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 إقزار املشزف
 

)أثـر أسـموا التحـدث مـذ الـياخ ضـي  فـ  أشيد أن إعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ 
والمقدمـــــــة مـــــــن ال الـــــــ              إيـــــــيا  الـــــــياخ لـــــــدة  ـــــــ ا المرحمـــــــة المتوســـــــ ة  

ديـال  لييـة التربيـة لي يـو  قـد رـرت ت ـش إشـراي  يـ  رام ـة  ،حمـد اهلل )صاحا عبـد
لنفسااااً  اإلرشاااااديــــ   رــــز  مــــن مت يبــــاش نيــــ  دررــــة مارســــتيراإلنســــانية، وىــــ  

 والتوجٌه التربوي
 
 
 

 المشرف           
 األستاي الدكتور        

 عدنان محمود عباس المهداوي
 3122التاريخ    /    /   

 
 

 توصيو رئاسة القس :
 بناً  عي  التوصياش أرشح ىذه الرسالة ليمناقشة.

 
 األستاي المساعد الدكتور

  الد جمال حمدي
 رئيس قسم العموم التربوية والنفسية

 3122التاريخ    /    /
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 إقزار اخلبري اللغىي
 

)أثر أسموا التحدث مذ الياخ ضي  فـ  إيـيا  أشيد أن  قرأش الرسالة الموسومة بـ 
التــــــــــ  تقــــــــــد  بيــــــــــا ال الــــــــــ                   الــــــــــياخ لــــــــــدة  ــــــــــ ا المرحمــــــــــة المتوســــــــــ ة  

قـــد و , ال يـــ  رام ـــة ديـــ لي يـــو  اإلنســانية لـــ  لييـــة التربيـــةإ ،اهلل حمـــد )صـــاحا عبـــد
رار تيـــا لاويـــاح وأصـــب ش مصـــامة بلســـيو  عيمـــ  ســـيي  وةـــا ح مـــن ا ة ـــا  الياويـــة 

 و ريو وق ش. والت بيراش مير الص ي ة
 
 
 
 
 

 التوقيذ:                  
 عثمان داالسم : أ.د. إياد عبدالودو                                              
 3122التاريخ:    /    /                                   
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 إقزار اخلبري العلمي
 

)أثر أسـموا التحـدث مـذ الـياخ ضـي  فـ  أشيد أن  قرأش ىذه الرسالة الموسومة بـ 
ــــــــة المتوســــــــ ة   ــــــــدة  ــــــــ ا المرحم ــــــــياخ ل ــــــــيا  ال التــــــــ  قــــــــدميا ال الــــــــ                إي

لييــة التربيــة لي يــو  اإلنســانية يــ  رام ــة ديــال ، لونيــا  إلــ  ،اهلل حمــد )صــاحا عبــد
لنفسااااً والتوجٌااااه  اإلرشاااااديـــ  رـــز ًا مـــن مت يبــــاش نيـــ  دررـــة مارســــتير يـــ  

 التربوي
 

 ( يوردتيا صال ة من النا ية ال يمية و ريو وق ش.
 
 
 
 
 

 التوقيذ:                      
 عناد مباركاالسم : أ.م.د. بشرة                                      
 3122التاريخ:    /    /                                       

 
 
 
 
 
 
 
 



                            

 
 و

 إقزار جلنة املناقشة
 

)أثــر أســموا نشـيد ن ـن أعءــا  لرنـة المناقشــة إننـا ا ي نـا عيــ  الرسـالة الموســومة بــ
قـد ناقشـنا التحدث مذ الياخ ضي  ف  إييا  الياخ لدة   ا المرحمـة المتوسـ ة  

يـ  م توياتيـا وييمـا لـو عبقـة بيـا ون تقـد أنيـا رـدير    حمـد  هلل)صاحا عبـداال الـ  
             ( وبتقــديرلنفسااً والتوجٌااه التربااوي اإلرشاااد)  بــالقبو  لنيــ  دررــة مارســتير يــ

 (.        امتياز) 
 

 أ.د
 يث كريم حمدلـ 

 رئيس المجنة
 أ.د                                                     أ.د        
                           نشعه كريم عياا                                    سـالم نوري صادق    

  عضوا                                                    عضوا             
 
 أ.د
 عباس المهداويعدنان محمود 

 عضوا  ومشرضا  
                                                                           

 .ي  رام ة ديال  لي يو  اإلنسانيةصدقش الرسالة من مريس ليية التربية 
 

 التوقيذ          
 أ.م.د         
 نصيف جاسم محمد                                                     

 اإلنسانية/ وكالة معميد كمية التربية لمعمو                                         
 3122التاريخ   /   /                                                   
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 اإلهذاء 
 

ىـــــــــــــــة..........ــهىالوادعــــهىبرحمتــمدهىاللَّــتغـىــديـــإلى.....ىروحىوالـى
ىبرًاىوإحدانًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
ىــــي...........ىــــــــــــــارتىلناىالطـروقىوالدتـــالذمعـةىالتـيىأن.....إلىىىىىىىى

ىأطالىاللهىفيىرمرهاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى

ىـــيى............ىــــــــــــــــــــادوىأداتذتــــإلى.....ىمنىرلمونـــيىفـاجـىىىىىىىىىىىىى
ىفخراىوامتناناىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
ىـــي.............ــــــــــــــــــــــــــيىوأخواتـــــــــــــــإخوتــى.....ىإلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىحبًاىوارتزازًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى
ىيىودىالعونىوالمداردة..........كلىمنىمدىلى..إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىذكرًاىوتقدورًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى

ىــــــــــراق..........العــىوطنـيىالعزوز.ى.إلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىهىبلدًاىآمنًاجعلهىاللَّىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى
ىهديىثمرةىجهديىالمتواضعُأىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 الباحثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 شكز وامتنان
ا لنـــا لنيتـــدد لـــوا أن ىـــدانا اب، الـــذد ىـــدانا ليـــذا ومـــ ال مـــد ب ر  ال ـــالمين

 وعي  آلو وص بو أرم ين . والصب  والسب  عي  سيدنا م مد 
يســرن  أن أعبــر عــن شــلرد وامتنــان  إلــ  أســتاذد ومشــري  ال اءــ  ا ســتاذ 
رشـــــــاداش  الدلتور)عـــــــدنان م مـــــــود عبـــــــاس الميـــــــداود( لمـــــــا أبـــــــداه مـــــــن تورييـــــــاش وا 

 ومب ظاش عيمية نورش  ريق ب ث  ال يم .
والن سـية وأقد  شلرد وامتنـان  إلـ  ا سـاتذ  ا ياءـ  يـ  قسـ  ال يـو  التربويـة 

لرعــايتي  وتشــري ي  لــ  ةــب  يتــر  الدراســة والب ــل ، ومــن وارــ  ال ريــان أن أةــ  
 ىيـث  ا مـد عيـ  مني  )ا ستاذ الدلتور سـال  نـورد صـادق وا سـتاذ المسـاعد الـدلتور

 ةالد رما   مدد(. الدلتور وا ستاذ المساعد
ومــــن وارــــ  اإلةــــب  وال ريــــان بال ءــــ  أن أتقــــد  بالشــــلر واامتنــــان إلــــ   

ا ســـتاذ الـــدلتور)ليل لـــري   مـــد( وا ســـتاذ الدلتور)صـــالح ميـــدد صـــالح( وا ســـتاذ 
الـــدلتور  )نشـــ و لـــري  عـــذا ( لمـــا قـــدموه مـــن رعايـــة ودعـــ  وتشـــري   ييـــة يتـــر  لتابـــة 

 الب ل، رزاى  اب ةير الرزا  .
بالشــــلر ليســــاد  الةبــــرا ، لمــــا أبــــدوه مــــن آرا  عيميــــة لتقــــوي  أدواش لمــــا واتقــــد       

                       الب ل.                                                                                                                       
                            ال زيــــــــــز  زمييــــــــــةوي يــــــــــ  لــــــــــ  أن أتقــــــــــد  برزيــــــــــ  شــــــــــلرد وتقــــــــــديرد إلــــــــــ  ال     
 . أسما  س د ياس( لما قدمتو من مساعد  ونصائح سييش عمي . ) . 

لمـا وأقـد  شـلرد وامتنـان  إلـ  إدار  متوسـ ة ال ـراق ليبنـين لت اونيـا م ـ  يــ  
 تويير الملان والرو المبئمين لت بيق ا سيو  اإلرشادد.

ر والتقــدير إلــ  رميــ  أيــراد أســرت  وأةــوت  ومــن وارــ  الويــا  أن أتقــد  بالشــل
 )نر ، صباح، رياض( لما قدموه من مساند  ودع   يية يتر  الدراسة والب ل.

وأةيـــرًا أتقـــد  بالشـــلر وااعتـــزاز إلـــ  لـــ  مـــن أســـي  يـــ  إبـــدا  رأد أو توريـــو 
  نصي ة أو تقدي  دع  عيم  أو م نود لشد عزيمت  عي  انراز الب ل.

 الباحث                                                             
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 املستخلص

ـــذاش يـــ   ـــر أســـيو  الت ـــدل مـــ  ال يســـتيدل الب ـــل ال ـــال  الت ـــرل عيـــ  أث
ة ـــــض إيـــــذا  الـــــذاش لـــــدت  ـــــب  المر يـــــة المتوســـــ ة، وذلـــــ  مـــــن ةـــــب  اةتبـــــار 

 ال رءياش اآلتية:
( بــــين رتــــ  0...مســــتوت دالــــة )ا تورـــد يــــروق ذاش دالــــة إ صــــائية عنــــد  .2

دررــاش المرموعــة الءــاب ة يــ  ااةتبــار القبيــ  والب ــدد عيــ  مقيــاس إيــذا  
 الذاش.

( بــــين رتــــ  0...ا تورـــد يــــروق ذاش دالــــة إ صــــائية عنــــد مســــتوت دالــــة ) .3
عي  مقيـاس  درراش المرموعة الترريبية قب  ت بيق ااسيو  اإلرشادد وب ده

 إيذا  الذاش.

( بــــين رتــــ  0...ذاش دالــــة إ صــــائية عنــــد مســــتوت دالــــة )ا تورـــد يــــروق  .4
دررـــاش المرمـــوعتين الترريبيـــة والءـــاب ة يـــ  ااةتبـــار ألب ـــدد عيـــ  مقيـــاس 

 إيذا  الذاش.

ب ــــب  المر يــــة المتوســــ ة يــــ  المــــدارس المتوســــ ة  يت ــــدد الب ــــل ال ــــال        
ز مدينـة       ب قوبـة/ والثانوية التاب ـة ليمديريـة ال امـة لتربيـة م ايظـة ديـال  يـ  مرلـ

 (  .0.00-.0.0الدراسة الصبا ية/ لي ا  الدراس  )
ولت قيــق ىــدل الب ــل واةتبــار يرءــياتو اســتةد  المــنيا الترريبــ  ذا التصــمي        

)مرموعـة ترريبيـة ومرموعـة ءــاب ة مـ  اةتبـار قبيــ  ـ ب ــدد( تلونـش عينـة الب ــل 
ين ب ريقـــــة عشـــــوائية عيـــــ  (  البـــــًا مـــــن  ـــــب  المر يـــــة المتوســـــ ة مـــــوزع.0مـــــن)

(  ــب  يــ  لــ  .0مرمــوعتين، ) مرموعــة ترريبيــة( و)مرموعــة ءــاب ة(، وبواقــ  )
ـــ  إرـــرا  التلـــايؤ ليمرمـــوعتين يـــ  ب ـــض المتايـــراش وىـــ  )دررـــاش  ـــد ت مرموعـــة، وق
ال ـــب  عيـــ  مقيـــاس إيـــذا  الـــذاش، والت صـــي  الدراســـ  لـــ  ، والت صـــي  الدراســـ  

 ، وعائدية السلن(.لب ، ومينة ا  ، ومينة ا  
( ليمر يــة 2..0 )لــاظ ،الــذد أعدتــو قــا  البا ــل بتبنــ  مقيــاس إيــذا  الــذاش و 

المتوس ة وت  عرءـو عيـ  مرموعـة مـن الةبـرا  يـ  التربيـة وعيـ  الـن س الـذين ألـدوا 
%( عي  صب ية المقياس ليت بيق وبـذل  ت قـق الصـدق الظـاىرد، أمـا ..0بنسبة )



                            

 
 ي

نباخ وقد بيـغ و (، وال الر 00..يراده ب ريقتين ى  إعاد  ااةتبار إذ بيغ )إالثباش يت  
(..00.) 

)أســـيو  الت ـــدل مـــ  الـــذاش( تـــ  أرشاددولـــذل  قـــا  البا ـــل بت بيـــق أســـيو  
، وتــ  الت قــق مــن تن يــذه مــن ةــب  برنــاما أرشــادد اعــد لاــرض ة ــض إيــذا  الــذاش

ةـــب  عرءـــو عيـــ   الصـــدق الظـــاىرد، مـــنعـــن  ريـــق )ا ســـيو  اإلرشـــادد( صدق
ن ااســـيو  مـــن )يـــ  اإلرشـــاد والتوريـــومرموعـــة مـــن الةبـــرا   ( ريســـة 00، وقـــد تلـــول

( دقيقـة عـدا الريســة 50إرشـادية وبواقـ  )ريسـتين( يـ  ا سـبو  زمـن الريسـة الوا ـد  )
                                                                                                                          ( دقيقة..0اايتتا ية والةتامية يقد بياش )

وقد است ميش الوسائ  اإل صائية اآلتية: )م ام  ارتبا  بيرسون، اةتبـار مـان 
وتنـــــ ، اةتبـــــار وللولســـــن، مربـــــ  لـــــاد، الوســـــ  المـــــررح، الـــــوزن المئـــــود ، م ادلـــــة 

 ال الرونباخ(.
 وأظيرش نتائا الب ل ال ال  ما يلت :

( بــــين رتــــ  0...ا تورـــد يــــروق ذاش دالــــة إ صــــائية عنــــد مســــتوت دالــــة ) .2
دررــاش المرموعــة الءــاب ة يــ  ااةتبــار القبيــ  والب ــدد عيــ  مقيــاس إيــذا  

 الذاش.

( بـين رتـ  دررـاش 0...تورد يروق ذاش دالة إ صائية عند مستوت دالـة ) .3
مقيــاس إيــذا  عيــ   المرموعــة الترريبيــة قبــ  ت بيــق ا ســيو  اإلرشــادد وب ــده

 الذاش.

( بـين رتـ  دررـاش 0...تورد يروق ذاش دالة إ صائية عند مستوت دالـة ) .4
المرمــــوعتين الترريبيــــة والءــــاب ة يــــ  ااةتبــــار الب ــــدد عيــــ  مقيــــاس إيــــذا  

 الذاش ولصالح المرموعة الترريبية.

وقد أظيرش النتائا أن  سيو  الت دل م  الذاش أثر ي  ة ـض إيـذا  الـذاش 
   المر ية المتوس ة.لدت  ب

ويـــــ  ءـــــو  نتـــــائا الب ـــــل واســـــتنتاراتو قـــــد  البا ـــــل عـــــددًا مـــــن التوصـــــياش       
 والمقتر اش.
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 ثبث احملتىيات                                      
 رقم الصفحة  الموضوع      

 أ اآلية القرآنية
        إقرار المشرل

 ج إقرار الةبير الياود
 د ال يم إقرار الةبير 

 ىـ   إقرار لرنة المناقشة
 و اإلىدا  

 ز شلر وامتنان
    - ح    مستةي  الرسالة بالياة ال ربية 

   -د ثبش الم توياش
   -   ثبش الرداو 

 ن ثبش ا شلا  وثبش المب ق
  00-0 الفصل األول: التعريف بالبحث

 0-0 مشلية الب ل
 02-0 أىمية الب ل
 .0 ىدل الب ل
 .0  دود الب ل

 00-00 ت ديد المص ي اش
 0.0-00 الفصل الثاني: اإل ار النظري ودراساخ سابقة

 00 إيذا  الذاش من ورية نظر اإلسب  
 20-00 مدة  ي  م يو  إيذا  الذاش

 20-20 أسبا  إيذا  الذاش
 00-20 النظرياش الت  يسرش إيذا  الذاش



                            

 
 ل

 00-00 اإلرشاد السيول  الم ري   
 00-00 نظرية ميلينبو  )ال بج السيول  الم ري ( ▪ 
 00-00 أسيو  الت دل م  الذاش ▪ 

 00-00 مبرراش استةدا  أسيو  الت دل م  الذاش 
 22-02 دراساش سابقة تناولش إيذا  الذاش 

 0.0-..0 دراساش سابقة تناولش أسيو  الت دل م  الذاش 
 0.0-0.0 الفصل الثالث: إجرا اخ البحث

 0.0 منيا الب ل
 .00-0.0 التصمي  الترريب 

 000-.00 مرتم  الب ل
 002-000 عينة الب ل

 .00-005 تلايؤ المرموعتين
 000-.00 أداتا الب ل

 0.5-000 بنا  ا سيو  اإلرشادد وت بيقو 
 0.0 الوسائ  اإل صائية

 000-0.0 الفصل الرابذ: عر  النتائج ومناقشتها
 0.2-0.0 عرض النتائا

 000-.00 ت سير النتائا ومناقشتيا
 002 ااستنتاراش
 005 التوصياش
 000 المقتر اش
 020-000 المصادر
 000-.05 المب ق

 A-B مستةي  الرسالة بالياة اانگييزية
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 ثبث اجلذاول
 رقم 
 الجدول

 رقم الصفحة  العنوان

2 
 ســـ  أســـما  المـــدارس المتوســـ ة والثانويـــة وأعـــداد ال ـــب  

 توزي يا عي  مدينة ب قوبة .
000 

توزيــــ  ال ــــب  يــــ  متوســــ ة ال ــــراق ليبنــــين مــــوزعين  ســــ   3
 الص ول.

000 
 

 002 توزي  ال ب  عي  مرموعتين الترريبية والءاب ة. 4

5 
وتنـ  يـ  التلـايؤ بـين دررـاش  -القي  اإل صائية اةتبـار مـان

الذاش قبـ  المرموعتين الترريبية والءاب ة عي  مقياس إيذا  
 بد  الترربة.

000 

القي  اإل صائية اةتبار مرب  لاد لمتاير الت صي  الدراسـ   6
 ل   ليمرموعتين الترريبية والءاب ة.

000 

القي  اإل صائية اةتبار مرب  لاد لمتاير الت صي  الدراسـ   7
 ل   ليمرموعتين الترريبية والءاب ة.

000 

لـــاد لمتايـــر عائديـــة الســـلن  القـــي  اإل صـــائية اةتبـــار مربـــ  8
 ليمرموعتين الترريبية والءاب ة.

000 

القـــــي  اإل صـــــائية اةتبـــــار مربـــــ  لـــــاد لمتايـــــر مينــــــة ا    9
 ليمرموعتين الترريبية والءاب ة.

002 

: 
ــــــة ا    ــــــر مين ــــــ  لــــــاد لمتاي ــــــار مرب ــــــي  اإل صــــــائية اةتب الق

 ليمرموعتين الترريبية والءاب ة.
00. 

والـوزن المئـود وتقـديراش إيـذا  الـذاش للـ  يقـر  الوس  المررح  21
 من يقراش المقياس وترتيبيا تنازليًا.

000-02. 

ال ارــاش التــ  شةصــش عيــ  مقيــاس إيــذا  الــذاش وقــد رتبــش  22
 تنازليًا  س  أوسا يا المرر ة وأوزانيا المئوية .

020-020 



                            

 
 ن

يقـــراش مقيـــاس إيـــذا  الـــذاش التـــ   ولـــش إلـــ  مواءـــي  ءـــمن  23
 ا سيو  اإلرشادد.

022 

 050 عناوين الريساش اإلرشادية وتاريخ ان قادىا. 24

دررـــاش المرموعـــة الءـــاب ة يـــ  ااةتبـــارين القبيـــ  والب ـــدد  25
 ( الم سوبة والردولية.Wوقيمة )

0.0 

دررـــاش المرموعـــة الترريبيـــة قبـــ  ت بيـــق ا ســـيو  اإلرشـــادد  26
 ( الم سوبة والردولية Wوب ده وقيمة)

0.0 

27 
درراش المرموعتين الترريبية والءـاب ة يـ  ااةتبـار الب ـدد 

 ( الم سوبة والردولية.Uوقيمة )
0.2 
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 ثبث اإلشكال                                          

 ثبث املالحق
 

 الصفحة العنوان   رقم الممحق
 .05 تسيي  ميمة 2
 050 استبانة است بعية 3

التلــــــايؤ بــــــين أيــــــراد اســــــتمار  م يومــــــاش أوليــــــة إلرــــــرا   4
 المرموعتين

050 

أســما  الســـاد  الةبـــرا  مرتبــة  ســـ  ال ـــرول اليرائيـــة  5
 ودرراتي  ال يمية

052 

 050-055 مقياس إيذا  الذاش المقد  ليةبرا  6

 052-050 مقياس إيذا  الذاش بصياتو النيائية 7

 000-.00 استبانة آرا  الةبرا   و  صب ية ا سيو  اإلرشادد 8

 

 
  

 
 
 
 

رقم 

 انشكم
رقم  المحتوى

 الصفحة

1 

 

 96 بيه انبناء انمعزفي وانحديج انذاتي افتزاض ميكينبوم 

   2 

 

 58 مصادر انتحدث مع انذات او انبزمجة انذاتية 

     106   انتصميم انتجزيبي انذي وضعو انباحج  3



 انفصم األول
 بانبحث انتعريف

 

 كهة انبحثـمش
 ة انبحثـيـأهم

 دف انبحثـــه
 دود انبحثـــح

 هحاتطحتديد املص
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 Problem of the researchمشكهة انبحث  
مشكمة إيذاء الذات من المشكالت التي عاصرت وجود اإلنسان واستتووذت  عد  ت        

ين وعممتاء التن س واتجتمتاا وال تب  عمى اىتمام بالغ عمى متر التتاريم متن رجتال التد
وىو سموك غير سوي زاد انتشاره في اآلونة األخيرة بشكل غير  بيعتي  ويعتده عممتاء 
الن س من السموكيات التي تن وي عمى كره مسبق لمتذات ومستتوم متتدني متن تهويميتا 

 (.656  ص6006)وسن  
ويستتتت ول أيتتتام الشتتتباب  يبتتتدأ إيتتتذاء التتتذات فتتتي ال  ولتتتة  ويستتتتمر أيتتتام المراىهتتتة       

وعنتتتد الكبتتتر فتتتي الستتتن أييتتتان  والتتتذين يهومتتتون بنيتتتذاء أن ستتتيم يتتتذكرون أنيتتتم يوستتتون 
بتتالتوتر عنتتدما يوتتاولون اتمتنتتاا عتتن ذلتتك ويشتتعرون بالراوتتة فتتي والتتة إيتتذاء أن ستتيم  

لتتتتتتذا نتتتتتترم أن بعيتتتتتتيم يتبتتتتتتاىى وي تختتتتتتر بمتتتتتتا يهتتتتتتوم بتتتتتتو متتتتتتن أذم موجتتتتتتو إلتتتتتتى ذاتتتتتتتو           
 (.944-941  ص9999)ىيمز وىيمز  

وتنتيي واتت كثيرة من اليياج واتي راب الستموكي لتدم بعتأل األفتراد بالهيتام      
بنلواق األذم بأن سيم بنتباا أساليب متعتددة كنوتداث الجتروح فتي أ ترافيم أو إ تالق 
العيتتارات الناريتتة عمتتى بعتتأل األجتتزاء متتن أجستتاميم  وتتختتذ بعتتأل ال  تتات فتتي بعتتأل 

ذاء الذات وجمان ورمزان لمترفأل اتجتمتاعي كمتا يهتوم بتذلك بعتأل المجتمعات ظاىرة إي
المتظتتتتاىرين أمتتتتام مستتتتؤولييم ليعبتتتتروا بتتتتذلك عتتتتن مومتتتت  رافتتتتأل  أو موتتتتت  )إبتتتتراىيم  

 (.949  ص9987
وتكمتتتن مشتتتكمة إيتتتذاء التتتذات عنتتتدما يهتتتوم الشتتتخص بنيتتتذاء ن ستتتو بن ستتتو وعندىا       

ين  إذ إن الشتتخص المتتؤذي لذاتتتو تكتتون عمتتالن عتتدا يان موجيتتان يتتد التتن س ويتتد اآلختتر 
يجمتتتب المشتتتاكل الصتتتوية لن ستتتو  واليتتتسو  اتجتماعيتتتة ألستتترتو  والوتتتزن والنتتتدم فتتتي 
فتتتراد مجتمعتتتو عمتتتى وتتتد ستتتواء  وازديتتتاد ظتتتاىرة إيتتتذاء التتتذات  ن تتتوس أماربتتتو وأصتتتدما و وام
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(  وىتتذا متتا 6  ص9999بتتدون ومايتتة يستتاىم فتتي انوتتالل المجتمتتج وت ككتتو )الجينتتي  
(  ويتث أشتارت إلتى أن ستموك إيتذاء التذات Kehrberg, 1997كيربرج )أيدتو دراسة 

يخمتق مشتكالت خ يترة فتتي الجوانتب الن ستية واتجتماعيتة لم تترد وخصوصتان فتي مرومتتة 
(  وىتتتي المرومتتتة التتتتي ستتتيتناوليا البوتتتث Kehrberg, 1997, p.35 المراىهتتتة )

 الوالي.
إلتتى إيتتذاء ذاتتتو متتن ختتالل  وتتتتراكم المشتتاعر الستتمبية عنتتد ال التتب التتذي يستتعى      

الظتتترو  اتجتماعيتتتة واتمتصتتتادية والوياتيتتتة الصتتتعبة التتتتي يواجييتتتا  نتيجتتتة المعاممتتتة 
الستتي ة والهاستتية التتتي تمارستتيا بعتتأل األستتر متتج أبنا يتتا وت ستتيما فتتي األمتتور المتعمهتتة 
بالدراستتتة والمثتتتابرة عمييتتتا متتتج تتتتردد أوعتتتدم استتتتعداد متتتن جانتتتب ال تتترد ليتتتذا األمتتتر ممتتتا 

مد يدفعو إلتى الت كيتر فتي إيتذاء تج عمو يمر بوالة إوبا  ومج استمرارىا يصبح إوبا ان ن
ذاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو لمتعبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بداخمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن المشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعر الستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمبية                               

 (.666-665  ص6004)مخزومي  
ولهتتد أختتذت تبتترز مشتتكمة إيتتذاء التتذات فتتي عتتدد متتن دول العتتالم المتهدمتتة والتتدول       

امية عمى ود  سواء  األمتر التذي جعتل ىتذه المشتكمة تثيتر اىتمتام البتاوثين بمختمت  الن
 (.4  ص9999تخصصاتيم )الجيني  

لتتد  الكثيتتر متتن اليتتسو  والمشتتكالت وعمتتى       أن متتا تعتترأل لتتو المجتمتتج العرامتتي ور
جميج المستويات وت ستيما األمنيتة منيتا والتتي أثترت عمتى كافتة شترا ح المجتمتج  ومتن 

ومتا أعهبيتا متن تتدىور فتي الويتج األمنتي  6001ىا إوداث الورب األخيترة عتام أبرز 
 واتجتماعي .

إن مثتتتتتل ىتتتتتذه اليتتتتتسو  ت تتتتترأل عمتتتتتى ال تتتتترد تسيتتتتترات متتتتتد تكتتتتتون فستتتتتيولوجية أو      
ن أىتتم مصتتادر اليتتسو   اجتماعيتتة أو ن ستتية أو تجمتتج بتتين ىتتذه المتسيتترات التتثالث  وام
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             هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدان األمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن                     ىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي الوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتروب وأخ ارىتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدم اتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهرار وف
 (.97-96  ص6009)عثمان  

وعميتتو ارتتتأم الباوتتث أن يبوتتث عتتن وتتاتت إيتتذاء التتذات فتتي مرومتتة المراىهتتة 
التتتي تهابتتل المرومتتة المتوستت ة فتتي المتتدارس العراميتتة  وذلتتك ألن ىتتذه المرومتتة تمتتتاز 

ىق اويانتتان يثتتور ألبستت  األستتباب وت بأنيتتا مرومتتة اتن عتتاتت والتتتوترات العني تتة فتتالمرا
يست يج التوكم بالمظاىر الخارجية لوالتو  ومد يوجتو والتتو إلتى التداخل ويتؤذي ن ستو 

 (.977  ص9981)الجسماني  
إيتذاء التذات لتدم  تالب المرومتة المتوست ة فتي  توتات ولمعرفة مدم انتشتار

إيتتتذاء التتتذات فتتتي ثتتتالث مؤسستتتاتنا التربويتتتة والتعميميتتتة  متتتام الباوتتتث بت بيتتتق مهيتتتاس 

(  التتتب متتتن  تتتالب المرومتتتة المتوستتت ة ومتتتد 900عمتتتى عينتتتة مكونتتتة متتتن ) *متتتدارس

%( متتن أفتتراد العينتتة تؤكتتد وجتتود وتتاتت إيتتذاء التتذات لتتدم 70أويتتوت النتتتا   بتتأن )
 ال الب. 

( إلتتى 6ولتعزيتتز ىتتذه النتتتا   متتام الباوتتث بتوجيتتو استتتبيان استتت العي )مموتتق/

%( متتتن إجابتتتاتيم تؤيتتتد وجتتتود وتتتاتت 80وكانتتتت ) **ويين( متتتن المرشتتتدين التربتتت90)

إيذاء التذات   مثتل عبتور ال ريتق وست  ستير كثيت  متن الستيارات أو ميتادة الستيارة أو 
الدراجة بسرعة فا هة أو اإليراب عن ال عام أو استعمال عهامير  بيتة بجترا كبيترة   

المدرستتين التتذين  ( متتن90فيتتالن عتتن ذلتتك متتام الباوتتث بتوجيتتو اتستتتبيان ن ستتو إلتتى )
%( متن إجابتاتيم 70يعممون في المدارس المتوس ة فتي مركتز مدينتة بعهوبتة وكانتت )

                                                 

 بنين.تثانوية وي المعممين لم - *
 بنين.تثانوية التتتتشام لم   -  

 ثانوية النج  اتشر  لمبنين.   -  

 ينة بعهوبة.تم اختيارىم من المدارس المتوس ة والثانوية في مركز مد  **  
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تؤكتتتتد وجتتتتود وتتتتاتت إيتتتتذاء التتتتذات لتتتتدم  تتتتالب المرومتتتتة المتوستتتت ة ممتتتتا يتتتتؤثر عمتتتتى 
 مستواىم الدراسي وتوافهيم الن سي واتجتماعي.

وصتت ية ومنيتا دراستتة إيتافة إلتتى ذلتك فهتتد أشتارت عتتدد متن الدراستتات العراميتة ال      
( إلى وجود واتت إيذاء التذات لتدم  مبتة المرومتة اإلعداديتة 6006)الموسوي وبامر 

( إلتتتتتى وجتتتتتود ن تتتتتس الوتتتتتاتت لتتتتتدم  مبتتتتتة المرومتتتتتة 6009  وكتتتتتذلك دراستتتتتة )كتتتتتاظم 
المتوستت ة   وأوصتتت الدراستتتين إلتتى يتترورة بنتتاء برنتتام  أو ت بيتتق أستتموب أرشتتادي 

ومتتن ىنتتا تبتترز مشتتكمة البوتتث الوتتالي والتتتي ستتعى  لمتخ يتت  متتن وتتدة ىتتذه المشتتكمة  
الباوتتث لدراستتتيا  لتتتذا ستتيهوم الباوتتث بت بيتتتق أستتموب أرشتتادي )أستتتموب التوتتدث متتتج 
التتتذات( باتعتمتتتاد عمتتتى متتتني  البوتتتث التجريبتتتي لمستتتاعدة ال تتتالب عمتتتى الوتتتد متتتدر 
اإلمكتتتان متتتن ىتتتذه المشتتتكمة. وبتتتذلك أصتتتبح الباوتتتث إمتتتام تستتتاؤل يوتتتاول اإلجابتتتة عنتتتو 

و: ىل ألسموب التودث مج الذات أثر في خ أل إيذاء الذات لتدم  تالب المرومتة وى
 المتوس ة؟
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 The Importance Of Research    أهمية انبحث

ي عتد  ميتتدان الصتتوة الن ستتية متتن أكثتتر ميتادين عمتتم التتن س إثتتارة تىتمتتام النتتاس  
عامتتة النتتاس  ولعتتل متتن ستواء المتخصصتتين متتنيم فتتي العمتتوم اإلنستتانية أو غيترىم متتن 

أىتتم األستتباب التتتي يمكتتن أن تويتتح أىميتتة ىتتذا الميتتدان ىتتو أن الوصتتول إلتتى مستتتوم 
مناستتب متتتن الصتتتوة الن ستتية الستتتميمة أمتتتر مرغتتوب فيتتتو متتتن النتتاس جميعتتتان  فالصتتتوة 
الن سية كمجال من مجاتت عمتم التن س تمثتل الممكتة المتوجتة عمتى بهيتة مجتاتت عمتم 

لك مبالسة  فيي موصمة جميج الوظا   الن سية التتي يهتوم الن س األخرم وليس في ذ
بيتتا ال تترد  وىتتي غايتتة الوظتتا   الن ستتية المتعتتدد التتتي يهتتوم عمتتم التتن س بدراستتتيا )عبتتد 

 (.6  ص9990الس ار  
فال رد السميم ن سيان لديتو معرفتة إدراكيتة وامعيتة لذاتتو ويتهبتل نهتا  يتع و وموتتو 

متتتن مبتتتل الهتتتيم الداخميتتتة أكثتتتر متتتن الهتتتيم الخارجيتتتة  ويبتتتدي اىتمامتتتان بتتتاآلخرين  ويوجتتتو 
ويستتتتتتتتتتتت يج تومتتتتتتتتتتتل اإلجيتتتتتتتتتتتاد واإلوبتتتتتتتتتتتا  أو ال شتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتن دون أن ي هتتتتتتتتتتتد توازنتتتتتتتتتتتو 

 (.Ruthan, 1974.p.1-4الشخصي)
ومتتتن الناويتتتة اتجتماعيتتتة ت بتتتد أن ينتتتا  أمتتتر الصتتتوة الن ستتتية إلتتتى مؤسستتتات 

رابات الن ستية الشتا عة تربوية وعالجية لبث الوعي لدم اآلخرين ليتعرفتوا عمتى اتيت 
لدييم و رمان وأستاليب معينتة لعالجيتا وكي يتة التعامتل متج المصتابين بيتا  والتدعوة إلتى 
بتتتتذل الجيتتتتد لمتخ يتتتت  متتتتن شتتتتدة األزمتتتتات التتتتتي يمكتتتتن أن تستتتتبب ليتتتتم إيتتتتذاء لمتتتتذات 

 (.68  ص6009  ألخالدي)
 وين تترد المجتمتتج العرامتتي فتتي أنتتو تعتترأل لثالثتتة وتتروب مختم تتة و اونتتة ألكثتتر

  ومتروران بوترب الخمتي  9980اإليرانيتة( عتام -من ربج مرن بدءان متن الوترب )العراميتة
  6001  ومن ثم الورب األخيرة التي انتيت باوتالل العتراق عتام 9999األولى عام 

فيالن عن ثتالث عشترة ستنة متن الوصتار تخمميتا انييتار النظتام الصتوي واتجتمتاعي 
وصتتل فتتي األعتتوام الستتبج األخيتترة متتن أعمتتال  واألمنتتي واتمتصتتادي  وي يتتا  ليتتا متتا

العنتتتتت  المتمثمتتتتتة باتن جتتتتتارات واتغتيتتتتتاتت التتتتتتي  التتتتتت اآلت  العتتتتتراميين األبريتتتتتاء 
 (.97-95  ص6099)الزبيدي  
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لتتتذا يتتترم الباوتتتث أن ىتتتذا األمتتتر ي تتترأل عمتتتى المعنيتتتين فتتتي المجتتتال التربتتتوي 
فتي معالجتة اتيت رابات  الدراسة العمميتة لمومتو  عمتى األستباب الوهيهتة التتي تستاعد

الن ستتتتية والمشتتتتاكل اتجتماعيتتتتة التتتتتي يعتتتتاني منيتتتتا المجتمتتتتج العرامتتتتي نتيجتتتتة الظتتتترو  
الهاستية التتتي يمتتر بيتا  ومتتن ثتتم تعتد البتترام  واألستتاليب اإلرشتادية متتن األولويتتات التتتي 

 يجب أن تتيمنيا الخ   التربوية والصوية واتجتماعية.
ن ميتتم لوالتتة إيتتذاء التتذات لتتدم ال تترد  والتتذي وي عتتد  م يتتوم التتذات باعتبتتاره مكتتو 

يعنتتتي فكتتترة ال تتترد عتتتن ن ستتتو أو ذاتتتتو   فيتتتالن عتتتن انتتتو يشتتتكل بعتتتدان ميمتتتان متتتن أبعتتتاد 
الشخصية اإلنسانية ووجتر الزاويتة ليتا والتذي لتو اثتر كبيتر فتي ستموك ال ترد وتصترفاتو 

بيتا ال ترد ذاتتو ويث يمعب دوران كبيران فتي توجيتو الستموك وتوديتده  فالكي يتة التتي يتدرك 
 (.99  ص6099تؤثر في ال ريهة التي يسمكيا )مومود وم ر  

لذلك فنن كثيران من مشكالت المراىهين ناتجتة عتن ال كترة الستمبية المتكونتة عنتد 
المراىتتق عتتن ذاتتتو  فالشتتعور التتذي يوممتتو المراىهتتون نوتتو أن ستتيم ىتتو اوتتد موتتددات 

خص بتتتال ميمتتتة ي تهتتتر إلتتتى اوتتتترام الستتتموك البالستتتة األىميتتتة  وشتتتعور المراىتتتق بأنتتتو شتتت
 يءالتتتذات يتتتؤثر عمتتتى دوافعتتتو واتجاىاتتتتو وميمتتتو وستتتموكو  ويجعمتتتو ينظتتتر إلتتتى كتتتل شتتت

بمنظار تشاؤمي  فالمراىهين الذين ي تهرون إلى الثهة بالذات ت يكونون مت تا مين وتول 
نتتتوات  جيتتتودىم  فيتتتم يشتتتعرون بتتتالعجز والتتتنهص والتشتتتاؤم وي هتتتدون وماستتتيم بستتترعة  

شتياء بالنستتبة ليتم وكأنيتتا تستير دا متان بشتتكل ختا م  وىتتم يستستممون بستتيولة وتبتدو األ
وغالبتتان متتا يشتتعرون بتتالخو  ويصتت ون أن ستتيم بصتت ات ستتمبية مثتتل )ستتيء( و)عتتاجز( 
ويتعتتاممون متتج مشتتكالت اإلوبتتا  والسيتتب التتتي يتعريتتون ليتتا ب ريهتتة غيتتر مناستتبة 

اآلخترين               )الهاستم ويث يتوجيون بسموك انتهامي إليذاء أن ستيم أو إيتذاء 
( ممتتا يجعتتل لستتموك إيتتذاء التتذات آثتتاران ستتموكية فادوتتة فتتي 956  ص6000وآختترون  

ال رد وفي متن وولتو  إذ تتنخ أل ميمتة التذات لديتو ويهتل اوترامتو ليتا وتهتل الرغبتة فتي 
 ,Arnold, etتوهيهيتا ويتزداد الميتل إلتى إيتذا يا بستموكيات عني تة                 )

al, 2003, p.1  ومتتتن صتتت ات الشتتتخص المتتتؤذي لذاتتتتو  انخ تتتاأل تهتتتدير التتتذات )
 ,Rodham, et, alوالهمتق  واتندفاعيتة  واتعتمتاد عمتى الكوتول والمتواد المختدرة )

2005, p.3.) 
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ويبدو أن عنصر التدمير الذي تتص  بتو غريتزة العتدوان البشتري موجتو أصتالن 
اره ييتتدد بتتو ن ستتو وييتتدد بتتو بي تتتو نوتتو التتذات  والعتتدوان فتتي اإلنستتان خ تتر متتن أخ تت

(  فمتتن الممكتتن أن يكتتون الشتتخص مؤذيتتان لن ستتو متتن ختتالل 60  ص9987)إبتتراىيم  
 (.Linehan, 1981, p.242ت اعمو مج البي ة )

فالستتموك العتتدواني ت يتجتتو باليتترورة نوتتو السيتتر فهتت   فهتتد يتجتتو نوتتو التتذات 
 :كريم إلى ذلك وين مال أييان متمثالن في نواح  بدنية ومد أشار الهرآن ال

﴿    

   
   

                     ﴾ آل عمران من(
                                                                     .   (999اآلية: 
ومنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا دراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة كينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتث متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوير                          نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا   الدراستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات  وتؤكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد     

(Kenneth Moyer, 1971 عمتى ) التدور الميتم لابتاء واألميتات وأستاليب التنشت ة
اتجتماعيتتة  وأكتتدت أييتتان عمتتى أن الوتتاتت العدوانيتتة تتترتب  بالبي تتة  وأن متتا يتعتترأل 

و وأخ ا و ويكتذب ويسترق ويعتتدي لو األبناء من سموكيات خا  ة ويتيمو الناس بذنوب
عمتتتتى اآلختتتترين ونتيجتتتتة لتتتتذلك يكتتتتون عتتتتدوانيان متتتتج ذاتتتتتو                    )صتتتتالح  

 (.616-610  ص9980
العدوان عمى الذات بأي رد فعتل ييتد  إلتى إيهتاا األذم أواأللتم  نومد يعبر ع

دافتتج  بالتتذات أو إلتتى تخريتتب ممتمكتتات التتذات  وىتتو ستتموك ولتتيس ان عتتاتن أو واجتتة أو
 (.985  ص6000)يويى  

( أن إيتتتتتذاء التتتتتذات مواولتتتتتة متعمتتتتتدة ومهصتتتتتودة Sutherfand,1996ويتتتتترم )
لالعتتتداء عمتتى التتذات كموتتاوتت اتنتوتتار أو اإلدمتتان عمتتى الكوتتول والمختتدرات وىتتو 

 (.Kerbnerg, 1993, p.22-25يهوم عمى السيب والكراىية والعدوانية )
عتتدإ إيهتتاا األذم بتتالن س أو ستتموك  ِ إيتتذاء التتذات متتن اتيتت رابات الستتموكية  ي 

التتتي تشتتيج لتتدم بعتتأل المتتراىهين وتستتبب إزعاجتتان وايتتوان نتيجتتة لمخا رىتتا الصتتوية 
(  فيتتو إمتتا مواولتتة لتوهيتتق إشتتباا 989  ص9990عمتتى المراىتتق )إبتتراىيم وآختترون  



 الفصل األول :التعريف بالبحث

 

9 

متتتتا مواولتتتتة لتهويتتتتة األنتتتتا التتتتتي جروتتتتتو مشتتتتاعر الدونيتتتتة أو عتتتتدم  تعوييتتتتي كبتتتتديل  وام
بتتأن يهتتوم المراىتتق ووتتده بالبرىنتتة لن ستتو عمتتى شتتجاعتو وميمتتتو  وأمتتا مواولتتة  الك تتاءة 

لتوهيتتق اإلشتتباا باتنتهتتام عتتن وعتتي أو بتتال وعتتي  وب ريهتتة مباشتترة أو غيتتر مباشتترة  
وربما كانت مواولة تدفعيا رغبة خ ية لعهتاب األبتوين  بنتبتاا ستموك يؤذييمتا ويتنسص 

متتتا وياتيمتتتا  وأمتتتا مواولتتتة اإلريتتتاء وتيتتتخيم ذ اتتتتو بنتبتتتاا ستتتموك معتتتاد  لممجتمتتتج  وام
استجابة لدوافج غريزية مع مة أو ميممة  في شكل سموك خا م  وأما رغبة في إيتذاء 

  9991ذاتتتتتتتتتتو استتتتتتتتتتجابة لشتتتتتتتتتعور واا  أو غيتتتتتتتتتر واا  بالتتتتتتتتتذنب          )العيستتتتتتتتتوي  
 (.997ص

ومتن صتت ات األشتخاص المتتؤذين لتتذاتيم أنيتم غيتتر متتادرين عمتى الستتي رة عمتتى 
عتتتوا  يم  ولتتتدييم ن تتتور كبيتتتر وعتتتدم  نتيم الوتتتادة وغيتتتر متتتادرين عمتتتى التعبيتتترعان عتتتات

ان عتتتاتتيم وعتتتوا  يم وك ريهتتتة لمعامبتتتة  نريتتتا عتتتن أن ستتتيم وذلتتتك كوستتتيمة لمتعبيتتترع
(  وتكتتون تمتتك اتن عتتاتت الستتمبية مصتتاوبة Thompson, 1996, p.1أن ستتيم  )

 (.Klenike, 1978, p.188لمنية المسبهة لعهاب الذات ومميدة إليذا يا )
( أن ال تتتالب التتتذين يمارستتتون ستتتموك إيتتتذاء التتتذات كتتتانوا 9945ويتتترم )ستتتيزر        

بتتتراىيم   وأنيتتتم كتتتانوا  (86  ص9971يعتتتاممون بهستتتوة فتتتي مرومتتتة ال  ولتتتة )ارجايتتتل وام
يتعريتتتتون ليتتتتسو  شتتتتديدة متتتتن أبرزىتتتتا العزلتتتتة والورمتتتتان وايتتتت راب فتتتتي العالمتتتتات 

اليا جتتة والتتتي متتن الصتتعب تومميتتا لتتذا يهومتتون بنيتتذاء الشخصتتية والتتتوترات اتن عاليتتة 
 Jonesأن سيم مما يولد بالنتيجة شعوران مريوان يساعد عمى إزالة تمك التوترات لتدييم )

& Daniels, 1996, p.263-267.) 
وعادة ما يمجأ ال رد إلى إيذاء ذاتو أو لمتعبير عن مشاعره أو عوا  و المتأزمتة        

 & Kananكونو نوعان من الشعور بالتذنب فيبتدأ بعهتاب ن ستو ) عن  ريق جسده  أو

Finger, 2005, p.11 وينتتتي  ال تترد ىتتذا الستتموك يتتنان أن ذلتتك ستتيخ   التتتوتر  )
 ,Sartorius, 1993النتتاجم عتتن الشتتعور بالتتذنب أو توهيهتتان تنتهتتام غيتتر مباشتتر )

p.342 بتو )السامتدي  ( أو لجمب اىتمام اآلخرين ول ت نظرىم  وتى يجعميم يشعرون
 .(96  ص9990
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ومتتتد يوتتتدث فتتتي بعتتتأل الوتتتاتت الخ تتترة أنتتتو إذا لتتتم يجتتتد ال تتترد وستتتيمة لتصتتتري       
شتتتونتو العدوانيتتتة وت ريسيتتتا فتتتي الموتتتي  الختتتارجي أن يتوتتتول العتتتدوان ويرتتتتد إلتتتى ذات 
الشخص الذي استثير  فيميب في ن سو الشعور بالتذنب ويثيتر فيتو الواجتة إلتى عهتاب 

و معنويتتتتان  ومتتتتتن تمتتتتك الصتتتتتور التتتتتور  فتتتتتي أعمتتتتال أو موامتتتتت  ميينتتتتتة التتتتذات ماديتتتتتان أ
كاليتترب عمتتى الوجتتتو أو اتنختترا  فتتتي نوبتتات عدوانيتتتة أو متتد يكتتتون اتنتوتتار وستتتيمة 

 (.551  ص9976يتخذىا بعييم ىربان من و أة الشعور بالذنب )راجح 
ي إليتذاء ومد يرغب ال رد متن ختالل الهيتام بيتذا العمتل إلتى إشتباا ميتل ت شتعور       

اآلختترين أو التتن س  أو متتد يكتتون وستتيمة لجمتتتب الوتتزن لمىتتل أو اتنتهتتام متتنيم أو متتتد 
يكون لدم بعأل األشخاص واجة شديدة إلى إنزال العهتاب بأن ستيم عمتى  الترغم ممتا 
يتمتعتتون بتتو متتن ذكتتاء وصتتوة وستتالمة فتتي الوتتواس والخبتترة               )الزبيتتدي  

 (.667  ص9999
ذاتية أو الشخصتية التتي تتؤدي إلتى ظيتور العتدوان عمتى التذات ومن العوامل ال

الشتتتتتعور بال شتتتتتل المتكتتتتترر أو الشتتتتتعور باإلوبتتتتتا  أو الورمتتتتتان متتتتتن الع تتتتت  والوتتتتتب      
ويتتتؤدي ذلتتتك بتتتال رد إلتتتى العتتتدوان عمتتتى األشتتتياء أو عمتتتى ن ستتتو ويظيتتتر العتتتدوان عمتتتى 

عمتد لصصتابة  الذات في صور مختم تة منيتا الرغبتة فتي إيتذاء التذات أو التعترأل عتن
بالجروح والعناد والعصيان واإليراب عن ال عام. ومتن العوامتل الذاتيتة أو الشخصتية 
األختتتترم فهتتتتدان الشتتتتعور باألمتتتتان وفهتتتتدان الثهتتتتة بتتتتالن س أو الشتتتتعور بالنبتتتتذ أو السيتتتترة 

 (.46-49 ص6000)اليمشري وعبد الجواد 
عا  يتتتة إن إيتتتذاء التتتذات لتتتدم الكبتتتار يتتترتب  بايتتت رابات وصتتتراعات ن ستتتية و 

وتتادة متتد تكتتون كامنتتة وتت جتتر ألستتباب بستتي ة  ولكتتن عنتتد المتتراىهين متتد تتترتب  ظتتاىرة 
إيتتتتذاء التتتتذات لتتتتدييم بمجتتتتاتت ايتتتت راب الستتتتموك ويتتتتع  اإلدراك والشتتتتعور بالتتتتذنب 
وت كتتك وايتت راب العالمتتات العا ميتتة وفهتتدان اوتتد الوالتتدين أو ال تتالق أو اليتتسو  أو 

 (.971-976  ص9988لعا  ية )العظماوي  اإلوبا  أو اتي رابات الن سية وا
ومن الجدير بالذكر أن عتدم الشتعور بتاألمن يتؤدي إلتى ايت رابات كثيترة لتدم 
يتتذاء التتذات وانخ تتاأل اعتبتتار التتذات  ال تتالب تتتؤثر عمتتى فتتاعميتيم ومنيتتا اتكت تتاب وام

 (.999  ص9989والخو  والهمق )شي روميممان  
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تتتتتتواجييم بعتتتتتأل الموامتتتتت  وعمومتتتتتان فهتتتتتد تبتتتتتين أن بعتتتتتأل األشتتتتتخاص عنتتتتتدما 
العصيبة أو الصعبة يميمون إلى توجيو الموم والتأنيب ألن ستيم ومتد يصتل ىتذا العتدوان 
عمتتى التتذات إلتتى اليتترب والشتتتا م المستتموعة  وىتتذا متتا يستتمى بتتالتوول العتتدواني  وأن 
السموك العدواني لممراىهين يتجو نوو الذات عندما توجو إلييم إىانتة متن أشتخاص ذو 

 ج   وكذلك يتوجو السموك العدواني نوتو التذات عنتدما يكتون توجيتو العتدوان مركز مرت
بتتتتتتتتراىيم   لمختتتتتتتتارج مو وفتتتتتتتتان بالمختتتتتتتتا ر                                  )أرجايتتتتتتتتل وام

 (.86  ص9971
( أن بعتتتتتتأل النتتتتتتاس يواجيتتتتتتون مصتتتتتتاعب الويتتتتتتاة        Leary, 2007ويتتتتتترم )

رون بأبستتتت  األخ تتتتاء ويتيمتتتتون (  بينمتتتتا ينشتتتتسل آختتتتgraceووتتتتاتت فشتتتتميم بصتتتتبر) 
أن ستتيم عمييتتا ويبتتالسون كثيتتران فييتتا  فتنتتتابيم وتتاتت متتن السيتتب  واأللتتم  ويوتتاولون 

 (.Leary, 2007,p.34أويانان إيذاء أن سيم أو يربيا )
وت عتتد  مشتتاعر التتذنب عوا تت  مؤلمتتة ألصتتوابيا  تشتتل وتتركتيم وتبعتتدىم عتتن 

التوازن  فيسعى األفراد إليذاء أن سيم متن  الوامج وتخمق نوعان من الهمق يؤدي إلى عدم
عتادة التتوازن ألن ستيم ومتن ىنتا ستعت البمتدان المتهدمتة  أجل تخ ي  مشاعر التذنب  وام
عتتتتادة ىتتتتؤتء األشتتتتخاص إلتتتتى الويتتتتاة  لتأستتتتيس مراكتتتتز متخصصتتتتة لتهتتتتديم المستتتتاعدة وام

 (.Myers, 1999, p.491ال بيعية )
يتتذا الشتتكل إنمتتا ىتتو ايتت راب يستتتوكم وميمتتا كانتتت األستتباب فتتنن إيتتذاء التتذات ب     

بصتتاوبو فتتال يوتتس بالراوتتة إت بعتتد أن يمارستتو  وبمجتترد اتستتتمرار عميتتو ي يتتي إلتتى 
 (.941  ص9999ازدياد اإليذاء أكثر من ويث ودتو وشدتو. )ىيمز وىيمز  

( إلتى أن الظترو  الصتعبة ومتاعتب الويتاة 6006ومد أشارت دراستة )وستن  
الشعب العرامتي  ومنيتا شتريوة ال مبتة  ممتا جعتل متنيم متن التي تعيشيا أغمب شرا ح 

يصتتتاب باليتتتأس أو أن تصتتتبح نظتتترتيم ألن ستتتيم بتتتأنيم ت شتتتيء وت معنتتتى لمويتتتاة التتتتي 
يعيشتتتونيا وأن ذلتتتك يخمتتتق جتتتوان ن ستتتيان ت ي يهتتتون توممتتتو يتتتدفج بيتتتم إلتتتى إيتتتذاء أن ستتتيم 

 (.657  ص6006)وسن  
ارت إلتتتتى أن فهتتتتدان معنتتتتى ( وتتتتين أشتتتت6007وأيتتتتدت ذلتتتتك دراستتتتة )اتعرجتتتتي  

 الويتتاة ارتتتب  ايجابيتتان بنيتتذاء التتذات وستتمبيان متتج الريتتا عتتن الويتتاة والستتعادة واتبتيتتاج 
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وأن فهتتدان معنتتى الويتتاة متتتن شتتأنو أن يتتؤثر ستتمبيان عمتتتى ويتتاة اإلنستتان وعمتتى صتتتوتو 
الن سية والجسمية  إذ يتؤدي فتي كثيتر متن األويتان إلتى إيتذاء التذات أو إيتذاء اآلخترين 

 (.8  ص6007تعرجي  )ا
وكثيتتران متتن ال تتالب المتتراىهين ييتتددون بنيتتذاء أن ستتيم أو متميتتا عنتتدما يكونتتون 
في والة غيب شديد  إت أنيم يعتذرون عتادةن بعتد أن ينوستر غيتبيم ويهولتون إنيتم 
ت يهصتتدون ذلتتك. أمتتا  ال تتالب التتذين يتتؤذون أن ستتيم فيتتم شتتديدو النهتتد لتتذواتيم  وىتتي 

وميمة بسموك إيذاء الذات بما في ذلتك اتنتوتار وىتو ستموك شتا ج إشارة توذير مبكرة 
 (.658  ص6005نسبيان وىو في ازدياد )عبد اليادي والعزة  

بعتتتاده الستتتمبية   وتأثيراتتتتو المباشتتترة   تستتتتمزم  أن خ تتتورة ستتتموك إيتتتذاء التتتذات وام
ويتتج معالجتتات مابمتتة لمتن يتتذ لكتتي يستتاىم المتخصصتتون عمتتى األمتتل فتتي رستتم الوتتدود 

 (.5  ص9990الزمة لمنج انتشاره )السامرا ي  ال
ولتتتذلك فتتتنن استتتتمرار ستتتموك إيتتتذاء التتتذات دون رادا ينتتتت  عنتتتو مشتتتاكل عديتتتدة 

 (.Ford, et, al, 1968, p.47أبرزىا وأخ رىا اتنتوار )
 Hurry( ودراستة            )Wessley,1996وىذا ما أيدتتو نتتا   دراستة )

& storey,2000 ىنتتتاك خ تتتورة عاليتتتة متتتن جتتتراء تكتتترار ىتتتذا ( إذ أشتتتارت إلتتتى أن
الستتموك  وأن عتتدم معالجتتة ىتتذه المشتتكمة  ويتتع  الستتي رة عمتتى انتشتتارىا يتتؤدي إلتتى 

 ( )Wessley,1996, p.129مختتتا ر متعتتتددة أبرزىتتتا وأخ رىتتتا اتنتوتتتار التتتتام )

Hurry & storey,2000, p.126.) 
تتتتي يعتهتتتد فيتتتو ويمثتتتل اتنتوتتتار الوتتتد األعمتتتى متتتن ستتتموكيات إيتتتذاء التتتذات  وال

المنتوتتتتتتتتتتر أنتتتتتتتتتتو ت وتتتتتتتتتتل لمشتتتتتتتتتتكمتو إت بتتتتتتتتتتالموت أو بمعجتتتتتتتتتتزة توتتتتتتتتتتدث فتتتتتتتتتتي وياتتتتتتتتتتتو       
(Rathus, 1990, p.515.) 

نمتا يوجتد  ولذلك فنن سموك العدوان عمى الذات ت يهتصر عمى مرومة معينة وام
فتتتي جميتتتج المراوتتتل العمريتتتة  ولكتتتن يظيتتتر ىتتتذا الستتتموك فتتتي مرومتتتة المراىهتتتة بصتتتورة 

 ( .91  ص9988  العيسوي(وايوة 
الن ستتية والستتموكية المعروفتتة فتتي مرومتتة  الوتتاتت إيتتذاء التتذات متتنوالتتة  عتتد  وت  

ستتتيد  تخ يتت  وتتدة التتتوتر الن ستتي الكتتامن فتتي ن تتس المراىتتق  تالمراىهتتة  وعتتادة متتا 
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فتي المراىهتة  شتا عان انتباه اآلخرين وع  يم  ويعد ستموكان  يستخدميا البعأل لجذبومد 
العظمتتتتاوي  )               لعتتتتا  ي والن ستتتتي فتتتتي ىتتتتذه المرومتتتتةنتيجتتتتة والتتتتة التتتتتأزم ا

   ( .175  ص9988
ومرومة المراىهة من المراول الميمة في وياة اإلنسان التي توتدث فييتا معظتم 
التسيتتترات ال ستتتيولوجية والعهميتتتة واتجتماعيتتتة ولهتتتد وصتتت يا بعتتتأل عممتتتاء التتتن س بأنيتتتا 

  إذ تولتتد لتتدم المراىتتق كثيتتر متتن الصتتراعات والستتموكيات الشتتاذة مرومتتة صتتراا ن ستتي
 (.6  ص6004ومنيا إيذاء الذات )السم اني  

كمتتا وتنبتتج أىميتتة مرومتتة المراىهتتة بكونيتتا مرومتتة انتهاليتتة بتتين ال  ولتتة والرشتتد 
ومتتن أجتتل أن تتتتم عمميتتة اتنتهتتال بصتتورة ناجوتتة فعمتتى المراىتتق أن يوفتتق بتتين م البتتو 

كتستتتب معرفتتتة وميتتتارات جديتتتدة تمكنتتتو متتتن التوافتتتق متتتج المومتتت  الجديتتتد العديتتتدة وأن ي
 (.686  ص9985)معوأل  

ويعاني اغمب األفراد في مرومة المراىهة متن اليتسو  الن ستية نتيجتة التسيترات 
 ,Hoffman, et, alالجسمية وزيادة المسؤولية اتجتماعية الممهاة عمتى عتاتهيم     )

1988, p.334.) 
ال تترد  وكتتذلك يشتتيرالى  ميتتة ووساستتية ىتتذه المرومتتة متتن عمتترممتا يشتتير إلتتى أى

يرورة تربيتو بالصورة الصويوة بما يؤىمو ليكون عنصران نش ان وفعتاتن فتي المجتمتج  
رغتتتم أن المتتتراىهين لتتتم يهيتتتوا متتتن العمتتتر إت ممتتتيالن وأن التتتبعأل ت ينظتتتر إلتتتييم بعتتتين 

الد ستتتتتتكون عمتتتتتى عتتتتتاتهيم اتعتبتتتتتار  لكتتتتتنيم جيتتتتتل المستتتتتتهبل وأن إدارة المجتمتتتتتج والتتتتتب
 (.99-91  ص6001)العمواني  

وعمومان إن الشعور بالذات يعد متن أىتم خصتا ص مرومتة المراىهتة  وألول مترة 
يكتتتون المراىتتتق شتتتديد اتىتمتتتام بن ستتتو وبالنتتتاس وبتتت را يم                )الجستتتماني  

ر متتن أيتتة (   إذ أن ستتموك المراىتتق يتترتب  ارتبا تتان مباشتتران بذاتتتو أكثتت671  ص6001
ِن  Having & Hurst, 1971,p. 105مرومتتة أختترم ) (  ويكتتون أكثتتر متتتيالن

 (.995  ص9998لالستهالل وبواجة إلى التهدير واتوترام )عمي  
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وتتتأتي أىميتتة البوتتث الوتتالي متتن أىميتتة مرومتتة الدراستتة المتوستت ة التتتي تشتتمل 
الشخصتية ووستتب المتراىهين التذين ابتتدأوا ويتاة ن ستية جديتدة ومرومتة متن مراوتل نمتو 

 (.70  ص9978توميل أريكسون ىي مرومة اإلوساس باليوية )جابر  
وتعد المرومتة المتوست ة مرومتة تعميميتة  ميمتة ألنيتا تتترك أثرىتا عمتى مستتهبل 
ال التتب دراستتيا ومينيتتا باإليتتافة إلتتى أن المدرستتة تعتتد متتن أىتتم المؤسستتات المستتؤولة 

ة وتوهتتق لتتو التكيتت  والصتتوة الن ستتية عتتن إعتتداد ال التتب لمويتتاة األستترية واتجتماعيتت
 (.5 ص9996)الرويم 

فالمدرستتة فتتي المرومتتة المتوستت ة بوصتت يا مؤسستتة تربويتتة واجتماعيتتة ليتتا اثتتر 
كبير وفاعل لتيي ة الجو المال م لمنمتو الن ستي واتجتمتاعي لم ترد             )فيمتي  

ر المرغوب بيتا كما إن ليا الدور الكبير في تعديل السموكيات غي (.156  ص9988
والتتتي يهتتوم بيتتا ال التتب وفتتي جميتتج المراوتتل الدراستتية وتكتتون الواجتتة إلتتى تعتتديل ىتتذه 
الستتموكيات فتتي المرومتتة المتوستت ة المتمثمتتة بمرومتتة المراىهتتة أكثتتر متتن بهيتتة المراوتتل 

 (.964  ص9976الدراسية األخرم )ومزة  
ِن ولتتذلك يخ تتأ متتن يظتتن أن رستتالة المدرستتة ماصتترة عمتتى تمهتتين ال تت  الب متتدران

نما المدرسة بمعناىتا الشتامل عبتارة  من المعمومات التي ت البيم بو ظيا واستيعابيا  وام
كستتتاب ال تتترد لمموا نتتتة الصتتتالوة ولتتتذلك يتعتتتين عمتتتى المؤسستتتات  عتتتن إعتتتداد لمويتتتاة وام
التربوية أن تعمل عمى توهيق تكي  ال التب متج بي تتو اتجتماعيتة وال يزيهيتة الموي تة 

سو ورياه عنيا  وليذا فنن المدرسة وين تؤدي رسالتيا عمتى الوجتو بو  وتكي و مج ن 
األكمتتل فننيتتا تومتتي  البيتتا متتن الومتتوا يتتوية لمصتتراعات واتيتت رابات والتتتوترات 

 (.190  ص9991الن سية والعهمية والسموكية         )العيسوي  
 فال التتتب بستتتبب ميولتتتو الجديتتتدة وتهتتتارب وتيتتتارب اتجاىاتتتتو المختم تتتة انعكاستتتان 

لثورتتتتو الموجيتتتتة لذاتتتتو أي لمتتتتداخل ولتتتيس لمختتتتارج ولتتتذلك فيتتتتو بواجتتتة ماستتتتة لمرعايتتتتة 
 (.76  ص9984  رواإلرشاد )بأولي وبرايم

فاإلرشتتتاد يعمتتتل عمتتتى تشتتتجيج ال التتتب عمتتتى أن يعتتتر  ن ستتتو ويكتشتتت  مدرتتتتو 
ويصتتل إلتتى فيتتم كامتتل لذاتتتو بويتتث يستتت يج أن يعمتتل شتتي ان لن ستتو ويتعامتتل متتج فتترص 

 (.57  ص6099)الوريري واألمامي   الوياة بوامعية
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ويهتتدم المستتاعدة لم التتب )المسترشتتد( فتتي يتتوء استتتعداداتو ومدراتتتو  ويستتعى إلتتى      
تنمية مدرة المسترشد عمى توجيو ذاتو ووياتو بن سو وتوديتد أىدافتو فتي الويتاة وتوهيتق 

لويتاة م البو في يوء معايير المجتمج وأسسو التشريعية وتوهيق سعادتو في ميتادين ا
  9998الشخصتتتتتية والتربويتتتتتتة والمينيتتتتتة واتجتماعيتتتتتتة                     )مومتتتتتتود  

 (.17-16ص
إن اإلرشتتتاد يعنتتتي مستتتاعدة األفتتتراد عمتتتى مواجيتتتة العهبتتتات التتتتي تعتتتترأل نمتتتوىم      

ويثمتتتتتتتتا وجتتتتتتتتدت وعمتتتتتتتتى توهيتتتتتتتتق أمصتتتتتتتتى درجتتتتتتتتات النمتتتتتتتتو إلمكانيتتتتتتتتاتيم الشخصتتتتتتتتية              
 (.7  ص9989  ن)باترسو 

ولتتذلك فاإلرشتتاد ىتتو عمميتتة تعمتتم اجتمتتاعي تهتتوم عمتتى أستتاس عالمتتة مباشتترة بتتين      
اثنين اودىما المستت يد متن العمميتة )المسترشتد( والثتاني ىتو المرشتد المتخصتص التذي 
يمتمتتتك المعمومتتتات والوهتتتا ق ومستتتموان باألستتتاليب اإلرشتتتادية الن ستتتية العمميتتتة المختم تتتة 

ول متتتتا تيتتتتد  إليتتتتو ىتتتتو مستتتتاعدة ال تتتترد لمعرفتتتتة التتتتتي تت مبيتتتتا ىتتتتذه العمميتتتتة  والتتتتتي أ
إمكاناتتتتو  ودوافتتتج نشتتتا و  وأستتتباب إوبا تتتو  وعوامتتتل ممهتتتو  ومتتتا متتتد يتتتؤدي ذلتتتك إلتتتى 
شتعوره بوتاتت متتن الصتراا الن ستتي والعتدوان عمتتى التذات أو عمتتى اآلخترين  واختتتالل 
الصتتتوة الن ستتتية  فيتتتو يعتتتد الجانتتتب الت بيهتتتي متتتن جوانتتتب التربيتتتة والتتتذي ييتتتد  إلتتتى 

مكاناتتو المختم تة استتخدامان ستميمان لتوهيتق التوافتق م ساعدة ال رد لكي يستخدم  اماتتو وام
  6009متتتتج م التتتتتب الويتتتتتاة والشتتتتتعور بالريتتتتتا عنيتتتتتا وعتتتتتن ن ستتتتتو       )ألخالتتتتتدي  

 (.996ص
وىو مجموعة من الخدمات التي يهدميا اخصا يوا عمتم التن س اإلرشتادي التذين 

جتتتراءات لتستتتتيير ستتتموك ال تتترد ب ريهتتتتة يعتمتتتدون فتتتي تتتتدخميم عمتتتتى مبتتتادئ ومنتتتاى   وام
ايجابية وفاعمة خالل مراول نموه المختم ة  ويهتوم المرشتد بممارستة عممتو مؤكتدا عمتى 
الجوانتب اتيجابيتتة لمنمتو والتوافتتق متن منظتتور إنمتا ي   وان ىتتذه الختدمات تيتتد  إلتتى 

يم مستتتتاعده األفتتتتراد عمتتتتى اكتستتتتاب الميتتتتارات الشخصتتتتية واتجتماعيتتتتة وتوستتتتين تتتتتوافه
لم التتب الويتتاة المتسيتترة وتعزيتتز ميتتاراتيم لمتعامتتل متتج البي تتة الموي تتة بيتتم  واكتستتاب 

 (.98 ص6099الميارات والهدرة عمى ول المشكالت واتخاذ الهرارات  )أبو اسعد 
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ولتتذلك تهتتتج عمتتتى عتتتاتق العمميتتتة اإلرشتتادية المتمثمتتتة بالمرشتتتد التربتتتوي مستتتؤولية 
ى معرفتة أن ستيم والبي تة الموي تة بيتم وتعمتيميم كبيرة في توجيو ال مبة ومساعدتيم عمت

ن ال التب متادر عمتى 95  ص9989أساليب معالجة الذات مج البي ة )الهايي   (  وام
  9998توسين ستموكو وينمتا يصتل إلتى مرومتة متهدمتة متن اتستبصتار   )التداىري  

 (.67ص
ون عتتن ويعتتد اإلرشتتاد متتن أىتتم العمتتوم الت بيهيتتة التتتي ينبستتي أن يولييتتا المستتؤول

العممية التربوية ما تستوهو من أىمية  إن كنا نيد  إلى الوصول بأبنا نا إلتى مستتوم 
 (.655  ص9990مناسب من الصوة الن سية السميمة )عبد الس ار  

وتكمتتتتن أىميتتتتة اإلرشتتتتاد فتتتتي المتسيتتتترات المتالوهتتتتة والمتعتتتتددة التتتتتي أدت إلتتتتى 
ة الواليتتة التتتي نعيشتتيا والتتتي يتترورتو ووتميتتتو  ولعتتل أىتتم ىتتذه المتسيتترات ىتتي المرومتت

تتمثتتتل بمرومتتتتة اليتتتسو   ويتتتتث الوتتتروب والتتتتويالت وال هتتتر والب التتتتة والت رمتتتة وتتتتتدني 
المستتتتوم ألمعاشتتتي مهارنتتتة بتتتالسالء وانتشتتتار األمتتتراأل والورمتتتان اتجتمتتتاعي ونهتتتص 
التعمتتتتيم واتن جتتتتار الستتتتكاني والمعرفتتتتي والثتتتتورة والمعموماتيتتتتة وتنتتتتوا ستتتتبل اتتصتتتتاتت 

هنيتتتة الوديثتتتة  والت كتتتك األستتتري  وانتشتتتار الجريمتتتة واتنورافتتتات الستتتموكية  وظيتتتور الت
وتعتتدد التخصصتتات األكاديميتتة وتشتتعب أمستتاميا وفروعيتتا  وغيرىتتا متتن األمتتور التتتي 
تجعل الواجة إلى اإلرشاد يرورة مموة لتهديم العون والمساعدة لمفتراد التذين يعتانون 

-65  ص6099الوريتتتتري واألمتتتتامي  متتتتن المشتتتتكالت واتيتتتت رابات الن ستتتتية      )
66.) 

ولتذلك أصتبوت العمميتة اإلرشتادية عممتتان لتو مناىجتو وأسستو وخ  تو وبرامجتتو  
وتعتتتددت مناىجتتتو وأستتتاليبو تبعتتتان لتعتتتدد النظريتتتات اإلرشتتتادية  فيتتتالن عتتتن تعتتتدد وتنتتتوا 

 (.990  ص6006المشكالت التي يواجييا األفراد )س يان  
جتوىري فتي العمميتة التربويتة  ومتن الوستا ل فاألساليب اإلرشادية عنصر ميم و 

اليرورية في تكوين جماعة تسودىا األل ة والموبة واتوترام  فيالن عن مدرتيا عمتى 
مستتتاعدة الجماعتتتة اإلرشتتتادية عمتتتى التتتتخمص ممتتتا يواجييتتتا متتتن أزمتتتات ومشتتتاكل فتتتي 

  6009الجوانتتتب التتتتي أعتتتدت ليتتتا تمتتتك األستتتاليب اإلرشتتتادية              )األميتتتري  
(  لتتتذلك فتتتنن اليتتتد  الر يستتتي لمستتتموب اإلرشتتتادي ىتتتو الوصتتتول بتتتال رد إلتتتى 10ص
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التوافتتتق الن ستتتي واتجتمتتتاعي وتتتتوفير الجتتتو المال تتتم فتتتي المدرستتتة والمجتمتتتج )الويتتتاني  
  ة(  وستتواءن كانتتت األستتاليب اإلرشتتادية وما يتتة أم عالجيتتة أم إنما يتت608  ص9989

ستتتاليب عمميتتتة وتهنيتتتة تعمتتتل عمتتتى تنميتتتة فننيتتا تستتتعى لمعالجتتتة مشتتتكالت ال تتترد وفهتتتان أل
-Berdie, 1959, p.175ميولو واتجاىاتتو وتوافهتو متج ن ستو و بي تتو               )

176.) 
وممتتتا ت شتتتك فيتتتو أن األستتتاليب اإلرشتتتادية ت عتتتد  متتتن الختتتدمات ال البيتتتة التتتتي 
 عرفتيتتا متتدارس العتتالم الوتتديث وأختتذت ىتتذه األستتاليب تنمتتو وتت تتور بستترعة ىا متتة فتتي

التتدول المتهدمتتة  وذلتتك لتواكتتب ختتدمات ىتتذه األستتاليب التهتتدم التكنولتتوجي التتذي تعيشتتو 
تمتتتك التتتدول  ومتتتد نجوتتتت تمتتتك األستتتاليب نجاوتتتان بتتتاىران فتتتي الهيتتتاء عمتتتى الكثيتتتر متتتن 
المشكالت والصعوبات التتي يواجييتا ال تالب واإلي تاء بواجتاتيم          )الدوستري  

 (.615  ص9985
ألساليب اإلرشادية التتي تيتد  إلتى تعتديل ستموك ال مبتة ومد ظير العديد من ا

ومساعدتيم عمتى تجتاوز أزمتاتيم ووتل مشتكالتيم ومتن ىتذه األستاليب أستموب التوتدث 
( التتذي اعتمتتده Meichenbaum( لمعتتالم ميكينبتتوم )self Talk Styleمتتج التتذات )

 البوث الوالي.
في التذي ييتد  إلتى تعمتيم ال ترد وي عد  ىذا األسموب أود أشكال إعادة البناء المعر      

عمى التودث اتيجابي مج الذات من أجل تسييتر الستموك الم شتكل  إذ يترم )ميكينبتوم( 
أن التتتتخمص متتتن مشتتتكمة متتتا يعنتتتي التتتتخمص متتتن التوتتتدث متتتج التتتذات ب ريهتتتة ستتتمبية 
واستبداليا بالتودث مج الذات ب ريهة ايجابية  أي أن إجراءات التتدريب عمتى التوتدث 

يتالء األىميتة الكبيترة  مج الذات مد ركزت عمى أىمية المستة بوصت يا موجيتان لمستموك  وام
لمعناصتتر الم ظيتتة عنتتد تعتتديل الستتموك  وىتتو مبنتتي عمتتى افتتتراأل متتؤداه ) أن متتا يهولتتو 

  6004ال تتتترد لن ستتتتو ىتتتتو العامتتتتل األستتتتاس فتتتتي توجيتتتتو ستتتتموكو(           )الظتتتتاىر  
 (.660  ص9995( و)الخ يب  614ص

م( بتتتأن لمت كيتتتر والمعتهتتتدات والمشتتتاعر والوتتتديث اتيجتتتابي متتتج ويتتترم )ميكينبتتتو 
التن س وتوجييتات ال ترد لن ستو )إع تاء أوامتر لن ستو( ليتا دور كبيتر فتي عمميتة التتتعمم  
ويجب التركيز عمى فيم ال ترد كمستؤول عتن إوتداث ستموكو                 )ب ترس  
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ن ستتتتو بتتتتأن متتتتا (  إذ أن المسترشتتتد يكتشتتتت  متتتتن ختتتتالل الوتتتوار متتتتج 978  ص6008
يتمستتتتتتتتتتتك بتتتتتتتتتتتو متتتتتتتتتتتن أفكتتتتتتتتتتتار ومعتهتتتتتتتتتتتدات ىتتتتتتتتتتتو أستتتتتتتتتتتموب ختتتتتتتتتتتا م اعتتتتتتتتتتتتاد عميتتتتتتتتتتتو                         

 (.648  ص6000)منصور  
ومتتتد أشتتتارت )ميكينبتتتوم( إلتتتى أن ىتتتذا األستتتموب يمكتتتن أن يستتتاعد عمتتتى تعتتتديل 

عنتد األ  تال والمتراىهين والكبتار  ةمجموعة كبيرة من السموكيات السمبية وغير المتوافهت
ود  سواء  مثل النشا ات الزا دة  والعزلة اتجتماعية  والهمق  والستموك العتدواني  عمى

(                       64  ص6006يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذات أو يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد اآلختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترين )ال ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت وس  
 (.614  ص6090)ب رس  

 Meichenbaumإن ما ي بين  أىمية ىذا األسموب ىو ما أشارت إليو دراسة )

& Good Man,1971ت عمتتتى أن ألستتتموب التوتتتدث متتتج التتتذات أثتتتر ( التتتتي أكتتتد
وفاعميتتتة لتتتتدريب األ  تتتال والمتتتراىهين المنتتتدفعين لمتوتتتدث متتتج أن ستتتيم لتنميتتتة اليتتتب  

 (.Meichenbaum & Good Man,1982, p.24الذاتي )
كمتتا أكتتد نجتتاح ىتتذا األستتموب فتتي اإلرشتتاد ىتتو متتا توصتتمت لتتو الدراستتات ومنيتتا 

أن ألستموب التوتدث متج التذات أثتر وفاعميتة ( فهتد أشتارت إلتى 6090دراسة )كرم ا 
 (.996  ص6090في تعديل البنى المعرفية لمشخصية المميزة )كرم ا  

ومن خالل ا الا الباوث عمى المصادر والكتب التي تتعمق بمويتوا البوتث 
     الوتتتتتالي   ومنيتتتتتتا  كتتتتتتاب مشتتتتتتكالت األ  تتتتتال والمتتتتتتراىهين وأستتتتتاليب المستتتتتتاعدة فييتتتتتتا                     

( وكتتتتاب تعتتتتديل الستتتموك اإلنستتتاني  دليتتتل اآلبتتتتاء 979  ص9989)شتتتي ر وميممتتتان  
والمرشتتتتتتتتتتتتتتتدين التربتتتتتتتتتتتتتتتويين فتتتتتتتتتتتتتتتي الهيتتتتتتتتتتتتتتتايا التعميميتتتتتتتتتتتتتتتة والن ستتتتتتتتتتتتتتتية واتجتماعيتتتتتتتتتتتتتتتة                           

تربرتتين أن أستتموب التوتتدث متتج التتذات يعتتد متتن  (669  ص6005)عبتتد اليتتادي والعتتزة  
 ة التي ت ستخدم في خ أل إيذاء الذات.األساليب اإلرشادية الجيد

وبمتتا أن الدراستتتات التتتي عنيتتتت ببنتتاء البتتترام  أو ت بيتتق األستتتاليب اإلرشتتتادية  
التي تستخدم في خ أل إيذاء الذات تكتاد تكتون مميمتة عمتى وتد عمتم الباوتث  لتذا يترم 
الباوتتث يتتترورة تهتتتديم خدمتتتة لم تتتالب متتتن ختتالل ت بيتتتق أستتتموب التوتتتدث متتتج التتتذات 

اتمكتتتان متتتن وتتتاتت إيتتتذاء التتتذات لتتتدم  تتتالب  كي معرفتتتي( لموتتتد متتتدر)أستتتموب ستتتمو 
 المرومة المتوس ة.
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 ومن هنا تتجمى أهمية البحث الحالي في الجانبين النظري والتطبيقي:
  Theoretical side :أواًل: الجانب النظري 

متتن الدراستتات العراميتتة التجريبيتتة األولتتى التتتي تيتتد  إلتتى خ تتأل إيتتذاء التتذات  .1
 د عمم الباوث(.)عمى و

 إيافة عممية جديدة لممكتبة العرامية. .2

تثيتتتر اىتمتتتام البتتتاوثين إلجتتتراء المزيتتتد متتتن البوتتتوث العمميتتتة باستتتتخدام أستتتاليب  .3
 أخرم لخ أل إيذاء الذات.

فتتتتح المجتتتال أمتتتام البتتتاوثين إلجتتتراء المزيتتتد متتتن البوتتتوث العمميتتتة التتتتي تتعمتتتق  .4
وانتتب ايجابيتتة أو تعتتديل بمعرفتتة أثتتر )أستتموب التوتتدث متتج التتذات( فتتي تنميتتة ج

 سموكيات أخرم غير مرغوب بيا اجتماعيان.

 The practical side :ثانيًا: الجانب التطبيقي 

يتتزود المرشتتدين التربتتويين بأستتموب إرشتتادي يمكتتن ت بيهتتو عنتتد تهتتديم المستتاعدة  .1
 اإلرشادية لم مبة ذوي المشكالت واتي رابات الن سية الخ ي ة.

 د ممارسة سموك إيذاء الذات.يساعد في توصين ال مبة ي .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل األول :التعريف بالبحث

 

21 

 
 
 

 The Objectiv of Research  هدف انبحث    

ييد  البوث الوالي إلى معرفة أثر أسموب التودث متج التذات فتي خ تأل إيتذاء      
 الذات لدم  الب المرومة المتوس ة من خالل اختبار ال رييات اآلتية:

( بتتتتين رتتتتتب 0.05دتلتتتتة )ت توجتتتد فتتتتروق ذات دتلتتتتة إوصتتتتا ية عنتتتتد مستتتتتوم  .9
درجتتات المجموعتتة اليتتاب ة فتتي اتختبتتار الهبمتتي والبعتتدي عمتتى مهيتتاس إيتتذاء 

 الذات.

( بتتتتين رتتتتتب 0.05ت توجتتتد فتتتتروق ذات دتلتتتتة إوصتتتتا ية عنتتتتد مستتتتتوم دتلتتتتة ) .6
درجات المجموعة التجريبية مبل ت بيق األسموب اإلرشادي وبعده عمى مهيتاس 

 إيذاء الذات.

( بتتتتين رتتتتتب 0.05لتتتتة إوصتتتتا ية عنتتتتد مستتتتتوم دتلتتتتة )ت توجتتتد فتتتتروق ذات دت .1
درجات المجموعة التجريبية والياب ة في اتختبار البعدي عمتى مهيتاس إيتذاء 

 الذات.

 
 The Limits of Researchحدود انبحث      
 -: يتودد البوث الوالي بت

امتتتة  تتتالب المرومتتتة المتوستتت ة فتتتي المتتتدارس المتوستتت ة والثانويتتتة التابعتتتة لممديريتتتة الع
لتربيتتتة موافظتتتة ديتتتالى فتتتي مركتتتز مدينتتتة بعهوبتتتة/ الدراستتتة الصتتتباوية/ لمعتتتام الدراستتتي 

 ( م.6090-6099)
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 Definition of term        حتديد املصطهحات
 يتيمن البوث الوالي تعري ان لممص موات اآلتية:

 The Effect    أوالً: األثر  

 :األثر لغةً  .1

اءر في ل سان  العرررب    ▪ ررجتت  فتي أثرتر ه  جر : ورخر متج  آثتارأ وأ ثتورأ بره يإة الشتيء  والجر
ترأرثإرتو : ترب عت  أرثررره . في أرثرر ه  أرْي برعدره  وأترثررتو  ور  ور

ستتتم  الشتتت  ▪ تتتْن رر : متتتا بره تتتير م  : إ بهتتتاء  األرثرتتتر  فتتتي يءواألرثرتتتر  بالتوريتتتك    والتتتتأثير 
 (.99  ص9981)ابن منظور   ثرران   ورأرثإرر في الشيء: تررركر فيو  أر يءالش

 . األثر اصطالحًا:2

 ولو معان  عدة : يءىو نتيجة الش
 .يءأوتن:  يعني النتيجة وىو الواصل من الش

 .يءثانيان:  يعني العالمة وىو السمة الدالة عمى الش

المتوهتتق بال عتتل  ألنتتو وتتادث عتتن غيتتره  وىتتو بمعنتتى متتا    يءثالثتتان:  يعنتتي الشتت       
 (.     17  ص9960)صميبيا   يءلمعمول أو المسبب عن الشمراد  ا

 : (1991, عرفه )الحفني.3

بأنتتتتو مهتتتتدار التسيتتتتر التتتتذي ي تتتترأ عمتتتتى المتسيتتتتر التتتتتابج بعتتتتد تعريتتتتو لتتتتتأثير 
 (.651  ص9999المتسير المستهل )الو ني  

 :  ويعرفه الباحث ▪
( فتتي ىتتذا البوتتث ألنتتو ينستتجم متتج 9999تبنتتى الباوتتث تعريتت  )الو نتتي  

 مت مبات البوث الوالي.
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 ويشمل:ثانيًا:  
        Style:األسموب  .1

 (Flanders , 1967عرفه ) ▪

ىتتي ال نيتتات التتتي يستتتخدميا المرشتتد داختتل الصتت   والتتتي تيتتد  إلتتى      
توجيتتتتتتتو ال التتتتتتتب ويتتتتتتتب  ستتتتتتتموكو متتتتتتتج تبريتتتتتتتره تستتتتتتتتخدامو لتمتتتتتتتك ال نيتتتتتتتات 

(Flanders , 1967, p.217.) 
 (Best ,1981عرفه ) ▪

التكنيكتتات المتبعتتة فتتي إيصتتال معمومتتة معينتتة أو موتتتوم متتا إلتتى  ىتتي
 (.Best,1981, p.40 ال مبة بسية الوصول عمى أفيل النتا   الممكنة )

 

 Style Counseling  :      األسموب اإلرشادي .2

 (Allman ,1978) ألمانعرفه  ▪

ىتتتتتتتتتتتتو نمتتتتتتتتتتتت  ختتتتتتتتتتتتاص تكتستتتتتتتتتتتتاب األفتتتتتتتتتتتتراد المعمومتتتتتتتتتتتتات والستتتتتتتتتتتتموك 
(Allman,1978, p.269.) 

