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السمخص :ييجؼ البحث الحالي لمتعخؼ عمى تأثيخ اإليحاء
الحاتي وحل السذكالت في خفس التذػىات السعخفية لجى
الذباب العاشميغ عغ العسل ,ولغخض تحقيق ىحا اليجؼ .قاـ
الباحثاف بتبشي مقياس التذػىات السعخفية لمعكيمي (،)2015

Abstract: The aim of the research is to identify the
effect of self-suggestion and problem solving in
reducing cognitive distortions among unemployed
youth and to identify cognitive distortions among
unemployed youth. The study was conducted by
250 young men from Baghdad governorate. The
scale was presented to a group of expert professors.
32 items were distributed in the 10 fields. After
verifying the validity of the scale, In two ways,
testing and retesting, with a stability coefficient of
0.85. The purpose of the program was to construct
a self-explanatory program and solve problems.
The scale was applied to a sample of (100) young
people to identify the cognitive malformations. The
training program sessions reached (13) guiding
sessions after presenting them to the specialists.
The sample consisted of three groups randomly
distributed to two groups And a control group of
(15) youth for each group and parity of the three
groups Statistical methods used the Pearson
correlation coefficient, the Kruskal–Wallis test to
determine the significance of differences between
groups, and the Man-2 test for two independent
samples. The test showed the differences between
the three groups. After applying the program to the
experimental groups, the scale was applied to the
three groups- .- Both self-suggestion and problem
solving have an effect in reducing cognitive
distortions among unemployed youth In the light of
the research results, the researchers put forward a
number of recommendations and suggestions.
Keywords self-suggestion, problem solving, and
cognitive distortions.

وتكػنت عيشة البحث مغ ( )250شاب مغ محافطة بغجاد،

وتع االبقاء
ُع ِخض السقياس عمى مجسػعة مغ األساتحة الخبخاء َّ
عمى ( )32فقخة مػزعة عمى مجاالتو العذخة ,وبعج تحقق صجؽ
السقياس قاـ الباحثاف باستخخاج الثبات بصخيقتيغ ىسا االختبار
وإعادة االختبار ،إذ بمغ معامل الثبات ( ,)0,85ولغخض بشاء
البخنامج اإلرشادي بأسمػبيو (اإليحاء الحاتي وحل السذكالت)
شبق السقياس عمى عيشة مكػنة مغ( )100شاب لمتعخؼ عمى
التذػىات السعخفية ،وبمغت جمدات البخنامج اإلرشادي ()13
عخضو عمى الستخرريغ وتكػنت العيشة مغ
جمدة إرشادية بعج
ُ
ثالث مجسػعات تػزعػا عذػائيا عمى ,مجسػعتاف تجخيبيتاف
ومجسػعة ضابصة وبػاقع ( )15شاب لكل مجسػعة واجخي

التكافؤ لمسجسػعات الثالثة.
واستعسمت الػسائل االحرائية (معامل ارتباط بيخسػف ،اختبار

كخوسكاؿ واليد) لسعخفة داللة الفخوؽ بيغ السجسػعات ،واختبار

(ماف وتشي) لعيشتيغ مدتقمتيغ االختبار داللة الفخوؽ بيغ رتب
السجسػعات الثالثة .وبعج تصبيق البخنامج عمى السجسػعتيغ
التجخيبيتيغ شبق السقياس عمى السجسػعات الثالثة (االختبار
البعجي) وقج ضيخت الشتائج اآلتية-:

أَّ -
إف اسمػب كل مغ اإليحاء الحاتي وحل السذكالت ليسا تأثيخ
في خفس التذػىات السعخفية

لجى الذباب العاشميغ عغ

العسل .وفي ضػء نتائج البحث وضع الباحثاف
التػصيات والسقتخحات.

عجداً مغ

الكمسات السفتاحية :االيحاء الحاتي ،حل السذكالت ،التذػىات

السعخفية.

