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اثر األسموب العقالني الوجداني في تنمية أتساق الذات لدى طالبات المرحمة
اإلعدادية
The impact of the rational emotional method In the
developing of Self-consistency among preparatory schools
for girl
م.د .خنساء عبد الرزاق عبد

Dr. Khansa Abdul Razaq Abd

إعدادية ثويبة االسممية لمبنات Preparatory Thuaba Alaslmiah for girl

ممخص البحث :
ييدف البحث الحالي إلى معرفة اثر األسموب العقبلني الوجداني في تنمية
أتساق الذات لدى طالبات

المرحمة اإلعدادية من خبلل التحقق من الفرضيات

اآلتية-:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0,05بين رتب درجات
المجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده .
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0,05بين رتب درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي .
تم اعتماد المنيج التجريبي لمتحقق من فرضيات البحث ,

إذ تكونت عينة

طالب من ا لمواتي حصلن عمى اقل درجة في مقياس إتساق
ة
البحث من ( ) 30
الذات تم اختياره ن من ثانوية الحرية لمبنات في قضاء بعقوبة في محافظة ديالى وتم
توزيعو ن عشوائيا بين مجموعتين متساويتين واستعمل األسموب اإلرشادي المعد مع
المجموعة التجريبية المقدم باألسموب العقبلني الوجداني بينما لم تتعرض المجموعة
الضابطة لؤلسموب اإلرشادي .
تم تبني مقياس ( عبد الحميد  ) 2010 ,التساق الذات لدى طمبة المرحمة
اإلعدادية والذي تم

عرضو عمى مجموعة من الخبراء اجمعوا عمى
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استخدامو  ,وتم استخراج بعض الخصائص السايكومترية لممقياس منيا (

الصدق

والثبات ) .
اعتمدت استراتيجيات أسموب اإلرشاد العقبلني الوجداني  ,وبمغ عدد الجمسات (
 ) 12جمسة إرشادية تم عرضو ا عمى مجموعة من الخبراء في ىذا المجال وقد أيدوا
صبلحية البرنامج .
ولمعالجة بيانات البحث تم اعتماد عدة وسائل

إحصائية ( معامل ارتباط

بيرسون  ,اختبار كولمكورف  -سميرنوف  ,اختبار مان – وتني  ,واختبار ولكوكسن
).
وقد توصل البحث الحالي إلى النتائج اآلتية -:
 -1وجود ـفروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى (  ) 0.05في المجموع ـة
التجريبية ولصالح األسموب اإلرشادي .
 -2وجود ـفروق ذات داللة إحصائيـة عند مستوى (  ) 0.05بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في االختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريبية .
وفي ضوء النتائج خرج البحث الحالي بالتوصيات اآلتية -:
الباحث في
ـة
 -1اعتماد المرشـدات التربويـات األسموب اإلرشادي الذي أعدتو
مدارسون ألجل تنمية أتساق الذات لدى طالباتين .
 -2استعمال المرشدين التربويين والمرشـدات التربويـات لمقياس أتسـاق الذات
لمكشف عمى مستوى ىذا المتغير لدى الطمبة .
وأخي ار يقترح البحث الحالي بعض المقترحات -:
 -1إجراء دراسة مماثمة لدى طبلب المرحمة اإلعدادية .
 -2إجراء دراسة مماثمة لمراحل دراسية أخرى ( ابتدائية ومتوسطة ) .
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اإلطار العام لمبحث
مشكمة البحث :

يعد اتساق الذات أحد المتغيرات الميمة التي شغمت حي اًز ميماً في ميدان

الدراسات النفسية إذ يرتبط السموك ارتباطاً وثيقاً بالذات ويستوجب اتفاق ذلك السموك

مع مفيوم الذات  ,وكذلك مع المعايير االجتماعية ليحدث توافقاً متكامبلً مرضياً

لمفرد  ,فالسموك ىو استجابة الفرد لموقف معين في وقت معين بأسموب متشابو أو

غير متشابو  ,تمقائي أو مفتعل ( الشابندر  , ) 36 , 1967 ,فإذا تعارض السموك
مع الذات أو المعايير االجتماعية ينعدم التوافق مما يؤدي إلى ظيور أعراض
االنحرافات السموكية واألمراض النفسية نتيجة النعدام التوافق مما يتطمب التعديل أو
التغيير في السموك بما يضمن تحقيق التوافق ويمكن في بعض األحيان تكرار
السموك أو إلغاؤه أو االبتعاد عنو شعورياً أو ال شعورياً وبطرائق مقبولة أو مرضية (

العبيدي  , ) 2009 , 103 ,ويتأثر اتساق الفرد لذاتو مع أفكاره ومدركاتو إذ تؤثر
( العبيدي 2005 ,

أخي ارً في منظومتو النفسية وفي استجاباتو وتعاممو
.)3,

وتمتاز مرحمة المراىقة المتوسطة التي تقابل المرحمة اإلعدادية في المدارس
العراقية  ,بأنيا مرحمة االنفعاالت العنيفة فالمراىق

قد يثور ألتفو األسباب

وال يستطيع التحكم بالمظاىر الخارجية لحالتو و قد يوجو حالتو إلى الداخل
ويؤذي نفسو ( الجسماني . ) 1983 , 177 ,

ومن خبلل عمل الباحثة مرشدة تربوية تحسست أَأن مستوى إِتساق الذات لدى

طالبات المرحمة اإلعدادية قد انخفض ,

ولمتحقق من

ذلك قامت بمقاء

(  ) 10مرشدات تربويات ممن يعممن في مدارس قضاء بعقوبة وقد أكدت نسبة (
 ) %90منين عمى انخفاض مستوى أتساق الذات لدى طالباتين وان ذلك قد انعكس
عمى مستوى تحصيمين الدراسي وعمى عبلقتين باآلخرين .
ويدعم ذلك خبرة الباحثة ومعرفتيا لمفردات األسرة العراقية والبيئة المدرسية
ومعاناة الطالبات في المرحمة اإلعدادية برزت ىذه المشكمة التي سعيت لدراستيا بغية
الوصول إلى توصيات ومقترحات من خبلل اإلجابة عن السؤال األتي -:
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ىل لؤلسموب العقبلني الوجداني أثر في تنمية أتساق الذات

لدى طالبات المرحمة

اإلعدادية ؟
أهمية البحث :
اإلعدادية مرحمة تعميمية ميمة

تعد مرحمة الدراسة
عمى مستقبل الطالب دراسيا
إعداد المراىق لحياة

ومينيا  ,وه

 ,ألنو ا تترك آثارىا

ي من المراحل

المسئولة عن

أسرية واجتماعية  ,تحق ق لو التكيف والصحة النفسية

( الرحيم . ) 1996 , 5 ,
إن اتساق الذات محدد لمفيوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المتسقة
المحددة األبعاد عن العناصر المختمفة لكينونتو الداخمية والخارجية
( زىران . ) 1980 , 86 ,
لذلك فان الحاجة األساسية لدى الفرد ىي المحافظة عمى وحدة واتساق مفاىيم
وقيم الذات ( ىول ولندزي  , ) 1971 , 605 ,ويرى روجرز إن أىمية اتساق
الذات تتجمى في أن أي خبرة ال تنسجم وال تتسق مع بناء الذات تدرك كتيديدات
وكمّما زادت ىذه الخبرات كمما أصبح بناء الذات متصمباً األمر الذي يعيق النمو

أن يفيم بوصفو
( العزة  , ) 2000 , 117 ,فكثير من السموك اإلنساني ممكن ْ
محاولة المحافظة عمى االتساق بين صورة ذات الفرد وانفعاالتو عمى سبيل المثال
نجد إن الفتاة التي تعتقد نفسيا إنسانة عطوف اً وعاقمة سوف تتصرف معظم الوقت
بناء عمى ذلك ( . ) Coon , 1979 , p.368
ً
وتعد مرحمة المراىقة عامبل ميما في نمو الفرد اجتماعيا .فيرى

(  ) Turiel , 1978إن التغيرات والصراعات التي يمر بيا المراىق ىي إحدى
سمات مرحمة المراىقة  ,لكونيا عامبل ميما في النمو النفسي واالجتماعي لمفرد
( . ) Turiel , 1978 , 19
فضبل عن أنيا تقابل مرحمة المراىقة التي تعد األشد إرىاقا لمفرد ففييا تظير
أزمة المراىقة  ,نتيجة لمتغيرات المتسارعة والمتعددة
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(

واجتماعيا ) والتي تؤثر في سموكو و اتجاىاتو وقيم ه
الغندور وإيمان . ) 1999 , 66 ,
ولئلرشاد فاعمية في معالجة بعض السموكيات  ,حيث تشير الدراسات إلى
فاعمية البرامج اإلرشادية في معالجة أو تنمية ىذه السموكيات ومن ىذه الدراسات
دراسة نيمسون (  ) Nelson , 1996برنامج إرشادي جمعي عمى مجموعو من
المراىقين الذين يعانون من مشكبلت سموكيو اجتماعيو أثرت في تحصيميم الدراسي
والنجاح االجتماعي حيث نجح البرنامج في مساعدتيم عمى تحقيق التوافق النفسي

(

االجتماعي (  , ) Nelson , 1996 , 21-33وتوصل ماي وىاوسمي
 ) May& Hausely , 1996إلى أن لئلرشاد الجمعي فائدة في مساعدة

المراىقات المواتي اسيء استغبللين حيث عمل اإلرشاد الجمعي إلى رفع تقدير الذات
لديين ( . ) May & Hausely , 1996 , 38-42
وتمعب األساليب اإلرشادية دو ار ميما في تعديل السموك المطموب

إذ يعد

( األسموب العقبلني الوجداني ) من األساليب الميمة في تنمية تمك السموكيات  .إذ
يرى ( أليس ) إن األسموب العقبلني الوجداني يكون مبلئما لحاالت االضطراب
النفسي والتي أساسيا التفكير غير المنطقي وىو نافع مع حاالت االضطرابات
النفسية واألقل تعقيدا في تداخل عوامميا البيئية