 (Oxford ,1984عرفه قاموس أكسفورد ) ▪

 (Hawkins,1984,p.821ىو فنية نموذجية لمتعامل مج األفراد )

 (1988عرفه )عاقل,  ▪

ىتو التكنيتك التذي يستتتخدمو المرشتد فتي التعامتتل متج المسترشتدين لتوهيتتق      
 (.15  ص9988أىدا  معينة )عامل  

 :ويعرفه الباحث  ▪   

أو)التكنيتتتتك( التتتتذي يستتتتتخدمو الباوتتتتث فتتتتي تن يتتتتذ مجموعتتتتة متتتتن  بأنتتتتو ال نيتتتتة          
النشا ات التي تسيم في توهيق أىتدا  بوثتو  وتتمثتل ىتذه ال نيتة أو)التكنيتك( 

 بالتودث مج الذات
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  Self-Talk      : ثالثًا: التحدث مع الذات

 (Meichenbaum ,1974عرفه ) .1

آليتتتتة النشتتتتا  )ويهصتتتتد بتتتتو الكتتتتالم التتتتداخمي أو التتتتذاتي التتتتذي يهمتتتتل متتتتن 
السموكي غير المتوافق ويزودنا بأساس لتهديم ستموك جديتد متوافتق( )باترستون  

 (.966  ص9990
 (Ellis ,1994عرفه ) .2

مجموعتتة متتن األفكتتار والستتموك والمشتتاعر اتيجابيتتة والستتمبية التتتي يكتتون       
ال تترد مييتتأ ليتتا متتن الناويتتة البيولوجيتتة  ويتتث يتتتعمم ال تترد أن ي كتتر ويتصتتر  

  9994عر بأشتتتياء معينتتتة لن ستتتو ولاختتترين                  )الشتتتناوي  ويشتتت
 (.97ص

 (2001عرفه )الفقي,  .3

ردود فعل ت واعية ليا صمة باألشياء التي نهوليتا ألن ستنا وىتي ناتجتة متن     
 (.59  ص6009برمجة سابهة )ال هي  

 (2006 عرفه )العريمي, .4

عتادة برمجتة عهمنتا بنشتارات ست         مبية وايجابيتة تستتهر وتترستم فتي برمجتة وام
العهتتتتتتتتتتل البتتتتتتتتتتا ن التتتتتتتتتتذي يهتتتتتتتتتتوم بتختتتتتتتتتتزين المعمومتتتتتتتتتتات وتكرارىتتتتتتتتتتا فيمتتتتتتتتتتا بعتتتتتتتتتتد            

 .(46  ص6007)العريمي  

 (2008عرفه )تايمور,  .5

وتتتوار داخمتتتتي يهتتتتول األشتتتتخاص أثنتتتاءه ألن ستتتتيم أشتتتتياء متتتتد تمتتتتنعيم أو 
 (909  ص6008تساعدىم عمى الهيام بالعادات الصوية المناسبة )تايمور  

 (2009عرفه )ظافر,  .6

تعديل التعميمات الذاتية )ما يهولو ال ترد لن ستو( والتذي ينتت  عنتو ستموك 
متوافتتتتق بتتتتدتن متتتتن الستتتتموك غيتتتتر المتوافتتتتق  إذ يتتتتتمكن ال تتتترد متتتتن التعامتتتتل متتتتج 

 (99  ص6009الموام  والمشكالت التي يواجييا )ظافر  
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 (2010عرفه )كرم اهلل,  .7

لتتتتي تستتتتخدم الوتتتوار التتتداخمي أو التعميمتتتات أوتتتد األستتتاليب اإلرشتتتادية ا
الذاتيتتتة فتتتي منامشتتتة التتتذات فتتتي مواولتتتة إليجتتتاد اتستتتتجابة المناستتتبة لممومتتت   

 (.91  ص6090)كرم ا  
 :ويعرفه الباحث نظرياً 

( فتتتتتي ىتتتتتذا البوتتتتتث ألنتتتتتة Meichenbaum 1974تبنتتتتتى الباوتتتتتث تعريتتتتت  )
 تعري  النظرية المتبناة.

 :اإلجرائي لمباحثالتعريف 
وىتتو أستتتموب إرشتتتادي يتيتتتمن مجموعتتتة متتن ال نيتتتات واألنشتتت ة المنتظمتتتة فتتتي 
استتتتراتيجيات الجمستتتات اإلرشتتتتادية المستتتتخدمة ألغتتتراأل البوتتتتث الوتتتالي  عمتتتى وفتتتتق 

 نظرية تعديل السموك المعرفي لت )ميكينبوم(.
: إيذاء الذات ًً   Self-Harm     : رابعًا

 (Kreitman ,1970عرفه ) .1

ص  مشابو لعممية اتنتوار  ولكن ت يتؤدي سموك متعمد يهوم بو الشخ
 (.15  ص9990إلى الموت )السامدي  

 (W.H.O ,1997عرفته منظمة الصحة العالمية ) .2

يرر يموهو ال رد في بعأل منا ق جستمو  ويكتون ىتذا اإليتذاء مهبتوتن 
 (.W.H.O,1997,p.32في بعأل المجتمعات  توت ظرو  خاصة )

 (Selekman ,2002عرفه ) .3

  إيتتتتتذاء التتتتتن س لمتتتتتتخمص متتتتتن مشتتتتتاعر األلتتتتتم الن ستتتتتي ستتتتتموك يستتتتتتيد
والعتتتتتتتتتا  ي التتتتتتتتتتي يعتتتتتتتتتاني منيتتتتتتتتتا ال تتتتتتتتترد  وينتشتتتتتتتتتر فتتتتتتتتتي مرومتتتتتتتتتة المراىهتتتتتتتتتة 

(Selekman,2002, p.1.) 
 (Skegg , 2005عرفه ).4   

مصتتتت مح يستتتتتخدم لوصتتتت  متتتتدم واستتتتج متتتتن ستتتتموكيات إلوتتتتاق األذم 
ستتتم بالجستتتم ويشتتتمل موتتتاوتت الخنتتتق وتستتتميم التتتذات عمتتتدان وم تتتج أنستتتجة الج
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وموتتتتاوتت اتنتوتتتتار  وتعتتتتد أكثتتتتر الستتتتموكيات الستتتتمبية انتشتتتتاران بتتتتين المتتتتراىهين 
(Skegg, 2005, p.1.) 

 (2009عرفه )كاظم,  .4

سموك عنت  موجتو نوتو التذات متن الشتخص ن ستو ينشتأ نتيجتة تعترأل 
ال رد لموم  موب  أو فشتمو فتي تصتري و نوتو العتالم الختارجي فهتد يخمتق لديتو 

م ومتتد ينتتت  عنتتو ستتوء التوافتتق الن ستتي واتجتمتتاعي والتتة متتن اليتتأس واتستستتال
  6009ويتتع  الثهتتة بتتالن س  فيثيتتر لديتتو دافعتتان لعهتتاب التتذات      )كتتاظم  

 (.99ص
 (  2011 القطاونة,عرفه )النوايسة و  -7

وىو نوا من أنواا السموك العدواني يهوم بتو الشتخص تجتاه ن ستو  بتأن 
وث مثتتل ىتتذا النتتوا متتن يه تتج أو يشتتوه عيتتو متتن أعيتتاء جستتمو ويكثر وتتد

الستتموك بتتين اإلفتتراد التتذين يعتتانون متتن مشتتكالت كبيتترة  أو يتعريتتون ليتتسو  
 (.45  ص6099شديدة أو وادة )النوايسة و اله اونة 

 :ويعرفه الباحث نظرياً  -

( ألنتو تعريت  المهيتاس 6009تبنى الباوتث التعريت  النظتري لتت)كاظم  
 المتبنى.

 :لمباحث التعريف اإلجرائي -

رجتتتة الكميتتتة التتتتي يوصتتتل عمييتتتا المستتتتجيب متتتن ختتتالل إجابتتتتو ىتتتي الد
 عمى فهرات مهياس إيذاء الذات المستخدم في ىذه الدراسة.

    Intermediate Stage  :    خامسًا: المرحمة المتوسطة
 (1977)تعريف وزارة التربية, 

ة ىتتي المرومتتة الدراستتية التتتي تهتتج بتتين مرومتتة الدراستتة اتبتدا يتتة ومرومتتة الدراستت
اإلعداديتتة ومواميتتا ثتتالث ستتنوات وتشتتمل عمتتى الصتت و  األولتتى والثانيتتة والثالثتتة )وزارة 

 (.4  ص9977التربية  



 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظزي ودراسات سابقة
 
 
 

 أوالً: اإلطــــــار النظـــــــزي:
 :إيذاء الذات ▪
  .إيذاء الذات من وجهة نظز اإلسالم  -   
   .الذات إيذاءل يف مفهىم ــــمدخ -   

 .ذاتـــــذاء الـــــــــباب إيــــــأس  -        
 ذاء الــذات.النـظزيات الحي فسـزت إيـ -       

  :اإلرشاد السلىكي املعزيف ▪
 .نبىم  )جعديل السلىك املعزيف(ينظزية ميك -        

 .ع الــــــذاتــلىب الحــحدخ مــــــــأســ -           
 

 ثانيًا: دراســــــات ســــــــابقة:
 ذات.ــــابقة جنــــــاولث إيـــذاء الــات ســــدراس .1

 الححدخ مع الذات. أسلىب دراسات سابقة جناولث .2
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 أوالً: اإلطار النظزي
 إيذاء الذات من وجهة نظز اإلسالم     

في الرجوع إلى الديف اإلسبلمي نجد تركيزًا عمى تحريـ إيذاء الذات كما جاء 
      في قوله تعالى:  

        

    

     

             

 (٠٣ – ٩٢من اآلية ,النساء: )
   وقػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي ت سػػػػػػػػػير  ػػػػػػػػػذ  ا يػػػػػػػػػ  

    .و ذا نهي عف قتؿ أو إيذاء اإلنساف لن سه 
عف إيذاء اإلنساف لن سه , ومف األحاديث الشػري   فػي   كما نهى النبي محمد

: ))كػػاف فػػيمف كػػاف قػػبمكـ رجػػؿ بػػه جػػرح, فجػػزع, ف  ػػذ سػػكينًا  ػػذا الموعػػوع قػػاؿ 
: بػػادرني عبػػدف بن سػػه, حرمػػت فحػػز بهػػا يػػد , فمػػا رقػػى الػػدـ حتػػى مػػات, قػػاؿ ا  

 (.661-662, ص6002عميه الجن ((. )الذ بي, 
يثه: ))مف قتؿ ن سه بحديد , فحديدتػه فػي يػد  يتوجػ  : في حدوقاؿ رسوؿ ا  

, فسُسػُمُه فػي يػد   ـ، بها في بطنه في نار جهنـ  الدًا م مدًا فيها أبدًا, ومف قتؿ ن سه ِبُسػ
يتحسػػا  فػػي نػػار جهػػنـ  الػػدًا م مػػدًا فيهػػا أبػػدًا, ومػػف تػػرده مػػف جبػػؿ ف تػػؿ ن سػػه فهػػو 

(, 6012, ص6002.)الب ارف, نػػػػػار جهػػػػػنـ  الػػػػػدًا م مػػػػػدًا فيهػػػػػا أبػػػػػدًا(( يتػػػػػرده فػػػػػي
 (.24-22, ص6002)احمد, 
أيعػػًا: ))لعػػف المػػتمف ك تمػػه, ومػػف قػػذؼ متمنػػًا بك ػػر   وكػػذلؾ قػػاؿ رسػػوؿ ا       

فهو ك تمه, ومف قتؿ ن سه بشيء ُعذِّبس به يػـو ال يامػ ((. وفػي الحػديث ال ػحي  عػف 
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 ه, ف ػاؿ رسػػوؿ ا  الرجػؿ الػذف ملمتػػه الجػراح فاسػتعجؿ المػػوت, ف تػؿ ن سػه بذبابػػ  سػي
 ,(.661, ص6002: )) و مف أ ؿ النار((. )الذ بي 
 

  إيذاء الذات مفهىم مدخل يف   

والتػػػي تهػػػدد  ػػػح  اإلنسػػػػاف  غيػػػر الم بولػػػ  إيػػػذاء الػػػذات أحػػػد السػػػموكيات عػػػدّ يُ       
مشػػػكم  موجػػػودة منػػػذ  عػػػدّ إذ تُ  , وحياتػػػه والتػػػي القػػػت ا تمامػػػًا واسػػػعًا عمػػػى مػػػر التػػػاري 

اف, وعبػػر م تمػػؼ األزمنػػ  والحعػػارات, وظهػػرت سػػموكيات إيػػذاء الػػذات وجػػود اإلنسػػ
وال سيما عنػد النسػاء فػي حالػ  وفػاة  وفي ع ر الجا مي وادف الرافديف  مجتمعات في

حسػػػف, ) فػػػي بعػػػض المجتمعػػػات العربيػػػ  ليومنػػػا  ػػػذاأحػػػد األقػػػارب ومػػػا زالػػػت موجػػػودة 
 (.622, ص6002

 , كاف( فػػي سػػومطرةابائػػؿ )اورانػػ  سػػق لػػده مسػػيا قػػارة فػػي  ذ  السػػموكياتوتنتشػػر 
عنػػد األتػػراؾ ال ػػدماء وال وقػػازييف, وفػػي أورعػػا انتشػػرت عنػػد اإلغريػػؽ والرومػػاف  كػػذلؾو 

قؿ نسبيًا بيف ال بائؿ األفري ي  وت ت ػر ي قارة أفري يا فإف  ذ  الظا رة اواألرمف, أما ف
بائػؿ الهنديػ  فػي إيػذاء الػذات عنػد ال  ظهػرعمى قبائؿ األحبػاش, وأنيكػا, وكػافير, كمػا 

   (.64, ص6006ي, )راع أمريكا الشمالي  وعند سكاف استراليا ونيوزلندا األ مييف

 Self ذات ػ, وجػرح الػSelf -Mutilationإيػذاء الػذات بتشػويه الػذات ويعػرؼ  
- Injury ذاتإلى ال, واإلساءةSelf- Infllcted Violence.  أربعا  رارو   وهناك

                                                                                                                                                                                                                )إ ااااااااا( بوااااااااات  وابرااااااارو  هااااااا   أنااااااا تن بااااااال لواااااااف اب اااااااوو  بت ااااااان    ب
 . الذات وجود ني  لمموتال ي ترض بإيذاء . 6

 . أنه سموؾ يجرف بواسط  ن س الش ص المتذف لذاته. 6

 . أنه سموؾ يجرف ال ياـ به ألسباب ن سي  ُتري  الش ص المتذف لذاته. 3
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 (.Swain, 2006, p.1) انه سموؾ متعمد عادة. 2

 
 -إن إ اا( اباات بركو  ابخ  ر  حدث ف  ابحكالت اآلت   

 -:واب  ح نمك(  Rejection)فض . عند اإلحساس بالر 6 
 يحس المرا ؽ أو الشاب بالرفض مف جانب األبويف.أ .      

فػػي حالػػػ  تػػػذمر ال تػػى أو ال تػػػاة مػػػف إدمػػػاف الوالػػديف كميهمػػػا أو احػػػد ما عمػػػى ب.     
 المشروبات الكحولي  والع اقير.

هـ وجػػد أف الػػذيف يػػتذوف أن سػػهـ  ػػـ فػػي اليالػػب ممػػف لػػـ يكونػػوا راعػػيف عػػف شػػكم .6
 الُ ُم ي.

 ,مد بعض األفراد إلى إيذاء أن سػهـ لعػدـ قػدرتهـ عمػى السػيطرة عمػى انػدفاعاتهـعي .3
واألش اص الذيف  ـ مف  ذا النمط إنما ي وموف بهػذا السػموؾ كتعبيػر دا مػي عػف 
 ػػر   الػػـ دفينػػ  فػػي أعمػػاقهـ مػػف اجػػؿ اسػػتجبلب عنايػػ  ا  ػػريف بهػػـ, فهػػو نمػػط 

 باالنتبا  والمحب  مف ا  ريف.  رستئثامف السموؾ مياير لمم لوؼ لبل

أف اإلقػػداـ عمػػػى إيػػذاء الػػػذات باألشػػػكاؿ  ت سػػػير لػػدوافا إيػػػذاء الػػذات مػػػتدا و نػػاؾ  .2
 البشع   و نوع مف أنواع ت ادف االنتحار.

 سػارة ي سر إيذاء الذات أحيانًا ب نه  ر   ألـ, ولكف ب ورة م ال   لمتعبير عف  .4
 (.622, ص6333 يمز, و ز  يم) ف داف ش ص عزيزشئ أو 

و  ت  ع اب رد اب كحص ب هوب  ابت ر ل ب ن حاوادث إ ااا( ابااات ابمتعماد أو      
ابمادبر وبا ن حاوادث ا األ ا خارأل ابتا  ال دخاد بو ارد فا  حادواهك بمرالاكة ابن ااك  

 اآلت   
يمحؽ األفراد األذه ب ن سهـ في أجػزاء ال تميػت ويعرفػوف مسػب ًا أنهػا ال تػتدف إلػى  .6

وت, كبتػػر إ ػػبا أو إطػػبلؽ عيػػار نػػارف عمػػى ال ػػدـ أو إحػػداث  ػػدوش عمي ػػ  المػػ
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فػػي بػػاطف ال  ػػذ, وتمػػؾ إجػػراءات يمكػػف إسػػعافها ويػػتدف اإلسػػعاؼ إلػػى النجػػاة فػػي 
 ظرؼ زمني مناسب.

يظهػػػر التػػػدبير ال نػػػي والطري ػػػ  المػػػدبرة واعػػػحيف فػػػي حػػػاالت إيػػػذاء الػػػذات ألنهػػػا  .6
لم ػػػرد أف ي ػػػؿ إليهػػػا باسػػػت داـ الجسػػػـ يمكػػػف مػػػف تحػػػدث فػػػي اليالػػػب فػػػي أمػػػاكف 

طرفػػه ا  ػػر وبوسػػيم  مناسػػب . )كبتػػر سػػبلمي  واحػػدة ف ػػط ومػػف إ ػػبا ال يسػػتعمؿ 
كثيػػػػرًا أو فػػػػي قػػػػدـ أو إ ػػػػبا قػػػػدـ( أف وعػػػػوح النيػػػػ  المسػػػػب   فػػػػي إلحػػػػاؽ األذه 

 بالن س.

ت يػػد الجمسػػات التػػي يجريهػػا المرشػػد الن سػػي فػػي كشػػؼ النيػػ  مػػف ات ػػاذ مثػػؿ  ػػذا  .3
ا ت عػي تمػؾ الجمسػات إلػى وجػود اعػطراب فػي ش  ػي  المػتذف العمؿ وكثيػرًا مػ

 .(626, ص6321إبرا يـ, )لن سه 
إف إيػػذاء الػػذات المتعمػػد يػػدفا  ػػاحبه مػػرة تمػػو األ ػػره إلػػى إيػػذاء ن سػػه وجسػػمه 

)الػذف     ا ً , ولكنه ال ينوف االنتحار. فهو نمط مف أنمػاط السػموؾ ي تيػه الشػ ص
 يمػز )      حػ  مػا لػـ يوجػه  ػذا اإليػذاء إلػى جسػمه يمارسه( باسػتمرار وال يشػعر بالرا

 (.623, ص6333و يمز, 

 :ومن ابرز أ كب ب إ  كع ا األ بكبج م ه 
 .جرح الجمد وما تحته مف أنسج  كاألوعي  والععبلت باألدوات الجارح  -6
االسػػػتعماؿ الم ػػػرط لمكحػػػوؿ والع ػػػاقير, والمستحعػػػرات الطبيػػػ  والمػػػواد العبلجيػػػ   -6

 .ال سيما األدوي  ذات الت ثير الن سي كاألدوي  المنوم  والمهدئ األ ره, و 
 .العبث أو التماس ما التيار الكهربائي -3
 .ال وض أو السباح  في الميا  العمي   مف دوف اإللماـ بمبادئ السباح  -2
 .المعب في األماكف العالي  وفوؽ الحافات والمنحدرات ال طرة -4
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 .سـ, أو تشويه الجمد أو الشعر أو األظافرحرؽ مو كي أجزاء مف الج -2
    .       عرب الجسـ أو الوجه باليديف أو لكـ الحائط ب بع  اليديف -1
محاول  قطا جزء مف الجسـ, او بتر جزء مف اإلطراؼ كاأل ابا أو ث ػب اإلذف  -2

 (.311-312, ص 6322)العظماوف,  .أو الوشـ
 حوادث العمؿ أو السيارات. -3

  ح  الجسـإ ماؿ  -60
 التد يف الم رط -66
 . (Kanan&finger,2005,p.4)اإلعراب عف الطعاـ  -66
ومهمك تكن ابغك   ورا(  وو  إ ااا( اباااتف فاهن هااا اب اوو   هاد مههارا  مان      

مهااكهر ابعنااف اب ااردس. و   اار لواام اباان س ابمعك اار هاااس ابهااكهرة وفاال ا  ااس 
 اآلت   

عني ػػػًا ي ػػػـو بتوجيهػػػه ال ػػػرد إلػػػى ن سػػػه بػػػداًل مػػػف  يمثػػػؿ إيػػػذاء الػػػذات تعبيػػػرًا حركيػػػاً  .6
 توجيهه إلى المحيط الذف ال يستطيا مجابهته لسبب أو   ر.

تمثػػػػؿ ظػػػػا رة إيػػػػذاء الػػػػذات مػػػػيبًل بشػػػػكؿ ال شػػػػعورف, وي ػػػػـو بػػػػه الشػػػػ ص أثنػػػػاء  .6
 العدوانيػػ . وقػػد يػػتدف ال يػػاـ بهػػذا العمػػؿ إلػػى إفػػراغ الشػػحن  هيػػذاء ذاتػػإلممارسػػته 

بطالهػػا بػػؿ تحويػػ ؿ مسػػار ا فبػػداًل مػػف أف يسػػ ط الشػػ ص أرعػػًا, أو يتحػػوؿ إلػػى وا 
 .السموؾشمؿ في أععاء جسمه, ي دـ عمى إيذاء ن سه كتعبير لهذا 

ي ػػػػـو بإلحػػػػاؽ األذه ب ن سػػػػهـ أولئػػػػؾ المتمارعػػػػوف ويػػػػتدوف  ػػػػذا العمػػػػؿ بشػػػػكؿ  .3
شػػػػػػػػػػػػػػػعورف واع  بييػػػػػػػػػػػػػػػ  استح ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عطػػػػػػػػػػػػػػػؼ ا  ػػػػػػػػػػػػػػػريف وكسػػػػػػػػػػػػػػػب ود ػػػػػػػػػػػػػػػـ.                 

 (.626ص, 6321إبرا يـ, )
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و رأل كا ر من لومك( ابن س باأن إ ااا( ابااات لواف ابنحاو ابماؤاس بوج ادف 
  تخا لدة م كرات ولدة  ووك كت مختو   منهك 

 أنه تن يس عف التوتر. .6

 أنه ت  يؼ عف مشاعر اإلغراؽ في األو اـ. .6

 أنه لحمؿ ا  ريف عمى اإلذعاف لما يريد  الذيف يتذوف أن سهـ. .3

 ائميف بإيذاء أن سهـ فكرة واقعي  عف أن سػهـ فػي نظػر إنه  ورة مف  ور من  ال .2
 ا  ريف.

4. .  إنه تعبير عف الـ أو عف  ياؿ مو ـو
ومهما كانػت األسػباب فػإف إيػذاء الػذات بهػذا الشػكؿ إنمػا  ػو اعػطراب يسػتحكـ 

ومجػػرد االسػػتمرار عميػػه ي عػػي إلػػى  ,ب ػػاحبه, فػػبل يحػػس بالراحػػ  إال بعػػد أف يمارسػػه
 (.624, ص6332 يمز و يمز, ) ه وشدته. ف حيث حدتازدياد اإليذاء أكثر م

 أسباب إيذاء الذات 
 ابرعور بكبانب  .1

يعاقبوف أن سهـ عمػى ذلػؾ. ويعت ػدوف و  إف المرا  يف الذيف يعت دوف ب نهـ سيئوف
ال اسػـ وم ػروف, )       ب نهـ يستح وف األذه عمى أفكػار ـ وعمػى سػموكياتهـ السػيئ  

 . (643, ص6000
( ل واعد السموؾ وكػذلؾ مػف Breachب تنبا مف اقترافهـ  رؽ )إف مشاعر الذن

( مت يمػػػ  أو مػػػف الشػػػعور العػػػاـ بعػػػدـ Offeasesالشػػػعور بالمسػػػتولي  عػػػف إ انػػػات )
ولذلؾ ال احد يحبني( وي ب  الموقػؼ  طيػرًا أكثػر  يءالجدارة, فالمرا ؽ ي كر )أنا س

إف الػذيف يشػعروف  ,عندما يعبر بعض الناس عف عدـ حػبهـ لهػتالء بسػبب سػموكياتهـ
بالذنب ويموموف أن سهـ عمى أي  مشكم  أو فشؿ ويتحػدثوف مػا أن سػهـ دائمػًا بعبػارات 
سػػالب  مثػػؿ: )أنػػا دائمػػًا أحمػػؽ فػػبل عجػػب فػػإف والػػداف ال يسػػتطيعاف احتمػػالي( وكػػذلؾ 
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يعتبػػر  ػػتالء أن سػػهـ مسػػتوليف عػػف غعػػب وعػػدـ راحػػ  وتهػػي  ا  ػػريف )لػػو أننػػي لػػـ 
  لمػػا  ػػر ت والػػدتي طيمػػ  الوقػػت( وعنػػدما ُي ػػاؿ لهػػـ بػػ ف ذلػػؾ أت ػػرؼ بتمػػؾ الطري ػػ

لػػيس غمطػػتهـ فػػإنهـ ال ي ػػدقوف ذلػػؾ, وي كػػروف ف ػػط بػػ ف ا  ػػريف يحػػاولوا أف يكونػػوا 
, 6006العػػزة وعبػػد الهػػادف, )لطي ػػيف معهػػـ ألنهػػـ سػػم ًا يشػػعروف بالػػذنب.            

 (.643ص
الحرمػػاف  بسػػببنػػاء الحيػػاة ككػػؿ وقػػد ينػػت   الشػػعور بالػػذنب, أثنػػاء الط ولػػ  أو أث

( فكثيػػر مػػف األط ػػاؿ ال يتم ػػوف الرعايػػ  الكافيػػ  مػػف Early deprivationالمبكػػر )
حيػػػث العطػػػؼ واالنتبػػػا , و ػػػتالء األط ػػػاؿ لػػػـ يح ػػػموا عمػػػى الرعايػػػ  األساسػػػي  التػػػي 

السػموؾ مػف ظهػر لػديهـ نمػط ي, ولػذا عور ب نهـ مرغوبوف وممنوف ن سػياً تمكنهـ مف الش
شػػػػي ر سػػػػيئ  وغيػػػػر محبوبػػػػ                       )عمػػػػى معاقبػػػػ  الػػػػذات ألنهػػػػا ال ػػػػائـ 

 (.622, ص6323وميمماف, 
 A nger Turned Inward       إ  ك  ابغضب لوف اباات .2

بطري ػػ  مػػا  هػػاإف المػػرا  يف الػػذيف يشػػعروف بالػػذنب ييعػػبوف مػػف أن سػػهـ ويتذون
إذا شػػعر  ػػتالء المرا  ػػوف  إنهػػا طري ػػ   ػػريح  لمعاقبػػ  أن سػػهـ ألنهػػـ سػػيئوف و ا ػػ 
يهـ وا  ػػػوانهـ وأقػػػرانهـ بػػػ نهـ بعػػػدـ عدالػػػ  ا  ػػػريف, إنهػػػـ ينظػػػروف إلػػػى معممػػػيهـ ووالػػػد

عػػادليف وظػػالميف لهػػـ, إف مشػػاعر ـ فيهػػا مػػزي  مػػف )المباليػػ  وال ػػدؽ وال يػػاؿ( غير 
نهػػػػػـ غاعػػػػػبوف بسػػػػػبب اعتمػػػػػاد ـ عمػػػػػى و  يكبػػػػػروف المشػػػػػاكؿ العاديػػػػػ  ويعػػػػػ مونها, وا 

 (.643, ص6004عبد الهادف والعزة, ون سيًا ) ا  ريف جسدياً 
وفػػػي حالػػػ  اإلحبػػػاط يوجػػػه المرا  ػػػوف غعػػػبهـ الػػػذف كػػػاف فػػػي األ ػػػؿ متجهػػػًا 

بعػػض و  لآل ػػريف نحػػو ذواتهػػـ, كمػػا لػػو أف اليعػػب ينبيػػي التعبيػػر عنػػه عمػػى نحػػو مػػا
المرا  يف يعبروف عف اليعب بحركات جسمي  أو بشتـ أن سػهـ فػي سػر ـ أو بإ بػار 

أمػػا الػػذيف ال ي عمػػوف ذلػػؾ في ػػبحوف ميػػاليف إلػػى الت ميػػؿ مػػف قيمػػ  ذواتهػػـ أ ػػدقائهـ, 
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ب  ػػو مػػزج غيػػر وينتهػػوف بإيػػذاء أن سػػهـ بطري ػػ  مػػا والمػػزج بػػيف إيػػذاء الػػذات واالكتئػػا
 .(623, ص6323ي ر وميمماف, نادر الحدوث.)ش

             ( Mook, et. al, 1990 )مت الكثيػػػر مػػػف الدراسػػػات ومنهػػػا دراسػػػوتو ػػػ
 ( إلػػى نتػػائ  عديػػدة تشػػير إلػػى وجػػود ارتبػػاط جػػو رف بػػيفRiely,et.al,1990)اسػػ ودر 

ممػػا يوعػػ  مػػده   إيػػذاء الػػذات واليعػػب المتجػػه لمػػدا ؿ الػػذف يعػػـ األفػػراد, كػػؿ مػػف
. ولميعػب اتجا ػاف كمػا ذكػر  عمػى حػدوث إيػذاء الػذات قدرة اليعب المتجه لمدا ؿ

ا  ػػريف وغعػػب ( غعػػب موجػػه عػػد Robbins & Tanck, 1997الباحثػػاف )
موجه عد الذات, ومف اجؿ الت كد مف  ذا الت نيؼ قاـ الباحثػاف بدراسػ  عمػى عينػ  

عػػػػػب مػػػػف الطمبػػػػػ  المػػػػػرا  يف ليػػػػرض فحػػػػػص العبلقػػػػػ  بػػػػيف التعبيػػػػػر عػػػػػف اليعب)غ
)غعػػػػب موجػػػػه عػػػػد الػػػػذات( وقػػػػاموا بتعػػػػريض  ػػػػارجي( وعػػػػدـ التعبيػػػػر عػػػػف اليعب

العػيوط األكاديميػ . وأسػ رت اليعػب المتنوعػ  مثػؿ اإلحباطػات, و ب لم ادر الطبل
مػػا إيػػذاء نتػػائ  الدراسػػ  عػػف ارتبػػاط مشػػاعر اليعػػب المتجػػه لمػػدا ؿ ارتباطػػًا موجبػػًا 

, 6060معػػػػػربس, )عف اليعػػػػػب ال ػػػػػارجي. ر التعبيػػػػػ مػػػػػاأكبػػػػػر مػػػػػف االرتبػػػػػاط الػػػػػذات 
 .(666-660ص
 Feeling Helpless     ابرعور بكبعجز وابضعف  .3

 Suicidalتدف إلػى أفكػار انتحاريػ  قػد يػ العػعؼإف الشعور المستمر بالعجز و 
ال اسػػـ وم ػػروف, )                     كطري ػػ  لمهػػرب مػػف موقػػؼ ال أمػػؿ فيػػه ويػػائس

وأحيانػػػػًا إف الشػػػػعور باليػػػػ س والعجػػػػز يعبػػػػر عنػػػػه بإحػػػػده حركػػػػات  (643, ص6000
( مثػػػػؿ عػػػػرب الػػػػرأس أو ال يػػػػاـ بػػػػبعض أنػػػػواع Self-Stimulationارة الذاتيػػػػ  )ثػػػػاإل

جزيف عنػػػدما ؿ عمػػػى إيػػػذاء الػػػذات, وكػػػ ف ذلػػػؾ يعنػػػي بػػػ نهـ غيػػػر عػػػاالسػػػموؾ التػػػي تػػػد
 .(620, ص6004عبد الهادف والعزة, ي وموف بتمؾ األفعاؿ. )
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إف  ػػذا الػػنمط ينػػت  فػػي اليالػػب عػػف البيئػػ  التػػي ال يمكػػف التنبػػت بهػػا أو عػػبطها 
بنػوع ك ف يكوف الوالداف متذبذبيف جدًا في التعامؿ بحيػث ال يسػتطيا المرا  ػوف التنبػت 

االسػػػػتجاب  التػػػػي ست ػػػػدر عنهػػػػا لسػػػػموكهـ فػػػػي أف وقػػػػت مػػػػف األوقػػػػات, أو أف تػػػػتدف 
( إلػػى جعمهػػـ يشػػعروف بػػالعجز نسػػبيًا, وكثيػػرًا مػػا Overprotectionالحمايػػ  الزائػػدة )

ي ـو الراشػدوف بحسػف نيػ  بجعػؿ العمػؿ أسػهؿ مػف الػبلـز ودونمػا تحػد  كػاؼ  لممػرا  يف 
ولػػػػذلؾ فػػػػ ف ال شػػػػؿ  إلنتاجيػػػػ  وعػػػػدـ الك ػػػػاءة,ونتيجػػػػ  لػػػػذلؾ يشػػػػعروف بػػػػالعجز وعػػػػدـ ا

شػػػي ر )                        النجػػػاح تح يػػػؽ واالشػػػعور بػػػالعجز  المتكػػػرر يزيػػػد مػػػف
 (.610, ص6323وميمماف, 

 Reaction to deep loss      رد فعد لوف خ كرة رئ له م .4

الػػػذات لػػػديهـ تعتمػػػد عمػػػى  راعتبػػػا يف مهػػػدديف إذا كانػػػت مشػػػاعريكػػػوف المػػػرا  
ويكػػػػوف  ,در  ػػػػارجي واحػػػػد و  و ػػػػًا إذا لػػػػـ يعػػػػد  ػػػػذا الم ػػػػدر متػػػػوفر دائمػػػػاً م ػػػػ

المرا  ػػوف أكثػػر شػػعورًا بالتهديػػد مػػف الكبػػار عنػػد ف ػػداف أحػػد الوالػػديف أو كبل مػػا, ألف 
والسػػػػبب  ػػػػو أف المػػػػرا  يف  ,الكبػػػػار قػػػػد يكونػػػػوا متعم ػػػػيف ب ػػػػديؽ أو بمعمػػػػـ أو قريػػػػب

شػي ر )        ـ والت بؿ المهم  لػديهـ يشعروف ب نهـ قد دمروا إذ توق ت م ادر الدع
 (.610, ص6323وميمماف, 
ف مػػوت أو رحيػػؿ فػػرد يإف بعػػض المػػرا  يف حساسػػكمػػا  ف أكثػػر مػػف ا  ػػريف, وا 

نهػػـ يعتبػػروف ال سػػارة جػػرح كبيػػر  ش  ػػيتهـ ػػاـ يتػػرؾ فػػي  رد فعػػؿ عػػاط ي كبيػػر وا 
او قػػد             ,وأنهػػـ سػػوؼ ي ػػبحوف غيػػر قػػادريف عمػػى تن يػػذ النشػػاطات اليوميػػ 

المػػرا  يف بػػالحرج  ا ػػ  عنػػد االن  ػػاؿ عػػف الوالػػديف بسػػبب الطػػبلؽ أو وفػػاة  يشػػعر
أحػػػػػد ما ممػػػػػا تجعمهػػػػػـ يشػػػػػعروف بالعػػػػػياع وبالعزلػػػػػ  وبععػػػػػهـ يتػػػػػ ثر بتػػػػػرؾ الرفػػػػػاؽ 

وكػػذلؾ إف اسػػتمرار الم ػػاعب االجتماعيػػ  ي ػػود ـ إلػػى عػػدـ احتػػراـ الػػذات  ,واألقػػارب



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

03 

لػػػى ف ػػػداف الث ػػػ  بػػػالن س, كمػػػا أف ف   ػػػداف الحػػػب األبػػػوف بسػػػبب عػػػدـ االنسػػػجاـ بػػػيفوا 
 (.626, ص6004عبد الهادف والعزة,  ـ إلى إيذاء الذات )ي ود األبويف

 وابر    أو االنت كم وابحب ابح ود لوف االنتبكس .5

 Gain Attention,  Love Sympathy, or Revenge 

قػػد يظهػػر بعػػض المػػرا  يف مشػػاعر الحػػزف أو إيػػذاء الػػذات مػػف اجػػؿ الح ػػوؿ 
عمػػػػى انتبػػػػا  وتعػػػػاطؼ األشػػػػ اص المهمػػػػيف فػػػػي حيػػػػاتهـ و ا ػػػػ  عنػػػػدما تكػػػػوف  ػػػػذ  
الوسػػػػيم   ػػػػي الوسػػػػيم  الوحيػػػػدة أو األقػػػػوه لمح ػػػػوؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ أو قػػػػد ي ومػػػػوف بتمػػػػؾ 
السػػػػموكيات اعت ػػػػادًا مػػػػنهـ بػػػػ نهـ بػػػػذلؾ يػػػػتذوف مبػػػػائهـ وينت مػػػػوف مػػػػنهـ بهػػػػذ  الطري ػػػػ  
                               و ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما يظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجابات تتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ. 

 (.643, ص6000ال اسـ وم روف, )
وعمومػػًا أف المػػرا  يف ي ومػػوف بإيػػذاء أن سػػهـ أو يعبػػروف عػػف مشػػاعر ـ بػػالحزف 

ف كثيػرًا يولػذلؾ ييعػب المػرا  , كوسائؿ لمح وؿ عمى الحب والعطػؼ مػف ا  ػريف 
فػػػي أف يكونػػػوا غيػػػر محبػػػوبيف و ػػػـ فػػػي الوقػػػت ن سػػػه يرغبػػػوف بشػػػدة  قػػػد يكونػػػوا ألنهػػػـ

محبػػػػوبيف وذوف أ ميػػػػ  بالنسػػػػب  لوالػػػػديهـ ولآل ػػػػريف و كػػػػذا فػػػػإف األشػػػػ اص الػػػػذيف ال 
ب ف الكبار سػوؼ يشػعروف بالسػوء عنػدما يرونػه  ,يحبونهـ يجب أف يتعمموا درسًا منهـ

فػػػػي عػػػػيؽ أو يمحػػػػؽ بن سػػػػه أذه أو أنػػػػه سػػػػينتحر, إف ذلػػػػؾ سػػػػوؼ يجعػػػػؿ ا  ػػػػريف 
عبػػد الهػػادف , و العػػزة . )(Martyredعػػحي  )يشػػعروف باألسػػؼ الشػػديد عمػػى ذلػػؾ ال

 (.626, ص6006
وبهذا العمؿ يكوف المرا ؽ قد تو ؿ إلى االنت ػاـ بسػبب مػا لحػؽ بػه مػف الػـ أو 

كما يمكف التو ؿ لبلنت اـ عف طريؽ ال يػاـ ب فعػاؿ  ,ال هرف ال عؿ نبذ عف طريؽ  ذا
بيػػرة أو الح ػػوؿ متذيػػ  لمػػذات كػػاالنحراؼ أو تنػػاوؿ عػػبلج أو ع ػػاقير طبيػػ  بجػػرع ك

اًل امدرسي متدني, لمتعبير عف غعبهـ مػف والػديهـ, وقػد يكػوف ذلػؾ فعػ تح يؿعمى 
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وأحيانػػًا يػػتـ تعزيػػز بعػػض , بشػػكؿ  ػػاص عنػػدما يشػػعر ا بػػاء بػػالحرج مػػف سػػموؾ ابػػنهـ
األبنػػػػاء عمػػػػى نحػػػػو غيػػػػر م  ػػػػود بسػػػػبب إيػػػػذائهـ ألن سػػػػهـ, فا بػػػػاء يبػػػػدوف ا تمػػػػامهـ 

ذوف أن سػػهـ وقػػد يػػتدف  ػػذا إلػػى تطػػوير نمػػط مػػف السػػموؾ ورعػػايتهـ ألبنػػائهـ عنػػدما يػػت 
و ا   عندما ال يبػدف ا بػاء ا تمامػًا باألبنػاء فػي األوقػات األ ػره, ولػذلؾ ف ػد ي ػـو 
ذا تبػػا  ػػذا السػػموؾ ت ػػديـ  األبنػػاء ب ػػدش أو قػػرص جمػػد ـ قبػػؿ وقػػت تنػػاوؿ الطعػػاـ وا 

شػي ر وميممػاف, )  ػب  عػادة           الطعاـ بشكؿ متكػرر فػإف ال ػدش يمكػف أف ي
 (.616, ص6323

   Reaction to tension       رد فعد لوف ابتوتر .6

إف التػػوتر  ػػو شػػعور معػػارض أو معػػاد بػػيف ال ػػرد ومشػػاعر  الدا ميػػ  وغالبػػًا مػػا 
يكػػوف م ػػحوبًا بمتشػػرات جسػػمي  مثػػؿ العػػرؽ وشػػد الععػػبلت وزيػػادة عػػربات ال مػػب 

 (.626, ص6004وعدـ الشعور بالراح . )عبد الهادف والعزة, 
فالمرا  يف الذيف يعانوف عمى نحو متكرر مف المشػاعر السػمبي  فػي ت ػاعمهـ مػا 
ا  ريف يطوروف حاج  لمتحرر مف التوتر وقد ي وموف بشد شعر ـ أو ب ػدش أن سػهـ 
عنػػػد الشػػػعور بػػػالتوتر أو اإلر ػػػاؽ. ولػػػذلؾ فهػػػـ عنػػػدما ال يتمكنػػػوا مػػػف السػػػيطرة عمػػػى 

ومػػػوف باسػػػت داـ إيػػػذاء أن سػػػهـ كطري ػػػ  لمػػػت مص مػػػف التػػػوتر بطري ػػػ  مناسػػػب  فػػػإنهـ ي 
)شػػػي ر           الشػػػعور بػػػالتوتر الشػػػديد والمسػػػتمر ممػػػا يجعمهػػػـ يشػػػعروف بالراحػػػ . 

 (.616-616, ص6323وميمماف, 
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 النظزيات الحي فسزت إيذاء الذات ▪
 Biological Theoryابنهر   ابب وبوج       -1

لوجيػػ  فػػي الكػػائف الحػػي كال ػػبيات والجينػػات تهػػتـ  ػػذ  النظريػػ  بالعوامػػؿ البيو 
الوراثي  والهرمونػات والجهػاز الع ػبي المركػزف والبلمركػزف واليػدد ال ػماء والتػ ثيرات 

  التػػي تسػػاعد عمػػى ظهػػور سػػموؾ العػػدواف المػػالبيوكيميائيػػ  واألنشػػط  الكهربائيػػ  فػػي 
 (.43, ص6003عمى الذات أو عمى ا  ريف. )الحربي, 

إف الرجػاؿ الػذيف لػديهـ  (Jacobs ,et.al,1995 )رفاقػه( وقػد ذكػر )جػاكوب و 
( لػديهـ نزعػات عدوانيػ  عمػى الػذات أو XY( بدال مػف )XYY( زائد )(Yكروموسـو 

يمثػػؿ نسػػب  قميمػػ  التتجػػاوز  تعمػػى ا  ػػريف ,و ػػذا النػػوع مػػف ال مػػؿ فػػي الكروموسػػوما
عمػى الػذات أو ( مف كؿ ألػؼ مولػود و ػتالء  يكػوف لػديهـ نزعػ  وميػؿ إلػى العػدواف 6)

 (.332,ص6333عمى ا  ريف والذف يمكف أف يكوف وراثي المنشػ .)معوض,
وتستند  ذ  النظريػ  فػي ت سػير ا إليػذاء الػذات عمػى افتػراض أساسػي م ػاد  أف 
ميؿ ال رد إليذاء ذاته يرجا أساسًا إلى استعداد فطػرف بيولػوجي لػده ال ػرد, وأف  نػاؾ 

لععػوف ال يزي ػي لمجسػـ, سػواء مػف حيػث الشػكؿ أو عبلق  بيف إيذاء الذات والتكويف ا
مف حيث الك اءة الوظي ي  ألجهزتػه الم تم ػ  مثػؿ المػ  والجهػاز الع ػبي. )الميربػي, 

( والت سػػػير البيولػػػوجي ينظػػػر إلػػػى إيػػػذاء الػػػذات عمػػػى أنػػػه مػػػف  ػػػور 11, ص6312
 العنػػؼ والعػػدواف عمػػى الػػذات وم ػػدر  الجينػػات, و مػػؿ فػػي  بليػػا الجهػػاز الع ػػبي أو

 (.33,ص 6002 مؿ في إفرازات اليدد. )الرشود, 
ويعت ػػػػد أ ػػػػحاب  ػػػػذ  النظريػػػػ  أف منط ػػػػ  ال ػػػػص الجبهػػػػي والجهػػػػاز الطرفػػػػي 
مسػػػتول  عػػػف ظهػػػور السػػػموؾ العػػػدواني لػػػده اإلنسػػػاف, وأثبتػػػت التجػػػارب أنػػػه فػػػي حػػػاؿ 
استئ ػػاؿ بعػػض التو ػػيبلت الع ػػبي  فػػي  ػػذ  المنط ػػ  عػػف المػػ  يػػتدف إلػػى   ػػض 
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ويحػػػدث عكػػػس ذلػػػؾ عنػػػدما تسػػػتثار منط ػػػ  )الهيبوثبلمػػػوس( و ػػػي التػػػوتر واليعػػػب, 
منط ػػ   ػػييرة فػػي أسػػ ؿ المػػ  باسػػت داـ التيػػار الكهربػػائي فػػإف ذلػػؾ يػػتدف إلػػى ظهػػور 

 (.2, ص6332السموؾ العدواني عمى الذات أو عمى ا  ريف. )جرادات, 
وتتكػػػػد  ػػػػذ  النظريػػػػ  أف سػػػػموؾ إيػػػػذاء الػػػػذات قػػػػد يػػػػرتبط بػػػػا تبلؿ فػػػػي بعػػػػض 

( إذ أجػػػػػره Serotoninات أو المػػػػػواد الكيميائيػػػػػ  الناقمػػػػػ  مثػػػػػؿ السػػػػػيروتونيف )اإلفػػػػػراز 
( دراس  حوؿ ت ثير السػيروتونيف, ووجػدوا Simon. et. al, 1992سيموف ومساعدو  )

أف ان  اعػػػػه يػػػػتدف إلػػػػى اعػػػػطراب فػػػػي الش  ػػػػي  والسػػػػموؾ, وعػػػػدواف, وسػػػػموكيات 
 ,Swain, 2006)        معادي  لممجتما, فعبًل عػف سػموكيات إيػذاء الػذات.      

p.6.) 
(, بػػ ف  مسػػتويات Winchel & Stanley, 1991ويػػره وينشػػؿ وسػػتانمي )

( الواطئػػػػػ , والتػػػػػي تحػػػػػدث ن  ػػػػػًا فػػػػػي حػػػػػامض Serotonin ورمػػػػػوف السػػػػػيروتونيف )
-5( والػػذف يرمػػز لػػه ا ت ػػارًا )Hydroxindoledcetic-5 يدروكسػػي إندولسػػتيؾ )

HIAAفػػي السػػائؿ الم ػػي ألشػػوكي, والمعػػ ,)(روؼ ا ت ػػارًا بػػػCSF و ػػذا الػػن ص ,)
 & Jonesيسبب ا تبلاًل في ناقبلت اإليعازات الع بي , والذف يرتبط بإيذاء الذات )

Daniels, 1996, p.266.) 
ف  ذا ال مؿ الوظي ي الذف يح ؿ لده األفراد يجعمهػـ يممكػوف سػمات منهػا  وا 

ظػػػا رف يتػػػرجـ إلػػػى  االندفاعيػػػ  واليعػػػب والعدوانيػػػ  ويبػػػدو ذلػػػؾ لػػػديهـ بظهػػػور تهػػػي 
 راخ ورمي األشياء وتحطيمها ب وة وقد يكوف التهي  دا مػي عػف طريػؽ إيػذاء الػن س 
ف درجػ  العػرر الػذاتي مرتبطػ  بال مػؿ الػوظي ي لمسػيروتونيف.  لحاؽ العرر بهػا, وا  وا 

 (.34, ص6003)كاظـ, 
وتػػػره  ػػػذ  النظريػػػ  أيعػػػًا أف زيػػػادة إفػػػراز اليػػػدة الدرقيػػػ  لهرمػػػوف الثيروكسػػػيف  

(Theroksen واعطراب جارات اليػدة الدرقيػ  يػتدف إلػى اعػطرابات سػموكي  حػادة )
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مثػػػػؿ تػػػػوتر األع ػػػػاب وسػػػػرع  الهيجػػػػاف االن عػػػػالي ممػػػػا يػػػػتدف إلػػػػى ظهػػػػور العػػػػدواف 
 (.61, ص6332والسموؾ المتذف لمذات. )جرادات, 

( إلػى Duman & Melberg, 2000وتشػير دراسػ  أجرا ػا دومػاف وميمبػرج )
( و ػػو ) ورمػػوف Cortisol Hormone ورومػػوف الكورتيسػػوؿ ) إف ارت ػػاع مسػػتوه

العػػػػيط والشػػػػدة( عنػػػػد المػػػػتذيف لػػػػذواتهـ والمػػػػرتبط بػػػػػ)محور الهيبوثبلمػػػػوس الن ػػػػامي( 
(Hypothalamic-Pituitary Axis و ػػو الجهػػاز الع ػػبي الػػذف لػػه  ػػم  بإيػػذاء )

ز لكػؿ الذات, وفػي حالػ  حػدوث عجػز أو تبػاطت فػي أداء وظائ ػه يسػتجيب  ػذا الجهػا
ف ارت ػػاع مسػػتوه الكورتيسػػوؿ فػػي  العػػيوط واألزمػػات الشػػديدة التػػي يمػػر بهػػا ال ػػرد, وا 
الػػػدـ يحػػػدث نتيجػػػ  لمعػػػيوط واالن عػػػاالت الم ػػػاحب  لهػػػا وعػػػدـ ال ػػػدرة عمػػػى تحممهػػػا. 

(Chapman, et. al., 2006, p.16.) 
 -(, بػ ف متبلزمػ    لػيشPellicer et, al, 1998ويعيؼ بميسر ومساعدو  )

( ,الناتجػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػص انػػػػػػػػزيـ الهيبػػػػػػػػوزنتيف (LNSوالمعروفػػػػػػػػ  ا ت ػػػػػػػػارًا  نيهػػػػػػػػاف,
(Hypoxanthine Enzyme و ػػو عبػػارة عػػف ن ػػص فػػي و ػػوؿ األوكسػػجيف إلػػى )

األنسج , وت احب سموؾ إيذاء الذات الذف يرتكز في مناطؽ الرأس واألطراؼ العميا 
 (Pellicer et, al, 1998 ,P 128) وال سيما لده المعطربيف مف المرا  يف

 Psychoanalytic theoryنهر   ابتحو د ابن      -2 
( و و رائػد نظريػ  التحميػؿ الن سػي بػ ف العػدواف عبػارة عػف Freudيره فرويد )

طاقػػ  تبنػػى دا ػػؿ ال ػػرد وتعبػػر عػػف ن سػػها  ارجيػػًا عمػػى شػػكؿ تعػػد  عمػػى ا  ػػريف أو 
(. 622ص, 6004الممتمكػػػات, أو دا ميػػػًا عمػػػى شػػػكؿ إيػػػذاء لمػػػذات. )عػػػدس وتػػػوؽ, 

و و سموؾ يوجه نحو اليير واليرض منه إلحاؽ األذه والعػرر الن سػي والمػادف وقػد 
 (.602, ص6003يوجه نحو الذات فيمحؽ العرر بها. )ال الدف, 
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ويره أيعًا ب ف الدوافا  العدواني  واحدة مػف الػدوافا التػي يمكػف أف تتجػه عػد 
حػػػػػػواؿ ذات ال ػػػػػػرد           العػػػػػػالـ ال ػػػػػػارجي أو عػػػػػػد الػػػػػػذات و ػػػػػػي تهػػػػػػدـ فػػػػػػي كثيػػػػػػر مػػػػػػف األ

 (.626, ص6060)بطرس, 
( بػ ف العػدواف يوجػد منػػذ المحظػ  األولػى فػي حيػاة األفػػراد Freudويتكػد فرويػد )      

ف اإلنسػػاف يولػػد ولديػػه غريزتػػاف, غريػػزة الحيػػاة 621, ص6322) انػػت و يمػػيف,  (. وا 
ريػػػزة المػػػوت ( و ػػػي تح ػػػز اإلنسػػػاف عمػػػى البنػػػاء واإلنشػػػاء والتػػػ  ي, وغEros)ايػػروس 
( والتػػػػي يكػػػػوف  ػػػػدفها إيػػػػذاء الػػػػذات أو إيػػػػذاء ا  ػػػػريف )ربيػػػػا, Thanatos)ثانػػػػاتوس 

(, وت ػػػػدـ غريػػػػزة الحيػػػػاة الح ػػػػاظ عمػػػػى حيػػػػاة ال ػػػػرد وتكػػػػاثر الجػػػػنس 230, ص6003
البشرف, أما غريزة الموت فإف العػدواف يعػد تعبيػرًا لهػا , حيػث تسػعى  ػذ  اليريػزة إلػى  

, 6332أو باتجػػػػا  ا  ػػػػريف                 ) ػػػػادؽ, العػػػػدواف سػػػػواء باتجػػػػا  الػػػػذات 
 (.  64ص

عمػػػى الػػػذات  ػػػبلؿ أنمػػػاط السػػػموؾ في  ػػػذ  ػػػورة الموقػػػؼ الػػػذف  فويظهػػػر العػػػدوا     
يتع  فيه فيتعدد ويتنوع تبعًا لمحدث أو الموقؼ, فالش ص يبدف الكثيػر مػف العػدواف 

ي النزعػ  )السػػادي ( نحػو األشػ اص ا  ػػريف أو باتجػا  ذاتػػه, ويبػدو العػػدواف واعػ  فػػ
فهػػي سػػموؾ عػػدواني موجػػه نحػػو ال ػػارج, وت ابمهػػا نزعػػ  عدوانيػػ  موجهػػ  نحػػو الػػدا ؿ 

 (.602, ص6003الذات  ي النزع  )الماسوشي (  )ال الدف, 
( أف الشػػػ ص المػػػتذف لذاتػػػه قػػػد وقػػػا عػػػحي  الن عػػػاؿ Freudويػػػره فرويػػػد )

(, 323, ص6332 , ذاتي أ  ؽ في التعبير عف ن سه فػانعكس إلػى الػدا ؿ. ) ػال
وأشار فرويد أيعًا إلى أف النزع  المتذي  لمذات ولآل ريف  ي أقدـ مف النزع  باتجػا  
الحيػػاة وقػػد أكػػد عمػػى أنهػػا النزعػػ  األساسػػي  عنػػد كػػؿ كػػائف حػػي.            )بػػدوف, 

 (.642, ص6333
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  و  ك  بعمو ا  اي ااا( ابااات  مان خادد تحد ادس Freudوقد وضع فرو د )
 ابجوانب ابرئ     ومنهك بعدد من 

 شعور ال رد بالذنب والذف يتيمب عمى رغبات الموت الموجودة نحو ا  ريف. .1
 التماثؿ واالندماج ما الوالديف. .2

 ععؼ إشباع )الميبدو( الطاق  الحيوي . .3

 الهرب مف اإلذالؿ. .4

 اإليذاء  و  ر   لطمب المساعدة. .5

 (.Jarvienen, 1977, p.58) وجود ارتباط أساسي بيف الموت والجنس. .6
وأكػػػد) فرويػػػد( إلػػػى أف نزعػػػ  العػػػدواف موجػػػودة فػػػي كػػػؿ ن ػػػس بشػػػري  ولكػػػف 
)الميبػػدو( ال ػػوة اليريزيػػ  ت ػػـو بتحييػػد ا وبػػالت مص منهػػا فػػي توجيػػه عػػدوانها األكبػػر 
إلى ال ارج, ولكف قد يحدث أف تتعافر عوامؿ دا مي  و ارجي  تػتدف إلػى توجيػه 

 (.641, ص6333نزع  العدواف نحو الذات )بدوف, 
( إلػػػى م ػػػطم  م ػػػر و ػػػو االن ػػػبلب عمػػػى الػػػذات Freudويشػػػير فرويػػػد )

Turning against one self )  والػػذف يعنػػي أف يكػػوف ال ػػرد عػػدوانيًا عػػد )
ن سػػه, وسػػبب ذلػػؾ كمػػا يػػره  ػػو فشػػؿ ال ػػرد فػػي تح يػػؽ  ػػدؼ ال يمكنػػه االسػػتيناء 

 ص الػذف ( ويم ػص فرويػد مرائػه ب ولػه أف الشػHorney, 1939, p.245عنػه )
يحػػاوؿ إيػػذاء ن سػػه ي ػػا تحػػت تػػ ثير ان عػػاؿ عدواني)سػػادف( أ  ػػؽ فػػي التعبيػػر عػػف 
ن سػػه لظػػروؼ اجتماعيػػ  مانعػػ , فػػانعكس إلػػى الػػدا ؿ عمػػى الػػذات ن سػػها ليحػػاوؿ 

 (.  31, ص6322إيذائها. )الدباغ, 
وممػػػػا أكػػػػد عميػػػػه أيعػػػػًاً ً ً  أف ال ػػػػراع لػػػػيس بػػػػيف غرائػػػػز األنػػػػا واليرائػػػػز 

غرائز ) الحياة ( ودافعها الحب والجنس, وبيف غرائػز) المػوت( الجنسي  ولكف بيف 
ودافعهػػا العػػدواف واإليػػذاء و ػػي غريػػزة تحػػارب دائمػػًا مػػف أجػػؿ إيػػذاء الػػذات وت ػػـو 
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ف لػػػـ ين ػػػذ نحػػػو موعػػػوع  بتوجيػػػه العػػػدواف المباشػػػر  ارجػػػًا نحػػػو إيػػػذاء ا  ػػػريف وا 
)بطػرس,          ارجي فسوؼ يرتد عد الكػائف ن سػه بػدافا إيػذاء الػذات        

 (.626, ص6060
ولػذلؾ فهػػو يشػير إلػػى عػرورة ت ػػريؼ أو ت  يػؼ شػػدة العػدواف الكػػامف فػػي       

ال فإنػػه سػػيكوف متذيػػًا لمػػذات  اإلنسػػاف بإيجػػاد م ػػرج لػػه بطرائػػؽ م بولػػ  اجتماعيػػًا وا 
( وعميه فػإف 403, ص6323( )دافيدوؼ, Freud  1964, p:268أو لآل ريف )

  بػػػيف النػػػاس أو العمػػػؿ أو الرياعػػػ  أو مشػػػا دة نػػػزاالت تكػػػويف ارتباطػػػات عاط يػػػ
المبلكم   مػا أفعػؿ الطػرؽ المت ػاص أو ت  يػؼ شػدة الطاقػ  العدوانيػ  البشػري  

 .(62, ص6332) ادؽ, 
وتػره )ميبلنػػي كبليػػف( أف العػػدواف غريػػزة فطريػ  لػػده الكػػائف البشػػرف وقبػػؿ 

ائف البشػرف  بالسػيطرة أف تتحوؿ  ذ  اليريػزة إلػى م ػدر إيػذاء لئلنسػاف يػنج  الكػ
عميها مف  ػبلؿ )األنػا( الموجػودة منػذ الػوالدة و ػي غريػزة منتظمػ  وت  ػذ بالتكامػؿ 
ما التطور الجسمي والن سي لئلنساف, إال أف غريػزة المػوت تهػدد )األنػا( ممػا يولػد 
عػػػيطًا ناتجػػػًا عػػػف الميػػػؿ نحػػػو العػػػدواف عمػػػى الػػػذات أو عمػػػى ا  ػػػريف التػػػي تثيػػػر  

 (.32, ص6006مد, غريزة الموت )مح
ويػره أ ػحاب عمػـ الػػن س ال ػردف )أتبػاع أدلػر( بػػ ف العػدواف الػذف ال يجػػد 
فر   لمتعبير قد يت ذ شػكبًل م ػر و ػو إيػذاء الػذات والػذف يت ػؼ بت مػب المػزاج, 
وسػػػرع  اليعػػػب, والمعانػػػاة مػػػف الوحػػػدة والتػػػوتر االن عػػػالي الحػػػاد, وعػػػعؼ الث ػػػ  

 (.Rattuer, 1990, p.27بالن س, والت مب وعدـ المرون  )

 Bio- Social Theoryابنهر   ايح كئ   االجتمكل      -3

 ذ  النظري  أف عدـ ال درة عمى التكيؼ ما الظػروؼ والعػيوط  أ حابيره 
االجتماعي  توّلد اإلعراض المرعي , وعدـ ال درة  ذ  تولد استجابات سمبي  عند ال ػرد 
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 ,Boereeبي                  )تػػػتدف بػػػه إلػػػى تطػػػوير المشػػػكبلت الن سػػػي  والع ػػػ

2002, p.1.) 
ويتكػػػػد أ ػػػػحاب  ػػػػذ  النظريػػػػ  عمػػػػى أف األسػػػػباب الععػػػػوي , قػػػػد تشػػػػترؾ مػػػػا 
الظػػػػػروؼ البيئيػػػػػ , فتتولػػػػػد مجموعػػػػػ  مشػػػػػترك  مػػػػػف ال  ػػػػػائص المتعم ػػػػػ  بالسػػػػػموكيات 
العدوانيػػ  عػػد الػػذات أو عػػد ا  ػػريف, أف أف أغمػػب األعػػراض المرعػػي  لؤلشػػ اص 

تبط ارتباطػػػػػػػػػػػًا وثي ػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػيوط الحيػػػػػػػػػػػاة االجتماعيػػػػػػػػػػػ             المػػػػػػػػػػػتذيف لػػػػػػػػػػػذواتهـ تػػػػػػػػػػػر 
(Harder, 1980, p.165.) 

( سػػػموؾ إيػػػذاء الػػػذات فػػػي Millonوي سػػػر رواد  ػػػذ  النظريػػػ  ومػػػنهـ ميمػػػوف )
عػػوء االعػػطرابات الع ػػبي  واإلحيائيػػ  الكيميائيػػ  التػػي يتعػػرض لهػػا الشػػ ص  ػػبلؿ 

 (.Gotlib, 1982, p.9مراحؿ حياته )
المسػػػتمر لمعػػػيوط مػػػف الممكػػػف أف يػػػتدف فػػػي النهايػػػ  إلػػػى إيػػػذاء  إف التعػػػرض

الذات أو الت كير في الت مص مػف الحيػاة, وال ت ت ػر عػحايا إيػذاء الػذات النػات  عػف 
نمػا يشػمؿ م تمػؼ طب ػات وفئػات المجتمػا.  العيوط عمى طب   معين  مف المجتما وا 

 (.624, ص6002)سولي اف, 
  عػػػف األحػػػػداث العػػػػاغط  تظهػػػػر كسػػػػموؾ ولػػػذلؾ إف األفعػػػػاؿ السػػػػمبي  الناتجػػػػ

متػػػدفؽ ومتسمسػػػؿ يت ػػػؼ بارت ػػػاع عػػػاؿ  نسػػػبيًا مػػػف ع ػػػاب الػػػذات المتولػػػد عػػػف الكػػػب  
 (.Gotlib, 1982, p.4لرغبات الش ص. )

إذ يره عمماء  ذ  النظري  أف االعطرابات والمشكبلت السموكي  تتكوف نتيج  
مهػػػػارات الوالػػػػديف فػػػػي اال ػػػػتبلالت الجينيػػػػ  أو العػػػػيوط المحبطػػػػ  أو بسػػػػبب عػػػػعؼ 

التعامػػؿ مػػػا األبنػػػاء, وتػػزداد ظهػػػور  ػػػذ  السػػموكيات فػػػي مرحمػػػ  المرا  ػػ , مػػػا ازديػػػاد 
العػيوط الجسػػمي  واالجتماعيػػ  عمػى المرا ػػؽ ومحاولػػ  الح ػوؿ عمػػى ت بػػؿ الجماعػػ  
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ظهػػار الت ػػوؽ, وجميعهػػا تعػػد م ػػدرًا لمعػػيط الن سػػي وفشػػمه فػػي تن يػػذ أف مػػف  لػػه, وا 
 (.Boeree,2002,p.2يجعمه أكثر عرع  إليذاء ذاته ) أ دافه في  ذا العمر

إف العػػػػيوط التػػػػي تسػػػػبب إيػػػػذاء الػػػػذات لػػػػده الطمبػػػػ   المػػػػرا  يف فػػػػي أغمػػػػب 
األحياف تنت  مف اال تبارات الدراسي  أو المعاي ات التػي يتعرعػوف لهػا مػف زمبلئهػـ 

هـ. أو مػػف بعػػض المشػػاكؿ العائميػػ , أو مػػف بعػػض المشػػاكؿ التػػي يواجهونهػػا مػػا أقػػران
ولذلؾ يعتبر الت كير في إيػذاء الػذات أو إنهػاء الحيػاة إحػده العبلمػات الشػائع  والدالػ  
عمى اإل ػاب  باالعػطرابات السػموكي  والػذف أ ػبحت ا ف وثي ػ  االرتبػاط بالعػيوط 

 (.624,ص 6002التي يتعرض لها اإلنساف )سولي اف, 
ت إلػػػػى أف (  ػػػػذ  النتيجػػػػ  حيػػػػث أشػػػػار Linehanوقػػػػد أيػػػػدت دراسػػػػ  لينهػػػػاف )

األشػػػ اص المػػػتذيف ألن سػػػهـ غالبػػػًا مػػػا يعػػػانوف مػػػف اعػػػطرابات ن سػػػي  واعػػػطرابات 
 (.Linehan, 1993, p.14 الش  ي . )

وتؤدس ابعوامد ابب ئ   ابمح    بكب رد وال   مك ا  رة دورا  ف  إ كب  اب ارد 
 بكالض رابكت أو اب وو  ابركا لوف ابنحو اآلت   

سي  الناتج  عف ال مؿ الجيني إلى ال رد عف طريػؽ ف د تنت ؿ االعطرابات الن  .1
 أسرته. 

وقػػد تكػػوف أسػػرته ن سػػها  ػػي سػػبب المػػرض الن سػػي الػػذف يعػػاني منػػه والتػػي ال  .2
 يستطيا الت مص منها أو التعامؿ معها و و ال يزاؿ ط بًل 

وقد ال تتمكف أسرته مف تعميمه عمى كي ي  التعامؿ ما العيوط التػي تواجهػه.  .3
(Boeree, 2002, p.2.) 

وعمومًا إف األش اص المتذوف لذاتهـ يكونوا غير قادريف عمػى تمييػز ال بػرات 
 & Clarkااليجابيػػ  مػػف ال بػػرات السػػمبي  بسػػبب شػػدة األحػػداث التػػي يواجهونهػػا )

Teasdale, 1982, p.87.) 
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ف إ ػػػاب  اإلنسػػػاف بػػػبعض األمػػػراض قػػػد تػػػدفا بػػػه إلػػػى إيػػػذاء ن سػػػه أو إنهػػػاء  وا 
 (.641,ص6333ب ورة  ريح  أو ال شعوري  )بدوف,حياته أو طمب الموت 

ولػػذلؾ أ ػػب  بعػػض األط ػػاؿ والمػػرا  يف يػػروف أف إيػػذاء الػػذات إحػػده الطػػرؽ        
التي تساعد ـ عمى الهرب مػف المشػاكؿ التػي يتعرعػوف لهػا, وأنػه أحػد الوسػائؿ التػي 

ال ػدرة تمكنهـ مػف ت ػادف مواجهػ  بعػض المواقػؼ ال ػعب  التػي يػروف أنهػـ ال يممكػوف 
الكافيػػػ  عمػػػى احتمػػػاؿ مواجهتهػػػا, وممػػػا ال شػػػؾ فيػػػه أف التػػػوتر يزيػػػد مػػػف عػػػعؼ قػػػدرة 
اإلنساف عمى التيمب عمى ما يواجهه مف مشػكبلت, كػذلؾ يعػد تعريعػهـ لكميػ  كبيػرة 
مف العػيوط التػي ت ػوؽ قػدرة احتمػالهـ, مػف األمػور التػي تعطػيهـ أحػد األسػباب التػي 

, 6002إنهػػاء حيػػاتهـ.               )سػػولي اف,  تسػػوغ لهػػـ إيػػذاء أن سػػهـ أو محاولػػ 
 .(621ص

 

 Cognitive Theoryابنهر   ابمعرف       -4
ف  تره  ذ  النظري  ب ف سموؾ إيذاء الذات  و جزء مف التشػو ات المعرفيػ , وا 
 ذا السموؾ ي ـو به ال رد عف اقتناع تاـ ومف دوف استشػارة أو تعػاوف أو دعػـ مػف أف 

 ,Beckanؾ ش  ػي جػدًا ويت ػؼ باالسػت بللي           )شػ ص م ػر, فهػو سػمو 

1967, p.283.) 
وتعتمػػد  ػػذ  النظريػػ  فػػي ت سػػير ا لمظػػوا ر الن سػػي  والسػػموكيات المتنوعػػ  عمػػى 
التعمـ المعرفي والمعمومات وال برات التي يمتمكها ال رد أف أف الطري   التػي ي كػر بهػا 

حػػدوث التييػػر والتنػػوع فػػي النشػػاطات األفػػراد فيمػػا ي ػػص أن سػػهـ  ػػي التػػي تػػتدف إلػػى 
 (.306, ص6006الم تم  . ) ال , 

ويعت ػػد أ ػػحاب  ػػذ  النظريػػ  بػػ ف العوامػػؿ المعرفيػػ  تمعػػب دورًا أكثػػر أ ميػػ  مػػف      
دور العوامؿ البيولوجي , كما يظهر اثر التعمـ بشكؿ واع  عمػى سػموؾ العػدواف عمػى 

كاؿ التػػي ي  ػػذ ا, والمواقػػؼ التػػي الػػذات أو عمػػى ا  ػػريف, مػػف حيػػث تكػػرار  , واألشػػ
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يظهر فيها, ومما يتيد ذلؾ أف األشػ اص الػذيف تتعطػؿ أجػزاء مػف أدميػتهـ لسػبب أو 
  ر يظهروف درج  مف العدواف اكبػر بكثيػر مػف ا  ػريف مػف البشػر. )عػدس وتػوؽ, 

 (.622, ص6004
ويسػػػتند المنظػػػور المعرفػػػي إلػػػى افتػػػراض أف االعػػػطرابات الن سػػػي  ناجمػػػ  عػػػف 

 (.43, ص6006ير غير ع بلني فيما يتعمؽ بالذات وأحداث الحياة. ) ال , ت ك
ولػػػػػذلؾ يركػػػػػز أ ػػػػػحاب  ػػػػػذا االتجػػػػػا  عمػػػػػى أسػػػػػاس أف كثيػػػػػرًا مػػػػػف االسػػػػػتجابات      

الوجدانيػػ  والسػػموكي  واالعػػطرابات الن سػػي  تعتمػػد إلػػى حػػد  بعيػػد  عمػػى وجػػود معت ػػدات 
ه, فػػػاألفراد  ػػػـ الػػػذيف يجمبػػػوف  اطئػػػ  يكونهػػػا ال ػػػرد عػػػف ن سػػػه وعػػػف العػػػالـ المحػػػيط بػػػ

المشػػػػػػكبلت ألن سػػػػػػهـ نتيجػػػػػػ  لمطري ػػػػػػ  التػػػػػػي ي سػػػػػػروف بهػػػػػػا المواقػػػػػػؼ التػػػػػػي تػػػػػػواجههـ        
(. كما أف االعطرابات الن سػي  والسػموكي  التػي 213, ص6006)الرشيدف وم روف, 

يشعر بها ال ػرد ال تسػببها الحػوادث التػي يمػر بهػا, بػؿ تسػببها المعت ػدات التػي يحممهػا 
 (.32, ص6332 ذ  الحوادث )الشناوف, عف 

( سػبب سػموؾ إيػذاء الػذات إلػى ال ػورة السػمبي  Beak , 1966ويرجػا بيػؾ )
التي يحممها الشػ ص عػف ن سػه, واألفكػار والمعت ػدات السػمبي  التػي يكونهػا ال ػرد عػف 
العالـ ال ػارجي الػذف يحػيط بػه, فإيػذاء الػذات يػرتبط بمػده ت يػيـ الشػ ص لذاتػه وكمػا 

 (.Stefan, 1977, p.289 و. ) يدركها
ولذلؾ تره  ذ  النظري  ب ف الشذوذ في السموؾ ناجـ عػف عمميػات فكريػ  غيػر 
تكي يػػػػػه أو سػػػػػيئ  التكيػػػػػؼ, مػػػػػا التػػػػػذكير بػػػػػ ف النظريػػػػػات المعرفيػػػػػ  تركػػػػػز فػػػػػي أنظمػػػػػ  
المعت دات وطرائؽ الت كيػر بو ػ ها أسػبابًا لمسػموؾ الشػاذ                    ) ػال , 

 .(620, ص6004
( عمػػػى أف المعرفػػػ  Kellyويركػػػز عممػػػاء  ػػػذ  النظريػػػ  ومػػػف عػػػمنهـ كيمػػػي )

عامؿ أسػاس وسػبب رئػيس لم تمػؼ أنػواع السػموؾ بمػا فيهػا مػف سػموكيات سػمبي  غيػر 
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سػػػوي  ومنهػػػا إيػػػذاء الػػػذات, ويػػػره كيمػػػي أيعػػػًا أف معظػػػـ عمميػػػات إيػػػذاء الػػػذات  ػػػي 
ددة      عمميػػػػػػػػػات م  ػػػػػػػػػودة وم طػػػػػػػػػط لهػػػػػػػػػا ب سػػػػػػػػػموب معرفػػػػػػػػػي وطػػػػػػػػػرؽ وأسػػػػػػػػػاليب محػػػػػػػػػ

(Stefan, 1977, p.282.) 
النظري  إلى فئػات عديػدة مػف األبنيػ  تتعمػؽ باألسػموب الػذف   وعمومًا تشير  ذ

يتمكف ال رد مف  بللػه أف يػدرؾ, ويشػعر, وي بػر العػالـ. وقػد اتعػ  أف األفػراد الػذيف 
ت در عنهـ سموكيات تدؿ عمى االعطراب السموكي و ا   العدواف عمى الػذات أو 

 ػػػريف لػػػديهـ تشػػػو ات وق ػػػور فػػػي عمميػػػات معرفيػػػ  متعػػػددة, وال تعػػػد أوجػػػه عمػػػى ا 
الت ػػور  ػػذ  بمثابػػ  انعكاسػػات لػػؤلداء الػػوظي ي الع مػػي, وعمػػى الػػرغـ مػػف أف عمميػػات 
ع مي  منت ػاة مثػؿ االسػترجاع وتجهيػز المعمومػات تػرتبط بػاألداء الػوظي ي الع مػي, فػإف 

فػي حػػدوث التوافػؽ السػموكي )كػػازديف,  أثر ػا قػد تػـ تحديػػد  من  ػبًل واتعػ  أنػػه يسػهـ
 (.622, ص6000

( إلى أف ال رد يدرؾ المواقػؼ الجديػدة عمػى أنهػا Miller,1955ويشير مايمر )
 برة غريب  عف م ططه اإلدراكي وال يعرؼ كيؼ يتعامؿ ما تمؾ ال بػرة أو المعمومػ  

ال , فتشػػػػكؿ لديػػػػه تهديػػػػدًا يػػػػنجـ عنػػػػه اعػػػػطراب فػػػػي السػػػػموؾ                   ) ػػػػ
 (.634, ص6332

لػػذلؾ تػػره  ػػذ  النظريػػ  أف العػػدواف عػػد الػػذات أو عػػد ا  ػػريف ال تػػتـ إثارتػػه 
ف ط عػف طريػؽ األحػداث البيئيػ , ولكنػه يثػار أيعػًا عػف طريػؽ األسػموب الػذف يػتـ بػه 

 (.624, ص6000إدراؾ  ذ  األحداث )كازديف, 
نػاس لؤلحػداث التػي ت ػا ومما أكدت عميه  ذ  النظري  أيعػًا عمػى أف ت سػير ال       

دراكهـ لمسيطرة عمى األمور, ودرايتهـ بك ايػ  الػذات لػديهـ, وافتراعػاتهـ ومػا  عميهـ, وا 
يحممونػػػػه مػػػػف معت ػػػػدات,  ػػػػي التػػػػي تػػػػتثر فػػػػي سػػػػموكهـ وان عػػػػاالتهـ التػػػػي تظهػػػػر فػػػػي 
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اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجاباتهـ أو ردود أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالهـ لممواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يكونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا                           
 (.646, ص6004) ال , 
إف  ذا االتجا  نش  كرد فعؿ مباشر لما يسمى بعػيؽ أفػؽ  سػيكولوجي  )المثيػر       

 –واالستجاب (, فهػـ أف أ ػحاب االتجػا  المعرفػي, يعت ػدوف أف سػيكولوجي  المثيػر  –
ف  ذا االتجػا  يي ػؿ عمػى  واالستجاب  ال ت م  لدراس  السموؾ المع د كإيذاء الذات, وا 

أف ي كر وي طػط وي ػرر بنػاء عمػى مػا يمكػف أف يتػذكر , كمػا أنػه يمكػف أف ال رد يمكف 
أف ي تػػػػػػػػػػػػار بانت ائيػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػيف المثيػػػػػػػػػػػػرات الم تم ػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػي يتعػػػػػػػػػػػػرض لهػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػرد                    

 (.                       36, ص6004)عدس وتوؽ, 

    Social  Learning  Theoryنهر   ابتعوم االجتمكل    -5
( أوؿ مػػػف وعػػػا أسػػػس نظريػػػ  الػػػتعمـ Bandura,1969انػػػدورا )ُيعػػػّد ألبػػػرت ب

 أو مػػػػا يعػػػػرؼ بػػػالتعمـ مػػػػف  ػػػػبلؿ المبلحظػػػ   Social learning))االجتمػػػاعي

(Observation learning) ( أو ت ميػػػد النمػػػوذج ,(Imitation modeling 
 (.642, ص6006)يع وب, 

  ػػريف حتػػى واف لػػـ ويعت ػػد بانػػدورا بػػاف لػػده اإلنسػػاف ميػػؿ فطػػرف لت ميػػد سػػموؾ ا     
( و ػػو مػػف أشػػهر البػػاحثيف (Bandura,1973,p24يسػػتمـ أف مكافػػ ة أو تعزيػػز لػػذلؾ

الػػذيف أوعػػحوا تجريبيػػًا األثػػر البػػالا لمشػػا دة النمػػاذج العدوانيػػ  عمػػى مسػػتوه السػػموؾ 
العػػدواني لػػده المبلحػػظ وكثيػػرًا جػػدًا  ػػي السػػموكيات التػػي يتعممهػػا اإلنسػػاف مػػف  ػػبلؿ 

 ػػػػػريف, والػػػػػتعمـ بالمبلحظػػػػػ  يحػػػػػدث ع ويػػػػػًا فػػػػػي اغمػػػػػب األحيػػػػػاف, مبلحظتهػػػػػا عنػػػػػد ا 
 (.622, ص6060فالمبلحظ  عممي  حتمي  )بطرس, 

وتػػػره  ػػػذ  النظريػػػ  أف األفػػػراد يتعممػػػوف سػػػموؾ العػػػدواف عػػػف طريػػػؽ مبلحظػػػ  
نمػػػاذج العػػػدواف عنػػػد والػػػديهـ ومدرسػػػيهـ وأ ػػػدقائهـ وفػػػي أفػػػبلـ التم ػػػاز والسػػػينما وفػػػي 
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..ال  , حيػػػث يح ػػػموف إمػػػا عمػػػى نمػػػاذج السػػػموؾ العػػػدواني ال  ػػػص التػػػي ي رتونهػػػا.
التػػي ي مػػدونها, أو يح ػػموف عمػػى المعمومػػات التػػي تمكػػنهـ مػػف إيػػذاء أن سػػهـ أو إيػػذاء 

 (.666, ص6333ا  ريف )الدا رف والكبيسي, 
وأكدت  ػذ  النظريػ  عمػى دور الت ميػد والمحاكػاة فػي اكتسػاب السػموؾ العػدواني 

ـّ السموؾ العدواني عػد وتبعًا لهذ  النظري  ف إف التعرض لنماذج عدواني  يتدف إلى تسعُم
ف لػػػػـ  الػػػػذات أو عػػػػد ا  ػػػػريف عنػػػػد األط ػػػػاؿ والمػػػػرا  يف, وأشػػػػارت إلػػػػى أنػػػػه حتػػػػى وا 
يتعػػرض ال ػػرد لئلحبػػاط , فػػاف زيػػادة العػػدواف ينػػت  عػػف التعػػرض لنمػػاذج عدوانيػػ , كمػػا 

انييف,  ػػـ أن سػػهـ سػػيميموف فػػي بينػػت أف األبنػػاء الػػذيف يػػتـ تػػربيتهـ بواسػػط  أبػػويف عػػدو 
المسػػت بؿ إلػػى اسػػت داـ أسػػاليب عدوانيػػ  , و بل ػػ  ال ػػوؿ أف الت ميػػد يمعػػب دورًا  امػػًا 
في نشوء واكتساب السموؾ العػدواني عػد الػذات أو عػد ا  ػريف )ال مػش والمعايطػ , 

 (.  602, ص6066
ثػػػر وقػػػد أوعػػػحت  ػػػذ  النظريػػػ  أف أف سػػػموؾ يػػػتـ تعزيػػػز  أو مكاف تػػػه يكػػػوف أك

احتمػػػااًل ألف يظهػػػر مػػػرة ثانيػػػ , وسػػػموؾ العػػػدواف عمػػػى الػػػذات أو عمػػػى ا  ػػػريف كػػػ ف 
سموؾ م ر إذا تمت مكاف تػه سػيكوف احتمػاؿ كبيػر ظهػور ذلػؾ السػموؾ مػرة أ ػره فػي 
المواقؼ المماثم , وقػد تكػوف المكافػ ت ماديػ  مثػؿ المػاؿ أو الحمػوه أو اجتماعيػ  مثػؿ 

(, وعنػدما ال يػتـ مكافػ ة سػموؾ Branscombe & Warn , 1994, p.651المػدح )
معػػيف مثػػؿ العػػدواف عمػػى الػػذات أو عمػػى ا  ػػريف وبشػػكؿ متكػػرر فسػػوؼ يػػتدف إلػػى 

 (.Franzoi , 2003, p.462ت ميؿ ظهور مثؿ  ذا السموؾ. )
( بػػيف اكتسػػاب ال ػػرد لمسػػموؾ وت ديتػػه لػػه, فاكتسػػاب Banduraويميػػز بانػػدورا )       

ورة أنه سػيتديه, إذ أف ت ديتػه لسػموؾ النمػوذج تتوقػؼ الش ص لمسموؾ ال يعني بالعر 
بشكؿ مباشر عمى توقعاته مف نتائ  الت ميد, وعمى نتائ  السموؾ, فػإذا توقػا أف ت ميػد  
لسػػموؾ النمػػوذج سػػيعود عميػػه بنتػػائ  سػػمبي  )أف سػػيعاقب عمػػى سػػموكه( فػػإف احتمػػاالت 
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لنمػػوذج سػػتعود عميػػه بنتػػائ  ت ميػػد  لػػه سػػت ؿ, أمػػا إذا توقػػا المبلحػػظ أف ت ميػػد  لسػػموؾ ا
, 6060ايجابيػػ  فػػإف احتمػػاالت ت ميػػد  لػػذلؾ السػػموؾ ت ػػب  أكبػػر.          )بطػػرس, 

 (.622-623ص
( عمػػػى إف  نػػػاؾ ثبلثػػػ  م ػػػادر يػػػتعمـ منهػػػا ال ػػػرد Banduraويتكػػػد بانػػػدورا )

بالمبلحظػػ  و ػػي التػػ ثير األسػػرف, وتػػ ثير األقػػراف, وتػػ ثير النمػػاذج الرمزيػػ  كػػالتم زيوف. 
 (.26, ص6000حجازف, )

( مػػف  ػػبلؿ تجاربػػه التػػي أجرا ػػا عمػػى مجمػػوعتيف Banduraويشػػير بانػػدورا )
مف األط اؿ عمػى أف السػموكيات العدوانيػ  عػد الػذات أو عػد ا  ػريف عنػد مجموعػ  
األط ػػػػاؿ التػػػػي شػػػػا دت العػػػػدواف فػػػػي فمػػػػـ قػػػػد أظهػػػػرت سػػػػموكيات عدوانيػػػػ  أكثػػػػر مػػػػف 

(. ويشػػػير 622, ص6002حايػػػدًا )بطػػػرس, المجموعػػػ  األ ػػػره التػػػي شػػػا دت فممػػػًا م
أيعػػا إلػػى أف السػػموؾ المػػتعمـ بهػػذ  الطري ػػ  يميػػؿ ألف يب ػػى مػػا ال ػػرد مػػدة طويمػػ  مػػف 

 (.621, ص6004عمر  )عدس وتوؽ, 
( بػ ف سػموؾ إيػذاء الػذات قػد Bandura, 1976و بل ػ  ال ػوؿ يػره بانػدورا )       

راد, والتػػي تجعمهػػـ ي ممػوف مػػف قيمػػ  يحػدث عنػػدما تنتهػػؾ المعػايير الدا ميػػ  المثمػػى لؤلفػ
أن سهـ وتكويف أفكار سمبي  عنها, وذلؾ نتيج  ارتكابهـ أ طػاء ش  ػي  ممموسػ  ممػا 

 (. Hjelle & Ziegler, 1981, p.255يتدف بهـ إلى ع اب الذات )

فالع وبػػ  تسػػتهدؼ ت  يػػؼ التػػوتر واأللػػـ الن سػػي النػػاجـ عػػف السػػموؾ ال ػػاطئ 
ف والتػػػ ثير االجتمػػػاعي المت رتػػػب عمػػػى ذلػػػؾ, فعػػػبًل عػػػف اسػػػتجداء عطػػػؼ ا  ػػػريف, وا 

تن يذ ع اب الذات يجمب الراح , ويطرد فكرة ال ػوؼ المتسػمط  مػف الع وبػ  المتوقعػ , 
 , Franzoiويكوف  ذا ال وؼ أشد إيبلمًا مػف الشػعور بالػذنب.                     