التي يعدونيا الى تمظ االحجاث ] ،[1وإِ َّف ىحه

مقدمة :تعج التذػىات السعخفية مغ الستغيخات السؤثخة في

َف تتخؾ تأثيخاتيا السقيتة عمى
االضصخابات مغ شأنيا أ ْ
األفخاد ألنيا تذكل استعجاداً لإلصابة باألمخاض الشفدية

سمػؾ الفخد وشخريتو ،إذ تختبط وتؤثخ تأثيخ مباشخ

عمى حياة الفخد ،ويؤكج السعخفيػف ِإف السذكمة الحقيقية

 ,فزالً عغ أنيا تؤدي إلى حاالت مغ سػء التكيف

تزصخب كثي اًخ باإلحجاث وانسا تزصخب بدبب رؤيتيع

واف التذػىات السعخفية بسثابة افكار سمبية تؤثخ سمباً في

لالضصخابات الشفدية واالنفعالية ىي أف الشاس ال

الحي يعبخ عشو في صػرة مغ التػتخ العالي والقمق ][2

وتفديخاتيع وتػقعاتيع وافتخاضاتيع الخاشئة والسذػىة

قجرة الفخد عمى مػاجية احجاث الحياة  ،ومغ ثَ ْع قجرتو
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الق اخرات وحل السذكالت بجقة ومػضػعية حتى يدتصيع

عمى التكيفَّ ,مسا يؤدي إلى ردود فعل انفعالية زائجة ال

أف يشسػ نسػا شخريا واجتساعيا وتخبػيا وميشيا ،ويتع

تتالءـ مع السػقف أو الحجث ].[3

عبخ عالقات إندانية وصػالَ لتحقيق الغاية السخجػة ,لحا

مذكمة البحث

فأىسية العسمية السعخفية في بشاء فعاليات سمػكية مشطسة

أكج بيظ  Beckأف مذكمة التذػىات السعخفية تكسغ

ومدتقخة وفاعمة تتسثل في سؤاؿ نطخي ذي أىسية كبخى

بالجرجة االساس في أف الفخد يقػـ بتحخيف واقع الحقائق

يتعمق بالكيفية التي يتسثل بيا االفخاد السعمػمات التي

بشاء عمى مقجمات مغمػشة وافتخاضات خاشئة تشذأ عغ
ً
تعمع خاشئ حجث في احجى مخاحل الشسػ السعخفي لمفخد.

يدتعسمػنيا في إدارة ىحه السعخفة وشخيقة تسثيميا في

االضصخاب يشصػي عمى تحخيف او تذػيو دائع ألحجاث

خاص ,وتأثخ التذػىات السعخفية سمباً عمى إرادة وعديسة

فيي شخيقة تجعل مغ الفخد أف يتػقع األسػأ دوماً ويخكد

تتصمب عالجاً مشاسباً ،كسا أف ىحه السؤثخات الدمبية تقمل
مغ ىسة األفخاد فتتالشى أحالميع مسا يجعميع محبصيغ

أي أف السحتػى السعخفي لمفخد عشجما يكػف في حالة

نطاـ السعخفة بذكل عاـ وفي أنطسة الحاكخة بذكل

اإلنداف ،وقج يرل تأثيخه أحياناً إلى نذػء أمخاض نفدية

الحياة ،والتذػىات السعخفية تؤدي الى التذاؤـ والدمبية

عمى مػاشغ الشقز والفذل ال العكذ ويخكد عمساء

وغيخ قادريغ عمى التفكيخ ،وتتعصل حخكة إبجاعيع

الشفذ السعخفييغ عمى مخاحل الصفػلة التي تؤدي دو اًر

وإنتاجيع بدبب تػقفيع عشج مػاشغ العجد ،وبسا إف

ميساً في تمقي االفكار التمقائية السدببة لمتذػىات
السعخفية فيي مكتدبة عغ شخيق التشذئة االجتساعية مشح