– الفسيولوجية

( اإلمام وآخرون  )1991 , 77 ,وقد أيدت نتائج بعض الدراسات صحة ذلك منيا
دراسة( اليعقوبي  ) 2002 ,التي لعب فييا األسموب العقبلني الوجداني دو ار في
تنمية الحكم الخمقي لدى طبلب المرحمة اإلعدادية ( اليعقوبي  , 2002 ,ك ).
وعمى العموم فقد أصبح توفير مثل ىذه البرامج اإلرشادية مؤش ار عمى تقدم
المجتمع ورقيو  .لذلك تطورت ىذه البرامج بسرعة فائقة في الدول لتواكب الكثير من
المشكبلت والصعوبات التي يواجييا الناس وايفاء بحاجاتيم وحاجات المجتمع الذي
ينتمون إليو ( الدوسري . ) 235 , 1985 ,
نبلحظ مما تقدم أن البرامج اإلرشادية تتصدى لمكثير من الجوانب االنفعالية في
الشخصية إال أن – وعمى حد عمم الباحثة – معالجو انخفاض أتساق الذات لم يحظ
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باالىتمام بالدراسة التطبيقية وىناك غياب واضح الستخدام اإلرشاد في معالجو ىذه
الظاىرة التي ابتدأت مع وجود اإلنسان .
لذلك رأت الباحثة أن ىناك ضرورة لبناء برنامج إرشادي لتنميو أتساق الذات
لدى طالبات المرحمة اإلعدادية .
وتتجمى أىمية البحث الحالي في اآلتي -:
 -1إنيا دراسة تيدف إلى تنمية أتساق الذات لدى طالبات المرحمة اإلعدادية .
ينبه العاممين في مجال اإلرشاد عمى إن اإلرشـاد ال ييتم فقط بالتحصيل بل
 -2ـ
يمتد لبلىتمام بالجوانب الشخصية لمطالب.
أهداف البحث :

ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى اثر األسموب العقبلني الوجداني في

تنمية اتساق الذات لدى طالبات المرحمة اإلعدادية من خبلل التحقق من الفرضيات
اآلتية -:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0,05بين رتب درجات
المجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده .
 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0,05بين رتب درجات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار ألبعدي .
حدود البحث :
يتحدد البحث بـ  :طالبات المرحمة اإلعدادية لمدراسة الصباحية في قضاء
بعقوبة لمعام الدراسي ( . ) 2011 – 2010
تحديد المصطمحات :
أوال – األثر :
تعريف ( الرازي  : ) 1983 ,والتأثير إبقاء األثر في الشيء .
( الرازي . ) 1983 , 6 ,
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التعريف النظري لمبحث  :إنيا القدرة عمى إبقاء التأثير .

التعريف اإلجرائي لمبحث  :ىي قدرة البرنامج المعد وفق األسموب العقبلني الوجداني
عمى تنمية اتساق الذات لدى ط البات المرحمة اإلعدادية من خبلل النتائج التي تم
التوصل إلييا جراء تطبيق البرنامج .
ثانيا  -األسموب العقالني الوجداني :
أ -تعريف كورسيني (  : ( 2004 , Corsiniإن األسموب العقبلني الوجداني
 REBTنظام لمعبلج النفسي طوره (

أليس ) عام (  ) 1950ويركز عمى دور

التوقعات غير الواقعية واألفكار البلعقبلنية لدى األفراد التعساء  ,ويركز باستخدام
نموذج  ABCعمى أن االنفعاالت ناتجة عن المعرفة وليست عن الحدث  ,كما يؤكد
عمى إن العواقب االنفعالية  Cليست ناتجة عن الحدث  Aولكن ناتجة عن فكرة أو
أفكار ال عقبلنية B

عن طبيعة أو معنى الحدث

 ,وأصبح األسموب العقبلني

الوجداني يغطي االضطرابات النفسية الناتجة عن األفكار الخاطئة ( Corsini ,
. ) 2004 , 112
ب -التعريف النظري لمباحثة :
إنو أسموب ييدف إلى تعميم األعضاء بأنيم مسؤولون عن اضطراباتيم
ومساعدتيم عمى التخمص من تمك األفكار البلعقبلنية .
التعريف اإلجرائي لمباحثة :
بأنو مجموعة جمسات صممت عمى نحو عممي تنطوي تحت كل جمسو مجموعة
أساليب تنتيي باستراتيجيات وفنيات ىادفة .
ثالثا  -اتساق الذات :
ا -تعريف لكي (  :1945 ) Leckyعرفو بأنو حالة من االنسجام أو التوازن بين
االنفعالية  ,الجسدية ) وبين ما يحممو من أفكار
ـ
العقمية ,
ـ
مكونات الشخص (
ذاته إذ يحقق لو الحفاظ عمى ـالذات وعمى تكوين نظام موح ـد
مسبقة عن ـ
ـ
لحمايتيا )) ( . ) Gale , 1974 , p.18
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الفرد
التوازن واالنسجام يتوصل إلييا ـ
ب -التعريف النظري لمبحث  :حالة من ـ
عندما يستطيع التعبير عن مكونات ذاتو بصورة عقبلنية .
ت -التعريف اإلجرائي لمبحث  :ىو الدرجـات التي يحصل عمييا الطالبات عمى
فقرات مقياس اتساق الذات .
رابعا  -المرحمة اإلعدادية ( ( Preparatory stag
تعريف و ازرة التربية (  : ) 1981وىي المرحمة الدراسية التي تبدأ بعد مرحمة الدراسة
المتوسطة  ,يقبل فييا حممة شيادة المتوسطة والدراسة فييا لمدة
سنوات يبدأ فييا التخصص في احد الفرعين العممي أو األدبي
( و ازرة التربية . ) 4 : 1981 ,
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اإلطار النظري

سنستعرض في اإلطار النظري بعض النظريات التي فسرت

اتساق الذات

وأسموب البرنامج المتبع في البحث وىي -:
أوال -النظريات التي فسرت اتساق الذات وهي -:
نظرية كارل روجرز Carl Rogers :
تمثل الذات محور نظرية روجرز فيي الجزء المدرك من المجال
الظواىري وعد روجرز الذات إحدى ثبلثة مكونات رئيسية في الكائن
الحي

ىي العضوية

والمجال الظواىري

والخبرة

مع

الذ ات

) . ( Bootzin & Athors , 1986 , pp. 487– 488
من خبلل التفاعبلت التقيمية لمفرد مع اآلخرين فان بناء الذات

يتخذ وجوىا

اكبر إلى أن يصبح مفيوم الذات جزءاً متمي اًز في مجالو الظاىري والتميز الكامل

لمذات عن اآلخرين ُي ّع ْد احد أشارات النضج ( العزة  , ) 114 , 2000 ,وقد تركز
عالميم ,
اىتمامو في البدء عمى ثبلثة أمور ىي  :الكيفية التي يدرك بيا الناس
والكيفية التي يدرك بيا الفرد ذاتو  ,وعممية تفسير السموك
( صالح  , ) 150 , 1987 ,ويفترض روجرز أن الكائنات البشرية تجاىد لتحقيق
االتساق بين الخبرات وصورة الذات فمن المحتمل أن الناس تسمح لممواقف التي
تتفق مع مفيوم الذات بالدخول في الوعي كما يدركون ىذه األمور بدقة ىذا بالنسبة
لمشخصية السممية  ,أما الخبرات الصراعية فيي عرضة الن تمنع من الدخول في
الشعور وتدرك بغير دقة ( دافيدوف . ) 597 , 1983 ,

ويرى روجرز )  ( Rogersأَأ َّن نتيجة التفاعل مع البيئة ومع األحكام التقويمية

لآلخرين بشكل خاص يكون بناء متسق لمذات ذا نمط تصوري

منتظم ,

مرن من ادراكات وعبلقات الـ ( أنا ) مع القيم التي ترتبط بيذه المفاىيم كذلك تتسق
معظم الطرائق التي يختارىا سموكو مع مفيومو عن نفسو
وليندري . ) 620-618 , 1971 ,

141

( ىول

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

نظرية جوردن ألبورت Jordon ALLport :
استخدم البورت اصطبلح األنا  Egoكمرادف الصطبلح الذات ويرى البورت
إن األنا تضم في داخميا عممية ديناميكية لقوة ايجابية كبيرة  ,وعمى وفق رأي
البورت تعد األنا أو الذات القوة الموحدة لكل العادات والخواص ووجيات النظر
والمشاعر لميول الكائن البشري ) . ) Bischof , 1975 , p. 301

إِفن االتساق واالنسجام مع الذات يتحقق بعدة طرائق وعمى وفق رأيو فان األنا

تقوم ببناء الحاجات الداخمية من الواقع الخارجي وقد ينجح الفرد بتثبيت تجاربو في
مجمل فيمو لذاتو أو قد يتجاىل أثرىا في تجربة تشوش أو ال تقوي أفكاره المسبقة أو
قد يسيء تفسير تجربة ما أو يغير من إدراكو ليا إذ ال تسبب نزاعاً بعد ذلك ,

(

) . Strang , 1957 , p. 77

ويفترض البورت أن عدم االتساق الواضح في سموك الكائن قد يكون أم اًر متوقعاً

تماماً وقد يضم عناصر قد تبدو متسقة من وجية النظر المعيارية أو الخارجية وىكذا
فأننا نبلحظ بعداً واضحاً عن االتساق في السموك الذي يعكس بالفعل اتساقاً داخمياً

واضحاً ومنتظماً فريداً ,وىذا ا التساق يتحقق من خبلل التكامل التدريجي
الديناميكية التي تتكون من السمات المركزية

لؤلنماط

والمقاصد  ,والسعي

الجوىري وصور الذات أو غير ذلك من الوحدات الوظيفية التي قد نتعرف عمييا
تدريجياً في الشخصية بعد

أن يتم فحصيا بدقة بجميع الطرائق المتاحة

( ىول

وليندزي . ) 357-356 , 1971 ,
نظرية لكي Lecky's Theory
يرى برسكوت لكي )  ( Prescot Leckyإن الشخصية ىي التصور الذىني
المركزي الموحد في عمم النفس وجميع الظواىر السيكولوجية تُ ّع ْد تعبي اًر عن شخصيتو
الموجودة  ,وجميع نشاطات اإلنسان تخدم اليدف األسمى لمشخصية وىو الحفاظ
عمى اتساق الذات  ,إذ تُ ّع ْد الشخصية تنظيماً لمقيم التي تتسق مع بعضيا البعض
والسموك محاولة من جانب الشخص لمحفاظ عمى ثبات ووحدة ىذه القيم في بيئة غير
مستقرة وعمى ىذا فيناك مصدر واحد فقط لمدافعية وىو ضرورة المحافظة عمى وحدة
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الكائن العضوي وتكاممو وىدف واحد فقط لمنمو  ,وىو تحقيق تنظيم موحد لو ذاتو
المتسقة  ( ,ىول وليندزي . ) 427 , 1971 ,
ويرى لكي )  ( Leckyأن ما يدفعنا إلى تأكيد مفيومنا عن ذاتنا ىو دافع
باتجاه اتساق الذات وكذلك أكد آخرون عمى الجانب المعرفي ليذا الدافع انو دافع
باتجاه فيم عالمنا عن طريق جعل جزءاً من العالم مفيوماً  ,إننا نصنع معنى ذواتنا
جزئياً بواسطة صنع معنى لذواتنا أي عن طريق القيام بما يصنع في ضوء معرفتنا