2003, p.469)           .) 
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عمػػػى أف تػػػوبي  الػػػذات الشػػػديد يهػػػدؼ إلػػػى تكػػػويف  (Banduraويتكػػػد بانػػػدورا )       
غطػػاء وجػػداني لؤلفعػػاؿ السػػمبي  ل ػػد األسػػموب المتشػػدد مػػف قبػػؿ المجتمػػا, وذلػػؾ مػػف 
 ػػػػبلؿ التممػػػػؽ واسػػػػتجداء الشػػػػ   , ومػػػػف  ػػػػبلؿ إدانػػػػ  واحت ػػػػار الػػػػذات, وإلعػػػػادة حالػػػػ  

لمػذات. الطم نين , والت مص مف جو اإلحباط , الػذف ي ػود فػي أحيػاف كثيػرة إلػى إيػذاء 
 (.612, ص6002)حسف, 
( حيػػػث يػػػره أف السػػػموؾ العػػػدواني       Rotterومػػػف منظػػػروا  ػػػذ  النظريػػػ  روتػػػر )      

)عد الذات أو عد ا  ريف( ي عا ل واعد الػتعمـ االجتمػاعي, وال يحتػاج إلػى أسػس 
أ ػػػره معينػػػ  السػػػتيعابه أو ت سػػػير , وبنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ ف ػػػد افتػػػرض اف إمكانيػػػ  حػػػدوث 

أو مجموع  مف أنواع السػموؾ فػي موقػؼ معػيف, تعتمػد عمػى توقعػات ال ػرد  سموؾ ما,
بػ ف  ػذا السػموؾ سػوؼ يح ػؽ  ػدفًا مػا أو إشػباعًا معينػًا, وعمػى قيمػ  اإلشػباع بالنسػػب  
لػػػه فػػػي الموقػػػؼ ن سػػػه  فػػػال رد يتػػػ ثر بالسػػػموؾ الػػػذف تعمػػػـ أنػػػه سػػػوؼ يح ػػػؽ لػػػه درجػػػ  

) ػػػػػػػػػػػادؽ,            مناسػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػػػػباع فػػػػػػػػػػػي موقػػػػػػػػػػػؼ معػػػػػػػػػػػيف             
 (.64ػ62,ص6332
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(, Sears(, روبػػػرت سػػػيرز )Millerأ ػػػحاب  ػػػذ  النظريػػػ   ػػػـ , نيػػػؿ ميمػػػر )
(, و ػػػـ مػػػف dollard( , وجػػػوف دوالرد )doob(,وليونػػػارد دوب )Mawrerومػػػاورر )

االجتماعيػػػػ  فػػػػي السػػػػموؾ اإلنسػػػػاني, وكػػػػانوا  عممػػػػاء الػػػػن س الػػػػذيف يهتمػػػػوف بالجوانػػػػب
( لمعبلقػػػات اإلنسػػػاني , وقػػػد عرعػػػت أوؿ  ػػػورة لهػػػذ  Yaleيعممػػػوف فػػػي معهػػػد ييػػػؿ )
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. ثـ نشر ميمر مراجع  لمنظري  عػاـ 6333النظري  في كتاب يحمؿ ن س العنواف عاـ 
 (.662, ص6330. )ك افي, 6326

لعػػدواني نػػات  عػػف حالػػ   وتسػػتند  ػػذ  النظريػػ  عمػػى افتػػراض م ػػاد  أف السػػموؾ ا
احبػػػاط تعػػػرض لهػػػا ال ػػػرد, فالسػػػموؾ العػػػدواني يسػػػب ه إحبػػػاط, وبػػػالعكس فػػػإف الشػػػعور 
باإلحبػاط نػػات  مػػف سػػموؾ عػػدواني, و ػػذا يعنػػي أف العبلقػػ  بػػيف اإلحبػػاط والعػػدواف  ػػي 

(                660, ص6006عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تبلزميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أو عبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببي .)ال الدف,
 (.316, ص6333)معوض, 
( أف تعػرض ال ػرد لئلحبػاط Dollard, et. al, 1939ه دوالرد وجماعتػه )ويػر 

قد يثير لديه دافا العدواف, وأف السموؾ العػدواني  ػو نتيجػ  حتميػ  وطبيعيػ  لئلحبػاط, 
عاقػ   واف اإلحباط غالبػًا مػا يػتدف إلػى شػكؿ مػف أشػكاؿ العػدواف, فالشػعور بالعػيؽ وا 

الشػػعور باإلحبػػاط و ػػذا يػػتدف إلػػى سػػموؾ  إشػػباع الرغبػػات البيولوجيػػ  يثيػػر لػػده ال ػػرد
 (.  666, ص6066عدواني عد الذات أو عد ا  ريف. )سميـ, 

إف العدواف النات  عف اإلحباط ي  ذ أشكااًل عديدة فإمػا أف يكػوف عػدوانًا ل ظيػًا 
)كممات بذيئ  وتعنيػؼ(, أو يكػوف عػدوانًا جسػميًا )عػرب, رفػس, ت ريػب(, وقػد يكػوف 

م در ال شؿ والتهديد ن سه( أو غير مباشر   )موجهًا إلى م ػدر  مباشرًا )موجهًا إلى
, 6002م ر غير الم در األ مي لم شؿ( أو قد يوجه نحو الػذات احيانػًا )عبػد ا , 

 (.66ص
( إلػى أف سػموؾ العػدواف Dollard, et, al, 1939وتو ػؿ دوالرد  وزمػبلت  )

مػػا ازداد اإلحبػػػاط وتكػػػرر عػػد الػػػذات  ػػو االسػػػتجاب  الطبيعيػػ  لئلحبػػػاط. حيػػث أنػػػه كم
(  ػػو  بػػرة Frustrationحدوثػػه ازدادت شػػدة العػػدواف الموجػػه نحوالػػذات, واالحبػػاط )

, 6002متلم  تنت  عف عدـ م ػدرة اإلنسػاف عمػى تح يػؽ  ػدؼ مهػـ لػه    )الظػا ر, 
 ( .662ص
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واف عػػدـ تح يػػؽ األ ػػداؼ المهمػػ  يػػتدف إلػػى ازديػػاد التػػوتر والػػذف يػػتدف بػػدور  
في مواقؼ متكررة , والتي ت ود إلى ظػوا ر ن سػي  وأسػاليب تواف يػ  شػاذة إلى اإلحباط 

ت تمػػػؼ بػػػا تبلؼ األشػػػ اص والظػػػروؼ المحيطػػػ . ف ػػػد يت ػػػذ ال ػػػرد أسػػػموب العػػػدواف 
م حوبًا بان عاؿ اليعب, أو قد ي اب الش ص بال وؼ الشديد في ػاب بحالػ  مػف 

واجهػػػػػ  الموقػػػػػؼ أو حػػػػػؿ السػػػػػمبي  فيتراجػػػػػا متجنبػػػػػًا المشػػػػػكم , إذ ال يبػػػػػذؿ أف جهػػػػػد لم
المشكم  حبًل  ريحًا ايجابيًا و و بػذلؾ يبعػد ن سػه عػف مواجهػ  مشػاعر ال يبػ  ومػرارة 
ال شؿ. وقد ي اب بػ)النكوص( أو قػد ي ػا فريسػ  لم مػؽ وال ػراع الن سػي, أو قػد يبػدو 
عمى بعض األش اص األعػراض الهسػتيري  مثػؿ اإلغمػاء والتشػنجات نتيجػ  اليػيظ أو 

ت, و ػػذا يعنػػي أف الشػػ ص المحػػبط يوجػػه عدوانػػه إلػػى ن سػػه بػػداًل مػػف اليعػػب المكبػػو 
 (.666, ص6000توجيهه إلى المثير ال ارجي المسبب لئلحباط. )المميجي, 

وقػػد أكػػدت  ػػذ  النظريػػ  أيعػػًا عمػػى أف السػػموؾ العػػدواني ال يظهػػر إال حينمػػا 
ؽ, والػبيض يحبط في تح يؽ حاجاته ومطالبه, وقد يت ػذ العػدواف مظػا ر عديػدة كػال م

والكرا يػػػ , لم ػػػدر اإلحبػػػاط, كمػػػا وأف اإلحبػػػاط يعػػػد أعنػػػؼ وأعتػػػى مػػػا يواجهػػػه ال ػػػرد 
 ػبلؿ السػػنوات المبكػػرة مػػف حياتػػه, كمػا واف ال شػػؿ واإلحبػػاط المتكػػرر يمكػػف أف يػػن س 
عنػػػػه مػػػػف  ػػػػبلؿ السػػػػموؾ العػػػػدواني عػػػػد الػػػػذات أو عػػػػد ا  ػػػػريف         )الظػػػػا ر, 

 (.664, ص6002
نظريػػػ  أف الدرجػػػ  العاليػػػ  مػػػف التح يػػػز والدافعيػػػ  وعػػػدـ ويػػػره أ ػػػحاب  ػػػذ  ال

ال ػػدرة عمػػى التوافػػؽ والتكيػػؼ لممواقػػؼ فعػػبًل عػػف عػػدـ ال ػػدرة عمػػى ال ػػرار منػػه سػػوؼ 
يػػتدف عمػػى األرجػػ  إلػػى اإلحبػػاط وبالتػػالي إلػػى العػػدواف عػػد الػػذات أو عػػد ا  ػػريف. 

(John, 1967, p.128-129.) 
لعدوانيػػػػ  تكػػػػوف عاليػػػػ  فػػػػي المواقػػػػؼ وتشػػػػير الدراسػػػػات إلػػػػى أف االسػػػػتجابات ا

اإلحباطيػػػ  والسػػػبب فػػػي ذلػػػؾ أف السػػػموؾ العػػػدواني يكػػػوف فػػػي اغمػػػب المواقػػػؼ وسػػػيم  
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لمتيمػب عمػى العػائؽ أو إزاحتػه عػف م ػدر  إلػى  ػدؼ م ػر سػهؿ المنػاؿ ومػف النتػػائ  
( مػف دراسػ  عمػى أط ػاؿ تػـ 6312الداعم  لهذ  النظري  ما قاـ بػه )بػاركر وزمػبلت  , 

ف الح وؿ عمى ألعاب دمى جذاب  عرعػت عمػيهـ فوجػدوا أف األط ػاؿ حػيف منعهـ م
أتي  لهـ الو وؿ إلى األلعاب قاموا برميها والوقوؼ عميها وتحطيمهػا غيػر أف أط ػاؿ 
المجموعػػ  العػػابط  التػػي لػػـ يتعػػرض أفراد ػػا لئلحبػػاط لػػـ ت ػػـ بمثػػؿ  ػػذ  الت ػػرفات 

 (.323,ص6323حيف أعطوا تمؾ األلعاب. )مكم يف وغروس, 
وعمومػػا يتجػػه العػػدواف نحػػو م ػػدر االحبػػاط, ولكػػف فػػي احيػػاف ا ػػره ال يوجػػه 
العدواف نحو م در االحباط و  و ا عندما يكوف ذلؾ الم در قويػا او فػي مركػز 
ال يمكف توجيػه العػدواف اليػه مباشػرة, لػذلؾ يمجػا ال ػرد الػى توجيػه عدوانػه نحػو م ػدر 

 (.664-662,ص6330أميف و و الذات )ك افي,
لػػذلؾ فػػاف ال ػػرد فػػي أحيػػاف كثيػػرة ينت ػػد ن سػػه ويمومهػػا بشػػدة او يتنػػب عػػمير  و 

وقد يمتد ذلػؾ الت نيػب إلػى تكسػير الػذات فيشػعر بالعػعؼ ,واف مثػؿ  ػذا العػعؼ أو 
الن د أو المـو أو ت نيب العمير إف زاد عمى درج  معين  قد يتدف الى إيذاء الػذات أو 

 (.666, ص6006ال الدف, ( )663, ص6330)عبد الي ار,  تحطيمها .
( إلػى أف اإلحبػاط يكػوف بػدرجات م تم ػ , فهنػاؾ 6332ويشير )عدس وتوؽ, 

إحبػػاط بسػػيط يتمثػػؿ فػػي إعاقػػ  حاجػػ  وقتيػػ , و نػػاؾ إحبػػاط  ػػعب يتمثػػؿ فػػي إعاقػػ  
تح يػػؽ  ػػدؼ معػػيف فػػي الحيػػاة ليعمػػؿ ال ػػرد عمػػى تح ي ػػه مػػدة طويمػػ  مػػف حياتػػه. فعػػدـ 

وغاياتػه غالبػًا مػا تتميػػز بإحباطػات مػف النػوع ال ػػعب, قػدرة ال ػرد عمػى تح يػؽ أ دافػػه 
وتكمف  طورة اإلحبػاط فػي أف الشػ ص الػذف يتعػرض لمواقػؼ إحباطيػ  متكػررة عمػى 
الػػرغـ مػػف سػػعيه ودافعيتػػه لتح يػػؽ غايػػ  ربمػػا ي ػػاب  ػػذا الشػػ ص باليػػ س وال نػػوط, 

ء, وفػػي وربمػػا ي ػػؿ بػػه األمػػر إلػػى االنطػػواء والعزلػػ  او االعػػطراب الن سػػي والبلسػػوا
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حالػػ  معينػػ  ي ػػؿ اإلحبػػاط واليػػ س بالشػػ ص إلػػى ت كيػػر  بإيػػذاء ن سػػه, وربمػػا اإلقػػداـ 
 (.323, ص6332عمى فعؿ االنتحار. )عدس وتوؽ, 

ويػػره أ ػػحاب  ػػذ  النظريػػ  أف تح يػػز الشػػ ص المحػػبط نحػػو أف نشػػاط م ػػر 
ات يتعػػارض كثيػػرًا مػػا مشػػاعر , وربمػػا يػػتدف إلػػى أف يسػػتجيب ال ػػرد لئلحبػػاط باسػػتجاب

كثيػػػرة منهػػػا العػػػدواف عػػػد الػػػذات أو عػػػد ا  ػػػريف واقتػػػرح أ ػػػحاب  ػػػذ  النظريػػػ  بػػػ ف 
يطػػوروا م رجػػًا ال متذيػػًا لمػػذات وال لآل ػػريف مثػػؿ األلعػػاب الرياعػػي  وألعػػاب تنافسػػي  

 (.66,ص6332أ ره مثؿ الشطرن . ) ادؽ, 
  ا  ااس ابن  اا   Dollard, et. al, 1939وقااد حاادد دوالرد ومعااكونوس )

 كمك  أت   ابموج  نحو اباات    ب ن ايحبك  وابعدوانبوعدق
يعتبػػر كػػؼ السػػموؾ العػػدواني إحباطػػًا جديػػدًا يػػدفا ال ػػرد إلػػى العػػدواف نحػػو ذاتػػه    أوال  

باإلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نزعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه العدوانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر األ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي                                
 (.362, ص6330)ك افي, 

انه عد ن سه, وقد يوجه ال رد عدوانػه عػد ال ػارج )م ػدر قد يوجه ال رد عدو    اكن ك  
اإلحباط( ويتوقؼ ذلؾ عمى قوة عوامؿ الكؼ التي تحوؿ دوف توجيػه العػدواف إلػى أف 
مػػف  ػػاتيف الػػوجهتيف, فػػإذا كانػػت عوامػػؿ الكػػؼ التػػي تحػػوؿ دوف توجيػػه العػػدواف عػػد 

العػػػدواف  الػػذات أعػػعؼ مػػف تمػػؾ التػػي تحػػوؿ دوف توجيػػه العػػدواف عػػد ال ػػارج ات ػػذ
طري ه إلى الذات والعكس  حي  . أما إذا تساوت قػوة الكػؼ التػي تحػوؿ دوف توجيػه 
العػػػػدواف فػػػػي  ػػػػاتيف الػػػػوجهتيف, في ػػػػب  احتمػػػػاؿ توجيػػػػه العػػػػدواف عػػػػد الػػػػذات أقػػػػوه 
وب ا ػػ  إذا اعت ػػػد ال ػػرد أنػػػه  ػػو السػػػبب فػػػي حػػدوث اإلحبػػػاط وال شػػؿ الػػػذف تعػػػرض 

 (.666, ص6006إليه. )ال الدف, 
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تعتبػػػر االسػػػتجاب  العدوانيػػػ  التػػػي يسػػػتجيب بهػػػا ال ػػػرد نحػػػو ذاتػػػه )إيػػػذاء ذاتػػػه(    ك  اكباااا
بمثابػػػ  ت ريػػػا لطاقتػػػه الن سػػػي  )الشػػػحن  االن عاليػػػ ( الػػػذف تكونػػػت لديػػػه بسػػػبب تعرعػػػه 

 (.662, ص6330لئلحباط )عبد الي ار, 
ومن خالل اطالع انباحث عهى اننظرٌات انتيً سريرت ذٌي ال اني ات ونيه ذ   ي ا       

ٌي ال ذمتغٍر قه تناونته انكثٍر من نظرٌات عهم انينف    و ي ا ميا ٌ يهم ة مٍية متغٍير ان

 ان ات ان ي تناونه انباحث سً بحثه.

احث اااح اح ااانح           اسااا ال احث ااا ج ااااي احااا ا   ااا   طثااا وبمااان ال احثنقاااح  ااا          

وهاااا اسااا ال سااا ا,  اذا ااا م   حااا ا سااااإلاش بنالثمااان  ل ااا  ا   ااان  اح ااا ا,  )

 : و,من ااضح  امن يأت  مذا   .اح
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 Behavioral cognitive counseling    اإلرشاد السلىكي املعزيف

ُتعػػّد المدرسػػ  السػػموكي  المعرفيػػ  مػػف المػػدارس الحديثػػ  فػػي مجػػاؿ عمػػـ الػػن س 
ب    عام  , وفي مجاؿ اإلرشػاد الن سػي ب ػ    ا ػ , حيػث بػدأ اال تمػاـ باالتجػا  

لمعرفػػػػي مػػػػا بدايػػػػ  الن ػػػػؼ األ يػػػػر مػػػػف ال ػػػػرف العشػػػػريف, ولػػػػـ يكػػػػف ذلػػػػؾ السػػػػموكي ا
اال تمػػػاـ وليػػػد الم ػػػادف  ولكنػػػه كػػػاف بمثابػػػ  ت ػػػديؽ ل كػػػرة أف النػػػاس ال يعػػػطربوف 
بسبب األحداث, ولكف بسبب ما يرتبط بهػذ  األحػداث مػف أفكػار.           )الشػناوف 

 (.6066, ص6332وعبد الرحمف, 
ي اتجا ػػػػًا حػػػػديثًا نسػػػػبيًا, ويعمػػػػؿ عمػػػػى الػػػػدم  بػػػػيف واإلرشػػػػاد السػػػػموكي المعرفػػػػ

اإلرشاد المعرفي ب نياته المتعددة واإلرشاد السموكي بما يعػمه مػف فنيػات, ويعمػد إلػى 
التعامػػؿ مػػا االعػػطرابات الم تم ػػ  مػػف منظػػور ثبلثػػي األبعػػاد إذ يتعامػػؿ معهػػا معرفيػػًا 

مػػف المنظػػور المعرفػػي أو وان عاليػػًا وسػػموكيًا بحيػػث يسػػت دـ العديػػد مػػف ال نيػػات سػػواء 
 (.                     61, ص6000االن عالي أو السموكي. )محمد, 

ل د ظهر م طم  اإلرشػاد السػموكي المعرفػي فػي بدايػ  الثمػث األ يػر مػف  ػذا 
ال ػػػػػرف , ويهػػػػػتـ  ػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػف اإلرشػػػػػاد بالجانػػػػػب الوجػػػػػداني لممسترشػػػػػد , وبالسػػػػػياؽ 

اسػػػتراتيجيات معرفيػػػ  وسػػػموكي  وان عاليػػػ  االجتمػػػاعي مػػػف حولػػػه مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػت داـ 
واجتماعيػػػػػػػػػػػػػػ  وبيئيػػػػػػػػػػػػػػ  ألحػػػػػػػػػػػػػػداث التيييػػػػػػػػػػػػػػر المرغػػػػػػػػػػػػػػوب فيػػػػػػػػػػػػػػه . ويػػػػػػػػػػػػػػره كنػػػػػػػػػػػػػػدؿ                  

(,1993 Kendall ( أف اإلرشػػػػػػاد السػػػػػػموكي المعرفػػػػػػي ) ػػػػػػو محاولػػػػػػ  دمػػػػػػ  ال نيػػػػػػات
المسػػت دم  فػػي اإلرشػػاد السػػموكي التػػي أثبتػػت نجاحهػػا فػػي التعامػػؿ مػػا السػػموؾ ومػػا 

المعرفيػػػػػػػػ  لممسترشػػػػػػػػد بهػػػػػػػػدؼ أحػػػػػػػػداث تييػػػػػػػػرات مطموبػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي سػػػػػػػػموكه (      الجوانػػػػػػػػب 
 (.3,ص6000)المحارب ,
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( فيػػره أف اإلرشػػاد السػػموكي المعرفػػي يعتمػػد عمػػى تعػػديؿ 6334أمػػا )النمػػر , 
أو تييير المكونات المعرفي  ال اطئ  أو السمبي  عمى الػذات بػ  ره ايجابيػ     )النمػر 

 (.   623, ص 6334,
أف  نػػاؾ أكثػػر مػػف عشػػريف نوعػػًا منهػػا ولكػػف أشػػهر ا, مػػنه   وعمػػى الػػرغـ مػػف

)بيػػؾ( فػػي اإلرشػػاد المعرفػػي, ومػػنه  )ألبػػرت ألػػيس( فػػي اإلرشػػاد الع بلنػػي االن عػػالي 
( فػػي تعػػديؿ السػػموؾ المعرفػػي, وأسػػموب حػػؿ المشػػكبلت لػػػ)جولد فرايػػد  ومػػنه  )ميكينػػـو

والت ػػورات الش  ػػي   وجولػػد فرايػػد(, ومػػنه  )ألبػػرت بنػػدورا( فػػي الػػتعمـ االجتمػػاعي,
لػ)كيمي(, ومنه  )الزاروس( فػي اإلرشػاد متعػدد النمػاذج, ومػنه  )مػا وني( فػي الػتعمـ 

 (.  313, ص6066المعرفي. )أبو اسعد, 
واإلرشػػاد السػػموكي المعرفػػي مػػف أنػػواع اإلرشػػاد التػػي وجػػدت قبػػواًل بػػيف العػػامميف 

يػػػػػػ  السػػػػػػموكي     فػػػػػػي  ػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ, ومػػػػػػف األنػػػػػػواع األولػػػػػػى التػػػػػػي حاولػػػػػػت دمػػػػػػ  النظر 
(Behavior theory(  بالنظري  المعرفي )Cognitive theory(  .)Strickland, 

1989, p. 1-2 .) 
وي ػػػدـ  ػػػذا اإلرشػػػاد وك نػػػه فػػػي الظػػػا ر متػػػرابط, إال أنػػػه فػػػي ح ي تػػػه من  ػػػؿ 
الواحػػد عػػف ا  ػػر, فهػػو ي ػػدـ مت ػػبًل ال من  ػػبًل ألف معظػػـ المت   ػػيف ي عػػموف 

 (.622, ص6323متبلزميف في اإلرشاد. )الجسماني, تطبيؽ كبل الجانبيف 
الع بلنػػي -( فػػي العػػبلج االن عػػاليEllisوتب ػػى الطرائػػؽ الػػثبلث, طري ػػ  ألػػيس)

(Rational-Emotive therap(وطري ػػػػػ  بيػػػػػؾ, )beck   فػػػػػي العػػػػػبلج المعرفػػػػػي )
(Cognitive emotive therapy( ( فػػػي meichenbaum(, وطري ػػػ  ميكينيػػػـو

(,  ػي الشػائع  ا ف فػي  ػذا Self-talk trainingث ما الػذات )التدريب عمى التحد
 (.  236, ص6004النوع مف اإلرشاد. ) ال , 
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ويػره بعػػض العممػاء أف اإلرشػػاد السػموكي المعرفػػي ارتػبط باسػػـ          )بيػػؾ 
Beck (, وعمى الرغـ مف أف )بيؾ( وعا البني  األولػى لهػذا األسػموب اإلرشػادف, إال

( حػػوؿ الت ػػورات الش  ػػي  كانػػت م ػػدرًا مهمػػًا فػػي اإلرشػػاد Kellyإف أفكػػار)كيمي 
المعرفػػي, وكػػاف لػػػدور  أثػػرًا كبيػػرًا عمػػى حركػػ  اإلرشػػاد المعرفػػي ألنػػه ركػػز عمػػى أ ميػػ  
الطػػػرؽ الذاتيػػػ  التػػػي ينظػػػر وي سػػػر مػػػف  بللهػػػا ال ػػػرد مػػػا يػػػدور حولػػػه مػػػف تيييػػػر فػػػي 

دًا كبيػػرًا مػػف األسػػاليب ( ف ػػد درس عػػدEllisالسػػموؾ, أمػػا عػػالـ الػػن س الشػػهير )ألػػيس 
اإلرشادي  ثػـ تو ػؿ إلػى مػا أسػما  باإلرشػاد الع بلنػي, ولكنػه غيػر اسػمه إلػى اإلرشػاد 
الع بلنػػي االن عػػالي السػػموكي, وقػػد اعتمػػد )ألػػيس( فػػي نظريتػػه عمػػى دمػػ  جوانػػب مػػف 
اإلرشػػػػادات اإلنسػػػػاني  والسػػػػموكي , و قػػػػد اقتػػػػرح )ألػػػػيس(  فػػػػي بدايػػػػ   ػػػػياغته لنظريػػػػ  

 بلنػػػػػي االن عػػػػػالي عػػػػػددًا مػػػػػف األفكػػػػػار التػػػػػي يعت ػػػػػد أنهػػػػػا المسػػػػػتول  عػػػػػف اإلرشػػػػػاد الع
 (.  60-2, ص6000االعطرابات السموكي  )المحارب, 

     ) و نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره أف )ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس وبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وميكينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو
(Ellis,beck,meichenbaum   ليسوا معرفييف  ال يف, بؿ إنهـ يشكموف مدرسػ )

فػػػي يطم ػػػوف عميهػػػا السػػػموكي  المعرفيػػػ  جديػػػدة تجمػػػا بػػػيف االتجػػػا يف السػػػموكي والمعر 
(Cognitive Behaviorsm  واف ال كػػػػرة الجو ريػػػػ  التػػػػي ت ػػػػـو عميهػػػػا المدرسػػػػ )

(  ػي Thoughts( أو األفكػار )Cognitiosالسموكي  المعرفيػ   ػي, أف المعرفيػات )
األسباب األكثر أ مي  في السموؾ, وأف أفكارنا أكثػر مػف أف مثيػر  ػارجي,  ػي التػي 

افئ وتعاقب أفعالنا ومف ثـ تسيطر عمينا , وعميه فإذا رغبنا في تيييػر نمػط تحدث وتك
, 6004سػػػػػػموكنا يجػػػػػػب أف نييػػػػػػر نمػػػػػػط أفكارنػػػػػػا المحػػػػػػددة لهػػػػػػذا السػػػػػػموؾ. ) ػػػػػػال , 

 (.  236ص
( Beak& Ellisوفػػي اإلرشػػاد السػػموكي المعرفػػي يركػػز كػػؿ مػػف بيػػؾ والػػيس )

وكي المعرفػػي عنػػد ما عمػػى عمػػى أفكػػار واعت ػػادات المسترشػػد حيػػث ي ػػـو اإلرشػػاد السػػم
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مبػػدأ مهػػـ يتمثػػؿ فػػي أف المعػػارؼ ال اطئػػ  أو المشػػو    ػػي التػػي تسػػبب االعػػطرابات 
 (.66, ص6000االن عالي  والسموكي . )محمد, 

إف نظريػػػػػػات اإلرشػػػػػػاد السػػػػػػموكي المعرفػػػػػػي تت ػػػػػػؽ جميعهػػػػػػا عمػػػػػػى افتػػػػػػراض أف 
ر ألتكي ػػي وأف االعػػطرابات الن سػػي   ػػي ح ػػيم  لعمميػػات الت كيػػر غيػػر الع بلنػػي وغيػػ

األسػػػػػػػػموب األمثػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػت مص منهػػػػػػػػا يتمثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي تعػػػػػػػػديؿ البنػػػػػػػػى المعرفيػػػػػػػػ  ن سػػػػػػػػها.       
(Carighead, 1982, p.5.) 

إف  ػػػذا النػػػوع مػػػف اإلرشػػػاد يسػػػميه )ألػػػيس( باإلرشػػػاد الع بلنػػػي العػػػاط ي, أمػػػا 
)بيػػػػؾ( فيسػػػػميه باإلرشػػػػاد السػػػػموكي المعرفػػػػي, و ػػػػذا المػػػػنه  السػػػػموكي االئتبلفػػػػي بػػػػيف 

والمعرفػػػي يحػػػاوؿ تعػػػديؿ السػػػموؾ لػػػده المسترشػػػديف مػػػف  ػػػبلؿ التػػػ ثير فػػػي  السػػػموكي
عمميػػات الت كيػػر, وبػػذلؾ يػػتدف تيييػػر المعػػارؼ إلػػى تيييػػر فػػي السػػموؾ, وربمػػا تحػػدث 

 (.Linehan, 1993, p.12 ذ  التيييرات في السموؾ إلى تييير في المعارؼ. )
                  (      Beck, (1978( وEllis, 1977ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره الثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )

(, أنػػػػػه ال يمكػػػػػف عػػػػػزؿ اعػػػػػطرابات األفػػػػػراد ومشػػػػػكبلتهـ Meichenbam, 1977و)
السموكي  عف الطري   التي ي كػروف بهػا, وعمػا يحممونػه مػف مراء واتجا ػات ومعت ػدات 
نحػػو أن سػػهـ ونحػػو المواقػػؼ التػػي يت ػػاعموف معهػػا, فاالعػػطرابات الن سػػي  مػػف وجهػػ  

في( نتيج  مباشرة لمطري ػ  التػي ي كػر بهػا الشػ ص عػف المعر -نظر اإلرشاد )السموكي
( أيعػًا , حيػث أشػار إلػى أف مػا يػردد   ن سه وعػف العػالـ, و ػذا مػا أكػد عميػه )ميكنبػـو
ال ػرد مػف أقػواؿ لن سػه )تحػدث مػا الػػذات( عنػدما يواجػه المشػكبلت  ػو م ػدر رئػػيس 

زمبلئػػػه  مػػػف م ػػػادر االعػػػطراب, ولػػػذلؾ يركػػػز المرشػػػد السػػػموكي المعرفػػػي أكثػػػر مػػػف
ا  ريف عمى تحسيف أساليب إدراؾ المسترشد واتجا ه نحػو المواقػؼ أكثػر مػف تركيػز  

, 6330عمػػػػػى تحميػػػػػؿ المواقػػػػػؼ ال ارجيػػػػػ                        )إبػػػػػرا يـ وم ػػػػػروف, 
 (.603ص



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

37 

إف اإلرشػػػاد السػػػموكي المعرفػػػي مػػػنه  إرشػػػادف يسػػػت دـ فنيػػػات تعػػػديؿ السػػػموؾ 
 ػػادات غيػػر المتكي ػػ , والمرشػػد  نػػا يحػػاوؿ مسػػاعدة ويػػدمجها فػػي  منػػا   تيييػػر االعت

المسترشػػػػػديف عمػػػػػى عػػػػػبط ردود أفعػػػػػالهـ االن عاليػػػػػػ  المزعجػػػػػ  عػػػػػف طريػػػػػؽ تعمػػػػػػيمهـ 
األساليب األكثر فاعمي  فػي الت كيػر والتحػدث مػا الػذات بشػ ف التجػارب الحياتيػ  التػي 

 (.Atkinson, et, al, 1996, p.566ي وعونها. )
المعرفػػي كػػرد فعػػؿ عمػػى أفكػػار النظريػػ  السػػموكي   ل ػػد ظهػػر اإلرشػػاد السػػموكي

و ا   المتعم   في النظر إلػى اإلنسػاف بو ػ ه مسػتجيباس سػمبياس لظػروؼ البيئػ , ورأه 
العديػػد مػػف المنظػػريف بػػ ف  نػػاؾ  ػػعوب  فػػي تجا ػػؿ العمميػػات المعرفيػػ  أو المتييػػرات 

نتػػاج الت كيػػر الوسػيط , فالسػػموؾ غيػػر ألتكي ػػي عمػى وفػػؽ  ػػذا النمػػوذج يعامػؿ بو ػػ ه 
غيػػػر المنط ػػػي وبنػػػاًء عمػػػى ذلػػػؾ فػػػإف عمميػػػ  تعمػػػـ دا ميػػػ  تشػػػتمؿ عمػػػى إعػػػادة تنظػػػيـ 
عػػادة تنظػػيـ األفكػػار المرتبطػػ  بالعبلقػػات بػػيف األحػػداث والمػػتثرات  المجػػاؿ اإلدراكػػي وا 

 (.  633, ص6066البيئي  الم تم  . )أبو اسعد, 
  المعرفيػػ   ػػي أف كمػػا إف  نػػاؾ فرعػػي  أساسػػي  ت ػػـو عميهػػا النظريػػ  السػػموكي

النػػػػػاس يجمبػػػػػوف المشػػػػػكبلت ألن سػػػػػهـ كنتيجػػػػػ  لمطري ػػػػػ  التػػػػػي ي سػػػػػروف بهػػػػػا األحػػػػػداث 
والمواقػػؼ التػػي تػػواجههـ لػػذلؾ ي ػػـو اإلرشػػاد السػػموكي المعرفػػي بعمميػػ  إعػػادة التنظػػيـ 
المعرفي حيث ي ـو عمى عدد مػف العمميػات المعرفيػ  التػي يمارسػها ال ػرد مثػؿ الت كيػر 

واالستب ػػار وغير ػػا, و ػػذ  العمميػػات المعرفيػػ   تػػتثر بشػػكؿ مباشػػر  واإلدراؾ والت يػػؿ
 (.220-213, ص6000في سموؾ ال رد. )الرشيدف والسهؿ, 

 ومن ابعوامد ابت  تؤار ف  اب وو  اين كن  
 و و وعي ال رد باألحداث البيئي  المحيط  به. االنتبكس  ▪
شػػػمؿ التمثيػػػؿ المعرفػػػي و ػػػي العمميػػػات اإلدراكيػػػ  التػػػي تابعمو اااكت ابو ااا       ▪

 لؤلحداث البيئي .
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و ي إجراءات سموكي  يحػدد ا المرشػد لمو ػوؿ إلػى إجػراء  ابمكونكت اب ووك    ▪
 تعديؿ أو تييير في السموؾ. 

بمػػػا أف العوامػػػؿ ال ارجيػػػ  تػػػتثر فػػػي السػػػموؾ, وتػػػتثر أيعػػػًا  ابهاااروف ابمح ااازة  ▪
بدور المح ػز. )ال طيػب,  عمى النتائ , لذلؾ ال بد مف مراعاة الظروؼ ألنها ت ـو

 (.  646-640, ص6006

إف اإلرشػػػاد السػػػموكي المعرفػػػي يركػػػز عمػػػى تعػػػديؿ أفكػػػار المسترشػػػد عػػػف ن سػػػه 
وعػػػف ا  ػػػريف مػػػف  ػػػبلؿ المناقشػػػ  والحػػػوار والتػػػدريب عمػػػى الت كيػػػر بطري ػػػ  ايجابيػػػ  
وواقعيػػػ  وتحديػػػد أ طػػػاء الت كيػػػر والتو ػػػؿ إلػػػى االفتراعػػػات األساسػػػي  ال اطئػػػ  لػػػده 

د مػػػف  ػػػبلؿ الجمسػػػات اإلرشػػػادي , كمػػػا يعػػػد ت ػػػيير األمػػػور أو تعػػػ يمها احػػػد ال ػػػر 
ف التحػوؿ الػذف يمثمػه 636, ص6334األ طاء األساسي  في الت كيػر.) المػال ,  (. وا 

اإلرشاد السموكي المعرفي  و ليرض الت ارب بيف االتجا  السموكي واالتجا  المعرفػي, 
فػي دعمػًا كبيػرًا لعػماف فاعميػ  فنياتهػا وقد حدث أف السموكي  وجدت فػي المػنه  المعر 

كما أف التوجػه المعرفػي اسػتثمر الجهػد التػدريبي الػذف تػوفر  ال نيػات السػموكي  لتكػريس 
, 6333التيييػػػػػػػر المعرفػػػػػػػػي وتحولػػػػػػػه إلػػػػػػػػى تييػػػػػػػر سػػػػػػػػموكي.               )ك ػػػػػػػػافي, 

 (.303ص
يػر يره أ حاب  ذا االتجا  ايعًا بػ ف سػموؾ ال ػرد لػيس نتػاج ت اعػؿ بػيف المث

نما  نػاؾ عوامػؿ معرفيػ  لػده ال ػرد تتوسػط بػيف المثيػر واالسػتجاب  وا الستجاب  ف ط, وا 
تكػػػوف مسػػػتول  عػػػف سػػػموكياته ومػػػف  ػػػذ  العوامػػػؿ, ث افػػػ  ال ػػػرد, وم هومػػػه عػػػف ذاتػػػه, 
و براتػػػػه, وطػػػػرؽ ت سػػػػير  لممثيػػػػرات الم تم ػػػػ , وفػػػػؽ  براتػػػػه وقيمػػػػه ومعت داتػػػػه وحديثػػػػه 

كيػػػر  إذا كانػػػت  اطئػػػ  أو ع بلنيػػػ  أو غيػػػر الػػػدا مي وطػػػرؽ تربيتػػػه وتنشػػػئته وطػػػرؽ ت 
لى بناءاته المعرفي  وعمى مده ت اعؿ حديثػه الػدا مي مػا بناءاتػه المعرفيػ   ع بلني , وا 
لػػى كي يػػ  عػػزو  لحػػدوث األشػػياء و ػػؿ عػػزو   ولطػػرؽ اكتسػػابه لػػتعمـ السػػموؾ ال ػػاطئ وا 
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( يعود إلى أسباب تتعمؽ به أو أسباب  ارج  عف إرادته ويمثػؿ  ػذا االتجػا   )ميكينبػـو
, 6004و)ألػػػػػػػػيس( و)بيػػػػػػػػؾ( وغيػػػػػػػػر ـ.                     )عبػػػػػػػػد الهػػػػػػػػادف وعػػػػػػػػزة, 

 (.36ص
ومػػػف أراء أ ػػػحاب اإلرشػػػاد السػػػموكي المعرفػػػي أيعػػػًا, أنػػػه  ػػػبلؿ فتػػػرة التػػػوتر 

( 66, ص6000الن سػػػي ي ػػػب  ت كيػػػر ال ػػػرد أكثػػػر جمػػػودًا وأكثػػػر تشػػػويهًا. )محمػػػد, 
 اعبًل متوا بًل بيف المتثرات البيئيػ  والعمميػات ويعت د أ حاب  ذا االتجا  أف  ناؾ ت

ف سػػػػموؾ ال ػػػػرد تحكمػػػػه عوامػػػػؿ 621, ص6334المعرفيػػػػ  والسػػػػموؾ. )ال طيػػػػب,  ( وا 
معرفي  وفكري  مثؿ التوقػا وطري ػ  التنبػت بحػدوث األشػياء والعػالـ ن سػه, ولهػذا السػبب 

السػموؾ غيػر تطورت بعض ال نيات اإلرشادي  لمت ثير في طري   الت كير بهػدؼ تعػديؿ 
 (.Ellis, 1985, p.471المرغوب فيه. )

ويشػػػير اإلرشػػػاد السػػػموكي المعرفػػػي إلػػػى أف االعػػػطراب االن عػػػالي لػػػيس حالػػػ  
وجدانيػػػ  منعزلػػػ  بػػػؿ  ػػػو عبػػػارة عػػػف جوانػػػب متكاممػػػ  ومت اعمػػػ  مػػػف النشػػػاط السػػػموكي 
ف كانػت مظػا ر  متنوعػ   الدا مي )فكرف( والنشاط السموكي ال ارجي )حركي( الػذف وا 
فإنهػػا فػػي الح ي ػػ  مترابطػػ  ومتبلحم ,و ػػذا يعنػػي اف الت كيػػر واالن عػػاؿ      والسػػموؾ 
اشػػكاؿ متبلحمػػ  ويتبػػادالف التػػ ثير والتػػ ثر فػػي عبلقػػ  دائريػػ , وفػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف 
ي بحاف شيئًا واحدًا بحيث يحكـ ما ي وله ال رد لن سػه عنػد حػدوث شػئ معػيف. ولػذلؾ 

ف  ػػػبلؿ المناقشػػػ  المنط يػػػ  مػػػا الػػػن س )تحػػػدث مػػػا فمػػػف الممكػػػف عػػػبط االن عػػػاؿ, مػػػ
الػػذات(, أو مػػا شػػ ص لػػه فػػي الػػن س مكانػػ   ا ػػ  بحكػػـ ال بػػرة والمعرفػػ  كالمرشػػد. 

 (.636-636, ص6332)إبرا يـ, 
ومػػف  ػػذا المنطمػػؽ ُيعػػّد االعػػطراب الن سػػي بالنسػػب  لممرشػػد السػػموكي المعرفػػي 

د بتحريػؼ الواقػا بطري ػ  م رطػ  في األساس اعطرابًا في الت كير حيث ي ػـو المسترشػ
الحساسػػػػي , وتػػػػتثر عمميػػػػات الت كيػػػػر فػػػػي نظػػػػرة المسترشػػػػد نحػػػػو العػػػػالـ, وينػػػػت  عنهػػػػا 



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

33 

مشكبلت سموكي  كبيػرة, ومػف ثػـ يحػاوؿ المرشػد أف ي ػـو بتعػديؿ سػموؾ المسترشػد مػف 
 ػػػػبلؿ التػػػػ ثير فػػػػي عمميػػػػات الت كيػػػػر لديػػػػه, وذلػػػػؾ بمسػػػػاعدته عمػػػػى تحديػػػػد م ا يمػػػػه 

اته غير الواقعي , إلى جانب ا تبار مده  دقها ومع وليتهػا. )محمػد, ال اطئ , وتوقع
 (.  66, ص6000

ومااان ابجاااد ر بكبااااكر أن هناااك  مجمولااا  مااان ابمباااكدئ ابتااا  تمااااد أ اااكس 
االتجاااكس اب اااووك  ابمعرفااا  فااا  ايرراااكد وتتضااامن ابمرراااد وابم ترراااد وابخبااارة 

 بمبكدئ ف مك  و  وتتماد تو  ا ايرركد   ومك  ترتب لوف كد منهك من جوانب.
 . الحموؿوالتو ؿ إلى  المشكبلتيعمبلف معًا في ت ييـ  المسترشدإف المرشد و .6
 لممعرف  دور أساسي في التعمـ اإلنساني. .6

 المعرف  والوجداف والسموؾ تربطهـ عبلق  متبادل  عمى نحو سببي. .3

إف االتجا ػػات والتوقعػػات والعػػزو واألنشػػط  المعرفيػػ  األ ػػره لهػػا دور أساسػػي  .2
 ي إنتاج وفهـ كؿ مف السموؾ وت ثيرات اإلرشاد والتنبت بهما.ف

إف العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػات المعرفيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تنػػػػػػػػػػػػػػػػػدم  معػػػػػػػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي نمػػػػػػػػػػػػػػػػػاذج سػػػػػػػػػػػػػػػػػموكي .                      .4
(Early, 2000, p.30                                                                      .) 

              يرراااكد اب اااووك  ابمعرفااا  أمااااكدوبماااك انااا  قاااد تبناااف لااادد مااان ابمنهااار ن ا      
          )أبااااااا س وب ااااااا  وم ك نباااااااوم  . بااااااااب   ااااااا تبنف اببكحاااااااث نهر ااااااا  )م ك نباااااااوم  

 ااا عتمد لواااف هااااس و   أ اااووب  ايرراااكدسف بناااك()ابعااادج اب اااووك  ابمعرفااا   فااا  
كمن وااا ك  أ ك اا ك  بوبحااث ابحااكب ف وبغااره ايبمااكم بهاااس ابنهر اا  وك   اا  ف ابنهر اا 

   رهك بوعمو كت ابن     نعرضهك لوف ابوج  اآلت  ت 
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  )العالج السلىكي املعزيف( نظزية ميكينبىم  ▪
 Behavior  Modification  -Cognitive  

                                (*)واعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  النظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو دونالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت ميكينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو     

(Donald Herbart Meichenbaumالػػذف رأه أف عم ) ميػػ  الػػتعمـ ال يمكػػف أف
تنح ػػر بػػيف مثيػػر واسػػتجاب  كمػػا تػػره النظريػػ  السػػموكي , بػػؿ إف  نػػاؾ عوامػػؿ أ ػػره 
تمعب دورًا في عممي  التعمـ و ي الت كير, واإلدراؾ, والبناءات المعرفيػ , وحػديث ال ػرد 
الدا مي ما ن سه, وكيػؼ يعػزو األشػياء, و ػذ  كمهػا تتػد ؿ فػي عمميػ  الػتعمـ وتتوسػط 

, 6060بطػرس, (لمثير واالستجاب  والذف لها دور في الت ثير عمى سموؾ ال رد. بيف ا
 ).612-611ص

 ػػػػػػػبلؿ دراسػػػػػػػاته أف لمت كيػػػػػػػر, Meichenbaum) واسػػػػػػػتنت  ميكينبػػػػػػػـو )
والمعت دات, والمشاعر, والحديث اإليجابي ما الن س, وتوجيهات ال رد لن سػه )إعطػاء 

, فػػػالتركيز عمػػػى فهػػػـ ال ػػػرد عمػػػى أنػػػه أوامػػػر لن سػػػه( لهػػػا دور كبيػػػر فػػػي عمميػػػ  الػػػتعمـ
                               ظريػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ميكينبػػػػػػػػػػػػػػػػػـومسػػػػػػػػػػػػػػػػػتوؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػف إحػػػػػػػػػػػػػػػػػداث سػػػػػػػػػػػػػػػػػموكياته يعػػػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػػػاس ن

 .)612, ص6002بطرس, (.
 

                                                 
أمريكػػي األ ػػؿ ولػػد فػػي واليػػ  نيويػػورؾ عػػاـ ,ميكينبػػـو  :  ػػو دونالػػد  ربػػرتMeichenbaumحيػػاة ميكينبػػـو  )*(

, ثػػػـ التحػػػؽ 6326, درس ط ولتػػػه األولػػػى فيهػػػا, ح ػػػؿ عمػػػى شػػػهادة البكػػػالوريوس مػػػف كميػػػ  الواليػػػ  عػػػاـ 6320
, وح ػؿ عمػى 6324, وح ػؿ عمػى درجػ  الماجسػتير عػاـ 6323بجامع  )الينويز( بمدين  أربانا األمريكي  عػاـ 

 . عمػؿ زمػيبًل فػي ال دمػ  ال ػحي  األمريكيػ  العامػ   ػبلؿ6322الػن س االكمينيكػي عػاـ درجػ  الػدكتورا  فػي عمػـ 
ثػـ  6322, عيف أستاذا مساعدًا في عمـ الن س بجامعػ  )واترلػو( بمدينػ  انتػاريو بكنػدا عػاـ 6322-6324عامي 

ن س وفػي الجمعيػ  في ن س الجامع , و و ععو في الجمعي  األمريكيػ  لعمػـ الػ 6310أ ب  أستاذًا مشاركًا عاـ 
إلرشػػاد والعػػبلج الكنديػػ  كػػذلؾ, وفػػي جمعيػػ  أبحػػاث نمػػو الط ػػؿ, لػػه العديػػد مػػف المتل ػػات والمراجػػا والكتػػب حػػوؿ ا

 .)661, ص6330باترسوف, (السموكي المعرفي.
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أكػػد عمػػى أ ميػػ  العوامػػؿ المعرفيػػ  وت ثير ػػا فػػي تيييػػر السػػموؾ وتعديمػػه, وقػػد ركػػز      
تيييػػػر  , إذ إف  ػػػذا التيييػػػر فػػػي  عمػػػى الحػػػوار الػػػدا مي أو الحػػػديث الػػػذاتي سػػػعيًا إلػػػى

الحػػػديث الػػػذاتي سػػػيتدف إلػػػى تييػػػرات فػػػي الت كيػػػر والشػػػعور والسػػػموؾ, فالسػػػموؾ يتػػػ ثر 
بمظا ر متنوع  مػف األنشػط  الش  ػي  التػي تشػمؿ االسػتجابات البدنيػ  وردود ال عػؿ 
 االن عاليػ  والمعػػارؼ والت اعػػؿ الػػدا مي المتبػػادؿ بػػيف األشػػ اص, والحػػديث الػػذاتي ُيعػػد

 (.663, ص6332أحد  ذ  األنشط  )الشناوف, 
وفػػي اإلرشػػاد السػػموكي المعرفػػي يبػػدو التشػػابه واعػػحًا بػػيف) بيػػؾ(, و)ألػػيس(, 
( الذف ابتكر طري   في اإلرشػاد أطمػؽ عميهػا )التػدريب عمػى التحػدث  وكذلؾ) ميكينبـو

ه  ( مػزج فيهػا بػيف نظريػ  الػتعمـ االجتمػاعي والمػنSelf-talk training) مػا الػذات(
السػػػموكي, و ػػػبلؿ سػػػنوات عديػػػدة مػػػف البحػػػث اسػػػتطاع  ػػػو ومسػػػاعدو  تطػػػوير ح يبػػػ  

( لتحسػػػػػػيف أدائهػػػػػػـ Self-talkإرشػػػػػػادي  لؤلشػػػػػػ اص الػػػػػػذيف يتحػػػػػػدثوف مػػػػػػا أن سػػػػػػهـ )
السػػػػموكي, إذ لػػػػـ يركػػػػز ميكينبػػػػـو عمػػػػى المعت ػػػػدات العامػػػػ  أو االتجا ػػػػات, كمػػػػا فعػػػػؿ        

ا الناس ألن سهـ قبػؿ وأثنػاء وبعػد إنجػاز ـ ) أليس وبيؾ(, إنما عمى األشياء التي ي وله
ألعمالهـ, وبػداًل مػف تحديػد أو قيػاس  ػذا )الحػديث مػا الػذات( مػف حيػث مع وليتػه أو 
ال مع وليته فإف الهػدؼ مػف اإلرشػاد  ػو تيييػر  ػذا الحػديث أو الحػوار مػا الػذات مػف 

  ة لػػػػهحالػػػػ  يتراجػػػػا فيهػػػػا الشػػػػ ص أو ينهػػػػـز إلػػػػى حالػػػػ  يواجػػػػه فيهػػػػا المواقػػػػؼ المهػػػػدد
 (.  230, ص6004) ال , 

( مف ال رعي  التي ت وؿ: ب ف األشياء التػي ي ولهػا النػاس  وقد انطمؽ )ميكينبـو
ف السػػػػموؾ يتػػػػ ثر  ألن سػػػػهـ تمعػػػػب دورًا فػػػػي تحديػػػػد السػػػػموكيات التػػػػي سػػػػي وموف بهػػػػا, وا 
ف الحػديث  بنشاطات عديدة ي ػـو بهػا األفػراد تعمػـ بواسػط  األبنيػ  المعرفيػ  الم تم ػ  وا 

ا مي أو المحادثػػػػ  الدا ميػػػػ , ت مػػػػؽ الدافعيػػػػ  عنػػػػد ال ػػػػرد وتسػػػػاعد  عمػػػػى ت ػػػػنيؼ الػػػػد
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                                مهاراتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه, وتوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ت كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  لم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ بالمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة المطموبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .  
 (.361, ص6066)أبو اسعد, 

( أف تعػػػديؿ السػػػموؾ يمػػػر بطريػػػؽ متسمسػػػؿ فػػػي الحػػػدوث يبػػػدأ  ويػػػره )ميكينبػػػـو
ف االتجػػػا  المعرفػػػي يركػػػز عمػػػى بػػػالحوار الػػػدا مي و  البنػػػاء المعرفػػػي والسػػػموؾ النػػػات , وا 

كي ي  ت ييـ ال رد لسبب ان عاله أو إلى طري ػ  عػزو  لسػبب  ػذا االن عػاؿ  ػؿ  ػو سػببه 
أو ا  روف. ويره أف  نػاؾ  ػدفًا مػف وراء تيييػر ال ػرد لحػوار  الػدا مي ويجػب تحديػد 

ء الػػذف يرغػػب فػػي إحداثػػه فػػي البيئػػ , حاجػػ  ال ػػرد لمشػػيء الػػذف يريػػد أف يح  ػػه والشػػي
وكيؼ ي يـ المثيرات وألف شيء يعزف أسباب سموكه وتوقعاته عف قدراته ال ا ػ  فػي 
ف  ف إدراؾ ال ػػػػرد يػػػػتثر عمػػػػػى فسػػػػيولوجيته ومزاجػػػػػه, وا  معالجػػػػ  الموقػػػػؼ العػػػػػاغط, وا 
االن عاؿ ال سيولوجي بحد ذاته ليس  و المعيؽ الذف ي ؼ فػي وجػه تكيػؼ ال ػرد ولكػف 

 ولػػػػه ال ػػػػرد لن سػػػػه حػػػػوؿ الموقػػػػؼ العػػػػاغط  ػػػػو الػػػػذف يحػػػػدد ان عاالتػػػػه الحاليػػػػ . مػػػػا ي
 (.620, ص6060)بطرس, 

ومػػف األفكػػار األساسػػي  فػػي  ػػذ  النظريػػ  أف اإلنسػػاف يسػػمؾ بحسػػب مػػا ي كػػر, 
لػػػػذلؾ ين ػػػػب جػػػػزء مػػػػف دور المرشػػػػد فيهػػػػا عمػػػػى تػػػػدريب األشػػػػ اص لتعػػػػديؿ محتػػػػوه 

لدا مي  ذات الطػابا ألتكي ػي, إذ أف تعػديؿ أفكار ـ أف أف يتبنى محتوه مف العبارات ا
أسػػػاليب الت كيػػػر واالتجا ػػػات غيػػػر المنط يػػػ  يعتبػػػر أسػػػموبًا مػػػف األسػػػاليب التػػػي تػػػزداد 
فاعميتهػػػا إذا مػػػا حػػػاوؿ ال ػػػرد ممارسػػػتها بػػػوحي مػػػف إرادتػػػه ال ا ػػػ  إذ أف تحػػػوير تمػػػؾ 

البتكػػػارات األسػػػاليب لبلسػػػت داـ فػػػي ميػػػداف اإلرشػػػاد كػػػاف ميسػػػورًا وحػػػافبًل بكثيػػػر مػػػف ا
 (.  310-323, ص6332والطرؽ ال بلق . )إبرا يـ, 

( بػػ ف حػػدوث ت اعػػؿ بػػيف الحػػديث الػػدا مي عنػػد ال ػػرد وبناءاتػػه  وأكػػد )ميكينبػػـو
المعرفيػػػ   ػػػو السػػػبب المباشػػػر فػػػي عمميػػػ  تيييػػػر سػػػموؾ ال ػػػرد, كمػػػا يػػػره بػػػ ف عمميػػػ  

موكًا بػػػديبًل التيييػػػر تتطمػػػب أف ي ػػػـو ال ػػػرد بعمميػػػ  االمت ػػػاص أف أف يمػػػتص ال ػػػرد سػػػ
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جديػػدًا بػػداًل مػػف السػػموؾ ال ػػديـ وأف ي ػػـو بعمميػػ  التكامػػؿ بمعنػػى أف يب ػػي ال ػػرد بعػػض 
بناءاته المعرفي  ال ديم  إلى جانب حدوث بناءات معرفي  جديدة لديه, ووجد أف البنػاء 

( يحػدد طبيعػ  الحػوار الػدا مي, والحػوار الػدا مي Cognitive Structureالمعرفػي )
( بالػػػدورة ال عالػػػ  أو الػػػدائرة  ػػػذا يييػػػر فػػػي  البنػػػاء المعرفػػػي بطري ػػػ  يسػػػميها )ميكينبػػػـو

       (      662-662, ص6332)الشػػػػػػػػػػػػػػػػناوف,  Virtuous Cycle)ال يػػػػػػػػػػػػػػػػرة )
 ( يوعػػػ  ذلػػػؾ:6والشكؿ )
 
 
 
 
 
 
 

     1ركد )  
 افتراه م ك نبوم ب ن اببنك( ابمعرف  وابحد ث اباات  
(Meichenbaum & Cameron, 1983, p.154) 

 
( نظريػػ  فػػي العػػبلج الع مػػي العػػاط ي Albert Ellisل ػػد وعػػا ألبػػرت ألػػس )

وركػػز عمػػى أ ميػػ  الحػػديث الػػدا مي فػػي تعػػديؿ السػػموؾ, واعتبػػر أف نتػػائ  السػػموؾ ال 
تكوف ح يم  ت اعؿ مثير واستجاب , بؿ أف  نػاؾ أفكػارًا مسػتول  عػف حػدوث النتػائ , 

( ليتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اال                                    تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.  وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء )ميكينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو
 (.612-611, ص6002)بطرس, 

 السلوكتغير 
البناء  )السلوك الناتج(

 المعرفي

الحديث 
 الذاتي
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( عمػػػػى الحػػػػديث الػػػػػدا مي ) ( أو Inner-Speechولػػػػذلؾ ف ػػػػد ركػػػػز )ميكينبػػػػـو
( حػػػػػػػديث الػػػػػػػذات أو الحػػػػػػػوار الػػػػػػػدا مي            Inner dialogueالمحادثػػػػػػػ  الدا ميػػػػػػػ  )

(Self-talkثػػـ اسػػت دـ أسػػموب التحػػدث مػػا الػػذا ,) ت فػػي تعػػديؿ سػػموكيات األط ػػاؿ
والمػػػرا  يف الػػػذف يعػػػانوف مػػػف اعػػػطرابات سػػػموكي , مثػػػؿ االندفاعيػػػ , والنشػػػاط الزائػػػد 
والعدوانيػػ  عػػد الػػذات أو عػػد ا  ػػريف, وعممهػػـ أف يتكممػػوا مػػا أن سػػهـ بحيػػث ي همػػوا 
متطمبات المهمات المطموب مػنهـ ال يػاـ بهػا وذلػؾ مػف اجػؿ عػبط سػموكهـ, واسػت دـ 

ت ميػػد والنمذجػػ  لتح يػػؽ  ػػذ  اليايػػ  باإلعػػاف  إلػػى التعزيػػز والعػػبلج المعرفػػي أسػػموب ال
 (.636, ص6066)الحياني,

إف البحوث التي تناولت الحديث الدا مي بو  ه متييرًا يػتثر عمػى السػموكيات 
ف وبكن  مكن اب اود باأن ابدرا اكت ابتا  أجر ات فا  ابمجاكالت اباداا  األ ره قميم  

كئج ا حكد ث اباات   وأ ابحت م ادرا  بد اتنتكجكت ف ماك  ت اد اآلت   قد تنكوبت نت
 :  ابمجكالت ه  بكب  م  ابوه     بوحد ث ابداخو  أو حد ث ابااتف وهاس

  ابتعو مكت ابرخ    ابمتبكدب   .1

إف  ػػذ  الوظي ػػ  تعمػػؿ ب ػػورة مماثمػػ  لتمػػؾ التػػي تعمػػؿ بهػػا التعميمػػات 
  مػػػػف تعميمػػػػات الكبػػػػار التػػػػي الش  ػػػػي  المتبادلػػػػ , واألحاديػػػػث الذاتيػػػػ  مشػػػػت 

يسػػػمعها الط ػػػؿ أو يح ظهػػػا ب ػػػورة تراكميػػػ  ثػػػـ يسػػػت دمها فػػػي عػػػبط سػػػموكه. 
 (.666-660, ص6330)باترسوف, 

(,أف سػػموؾ األط ػػاؿ ينػػتظـ فػػي البدايػػ  مػػف  ػػبلؿ Luriaويػػره لوريػػا )
تعميمػػات يعطيهػػا لهػػـ الكبػػار ثػػـ يكتسػػب األط ػػاؿ فيمػػا بعػػد ال ػػدرة عمػػى عػػبط 

مف  بلؿ تعميمػات  ػريح  ي ولونهػا ألن سػهـ وتتحػوؿ فيمػا سموكهـ الش  ي 
  .332, ص6333)الشناوف, بعد إلى تعميمات دا مي  عمني  
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 ابعوامد ابمعرف   ف  ابضغ  ابن     .2

نمػػػا  و ػػػذ  البحػػػوث ال تتعامػػػؿ مػػػا الحػػػديث الػػػدا مي بشػػػكؿ مباشػػػر, وا 
بػػارات تشػػير إلػػى الكي يػػ  التػػي يسػػتجيب بهػػا الشػػ ص لمعػػيط والتػػي تتػػ ثر بالع

التػػي ي ولهػػا الشػػ ص لن سػػه حػػوؿ موقػػؼ العػػيط وقػػدرتها عمػػى التعامػػؿ معػػه 
ف أحػػد وظػػائؼ الحػػديث الػػدا مي  والتػػي تػػتثر عمػػى سػػموكه فػػي  ػػذا الموقػػؼ, وا 
في تييير الوجداف والت كير والسموؾ  ػو التػ ثير عمػى عمميػات االنتبػا  والت ػويـ 

 (.21, ص6003الذف يجريه ال رد حوؿ موقؼ العيط. )شام , 

 ا حكد ث اباات   وتأا راتهك اب   وبوج    .3

أف المعرف  تتثر عمى الجسـ واالن عاالت, و ناؾ عبلق  بيف األحاديث 
الموجهػػ  إلػػى الػػذات وبػػيف الحالػػ  المزاجيػػ  لم ػػرد, ف فكػػار ومعػػارؼ المسترشػػػد 
( أف النشػػاط  مرتبطػػ  باعػػطراباته الن سػػي  والجسػػمي , حيػػث افتػػرض )ميكينبػػـو

ّد عػػػػامبًل وسػػػػيطًا فػػػػي االشػػػػتراط الػػػػذاتي أو التم ػػػػائي, وقػػػػد أشػػػػار المعرفػػػػي ُيعػػػػ
( إلػػػػى أنػػػػه بعػػػػد عمميػػػػ  اإلرشػػػػاد بالتعػػػػديؿ المعرفػػػػي لمسػػػػموؾ أعمػػػػف  )ميكينبػػػػـو
المسترشػػدوف أف ردود أفعػػالهـ ال سػػيولوجي  كانػػت مسػػاعدة أكثػػر منهػػا معوقػػ , 
ر  فتبمػػػؿ الك ػػػيف بػػػالعرؽ, وزيػػػادة سػػػرع  عػػػربات ال مػػػب, وسػػػرع  التػػػن س, وتػػػوت

بػػوا عميهػػا,  الععػػبلت أ ػػبحت متشػػرات السػػت داـ أسػػاليب المواجهػػ  التػػي ُدرِّ
فالنظريػػػ  الحاليػػػ  ت تػػػرض أنػػػه ليسػػػت اإلثػػػارة البدنيػػػ  فػػػي حػػػد ذاتهػػػا  ػػػي التػػػي 
تععؼ أو تو ف ولكف ما ي وله ال رد لن سه عف  ذ  اإلثارة  و الذف يحدد مػا 

 (.666-666, ص6330يحدث مف رد فعؿ. )باترسوف, 
فإف الت كير يتثر فػي السػموؾ وينبيػي أف نعػا فػي الحسػباف أف  و كذا

الكثير مف سموكنا ملي أو تم ػائي أو أنػه نتيجػ  لمعػادة فإننػا ن كػر دائمػًا قبػؿ أف 
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نعمػػػؿ ولكػػػف إذا أردنػػػا أف نييػػػر السػػػموؾ يجػػػب أف ن كػػػر أف نعمػػػؿ, مثػػػؿ  ػػػذا 
شػاط السػموكي الت كير )ون  د به الحديث الذاتي أو الدا مي( ي مؿ مف ملي  الن

                   غيػػػػػػػػػػػػر المتوافػػػػػػػػػػػػؽ ويزودنػػػػػػػػػػػػا ب سػػػػػػػػػػػػاس لت ػػػػػػػػػػػػديـ سػػػػػػػػػػػػموؾ جديػػػػػػػػػػػػد متوافػػػػػػػػػػػػػؽ.
 (.22-24, ص6066) ال  وشام , 

ن لمو اا  ايررااكد لوااف وفاال هاااس ابنهر اا  تتضاامن ااادث مراحااد أ ك اا    وا 
 وه  
                     Self-Observation: مراقب  اباات أو ابمدحه  اباات  : ابمرحو  ا وبف .1

( أف المسترشػػػد فػػػي فتػػػرة مػػا قبػػػؿ اإلرشػػػاد يكػػػوف لديػػػه حػػػوار         يػػره )ميكينبػػػـو
دا مػػي سػػمبي مػػا ذاتػػه, وكػػذلؾ تكػػوف  ياالتػػه وت ػػوراته سػػمبي , أمػػا أثنػػاء عمميػػ  
اإلرشػػػػاد ومػػػػف  ػػػػبلؿ اإلطػػػػبلع عمػػػػى أفكػػػػار ال ػػػػرد ومشػػػػاعر  وان عاالتػػػػه الجسػػػػمي  

        ديػػػػػػػػػػه بنػػػػػػػػػػاءات معرفيػػػػػػػػػػ  جديػػػػػػػػػػدة   وسػػػػػػػػػػموكياته االجتماعيػػػػػػػػػػ  وت سػػػػػػػػػػير ا تتكػػػػػػػػػػوف ل
(New Cognitive Structures ,األمػر الػذف 633, ص6066(. )الحيػاني ,)

يجعؿ نظرتػه ت تمػؼ عمػا كانػت عميػه قبػؿ اإلرشػاد, واألفكػار الجديػدة ت تمػؼ عػف 
األفكار غير المتكي  , و نا تحدث عمميػ  إحػبلؿ أفكػار جديػدة متكي ػ  محػؿ أفكػار 

ف إعػػادة بنػػاء تكػػويف الم ػػا يـ  ػػذ  تػػتدف إلػػى إعػػادة تعريػػؼ  قديمػػ  غيػػر متكي ػػ , وا 
مشكبلت ال رد بطري   تعطيه الث   والت هـ وال درة عمى العػبط, و ػذ  جميعهػا مػف 
ف  ػػػذ  ال طػػػوة األولػػػى فػػػي عمميػػػ  اإلرشػػػاد  ػػػي أف  مسػػػتمزمات عمميػػػ  التيييػػػر, وا 

مػػف وعيػػه,  يعػػرؼ المسترشػػد كيػػؼ يتحػػدث أو يعبػػر عػػف سػػموكه, األمػػر الػػذف يزيػػد
وأف ال يشػعر ب نػػه سػػيكوف عػػحي  لمت كيػػر السػػمبي, ويجػػب عمػػى المرشػػد أف يعػػرؼ 
             طػػػػػػػػػرؽ )التعزيػػػػػػػػػز( عنػػػػػػػػػد األفػػػػػػػػػراد وعبػػػػػػػػػاراتهـ التػػػػػػػػػي يوجهونهػػػػػػػػػا نحػػػػػػػػػو ذواتهػػػػػػػػػـ. 

 (.363, ص6066)أبو اسعد, 

 اب ووك كت وا فككر غ ر ابمتككفئ  ابمرحو  اباكن    .2
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                            Incompatible Thoughts and Behaviours 
فػػػي  ػػػذ  المرحمػػػ  تكػػػوف عمميػػػ  المراقبػػػ  الذاتيػػػ  عنػػػد المسترشػػػد قػػػد تكونػػػت        

وأحدثت حوارًا دا ميًا لديه, إف ما ي وله ال ػرد لن سػه, أف حديثػه الػدا مي الجديػد ال 
ف  ػذا يتناسب ما حديثه السابؽ المستوؿ عف سػموكياته ال ديمػ  غيػر المتواف ػه, وا  

الحػػػديث الجديػػػد يػػػتثر فػػػي األبنيػػػ  المعرفيػػػ  لػػػده المسترشػػػد, األمػػػر الػػػذف يجعػػػؿ 
المسترشػػػد ي ػػػـو بتنظػػػيـ  براتػػػه حػػػوؿ الم هػػػـو الجديػػػد الػػػذف اكتسػػػبه وجعمػػػه أكثػػػر 

 (.623, ص6060تكي ًا.)بطرس, 

   ابمعرف  ابمرتب   بكبتغ  ر ابمرحو  اباكبا   .3

Cognition  Concerrning Chang 
تعمؽ  ذ  المرحم  بت دي  المسترشد لمهمات تكي يػه جديػدة  ػبلؿ الحيػاة وت         

 ) اليوميػػ , والتحػػدث مػػا المسترشػػد ذاتػػه حػػوؿ نتػػائ   ػػذ  األعمػػاؿ, ويػػره )ميكينبػػـو
ب نػػه لػػيس المهػػـ أف يركػػز المسترشػػد حػػوؿ السػػموكيات المتييػػرة التػػي تعممهػػا وعمػػى 

   تيييػػػػػػر فػػػػػػي السػػػػػػموؾ نتائجهػػػػػػا التػػػػػػي سػػػػػػوؼ تػػػػػػتثر عمػػػػػػى ثبػػػػػػات وتعمػػػػػػيـ عمميػػػػػػ  ال
 (.632, ص6066)الحياني, 

لذلؾ فإف مػا ي ولػه المسترشػد لن سػه بعػد عمميػ  اإلرشػاد شػيء  ػاـ وأساسػي,               
ف عممي  اإلرشاد تشتمؿ عمى تعمـ مها  رات سموكي  جديدة وحوارات وا 

ن لواف ابمرراد أن  هاتم بكبعمو اكت ا  ك ا   اباجديدة وأبنيػ  معرفيػ  جديػدة ادث . وا 
 االت   وه  

 البناءات المعرفي . .6

 الحوار الدا مي. .6

 السموكيات الناتج  عف ذلؾ. .3
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وعميػػه فػػإف عمميػػ  اإلرشػػاد تبػػدأ بتحديػػد السػػموؾ ال ػػديـ المػػراد تيييػػر , والحػػديث 
السػػالب المتعمػػؽ بػػه, وتحػػاوؿ اسػػتبداله بحػػديث جديػػد متكيػػؼ ينػػت  سػػموكًا متكي ػػًا يػػتثر 

لػػده المسترشػػد بػػداًل مػػف ال ديمػػ , ومػػف ثػػـ إحػػداث  فػػي تكػػويف بنػػاءات معرفيػػ  جديػػدة
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ المرغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه, وتعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ومحاولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تثبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه.                                   

 (.360-363, ص6066)أبو اسعد, 
( ليسػػػت مجػػػرد نظريػػػ  6322ولػػػذلؾ يػػػذكر )باترسػػػوف,  ( أف نظريػػػ  )ميكينبػػػـو

كمػػا حػػدث فػػي مجموعػػ  مػػف الطػػرؽ سػػموكي  معػػافًا إليهػػا بعػػض األسػػاليب المعرفيػػ  
التػػػػػػي اقترحهػػػػػػػا بعػػػػػػػض السػػػػػػػموكييف الػػػػػػػذيف قػػػػػػرروا أ ميػػػػػػػ  األسػػػػػػػاليب المعرفيػػػػػػػ  مثػػػػػػػؿ         

)جولد فرايػد, ودافيسػوف, واوليػرف, وويمسػوف(, إف نظريػ  ميكينبػـو تتجػه نحػو المعرفيػ  
ور  أكثر مف اتجا ها نحو السموكي  وتهتـ نظري  ميكينبـو بمػا قالػه النػاس ألن سػهـ, ود

 (.666, ص6330في تحديد سموكهـ. )باترسوف, 
وبػػذلؾ فػػإف محػػور اإلرشػػاد فػػي  ػػذ  النظريػػ  يرتكػػز عمػػى تيييػػر األشػػياء التػػي  

ي ولهػػػا المسترشػػػد لن سػػػه, أف التػػػي يحػػػدث بهػػػا ن سػػػه وذلػػػؾ بشػػػكؿ مباشػػػر أو بشػػػػكؿ 
 عػمني, األمػر الػذف ينػت  عنػه سػموؾ وان عػاالت تكي يػ  بػداًل مػف السػموؾ واالن عػػاالت
غير المتكي  , وبذلؾ فإف اإلرشاد يركز عمى تعديؿ التعميمات الذاتيػ  التػي يحػدث بهػا 
المسترشػػػػدوف أن سػػػػهـ, بحيػػػػث يمكػػػػنهـ أف يتعػػػػػامموا  مػػػػا المواقػػػػؼ والمشػػػػكبلت التػػػػػي 

 ( .622, ص6002يواجهونها)بطرس, 
و تامًا فإف نظري  ميكينبـو كما أشار إليهػا )باترسػوف( ب ولػه ))إف ميكينبػـو قػد 

نت ػػػؿ  طػػػوة لؤلمػػػػاـ مػػػف ذلػػػػؾ الموقػػػؼ الػػػذف تتبنػػػػا  المدرسػػػ  السػػػػموكي  فػػػي ت سػػػػير ا ا
لمسموؾ وفي معالجتها لهذا السموؾ, وذلؾ مف  بلؿ البحوث التي أجرا ػا واسػتدؿ بهػا 

فػي تيييػر  Internal Dialogueعمى أ مي  التحدث مػا الػذات أو الػديالوج الػدا مي 
 (.23,ص6003السموؾ(( )شام ,
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 Talk  Style  -Self ححدخ مع الذاتأسلىب ال ▪
ُيعػػػػّد أسػػػػموب التحػػػػدث مػػػػا الػػػػذات أحػػػػد أشػػػػكاؿ إعػػػػادة التنظػػػػيـ المعرفػػػػي الػػػػذف 

( الػػػذف Self-Talkingيسػػػتهدؼ تػػػدريب ال ػػػرد عمػػػى تعػػػديؿ أنمػػػاط التحػػػدث الػػػذاتي )
              يوجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الت كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ والمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر, وُيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّد دونالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ميكينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو       

(Donald Meichenbaum, 1977 أوؿ مف طػّور  ػذا األسػموب, إذ تبػيف لػه أف ,)
الت مص مف مشكم  ما يعني الت مص مف التحدث مػا الػذات بطري ػ  سػمبي  واسػتبداله 

 (.620, ص6334بالتحدث ما الذات بطري   ايجابي . )ال طيب, 
والتحدث مػا الػذات  ػو أحػد أسػاليب تعػديؿ السػموؾ المعرفػي الػذف يهػدؼ إلػى 

د عمػػػػى التحػػػػدث االيجػػػػابي مػػػػا الػػػػذات مػػػػف أجػػػػؿ تيييػػػػر السػػػػموؾ المشػػػػكؿ. تعمػػػػيـ ال ػػػػر 
 ( .633, ص6002)الظا ر, 
وي ػػػـو  ػػػػذا األسػػػػموب عمػػػى افتػػػػراض مػػػػتدا  )إف األشػػػياء التػػػػي ي ولهػػػػا النػػػػاس  

ألن سػػػػػػػػػػػػػػهـ تمعػػػػػػػػػػػػػػب دورًا فػػػػػػػػػػػػػػي تحديػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػموكيات التػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػي وموف بهػػػػػػػػػػػػػػا(.                
 (.620, ص6060)بطرس, 

( إلػػػػى االعت ػػػػاد بػػػػ ف أفعػػػػاؿ  ولػػػػذلؾ يسػػػػتند  ػػػػاحب  ػػػػذا األسػػػػموب )ميكينبػػػػـو
المسترشد ت تي مباشرة بعد التحدث ما الذات, لػذا يركػز  ػذا األسػموب عمػى تيييػر مػا 

 (.Martin, 2006, p.6ي وله الناس ألن سهـ سواء كاف دا ميًا أو مسموعًا. )
عادة  التحدث ويعتمد أسموب التحدث ما الذات عمى است داـ اإليحاء الذاتي وا 

مػا الػػذات االيجػابي الػػذف ُيمكػف أف يحسػػف ال ػرد بػػداًل مػف الطػػرؽ السػمبي  واالنهزاميػػ , 
والتػػػػي تمكػػػػف مػػػػف السػػػػيطرة عمػػػػى االعػػػػطرابات الن سػػػػي  والجسػػػػمي , أف إف إجػػػػراءات 
التحػػدث مػػا الػػذات قػػد ركػػزت عمػػى أ ميػػ  الميػػ  كموجػػه لمسػػموؾ ووعػػا أ ميػػ  كبيػػرة 

ت فػػي تعػػديؿ السػػموؾ المعرفػػي, ولػػذلؾ ال بػػد مػػف عمػػى العنا ػػر الم ظيػػ  عنػػد التػػد بل



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

23 

اإلشػػػارة إلػػػى أف تعمػػػيـ إسػػػتراتيجي  التحػػػدث مػػػا الػػػذات تتطمػػػب تواف ػػػًا بػػػيف المسػػػتويات 
 (.632, ص6002الميوي  والمعرفي  لم رد. )الظا ر, 

ويعد ال كر أوؿ أنواع التحدث ما الذات, إذ يكوف ذا قوة شػديدة, ومػف الممكػف 
(, ولػػذلؾ فػػاف اعت ػػاد الشػػ ص 61, ص6000يػػرة. )ال  ػػي, أف يػػتدف إلػػى نتػػائ   ط

 ػػػو السػػػبب الػػػرئيس فػػػي نجاحػػػه أو فشػػػمه, ويمثػػػؿ اكبػػػر إطػػػار لمسػػػموؾ, وعنػػػدما يكػػػوف 
االعت ػػػاد قويػػػًا سػػػتكوف ت ػػػرفاتنا متماشػػػي  مػػػا  ػػػذا االعت ػػػاد, إذ يشػػػير أحػػػد متسسػػػي 

ة كبيػػرة, فػػإذا البرمجػػ  الميويػػ  الع ػػبي  و ػػو )ريتشػػارد بانػػدلر( إلػػى أف لبلعت ػػادات قػػو 
اسػػتطعت أف تييػػر اعت ػػادات أف شػػ ص فإنػػؾ مػػف الممكػػف أف تجعمػػه ي عػػؿ أف شػػيء 

(, ويػػػػتـ ذلػػػػؾ مػػػػف  ػػػػبلؿ المطالػػػػب التػػػػي تمميهػػػػا عمػػػػى الػػػػذات 26, ص6000)ال  ػػػػي,
لت ب  في حالػ  ات ػاؿ أكثػر تماسػكًا مػا الواقػا المسػتمر, وت تمػؼ عمػا كنػت تشػعر 

 (.22, ص6004به. )الحجار, 
( إف اإلنسػػاف قػػادر عمػػى الت كيػػر Bronowosaki,1974كي)وي تػػرض برونسػػ

االيجػػابي أف يسػػتطيا تكييػػؼ وعػػبط بيئتػػه , وتعػػزه قدرتػػه التكي يػػ  إلػػى قدرتػػه عمػػى 
الت كيػػػػػػػػػػػػػر االيجػػػػػػػػػػػػػابي اذ باسػػػػػػػػػػػػػتطاعته أف يػػػػػػػػػػػػػنظـ مشػػػػػػػػػػػػػكبلته السػػػػػػػػػػػػػموكي  ويحمهػػػػػػػػػػػػػا                   

 (.33,ص6066) ال  وشام ,
متشػػابه إلػػػى حػػد مػػا ب سػػػموب العػػبلج الع بلنػػػي  إف أسػػموب التحػػدث مػػػا الػػذات       

الع بلنيػػػ  أكثػػػػر مػػػػف  رالعػػػاط ي إال أف األ يػػػػر يركػػػز عمػػػػى االعت ػػػػادات واألفكػػػار غيػػػػ
التركيػػػز عمػػػى الت ػػػري  الػػػذاتي لتوجيػػػه وحػػػث سػػػموؾ ال ػػػرد عمػػػى االنجػػػاز المطمػػػوب. 

 (.632, ص6002)الظا ر, 
عا ػػػرة التػػػي نمػػػت ويعػػػد م هػػػـو التحػػػدث مػػػا الػػػذات مػػػف الم ػػػا يـ الن سػػػي  الم

وازد رت في سياؽ البرمج  الميوي  الع بي  والتي احتمت مركز ال ػدارة فػي اإلرشػاد 
الن سي وال ح  الن سي , ويتمثؿ التحدث ما الذات في ثػبلث  ػور فهػو إمػا  ػامت 



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

22 

                            أو مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع أو دا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه     
 .(61, ص6066) ال  وشام , 

   ه  NLPببرمج  ابوغو   ابع ب  )وابم  ود بك
أفكارنػػا أو مشػػاعرنا أو سػػموكنا, حيػػث يمكننػػا اسػػتبداؿ البػػرام   ىتشػػير إلػػ ااا اببرمجاا  

الم لوف  بػ  ره جديػدة ايجابيػ . أو  ػي ال ػدرة عمػى اكتشػاؼ واسػت داـ البػرام  الع ميػ  
,  6006بػا  ريف )ال  ػي, الُم زنه في ع ولنا والتي نست دمها في ات النا ب ن سػنا أو

 (.  62ص 
: تشػػػيرالى قػػػدراتنا الطبيعيػػػ  عمػػػى اسػػػت داـ الميػػػ  المم وظػػػ  وغيػػػر المم وظػػػ  ابوغو ااا اااا 

 لمكشؼ عف أسموب ت كيرنا واعت ادنا.
تشػػير إلػػى جهازنػػا الع ػػبي)الع ؿ( والػػذف مػػف  بللػػه تػػتـ ترجمػػ  تجاربنػػا  ابع ااب   ااا 

لنظػػػػر, السػػػػما, اإلحسػػػػاس, الشػػػػـ )الحػػػػواس ال مػػػػس( و ػػػػي ا  حػػػػوؿ المراكػػػػز الحسػػػػي
 (.2, ص6001والتذوؽ )نادر, 

إف مظػػػػا ر ال ػػػػح  الن سػػػػي  تنطمػػػػؽ مػػػػف تحػػػػدث ال ػػػػرد مػػػػا ذاتػػػػه فػػػػي مواجهػػػػ       
الظػػػروؼ المحيطػػػ  بػػػه, ومػػػف اعتمػػػاد ال ػػػرد عمػػػى معرفتػػػه وحريتػػػه وم اومػػػ  عواط ػػػه.            

 (.62, ص6321)الرفاعي, 
أف أوؿ مػف اسػت دـ  ػذا األسػموب  ( إلػىKazdin, 1978 ذا ويشير كازدف )

( Emile Coueبشكؿ فعػاؿ ومػنظـ فػي اإلرشػاد الن سػي  ػو ال رنسػي أميػؿ كػوف    )
وقػػػػد اسػػػػت دـ كػػػػوف  ػػػػذا األسػػػػموب والػػػػذف أطمػػػػؽ عميػػػػه عندئػػػػذ  اسػػػػـ اإليحػػػػاء الػػػػذاتي 

(Autosuggestion اعت ادًا منه ب ف ال ناع  واإليماف يحدثاف تييرًا فػي السػموؾ لػذا )
ـُ مسترشػػدو  أف ي ولػػوا ألن سػػهـ )يومػػًا بعػػد يػػوـ  إننػػي أتحسػػف أكثػػر فػػ كثر( ف ػػد كػػاف  ُيعمِّػػ

 (.620, ص6334)ال طيب, 
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ويرتبط م هـو التحدث ما الذات بعػدة م ػا يـ منهػا, التعميمػات الذاتيػ , الحػوار 
 (.31,ص6003الدا مي, الوعي, اإلرادة, التنظيـ الذاتي, والت كير المنتظـ )شام ,

( فػػي تدريبػػه مػػا المعػػطربيف وغيػػر ـ ل ػػد أدت ال  بػػرات التػػي عاشػػها )ميكينبػػـو
إلى الت كير فيما إذا كػاف مػف الممكػف تػدريبهـ عمػى التحػدث مػا أن سػهـ بطري ػ  تػتدف 

( أو حػػديث Inner Speechإلػػى تيييػػر سػػموكهـ, وقػػد أكػػد عمػػى الحػػديث الػػدا مي )
( عمػى أمػؿ Imagesت )( في محاول  لتييير ا, كمػا ا ػتـ بػالت يبلSelf-talkالذات )

معرفػػػػ  فيمػػػػا إذا كػػػػاف مثػػػػؿ  ػػػػذ  التييػػػػرات سػػػػتتدف إلػػػػى حػػػػدوث تييػػػػرات فػػػػي الت كيػػػػر 
والشػػػعور والسػػػموؾ , واسػػػتنت  بػػػاف األحاديػػػث الذاتيػػػ  )الدا ميػػػ  وال ارجيػػػ ( ممكػػػف اف 

 (.636, ص6066تتدف إلى تييير في السموؾ )الحياني, 
( كػؿ فػرد عمػى أف يراقػب ن سػ ه , وأف ُي سػيـّ إعمالػه ب سػاليب ل د دسربس )ميكينبػـو

التسػػاتؿ الػػذاتي , وبعػػد ذلػػؾ إذا قسػػدر أداء  عمػػى انػػه متػػدف  ف نػػه يػػتعمـ كيػػؼ ُيعمػػـ ذاتػػه 
مػػف  ػػبلؿ أسػػموب مبلءمػػ  المطمػػب مػػف اجػػؿ أف ي ػػدـ اسػػتجابات أكثػػر ت ػػببًل, وي ػػـو 

يػ  المرشد )بنمذج  ( العبارات الم ظي  بحيث يجعؿ مف ن سه نمػوذج , حيػث ي ػـو بت د
المطمػػب والمسترشػػديف المػػراد تػػدريبهـ , ي ومػػوف سػػرًا أو جهػػرًا بترديػػد التم ظػػات عنػػدما 

 (.663, ص6330ي تي دور ـ في أداء المطمب  )باترسوف,
إف التحدث ما الذات يجب أف يستند إلى الت كير قبػؿ األداء ويتبعػه الم طػط  

دور عبػػارات مكافػػ ة  المعرفػػي الػػذف يسػػت دـ فيػػه ال يػػاؿ لمو ػػوؿ إلػػى الحػػؿ, ثػػـ يػػ تي
الػػذات, أف أف االسػػتجاب  العػػعي   يتبعهػػا توعػػي  سػػبب عػػع ها, وبعػػد ذلػػؾ يراف هػػا 
ترديد عبارات لمواجه  ال شؿ ما محاول  ال رد لت ديـ اسػتجاب  مبلئمػ  و ػحيح  وبعػد 
أف يػػتمكف ال ػػرد مػػف المناقشػػ  مػػا الػػذات والتػػي تػػتدف إلػػى العبػػارات الذاتيػػ  مثػػؿ )كػػف 

ف منط يػػػًا أو متماسػػكًا(, )اجعػػػؿ ن سػػػي م هومػػًا(, وعنػػػدما ي شػػػؿ يسػػػتعمؿ مناسػػبًا(, )كػػػ
 ( .613, ص6060عبارة )دعني أحاوؿ ثاني ( .)بطرس, 
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 وقد ارتموت ا حكد ث اباات   ابت    وبونهك  ن  هم لوف 
 إعادة  ياغ  مطالب المهم  أو الواجب. .6

 رؼ. تعميمات )إرشادات( ب داء المهم  ببطء, والت كير قبؿ الت  .6

 أسموب معرفي باست داـ الت يؿ في البحث عف حؿ. .3

 عبارات مكاف ة الذات )تعزيز ذاتي(. .2

 مثاؿ الستجاب  ععي   أو  اطئ  يتبعها سبب عدـ مبلءمتها. .4

عبػػػػارة ت ػػػػؼ كي يػػػػ  التعامػػػػؿ مػػػػا ال شػػػػؿ, وكي يػػػػ  الو ػػػػوؿ إلػػػػى االسػػػػتجاب   .2
 (.12-14, ص6000المناسب  )محمد, 

( أف مػػف أ نجػػ  الوسػػائؿ لمتيمػػب عمػػى المعت ػػدات ال اطئػػ  أف وُيبػػيّف )ميكينبػػـو
ننبػػػه ال ػػػرد عمػػػى األفكػػػار أو ا راء التػػػي يردد ػػػا بينػػػه وبػػػيف ن سػػػه )تحػػػدث مػػػا الػػػذات( 
ف االعػػطرابات التػػي ت ػػيب ال ػػرد بمػػا فػػي  عنػػدما يواجػػه بعػػض المواقػػؼ المهػػددة, وا 

يف وفػػػي ذلػػػؾ ال ػػػوؼ الشػػػديد, وال مػػػؽ واالنػػػدفاع, والعػػػدواف عػػػد الػػػذات أو عػػػد ا  ػػػر 
كثيػػر مػػف المواقػػؼ التػػي يواجههػػا اجتماعيػػ  كانػػت أو دراسػػي  يعتبػػر نتيجػػ  مباشػػرة لمػػا 
يػػردد  ال ػػرد مػػا ن سػػه, ومػػا مػػا ت تنػػا بػػه ذاتػػه مػػف أفكػػار أو حػػوادث. وي ػػيـ ميكينبػػـو 
شهرته في مجاؿ اإلرشػاد عمػى نجاحػه فػي ابتكػار وسػائؿ أمكنتػه مػف  بللهػا أف يحػدد 

ثير  مف استجابات ان عالي  مهددة, وعمى اسػتبدالها ب فكػار أو أنواع  ذ  العبارات وما ت
رشادات يردد ا ال رد  بلؿ تعاممه ما  ذ  المواقػؼ, وأكػد عمػى  عبارات أو تعميمات وا 
أ مي  )الحوار ما الن س( عند أداء أف نشػاط معػيف, إذ مػف شػ نه أف ينبػه ال ػرد عمػى 

بػػارات معػػادة لم كػػرة ال اطئػػ  مثػػؿ تػػ ثير أفكػػار  السػػمبي  فػػي سػػموكه, وي تػػرح ترديػػد ع
)توقػػػؼ( )فكػػػر قبػػػؿ أف تجيػػػب( )سػػػ عد لمعشػػػرة قبػػػؿ أف أسػػػتجيب( )إبػػػرا يـ وم ػػػروف, 

 .(666-660, ص6330
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 و رتمد ابتدر ب لوف ابتحدث مع اباات لوف ابخ وات اآلت    
 تدر ب ابم تررد لوف ابتعرف لوف ا فككر غ ر ابمتواف   وابول  بهك   .1

رشػد بمناقشػ  المسترشػد فػي كي يػ  أف األشػياء التػي ن ولهػا مػف إذ ي ـو الم     
الممكػػف فػػي بعػػض األوقػػات أف تكػػوف م يػػدة لنػػا وتسػػاعدنا, ولكنهػػا فػػي أوقػػات 
أ ره تعرنا فنحف نحتاج إلى التركيز عمى ما  و إيجابي مف أجػؿ الح ػوؿ 
عمػػى نتيجػػػ  ايجابيػػ , فتطػػػوير معنػػػى التعبيػػرات الذاتيػػػ  لػػده المسترشػػػد وجعمػػػه 

طم هػػػػا مػػػػف تم ػػػػاء ن سػػػػه عمميػػػػ  مهمػػػػ  وذات تػػػػ ثير ايجػػػػابي عمػػػػى الت ػػػػدـ فػػػػي ي
 (.33, ص6003المهم . )ظافر, 

 ا تخدام ابنماج  بوتعب رات اباات    .2

إف النمذجػػػػػ   طػػػػػوة مهمػػػػػ  فػػػػػي عمميػػػػػ  التػػػػػدريب, فالمسترشػػػػػد بحاجػػػػػ  
لمشػػا دة كي يػػ  اسػػت داـ األحاديػػث الذاتيػػ  المناسػػب , فوجػػود األنمػػوذج سػػيجعؿ 

  أكثػػر فاعميػػ , إذ ي ػػـو المرشػػد بت ديػػ  السػػموؾ المسػػتهدؼ و ػػو يتحػػدث العمميػػ
مػػػا ن سػػػه ب ػػػوت مسػػػموع ويتعػػػمف الحػػػديث شػػػرح متطمبػػػات السػػػموؾ والتػػػي 
تشمؿ عمى التعميمات الذاتي  التي ت ود لت ديػ  السػموؾ بشػكؿ متػدرج, والحػديث 

ذاتي الػػػذاتي الػػػذف يتكػػػد ك ػػػاءة ال ػػػرد وتعػػػارض االنشػػػياؿ بال شػػػؿ, والتعزيػػػز الػػػ
 (.22, ص6002العمني لؤلداء الناج  )ال س وس, 

 أدا( اب وو  ابم تهدف  .3

ي ػػـو المسترشػػد بت ديػػ  السػػموؾ المسػػتهدؼ وي ػػـو المرشػػد بت ػػديـ التيذيػػ  
الراجع  وتزويد  بالتعميمات الم ظي , ثـ ي ػـو المسترشػد بت ديػ  السػموؾ ب ػوت 

اتيػػ  ال  يػػ  أف مسػػموع ثػػـ ب ػػوت مػػن  ض وبعػػد ذلػػؾ يسػػت دـ التعميمػػات الذ
(  وتسػػػػػاعد 626, ص6334بينػػػػػه وبػػػػػيف ن سػػػػػه )بػػػػػدوف  ػػػػػوت( )ال طيػػػػػب, 

توجيهات المرشد في  ذ  المرحم  عمى ت كيد أف ما ي وله المسترشػد لن سػه فػي 
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سبيؿ حؿ المشكم  قد حؿ محؿ األفكار التي كانت تسبب ال مؽ في الماعػي. 
 (.632, ص6002)بطرس, 

الػػػػذات  ػػػػو مػػػػف األسػػػػاليب المرتبطػػػػ  بتعػػػػديؿ  وعميػػػػه فػػػػإف أسػػػػموب التحػػػػدث مػػػػا     
ف دور المرشػػد فيػػه  ػػو تػػدريب األشػػ اص لتعػػديؿ محتػػوه أفكػػار ـ  المحتػػوه ال كػػرف وا 
)أف ما ي ولونه ألن سػهـ( فػي مواقػؼ الحيػاة الم تم ػ  ويتح ػؽ ذلػؾ مػف  ػبلؿ األفكػار 

لػن س التي يردد ا الش ص بدا مه, فما يردد  الش ص ومجموع حواراته الدا مي  ما ا
                             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثير شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 (.310-323, ص6332)إبرا يـ, 
 واهم ابخ وات ابت  و  ت بتن  ا أ ووب ابتحدث مع اباات ه   

 أف يتدف المرشد السموؾ المستهدؼ و و يتحدث ما ن سه ب وت مسموع. .6

دث مػػػػا ن سػػػػه ب ػػػػوت وي ػػػػـو يػػػػتدف المسترشػػػػد السػػػػموؾ المسػػػػتهدؼ و ػػػػو يتحػػػػ .6
 المرشد بتوجيهه وتزويد  بالتعميمات الم ظي .