العجيج مغ السذكالت الشفدية يدبقيا تفكيخ خاشئ في

الصفػلة فتربح فمدفة يعتسجىا الفخد في السدتقبل لتفديخ

السػاقف  ،واف العػامل الفكخية السدببة لسذكمة التذػىات

،إما عمى ىيئة معتقجات ،أو وجيات نطخ
السعخفية تكػف ّ
خاشئة يتبشاىا الذخز عغ نفدو ،أو عغ اآلخخيغ

احجاث الحياة ].[1
ويذيخ بيظ وروش وبخيغ ( Beck, Rosch, and

تفديخه لإلحجاث ،ومعالجتو لمسعمػمات وبحلظ يسيل

مسا يدبب لو التعاسة واليديسة الحاتية وسػء
أوعغ كمييسا ّ
التػافق ووقػعو تحت وشأة أساليب خاشئة في التفكيخ،

 )Byrnإلى أف التذػيو السعخفي لمفخد يؤثخ في شخيقة

ضحية ألفكاره السذػىة ،مع عجـ وجػد أدلة واضحة

األفخاد ومذاعخىع ،وسمػكيع نحػ ذواتيع واآلخخيغ

الذخز الى تحخيف السعمػمات وتذػيييا ويكػف بحلظ

لحا انرب اىتساـ العسمية اإلرشادية عمى تعجيل أفكار

والسجتسع الحي يعيذػف فيو ،ومسا يعدز القػؿ إف الفخد

تجعع ىحه االفكار السذػىة التي يتبشاىا الفخد السزصخب
] [4ولحلظ أرتأ الباحثاف الترجي ليحه السذكمة مغ خالؿ

الحي يستمظ خبخة نفدية ناجحة يستمظ خبخة نسػ وارتقاء

اساليب السعخفية الدمػكية الستسثمة باإليحاء الحاتي – حل

نفدي ناجح في الػقت ذاتو ][5

وتبخز اىسية البحث الجراسة الحالية كػف اليجؼ مشيا

السذكالت ،ويسكغ تمخيز مذكمة البحث الحالي

معخفة تأثيخ اساليب السعخفية والدمػكية في خفس

بالتداؤالت التالي( :ما درجة تأثيخ كل مغ أسمػب

التذػىات السعخفية لجى الذباب العاشميغ عغ العسل

السعخفي والدمػكي في خفس التذػىات السعخفية لجى

الذباب العاشميغ عغ العسل ،ىل ىشاؾ فخوؽ دالة

وربسا تعج إضافة ججيجة الى البخامج اإلرشادية والعالجية
.إذ يعتسج البخنامج عمى أسمػبي (اإليحاء الحاتي– وحل

احرائية في درجة تأثيخ كل اسمػب تبعا لستغيخات

السذكالت) .وانصالقاً مسا تقجـ يسكغ إيجاز أىسية البحث

البحث).

الحالي:

أهسية البحث :اف عسمية التعمع والتعميع تداعج الفخد عمى

فيع نفدو وجػانب شخريتو ،وتداعجه عمى اتخاذ
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أىسية الفئة العسخية الستسثمة بالذباب ،تعج ىحه

بأنيا (األنساط السختمفة مغ األخصاء في مشصق التفكيخ

-1

الذخيحة أمل السدتقبل ،وعمييغ تقع عسمية الشيػض في

التمقائي ،ويسكغ الػصػؿ إلييا مغ خالؿ أساليب

جػانب الحياة اجسع ؛ألنيا تدود السجتسع بالعشاصخ

االستقراء السدتعسمة في العالج الدمػكي – السعخفي)

والخقي ،وألنيغ عساد السجتسع ومخكد شاقتو الفاعمة

كسا عخفيا بيظ )( )Beck) (1995أفكار غيخ دقيقة

والسشتجة والقادرة عمى إحجاث التغييخ في مجاالت الحياة

تؤدي الى تفديخات خاشئة لمسثيخات الجاخمية والخارجية

كافة .