الذاتية الموجودة نحن ال ننظر فقط إلى أين نذىب وانما نذىب إذ ننظر أيضاً عن

طريق اتخاذ ىذه الوجية في النشاط ) . ( Velleman , 1999 , p. 6

وينظر لكي عمى أن الشخصية وحدة بنائية مفردة غير قابمة لمتقسيم  ,وان الفرد
يمتمك مجموعة من األفكار يستعمميا بيدف جعل خبراتو قابمة لمفيم  ,ولدى ىذا الفرد
انطباع بأن مجموعة أفكاره ىذه منطقية ومتسقة مع الذات  ,وان نظام أفكاره يحدد
سموك الفرد واتجاىاتو ومعاييره وقيمو  ,وان كل أفعالو وأفكاره ومشاعره تكون متسقة
مع نظام أفكاره ولكي يحافظ الفرد عمى أمنو ودقة تفسيراتو فانو يبحث عن المواقف
التي تؤيد ما يحممو من أفكار ويتجنب تمك المواقف التي

ال تكون متسقة مع

أفكاره  ,كما يعتقد لكي )  ( Keckyأن المبدأ الوحيد الذي يقود السموك ىو
المحافظة عمى وحدة تكامل تنظيم الفرد ألفكاره ولشخصيتو
( صالح . ) 57 , 1988 ,
ثانيا  -نظرية اإلرشاد العقالني الوجداني

يعد العالم ( ألبرت أليس) مؤسس ىذه النظرية  .ويعتقد أن أألفكار والمعتقدات

البلعقبلنية تتكون لدى أإلنسان من خبلل تفاعمو مع بيئتو ونحن نتعمم ونكتسب قيمنا
ومعتقداتنا من الناس الذين يحيطون بنا كالوالدين واألقران والمعممين وتجارب
أآلخرين ( الشناوي . ) 118-117 , 2000 ,
وييدف اإلرشاد العقبلني الوجداني إلى -:
 -1مساعدة المسترشد عمى فيم جذور مشكبلتو السموكية والعاطفية والتغمب عمى
أعراضيا وتعميمو كيفية التغمب عمييا.
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 -2يعمم المسترشد طرق التفكير بعقمية لمقضاء عمى اضطراباتو وقمقو .
وكيفية التغمب عمى
ـ
السموكية
ـ
كيفية تحقيق التغيرات
المسترشد ـ
ـ
 -3كما يعمم
أألحداث غير السارة بحيث يتخمص من التفكير الذي يؤدي إلى ىزيم ـة الذات
ويستبدلو بالتفكير العقمي  ( .العزة . ) 92 , 2000 ,
إن كل مذكر أعبله كان عرضا ممخصا لنظرية اإلرشاد العقبلني الوجداني
وستقوم الباحثة بتبني ىذه النظرية أطا ار مرجعيا في تنفيذ جمسات برنامجيا
اإلرشادي وذلك لؤلسباب أآلتيو -:
الوجداني ىو اكتساب أفضل
ـ
العقبلني
ـ
 -1أن اليدف العممي من نظرية اإلرشاد
السبل لتحويل أو تغير السموك غير المرغوب فيو .
المرشد
ـ
مشاركة ما بين
ـ
 -2أن ىذا أألسموب ىو أسموب فعـال يساعـد عمى
المسترشد تحمل المسؤولية  ,ومفيوم تعزيز واحترام
ـ
المسترشد ويكسب
ـ
و
الذات وغير ذلك .
المنطقية
ـ
المسترشد أألفكار
ـ
المرشد يكون فعاال في اكتساب
ـ
 -3كم ا أن دور
ودحض أألفكار البلمنطقية اليازمة لمذات .
االستنتاجات المستنبطة من النظريات االستنتاجات المستنبطة من النظريات :
من خبلل استعراضنا لمنظريات التي فسرت اتساق الذات الحظنا إن ىناك

وجيات نظر عديدة أسيمت في تفسير ىذا المتغير لكن ىذه النظريات تكاد إن
تجتمع في تأكيدىا عمى األتي -:
 -1تتشابو النظر ـيات عمى تأثير السموك في اتساق وعدم اتساق ذات الفرد أي إن
الفرد من إذ التطابق والتوحد واالنسجام
الذات تسعى إلى االتساق مع سموك ـ
بين سموك الفرد وذاتو .
الفرد ينتج عندما يكون
 -2تتفق جميع النظر ـيات إلى أن عدم االتساق في ذات ـ
السموك غير متسق مع ذات الفرد أي عندما ال يكون السموك منتمياً لمفرد وان
المظاىر السموكية مختمفة لدى الفرد أو وجود حالة في التصارع في سموكيات

الفرد كميا تؤدي إلى حالة عدم االتساق في الذات .
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 -3تتفق بعض النظر ـيات في اصطبلح الذات إذ اتفقت كل من نظر ـية روجرز
البورت إذ استخـدم
بالذات بينما اختمف ـ
تسمية ىذا المصطمح ـ
ـ
ولكي في
اصطبلح األنا )  ( Egoكمرادف الصطبلح الذات .
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إجراءات البحث

إجراءات البحث  /سنستعرض اإلجراءات التي تمت لتحقيق أىداف البحث وىي-:

أوال  -التصميم التجريبي /تم اعتماد المجموعتين التجريبية والضابطة كما تم إجراء
و

االختبارين القبمي و البعدي لممجموعتين التجريبية والضابطة
الجدول (  ) 1يوضح ذلك .
جدول(  ) 1التصميم التجريبي
عينة

البحث

المجموعة التجريبية

اختبار قبمي

البرنامج اإلرشادي

اختبار بعدي

المجموعة الضابطة

اختبار قبمي

بدون برنامج

اختبار بعدي

ولقد اعتمدت الباحثة ىذا التصميم لؤلسباب التالية -:
 -1انو من التصميمات ذات الضبط المحكم ( الزوبعي . ) 112 , 1988 ,
 -2يشكـل ىـذا النـوع من التصاميـم نواة التصاميـم التجريبيـة األخـرى
( عوده وممكاوي . ) 135 , 1992 ,
 -3إن تكافــؤ المجموعــات يوفر درجــة عاليــة من الضبط التجريبي
( جابر وكاظم . ) 209 , 1973 ,
ثانيا  -مجتمع البحث  /يشمل البحث جميع طالبات المرحمة اإلعدادية في المدارس
اإلعدادية والثانوية لمبنات في مركز قضاء بعقوبة والبالغ عددىا (  ) 9مدارس حيث
بمغ عدد طالبات المرحمة اإلعدادية ( . *) 19550
ثالثا  -عينة البحث  /تشتمل عينة البحث عمى -:

 -1عينة المدارس  :تم اختيار( ثانوية الحرية لمبنات ) التابعة لمديرية تربية ديالى
بالطريقة العشوائية إذ اختيار طالبات المرحمة اإلعدادية فييا وبمغ عدد الطالبات
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(  ) 240طالبة موزعة عمى ثبلث مراحل دراسية وىي ( الرابع والخامس
والسادس ) بفرعييم العممي واألدبي .
 -2عينة الط البات  :بمغ عدد الط البات (  ) 120طالبا تتراوح أعمارىم بين
(  ) 18-15سنة موزعين عمى ثبلثة مراحل دراسية ( الرابع والخامس و السادس
اإلعدادي ) .
تم القيام بالخطوات اآلتية عند اختيار عينة البحث الحالي -:
 -1تطبيق مقياس اتساق الذات عمى طالبات المرحمة اإلعدادية .
طالب من اللواتي حصلن عمى درجات اقل من الوسط الفرضي
ة
 -2اختيار ( ) 30
البالغ (  ) 107,5درجـة وتراوحت درجاتو ن بين ( ) 160-55عمى مقياس
اتساق الذات .
توزيع الط البات وبشكل عشوائي إلى مجموعتين احدىما ضابطة و األخرى
طالب في كل مجموعة .
ة
تجريبية بواقع( ) 15
التكافؤ بين المجموعتين

 :اجري التكافؤ بين المجموعتين في بعض العوامل
( درجة اتساق الذات

التي قد تؤثر عمى سبلمة التجربة وىي

قبل البدء

بالتجربة  ,المستوى التعميمي لبلم  ,المستوى التعميمي لؤلب ) .
أوال  -درجة اتساق الذات قبل البدء بالتجربة  /لمتأكد من تكافؤ المجموعتين في
ىذا المتغير استخدم ( اختبار مان  -وتني  ) Man – Whitney testلعينتين
مستقمتين متوسطتين الحجم وبمغت القيمة المحسوبة (  ) 71.5وىي اكبر من القيمة
الجدولية البالغة(  ) 40وبذلك لم يظير فرق دال

إحصائيا وىذا يشير إلى إن

المجموعتين متجانستين في درجة اتساق الذات  .والجدول (  ) 2يوضح ذلك .

يبي و
جدول(  )2القيم اإلحصائية الختبار مان – وتني بمقياس اتساق الذات لممجموعتين التجر ة
الضابطة
المجموعة

العدد

التجريبية

15

مجموع

قيمة  uمحسوبة

قيمة  uجدولية

الرتب
192.5

40

71.5
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272.5

ثانيا  -المستوى التعميمي لالم :
لمعرفة داللة الفرق بين المستوى التعميمي لبلم إلفراد العينة  ,استخدم (اختبار
كولمكورف – سميرنوف  ) Kolmogrov - Smirnov testوتبين أن القيمة المحسوبة
بمغت

(  ) 0.066وىي اصغر من القيمة

(  ) 0.7286عند مستوى داللة

الجدولي ة وىي

(  ) 0.05مما يدل عمى

إن المجموعتين

متجانستين في متغير المستوى التعميمي لبلم والجدول (  ) 3يوضح ذلك .

