتط الفـ ) ٌذا إل جاى ها ذٌ إليً كارؿ رفجرز ) عمػ أف اسػتخفاـ الفىيػاى العرجيػة فػ
إحفا التتير العرج هف خرؿ ا ٌتهاـ بالهىاخ العرج فالشرفط الهسٍمة لمتتير العرج فالعر ة العرجية.

الفسض الجاىي :ييص على أىُ "تودد فسوم ذات داللة إسصائية بني دزدات الكياضني الكبلي والبعد للنذنوعة التذسيبية على
مكياع مفَوو الرات لدى األسداخ اجلاحنني بداز املالسظة االدتناعية ظاشاٌ"
فلمتحقؽ هف احة ٌذا الفرض تـ استخفاـ اختبار فيمكفكسفف  Wilcoxonلف لة الفرفؽ بيف القياسيف
القبم فالبعفئ لمهجهفعة التجريبية عم هقياس هفٍفـ الذاى فالجففؿ التال يفضح ذلؾ:
جذول ( :).لًُت  Zنذالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ رتب درجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت فٍ انمُاسٍُ انمبهٍ وانبعذٌ عهً
يمُاس يفهىو انذاث وأبعادِ (ٌ=)11
يستىي
يجًىع
يتىسظ
لًُت Z
انعذد
انزتب
انبعذ
انذالنت
انزتب
انزتب
1
1
1
انسانبت
1.11
2.51455.11
5.51
11
انًىجبت
انذاث انًذركت
1
انًتساوَت
1
1
1
انسانبت
انذاث
1.11
 2.51155.11
5.51
11
انًىجبت
االجتًاعُت
1
انًتساوَت
1
1
1
انسانبت
1.11
2.51155.11
5.51
11
انًىجبت
انذاث انًثانُت
1
انًتساوَت
1
1
1
انسانبت
1.11
2.51155.11
5.51
11
انًىجبت
يفهىو انذاث
1
انًتساوَت

يتضح هف الجففؿ السابؽ أف يهة  Zلف لة الفرفؽ بيف القياسيف القبم فالبعفئ لمهجهفعة التجريبية عم هقياس
هفٍفـ الذاى فأبعافي بمتى عم الترتي

 )0.270 - 0.270 - 0.207 - 0.202 -فٌ

يـ فالة إحااىيام

فٌف القياس البعفئ هها يشير إل

فاعمية البرىاهر

عىف هستف ف لة  7.70هها يشير إل
التجريبية تعزئ لاالح القياس اأ عم

ف

فجفف فرفؽ فالة إحااىيام بيف القياسيف القبم
هتفسط الرت

فالبعفئ لمهجهفعة

الهقترا ف تحسيف هفٍفـ الذاى لف اأحفا الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية بجازاف.
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فلهعرفة هقفار التحسف ف هفٍفـ الذاى ف القياس البعفئ تـ حسا

الهتفسط الحساب فا ىحراؼ الهعيارئ ف

القياس يف القبم فالبعفئ عم هقياس هفٍفـ الذاى كها ٌف هفضح بالجففؿ التال :
جذول ( :)11انًتىسطاث واالَحزافاث انًعُارَت نذرجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت فٍ انمُاسٍُ انمبهٍ وانبعذٌ عهً يمُاس
يفهىو انذاث وأبعادِ
االَحزاف انًعُارٌ
انًتىسظ انحسابٍ
َىع انتطبُك
ٌ
األبعاد
1.22
21.51
انمبهٍ
11
انذاث انًذركت
2.51
35.61
انبعذٌ
11
1..15
21.51
انمبهٍ
11
انذاث االجتًاعُت
2.11
35.41
انبعذٌ
11
1.516
22.11
انمبهٍ
11
انذاث انًثانُت
2.21
36.21
انبعذٌ
11
1.5.
64.61
انمبهٍ
11
يفهىو انذاث
5.1.
111.21
انبعذٌ
11