التي يتعخض ليا الفخد قج تداىع بجورىا في ضيػر

][5

السججدة والسبجعة التي تقػده إلى االزدىار والتقجـ

االضصخابات الشفدية)].[11

 -2إف التذػىات السعخفية يسثل سمػكاً يتجشب فيو الفخد

ويخى رضػاف وابػ عباة ( )2002اف التذػىات السعخفية

السيسات الرعبة التي تبعجه عغ مػاجية تجخبة الفذل

واإلحباط في مػاقف الحياة .

ىي (أحج مطاىخ اضصخاب التفكيخ والتي تبجو لجى الفخد

 -3إف التذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػىات السعخفيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؤثخ باالتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاه

في صعػبة التحكع في تجاعيات الػاقع ،وإدراكو بذكل

الد ػ ػ ػ ػ ػػمبي عم ػ ػ ػ ػ ػػى إرادة اإلند ػ ػ ػ ػ ػػاف وعديست ػ ػ ػ ػ ػػو والتع ػ ػ ػ ػ ػػخض

خاشئ واالعتقاد بػجػد عالقات عميو بيغ اشياء ال يسكغ

ألمخاض نفدية تتصمب عالجاً فيسا بعج.

اف تقػـ بيشيا ىحه العالقات  ،وتبجو في عجد مغ االفكار

 -4تدويج الباحثيغ ببخنامج عمى وفق خفس التذػىات

اآللية الدمبية حػؿ الحات).

السعخفية .

التعخيف اإلجخائي ":ىي الجرجة الكمية التي تحرل
عمييا السدتجيبة

 -5يذكل البحث الحالي إضافة إلى السعخفة وتػسيعيا

الغخض".

وذلظ بدبب نجرة الجراسات واالبحاث في السكتبات

العخاقية .

عمى فقخات السقياس السعج ليحا

العاشل عغ العسل :بأنو الفخد الحي بمغ عسخه 55سشة
فأكثخ والقادر عمى العسل ولجية استعجاد لمعسل .

اهداف البحث :ييجؼ البحث الحالي إلى التعخؼ عمى:

 -تأثيخ أسمػبي (اإليحاء الحاتي–وحل السذكالت) في

العالج الدمهكي السعرفي

العسل.

تعجيل الدمػؾ ويجمجيا مع مشاىج تغييخ االعتقادات

العالج الدمػكي السعخفي مشيج عالجي يدتخجـ فشيات

خفس التذػىات السعخفية لجى الذباب العاشميغ عغ
 -الفخوؽ ذات الجاللة إحرائية بيغ متػسط درجات

غيخ الستكيفة  ،والسعالج ىشا يحاوؿ مداعجة الحاالت

مقياس التذػىات السعخفية بيغ السجسػعات الثالث

عمى ضبط ردود افعاليع االنفعالية السدعجة عغ شخيق

السجسػعة التجخيبية األولى (بأسمػب اإليحاء الحاتي)،

تعميسيع األساليب األكثخ فاعمية في التفكيخ والتحجث مع

والسجسػعة التجخيبية الثانية (بأسمػب حل السذكالت )،

الحات بذأف التجارب الحياتية التي يخػضػنو,

والسجسػعة الزابصة في االختبار البعجي.

وتعػد بجايات تصػر العالج الدمػكي السعخفي الى اعساؿ

اليذ ( )5961وبيظ ( ، )5976باإلضافة الى جيػد

حدود البحث :تحجد البحث الحالي بػالذباب العاشميغ

ومثابخة العجيج مغ العمساء والباحثيغ اآلخخيغ امثاؿ

عغ العسل في محافطة بغجاد والتي تتخاوح اعسارىع

بانجو ار وسيمجساف وماىػني وميكشبػـ ،و ليع اثخ كبيخ

()22-15سشة.