جدول(  ) 3القيم اإلحصائية الختبار كولمكورف  -سميرنوف لمتغير المستوى التعميمي لبلم بين
المجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة
التجريبية
الضابطة

ابتدائي

ثانوي

عمي
ا

جامعي

التعميمي لبلم

المستوى
شيادة

عدد اإلفراد

المحسوبة

قيمة ك

الجد ولي

قيمة ك

الداللة

6

مستوى

4

3

8

15

داللة الفرق

3

3

8

0.066

0.0728

0.05

غير
دالة

1
15

ثالثا  -المستوى التعميمي لألب :
لمعرفة داللة الفرق بين المستوى التعميمي

لؤلب إلفراد العينة استخدم

( اختبار كولمكورف – سميرنوف  ) Kolmogrov - Smirnov testوتبين إن القيمة
الجدولي (  ) 0.07286عند مستوى داللة
ة
المحسوبة (  ) 0.0529وىي اصغر من
(  ) 0.05مما يدل عمى إن الفرق غير دال إحصائيا بين المجموعتين التجريبية
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(  ) 4يوضح

لؤلب والجدو ل

ذلك .

جدول (  ) 4القيم اإلحصائية الختبار كولمكورف  -سميرنوف لمتغير المستوى التعميمي لؤلب
بين المجموعتين التجريبية والضابطة
المستوى التعميمي لؤلب

المجموعة

ابتدائي

ثانوي

جامعي شيادة

عدد

قيمة ك

قيمة ك

مستوى

داللة

اإلفراد

المحسوبة

الجدولي

الداللة

الفرق

عميا

التجريبية

2

4

7

2

15

الضابطة

3

4

7

1

15

0.0529

0.05

غير
دال

سابعا  :أداتا البحث  /لمتحقق من أىداف البحث تم اعتماد األداتين اآلتيتين -:

أوال  :تبنى البحث الحالي مقياس اتساق الذات الذي أعدتو ( وسناء عبد الحميد ,

 ) 2010لقياس اتساق الذات لدى إفراد عينة البحث .
إما سبب تبني مقياس ( وسناء ماجد عبد الحميد : ) 2010 ,
 -1يعد ىذا المقياس من المقاييس الحديثة التي تقيس اتساق الذات .
 -2يتضمن ىذا المقياس المجاالت التي أشارت إلييا بعض الد ارسـات بأنيا تؤدي
إلى رفع مستوى اتساق الذات لدى اإلفراد .
وصف مقياس اتساق الذات  /أعدت الباحثة وسناء ماجد عبد الحميد ىذا المقياس
في عام (  ) 2010في دراسة ماجستير غير منشورة في كمية التربية  /األصمعي /
 ) 43فقرة منيا (  ) 35ايجابية و ( ) 8

جامعة ديالى ويتكون ىذا المقياس من (
سمبية  ,يجاب عمييا باختيار احد البدائل

األربعة الموجودة أمام كل فقرة

وىي ( موافق بشدة – موافق – ارفض –
(  ) 1-2-3-4لمفقرات االيجابية و(

ارفض بشدة

) وحددت األوزان

 ) 4-3-2-1لمفقرات السمبية ,

تحسب

الدرجة عمى كل فقرة من فقرات المقياس  ,لذل ك فان اعمي درجة يمكن الحصول
عمييا ىي(  ) 172درجة وأقل درجة ه ي (  . ) 43ىذا وبمغ المتوسط الفرضي

149

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

لممقياس (  ) 107,5درجة  .واعتبر الوسط الفرضي نقطة القطع عند مقارنة الوسط
التطبيقي مع الوسط الفرضي لمحكم عمى عينة البحث فيما إذا كانت تتمتع باتساق
الذات أم ال .
تم استخراج صدق األداة بأكثر من طريقة وىي ( صدق المحتوى وصدق البناء
المتمثل بالصدق العاممي ) .
تم استخراج القوة التميزية لممقياس باستخدام طريقة ( المجموعتين
المتطرفتين )  .وتم استخراج ثبات المقياس بطريقتين ىما -:
 -1معامل االتساق الداخمي بطريقـة التجزئـة النصفيـة وقد كان مقدار الثبـات
( . ) 0.80
 -2معامل االتساق الخارجي ( طريقـة إعادة تطبيـق االختبار ) وقد كان مقداره
( . ) 0.80
إجراءات تكييف مقياس اتساق الذات عمى المرحمة اإلعدادية :

لتحقيق ىذه اإلجراءات تم استخراج صدق وثبات المقياس -:

 -1الصدق (  :) Validityاعتمدت الباحثة الستخراج صدق المقياس ب( الصدق
الظاىري  ) Face Validityالذي يشير إلى الدرجة التي يظير فييا المقياس
انو يقيس ما وضع ألجمو  ) Fungi & Viggit , 1984 , 21 ) .وقد تحقق
ىذا النوع من الصدق في المقياس الحالي وذلك عندما عرضت فق ارتـو عمى
مجموعة من الخبراء في التربية وعمم النفس ( ممحق . ) 1 /
بمغت نسبة اتفاق الخبراء عمى مقياس اتساق الذات ( . ) %100
 -2الثبات (  : ) Reliabilityيقصد بثبات المقياس مدى الدقة واالتساق في أداء
اإلفـراد واالستقرار في نتائجـو والمقياس الثابـت يعطي نفس النتائج إذا تم
تطبيقو عمى اإلفراد أنفسيم مرة ثانية  ) Barron , 1981 , 418 ( .كم ا إن
الثبات يعني إن االختبار موثوق بو ويعتمد عميو ( الظاىر .) 1999 , 140 ,
وتم استخراج ثبات المقياس بطريقة ( إعادة االختبار

 ) Test-Retestوالتي

نعني بو إعادة تطبيق المقياس مرتين في مدتين زمنيتين مختمفتين وعمى المجموعة
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نفسيا من اإلفراد  ( .فيركسو ن  , ) 1999 , 527 ,إذ تم تطبيق المقياس عمى
إفراد عينة مكونة من (  ) 50طالبة من طالبات المرحمة اإلعدادية وتم إعادة تطبيقو
عمى العينة نفسيا بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول لممقياس  ,ويرى

(

آدمز ) إن إعادة تطبيق المقياس لمتعرف عمى ثباتو يجب إن ال تقل عن ىذه المدة .
(  , ) Adams , 1964 , 58و بعد ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين
درجات الطبلب في التطبيق األول ودرجاتيم في التطبيق الثاني وقد بمغ معامل
الثبات بيذه الطريقة ( . ) 0.80
ثانيا  -األسلوب اإلرشادي ) :) Counseling programme
عينة من إفراد مجتم ـع البحث وفي ضوء
 -1تطبيق مقياس اتساق الذات عمى ـ
النتائج تم تحديد المشكبلت ودرجة حدتيا إذ عدت الفقرة الحائزة عمى أقل من
(  2درجات ) مشكمو  ,وفي ضوء ذلك يمكن تحديد الحاجات في البرنامج .
 -2التكنيك اإلرشادي :
أ -فنية  ( A.B.Cأ.ب.ج ) .
ب -إشباع المطالب .
ت -لعب األدوار .
ث -اإلقناع المنطقي .
ج -الدحض والحث والتشجيع .
ح -األعمال المنزلية .
تقرير حاجات الطالبات وتحديدها :
كانت الخطوة األولى التي جرى الوقوف عندىا حاجات الطالبات في المرحمة
اإلعدادية فيما يتعمق باتساق الذات وقد تحقق ذلك من خبلل تطبيق مقياس اتساق
الذات عمى عينة مكونة من(

 ) 120طالبة من طالبات المرحمة اإلعدادية وتم

حساب الوسط المرجح والوزن المئوي لمفقرة عمى المقياس وكما في الجدول
(.)5
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جدول (  ) 5الوزن المئوي والوسط المرجح لكل فقرة من فقرات مقياس اتساق الذات
ت

الفقرات

الوسط

المرجح

المئوي

1

أثق بإمكاناتي وقدراتي في تحقيق ما أصبو لو

1.55

51.5

2

أتطمع لتحقيق طموحاتي الدراسية

2.90

75

3

اعتني بمظيري الخارجي باستمرار

2.98

70.6

4

أفضل االستقبللية عن اآلخرين في اتخاذ ق ارراتي

1.70

54.6

5

أعطي أىمية لمشاعري الداخمية

2.45

69

6

أحب التعبير عن رأيي بصراحة

2,49

69.2

7

أؤمن باألفكار والمعتقدات التي أتبناىا

2.97

70.5

8

ألتزم بوعودي لآلخرين

2.65

63.6

9

اعتني بأسموبي في عمل األشياء

2.95

76

10

أفضل االعتماد عمى نفسي في تمبية احتياجاتي

2.90

75

11

اشعر أن تصرفاتي متبلئمة مع ما احممو من أفكار

1.93

59.6

12

اشعر بالسعادة عند قضاء معظم وقتي مع أصدقائي

2.60

63

13

أدرك طريقة تصرفي مع الناس

2.26

65.5

14

أتقبل االنتقاد طالما انو ال ييدد احترامي لذاتي

1,75

54,9

15

اشعر بالمسؤولية تجاه تمبية احتياجات بعض الناس

1.45

50

16

أحاول أن اعزل نفسي عن اآلخرين

1.88

58.2

17

أنا قادرة عمى إدراك التصرفات الخاطئة

2.60

62.6

18

أصغي باىتمام لآلخرين عندما يحدثوني عن مشكبلتيم

2.93

75.6

19

أنا قادرة عمى تصحيح الخطأ الذي أقع فيو

2.19

63

20

أفكر بطموحاتي في الحياة

2.57

62,7

21

أدافع عن وجية نظري إذا عارضيا اآلخرون

2.75

72,5

22

أدرك نقاط القوة والضعف في شخصيتي

2.50

69.5

23

لدي القدرة عمى حل مشكبلتي من دون مساعدة اآلخرين

2.57

69,9

24

اىتم بالنظر في المرآة مباشرة قبل خروجي من المنزل

2.45

69

25

أسامح أصدقائي الذين يرتكبون اخطاءاً بحقي

2.90

75

2.55

70

26

أؤمن بعدم وجود المستحيل أمام قدرات الفرد وجيوده
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27

اىتم بما يفكر بو الناس عني

2.40

68.5

28

اشعر بالوحدة حتى وان كنت بين اآلخرين

1.50

51,9

29

أقوم بمبلحظة سموك اآلخرين في المناسبات االجتماعية

2.86

76.6

30

أصمم عمى انجاز واجباتي ميما يكمفني ذلك من جيد وتعب

3.52

81.2

31

أحاول جعل سموكي مساي اًر لتقاليد ومعايير المجتمع

3.50

81

3.89

89.5

2.57

70.2
59.8

لمعرفة ما يجب عمي القيام بو

32
33

اظير أمام اآلخرين أني أكثر معاناة مما أنا عميو فعبلً
انتبو إلى نفسي وعممي دون أن ينبيني احد