يتضح هف الجففؿ السابؽ أف الهتفسط الحساب لمقياس البعفئ لمهجهفعة التجريبية أعم هػف القيػاس القبمػ
هها يشير إل فاعمية البرىاهر الهقترا ف تحسيف هفٍفـ الذاى لف الهجهفعة التجريبية.
فبالىظر إلػ الىتػاىر السػابقة يتضػح أثػر التػفخؿ العرجػ أفػراف الهجهفعػة التجريبيػة ىتيجػة البرىػاهر اقرشػافئ
القاىـ عم العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ هها يتفػؽ ٌػذا هػ هػا جػاء فػ ىتػاىر بعػض الفراسػاى السػابقة كهػا يتضػح
هف الىتاىر السابقة أثر التتير العرج أفراف الهجهفعة التجريبية هػف اأحػفا الجػاىحيف ىتيجػة البرىػاهر اقرشػافئ
هها يتفؽ ٌذا ه ها جاء ف ىتاىر بعض الفراساى السابقة فهىٍا فراسػة آهػيف  )0777فالتػ تفاػمى إلػ

فجػفف

عر ػػة هفجبػػة لاػػالح الهجهفعػػة التجريبيػػة ف ػ تعػػفيؿ هفٍػػفـ الػػذاى ىتيجػػة ههارسػػة العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ
فبالتػػال التخفيػػؼ هػػف حػػفح الهشػػكرى فهىٍػػا تحسػػيف هفٍػػفـ الػػذاى ففراسػػة الفيػػفه

 )0881التػ أكػػفى فاعميػػة

العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ ف التخفيؼ هف حفح اأ راض السيكفسفهاتية.
كها تتفػؽ الىتػاىر السػابقة هػ هػا جػاء فػ ىتػاىر الفراسػاى الهرتبطػة بهشػكرى اأحػفا الجػاىحيف كا ضػطراباى
الىفسػػية تكػػفف هرتفعػػة بػػيف اأحػػفا الجػػاىحيف فهػػف أٌهٍػػا هفٍػػفـ الػػذاى بأبعػػافي فلعػػؿ هػػف أٌػػـ أفجػػً ا تفػػاؽ هػػا
تفاػمى إليػً بعػض الفراسػاى فهىٍػا فراسػة  )Coles, et al., 2002التػ تفاػمى إلػ فجػفف عر ػة هػ فجػفف
الضبط اأسػرئ كهػا أشػارى بعػض الفراسػاى إلػ أف اأحػفا الجػاىحيف يعػاىفف هػف ارتفػاع هسػتف التضػ كهػا فػ
فراسػة  )Sharp, 2003ففراسػة  )Lehnert, et al., 1998باقضػافة إلػ هحافلػة الػبعض إلػ ا ىتحػار فػ
حػػيف أف فراسػػة الىفاسػػية  )0770إل ػ أف اأحػػفا الجػػاىحيف يعػػاىفف الكثيػػر هػػف ا ضػػطراباى الىفسػػية هػػف أٌهٍػػا
اىخفاض هفٍفـ الذاى ٌذا إل جاى ال جاى فجفف عر ة بيف كرم هف هستف تعميـ ا باء فهستف سػكف اأسػرح
فهٍىػة الفالػفيف فالفضػ ا تاػافئ فىػفع الجريهػة التػ يرتكبٍػا الحػف الجػاىح كهػا أشػارى فراسػة ىاػػر )0778

ف ػف ذٌبػى بعػض الفراسػاى فهىٍػا فراسػة آسػه فبشػير  )0701إلػ فجػفف فػرفؽ يػر فالػة إحاػاىيا فيهػا يخػص
أسالي الهعاهمة الفالفية تعز إل الهستف التعميه لمفالفيف كها بيىػى أف هتتيػر الحالػة الهفىيػة لمفالػفيف

يػؤثر

عمػ أسػمف الهعاهمػػة الهتبىػ هػػف ػبمٍـ بيىهػػػا أظٍػػرى فجػفف فػػرفؽ فالػة إحاػػاىيا فيهػا يخػػص أسػالي الهعاهمػػة
الفالفية ترج إل هكاف السكف.
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الفسض الجالح :ييص على أىُ "ال تودد فسوم ذات داللة إسصائية بني دزدات الكياضني البعد والتتبعي للنذنوعة التذسيبية
على مكياع مفَوو الرات لدى األسداخ اجلاحنني بداز املالسظة االدتناعية ظاشاٌ"
فلمتحقؽ هف احة ٌذا الفرض تـ استخفاـ اختبار فيمكفكسفف  Wilcoxonلف لة الفرفؽ بيف القياسيف البعفئ
فالتتبع لمهجهفعة التجريبية عم هقياس هفٍفـ الذاى فالجففؿ التال يفضح ذلؾ:
جذول ( :)11لًُت  Zنذالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ رتب درجاث أفزاد انًجًىعت انتجزَبُت فٍ انمُاسٍُ انبعذٌ وانتتبعٍ عهً
يمُاس يفهىو انذاث وأبعادِ (ٌ=)11
يستىي
يجًىع
يتىسظ
لًُت Z
انعذد
انزتب
انبعذ
انذالنت
انزتب
انزتب
21.11
4.11
5
انسانبت
غُز دانت
1.31216.11
5.33
3
انًىجبت
انذاث انًذركت
2
انًتساوَت
11.51
3.51
5
انسانبت
غُز دانت
1.6333.51
3.51
1
انًىجبت
انذاث االجتًاعُت
4
انًتساوَت
15.11
4.51
4
انسانبت
غُز دانت
صفز
15.11
4.51
4
انًىجبت
انذاث انًثانُت
2
انًتساوَت
22.51
4.51
5
انسانبت
غُز دانت
1.64113.51
4.51
3
انًىجبت
يفهىو انذاث
2
انًتساوَت