ي ػػػػـو المسترشػػػػد بت ديػػػػ  السػػػػموؾ المسػػػػتهدؼ و ػػػػو يتحػػػػدث مػػػػا ن سػػػػه ب ػػػػوت  .3
 مسموع.

ي ػػػػـو المسترشػػػػد بت ديػػػػ  السػػػػموؾ المسػػػػتهدؼ و ػػػػو يتحػػػػدث مػػػػا ن سػػػػه ب ػػػػوت  .2
 من  ض.

ت دمًا ي ػػػـو المسترشػػػد بت ديػػػ  السػػػموؾ المسػػػتهدؼ و ػػػو يتحػػػدث مػػػا ن سػػػه مسػػػ .4
التعميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الذاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أف دا ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا )بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت(                       

   (.643, ص6334)ال طيب, 
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ب د أدر  )م ك نبوم  بأن ابتدر ب لوف ابتحدث مع اباات بن  كون ب  أار فكلد ف  
    ابحكالت اآلت  تغ  ر  وو  اب رد إال ف  

يػػػ  التيييػػػر, فػػػإذا لػػػـ تكػػػف المهػػػارات وجػػػود مهػػػارة وقػػػدرة عنػػػد ال ػػػرد لم يػػػاـ بعمم .6
العػػػروري  المتطمبػػػ  لػػػؤلداء موجػػػودة بال عػػػؿ عػػػمف الم ػػػزوف التعميمػػػي لم ػػػرد, 

 سوؼ ال يتدف التدريب إلى زيادة تحسيف في السموؾ.

وجود دافا ألداء السػموؾ, فػاألداء العممػي ربمػا ال يتبػا مػا ي ولػه ال ػرد , اف لػـ  .6
األفعػػؿ, فتعزيػػز التتػػابا بػػيف السػػموؾ  يكػػف  نػػاؾ دافػػا ورغبػػ  فػػي التيييػػر نحػػو

 الم ظي وغير الم ظي يزيد مف تكرار أداء السموؾ بعد ما ي وله ال رد.

إف الميػػػػ  وحػػػػد ا ال تسػػػػتطيا تيييػػػػر السػػػػموؾ مػػػػا لػػػػـ يحػػػػدث تييػػػػرًا فػػػػي طري ػػػػ   .3
ف الت كيػػر قػػد يحػػدث مػػف غيػػر ليػػ  مم وظػػ , ولكػػف الميػػ  تزيػػد مػػف  الت كيػػر, وا 

ثػػػػػػػػػػػػػـ يحػػػػػػػػػػػػػدث تيييػػػػػػػػػػػػػرًا فػػػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػػػموؾ                          الت كيػػػػػػػػػػػػػر بدرجػػػػػػػػػػػػػ  كبيػػػػػػػػػػػػػرة ومػػػػػػػػػػػػػف 
 (.660, ص6330)باترسوف, 

ولػػػذلؾ فػػػإف التػػػدريب عمػػػى التحػػػدث مػػػا الػػػذات يمكػػػف أف يسػػػاعد عمػػػى تعػػػديؿ 
عنػد األط ػاؿ والمػرا  يف والكبػار   مجموع  كبيرة مف السموكيات السمبي  وغير المتواف ػ

ل  االجتماعي , وال مؽ, والسػموؾ العػدواني عمى حد سواء, مثؿ النشاطات الزائدة, والعز 
 (.22, ص6002عد الذات أو عد ا  ريف )ال س وس, 
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  Talk  Resources    –Self     م كدر ابتحدث مع اباات

 إن أهم ابم كدر ابت  تؤدس إبف ابتحدث مع اباات أو اببرمج  اباات   ه  
 ابوابد ن  .1

%( مػف قيمػه 30عمر  تكوف أكثر مف )عندما يبما اإلنساف السابع  مف       
قػد ت زنػػت فػػي ع مػه, وعنػػدما يبمػػا سػف الواحػػد والعشػػريف تكػوف جميػػا قيمػػه قػػد 
اكتممػػػت واسػػػػت رت فػػػي ع مػػػػه, ولموالػػػػديف دور كبيػػػر فػػػػي اكتسػػػاب ال ػػػػيـ, و ػػػػذا 
بػالطبا يعنػػي أف الوالػػديف لػػـ يكونػػا عمػػى درايػػ  ب يػػ  طري ػػ  أ ػػره أفعػػؿ ألنهػػـ 

بن س الطري   بواسػط  مبػائهـ, وبهػذ  الطري ػ  نكػوف قػد  كانوا قد نش وا وبرمجوا
نشػػػػػػػػػػػػػػػػػ نا مبػػػػػػػػػػػػػػػػػرمجيف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػػمبيًا أو ايجابيػػػػػػػػػػػػػػػػػًا بواسػػػػػػػػػػػػػػػػػط  الوالػػػػػػػػػػػػػػػػػديف.                  

 (.63, ص6000)ال  ي, 
 ابمدر    .2

و ي الم در الرئيس الثاني لمبرمج  الذاتي , وقد يكوف ذلؾ ايجابيًا أو 
لتػػػػي تبعػػػػث عمػػػػى المػػػػدي  أو عمػػػػى سػػػػمبيًا نتيجػػػػ  مػػػػرور ال ػػػػرد ب حػػػػد المواقػػػػؼ ا

 (.26, ص6001الس ري . )العريمي, 

  ا  دقك( .3

يػػتثر األ ػػدقاء أحػػد ـ عمػػى األ ػػر بطري ػػ  جو ريػػ  فمػػف الممكػػف أف 
-2يتناقموا عػادات سػمبي  أو ايجابيػ , وعنػدما يتػراوح عمػر اإلنسػاف بػيف      )

حيػث يبػدأ  ( سن  و و العمر الذف أطمػؽ عميػه عممػاء الػن س فتػرة االقتػداء,64
 (.33, ص6003األفراد فيها بت ميد سموؾ ا  ريف. )شام , 

 
 



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

23 

 لدم اي .4

ل ػػػد أجريػػػت دراسػػػ  عػػػف الشػػػباب فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة كيػػػؼ ي عػػػوف 
( 33أوقػػػاتهـ وتبػػػي فس مػػػف نتائجهػػػا أف الشػػػباب فػػػي سػػػف النمػػػو ي عػػػوف حػػػوالي )

ذا رأه ال رد المطرب أو ا لممثؿ الم عؿ ساع  أسبوعيًا في مشا دة التم از, وا 
لديه يت رؼ بطري   معين  فإنه ي ـو بت ميد , و ذا يبيف أف لئلعػبلـ دورًا كبيػرًا 
                            فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البرمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الذاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لئلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبًا أو إيجابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا.

 (.32, ص6066) ال  وشام  ,
 أنت ن     .5

بعػ  فعبًل عف الم ادر األربع  السػاب   فػال رد يعػيؼ برمجػ  ذاتيػ  نا
منػػػه, فمػػػف الممكػػػف لمبرمجػػػ  الذاتيػػػ  والتحػػػدث مػػػا الػػػذات أف يجعػػػؿ مػػػف ال ػػػرد 

سػػػػػػػػػعيدًا ناجحػػػػػػػػػًا يح ػػػػػػػػػؽ أحبلمػػػػػػػػػه أو تعيسػػػػػػػػػًا وحيػػػػػػػػػدًا يائسػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػاة.           
 ( يوع  م ادر التحدث ما الذات.6والشكؿ ) (.64, ص6000)ال  ي, 

 
 
 
 
 
 

    2)  ركد                                   
  م كدر ابتحدث مع اباات أو اببرمج  اباات  .

   35ف ص2111 كبح وركمخف )                                  

 الوالداف
 

 المدرس                                                       ن سؾأنت 
      

 اإلعبلـ                                                         األ دقاء 

 

 مصادر التحدث مع الذات
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لكدة و  كد فرد  مر بادا  أنواع من ابتحدث مع اباات  وم ك  لن  ر ل برمج  وا 
برمج  ل د اب رد بهركرات ت ت ر وتتر خ بعمل ف  ابع د اببك ن وت بح لكدات 

 ا نواع ه    وهاس

 ابتحدث مع اباات )اب كر   .1

 ذا النوع مف التحدث ما الذات ذو قوة شديدة, ومف الممكػف أف يػتدف 
إلى نتائ   طيرة, فمثبًل  إذا فكرت في ش ص ال تحبه وتذكرت أحػد المواقػؼ 
التػػػي كػػػاف ذلػػػؾ الشػػػ ص طرفػػػًا فيهػػػا واسػػػتمعت إلػػػى مػػػا ت ولػػػه لن سػػػؾ فبلحػػػظ 

, و ػػذا النػػوع مػػف التحػػدث مػػا الػػذات ذو قػػوة اإلحسػػاس الػػذف سػػوؼ تشػػعر بػػه
                 شػػػػػػػػػػػػػػػديدة ويػػػػػػػػػػػػػػػتدف إلػػػػػػػػػػػػػػػى نتػػػػػػػػػػػػػػػائ   طيػػػػػػػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػػػػػػػى ال ػػػػػػػػػػػػػػػح  البدنيػػػػػػػػػػػػػػػ .  

 (.62-61, ص6000)ال  ي, 

 مع ابن س   ابداخو   ابتحدث مع اباات )ابحوار .2

و ػػو إعػػادة ال ػػرد الحػػوار مػػا ن سػػه فعػػبًل عػػف عبػػارات كػػاف يتمنػػى قولهػػا     
غيػػػر  مػػػف األفػػػراد, و ػػػذا النػػػوع يولػػػد أحاسػػػيس سػػػمبي  وقػػػت حػػػدوث الجػػػدؿ مػػػا 

 (.24, ص6001قوي . )العريمي, 

 ابتحدث مع اباات )ابتعب ر ب راح  وابجهر بكب ود   .3

و و تحدث ال رد ب ػوت مرت ػا مػا ن سػه بكػبلـ سػيء أو أفكػار سػمبي  
                         تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدف إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى توليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد طاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبي  وأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي .  

 (.30, ص6066 , ) ال  وشام
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 مبررات ا تخدام أ ووب ابتحدث مع اباات
أنػه يعتمػد عمػى أسػاس نظػرف و ػي نظريػ  )تعػديؿ السػموؾ المعرفػي( لميكينبػـو  .6

 و ي مف النظريات ذات  ال مس   الواعح .
ا تمامه بالجانب المعرفػي, والت كيػر عنػد اإلنسػاف, وأف إيػذاء الػذات  ػو نتيجػ   .6

 ني باإلعاف  إلى النظرة السمبي  إلى الذات.لمت كير ال اطئ والبلع بل
يركػػز عمػػى أف تيييػػر السػػموؾ واألفكػػار ال اطئػػ  والسػػمبي  لم ػػرد يجػػب أف يكػػوف  .3

نابعػػًا مػػف ال ػػرد ن سػػه , ألف التيييػػر بهػػذ  الطري ػػ  يكػػوف أكثػػر فاعميػػ  وأطػػوؿ 
 مدة.

يعػد مػف األسػاليب اإلرشػػادي  ألجيػد  التػي تسػت دـ فػػي   ػض إيػذاء الػذات وقػػد  .2
ومنهػػا, كتػػاب مشػػكبلت األط ػػاؿ شػػارت إلػػى ذلػػؾ عػػدد مػػف الم ػػادر والكتػػب أ

(, 613, ص6323والمػػػػػرا  يف وأسػػػػػاليب المسػػػػػاعدة فيهػػػػػا )شػػػػػي ر وميممػػػػػاف, 
وكتػػاب تعػػديؿ السػػموؾ اإلنسػػاني دليػػؿ ا بػػاء والمرشػػديف التربػػوييف فػػي ال عػػايا 

 .  (623, ص6004التعميمي  والن سي  واالجتماعي  )عبد الهادف والعزة, 

يتعػػمف  ػػذا األسػػموب إجػػراءات تجنػػب الطمبػػ  الوقػػوع فػػي كثيػػر مػػف المشػػاكؿ  .4
 واالنحرافات السموكي , ويتكد عمى االلتزاـ ويحافظ عمى مستوه تح يمهـ.

 يعد مف األساليب االرشاديه ألجيد  التي يكوف لممرشد التربوف دور فعاؿ فيها. .2
  المشػكبلت الن سػي  الدراسػات فاعميػ   ػذا األسػموب فػي معالجػ فأثبتت عدد م .1

(, ودراسػ  Campell ,et. al ,1983واالعػطرابات السػموكي , ومنهػا دراسػ  )
 (.6060(, ودراس  )كـر ا , 6003)ظا ر, 

 ال يترتب عميه الكثير مف الن  ات أو التكاليؼ, ويمكف تطبي ه بشكؿ جمعي. .2
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سػاليب ا تماـ األسموب بالجانب الذاتي لػده الشػ ص, وبػذلؾ فهػو ُيعػّد مػف األ .3
 الجيدة في تييير السموؾ بطري   ذاتي .

بمػػػػػا أف أسػػػػػموب التحػػػػػدث مػػػػػا الػػػػػذات يكػػػػػوف بػػػػػثبلث طػػػػػرؽ  ػػػػػي: مسػػػػػموع,  .60
ومهمػػوس, ودا ميػػا )بػػبل  ػػوت( أف  ػػامت عمػػى شػػكؿ ت كيػػر, لػػذلؾ يمكػػف 
اسػػت دامه فػػي كافػػ  األمػػاكف أو المواقػػا أينمػػا تكػػوف ومػػا م تمػػؼ األعمػػار, 

وعػػ  كبيػػرة مػػف السػػموكيات السػػمبي  و ػػو يسػػاعد بشػػكؿ كبيػػر عمػػى تعػػديؿ مجم
    وغيػػػػػػػر المتواف ػػػػػػػ  عنػػػػػػػد األط ػػػػػػػاؿ والمػػػػػػػرا  يف والكبػػػػػػػار عمػػػػػػػى حػػػػػػػد سػػػػػػػواء.

 (.632, ص6060(, )بطرس, 22, ص6002)ال س وس, 
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     previous studies   ثانيا : دراسات سابقة
ث   لهػػػا عبلقػػػ  بموعػػػوع البحػػػيتعػػػمف  ػػػذا الجػػػزء اسػػػتعراض دراسػػػات سػػػاب       
والتػػي تمكػػػف الباحػػث مػػػف الح ػػوؿ عميهػػا ,وقػػػد قسػػمت إلػػػى مجمػػوعتيف بمػػػا  ,الحػػالي

  .يتناسب ما المتييرات التي عالجتها

 دراسات سابقة جناولث إيذاء الذات : ▪
  Demoor & Robertson)ف  (1996درا   د مور وروبرت ون    .1

ف إيػػػذاء أجريػػػت  ػػػذ  الدراسػػػ  فػػػي أسػػػتراليا, واسػػػتهدفت معرفػػػ  العبلقػػػ  بػػػي     
الػػػذات واالنتحػػػار , وتشػػػ يص العوامػػػؿ المرتبطػػػ  بتمػػػؾ الظػػػوا ر عػػػف طريػػػؽ 

( ش  ػػًا متذيػػًا 663ض إيػػذاء الػػذات, تكونػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف )اقائمػػ  أعػػر 
( سػن , أشػارت النتػائ  إلػى تزايػد حػاالت 62لن سه, وبعد دراس  تتبعيه مػدتها )
ئؽ المست دم   ي اإلفػراط واف أكثر الطرا ,إيذاء الذات في المجتما االسترالي

إيػػذاء الػػذات  ممارسػػ  فػػي تنػػاوؿ الع ػػاقير, وكػػاف الػػذكور أكثػػر مػػف اإلنػػاث فػػي
واالنتحار, وتزداد احتمالي  االنتحار كمما كػاف الشػ ص المػتذف لن سػه م ػابًا 
باعػػطرابات ن سػػي , وأظهػػرت النتػػائ  أنػػه كممػػا كػػاف العمػػر أ ػػير زادت شػػدة 

( ش  ًا انتحارًا أف ما يعػادؿ 64  فهي ارتكاب )إيذاء الذات, أما أبرز النتائ
 (.   Demoor & Robertson, 1996, P.439) %( مف العين .2.1)

      (Bryant , et . al,1998. درا   برا نت واخرون  2   
أجريت  ػذ  الدراسػ  فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػ , واسػتهدفت الدراسػ      

ه نحػو الػذات وعػيوط الحيػاة العاط يػ  لػده معرف  العبلقػ  بػيف العػدواف الموجػ
( مرا  ػػػػػػػاس مػػػػػػػف الراقػػػػػػػديف فػػػػػػػي 24المػػػػػػػرا  يف, تكونػػػػػػػت عينػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ  مػػػػػػػف )

( عامػػػا 60-64المستشػػػ يات و العيػػػادات ال ارجيػػػ , تراوحػػػت أعمػػػار ـ بػػػيف )
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( مػػػػف الػػػػذكور طبػػػػؽ عمػػػػيهـ م يػػػػاس إحػػػػداث 60( مػػػػف اإلنػػػػاث و)64وبواقػػػػا )
يعػػػػػػانوف منهػػػػػػا وم يػػػػػػاس األفكػػػػػػار الحيػػػػػػاة العػػػػػػاغط  ل يػػػػػػاس العػػػػػػيوط التػػػػػػي 

والمحػػاوالت االنتحاريػػ  ل يػػاس العػػدواف الموجػػه نحػػو الػػذات, تػػـ اسػػت داـ عػػدد 
مف الوسػائؿ اإلح ػائي  منهػا معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف واال تبػار التػائي لعينتػيف 

 مست متيف وأدوات أ ره .
وأظهػػػػرت نتػػػػائ  الدراسػػػػ  وجػػػػود عبلقػػػػ  ارتباطيػػػػه عاليػػػػ  بػػػػيف العدائيػػػػ       

حػػػػػػداث الحيػػػػػػاة العػػػػػػاغط  أف كممػػػػػػا زادت العػػػػػػيوط  ا لموجػػػػػػه نحػػػػػػو الػػػػػػذات وا 
 الحياتي  زاد العدواف الموج  نحو الذات                                     

(Bryant ,et.al,1995,p.182-184). 
  (Hawton & James ,2002   ج مز درا   هكوتون و . 3

فت  ػػذ  الدراسػػ  التعػػرؼ عمػػى اسػػتهدأجريػػت  ػػذ  الدراسػػ  فػػي بريطانيػػا, و      
مكانيػ  تكػػرار سػموؾ إيػذاء الػػذات عنػد المػػرا  يف  ال ػم  بػيف العوامػػؿ الن سػي  وا 
الػذيف لػػديهـ تػػاري  سػػابؽ فػػي تنػػاوؿ جرعػات زائػػدة مػػف المػػواد الم ػػدرة )أسػػموب 

نتحػػػػار, لبلنيػػػػ  التسػػػمـ الػػػػذات( وتػػػػـ قيػػػػاس العوامػػػػؿ الن سػػػػي  )الك بػػػػ , اليػػػػ س, 
 دير الذات, حؿ المشكبلت( عند المسػتجيبيف, وفحػص االندفاعي , اليعب, ت

مكاني  أف تتدف أف مػف  إمكاني  تكرار السموؾ المتذف لمذات بعد مرور عاـ وا 
العوامؿ المذكورة من ًا في تكرار مثؿ  كذا سموؾ. عف طريؽ الم ابم  والبيانػات 

 (600( مرا  ػػًا )600تكونػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف ) الش  ػػي  والمم ػػات الطبيػػ .
 ( مف اإلناث.600مف الذكور و)

األوؿ فػػي  السػببوأظهػرت نتػائ  الدراسػ  بعػػد مػرور عػاـ, أف الك بػػ   ػي      
تكػػػرار السػػػموؾ المػػػتذف لمػػػذات, وأف األشػػػ اص المػػػتذوف لػػػذواتهـ يعػػػانوف مػػػف 
اليػػػػ س واالندفاعيػػػػ  ورغبػػػػ  عاليػػػػ  فػػػػي االنتحػػػػار, ويمتػػػػازوف بان  ػػػػاض ت ػػػػدير 
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                                             الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات والعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبلت
 (Hawton & James, 2002, p.369-378).                                

   (Ystgaard ,et.al ,2003 تككرد وآخرون   درا      .4

أجريت  ذ  الدراس  في النػروي , و ػدفت إلػى التعػرؼ عمػى مػده انتشػار      
المػػرا  يف فػػي المػػدارس النرويجيػػ  عػػف طريػػؽ  الطمبػػ  سػػموؾ إيػػذاء الػػذات بػػيف

( 600تكونت عين  الدراس  مػف) قائم  أعراض إيذاء الذات والسجبلت الطبي ,
وتو ػمت نتػائ  الدراسػ   ( مػف اإلنػاث .40( مػف الػذكور و)40طالب وطالبػه)

مػػػف مجمػػوع العينػػػ  المػػ  وذة لمدراسػػػ  مارسػػت احػػػد أسػػػاليب  (%2.2 )إلػػى أف
%( مارسػػػػػػت 62.3%( مارسػػػػػػت أسػػػػػػموب ال طػػػػػػا و)12.6إيػػػػػػذاء الػػػػػػذات, و )

%( منهػا ف ػط تمػت معالجتهػا فػي المستشػ يات 62.1أسموب تسػميـ الػذات, و)
   .%( مف حاالت ال طا2.6وبعمنها )

الدراسػػػ  أف إيػػػذاء الػػػذات عنػػد اإلنػػػاث أكثػػػر مػػػف الػػػذكور  نتػػػائ  وأظهػػرت      
ارت %( ل ػػػػال  الػػػػذكور, كمػػػػا أشػػػػ3.6%( ل ػػػػال  اإلنػػػػاث و)60.6بنسػػػػب  )

الدراسػػ  إلػػى أف  نػػاؾ عوامػػؿ كال ػػراع مػػا الوالػػديف وسػػوء اسػػتعماؿ الع ػػاقير 
وتشجيا الزمبلء لها دور في ال ياـ بممارسات سموؾ إيذاء الذات عند الػذكور, 
بينمػػػػا تػػػػتدف عوامػػػػؿ طػػػػبلؽ الوالػػػػديف واالعتػػػػداء الجنسػػػػي وال مػػػػؽ واالندفاعيػػػػ  

 ػػػا فػػػي ال يػػػاـ بممارسػػػات واإلفػػػراط فػػػي اسػػػتعماؿ الع ػػػاقير وتنػػػاوؿ الكحػػػوؿ دور 
 (.Ystgaard, et. al., 2003, p. 2241-2245) إيذاء الذات لده اإلناث
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   Klonsky, et. Al, 2003) وآخرون  درا   كوون ك   .5

 دفت الدراس  إلػى أجريت  ذ  الدراس  في الواليات المتحدة األمريكي  . و      
الن سػػػي  ومػػػده انتشػػػار إيػػػذاء معرفػػػ  العبلقػػػ  بػػػيف إيػػػذاء الػػػذات واالعػػػطرابات 

الذات لده عين  مف الجنود مف كبل الجنسيف ممػف لػديهـ تػاري  فػي ممارسػات 
إيذاء الذات, وممف ليس لديهـ تاري  بذلؾ والذيف وععوا موعا الم ايس  فػي 
اال تبػػػارات والم ػػػاييس المسػػػتعمم  فػػػي الدراسػػػ  عػػػف طريػػػؽ اسػػػتبياف اعػػػطراب 

( مػػف 40( جنػػدف)600نػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف). تكو المػػزاج والم ابمػػ  الش  ػػي 
 ( مف اإلناث .40الذكور و)

%( مػػف مجمػػوع الجنػػود المػػ  وذيف 2وأظهػػرت نتػػائ  الدراسػػ  إلػػى أف )       
لمدراسػػ  مػػف المػػتذيف لػػذواتهـ سػػجموا إ ػػابات باعػػطرابات الش  ػػي  الحديػػ  
واعػػػػػػطرابات الش  ػػػػػػي  التجنبيػػػػػػ  واالعتماديػػػػػػ  ودرجػػػػػػات عاليػػػػػػ  فػػػػػػي ال مػػػػػػؽ 

كتئاب, وتو مت أيعػًا إلػى أف المػتذيف لػذواتهـ يمتػازوف بدرجػ  كبيػرة مػف واال
             المشػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر الجياشػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ومػػػػػػػػػػػػػػػػػف تحسػػػػػػػػػػػػػػػػػس  عػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  لمػػػػػػػػػػػػػػػػػرفض أو النبػػػػػػػػػػػػػػػػػذ

(Klonsky, et. al., 2003, p.1561.) 

   2116. درا   )ابمو وس وبكقرف6

 ػػػدفت الدراسػػػ  إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اجريػػػت  ػػػذ  الدراسػػػ  فػػػي العػػػراؽ, و       
 ,عبلقػػػػ  بػػػػيف إيػػػػذاء الػػػػذات وال ػػػػح  الن سػػػػي  لػػػػده طمبػػػػ  المرحمػػػػ  اإلعداديػػػػ ال

( طالػػب وطالبػ  مػػف ال ػػ يف الرابػػا وال ػػامس 600تكونػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف )
اإلعدادف, وتح ي ًا أل داؼ البحث ف د قاـ الباحثاف ببناء م ياس إليػذاء الػذات 

ت وتػػػـ عػػػرض لهمػػػا معامػػػؿ ال ػػػدؽ والثبػػػا اوم ػػػر لم ػػػح  الن سػػػي , واسػػػت رج
عمػػى مجموعػػ  مػػف ال بػػراء لمت كػػد مػػف مػػده  ػػبلحي  ال  ػػرات, وقػػد  يفالم ياسػػ
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الثبات بطري   التجزئ  الن  ي  بالنسب  لم ياس إيذاء الػذات وبطري ػ   ااست رج
 معامؿ االتساؽ الدا مي ال اكرونباخ بالنسب  لم ياس ال ح  الن سي .

إنػػاث( لػػديهـ مسػػػتوه  -كػػػوروأظهػػرت نتػػائ  الدراسػػػ  أف كػػبل الجنسػػيف )ذ     
إح ػػػائيًا فػػػي مسػػػتوه إيػػػذاء  دالػػػ  لػػػيس  نػػػاؾ فػػػروؽو  عػػػاؿ  مػػػف إيػػػذاء الػػػذات,

وفيمػػا ي ػػص الكشػػؼ عػػف العبلقػػ  االرتباطيػػ  بػػيف إيػػذاء  الجنسػػيف,الػػذات بػػيف 
الذات وال ح  الن سي  ف ػد أشػارت النتػائ  إلػى أف  نػاؾ عبلقػ  ارتباطيػه دالػ  

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف المتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           .(ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور وا 
 (.43-42, ص6003كاظـ, )

   2116ف )ح ن درا    .7

أجريػػت  ػػذ  الدراسػػ  فػػي العػػراؽ و ػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى العبلقػػ  بػػيف       
يذاء الذات لده األحداث الجانحيف في مدين  بيداد.  الك ب  وا 

تػػػؿ مػػػف ( سػػػجينًا مػػػف مرتكبػػػي جػػػرائـ ال 20تكونػػػت عينػػػ  الدراسػػػ  مػػػف )
 ,األحػػداث المػػودعيف فػػي سػػجف األحػػداث فػػي مدينػػ  بيػػداد والتػػابا لػػوزارة العػػدؿ
يػذاء الػذات, الك بػ  أعػد  العػالـ )ب ؾ( يػوقد قػاـ الباحػث بتبنػي م ياسػي الك بػ  وا 

(, واسػػػت رج 6006,( أمػػػا إيػػػذاء الػػػذات ف عػػػد  )راعػػػي 6332وعربػػػه )جاسػػػـ 
عمػػى مجموعػػ  مػػف  ضالعػػر الباحػػث )ال ػػدؽ الظػػا رف( لمم ياسػػيف مػػف  ػػبلؿ 

م يػاس إيػذاء الػذات  ثبػات ( أمػا0.23الثبات لم ياس الك بػ  ) , وقد بماال براء
 ( وكبل الثبات لمم ياسيف عمف متشرات ال بوؿ.0.21ف د بما )

أمػا  عػالي, عينػ  لػديهـ حالػ  إيػذاء ذاتالنتائ  الدراسػ  أف  وقد أظهرت
يػػذاء الػػذات لػػده عينػػ  الب حػػث ف شػػارت النتػػائ  إلػػى عػػف العبلقػػ  بػػيف الك بػػ  وا 
يذاء الذات.  (. 6002)حسف ,  وجود عبلق  متوسط  موجب  بيف الك ب  وا 
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   (Whitlock & Knox ,2007   درا   و توو  ونوكس. 8

أجريػػػت  ػػػذ  الدراسػػػ  فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػ , و ػػػدفت الدراسػػػ        
ت ن سػػػي  يعػػػاني ال تبػػػار فرعػػػي  أف السػػػموؾ المػػػتذف لمػػػذات يػػػرتبط باعػػػطرابا

منهػػا ال ػػرد والتػػي يمكػػف أف ت ػػود إلػػى االنتحػػار لػػده طمبػػ  الجامعػػ  عػػف طريػػؽ 
تكونػػت عينػ  الدراسػػ   . المبلحظػ  ودراسػ  الحالػػ  والبيانػات الش  ػػي  والطبيػ 

 ( مف اإلناث .14( مف الذكور و)14( طالب وطالبه)640مف)
المػػتذف لمػػذات قػػد وأظهػػرت نتػػائ  الدراسػػ  إلػػى أف ازديػػاد نشػػاط السػػموؾ      

ينػػذر باحتمػػاؿ اإلقبػػاؿ عمػػى االنتحػػار مسػػت ببًل, كمػػا سػػجؿ أفػػراد العينػػ  درجػػ  
عاليػػ  فػػي اعػػطرابات األكػػؿ, واعػػطراب مػػا بعػػد العػػيوط ال ػػدمي  ال سػػيما 
فػػي ال ػػدمات العاط يػػ  والجنسػػي , كمػػا افت ػػروا إلػػى التوجػػه فػػي الحيػػاة وكانػػت 

             مػػػػػػػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ. النسػػػػػػػػػػػػػػػػاء أكثػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػيبًل لمت كيػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػػػػي االنتحػػػػػػػػػػػػػػػػار 
(Whitlock & Knox, 2007, p. 1-6.) 

    2119)ككهمف  درا   . 9

العبلقػػ  بػػيف إيػػذاء  معرفػػ  ػػدفت إلػػى اجريػػت  ػػذ  الدراسػػ  فػػي العػػراؽ , و      
تكونػػػػت عينػػػػ   ,الػػػػذات والشػػػػعور بالػػػػذنب لػػػػده األيتػػػػاـ فػػػػي المرحمػػػػ  المتوسػػػػط 

 ػػػ  عشػػػوائي  طب يػػػ  مرحميػػػ   تيػػػرت بطريا( طالػػػب وطالبػػػ  300الدراسػػػ  مػػػف )
,  (6002اوف عػػاـ )د  الح ػػنم يػػاس الشػػعور بالػػذنب الػػذف أعػػ وتبنػػت الباحثػػ 

بطػػػري تيف  مػػػا  ال ػػػدؽ لػػػهواسػػػت رجت  ,وقامػػػت ببنػػػاء م يػػػاس إليػػػذاء الػػػذات
فػػػػتـ اسػػػػت راجه بطري ػػػػ  إعػػػػادة  الثبػػػػاتأمػػػػا  ال ػػػػدؽ الظػػػػا رف و ػػػػدؽ البنػػػػاء

وقػػػد اسػػػت دمت عػػػدد مػػػف الوسػػػائؿ اال تبػػػار و ال اكرونبػػػاخ والتجزئػػػ  الن ػػػ ي  
اإلح ػػػائي  منهػػػا معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف واال تبػػػار التػػػائي ومعادلػػػ  سػػػبيرماف 

 .  براوف وتحميؿ التبايف الثبلثي
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ال , و إيػػػػذاء ذات عػػػػاؿ  سػػػػموؾ أف الطمبػػػػ  لػػػػديهـ  أظهػػػػرت نتػػػػائ  الدراسػػػػ و       
  بحسػب توجد فروؽ في إيذاء الذات لده الطمبػ  األيتػاـ فػي المرحمػ  المتوسػط

أمػا العبلقػ  االرتباطيػ  بػيف )إيػذاء  الثبلثػ  )النػوع, وال ػؼ, واليػتـ(. المتييرات
الػػػذات والشػػػعور بالػػػذنب( أظهػػػرت النتػػػائ  وجػػػود عبلقػػػ  بػػػيف المتييػػػريف, و ػػػي 
عبلقػػ  ايجابيػػ  كممػػا زاد الشػػعور بالػػذنب زاد اإليػػذاء الموجػػه نحػػو الػػذات لػػده 

 (.6003)كاظـ ,  الطمب 

 السابقة إليذاء الذات: مىاسنة الدراسات
إف الهدؼ األساسي مف استعراض الدراسات الساب    ػو إعطػاء الباحػث رتيػ  
مكاني  موازنتها في بعض الجوانب الرئيسي  مثؿ األ داؼ والعينػات التػي تػـ  واعح  وا 

جمػػػػػا البيانػػػػػات والوسػػػػػائؿ االح ػػػػػائي  التػػػػػي  دراسػػػػػتها واألدوات التػػػػػي اسػػػػػت دمت فػػػػػي
كمااك التػي تػـ التو ػؿ إليهػػا, وم ارنػ  ذلػؾ مػا الدراسػ  الحاليػ , النتػائ   عولجػت بهػا و

 :موضح ف مك  أت 
 ا هداف  .1

تباينػػت أ ػػداؼ الدراسػػات السػػاب   بحسػػب المتييػػرات المدروسػػ , فدراسػػ        
(Demoor & Robertson, 1996) العبلقػ  بػيف الكشػؼ عػف   ػدفت إلػى

ف ػد  ػدفت إلػى  ((Bryant , et.al,1998, و دراسػ   إيػذاء الػذات واالنتحػار
أمػا  معرف  العبلق  بيف العدواف الموجه نحو الػذات وعػيوط الحيػاة العاط يػ  ,

إلػػى معرفػػ  ال ػػم  بػػيف  ف ػػد  ػػدفت( Hawton & James, 2002دراسػػ  )
مكانيػػػػػػػ  تكػػػػػػػرار سػػػػػػػموؾ إيػػػػػػػذاء الػػػػػػػذات,            دراسػػػػػػػ  وكػػػػػػػذلؾالعوامػػػػػػػؿ الن سػػػػػػػي  وا 

(Ystgaard, et. al, 2003فكانػت تهػدؼ إلػ ) ى التعػرؼ عمػى مػده انتشػار
( فكانػػت Klonsky, et. al, 2003) دراسػػ  فػػي حػػيفسػػموؾ إيػػذاء الػػذات, 
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تهػػػػدؼ إلػػػػى معرفػػػػ  العبلقػػػػ  بػػػػيف إيػػػػذاء الػػػػذات واالعػػػػطرابات الن سػػػػي  ومػػػػده 
( فهػدفت إلػى 6002أما دراسػ  )الموسػوف وبػاقر ,  ,إيذاء الذات سموؾ انتشار

)حسػف,     دراسػ   وكػذلؾ ن سػي  ,معرف  العبلقػ  بػيف إيػذاء الػذات وال ػح  ال
يذاء الذات6002 أما دراسػ   , ( فكانت تهدؼ إلى معرف  العبلق  بيف الك ب  وا 

(Whitlock & Knox, 2007 فكانػت تهػدؼ ال تبػار فرعػي  أف السػموؾ )
المتذف لمذات يرتبط باعطرابات ن سي  يعاني منها ال رد والتػي يمكػف أف ت ػود 

( إلػػى معرفػػ  العبلقػػ  6003)كػػاظـ, ت دراسػػ  فػػي حػػيف  ػػدف  ,إلػػى االنتحػػار
 بيف إيذاء الذات والشعور بالذنب.

أمػا الدراسػ  الحاليػ  فتهػػدؼ إلػى معرفػ  أثػر أسػػموب التحػدث مػا الػػذات 
 في   ض إيذاء الذات لده طبلب المرحم  المتوسط .

 ابع نكت  .2

والنػػػوع, إذ أف  ـالسػػػاب   مػػػف حيػػػث الحجػػػ اتل ػػػد تباينػػػت عينػػػات الدراسػػػ
حجػػـ العينػػ  ي تمػػؼ بػػا تبلؼ أ ػػداؼ البحػػث وطبيعػػ  وحجػػـ المجتمػػا ا تيػػار 

األ ػػػمي الػػػذف ا تيػػػرت منػػػه العينػػػ , فيعتمػػػد تحديػػػد أفػػػراد العينػػػ  عمػػػى  ػػػدؼ 
البحػػػػػػػث ونوعػػػػػػػه )تجريبػػػػػػػي, مسػػػػػػػحي, و ػػػػػػػ ي..ال (. ويتعػػػػػػػ  مػػػػػػػف  ػػػػػػػبلؿ 
االسػػػتعراض لمدراسػػػات السػػػاب   التػػػي تناولػػػت إيػػػذاء الػػػذات أف إحجػػػاـ العينػػػات 

( فػػردًا كمػػا 300(, و )6002( فػػردًا كمػػا فػػي دراسػػ  )حسػػف, 20يتػػراوح بػػيف )
(. كما ا تم ت الدراسػات السػاب   فػي طبيعػ  الجػنس 6003في دراس  )كاظـ, 

إنػػػاث(, فػػػنبلحظ أف معظػػػـ الدراسػػػات قػػػد جمعػػػت بػػػيف الجنسػػػيف عػػػدا -)ذكػػػور
كػؿ  ( ف ػد اقت ػرتHawton & James 2002)و(6002دراسػتي )حسػف, 

كمػػػػا أف معظػػػػـ الدراسػػػػات السػػػػاب   أجريػػػػت عمػػػػى  عمػػػػى الػػػػذكور ف ػػػػط, منهمػػػػا
( 6002أشػػػ اص فػػػي مرحمػػػ  المرا  ػػػ  كمػػػا فػػػي دراسػػػات )الموسػػػوف وبػػػاقر, 
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 (Bryant,et.al,1998)و,  (6003( و)كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظـ, 6002و)حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف, 
(, كمػا أف Ystgaard, et. al, 2003و) (Hawton & James, 2002)و

مؼ المراحؿ الدراسي  ساب   أجريت عمى الطمب  في م ت ات ناؾ عينات لدراس
دراسػػػػ  و  اإلعداديػػػػ  المرحػػػػ  ( أجريػػػػت عمػػػػى6002راسػػػػ  )الموسػػػػوف وبػػػػاقر, فد

                           المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػط  ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المرحػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ( أجريػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى6003)كػػػػػػػػػػػػػػػػػاظـ, 
(Whitlock & Knox, 2007. أجريت عمى طمب  الجامع ) 

وقػد بميػت  أما الدراس  الحالي  ف ػد تحػددت بطػبلب المرحمػ  المتوسػط ,
( 60) األسػػموب اإلرشػػادف وعينػػ  تطبيػػؽ اً ( طالبػػ622عينػػ  تطبيػػؽ الم يػػاس )

)تجريبيػػػػػػ  مػػػػػػف طػػػػػػبلب المرحمػػػػػػ  المتوسػػػػػػط  مػػػػػػوزعيف عمػػػػػػى مجموعتيف اً طالبػػػػػػ
 كؿ مجموع .في ب بل( ط60وبواقا ) وعابطه(

 ا دوات   .3

إف األدوات المسػػػػت دم  فػػػػي الدراسػػػػات السػػػػاب   تباينػػػػت فػػػػي اعتماد ػػػػا 
فاعتمد بععػها عمػى  ,ست دم  في قياس متييرات الدراس  وأ دافهااألدوات الم

 .  أدوات معدة مسب ًا ودراسات قامت ببناء م اييس جديدة
قائمػػ   عممت( اسػػتDemoore & Robertson, 1996فدراسػػ  ) 

أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                         ,أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبلت الطبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
Bryant , et.al,1998)عممت م يػػاس أحػػداث الحيػػاة العػػاغط  ( ف ػػد اسػػت

               أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   وم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس األفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار والمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوالت االنتحاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ,
(Hawton & James, 2002  ف ػد اسػت دمت الم ابمػ  والبيانػات الش  ػي )

ف د اسػت دمت قائمػ   Ystgaard ,et.al,2003)) والمم ات الطبي , أما دراس 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  , أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذات والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجبلت الطب

ف ػػػػػد اسػػػػػت دمت قائمػػػػػ  اسػػػػػتبياف اعػػػػػطراب  klomsky,et.al,2003)دراسػػػػػ )
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( ف ػػػد قػػػاـ 6002أمػػػا دراسػػػ  )الموسػػػوف وبػػػاقر,  المػػػزاج والم ابمػػػ  الش  ػػػي ,
الباحثػػػػاف ببنػػػػاء م يػػػػاس إليػػػػذاء الػػػػذات وم يػػػػاس لم ػػػػح  الن سػػػػي , أمػػػػا دراسػػػػ  

اـ ( ف ػػػػد تبنػػػػت م يػػػػاس راعػػػػي إليػػػػذاء الػػػػذات الػػػػذف أعػػػػد  عػػػػ6002)حسػػػػف, 
 عممت( ف ػػد اسػػتWhitlock & Knox, 2007)   أمػػا دراسػػ  ,( 6006)

)كػاظـ,      أمػا دراسػ , المبلحظ  ودراس  الحال  والبيانػات الش  ػي  والطبيػ 
 ( ف د قامت ببناء م ياس إليذاء الذات وتبنت م ياس لمشعور بالذنب.6003

اس ( ل يػػ6003أمػػا الدراسػػ  الحاليػػ  ف ػػد تبنػػى الباحػػث م يػػاس )كػػاظـ, 
 إيذاء الذات.

 ابو كئد ايح كئ    .4

اسػػػت دمت الدراسػػػات السػػػاب   وسػػػائؿ إح ػػػائي  م تم ػػػ  و ػػػي )معامػػػؿ 
ارتباط بيرسوف, واال تبار التائي, وتحميؿ التبػايف, ومعادلػ  ثبػات ال اكرونبػاخ, 
ومعادلػػػ  سػػػبيرماف بػػػراوف, ومعادلػػػ  الثبػػػات بطري ػػػ  التجزئػػػ  الن ػػػ ي , ومربػػػا 

 . كاف(
ف ػػػػد اسػػػػت دـ الباحػػػػث  الوسػػػػائؿ اإلح ػػػػائي  ا تيػػػػ    الحاليػػػػ سػػػػ دراأمػػػػا ال     

 وا تبار ماف وتني, وا تبار ويمكوكسػف, ومربػا كػاف,يرسوف, )معامؿ ارتباط ب
والػػػػوزف             والوسػػػػط المػػػػرج ,  الثبػػػػات بطري ػػػػ  ال اكرونبػػػػاخ, ومعادلػػػػ 
 المئوف(.

 
 ابنتكئج  .5

دافها, وأسػموب بحثهػا, وحجػـ ا تم ت نتائ  الدراسات السػاب   بػا تبلؼ أ ػ    
عيناتهػػػا, وال ئػػػات العمريػػػ  التػػػي تناولتهػػػا, وسػػػيتـ اسػػػتعراض النتػػػائ  التػػػي تػػػـ 

 التو ؿ إليها في الدراس  الحالي  لتشكؿ إعاف  عممي  جديدة.
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ومػػػػػف  ػػػػػبلؿ استعراعػػػػػنا لمدراسػػػػػات السػػػػػاب  , ف ػػػػػد كانػػػػػت معظػػػػػـ تمػػػػػؾ 
 ,ب نواعهػػػا الم تم ػػػ الدراسػػػات و ػػػ ي  أف تبحػػػث فػػػي العبلقػػػ  بػػػيف المتييػػػرات 

بتطبيؽ برنام  أو أسموب أرشػادف ل  ػض إيػذاء  دراس  قامت أف لكننا لـ نجد
 الذات.
ا تناولػػػػػت  ػػػػػذ عراقيػػػػػه تجريبيػػػػػ  الحاليػػػػػ  أوؿ دراسػػػػػ  دراسػػػػػ ال لػػػػػذلؾ ُتعػػػػػدّ      

 .(عمى حد عمـ الباحثالمتيير)
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  دراسات سابقة جناولث أسلىب الححدخ مع الذات : ▪
   Campell , et, al, 1983)    ككمبد وآخرون درا  .1

اسػػتهدفت الدراسػػ  التعػػرؼ عمػػى أثػػر التػػدريب عمػػى التعميمػػات الذاتيػػ  فػػي      
( مرا ػؽ مػف 62  ض السموؾ المنػدفا لػده المػرا  يف, بميػت عينػ  الدراسػ  )

الػػػػذكور الػػػػذيف تػػػػـ ت ػػػػني هـ عمػػػػى أنهػػػػـ منػػػػدفعوف  طػػػػروف جػػػػدًا, وبمػػػػا عػػػػدد 
( جمسػػ  وعمػػى مػػده أربعػػ  اشػػهر, 64رؾ فيهػػا المرا  ػػوف )الجمسػػات التػػي اشػػت

وقد أظهرت نتػائ  الدراسػ , أف التػدريب عمػى التعميمػات الذاتيػ  قػد   ػض مػف 
 (.22, ص6003السموؾ المندفا لده المرا  يف. )ظافر, 

    2119)هكهرفدرا    .2

أجريػػػػت  ػػػػذ  الدراسػػػػ  فػػػػي العػػػػراؽ, و ػػػػدفت إلػػػػى معرفػػػػ  أثػػػػر أسػػػػموبيف       
ف التح يف عد العيوط والتعميمات الذاتي  في تنمي  حيويػ  العػمير إرشاديي

 لده طالبات المرحم  المتوسط .
( طالبػػ  مػػف طالبػػات المرحمػػ  المتوسػػط , 24تكونػػت عينػػ  الدراسػػ  مػػف )      

ػػػمت ) ( طالبػػػ , 64وزعػػػت عشػػػوائيًا عمػػػى ثػػػبلث مجموعػػػات كػػػؿ مجموعػػػ  عس
ط, والمجموعػػ  التجريبيػػ  األولػػى اسػػت دـ معهػػا أسػػموب التح ػػيف عػػد العػػيو 

الثانيػػػػ  اسػػػػتعمؿ معهػػػػا أسػػػػموب التعميمػػػػات الذاتيػػػػ , والمجموعػػػػ  العػػػػابط  لػػػػـ 
( 61يسػػػتعمؿ معهػػػا أف أسػػػموب, وبمػػػا عػػػدد جمسػػػات البرنػػػام  لكػػػؿ أسػػػموب )

جمسػػ , كمػػا قامػػت الباحثػػ  ببنػػاء م يػػاس حيويػػ  العػػمير, واسػػت دمت الباحثػػ  
تبػػػار التػػػائي لعينتػػػيف مسػػػت متيف, الوسػػػائؿ اإلح ػػػائي  ا تيػػػ ) مربػػػا كػػػاف, اال 

معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف, معامػػػػػؿ االلتػػػػػواء والت ػػػػػرط , معادلػػػػػ  ال اكرونبػػػػػاخ, 
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 -والمتوسط الحسابي, واالنحراؼ المعيارف, وا تبػار كروسػكاؿ, وا تبػار مػاف 
 وتني, وا تبار ولكوكسف(.

مػػا وقػػد أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػ  أف األسػػموبيف اإلرشػػادييف فػػاعبلف وكػػاف له     
أثػػػػػػػػػػػػػػػر واعػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػػػػػػ  حيويػػػػػػػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػػػػػػػمير لػػػػػػػػػػػػػػػده الطالبػػػػػػػػػػػػػػػات.                      

 (.6-6, ص6003)ظا ر, 
    2111)كرم اهلل فدرا    .3

أجريػػػػػت  ػػػػػذ  الدراسػػػػػ  فػػػػػي العػػػػػراؽ, و ػػػػػدفت إلػػػػػى معرفػػػػػ  أثػػػػػر أسػػػػػموبيف      
عػػػػادة بنػػػػاء المعرفػػػػ  فػػػػي تعػػػػديؿ البنػػػػى المعرفيػػػػ   إرشػػػػادييف التحػػػػدث الػػػػذاتي وا 

 زة. لمش  ي  الممي
( طالبًا مف طبلب المرحمػ  اإلعداديػ    )عممػي 30بميت عين  الدراس  )      

( طػػبلب لكػػؿ مجموعػػ  المجموعػػ  األولػػى اسػػت دـ معهػػا 60أدبػػي( وبواقػػا ) –
أسموب التحدث الػذاتي, والمجموعػ  الثانيػ  اسػتعمؿ معهػا إعػادة بنػاء المعرفػ , 

ا عػدد جمسػات البرنػام  والمجموع  العابط  لـ يسػتعمؿ معهػا أف إجػراء, وبمػ
( جمسػػػ , كمػػػا قػػػاـ الباحػػػث بإعػػػداد م يػػػاس لمبنػػػى المعرفيػػػ  62لكػػػؿ أسػػػموب )

لمش  ػػي  المميػػزة. وكانػػت الوسػػائؿ اإلح ػػائي  المسػػت دم   ػػي مربػػا كػػاف, 
معامؿ كروكسػاؿ واليػز, معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف, معادلػ  الت ػحي  لػػ)سبيرماف 

الوسػػط المػػرج , الػػوزف المئػػوف,  بػػراوف(, معامػػؿ ال اكرونبػػاخ, معادلػػ   ويػػت,
 وتني. -ا تبار ماف 

وقػػد أظهػػرت نتػػائ  الدراسػػ  أف األسػػموبيف اإلرشػػادييف فػػاعبلف وكػػاف لهمػػا      
أثػػر واعػػ  فػػي تعػػديؿ البنػػى المعرفيػػ  لمش  ػػي  المميػػزة لػػده طػػبلب المرحمػػ  

 (.6060اإلعدادي  )كـر ا  , 
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 لذاتألسلىب الححدخ مع ا مىاسنة الدراسات السابقة
مف  بلؿ اإلطبلع عمى الدراسػات السػاب   ف ػد تػـ موازنتهػا مػف حيػث أ ػدافها, 
وا تيػػار العينػػ , واألدوات المسػػت دم , وعػػدد الجمسػػات والوسػػائؿ اإلح ػػائي  المعتمػػدة 

 كمك موضح ف مك  أت .في تحميؿ بياناتها, والنتائ  التي تـ التو ؿ إليها. 
 ا هداف  .1

السػػاب   بحسػػب أ ميػػ  المشػػكم  المدروسػػ  التػػي  تباينػػت أ ػػداؼ الدراسػػات     
( كانػت Campell , et, al, 1983أجػرف الكشػؼ عنهػا ومعالجتهػا, فدراسػ  )

تهػػػدؼ إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أثػػػػر التػػػػدريب عمػػػػى التعميمػػػػات الذاتيػػػػ  فػػػػي   ػػػػض 
(, فكانػػت تهػػدؼ إلػػى معرفػػ  أثػػر 6003السػػموؾ المنػػدفا, أمػػا دراسػػ  )ظػػا ر, 

عد العيوط والتعميمات الذاتي  فػي تنميػ  حيويػ   أسموبيف إرشادييف التح يف
(, فكانت تهػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى أثػر 6060العمير, أما دراس   )كـر ا , 

عػػػػادة بنػػػػاء المعرفػػػػ  فػػػػي تعػػػػديؿ البنػػػػى  أسػػػػموبيف إرشػػػػادييف التحػػػػدث الػػػػذاتي وا 
 المعرفي  لمش  ي  المميزة.

لتحػدث مػا أما الدراسػ  الحاليػ  فتهػدؼ إلػى التعػرؼ عمػى أثػر أسػموب ا
 الذات في   ض إيذاء الذات.

                                                                                        كتابع ن .2

ل ػػد تباينػػت الدراسػػات السػػاب   فيمػػا يتعمػػؽ بعينتهػػا مػػف حيػػث نػػوع العينػػ  
لمجتمػا وعدد ا, إذ أف ا تيار العين  ي تمؼ با تبلؼ أ داؼ البحث, وحجػـ ا

األ ػػػمي الػػػذف ا تيػػػرت منػػػه العينػػػ  , لػػػذا تراوحػػػت حجػػػـو العينػػػات لمدراسػػػات 
( مرا ػػؽ فػػي دراسػػ  62( فػػردًا حيػػث كػػاف حجػػـ العينػػ  )24-62السػػاب   بػػيف )



 ري ودراسات سابقةظانفصم انثانً : اإلطار انن

 

337 

(Campell , et, al, 1983(و )( طالبػػ  فػػي دراسػػ        )ظػػا ر, 24
                                                                                                                                                                                                                     0( 6060( طالبًا في دراس  )كـر ا , 30(, و)6003
 ػػػذ  العينػػػات وا تم ػػػت المراحػػػؿ الدراسػػػي  واألوسػػػاط التػػػي ا تيػػػرت منهػػػا      

( اقت ػػرت عمػػى Campell & et, al, 1983فدراسػػ  كامبػػؿ وم ػػروف )
( اقت ػػػرت عمػػػى مرحمػػػ  المتوسػػػط , وأمػػػا 6003المػػػرا  يف, ودراسػػػ  )ظػػػا ر, 

 ( ف د اقت رت عمى طبلب المرحم  اإلعدادي .6060دراس  )كـر ا , 
إنػػػػػاث(  -كمػػػػػا ا تم ػػػػػت الدراسػػػػػات السػػػػػاب   فػػػػػي طبيعػػػػػ  الجػػػػػنس )ذكػػػػػور      

الدراسػػػػػػات التػػػػػػي اقت ػػػػػػرت عمػػػػػػى الػػػػػػذكور  ػػػػػػي دراسػػػػػػ  )كامبػػػػػػؿ وم ػػػػػػروف(              ف
(Campell , et, al, 1983 , أمػػا الدراسػػات 6060(, ودراسػػ  )كػػـر ا ,)

 (.6003التي اقت رت عمى اإلناث فهي دراس  )ظا ر, 
أمػػػا الدراسػػػ  الحاليػػػ  فاقت ػػػرت عمػػػى طػػػبلب المرحمػػػ  المتوسػػػط  وبمػػػا 

 ( طالبًا.60)عدد أفراد العين  
 ا دوات  .3

ا تم ػػت أدوات ال يػػاس فػػي الدراسػػات السػػاب   وتنوعػػت بحسػػب الدراسػػ  
( عمػى م يػاس حيويػ  العػمير, 6003وأ دافها, ف ػد اعتمػدت دراسػ  )ظػا ر, 

 ( عمى م ياس البنى المعرفي  لمش  ي  المميزة.6060ودراس  )كـر ا , 
جمسػػػ  فػػػي دراسػػػ   (64أمػػػا عػػػدد الجمسػػػات اإلرشػػػادي  ف ػػػد تػػػراوح بػػػيف )

( جمسػػ  فػػي دراسػػ  61(, و)Campell , et, al, 1983كامبػػؿ وم ػػروف )
 (.6003( جمس  في دراس  )كـر ا , 62(, و)6003)ظا ر, 

( 6003أمػػا الدراسػػ  الحاليػػ  ف ػػد اعتمػػد الباحػػث عمػػى م يػػاس )كػػاظـ, 
 ( جمس .64) األسموبل ياس إيذاء الذات, وبميت عدد جمسات 

   ابو كئد ايح كئ  .4
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اسػػػت دمت الدراسػػػات السػػػاب   وسػػػائؿ إح ػػػائي  م تم ػػػ  لمعالجػػػ  بياناتهػػػا      
ومػػػػف  ػػػػذ  الوسػػػػائؿ )تحميػػػػؿ التبػػػػايف, مربػػػػا كػػػػاف, معامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػوف, 

وتنػػي , ومعادلػػ  سػػبيرماف  -اال تبػػار التػػائي, ا تبػػار ولكوكسػػف, ا تبػػار مػػاف
ف أغمػب براوف, معادل  ال اكرنباخ, الوسػط الحسػابي, االنحػراؼ المع يػارف( , وا 

 (.0.04الدراسات تبنت مستوه دالل  )
أمػػػػػا الدراسػػػػػ  الحاليػػػػػ  ف ػػػػػد اسػػػػػت دمت الوسػػػػػائؿ اإلح ػػػػػائي  المناسػػػػػب  

لمعالجػػػػػ  البيانػػػػػات ومنهػػػػػا )معامػػػػػؿ ارتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف, ومعادلػػػػػ  ال اكرونبػػػػػاخ,   
وا تبػػػار مػػػاف وتنػػػي, وا تبػػػار ولكوكسػػػف, ومربػػػا كػػػاف  , والوسػػػط المػػػرج  , 

 .والوزف المئوف(
( أسػػػػوة بالعديػػػػد مػػػػف 0.04وقػػػػد تحػػػػددت الدراسػػػػ  عنػػػػد مسػػػػتوه داللػػػػ  )

 الدراسات التجريبي  الساب  .
 ابنتكئج  .5

ل ػػد أظهػػرت الدراسػػات السػػاب   فاعميػػ  أسػػموب التحػػدث مػػا الػػذات فػػي 
 المتييرات التي تـ اإلشارة إليها ساب ًا. 

إعػػػاف  وسػػيتـ عػػرض نتػػائ  الدراسػػػ  الحاليػػ  فػػي ال  ػػػؿ الرابػػا لتشػػكؿ       
 جديدة لما تـ دراسته ساب ًاً .
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وبعااد اي اادع لوااف ابدرا ااكت اب ااكب   ابخك اا  بمتغ اارات اببحااثف ف ااد تاام 
 ايفكدة منهك ف  ابنواح  اآلت   

 بمورة مشكم  البحث وتحديد أ ميتها. .1
 اإلفادة منها في تحديد اإلطار النظرف لمدراس  الحالي . .2

 اسب  التي تتبلءـ ما طبيع  البحث.التعرؼ عمى الوسائؿ اإلح ائي  المن .3

 تبني م ياس إيذاء الذات منها. .4

أإلطبلع عمى البرام  واألساليب اإلرشادي  التي تعتمد عمػى أسػموب التحػدث  .5
 ما الذات, واإلفادة منها في بمورة األسموب اإلرشادف الحالي وتطبي ه.
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   of  Research Procedures    إصزاءاث البحذ
يتضػػػهفا ػػػذلالصفاػػػؿاصاػػػفلتاصيتاػػػهيـالصتهريلػػػثالصػػػذ التل ػػػ الصلل ػػػث اص ػػػذصؾا

هػرلءلتاا صافلتاصههتهعالصل ثاصلختيلراعينت صلألدلةالصهستخدهةاصقيلساإيذلءالصذلت اصل 
لصت ػدثاهػعالصػذلت اصلصصسػلإلؿالإل اػلإليةالصلرنلهجالإلرشلد الصهتلعاعيىاصفػؽاأسػيص ا

الصتثالستخدهتافثاه لصهةالصليلنلتالإل الإلية.اصعيىااااااااالصن صالألتث:

  Approach  of  Researchأوالً: منهش البحذ  
لصل ػػػصثالصتهريليػػػةاهػػػفاأ  ػػػرالصل ػػػصثالص يهيػػػةاددػػػةاإذايه ػػػفاأفاتسػػػتخدـاُت ػػػد ا

صي ػػػصفا ػػػذلالصنػػػصعاهػػػفاأ  ػػػرالصل ػػػصثاالختلػػػلرالصفرضػػػيلتالصخلاػػػةاللصسػػػل اصلصنتيهػػػةا
ا(831 اص8443اددلتافثا ؿالصهش بلتالصترلصيةاصلصنفسية.ا)عدس ا

اعيىاأسلسالستخدلـالصتهري افثادرلسػةالصظػل رة اص ػذلا فلصل ثالصتهريلثايقـص
(ا اص ػػصايتضػػهفا41 اص0222هػػلاتهتػػلزالػػ الصل ػػصثالصتهريليػػةا)لصرشػػيد اصلصسػػ ؿ ا

لصهػػػػؤ رةافػػػػثالصهتتيػػػػرلتالصتلل ػػػػة اهػػػػلاعػػػػدلاعػػػػلهبلتاه لصصػػػػةاصضػػػػلطالص صلهػػػػؿالألسلسػػػػيةا
صل ػػػدلت)لصهتتيرالصهسػػػتقؿ(ايػػػت  ـافيػػػ الصلل ػػػثاصيتيػػػرضاعيػػػىان ػػػصاه ػػػيفاصتػػػرضات ديػػػدا

( اصذلادلـالصلل ثاللسػت هلؿالصهػن جا042 ا0220تأ يرضافثالصهتتيرالصتللعا)ه هص  ا
الصتهريلثاأل هيت الصل  يةاصلص يهية.ا

 periment of DesignExرانيا: الخصميم الخضزيبي   
يقاػػدالػػ اصضػػعالص ي ػػؿالألسػػلساصتهرلػػةاهػػلا اصيتضػػهفاصاػػفلاصيههلعػػةالصتػػثا

يت ػػػػػػػػػصفاهن ػػػػػػػػػلاإفػػػػػػػػػرلدالصتهرلػػػػػػػػػةا الذايػػػػػػػػػتـافي ػػػػػػػػػلات ديػػػػػػػػػدالصطػػػػػػػػػرؽاالختيػػػػػػػػػلراعينت ػػػػػػػػػلاااااااااااااااااا
ا(.اا32 ص0222)الص يسص ا 

ة اصي دالصتاهيـالصتهريلثالصهنلس اهفالصشػرصطالصه هػةاألهػرلءالصتهرلػةالص يهيػ
 صنػػػ ايسػػػلعدافػػػثالصصاػػػصؿاإصػػػىالختلػػػلرالصفػػػرصضاصلإلهللػػػةاعػػػفالألسػػػإليةالصهصضػػػصعةا
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صيل ػػػػث ا هػػػػلايسػػػػلعداعيػػػػىالصضػػػػلطالصتهريلػػػػث اصلفاسػػػػبلهةالصتاػػػػهيـاصاػػػػ ت ا ػػػػثا
لصضهلفالألسلساصيصاصؿاإصػىانتػلإلجاهص ػصؽال ػلااااااااااااااااااااااااااا)لصزصل ػثا

ا(.اا49-41 اص8438صآخرصفا ا
تهريلػػػػثايتصدػػػػؼاعيػػػػىاطلي ػػػػةالصدرلسػػػػةاصلصظػػػػرصؼالصتػػػػثالفالختيػػػػلرالصتاػػػػهيـالص

تهػػر افي ػػل اص نػػلؾانهػػلذجاهت ػػددةاهػػفالصتاػػلهيـالصتهريليػػة اصػػذلاينلتػػثاعيػػىالصلل ػػثا
لختيػػػلرالصتاػػػهيـالصتهريلػػػثالصهنلسػػػ اهػػػفالػػػيفا ػػػذضالصتاػػػلهيـاالختلػػػلرااػػػ ةالصنتػػػلإلجا

ا(.880 اص0222لصهستنلطةاهفالصفرصضا)علدالص فيظاصلل ث ا
أ هيػػةالصل ػػثالصتهريلػػثالصاػػف الألسػػلسافػػثاتقػػدـالصترليػػةاإالاصعيػػىالصػػرنـاهػػفا

( اإذا83 اص8432أنػػػ ايصلهػػػ ااػػػ صللتافػػػثاضػػػلطالصهتتيػػػرلتاأ يلنػػػلتا)فػػػلفادلصػػػيف ا
يت ػػػذراعيػػػىالصلل ػػػثافػػػثال ػػػضالصهصلدػػػؼاأفايضػػػلطا ػػػؿالصهتتيػػػرلتالصهطيصلػػػةاتقريلػػػلتا

ا(.821 اص8432)لصزصل ثاصلصتنلـ ا
تهريلػثا)لصهههصعػةالصتهريليػةاصلصهههصعػةاصػذصؾالعتهػدالصلل ػثاعيػىالصتاػهيـالص

لصضػللطة(اهػعالالختلػػلرا)لصقليػثاصلصل ػػد ( اإفا ػذلالصتاػػهيـايهػنرالصلل ػػثادػدرلتاهقلػػصالتا
هػػػفالص قػػػةاإذاأفالصفػػػرؽالػػػيفالصهههػػػصعتيفالصتهريليػػػةاصلصضػػػللطةال ػػػداتطليػػػؽالألسػػػيص ا

ا(.29 اص8430لإلرشلد اينهـاعفاتأ يرالألسيص اص دضا)نليؿ ا
صلل ػػػػثاعيػػػػىا ػػػػذلالصتاػػػػهيـاألنػػػػ اهػػػػفالصتاػػػػلهيـالصتهريليػػػػةاذلتاصدػػػػدالعتهػػػػدال

لصضػػلطالصه  ػػـاإذايتطيػػ اإهػػرلءالصتصزيػػعالص شػػصلإلثاصلصت ػػلفؤافػػثالص ديػػداهػػفالصهتتيػػرلتا
ليفالصهههصعتيفالدرهةاعلصيةاهػفالصضػلطالصتهريلػث اصيػصفرالص  يػراهػفالصصدػتاصلصه ػدا

ا(.888-880 اص8433)لصزصل ث ا
ا
ا
ا
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 ات اآلتية لغرض وضع التصميم التجريبي:وقد قام الباحث بالخطو 
تصزيػػػػػػػػػػػعاأفػػػػػػػػػػػرلداعينػػػػػػػػػػػةالصل ػػػػػػػػػػػثاعشػػػػػػػػػػػصلإليلتاعيػػػػػػػػػػػىاهههػػػػػػػػػػػصعتيفاهتسػػػػػػػػػػػلصيتيفااااااااااا .8

ا)تهريليةاصضللطة(.
 إهرلءالختللرادليثاصيهههصعتيفا)لصتهريليةاصلصضللطة(اصقيلساإيذلءالصذلت. .0

 قؿ.إهرلءالصت لفؤاصيهههصعتيفافثاعدداهفالصهتتيرلتاللست نلءالصهتتيرالصهست .8

لسػػػػػتخدلـالألسػػػػػيص الإلرشلد )أسػػػػػيص الصت ػػػػػدثاهػػػػػعالصػػػػػذلت(اهػػػػػعالصهههصعػػػػػةا .1
 لصتهريليةاأهلالصهههصعةالصضللطةافبلاتت رضاأل اأسيص اإرشلد .

.اإهرلءالختلػلرال ػد اصيهههػصعتيفا)لصتهريليػةاصلصضػللطة(اصقيػلسااااااااا)إيػذلءا9
ذلت الصذلت(اصترضاه رفةال راأسيص الصت ػدثاهػعالصػذلتافػثاخفػضاإيػذلءالصػ

 ا(ايصضراذصؾ.8صلصش ؿا)

 
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
 ( 3شكل )                                                 

 التصميم التجريبي الذي وضعه الباحث                 

 ذاتأسلوب التحدث مع ال المجموعة التجريبية
 

 اختبار بعدي

 

 االختبار القبلي

 
 

 المجموعة الضابطة

 
 اختبار بعدي

 
 بدون أسلوب

تكافؤ 
 المجموعتين

التحصيل 

الدراسي 

 لألب

التحصيل 

الدراسي 

 لألم

مهنة 

 األم

عائديه 

 السكن

مهنة 

 األب
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 وقد اعتمد الباحث عمى هذا التصميم لألسباب اآلتية:
اطالصه  ـ.إفا ذلالصتاهيـاهفالصتالهيـاذصلتالصضل .8
هػػرلءالصت ػػلفؤالػػيفالصهههػػصعتيفاههػػلايػػصفرا .0 إنػػ اي تهػػداعيػػىالصتصزيػػعالص شػػصلإلثاصل 

 (.839 اص8443درهةاعلصيةاهفالصضلط.)عدس ا

ا(.880 اص8433يصفرالص  يراهفالصصدتاصلصه د.ا)لصزصل ث ا .8

 Population of Researchرالزًا: جمخمع البحذ    
لصاأصالألشػػيلءالصػػذيفايشػػ يصفايقاػػدالههتهػػعالصل ػػثاههيػػعالألفػػرلداأصالألشػػخ

ا(.888 اص8441هصضصعاهش يةالصل ث.ا)عيدلفاصآخرصف ا
 ولذلك يتكون مجتمع البحث من:

 مجتمع المدارس: .أ 
لصتلل ػػػةاصيهديريػػػةاايشػػػهؿاههتهػػػعالصهػػػدلرساههيػػػعالصهػػػدلرسالصهتصسػػػطةاصلص لنصيػػػةاصيلنػػػيف

ة/اصي ػػػػلـالص لهػػػػةاصترليػػػػةاه لفظػػػػةاديػػػػلصىافػػػػثاهر ػػػػزاهدينػػػػةال قصلػػػػة/الصدرلسػػػػةالصاػػػػلل ي
(اهدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.اااااااااااااااااااااااا00صلصلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلص اعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد لا)ا(اـا 0288-0282لصدرلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثا)

ا(ايصضراذصؾ.8صلصهدصؿا)
 مجتمع الطالب: .ب 

يشػػػػػػهؿاههتهػػػػػػعالصطػػػػػػبل اأعػػػػػػدلدالصطػػػػػػبل افػػػػػػثالصهػػػػػػدلرسالصهتصسػػػػػػطةااااااااا
صلص لنصيػػػةاصيلنػػػيفاصيدرلسػػػةالصاػػػلل يةافػػػثاهر ػػػزاهدينػػػةال قصلػػػةاصلصلػػػلص اعػػػدد ـااااااا

(اطلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصزعيفاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىالصهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلرس.اااااااااااااااااااااااااااااااا1811)اا
ا(ايصضراذصؾ.8صلصهدصؿ)
ا

ا
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 ( 1جدول ) 
 **(حسب توزيعها عمى مدينة بعقوبةمتوسطة و الثانوية وأعداد الطالب*أسماء المدارس ال )       
 عددالصطبل  لسـالصهدرسة ت

 188 هتصسطةاطلرؽالفازيلداصيلنيفا 8

 119 ش دلءالإلسبلـاصيلنيفااااهتصسطةا 0

 098 هتصسطةالصلبلذر اصيلنيفااااااااااااااااااااااااااا 8

 114 ااااااااااااااااااااااااااافهتصسطةالالنتالراصيلني 1

 089 هتصسطةادريشاصيلنيف 9

 042 هتصسطةالص رلؽاصيلنيفااااااااااااااااااااا 1

 883 هتصسطةالريراصيلنيف 2

 993 صترهذ اصيلنيفاااااااااااااااااااااهتصسطةالا 3

 13 هتصسطةالص رهلءالصهختيطةاااااااااااااااااااااااااااا 4

 128  لنصيةا ثالصه يهيفاصيلنيف 82

 822  لنصيةالبلطالصش دلءاصيلنيفااااااااااااااا 88

 30  لنصيةانزلرالصهختيطة 80

 011  لنصيةالصسبلـاصيلنيفااااااااااااااااااااااا 88

 988  لنصيةالصشلـاصيلنيفاااااااااااااااااااااااااااااااااا 81

 919  لنصيةاللفالصنديـاصيلنيف 89

 881  لنصيةالصه سفالصهختيطةاااااااااااااااا 81

 008  لنصيةالألاددلءاصيلنيفااااااااااااااااااااااااااا 82

 831 ااا لنصيةاأصهصل ر اصيلنيفااااااااااااااااااااااااا 83

 088  لنصيةالص سفالفاعيثاصيلنيفاااااااااااااااااااااااااااا 84

 821  لنصيةالصنهؼالالشرؼاصيلنيفاااااااااااااااااااااااا 02

 882  لنصيةاطرفةالفالص لداصيلنيفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 08

 94  لنصيةالصنسلإلثالصهختيطة 00

ا1811اصهههصعلا

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الستل دالصلل ثالصطلصللتاهفالصهدلرسالصهختيطةا.اا*ا
*اتػػـالص اػػصؿاعيػػىالصليلنػػلتاأعػػبلضاهػػفاهديريػػةاترليػػةاديػػلصى/ادسػػـالصتخطػػيطالصترلػػص ا/اشػػ لةالإل اػػلءاصي ػػلـا*

ا(اـا.0288ػ0282لصدرلسث)
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 Sample  of  Researchرابعًا: عينت البحذ   
الصلل ػػػػثايقااااا اػػػدال ينػػػةالصل ػػػثا ػػػثاهػػػزءاهػػػفالصههتهػػػعالألاػػػيثاصيل ػػػث اصيقػػػـص

لدرلسػػت لاصيت ػػرؼاعيػػىاخاػػلإلصالصههتهػػعالصػػذ اسػػ لتاهنػػ  اصيػػتـالختيلر ػػلاإلهػػرلءا
علػدا(درلسةاعيي لاصفؽادصلعداخلاةاصيهػ اأفاته ػؿالصههتهػعاته ػيبلتاسػييهلت.ااااااااا

ااا) .  821 اص0223لصر هفاصزنگنة ا
 البحث وفق العينة العشوائية المرحمية , وكما يأتي :وجرى اختيار عينة 

 عينة المدارس: .1
لسػػػت هؿالصلل ػػػثاأسػػػيص الص ينػػػةالص شػػػصلإليةالصلسػػػيطةافػػػثالختيػػػلراعينػػػةا
لصهدلرس اصذصؾاعفاطريؽاإعطلءا ؿاهدرسةاردهلتا ـاخيػطالألردػلـاهيػدلتاصهػفا

ٍاايدؿاعيىالسـالصهدرسةالصتثايتـافي لالختيلراعينةالصل  اث. ـاس  اردـٍ
صدػػدالختيػػرتا)هتصسػػطةالص ػػرلؽاصيلنػػيف(افػػثاهر ػػزاهدينػػةال قصلػػةالصتلل ػػةا

 صهديريةاترليةاديلصىالاصرةاعشصلإلية.

 عينة الطالب: .2

(اطلصلػػػلتاهػػػصزعيفاعيػػػىا000ليػػ اعػػػدداطػػػبل اهتصسػػػطةالص ػػػرلؽاصيلنػػػيفا)
ا(ايصضراذصؾ.0 بل ةاافصؼالألصؿاصلص لنثاصلص لصث اصلصهدصؿا)

 (2ل )جدو                         
 توزيع الطالب في متوسطة العراق لمبنين موزعين حسب الصفوف

الص ددالصاؼ
ا38الألصؿا
ا18الص لنث
ا23الص لصث
ا000الصهههصع

 عينة تطبيق األسموب اإلرشادي : .3
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, وقددددد قددددام الباحددددث للصطريقػػػػةالص شػػػػصلإليةالصطلقيػػػػةا لختيػػػػلرالصطػػػػبلاهػػػػر اااا
 بالخطوات اآلتية الختيار العينة وكما يأتي:

 تطليؽاهقيلساإيذلءالصذلتاعيىاطبل الصهر يةالصهتصسطة.ا▪

(اطلصلػػػلتاهػػػفالصػػػذيفا اػػػيصلاعيػػػىادرهػػػلتاأعيػػػىاهػػػفالصصسػػػطا02لختيػػػلر)ا▪
لصفرضػػػػػػث*عيىاهقيػػػػػػلساإيػػػػػػذلءالصػػػػػػذلتاصدػػػػػػداترلص ػػػػػػتادرهػػػػػػلت ـاهػػػػػػلالػػػػػػيفاااااا

 (ادرهةا.34-802)

تػػػػـاتصزيػػػػعالصطػػػػبل الشػػػػ ؿاعشػػػػصلإلثاعيػػػػىاهههػػػػصعتيفاإ ػػػػدل هلاتهريليػػػػةاا▪
(اطػػبل افػػثا ػػؿاهههصعػػة اااااااااصلصهػػدصؿا82للطةالصلدػػعا)صلألخػػر اضػػ

 (ايصضراذصؾ.8)

 

ا(3جدول )                                     
 توزيع الطالب عمى مجموعتين التجريبية والضابطة

اعددالصطبل الصههلهيع
ا82الصهههصعةالصتهريليةا
ا82الصهههصعةالصضللطة

ا02الصهههصع
ا
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    The Effecincy of Couple groupsاجملمىعخني   خامسًا : حكافؤ 
إفالصت ػػلفؤالػػيفالصهههػػصعتيفاأهػػراضػػرصر اصتاػػهيـالصل ػػث اإذايسػػ ىالصلل ػػثا
إصىاأفات صفاهههصعلتال   اهت لفإلةاص ثاالاي صفالصفرؽافثاأدلإل لانلههلتاعػفالصفػرؽا

ا(.81 اص8434ليفالصهههصعلتا)ألصاعبلـ ا
هههػػصعتيفالصتهريليػػةاصلصضػػللطة اعيػػىالصػػرنـاصقػػداأهػػر الصلل ػػثالصت ػػلفؤالػػيفالص

هفاأفاتصزيعالصطبل اعيىالصهههصعتيفادداتـالطريقةاعشصلإليةاصذصؾاصضهلفالصسػبلهةا
لصدلخييػػػةاصيل ػػػث اصدػػػداأهػػػر الصلل ػػػثالصت ػػػلفؤالػػػيفالصهههػػػصعتيفافػػػثال ػػػضالصهتتيػػػرلتا

لسالصتثادداتؤ راعيىاسبلهةالصتهرلة اصهفا ذضالصهتتيرلت:)درهلتالصطبل اعيػىاهقيػ
لصت اػيؿالصدرلسػثا- لصت اػيؿالصدرلسػثاااااااااصػؤل اا-إيذلءالصذلتادلؿالدءالصتهرلػةا

ه نػةالألـ( اصصتػرضالص اػصؿاعيػىالصه يصهػلتاا -ه نػةالأل ا-علإلديػةالصسػ فا -صػؤلـ
(ا8لصهطيصلػػةاأعػػبلضادػػلـالصلل ػػثالتعػػدلدالسػػتهلرةاه يصهػػلت ا هػػلاهصضػػرافػػثا)هي ػػؽ/

الصتهريليةاصلصضللطةادلؿالدءالصتهرلة.الصتثاتـاتصزي  لاعيىاطبل الصهههصعة
وفيما يأتي توضيح إلجراءات التكافؤ اإلحصائي بين المجموعتين )التجريبية 

 والضابطة( وعمى النحو اآلتي:
 درجات الطالب عمى مقياس إيذاء الذات قبل بدء التجربة: .1

صيتأ داهفات لفؤالصهههصعتيفالصتهريليةاصلصضػللطةافػثا ػذلالصهتتيػر اتػـا
(اإذا لنػػػػتالصقيهػػػػةاMann-Whitney Testلـالختلػػػػلراهػػػػلفاصتنػػػثا)لسػػػتخد

(اص ػػػثا2929(اعنػػداهسػػػتص ادالصػػػةا)08(اصلصقيهػػػةالصهدصصيػػػةا)1499لصه سػػصلةا)
نيرادلصةاإ الإليلتاههلايشيراإصىات لفؤالصهههصعتيفافثا ذلالصهتتيػراصلصهػدصؿا

ا(ايصضراذصؾ.1)
ا
ا
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 (4جدول )                        

صائية الختبار )مان وتني( في التكافؤ بين درجات المجموعتين  القيم اإلح       
 التجريبية والضابطة عمى مقياس إيذاء الذات قبل بدء التجربة

تسيسؿا
الصطلص 

هستص ا Uديهةاالصهههصعةالصضللطةالصهههصعةالصتهريلية
الصدالصةا

دالصةا
الصفرصؽ الصهدصصيةالصه سصلةالصرتلةالصدرهةالصرتلةاالصدرهة

ا8ا42ا899ا34ا8

ا2929ا08ا1499
نيرااا

ادلصة

ا1ا48ا899ا34ا0
ا2ا48ا9ا40ا8
ا2ا48ا2ا48ا1
ا4ا49ا82ا41ا9
ا8899ا42ا88ا44ا1
ا8899ا42ا8199ا822ا2
ا8199ا822ا81ا821ا3
ا83ا881ا82ا824ا4
ا02ا802ا84ا884ا82

 1,505=2ر           1,405=1رااااااا
ا

 صيل الدراسي لألب:التح .2

صلصضللطةافػثاهتتيػرالصت اػيؿااةصيتأ داهفات لفؤالصهههصعتيفالصتهريلي
لصدرلسػػػػثاصػػػػؤل  اتػػػػـاترتيػػػػ الصهسػػػػتص الصت اػػػػييثاصػػػػؤل اإصػػػػىااااااا)للتػػػػدلإلث ا
 لنص  اهله ث( اصصه رفةادالصػةالصفػرؽاتػـالسػتخدلـاهرلػعا ػل  اَصَتلػيَفاأفاديهػةا

(اعنػػػدا9944يهػػػةالصهدصصيػػػةا)( اص ػػػثاأاػػػتراهػػػفالصق89031 ػػػل الصه سػػػصلةا)
( اههػػلايػػدؿاعيػػىاأفالصفػػرؽانيػػرادلؿا0( اصدرهػػةا ريػػةا)2929هسػػتص ادالصػػةا)
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إ اػػلإليلتالػػيفاأفػػرلدالصهههػػصعتيفالصتهريليػػةاصلصضػػللطة اص ػػذلايشػػيراإصػػىات ػػلفؤا
(ا9لصهههػػػػػصعتيفافػػػػػثاهتتيػػػػػرالصت اػػػػػيؿالصدرلسػػػػػثاصػػػػػؤل .اااااااااصلصهػػػػػدصؿا)

ايصضراذصؾ.
 (5جدول )                            

القيم اإلحصائية الختبار مربع كاي لمتغير التحصيل الدراسي لألب 
 لممجموعتين التجريبية والضابطة

 العدد المجموعتين
قيمة كا  المستوى التعميمي لألب

 المحسوبة
قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

داللة 
 جامعي ثانوي ابتدائي الفروق

ا8ا1ا8ا82اتهريلية
ا0ا2929ا9944ا89031

نيرا
ادلصة ا8ا3ا8ا82اضللطة

 
 

 التحصيل الدراسي لألم: .3

صيتأ داهفات لفؤالصهههصعتيفالصتهريليةاصلصضللطةافػثاهتتيػرالصت اػيؿا
لصدرلسػػػػثاصػػػػؤلـ افقػػػػداتػػػػـاترتيػػػػ الصهسػػػػتص الصت اػػػػييثاصػػػػؤلـاإصػػػػىااااا)للتػػػػدلإلث ا

دـاهرلػػ اأفا ػػلنص  اهػػله ث( اصصه رفػػةادالصػػةالصفػػرصؽالسػػُتخ   َ ََ ََ ٍَ عا ػػل  اصَتلػػيٍف
(اعنػػػدا9944(اص ػػػثاأاػػػتراهػػػفالصقيهػػػةالصهدصصيػػػةا)29318لصقيهػػػةالصه سػػػصلةا)

(اههػػلايػػدؿاعيػػىاأفالصفػػرؽانيػػرادلؿا0( اصدرهػػةا ريػػةا)2929هسػػتص ادالصػػةا)
إ اػػلإليلتالػػيفاأفػػرلدالصهههػػصعتيفالصتهريليػػةاصلصضػػللطة اص ػػذلايشػػيراإصػػىات ػػلفؤا

(ايصضػػرا1ؤلـ اااااااصلصهػػدصؿا)لصهههػػصعتيفافػػثاهتتيػػرالصت اػػيؿالصدرلسػػثاصػػ
اذصؾ.