34

أدرك الطريقة التي أفكر بيا لحل المشكمة

1.95

35

يراودني الخوف من المستقبل

1.49

50,5

36

اشعر بأىمية االجتياد في الدراسة لتحقيق أىدافي

2.20

63.2

37

باستطاعتي التوافق مع آراء اآلخرين

2.50

69.5

38

اشعر بأن تصرفاتي صحيحة بنظر اآلخرين

2.10

62.5

39

عنما اشعر بالقمق استطيع معرفة األسباب

2.60

70.5

40

لدي القدرة عمى كسب ثقة اآلخرين

2.15

62.6

41

عندما أقوم بعمل يشعرني بالخجل استطيع االعتراف بذلك

1,72

54,7

42

استطيع تحمل مسؤولية أخطائي

2.33

64.4

43

اىتم لمشكبلت اآلخرين

2.11

62.6

أهداف األسموب اإلرشادي :
تم صياغة اليدف العام األسموب اإلرشادي وىو تنمية اتساق الذات لدى
طالبات المرحمة اإلعدادية  ,وحددت األىداف الفرعية األخرى وفق الحاجات التي
شخصت .
أ -تحديد األولويات :
رتبت الدرجات التي تم الحصول عمييا من الفقرات في المقياس والتي لم تجتاز
الوسط المرجح (  ) 2وبذلك تم تحديد (  ) 10فقرات تعبر عن حاجات الطالبـات
بحسب أىميتيا وأولويتيا موزعـة إلى (  ) 2فقرة سمبية و(  ) 8فقرة

153

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

ايجابية والجدول (  ) 6يوضح ذلك .
الجدول (  ) 6الحاجات التي شخصت عمى مقياس اتساق الذات وقد رتبت تنازليا بحسب
أوساطيا المرجحة وأوزانيا المئوية
الوسط

الوزن

رقم

الفقرات

رتبتيا

المرجح

المئوي

15

1

اشعر بالمسؤولية تجاه تمبية احتياجات بعض الناس

1.45

50

35

2

يراودني الخوف من المستقبل

1.49

50,5

28

3

اشعر بالوحدة حتى وان كنت بين اآلخرين

1.50

51,9

1

4

أثق بإمكاناتي وقدراتي في تحقيق ما أصبو لو

1.55

51.5

4

5

أفضل االستقبللية عن اآلخرين في اتخاذ ق ارراتي

1.70

54.6

41

6

عندما أقوم بعمل يشعرني بالخجل استطيع االعتراف

1,72

54,7

الفقرة

بذلك
14

7

أتقبل االنتقاد طالما انو ال ييدد احترامي لذاتي

1,75

54,9

16

8

أحاول أن اعزل نفسي عن اآلخرين

1.88

58.2

11

9

اشعر أن تصرفاتي متبلئمة مع ما احممو من أفكار

1.93

59.6

34

10

أدرك الطريقة التي أفكر بيا لحل المشكمة

1.95

59.8

وثم حممت ىذه الفقرات إلى المواضيع بعد االطبلع عمى أدبيات أتساق الذات
وبعدىا عرضت الفقرات عمى لجنة الخبراء وتم األخذ بآرائيم وأجريت بعض
التعديبلت وتوصل إلى الصيغة النيائية كما موضح في الجدول ( . ) 7
الجدول (  ) 7فقرات مقياس اتساق الذات التي حولت إلى مواضيع ضمن البرنامج اإلرشادي
ت

الفقرة

الموضوع

1

اشعر بالمسؤولية تجاه تمبية احتياجات بعض الناس

تحمل المسؤولية

2

يراودني الخوف من المستقبل

الخوف من المستقبل

3

اشعر بالوحدة حتى وان كنت بين اآلخرين

الوحدة النفسية

4

أثق بإمكاناتي وقدراتي في تحقيق ما أصبو لو

الثقة بالنفس
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5

أفضل االستقبللية عن اآلخرين في اتخاذ ق ارراتي

اتخاذ القرار

6

عندما أقوم بعمل يشعرني بالخجل استطيع االعتراف بذلك

االعتراف بالخطأ

7

أتقبل االنتقاد طالما انو ال ييدد احترامي لذاتي

تقبل نقد اآلخرين

8

أحاول أن اعزل نفسي عن اآلخرين

االبتعاد عن اآلخرين

9

اشعر أن تصرفاتي متبلئمة مع ما احممو من أفكار

تغير األفكار

10

أدرك الطريقة التي أفكر بيا لحل المشكمة

حل المشكبلت

اختيار وتنفيذ نشاطات األسموب :
طبق اإلرشاد الجمعي باستخدام األسموب العقبلني الوجداني لـ ( أليس )
واستطاعت الباحثة تحقيق (  ) 12جمسة إرشادية جمعية وقت كل منيا (

) 40

دقيقة عدا الجمسة األولى فقد استغرقت (  ) 45دقيقة .
أستعمل في ىذا البرنامج عدد من النشاطات ىي  -1 :التعزيز االجتماعي مثل
( أحسنت وبارك اهلل فيك )

 -2المناقشة

 -3التغذية الراجعة

-4

التدريب ألبيتي .
تقويم األسموب  :سيقوم األسموب اإلرشادي من خبلل -:

 -1التقويم التمييدي  :ويتمخـص باإلجـراءات التي تمت قبل البـدء بالجمسـات
اإلرشادية والمتمثمة في صدقيا وتكافؤ العينة وتحديد الحاجات .
 -2التقويم البنائي  :ويتمخص بإجراء عممية التقويم عند نياية كل جمسة من خبلل
توجيو األسئمة لممسترشدين ومتابعة التدريبات عند بدء كل جمسة .
 -3التقويم النيائي  :ويحصل ذلك من خبلل القياس ألبعدي لمقياس اتساق الـذات
إلفراد المجموعـة التجريبيـة لتحديد مستـوى التغير الحاصل لمستوى ىذا
المتغير .
الصدق الظاهري لألسموب :

نعني بالصدق الظاىري  :ىو قيام عدد من الخبراء المختصين بتقدير مدى
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تمثل فقرات المقياس لمسمة المراد قياسيا ( . ( Ebel , 1972 , 79
عرض الجمسات عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في التربية وعمم
النفس ( الممحق  ) 1 /لمعرفة مدى مناسبة األنشطة والفعاليات المستخدمة لتحقيق
األىداف وقد حصل البرنامج عمى نسبة عالية من االتفاق بمغت (

 ) %90واخذ

الباحث بالمبلحظات والتعديبلت التي قدميا الخبراء من اجل الوصول إلى المستوى
المطموب لمبرنامج .
تطبيق األسموب اإلرشادي :
بعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجريبي واعداد أدواتو والفنيات
المعتمدة  ,قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية -:
 -1اختير (  ) 30طالبـة بصـورة قصدية ممن حصموا عمى اقل درجـات عمى
مقياس اتساق الذات وتم توزيعين بصورة عشوائية وبالتساوي إلى مجموعتين
{ تجريبية عددىا (  ) 15طالبـة وضابطـة عددىا (  ) 15طالبة }  ,التقت
الباحثة بطالبات المجموعة التجريبية لمتعرف عميين وتعريفين بطبيعة العمل
اإلرشادي وأخبلقياتو كما بمغن عن مكان الجمسات اإلرشادية وزمانيا .
 -2حدد عدد الجمسات اإلرشادية لممجموعة التجريبية (  ) 12جمسة بواقع جمستين
أسبوعيا  ,وقد طمبت من إفراد المجموعة التجريبية الحفاظ عمى سرية ما يدور
خبلل الجمسات اإلرشادية .
 -3حدد مكان الجمسات اإلرشاديـة في قاعـة المكتبـة المدرسيـة بين الساعـة
(  ) 12.5 - 11.5من أيام األحد واألربعاء من كل أسبوع .
 -4عدت الدرجات التي حصمت عمييا إفراد المجموعتيـن التجريبيـة والضابطة
عمى مقياس اتساق الذات قبل البدء بتطبيق البرنامـج بمثابـة نتائـج االختبار
القبمي .
 -5حدد األحد  2011/2/24موعدا لمجمسة األولى .
 -6تحديد موعـد لبلختبـار ألبعـدي عمى مقياس اتساق الذات األحـد الموافق
. 2011/4/6
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وفيما يمي نماذج لثبلث جمسات إرشادية من البرنامج اإلرشادي :
الجمسة األولى :
الموضوع

الحاجة

االفتتاحية

األىداف

األىداف

العامة

السموكية

األنشطة المقدمة

التقويم

التدريب
ألبيتي

-1تعريف

تعريف

 -1أن

 -1تعريف

 -1تطرح

تطمب

الطالبات

الطالبات

تتعرف

الباحثة بنفسيا

الباحثة

الباحثة من

بالباحثة .

ومتطمباتو المجموعة

 -2التعرف

الطالبات:

سؤاالً عمى

الطالبات

ببعض و

-2تعريف

والباحثة

عمى أسماء

ما أسم

الطالبة التي

أرائين عن
الجمسة

بأىداف

بينين .

والترحيب بين.

بجانبك أو

األولى

البرنامج .

تتعرف

الطالبات

عنك ؟

نقاط

-3تعريف

الطالبات

بأىداف

ومحتوى

الباحثة

بمكان

أىداف

البرنامج .

سؤاال أخر

الطالبات
ومحتوى

الطالبات

بالبرنامج

طالبات

فيما

 -2أن

اسميا وعمميا.

الطالبات

 -3تعريف

عمى

التي تبعد

 -2وتطرح

وزمان

ومحتوى

 -4تقديم

الحموى لين بجو

من ال

جمسات

البرنامج .

 -3إن
يتعرفن

من المرح

ترغب في

-4تعريف

عمى

 -5تحديد مكان

بالبرنامج ؟

باختبلف

ومكان

اإلرشادية والتي

ىل ىناك

طبيعة

الجمسات

جمسات

البرنامج

ستكون ( قاعة
المكتبة في

من

عن طبيعة

 -4أن

المدرسة ( .

ببلئميا

الطالبات

الباحثة من

الجمسات

انعقاد

الطالبات

الدرس .

البرنامج

زمان

يعرفن
أن

واأللفة .