يتضح هف الجففؿ السابؽ أف يهة  Zلف لة الفرفؽ بيف القياسيف البعفئ فالتتبع
هقياس هفٍفـ الذاى فأبعافي بمتى عم الترتي

لمهجهفعة التجريبية عم

 0.122 - 7.270 -افر  )7.120 -فٌ

يـ ير فالة

إحااىيام هها يشير إل عفـ فجفف فرفؽ فالة إحااىيام بيف القياسيف التتبع فالبعفئ لمهجهفعة التجريبية هها
يشير إل بقاء أثر البرىاهر الهقترا ف تحسيف هفٍفـ الذاى لف

اأحفا

الجاىحيف بفار الهرحظة ا جتهاعية

بجازاف.
فبػػالىظر إلػ الىتػػاىر السػػابقة يتضػػح أثػػر التػػفخؿ العرجػ أفػراف الهجهفعػػة التجريبيػة ىتيجػػة البرىػػاهر اقرشػػافئ
القاىـ عم العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ هها يتفؽ ٌذا ه ها جاء ف ىتاىر بعض الفراساى السابقة

توصيات البشح:
-

ضػػػرفرح ا ٌتهػػػاـ باأحػػػفا الجػػػاىحيف هػػػف خػػػرؿ فراسػػػاى تسػػػتٍفؼ السػػػهاى الشخاػػػية فعر تٍػػػا بهسػػػتف
الطهفا.

-

تفري فتأٌيػؿ اأحػفا الهػففعيف بػففر الرعايػة ا جتهاعيػة لتحقيػؽ هتطمبػاى رؤيػة التحػفؿ الػفطى 0707ـ
القاىهة عم ضرفرح ا ستفافح هف العىار البشرئ لتحقيؽ هتطمباى التىهية الهستفاهة.

-

ا ٌتهػػاـ بالفراسػػاى التجريبيػػة لطػػرا العفيػػف هػػف البػراهر اقرشػػافية الهرتبطػػة بالتتمػ عمػ الهشػػكرى الىفسػػية
الت ػ يعػػاىفف هىٍػػا فهػػف جاى ػ آخػػر فض ػ اسػػتراتيجياى يسػػتفيف هػػف الهرشػػفيف الىفسػػيف ف ػ هجػػاؿ الرعايػػة
ا جتهاعية.

-

إجػػػراء فراسػػػاى تقفيهيػػػة لمف ػػػفؼ عمػػػ أىهػػػاط الههارسػػػة اقرشػػػافية السػػػميهة لمهرشػػػف الىفسػػػ بػػػففر الرعايػػػة
ا جتهاعية.
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مسادع البشح:
أوالً :املسادع العسبية:
)0
)0
)2
)2

أبف زيف إبراٌيـ  .)0820سيكفلفجية الذاى فالتفافؽ .اقسكىفرية :فار الهعرفة الجاهعية.
أبف شهً إياف  .)0881هفٍفـ الذاى لف

عبيف كرح السمة ف اأرفف .رسالة هاجستير ير هىشػفرح الجاهعػة

اأرفىية اأرفف.