ا
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 ( 6جدول )                             
القيم اإلحصائية الختبار )مربع كاي( لمتغير التحصيل الدراسي لألم 

 لممجموعتين التجريبية والضابطة

 المجموعتين
 العدد المستوى التعميمي لألم

 
 قيمة كا 
 المحسوبة

قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

رجة د
 الحرية

داللة 
 جامعي ثانوي ابتدائي الفروق

ا82ا0ا9ا8اتهريلية
ا0ا2929ا9944 29318

نيرا
ادلصة ا82ا8ا8ا1اضللطة

 

 عائدية السكن: .4

صيتأ ػػداهػػفات ػػلفؤالصهههػػصعتيفالصتهريليػػةاصلصضػػللطةافػػثاهتتيػػراعلإلديػػةا
لصفػرؽاتػػـاإيهػلر( اصصه رفػةادالصػةا-لصسػ ف اتػـاترتيػ اعلإلديػةالصسػ فاإصػػىا)هيػؾ

(اص ػػثاأاػػتراهػػفا29012لسػػتخدلـاهرلػػعا ػػل  اصَتلػػيَفاأفالصقيهػػةالصه سػػصلةا)
( اههػػلا8( اصدرهػػةا ريػػةا)2929(اعنػػداهسػػتص ادالصػػةا)8931لصقيهػػةالصهدصصيػػةا)

يػػػػػدؿاعيػػػػػىاأفالصفػػػػػرؽانيػػػػػرادلؿاإ اػػػػػلإليلتالػػػػػيفاأفػػػػػرلدالصهههػػػػػصعتيفالصتهريليػػػػػةا
لإلديػػػةالصسػػػ ف اصلصضػػػللطة اص ػػػذلايػػػدؿاعيػػػىات ػػػلفؤالصهههػػػصعتيفافػػػثاهتتيػػػراع

ا(ايصضراذصؾ.2صلصهدصؿا)
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( 7جدول )                            
القيم اإلحصائية الختبار )مربع كاي( لمتغير عائدية السكن لممجموعتين 

 التجريبية والضابطة

 العدد المجموعتين
قيمة كا  عائدية السكن

 المحسوبة
قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

لة دال 
 إيجار  ممك الفروق

ا0ا3ا82اتهريلية
ا8ا2929ا8931ا29012

نيرا
ادلصة ا8ا2ا82اضللطة

 

 مهنة األب:  .5

صيتأ ػػػداهػػػفات ػػػلفؤالصهههػػػصعتيفالصتهريليػػػةاصلصضػػػللطةافػػػثاهتتيػػػراه نػػػةا
لأل  اتػػـاترتيػػ اه نػػةالأل اإصػػىا)هصظػػؼ اأعهػػلؿا ػػرة االاي هػػؿ( اصصه رفػػةا

اأفالصقيهػػةالصه سػػصلةا)دالصػػةالصفػػرؽاتػػـالسػػتخدلـا)ه ( ا89022رلػػعا ػػل ( اصَتلػػيف 
(اصدرهػػةا2929(اعنػػداهسػػتص ادالصػػةا)9944ص ػػثاأاػػتراهػػفالصقيهػػةالصهدصصيػػةا)

( اههلايدؿاعيػىاأفالصفػرؽانيػرادلؿاإ اػلإليلتالػيفاأفػرلدالصهههػصعتيفا0 ريةا)
لصتهريليػػػةاصلصضػػػللطة اص ػػػذلايشػػػيراإصػػػىات ػػػلفؤالصهههػػػصعتيفافػػػثاهتتيػػػراه نػػػةا

ا(ايصضراذصؾ.3ؿا)لأل .اصلصهدصا
ا
ا
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 ( 8جدول )                                            
القيم اإلحصائية الختبار )مربع كاي( لمتغير مهنة األب لممجموعتين 

 التجريبية والضابطة

 العدد المجموعتين
 مهنة األب 

قيمة كا 
 المحسوبة

قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

داللة 
 موظف وقالفر 

أعمال 
 حرة

 ال يعمل

ا-ا8ا2ا82اتهريلية
ا0ا2929ا9944ا89022

نيرا
ادلصة ا8ا0ا2ا82اضللطة

ا
 مهنة األم:  .6

صيتأ داهفات لفؤالصهههصعتيفالصتهريليػةاصلصضػللطةافػثاهتتيػراه نػة اتػـا
ترتيػػ اه نػػةالألـاإصػػىا)هصظفػػة ارلػػةاليػػت( اصصه رفػػةادالصػػةالصفػػرؽاتػػـالسػػتخدلـا

اأفالصقيهػػػةالصه سػػػصلةا)اػػػفر( اص ػػػثاأاػػػتراهػػػفالصقيهػػػةا)هرلػػػعا ػػػل  ( اصَتلػػػيف 
( اههػػػلايػػػدؿا8(اصدرهػػػةا ريػػػةا)2929(اعنػػػداهسػػػتص ادالصػػػةا)8931لصهدصصيػػػةا)

عيىاأفالصفرؽانيرادلؿاإ الإليلتاليفاأفػرلدالصهههػصعتيفالصتهريليػةاصلصضػللطة ا
(ا4ص ػػػػذلايشػػػػيراإصػػػػىات ػػػػلفؤالصهههػػػػصعتيفافػػػػثاهتتيػػػػراه نػػػػةالأل .اصلصهػػػػدصؿا)

اراذصؾ.يصض
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( 9جدول )                              
القيم اإلحصائية الختبار )مربع كاي( لمتغير مهنة األم لممجموعتين التجريبية 

 والضابطة

 العدد المجموعتين
قيمة كا  مهنة األم

 المحسوبة
قيمة كا 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

داللة 
 ربة بيت موظفة الفروق

ا3ا0ا82اتهريلية
ا8ا2929ا8931اافر

نيرا
ادلصة ا3ا0ا82اضللطة

ا

 (Research of toolsسادسًا: أداحا البحذ )
ت قيقػػػػلاأل ػػػػدلؼالصل ػػػػثالص ػػػػلصثاتطيػػػػ اديػػػػلساإيػػػػذلءالصػػػػذلتاصتطليػػػػؽاأسػػػػيص ا

اإرشلد  اصذلادلـالصلل ثاللعتهلدالألدلتيفالآلتيتيف:
 The Measure of Self-Harmممياس إيذاء الذاث   .1

ل ػػػػدالطػػػػػبلعالصلل ػػػػػثاعيػػػػػىالألدليػػػػلتاذلتالص بلدػػػػػةالهصضػػػػػصعالصل ػػػػػثا
) لظـ اساإيػػػػذلءالصػػػػذلتالصػػػػذ اأعدتػػػػ لص ػػػػلصثاأسػػػػتقرالصػػػػرأ اعيػػػػىاتلنػػػػىاهقيػػػػل

(اصقيػػلساإيػػذلءالصػػذلتاصػػد اطيلػػةالصهر يػػةالصهتصسػػطة اص هػػلاهصضػػرافػػثا0224
( اصدلـالصلل ػثال رضػ اعيػىاهههصعػةاهػفالصخلػرلءافػثالصترليػةاصعيػـا9)هي ؽ/
%(اعيػػػػىا822( اصفػػػػثاضػػػػصءاآرلءالصخلػػػػرلءا اػػػػؿالتفػػػػلؽا)1)هي ػػػػؽ/لصػػػػنفسا

ا(.1لستخدلـالصهقيلس.ا هلاهصضرافثا)هي ؽ/
ا
ا

ا
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 ( إليذاء الذاث لألسباب اآلحيت:2002ولذ حبىن الباحذ ممياس )كاظم، 
 .0224ي داهفالصهقلييسالص دي ةاإذاأعداعلـا .أا

 صعيػىا ػداعيػـااي دالصهقيلسالصص يدالصذ ايقيساإيذلءالصػذلتاصػد اعينػةالصطيلػة . ا
 لصلل ث.

 إن اه داصنفسالصهر يةالصدرلسيةاص ثاطيلةالصهر يةالصهتصسطة. .جا

 إن اه داصيليإلةالص رلدية. .دا

اهصلفقةالصخلرلءاعيىاابل يت ا.. ػ
ولذ لامج معذة املمياس باسخخزاس اخلصائص السيكىمرتيت لفمرزاث املميراس وكمرا 

 :يلي
 استخراج القوة التمييزية لممقياس بطريقتين: .8
 هههصعتلفالصهتطرفتلف.لص .أا

 عبلدةالصفقرةاللصدرهةالص يية. . ا

لسػػػػػتخرهتالصاػػػػدؽالػػػػػأ  راهػػػػفاطريقػػػػػةاص ػػػػثا)اػػػػػدؽالصلنػػػػػلءااصدددددق األداة: .0
اصلصادؽالصظل ر (.

 لستخرهتالص للتال بلثاطرؽا ث:ااثبات المقياس: .8

 (.2940طريقةا)لصفل رصنللخ( اصددالي ا) .أا

 (.2932طريقةالصتهزإلةالصنافية اصددالي ا) . ا

علدةالالختللر اصددالي ا)ا-لرطريقةالالختل .جا  (.2922صل 

(اصيلػػػػديؿاينطلػػػػؽاعيػػػػثاتهلهػػػػلت ا8صقػػػػداأعطيػػػػتالصدرهػػػػةا) مفدددداتيح التصددددحيح: .1
 (اصيلديؿاالاينطلؽ.8(اصيلديؿاينطلؽاعيثاإصىا داهل اصلصدرهةا)0صلصدرهةا)

ا
ا
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 وصف ممياس إيذاء الذاث: ▪
ةا(افػػثادرلسػػ0224أعػػدتالصلل  ػػةانػػزصةافياػػؿا ػػلظـا ػػذلالصهقيػػلسافػػثاعػػلـا)

هلهسػػػػػػػػػػتير اصطلقتػػػػػػػػػػػ اعيػػػػػػػػػػػىاطيلػػػػػػػػػػةالصهر يػػػػػػػػػػػةالصهتصسػػػػػػػػػػػطة اصدػػػػػػػػػػداتلنػػػػػػػػػػػتانظريػػػػػػػػػػػةااااااااااا
(ا18لص ػػدصلف(اصػػدصالرداصاهييػػرافػػثالنػػلءاهقيلسػػ ل اصيت ػػصفالصهقيػػلساهػػفا)ا–)لإل لػػلطا

فقػػرةايهػػل اعن ػػلاللختيػػلراأ ػػدالصلػػدلإلؿالص بل ػػةالصهصهػػصدةاأهػػلـا ػػؿافقػػرةاص ػػثا)تنطلػػؽا
اتنطلػؽ( اصت سػ الصدرهػةاعػفا ػؿافقػرةاهػفاعيثاتهلهلتا اتنطلػؽاعيػثاإصػىا ػداهػل اال

(ادرهػة اصأدػؿا804فقرلتالصهقيلس اصذصؾافتفاأعيىادرهةايه فالص اصؿاعيي لا ثا)
(ادرهػػة اإذاعػػدا ػػذلالصصسػػطا31(ا ػػذلاصليػػ الصصسػػطالصفرضػػثاصيهقيػػلسا)18درهػػةا ػػثا)

نقطػػػةالصقطػػػعاعنػػػداهصلزنػػػةالصصسػػػطالصتطليقػػػثاهػػػعالصصسػػػطالصفرضػػػث اصي  ػػػـاعيػػػىاعينػػػةا
الا لنتاصدي لاإيذلءاذلتاأـاال.لصل ثاإذ

إصزاءاث الباحذ يف حساب صذق املمياس ورباحه للخأكذ من صالحيخه إضافت إىل أراء 
 اخلرباء:

لهػػلاأفالألدلةاتػػـاتلني ػػلاهػػفادلػػؿالصلل ػػثاصلصتػػثاتػػـاتطليق ػػلاعيػػىاطيلػػةالصهر يػػةا
ال سػػل الصاػػدؽاصلص لػػلا–لصهتصسػػطةا)ذ ػػصرا تاإنػػلث( اإالاأفالصلل ػػثالرتػػأ اأفايقػػـص

 الباحددث وعميدده قددامصهقيػػلساإيػػذلءالصػػذلت اصذصػػؾااصه رفػػةاهػػد اهبلءهتػػ اصاػػبل يت  ا
 اآلتية: بحساب الخصائص

 :Validity    الصدق .1

ي ػػدااػػدؽالصهقيػػلساهػػفالص صلهػػؿالصه هػػةالصتػػثايهػػ الصتأ ػػداهن ػػل اصلفا
لصهقاػػصدالاػػدؽالصهقيػػلسا ػػصاددرتػػ اعيػػىاديػػلسالصسػػهةالصهػػرلداديلسػػ لاأصاهػػلا

ا(.122 اص8433تري  اصضعاهفاأهي لا)لص
صددالعتهدالصلل ثافثالستخرلجاادؽالصهقيلساعيىالصاػدؽالصظػل ر ا

(face validityاصلصػػذ ايشػػيراإصػػىاهػػد اهبلءهػػةالالختلػػلراصيخلاػػيةالصهػػرلدا)
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فاأفضػػػػؿاطريقػػػػةاصيت قػػػػؽاهػػػػفاCronbach, 1978, p.18ديلسػػػػ لا) ( اصل 
عػػةالسػػتخرلجالصاػػدؽالصظػػل ر ايته ػػؿافػػثاعػػرضافقػػرلتالصهقيػػلساعيػػىاهههصا

 ,Allen & Yenهػػفالصخلػػرلءاهػػفاذص الالختاػػلصااااااااااااااااااا)

1979, p.92.)ا
صدػػدات قػػؽالصاػػدؽالصظػػل ر افػػثالصهقيػػلسالص ػػلصثاعنػػدهلادػػلـالصلل ػػثا

(ا1ل رضالصهقيلساعيىاهههصعةاهفالصخلرلءافثالصترليػةاصعيػـالصػنفسا)هي ػؽ/
خدله ا ا%(اعيػػىااػػبل يت اصله لنيػػةالسػػت822صفػػثاضػػصءاآرلإل ػػـاتػػـالالتفػػلؽا)

 (.1ص هلاهصضرافثا)هي ؽ/

 :Reliability    الثبات .2

ي ػػػػدالص لػػػػلتاهػػػػفالصخاػػػػلإلصالألسلسػػػػيةالصتػػػػثاينلتػػػػثالصتأ ػػػػداهن ػػػػلافػػػػثا
لصهقػػػػػلييسالصترلصيػػػػػةاصلصنفسػػػػػية األفا سػػػػػل الص لػػػػػلتاي طػػػػػثاهؤشػػػػػرلتاعيػػػػػىاددػػػػػةا

 Zellerلصهقيلساصتهلنس افثاديلسالصخلايةالصهرلداديلس لااااااااااااااااا)

& carmines, 1980, p.77.)ا
يهػػلداطػػرؽا إفالص ػػدؼاهػػفا سػػل الص لػػلتا ػػصات ديػػداأخطػػلءالصقيػػلساصل 

( اصػػػذلاي ػػػدالص لػػػلتاهػػػفاMurphy, 1988,p.63تقيػػػؿاهػػػفا ػػػذضالألخطػػػلءا)
لصخاػػػلإلصالصسػػػي صهتريةالصه هػػػةافػػػثالصهقػػػلييسالصنفسػػػية ا صنػػػ اي طػػػثاهؤشػػػرا
ةاعيىالالتسلؽافثافقرلتالصهقيلسافثاديلساهلاصض تاصقيلسػ الاػصرةاهنتظهػ

(.اصصػػذصؾاف ػػصايشػػيراإصػػىاأفالصهقيػػلساي طػػثانفػػسا92 اص8432)لصخطيػػ  ا
 ,Barron, 1981لصنتػػلإلجاإذلاتػػـاتطليقػػ اعيػػىالألفػػرلداأنفسػػ ـاهػػرةا لنيػػةااا)

p.418.)ا
ا
ا
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 وقد قام الباحث بحساب الثبات بطريقتين: 
 Test – Retest Method  :  طريقة إعادة االختبار .1

لطريقػػةاإعػلدةالالختلػػلراله لهػػؿاصيطيػؽاعيػػىاه لهػؿالص لػػلتالصه سػص ا
(األنػػ ايه ػػؿاه لهػػؿالالرتلػػلطالػػيفاCoefficient of stablingلالسػػتقرلرا)

( اMurphy, 1988, p.65درهػػػػلتاتطليقػػػػيفاصيهقيػػػػلساصلفػػػػلرؽازهنػػػػثا)
ا(.800 اص0222)لألنالر  ا

اف ػػرةاإعػػلدةالالختلػػلراعيػػىا سػػل اه لهػػؿالالرتلػػلطالػػيفادرهػػلتا صتقػػـص
عػػػلدةاهههصعػػػةاهػػػفالصطيلػػػةاعيػػػىال ختلػػػلراهػػػلاعنػػػداتطليقػػػ افػػػثالصهػػػرةالألصصػػػىاصل 

تطليقػػ افػػثالصهػػرةالص لنيػػةاعيػػىانفػػسالصهههصعػػةال ػػداهػػرصرافتػػرةازهنيػػة اصي شػػؼا
ا(.819 اص0222 ذلالصنصعاعفالستقرلرالصسهةالصهقلسةا)عصدة ا

صهفاأهؿالستخرلجا للتالصهقيلسالطريقةاإعػلدةالالختلػلر ادػلـالصلل ػثا
(اطلصلػػلت اصتػػـاإعػػلدةاتطليقػػ ا12ه صنػػةاهػػفا)لتطليقػػ اعيػػىاعينػػةاهػػفالصطػػبل ا

عيػػػىانفػػػسالص ينػػػةال ػػػداهػػػرصراأسػػػلصعيفاهػػػفالصتطليػػػؽالألصؿاصيهقيػػػلس.اإذايػػػر ا
(اأفاإعػلدةاتطليػؽالصهقيػلساصت ػرؼا للتػ ايهػ اأفاAdams, 1964)آدهػز(ا)

(.اصل ػػداذصػػػؾاتػػـا سػػػل اAdams, 1964, p.58الاتقػػؿاعػػفا ػػػذضالصهػػدةا)
لصطػػػبل افػػثالصتطليقػػػيفالألصؿاصلص ػػػلنث اا)ه لهػػؿالرتلػػػلطاليرسػػػصف(الػػيفادرهػػػلت
( اصت ػػدا ػػذضالصنتيهػػةاهؤشػػرلتاهيػػدلتا2933صدػػداليػػ اه لهػػؿالص لػػلتال ػػذضالصطريقػػةا)

عيػػػىالسػػػتقرلراإهللػػػلتالصطػػػبل اعيػػػىالصهقيػػػلسالص ػػػلصثاعلػػػرالصػػػزهف.اإذايشػػػيرا
(اإصػػىاأفاه لهػػؿالالرتلػػلطالػػيفالصتطليقػػيفاإذلا ػػلفاأ  ػػراهػػفا8439)عيسػػص  ا

 ا8439يػػػػدلتاعيػػػػىالص لػػػػلتااااااااااااااااا)عيسػػػػص  ا%(اي ػػػػداهؤشػػػػرلتاه22)
ا(.93ص
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 Cranbach Alpha Method :     كرونباخطريقة الفا .2

يسػػػػػػهىاه لهػػػػػػؿالص لػػػػػػلتالصه سػػػػػػص ال ػػػػػػذضالصطريقػػػػػػةاله لهػػػػػػؿالالتسػػػػػػلؽا
لصػػدلخيث اصتشػػيراإصػػىا سػػل الالرتللطػػلتالػػيفادرهػػلتاههيػػعافقػػرلتالصهقيػػلسا

ذلتػػػ  اصذصػػؾاي ػػػداهؤشػػرلتاعيػػػىاعيػػىاأسػػلساأفالصفقػػػرةاعلػػلرةاعػػػفاهقيػػلسادػػلإلـال
 ا0222)عصدة ايفافقػػػػػػػرلتالصهقيػػػػػػػلسلتسػػػػػػػلؽالسػػػػػػػتهلللتالصفػػػػػػػرداصلصتهػػػػػػػلنسالػػػػػػػ

ا(.019ص
اف ػػرةاه لدصػػةالصفل رصنلػػلخاعيػػىا سػػل الالرتللطػػلتالػػيفادرهػػلتا صتقػػـص
عينةالص للتاعيىاههيعافقرلتالصهقيػلس اأ اأن ػلاتقسػـالصهقيػلساإصػىاعػدداهػفا

سطاه ػلهبلتالالرتلػلطالصدلخييػةاأفضػؿالألهزلءايسلص اعددافقرلت  اصيش ؿاهتصا
تقػػديراصهتصسػػطاه ػػلهبلتالص لػػلتالصناػػفيةاعيػػىاعػػددا ليػػراهػػفاهػػرلتالصتقسػػيـا

ا(.24 اص8434صيهقيلسا) صرندليؾاص يهيف ا
صيست هؿا ذلالصه لهػؿاعنػدهلات ػصفالػدلإلؿالإلهللػةاعػفافقػرلتالصهقيػلسا

لػػػلتا(اصدػػػداليػػػ اه لهػػػؿالص 802 اص8438أ  ػػػراهػػػفالػػػديييفا)علػػػدالصػػػر هف ا
(اص ػػػصاه لهػػػؿا لػػػلتاهيػػػداصهؤشػػػراعيػػػىالتسػػػلؽالصفقػػػرلتا2932ل ػػػذضالصطريقػػػةا)

(اإصػػػىاأفاه لهػػػؿالص لػػلتالصػػػذ ايسػػػلص اأصا8438صتهلنسػػ ل.اإذايشػػػيرا)ل هػػد ا
 (.804 اص8438%(اي داهقيلساهيداصهقلصؿا)ل هد ا22يزيداعفا)

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 The counseling style   األسلىب اإلرشادي    -2
 موب اإلرشادي)أسموب التحدث مع الذات(ت بناء األساءإجرا

 الصترلصيػػػةفػػػثالص هييػػػةااصهػػػص ر الإلرشػػػلد الصهػػػنظـاعناػػػراه ػػػـاُي ػػػد الألسػػػيص اااااا
اااااصيهػػػػػ اأفايقػػػػػدـاصيطػػػػػبل اعيػػػػػىاأسػػػػػساعيهيػػػػػةاصهخططػػػػػة االاعيػػػػػىاأسػػػػػساعشػػػػػصلإليةا

ا(.اااااااااااااااااااااااااا883 اص8439لصدصسر  ا)
لصتػػثاتقػػررالتخلذ ػػلاصيقيػػلـال هػػؿاإرشػػلد اص ػػصالصليػػلفالص يػػثاألنػػصلعالصنشػػلطلتا

أصا ػػصاليػػلفاعػػفالصهصدػػؼاصت ديػػدالصهشػػ بلتالصنفسػػيةاصلأل ػػدلؼالصهنشػػصدةا ػػـاا ه ػػيف
 ارالصهػصلدالصهتل ػة اصصضػعاخطػةاعهػؿايه ػفاهػفاخػبلؿاتنفيػذ لالصتتيػ اعيػىا ػذضا

 ػػػدؼايصاا لصهشػػػل ؿاصت قيػػػؽالأل ػػػدلؼافػػػثاأداػػػراصدػػػتاصلأدػػػؿاه ػػػداصت ػػػلصيؼاهه نػػػة
اصيطػػػػبل ارشػػػػلد (افػػػػثالصهدرسػػػػةاإصػػػػىات قيػػػػؽالصتصلفػػػػؽاصلصاػػػػ ةالصنفسػػػػيةلإلالألسػػػػيص )

ا.(814 اص8444علدالص لد اصلص زة ا)صت سيفالص هييةالصترلصيةا
لإلرشػػػػػلد (ايهػػػػػ اأفاي ػػػػػصفاهنظهػػػػػلت اصهت ػػػػػلهبلت االألسػػػػػيص صهػػػػػفا نػػػػػل افػػػػػتفا)

ا(.821 اص8438لصقلضثاصآخرصف ا)ا لصهنسقلت اص اأ دلؼايس ىاإصىات قيق
لصهشػػل ؿاا ػػثاعهييػػةالصت ػػرؼاعيػػىالنػػلءالألسػػيص الإلرشػػلد ةاصصػػذصؾافػػتفاعهييػػ

ت قيق ػػػلاهػػػفاخػػػبلؿالصهه ػػػصدلتااصت ديػػػدالأل ػػػدلؼاصلصتليػػػلتالصتػػػثاسػػػصؼاي هػػػؿاعيػػػىا
لإلرشػػػػلدية اص ػػػػثاعهييػػػػةاهسػػػػتهرةايت ػػػػلصفافي ػػػػلالصهرشػػػػداصلصهسترشػػػػداصت ديػػػػدالصهشػػػػل ؿا

ااااااااااااااااااااااااااصه لصهت ػػػػػػػػػػػػػػػػػلالصهنلسػػػػػػػػػػػػػػػػػلةاصدرلسػػػػػػػػػػػػػػػػػت لا سػػػػػػػػػػػػػػػػػ اأ هيت ػػػػػػػػػػػػػػػػػل اصصضػػػػػػػػػػػػػػػػػعالص يػػػػػػػػػػػػػػػػػصؿ
ا.(02-84 اص8448افلءالصديف ا)

صصت قيؽا دؼالصل ثالصهته ؿ اللصت رؼاعيىال راأسيص الصت دثاهػعالصػذلتافػثاااااا
أسػػػيص االتطليػػػؽادػػػلـالصلل ػػػثخفػػػضاإيػػػذلءالصػػػذلتاصػػػد اطػػػبل الصهر يػػػةالصهتصسػػػطة ا
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إرشلد )أسػػيص الصت ػػدثاهػػعالصػػذلت( اتػػـاتنفيػػذضاهػػفاخػػبلؿالرنػػلهجاإرشػػلد العػػداص ػػذلا
 ااالمخطوات اآلتية. وفقاً  اـاهعاطلي ةالصل ثاصأنرلض افثالإلرشلدصترض ايتبلءل

 Needs Assessment     : تحديد الحاجاتأوالً 

اص ػػػػثاته ػػػػؿالص هػػػػرالألسػػػػلسافػػػػثاعهييػػػػةالصتخطػػػػيط اصصت ديػػػػدا لهػػػػلت
)إيػػػػذلءالصػػػػذلت(اعيػػػػىاعينػػػػةاه صنػػػػةاهػػػػفالصطػػػػبل ادػػػػلـالصلل ػػػػثالتطليػػػػؽاهقيلس

عيػػػىالسػػػتهلللت ـاعيػػػىاايػػػةالصهتصسػػػطة اصلنػػػلءتافاطػػػبل الصهر (اطلصلػػػلتاهػػػ811)
فقػػرلتالصهقيػػلساتػػـات ديػػدالص لهػػلت اصذصػػؾاهػػفاخػػبلؿا سػػل الصصسػػطالصهػػرهرا

لصهػػػدصؿاصتػػػـاترتيل ػػلاترتيلػػػلتاتنلزصيػػلت.ااااااااااااااااصاصلصػػصزفالصهإلػػص اص ػػػؿافقػػرة ا
ا.يصضراذصؾا(82)

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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 ( ,1جدول )                   
 ن المئوي وتقديرات إيذاء الذات لكل فقرة من فقراتالوسط المرجح والوز  
 المقياس وترتيبها تنازلياً                  

تسمسل 
الفقرة 
في 
 المقياس

الوسط  فقرات المقياس ترتيبها
 المرجح

الوزن 
 المئوي

انفسثالشدةا تىافثالألهصرالصلسيطة.ا8ا00 ا239183ا09894اأصـص
ا239814ا09819ادلفثأشداش ر ا ينهلاأفشؿافثات قيؽاأ ا0ا1
ا229222ا09888اأ ؽاللآلخريفاه يهلاأ ؽالنفسثا8ا88
ا219449ا09882اأنزعجاهفاطرحالألسإليةاعيثا1ا04
ا219218ا09824اأارخالأعيىااصتاعندهلاالاأستطيعاهصله ةالصهقللؿ.ا9ا1
ا219048ا09034اأش راأنثادصفالآلخريفا1ا02
ا299882ا09091افرلداأسرتثأضر اعفالصط لـا ينهلاأختيؼاهعال داأا2ا89
ا219338ا09011اأعلد انفسثافثاعدـالصهشلر ةافثاأ انشلطا3ا03
ا219188ا09080اأعلد انفسثا ينهلاالاأستطيعالصرداعيىاعدصلفالآلخريفا4ا8
ا219188ا09080اأضر الص لإلطاليد ا ينهلاأش راللصفشؿا82ا4
ا209222ا09838اأفقدالتزلنثا ينهلاأت رضاإصىاهش يةاأصاه نة.ا88ا08
ا209822ا09814اأهدانفسثانيرادلدراعيىاأدلءاأ اعهؿا80ا01
ا209211ا09810اأهدارنلةافثالنتقلد اهفادلؿالآلخريفا88ا83
ا229340ا09802اأش راأنثاسريعالالنف لؿا81ا10

ا89ا2
أضر الرهيثا ينهلاأهدانفسثاعلهزلتاعفالصػتخيصاهػفا

اهصدؼاهل
ا229192ا09802

ا229833ا09821تالذيإلػػػػةاعنػػػػدافشػػػػيثافػػػػثاهصله ػػػػةاأاػػػػؼانفسػػػػثال يهػػػػلا81ا18
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الآلخريف
ا149131ا09239اأ ساأننثاهضط دافثا ذضالص يلةا82ا18
ا139229ا09210اصيساصد اعددا ليراهفالألاددلءاا83ا82

ا84ا81
تتهي نثالصنصليلالصسيإلةاللآلخريفا ينهلاأ صفات تاضػتطا

اشديد
ا129312ا09289

ا119428ا09222اريفأهداا صلةافثاهنرا قتثاصآلخا02ا88
ا119112ا09222اصهلاعلنيت افثالص يلةأش راأنثاأ رضاذلتثاا08ا01

ا00ا0
أت ػػلصفافػػثارعليػػةااػػ تثا ينهػػلاأ ػػلطافػػثات ػػلهيثاهػػعا

الآلخريف
ا119842ا89431

ا199148ا89419اأشصضاهسهثاللستخدلـالآلالتالص لدةا08ا82
ا199093ا89493اأعضاصسلنثالقصةاعندهلاي يراأ دانضلثاأصاهشلعر ا01ا81
ا119991ا89482اأنزعجاهفاطي الصهسلعدةا ينهلاأ تلجاصذصؾا09ا82
ا119239ا89408اأ تلجاإصىالصهسلعدةا تىافثاعهؿالألشيلءالصلسيطة.ا01ا09
ا189392ا89489اأضعانفسثافثاهصلدؼاه ينةا02ا83
ا189811ا89341اأعضاشفتثا ينهلاأصله اهصدفلتاه رهلتاا03ا81
ا109121ا89332اعبلدلتادصيةاهعالآلخريفاأفشؿافثاإدلهةا04ا89
ا109022ا89311اأتيقىالصهالإل الادرار  اصالاأرن افثاهصله ت لا82ا02
ا109022ا89311اأ ساأننثاهنلصذلتاهفادلؿالآلخريفا88ا80
ا189420ا89394اأ سالأننثاأعلد اصأعذ افثا يلتثاصأننثاأست ؽاذصؾا80ا88
ا129241ا89328انلضللتااأضر ارأسثافثالص لإلطا ينهلاأ صفا88ا8
ا129241ا89328اأضر اصه ثا يفايست لرانضلثاصالاأستطيعالصردا81ا9
ا949842ا89230اأ ساللتضالآلخريفاصثا89ا84
ا939402ا89213اعبلدتثاهعالآلخريفانيراهستقرةا81ا81
ا929980ا89209اأزجانفسثافثاأعهلؿاتسل اصثالألذ ا82ا3
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ا919883ا89142افثا لصةانضلثاأس ىالنفسثاصئلاللةاللص صلدثا83ا80
ا999844ا89110اأتهنىاأفات طـالصقنليةالصذريةالص لصـالأسرضا84ا12
ا989448ا89102اأ رراأخطلإلثاصالاأستفيداهفاتهلرلثا12ا84
ا909930ا89922اصهصدالآلخريفاللصقر اهنثانيراهفيداا18ا82
ا929089ا89922اأددـاعيىالألف لؿالصتثاتضرنثا10ا08
ا139892ا89198انثارنلةاللالنت لرتنتللا18ا88

 

    Baskal  Limilatron  األولوياتثانيا: تحديد 

رتلػػػتالصػػػدرهلتالصتػػػثاتػػػـالص اػػػصؿاعيي ػػػلاهػػػفافقػػػرلتالصهقيػػػلساتنلزصيػػػلتا
صلصتػػثات لػػراعػػفا لهػػلتالصطػػبل ال سػػ اأ هيت ػػل اصأصصصيلت ػػلاصلعتلػػرتالصفقػػرةا

تؤد اإصػىاصهػصدا(افهلافصؽا ثاله للةا لهةا0لصتثا لزتاعيىاصسطاهرهرا)
(افقػػػرةارتلػػػتاتنلزصيػػػلتا سػػػ اصسػػػط لا08أفا نػػػلؾا)الػػػيف ا)إيػػػذلءاصيػػػذلت( اصدػػػداتَا

ا(ايصضراذصؾ.88لصهرهراصصزن لالصهإلص اصلصهدصؿا)
صدػػػػػدادػػػػػلـالصلل ػػػػػثالت صيػػػػػؿا ػػػػػذضالص لهػػػػػلتاأصالصفقػػػػػرلتاإصػػػػػىاعنػػػػػلصيفا

صدػػػػداصضػػػػ تالص لهػػػػلتاأصالصفقػػػػرلتالصتػػػػثاص ػػػػلاعبلدػػػػةاا اصيهيسػػػػلتالإلرشػػػػلدية
فقػػرةاايضػػـاعةالإلرشػػلديةانفسػػ ل اأ اأفا ػػؿاهصضػػصاسػػ افػػثالصهيسػػللصهصضػػصعانف

يه ػؿاهيسػةاإرشػلدية.اصل ػداذصػؾاتػـاعرضػ لاعيػىاهههصعػةااأصافقرتيفاأصاأ  ر
صدػػداأخػػذاا.(2)هي ؽ/تخااػػيفافػػثاههػػلؿالإلرشػػلداصلصتصهيػػ هػػفالصخلػػرلءاصلصه

صلصهػػدصؿاا.اااااااااااااااااااالصلل ػػثالػػهرلإل ـاصتصاػػؿاإصػػىالصاػػيتةالصن لإليػػة
ا.(ايصضراذصؾ80)

ا
ا
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ا
 (11جدول )                   

     الحاجات التي شخصت عمى مقياس إيذاء الذات وقد رتبت تنازليًا بحسب     
 أوساطها المرجحة وأوزانها المئوية       

تسمسل 
الفقرة 
في 
 المقياس

الوسط  فقرات المقياس ترتيبها
 المرجح

الوزن 
 المئوي

انفسثالشدةا تىافثا8ا00 ا239183ا09894الألهصرالصلسيطة.اأصـص
ا239814ا09819اأشداش ر ا ينهلاأفشؿافثات قيؽاأ دلفثا0ا1
ا229222ا09888اأ ؽاللآلخريفاه يهلاأ ؽالنفسثا8ا88
ا219449ا09882اأنزعجاهفاطرحالألسإليةاعيثا1ا04
ا219218ا09828اأارخالأعيىااصتا ينهلاالاأستطيعاهصله ةالصهقللؿ.ا9ا1
ا219048ا09034ادصفالآلخريفأش راأنثاا1ا02
ا299882ا09091اأضر اعفالصط لـا ينهلاأختيؼاهعال داأفرلداأسرتثا2ا89
ا219338ا09011اأعلد انفسثافثاعدـالصهشلر ةافثاأ انشلطا3ا03
ا219188ا09080اأعلد انفسثا ينهلاالاأستطيعالصرداعيىاعدصلفالآلخريفا4ا8
ا219188ا09080اأضر الص لإلطاليد ا ينهلاأش راللصفشؿا82ا4
ا209222ا09838اأفقدالتزلنثا ينهلاأت رضاإصىاهش يةاأصاه نة.ا88ا08
ا209822ا09814اأهدانفسثانيرادلدراعيىاأدلءاأ اعهؿا80ا01
ا209211ا09810اأهدارنلةافثالنتقلد اهفادلؿالآلخريفا88ا83
ا229340ا09802اأش راأنثاسريعالالنف لؿا81ا10

ا89ا2
فسثاعلهزلتاعفالصػتخيصاهػفاأضر الرهيثا ينهلاأهدان

اهصدؼاهل
ا229192ا09802
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ا81ا18
أاػػػػؼانفسػػػػثال يهػػػػلتالذيإلػػػػةاعنػػػػدافشػػػػيثافػػػػثاهصله ػػػػةا

الآلخريف
ا229833ا09821

ا149131ا09239اأ ساأننثاهضط دافثا ذضالص يلةا82ا18
ا139229ا09210اصيساصد اعددا ليراهفالألاددلءاا83ا82

ا84ا81
لاأ صفات تاضػتطاتتهي نثالصنصليلالصسيإلةاللآلخريفا ينه

اشديد
ا129312ا09289

ا119428ا09222اأهداا صلةافثاهنرا قتثاصآلخريفا02ا88
ا119112ا09222اصهلاعلنيت افثالص يلةأش راأنثاأ رضاذلتثاا08ا01
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 (12جدول )                             
 إلرشادي فقرات مقياس إيذاء الذات التي حولت إلى مواضيع ضمن األسموب ا

 عنوان الجمسة الفقرات ت
انفسثالشدةا تىافثالألهصرالصلسيطة.ا-ااااا8 الصذلتاأصـص اخفضاصـص
الالستقرلرالصنفسثاأشداش ر ا ينهلالفشؿافثات قيؽاأ دلفث.ا-ااااا0

ا8
 .اأ ؽاللآلخريفاه يهلاأ ؽالنفسث

الص قةاللآلخريف
 .اأهداا صلةافثاهنرا قتثاصآلخريف

ا1

 اسإليةاعيث.أنزعجاهفاطرحالأل
 لصتض اخفض

ا
 .اأضر الص لإلطاليد ا ينهلاأش راللصفشؿ
 أضر الرهيثا ينهلاأهدانفسثاعلهزلتاعفالصػتخيصاهػفا

اهصدؼاهل.

ا9
 .اأارخالأعيىااصتاعندهلاالاأستطيعاهصله ةالصهقللؿ 

الالتزلفالالنف لصث  .اأفقدالتزلنثاعندهلاأت رضاإصىاهش يةالصاه نة
  الؿ.أش راأنثاسريعالالنف

ا1

 .اأش راأنثادصفالآلخريف

اتقديرالصذلت
 اأهدارنلةافثالنتقلد اهفادلؿالآلخريف.ا
 أاػػػػؼانفسػػػػثال يهػػػػلتالذيإلػػػػةاعنػػػػدافشػػػػيثافػػػػثاهصله ػػػػةا

الآلخريف.
 .اأش راأنثاأ رضاذلتثاصهلاعلنيت افثالص يلة

الصتصلفؽالصنفسثاااااأضر اعفالصط لـا ينهلاأختيؼاهعاأ داأفرلداأسرتث. ا2
اسر صلألااااا

اتأ يدالصذلتاأعلد انفسثافثاعدـالصهشلر ةالأ انشلط. ا3
ا  .اأعلد انفسثا ينهلاالاأستطيعالصرداعيىاعدصلفالآلخريف

ا4
 .اأهدانفسثانيرادلدراعيىاأدلءاأ اعهؿ 

الص قةاللصنفس
 اأ ساأننثاهضط دافثا ذضالص يلة

الص بلدلتالالهتهلعيةاصيساصد اعددا ليراهفالألاددلءا ا82
 ا نثالصنصليلالصسيإلةاللآلخريفاعندهلاأ صفات تاضتطاشديد.تتهي
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 The goal Limilatron     تحديد األهدافثالثا: 

ُي ػد ات ديػدالأل ػػدلؼاهػفالصخطػػصلتالصه هػةافػثاعهييػػةاتطليػؽالألسػػيص ا
لإلرشػػلد  ا صن ػػلاتسػػلعدالصهرشػػدالصنفسػػثاعيػػىات ديػػدالألدلءالصنػػلهراصأسػػلصي ا

تصهي ػػػلتالألسلسػػػيةاصئلرشػػػلدالصتػػػثاينلتػػػثاأفا ػػػؿالصهشػػػ يةا هػػػلاأن ػػػلات ػػػددالص
يسػػػت هي لالصهرشػػػد افضػػػبلتاعػػػفا صن ػػػلاتسػػػلعداعيػػػىاإهػػػرلءالصتقػػػصيـاهػػػفاخػػػبلؿا
ت ديدالصخطالصقلعد اصيهش ية اصلصت قؽاهفالصنتلإلجالصتػثاي قق ػلالصهسترشػدافػثا

( ا ػػػػذصؾاإفات ديػػػػدا38 اص0228إ ػػػػدلثاالصتتيػػػػرلتا)لص ػػػػزةاصعلػػػػدالص ػػػػلد  ا
الص هييػػػػةالإلرشػػػػلديةاصهػػػػفا ػػػػـات سػػػػيفالصطرلإلػػػػؽالأل ػػػػدلؼاهػػػػفاشػػػػأن اأفاي قػػػػـص

ا(38 اص8449لصهست هيةا)لصخطي  ا
 وحددت أهداف األسموب اإلرشادي بما يأتي:

 الهدف العام: -1
ي نػػػىا ػػػذلالص ػػػدؼالصاػػػؼالصنتػػػلإلجالصن لإليػػػةاصهههػػػؿالص هييػػػةالإلرشػػػلديةاا

( ا هػػػلاأنػػػ اياػػػؼاتصد ػػػلتالصهرشػػػدا ػػػصؿاإه لنيػػػةا92 اص8442)نشػػػصلنث ا
سترشػػديفاه ػػلرلتاصدػػدرلتال ػػداتطليػػؽالألسػػيص الإلرشػػلد الص ػػلصثاإ سػػل الصه

الصهته ؿالػ)خفضاإيذلءالصذلتاصد اطبل الصهر يةالصهتصسطة(.
 الهدف الخاص: -2

ص ػصاهػػلايسػػهىاللص ػػدؼالصضػػهنثالصػػذ اياػػؼالصسػػيصؾالصهتصدػػعااػػدصرضا
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالصهسترشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداأفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت يـالصسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيصؾالصهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلدات ييهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ااااااااااااااااااااااا

ا(.98 اص8442 ا)نشصلنث
ص ػػػػددالصلل ػػػػثاأ ػػػػدلؼافرعيػػػػة اإذاتضػػػػهنتا ػػػػؿاهيسػػػػةاهههصعػػػػةاهػػػػفا
لأل ػػدلؼالصخلاػػةاصلصتػػثاتنسػػهـاهػػعاطلي ػػةالصهشػػ ية اصدػػداعرضػػتاعيػػىاعػػددا
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هػػػػفالصخلػػػػرلءاصلصهختاػػػػيفافػػػػثاههػػػػلؿالإلرشػػػػلداصلصتصهيػػػػ ا.ا هػػػػلاهصضػػػػرافػػػػثا
 (ا.2)هي ؽ/

 األهداف السموكية:-3

ساصلصهبل ظػةالشػ ؿاهللشػر اإفا ذضالأل دلؼات صفاإهرلإليةادلليةاصيقيػل
صلص ػدؼاهن ػلا ػصاهسػلعدةالصهسترشػداعيػىالالنتقػلؿاتػدريهيلتاهػفاهسػػتص الألدلءا

 الصخطيػػػػػػػػػػػ لص ػػػػػػػػػػػلصثاإصػػػػػػػػػػػىات قيػػػػػػػػػػػؽالأل ػػػػػػػػػػػدلؼالص لهػػػػػػػػػػػةااااااااااااااااااا)
( صتتضػػهفا ػػذضالأل ػػدلؼاصاػػؼالصسػػيصؾالصهطيػػص اأدلؤضال ػػدا38 ص8449

صػػػػدديؽاص ػػػػذلالصسػػػػيصؾالالنت ػػػػلءاهػػػػفا ػػػػؿاهيسػػػػةاإرشػػػػلدية اهػػػػفاخػػػػبلؿالصت ديػػػػدال
ا(.91 اص8442صيستطيعالصهرشداه رفةاهد ات قيق ا)نشصلنث ا

 لتنفيذ األسموب اإلرشادي:                        اختيار األنشطةرابعا: 

Selecting  activities to carry out the Counseling Style                                                                                 
صقػػػػدادػػػػلـالصلل ػػػػثالتطليؽ)أسػػػػيص الصت ػػػػدثاهػػػػعالصػػػػذلت(اضػػػػهفاأسػػػػيصل ااااااا

( اصدػػػػدا لإلرشػػػػلد اه تهػػػػدلتاعيػػػػىانظريػػػػةات ػػػػديؿالصسػػػػيصؾالصه رفػػػػثاصػػػػػا)هي ينلػػػػـص
(ا19(اهيسػةاإرشػػلداهه ػػثاستسػتترؽا ػػؿاهن ػػلا)89لسػتطلعالصلل ػػثات قيػػؽا)

صهيسػػػةالألخيػػػرةا)لصختلهيػػػة(افقػػػدادديقػػػةاللسػػػت نلءالصهيسػػػةالألصصػػػىا)لالفتتل يػػػة(اصل
ا(ادديقة.12تستترؽا ؿاهن لا)

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 اسرتاحيضياث أسلىب الخحذد مع الذاث 
 اسدتخدم الباحث االستراتيجيات أو الفنيدات اآلتيددة:

 تقديم الموضوع:. 1

لصهت يقػػػػةالهصضػػػػػصعالصهيسػػػػةاإصػػػػػىاأفػػػػػرلدااالمعلومااااا  صي نػػػػثاتقػػػػػديـا
حا ػػػػػؿاهصضػػػػػصعاهػػػػػفاهصلضػػػػػيعالصهههصعػػػػػةالإلرشػػػػػلدية اصدػػػػػلـالصلل ػػػػػثالشػػػػػرا

ظ لراإيهلليلت .  لصهيسلتاصل 

 المناقشة: .2
ينلدشالصلل ثاهصضصعالصهيسةاهعاأفرلدالصهههصعةالإلرشلديةاصذصػؾا
هفاأهؿاسهلعاآرلإل ػـاصأف ػلر ـا ػصؿالصهصضػصع اصلصهنلدشػةاطريقػةاإرشػلديةا
عيهيػػػػةاترلصيػػػػةاتسػػػػت دؼاتتييػػػػرال ػػػػضالصسػػػػيص يلتاصلألف ػػػػلراصلصه تقػػػػػدلتا

فالصهنلدشػػػةاصلص ػػػصلراهػػػفاأسلسػػػيلتاأسػػػيص الصخلطإلػػػةاصػػػد الصه سترشػػػديف اصل 
لصت ػػػػدثاهػػػػعالصػػػػذلتاللإلضػػػػلفةاإصػػػػىالصف لصيػػػػلتالصهسػػػػلعدةالألخػػػػر  اصذصػػػػؾا
صتػػػرضاتتييػػػرالألف ػػػلرالصسػػػيليةانيػػػرالصهتصلفقػػػة.اإفا ػػػذلالصنشػػػلطاأصالصفنيػػػةا

إدنػػػلع ـا)أ نػػػلءايسػػػلعدالصطػػػبل اعيػػػىاتتييػػػراأنفسػػػ ـاصسػػػيص  ـاهػػػفاخػػػبلؿا
هديػػػدةاهػػػفادصفاضػػػتطاأصاإ ػػػرلض ا هػػػلاأنػػػ ايسػػػلعد ـالصهنلدشػػػة(اللألف ػػػلرالص

آلخػػريف اصدػػدالسػػت هؿالصلل ػػثاعيػػىات يػػـاصتػػةالص ػػصلراصلالنفتػػلحاعيػػىاآرلءال
ا ذضالصف لصيةافثالني الصهيسلتالإلرشلديةاهعالصهههصعةالصتهريلية.

 :الحوار الداخمي.  3
ا) (اإصػػػػىاأفالص ػػػػديثالاليهػػػػللثاMeichenbaumتصاػػػػؿاهي ينلػػػػـص

را ليػػرافػػثاعهييػػةالصػػت يـ اصعيػػـالصهسترشػػديفاأفايت ػػد صلاهػػعالصػػنفساصػػ ادصا
هػػعاأنفسػػ ـاصيقصهػػصلالتصهيػػ ات ييهػػلتاألنفسػػ ـاص ػػثايتيػػراسػػيص  ـ اصيشػػيرا
إصػػػىاأفات ػػػديؿالصسػػػيصؾايهػػػرالطريػػػؽاهتسيسػػػؿافػػػثالص ػػػدصثايلػػػدأالػػػلص صلرا



 الفصل الثالث : إجراءات البحث

 

711 

لصػػدلخيثاعنػػدالصفػػرداصلنلءلتػػ الصه رفيػػةاااااااااااااااااااااااااااااا)لص ػػزةا
ا(.892 اص8444د  اصعلدالص ل

(اصفيػػػ ايػػػػتـاSelf-Instructionصلسػػػتخدـاأسػػػػيص الصتصهػػػ الصػػػػذلتثا)
ت ييـالصهسترشديفاعيىالصت دثاهػعاأنفسػ ـاصتصهيػ الصت ييهػلتاص ػلالاػصتا
هسهصعاأصاالهت ال يثايف هصلاهتطيللتالصه هػلتالصهطيػص اهػن ـالصقيػلـا

س ال ػػػػلاصذصػػػػؾاهػػػػفاأهػػػػؿاضػػػػلطاسػػػػيص  ـاااااااااااااااااااااااااا)لطػػػػرا
ا(.824 اص0282

صقدالست هؿالصلل ثا ذضالصفنيةافثاههيعالصهيسػلتالإلرشػلديةاصذصػؾا
له ػػؿالصطلصػػ ايت ػػدثاهػػعانفسػػ الاػػصتاهسػػهصعاأصااػػلهتالػػلصف رةالصتػػثا
تزعهػ ا ػـايطيػ اهنػػ اأفايسػتلدؿا ػذلالص ػديثا)ل ػػديثاليهػللث(اهػعاتقػػديـا

الصت ييهلتالصضرصريةاهفالصلل ث.
 الواجب(:إعادة صياغة مطالب المهمة أو ) .4

أ اترديػػػداهطلصػػػ اأدلءالصه هػػػةالشػػػ ؿاليهػػػللثالػػػدالتاهػػػفالصهطلصػػػ ا
لصسػػيليةالصتػػثا لنػػتاهصهػػصدةاسػػللقلت اأصات ػػرلرالص ػػديثالاليهػػللثاهػػعالصػػذلتا

 لدالتاهفالص ديثالصسيلثالصذ ا لفاهصهصدلتاسللقلت.

 التعرف عمى السموك واألفكار غير المتوافقة والوعي بها: .5

فثالالعتلػلراأفاي ػصفاصلعيػلتالسػيص يلت ااإفاعيىالصهسترشداأفايأخذ
فا ذلالصصعثاي تلراهؤشرلتايػؤد اإصػىا ػصلرادلخيػثاه ػيفا نيرالصهتصلفقة اصل 

ا2(808 اص8442)للترسصف ا
صلست هؿالصلل ثا ذضالصفنيةاص ثاي دداهلاصد الصطلص اهفاأ لديثا
دلخييػػػةاسػػػيليةاصي ػػػصفاذصػػػؾاهػػػفاخػػػبلؿاتصهيػػػ اسػػػؤلؿاصيطػػػبل اعػػػفاهصدػػػؼا

هن ـا تللػةا يػؼاي ػصفاسػيص  ـافػثاه ػؿا ػذلالصهصدػؼ اصهػلا يلتثاصيطي ا
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 ثالألشػيلءالصتػثايقصص ػلا ػؿاطلصػ اصنفسػ اااااااااااااا) ػصلرادلخيػثاهػعا
ال ذلالصتارؼاهفاخبلؿالإلهللةاعفاسؤلؿاصصهلذل؟  لصذلت(اعندهلايقـص

 أسموب معرفي باستخدام التخيل في البحث عن حل: .6

ف ػلالتالصهسترشػدالصتخيييػةاإفا ذلالصنشلطاير زاعيىالفتػرلضاأفالن
 ػػػػػثاهشػػػػػلل ةاصتيػػػػػؾالصنلههػػػػػةاعػػػػػفاه يػػػػػرا قيقػػػػػثااااااااااااا)لصخطيػػػػػ  ا

ا2(844 اص0228
إفالصهرشدايستطيعاأفايت لهؿاهعاسيصؾالصهسترشدافػثالصخيػلؿا هػلا
يت لهػػؿاه  ػػلافػػثالصصلدػػع اصيسػػت هؿا ػػذلالألسػػيص اعنػػدهلاي هػػزالصهسترشػػدا

لسػػػتخدلـالصرهػػػصز(اي ػػػل ثاعػػػفالصت لهػػػؿاهػػػعالصصلدػػػع افلصخيػػػلؿا)هػػػفاخػػػبلؿا
لصصلدػػعاأصايه يػػ اعيػػىاهسػػتص اهاػػتر اصيه ػػفاأفاي ػػصفالصخيػػلؿاهيفصظػػلتاأصا
ه تصلػػػػػػػلتاأصاههػػػػػػػ بلتاسػػػػػػػيص يلتاعيػػػػػػػىالصهسػػػػػػػرحاااااااااااااااااا)للترسػػػػػػػصف ا

( اصيت ػػػػػلصفالصهرشػػػػػداصلصهسترشػػػػػداصيفاػػػػػؿالػػػػػيفالألف ػػػػػلرا890 اص8442
لصتثايػتـاليضػل  لاالصخلطإلةاصلصهشلعرالصسيليةالصهرتلطةاللصه لرؼالصهشص ة

 ا0222عفاطريؽالصتخيؿاصيهصدػؼالصهػرتلطال ػلاااااااااااااااااا)ه هػد ا
ا(.14-13ص

لسػػػػت هؿالصلل ػػػػثانشػػػػلطالصتخيػػػػؿاصت ديػػػػداأف ػػػػلرالصهسترشػػػػداصتخيػػػػؿا
لصهصلدػػؼاصلصسػػيص يلتالصتػػثاتتسػػـالػػبلاهنطقيػػةالألف ػػلراصه لصصػػةاتاػػ ي  لا

ليهلليػة.اصلػذصؾايطيػ اصلستلدلص لالسيص يلتاصأف لراأخر ات صفاأ  ػراهن ػلا
لصلل ػػػثاهػػػفا ػػػؿاطلصػػػ اأفايتخيػػػؿانفسػػػ افػػػثاهصدػػػؼاي طيػػػ اصػػػ الصلل ػػػث ا
الػػذصؾا صيطيػػ اهنػػ ا يػػؼايل ػػثاعػػفا ػػؿاصه ػػؿا ػػذلالصهصدػػؼ اصصهػػلذلايقػػـص

 )صه رفةاهلايقصص اصنفس (.

 عبارات مكافأة الذات )التعزيز الذاتي(: .7
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ص ػػػػصاديػػػػلـالصهسترشػػػػدالتقػػػػديـالصت زيػػػػزالاليهػػػػللثاصيػػػػذلتال ػػػػداظ ػػػػصرا
لالسػػػتهللةالصهطيصلػػػة اص ػػػصايتضػػػهفاه لصصػػػةالصهسترشػػػداعيػػػىاه لفػػػأةانفسػػػ ا
لاػػصرةاهسػػتهرةاصدػػدات ػػصفا ػػذضالصه لفػػأةاهلديػػةاأصاه نصيػػةااااااا)لصشػػنلص  ا

ا2(102 اص8441
صت دالصه لفأةالصذلتيةاإ د الصهرت ػزلتالألسلسػيةافػثانهػلحالصت ػدثا

هللةاأخػػر اهػعالصػذلتا يػثاتسػلعداعيػػىالسػتلدلؿالالسػتهللةالصخلطإلػةاللسػت
التدنػػػلعانفسػػػ اللالهتنػػػلعاعػػػفالص هػػػؿانيػػػرا اػػػ ي ة.اإذاته ػػػؿالصفػػػردايقػػػـص
لصهرنػػػص افيػػػ اهقللػػػؿالص اػػػصؿاعيػػػىالصه لفػػػأة اأصاأنػػػ اي اػػػؿاعيي ػػػلال ػػػدا
ديله اللص هؿالصهرنص افي اه ؿالالهتنلعاعفالصتدخيفافي افلإلػدةا)لتقػلءاشػرا

ا2(138 اص8433لألهرلض(ا) هلؿ ا
لطافػػػػػثا ػػػػثاطػػػػػبل الصهههصعػػػػػةاصدػػػػدالسػػػػػت هؿالصلل ػػػػػثا ػػػػذلالصنشػػػػػ

لإلرشػػػػلديةاعيػػػػىالاللت ػػػػلداعػػػػفالألف ػػػػلراصلصسػػػػيص يلتانيػػػػرالصهرنػػػػص افي ػػػػلا
)لصخلطإلػة(اأصاصيقيػلـاللصسػيص يلتالصاػ ي ة الطريقػةاذلتيػةاهقللػؿالص اػصؿا
عيػػػىاه لفػػػأةاأصات زيػػػزاذلتػػػث اصيفيػػػدا ػػػذلالصنشػػػلطاليضػػػلافػػػثازيػػػلدةالصػػػت  ـا

 2صلصسيطرةاعيىالصسيصؾ

 داء المهمة ببطء والتفكير قبل التصرف:تعميمات )إرشادات( بأ .8

الصلل ػػػثالتػػػدري اطلصػػػ الشػػػرطاأفايف ػػػرادلػػػؿاأفايػػػؤد ا  يػػػثايقػػػـص
لصسػػيصؾالصهطيػػص اهػػفاخػػبلؿالسػػتخدلـات ليػػرلتاصفظيػػةاص يفيػػةاأدلءالصسػػيصؾا
صلشػػ ؿاخطػػصلت اص ػػذلايسػػلعدافػػثالصتر يػػزاعيػػىالصه يصهػػلتاذلتالص بلدػػةا

ـاصي ػػػػصفاذصػػػػؾالتأديػػػػةاللصسػػػػيصؾالصهطيػػػػص افيقػػػػرراأ الإلهػػػػرلءلتاسيسػػػػتخد
لصسػػػيصؾالصهسػػػت دؼا)لصه هػػػة(الاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاهػػػنخفض ا ػػػـا

 يستخدـالصت ييهلتالصذلتيةالصخفيةاأ ادلخييلتا)لبلااصت(.
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 متها:يفة أو خاطئة يتبعها سبب عدم مالءمثال الستجابة ضع .9

صي صفاذصؾاهفاخبلؿاعرضاهصدؼافي اسيصؾاخػلط اصيطيػ اهػفا
 يرالصاخطأاصصهلذل؟لصطبل ات ديدا ؿالصسيصؾاا 

 النمذجة:  .,1

ص ػػػثالص هييػػػةالصتػػػثاينػػػتجاهػػػفاخبلص ػػػلاسػػػيصؾاتػػػـات يهػػػ اهػػػفاخػػػبلؿا
(اص ػػثا899 اص8433هبل ظػػةالصفػػرداصسػػيصؾاأشػػخلصاآخػػريفا)اػػلصر ا

خطػػصةاه هػػةافػػثاعهييػػةالصتػػدري اعيػػىالصت ػػدثاهػػعالصػػذلتافلصطلصػػ ال لهػػةا
الصلل ػثالصىاهشل دةا يفيػةالسػتخدلـالصت ليػرلتالصذلتيػةالصهنلسػلة.اصػذصؾاي قػـص

لتأديػػةالصسػػيصؾالصهسػػت دؼاص ػػصايت ػػدثاهػػعانفسػػ الاػػصتاهسػػهصعاصتػػرضا
تػػدري الصهسترشػػديف اصيتضػػهفالص ػػديثات ديػػدالصسػػيصؾالصهطيػػص الصقيػػلـالػػ ا
صشػػرحاهتطيلػػلتالصسػػيصؾاصتشػػتهؿاعيػػىالصت ييهػػلتالصذلتيػػةالصتػػثاتقػػصداصتلديػػةا

 لصسيصؾالصهرنص افي الش ؿاهتدرج.

 التعزيز االجتماعي: .11

عالصيفظثاصلصه نص اه ػؿالص نػلءاعيػىاسػيصؾالصفػرداصهد ػ ا صالصتشهي
ل يهػػلتاه ػػؿاأ سػػنت الػػلرؾالظافيػػؾ اعظػػيـ اأصالصرلػػتاعيػػىا تػػؼالصفػػرد ا
أصا ػػزالصػػرأسا  بلهػػةاصيقلػػصؿاصلصهصلفقػػة اأصاأفايػػذ رالسػػـالصفػػرداصينػػلد الػػ ا
 ؿا ذضالصه ززلتالالهتهلعيةا ثاف لصةافثاتأ ير ػلاعيػىالصسػيصؾا)ز ػرلف ا

( اصي دالصتصديػتاهػفاأسلسػيلتالصت زيػزاأ ايهػ اإظ ػلرا821 اص8433
لصت زيػػػػزاهللشػػػػرةال ػػػػداظ ػػػػصرالصسػػػػيصؾالصهرنػػػػص افيػػػػ ا تػػػػىاتظ ػػػػرافلإلدتػػػػ ا

(Shertzer & Stone, 1980, p.285اأفالصت زيػػزا)(اصيػػر ا)للنػػدصرل
 ا0228يػػػػػؤد اإصػػػػػىاتػػػػػدعيـالالسػػػػػتهللةالصهرنصلػػػػػةااااااااااا)ألػػػػػصاهػػػػػلدص ا

ا(.023ص
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 الصتشهيعاصلصهدحاصلص نلءاصلاللتسلهةاعنداصددالستخدـالصلل ثاأسيصا
 ديلـالصطلص الأدلءالألشيلءالصهطيصلةاهن الش ؿاا ير.

 التغذية الراجعة: .12

ص ػػػثات ليػػػراصفظػػػثاهللشػػػرايهػػػنراألفػػػرلدالصهههصعػػػةالإلرشػػػلديةال ػػػدا
إتهػػػػػػػلـاعهػػػػػػػؿاأصا ػػػػػػػبلـاأصادػػػػػػػصؿاه ػػػػػػػيف اص ػػػػػػػثاعيػػػػػػػىانػػػػػػػصعيفالاليهلليػػػػػػػةا

لالسػػػتهللةالصاػػػ ي ةافضػػػبلتاصلصتاػػػ ي ية افلاليهلليػػػةات ػػػدؼاإصػػػىات زيػػػزا
( اأهػػػلالصتتذيػػػةالصرله ػػػةاKelly, 1982, p.343عػػػفاتقػػػديـالصتشػػػهيعا)

لصتاػػ ي يةافت ػػدؼاإصػػىات ػػديؿالالسػػتهللةالصخلطإلػػةاهػػعاإعطػػلءاهقتر ػػلتا
 Eisterصي اصؿاعيىالالستهللةالصا ي ةاصلالستهرلراعيي لااااااااااا)

& Frederson, 1980, p.16يػػةا ػػصاأفا( افلص ػػدؼالألسػػلسافػػثالصن ل
 ,Pattenي صنػػػصلانػػػله يفافػػػثاأدلءالصسػػػيصؾالصهسػػػت دؼااااااااااااااا)

1996, p.2الصلل ػثا الصطلص التأديةالصسػيصؾالصهسػت دؼاصيقػـص ( اصذصؾايقـص
لت ػػػديؿالالسػػػتهللةالصخلطإلػػػةافػػػثاأدلءالصسػػػيصؾاصيػػػزصدضاللصت ييهػػػلتالصيفظيػػػةا

عطػػلءالصهقتر ػػلتالصخل اػػةاعيػػىاصفػػؽالصخطػػصلتالصهصضػػ ةاهػػفالصلل ػػثاصل 
الذصؾ ا هلات ززالالستهللةالصا ي ةاصيتشهيعاعيىالالستهرلراعيي ل.

 التقويم: .13

ص ػصاعهييػةاإاػدلرا  ػـاعيػىاشػثءاصفػؽاه يصهػلتااػلددةاص للتػةا
(اص ػصايػتـافػثان ليػةا ػؿاهيسػةاصه رفػةاهػد اف ػـا81 اص8442)لإلهلـ ا

طبل الصهههصعةالإلرشلديةاصهػلادلرافػثالصهيسػةاهػفاخػبلؿاإهػرلءاتيخػيصا
ظ لراأ ـالصنقلطالاليهلليػةاصلصسػيليةاصطػرحاأسػإليةاصه رفػةاصه لصرا لصهيسةاصل 

اهد اهلات قؽاهفاأ دلؼالصهيسة.
\ 
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 التدريب البيتي: .14

صيقادال الصهلن الصتطليقثالصذ ايسلعداأفرلدالصهههصعةالإلرشػلديةا
عيػػػػىاتطليػػػػؽالألسػػػػلصي اصلألف ػػػػلرالصتػػػػثاتػػػػدرلصلاعيي ػػػػلافػػػػثاهصلدػػػػؼالص يػػػػلةا

( اصيشػػه  ـاعيػػىال تسػػل الص قػػةافػػثاBlack, 1983, p.136لصصلد يػػةا)
هصله ػػػػةالصهشػػػػ بلتال يػػػػدلتاعػػػػفالصهيسػػػػلتالإلرشػػػػلديةاصيقيػػػػؿاهػػػػفال تهػػػػلؿا

(اصصػػػذصؾا880 اص0222لسػػػتهرلر ـافػػػثالالعتهػػػلداعيػػػىالصهرشػػػدا)ه هػػػد ا
فقػػػداشػػػهيتاأنيػػػ الصهيسػػػلتالإلرشػػػلديةافنيػػػةالصتػػػدري الصليتػػػثالصػػػذ ايطيػػػ ا

ضػػػصعالصهيسػػػةالص لصيػػػةاأصاخبلصػػػ الصقيػػػلـالنشػػػلطاي ػػػدؼاأهػػػلاإصػػػىاهرله ػػػةاهصا
ا2ته يداصيهيسةالصقلدهة

صدػػػػدادػػػػلـالصلل ػػػػثالت ييػػػػؼاطػػػػبل الصهههصعػػػػةالإلرشػػػػلديةالػػػػل ضاا
لصنشلطلتالصبلافية اأصالإلهللةاعفال ضالألسإلية اأصاذ راأ ػـالصهصلدػؼا
لصتػػثاشػػل دص لاأصاهػػرتال ػػـافػػثا يػػلت ـ اصتقػػديـاذصػػؾافػػثالصهيسػػةالصقلدهػػة ا

الصلل ثالتقديـالصش راصلص  انلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد.صيقـص

 Evaluation             األسموب اإلرشادي: خامسا: تقويم كفاءة

Efficiency Style Counseling                                                                 
إفالص ػػػػدؼالألسلسػػػػثاهػػػػفاتقػػػػػصيـالألسػػػػيص الإلرشػػػػلد ا ػػػػصالإلاػػػػػبلحا

فاصتبلفػػثاأصهػػ الصػػنقصافػػثاخدهلتػػ اصصسػػلإلي اصطػػرؽاتنفيػػذضاصلصتاػػ يراصلصت سػػي
(افػػػلصتقصيـايشػػػهؿاعهييػػػةات ديػػػدالصتتيػػػرلتالصسػػػيص يةا113 اص8432)ز ػػػرلف ا

صهقػػدلر ل اصأنػػصلعا ػػذضالصتتيػػرلتالصسػػيص يةالصتػػثا ػػد تافػػثاسػػيصؾالصهسترشػػديفا
نتيهةالشترل  ـافثالألسيص الإلرشلد  اهفاخبلؿالستخدلـاصسلإلؿاصقيلسا ػذضا

لت اص ػػػػذصؾايشػػػػهؿات ديػػػػداأصهػػػػ الصقػػػػصةاصلصضػػػػ ؼاصلصطريقػػػػةالصتػػػػثايه ػػػػفالصتتيػػػرا
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 ا8448لصلسػػػػػطت لات سػػػػػيفالألسػػػػػيص الإلرشػػػػػلد ا  ػػػػػؿاااااا)اػػػػػفلءالصػػػػػديف ا
ا(.22ص

صيهػػػػر اتقػػػػصيـالألسػػػػيص الإلرشػػػػلد اعػػػػفاطريػػػػؽالصػػػػرلطالػػػػيفالص لهػػػػلتا
يهػػلدالصف ػػـالصنػػلفعاصلصت ػػلصفالصه هػػرالػػيفالألعضػػلءالص ػػلهييفافػػثا صلالنهػػلزلتاصل 

  اصيصاصؿاإصىادرلرلتات تهداعيػىاه يصهػلتااػلددةاص للتػةاصذصػؾاهػفالألسيصا
ا(019 اص8439لهؿات سيفاصتطصيرالألسيص الإلرشلد )لصدصسر  ا

 وقد استخدم الباحث ثالثة أنواع من التقويم: 
 Introductive  Evaluation :    التقويم التمهيدي .1

ليػؽالألسػيص اصيتيخصاللإلهرلءلتالصتثادلـال لالصلل ػثادلػؿالصلػدءالتط
لإلرشػػػػػػػلد  اصلصهته يػػػػػػػػةاللصاػػػػػػػػدؽالصظػػػػػػػػل ر اصؤلسػػػػػػػػيص الإلرشػػػػػػػػلد  اصت ػػػػػػػػلفؤا
لصهههػػػصعتيفالصتهريليػػػةاصلصضػػػللطة اصت ديػػػدالص لهػػػلتاعيػػػىاصفػػػؽاهػػػلا اػػػيتا
عييػػ الصفقػػرلتاهػػفادرهػػلتاهػػفاخػػبلؿالسػػتخرلجالصصسػػطالصهػػرهراصلصػػصزفالصهإلػػص ا

 صليلفا دةالصهش ية.

 Constructional Evaluation :   التقويم البنائي .2

صيته ػػؿالػػتهرلءاعهييػػةالصتقػػصيـاعنػػدان ليػػةا ػػؿاهيسػػةاهػػفاخػػبلؿاتصهيػػ ا
لألسػػإليةاصطػػبل الصهههصعػػة اصهتلل ػػػةالصتػػدريللتافػػثالدليػػػةا ػػؿاهيسػػة اص ػػػذصؾا
يتضهفا ذلالإلهرلءالالستهلعاإصىاآرلإل ـاصهقتر لت ـا صؿاهلادلرافػثالصهيسػةا

ر لاصي ػصفاتطليق ػلاصيتصاؿاإصىالآلرلءالصتثاهفاشأن لاأفاتتنثالصهيسلتاصتطصا
 لاصرةاأفضؿ.

 Final Evaluation :   التقويم النهائي .3

صيته ؿالتطليؽاهقيلساإيذلءالصذلتافػثان ليػةالألسػيص الإلرشػلد اعيػىا
لصهههػػػصعتيفالصتهريليػػػةاصلصضػػػللطةاصه رفػػػةالصتتيػػػرلتالصتػػػثاتطػػػرأاعيػػػىادرهػػػلتا
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سػػػػيص الصهههصعػػػػةالصتهريليػػػػةاصهقلرنت ػػػػلاللصهههصعػػػػةالصضػػػػللطةاصه رفػػػػةاأ ػػػػرالأل
الصهست هؿاصفلعييت افثاخفضاإيذلءالصذلتاصد الصطبل .

 الصدق الظاهري لألسموب اإلرشادي  
 Face Vaidity of the Counseling Style 

عػػرضالألسػػػيص الإلرشػػػلد ا)أسػػػيص الصت ػػػدثاهػػػعالصػػػذلت(اعيػػػىاهههصعػػػةاهػػػفا
(ا1(اخلػػػرلءا)هي ػػػؽ/82لصخلػػػرلءاصلصهتخااػػػيفافػػػثالإلرشػػػلداصلصتصهيػػػ الصلػػػلص اعػػػدد ـا)

اإلبداء آرائهم في األمور اآلتية:
 هد اهنلسلةالصهصلضيعاصفقرلتالصهيسة. .8

 هد اهبلإلهةالألسيص اصي دؼالصرإليساصيل ث. .0

 هد اهبلإلهةالألنشطةاصلصفنيلتالصهقدهةافثالصهيسلت. .8

ا(.2إلدلءاهبل ظلت ـاصلصت ديبلتالصتثايرصن لاهنلسلة)هي ؽ/ .1
ؿالصصاػػصؿاإصػػىالصهسػػتص اصدػػداأخػػذالصلل ػػثالػػلآلرلءالصتػػثادػػده لالصخلػػرلءاهػػفاأهػػ

لصهطيػػػػص اصؤلسػػػػيص  اصل ػػػػداذصػػػػؾاأاػػػػلرالألسػػػػيص الإلرشػػػػلد اهػػػػل زلتاصيتطليػػػػؽالشػػػػ ي ا
ا(.2لصن لإلث ا هلاهصضرافثا)هي ؽ/

 حطبيك األسلىب اإلرشادي
The application of the Counseling  Style                                    

                                           

عداد أدواته قام الباحث  بعد اختيار عينة البحث وتحديد التصميم التجريبي وا 
 باإلجراءات اآلتية لغرض التطبيق بشكل نهائي :

(اطلصلػػلتاهػػفالصػػذيفا اػػيصلاعيػػىاأعيػػىالصػػدرهلتاعيػػىاهقيػػلسا02تػػـالختيػػلرا) .8
إيػػػػذلءالصػػػػذلت اصدػػػػداتػػػػـاتػػػػصزي  ـالاػػػػصرةاعشػػػػصلإليةاصللصتسػػػػلص اإصػػػػىاهههػػػػصعتيفا

(اطػػػبل افػػػثا ػػػؿاهههصعػػػة اصدػػػدالصتقػػػىالصلل ػػػثا82يػػػةاصضػػػللطةالصلدػػػعا)تهريل
لطبل الصهههصعةالصتهريليةاصيت رؼاعيي ـاصت ريف ـالطلي ةالص هػؿالإلرشػلد  ا
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صهػػػلاص ػػػـاصهػػػلاعيػػػي ـاهػػػفاصلهلػػػلتاص قػػػصؽافػػػثا ػػػذلالألسػػػيص الإلرشػػػلد  اصتػػػـا
 إلبلن ـاعفاه لفالصهيسلتاصزهلن ل.

(اهيسػػػػةاإرشػػػػلديةا89ةالصتهريليػػػػةالػػػػػ) ػػػػدداعػػػػددالصهيسػػػػلتالإلرشػػػػلديةاصيهههصعػػػػ .0
صلصلدعاهيسػتيفافػثالألسػلصع اصدػداطيػ الصلل ػثاهػفاأفػرلدالصهههصعػةالصتهريليػةا

 لص فلظاعيىاسريةاهلايدصراخبلؿالصهيسلتالإلرشلدية.

(ا8099 دداه لفاصزهلفالصهيسلتالإلرشلديةافثادلعةا)لصه تلػة(افػثالصسػلعةا) .8
الأل ػػػد اصفػػػثالصسػػػلعةا) الألرل ػػػلء األفا(ااػػػ3922ظ ػػػرلتافػػػثايػػػـص لل لتافػػػثايػػػـص

 لصهدرسةاهزدصهةاهعاهدرسةا لنية.

الصدرهلتالصتثا اؿاعيي لاطبل الصهههصعػةالصتهريليػةاصلصضػللطةاعيػىا .1 ُعدت 
هقيػػػػلساإيػػػػذلءالصػػػػذلتادلػػػػؿالصلػػػػدءالتطليػػػػؽالألسػػػػيص الإلرشػػػػلد اله للػػػػةانتػػػػلإلجا

 لالختللرالصقليث.

الأل دالصهصلفؽاا .9  لالفتتل ية.اهصعدلتاصيهيسةا0288/اا8/ااا1 ددايـص

تػػػـات ديػػػداهصعػػػداصتطليػػػؽالالختلػػػلراأصل ػػػد اصقيػػػلسا)إيػػػذلءالصػػػذلت(اصيهههػػػصعتيفا .1
الألرل لءالصهصلفؽا  .0288/اا1/اااا02لصتهريليةاصلصضللطةافثايـص

صضعالصلل ثاهدصالتاأليلـاتطليػؽالألسػيص الإلرشػلد  ااااااااااااااصلصهػدصؿ)ا .2
 (ايصضراذصؾ.88

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 (13جدول)
 إلرشادية وتاريخ انعقادهاعناوين الجمسات ا

اصتلريخالن قلد لالصهيسلتالإلرشلديةات اهصضصعالصهيسةايـص
الالفتتل يةا1/8/0288لأل داالصهيسةالألصصىاا8
اخفضاصصـالصذلتا4/8/0288لألرل لءاالصهيسةالص لنيةا0
الالستقرلرالصنفسثا88/8/0288لأل دااالصهيسةالص لص ةا8
الص قةاللآلخريفا81/8/0288لألرل لءاالصهيسةالصرلل ةاا1
ا-أا–لصتض ااخفضا02/8/0288لأل دااالصهيسةالصخلهسةا9
ا- ا–لصتض ااخفضا08/8/0288لألرل لءاالصهيسةالصسلدسةاا1
ا-أا–لالتزلفالالنف لصثاا02/8/0288لأل داالصهيسةالصسلل ةا2
ا- –لالتزلفالالنف لصثاا82/8/0288لألرل لءاالصهيسةالص لهنةا3
ا-أا–تقديرالصذلتاا8/1/0288لأل دااةلصهيسةالصتلس ا4
ا- ا–اتقديرالصذلتا1/1/0288لألرل لءاالصهيسةالص لشرةا82
ا واألسريلصتصلفؽالصنفسثاا82/1/0288لأل داالصهيسةالص لديةاعشرا88
اتأ يدالصذلتا88/1/0288لألرل لءاالصهيسةالص لنيةاعشراا80
اسلص قةاللصنفا82/1/0288لأل داالصهيسةالص لص ةاعشرا88
الص بلدلتالالهتهلعيةا02/1/0288لألرل لءاالصهيسةالصرلل ةاعشرا81
الصختلهيةا01/1/0288لأل داالصهيسةالصخلهسةاعشرا89
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 :تي ألرشادية على النحى اإلوسيقىم الباحث بعرض الجلسات ا

ا( دقيقة,6مدة الجمسة )ااااااااااااااااااااااااااااااالجمسة األولى )االفتتاحية(
 االفتتاحية                              الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 لصت ػػػلرؼالصهتلػػػلدؿالػػػيفاأفػػػرلدالصهههصعػػػةاهػػػفاه ػػػةاصلػػػيفالصهرشػػػداهػػػفاه ػػػةا
 أخر .

 ت ريؼاطبل الصهههصعةاعيىاه لفاصزهلفاعقدالصهيسلتالإلرشلدية.ا 

 يسػػػلتات ريػػػؼاطػػػبل الصهههصعػػػةاعيػػػىالصضػػػصللطاصلصت ييهػػػلتالصخلاػػػةاللصه
الإلرشلدية.

ات يإلةاأفرلدالصهههصعةاصيتفلعؿاهعالألسيص الإلرشلد الص دؼالصخلص
لأل دلؼا
الصسيص ية

 .أفايت رؼاأفرلدالصهههصعةاعيىالصهرشداصترضاإزلصةالص لهزالصنفسث 

 .أفايت لرؼاأفرلدالصهههصعةافيهلالين ـ 

 .أفايت رؼاطبل الصهههصعةاعيىاه لفاصزهلفاعقدالصهيسلتالإلرشلدية 

 فايت رؼاطبل الصهههصعةاعيػىالصضػصللطاصلصت ييهػلتالصخلاػةاللصهيسػلتاأ
الإلرشلدية.

لالسترلتيهيلتا
اصلصفنيلت

الصهنلدشة الصتتذيةالصرله ة

 ت ريؼالصهرشداصعهي اصطبل الصهههصعة. الألنشطةالصهقدهة

 .تقديـاطبل الصهههصعةاأنفس ـاأهلـالصهرشد 

 لص لهزالصنفسث.اتقديـالص يص اص ـاصت يإلةاهصاهفالألصفةاصص سر 

 ت ديػػػػداه ػػػػلفاصزهػػػػلفالصهيسػػػػلتالإلرشػػػػلدية اص ػػػػ  ـاعيػػػػىاضػػػػرصرةالالصتػػػػزلـا
 لضصللطاصت ييهلتالصهيسلتالإلرشلدية.

 فػػترالػػل الص ػػصلراصلصهنلدشػػةاصطػػبل الصهههصعػػةالهػػصاهػػفالص ريػػةاصلال تػػرلـا
اصلال تهلـالهرلإل ـا صؿاه لفالصهيسلتاصزهلن ل.

اصطبل الصهههصعة:يصه الصهرشدالألسإليةالآلتيةاالصتقصيـ
  ؿايصهداطلص االاي رؼالسـال دازهبلإل اأصالسـالصهرشد؟ا▪

  ؿايصهداطلص االايرن اللالشترلؾافثاهيسلتالألسيص الإلرشلد ؟ا▪

ا ؿايصهداطلص االاينلسل الصصدتالصهخاصاصيهيسلتالإلرشلديةا؟ا▪
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 إدارة الجمسة األولى 
 )االفتتاحية(
ت ريػػؼالصطػػبل افيهػػلاليػػن ـاصلصت ػػرؼالصت ػػرؼافػػثا ػػذضالصهيسػػةاعيػػىالصهرشػػداصا

عيىاطلي ةالصهيسلتالإلرشلديةاصهلا صاهطيص اهفا ؿاطلص اهػفاطػبل الصهههصعػةا
الإلرشلدية.

 ير ػػ الصهرشػػدالػػلصطبل اصيشػػ ر ـاعيػػىا ضػػصر ـالصهيسػػةافػػثالصصدػػتالصه ػػددا
 ص ل.

 . ال  يقدـالصهرشدانفس اصه نت اإصىالصطبل اصطلي ةالص هؿالصذ اسصؼايقـص

 ا ػػؿاصل ػػداهػػن ـالتقػػديـانفسػػ اأهػػلـاايطيػػ الصهرشػػد هػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةالػػأفايقػػـص
 لصهرشداصزهبلإل ال داأفاييقثالصسبلـاعيي ـ.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأفالصتليػػةاهػػفالصهيسػػلتا ػػصات ػػديؿاهػػلانقصصػػ األنفسػػنلا
ا ألفالألشػػػيلءالصتػػػثايقصص ػػػلالصفػػػرداصنفسػػػ اتي ػػػ ادصرلتافػػػثالصسػػػيص يلتالصتػػػثاسػػػيقـص

صؾاهتصلفؽالدالتاهفالصسيصؾانيرالصهتصلفػؽاصلصػذ ايه ػفال ل اصينتجاعفاذصؾاسي
 لصفرداهفاأفايت لهؿاهعالصهصلدؼاصلصهش بلتالصتثايصله  لافثا يلت الصيصهية.

 الصهرشػػدالهسػػلعدةاأ ػػداطػػبل الصهههصعػػةاعيػػىاتصزيػػعالص يػػص اصذصػػؾاصخيػػؽا يقػػـص
 هصاهفالصهرحاص ذصؾاص سرالص لهزالصنفسثاليفالصطبل اصليفالصهرشد.

 (اهيسػةاصلصلدػعاهيسػتيفا89شدالصطػبل الػأفا ػذضالصهيسػلتاستسػتهرا)يلي الصهرا
 فثالألسلصعاصسي صفالصه لفالصهخاصافثادلعةالصه تلة.

 يتفػػػؽالصهرشػػػداهػػػعاطػػػبل الصهههصعػػػةاعيػػػىات ديػػػداأيػػػلـالصهيسػػػلتاص ػػػثا)لأل ػػػدا
دديقػػة( اص ػػذصؾا19صلألرل ػػلء(اهػػفا ػػؿاأسػػلصعاصأفالصصدػػتالصه ػػدداصيهيسػػةا ػػصا)

 ؽاص قدالصهيسلتاصللالتفلؽاهعاإدلرةالصهدرسة.تـات ديدالصزهفالصهتف

 الصهرشػػػدالت ريػػػؼاطػػػبل الصهههصعػػػةاعيػػػىالصضػػػصللطاصلصت ييهػػػلتالصخلاػػػةا يقػػػـص
للصهيسلتالإلرشلديةاصهفا ـا تللةالنصدالالتفلؽاليفالصهرشداصطبل الصهههصعػةا

 عيىالصسلصرةاصيطي اهن ـا تللت لافثادفتراهبل ظلت ـاص ث:

 

 راصهلاي دثادلخؿالصهيسة.لصه لفظةاعيىاسريةاهلايدصا .8



 الفصل الثالث : إجراءات البحث

 

711 

ص ػػؿاطلصػػ الص ػػؽافػػثالالنسػػ ل اهػػفالصلرنػػلهجاص ػػفاصػػيساصػػ الص ػػؽالػػأفا .0
 ي ضرايصهلتاصيتي ايصهلتاآخر.

ضرصرةالال ترلـالصهتللدؿاصلإلاتلءالصف ػلؿاصلصهشػلر ةالاليهلليػةاصؤلفػرلدا .8
 فثالصهيسلتالإلرشلدية.

تػػػدريللتاعيػػػىالصطػػػبل الالصتػػػزلـالتنهػػػلزاهػػػلايطيػػػ اهػػػن ـالصهرشػػػداللعتلػػػلرضا .1
 ليتيلت.

 لصتأ يداعيىالالصتزلـاصضرصرةالص ضصراصيهيسلتالإلرشلديةاللنتظلـ. .9

 ص ؿاطلص الص ؽافثالص اصؿاعيىاصدتا لٍؼاصيت دثاأ نلءالصهيسة. .1

 يسأؿالصهرشداطبل الصهههصعةالألسإليةالصتلصية:ا-

 ؿايصهداطلص االاي رؼالسـاأ دازهبلإل اأصالسـالصهرشد؟  

 شػػػػترلؾافػػػػثاهيسػػػػلتالألسػػػػيص ا ػػػػؿايصهػػػػداطلصػػػػ االايرنػػػػ اللال
 لإلرشلد ؟

 ػػػػػػؿايصهػػػػػػداطلصػػػػػػ االاينلسػػػػػػل الصصدػػػػػػتالصهخاػػػػػػصاصيهيسػػػػػػلتاا 
 لإلرشلديةا؟

 اصيهرشدالأفاههيعالصطػبل اهسػرصريفاللالنضػهلـاإصػىالألسػيص الإلرشػلد ا َتليف 
 صالايصهداطلص ايرن اللالنس ل .

 . يصدعالصهرشدالصطبل اصيؤ داعيىاضرصرةالالصتزلـالهلاتـالالتفلؽاعيي 

ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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 ( دقيقة45الجمسة الثانية )خفض لوم الذات(                       مدة الجمسة )
 خفض لوم الذات                                الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 .الصذلت  ه رفةاه نىاصـص

 .الصذلت اه رفةاأسلصي اخفضاصـص
الصذلتاهسلعدةالصطبل اعيىا يفيةاخفضاصـصالص دؼالصخلص
اأفايت رؼالصطلص اعيى:الأل دلؼالصسيص ية

 .الصذلت  ه نىاصـص

 .الصذلت  عيىاأسلصي الصتخيصاهفاصـص

 .الصذلت ا يفيةالاللت لداعفاصـص
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
ه لؿاالسػتهللةاخلطإلػةاصتصضػيراسػل اعػدـا اإعلدةاايلنةاهطلص الصه هةا لصهنلدشةا الصنهذهةا

اهبلءهت ل الصتتذيةالصرله ة.

الصذلت. الألنشطةالصهقدهة الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص تللت اعيىالصسلصرةاص صاخفضاصـص  يقـص

 .الصذلتاص تللت اعيىالصسلصرة الصهرشدالت ريؼاصـص  يقـص

 يطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفالصطػػػبل اإعػػػلدةالصت ريػػػؼاصيقػػػدـالصت زيػػػزالالهتهػػػلعثالصهنلسػػػ اه ػػػؿا
 دت .أ سنت اللرؾالظافيؾ.....لصخاصيذيفايقصهصفالتعل

 .الصذلتاعيىالصسلصرة الصهرشدال تللةاأسلصي الصتخيصاهفاصـص  يقـص

 الصهرشدالذ راهصدؼافي السػتهللةاخلطإلػةاصعيػىالصطػبل ات ديػدالالسػتهللةالصخلطإلػةا يقـص
 صتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل.

 الصهرشػػػدالتصهيػػػ اأسػػػإليةاصتػػػرضات يإلػػػةالصت ػػػدثاهػػػعالصػػػذلتاصصيت ػػػرؼاعيػػػىالصسػػػيصؾا يقػػػـص
 قةاصد الصطبل .صلألف لرانيرالصهتصلف

 .الصذلتاعفاطريؽالص صلرالصدلخيث الصهرشدالتصضيرا يفيةالاللت لداعفاصـص  يقـص

 اعػػدداهػػفالصطػػبل الأدلإل ػػلالاػػصتا إعػػلدةااػػيلنةاهطلصػػ الصه هػػةاهػػفالصهرشػػدا ػػـايقػػـص
 هسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 الصهرشدالتقديـالصت زي ازالالهتهلعثالصهنلس اصيطبل الصهشلر يفافثالصهيسة.يقـص
الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية:ا-ااااالصتقصيـ ايقـص

الصذلت؟ا▪ااااااا  هلاه نىاصـص

الصذلت؟ا▪اا  هلا ثاأسلصي الصتخيصاهفاصـص

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصي ددالاليهلليلتاصلصسيليلت.ا-اااا ايقـص
اصنفسػ اصسػل اهػلاصهػفا ػـاترديػدايطي الالصتدري الصليتث ال هػلالتصهيػ الصيػـص صهرشداهفا ؿاطلصػ اذ ػراهػصدفيفايقػـص

الصذلت. اعللرلتالش ؿاهت رراهعانفس اصترضا   لاعيىالاللت لداعفاصـص

 إدارة الجمسة الثانية
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 خفض لوم الذات
 الصهرشػػدا )خفػػضااااااعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصاص تللتػػ اهصضػػصعالصهيسػػةالتقػػديـيقػػـص

الصذلت ا(.صـص
 الصذلتاص تللت اعيىالصسلصرة.يق الصهرشدالت ريؼاصـص  ـص

الصػػػػذلت:  ػػػػصال ػػػػدالألسػػػػلصي الصهضػػػػطرلةالػػػػلصتف ير اصلصهػػػػرتلطاللص ديػػػػداهػػػػفااصػػػـص
الش ؿادلإلـاعيىالصػذلتافػثا ػؿا لالضطرلللتالصنفسية اصلصذ ايته ؿالتصقلءالصيـص

 شثءاسصلءا لفالصفرداهخطإللتافثا ؽاذلت اأـاال.

 لصت ريػؼاصيقػدـالصت زيػزالالهتهػلعثالصهنلسػ اايطي الصهرشداهفالصطػبل اإعػلدة
 ه ؿاأ سنت اللرؾالظافيؾاصيذيفايقصهصفالتعلدت .

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

انفس اعيىالصخطأ؟اس:اااا   يؼايه فاأفايستفلدالإلنسلفاهفاصـص

 ي طثالصهرشداصيطػبل ا)ل ػضالصصدػت(اصيتف يػرافػثالإلهللػةاص تللت ػلا ػـاينػلدشا
  اصي ػػددالالسػػتهللةالصخلطإلػػةاصيصضػػراسػػل اعػػدـاهبلءهت ػػلا ػػـاإهللػػةالصطػػبل

يليفاص ـاأفاعيػىالإلنسػلفاأفايتهنػ الصخطػأادلػؿاصدصعػ اصأفاالاي ػررضاإذلاصدػعا
 اصدػػػػدات ػػػػصفالصهبلهػػػػةا نػػػػلاصيػػػػنفساههديػػػػةاصص ػػػػفاعيػػػػىاأفاالاتت ػػػػد ا ػػػػدصد لا

 لصه قصصة اصالات صفاعقلةاأهلـانشلطالإلنسلفاصفلعييت افثالص يلةالص لهة.