الجمسات

 -6تطمب

 :ىل ىناك

االشتراك

 -3وكذلك

الطالبات ال
مكان وزمان

الطالبات االلتزام اإلرشادية ؟
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جمسات

بالتوقيتات

البرنامج

المخصصة

عن

التأخر عن

تختمف
طبيعة

الدرس .

لمجمسات وعدم
الحضور .

.-7فتح باب
الحوار والنقاش
لطالبات

المجموعة بجو

من الديمقراطية
 -8تطمأن

الباحثة الطالبات
بأن كل ما يدور

في الجمسات ىو
سر فيما بينين
ألجل تنمية
إحساس

الطالبات باألمن
و الطمأنينة .
 -9توضح

الباحثة لمطالبات
بأن طبيعة

جمسات البرنامج
تختمف عن

طبيعة الدرس .

إدارة الجمسة األولى  *//التعرف في ىذه الجمسة عمى مسوغات األسموب اإلرشادي
الجمعي وتعرف الطالبات بعضين عمى بعض وكذلك التعرف عمى أىداف ومحتوى
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البرنامج وتوقعات إفراد المجموعة من البرنامج وما ىو مطموب من كل طالبة من
طالبات البرنامج .
النشاطات  * :ترحـب الباحثـة بأفراد المجموعـة اإلرشاديـة وتشكرىن عمى
حضورىن .
* تقدم الباحثة اسميا لمطالبات ومينتيا .
* تستعمل الباحثة السبورة وتبين إن ىذه المقاءات تسمى إرشادا جماعيا  ,إذ يجتمع
عدد من الطالبات المواتي لديين حاجات سموكية .
* تبمغ الباحثـة الطالبـات بأن البرنامج سيستمر أثنى عشر لقاءا  ,وسيكون المقاء
مرتين في األسبـوع وان ىناك عدة مواضيع سوف تطرح خبلل ىذه المقاءات
وان مكتبة المدرسة ستكون المكان المخصص ليذه المقاءات .
* التعرف عمى طالبات المجموعة من خبلل تمرين لمتعارف إذ تطمب الباحثة من
إحدى الطالبات بأن تنظر لمطالبة التي تود التعرف عمييا بتقديم اسميا ( مرحبا
أنا سناء ) ثم تدع فرصة لمطالبة األخرى ( أىبل سناء أنا ىيفاء ) وىكذا تستمر
العمميـة بأن تتعرف ىذا الطالبة عمى جميع الطالبات ثم تعطي فرصة لمطالبات
َأن تسأل الطالبات الواحدة األخرى  .ومن ثم تقوم الباحثة
لمدة خمس دقائق في أ ْ
بتوزيع الحموى عمى الطالبـات بجو من المـرح لزيادة األلفة ولكسر الحاجـز
النفسي لدى الطالبات .
* تكتب الباحثة عمى السبورة بعض القواعد اليامة التي يجب أن تمتزم بيا الطالبة
أثناء البرنامج وتطمب من كل طالبة تدوينيا في دفتر مبلحظاتيا وىي -:
 -1المحافظة عمى سرية كل ما يطرح في الجمسة اإلرشادية .
 -2كل طالبة ليا الحق في االنسحاب من البرنامج لكن ليس ليا الحق إن تحضـر
يوما وتغيب يوما أخر.
 -3المشاركة الفاعمة في إثناء البرنامج من خبلل المناقشة وطرح اآلراء .
 -4عمى كل طالبة إن تتقبل النقد من اآلخرين وعمييا اإلصغاء ليم واحترام أرائيم
مثمما يحترم رأييا.
 -5التزام طالبات المجموعة بما يطمب منين .
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* تسأل الباحثة الطالبات حول ىل أنيا تعرف اسم الطالبة التي تجمس بقربيا مثبل
( ىيا يا سناء ) واسم الطالبة التي تجمس بقربك ( فتقول ىيفاء )  .وىكذا لباقي
الطالبات .
* تسأل الباحثة الطالبات ( ىل ىناك طالبـة ال تود االشتراك في البرنامـج ) ؟ ,
وىل إن وقت ومكان أداء البرنامج يبلءم الطالبات ؟
* تطمب الباحثـة من الطالبـات إن يكتبن عمى ورقة آراءىن عن الجمسة األولى
بشكل نقاط وتقديمو إلى الباحثة في الجمسة القادمة .
* تودع الباحثة الطالبات مؤكدة عمى االلتزام باألمور التي تم االتفاق عمييا .
الجمسة الثالثة :
الموضوع

الحاجة

الخوف

 -1ما

-1تعريف

من

ىو

الطالبات

المستقيل

الخوف .

األىداف

األىداف

العامة

السموكية
 -1أن

 -1االستفسار عن

تتعرف

الطالبات

التدريب ألبيتي وتقديم
الشكر والثناء لمواتي

أىداف

الجمسة .

طالبة

عمى

أنجزنو بشكل جيد .

 -2تحديد

موقفين

بمعنى

 -2لماذا الخوف من
نخاف

المستقبل .

المستقيل.

الطالبات

من

 -2تعويد

معنى

األنشطة المقدمة

التقويم

التدريب
ألبيتي

 -2كتابة عنوان

 -1تحديد أن تسجل
كل

الخوف

الجمسة عمى السبورة

أاليجابيات
والسمبيات

مرن بو

من

وىو( الخوف من

في

الخوف

يدل عمى

عمى عدم

المستقبل.

المستقبل ) والذي

الجمسة .

من

الخوف من

 -2أن

نعني بو ( ىو القمق

-3

المستقبل.

 -3تغير

الطالبات

الثقة بالمستقبل )  .ما دار في

المستقيل .
أألفكار

وعدم الطمأنينة وعدم

تمخيص

تتعود

عمى عدم  -3مناقشة الطالبات

الجمسة .

البلعقبلنية

الخوف

بذلك وتقديم الشكر

إلى أفكار

من

والثناء لمواتي شاركن

لدى

 -3أن

عقبلنية

المستقبل.

بالمناقشة .

 -4تحديد أألفكار
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تفكر

أالعقبلنية من خبلل

الطالبات

المناقشة .

عقبلنية .

ألبلعقبلنية .

بصورة

 -5نقد أألفكار
 -6استبدال أألفكار
ألبلعقبلنية بأفكار
عقبلنية .

 -7تناقش الباحثة
الطالبات بذلك وتقدم
الشكر والثناء

لمطالبات المشاركات
بالمناقشة .

إدارة الجمسة الثالثة :
 -1ترحب الباحثة بالطالبـات وتناقشين في التدريب البيتي وتشكر المواتي أنجزنو
بشكل جيد .
 -2تكتب الباحثة عمى السبورة عنوان الجمسة وىو ( الخوف من المستقبل ) والذي
نعني بو ( القمق وعدم الطمأنينـة وعدم الثقـة بالمستقبـل ) بسم اهلل الرحمن
الرحيم ( فميعبدوا رب ىذا البيت الذي أطعميم من جوع وأمنيم من خوف )
( قريش  :اآلية . ) 4-3
 -3تطمب الباحثة من كل طالبة أعادة التعريف  .الحظت الباحثة أن ىناك تفاعبل
حاصبل بين الطالبـات حـول ىذا الموضـوع واستطاعت تحديـد أألفكـار
ألبلعقبلنية واألفكار العقبلنية لدى الطالبات .
 -4تناقش الباحثة الطالبات في موضوع الجمسة إذ تقوم بتذكير الطالبات بأننا يجب
إن ال نخاف من المستقبل ألسباب واىيـة الن ذلك يدل عمى عدم ثقتنا بذاتنا
وبما إننا مسممـون مؤمنون باهلل فبل بد من التوكل عمى اهلل في أمورنا كافة ,
فاإلنسان المؤمـن الذي يثق باهلل وبذاتو ال يخاف من المستقبل كثي ار بل يفكر
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بعقبلنيـة بما يمكن أن يحققـو من نجاحـات في المستقبل  ,الن الخوف من
المستقيل دون مبرر ىو تفكير ال منطقي ويجب عمينا عدم الوقوع فريسة لو .
 -5تقوم الباحثة بمشاركة الطالبات بالمناقشة وتبدأ بنقد أألفكار البلعقبلنية والتقميل
من شأنيا وتبين لين أننا البد لنا من تغير ىذه أألفكار ودحضيا ألن اإلنسان
القوي ال يخاف دائما من دون مبرر  .وقد الحظت الباحثة أثناء المناقشـة أَأن
الخبلفات بين أفـراد األسرة وبعض أفراد المجتمع يؤدي إلى ضعف الشعور
بالثقة بالنفس لدى الطالبات .
 -6لخصت الباحثة ما دار في الجمسة وحددت أاليجابيات والسمبيات فييا .
 -7طمبت من الطالبات تسجيل سببين يجعبلنيا تخاف من المستقبل .
الجمسة التاسعة
الموضوع

الحاجة

األىداف

االىداف

أألنشطة المقدمة

التقويم

التدريب

االبتعاد

-1

لماذا

-1تعريف
الطالبات

 -1أن

 -1أالستفسار عن

التدريب ألبيتي وتقديم

 -1تحديد
أىداف

أن

اآلخرين

نتبعد

بمعنى

الطالبات

الشكر والثناء لمواتي

الجمسة .

كل

اآلخرين.

عن

عن

عن

العامة

السموكية
تتعرف

االبتعاد

عمى

أنجزنو بشكل جيد

 -2تحديد

ألبيتي

تسجل
طالبة

معنى

 -2كتابة عنوان الجمسة أاليجابيات

موقفين

اآلخرين.

االبتعاد

عمى السبورة وىو (

االبتعاد اآلخرين ) والذي

والسمبيات
في

مرن بو

الطالبات

اآلخرين.

نعني بو ( ىو انعزال

الجمسة .

االبتعاد

تتعود

اآلخرين ) .

تمخيص

أآلخرين.

-2تعويد

عن

عمى عدم

 -2أن

عن

اآلخرين .

الطالبات
عمى

 -3مناقشة الطالبات

 -3تغير

عدم

والثناء لمواتي شاركن

البلعقبلنية

عن

االبتعاد

األفكار

االبتعاد

الفرد وابتعاده عن

بذلك وتقديم الشكر
بالمناقشة .

 -4تحديد أألفكار
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االعقبلنية من خبلل

 -3أن

المناقشة .

الطالبات

ألبلعقبلنية .

عقبلنية.

ألبلعقبلنية بأفكار

تفكر

بصورة

 -5نقد أألفكار
 -6استبدال األفكار
عقبلنية .

 -7تناقش الباحثة
الطالبات بذلك وتقدم

الشكر والثناء لمطالبات
المشاركات بالمناقشة .