أحهف سٍير كاهؿ  .)0777التفجيً فاقرشاف الىفس  .اقسكىفرية :هركز اقسكىفرية لمكتا .
اسه

بقاؿ ف بشير بطاٌر  .)0701أىهاط الهعاهمة الفالفية الخاطىػة كهػا يػفركٍا اأحػفا الجػاىحفف  :فراسػة
هيفاىيػػة بهركػػز إعػػافح التربيػػة بىػػفف بػػفٌراف الجزاىػػر .هجمػػة الباح ػ ف ػ العمػػفـ اقىسػػاىية

فا جتهاعية .088-080 )00 0

اىـ  .)0772أثر برىاهر تفريب هستىف إل الىظػػرية الهعرفية ا جتهاعيػػػة ف هىظػػػفهة القيـ لف

)1

البسطاه

)1

آهػػيف ٌىػػاء أحهػػف  .)0777فاعميػػة العػػرك الهتهركػػز حػػفؿ العهيػػؿ ف ػ خفهػػة الفػػرف فتعػػفيؿ هفٍػػفـ الػػذاى لػػف

الهراٌقيف ف اأرفف .رسالة فكتفراي ير هىشفرح الجاهعة اأرفىية عهاف اأرفف.

الهراٌقاى هجٍفل الىس  .رسالة فكتفراي ير هىشفرح كمية الخفهة ا جتهاعيػة جاهعػة

)0

بفف

)2

جابر جابرعبف الحهيف  .)0700ىظرياى الشخاية .الرياض :فار الزٌراء لمىشر فالتفزي .

)8

أحهف زك

حمفاف.

 .)0820هعجـ هاطمحاى العمفـ ا جتهاعية .بيرفى :هكتبة لبىاف.

جبريؿ هفس عبف الخالؽ  .)0881هفٍفـ الذاى لف الهػراٌقيف الهعػا يف حركيػام .هجمػة فراساى سمسػمة العمػفـ
اقىساىية) .0721-0710 )2 00

 )07جرؿ سعف  .)0821الهرج ف عمـ الىفس .القاٌرح :فار الفكر العرب .
 )00حجازئ هاطف

 .)0707اأحفا الجاىحفف فهشكرتٍـ فهتطمباى التحفي فالجٍاى اقفارية الهعىية بٍػـ فػ
الففؿ اأعضاء .الهىاهة  :سمسمة الفراساى ا جتهاعية فالعهالية العفف .)10

 )00زيفاف عم حسيف  .)0882ىهاذك فىظرياى هعاارح ف الخفهة ا جتهاعية ا كميىيكية .القاٌرح :هكتبة التجػارح
فالتعافف.

 )02سرهة عبف الحافظ  .)0770عمـ الىفس ا جتهاع  .عهاف :فار اليازفرئ العمهية لمىشر فالتفزي .

 )02الشػػػريؼ بسػػػهة عيػػػف  .)0702فاعمية إرشاف برىاهر ئ :فارسة تقييهيػػػً لألحػػػفا الجػػػاىحيف فػػػ اأرفف .
 )01الشكعة عم

الهجمة اأرفىية لمعمفـ ا جتهاعية .022 -011 )0 0

 .)0888ا تجاٌاى العاهة لهفٍفـ الذاى لف طمبة هرحمت التعمػيـ الثػاىفئ فالجػاهع فػ الضػفة
التربية هجمة التقفيـ فالقياس الىفس فالتربفئ العفف  )02السىة .010-021 )0

 )01الشىافئ هحهف حسف 0770ـ) .ﺍلتىشىة ا جتهاعية لمﻁفؿ .عهاف :ﺩﺍﺭ افاﺀ لمىشﺭ َﺍلتَﺯي .

 )00الشػػىافئ هحهػػف هحػػرفس  .)0772ىظريػػاى العػػرك فاقرشػػاف الىفسػػ  .القػػاٌرح :فار ري ػ لمطباعػػة فالىشػػر
فالتفزي .

 )02اػػػفالحة هحهػػػف  .)0880فراسػػػة تطفيريػػػة لهقيػػػاس هفٍػػػفـ الػػػذاى .هجمػػػة أبحػػػا اليرهػػػفؾ سمسػػػمة العمػػػفـ
ا جتهاعية) .000-00 )2 2

 )08عبف الرؤؼ‘ ثريا جبريؿ  .)0880هفٍفـ الذاى لػف هرضػ اأهػراض الهزهىػة هػف خػرؿ العػرك الهتهركػز حػفؿ
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 فيسػهبر جاهعػة حمػفاف00 – 8  الهػؤتهر العمهػ السػافس هػف.العهيؿ ف خفهة الفػرف