 الصػػذلتاص تللت ػػلاعيػػىالصسػػلصرةا الصهرشػػدالتصضػػيراأسػػلصي الصػػتخيصاهػػفاصػػـص يقػػـص
 ص ث:

أخػػػذالص لػػػرةاهػػػفاأخطلإلػػػؾالصهلضػػػيةا ػػػـانسػػػيلن لاتهلهػػػلت افػػػتذلالسػػػتصعلتا .8
الصذلت.  لصدرساصأخذتالص لرةاهفاأخطلإلؾافبلادلعثاصيخصؼاصصـص

لصقيػػػػػلـالتطػػػػػصيراعهيػػػػػؾاللسػػػػػتهرلر افػػػػػبلات ػػػػػرسالألخطػػػػػلءادصفالصسػػػػػ ثا .0
الص ػلنثاإلابل  لافت ذلا لصصتاأهرلتاصفشيتافي ا ررالصه لصصػةافػثالصيػـص

 هعالصتاهيـااعيىالصت ديؿاصلإلابلح.

 لصتصدؼاعفاتصهي الصهبلهةاإصىانفسؾاصت نيف ل. .8

لإلدػدلـاعيػػىالص هػػؿا تػػىاهػػعال تهػػلؿالرت للػػؾاصيخطػػأ افلػػدؿاأفاتتهنػػ ا .1
 لإلعهلؿاال تهلؿالصزصؿافي لادـاللص هؿاص لصؿاأفاتتهن الصخطأ.
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دلإلهلتاأفاتتقدـال للتاصلدصفاسصءانية الؿال قةادصيةاصعهيقػةالأنػؾاعييؾا .9
استقصؿالص بلـالصهنلس اصت هؿالصشثءالصهنلس افثالصصدتالصهنلس .

 :الصهرشدال رضالصهصدؼالآلتث  يقـص

فثاأ دالصافصؼالصدرلسيةادلـاهدرسالصفيزيػلءالهفلهإلػةاطبللػ اللهت ػلفا
فػػثاذصػػؾالالهت ػػلفاصل ػػدايػػصهثاص ػػلفاأ ػػدالصطػػبل اصلسػػه ا)ه هػػد(ادػػدارسػػ ا

الصشديداهدلتاصلصهلرحاصنفس . اذصؾادلـالتصهي اعللرلتاهفالصيـص
ايسأؿالصهرشدالصطبل الهلذلاأخطأاه هد؟اصصهلذل؟اا-

ي طثالصلل ثاصدتلتادايرلتاصيطبل اصيتف يرافثالإلهللة ا ـاينلدشاإهللػةااااااا
الصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

يصضرالصلل ثاصيطبل اأنػ اعنػدهلاتخطػ افػثاهصدػؼالسػيطاهػفاهصلدػؼااااااا
نهػػلاعييػػؾا الصشػػديداهػػدلتاصنفسػػؾ.اصل  التصهيػػ الصيػػـص لص يػلةاصيسػػتالص ػػؿا ػػصاأفاتقػػـص
الصػذ ا أخذالص لرةاهفالصخطأاصعدـالصصدصعال اهرةا لنيػة.اف ػؿالصلشػراخطػلءاصهػؿي

ايت يـ.الايخطأ اصلصذ االايت يـاهفاأخطلإل اصفاتتلحاص الصفراةاص
) ػػػؿاللػػػفاآدـاخطػػػلءاصخيػػػرااص هػػػلاهػػػلءافػػػثا ػػػديثالصرسػػػصؿاه هػػػدا

 لصخطلإليفالصتصللصف(

اااا▪ااا الصػذلتاص ػثا)أصػـص ينلدشالصهرشػدال ػضالألف ػلرالصخلطإلػةاصلصتػثاتػدؿاعيػىاصػـص
نفسػػػثالشػػػدةا تػػػىافػػػثالألهػػػصرالصلسػػػيطة(اصيسػػػت هؿافنيػػػةالص ػػػصلرالصػػػدلخيثافػػػثا

 ية اص هلا صاهصضرافيهلاييث:تا ي  لاصلستلدلص لالف رةاليهلليةاصعقبلن

 يلػػػػدأالصهرشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿا
 لآلتث:

هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػػذضالصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػػثا
ه لني ػػػػل..اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثا

 لست رلضاه لني ل.

 فػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتايطيػػ الصهرشػػداهػػفاأ
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 .ل دالصتر يزاصلصتف يرالهلاتشتهؿاعيي لا ذضالصف رةاهفاه لٍف 
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ايتسلءؿالصهرشدا)صترضات يإلةالصت دثاهعالصذلت(
اصتأني الصضهير؟ا▪ااااااااا   ؿاأفاذصؾايست ؽاهنثالصيـص

انفسثالشدةاعيىاأهصرالسيطة؟اصهلذلا▪ااااااااا  أصـص

الصنفسالشدةاعيىاأشيلءالسيطةال افلإلدة؟ا▪ااااااااا  ص ؿاأفاصـص

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 صصردػةاي طثالصهرشدال ضالصصدػتاصيطػبل اصيتف يػرافػثالإلهللػةاص تللت ػلاعيػىال
 ػػػػـاينػػػػلدشاإهللػػػػةالصطػػػػبل اصي ػػػػددالالسػػػػتهللةالصخلطإلػػػػةاصيصضػػػػراسػػػػل اعػػػػدـا

 هبلءهت ل.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلاي نػػؼالإلنسػػلفانفسػػ اصيهطر ػػلالصللػػؿاهػػفا
اعيػػىاأخطػػلءاصأشػػيلءالسػػيطة افتنػػ ايقيػػؿاهػػفاددرلتػػ الصذلتيػػة اصأفالصهللصتػػةا لصيػػـص

نهلاتزيدالصخطأا الصذلتاالاتا رالصخطأاصل  أخطلءاأخر اصته يػؾاتشػ رافثاصـص
ا للص زفاصلإل سلساللصذن  اصذصؾاعييؾاأفاتستفيداهفاأخطلإلؾاصتلت داعفاصػـص

 لصذلت.

 صلآلفال ػػػػداأفاعرفػػػػتاخطػػػػأا ػػػػذضالصف ػػػػرةاصسػػػػيليت لاف ػػػػؿات ػػػػتفظال ػػػػلاأـات ػػػػلصؿا
 تا ي  لاصلستلدلص لالف رةاهديدة...

اتر اهلا ثالصف رةالصتثات ؿاه ي ل؟
اسنل؟اأ اهلذلاعيينلاأفانقصؿاألنف

اعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:
ا الصػػذلت(ا)الادلعػػثاألفاأصػػـص انفسػػثالألهػػراهػػدلتالسػػيط(ا)ألت ػػداعػػفاصػػـص )الاأصػػـص

 نفسث(ا) لصؿاأفاالات ظـالألهصر(.

 ا يرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاصتاهسهصعا)صتػرضالصتػدري (ا ػـايقػـص
بلاعػػػدداهػػػفالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػ

 اصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 .الصهرشدالتقديـالصت زيزالالهتهلعثاصيطبل الصهشلر يفاللصهيسة  يقـص

 :الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية  يقـص
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الصذلت؟ا▪ااااااااا  هلاه نىاصـص

الصذلت؟ا▪ااااااااا  هلا ثاأسلصي الصتخيصاهفاصـص

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهاا-اااا  يسةاصي ددالاليهلليلتاصلصسيليلت.يقـص

 ال هػػلالتصهيػػ ا يطيػػ الصهرشػػداهػػفا ػػؿاطلصػػ اتػػدري اليتػػثا تللػػةاهػػصدفيف ايقػػـص
اصنفس  اصهػفا ػـايػردداعلػلرلتالشػ ؿاهت ػرراهػعانفسػ اصتػرضا   ػلاعيػىا لصيـص

الصذلت.  لاللت لداعفاصـص

 يػػصدعالصهرشػػداطػػبل الصهههصعػػةاصي ػػػ  ـاعيػػىالالصتػػزلـاصلص ضػػصرافػػثالصهيسػػػةا
ا.لصقلدهة

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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ا
 ( دقيقة45مدة الجمسة )                           الجمسة الثالثة )االستقرار النفسي(                      

 االستقرار النفسي                              الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 .ه رفةاه نىالالستقرلرالصنفسث 

 هرةاصيذلت.لصتخيصاهفالألف لرالصهد 

 .لصرل ةاصلالستقرلر 

 .الصش صراللألهفاصلصطهأنينة
اتنهيةاددرةالصطبل اعيىات قيؽالالستقرلرالصنفسثالص دؼالصخلص
اأفايته فالصطبل اهف:الأل دلؼالصسيص ية

 .ف ـاه نىالالستقرلرالصنفسث 

 .لصش صراللصرل ةالصنفسية 

 .الصت رراهفالألف لرالصهدهرةاصيذلت
لالسترلتيهيلتا

ايلتصلصفن
الصهنلدشةا الص صلرالصدلخيث الصنهذهةا الصت ييهلتالصذلتيةا الصتتذيةالصرله ة

 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 .)الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص تللت اعيىالصسلصرةاص صا)لالستقرلرالصنفسث  يقـص

 الصهرشدا  لت ريؼالالستقرلرالصنفسثاص تللت اعيىالصسلصرة.يقـص

 .الصهرشدالطرحاسؤلؿاصطبل الصهههصعةالإلرشلدية  يقـص

 .) الصهرشدالنهذهةاهصدؼاص صايت دثاهعانفس الاصتاهسهصعا)صترضالصتدري  يقـص

 .لصت رؼاعيىالصسيصؾاصلألف لرانيرالصهتصلفقةاصد الصطبل اعفاطريؽالص صلرالصدلخيث 

 الصهرشدالت ديد  لالستهللةالصخلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل.ايقـص

 .الصهرشدالتقديـالصت زيزالالهتهلعثاصيذيفايقصهصفالأدلءاهصدؼاه يف  يقـص

 .الصهرشدالتقديـالصتتذيةالصرله ةاألفرلدالصهههصعة ايقـص
الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالألتث:اا-الصتقصيـ  يقـص

 لصنفسث؟ارهلاه نىالالستقرلا▪

الصهرشدالتيخياا- اصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصالصسيليلت.يقـص
ايطي الصهرشداهفا ؿاطلص ا تللةاهصدؼايليفافي اأ هيةالص صلرالصدلخيثافثات قيؽالالستقرلرالصنفسث.الصتدري الصليتث

ا
ا
ا
ا
ا
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 الجمسة الثالثة إدارة
 االستقرار النفسي

 لصتدري الش ؿاهيد.هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلا 

 الصهرشػػدالتقػػديـاهصضػػصعالصهيسػػةاص تللتػػ اعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصااا)لالسػػتقرلرا يقػػـص
 لصنفسث(.

 الصهرشدالت ريؼالالستقرلرالصنفسثاص تللت اعيىالصسػلصرةاصلصػذ اي نػث:ادػدرةا يقـص
لصفػػرداعيػػىالصتصلفػػؽالصػػدلخيثالصهاػػ ص ال سػػفالصتصلفػػؽاهػػعالصػػذلتاصهػػعالص ػػلصـا

 لصذ اي يطاللصفرد.

 ي الصهرشداهفالصطػبل اإعػلدةالصت ريػؼاصيقػدـالصت زيػزالالهتهػلعثالصهنلسػ ايط
 صيذيفايقصهصفالتعلدت .

 :الصهرشدالطرحالصسؤلؿالآلتث  يقـص

اهتىاي دثالالستقرلرالصنفسث؟اس:
ينلدشالصهرشداإهللةالصطبل  اصهفا ـايصضراص ـاأفالالستقرلرالصنفسثاي دثا

إصػىاصضػ  الالهتهػلعث اص ػذصؾاعندهلايشػ رالصفػردالقيهتػ الصشخاػيةاصيطهػإلفا
عندهلايتصاؿاإصىا ؿالصاػرلعالصػدلخيثالصػذ اي يشػ .افػلصفردادػدايسػل اصنفسػ ا
إ للطلتاعندهلات صفاصدي ارنللتاهتنلفرةاصهتنلدضةاص ػذضالإل للطػلتاأصالصفشػؿا
فػثالصصاػصؿاإصػىا ػدؼاه ػػيفادػداالاتػؤد اإصػىاإيػػذلءالصػنفساف سػ  الػؿارلهػػلا

 ينقصاهفاه لنت اليفاأدرلن .

 الصهرشدالهنلدشةاصتصضيرا يفيةالصت رراهفالألف لرالصهػدهرةاص ػؿالصاػرلعاي قـص
 لصدلخيثاصترضالصش صراللصرل ةالصنفسيةاص هلايأتث:

ينػػػلدشالصهرشػػػدال ػػػضالألف ػػػلرالصخلطإلػػػةاه ػػػؿا)أشػػػداشػػػ ر اعنػػػدهلاأفشػػػؿافػػػثاااا■
ت قيػػػؽاأ ػػػدلفث(اصيسػػػت هؿافنيػػػةالصت ػػػدثاهػػػعالصػػػذلتافػػػثاتاػػػ يرا ػػػذضالصف ػػػرةا

يهللية اص هلايأتث:لصخلطإلةاصلصت  يراعقبلنيةاصلستلدلص لالف رةاا ي ةاصل 

 يلػػػػدأالصهرشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿا
 لآلتث:
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هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثاالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثا
ه لني ػػػػل...اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثا

  رلضاه لني ل.لست

 يطي الصهرشػداهػفاطػبل الصهههصعػةاترديػدا ػذضالصتسػلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػصتا
 هسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ل ػػدالصتر يػػزاصلصتف يػػرالهػػلاتشػػتهؿاعيي ػػلا ػػذضالصف ػػرةاهػػفاه ػػلٍفانهػػداأن ػػلاتت يػػؽا
 لػ)ض ؼالالستقرلرالصنفسث(اعند لايتسلءؿالصهرشد:

 ثاشدالصش ر؟ ؿاأفاذصؾايست ؽاهنا▪

 ص ؿاأفاشدالصش رايه يؾات قؽاأ دلفؾ؟ا▪اااا

 ص ؿاأفاشدالصش رال اإضرلراأـال اهنلفع؟ا▪اااا

يطي الصهرشداهفالصطػبل اترديػدا ػذضالصتسػلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػصتاهسػهصعا ػـاا-ااا
 لاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ػػـاينػػلدشاي طػػثالصهرشػػدال ػػضالصصدػػتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةاص تللت ػػلا 
 إهللةالصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأفاشػػدالصشػػ راالايه يػػؾات قػػؽاأ ػػدلفؾ ا هػػلاأفاشػػدا
نهلا ذضاافةالص ػلهزيفا ػذصؾاأفاشػدا لصش راصيستاصسييةاهفاصسلإلؿالصنهلحاصل 

يذلءاصينفساصلصهسد. نهلال اأضرلراصل   لصش راصيسا بلتاصل 

 لصهرشداصيطبل اأن اعندهلان صفافثاه ؿا ذلالصهصدؼاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:يصضرا 

 )إ دأ(ا) فاأ  رالستقرلرلت(ا)ف راهيدلتافثات قيؽاأ دلفؾ(

 يرددالصهرشدا ػذضالص لػلرلتاهػعانفسػ الاػصتاهسػهصعا)صتػرضالصتػدري (ا ػـايقػصـاعػدداهػفا
(اهػػػعاتقػػػديـالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلااػػػصت

 لصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالألتث:ا- ايقـص
 اهلاه نىالالستقرلرالصنفسث؟ا-

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصي ددالاليهلليلتاصلصسيليلت.اا-  يقـص

 يطي الصهرشداهفا ؿاطلص اتدريللتاليتيلتاص صا تللةاهصدؼايليفافي اأ هيةالص صلرالصدلخيثا
  قيؽالالستقرلرالصنفسث.فثات
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                         اآلخرين(                    بالجمسة الرابعة )الثقة 
 الثقة باآلخرين                                   الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 .تنهيةالص قةااللآلخريف 

 .الصتصلفؽالالهتهلعث
اهسلعدةالصطبل اعيىاتنهيةالص قةاللآلخريف.الصلص دؼالصخ

اأفايت رؼالصطلص اعيى:الأل دلؼالصسيص ية
 .لصخطصلتالصتثاته ؿالصفرداصل قلتاهفالآلخريف 

 .يفيةالصتخيصاهفالصشؾاصلصريلةافثالآلخريف  

 .الأل هيةالصتثايش يصن لاصآلخريفاصأ هيةالآلخريفاص ـ
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
هػػةا ات ييهػػلتالػػأدلءالصه هػػةالػػلطءاصلصتف يػػرادلػػؿالصتاػػرؼا اإعػػلدةااػػيلنةالصهنلدشػػةا الصنهذ

 هطلص الصه هة.الصتتذيةالصرله ة.

ا
 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 .)الصهرشدال تللةاهصضصعالصهيسةاعيىالصسلصرةاص صا)لص قةاللآلخريف  يقـص

 الصهرشدال تللةالصخطصلتالصتثاته ؿالصفرداصل قلتاهفالآلخريف.يق  ـص

 .الصهرشدالتصضيرا يفيةالصتخيصاهفالصشؾاصلصريلةافثالآلخريف  يقـص

 الصهرشػػػدالتصضػػػيرا يفيػػػةالصت ػػػرؼاعيػػػىالأل هيػػػةالصتػػػثايشػػػ يصن لاصآلخػػػريفاصأ هيػػػةا يقػػػـص
 لآلخريفاص ـاعفاطريؽالص صلرالصدلخيث.

 الصهرشدالتصهي اسؤلؿاعفا  أ هيةالص قةالصهتللدصةاليفالصفرداصلآلخريف.يقـص

 يطي الصهرشداهفاطبل الصهههصعةالستلدلؿالص ديثالصسيلثاهعالصذلتال ديثاليهللث.ا 

 .الصهرشدالت ديدالالستهلللتالصخلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل  يقـص

 ـايسػتخدـالصهرشػػدات ييهػػلتالػأدلءالصه هػػةالػػلطءاصلصتف يػرادلػػؿالصتاػػرؼ ايؤدي ػلالصهرشػػدا ػػ
اعدداهػفالصطػبل الأدلإل ػلالاػصتاهسػهصعاصلاػصتاه هػصساصدلخييػلتاااااااااا)لػبلا يقـص

 اصت(.

 اعػػدداهػػفالصطػػبل الأدلإل ػػلالاػػصتا إعػػلدةااػػيلنةاهطلصػػ الصه هػػةاهػػفالصهرشػػد ا ػػـايقػػـص
اهسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتثاألفرلدالصهههصعة:ا-ااااالصتقصيـ ايقـص
 هلا ثالصخطصلتالصتثاتنهثا قةالصفرداللآلخريف؟ا▪

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصات ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.ا-ااااا ايقـص
اف.يطي الصهرشداهفا ؿاطلص ا تللةاهصدفيفايليفافي هلاأ هيةالص قةاللآلخريالصتدري الصليتث

ا
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 إدارة الجمسة الرابعة
 اآلخرينبالثقة 

 .هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصصله الش ؿاهيد 

 .)الصهرشدال تللةاهصضصعالصهيسةاعيىالصسلصرةاص صا)لص قةاللآلخريف  يقـص

 :الصهرشدال تللةالصخطصلتالصتثاتنهثا قةالصفرداللآلخريفاص ث  يقـص

 فسؾاأصالتاصلترؾالصشؾاصلصريلةافثالآلخريف.نهثالص قةافثان .8

  فاعيىالتالؿاللصزهبلءاصأفرلدالألسرة. .0

 للت داعفالالست لنةاصلالست زلءاللآلخريف. .8

 ل تـاللصهشلر ةالصصهدلنيةاهعالآلخريف. .1

اأف لرالآلخريفاصآرلإل ـاصللت داعفانقد ـالش ؿاالذع. .9  ل تـر

 الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتثاصطبل الصهههصعة  لإلرشلدية:ايقـص

اعندهلات صفافثاهصدؼات تلجال اإصىاإنسلفات ؽال افهلذلاتف ؿ؟اصصهلذل؟اس:
ي طثالصهرشدا)ل ضالصصدت(اصيطبل اصيتف يرافثالإلهللةاص تللت ػل ا ػـاينػلدشا

 إهللةالصطبل اصي ددالإلهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 لػػ اإصػػىاشػػخصاايصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلان ػػصفافػػثاهصدػػؼاصن تػػلج
ن ػؽالػػ اصنأتهنػػ اعيػػىاأسػػرلرنلافلألاػػددلءاصلألدرلػػلءاصلصهيػػرلفالصهيػػدصفا  يػػرصف ا
صص ػػػػفاعيينػػػػلاأفانتػػػػصخىالص ػػػػذرافػػػػثالختيػػػػلراهػػػػفان ػػػػؽالػػػػ اصنلػػػػصحاصػػػػ الأسػػػػرلرنلا

 ص هصهنل.

 أالفال ػػػداإفاعرفػػػتاخطػػػلا ػػػذضالألف ػػػلراف ػػػؿات ػػػتفظال ػػػلالـات ػػػلصؿاتاػػػ ي لا
 2صلستلدلص لالأف لراليهللية

 شػػداصيطػػبل النػػ اعنػػدهلان ػػصفافػػثاهصدػػؼايتطيػػ ا قػػةافػػثالآلخػػريفايصضػػرالصهرا
 عيينلاإفانقصؿاألنفسنل:

 )يه اأفاأختلرالصهخيصالألهيف(اااااا

 يؤدي ػػلالصهرشػػداص ػػصايت ػػدثاهػػعانفسػػػ الاػػصتاهسػػهصعا)صتػػرضالصتػػدري (ا ػػػـا
يطيػػ اهػػفاعػػدداهػػفالصطػػبل اترديػػد لاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتاهسػػهصعا ػػـالاػػصتا

 .ه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(
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 يستخدـالصهرشدالصت دثالاليهللثاهعالصذلتاصذصؾاللصطي اهفاأفػرلدالصهههصعػةا
أفايقصصػػػػػصلاألنفسػػػػػ ـ:ا)إفاهشػػػػػلعر اسػػػػػصؼاتت سػػػػػفاإذلاصضػػػػػ تا قتػػػػػثالهػػػػػفا
 ػصصث( ايطيػػ اهػن ـاترديػػد لالاػصتاهسػػهصعاصلاػصتاهػػنخفضاصدلخييػلتا)لػػبلا

 اصت(.

 الصهرشدالتقديـالصش راصلص نلءاصيطيلةالصهشلر يفاللصنقلشاصا  لصتدري .ايقـص

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

 هلا ثالصخطصلتالصتثاتنهثا قةالصفرداللآلخريف؟ا▪

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.ااا-اااا  يقـص

 يطي الصهرشداهفا ؿاطلص اتدري اليتثاص صا تللةاهػصدفيفايلػيفافي هػلاأ هيػةا
 لص قةافثالآلخريف.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 ( دقيقة45مدة الجمسة )                       (                     -أ – الغضب خفضالجمسة الخامسة )
 خفض الغضب                                    الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 . خفضالصتض 
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  لصت لهؿاهعالآلخريفالدصفانض 

  اخفضالصتض .. لصت رؼاعيىاأسلصي
اهسلعدةالصطبل اعيىا يفيةاضلطالصنفساأ نلءالصتض .الصخلصالص دؼ

اأفايت رؼالصطلص اعيى:الأل دلؼالصسيص ية
 . ه نىالصتض 

 . لآل لرالصسيليةاصيتض 

 . أسلل الصتض 

 . الصت لهؿاهعالآلخريفاالش ؿاسييـاصلدصفانض
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
لطءاصلصتف يػػػرادلػػػؿالصتاػػػرؼا الصت زيػػػزاترديػػػداأدلءالصهطيػػػ ا الصتخيػػػؿا اإرشػػػلدلتالػػػأدلءالصه هػػػةالػػػ

الالهتهلعثا الصتتذيةالصرله ةا.
 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 .) الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص تللي اعيىالصسلصرةاص ص)خفضالصتض  يقـص

 الصهرشدالت ريؼالصتض اص تللت ا  عيىالصسلصرة.يقـص

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اإعػػلدةالصت ريػػؼاصيقػػدـالصت زيػػزالالهتهػػلعثالصهنلسػػ اصيػػذيفا
 يقصهصفالتعلدت .

 .الصهرشدالهنلدشةالصطبل ا صؿالآل لرالصسيليةاصيتض اصتصضيراخطصرت ل  يقـص

 الصهرشػػدالشػػرحاصتصضػػيراأسػػلل الصتضػػ اص يفيػػةالصػػتخيصاهنػػ اعػػفاطريػػؽالص ػػصلرا يقػػـص
 صع)اصترضالصتدري (.لصدلخيثالاصتاهسه

 يسػػتخدـالصهرشػػدافنيػػةالصتخيػػؿافػػثالصل ػػثاعػػفا ػػؿاصيت ػػرؼاعيػػىالصسػػيصؾاصلألف ػػلرانيػػرا
 لصهتصلفقةاصد الصطبل .ا

 .الصهرشدالتصهي اأسإليةاصترضات يإلةالصت دثاهعالصذلت  يقـص

 .الصهرشدالت ديدالالستهللةالصخلطإلةاصد الصطبل اصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل  يقـص

  اعػدداهػفالصطػبل الأدلإل ػلالاػصتااإعلدةاايلنةاهطلص لصه هة ايؤدي لالصهرشدا ـايقػـص
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت( اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 .الصهرشدالتقديـالصت زيزالالهتهلعثاصيذيفايشلر صفافثالصهيسة ايقـص
الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتيةاألفرلدالصهههصعةا-ااالصتقصيـ ا:يقـص

 هلاه نىالصتض ؟اا▪

 هلا ثاأسلل الصتض ؟ااا▪

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.ااا- ايقـص
يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اتػػدري اليتػػثاص ػػصا تللػػةاهػػصدفيفاه يػػريفاصيتضػػ اصيسػػتخدـافنيػػةالصت ػػدثاهػػعاالصتدري الصليتث

الصتض .اخفضلصذلتاصترضا

 ةإدارة الجمسة الخامس
 -أ  – الغضب خفض
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 هتلل ةالصتدري الصليتثاصهنلدشت اهعالصطبل اصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهػزصلا
 لصتدري الش ؿاهيد.

 (الصهرشدال تللةاهصضصعالصهيسةاعيىالصسلصرةاص صا  لصتض (.اخفضيقـص

 .الصهرشدالت ريؼالصتض اص تللت اعيىالصسلصرة  يقـص

لتاضػػلنطةايشػػ رال ػػلا ػػؿافػػرد ا ػػصالسػػتهللةالنف لصيػػةانتيهػػةاهتطيلػػ لصتضػػ :
صأفالصنػػلساهتسػػلصصفال ػػلاهػػفا يػػثالصنػػصع اإالاأن ػػـايختيفػػصفالػػيفال ضػػ ـافػػثا

 لصدرهة.ا

 يطي الصهرشداهفالصطػبل اإعػلدةالصت ريػؼاصيقػدـالصت زيػزالالهتهػلعثالصهنلسػ ا
 ه ؿاأ سنت اللرؾالظافيؾ....لصخاصيذيفايقصهصفالتعلدت .

 الصهرشدالهنلدشةالصطبل ا صؿا  لصتض افيلدأا دي  :اضخفيقـص

يتادرالصتض ادلإلهةالص صلهؿالصهسللةاصبلضطرلللتالصنفسيةاصلصتشػصشا
لصػػذ نثاصل  ػػدلراطلدػػلتالصنػػلسالصنفسػػيةاصلصلدنيػػة اص ػػصاهػػفاأ ػػـاأسػػلل الخػػتبلؿا
لصتصلفػػؽالصنفسػػثاصلالهتهػػلعث افلصتضػػ االايفػػرزاإالالصضػػتينةاصلص قػػداص ػػصانػػلرا

ضالصهسهلةاللإلهرلضالصنفسهسػهيةات رؽالص قؿاصتس ؽالصلدفاصتايل اللألهرل
ه ػػؿادر ػػةالصه ػػدة اصلرتفػػلعاضػػتطالصػػدـ اصلصذل ػػةالصاػػدرية اصلصقصصػػصفالص اػػلثا
فالصػػػت  ـافػػػثالصتضػػػ اصلصسػػػيطرةاعيػػػىالصػػػنفساهػػػفا صلصاػػػدلعالصهػػػزهف...لصخاصل 

الألهصراللصتةالأل هيةاص ثاينهرالإلنسلفافثا يلت اصيتصلفؽاهعالآلخريف.
لصتضػ اااخفػضفثاأ لدي  اصترضااصدداأشلرالصرسصؿالص ريـاه هدا

اصهن ل:
:اااااااااا)الادػلؿايػلارسػصؿالظاأصاػنث افقػلؿااهلءارهؿاصينلثاه هدااا▪

 تتض (افردداهرلرلتادلؿا)الاتتض (.

دػػلؿايػػلارسػػصؿالظادصنػػثاعيػػىاعهػػؿايػػدخينثالصهنػػةاااااااهػػلءارهػػؿاصينلػػثاه هػػداا▪اااااا
 فقلؿ:ا)الاتتض اصصؾالصهنة(.

 الصهرشدالت  صضيرال ضاهفاأسلل الصتض اص ث:يقـص

شللعا لهلت . .8  ت رضالصفرداصظرصؼالصفشؿافثات قيؽاأ دلف اصل 
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نتيهػػةاصهػػصدالصفػػردافػػثا لصػػةااػػرلعانفسػػثا ػػلدالػػيفالإلدػػدلـاصلإل هػػلـاصت قيػػؽا .0
  دؼاهرنص افي .

 لصش صراللصتيرةاهفالآلخريف. .8

 خيؿافثاإفرلزلتالصتدةالصنخلهيةاأصالصدرديةاأصالصتنلسيية. .1

ل الألخػػػػر  الإلر ػػػػلؽ الصهػػػػصع الألصػػػػـ الصهػػػػرض اإسػػػػلءةالسػػػػت هلؿاصهػػػػفالألسػػػػل .9
 لص قلدير الالضطرلللتالصنفسية الص صلهؿالصهينية.

 .يطي الصهرشداهفا ؿاطلص اأفايتخيؿانفس افثا ذلالصهصدؼ 

أنتاهلصسافثا فيةاعيداهيبلدااديقؾاصأ نلءاتقديـالص ايراإصيؾاس  اعيػىا
اهبللسؾ.افهلذلاتف ؿ؟اصصهلذل؟

رشػػدال ػػضالصصدػػتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةاص تللت ػػلا ػػـاينػػلدشاي طػػثالصه
 إهللةالصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 يصضرالصهرشداصيطبل اأن اعندهلاتصله نلاهصلدؼات يرالصتض اعيينػلاأفانف ػرا
دلؿاأفانتارؼاصعيينػلاأفانسػيطراعيػىاأعاػللنلاألننػلادػدانتاػرؼاتاػرفلتاالا

ؽالنػػػلاصالاي ػػػؿالصهصدػػػؼالػػػؿايزيػػػدالصخطػػػأاأخطػػػلءتاأخػػػر اصي قػػػدالألهػػػصرافػػػبلايييػػػ
 دلعثاصيتض .

 يصضػػػرالصهرشػػػداصيطػػػبل اأنػػػ اعنػػػدهلات ػػػصفافػػػثاهصدػػػؼايتطيػػػ اهنػػػلاأفانسػػػيطرا
 عيىاأنفسنلاصالانتض اعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:

ا)تهلسؾ(ا)ل دأ(ا)لسترخ(ا)الادلعثاصيتض (
 لاػػصتاه هػػصساصدلخييػػلتااا)لػػبلايػػرددالصهرشػػدا ػػذضالص لػػلرلتالاػػصتاهسػػهصعاصا

 اصت(.

ينلدشالصهرشدال ضالألف لرالصخلطإلةاصلصتثاتدؿاعيىالصتض اص ث:ا)أضػر ااا■
لص لإلطاليد ا ينهلاأش راللصفشؿ(اص)أنزعجاهفاطػرحالألسػإليةاعيػث(اصيسػت هؿا
فنيػػػةالصت ػػػدثاهػػػعالصػػػذلتافػػػثاتاػػػ ي  لاصلسػػػتلدلص لالأف ػػػلراليهلليػػػةاص هػػػلا ػػػصا

 هصضرافيهلاييث:

 رشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿايلػػػػدأالصه
 لآلتث:
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هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالألف ػػػلر؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثا
ه لني ػػػػل...اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثا

 لست رلضاه لني ل.

 هػػعاأنفسػػ ـالاػػصتاايطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالت
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ل ػػدالصتر يػػزاصلصتف يػػرالهػػلاتشػػهؿاعيي ػػلا ػػذضالألف ػػلراهػػفاه ػػلٍفاعنػػد لايتسػػلءؿا
 لصهرشدالاصتاهسهصعا)صترضالصتدري (:

  ؿاأفاذصؾايست ؽاهنثالصتض ؟اا▪اااا

  ؿاأفاضر الص لإلطاي قؽاصؾالصنهلح؟ا▪اااا

 فيداأـال اأضرلر؟ص ؿاأفاضر الص لإلطاها▪اااا

 صهلذلالالنزعلجاهفاطرحالألسإلية؟ا▪اااا

 يطي الصهرشداهفالصطبل اترديدال ضاهفا ذضالصتسلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػصتا
 هسهصعاصهفا ـالاصتاه هصساصدلخييلالبلااصت.

 ي طػػػثالصهرشػػػدال ػػػضالصصدػػػتاصيطػػػبل اصيتف يػػػرافػػػثالإلهللػػػةا ػػػـاينػػػلدشاإهللػػػةا
 ضراسل اعدـاهبلءهت ل.لصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصا

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأفاضػػر الص ػػلإلطاالاي قػػؽاصػػؾالصنهػػلح..اصأنػػ اصيسػػتا
 صسييةاهفاصسلإلؿالصنهلح...اصل اأضرلرا  يرةاصأصص لاإيذلءاصينفساصلصهسد....

أهػػلاللصنسػػلةاصطػػرحالألسػػإليةاعييػػؾافتنػػ اصػػيسالػػ اأ اضػػرراصالادلعػػثاصبلنزعػػلجا
ؾافػثاأ يػلفا  يػرةات تػلجاإصػىاتصهيػ اصلصتض اعندهلاتطرحاعييػؾالألسػإليةاألنػ

أسػػػإليةاصآلخػػػريفا فػػػبلادلعػػػثاصبلنزعػػػلجاصلصتضػػػ اهػػػفا ػػػذضالصهصلدػػػؼاصلصهصلدػػػؼا
 لصهشلل ةاص لافثالص يلةالصهستقليية.

 صلآلفال داأفاعرفتاخطأا ذضالألف لراصسيليت لاف ؿات تفظال ل؟ 

ت ػؿاأـات لصؿاتا ي  لاصلستلدلص لالأف لراهديدة..اتر اهلا ثالألف ػلرالصتػثا
اه ي ل؟..اأ اهلذلاعيينلاأفانقصؿاألنفسنلا؟

)ل ػػػدأاصلسػػػترخ(ا)الادلعػػػثاصيتضػػػ (ا)للت ػػػداعػػػفا ػػػلالتالصتضػػػ اتسػػػيـاهػػػفا
الألهرلض(ا)الادلعثاصييأسا لصؿاهرةاأخر (.
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 يرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاػصتاهسػهصعاصلاػصتاه هػصساصدلخييػلتا
 )لبلااصت(.

  الصهرشػػػدالتقػػػػديـالصتصضػػػي لتاصلصتاػػػ ي لتالصبلزهػػػػةاعػػػفاطريػػػؽالصتتذيػػػػةايقػػػـص
 لصرله ة.

 :الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية  يقـص

 هلاه نىالصتض ؟ا▪

 هلا ثاأسلل الصتض ؟ا▪

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.اا-ااااا  يقـص

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اتػػدري اليتػػثاص ػػصا تللػػةاهػػصدفيفاه يػػريفاصيتضػػ ا
 لصتض .اخفض نيةالصت دثاهعالصذلتاصترضصيستخدـاف

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
 ( دقيقة45مدة الجمسة )                         (                  -ب -الغضب خفضالجمسة السادسة )

 خفض الغضب                                  الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 . اخفضالصتض
ادرةالصطبل اعيىاخفضالصتصتراصلصتض .تنهيةادالص دؼالصخلص
اه ؿالصطلص ادلدرلتاعيىالف:الأل دلؼالصسيص ية

 . ي دداأعرلضالصتض 

 . ي دداهرل ؿالصتض 

 . اي رؼادصلعدالصسيطرةاعيىالصتض
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
ا.لصهنلدشةا الص صلرالصدلخيثا الصت ييهلتالصذلتيةا الصنهذهةا اه لفأةالصذلتا الصتتذيةالصرله ة

 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 الصهرشػػػػدالتقػػػػديـاصهنلدشػػػػةاهصضػػػػصعالصهيسػػػػةاص تللتػػػػ اعيػػػػىالصسػػػػلصرةاص ػػػػصا)خفػػػػضا يقػػػػـص
 لصتض (اص صالست هلالتاصيهيسةالصهلضية.

 . الصهرشدالتذ ير ـالت ريؼالصتض  يقـص

 سطاهلادلرافثالصهيسةالصسللقةاهفالهؿالصتذ ير.يست رضالصهرشداصلش ؿاهل 

 الصهرشػدال تللػةاأعػرلضالصتضػ اعيػىالصسػلصرةاصهنلدشػت ل اصهػفا ػـاذ ػراآيػةا ريهػةا يقػـص
 ص دي يفاشريفيفا صؿالاللت لداعفالصتض .

 .الصهرشدالتصضيراصهنلدشةاهرل ؿالصتض اعيىاش ؿانقلط  يقـص

 الصهرشدالهنلدشةاصتصضيرادصلعدالصسيطرةاعيىال  صتض .ايقـص

 يسػػتخدـالصهرشػػدالصه لفػػأةالصذلتيػػةا)الصت زيػػزالصػػذلتث(اصتػػرضالسػػتلدلؿالالسػػتهللةالصخلطإلػػةالػػأخر ا
 ا ي ة.

 الصهرشدالتصهي اأسإليةاصترضات يإلةالصت دثاهعالصذلتاصصيت رؼاعيىالصسيصؾ صلالف ػلرانيػراايقـص
 لصهتصلفقةاصد الصطبل .

 الصهرشدالت ديدالالستهللةالصخلطإلةاصد الصطػبل اصي صضػراسػل اعػدـاهبلءهت ػلاعػفايقـص
 طريؽالص صلرالصدلخيثاصلصت ييهلتالصذلتيةا.

 اعػدداايستخدـالصهرشدات ييهلتالأدلءالصه هةاللطءاصلصتف يرادلػؿالصتاػرؼايؤدي ػلالصهرشػدا ػـ يقػـص
 هفالصطبل الأدلإل لالاصتاهسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 االستهللةالصخلطإلةاصت زيزالالستهللةالصا ي ة.يستخدـالصهرشدالصتتذيةالصرله ةاصترضات ديؿال
الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتيةاألفرلدالصهههصعة:الصتقصيـ ايقـص

 هلا ثاأعرلضالصتض ؟ا▪

 هلا ثاهرل ؿالصتض ؟ا▪

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالالاليهلليلتاصلصسيليلت.اا-ااا ايقـص
تػػدري اليتػػثا تللػػةاهػػصدفيفاه يػػريفاصيتضػػ اصيسػػتخدـالصت زيػػزالصػػذلتثا ه لفػػأةايطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل االصتدري الصليتث
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اصترضالاللت لداعفالصتض .

 إدارة الجمسة السادسة
 -ب –الغضب  خفض

 الصهرشدالهتلل ةالصتدري الصليتثاصهنلدشت اهعالصطبل اصيقػدـالصشػ راصلص نػلءا يقـص
الصهرشػػػدال تللػػػةاهصضػػػصا عالصهيسػػػةاعيػػػىاصيػػػذيفاأنهػػػزصلالصتػػػدري الشػػػ ؿاهيػػػد.يقـص

 لصتض (اص صالست هلالتاصيهيسةالصهلضية.اخفضلصسلصرةاص صا)

 .الصهرشدالتذ ير ـالت ريؼالصتض اص تللت اعيىالصسلصرة  يقـص

 ػػصالسػػتهللةالنف لصيػػةانتيهػػةاهتطيلػػلتاضػػلنطةايشػػ رال ػػلا ػػؿافػػرداالصتضػػ :
صأفالصنػػلساهتسػػلصصفال ػػلاهػػفا يػػثالصنػػصع اإالاأن ػػـايختيفػػصفالػػيفال ضػػ ـافػػثا

 ة.لصدره

 .يست رضالصهرشداصلش ؿاهلسطاهلادلرافثالصهيسةالصسللقةاهفاأهؿالصتذ ير 

 الصهرشػػدال تللػػةاأعػػرلضالصتضػػ اعيػػػىالصسػػلصرةاصهػػفا ػػـاذ ػػراآيػػةا ريهػػػةا يقػػـص
 ص دي يفاشريفيفا صؿالصتض .

اأعرلضالصتض :       
خفقلفالصقي  ادارالصتػنفس الرتفػلعاضػتطالصػدـ الرت ػلش الصسػرعةافػثاااااااا

 ر ػػػػةاهػػػػعالصتػػػػصتر اعضػػػػبلتاهشػػػػدصدة اتقيػػػػصا ددػػػػةالص يف سػػػػرعةالص ػػػػبلـاصلص
الالست لرة اعدـالصش صراللألهلف اديؽ.

 صصيرسصؿالص ريـاه هداهن جاف لؿاصت ديؿالصسيصؾافثا لالتالصتضػ اص ػصاا
ي ػػػػػدؼاإصػػػػػىاطػػػػػردالألف ػػػػػلرالصخلطإلػػػػػةالصه يػػػػػرةاصيتضػػػػػ الت ػػػػػرلراصترديػػػػػدال ػػػػػضا

 لأل لديثالصشريفةاصهن لا:

 عة اإنهلالصشديدالصذ ايهيؾانفس اعندالصتض .صيسالصشديداللصاراا▪

الاااا▪ إذلانضػػػػ اأ ػػػػد ـاص ػػػػصادػػػػلإلـافيػػػػيهيس افػػػػتفاذ ػػػػ اعنػػػػ الصتضػػػػ اصل 
 فييضطهع.

 .الصهرشدالهنلدشةاصتصضيراهرل ؿالصتض األفرلدالصهههصعةافيقصؿ ايقـص
ايهرالإلنسلفاأ نلءانضل الهرل ؿاعديدةاهن ل:

 سخط انقهة اإسلءة...لصخضيؽا الستيلءا ا در الست لرة اإ للطا اعلصس ا
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 :الصهرشدالهنلدشةاصتصضيراادصلعدالصسيطرةاص تللت لعيىالصسلصرةاص ث  يقـص

ا .8 الػػ  افهػػ بلتالصهيػػصساأصالصنػػـص  ػػيفاتتضػػ ا ػػلصؿاأفاتتيػػرالصنشػػلطالصػػذ اتقػػـص
 يه ينلانسترخث.

يه ػػػفاأفاتسػػػتخدـاهػػػعانفسػػػؾاطريقػػػةالصه لفػػػهتافػػػثا لصػػػ الصل ػػػداعػػػفالصتضػػػ ا .0
 تتض افي ل.اصلص قل الصلسيطافثا ؿاهرة

فػػػػرغانضػػػػلؾاهللشػػػػرةالػػػػلصت ليراعنػػػػ اهػػػػفاخػػػػبلؿانشػػػػلطلتاهسػػػػديةاه ػػػػؿاص ػػػػ ا .8
 لصريلضةاصهدةاخهسةاددلإلؽ اأصاللصرسـاأصاللص تللة.

 ل ذرالصتفل ـاهعانيرؾاصأنتاهر ؽاأصاهت  انفسيلتاأصانيراهست داصي ديث. .1

 ف رادلإلهلتافثالصنتلإلجالصهترتلةاعيىاتارفلتؾالصتلضلة. .9

 السػػتخدلـالصه لفػػأةالصذلتيػػةا)لصت زيػػزالصػػذلتث(اصتػػرضايطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل 
لستلدلؿالالستهللةالصخلطإلةالأخر اا ي ة اإذايه ػؿالصفػردايت ػدثاهػعانفسػ ا
التدنلع لاللالهتنلعاعفالص هؿانيرالصهرنص افي اصي اؿاعيىاه لفأة.  صيقـص

صلآلفاهػػػػػلذلاعيينػػػػػلاأفانقػػػػػصؿاألنفسػػػػػنلاعنػػػػػدهلان لفأ ػػػػػلاصتػػػػػرضالفاتلت ػػػػػداعػػػػػفا
الصتض ؟

اعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:
ا)الاتتض اصصؾالصهنة(ا)للت داعفالصتض اتسيـاهفالألهرلض(

يػػػرددالصهرشػػػدا ػػػذضالص لػػػلرلتاهػػػعانفسػػػ الاػػػصتاهسػػػهصعا)صتػػػرضالصتػػػدري (ا ػػػـااااا
اعػػػدداهػػػفالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا يقػػـص

ا)لبلااصت(.
تػػػػػثاتػػػػػدؿاعيػػػػػىالصتضػػػػػ اص ػػػػػثااااااااينػػػػػلدشالصهرشػػػػػدال ػػػػػضالألف ػػػػػلرالصخلطإلػػػػػةاصلصاا▪ااا

)لضػػػػر الرهيػػػػثا ينهػػػػلالهػػػػدانفسػػػػثاعػػػػلهزلتاعػػػػفالصػػػػتخيصاهػػػػفاهصدػػػػؼاهػػػػل(ا
صيسػػػت هؿافنيػػػةالص ػػػصلرالصػػػدلخيثاصلصت ييهػػػلتالصذلتيػػػةافػػػثاتاػػػ يرا ػػػذضالصف ػػػرةا

 صلستلدلص لالف رةاليهلليةاا ي ة.

 ص هلا صاهصضرافيهلاييث:
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 فػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثا ػػػلصؿالصتر يػػػزاعيػػػىا ػػػذضالصف ػػػرة...اعييػػػؾاأفاترلهػػػعانفسػػػؾا
تشػػتهؿاعيي ػػلا ػػذضالصف ػػرةا..اددػػؽافػػثالصه ػػلنثاهيػػدلت..ا ػػلصؿاأفات ػػصفاشخاػػلتا

 هنلسللتافثالست رلضاه لني ل.

 يادرالصهرشػدا ػذضالصت ييهػلتاصنفسػ الاػصتاهسػهصعاصي ػلصؿاأفاي رر ػلاأ  ػرا
هػػفاهػػرةاعيػػىاأفػػرلدالصهههصعػػةاصيطيػػ اهػػن ـاترديػػدا ػػذضالصت ييهػػلتاهػػعاأنفسػػ ـا

ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااػصت(اصتػرضاتػدريل ـاعيػىالاصتاهسهصعا 
اههلرست ل.

 :ل داذصؾايتسلءؿالصهرشد 

ا ؿاأفاذصؾايست ؽاهنثالصتض ؟ا▪
اص ؿاأفالصضر اللصرهؿايه ينثادلدرلتاعيىالصتخيصاهفالصهصلدؼ؟ا▪
اص ؿا ذضاف رةاعقبلنيةاصا ي ة؟ا▪
اص ؿاأفالصضر اللصرهؿال اأضرلراأـال اهنلفع؟ااا▪

هرشداهفاعدداهفالصطبل اترديدال ضاهفا ذضالصتسلؤالتاهػعاأنفسػ ـايطي الصا-
 لاصتاهسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلا)لبلااصت(.

 ي طػػثالصهرشػػدال ػػضالصصدػػتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةاص تللت ػػلا ػػـاينػػلدشا
 إهللةالصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 اللصرهػؿاصيسػتا ػثالصصسػييةاأصالألدلةالصتػثايصضرالصهرشػداصيطػبل اأفالصضػرا 
نهػػلا ته يػػؾادػػلدرلتاعيػػىالصػػتخيصاهػػفالصهصلدػػؼاص ػػؿالصهشػػ بلتالصتػػثاتصله ػػؾاصل 
 ذضاطريقةاهدلتاخلطإلةاصنيراعقبلنيػة...ا ػذصؾافػتفالصضػر اللصرهػؿاالايخفػؼا
هػػفاهصهػػةالصتضػػ الصتػػثات تريػػؾالػػؿاي رضػػؾاصئلاػػللةالػػلص  يراهػػفالألهػػرلضا

صه ػػدةاصنير ػػلاهػػفالألهػػرلضالص  يػػرةاف ييػػؾاأفاتلت ػػدا لصضػػتطاصلصسػػ راصدر ػػةال
 عفالصتض اص هلايقلؿا:ا)لصصدليةاخيٌراهفالص بلج(.

 لآلفال ػػػداأفاعرفػػػتاخطػػػأا ػػػذضالصف ػػػرةاصخطػػػصرةالصتضػػػ اصأضػػػرلرضاف ػػػؿات ػػػتفظا
 ل ذضالألف لراأـات لصؿاتا ي  لاصلستلدلص لالأف لراليهللية؟

ألف ػلرالصسػيلية؟اأ اهػلذلاعيينػلاتر اهلا ثالألف لرالاليهلليةالصتثات ػؿاه ػؿال
اأفانقصؿاألنفسنل؟
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اعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:
)ل ػػػدأ(ا)سػػػصؼاأه ػػػؿانفسػػػثاهرتل ػػػلتاصل يػػػدلتاعػػػفاإ ػػػلرةالصهشػػػل ؿ(ا)أ ػػػلصؿاأفا
ألت ػػداعػػفا ػػلالتالصتضػػ (ا)سػػأتخيصاهػػفالألف ػػلرالصخلطإلػػةالصتػػثاتسػػل اصػػثا

الصتض (.
صتػػدري (ا ػػـايردد ػػلالصلل ػػثاص ػػصايت ػػدثاهػػعانفسػػ الاػػصتاهسػػهصع)اصتػػرضال

اعػػػدداهػػػفالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا يقػػـص
 )لبلااصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 :الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية  يقـص

 هلا ثاأعرلضالصتض ؟ا▪

اهلا ثاهرل ؿالصتض ؟ا▪
الصهرشدالاا-اااا  تاصلصسيليلتتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالالاليهلليليقـص

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اتػػدري اليتػػثاص ػػصا تللػػةاهػػصدفيفاه يػػريفاصيتضػػ ا
 صيستخدـالصت زيزالصذلتثا ه لفأةاصترضالاللت لداعفالصتض .

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                          (                - أ -الجمسة السابعة )االتزان االنفعالي
 االتزان االنفعالي                                 الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 .ه رفةاه نىالص للتالالنف لصث 

 .لصتخيصاهفالألف لرالصتثات يرالالنف لؿ 

 .الصش صراللالرتيلحاصلألهفالصنفسث
اهسلعدةالصطبل اعيىات قيؽالالتزلفالالنف لصث.الص دؼالصخلص
الصطلص اعيى:أفايت رؼاالأل دلؼالصسيص ية

 .ه نىالالتزلفالالنف لصث 

 .دصلعدالصسيطرةاعيىالالنف لؿ 

 .يفيةالصتخيصاهفالألف لرالصتثات يرالالنف لؿ  

 .ا يفيةالصش صراللالرتيلحاصلألهفالصنفسث
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
لػػػػؿالصهنلدشػػػة اه لفػػػأةالصػػػذلت اإعػػػلدةااػػػػيلنةاهطلصػػػ الصه هػػػة ات ييهػػػلتالػػػػأدلءالصه هػػػةالػػػلطءاصلصتف يػػػراد

الصتارؼ الصتتذيةالصرله ة.
 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 .)الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاصا تللت اعيىالصسلصرةاص صا)لالتزلفالالنف لصث  يقـص

 الصهرشدالت ريؼالالتزلفالالنف لصثاص تللت اعيىالصسلصرةاصه  نلدشةالصت ريؼاهعالصطبل .يقـص

 . يطي الصهرشداهفالصطبل اإعلدةالصت ريؼاصيقدـالصت زيزالصهنلس اصيذيفايقصهصفالتعلدت 

 .الصهرشدالهنلدشةاصتصضيرادصلعدالصسيطرةاعيىالالنف لؿ  يقـص

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

 هلذلانقاداللالنف لؿ؟س:      

 الصهرشدالهنلدشةاأهصلةالصطبل اع  يىاذصؾ.ايقـص

 الصهرشدالتصضيرا يفيةالصتخيصاهفالألف لرالصتثات يػرالالنف ػلؿاهػفاخػبلؿالص ػصلرالصػدلخيثا يقـص
 لصهسهصعاصلصالهتاصلصه هصس.

 الصهرشػػدالنهذهػػةاهصدػػؼاعػػفا يفيػػةاتهػػلصزا ػػلالتالإل لػػلطاصلصشػػ صراللالرتيػػلحااهػػفاخػػبلؿا يقػػـص
 لص صلرالصدلخيثالصهسهصعاصلصالهت.

 أهػػلـالصطػػبل ا ػػـايطيػػ اهػػفاعػػدداهػػفالصطػػبل اأدلإل ػػلالاػػصتااإعػػلدةااػػيلنةاهطلصػػ الصه هػػة
 هسهصعا ـالاصتاهنخفضاهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

ا
الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتيةاألفرلدالصهههصعة:الصتقصيـ ايقـص

 هلاه نىالص للتالالنف لصث؟ا▪

 هلا ثادصلعدالصسيطرةاعيىالالنف لؿا؟ا▪

الصهرشدالتيخياا-اااا اصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.يقـص
يطي الصهرشداهفا ؿاطلص اذ راهصدؼايتسـال دـالالتزلفالالنف لصثاصيسػتخدـافنيػةالص ػصلرالصػدلخيثاص ػثاالصتدري الصليتث

الصذلتاعيىالالستقرلراصلالتزلفالنف لصيلت.

ا
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 إدارة الجمسة السابعة
 -أ –االتزان االنفعالي 

  لصليتػػػثاصهنلدشػػت اهػػػعالصطػػبل اصتقػػديـاالصشػػػ راصلص نػػلءاصيػػػذيفااهتلل ػػةالصتػػدري
 أنهزصلالصتدري الش ؿاهيدا.

 الصهرشػػػػدالتقػػػػديـاهصضػػػػصعالصهيسػػػػةاص تللتػػػػ اعيػػػػىالصسػػػػلصرةاص ػػػػصا)لالتػػػػزلفا يقػػػػـص
لالنف ػػػلصث(اصلصػػػذ اي نػػػث:ا لصػػػةاهػػػفالالسػػػتقرلرالصنفسػػػثاصلص قػػػةالػػػلصنفسالصتػػػثا

هصلدػػؼالصتػػثاتصله ػػ اص ػػصايسػػتطيعافي ػػلالصشػػخصاإدرلؾالصهصلنػػ الصهختيفػػةاصي
أسػػػيص ادلخيػػػثايسػػػي  الصشػػػخصالصهت لهػػػؿانفسػػػيلتاصيػػػأتثاسػػػيص  اهت يفػػػلتاهػػػعا

 لصصلدعالالهتهلعث.

 يطيػػػػػ الصهرشػػػػػداهػػػػػفالصطػػػػػبل اإعػػػػػلدةالصت ريػػػػػؼاصيقػػػػػدـالصت زيػػػػػزالالهتهػػػػػلعثا
 لصهنلس اصيذيفايقصهصفالتعلدت .

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

اس:اهلا صالالنف لؿ؟
داأهصلػػةالصطػػبل اصيصضػػراص ػػـاأفالالنف ػػلؿ:ا ػػصا لصػػةاتػػصترافػػثاينػػلدشالصهرشػػ

 لص لإلفالص ثاتا ل لاتتيرلتافسيصصصهيةادلخييةاصهظل راهسهلنيةاخلرهية.

الصهرشدالهنلدشةاصتصضيرالآل لرالصسيليةاصبلنف لؿاص ث:اا-ااا  يقـص

 يؤد اإصىاأضرلرا ليرةاعيىالصهسـ.اا:لصضررالصهسهث .8

 ف ؿافثاخاه اإالاعيصل . يثاالاير الصهنااددةالص  ـ: .0

أصاهلاتسهىالػلإلهرلضالصسي صسػصهلتيةاص ػثااالألهرلضالصنفساهسهية: .8
ذلتاأاػػؿانفسػػثاه ػػؿادر ػػةالصه ػػدةاصلأله ػػلء اصلصسػػ ر الرتفػػلعاضػػتطا

 لصدـ...لصخ

الصهرشدالتصضيرال ضادصلعدالصسيطرةاعيىالالنف لؿاص ث:اا-ااا  يقـص

ا) .8 الظ اذ ر اتنسى   ال

   
      

    اا03(ا)سصرةالصرعدالآلية:ا.) 
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دػػػػػػرلءلتاا-َنفِّػػػػػػساعػػػػػػفالنف لالتػػػػػػؾالأعهػػػػػػلؿاهفيػػػػػػدةا)ههلرسػػػػػػةالصريلضػػػػػػة .0
 هتنصعة(.

  صؿالنتلل ؾاألشيلءاأخر . .8

 تهن الصهصلدؼالصتثات يرالنف لصؾ. .1

 لصـانظرةاهتفلإلية.ت يـاأفاتنظراإصىالص  .9

 يطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفا ػػػؿاطلصػػػ اأفايقػػػدـاصنفسػػػ اه لفػػػأةاذلتيػػػةاأصات زيػػػزاذلتػػػثا
 هقللؿالاللت لداعفالالنف لؿ اصيطي اهن ـاترديدالص للرةالآلتية:

)للت ػػداعػػفالالنف ػػلؿاتسػػيـاهػػفالألهػػرلض(اأصا)للت ػػداعػػفالالنف ػػلؿاتلت ػػداعػػفا
 لصهشل ؿ(.

 لاصتاهسهصعاصلاصتاهنخفض.يطي الصهرشداهن ـاترديدا ذضالص للرلتا 

ينلدشالصهرشدال ضالألف لرالصخلطإلػةاصلصتػثاتػدؿاعيػىاعػدـالالتػزلفالالنف ػلصثاااااا▪
ص ػػػث:ا)لاػػػرخالػػػأعيىااػػػصتاعنػػػدهلاالاتسػػػتطيعاهصله ػػػةالصهقللػػػؿ(اصيسػػػت هؿا
فنيةالص صلرالصدلخيثاصلصت ييهلتالصذلتيةافثاتا يرا ذضالصف رةالصخلطإلةاصلصتيػرا

 رةاا ي ةاليهللية.اص هلايأتث:عقبلنيةاصلستلدلص لالف 

الصهرشػدا)لنهذهػة(اهصدػؼاص ػصايت ػدثاهػعانفسػ الاػصتاهسػهصعا)صتػرضا يقـص
 لصتدري (اللصتسلؤؿالآلتث:

هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثااااا-اااا
ه لني ػػػػل...اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثا

  رلضاه لني ل.لست

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ل ػػدالصتر يػػزاصلصتف يػػرالهػػلاتشػػتهؿاعييػػ ا ػػذضالصف ػػرةاهػػفاه ػػلٍفانهػػداأن ػػلاتت يػػؽا
 لػ)ض ؼافثالالتزلفالالنف لصث(اعند لايتسلءؿالصهرشد.

 ؽاهنثالالنف لؿ؟ ؿاأفاذصؾايست ا▪ااا

 ص ؿالصارلخايه يؾاتصله الصهقللؿ؟ا▪ااا

 صصهلذلا ذلالصارلخ؟ا▪
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 يطي الصهرشداهفاأفرلدالصهههصعةاترديػدال ػضاهػفا ػذضالصتسػلؤالتاهػعاأنفسػ ـا
 لاصتاهسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ي طػػػثالصهرشػػػدال ػػػضالصصدػػػتاصيطػػػبل اصيتف يػػػرافػػػثالإلهللػػػةا ػػػـاينػػػلدشاأهصلػػػةا
 ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.لصطبل اصي 

 يصضرالصهرشداصيطبل اأفالصارلخاالايه يؾاتصلهػ الصهقللػؿ ا هػلاأفالصاػرلخا
الايخفػػػػؼاهػػػػفالنف لصػػػػؾ اصأفالالنف ػػػػلؿاالايزيػػػػدالصهصلدػػػػؼاإالات قيػػػػدلتالػػػػؿاصيزيػػػػدا

 لصخطأاأخطلءتاأخر .

 صيتطيػ اهنػلاايصضرالصهرشداصيطبل اأن اعندهلان صفافثاهصدؼاه يراصبلنف لؿ
 أفان صفاهتزنيفالنف لصيلتاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:

) ػػػفاهتزنػػػلتالنف لصيػػػلت(ا) ػػػفاهنطقيػػػلتافػػػثاه لصهػػػةاهشػػػ بلتؾ(ا) ػػػلصؿاأفاالات قػػػدا
 لألهصر(ا)تخيصاهفالألف لرالصخلطإلةالصتثاتسل اصؾالالنف لؿ(.

 ا يرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاصتاهسهصعا)صترضالصتػدري (ا ػـايقػـص
داهػػػفالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلاعػػػد

 اصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 :الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية  يقـص

 هلا صالالتزلفالالنف لصث؟ا▪ااااا

 هلا ثادصلعدالصسيطرةاعيىالالنف لؿ؟ا▪ااااا

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالالاا-  يهلليلتاصلصسيليلت.يقـص

 يطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفا ػػػؿاطلصػػػ اذ ػػػراهصدػػػؼايتاػػػؼال ػػػدـالالتػػػزلفالالنف ػػػلصثا
 صيستخدـافنيةالص صلرالصدلخيثاص ثالصذلتاعيىالالستقرلراصلالتزلفالنف لصيلت.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 دقيقة( 45مدة الجمسة )                          (                 - ب -الجمسة الثامنة )االتزان االنفعالي
 االتزان االنفعالي                                الموضوع
ا لهةالصطبل اإصى:الص لهلت

 .اه رفةال رالص للتالالنف لصثاعيىاشخايةالصفرد
اتنهيةاددرةالصطبل اصه ي ـاهتزنيفالنف لصيلت.الص دؼالصخلص
اأفايت رؼالصطبل اعيى:الأل دلؼالصسيص ية

 صهتزفالنف لصيلت.لصافلتالصتثايتاؼال لالصشخصال 

 .أسلصي ات قيؽالص للتالالنف لصث 

 .اخطصلتاتخفيؼالالنف لؿ
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
الصهنلدشةا الصتخيؿا الصنهذهة الص صلرالصدلخيثا الصت ييهلتالصذلتيةا الصتتذيةالصرله ة.

  الش ؿاهيد.هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الألنشطةالصهقدهة

 .الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص صالست هلالتاصيهيسةالصهلضية  يقـص

 .الصهرشدالتذ ير ـالت ريؼالالتزلفالالنف لصث  يقـص

 صتػػرضالسػػت هلؿاهػػلادلرافػػثالصهيسػػةالصسػػللقةالتخػػذالصهرشػػداأسػػيصللتاآخػػراصت قيػػؽاأ ػػدلؼا
 لصهيسةاصإلشللعا لهلتالصطبل .

 الصهرشدالتصضيراافلتالصشخصال  صهتزفالنف لصيلتاص تللت لاعيىالصسلصرة.يقـص

 الصهرشػػػدالهنلدشػػػةاصتصضػػػيرا يػػػؼان ػػػلفظاعيػػػىالتزلننػػػلالالنف ػػػلصثا ػػػـاي طػػػثالص ريػػػةا يقػػػـص
 صيطبل اللإلهللة.ا

 .ينلدشاأهصلةالصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل 

 .الصهرشدالتصضيرال ضاخطصلتاتخفيؼالالنف لؿ  يقـص

 ػػؿاطلصػػ اأفايتخيػػؿانفسػػ افػػثاهصدػػؼانيػػراهتػػزفالنف لصيػػلت.اص يػػؼاايطيػػ الصهرشػػداهػػف 
 ت صفاهشلعرضافثاذصؾالصهصدؼ؟

 .يطي الصهرشداهفالصطبل الستلدلؿالص ديثالصسيلثال ديثاليهللثاهعالصذلت 

 اعػػدداهػػفالصطػػبل الأدلإل ػػلالاػػصتا ترديػػداهطلصػػ اأدلءالصه هػػةاهػػفادلػػؿالصهرشػػدا ػػـايقػػـص
 اصت(.اهسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبل

 .الصهرشدالتقديـالصتتذيةالصرله ةاأ نلءاديلـالصطبل الأدلءاهصدؼاه يف  يقـص

 .الصهرشدالتقديـالصت زيزالالهتهلعثالصهنلس اصضهلفالستهرلرالصهشلر ة ايقـص
الصهرشداالا-الصتقصيـ  تيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتا.يقـص

ا
لصطبل اتدري اليتثاص صاتخيؿاهصدػؼاهػراسػللقلتاصيلػيفافلإلػدةالالتػزلفالالنف ػلصثايطي الصهرشداهفاالصتدري الصليتث

افثالصسيطرةاعيىاذصؾالصهصدؼ.

ا
ا
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 إدارة الجمسة الثامنة
 –ب  –االتزان االنفعالي 

 هتلل ػػػةالصتػػػدري الصليتػػػػثاصهنلدشػػػت اهػػػعالصطػػػػبل اصتقػػػديـالصت زيػػػزالالهتهػػػػلعثا
يفاأنهػػزصلالصتػػػدري الشػػػ ؿالصهنلسػػ اه ػػػؿاأ سػػنت الػػػلرؾالظافيػػؾ....لصخاصيػػػذ

 هيد.

 الصهرشػػدال تللػػةاهصضػػصعالصهيسػػةاعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصاااااااااااا)لالتػػزلفا يقػػـص
 لالنف لصث(اص صالست هلالتاصيهيسةالصسللقة.

 الصهرشػػدال تللػػةالصخاػػلإلصالصتػػثايتسػػـال ػػلالصفػػردالصهتػػزفالنف لصيػػلت.اص ػػثا يقػػـص
صلص قبلنيػػػػػة اصلص قػػػػػةالصتػػػػػرص  اصلالعتػػػػػدلؿ اصلص ػػػػػدصء اصلصراػػػػػلنة اصلالسػػػػػتقلهة ا

لػػػلصنفس اصضػػػصحالصرؤيػػػةافػػػثالص هػػػؿ اصفقػػػدلفالص قػػػةالػػػلصنفسايػػػدؿاعيػػػىافقػػػدلفا
 لالتزلفالالنف لصث.

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل الصهيػػصسالشػػ ؿاهػػريرا ػػـايتخييػػصلالػػأن ـاصػػـاي ػػفا
 صدي ـا للتالنف لصثافهلذلاست صفاهشلعر ـاعند ل؟

  داذصؾايسأؿالصهرشدا ؿاي طثالصهرشداصيطبل ال ضلتاهفالصصدتاصيتخيؿ اصل
 طلص اعهلاتخيي اصهفا ـاهنلدشةاذصؾ.

 يلػػيفالصهرشػػداصيطػػبل اأفالإلنسػػلفاتصله ػػ اأ نػػلءا يلتػػ الص ديػػداهػػفالصظػػرصؼا
لصتثاإفاصـايتـالصت لهؿاه  لافصرلتاصلصدت لافتن لادػداتتطػصراصتاػلراص ػلالص ديػدا

 هفالالن  لسلتالصسيليةاصلالضطرلللتالصنفسية.

 الصهرشدالشرحاصا يضلحال ضاخطصلتاتخفيؼالالنف لؿاص ثيقـص  ل 

ضػػرصرةاأفايخلطػػ الإلنسػػلفانفسػػ اصي تػػرؼاأهله ػػلالأنػػ ادػػداتسػػرعاصأخطػػأال ػػذلا .8
 لالنف لؿ.

أفاي ػػػػػلصؿاتصهيػػػػػ ارسػػػػػلإلؿاصنفسػػػػػ اتقػػػػػصؿ:ا)يهػػػػػ اعيػػػػػثاأفاأتصدػػػػػؼاعػػػػػفا ػػػػػذضا .0
لالنف ػلالتاألن ػلاخلطإلػةاصتػػؤد اإصػىانتػلإلجانيػراهرنصلػػةاصتسػل اصػثا  يػرلتاهػػفا

 لألهرلض(.

خيثاص صاهقلصهةا ذضالالنف لالتالت رلرارسلصةاهفلد لا)يهػ اعيػثاأفاإهرلءادل .8
اأ النف لؿاأت رضاص اه هلا لفااتيرلت(.  أدلـص
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ينػػػػػػلدشالصهرشػػػػػػدال ػػػػػػضالألف ػػػػػػلرالصخلطإلػػػػػػةاصلصتػػػػػػثاتػػػػػػدؿاعيػػػػػػىاعػػػػػػدـالالتػػػػػػزلفااااااا▪اا
لالنف ػػلصثاه ػػؿا)أفقػػدالتزلنػػثاعنػػدهلاأت ػػرضاإصػػىاهشػػ يةاأصاه نػػة(ا)أشػػ راأنػػثا

صيستخدـافنيػةالصت ػدثاهػعالصػذلتالاػصتاهسػهصعاصنيػراهسػهصعاسريعالالنف لؿ(ا
افثاتا يرا ذضالألف لراصلستلدلص لالأف لراليهللية.اص هلايأتث:

يلػػػدأالصهرشػػػدا دي ػػػ اهػػػعانفسػػػ الاػػػصتاهسػػػهصعا)اصتػػػرضالصتػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿاا-اااا
 لألتث:اا

هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالألف ػػػلر؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثا
ي ػػػػل..اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثاه لن

 لست رلضاه لني ل.

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا
 هسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ل دالصتر يزاصلصتف يرالهػلاتشػتهؿاعيي ػلا ػذضالألف ػلراهػفاه ػلٍفانهػداأن ػلاتت يػؽا
 ػ)ض ؼالالتزلفالالنف لصث( اعند لايتسلءؿالصهرشد:ل

ا ؿاأفافقدلفالالتزلفاأصاأفالالنف لؿاي ؿالصهش ية؟ا▪ااا
 ص ؿاأفاسرعةالالنف لؿال لافلإلدةاأـاأضرلر؟ا▪ااا

 صصهلذلا ذلالالنف لؿ؟ا▪ااا

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضاالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا
 ساصدلخييلتا)لبلااصت(.هسهصعا ـالاصتاه هصا

 ي طػػثالصهرشػػداصدػػتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةاص تللت ػػلاا ػػـاينػػلدشاأهصلػػةا
 لصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 يصضرالصهرشداصيطبل اأفافقػدلفالالتػزلفاصسػرعةالالنف ػلؿاالاي ػؿالصهشػ يةاأصا
نهػلاي قػد لاصيزيػ دالصهشػ يةاهشػل ؿاأخػر اص ػذصؾالصه نةالصتػثاتصلهػ الإلنسػلفاصل 

يزيدالصطيفالي .اصعيىالإلنسلفاأفايس ىاصت قيؽالصتصلفػؽالصشخاػثاصأفاي ػصفا
رلٍضاعػػفانفسػػ  انيػػرا ػػلرضاص ػػل اصل ػػؽافي ػػلا هػػلايهػػ اأفاتتسػػـا يلتػػ الصنفسػػيةا

 للصخيصاهفالصتصتراصلصارلع.
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 لآلفال ػػداأفاعرفػػتاخطػػأا ػػذضالألف ػػلراف ػػؿات ػػتفظال ػػلاأـات ػػلصؿاتاػػ ي  لا
 تلدلص لالأف لراليهللية؟صلس

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلان ػػصفافػػثاهصدػػؼاه يػػراصبلنف ػػلؿاعيينػػلاأفا
 نقصؿاألنفسنل:

) ػػػػػفاهتهلسػػػػػ لت(ا) ػػػػػفاهنطقيػػػػػلتافػػػػػثاه لصهػػػػػةاهشػػػػػ بلتؾ(ا)للت ػػػػػداعػػػػػفا ػػػػػلالتا
 لالنف لؿ(.

 ا يرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاصتاهسهصعا)صتػرضالصتػدري (ا ػـايقػـص
لأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلاعػػػدداهػػػفالصطػػػبل ا

 اصت( اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 الصهرشػػػدالتقػػػديـالصت زيػػػزالالهتهػػػلعثاصيػػػذيفاشػػػلر صلافػػػثالصهنلدشػػػةاأصاأدلءا يقػػػـص
 هصدؼاه يف.

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.ا-اااا  يقـص

 ػػؿاطلصػػ اتػػدري اليتػػثاص ػػصاتخيػػؿاهصدػػؼاهػػراسػػللقلتاصيلػػيفايطيػػ الصهرشػػداهػػفا 
 فلإلدةالالتزلفالالنف لصثافثالصسيطرةاعيىاذصؾالصهصدؼ.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



 الفصل الثالث : إجراءات البحث

 

711 

 ( دقيقة45مدة الجمسة )                          (                   -أ  –الجمسة التاسعة )تقدير الذات 
 دير الذاتتق                                  الموضوع
ا لهةالصطبل اإصىاتقديرالصذلت.الص لهلت

اته يفالصطبل اهفات قيؽاتقديرالصذلت.الص دؼالصخلص
اه ؿالصطلص ادلدرلتاعيىاه رفة:الأل دلؼالصسيص ية

 .ه نىاتقديرالصذلت 

 .يفيةالصش صرالقيهةالصذلت  

 .ا يفيةالصتخيصاهفالصشؾاصلصريلةاللصقدرلتالصشخاية
لالسترلتيهيلتا

اتصلصفنيل
لصهنلدشػػػة اإعػػػلدةااػػػيلنةاهطلصػػػ الصه هػػػة ات ييهػػػلتاأدلءالصه هػػػةالػػػلطءاصلصتف يػػػرادلػػػؿالصتاػػػرؼ ا

الصت زيزالالهتهلعث الصتتذيةالصرله ة.
 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص تللت اعيىال  صسلصرةاص صا)تقديرالصذلت(.يقـص

 .الصهرشدالت ريؼاتقديرالصذلتاص تللت اعيىالصسلصرة  يقـص

 يطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفالصطػػػبل اإعػػػلدةالصت ريػػػؼاصيقػػػدـالصت زيػػػزالالهتهػػػلعثاصيػػػذيفايقصهػػػصفا
 لتعلدت  اه ؿ اأ سنت اللرؾالظافيؾ.....لصخ.

 الصهرشدالتصضيرا يفيةالصش صرالقيهةالصذلتاعفاطريؽاإرشلدلتال أدلءالصه هةاللطءايقـص
 صلصتف يرادلؿالصتارؼ.

 الصهرشػػدالتصضػػيرا يفيػػةالصػػتخيصاهػػفالصشػػؾاصلصريلػػةاللصقػػدرلتالصشخاػػيةاهػػفاخػػبلؿا يقػػـص
 فنيةالص صلرالصدلخيثالاصتاهسهصعاصه هصس.

 الصهرشدالتصهي اأسإليةاإصىالصطبل اصت يإلةالصت دثاهػعالصػذلتاصصتػرضالصت ػرؼاعيػىا يقـص
 صد الصطبل .لصسيصؾاصلألف لرانيرالصهتصلفقةا

 .الصهرشدالت ديدالالستهللةالصخلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل  يقـص

 اعدداهػفالصطػبل الأدلإل ػلالاػصتا إعلدةاايلنةاهطلص الصه هةاهفادلؿالصهرشدا ـايقـص
اهسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت( اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

الصهرشدالتصهي الصسؤاالصتقصيـ الؿالألتثاألفرلدالصهههصعة:يقـص
 هلاه نىاتقديرالصذلت؟ا▪

الصهرشداالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.ا-اا ايقـص
ايطي الصهرشداهفا ؿاطلص ا تللةاهصدفيفايست هؿافي هلالصت دثاهعالصذلتاصتنهيةاتقديرضاصذلت .الصتدري الصليتث

ا
ا
ا
ا

 إدارة الجمسة التاسعة
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 -أ  –ات تقدير الذ
 هتلل ػػػةالصتػػػدري الصليتػػػثاصهنلدشػػػت اهػػػعالصطػػػبل اصتقػػػديـالصشػػػ راصلص نػػػلءاصيػػػذيفا

اأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد.
 الصهرشػػػػػػػػدالتقػػػػػػػػديـاهصضػػػػػػػػصعالصهيسػػػػػػػػةاص تللتػػػػػػػػ اعيػػػػػػػػىالصسػػػػػػػػلصرةاص ػػػػػػػػصاااااااااا يقػػػػػػػػـص

 )تقديرالصذلت(.

 .الصهرشدالت ريؼاتقديرالصذلتاص تللت اعيىالصسلصرة  يقـص

صفػػردالاليهلليػػةاإصػػىانفسػػ اله نػػىاأفاينظػػرالصفػػرداإصػػىا ػػصانظػػرةالاتقػػديرالصػػذلت:
ذلتػػػ انظػػػرةاتتضػػػهفالص قػػػةالػػػلصنفسالدرهػػػةا لفيػػػةا هػػػلاتتضػػػهفاإ سػػػلسالصفػػػردا

 ل فلءت اصهدلرت اصلست دلدضاصتقلؿالصخلرلتالصهديدة.

 ينػػلدشالصهرشػػدالصطػػبل الػػلصت ريؼاصيطيػػ اهػػن ـاإعػػلدةالصت ريػػؼاصيقػػدـالصشػػ را
اصلص نلءاصيذيفايقصهصفالتعلدت .

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

  ؿاعيينلاأفانستهراللص ديثالصسيلثالصذ ايقيؿاهفاديهةاأنفسنلا؟اس:

 ي طػػثالصهرشػػداصدتػػلتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةا ػػـاي ػػددالإلهللػػةالصاػػ ي ةا
 صي زز لاصلإلهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اخطإل لاصعدـاهبلءهت ل.

 فاص ػػـالػػأفاتتييػػرا ػػديثالصػػذلتاهػػفال ػػداأفاينػػلدشالصهرشػػداأهصلػػةالصطػػبل ايلػػي
لألسيص الصسيلثاإصىالاليهللثاهػفاشػأن اأفايتيػراهشػلعر ـاف يػىالإلنسػلفاأفا
ي دثانفس ا ديثاليهللثاالايقيؿاهفاديهةانفس ااألنػ ايهيػؾادػدرلتاصهصل ػ ا

  ليرةاصيه اعيي الستتبلص لالش ؿاهيد.

تقػػديرالصػػذلتاينػػلدشالصهرشػػدال ػػضالألف ػػلرالصخلطإلػػةاصلصتػػثاتػػدؿاعيػػىاضػػ ؼااا▪ا
ص ػػػػػػث:ا)لشػػػػػػ راأنػػػػػػثادصفالآلخػػػػػػريف(اصيسػػػػػػت هؿافنيػػػػػػةالص ػػػػػػصلرالصػػػػػػدلخيثافػػػػػػثاا

 تا ي  لاصلستلدلص لالأف لراليهللية.اص هلايأتث:

يلػػػػدأالصهرشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿا
 لآلتث:
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 هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثا
ل...اددػػػؽافػػػثالصه ػػػلنثاهيػػػدلت...ا ػػػلصؿاأفات ػػػصفاشخاػػػلتاهنلسػػػللتافػػػثاه لني ػػػ

 لست رلضاه لني ل.

 يطيػ الصهرشػداهػفاأفػػرلدالصهههصعػةاترديػدا ػذضالصتسػػلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػػصتا
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ل ػدالصتر يػزاصلصتف يػرالهػلاتشػتهؿاعييػ ا ػػذضالصف ػرةاهػفاه ػلٍفانهػداأن ػلاتت يػػؽا
 تقديرالصذلت(اعند لايتسلءؿالصهرشد.الػ)ض ؼ

  ؿاأنثالدؿاهفالآلخريف؟ا▪اااااا

 صصهلذلالنتقصاهفاديهةانفسث؟ا▪اااااا

 ص ؿاأفا ذلالصش صرال افلإلدةاأـال اضرر؟ا▪اااااا

 يطي الصهرشػداهػفاأفػرلدالصهههصعػةاترديػدا ػذضالصتسػلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػصتا
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 هرشدال ضالصصدتاصيطػبل اصيتف يػرافػثالإلهللػةاص تللت ػلا ػـاينػلدشاي طثالصاا
 أهصلةالصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأفا ػػذلالصشػػ صراخػػلط ..اصصيسػػتالػػ افلإلػػدة ا هػػلاأفا
لآلخػػريفاصيسػػػصلاأفضػػػؿاهنػػؾاص ػػػذصؾاإفا ػػػذلالصشػػػ صرايه يػػؾاتقيػػػؿاهػػػفا قتػػػؾا

  ذلالصش صراهللص افي .النفسؾ..اصأف

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلان ػػصفافػػثاهصدػػؼاه يػػراصبلنف ػػلؿاصيتطيػػ ا
 هنلاأفان صفاهتزنيفالنف لصيلتاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:

 )دـالتا يرا ذضالألف لر(ا)أنلاصستاأدؿاهفالآلخريف(ا)أنلاه ؿالآلخريف(.ااااا

 ايرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاصتاهسػهصعاص تػرضالصتػدري ا ػـايقػـص
عػػدداهػػفالصطػػبل الأدلإل ػػلالاػػصتاهسػػهصعا ػػـالاػػصتاه هػػصساصدلخييػػلتا)لػػبلا

 اصت(.

 صلآلفال ػػداأفاعرفػػتاخطػػأا ػػذضالصف ػػرةاف ػػؿات ػػتفظال ػػلاأـات ػػلصؿاتاػػ ي  لا
 صلستلدلص لالف رةاليهللية.
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 الصهرشػػػػدالهتلل ػػػػةاسػػػػيرالصت ػػػػدثاهػػػػعالصػػػػذلتاهػػػػعالصطػػػػبل اهػػػػفاخػػػػػبلؿا يقػػػػـص
 لصبلزهةاعفاطريؽاتقديـالصتتذيةالصرله ة.لصتصضي لتاصلصتا ي لتا

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

 هلا صاتقديرالصذلت؟ا▪اااااا

الصهرشداالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتاا-ااا  .يقـص

 يطي الصهرشداهػفا ػؿاطلصػ اتػدري اليتػثاص ػصا تللػةاهػصدفيفايسػت هؿافي هػلا
اقديرضاصذلت .لص صلرالصدلخيثاصتنهيةات

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                           (                  -ب -الجمسة العاشرة )تقدير الذات
 تقدير الذات                                الموضوع
ا لهةالصطبل اإصىاتقديرالصذلت.الص لهلت

ا قيؽاتقديرالصذلت.تنهيةاددرةالصطبل اعيىاتالص دؼالصخلص
اأفايته فالصطلص اهفاه رفة:الأل دلؼالصسيص ية

 . لصخطصلتالصتثاتزيداهفاتقديرالصفرداصذلت 

 .يفيةاتهلصزا لالتاض ؼاتقديرالصذلت  

 .ا يفيةالصش صرالقيهةالصذلت
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
اة.لصهنلدشة الصنهذهة الص صلرالصدلخيث الصت ييهلتالصذلتيةا الصتتذيةالصرله 

 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 الصهرشػػدال تللػػةاهصضػػصعالصهيسػػةاعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصا)تقػػديرالصػػذلت(اص ػػصالسػػت هلالتا يقػػـص
 صيهيسةالصهلضية.

 .الصهرشدالتذ ير ـالت ريؼاتقديرالصذلت  يقـص

 رافثالصهيسةالصسللقةاهفالهؿالصتذ ير.يست رضالصهرشدالش ؿاهيخصاهلادل 

 الصهرشػػػدالهنلدشػػػةاصتصضػػػيرا يفيػػػةالصشػػػ صرالقيهػػػةالصػػػذلتالصلسػػػطةاالص ػػػصلراصػػػدلخيثا يقػػػـص
 صلصت ييهلتالصذلتية.

 الصهرشػػػدالتصهيػػػ اأسػػػإليةاصتػػػرضات يإلػػػةالصت ػػػدثاهػػػعالصػػػذلتاصصيت ػػػرؼاعيػػػىالصسػػػيصؾا يقػػػـص
 تقديرالصذلت.اصلألف لرانيرالصهتصلفقةاصد الصطبل اصترضاتهلصزا لالتاض ؼا

 اعػػدداهػػفا ت ييهػػلتالػػأدلءالصه هػػةالػػلطءاصلصتف يػػرادلػػؿالصتاػػرؼايؤدي ػػلالصهرشػػدا ػػـايقػػـص
 لصطبل الأدلإل لالاصتاهسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتالبلااصت.

 اعػػدداهػػفالصطػػبل الأدلإل ػػلالاػػصتا إعػػلدةااػػيلنةاهطلصػػ الصه هػػةاهػػفالصهرشػػدا ػػـايقػػـص
اعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.هسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت( اه

الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث:الصتقصيـ ايقـص
 هلا ثالصخطصلتالصتثاتزيداهفاتقديرالصفرداصذلت ؟ا▪

الصهرشداالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتا-اااا ا.يقـص
في لالص صلرالصدلخيثاصلصت ييهلتالصذلتيةاصتػرضايطي الصهرشداهفا ؿاطلص ا تللةاهصدفيفايستخدـاالصتدري الصليتث

اتهلصزا لالتاض ؼاتقديرالصذلت.
ا
ا
ا
ا
ا
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 العاشرةإدارة الجمسة 
 –ب  –تقدير الذات 

 الصهرشػػػدالهتلل ػػػةالصتػػػدري الصليتػػػثاصهنلدشػػػت اهػػػعالصطػػػبل اصيقػػػدـالصشػػػ را يقػػػـص
 صلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد.

 الصهرشػػدال تللػػةاهصضػػصعالصهيسػػةاع يػػىالصسػػلصرةاص ػػصا)تقػػديرالصػػذلت(اص ػػصايقػػـص
 لست هلالتاصيهيسةالصسللقة.

 الصهرشػػػدالتػػذ ير ـالت ريػػػؼا)تقػػديرالصػػػذلت(اص تللتػػ اعيػػػىالصسػػلصرةاصلصػػػذ ا يقػػـص
ي نث:انظرةالصفردالاليهلليةاإصػىانفسػ  اله نػىاأفاينظػرالصفػرداإصػىاذلتػ انظػرةا

تػػػػ اتتضػػػػهفالص قػػػػةالػػػػلصنفسالدرهػػػػةا لفيػػػػةا هػػػػلاتتضػػػػهفاإ سػػػػلسالصفػػػػردال فلء
 صهدلرت اصلست دلدضاصتقلؿالصخلرلتالصهديدة.

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اإعػػلدةالصت ريػػؼاأل  ػػراهػػفاطلصػػ اصيقػػدـالصت زيػػزا
 لالهتهلعثالصهنلس اه ؿ:اأ سنت اههتلزاصيذيفايقصهصفالتعلدت .

 . الصهرشدال تللةالصخطصلتالصتثاتزيداهفاتقديرالصفرداصذلت  يقـص

 صه رؾالألصؿافثاعهيةالصنهلح.للدأالصخطصةالألصصىاف ثالا▪اااااا

 تصدؼاعفاهقلرنةانفسؾاللآلخريف.ا▪اااااا

 لنتل اص دي ؾالصدلخيث.ا▪اااااا

 ت دالالت لهلتالصتثاتصه  لاصنفسؾ.ا▪اااااا

 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

اس:ا يؼايتطصراتقديرالصفرداصذلت ؟
اينلدشالصهرشداأهصلةالصطبل اصهفا ـايليفاص ـ:

رلـاصتقػػديرالصػػذلتاتنلػػعاهػػفالصػػنفسافتقػػديرالصػػذلتايتطػػصراعنػػدهلاأفا قيقػػةالال تػػ
يسػػػتلدؿالإلنسػػػلفالص يهػػػلتالصسػػػيليةالػػػأخر اليهلليػػػةاتظ ػػػرالصشػػػهلعةاصلصهسػػػلندةا

 صلصهرصنةالصتثاتؤد اإصىالصش صرالقيهةالصذلتاصتقدير ل.

ينػػلدشالصهرشػػدال ػػضالألف ػػلرالصخلطإلػػةاصلصتػػثاتػػدؿاعيػػىاضػػ ؼاتقػػديرالصػػذلتااااا▪ااا
نفسثال يهلتالذيإلةاعندافشيثافثاهصله ةالآلخػريف(ا)أهػدارنلػةاص ثا)أاؼا
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فػػػثالنتقػػػلد اهػػػػفادلػػػؿالآلخػػػػريف(اصيسػػػت هؿافنيػػػةالص ػػػػصلرالصػػػدلخيثاصلصت ييهػػػػلتا
 لصذلتيةافثاتا يرا ذضالألف لراصلستلدلص لاللف لراليهلليةاا ي ة.