أدارة الجمسة التاسعة :
 -1ترحب الباحثة بالطالبات وتناقشين في التدريب البيتـي وتشكر المواتي أنجزنو
بشكل جيد .
 -2تكتب الباحثـة عمى السبورة عنـوان الجمسـة وىو ( االبتعاد عن أآلخرين )
والذي نعني بو ( انعزال الفرد وابتعاده عن اآلخرين ) .
 -3تطمب الباحثة من كل طالبة أعادة التعريف  .الحظت الباحثة أن ىناك تفاعبل
حاصبل بين الطالبـات حـول ىذا الموضـوع واستطاعت تحديـد األفكـار
ألبلعقبلنية واألفكار العقبلنية لدى الطالبات .
 -4تناقش الباحثة الطالبات في موضوع الجمسة وتقوم بتذكير الطالبات بأننا يجب
إن ال نبتعد عن اآلخرين الن اإلنسان ىو كائن اجتماعي بطبعو وابتعاده عنيم
يسبب لو الوحدة النفسية مما يؤدي إلى اضطراب في صحتـو النفسيـة وىذا
االبتعاد دون مبرر ىو نتيجة تفكيره البلعقبلني .
 -5تقوم الباحثة بمشاركة الطالبات بالمناقشة وتبدأ بنقد األفكار ألبلعقبلنية والتقميل
من شأنيا وتبين لين أننا البد لنا من تغير ىذه األفكـار ألبلعقبلنية واستبدالليا
بأفكار عقبلنيـة منطقيـة من خبلل التوضيـح لمطالبات من اإلنسان ىو كائن
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اجتماعـي وىذا ما خصو اهلل بو سبحانو وتعالى فالقرب من اآلخرين يشعرنا
باألمان والثقة بذاتنا .
 -6لخصت الباحثة ما دار في الجمسة وحددت أاليجابيات والسمبيات فييا .
 -7طمبت من الطالبات تسجيل موقفين مرت بيما ابتعدت عن اآلخرين .
الوسائل اإلحصائية ) : ) Statistical means
استعممت الدراسة الوسائل اإلحصائية اآلتية -:
 -1معامل ارتباط بيرسون )  / ) Person Correlation Coif isn'tاستعمل لحساب
ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار  ( .ألبياتي واثناسيوس ) 181.1977 ,
 -2اختبــار كولمكورف  -سميرنوف )  / ) Kolmogrov-Smirnovاستعمـل ,
14عرفـة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطـة في متغيرات
( تحصيل إالم  ,تحصيل األب ) عند احتساب التكافؤ ( .توفيق)144.1985 ,
 -3اختبـار مان  -وتني لعينـات متوسطـة الحجـم ( / ) Man-Whitney test
استعمل لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة عند تطبيق
البرنامج وفي االختبار القبمي عند احتساب التكافؤ بين المجموعتين .
(عودة و الخميمي)445.2000,
 -4اختبار ولكوكسن لعينتين مترابطتين (  / ) Wilcoxen testاستعمل لمعرفـة
داللة النتائج بين عينتين مترابطتين  ( .عودة والخميمي . ) 438.2000 ,

عرض النتائج والتوصيات والمقترحات
أوال  -عرض النتائج ومناقشتها :
سيتم عرض النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي عمى وفق فرضياتو
وتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة التي تناولتيا الباحثة وكما يأتي
-:
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الفرضية األولى  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05بين
رتب درجات المجموعة التجريبية قبل البرنامج وبعده .
ألجل التحقق من ىذه الفرضية طبق الباحث اختبار ( ولكوكسن ) لعينتين
مترابطتين وكانت النتائج كما أظيرت النتائج أن متوسط درجات المجموعة التجريبية
في االختبار القبمي عمى مقياس اتساق الذات بمغ (
االختبار ألبعدي (

 ) 106وبمغ متوسط درجات

 , ) 180.66وعند تطبيق اختبار ( ولكوكسن ) لعينتين

مترابطتين أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار ألبعدي عمى
أتساق الذات عند مستوى (

 ) 0.05إذ بمغت القيمة المحسوبة ( صفر ) وىي

اصغر من القيمة الجدولية البالغة (  ) 25مما يدل عمى وجود فروق دالة إحصائيا
بين درجات االختبارين القبمي والبعدي ولصالح البرنامج .
الفرضية الثانية  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05بين
رتب درجات المجموعة التجريبيـة والمجموعة الضابطـة في
االختبار ألبعدي .
لمتحقق من ىذه الفرضية طبق الباحث اختبار ( مان – وتني ) لعينات متوسطة
أظيرت النتائج أن متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار ألبعدي عمى
مقياس اتساق الذات بمغ (  ) 180.66وبمغ متوسط درجات المجموعة الضابطة في
االختبار ألبعدي (  ) 111.4وعند تطبيق اختبار ( مان – وتني ) لعينات متوسطة
الحجم أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار ألبعدي لصالح
المجموعة التجريبية عند مستوى (  ) 0.05إذ بمغت القيمة المحسوبة ( صف اًر ) وىي
اصغر من القيمة الجدولية البالغة (  ) 56وبذلك يكون الفرق دال إحصائيا ولصالح

المجموعة التجريبية .
التوصيات :
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي يوصي الباحث -:
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 -1استعمال األسموب اإلرشادي الذي أعدتو الباحثة من قبل المرشدات التربويات
في مدارسين لرفع مستوى اتساق الذات لدى طالباتين .
 -2استعمال المرشديـن التربويين والمرشدات التربويات لمقياس اتساق الـذات
لمكشف عمى مستوى ىذا المتغير لدى الطمبة .
المقترحات :
في ضوء نتائج البحث  ,يقترح الباحث باالتي -:
 -1إجراء دراسة مماثمة لدى طبلب المرحمة اإلعدادية .
 -2إجراء د ارسـة أخرى باستخدام أساليب إرشادية أخرى مثل ( أسموب النمذجة
والعبلج الواقعي ) .
 -3إجراء دراسة مماثمة لمراحل دراسية أدنى ( ابتدائية ومتوسطة ) .

Abstract
This study acquires its importance from the impact of the
rational
emotional method In the developing of Self-consistency among
preparatory schools for girl through verifying the following
hypotheses:-
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1- There are no statistically significant differences between the
rank orders of the experimental group scares before and after
programmed.
2- There are no statistically significant differences between the
rank order of the experimental and control groups.
Experimental methodology is used to verify the study
hypotheses. The sample consists of (30) female students who
got less score on the Self-consistency measure. The sample is
chosen from Thuaba Al.Huriya preparatory school female in the
city of Baquba. They are distributed randomly into two equal
groups. Counseling program was used according to the
strategies of positive psychology with experimental group while
the control group is not exposed to such program
. Abdul hammed scale Self-consistency (2010) has been adopted
and the researcher made certain modification to be adopted to
preparatory school students . It is exposed to a number of
experts to be used Validity and Reliability are also achieved
The strategies of rational emotional method are used . The
number of counseling session is (12) sessions . The validity of
the program is achieved through exposing it to a number of
experts .
In order to process data statistically , Pearson correlation
coefficient , Smirnov Test , Mann – Whitney test , percentages
are used .
It has been found out that :
1- There are no statistically significant differences at 0.05 level
of significance in favor of experimental group and counseling
program .
2- There are no statistically significant differences at 0.05 level
of significance in the post test and in favor of the experimental
group .
In the light of the results of the study , it is recommended that :
Adapting Counseling program by Educational Counselors to
develop Self-consistency.
It
is
suggested
that
:
Conducting a comparative study for social tolerance
between female and male schools .
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Conducting a similar study which comprises both male and
female students and for different levels ( primary and
intermediate ) .

168

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

المصادر :
* القران الكريم .
التوجيه
ـ
النفسي و
ـ
 -1األمام  ,مصطفى محمود وآخرون (  : ) 1991اإلرشاد
التربوي  ,جامعة البصرة  ,العراق  :مطبعة دار الحكمة .
 -2البياتي  ,عبد الجبار توفيق واثناسيوس زكريا (  : ) 1977اإلحصاء الوصفي
واالستداللي في التربية وعمم النفس  ,دار الكتب لمطباعـة والنشر  ,جامعـة
البصرة .
بوية
 -3توفيق  ,عبد الجبار (  : ) 1985التحميل اإلحصائي في البح ـوث التر ـ
االجتماعية – الطرق البلمعممية  ,ط , 2مؤسسة الكويت لمتقدم
ـ
النفسية و
ـ
و
العممي  ,الكويت .
 -4جابر  ,جابر عبد الحميد وكاظم  ,احمد خيري (  : ) 1973مناىج البحث في
التربية وعمم النفس  ,بغداد  ,العراق  :دار النيضة العربية .
 -5الجسماني  ,عبد عمي ( , ) 1983سيكولوجية الطفولة والمراىقة – أسبابيا –
مكتب أفاق عربية ومكتبة الفكر العربي  ,بغداد ,
ـة
األساسية ,
ـ
خصائصيا
العراق .
 -6دافيدوف  ,ليندا (  , ) 1983مدخل عمم النفس  ,ترجمة سيد طواب وآخرون
 ,دار ماكجروىيل  ,القاىرة .
 -7الدوسري  ,صالح جاسم (  : ) 1985االتجاىات العمميـة في تخطيط برامج
التوجيو واإلرشاد  ,مجمة رسالة الخميج العربي  ,العدد (  , ) 15السنة ( ) 5
 ,الرياض  ,السعودية  :مكتبة الممك فيد بن عبد العزيز .
 -8الرازي  ,أبو بكر بن عبد القادر ( 1983 - 1403م )  :مختار الصحـاح ,
دار الرسالة لمنشر  ,الكويت .
 -9الرحيم  ,احمد حسن (  : ) 1996المراىق في أسرتو ومدرستو ومجتمعـه ,
مركز البحوث التربوية والنفسية  ,جامعة بغداد  ,و ازرة التعميم العالي .
النفسي  ,ط, 2
ـ
 -10زىران  ,حامد عبد السبلم (  , ) 1980التوجيو واإلرشاد
عالم الكتب  ,القاىرة .
169