. كمية الخفهة ا جتهاعية

.  الٍيىة العاهة لمكتا: القاٌرح. اهفس عمـ ا جتهاع.)0881 هحهف عاطؼ

 فاعمية العرك الهتهركز حفؿ العهيؿ ف تعفيؿ هفٍفـ الذاى لػف بعػض حػا ى.)ـ0881 هحهف هحهف
. فكتفراي ير هىشفرح كمية التربية جاهعة الز ازيؽ.ا ضطراباى السيكفسفهاتية

. فراسػػة استكشػػافية: الحاجػػاى الىفسػػية لىػػز ء فار الهرحظػػة ا جتهاعيػػة.)0772 خالػػف بػػف هحهػػف

ي

)07

) الفيفه00

) القحطػػاى00

رسالة هاجستير ير هىشفرح كميػة الفراسػاى العميػا جاهعػة ىػايؼ العربيػة لمعمػفـ اأهىيػة

.الههمكة العربية السعففية

 عر ة الجريهة الت يرتكبٍا اأحفا الجاىحفف بػبعض العفاهػؿ اأسػرية بف يػة.)0778

) ىار هشاعر هحجف02

. رسالة فكتفرح هىشفرح جاهعة أـ فرهاف اقسرهية السففاف.الخرطفـ

 فاعميػػة برىػػاهر ارشػػافئ لتطػػفير هٍػػاراى هفاجٍػػة الضػػتفط الىفسػػػية.)0770 ) الىفايسػػية فاطهة عبف الرحػػيـ02
 أطرفحػػة فكتػػفراي يػػر.فتحسػػيف هسػػتف هفٍػػفـ الػػذاى لػػف الطمبػػة الهتهيػػزيف فػ اأرفف
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اجلاحننيالذات
تحسين مفهوم
العميل في
المتمركز
هقياصالعالج
فاعلية برنامج إرشادي قائم على
االجتواعية
بدار الزعاية
األحداث
حوللدي
الذات
هفهىم
إعذاد انباحث

أمحد بي هىسً حٌتىل
أستاذ علم تلنفس تلمشارك بكلية تلتابية – جامعة جازتن

ً
أوال :البياًات األولية
الطن................................................................. :
مدة ؤلاقامت........................................................:

الاضم (اخخُاري)......................................................:
الحالت الخعلُمُت.................................................... :
الحالت الصحُت .......................................................

ثاًيا :بٌىد املقياص
و

غُدددددددددددددز غُدددددددددددددز اندددً حدددذ صددددددحُح صددددددحُح
تًايا
غانبا
صددددحُحا صددددددحُح يا
غانبا
إطاللا

انعبــــــــــــــــــــــــــــــــارة

البعد األول :مفهىم الذات املدركة.
-1
-1
-1
-1
-5
6
-7
-8

أشعز دوما باإلازح في معظم أوقاحي.
ي
في الكثير من ألاحُان اشعز بعدم جدو من حُاحي.
بداخلي حقد كبير ججاه الشمالء وآلاخزٍن.
أعاوي من الهىص بكثير من ألامىر بدون ضبب.
أها ثائز دوما على العالم بأكمله.
أحخقز هفس ي على جصزفاحي الغير مزغىبت.
لدي القدرة على الخعامل مع مشكالحي.
أحزص دوما على فهم وجهت هظز آلاخزٍن.

9
19
11
11
11
11
15
16

عائلتي بجىاري معظم الىقذ.
أشعز كثير بمحبت آلاخزٍن.
اهخمي إلى عائلت ضعُدة معظم ألاوقاث.
ال اشعز بثقت عائلتي في كثير من ألامىر.
اشعز باوي شخص لطُف وجُد.
الخعاون مع آلاخزٍن ضمت أجميز بها وضط آلاخزٍن.
اهدبه لىفس ي في كثير من ألاوقاث.
اهدبه جُد ألدواري داخل ألاضزة واإلاجخمع.

17
18
19
19
11
11
11
11

دوما ما أشعز بالهدوء وأحعامل مع ألامىر ببطاطت.
جدطم شخصُتي بالىد واإلاحبت في حعاملي مع آلاخزٍن.
ال ٌشغلني وال أهخم بما ًفعله وَعمله آلاخزٍن.
اشعز بحالت جُدة من الزض ي عن حُاحي.
أشعز دوما بثقت سمالئي في كثير من ألامىر.
في كثير من ألاحُان أشعز بأوي لطذ الذي كىذ أحب.
دائما ما أغير رأي بطزعت ججاه الكثير من ألامىر.
ًحكمني في جصزفاحي الخفكير الجُد العاقل.

البعد األول :مفهىم الذات.

البعد الثالث :الذات املثالية.
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