 ص هلا صاهصضرافيهلاييث:

 فػػثالصه ػػلنثالصتػػثاا ػػلصؿالصتر يػػزاعيػػىا ػػذضالألف ػػلر..اعييػػؾاأفاترلهػػعانفسػػؾ
تشتهؿاعيي لا ذضالألف ػلر..اددػؽافػثالصه ػلنثاهيػدلت..ا ػلصؿاأفات ػصفاشخاػلتا

 هنلسللتافثالست رلضاه لني ل.

 يادرالصلل ثا ذضالصت ييهػلتاصنفسػ الاػصتاهسػهصعاصي ػلصؿاأفاي رر ػلاأ  ػرا
هػػفاهػػرةاعيػػىاأفػػرلدالصهههصعػػةاصيطيػػ اهػػن ـاترديػػدا ػػذضالصت ييهػػلتاهػػعاأنفسػػ ـا

 ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلااػػػصت( اصتػػػرضاتػػػدريل ـالاػػػصتاهسػػػهصعا
 عيىاههلرست ل.

 :ال داذصؾايتسلءؿالصهرشد
 صهلذلاتاؼانفسؾال يهلتالذيإلةاصتقيؿاهفاددرانفسؾ؟ا▪ااا

 ص ؿاأفاصاؼالصنفساللص يهلتالصلذيإلةايه يؾاتصله الصهقللؿ؟ا▪ااا

 صهلذلاصديؾارنلةافثاأفاينتقدؾالآلخرصف؟ا▪ااا

 يست ؽاأفاتقيؿاهفاددرانفسؾ؟ ؿاأفالألهراا▪ااا

 يطي الصهرشداهفالصطبل اترديدال ضاهفا ذضالصتسلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػصتا
 هسهصعاصلاصتاهنخفض.

 ي طػػثالصهرشػػدال ػػضالصصدػػتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةاص تللت ػػلا ػػـاينػػلدشا
 أهلل الصطبل اصي ددالالستهللةالصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 أفاصاػػػػؼالصػػػػنفسال يهػػػػلتالذيإلػػػػةاعنػػػػدالصفشػػػػؿافػػػػثايصضػػػػرالصهرشػػػػداصيطػػػػبل ا
هصله ةالصهقللؿاالاي ػؿالصهشػ يةاصالايه نػؾاهػفالصقػدرةاعيػىالصهصله ػةالػؿايزيػدا

 هفا هـالصفشؿاصيقيؿاهفاتقديرؾاصنفسؾاصيض ؼا قتؾال ل.

أهػػػلاللصنسػػػلةاصبلنتقػػػلدلتاهػػػفادلػػػؿالآلخػػػريفارنػػػـاهػػػلالػػػ اهػػػفافلإلػػػدةا ػػػثاتطػػػصيرا
لصخلطإلػةاصه لصصػةاتهلصز ػلافػثالصهسػتقلؿاالصشخاػيةاعػفاطريػؽاه رفػةالألف ػلر

ص ػػفاأ يلنػػلتاي ػػصفالالنتقػػلدالقاػػدالإل لنػػةاصلصتقييػػؿاهػػفاديهػػةالصػػنفساصػػذصؾايهػػ ا
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عيينلاعدـالصت ػصداصعػدـالصشػ صراللصرل ػةاعيػىالالنتقػلداهػفادلػؿالآلخػريفالشػ ؿا
 دلإلـ.

 لآلفال داأفاعرفتاخطأا ذضالألف لراصخطصرةاتقييؿاتقديرؾاصػذلتؾاف ػؿات ػتفظا
 أـات لصؿاتا ي  لاصلستلدلص لالأف لراليهللية؟ال ل

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلان ػػصفافػػثاهصدػػؼاه يػػراصبلنف ػػلؿاعيينػػلاأفا
 نقصؿاألنفسنل:

اتر اهلا ثالألف لرالاليهلليةالصتثات ؿاه ؿالألف لرالصسيلية؟
اأ اهلذلاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل؟

اعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:
أصلهػ الآلخػػريف(ا)الاأديػػؿاهػفادػػدرانفسػػثاأنػلادػػلدراعيػػىا)أنػلاهيػػداصأسػػتطيعاأفا

لصهصله ة(ا)أنتقدانفسثالنفسثاصالا لهةاالنتقلدالآلخريف( ايردد لالصهرشػداص ػصا
اعػدداهػفالصطػبل ا يت دثاهعانفس الاصتاهسهصعا)صتػرضالصتػدري (ا ػـايقػـص

 لأدلإل لالاصتاهسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 الصهرشدالهتلل ة سيرالص ػصلرالصػدلخيثاهػعالصطػبل اهػفاخػبلؿالصتصضػي لتاايقـص
 صلصتا ي لتالصبلزهةاعفاطريؽاتقديـالصتتذيةالصرله ة.

 الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث:ا ايقـص
اهلا صاتقديرالصذلت؟ا▪

الصهرشداالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتا-اااا ا.يقـص
 تػػثاص ػػصا تللػػةاهػػصدفيفايسػػت هؿافي هػػلايطيػػ الصهرشػػداهػػفا ػػؿاطلصػػ اتػػدري الي

 لص صلرالصدلخيثاصتنهيةاتقديرالصفرداصذلت .

 

ا
ا
ا
ا
ا
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )            الجمسة الحادية عشر )التوافق النفسي واألسري(       
 التوافق النفسي واألسري                      الموضوع
اصلألسر  لهةالصطبل اإصىالصتصلفؽالصنفسثاالص لهلت

اهسلعدةالصطبل اعيىات قيؽالصتصلفؽالصنفسثاصلألسر .الص دؼالصخلص
لأل دلؼا
الصسيص ية

 أفايته فالصطيلةاهفاه رفة:

 . ه نىالصتصلفؽالصنفسثاصلألسر 

 .ا يفيةات قيؽالصتصلفؽالصنفسث
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
أدلءالصه هػػةالصهنلدشػػةا لص ػػصلرالصػػدلخيث اإعػػلدةااػػيلنةاهطلصػػ الصه هػػةا ات ييهػػلتالػػ

اللطءاصلصتف يرادلؿالصتارؼا الصتتذيةالصرله ة.
هتلل ػػةالصتػػدري الصليتػػثاصتقػػديـالصشػػ راصلص نػػلءاصيػػذيفاأنهػػزصلالصتػػدري الشػػ ؿا الألنشطةالصهقدهة

 هيد.

 الصهرشػػدالتقػػديـاهصضػػصعالصهيسػػةاص تللتػػ اعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصااا)لصتصلفػػؽا يقػػـص
 لصنفسثاصلألسر (.

 الصهرشػػدالت ريػػؼا)لصتصل فػػؽالصنفسػثاصلألسػػر (اصيقػػدـالصت زيػػزالالهتهػػلعثايقػـص
 صيذيفايقصهصفالتعلدت .ا

 .الصهرشدالتصضيرا يفيةات قيؽالصتصلفؽالصنفسثالصلسطةالص صلرالصدلخيث  يقـص

 الصهرشػػػػدالػػػػلصت رؼاعيػػػػىالصسػػػػيصؾاصلألف ػػػػلرانيػػػػرالصهتصلفقػػػػةاهػػػػفاخػػػػبلؿا يقػػػـص
 لصهنلدشة.

  الصهرشػػػدالنهذهػػػةاهصدػػػؼاص ػػػصايت ػػػدثاهػػػعانفسػػػ اصليػػػلفا يفيػػػةات قيػػػؽايقػػػـص
 لصتصلفؽالألسر .

 .الصهرشدالت ديدالالستهللةالصخلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت لا  يقـص

 الصهرشػػدالتقػػديـالصتتذيػػةالصرله ػػةاهػػفاخػػبلؿالصتصضػػيراصلصتاػػ يراصيػػذيفا يقػػـص
 يت د صفاهعاأنفس ـالاصتاهسهصع.

 .ايست هؿالصهرشدالصت زيزالالهتهلعثافثاإدلرةالصهيسة
الصهرشا-الصتقصيـ ادالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.يقـص

يطيػػ الصهرشػػداهػػفا ػػؿاطلصػػ اتػػدريللتاليتيػػلتاص ػػصا تللػػةاهصدػػؼاصيسػػت هؿافيػػ الص ػػصلراالصتدري الصليتث
الصدلخيثا)لدصفااصت(اصترضا ؿالصخبلؼاهعال داأفرلدالألسرة.

ا
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 إدارة الجمسة الحادية عشر
 التوافق النفسي واألسري

 لصتػػػػدري الصليتػػػػثاصهنلدشػػػػةاهػػػػعالصطػػػػبل اصتقػػػػديـالصشػػػػ راصلص نػػػػلءاصيػػػػذيفاهتلل ػػػػةا
اأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد.

 الصهرشػػدالتقػػديـاهصضػػصعالصهيسػػةاص تللتػػ اعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصاااا)لصتصلفػػؽا يقػػـص
 لصنفسثاصلألسر (.

 الصهرشدالت ريؼا)لصتصلفؽالصنفسثاصلألسر (اص تللتػ اعيػىالصسػلصرة اصلصػذ ا يقـص
هفالصتصلفؽالصتلـاليفالصلدنيػةاصلصنفسػية اصلصقػدرةاعيػىاهصله ػةاي نثا:ا صا لصةا

 لصهصلدؼاصلصهشل ؿالصتثايصله  لالإلنسلفافثاتفلعي اهعاأسرت .ا

 ينػػػػػلدشالصهرشػػػػػدالصطػػػػػبل افػػػػػثاذصػػػػػؾالصت ريػػػػػؼاصيطيػػػػػ اهػػػػػن ـاإعلدتػػػػػ اصيقػػػػػدـااا
الصت زيزالالهتهلعثالصهنلس اصيهشلر يفال .

  ▪الصهرشػػػدالهنلدشػػػةال ػػػضالألف ػػػلرال صخلطإلػػػةاصلصتػػػثاتػػػدؿاعيػػػىاضػػػ ؼافػػػثايقػػػـص
لصتصلفػػؽالصنفسػػثاصلألسػػر اص ػػثا)لضػػر اعػػفالصط ػػلـا ينهػػلالختيػػؼاهػػعال ػػدا
أفػػػػرلداأسػػػػرتث(اصيسػػػػت هؿالص ػػػػصلرالصػػػػدلخيثافػػػػثاتاػػػػ ي  لاصلسػػػػتلدلص لالف ػػػػرةا

 ليهلليةاصعقبلنيةاصا ي ةاص هلايأتث:

 يلػػػدأالصهرشػػػدا دي ػػػ اهػػػعانفسػػػ الاػػػصتاهسػػػهصعا)صتػػػرضالصتػػػدري (اللصتسػػػلؤؿا
 لآلتث:

هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثا
ه لني ػػػل...اددػػػؽافػػػثالصه ػػػلنثاهيػػػدلت...ا ػػػلصؿاأفات ػػػصفاشخاػػػلتاهنلسػػػللتافػػػثا

 لست رلضاه لني ل.

 يطيػ الصهرشػداهػفاأفػػرلدالصهههصعػةاترديػدا ػذضالصتسػػلؤالتاهػعاأنفسػ ـالاػػصتا
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 تر يػزاصلصتف يػرالهػلاتشػتهؿاعييػ ا ػػذضالصف ػرةاهػفاه ػلٍفانهػداأن ػلاتت يػػؽال ػدالص
 لػ)ض ؼافثالصتصلفؽالصنفسثاصلألسر (اعند لايتسلءؿالصهرشد.

 صهلذلالضر اعفالصط لـاعندهلالختيؼاهعال داأفرلداأسرتث؟ا▪اااااا

  ؿاإفالإلضرل اعفالصط لـاي ؿالصخبلؼ؟ا▪اااا
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 ص ـالدر الصنلساصث؟صصهلذلالختيؼاهعاأفرلداأسرتثاا▪اااا

 ص ؿاأفا ذلالصخبلؼاهفيداأـال اأضرلراصث؟ا▪اااا

 يطي الصهرشداهفاأفرلدالصهههصعةاترديػدال ػضاهػفا ػذضالصتسػلؤالتاهػعاأنفسػ ـا
 لاصتاهسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ي طثالصهرشدال ضلتاهفالصصدتاصيطبل اصيتف يػرافػثالإلهللػةاص تللت ػلاصهػفا ػـا
صطػػػػػبل اصي ػػػػػددالالسػػػػػتهللةالصاػػػػػ ي ةاصي زز ػػػػػلاصلالسػػػػػتهللةاينػػػػػلدشاإهللػػػػػةال

 لصخلطإلةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأفالإلضػػرل اعػػفالصط ػػلـاالاي ػػؿالصخػػبلؼالألسػػر  ا
 هلاأفالإلضرل اعفالصط لـالػ اأذيػةاعيػىالإلنسػلفاللإلضػلفةاإصػىاذصػؾايهػ ا

فاأفػرلدالألسػرةالصهته يػيفاأفاتلت داعفالصخبلؼاهعاأ افػرداهػفاأفػرلدالألسػرةاأل
لػػػلأل اصلألـاصلألخاصلألخػػػت....لصخاص ػػػؤالءالدػػػر الصنػػػلساإصيػػػؾاصيتطي ػػػصفاإصػػػىا
هسػػتقليؾ اصأفالصخػػبلؼاهػػعا ػػؤالءاصلإلضػػرل اعػػفالصط ػػلـا ػػذضاأف ػػلراخلطإلػػةا
صنيػػػراعقبلنيػػػة اصػػػذصؾافػػػتفالصخبلفػػػلتالألسػػػريةاُت ػػػلصجاصُت ػػػؿاللصتفػػػل ـاصلصتف يػػػرا

 لصا ير.ا

 طػػػأا ػػػذضالصف ػػػرةاف ػػػؿات ػػػتفظال ػػػلاأـات ػػػلصؿاتاػػػ ي  لاصلآلفال ػػػداأفاعرفػػػتاخ
 صلستلدلص لالف رةاا ي ةاصعقبلنية.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلانهػػرافػػثا  ػػذلاهصلدػػؼاصترلصدنػػلاه ػػؿا ػػذضا
 لألف لراعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:

ا)الادلعثاص ذلالصخبلؼ(ا)صفاأختيؼاهعاأ افرداهفاأفرلداأسرتثاه هلا لف(.
 اايرددالصهرشدا ذض لص للرلتاهعانفس الاصتاهسهصعا)صتػرضالصتػدري (ا ػـايقػـص

عػػػدداهػػػفالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلا
 اصت(.

 الصهرشػػػػػدالهتلل ػػػػػةاسػػػػػيرالصت ػػػػػدثاهػػػػػعالصػػػػػذلتاهػػػػػعالصطػػػػػبل اهػػػػػفاخػػػػػبلؿا يقػػػػػـص
 لصتصضي لتاصلصتا ي لتالصبلزهةاعفاطريؽالصتتذيةالصرله ة.

  الصهرشداللست هلؿالصت زيػزالالهتهػلعثافػثاإدلرةالصهيسػةاهػفاخػبلؿاتقػديـايقـص
 لصت زيزالالهتهلعثاصيهشلر يف.
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الصهرشدالتيخيصاه لصرالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتافي ل.اا-ا  يقـص

 يطي الصهرشداهفا ؿاطلص اتدريللتاليتيػلتاص ػصا تللػةاهصدػؼايسػت هؿافيػ افنيػةا
ال داأفرلدالألسرة.لص صلرالصدلخيثا)لدصفااصت(اصترضا ؿالصخبلؼاهعا

ا
ا
ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

ا
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 ( دقيقة45تأكيد الذات(                                               مدة الجمسة ) الجمسة الثانية عشر )
 تأكيد الذات                                  الموضوع
ا لهةالصطبل اإصىاتأ يدالصذلت.الص لهلت

اةالصطبل اعيىات قيؽاتأ يدالصذلت.تنهيةاددراالص دؼالصخلص
 أفايت رؼالصطبل اعيى:الأل دلؼالصسيص ية

 .ه نىاتأ يدالصذلت 

 .لإله لنيلتالص قيقيةاصذصلت ـ 

 .اتسخيرالإله لنيلتاصلصقدرلتالش ؿاه هراصف لؿ
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
ا ة.لصهنلدشةا الص صلرالصدلخيثا الصنهذهةا الصت ييهلتالصذلتيةا الصتتذيةالصرله

 هتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 .)الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص تللت اعيىالصسلصرةاص صا)تأ يدالصذلت  يقـص

 الصهرشػػدالت ريػػؼا)تأ يػػدالصػػذلت(اصيقػػدـالصت زيػػزالالهتهػػلعثالصهنلسػػ اصيػػذيفايقصهػػصفا يقػػـص
 لتعلدت .

 ـالصهرشدالهنلدشةاصتصضيرا يفيةالصت رؼاعيىالإله لنيلتاصلصػدفلعاعػفالصػذلتالشػ ؿايقصا
 يتبلءـاهعالصصلدعاهفاخبلؿالص صلرالصدلخيثالصهسهصعاصلصه هصساصلصالهت.ا

 الصهرشدالنهذهةاهصدؼاعفاتأ يدالصذلتاص صايت دثاهعانفس اأهلـالصطػبل اصتػرضا يقـص
 ت ييه ـاعيىاههلرست ل.

 ةالػػػلطءاصلصتف يػػػرادلػػػؿالصتاػػػرؼايؤدي ػػػلالصهرشػػػدا ػػػـايؤدي ػػػلاأفػػػرلدات ييهػػػلتالػػػأدلءالصه هػػػ
 لصهههصعةال دض.

 .الصهرشدالت ديدالالستهللةالصخلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل  يقـص

 .إعلدةاايلنةاهطلص الصه هةاأصالصصله اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد 

 الصهرشدالتقديـالصت زيزالالهتهلعثاصيذيفايشلر صفا افثالصهيسة.يقـص
الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالألتث:الصتقصيـ ايقـص

اهلاه نىاتأ يدالصذلت؟ا▪
الصهرشدا- التيخيصاهلادلرافثالصهيسةااصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلت.ايقـص

يطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفا ػػػؿاطلصػػػ ا تللػػػةاهصدػػػؼاصيسػػػت هؿافيػػػ اترديػػػداعلػػػلرلتاصتػػػرضاتأ يػػػدالصػػػذلتاالصتدري الصليتث
اصلصسيطرةاعيىالصهصدؼ.

ا
اا

ا
ا
ا
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 عشر الثانيةإدارة الجمسة 
 تأكيد الذات

 .اهتلل ةالصتدري الصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد
 الصهرشػػدالتقػػديـاهصضػػصعالصهيسػػةاص تللتػػ اعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصاااااااا)تأ يػػدا يقػػـص

 لصذلت(.

 الصهرشػػػدالت ريػػػؼا)تأ يػػػدالصػػػذلت(اص تللتػػػ اعيػػػىالصسػػػلصرةا اصلصػػػذ  اي نػػػثا:ايقػػػـص
علػػػلرلتاصتاػػػري لتايقصص ػػػلالصفػػػرداصذلتػػػ  ا ػػػثايرفػػػعاهػػػفاتقػػػديرضاص ػػػلاأصاصي قػػػؽا

 لصنتلإلجالصهطيصلةا.ا

 ينػػػػػػلدشالصهرشػػػػػػدالصطػػػػػػبل الػػػػػػلصت ريؼاصيطيػػػػػػ اهػػػػػػن ـاإعلدتػػػػػػ اصيقػػػػػػدـالصت زيػػػػػػزا
الالهتهلعثالصهنلس اصيهشلر يف.

الصهرشػػػدالهنلدشػػػةال ػػػضالألف ػػػلرالصخلطإلػػػةاصلصتػػػثاتػػػدؿاعيػػػىاضػػػ ؼافػػػثاااا▪ يقػػػـص
لصػػذلتاص ػػثا)أعلدػػ انفسػػثافػػثاعػػدـالصهشػػلر ةالػػأ انشػػلط(اص)اأعلدػػ ااتأ يػػد

نفسثاعندهلاالالستطيعالصػرداعيػىاعػدصلفالآلخػريف(اصيسػت هؿالص ػصلرالصػدلخيثا
 ا ي ةاصعقبلنيةا اص هلايأتث:افثاتا ي  لاصلستلدلص لالف رةاليهللية

 يلػػػػدأالصهرشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿا
 :لآلتث

هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػذضالألف ػػػلر؟اته ػػػفاهيػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػثا
ه لني ػػػػل...اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثا

 لست رلضاه لني ل.

يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتااا-
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 دالصتر يػزاصلصتف يػرالهػلاتشػتهؿاعييػ ا ػذضالألف ػلراهػفاه ػلٍفانهػداأن ػلاتت يػؽال 
 لػ)ض ؼاإدرلؾالصذلت(اعند لايتسلءؿالصهرشد:

  ؿاإفاعقل الصذلتايه نؾاهفالصرداعيىاعدصلفالآلخريف؟اا▪ااا

  ؿاإفاعقللؾاصنفسؾال اأضرلراأـال اهنلفع؟ا▪اااا
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شػػػػػػػػلطلتايه يػػػػػػػػؾاتشػػػػػػػػ راااص ػػػػػػػػؿاأفا رهلنػػػػػػػػؾاصنفسػػػػػػػػؾاهػػػػػػػػفالصهشػػػػػػػػلر ةاللصنا▪اااا
 للالرتيلح؟

يطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفالصطػػػبل اترديػػػدال ػػػضاهػػػفا ػػػذضالصتسػػػلؤالتاهػػػعاأنفسػػػ ـااااا-
 لاصتاهسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ي طثالصهرشػدال ػضالصصدػتاصيطػبل اصيتف يػرافػثالإلهللػةاص تللت ػلا ػـاينػلدشا
لةالصخلطإلػػػةاإهللػػػةالصطػػػبل اصي ػػػددالالسػػػتهللةالصاػػػ ي ةاصي زز ػػػلاصلالسػػػتهل

 صيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأفاعقػػل الصػػذلتاصػػيسالػػ اأ اهنػػلفعالػػؿالػػ اأضػػرلرا
عيىالإلنسلف ا هلاأن االايه نػؾاهػفالصػرداعيػىاعػدصلفالآلخػريفالػؿايضػ فؾا
أهلـالآلخػريف.اص ػذصؾافػتفا رهلنػؾاصنفسػؾاهػفالصهشػلر ةاللصنشػلطلتايه يػؾا

نهػػلاتشػ رالػلصتصتراصعػػدـالالرتيػلحاإضػل فةاإصػػىاذصػؾافتنػ االاي ػػؿالصهشػ بلتاصل 
 ي قد لاصيزيدالصخطأاأخطلءتاأخر .

 لآلفال ػػػػداأفاعرفػػػػتاخطػػػػأا ػػػػذضالألف ػػػػلراصالاعقبلنيت ػػػػلاف ػػػػؿات ػػػػتفظال ػػػػلاأـا
 ت لصؿاتا ي  لاصلستلدلص لالف رةاا ي ةاصعقبلنية.

 يصضػػرالصهرشػػداصيطػػبل اأنػػ اعنػػدهلانهػػرافػػثا  ػػذلاهصلدػػؼاصترلصدنػػلاه ػػؿا ػػذضا
 لطإلةاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل:لألف لرالصخ

)إفاعقللثاصنفسثاسصؼايه ؿالصهصدؼاأ  رات قيدلت(ا)أنلاأسػتطيعالصػرداعيػىااا
اللصهشلر ةاللصنشلطلت(. اعدصلفالآلخريف(ا)سأدـص

 يػػرددالصهرشػػدا ػػذضالص لػػلرلتاهػػعانفسػػ الاػػصتاهسػػهصعا)صتػػرضالصتػػدري (ا ػػـااا
اعػػدداهػػفالصطػػبل الأدلإل ػػلالاػػصتاهسػػهصعا ػػـالاػػصتاه هػػصس صدلخييػػلتااااايقػػـص

 )لبلااصت(.

 الصهرشػػػػػػدالهتلل ػػػػػػةاسػػػػػػيرالص ػػػػػػصلرالصػػػػػػدلخيثاهػػػػػػعالصطػػػػػػبل اهػػػػػػفاخػػػػػػبلؿا يقػػػػػػـص
الصتصضي لتاصلصتا ي لتالصبلزهةاعفاطريؽالصتتذيةالصرله ة.

الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالألتث:اا- ايقـص
اهلاه نىاتأ يدالصذلت؟ا▪ااااااا

الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلاا-  تاصلصسيليلت.يقـص
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اايطيػػػ الصهرشػػػداهػػػفا ػػػؿاطلصػػػ اتػػػدري اليتػػػثاص ػػػصا تللػػػةاهصدػػػؼايسػػػت هؿافيػػػ ااا-اااا
  يدالصذلتاصلصسيطرةاعيىالصهصدؼ.أترديداعللرلتاصترضات

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                        الثقة بالنفس(                    الجمسة الثالثة عشر )
 الثقة بالنفس                                 الموضوع
ا لهةالصطبل اإصىاتنهيةالص قةاللصنفس.الص لهلت

اهسلعدةالصطبل اعيىا يفيةاتنهيةالص قةاللصنفس.الص دؼالصخلص
 ه ؿالصطلص ادلدرلتاعيىاأف:الأل دلؼالصسيص ية

 .ي رؼاه نىالص قةاللصنفس 

 لتاهفانفس .ي ددالألسلل الصتثاته ؿالصفرداصل ق 

 .اي رؼا يفيةاإزلصةالصتردد
لالسترلتيهيلتا

اصلصفنيلت
الصهنلدشةا الص صلرالصدلخيثا الصنهذهةا اأعلدةاايلنةاهطلص الصه هة الصتتذيةالصرله ة.

 هتلل ةالصتدري اأصليتثاصتقديـالصش راصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد. الألنشطةالصهقدهة

 الصهرشدالتقديـاهصضصا  عالصهيسةاص تللت اعيىالصسلصرةاص صا)لص قةاللصنفس(.يقـص

 .الصهرشدالت ريؼا)لص قةاللصنفس(اص تللت اعيىالصسلصرة  يقـص

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اإعػػلدةالصت ريػػؼاصيقػػدـالصت زيػػزالالهتهػػلعثالصهنلسػػ اصيػػذيفا
 يقصهصفالتعلدت .

 الصهرشدالطرحاسؤلؿاصيهنلدشة.ا  يقـص

 الصهرشدالهنلدشةاصتصضيرالص  خطصلتالصتثاته ؿالصفرداصل قلاهفانفس ا.يقـص

 الصهرشدالتصضيرا يفيةاإزلصةالصتردداعػفاطريػؽالص ػصلرالصػدلخيثالصهسػهصعاصلصه هػصسا يقـص
 صلصالهت.ا

 الصهرشػػػدالتصهيػػػ اأسػػػإليةاصتػػػرضات يإلػػػةالصت ػػػدثاهػػػعالصػػػذلتاصصيت ػػػرؼاعيػػػىالصسػػػيصؾا يقػػػـص
 صلألف لرانيرالصهتصلفقةاصد الصطبل .

 الصهرشدالت ديدالالست  هللةالصخلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل.يقـص

 اعدداهػفالصطػبل الأدلإل ػلالاػصتا إعلدةاايلنةاهطلص الصه هةاهفادلؿالصهرشدا ـايقـص
 هسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 اؼاه يف.يستخدـالصهرشدالصت زيزالالهتهلعثالصهنلس اصيطبل الصذيفايقصهصفالأدلءاهصد
الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية:الصتقصيـ  يقـص

 هلاه نىالص قةاللصنفس؟ا▪

اهلا ثالألسلصي الصتثاته ؿالصفرداصل قلتاهفانفس ؟ا▪
يطي الصهرشداهفا ؿاطلص اهفالصطبل ا تللةاهػصدفيفايسػتخدـال هػلالص ػديثالصػذلتثاصتنهيػةالص قػةاالصتدري الصليتث

النفس اصلصسيطرةاعيىالصهصدؼ.

ا
ا
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 عشر الثالثةإدارة الجمسة 
 الثقة بالنفس

 الصهرشػػػػدالهتلل ػػػػةالصتػػػػدري الصليتػػػػثاصهنلدشػػػػت اهػػػػعالصطػػػػبل اصيقػػػػدـالصشػػػػ را يقػػػـص
اصلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد.

 الصهرشػػدالتقػػديـاهصضػػصعالصهيسػػةاص تللتػػ اعيػػىالصسػػلصرةاص ػػصااااااا)لص قػػةا يقػػـص
 للصنفس(.

 الصهرشدالت ريؼا)لص قةاللصنفس(ا  ص تللت اعيىالصسلصرة.يقـص

لص قػػػةالػػػلصنفس:اص ػػػثاديهػػػةاهػػػفادػػػيـات لهػػػؿالصشخاػػػيةاأصاشػػػ صرالصفػػػردال فلءتػػػ ا
صدنلعتػػ الهػػلاصديػػ اصعػػدـاشػػ صرضالػػلصنقصاصلصضػػ ؼاصتػػرتلطالص قػػةالػػلصنفسالشػػ ؿا

الصشهلعةاصلصقدرةاعيىاهصله ةالصهصلدؼالصطلرإلةالدصفاخصؼ. اعلـاهعاهف ـص
 صيقػدـالصت زيػزالالهتهػلعثالصهنلسػ ايطي الصهرشداهفالصطػبل اإعػلدةالصت ريػؼا

 صيذيفايقصهصفالتعلدت .ا

 :الصهرشدالطرحاسؤلؿاصيهنلدشة  يقـص

اس:اهلا ثالألف لراصلالعتقلدلتالصتثاتزعزعا قةالإلنسلفالنفس ؟
اينلدشالصهرشداأهصلةالصطبل اصيصضراص ـ:

إفالالعتقػػلدلتالصخلطإلػػةاصعػػدـاف ػػـالصصلدػػعاصلصقػػدرلتالصذلتيػػةالشػػ ؿااػػ يراهػػعا
لنتػػبلؽان ػػصالصخلػػرلتالصهديػػدةاهػػفالألشػػيلءالصتػػثاتزعػػزعا قػػةالصفػػردالنفسػػ اصهػػصدا

صدػػداته يػػ ايفقػػدالص قػػةالنفسػػ  اصػػػذلافتننػػلان تػػلجاإصػػىالصػػتخيصاهػػفالالعتقػػػلدلتا
لصزلإلفػػةا)لصخلطإلػػة(اصضػػرصرةاف ػػـالصصلدػػعالشػػ ؿا قيقػػثاعػػفاطريػػؽاتقػػديـاسػػيصؾا

 ينسهـاهعاهلايتطيل الصهصدؼ.

 الصهرشدال تللةالصخطصلتالص  تثاته ؿالصفرداصل قلتاهفانفس اعيىالصسلصرة:يقـص

اذلت . .8  أفاي صفالصفردااصرةاصلد يةاعفاذلت  اصي تـر

 ل تسل اادلدةالصنله يفالصصل قيفاهفاأنفس ـ. .0

 أفاي تهداعيىانفس افثالنهلزاأعهلص . .8

 أفاالايش راللصخهؿافثاأدلءالصهصلدؼ. .1
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ضػ ؼالص قػةاالػلصنفساااينلدشالصهرشدال ضالألف ػلرالصخلطإلػةاصلصتػثاتػدؿاعيػىااا▪اااا
ه ؿا)أهدانفسثانيرادلدراعيىاأدلءاأ اعهؿ(اصيسػت هؿالص ػصلرالصػدلخيثافػثا

 تا ي  لاصلستلدلص لالأف لراليهلليةاصعقبلنية.

اص هلا صاهصضرافيهلاييث:
يلػػػػدأالصهرشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿا

الآلتث:
لصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػػثاهػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػػذضا

ه لني ػػػػل..اددػػػػؽافػػػػثالصه ػػػػلنثاهيػػػػدلت...ا ػػػػلصؿاأفات ػػػػصفاشخاػػػػلتاهنلسػػػػللتافػػػػثا
 لست رلضاه لني ل.

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا
 هسهصعاصلاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(.

 ف ػػلراهػػفاه ػػلٍفاعنػػد لايتسػػلءؿال ػدالصتر يػػزاصلصتف يػػرالهػػلاتشػػتهؿاعيي ػػلا ػذضالأل
 لصهرشدا)صترضات يإلةالص صلرالصدلخيث(ا

اصهلذلاأديؿا قتثالنفسث؟ا▪اااا
 ص ؿاأنلاف بلتانيرادلدراعيىاأدلءاأ اعهؿ؟ا▪اااا

 صصهلذلا ذلالإل سلسالصخلط اصلصسيلث؟ا▪اااا

يطي الصهرشداهفاأفرلدالصهههصعةاترديػدال ػضاهػفا ػذضالصتسػلؤالتاهػعاأنفسػ ـا -
عاصلاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلااػػػصت(اهػػػعاتقػػػديـالصتتذيػػػػةالاػػػصتاهسػػػهصا

 لصرله ةاهفالصهرشد.

ي طػػثالصهرشػػدال ػػضالصصدػػتاصيطػػبل اصيتف يػػرافػػثالإلهللػػةاص تللت ػػلا ػػـاينػػلدشا -
أهصلػػػةالصطػػػػبل اصي ػػػػددالالسػػػػتهللةالصاػػػػ ي ةاصي زز ػػػػل اصلالسػػػػتهللةالصخلطإلػػػػةا

 صيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

دـالصقػػػػػدرةاعيػػػػػىالنهػػػػػلزالإلعهػػػػػلؿايصضػػػػػرالصهرشػػػػػداصيطػػػػػبل اأفالإل سػػػػػلسال ػػػػػ -
صلإل سلساللالضط لداإ سلساخلط اصهللص افي اصيهػ الص ػؼاعنػ اصلاللت ػلدا
رلدتػػػ افيهػػػ ا هنػػػ اصه ػػػؿا ػػػذلالإل سػػػلساصػػػ اتػػػأ يراسػػػيلثاعيػػػىادػػػدرةالإلنسػػػلفاصل 
عييؾالإلددلـاصعدـالصتردداصيه اأفات ؽالنفسؾا شػخصانػلهر اصلسػتهعاهيػدلتا
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ص يهػػػػلتالصسػػػػيليةالصه هيػػػػةاللإل لػػػػلطاإصػػػػىا ػػػػديثانفسػػػػؾالاليهػػػػللثااصل ػػػػذؼال
 صلصفشؿ اصعدـالصقدرة اصلصش صراللصدصنية اهفادلهصسا يلتؾ.

 لآلفال ػػػػداأفاعرفػػػػتاخطػػػػأا ػػػػذضالصف ػػػػرةاصسػػػػيليت لاف ػػػػؿات ػػػػتفظال ػػػػلاأـات ػػػػلصؿا
 تا ي  لاصلستلدلص لالف رةاهديدة.

اتر اهلا ثالألف لرالصتثات ؿاه ي ل؟
اأ اهلذلاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل؟

انقصؿاألنفسنل:اعيينلاأف
الػػػػػػػػذصؾ(ااااااااااا )أنػػػػػػػػلادػػػػػػػػلدراعيػػػػػػػػىاأدلءاأ اعهػػػػػػػػؿ(ا)أنػػػػػػػػلاهيػػػػػػػػداصلسػػػػػػػػتطيعاأفاأدػػػػػػػػـص

 )أنلاصل ؽاهفانفسث(

 ا يرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاصتاهسهصعا)صتػرضالصتػدري (ا ػـايقػـص
عػػػدداهػػػفالصطػػػبل الأدلإل ػػػلالاػػػصتاهسػػػهصعا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلا

 ه ةاهفالصهرشد.اصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرل

 يطيػػػػػػػػػػػػػ الصهرشػػػػػػػػػػػػػداهػػػػػػػػػػػػػفاطػػػػػػػػػػػػػبل الصهههصعػػػػػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػػػػػت هلؿا ػػػػػػػػػػػػػذضالصتقنيػػػػػػػػػػػػػةااااااااااااا
 )لصت دثاهعالصذلت(اصتنهيةالص قةاللصنفسافثاهصلدؼالص يلةالصيصهية.

 :الصهرشدالتصهي الألسإليةالآلتية  يقـص

 هلاه نىالص قةاللصنفس؟ا▪ااا

 هلا ثالألسلصي الصتثاته ؿالصفرداصل قلتاهفانفس ؟ا▪ااا

 الصهرشداهفا ؿاطلص ا تللةاهصدفيفايستخدـال هلالص ػديثالصػذلتثاصتنهيػةايطي -
 لص قةالنفس اصلصسيطرةاعيىالصهصدؼ.

 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                       العالقات االجتماعية(             الجمسة الرابعة عشر )
 اعيةالعالقات االجتم                              الموضوع
ا لهةالصطبل اإصىالنلءاعبلدلتالهتهلعيةاطيلة.الص لهلت

اهسلعدةالصطبل اعيىاتنهيةالص بلدلتالالهتهلعيةالص دؼالصخلص
 أفايته فالصطلص اهفالصت رؼاعيى:الأل دلؼالصسيص ية

 .ه نىالص بلدلتالالهتهلعية 

 .يفيةاإدلهةالص بلدلتالالهتهلعية  

 .ا يفيةالصتخيصاهفالص زصة
هيلتالالسترلتي

اصلصفنيلت
الصهنلدشةا الصنهذهةا الص صلرالصدلخيثا الصت ييهلتالصذلتيةا الصتتذيةالصرله ة.

الصهرشػػدالهتلل ػػةالصتػػدري الصليتػػثاصتقػػديـالصشػػ راصلص نػػلءاصيػػذيفاأنهػػزصلالصتػػدري الشػػ ؿا الألنشطةالصهقدهة يقػػـص
 هيد.

 الصهرشدالتقديـاهصضصعالصهيسةاص تللت اعيىالصسلصرةاص صا)لص بلد  لتالالهتهلعية(.يقـص

 .الصهرشدالت ريؼا)لص بلدلتالالهتهلعية(اص تللت اعيىالصسلصرة  يقـص

 يطيػػ الصهرشػػداهػػفالصطػػبل اإعػػلدةالصت ريػػؼاصيقػػدـالصت زيػػزالالهتهػػلعثالصهنلسػػ اصيػػذيفا
 يقصهصفالتعلدت .ا

 .الصهرشدالطرحاسؤلؿاصيهنلدشة  يقـص

 الصهرشػػػدالهنلدشػػػةاصتصضػػػيراصيطػػػبل اعػػػفا يفيػػػةاإدلهػػػةالص بلدػػػ لتالالهتهلعيػػػة اهػػػفايقػػػـص
 خبلؿالص صلرالصدلخيث.

 يضػػلحاصيطػػبل ا يفيػػةالصػػتخيصاهػػفالص زصػػةاعػػفاطريػػؽالصت ييهػػلتا الصهرشػػدالشػػرحاصل  يقػػـص
 لصذلتية.

 الصهرشدالتصهي اأسإليةاصترضات يإلةالص صلرالصدلخيثاصصيت رؼاعيػىالصسػيصؾاصلألف ػلرا يقـص
 نيرالصهتصلفقةاصد الصطبل .

 الصهرشدالت ديدالالستهللةالص  خلطإلةاصتصضيراسل اعدـاهبلءهت ل.يقـص

 اعدداهػفالصطػبل الأدلإل ػلالاػصتا إعلدةاايلنةاهطلص الصه هةاهفادلؿالصهرشدا ـايقـص
اهسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييلتا)لبلااصت(اهعاتقديـالصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث:الصتقصيـ  يقـص

 هلاه نىالص بلدلتالالهتهلعيةا؟ا▪

 الصهرشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتيق اـص
يطي الصهرشداهفا ؿاطلص ا تللةاهصدؼايسػتخدـافيػ الص ػصلرالصػدلخيثاصلصت ييهػلتالصذلتيػةاصتػرضاالصتدري الصليتث

اتنهيةالص بلدلتالالهتهلعيةاهعالآلخريف.
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 عشر الرابعةإدارة الجمسة 
 العالقات االجتماعية

 الص هرشػػػدالهتلل ػػػةالصتػػػدري الصليتػػػثاصهنلدشػػػت اهػػػعالصطػػػبل اصتقػػػديـالصشػػػ رايقػػػـص
 صلص نلءاصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيدا.ا

 الصهرشدالت ريؼالص بلدلتالالهتهلعيةاص تللت اعيػىالصسػلصرةاصلصػذ اي نػث:ا يقـص
  صا ؿالتالؿاصئلنسلفالتيرض.

 عثالصهنلسػ ايطي الصهرشداهفالصطػبل اإعػلدةالصت ريػؼاصيقػدـالصت زيػزالالهتهػل
 صيذيفايقصهصفالتعلدت .ا

 :الصهرشدالطرحالصسؤلؿالآلتثاصيهنلدشة  يقـص

اهلاأ هيةالص بلدلتالالهتهلعية؟اس:
اينلدشاأهصلةالصطبل اصيصضراص ـاهلايأتث:

 يهػػلا ػػػلصؿالصفػػػرداأفايلنػػػثاصنفسػػػ اعبلدػػػلتاصاػػػدلدلتا السػػػتطلعاأفاي ػػػؿاهػػػلا
 ـاعبلدػػػػػلتايت ػػػػػرضاصػػػػػ اهػػػػػفاهشػػػػػ بلتا اصصػػػػػذصؾاأفالألشػػػػػخلصالصػػػػػذيفاصػػػػػدي

لهتهلعيػػةايشػػ رصفادلإلهػػلتاأن ػػـاأاػػ لءاهسػػهيلتاصنفسػػيلت اصلص بلدػػلتالالهتهلعيػػةا
 لصهيدةاته ؿالصفردايش رالقيهت .

ينػػلدشالصهرشػػدال ػػضالألف ػػلرالصخلطإلػػةاصلصتػػثاتػػدؿاعيػػىاضػػ ؼافػػثالص بلدػػلتااا▪ااا
لالهتهلعيػػػػةاه ػػػػؿا)صػػػػيساصػػػػد اعػػػػددا ليػػػػراهػػػػفالألاػػػػددلء(اصيسػػػػت هؿالص ػػػػصلرا

ي  لاصلستلدلص لالف رةاا ي ةاصعقبلنيػةا اص هػلا ػصاهصضػرالصدلخيثافثاتا 
 فيهلايأتث:

 يلػػػػدأالصهرشػػػػدا دي ػػػػ اهػػػػعانفسػػػػ الاػػػػصتاهسػػػػهصعا)صتػػػػرضالصتػػػػدري (اللصتسػػػػلؤؿا
الآلتث:

هػػػلا ػػػثالصه ػػػلنثالصتػػػػثاتشػػػتهؿاعيي ػػػلا ػػػػذضالصف ػػػرة؟اته ػػػفاهيػػػػدلتا ػػػـار ػػػزافػػػػثا
ه لني ػػػػػل..اددػػػػػػؽافػػػػػثالصه ػػػػػػلنثاهيػػػػػدل.. لصؿالفات ػػػػػػصفاشخاػػػػػٌلاهنلسػػػػػػللافػػػػػػثا

است رلضاه لني ل.ل
 يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا

 هسهصعا ـالاصتاه هصساصدلخييل)البلااصت(.
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 ل ػدالصتر يػػزاصلصتف يػػرالهػػلاتشػػتهؿاعيي ػػلا ػذضالألف ػػلراهػػفاه ػػلٍفاعنػػد لايتسػػلءؿا
 لصهرشدا)صترضات يإلةالصت دثاهعالصذلت(ا

الألاددلء؟صهلذلاصيساصديؾاعدداهفاا▪اااا
  ؿاأفالألاددلءانيراهفيديف؟ا▪اااا

  ؿاأفالالن زلؿاعفالصنلسال افلإلدة؟ا▪اااا

يطيػػ الصهرشػػداهػػفاأفػػرلدالصهههصعػػةاترديػػدا ػػذضالصتسػػلؤالتاهػػعاأنفسػػ ـالاػػصتا -
هسػػػهصعاصهػػػفا ػػػـالاػػػصتاه هػػػصساصدلخييػػػلتا)لػػػبلااػػػصت( اهػػػعاتقػػػديـالصتتذيػػػةا

 لصرله ةاهفالصهرشد.

يطػػػبل اصيتف يػػػرافػػػثالإلهللػػػةاص تللت ػػػلا ػػػـاي طػػػثالصهرشػػػدال ضػػػلتاهػػػفالصصدػػػتاص -
ينػػػػػلدشاإهللػػػػػةالصطػػػػػبل اصي ػػػػػددالالسػػػػػتهللةالصاػػػػػ ي ةاصي زز ػػػػػل اصلالسػػػػػتهللةا

 لصخلطإلةاصلصتيراهبلإلهةاصيصضراسل اعدـاهبلءهت ل.

يصضػػػرالصهرشػػػػداصيطػػػبل اأفالألاػػػػددلءاهفيػػػديفاعنػػػػدهلاي ػػػصفالختيػػػػلر ـادديػػػػؽا -
ية..اعيػػػػىاع ػػػػساصت ػػػػصيفالص بلدػػػػلتاسػػػػهةاهػػػػفاسػػػػهلتالصتهتػػػػعاللصاػػػػ ةالصنفسػػػػ

لالن ػػػزلؿاصلصص ػػػدةالصيػػػذلفايػػػدالفاعيػػػىاعػػػدـالصتهتػػػعاللصاػػػ ةالصنفسػػػية..اصعنػػػدهلا
تنظػػػرا صصػػػؾاتهػػػدا نػػػلؾاأنلسػػػلتا  يػػػريفايسػػػت قصفاأفات ػػػؽال ػػػـاصت ػػػصفاه  ػػػـا

 عبلدلتالهتهلعية.

 صلآلفال ػػػػداأفاعرفػػػػتاخطػػػػأا ػػػػذضالصف ػػػػرةاصسػػػػيليت لاف ػػػػؿات ػػػػتفظال ػػػػلاأـات ػػػػلصؿا
اة اتر اهلا ثالألف لرالصتثات ؿاه ي ل؟تا ي  لاصلستلدلص لالف رةاهديد
اأ اهلذلاعيينلاأفانقصؿاألنفسنل؟

)أفا يػػػػلتثاسػػػػت صفاسػػػػ يدةاعنػػػػدهلاي ػػػػصفاصػػػػد اعػػػػددا ليػػػػراهػػػػفالألاػػػػددلء(ااااا
ا)أفاهشلعر استت سفاإذلاصض تا قتثالهفا صصث(.

ا يرددالصهرشدا ذضالص للرلتاهعانفس الاصتاهسهصعا)صترضالصتػدري (ا ػـايقػـص
أدلإل ػػلالاػػصتاهسػػهصعا ػػـالاػػصتانيػػراهسػػهصعاهػػعاتقػػديـاعػػدداهػػفالصطػػبل ال

 لصتتذيةالصرله ةاهفالصهرشد.

 الصهرشػػػدالتقػػػديـالصتصضػػػي لتاصلصتاػػػ ي لتالصبلزهػػػةاصت قيػػػؽالص ػػػدؼاهػػػفا يقػػػـص
 لصهيسةاعفاطريؽالست هلؿا)لصتتذيةالصرله ة(.
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 :الصهرشدالتصهي الصسؤلؿالآلتث  يقـص

اهلاه نىالص بلدلتالالهتهلعية؟ا▪
الصها-اااا  .رشدالتيخيصاهلادلرافثالصهيسةاصت ديدالاليهلليلتاصلصسيليلتيقـص

يطيػػػػ الصهرشػػػػداهػػػػفا ػػػػؿاطلصػػػػ ا تللػػػػةاهصدػػػػؼايسػػػػتخدـافيػػػػ الص ػػػػصلرالصػػػػدلخيثاا-
 صلصت ييهلتالصذلتيةاصترضاتنهيةالص بلدلتالالهتهلعيةاهعالآلخريف.

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 ( دقيقة,6مدة الجمسة )              الجمسة الخامسة عشر )الختامية(                     
 الختامية                              الموضوع
  لهةالصطبل اإصىالصتذ يرالهلادلرافثالصهيسلتالإلرشلدية. الص لهلت

 . لص لهةاإصىاتليي اطبل الصهههصعةالإلرشلديةاللنت لءالألسيص الإلرشلد 

 . اه رفةالآلرلءا صؿالألسيص الإلرشلد
ات قيؽالصترللطاصلصت لهؿافثالصهيسلتالإلرشلديةالصسللقة.الص دؼالصخلص
لأل دلؼا
الصسيص ية

أفايسػت رضالصهرشػػداهػػعاطػبل اأصهههصعػػ الالرشػػلدي الشػػ ؿاهختاػراهػػلاتػػـات يهػػ ا
اإ نلءالصهيسلتالالرشلدي .

لالسترلتيهيلتا
اصلصفنيلت

الصهنلدشةا الصتتذيةالصرله ة

ديـالصشػػ راصلص نػػلءاصيػػذيفاأنهػػزصلالصتػػدري الشػػ ؿاهتلل ػػةالصتػػدري الصليتػػثاصتقػػ الألنشطةالصهقدهة
 هيد.

 . إعبلـالصطبل اأفا ذضالصهيسةا ثالصهيسةالألخيرةاصؤلسيص الإلرشلد 

 تشهيعالصطبل اص   ـاعيىالالستفلدةالتطليؽاهلاتدرلصلاعييػ افػثالصهيسػلتا
 صأن اسيسلعد ـافثاهصله ةالصهصلدؼالص يلتيةافثالصصلدع.

 شػػػػػػلر ةاصلالصتػػػػػػزلـاللص ضػػػػػػصراصيهيسػػػػػػلتاتقػػػػػػديـالصشػػػػػػ راصيطػػػػػػبل اعيػػػػػػىالصه
 لإلرشلدية.

 . اتصزيعا دليلارهزيةاصيطبل
ت ديداهصعدالالختللرالصل د اصيهههػصعتيفالصتهريليػةاصلصضػللطةاه ػلتاصتطليػؽاهقيػلساالصتقصيـ

اإيذلءالصذلت.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
  الخامسة عشرإدارة الجمسة 
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 (الختامية)
 يـالصت زيػػػػزالالهتهػػػػلعثاهتلل ػػػػةالصتػػػػدري الصليتػػػػثاصهنلدشػػػػت اهػػػػعالصطػػػػبل اصتقػػػػد

 لصهنلس اه ؿاأ سنت اللرؾالظافيؾ....اصيذيفاأنهزصلالصتدري الش ؿاهيد.

 يست رضالصهرشداهعاطبل الصهههصعةالإلرشلديةالشػ ؿاهختاػراهػلاتػـات يهػ ا
 أ نلءالصهيسلتالإلرشلدية.ا

 يقػػػدـالصهرشػػػداشػػػ رضاصتقػػػديرضاصطػػػبل الصهههصعػػػةاصت ػػػلصن ـافػػػثاتطليػػػؽالألسػػػيص ا
 لإلرشلد .

 ليي الصطبل اأفا ذضا ثالصهيسةالألخيرةاصؤلسيص الإلرشلد .ت 

 ػػ  ـاصتشػػهي  ـاعيػػىاتطليػػؽاهػػلاتػػدرلصلاعييػػ اخػػبلؿالصهيسػػلتالإلرشػػلديةافػػثا 
 لصهصلدؼالص يلتيةالصتثاتصله  ـ.

 الصهرشػػػدالت ديػػػداهصعػػػداصتطليػػػؽالالختلػػػلرالصل ػػػد اصيهههػػػصعتيفالصتهريليػػػةا يقػػػـص
الأل دالصهصلفؽاا  .ا02/1/0288صلصضللطةاه لافثايـص

 الصهرشدالتقديـالص يص اصل ضالص ػدليلالصرهزيػةاصطػبل الصهههصعػةالصتهريليػةا يقـص
 صيت ليراعفاش رالصهرشداص ـ.

 .افثان ليةالصهيسةاصدعالصههيعال ض ـال ضلتاهتهنيفاصي ؿالصس لدةاصلصنهلح

 
 
 
 
 
 
 

 Statistical Methods    الىسائل اإلحصائيتسابعًا: 
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اإل الإليةالآلتية:لستخدـالصلل ثالصصسلإلؿال
 Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون:    .1

لسػػػػػػػػػػتخدـاص سػػػػػػػػػػل ا لػػػػػػػػػػلتاأدلةالصقيػػػػػػػػػػلسالصلسػػػػػػػػػػطةاإعػػػػػػػػػػلدةالالختلػػػػػػػػػػلراااااااااااااااااا
 (.819 اص8448( ا)فير سصف ا839 اص8422)لصليلتثاصأ نلسيصس ا

 الوسط المرجح والوزن المئوي: .2

 (.821 اص8439للتاتنلزصيلتا)لص ند  الستخدـاصترتي افقرلتالصهقيلساترتي

 Mann-Whitney testاختبار مان د وتني:    .3
لسػػػػػتخدـاصيتل ػػػػػداهػػػػػفات ػػػػػلفؤالصهههػػػػػصعتيفالصتهريليػػػػػةاصلصضػػػػػللطةاصهتتيػػػػػراااااا

درهلتالالختللرالصقليث اص ذصؾالستخدـاصه رفةادالصةالصفرصؽاليفالصهههػصعتيفا
)عػصدةااااااااااااااااااالصتهريليةاصلصضللطةاعنداتطليػؽالألسػيص الإلرشػلد ا

ا(.119 اص0222صالصخيييث ا
 Chi-Squreمربع كاي:    .4

أستخدـاصيتأ داهفات لفؤالصهههصعتيفالصتهريليةاصلصضللطةاصهتتيراهسػتص اااااا
ت اػػػػػػػيؿالأل اصأالـ اصعلإلديػػػػػػػةالصسػػػػػػػ فاااااااااااااااااااااااا)لصشػػػػػػػرنصلث ا

ا(.838 اص0228
 Wilcoxon testاختبار ولكوكسن:    .5

لسػػػتخدـاصه رفػػػةادالصػػػػةالصفػػػرصؽاصهتتيػػػػراإيػػػذلءالصػػػػذلتاصطػػػبل الصهههصعػػػػةاااااا
لصضللطةادلؿاتطليؽالألسيص الإلرشلد  اص ذصؾاصه رفةادالصػةالصفػرصؽاصهتتيػرا
إيذلءالصذلتاصيهههصعةالصتهريليػةادلػؿاتطليػؽالألسػيص الإلرشػلد اصل ػدضا)عػصدةا

ا(.821 اص8439( ا)تصفيؽ ا183 اص0222صلصخيييث ا
ا   Cronbach-Alpha Formulle   فاكرونباخ:معادلة ال6,

لسػػت هيتاالسػػتخرلجا لػػلتاهقيػػلساإيػػذلءالصػػذلتالطريقػػةالالتسػػلؽالصػػدلخيثاااااا
(Nunnally, 1978, p.214.)ا

 

ا
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 202  الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها

 The results raisingعرض النتائج    
سييي عمض يييتضضج اعيييتوصضج عييي ضعبحيييلضا   يييتضج  فييياضج فيييت  ض  ييي ضب ييي ض ت ييي تع  ض

ضج اظتيضبج دتجستتضج ست قةضبكمتض أع :ضبعفس تهتض  ض بءضجإلطتت
 الفرضية األولى:  .1

( بدي  رتدد درجدات 5...ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عندد ستدتود داللدة      
 السجسوعة الضابطة في االختبار القبمي والبعدي عمى سقياس إيذاء الذات. 

بالخع ييييتتضحييييفةضهييييستضج فت يييي ةضجسييييعخدمضنجخع ييييتتضب كبكسيييين ض   اعيييي نض
ض نضمعييتج  طع نض م ت ييةضدال ييةضج فييتب ض يي نضجالخع ييتت نضج ق  يي ضبج   ييدي ضجسضع  يي ن 

 ض8 ضغ تضدج ةضافحيتو ت ض ايدضمبجتاع يتض ت ق ميةضج يدب  يةضن12ج ق مةضج مفسب ةضن
 ضبهييسجض  ايي ض  ييبلضج فت يي ةضج حييفت ةض يضالضعبيييدض0.0.ب اييدضمسييعبلضدال ييةضن

 ضض21 طة ضبج يييدبلضنض ييتب ض يي نضجالخع ييتت نضج ق  يي ضبج   ييديض  ميمب ييةضج  ييت
ض ب حضس ك0

 ( 14جدول                          
 ( السحتوبة والجدوليةWدرجات السجسوعة الضابطة في االختباري  القبمي والبعدي وقيسة  

ض
ضت

ضج ميمب ةضج  ت طة
ضضضضض
ضفضضضض
   ديض-    

ض
ضتع ة
 ج فت 

ض
ج تعبض
ضج مبي ة

ض
ج تعبض
ضج ست  ة

 Wقيسة 

ض
مسعبلض
ضج دال ة

ض
 ةضدال

ضج فتب 

دتيتتض
جالخع تتض
ضج ق   ض

دتيتتض
جالخع تتض
ض    دي

 الجدولية  السحتوبة 

ضض.2ض.2ض33ض88ض.21ض2

ض0.0.ض8ض12
غ تض
ضدج ة

ضض1ض1ض0ض.5ض50ض1
ض6-ضض6ض8-ض58ض.5ض3
ضض8ض8ض5ض2.8ض226ض1
ض5-ضض5ض.1-ض223ض53ض0
ض200-ضض200ض3-ض58ض..2ض6
ض0-ضض0ض6-ض58ض52ض8
ض8-ضض8ض23-ض.22ض58ض8
ض200-ضض200ض3-ض..2ض58ض5
ض3-ضض3ض1-ض58ض53 .1

 W                                                ضض12+ضضWض31ض–ض
ض
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 الفرضية الثانية: .2

( بدي  5...ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ستدتود داللدة  
ضعمدى األتمود اإلرشادي وبعده رتد درجات السجسوعة التجريبية قبل تطبيق

 سقياس إيذاء الذات.
بالخع ييييتتضحييييفةضهييييستضج فت يييي ةضجسييييعخدمضنجخع ييييتتضب كبكسيييين ض   اعيييي نض
ض نض معييتج طع نض م ت ييةضدال ييةضج فييتب ض يي نضجالخع ييتت نضج ق  يي ضبج   ييدي ضاسضع  يي ن 
ج ق مييةضج مفسييب ةضنحييفت ضبهيي ضدج ييةضافحييتو تض اييدضمبجتاع ييتض ت ق مييةضج يدب  ييةض

 ضبهييسجض  ايي ضت ييضضج فت يي ةضج حييفت ةضب  ييبلض0.0.مسييعبلضدال ييةضن ضب اييدض8ن
ج فت ييييي ةضج  د  ييييية ض يضعبييييييدض يييييتب ض ييييي نضج ميمب يييييةضج عيت   يييييةض  يييييلضعط  ييييي ض

 ض20جألسييي ببضجإلتييييتديضب  يييدتض حيييت حضج ميمب يييةضج عيت   يييةضبج ييييدبلضضضضضنض
ض ب حضس ك:

 ( 15جدول                                         
( السحتوبة Wقبل تطبيق األتمود اإلرشادي وبعده وقيسة   التجريبيةعة درجات السجسو 

 والجدولية

ضت

 السجسوعة التجريبية 

 ف    
ضبعدي -قبمي

 رتبة
 الفرق

الرتد 
 السوجبة

الرتد 
 التالبة

 Wقيسة 

ستتود 
 الداللة

داللة 
 الفروق

درجات 
االختبار 
 القبمي

درجات 
االختبار 
 ألبعدي

 الجدولية السحتوبة

ضض.2ض.2ض66ض03ض225ض2

دج ةضض0.0.ض8ضحفت
ضافحتو ت ض

ضض000ض000ض11ض18ض85ض1
ضض8ض8ض11ض10ض85ض3
ضض8ض8ض01ض08ض2.5ض1
ضض3ض3ض36ض61ض..2ض0
ضض1ض1ض38ض61ض55ض6
ضض2ض2ض31ض62ض53ض8
ضض1ض1ض31ض61ض56ض8
ضض5ض5ض05ض18ض2.6ض5
ضض000ض000ض11ض.0ض51 .1

 Wضضضضضض00+ضWضحفتض-ض
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 الفرضية الثالثة: .3

( بدي  5...ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ستدتود داللدة  
عمدددى  التجريبيدددة والضدددابطة فدددي االختبدددار البعددددي ةرتدددد درجدددات السجسوعددد

 .سقياس إيذاء الذات
ضيضبعايي  ض   اييتتض بالخع ييتتضحييفةضهييستضج فت يي ةضجسييعخدمضنجخع ييتتضمييتن

ب ض يي نضج ميمب ييةضج  ييت طةضبج عيت   يية ضاسضمعبسييطةضج فيييمض م ت ييةضدال ييةضج فييتض
ع يي نض نضج ق ميييةضج مفسييب ةضنحيييفت ضبهيي ضدج يييةضافحييتو تض ايييدضمبجتاع ييتض ت ق ميييةض

  ضبهيييييسجض  اييييي ضت يييييضضج فت ييييي ةض0.0. ض ايييييدضمسيييييعبلضدال يييييةضن13ج يدب  يييييةضن
ج حييييفت ةضب  ييييبلضج فت يييي ةضج  د  ييييةض يضعبيييييدض ييييتب ض يييي نضج ميمب ييييةضج عيت   ييييةض

 ببضجإلتييييييتديضب حيييييت حضج ميمب يييييةضج عيت   يييييةضبج  يييييت طةض  يييييدضعط  ييييي ضجألسييييي
ض ض ب حضس ك:26بج يدبلضن

 ( 16جدول                        
 ( السحتوبة والجدوليةUوالضابطة في االختبار البعدي وقيسة   درجات السجسوعتي  التجريبية

 ت

 Uقيسة  السجسوعة الضابطة السجسوعة التجريبية

ستتود 
 الداللة

 داللة الفروق
 الرتبة رجةالد

 
 الدرجة

 
 الرتبة

 
 السحتوبة 

 
 الجدولية

ض22ض88ض2ض10ض2

ضدج ةضجفحتو ت ضضضض0.0.ض13ضحفت

ض21ض.5ض100ض18ض1
ض2100ض58ض100ض18ض3
ض2100ض58ض1ض.0ض1
ض2100ض58ض0ض03ض0
ض2100ض58ض6ض08ض6
ض28ض..2ض8ض62ض8
ض28ض2.8ض800ض61ض8
ض25ض.22ض800ض61ض5
ض.1ض223ض.2ض61ض.2

ض200ض=ض1تضضضضضضضضضضضضض00ض=ض2تضضضضضض

 Raising & definding the resultsتفسري النتائج ومناقشتها   
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ا   ييتضج  فيياضج فييت  ض ظ ييتتضاعييتوصضضلميينضخييسلضجسييع تجضضج اعييتوصضج عيي ضعبحيي
ج عف  يييلضجإلفحيييتو ض أاييي ض ييي ذضهايييتكض يييتب ضسجتضدال يييةضافحيييتو ةض ييي نضتعيييبضدتييييتتض

ضج  ت طةض  ضجالخع تت نضج ق   ضبج   ديض   ضمق تذضا سجءضج سجت0ج ميمب ةض
  امييتضظ ييتتضهاييتكض ييتب ضسبضدال ييةضافحييتو ةض يي نضتعييبضدتيييتتضج ميمييب ع نضض

ج عيت   ةضبج  ت طةض  ضجالخع تتضج   ديض   ضمق تذضا سجءضج يسجتضب حيت حضج ميمب يةض
ط  يييي ضجألسيييي ببضج عيت   ييييةض ضبكييييس كض يييي نضتعييييبضدتيييييتتضج ميمب ييييةضج عيت   ييييةض  ييييلضع

ضجإلتيتديضب  دتض   ضمق تذضا سجءضج سجت0
انضهستضج اع ييةضع يبدضا ي ض نضج ميمب يةضج عيت   يةضد تع  يتض  ي ض سي ببضج عفيداض
مييييذضج ييييسجتض ض  امييييتض ييييمضع ييييدتبضج ميمب ييييةضج  ييييت طةض   يييي ض ييييسجضظ ييييتتضج فييييتب ض ييييدلض

ايييييت ضضج ميمب ييييةضج عيت   ييييةضميييينضدبنضج ميمب ييييةضج  ييييت طة ضبهييييسجض   ييييد ضم يييييتج ض  يييي 
جألس ببضجإلتيتديضج فت  ضج مط  ضمنض  لضج  تفا ضبد  يلض  ي ضج يتض سي ببضج عفيداض
مذضج سجتضب ت   ع ض  ضخفضضا سجءضج سجتض دلضطسبضج متف يةضج معبسيطة ضبهيسجض عفي ض
مذضمتضييتءض ي ضنم ك ا يبم  ض يأنض   يتلضج فيتدضعيأع ضم تييتحض  يدضج فيد اضج يسجع ض يسجض  يبض

ج فتدض افس ضسيبجءضكيتنضدجخ  يت ض بضمسيمب ت  ضاسض غ يتضميتض يدلض تكتض   ضعغ  تضمتض قب  ض
ج فتدضمنض فتد اضدجخ  ةضس   ةضبعحبتجتضغ تضماتس ةضع غ يتضجاع يتتضج فيتدض  عتك يتض  ي ض
  كيييتتتضبمييييت تتضبجاف تالعييي ضبسييي بك تع ضجاليعمت  يييةضبعفسييي تهت ضبهيييسجض ييي ديضا ييي ضعكيييب نض

ع يفض ميتضكتايتض   ي ضسيت قت ض ضب يس كض  ا ةضم ت  ةضيد دح ضجألمتضج سيض ي لضاظتع ضعخ
عفيييييييييييييييييلض  كيييييييييييييييييتتضج يت  يييييييييييييييييةضمفيييييييييييييييييلضجأل كيييييييييييييييييتتضج سييييييييييييييييي   ةضضضضضضضضضضضضضضضضن  يييييييييييييييييبض

  ضبجنضفدباضج عفت لض  نضج فد اضج دجخ  ض ادضج فيتدضب اتءجعي ض325 ص1.22جس د 
ض 28.0 ص8..1ج م ت  ةضهبضج س بضج م تيتض  ض م  ةضعغ  تضس بكضج فتدن طتذ 

ج   يييةض ايييدضج فيييتدضب سيييت دتض  ييي ضعحيييا فضم تتجعييي ض ت فيييد اضج يييدجخ  ض خ ييي ضج د
بعبي  ضعفك تتض  ق تمض ت م تتحضج مط ب ية ض ياسجض تدايتضافيدجاضعغ  يتض ي ضج سي بكض    ايتض نض
افكيتض  ييلض نضاعحييتفضبم ييلضهيسجضج عفك ييتضنج فييد اضج ييدجخ   ض ق يلضميينضع قتو ييةضج سيي بكض

مضسييييي بكضيد يييييدضمعبج ييييي ضضضضضضضضضضضضضضنحيييييت حضغ يييييتضج معبج ييييي ضب تبدايييييتض أسيييييتذض عقيييييد 
ض 160-10 ص1.22بيتمخ 
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انضهسجضجألس ببضمنضجألست  بضجإلتيتد ةضج ع ضعتكتض   ض س يةضيبجايبضم ميةضض
به ضع  مضم تتجتضس بك ةضيد يدح ضب فتد ياضدجخ  يةضيد يدح ضب  ا يةضم ت  يةضيد يدحضبهيسجض

ضضميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتضعع يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييما ض م  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةضعغ  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتضج سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي بكضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ض 2810-283 ص.1.2ن طتذ 

بععفيييييييييييييييييييي ضهييييييييييييييييييييستضج اع يييييييييييييييييييييةضمييييييييييييييييييييذضمييييييييييييييييييييتض يييييييييييييييييييييتتتضا  يييييييييييييييييييي ضدتجسييييييييييييييييييييةضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 ضج عي ض كيدتض  ي ض نضألسي ببضج عفيداضMeichenbaum & Good Man,1971ن

ميييذضج يييسجتض  يييتضب ت   يييةض عيييدت بضجألطفيييتلضبج ميييتجهق نضج مايييد   نض  عفيييداضميييذض افسييي مض
ض Meichenbaum & Good Man,1982, p.240 عام ةضج   طضج سجع ضن

بععف ضهستضج اع يةض   ت ضميذضميتض كيدض  يي ةضنم ك ا يبم ض يتنض سي ببضج عفيداضميذض
ج يييسجتض مكييينض نض سيييت دض  ييي ضع يييد لضميمب يييةضك  يييتحضمييينضج سييي بك تتضج سييي   ةضبغ يييتض
ج معبج قيييةض ايييدضجألطفيييتلضبج ميييتجهق نضبج ك يييتتض  ييي ضفيييدضسيييبجء ضم يييلضج اييييتطتتضج تجويييدح ض

ج ق يييييي  ضبج سيييييي بكضج  ييييييدبجا ض ييييييدضج ييييييسجتض بض ييييييدضج خييييييت نضبج  ت ييييييةضجاليعمت  يييييية ضبض
ض 0ضض61 ص6..1نج فسفبذ 

 اآلتية:  وكذلك يعزو الباحث النتائج االيجابية الذي توصل إليها لألتباد 
انضمب ييييب تتضجألسيييي ببضجإلتيييييتدي ضبج فا ييييتتضج عيييي ضجسييييعخدمتض يييي ضي سييييتع ض 20

عفت ييلضكتاييتضمسومييةض خفييضضا ييسجءضج ييسجتض ييدلضج طييسب ضممييتض دلضا يي ضخ يي ض
 ج يت  ض  نضج طسبضبجألس ببضجإلتيتدي0

اع يييتعضج  تفييياض سييي ببضاتييييتديض اعمييي ضا ييي ضجالعييييتتضج سييي بك ضج م ت ييي ض   يييت مض 10
نم ك ا ييييييبم ضبهييييييسجضجالعيييييييتتض   ييييييتض ت   عيييييي ض يييييي ضدتجسييييييتتضك  ييييييتحضما ييييييتضدتجسييييييةض

 ضاسض ايييييييي ض مكيييييييينضج متيييييييييدضميييييييينضاع ييييييييتعض.1.2  ضنكييييييييتمضج ض 5..1نظييييييييتهت 
 بضاتييتد ةضك  يتح ض ت م يد ضجألسيتذضج يسيض قيبمض   يي ضجسيعتجع ي تتضمخع فيةضب سيت 

هسجضجالعيتتضهبضجالهعمتمض عف  لض امتطضج عفك تض دلضجإلاستنضبعييي ذضج  م  يتتض
ج م ت  ييييةضكييييتإلدتجكضبج عفك ييييت ضبهييييستضميييينضج يييييتبطضج م مييييةض عطييييب تضجألسيييييت  بض

 جإلتييتد ةضج في ت ةضبج يع ضععحفض ت يمييب  ةضبج عكتمل0

  Ollendick & Cerny, 1981, p.1150نضضض
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كتنضألع تعضجإلتيتدضج يم  ض  ضعط   ضجألس ببضجإلتيتديضجأل تضجال يت  ض ي ض 30
ج مستهمةض  ضخفضضا سجءضج سجتض دلضج طيسب ضهيسجضميتضع كيدتض د  يتتضجإلتييتدض
ج يميييت  ضمييينضف ييياض ت   عييي ض ييي ضعفسييي نضج كفت يييةضجاليعمت  يييةضبج ق ميييةضج سجع يييةض

ج  س يييتتضجاليعمت  يييةضج عييي ضعت يييدضمييينضامكتا يييةض أل ييتجد ض  يييبض يييب تض تحيييةض اميييبض
ج ييعخ صضممييتضع  ميي ضج فييتدضميينضسيي بكضبجعيتهييتتضغ ييتضمتغب يية ضبهييسجض عفيي ضمييذض

بدتجسيييةضض(Campell , et, al, 1983)م ظيييمضج دتجسيييتت ضما يييتضدتجسيييةض
  1.2.0  ضبدتجسةضنكتمضج ض 5..1نظتهت 

ت بض  يي ض سيي ببضانضج مبج يفضج عيي ضجخع ييتتض يي ضج ي سييتتضجإلتييتد ةض  اييتءضج عييد 10
ج عفييداضمييذضج ييسجتضكتاييتض ت  ييةضميينضج بج ييذضج مدتسيي ضبج   ويي ضممييتضسييت دض  يي ض

 س ب ةضج عفت لضم  ت0

انضجخع ييتتض  ايييةضج  فييياضمييينضطيييسبضج متف يييةضج معبسيييطة ضبهييي ضمتف يييةض مت يييةض 00
فتيييييةض ييييتدجدض   ييييتضج عط ييييذض  مسييييعق لضبعك ييييتض   ييييتضج ميييييكستض عكييييبنضج فتيييييةض

 دضك  يييتج ض ييي ضجسيييعيت ةضج طيييسبض ألسييي ببض إلتييييتدضفتييييةضمتسييية ضبهيييبضميييتضسيييت
 جإلتيتديضبجإل تدحضما 0

انضجسييعخدجمضج مات يييةضج   م ييةضبج اقييدضج مب ييب  ضبج عييدت بضج   عيي ضكييتنض يي ض  ييتض 60
ض  ضايت ضجألس ببضجإلتيتدي0

بععف ضاعتوصضج  فاضج فت  ضمذضمتضعبح تضا   ضاعتوصض ددضمينضج دتجسيتتضضضضضضض
  ض5..1 ضبدتجسييةضنظييتهت ض(Campell,et.al,1983)ج سييت ق ضبما ييتضدتجسييةض

ض 1.2.0بدتجسةضنكتمضج ض 
ض
ض

ض
ض
ض
ض

ض
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 The Conclusions    االستنتاجات 
ض  ض بءضاعتوصضج  فاضج فت  ض مكنضجسعخسصضجالسعاعتيتتضج ع ة:

بييييبدض  يييضضفيييتالتضا يييسجءضج يييسجتض يييدلضطيييسبضج متف يييةضج معبسيييطةضب يييدتيتتض 20
 ييي ضع يييكضج متف يييةضج  مت يييةضبكيييس كضضمعفتبعييية ضبس يييكض  عغ يييتجتضج افسييي ةضبج يسيييم ة

   ظتبفضج ح  ةضج ع ضع ت بجض  ت0

انض ألاييطةضبج ف ت  ييتتضبجالسيعتجع ي تتضج عيي ضع ييما تضجألسي ببضجإلتيييتديض  ييتض 10
 بج حضب ت   ةض ت  ةض  ضخفضضا سجءضج سجتض دلضج طسب0

فتييييةضج طييييسبضا يييي ضم يييلضهييييستضجألسييييت  بضجإلتييييتد ة ض ع ييييت ف مض  يييي ضج سيييي بكض 30
مت  ت  ضب ع  م مض   ضج عفك تضج ماطق ضج سي  مضج يسيض سيت دهمض  ي ضج مق بلضجيع

 ج   شض حفةضافس ةضخت  ةضمنضجال طتج تت0

انضج طييييسبض يييي ضج متف ييييةضج معبسييييطةض فتيييييةضمتسييييةضا يييي ضجألسييييت  بضجإلتيييييتد ةض 10
ج افسيي ةضج عييي ضعقييبمض  ييي ض سييتذضج دتجسيييةضج   م ييةض فتييييتع مضبمييييكسع م ضاسض نض

دبنضا يييتدض سييت  بضاتيييتد ةض ع ييد لضسيي بك مضضب ييذضج طييسبض يي ضج مييدجتذضميين
 غ تضج سبيض متض  ضغت ةضجألهم ة0ض

 ض

ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
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 The Recommendations    التىصيات 
ض  ض بءضج اعتوصضج ع ضعبحلضا   تضج  فاضج فت  ض بح ضج  تفاض متض أع :

جالسعفتدحضمينضجألسي ببضجإلتييتديضج م عميدض ي ضهيستضج دتجسيةضمينض  يلضج متييد نض 20
 ت ب  نض  ضمدجتس مض خفضضا سجءضج سجتض دلضج ط  ة0ج ع

ي ييلضمب ييبعضج عييدت بض  يي ض سيي ببضج عفييداضمييذضج ييسجتض ييمنضما ييت ض  ييدجدض 10
 بعدت بضج قتوم نض   ضج  م  ةضجإلتيتد ةض  ضج مدجتذ0

تيييتدهم ض يييأنضك ف ييةضاعتفييةضج فتحييةض مييتمض 30  ييتبتحضعب  ييةض ب  ييتءض مييبتضج ط  ييةضبجش
ج ت ت يي ةضبج عتب ف ييةض غييتضضعفت يينضضضج يييفاةض  اييتو مض يي ضج ميييتتكةض تألايييطةض

 ج  دبجا ةض دضج سجتض بض دضج خت ن0

 قيييدض قيييتءجتضدبت يييةضبجش تميييةض يييتجمصضعبي   يييةضبع ق ف يييةض  طيييسبضدجخيييلضج ميييدجتذض 10
    تنض هم ةضمب بعضا سجءضج سجتضبخطبتع ض   ضمسعق   مضج دتجس ضبج حف 0ض

ن ض ت  مييييلض  يييي ضخ يييي ضايييييتجكضادجتجتضج مييييدجتذضنج مييييد تض ج مدتسيييي ن ضج متيييييد  00
جأليييييبجءضج عيييي ضعسييييت دض يييي ضع  وييييةضج   وييييةضج مدتسيييي ةضج مسومييييةضج عيييي ضعخفييييفضميييينض

 س بك تتضا سجءضج سجت0

ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
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ض
 

 The Suggestions    املقرتحات 

ض  ض بءضاعتوصضج  فاضج فت  ض قعت ضج  تفاضمتض أع :
لضج ط  ةضايتجءضدتجسةضج تض س ببضج عفداضمذضج سجتض  ضخفضضا سجءضج سجتض د 20

    ضمتجفلضدتجس ةض ختلضنج متف ةضجإل دجد ة ضبج متف ةضج يتم  ة 0

اييييتجءضدتجسيييةضممت  يييةض  دتجسيييةضج فت  يييةض تسيييعخدجمض سيييت  بضاتييييتد ةض خيييتلضم يييلضضض 10
ج قييتفضج عفك ييت ضج  قسايي ضج  ييتطف  ضج امسييي  ضبمبجتاع ييتضمييذض سيي ببضج عفييداضن

 مذضج سجتض  ضخفضضا سجءضج سجتضج ط  ة0

ةضمقتتاةضض تسيعخدجمضجألسي ببضجإلتييتديضج م عميدض ي ضج  فياضج فيت  ضايتجءضدتجس 30
 يي ضخفييضضا ييسجءضج ييسجتض ييدلضط  ييةضج متجفييلضج دتجسيي ةضج مخع فييةضب فسييبضمعغ ييتض

 ااتا 0ض–ج ابعضنسكبتض

ايتجءضدتجسةضمقتتاةضض تسيعخدجمضجألسي ببضجإلتييتديضج م عميدض ي ضج  فياضج فيت  ض 10
تجسيي ةضج مخع فييةضب فسييبضمعغ ييتض يي ضخفييضضا ييسجءضج ييسجتض ييدلضط  ييةضج متجفييلضج د

ضااتا 0ض–ج ابعضنسكبتض
ض

ض
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 : المصادر العربية    أولا 
 القراف الكريـ    
   الػػس س لالوػػ،لافر ،رافػػة س فػػية  ػػع ظػػ مرة الوػػ،لاف (: 7891إبػػراميـ ر ريػػػػك ف

 راؽ.ر ،ار الشؤلف الثق  ية الو مة آ  ؽ عربيةر بغ،ا،ر الو7ر طالبشري

  الوػػػػلج الس فػػػػع الفػػػػملكع المور ػػػػعر  فػػػػ ليب  (: 7881إبػػػػراميـر عبػػػػ، الفػػػػ  ر
 ر ،ار ال جر لمسشر لال لزيعر الق مرة.لمي ،يف  طبيق 

   بػػػراميـر ر ػػػلاف الوػػػلج (: 7881إبػػػراميـر عبػػػ، الفػػػ  ر لالػػػ،ويؿر عبػػػ، او لا)
 (.791فمفمة ع لـ المور ةر الو،،   الفملكع لمط ؿر

 ر (: لفػ ف الوػرب7891لػ،يف مممػ، بػف مكػـر ارس ػ ري  ابف مسظلرر جم ؿ ا
 ر المؤففة الم رية لمطب عة لالسشرر الق مرةر م ر.1ج

  ر ،ار 7ر ط وػػػ،يؿ الفػػػملؾ ا سفػػػ سع(: 1177 بػػػل افػػػو،ر اممػػػ، عبػػػ، المطيػػػؼ
 المفيرة لمسشر لال لزيعر عم ف.

    ال لزيػػعر عمػػ فر ر ،ار المفػػيرة لمسشػػر ل 7ر طالومميػػة ا رشػػ ،ية(: 1177ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ارر،ف.

   ر ،ار 1ر طعمػػػػػـ الػػػػػس س ال ربػػػػػلي(: 1111 بػػػػػل جػػػػػ ،لر  ػػػػػ ل  مممػػػػػ، عمػػػػػع
 الميفرة لمسشر لال لزيعر عم ف.

 ( 1191أبى عالَ , رجاء ِحّىد : )دار  اٌفروق اٌفردَت وحطبُماحها اٌخربىَت ,

 اٌمٍُ , اٌىىَج . 

 ( َ1191أحّددددم , ِحّددددم عبددددم اٌطددددال : )ٍإٌهضددددت , ِىخبددددت  اٌمُدددداش إٌفطدددد

 اٌّصرَت, اٌماهرة .  

   ر ،ار ابػف مجػرر ،مشػؽر  7رط كبػ رر الػوسلب( :1119امم، ر يلفؼ الم ج
 فلري .
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 بػراميـر عبػ، الفػ  ر  ؿ رج ي عمػـ الػس س لمشػكلت الميػ ة (: 7811ر ميشػيؿ لا)
 ر ،ار الجيؿ لمطب عةر الكليت.االج م عية

   ه لعلق ػػ  ب ل لجػػ   قػػ،اف الموسػػ(: 1111االعرجػػعر إبػػراميـ مر  ػػه إبػػراميـ
ر  طرلمػة ،ك ػلرا  ال،يسع لسمػط االفػ ج ب ت الم طر ػة لػ،ب طمبػة ج موػة بغػ،ا،

 غير مسشلرةر كمية ال ربية ابف رش،ر ج موة بغ،ا،.
   ،ر مطبوػػػة ج موػػػة بغػػػ،ا،ر ال قػػػليـ لالقيػػػ س(: 7881ا مػػػ ـر م ػػػط ه مممػػػل

 بغ،ا،.

   ج إرشػػ ،ي  ػػع  و ليػػة برسػػ م(: 1117ارميػػرير اممػػ، عمػػع بػػف مممػػ، سػػ جع
ر  طرلمػػػة ملاجهػػػة ال ػػػغلط الس فػػػية لػػػ،ب طػػػلب المرممػػػة الث سليػػػة  ػػػع  وػػػز

 ،ك لرا  غير مسشلرةر كمية ال ربيةر الج موة المف س ريةر بغ،ا،.
 ( 7222األٔصدددارٌ , بدددمر ِحّدددم :)دار اٌمٍدددُ اٌحدددمَ  ,  لُددداش  اٌيةصدددُت ,

 اٌىىَج . 

   ر  رجمػػػة م مػػػ، س فػػػعسظريػػػ ت ا رشػػػ ، لالوػػػلج ال(: 7897ب  رفػػػلفر س مػػػػ
 ر ،ار القمـر الكليت.7عب، الوزيز ال قع رج

   ر  رجمػػػة م مػػػ، عبػػػ، الوزيػػػػز سظريػػػ ت ا رشػػػ ، لالوػػػلج الس فػػػػع(: 7881ػػػػػػػػػػػػ
 ر ،ار القمـ لمسشر لال لزيعر الكليت.1ال قعر ج

   ر  رجمػػػة  ػػػ ،ؽ ارمػػػ،اؼ ال ربليػػػة مشػػػكمة ع لميػػػة(: 7891بػػػ للع لبرايمػػػر
 سة ارر،سية لم وريب لال رجمة لالسشرر عم فر ارر،ف.إبراميـ عل،ةر المج

  ر ،ار 1رط ػمي  البوػ ري(: 1111البو ري رابع عب،او ممم، بػف افػم عيؿ
 الك ب الومميةر بيرلت ر لبس ف.

   ،ر ،ار السه ػة الوربيػة لمطب عػة لالسشػرر الثق  ة الس فية(: 7881ب،لير ممم
 بيرلت.

   ر ،ار 7ر طالس فػػػػػية لعلجهػػػػػ  المشػػػػػكلت(: 1119بطػػػػػرسر بطػػػػػرس مػػػػػ  ظ
 المفيرة لمسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف.
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   ر ،ار المفػػػيرة لمسشػػػر لال لزيػػػع 7ر ط وػػػ،يؿ لبسػػػ   فػػػملؾ الط ػػػؿ(: 1171ػػػػػػػػػػػػػػ
 لالطب عةر عم فر ارر،ف.

   ر ،ار المفػيرة لمسشػر لال لزيػعر 1ر طالمشكلت الس فية لعلجه (: 1171ػػػػػػػػػػػ
 عم ف ارر،ف.

 ا م ػػ   الل ػػ ع (: 7811بيػػ  عر عبػػ، الجبػػ ر ل ثس فػػيلسر  ل يػػؽ زكريػػ    ل
 ر مطبوة لزارة ال وميـ الو لع لالبمث الوممعر الوراؽ.لاالف ،اللع

   ر  رجمػػػة لفػػػػ ـ ،رليػػػش بريػػػػؾ عمػػػػـ الػػػس س ال ػػػػمع(: 1119 ػػػ يملرر شػػػيمع
 ر ،ار الم م، لمسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف.7لآورلفر ط

  ال مميؿ ا م  رع  ع البملث ال ربليػة لالس فػية (: 7891ر  ل يؽر عب، الجب
ر مؤففػػػػػػة الكليػػػػػػت لم قػػػػػػ،ـ الوممػػػػػػعر 1ر طلاالج م عيػػػػػػة الطػػػػػػرؽ الػػػػػػل مومميػػػػػػة

 الكليت.
 (  1191ثىرٔددماَه , أوبددرث وهُ,ددُٓ , اٌُسابُدد ) ُاٌمُدداش واٌخمددىَُ لددٍ عٍدد :

ٌّىخد  , حرجّت عبمهللا اٌىُالٍٔ وعبم اٌرحّٓ عمش , ِرودس ا إٌفص واٌخربُت

 األردٍٔ , األردْ. 

   ،رافػة ل،ا ويػة الم جػ ت لم فػػمل (: 7819جػ برر عبػ، المميػ، لعمػرر مممػػل،
ر مركػز البمػلث ال ربليػةر ج موػة لعلق ه  بملقػع ال ػبط لاالفػ قلؿ ا ،راكػع

 قطر.
   ،ثػػر برسػػ مج إرشػػ ،ي  ػػع  وػػ،يؿ الفػػملؾ (: 7881جػػرا،اتر  ػػلاز عب،المميػػ 

ر طرلمػة ،ك ػلرا ر كميػة ل ومػيـ ارف فػع  ػع ارر،فالو،لاسع ل،ب طمبة مرممػة ا
 ال ربيةر الج موة المف س رية.

   ر علجػػػػ ( فػػػػب ب ر الفػػػػملؾ الوػػػػ،لاسع عسػػػػ، ارط ػػػػ ؿ  مظػػػػ مر ر (: 7881ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ( الو،، الرابعر لزارة ال ربية لال وميـر عم ف.11رف لة المومـر المجم،  

   لمرامقػػػػػة لالط للػػػػػة   فػػػػػب به ر فػػػػػيكلللجية ا(: 7891الجفػػػػػم سعر عبػػػػػ، عمػػػػػع
 ر مك بة آ  ؽ عربية لمك بة ال كر الوربعر بغ،ا،ر الوراؽ.و  ر ه (
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    ر الػ،ار الوربيػة فيكلللجية الط للة لالمرامقة لمق رقه  ارف فػية(: 1111ػػػػػػػػػػ
ر بغ،ا،.                                   لمومـل

  ع ق ػػػؿ الػػػس س  ػػػع الم،يسػػػة و ػػػ رص مر كبػػػ(: 7888الجهسػػػعر اممػػػ، ممػػػ،اف
رفػػ لة م جفػػ ير غيػػر مسشػػلرةر موهػػ، ال،رافػػ ت الوميػػ ر  ك ،يميػػة سػػ يؼ  رالمسػػلرة

 الوربيةر الفول،ية.
   الػػػػػلجيز  ػػػػػع المػػػػػ،ارس الم،يثػػػػػة لموػػػػػلج (: 1111المجػػػػػ رر مممػػػػػ، ممػػػػػ،ي

ر مؤففػػة الرفػػ لة لمطب عػػة الس فػػعر سظري  هػػ  ل طبيق  هػػ  لومػػـ الػػس س الفػػريري
 لالسشرر بيرلت.