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

 -11الزوبعي  ,عبـد الجميل (  : ) 1985االختبـارات والمقاييـس النفسيـة ,
الموصل  ,العراق  :مطبعة جامعة الموصل .
الحياة
ـ
 -12الشابندر  ,معمر خالد (  1967م1387 -ىـ )  ,عمم النفس في
اليومية  ,مطبعة المعارف  ,بغداد .
 -13الشناوي  ,محمود محروس (  : ) 2000نظريات اإلرشاد والعبلج النفسي ,
ط , 2السعودية  ,دار غريب لمطباعة والنشر .
العالي
ـ
التعميم
ـ
 -14صالح  ,قاسم حسين (  , ) 1987اإلنسان من ىو  ,و ازرة
والبحث العممي  ,مطبعة جامعة بغداد .
 , ) 1988 ( .................... -15الشخصية بين التنظير والقياس  ,مطبعة
التعميم العالي  ,بغداد .
بية ,
 -16الظاىر  ,زكريا محمود (  , ) 1999مبادئ القياس والتقويم في التر ـ
مكتبة دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ,عمان  ,األردن .
 -17عبد الحميد  ,وسناء ماجد (  : ) 2010االستثارة الحسيـة وعبلقتيا باتساق
الذات لدى طمبة المرحمة اإلعداديـة  ,رسالة ماجستيـر ( غير منشورة ) ,
جامعة ديالى  ,كمية التربية  /األصمعي .
التعصب واتساق ـالذات
ـ
 -18العبيدي  ,خمائل خميل إسماعيـل ( , ) 2005
دكتوراه ( غير منشورة ) ,
وعبلقتيما ببعض آليات الدفاع  ,أطروحـة ـ
جامعة بغداد  ,كمية اآلداب  ,بغداد  ,العراق .
الثقاف
ـة
 -19العبيدي  ,محمد جاسم (  , ) 2009المدخـل إلى عمم النفس  ,دار
لمنشر والتوزيع .
 -20العزة  ,سعيد حسني (  : ) 2000اإلرشاد الجماعي والعبلج النفسي  ,عمان
 ,أألردن  ,دار الثقافة لمنشر .
بية
اإلحصاء لمباحـث في التر ـ
ـ
 -21عودة  ,احمد وخميل الخميمي ( : ) 2000
والعموم اإلنسانية  ,ط , 2عمان  ,األردن  ,دار الفكر لمنشر والتوزيع
 -22احمد سميمان وممكاوي  ,فتحي حسين (  : ) 1992أساسيات البحث العممي
في التربية والعموم اإلنسانيـة  ,اربد  ,جامعة اليرمـوك  ,كمية التربيـة ,
170

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

مطبعة جامعة اليرموك .
 -23الغندور  ,العارف باهلل محمد وايمان محمد صبري (  : ) 1999الحاجـات
النفسية ألطفال الريف  ,دراسة الطفمة المتزوج ـة  ,مجمة عمم النفس  ,العدد
(  , ) 54تصدر من الييئة العامة المصرية لمكتاب .
 -24فير كسون  .جورج  ,أي (  : ) 1991التحميل اإلحصائي في التربية وعمم
االجتماعية  ,ترجمة ىناء محسن العكيمي  ,بغداد ,
ـ
النفس واالنثربولوجيا
ـ
العراق  ,دار الحكمة .
 -25كريمان  ,صبلح (  , ) 2007سمات الشخصية وعبلقتيا بقمق المستقبل لدى
العاممين بصورة وقتية من الجالية العراقية في استراليا  ,أطروحة دكتوراه ,
كمية اآلداب والتربية  ,األكاديمية العربية المفتوحة  ,الدنمارك .
اقية (  , ) 1977العراق  ,مطبعـة
 -26و ازرة التربية  /نظام الم ـدارس العر ـ
و ازرة التربية .
تنمي الحكم
 -27اليعقوبي  ,حيدر حسن (  : ) 2002اثر برنام ـج إرشادي في ـة
ماجستير غير منشورة ,
ـ
األخبلقي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية  ( ,رسالة
جامعة بغداد  /كمية التربية ) .
-Adams, C, S (1964): Measurement and Evaluation in
Psychology and Guidance, Ran
, Winston, New
York.
-Barron, A. (19881): Psychology. Halt-Saunders, International
edition, Japan.
-Borders L.D& Sander .D (1992): Comprehensive school
counseling programs
, A review for Policy-makers and practitioners, journal
counseling and developmentV.70,N. 24Bischof ,L,J. (1975) . Interpreting Personality theories , printed
in new York .
-Bootzin , Richard , R. Bower , Gordon , H. zajonc , Ro Bert , B
. Hall , Elizabeth .(1986) . psychology Today , (6ed),Random
House . New York .

171

201
3/د د مجلددداالد

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

- Corsini, C. (2004). The Concise Corsini Encylopedia
ofPsychology and Behavioral Science. Rational Emotive
Behaviour Therapy.
Ebel, R, L. (1972): Essential of Education Measurement, USA , New
York. -Fonagy, P. &Higgit, A. (1984): Personality theory and
clinical practice, Methuen, London.
-Gale , R .(1974): Who are you ? The psychology of being
yourself prentice – Hall , Inc , New Jersey Englewood Cliffs
- Hains,A,A(1992 a):The effectiveness of school-based
cognitive behavioral streets management program with
adolescents reporting high and low levels of emotional arousal,
The school counselor,V,48.P.P,114-124.
-Hamelton.H.F.I (2001): Program changing student's behavior in
the secondary stag .December, 28.
-May &Houslly ( 1996 ) : The Development of Modes of Moral
Thinking and Choice in the years (10-16 ) . Universty of chicajo
. Unpublished doctoral
-Nelson , M ( 1996 ) :Counselling of Moral Judgment
Development to formal Education Development
- Strang , R (1957) : The adokedlscent Views Himself , Mc
Gram . Hall book company , Inc , New York
-Turiel & Edwards .C.P & Koehler (1978): Moral development
in Turkish children adolescence and young adult, journal of
Cross-Cultural psychology .Volt 9, No, 1.
-Velleman , J.D . ( 1999 ) , Self – Consistency as rational
autonoimy department of philosophy University of Michigan

172

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

ممحق ( ) 1
أسماء السادة الخبراء مرتبة بحسب درجاتيم العممية وتخصصاتيم بحسب الحروف األبجدية
ت

اسم الخبير والمقب العممي

مكان العمل

التخصص

1

ا.د.إحسان عميوي الدليمي

جامعة بغداد  /كمية التربية /

قياس وتقويم نفسي

2

ا.د.صالح ميدي صالح

الجامعة المستنصرية  /كمية

إرشاد نفسي

3

ا.د.عدنان الميداوي

جامعة ديالى  /كمية التربية /

إرشاد نفسي

4

ا.م.د.فاضل جبار جودة

جامعة بغداد  /كمية التربية /

عمم النفس التربوي

5

م.د.عبد الكريم محمود

معيد إعداد المعممين الصباحي

إرشاد نفسي

ابن الييثم
التربية

األصمعي
ابن الييثم
 /ديالى
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ممحق ( ) 2
مقياس اتساق الذات
عزيزتي الطالبة ...
تحية طيبة ...

بين يديك مجموعة من العبارات تعبر عن اتجاىك نحو نفسك واتجاىك نحو اآلخرين .

يرجى التفضل بقراءة كل فقرة والنظر في مدى انطباقيا عميك من خبلل اختيار البديل الذي يعبر

عن أفضل وصف لك من بين البدائل ( األربعة ) الموضوعة أمام كل عبارة وستكون المعمومات

محدودة ألغراض البحث العممي  ,وال داعي لذكر االسم .

مع خالص شكري وتقديري لتعاونكم معنا ...
موافق

ت

الفقرات

1

أثق بإمكاناتي وقدراتي في تحقيق ما أصبو لو

2

أتطمع لتحقيق طموحاتي الدراسية

3

اعتني بمظيري الخارجي باستمرار

4

أفضل االستقبللية عن اآلخرين في اتخاذ ق ارراتي

5

أعطي أىمية لمشاعري الداخمية

6

أحب التعبير عن رأيي بصراحة

7

أؤمن باألفكار والمعتقدات التي أتبناىا

8

ألتزم بوعودي لآلخرين

9

اعتني بأسموبي في عمل االشياء

10

أفضل االعتماد عمى نفسي في تمبية احتياجاتي

11

اشعر أن تصرفاتي متبلئمة مع ما احممو من أفكار

12

اشعر بالسعادة عند قضاء معظم وقتي مع أصدقائي

13

أدرك لطريقة تصرفي مع الناس

14

أتقبل االنتقاد طالما انو ال ييدد احترامي لذاتي

15

اشعر بالمسؤولية تجاه تمبية احتياجات بعض الناس

16

أحاول أن اعزل نفسي عن اآلخرين

بشدة
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17

أنا قادرة عمى إدراك التصرفات الخاطئة

18

أصغي باىتمام لآلخرين عندما يحدثوني عن مشكبلتيم

19

لدي القدرة عمى تصحيح الخطأ الذي أقع فيو

20

أفكر بطموحاتي في الحياة

21

أدافع عن وجية نظري إذا عارضيا اآلخرون

22

أدرك نقاط القوة والضعف في شخصيتي

23

لدي القدرة عمى حل مشكبلتي من دون مساعدة

24

اىتم بالنظر في المرآة مباشرة قبل خروجي من المنزل

25
26

أسامح أصدقائي المذين يرتكبون اخطاءاً بحقي

أؤمن بعدم وجود المستحيل أمام قدرات الفرد وجيوده

27

اىتم بما يفكر بو الناس عني

28

اشعر بالوحدة حتى وان كنت بين اآلخرين

اآلخرين

 29أقوم بمبلحظة سموك اآلخرين في المناسبات االجتماعية
لمعرفة ما يجب عمي القيام بو

30

أصمم عمى انجاز واجباتي ميما يكمفني ذلك من جيد

31

أحاول جعل سموكي مساي اًر لتقاليد ومعايير المجتمع

وتعب

32
33

اظير أمام اآلخرين أني أكثر معاناة مما أنا عميو فعبلً
انتبو إلى نفسي وعممي دون أن ينبيني احد

34

أدرك الطريقة التي أفكر بيا لحل المشكمة

35

يراودني الخوف من المستقبل

36

اشعر بأىمية االجتياد في الدراسة لتحقيق أىدافي

37

باستطاعتي التوافق مع آراء اآلخرين

38

اشعر بأن تصرفاتي صحيحة بنظر اآلخرين

39

عنما اشعر بالقمق استطيع معرفة األسباب

40

لدي القدرة عمى كسب ثقة اآلخرين

41

عندما أقوم بعمل يشعرني بالخجل استطيع االعتراف
بذلك
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42

استطيع تحمل مسؤولية أخطائي

43

اىتم لمشكبلت اآلخرين
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