   مػػػػ،ب   عميػػػػة برسػػػػ مج إرشػػػػ ،ي  ػػػػع (: 1111مجػػػػ زير   يػػػػ سع  بػػػػل المكػػػػ ـر
ر رفػ لة م جفػ ير غيػر  و يؼ الفملؾ الو،لاسع ل،ب  لمػوة المرممػة االب ،اريػة

 مسشلرةر موه، ال،راف ت الومي  لمط للةر ج موة عيف شمس.

   الولقػػة بػػيف م هػػـل الػػوات لالفػػملؾ (: 1111المربػػعر عػػلض مممػػ، عػػلض
ر رفػػ لة م جفػػ ير غيػػر مسشػػلرةر  ك ،يميػػة سػػ يؼ لػػ،ب الطػػلب ال ػػـ الوػػ،لاسع

 الوربية لمومـل ارمسيةر الري ض.

   ا رشػػػػ ، ال ربػػػػلي لالس فػػػػع  ػػػػع (: 1177المريػػػػرير را ػػػػ،  لارمػػػػ معر فػػػػمير
 ر ،ار الميفرة لمسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف.7ر طالمؤفف ت ال وميمية

   هػػػ  بايػػػوا  الػػػوات لػػػ،ب ارمػػػ،اث الكآبػػػة علق (: 1111مفػػػفر    ػػػؿ شػػػ كر
 (.11بمث مسشلررمجمة كمية اآل،ابر ج موة بغ،ا،ر الو،،   رالج سميف

   ر المجمػ، ارلؿر مك بػة ملفلعة ال مميؿ الس فع(: 7887الم سعر عب، المسوـ
 م،بللعر الق مرة.

   ر مك بة الو  جعر الق مرة.1ر طإرش ، اآلب   لاربس  (: 7811ممزةر مو  ر 
 ا رشػػػ ، ال ربػػػلي لالس فػػػع ا فػػػلمع (: 1177ر  ػػػبري بػػػر،اف عمػػػع  الميػػػ سع

 ر ،ار      لمسشر لال لزيع ر عم ف رارر،ف.7ر طلسظري   
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   ،ر ،ار الك ػػػػػب ا رشػػػػػ ، ال ربػػػػلي لالس فػػػػػع(: 7898الميػػػػ سعر ع  ػػػػػـ مممػػػػل
 لمطب عة لالسشرر ج موة المل ؿ.

   ربيػػػػػػة لمسشػػػػػػر ر الػػػػػػ،ار الو7ر ط ال ػػػػػػمة الس فػػػػػػية(: 1117الو لػػػػػػ،ير  ،يػػػػػػب
 لال لزيعر المك بة الج مويةر غري فر ليبي .

   رعم فر ارر،ف. و،يؿ الفملؾ القلاسيف لا جرا ات(: 7891الوطيب رجم ؿ 

   ر مك بػػػة ال ػػػلح لمسشػػػر لال لزيػػػعر 1ر ط وػػػ،يؿ الفػػػملؾ ا سفػػػ سع(: 7881ػػػػػػػػػػػ
 الكليت.

   مسشر لال لزيعر ارر،ف.ر مك بة ال لح ل و،يؿ الفملؾ ا سف سع(: 1117ػػػػػػػػ 

   ،ا رشػػػػػ ، الس فػػػػػع  ػػػػػع الم،رفػػػػػة   ففػػػػػ ر (: 1111الوطيػػػػػبر  ػػػػػ ل  اممػػػػػ
 ر ،ار الك  ب الج موعر الويفر ا م رات الوربية الم م،ة.سظري   ر  طبيق   (

 ( 1191دالُددددمول , ٌٕددددماي : )حرجّددددت ضددددُم اٌطددددىا   ِددددملً عٍددددُ اٌددددٕفص ,

ٕيدىراث ِىخبدت اٌخحرَدر , , ِ 1وآلروْ, ِراجعت وحممَُ لدااد أبدى حطد  , 

 اٌماهرة , ِصر . 

   ر ،ار الك ػب مب ،ئ ا رش ، الس فػع لال ربػلي(: 7889ال،امرير   ل  مفف
 لمطب عة لالسشرر بغ،ا،.

   ،عمػػػـ الػػػس س (: 7888الػػػ،امرير  ػػػ ل  مفػػػف اممػػػ، لالكبيفػػػعر لميػػػب مجيػػػ
 ر ،ار الكس،ي لمسشر لال لزيعر  رب،ر ارر،ف.7ر طالو ـ

  المػػػػلت او يػػػػ را ر ،رافػػػػة س فػػػػية اج م عيػػػػة ملفػػػػوة (: 7891 الػػػػ،ب غر  وػػػػري
 ر ،ار الطميوة لمطب عة لالسشرر بيرلتر لبس ف.1ر طلظ مرة ق ؿ الس س

   اال ج مػػػػ ت الومميػػػػة  ػػػػع  وطػػػػيط بػػػػرامج (: 7891ال،لفػػػػرير  ػػػػ ل  ج فػػػػـ
 (.71ر مجمة رف لة الوميج الوربعر الو،،  ال لجي  لا رش ،

  ،رشػػركة القػػ،س 7ر طالكبػػ رر( :1111بػػف اممػػ، ر الػػومبعر ابػػع عبػػ،او مممػػ
 لم  ،ير الق مرةر م ر.
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   ر ،ار القمـر بيرلت.  لؿ عمـ الس س(: 7811راج ر امم، عزت 
   ا ػػطراب الشو ػػية الم ػػ ،ة لممج مػػع (: 1117را ػػعر مؤيػػ، عبػػ، الفػػ ،ة

ر رفػػػ لة م جفػػػ ير غيػػػر مسشػػػلرةر كميػػػة اآل،ابر ج موػػػة لعلق هػػػ  بايػػػوا  الػػػوات
 بغ،ا،.

  ر ،ار 7ر طالمرجػػػع  ػػػع عمػػػـ الػػػس س ال جريبػػػع(: 1118بيػػػعر مممػػػ، شػػػم  ة  ر
 المفيرة لمسشر لال لزيع لالطب عةر عم فر ارر،ف.

   رمركز المرامػػؽ  ػػع افػػر   لم،رفػػ   لمج موػػ (: 7881الػػرميـ راممػػ، مفػػف
 البملث ال ربلية لالس فيةرج موة بغ،ا، رلزارة ال وميـ الو لع لالبمث الوممع.

 ر (ال شػػويص لالوػػلج  ظػػ مرة االس مػػ ر (: 1111، او بػػف فػػو،  الرشػػل،ر عبػػ
 ر مك بة الممؾ  ه، اللطسيةر الري ضر المممكة الوربية الفول،ية. 7ط

   ر  شػػػويص اال ػػػطراب ت الس فػػػية(: 1117الرشػػػي،ير بشػػػير  ػػػ ل  لآوػػػرلف
 المك بة اللطسيةر الكليت.    

   مػػػة  ػػػع ا رشػػػػ ، مق(: 1111الرشػػػي،ير بشػػػير  ػػػ ل  لالفػػػهؿر راشػػػ، عمػػػع،
 ر مك بة ال لح لمسشر لال لزيعر الكليت.7ر طالس فع

   ر ال ػػػػمة الس فػػػػية ،رافػػػة  ػػػػع فػػػػ يكلللجية ال كيػػػػؼ(: 7891الر ػػػ ععر سوػػػػيـ
 ر ،مشؽ.1ط

   الشولر ب لوسب لعلق   بػبوض ارمػراض (: 7888الزبي،ير ميثـ امم، عمع
ر ج موػػػة بغػػػ،ا،ر رفػػػ لة م جفػػػ ير غيػػػر مسشػػػلرةر كميػػػة اآل،اب الفيكلفػػػلم  يةر

 الوراؽ.
   ر ،ار  مػػػلز لمطب عػػػة 7ر طثق  ػػػة الوسػػػؼ  ػػػع المج مػػػع الوراقػػػع(: 1177ػػػػػػػػػػػػػػػ

 لالسشرر ،مشؽر فلري .
   ر عػػػ لـ 1ر ط ال لجيػػػ  لا رشػػػ ، الس فػػػع(: 7891زمػػػرافر م مػػػ، عبػػػ، الفػػػلـ

 الك بر الق مرة.
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   الك بر الق مرة.ر ع لـ 1ر ط ا رش ، لال لجي  الس فع(:7899ػػػػػػػػػػػػػ 

 ( ً1199اٌسوبعٍ , عبم اٌ,ٍُد :)ِىخبدت 7,  االلخبداراث واٌّمداَُص إٌفطدُت ,

 إٌُّاء , بغماد .

 ( 1192اٌسوبعددٍ ,عبددم اٌ,ٍُددً واٌغٕدداَ , ِحّددم أحّددم : ) ٍِٕدداها اٌبحدد  لدد

 , ِطبعت جاِعت بغماد . 1,  اٌخربُت وعٍُ إٌفص 

  ,ٍٔ( : 1191أبدددددراهُُ )اٌسوبعدددددٍ, عبدددددم اٌ,ٍُدددددً واٌُددددداش, ِحّدددددم واٌىٕدددددا

 , جاِعت اٌّىصً. االلخباراث واٌّماَُص إٌفطُت

 (1112اٌطدداِرا,ٍ, عددمٔاْ ِحّددم :)بحدد   ِحاوٌددت االٔخحددار وءَددناء اٌددٕفص,

 .(, بغماد, اٌعراق13ِٕيىر,وزارة اٌعًّ واٌياوْ االجخّاعُت, اٌعمد)

   ر كميػػػػة المو  ػػػػر  ػػػػع الشو ػػػػية لا رشػػػػ ، الس فػػػػع(: 1111فػػػػ ي فر سبيػػػػؿ
 ةر ج موة  وزر اليمف.ال ربي

   ال ػػغلط الس فػػية ال ػػع ي وػػرض لهػػ  (: 1111الفػػمط سعر سػػ ج  كػػريـ و ػػر
ر رفػ لة المرامؽ الوراقع لعلق ه  بومر  لجسف  لم هػـل الػوات لمركػز الفػيطرة

 م جف ير غير مسشلرةر كمية اآل،ابر ج موة بغ،ا،.

   لكية لػػػػػ،ب المشػػػػكلت الس فػػػػػية لالفػػػػم(:  1177فػػػػميـر عبػػػػ، الوزيػػػػػز إبػػػػراميـ
 ر ،ار المفيرة لمسشر لال لزيع لالطب عةر عم فر ارر،ف.7ر طارط  ؿ

   ر اربس   لال ربية المث لية  ع ظػؿ ال ػغلط المي  يػة(: 1119فللي  فر ك ريف
 ر ،ار ال  رلؽ للف ثم رات الثق  يةر الق مرة.7 رجمة و ل، الو مرير ط

   ق ػػ  ب  ػػطراب ال لا ػػؽ ال مػػ،ث مػػع الػػوات لعل(: 1118شػػ م ر بفػػمة كػػريـ
ر  طرلمػػػػة ،ك ػػػػلرا  غيػػػػر لالقمػػػػؽ مػػػػف المفػػػػ قبؿ لػػػػ،ب مر ػػػػه الجهػػػػ ز الػػػػ،لري
 مسشلرةر كمية ال ربيةر الج موة المف س ريةر بغ،ا،.

   الم  ميـ لالمو لج ت ارف فػية  ػع (: 1117الشرسلبعر فو، ال،يف  بل ال  لح
 ر ا فكس،ريةر م ر.ا م   ر مطبوة ا شو ع ال سية

  ر ج موػػػػة الومميػػػػة ا رشػػػػ ،ية لالولجيػػػػة(: 7881ير مممػػػػ، ممػػػػرلس  الشػػػػس ل
 (.1ا م ـ بف فول، ا فلميةر ملفلعة ا رش ، لالولج الس فعر رقـ  
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   ر  رجمػػػة م مػػػ، عبػػػ، الوزيػػػز سظريػػػ ت ا رشػػػ ، لالوػػػلج الس فػػػع(: 7881ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ر ،ار غريب لمطب عة لالسشر لال لزيعر الفول،ية.7ال قعر ط

 الوػػػلج الفػػػملكع المػػػ،يثر (: 7889س لير مممػػػ، لعبػػػ، الػػػرممفر مممػػػ،  الشػػػ
 ر ،ار قب  ر الق مرة. فف  ل طبيق   

   ،مشػػػػػػكلت ارط ػػػػػػ ؿ لالمػػػػػػرامقيف (: 7898شػػػػػػي رر شػػػػػػ رلز لميممػػػػػػ فر مػػػػػػلار
ر مطبوػػػػػة 7ر  رجمػػػػػة سفػػػػػيم  ،ال، لسزيػػػػػ  ممػػػػػ،ير طل فػػػػػ ليب المفػػػػػ ع،ة  يهػػػػػ 

 الج موة ارر،سيةر عم فر ارر،ف.
  اثػػػػر  فػػػػملب ال  ريػػػػي االس وػػػػ لع  ػػػػع و ػػػػض 7889فػػػػ لـ سػػػػلري   ػػػػ ،ؽر :)

الفػػػػملؾ الوػػػػ،لاسع لػػػػ،ب طػػػػلب المرممػػػػة الم لفػػػػطةر  طرلمػػػػة ،ك ػػػػلرا  غيػػػػر 
 مسشلرةر كمية ال ربيةر الج موة المف س ريةر بغ،ا،.

   الوربػػعر  رر،ار ال كػػ7ر طعمػػـ الػػس س ال كػػليسع(: 7891 ػػ ل ر اممػػ، زكػػع
 الق مرة.

  ال مػػػػ،ث مػػػػع الػػػػوات (: 1177م ر بفػػػػمة كػػػػريـ   ػػػػ ل ر  ػػػػ ل  مهػػػػ،ي لشػػػػ
ر ،ار  ػػػػ    لمسشػػػػر لال لزيػػػػعر 7ر طلبوػػػػض اال ػػػػطراب ت الس فػػػػية لالفػػػػملكية

 عم ف.

   ر مطبوػػػػة الشو ػػػػية بػػػػيف ال سظيػػػػر لالقيػػػػ س(: 7899 ػػػػ ل ر ق فػػػػـ مفػػػػيف
 ج موة بغ،ا،.

   ا ػػػػػػطراب ت الشو ػػػػػػية   فػػػػػػب به ر   ػػػػػػس  ه ر قي فػػػػػػه ر طػػػػػػرؽ (: 7889ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 طبوة ج موة بغ،ا،.م علجه (

   ر لزارة ال وميـ الو لع لالبمث الوممعر بغ،ا،.عمـ س س الشلاو(: 1111ػػػػػػػػػػ 

   ر مطبوػػة 7ر طعمػػـ س ػػس الشػػلاو لاال ػػطراب ت الوقميػػة لالس فػػية(: 1111ػػػػػػػػػػػػ
 ج موة  لح ال،يفر  ربيؿ.
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   ،لمطب عػة ر ،ار المكمة  وطيط البرامج ا رش ،ية(: 7887     ال،يفر مؤي
 لالسشرر المل ؿ.

   ر ،ار الك  ب المبس سعر بيرلت.الموجـ ال مف ع(: 7811 ميبي ر جميؿ 
   ثػػػػر ال ػػػػ،ريب عمػػػػه ال ومػػػػيـ الػػػػوا ع (: 1118ظػػػػ  رر فلفػػػػف فػػػػمير عبػػػػ، او 

ر  ػػػع  وػػػ،يؿ فػػػملؾ ارس سيػػػة لػػػ،ب ط لبػػػ ت المرممػػػة الم لفػػػطة الػػػوا ع لال سظػػػيـ
 ربيةر الج موة المف س رية. طرلمة ،ك لرا  غير مسشلرةر كمية ال 

   ،ر ،ار لارػػػػػؿ لمسشػػػػػر 1ر ط وػػػػػ،يؿ الفػػػػػملؾ(: 1111الظػػػػػ مرر قمطػػػػػ ف اممػػػػػ
 لال لزيعر عم فر ارر،ف.

   ثػػػر  فػػػملبيف إرشػػػ ،ييف ال م ػػػيف  ػػػ، (: 1118ظػػ مرر م،يػػػة ج فػػػـ مفػػػف 
ال ػػغلط لال وميمػػ ت الوا يػػة  ػػع  سميػػة ميليػػة ال ػػمير لػػ،ب ط لبػػ ت المرممػػة 

 لرا  غير مسشلرةر كميػة ال ربيػةر الج موػة المف س ػريةر ر  طرلمة ،كالم لفطة
 بغ،ا،.

   ر ،ار الرار، الوربعر بيرلت.موجـ الومـل الس فية(: 7899ع قؿر   ور 
 ( ٓ7222عبم اٌحفُظ , ألالص ِحّم وباهٍ , ِصطفً حط : )  رق اٌبحد 

,  اٌعٍّددٍ واٌخحٍُددً ائحصددا,ٍ لددٍ اٌّ,دداالث اٌخربىَددت وإٌفطددُت واٌرَا ددُت

 س اٌىخا  ٌٍٕير , اٌماهرة .ِرو

 ( ٍ7229عبم اٌرحّٓ , أٔىر حطُٓ وزٔىٕت , عمٔاْ حم :) األضص اٌخصدىرَت

, دار اٌىخد  واٌىثدا,ك , 1,  وإٌظرَت لٍ ِٕاها اٌعٍدىَ األٔطدأُت واٌخطبُمُدت 

 بغماد .

 ,مكتبة الفالح, الكويت3,ط القياس النفسي ( :3891سعد) عبد الرحمن ,.   

 ر ،ار السه ػػة مق،مػػة  ػػع ال ػػمة الس فػػية(: 7881فػػلـ  عبػػ، الغ ػػ ر عبػػ، ال
 الوربيةركمية ال ربيةر ج موة عيف شمسرم ر.
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   ر عمػػػػ ف 1ر طمػػػػ،وؿ إلػػػػه ال ػػػػمة الس فػػػػية(: 1111عبػػػػ، اور مممػػػػ، ق فػػػػـ
 ارر،ف.

   وػػػ،يؿ الفػػػملؾ (: 1111عبػػػ، الهػػػ ،ير جػػػل،ت عػػػزت لالوػػػزةر فػػػوي، مفػػػسع 
يف  ػػػػع الق ػػػػ ي  ال وميميػػػػة لالس فػػػػية ا سفػػػػ سع ،ليػػػػؿ اآلبػػػػ   لالمرشػػػػ،يف ال ربػػػػلي

 ر ،ار الثق  ة لمسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف.7ر طلاالج م عية
   ر ،ار الثق  ػػػػة لمسشػػػػر 7ر طمبػػػػ ،ئ ال لجيػػػػ  لا رشػػػػ ، الس فػػػػع(: 7888ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 لال لزيعر عم ف.

   ،ارة ال ػػػػػغلط الس فػػػػػية(: 1117عثمػػػػػ فر  ػػػػػ رلؽ الفػػػػػي، ر ر ،ا7ر طالقمػػػػػؽ لا)
 ال كر الوربعر الق مرةر م ر.

 ( ّٓ1119عددددمش ,عبددددم  اٌددددرح : )ٌدار  7,   أضاضددددُاث اٌبحدددد  اٌخربددددى ,

 اٌّعارل , عّاْ , األردْ .

   ر المػػ،وؿ إلػػه عمػػـ الػػس س(: 7889عػػ،سر عبػػ، الػػرممف ل ػػلؽر ممػػع الػػ،يف
 ر ،ار ال كر لمطب عة لالسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف.1ط

   ر ،ار ال كػػػر لمطب عػػػة لالسشػػػر 1ر طالمػػػ،وؿ إلػػػه عمػػػـ الػػػس س: (1111ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 لال لزيعر عم ف.

   ر ،ار المػلار مػع الػس س لكي يػة الل ػلؿ إلػه الػوات(: 1111الوريمعر  يمػف
 ارفرة لمسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف.

   سظريػػ ت ا رشػػ ،  (:7888الوػػزةر فػػوي، مفػػسع لعبػػ، الهػػ ،ير جػػل،ت عػػزت
 ،ار الثق  ة لمسشر لال لزيعر عم ف. ر مك بةلالولج الس فع

 ( 7221ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدددددددـ :) حعدددددددمًَ اٌطدددددددٍىن

 ,اٌمار اٌعٍُّت اٌموٌُت ودار اٌثمالت ٌٍٕير واٌخىزَع,عّاْ,االردْ.1, ائٔطأٍ

   ال  ػػػػلة موػػػػ لـ مػػػػف فػػػػيكلللجية الط للػػػػة ل (: 7899الوظمػػػػ لير إبػػػػراميـ كػػػػ ظـ
 ر ،ار الشؤلف الثق  ية الو مةر بغ،ا،ر الوراؽ.7ر طلالشب ب
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   ر ،ار 7ر طمشػػػػكلت ابس ػػػػع المرامقػػػػة مػػػػو  ممللهػػػػ (: 1111الومػػػػلاسعر سشػػػػلة
 البش رر ا فلميةر لبس ف.

   بسػػػ   مقيػػػ س ل قػػػ،ير الػػػوات لط لبػػػ ت المرممػػػة (: 7889عمػػػعر يم مػػػة ممفػػػف
 مية ال ربيةر الج موة المف س رية.ر رف لة م جف ير غير مسشلرةر كا ع،ا،ية

 ( ْ7222عدددىدة , أحّدددم ضدددٍّا : )اٌمُددداش واٌخمدددىَُ لدددٍ اٌعٍُّدددت اٌخمرَطدددُت  ,

 ,دار اٌراح  اٌ,اِعُت , بُروث . 7 

   ا م ػػ   لمب مػػث  ػػع ال ربيػػة لالومػػـل (: 1111عػػل،ةر اممػػ، لالوميمػػعر وميػػؿ
 ر ،ار ال كر لمسشر لال لزيعر عم ف.1ر طا سف سية

 اٌبحدد  ( : 1112ولدداْ وعددمش , عبددماٌرحّٓ وعبددم اٌحددك , واَددم )عُددماْ ,د

, دار اٌفىر ٌٍطباعت وإٌير واٌخىزَدع,  2,   اٌعٍٍّ )ِفهىِت أدواحت أضاٌُبت (

 عّاْ , األردْ . 

 ( ّٓ1192اٌعُطددددددىٌ , عبددددددم اٌددددددرح : )ٍضددددددُىىٌىجُت اٌيددددددبا  اٌعربدددددد  ,

 عّاْ,األردْ.

   ر الوقميػػػة لالس فػػػية لالفيكلفػػػػلم  ية مػػػراض الو ػػػر ارمػػػراض (: 7899ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ،ار المور ة الج مويةر بيرلت.

   ر 7ر طمشكلت الط للة لالمرامقػة  ففػه  ال فػيلللجية لالس فػية(: 7881ػػػػػػػػػػػػػ
 ،ار الومـل الوربية لمطب عة لالسشرر بيرلتر لبس ف.

   ر ،ار الرا ػػػػػػػػػػػػب 7رطمسػػػػػػػػػػػػ مج البمػػػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػس س( :1111ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مويةرا فكس،ريةرم ر.الج 

   الولامػػؿ الس فػػية لاالج م عيػػة كػػ،لا ع  يػػوا  (: 7881الغ مػػ،ير مممػػ، عمػػع
ر كمية ال ربيةر ج موة الممؾ عب، الوزيػزر الوات الم وم، ل،ب الشب ب لالراش،يف

 الم،يسة المسلرةر الفول،ية.
   ر مك بػػػة 7رط مػػػ،وؿ إلػػػه مسػػػ مج البمػػػث ال ربػػػلي( : 7899الغريػػػبر رمزيػػػة

 لح رالكليت.ال 
 ( 1192لاْ دآٌُ, دَىبىٌم : )حرجّدت  , ِٕاها اٌبح  لٍ اٌخربُت وعٍدُ اٌدٕفص

 , ِىخبت األٔ,ٍى اٌّصرَت , اٌماهرة , ِصر . 1ِحّم ٔبًُ ٔىلً وآلروْ ,  
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   ،ر 7ر ط فػػػػ ليب  وػػػػ،يؿ الفػػػػملؾ ا سفػػػػ سع(: 1111ال فػػػػ لسر عػػػػ،س ف اممػػػػ
 (ر  مفطيف. 1الفمفمة ا رش ،ية رقـ  

   ر شػػرك ت الػػ،ك لر إبػػراميـ ال قػػع قػػلة الػػ مكـ ب لػػوات(: 1111ال قػػعر إبػػراميـ
 ر المركز الكس،ي لم سمية البشريةر كس،ا.الو لمية لم سمية البشرية

   ر المركػػػػز البرمجػػػػة المغليػػػػة الو ػػػػبية ل ػػػػف اال  ػػػػ ؿ اللممػػػػ،ل،(: 1117ػػػػػػػػػػػ
 الكس،ي لمبرمجة المغلية الو بيةر كس،ا.

   ر مك بػػػػػػة 7ر طال لا ػػػػػؽ الشو ػػػػػع لاالج مػػػػػ عع(: 7899 همػػػػػعر م ػػػػػط ه
 الو سچعر الق مرة.

   س سر ال مميػػػػؿ ا م ػػػػ رع  ػػػػع ال ربيػػػػة لعمػػػػـ الػػػػ(: 7887 يركفػػػػلفر جػػػػلرج
  رجمة مس   ممفف الوگيمعر ،ار المكمة لمطب عة لالسشرر بغ،ا،.

  ، الق فػػػػػػػػػػػػػـر جمػػػػػػػػػػػػػ ؿ مثقػػػػػػػػػػػػػ ؿ لالفػػػػػػػػػػػػػي، عبيػػػػػػػػػػػػػ،ر م جػػػػػػػػػػػػػ،ة لالزعبػػػػػػػػػػػػػعر عمػػػػػػػػػػػػػ
ر ،ار  ػػػػ    لمسشػػػػر لال لزيػػػػعر عمػػػػ فر 7ر طكيةاال ػػػػطراب ت الفػػػػمل (:1111 

 ارر،ف.
   الق  ػػػػػعر يلفػػػػػؼ م ػػػػػط ه ل طػػػػػيـر لط ػػػػػع مممػػػػػ، لمفػػػػػيفر مممػػػػػل، عطػػػػػ

ر ،ار المػػػػػػػري  لمسشػػػػػػػرر 7ر طا رشػػػػػػػ ، الس فػػػػػػػع لال لجيػػػػػػػ  ال ربػػػػػػػلي(: 7897 
 الري ضر المممكة الوربية الفول،ية.

   1177القمػػػػػػػػػشر م ػػػػػػػػػط ه سػػػػػػػػػلري لالمو يطػػػػػػػػػةر وميػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػ، الػػػػػػػػػرممف :)
ر ،ار الميفػػػػػػػػػرة لمسشػػػػػػػػػر لال لزيػػػػػػػػػع 1ر طراب ت الفػػػػػػػػػملكية لاالس و ليػػػػػػػػػةاال ػػػػػػػػػط

 لالطب عةر عم فر ارر،ف.

   ر  رجمػػػة اال ػػػطراب ت الفػػػملكية لوط ػػػ ؿ لالمػػػرامقيف(: 1111كػػػ ز،يفر  الف
 ر ،ار الرش ، لمطب عة لالسشرر الق مرة.7ع ،ؿ عب، او ممم،ر ط
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   لشػػػولر ب لػػػوسب لػػػ،ب إيػػػوا  الػػػوات لعلق ػػػ  ب (: 1118كػػػ ظـر غػػػزلة  ي ػػػؿ
ر رفػػػ لة م جفػػػ ير غيػػػر مسشػػػلرةر كميػػػة ال ربيػػػةر اري ػػػ ـ  ػػػع المرممػػػة الم لفػػػطة

 الج موة المف س رية.

   ثػػػر  فػػػملبيف إرشػػػ ،ييف  المػػػ،يث الػػػوا ع(: 1171كػػػـر اور عيػػػ،اف شػػػهؼ -
ر  طرلمػػػة إعػػػ ،ة بسػػػ   المور ػػػة(  ػػػع  وػػػ،يؿ البسػػػه المور يػػػة لمشو ػػػية المميػػػزة

 ر كمية ال ربيةر الج موة المف س رية.،ك لرا  غير مسشلرة
   ر ،ار مجػػػػر لمطب عػػػػة 1ر طال ػػػػمة الس فػػػػية(: 7881ك ػػػػ  عر عػػػػل  الػػػػ،يف

 لالسشر لال لزيع.

  ر ا رشػػػ ، لالوػػػلج الس فػػػع االفػػػري لالمسظػػػلر السفػػػقع اال  ػػػ لع(: 7888ػػػػػػػػػػػػػ
 ر ،ار ال كر الوربعر ا فكس،ريةر م ر.7ط

   ر الػػ،ار 1ر ط1ر جال هػػ   مرا ػػه  لعلجهػػ الػػس س اس و (: 7899كمػػ ؿر عمػػع
 الوربية لمطب عةر بغ،ا،.

   مبػػػػػػ ،ئ ا م ػػػػػ   ل فػػػػػػ ليب ال مميػػػػػػؿ (: 7891الكسػػػػػ،ير عبػػػػػػ، او رم ػػػػػ ف
 ر مسشلرات وات الفلفؿ.1ر طا م  رع

   الوػػػػػلؼ االج مػػػػػ عع ،رافػػػػػة عمميػػػػػة لل ػػػػػطراب (: 7881المػػػػػ ل ر مفػػػػػ ف
 ر ،ار االشراق تر ،مشؽ.1ر طالس فع

 ر ،ار المرشػػػػ،  ػػػػع الوػػػػلج االفػػػػ ورا ع الفػػػػملكع(: 1111س  ػػػػر   الممػػػػ ربر
 الزمرا ر الري ض.

 (  7227ِح,ددى  , وجُدد)  :ٍدار اٌفددال   1,   ِممِددت لددٍ األرادداد إٌفطدد ,

 ٌٍٕير واٌخىزَع , اٌىىَج . 

   ر الوػػلج الفػػملكع المور ػػع  فػػس ل طبيقػػ ت(: 1111مممػػ،ر عػػ ،ؿ عبػػ، او
 ،ار الرش ،ر الق مرة.
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 ر مجمػػػة االمػػػف الفػػػملؾ الوػػػ،لاسع عسػػػ، ارط ػػػ ؿ(: 1111يمػػػه مممػػػ،  مممػػػ،ر ل
 (.118لالمي ةر  ك ،يمية س يؼ الوربية لمومـل ارمسيةر الو،، 

   ال لجيػػػػػػػ  لا رشػػػػػػ ، الطلبػػػػػػع لممرشػػػػػػػ،يف (: 7889مممػػػػػػل،ر ممػػػػػػ،ي شػػػػػػ كر
 ر ،ار ارس،لس لمسشر لال لزيعر الفول،ية.7ر طلالمومميف

   ر 7ر طم هػػػػـل الػػػػوات(: 1177عبػػػػ،   مممػػػػل،ر غػػػػ زي  ػػػػ ل  لمطػػػػرر شػػػػيم
 مك بة المج مع الوربع لمسشر لال لزيعر عم فر ارر،ف. 

   ر ،ار الومػػػػـ لممليػػػػيفر 7ر ط،ليػػػػؿ الو رمػػػػة الس فػػػػع(: 1111موزلمػػػػعر  مػػػػؿ
 بيرلت.

   ر ،ار السه ػػػػػة 7ر طاالك رػػػػػ ب لػػػػػ،ب الشػػػػػب ب(: 1171موػػػػػربسر البػػػػػ  فػػػػػميـ
 الوربيةر بيرلتر لبس ف.

 ر 1ر طفػيكلللجية السمػػل الط للػػة لالمرامقػػة(: 7891  موػلضر وميػػؿ ميو ريػػؿ
 ،ار ال كر الج موعر الق مرة.

   ر ،ار ال كػػػػػػر الجػػػػػػ موعر كميػػػػػػة 1ر طعمػػػػػػـ الػػػػػػس س االج مػػػػػػ عع(: 7888ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اآل،ابر ج موة ا فكس،ريةر م ر.

   ،ر لزارة ال،اوميػػةر كميػػة الشػػرطةر عمػػـ الػػس س الجسػػ رع(: 7811المغربػػعر فػػو
 الشرطةر الق مرة.مطبوة كمية 

   ، ر مػػػ،وؿ عمػػػـ الػػػس س االج مػػػ عع(: 7891مكم ػػػيفر رلبػػػرت لغػػػرلسر ر شػػػ
ر ،ار ارلارػػؿ لمسشػػرر الج موػػة ارر،سيػػةر 7 رجمػػة مممػػ، الممػػ،اسع لآوػػرلفر ط

 عم ف.

   ر ،ار السه ػػػػػػة الوربيػػػػػػة عمػػػػػػـ الػػػػػػس س المو  ػػػػػػر(: 1111المميجػػػػػػعر مممػػػػػػع
 لمطب عة لالسشرر بيرلت.

   ر كميػػػة الػػػ،لرة ال ،ريبيػػػة ا رشػػػ ،ية ارللػػػه(: 1111مس ػػػلرر عمػػػع لآوػػػرلف
 ال ربيةر ج موة ،مشؽر فلري .
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 ( ُٓ7222اٌّىضددىٌ , لمَ,ددت وبددالر , ِعدد: )  ءَددناء اٌددناث وعاللخدد  باٌصددحت

, بحدددد  ِٕيددددىر , ِ,ٍددددت آدا   إٌفطددددُت ٌددددمي  ٍبددددت اٌّرحٍددددت  ائعمادَددددت

 (.19اٌّطخٕصرَت, اٌعمد)

 (7222ٔدددادر, اِخُددداز :)دار حّدددىراب1,    ت واٌعصدددبُتاٌبرِ,دددت اٌٍغىَددد ,ٍ 

 ٌٍٕير واٌخىزَع, عّاْ, االردْ.

 ( 1197ٔبًُ , جدىدث وٌبُدرث: )  ٍاٌخ,رَد  لدٍ اٌعٍدىَ اٌطدٍىوُت , ِممِدت لد

 , حرجّت ِىلك اٌحّمأٍ , ِطبعت جاِعت بغماد . اٌبح  اٌعٍٍّ 

   ،ر مؤففػة الرفػ لة لمطب عػة عمػـ الػس س ال ربػلي(: 7881سشلاسعر عب، المميػ
 شرر عم ف.لالس

   ،ر الػػػػػ،ار الج،يػػػػػ،ة لمطب عػػػػػة  ػػػػػع فػػػػػيكلللجية الوػػػػػ،لاف(: 7881السمػػػػػرر  فػػػػػو
 لالسشرر ال،م ـ.

    موجػػػػػـ الم ػػػػػ ميـ (: 1177السلايفػػػػػة را،يػػػػػب عبػػػػػ،او لالقط لسػػػػػة رايمػػػػػ ف طػػػػػ
رمك بػػة المج مػػع الوربػػع لمسشػػر لال لزيػػع رعمػػ فر 7رطلالم ػػطمم ت الفػػملكية

 االر،ف.

  سمػػػػػػػل شو ػػػػػػػية ال ػػػػػػػر، لالوبػػػػػػػرة (: 7899 م سػػػػػػػتر فػػػػػػػلسي  لميمػػػػػػػيفر جيس يػػػػػػػر
ر ،ار الشػػػػؤلف الثق  يػػػػة الوػػػػ ـر 7ر  رجمػػػػة ل قػػػػ،يـ قػػػػيس السػػػػلرير طاالج م عيػػػػة

 بغ،ا،.

   ،عػػػػ،لاف (: 1111الهمشػػػػرير مممػػػػ، عمػػػػع قطػػػػب لعبػػػػ، الجػػػػلا،ر ل ػػػػ   مممػػػػ
 ر مك بة الوبيك فر الري ض.1ر طارط  ؿ

   ر وريػب لاق بػ س  سالوس يػة ب لوقػؿ لالػس (: 7888ميمزر ،ي سػ  لميمػزر رلبػرت
ر بيرلتر لبس ف.7عب، عمع الجفم سعر ط  ر ال،ار الوربية لمومـل

   ر 1ر رقػػـ  سظػػ ـ المػػ،ارس الث سليػػة  ػػع الوػػراؽ(: 7811لزارة ال ربيػػة الوراقيػػة)
 م،يرية مطبوة لزارة ال ربيةر بغ،ا،.
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   ،ر ،ار 7ر طاال ػػػطراب ت الفػػػملكية لاالس و ليػػػة(: 1111يميػػػهر وللػػػة اممػػػ
 طب عة لالسشر لال لزيعر عم فر االر،ف.ال كر لم

 ( 7227َعمدددى  , ٔددداَ  ٔالدددن رادددُم : ) ِرودددس اٌضدددبت وعاللخددد  باٌطدددٍىن

, ِ,ٍددت وٍُددت  اٌعددموأٍ ٌددمي  ٍبددت اٌصدد  اٌعااددر األضدداش لددٍ ِمَٕددت أربددم

 ( .  11اٌخربُت, جاِعت  ٕطا , اٌّ,ٍم األوي , اٌعمد )
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 ىــالــة ديــجامع
 لمعموم اإلنسانية تربيةكمية ال

 ةـقسم العموم التربوية والنفسي
 ربويـاإلرشاد النفسي والتوجيه الت

 تيرـالماجس - الدراســــات العميا
 م/ استبانه استطالعية

 تحية طيبة
المرحمة  طالبلى التعرف عمى إيذاء الذات لدى يروم الباحث القيام بدراسة تيدف إ

ف موجه نحو الذات من الشخص نفسه ينشأ نتيجة تعرض سموك عنوالذي يقصد بو ) المتوسطة
الفرد لموقف محبط أو فشمه في تصريفه نحو العالم الخارجي، فقد يخمق لديه حالة من اليأس 

لنفس، فيثير لديه واالستسالم وقد ينتج عنه سوء التوافق النفسي واالجتماعي وضعف الثقة با
 (.هذاتدافعًا لعقاب 

من خبرة ودراية في ىذا المجال ولما آلرائكم السديدة من أثر فعال ونظرًا لما تتمتعون بو 
 في إنضاج البحث يرجى اإلجابة عن السؤال اآلتي:

 ىل توجد سموكيات إيذاء الذات لدى طالب المرحمة المتوسطة؟ -

                            
 ال نعم                                           

 
 ب نعم فما ىي السموكيات التي يمارسيا الطالب والتي تدل عمى إيذاء الذات؟إذا كان الجوا

 
 
 
 

 مدرس                   مرشد                     
 

 مع الشكر والتقدير                         
 الماجستيرطالب                                                                 

 اهلل حمدصاحب عبد
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 ىــالـة ديــجامع
 لمعموم االنسانيه التربيةكمية 

 ةـقسم العموم التربوية والنفسي
 ويـاإلرشاد النفسي والتوجيه الترب

 ماجســتيرال -الدراســـات العميا
 

 م/ استمارة معمومات أولية إلجراء التكافؤ بين أفراد المجموعتين
 …عزيزي الطالب

نك في اإلجابة عن ىذه االستمارة وستكون المعمومات محددة تعاو الباحث  رجوي     
 وألغراض البحث العممي فقط وال يطمع عمييا أحد سوى الباحث.

 الصف: .5

 التحصيل الدراسي لؤلب:   ابتدائي           ثانوي                جامعي .8

 التحصيل الدراسي لؤلم :   ابتدائي            ثانوي               جامعي .3
 ينة األب:                 موظف         أعمال حرة            ال يعملم .4

 مينة األم :                 موظفة          ربة بيت .5

 عائدية السكن:               ممك              إيجار  .6
                  

 
 
 

 مع فائق االحترام والتقدير                       
 
 
 

 طالب الماجستير                                                             
 صاحب عبداهلل حمد                                                              
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 أسماء السادة الخبراء عمى صالحية المقياس. .أ 

 أسماء السادة الخبراء عمى صالحية األسموب اإلرشادي. .ب 
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 مقياس) إيذاء الذات( المقدم لمخبراء

   

 
 ىــالـة ديــجامع

 اإلنسانيةلمعموم  كمية التربية
 ةـوالنفسيقسم العموم التربوية 

 رــالماجستي  –اسـات العميا الدر 
 م/ استمارة آراء الخبراء في بيان مدى صالحية فقرات المقياس

 األستاذ الفاضل......................................................المحترم
 تحية طيبة
أثــر أســموب التحـدث مــع الــذات فــي بــ ) الموســومةإجــراء دراسـتو الباحـث  روميـ

( ولتحقيق أىداف البحث في قيـاس ى طالب المرحمة المتوسطةخفض إيذاء الذات لد
إيــذاء الــذات لــدى طــالب المرحمــة المتوســطة تبنــى الباحــث مقيــاس إيــذاء الــذات  الــذي 

( فـــي دراســـة ماجســـتيرلوطبقتو عمـــى طمبـــة المرحمـــة 2009أعدتـــو )كـــاظم( فـــي عـــام )
بنــاء مقياســيال  فــي لــدوالرد وميمــر العــدوان( –)االحبــاط وقــد تبنــت نظريــة  المتوســطةل

ســموك عنــف موجــه نحــو وقــد ورد تعريــف مصــطمح إيــذاء الــذات عنــد )كــاظم( ب نــو: 
الذات من الشخص نفسه ينشأ نتيجة تعرض الفـرد إلـى موقـف محـبط أو فشـمه فـي 
تصريفه نحو العالم الخارجي فقد يخمق لديه حالة من اليأس واالستسـالم وقـد ينـتج 

ي وضــعف الثقــة بــالنفس، فتثيــر لديــه دافعــًا عنهــا ســوء التوافــق النفســي واالجتمــاع
 .لعقاب ذاته

    لتمامـاً تنطبـق عمـي قرة فـي المقيـاس ىـي )عممًا أن بدائل االستجابة أمام كل ف
 (.ال تنطبق ل تنطبق عمي إلى حد ما

 مع خالص الشكر واالمتنان                            
 

                                            طالب الماجستير                                                                                                                                      المشرف                                       
                                                                               د                                                                                                                            ــحم عبداهللصاحب  أ.د عدنان محمود المهداوي                                        
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 المالحظاث ةمدى صالحيت الفقر الفقراث ث

 غير صالحت صالحت

    أعاقب نفسي حينما ال أستطيع الرد عمى عدوان اآلخرين  5

أتياون في رعاية صحتي حينما أحبط  في تعاممي مع  8
 اآلخرين 

   

     اضرب رأسي في الحائط حينما أكون غاضبا   3

    اشد شعري حينما افشل في تحقيق أىدافي  4

    الرد  عيستثار غضبي  وال استطي ماوجيي حين اضرب 5

    استطيع مواجية المقابل اصرخ ب عمى صوت حينما ال 6

عن التخمص من  أضرب برجمي حينما أجد نفسي عاجزا   7
 موقف ما 

   

    أزج نفسي في أعمال تسبب لي األذى  8

    أضرب الحائط بيدي حينما اشعر بالفشل 9

    الحادة. اشوه جسمي باستخدام اآلالت 55

    تنتابني رغبة باالنتحار. 55

    أسعى بنفسي إلى اإلصابة بالحوادث في حالة غضبي 58

نني استحق ذلك. 53     أحس ب نني أعاقب  وأعذب  في حياتي وا 

    أعض لساني بقوة عندما يثير احد غضبي أو مشاعري. 54
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 (6ممحق)
 مقياس إيذاء الذات بصيغته النهائية

   

 
 ىـالـة ديـجامع

 لمعموم االنسانيهبية كمية التر 
 رـماجستيـ ال  الدراسات العميا

  
 …عزيزي الطالب
 تحية طــيبة ...

( بين يديك مجموعة من الفقرات المطموب منك قراءتيا بدقةل ثم ضع عالمة )     
في الحقل المناسب والذي ينطبق عميك أكثر من غيره وال تترك فقرة واحدة دون 

م لقراءة ىذه االستمارة واإلجابة عمييا بنفسكل ولتعمم أنو اإلجابة عنيال خذ الوقت الالز 
جابتك لن  ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة ومن الميم أن تعبر عن رأيك بصراحةل وا 
يطمع عمييا احد سوى الباحث وال داعي لذكر االسم وأن ىذه المعمومات تستخدم 

 ألغراض البحث العممي فقط.
 
 

 ())وشكرًا لك عمى تعاونك معنا(
 
 
 

 
 طالب الماجستير                                المشرف                  

 أ.د. عدنان محمود الميداوي                             صاحب عبداهلل حمد
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تنطبق علي  الفقراث ث

 تماما
تنطبق علي 

 إلى

 حد ما

 ال تنطبق

     اعاقب نفسي حينما الاستطيع الرد عمى عدوان اآلخرين 5

أتياون في رعاية صحتي حينما أحبط  في تعاممي مع  8
 اآلخرين 

   

     اضرب رأسي في الحائط حينما أكون غاضبا   3
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    اصرخ ب عمى صوت حينما الاستطيع مواجية المقابل 6

عن التخمص من  أضرب برجمي حينما أجد نفسي عاجزا   7
 موقف ما 

   

    أزج نفسي في إعمال تسبب لي األذى  8

    أضرب الحائط بيدي حينما اشعر بالفشل 9

    اشوه جسمي باستخدام اآلالت الحادة. 55

    تنتابني رغبة باالنتحار. 55

    غضبي أسعى بنفسي إلى اإلصابة بالحوادث في حالة 58

نني استحق ذلك. 53     أحس ب نني أعاقب  وأعذب  في حياتي وا 

    أعض لساني بقوة عندما يثير احد غضبي أو مشاعري. 54

    اضرب عن الطعام حينما اختمف مع احد إفراد أسرتي. 55

    محرجا. ا  أعض شفتي حينما أواجو موقف 56

    ليس لدي عدد كبير من األصدقاء  57

    أضع نفسي في مواقف ميينة. 58

    ي وال استفيد من تجاربي.اكرر أخطائ 59

    أتمقى المصائب بصدر رحب وال ارغب في مواجيتيا. 85

    . أقدم عمى األفعال التي تضرني 85

    ألوم نفسي بشدة حتى في االمورالبسيطة 88
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    أجد صعوبة في منح ثقتي لآلخرين 33

تتممكني النوايا السيئة باآلخرين حينما أكون تحت ضغط  34
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 (7ممحق)
 ىـالـة ديـجامع
 لمعموم االنسانيه التربية كمية

 قسم العموم التربوية والنفسية
 اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 م/ استبانه آراء الخبراء حول صالحية األسموب اإلرشادي 
 ...........................................المحترماألستاذ الفاضل...........

)أثـر أسـموب التحـدث مـع الـذات فـي خفـض إيـذاء الـذات لـدى  الموسـومة بــو تيروم الباحث إجراء دراسـ
 . طالب المرحمة المتوسطة(

بتطبيق أسموب إرشادي )أسموب التحـدث مـع الـذات( يـتم تنفيـذه مـن ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث 
فـي ونالـد ميكينبـوم( إطـارًا مرجعيـًا دوتبنى الباحـث النظريـة السـموكية المعرفيـة وفـق اتجـاه )ل برنامج أرشادي ل خال

 أسموبو اإلرشادي. تطبيق
)الكالم الـداخمي أو الـذاتي ( التحدث مع الذات عمى أنـو Meichenbaum,1974وقد عرف ميكينبوم )

          فــــق ويزودنــــا بأســــاس لتقــــديم ســــموك جديــــد متوافــــق(الــــذي يقمــــل مــــن آليــــة النشــــاط الســــموكي  يــــر المتوا
 (.122ل ص1990)باترسونل 

وىــو يتضــمن مجموعــة مــن االســتراتيجيات والفنيــات وىــي: تقــديم الموضــوعل المناقشــةل الحــوار الــداخميل 
 النمذجةل التعزيز االجتماعيل التغذية الراجعةل التدريب البيتيل التعميمات الذاتية وتشمل:

 ياغة مطالب الميمة.إعادة ص .5

 تعميمات )إرشادات( ب داء الميمة ببطء والتفكير قبل التصرف. .8

 أسموب معرفي باستخدام التخيل في البحث عن حل. .3

 عبارات مكاف ة الذات )التعزيز الذاتي(. .4

 مثال الستجابة ضعيفة أو خاطئة يتبعيا سبب عدم مالئمتيا. .5

 وصول إلى االستجابة المناسبة.عبارات تصف كيفية التعامل مع الفشلل وكيفية ال .6

ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــو مــن خبــرة واســعة ودرايــة عمميــة فــي مجــال تخصصــكمل نعــرض عمــى حضــراتكم 
األسموب اإلرشادي الذي يروم الباحـث تطبيقـو عمـى عينـة البحـثل راجـين إبـداء ورائكـم وتوجييـاتكم ومقترحـاتكم فـي 

 األمور اآلتية:
 جمسات.مدى مناسبة المواضيع لفقرات ال .5

 ليدف البحث. األسموبمدى مالئمة  .8

 مدى مناسبة االستراتيجيات والفنيات اإلرشادية في تطبيق أسموب التحدث مع الذات. .3

 األنشطة التي تحقق اليدف. .4

 تفضمكم بإضافة ما ترونو مناسبًا. .5
 ولكم فائق الشكر واالمتنان

 طالب الماجستير                                             المشرف                                    
 صاحب عبد اهلل حمد                     المهداوي                               عباس أ.د. عدنان محمود
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 عناوين الجمسات اإلرشادية 
 عنوان الجمسة الفقرات ت
 خفض لوم الذات ألوم نفسي بشدة حتى في األمور البسيطة. -     1
 االستقرار النفسي أشد شعري حينما افشل في تحقيق أىدافي. -     2

3 
 .أثق باآلخرين مثمما أثق بنفسي 

 الثقة باآلخرين
 .أجد صعوبة في منح ثقتي لآلخرين 

4 

 .أنزعج من طرح األسئمة عمي 
 الغضب خفض

 
 .أضرب الحائط بيدي حينما أشعر بالفشل 
 ن الـتخمص مـن أضرب برجمي حينما أجد نفسي عاجزًا ع

 موقف ما.

5 
 .أصرخ ب عمى صوت عندما ال أستطيع مواجية المقابل  

 أفقد اتزاني عندما أتعرض إلى مشكمة او محنة.  االتزان االنفعالي
 .أشعر أني سريع االنفعال 

6 

 .أشعر أني دون اآلخرين 

 تقدير الذات
  .أجد رغبة في انتقادي من قبل اآلخرين 
 ــــي مواجيــــة أصــــف نفســــي بكممــــ ــــد فشــــمي ف ــــة عن ات بذيئ

 اآلخرين.
 .أشعر أني أكره ذاتي لما عانيتو في الحياة 

7  .التوافق النفسي     أضرب عن الطعام حينما أختمف مع أحد أفراد أسرتي 
 واألسري     

8  .ت كيد الذات أعاقب نفسي في عدم المشاركة ب ي نشاط 
  دوان اآلخرين.أعاقب نفسي حينما ال أستطيع الرد عمى ع 

9 
 .أجد نفسي غير قادر عمى أداء أي عمل  

 الثقة بالنفس
 أحس أنني مضطيد في ىذه الحياة 

10 
  ليس لدي عدد كبير من األصدقاء 

تتممكني النوايا السيئة باآلخرين عندما أكون تحت ضغط   العالقات االجتماعية
 شديد.
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 ( دقيقة65مدة الجمسة )                              الجمسة األولى )االفتتاحية(
 االفتتاحية                             الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

  التعـــارف المتبـــادل بـــين أفـــراد المجموعـــة مـــن جيـــة وبـــين المرشـــد مـــن جيـــة
 أخرى.

  .تعريف طالب المجموعة عمى مكان وزمان عقد الجمسات اإلرشادية 

 عمـــى الضـــوابط والتعميمـــات الخاصـــة بالجمســـات  تعريـــف طـــالب المجموعـــة
 اإلرشادية.

 تييئة أفراد المجموعة لمتفاعل مع األسموب اإلرشادي اليدف الخاص
األىداف 
 السموكية

 .أن يتعرف أفراد المجموعة عمى المرشد لغرض إزالة الحاجز النفسي 

 .أن يتعارف أفراد المجموعة فيما بينيم 

  مكان وزمان عقد الجمسات اإلرشادية.أن يتعرف طالب المجموعة عمى 

  أن يتعرف طالب المجموعة عمـى الضـوابط والتعميمـات الخاصـة بالجمسـات
 اإلرشادية.

االستراتيجيات 
 والفنيات

 المناقشةل التغذية الراجعة

 تعريف المرشد وعممو لطالب المجموعة.  األنشطة المقدمة

 .تقديم طالب المجموعة أنفسيم أمام المرشد 

 لحموى ليم لتييئة جو من األلفة ولكسر الحاجز النفسي.تقديم ا 

  تحديــــد مكــــان وزمــــان الجمســــات اإلرشــــاديةل وحــــثيم عمــــى ضــــرورة االلتــــزام
 بضوابط وتعميمات الجمسات اإلرشادية.

  فــتح بــاب الحــوار والمناقشــة لطــالب المجموعــة بجــو مــن الحريــة واالحتــرام
 واالىتمام بآرائيم حول مكان الجمسات وزمانيا.

 يوجو المرشد األسئمة اآلتية لطالب المجموعة: التقويم
 ىل يوجد طالب ال يعرف اسم احد زمالئو أو اسم المرشد؟ ▪

 ىل يوجد طالب ال يرغب باالشتراك في جمسات األسموب اإلرشادي؟ ▪

 ىل يوجد طالب ال يناسبو الوقت المخصص لمجمسات اإلرشادية ؟ ▪
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 ( دقيقة45(                       مدة الجمسة )الجمسة الثانية )خفض لوم الذات
 خفض لوم الذات                                الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

 .معرفة معنى لوم الذات 

 .معرفة أساليب خفض لوم الذات 
 مساعدة الطالب عمى كيفية خفض لوم الذات اليدف الخاص
 الب عمى:أن يتعرف الط األىداف السموكية

 .معنى لوم الذات 

 .عمى أساليب التخمص من لوم الذات 

 .كيفية االبتعاد عن لوم الذات 
االستراتيجيات 

 والفنيات
مثال السـتجابة خاطئـة وتوضـيح سـبب عـدم ل إعادة صياغة مطالب الميمة لالمناقشة ل النمذجة 

 مالءمتيال التغذية الراجعة.

 وضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو خفض لوم الذات.يقوم المرشد بتقديم م  األنشطة المقدمة

 .يقوم المرشد بتعريف لوم الذات وكتابتو عمى السبورة 

  يطمـــب المرشـــد مـــن الطـــالب إعـــادة التعريـــف ويقـــدم التعزيـــز االجتمـــاعي المناســـب مثـــل
 أحسنتل بارك اهلل فيك.....الخ لمذين يقومون بإعادتو.

 من لوم الذات عمى السبورة. يقوم المرشد بكتابة أساليب التخمص 

  يقوم المرشد بذكر موقف فيو اسـتجابة خاطئـة وعمـى الطـالب تحديـد االسـتجابة الخاطئـة
 وتوضيح سبب عدم مالءمتيا.

  يقـــوم المرشـــد بتوجيـــو أســـئمة لغـــرض تييئـــة التحـــدث مـــع الـــذات ولمتعـــرف عمـــى الســـموك
 واألفكار غير المتوافقة لدى الطالب.

 ية االبتعاد عن لوم الذات عن طريق الحوار الداخمي.يقوم المرشد بتوضيح كيف 

  إعــادة صــياغة مطالــب الميمــة مــن المرشــد ثــم يقــوم عــدد مــن الطــالب ب دائيــا بصــوت
 مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت( مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.

  في الجمسة.يقوم المرشد بتقديم التعزيز االجتماعي المناسب لمطالب المشاركين 
 يقوم المرشد بتوجيو األسئمة اآلتية: -     التقويم

 ما معنى لوم الذات؟ ▪       

 ما ىي أساليب التخمص من لوم الذات؟ ▪  

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة ويحدد االيجابيات والسمبيات. -    
بتوجيـو المـوم لنفسـو لسـبب مـا ومـن ثـم ترديـد  يطمب المرشد من كل طالـب ذكـر مـوقفين يقـوم بيمـا التدريب البيتي

 عبارات بشكل متكرر مع نفسو لغرض حثيا عمى االبتعاد عن لوم الذات.
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                           الجمسة الثالثة )االستقرار النفسي(                      
 رار النفسياالستق                                الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

 .معرفة معنى االستقرار النفسي 

 .التخمص من األفكار المدمرة لمذات 

 .الراحة واالستقرار 

 .الشعور باألمن والطم نينة 
 تنمية قدرة الطالب عمى تحقيق االستقرار النفسي اليدف الخاص
 أن يتمكن الطالب من: األىداف السموكية

  ار النفسي.فيم معنى االستقر 

 .الشعور بالراحة النفسية 

 .التحرر من األفكار المدمرة لمذات 
االستراتيجيات 

 والفنيات
 المناقشة ل الحوار الداخميل النمذجة ل التعميمات الذاتية ل التغذية الراجعة

 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

 .)يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو )االستقرار النفسي 

 .يقوم المرشد بتعريف االستقرار النفسي وكتابتو عمى السبورة 

 .يقوم المرشد بطرح سؤال لطالب المجموعة اإلرشادية 

 .)يقوم المرشد بنمذجة موقف وىو يتحدث مع نفسو بصوت مسموع )لغرض التدريب 

 عمى السموك واألفكار غير المتوافقة لدى الطالب عن طريق الحوار الداخمي. التعرف 

 .يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخاطئة وتوضيح سبب عدم مالءمتيا 

 .يقوم المرشد بتقديم التعزيز االجتماعي لمذين يقومون ب داء موقف معين 

 .يقوم المرشد بتقديم التغذية الراجعة ألفراد المجموعة 
 يقوم المرشد بتوجيو السؤال األتي:  - ويمالتق

 النفسي؟ رما معنى االستقرا ▪

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات و السمبيات.  -
 يطمب المرشد من كل طالب كتابة موقف يبين فيو أىمية الحوار الداخمي في تحقيق االستقرار النفسي. التدريب البيتي
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                         اآلخرين(                    بالجمسة الرابعة )الثقة 
 الثقة باآلخرين                                 الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

 .تنمية الثقة  باآلخرين 

 .التوافق االجتماعي 
 ة الثقة باآلخرين.مساعدة الطالب عمى تنمي اليدف الخاص
 أن يتعرف الطالب عمى: األىداف السموكية

 .الخطوات التي تجعل الفرد واثقًا من اآلخرين 

 .كيفية التخمص من الشك والريبة في اآلخرين 

 .األىمية التي يشكمونيا لآلخرين وأىمية اآلخرين ليم 
االستراتيجيات 

 والفنيات
بــبطء والتفكيــر قبــل التصــرف ل إعــادة صــياغة  المناقشــة ل النمذجــة ل تعميمــات بــ داء الميمــة

 مطالب الميمة. التغذية الراجعة.

 
 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

 .)يقوم المرشد بكتابة موضوع الجمسة عمى السبورة وىو )الثقة باآلخرين 

  التي تجعل الفرد واثقًا من اآلخرين.يقوم المرشد بكتابة الخطوات 

 .يقوم المرشد بتوضيح كيفية التخمص من الشك والريبة في اآلخرين 

  يقـــوم المرشـــد بتوضـــيح كيفيـــة التعـــرف عمـــى األىميـــة التـــي يشـــكمونيا لآلخـــرين وأىميـــة
 اآلخرين ليم عن طريق الحوار الداخمي.

 الفرد واآلخرين. يقوم المرشد بتوجيو سؤال عن أىمية الثقة المتبادلة بين 

  .يطمب المرشد من طالب المجموعة استبدال الحديث السمبي مع الذات بحديث ايجابي 

 .يقوم المرشد بتحديد االستجابات الخاطئة وتوضيح سبب عدم مالءمتيا 

  يسـتخدم المرشــد تعميمــات بـ داء الميمــة بــبطء والتفكيـر قبــل التصــرفل يؤدييـا المرشــد ثــم
يقوم عدد مـن الطـالب ب دائيـا بصـوت مسـموع وبصـوت ميمـوس وداخميـًا          )بـال 

 صوت(.

  إعــادة صــياغة مطالــب الميمــة مــن المرشــدل ثــم يقــوم عــدد مــن الطــالب ب دائيــا بصــوت
 بال صوت( مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.مسموع وبصوت ميموس وداخميًا )

 يقوم المرشد بتوجيو السؤال اآلتي ألفراد المجموعة: -     التقويم
 ما ىي الخطوات التي تنمي ثقة الفرد باآلخرين؟ ▪

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة و تحديد االيجابيات والسمبيات. -     
 من كل طالب كتابة موقفين يبين فييما أىمية الثقة باآلخرين.يطمب المرشد  التدريب البيتي
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                       (                     -أ – الغضب خفضالجمسة الخامسة )
 خفض الغضب                                   الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

 .خفض الغضب 

  مع اآلخرين بدون غضبالتعامل 

 خفض الغضب.. التعرف عمى أساليب 
 مساعدة الطالب عمى كيفية ضبط النفس أثناء الغضب. اليدف الخاص
 أن يتعرف الطالب عمى: األىداف السموكية

 .معنى الغضب 

 .اآلثار السمبية لمغضب 

 .أسباب الغضب 

 .التعامل مع اآلخرين  بشكل سميم وبدون غضب 
االستراتيجيات 

 نياتوالف
ترديـــد أداء المطمـــب ل التخيـــل ل إرشـــادات بـــ داء الميمـــة بـــبطء والتفكيـــر قبـــل التصـــرف ل التعزيـــز 

 االجتماعي ل التغذية الراجعة .
 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

 لسبورة وىو)خفض الغضب(.يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة وكتابيو عمى ا 

 .يقوم المرشد بتعريف الغضب وكتابتو عمى السبورة 

  يطمــب المرشــد مــن الطــالب إعــادة التعريــف ويقــدم التعزيــز االجتمــاعي المناســب لمــذين
 يقومون بإعادتو.

 .يقوم المرشد بمناقشة الطالب حول اآلثار السمبية لمغضب وتوضيح خطورتيا 

 الغضــب وكيفيــة الــتخمص منــو عــن طريــق الحــوار  يقــوم المرشــد بشــرح وتوضــيح أســباب
 الداخمي بصوت مسموع) لغرض التدريب(.

  يســتخدم المرشــد فنيــة التخيــل فــي البحــث عــن حــل لمتعــرف عمــى الســموك واألفكــار غيــر
 المتوافقة لدى الطالب. 

 .يقوم المرشد بتوجيو أسئمة لغرض تييئة التحدث مع الذات 

 طئة لدى الطالب ويوضح سبب عدم مالءمتيا.يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخا 

  إعادة صياغة مطالب الميمةل يؤدييا المرشد ثم يقـوم عـدد مـن الطـالب ب دائيـا بصـوت
 مسموع وبصوت ميموس وداخميًا )بال صوت(ل مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.

 .يقوم المرشد بتقديم التعزيز االجتماعي لمذين يشاركون في الجمسة 
 يقوم المرشد بتوجيو األسئمة اآلتية ألفراد المجموعة: -   يمالتقو 

 ما معنى الغضب؟  ▪

 ما ىي أسباب الغضب؟   ▪

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات.   -
نيــة التحــدث مــع يطمــب المرشــد مــن الطــالب تــدريب بيتــي وىــو كتابــة مــوقفين مثيــرين لمغضــب ويســتخدم ف التدريب البيتي

 الغضب. خفضالذات لغرض 
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                         (                  -ب -الغضب خفضالجمسة السادسة )
 خفض الغضب                                 الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

 .خفض الغضب 
 فض التوتر والغضب.تنمية قدرة الطالب عمى خ اليدف الخاص
 جعل الطالب قادرًا عمى ان: األىداف السموكية

 .يعدد أعراض الغضب 

 .يعدد مراحل الغضب 

 .يعرف قواعد السيطرة عمى الغضب 
االستراتيجيات 

 والفنيات
 المناقشة ل الحوار الداخمي ل التعميمات الذاتية ل النمذجة ل مكاف ة الذات ل التغذية الراجعة.

 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  مةاألنشطة المقد

  ــــى الســــبورة وىــــو )خفــــض يقــــوم المرشــــد بتقــــديم ومناقشــــة موضــــوع الجمســــة وكتابتــــو عم
 الغضب( وىو استكمااًل لمجمسة الماضية.

 .يقوم المرشد بتذكيرىم بتعريف الغضب 

 مسة السابقة من اجل التذكير.يستعرض المرشد وبشكل مبسط ما دار في الج 

  يقـوم المرشـد بكتابـة أعـراض الغضـب عمـى السـبورة ومناقشـتيال ومـن ثـم ذكـر ويـة كريمـة
 وحديثين شريفين حول االبتعاد عن الغضب.

 .يقوم المرشد بتوضيح ومناقشة مراحل الغضب عمى شكل نقاط 

  .يقوم المرشد بمناقشة وتوضيح قواعد السيطرة عمى الغضب 

 مرشــد المكافــ ة الذاتيــة ) التعزيــز الــذاتي( لغــرض اســتبدال االســتجابة الخاطئــة بــ خرى يســتخدم ال
 صحيحة.

 واالفكـار غيـر  يقوم المرشد بتوجيو أسئمة لغرض تييئة التحدث مع الذات ولمتعرف عمى السموك
 المتوافقة لدى الطالب.

 متيـا عـن يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخاطئة لدى الطـالب ويوضـح سـبب عـدم مالء
 طريق الحوار الداخمي والتعميمات الذاتية .

 يقـوم عـدد  يستخدم المرشد تعميمات ب داء الميمة ببطء والتفكير قبـل التصـرف يؤدييـا المرشـد ثـم
 من الطالب ب دائيا بصوت مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت(.

 وتعزيز االستجابة الصحيحة. يستخدم المرشد التغذية الراجعة لغرض تعديل االستجابة الخاطئة 
 يقوم المرشد بتوجيو األسئمة اآلتية ألفراد المجموعة: التقويم

 ما ىي أعراض الغضب؟ ▪

 ما ىي مراحل الغضب؟ ▪

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد ا االيجابيات والسمبيات.  -   
مــوقفين مثيــرين لمغضــب ويســتخدم التعزيــز الــذاتي كمكافــ ة  يطمــب المرشــد مــن الطــالب تــدريب بيتــي كتابــة التدريب البيتي

 لغرض االبتعاد عن الغضب.
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                          (                - أ -الجمسة السابعة )االتزان االنفعالي
 االتزان االنفعالي                                 الموضوع
 ب إلى:حاجة الطال الحاجات

 .معرفة معنى الثبات االنفعالي 

 .التخمص من األفكار التي تثير االنفعال 

 .الشعور باالرتياح واألمن النفسي 
 مساعدة الطالب عمى تحقيق االتزان االنفعالي. اليدف الخاص
 أن يتعرف الطالب عمى: األىداف السموكية

 .معنى االتزان االنفعالي 

 .قواعد السيطرة عمى االنفعال 

 فية التخمص من األفكار التي تثير االنفعال.كي 

 .كيفية الشعور باالرتياح واألمن النفسي 
االستراتيجيات 

 والفنيات
المناقشـــةل مكافـــ ة الـــذاتل إعـــادة صــــياغة مطالـــب الميمـــةل تعميمـــات بــــ داء الميمـــة بـــبطء والتفكيـــر قبــــل 

 التصرفل التغذية الراجعة.
 وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد. متابعة التدريب البيتي  األنشطة المقدمة

 .)يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة و كتابتو عمى السبورة وىو )االتزان االنفعالي 

 .يقوم المرشد بتعريف االتزان االنفعالي وكتابتو عمى السبورة ومناقشة التعريف مع الطالب 

 التعزيز المناسب لمذين يقومون بإعادتو. يطمب المرشد من الطالب إعادة التعريف ويقدم 

 .يقوم المرشد بمناقشة وتوضيح قواعد السيطرة عمى االنفعال 

 :يقوم المرشد بتوجيو السؤال اآلتي 

 ماذا نقصد باالنفعال؟س:      

  .يقوم المرشد بمناقشة أجوبة الطالب عمى ذلك 

 فعـال مـن خـالل الحـوار الـداخمي يقوم المرشد بتوضيح كيفية التخمص من األفكار التي تثيـر االن
 المسموع والصامت والميموس.

  يقــوم المرشــد بنمذجــة موقــف عــن كيفيــة تجــاوز حــاالت اإلحبــاط والشــعور باالرتيــاح  مــن خــالل
 الحوار الداخمي المسموع والصامت.

  إعــادة صــياغة مطالــب الميمــة أمــام الطــالب ثــم يطمــب مــن عــدد مــن الطــالب أدائيــا بصــوت
 خفض مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.مسموع ثم بصوت من

 
 يقوم المرشد بتوجيو األسئمة اآلتية ألفراد المجموعة: التقويم

 ما معنى الثبات االنفعالي؟ ▪

 ما ىي قواعد السيطرة عمى االنفعال ؟ ▪

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات.  -    
مب المرشد من كل طالب ذكر موقف يتسم بعدم االتزان االنفعالي ويسـتخدم فنيـة الحـوار الـداخمي لحـث يط التدريب البيتي

 الذات عمى االستقرار واالتزان انفعاليًا.
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                          (                 - ب -الجمسة الثامنة )االتزان االنفعالي
 االتزان االنفعالي                                الموضوع
 حاجة الطالب إلى: الحاجات

 .معرفة اثر الثبات االنفعالي عمى شخصية الفرد 
 تنمية قدرة الطالب وجعميم متزنين انفعاليًا. اليدف الخاص
 أن يتعرف الطالب عمى: األىداف السموكية

 .الصفات التي يتصف بيا الشخص المتزن انفعاليًا 

  تحقيق الثبات االنفعالي.أساليب 

 .خطوات تخفيف االنفعال 
االستراتيجيات 

 والفنيات
 المناقشة ل التخيل ل النمذجةل الحوار الداخمي ل التعميمات الذاتية ل التغذية الراجعة.

 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

  بتقديم موضوع الجمسة وىو استكمااًل لمجمسة الماضية.يقوم المرشد 

 .يقوم المرشد بتذكيرىم بتعريف االتزان االنفعالي 

  لغــرض اســتكمال مــا دار فــي الجمســة الســابقة اتخــذ المرشــد أســموبًا وخــر لتحقيــق أىــداف
 الجمسة وإلشباع حاجات الطالب.

 عمى السبورة. يقوم المرشد بتوضيح صفات الشخص المتزن انفعاليًا وكتابتيا 

  يقـــوم المرشـــد بمناقشـــة وتوضـــيح كيـــف نحـــافظ عمـــى اتزاننـــا االنفعـــالي ثـــم يعطـــي الحريـــة
 لمطالب باإلجابة. 

 .يناقش أجوبة الطالب ويحدد االستجابة الخاطئة ويوضح سبب عدم مالءمتيا 

 .يقوم المرشد بتوضيح بعض خطوات تخفيف االنفعال 

 ــ ــًا. وكيــف يطمــب المرشــد مــن كــل طالــب أن يتخيــل نفســو ف ي موقــف غيــر متــزن انفعالي
 تكون مشاعره في ذلك الموقف؟

 .يطمب المرشد من الطالب استبدال الحديث السمبي بحديث ايجابي مع الذات 

  ترديــد مطالــب أداء الميمــة مــن قبــل المرشــد ثــم يقــوم عــدد مــن الطــالب ب دائيــا بصــوت
 مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت(.

 م التغذية الراجعة أثناء قيام الطالب ب داء موقف معين.يقوم المرشد بتقدي 

 .يقوم المرشد بتقديم التعزيز االجتماعي المناسب لضمان استمرار المشاركة 
 تمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات .يقوم المرشد  ب - التقويم

 
يل موقـف مـر سـابقًا ويبـين فائـدة االتـزان االنفعـالي يطمب المرشد من الطالب تدريب بيتي وىو تخ التدريب البيتي

 في السيطرة عمى ذلك الموقف.
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                          (                   -أ  –الجمسة التاسعة )تقدير الذات 
 تقدير الذات                                     الموضوع
 ب إلى تقدير الذات.حاجة الطال الحاجات

 تمكين الطالب من تحقيق تقدير الذات. اليدف الخاص
 جعل الطالب قادرًا عمى معرفة: األىداف السموكية

 .معنى تقدير الذات 

 .كيفية الشعور بقيمة الذات 

 .كيفية التخمص من الشك والريبة بالقدرات الشخصية 
االستراتيجيات 

 والفنيات
الميمـــةل تعميمـــات أداء الميمـــة بـــبطء والتفكيـــر قبـــل التصـــرفل  المناقشـــةل إعـــادة صـــياغة مطالـــب

 التعزيز االجتماعيل التغذية الراجعة.
 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

 .)يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو )تقدير الذات 

  م المرشد بتعريف تقدير الذات وكتابتو عمى السبورة.يقو 

  يطمـــب المرشـــد مـــن الطـــالب إعـــادة التعريـــف ويقـــدم التعزيـــز االجتمـــاعي لمـــذين يقومـــون
 بإعادتول مثلل أحسنتل بارك اهلل فيك.....الخ.

  يقوم المرشد بتوضيح كيفية الشعور بقيمة الذات عن طريق إرشادات ب داء الميمة ببطء
 التصرف. والتفكير قبل

  يقــوم المرشــد بتوضــيح كيفيــة الــتخمص مــن الشــك والريبــة بالقــدرات الشخصــية مــن خــالل
 فنية الحوار الداخمي بصوت مسموع وميموس.

  يقوم المرشد بتوجيو أسئمة إلى الطالب لتييئة التحدث مـع الـذات ولغـرض التعـرف عمـى
 السموك واألفكار غير المتوافقة لدى الطالب.

 د االستجابة الخاطئة وتوضيح سبب عدم مالءمتيا.يقوم المرشد بتحدي 

  إعادة صياغة مطالب الميمة من قبل المرشد ثم يقوم عدد مـن الطـالب ب دائيـا بصـوت
 مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت(ل مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.

 يقوم المرشد بتوجيو السؤال األتي ألفراد المجموعة: التقويم
 ا معنى تقدير الذات؟م ▪

 يقوم المرشد  بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات. -  
 يطمب المرشد من كل طالب كتابة موقفين يستعمل فييما التحدث مع الذات لتنمية تقديره لذاتو. التدريب البيتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دقيقة45مدة الجمسة )                           (                  -ب -الجمسة العاشرة )تقدير الذات
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 تقدير الذات                                    الموضوع
 حاجة الطالب إلى تقدير الذات. الحاجات

 تنمية قدرة الطالب عمى تحقيق تقدير الذات. اليدف الخاص
 أن يتمكن الطالب من معرفة: األىداف السموكية

  تقدير الفرد لذاتو.الخطوات التي تزيد من 

 .كيفية تجاوز حاالت ضعف تقدير الذات 

 .كيفية الشعور بقيمة الذات 
االستراتيجيات 

 والفنيات
 المناقشةل النمذجةل الحوار الداخميل التعميمات الذاتية ل التغذية الراجعة.

 بشكل جيد. متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب  األنشطة المقدمة

  يقــوم المرشــد بكتابــة موضــوع الجمســة عمــى الســبورة وىــو )تقــدير الــذات( وىــو اســتكمااًل
 لمجمسة الماضية.

 .يقوم المرشد بتذكيرىم بتعريف تقدير الذات 

 .يستعرض المرشد بشكل ممخص ما دار في الجمسة السابقة من اجل التذكير 

 لـــذات بواســـطة  الحـــوار لـــداخمي يقـــوم المرشـــد بمناقشـــة وتوضـــيح كيفيـــة الشـــعور بقيمـــة ا
 والتعميمات الذاتية.

  يقـــوم المرشـــد بتوجيـــو أســـئمة لغـــرض تييئـــة التحـــدث مـــع الـــذات ولمتعـــرف عمـــى الســـموك
 واألفكار غير المتوافقة لدى الطالب لغرض تجاوز حاالت ضعف تقدير الذات. 

 دد مــن تعميمــات بــ داء الميمــة بــبطء والتفكيــر قبــل التصــرف يؤدييــا المرشــد ثــم يقــوم عــ
 الطالب ب دائيا بصوت مسموع وبصوت ميموس وداخميًا بال صوت.

  إعــادة صــياغة مطالــب الميمــة مــن المرشــد ثــم يقــوم عــدد مــن الطــالب ب دائيــا بصــوت
 مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت(ل مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.

 يقوم المرشد بتوجيو السؤال اآلتي: التقويم
 ي الخطوات التي تزيد من تقدير الفرد لذاتو؟ما ى ▪

 .يقوم المرشد  بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات -    
يطمب المرشد من كل طالب كتابة موقفين يستخدم فييا الحوار الداخمي والتعميمات الذاتية لغـرض  التدريب البيتي

 تجاوز حاالت ضعف تقدير الذات.
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دقيقة45مدة الجمسة )            لجمسة الحادية عشر )التوافق النفسي واألسري(       ا
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 التوافق النفسي واألسري                       الموضوع
 حاجة الطالب إلى التوافق النفسي واألسري الحاجات

 مساعدة الطالب عمى تحقيق التوافق النفسي واألسري. اليدف الخاص
األىداف 

 سموكيةال
 أن يتمكن الطمبة من معرفة:

 .معنى التوافق النفسي واألسري 

 .كيفية تحقيق التوافق النفسي 
االستراتيجيات 

 والفنيات
المناقشــة لالحــوار الــداخميل إعــادة صــياغة مطالــب الميمــة ل تعميمــات بــ داء الميمــة 

 ببطء والتفكير قبل التصرف ل التغذية الراجعة.
التــدريب البيتــي وتقــديم الشــكر والثنــاء لمــذين أنجــزوا التــدريب بشــكل متابعــة   األنشطة المقدمة

 جيد.

  يقــوم المرشــد بتقــديم موضــوع الجمســة وكتابتــو عمــى الســبورة وىــو   )التوافــق
 النفسي واألسري(.

  يقـوم المرشــد بتعريــف )التوافــق النفسـي واألســري( ويقــدم التعزيــز االجتمــاعي
 لمذين يقومون بإعادتو. 

 وضيح كيفية تحقيق التوافق النفسي بواسطة الحوار الداخمي.يقوم المرشد بت 

  يقـــوم المرشــــد بــــالتعرف عمــــى الســــموك واألفكــــار غيــــر المتوافقــــة مــــن خــــالل
 المناقشة.

  يقـــوم المرشـــد بنمذجـــة موقـــف وىـــو يتحـــدث مـــع نفســـو لبيـــان كيفيـــة تحقيـــق
 التوافق األسري.

 الءمتيا .يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخاطئة وتوضيح سبب عدم م 

  يقــوم المرشــد بتقــديم التغذيــة الراجعــة مــن خــالل التوضــيح والتصــحيح لمــذين
 يتحدثون مع أنفسيم بصوت مسموع.

 .يستعمل المرشد التعزيز االجتماعي في إدارة الجمسة 
 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات. - التقويم

شــد مــن كــل طالــب تــدريبًا بيتيــًا وىــو كتابــة موقــف ويســتعمل فيــو الحــوار يطمــب المر  التدريب البيتي
 الداخمي )بدون صوت( لغرض حل الخالف مع احد أفراد األسرة.
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 ( دقيقة45تأكيد الذات(                                               مدة الجمسة ) الجمسة الثانية عشر )
 تأكيد الذات                                      الموضوع
 حاجة الطالب إلى ت كيد الذات. الحاجات

 تنمية قدرة الطالب عمى تحقيق ت كيد الذات. اليدف الخاص
 أن يتعرف الطالب عمى: األىداف السموكية

 .معنى ت كيد الذات 

 .اإلمكانيات الحقيقية لذواتيم 

 .تسخير اإلمكانيات والقدرات بشكل مثمر وفعال 
يجيات االسترات

 والفنيات
 المناقشة ل الحوار الداخمي ل النمذجة ل التعميمات الذاتية ل التغذية الراجعة.

 متابعة التدريب البيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

 .)يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو )ت كيد الذات 

 المرشــد بتعريــف )ت كيــد الــذات( ويقــدم التعزيــز االجتمــاعي المناســب لمــذين يقومــون  يقــوم
 بإعادتو.

  يقوم المرشد بمناقشة وتوضيح كيفية التعرف عمى اإلمكانيات والـدفاع عـن الـذات بشـكل
 يتالءم مع الواقع من خالل الحوار الداخمي المسموع والميموس والصامت. 

  كيد الذات وىو يتحدث مع نفسو أمام الطـالب لغـرض يقوم المرشد بنمذجة موقف عن ت
 تعميميم عمى ممارستيا.

  ـــراد ـــم يؤدييـــا أف ـــل التصـــرف يؤدييـــا المرشـــد ث ـــر قب ـــبطء والتفكي ـــ داء الميمـــة ب تعميمـــات ب
 المجموعة بعده.

 .يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخاطئة وتوضيح سبب عدم مالءمتيا 

 ع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.إعادة صياغة مطالب الميمة أو الواجب م 

 .يقوم المرشد بتقديم التعزيز االجتماعي لمذين يشاركون في الجمسة 
 يقوم المرشد بتوجيو السؤال األتي: التقويم

 ما معنى ت كيد الذات؟ ▪
 بتمخيص ما دار في الجمسة  وتحديد االيجابيات والسمبيات. يقوم المرشد -

د مـــن كـــل طالـــب كتابـــة موقـــف ويســـتعمل فيـــو ترديـــد عبـــارات لغـــرض ت كيـــد الـــذات يطمـــب المرشـــ التدريب البيتي
 والسيطرة عمى الموقف.
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 ( دقيقة45مدة الجمسة )                        الثقة بالنفس(                    الجمسة الثالثة عشر )
 الثقة بالنفس                                    الموضوع

 حاجة الطالب إلى تنمية الثقة بالنفس. اجاتالح
 مساعدة الطالب عمى كيفية تنمية الثقة بالنفس. اليدف الخاص
 جعل الطالب قادرًا عمى أن: األىداف السموكية

 .يعرف معنى الثقة بالنفس 

 .يعدد األسباب التي تجعل الفرد واثقًا من نفسو 

 .يعرف كيفية إزالة التردد 
االستراتيجيات 

 ياتوالفن
 المناقشة ل الحوار الداخمي ل النمذجة ل أعادة صياغة مطالب الميمةل التغذية الراجعة.

 متابعة التدريب ألبيتي وتقديم الشكر والثناء لمذين أنجزوا التدريب بشكل جيد.  األنشطة المقدمة

 .)يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو )الثقة بالنفس 

 رشد بتعريف )الثقة بالنفس( وكتابتو عمى السبورة.يقوم الم 

  يطمــب المرشــد مــن الطــالب إعــادة التعريــف ويقــدم التعزيــز االجتمــاعي المناســب لمــذين
 يقومون بإعادتو.

  .يقوم المرشد بطرح سؤال لممناقشة 

 . يقوم المرشد بمناقشة وتوضيح الخطوات التي تجعل الفرد واثقا من نفسو 

  كيفية إزالة التردد عـن طريـق الحـوار الـداخمي المسـموع والميمـوس يقوم المرشد بتوضيح
 والصامت. 

  يقـــوم المرشـــد بتوجيـــو أســـئمة لغـــرض تييئـــة التحـــدث مـــع الـــذات ولمتعـــرف عمـــى الســـموك
 واألفكار غير المتوافقة لدى الطالب.

 .يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخاطئة وتوضيح سبب عدم مالءمتيا 

 لميمة من قبل المرشد ثم يقوم عدد مـن الطـالب ب دائيـا بصـوت إعادة صياغة مطالب ا
 مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت( مع تقديم التغذية الراجعة من المرشد.

 .يستخدم المرشد التعزيز االجتماعي المناسب لمطالب الذين يقومون ب داء موقف معين 
 يقوم المرشد بتوجيو األسئمة اآلتية: التقويم

 معنى الثقة بالنفس؟ما  ▪

 ما ىي األساليب التي تجعل الفرد واثقًا من نفسو؟ ▪
يطمب المرشد من كل طالب من الطالب كتابة مـوقفين يسـتخدم بيمـا الحـديث الـذاتي لتنميـة الثقـة  التدريب البيتي

 بنفسو والسيطرة عمى الموقف.
 

 

 

 

 ( دقيقة45مدة الجمسة )                       العالقات االجتماعية(             الجمسة الرابعة عشر )
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 العالقات االجتماعية                                الموضوع
 حاجة الطالب إلى بناء عالقات اجتماعية طيبة. الحاجات

 مساعدة الطالب عمى تنمية العالقات االجتماعية اليدف الخاص
 مى:أن يتمكن الطالب من التعرف ع األىداف السموكية

 .معنى العالقات االجتماعية 

 .كيفية إقامة العالقات االجتماعية 

 .كيفية التخمص من العزلة 
االستراتيجيات 

 والفنيات
 المناقشة ل النمذجة ل الحوار الداخمي ل التعميمات الذاتية ل التغذية الراجعة.

اء لمــذين أنجــزوا التــدريب بشــكل يقــوم المرشــد بمتابعــة التــدريب البيتــي وتقــديم الشــكر والثنــ  األنشطة المقدمة
 جيد.

 .)يقوم المرشد بتقديم موضوع الجمسة وكتابتو عمى السبورة وىو )العالقات االجتماعية 

 .يقوم المرشد بتعريف )العالقات االجتماعية( وكتابتو عمى السبورة 

  يطمــب المرشــد مــن الطــالب إعــادة التعريــف ويقــدم التعزيــز االجتمــاعي المناســب لمــذين
 بإعادتو. يقومون 

 .يقوم المرشد بطرح سؤال لممناقشة 

  يقـــوم المرشـــد بمناقشـــة وتوضـــيح لمطـــالب عـــن كيفيـــة إقامـــة العالقـــات االجتماعيـــةل مـــن
 خالل الحوار الداخمي.

  يضــاح لمطــالب كيفيــة الــتخمص مــن العزلــة عــن طريــق التعميمــات يقــوم المرشــد بشــرح وا 
 الذاتية.

 وار الداخمي ولمتعرف عمـى السـموك واألفكـار يقوم المرشد بتوجيو أسئمة لغرض تييئة الح
 غير المتوافقة لدى الطالب.

 .يقوم المرشد بتحديد االستجابة الخاطئة وتوضيح سبب عدم مالءمتيا 

  إعادة صياغة مطالب الميمة من قبل المرشد ثم يقوم عدد مـن الطـالب ب دائيـا بصـوت
 ة الراجعة من المرشد.مسموع ثم بصوت ميموس وداخميًا )بال صوت( مع تقديم التغذي

 يقوم المرشد بتوجيو السؤال اآلتي: التقويم

 ما معنى العالقات االجتماعية ؟ ▪

 يقوم المرشد بتمخيص ما دار في الجمسة وتحديد االيجابيات والسمبيات 
رض يطمب المرشد من كل طالب كتابة موقف يسـتخدم فيـو الحـوار الـداخمي والتعميمـات الذاتيـة لغـ التدريب البيتي

 تنمية العالقات االجتماعية مع اآلخرين.
 

 

 

 ( دقيقة65مدة الجمسة )              الجمسة الخامسة عشر )الختامية(                     
 الختامية                                 الموضوع
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 حاجة الطالب إلى التذكير بما دار في الجمسات اإلرشادية.  الحاجات

 ميغ طالب المجموعة اإلرشادية بانتياء األسموب اإلرشادي.الحاجة إلى تب 

 .معرفة اآلراء حول األسموب اإلرشادي 
 تحقيق الترابط والتكامل في الجمسات اإلرشادية السابقة. اليدف الخاص
األىداف 
 السموكية

أن يسـتعرض المرشــد مــع طـالب ألمجموعــو االرشــاديو بشــكل مختصـر مــا تــم تعممــو 
 رشاديو.إثناء الجمسات اال

االستراتيجيات 
 والفنيات

 المناقشة ل التغذية الراجعة

متابعــة التــدريب البيتــي وتقــديم الشــكر والثنــاء لمــذين أنجــزوا التــدريب بشــكل   األنشطة المقدمة
 جيد.

 .إعالم الطالب أن ىذه الجمسة ىي الجمسة األخيرة لؤلسموب اإلرشادي 

 تدربوا عميـو فـي الجمسـات  تشجيع الطالب وحثيم عمى االستفادة بتطبيق ما
 وأنو سيساعدىم في مواجية المواقف الحياتية في الواقع.

  ــــــزام بالحضــــــور لمجمســــــات ــــــى المشــــــاركة وااللت ــــــديم الشــــــكر لمطــــــالب عم تق
 اإلرشادية.

 .توزيع ىدايا رمزية لمطالب 
تحديد موعد االختبار البعدي لممجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة معـًا لتطبيـق مقيـاس  التقويم

 يذاء الذات.إ
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