في تصػيخ العالج السعخفي ليربح بذكمو الحالي الحي

مرظمحات البحث:

يدتػعب فشيات سمػكية ومعخفية معاً] ،[6وىحا الجمج

التذػىات السعخفية  Cognitive Distortionsوعخفت

كسا يمي :عخفيا بيظ وآخخوف (Beck et al. (1979

بيغ الدمػكية والسعخفية في العالج اصبح واضحاً وجمياً
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لمسعالج بعج اف تع وضع عجد مغ االفتخاضات حػؿ

االنفعالية غيخ السشاسبة  ،غيخ اف بشاء األحكاـ الخاشئة

مبادئ العالج الدمػكي السعخفي ،وعمى الشحػ االتي:

قج يبجو عادة متأصمة وعسيقة الجحور يرعب الػصػؿ

 / 5اف الحالة والسعالج يعسالف معاً في تقييع السذكالت
والتػصل الى الحمػؿ.

الييا  ،بحيث يتصمب ترحيحيا اتباع بعس الخصػات

كسا يخى بيظ (( )1222اف يجرؾ الفخد ويعي محتػى

 / 1لمسعخفة دور اساسي في التعمع اإلنداني.

تفكيخه  ،التسييد بيغ االفكار الالعقالنية السشحخفة

 / 3السعخفة والػججاف والدمػؾ تخبصيع عالقة متبادلة

واالفكار التػافقية الدػية ،استبجاؿ تمظ االفكار غيخ

السشصقية باخخي اكثخ مشصقية وتػافقية ،التثبت مغ صحة

عمى نحػ سببي.

ما حققو مغ تغييخ أي الفخد بحاجة الى تغحية راجعة

/ 4االتجاىات والتػقعات واألنذصة السعخفية ليا دور

] ,[7ويخى ماىػني ( )Mahoneyاف الكثيخ مغ عمساء

اساسي في فيع الدمػؾ يؤثخ في العالج .

العالج او اإلرشاد الدمػكي السعخفي يقخروف اف ىحا

 / 5العسميات السعخفية تشجمج معاً في نساذج سمػكية

السشحشى العالجي يزع اتجاىيغ رئيدييغ-:

].[6

أف السذكالت الشفدية تخجع بالجرجة األساس ،اف الفخد

األوؿ :االتجاه العقالني ويسثمو اليذ ( )Allisوالثاني

بشاء عمى مقجمات مغمػشة
يقػـ بتحخيف الػاقع والحقائق ً
وافتخاضات خاشئة ،وتشذأ ىحه األوىاـ عغ تعمع خاشئ

ويسثمو بيظ ( ,[11])Beckوبشاء

االتجاه االستجاللي

عمى ذلظ يحاوؿ تعجيل الدمػؾ السعخفي تغييخ الدمػؾ

حجث في إحجى مخاحل نسػه السعخفي] ،[7وليحا يخى

مغ خالؿ التخكيد عمى كيفية ادراؾ الفخد لمسثيخات البيئية

أصحاب ىحا االتجاه اف الدمػؾ غيخ السخغػب فيو او

وتفديخه ليا وليذ مغ خالؿ تغييخ الطخوؼ البيئية نفديا

السذاعخ السحدنة تبجأ مع بجء التفكيخ وكيفية

بصخيقة مباشخة] .[12لحا اىتع معجلػ الدمػؾ السعخفيػف

التفكيخ( ،)8كسا اف نطخيات العالج الدمػكي السعخفي

بتصػيخ االجخاءات االرشادية التي تدتشج عمى مذاركة

جسيعيا تتفق في االفتخاض القائل  ،اف االضصخابات

السدتخشج نفدو في تغييخ سمػكو  ،فالسبجأ االساس الحي

الشفدية ىي حريمة لعمسيات التفكيخ غيخ العقالني وغيخ

يقػـ عميو ىحا السشحى ىػ اف االىتساـ بتحميل أنساط

التكيفي واف االسمػب األمثل لمتخمز مشيا يكسغ في

التفكيخ لجى اإلنداف شخط اساسي لتصػيخ البخامج

تعجيل البشية السعخفية نفديا( ،)9وفي عسمية تعجيل

االرشادية الفاعمة التي تترف بالذسػلية والتكامل]،[13

الدمػؾ ال يسكغ الفرل بيغ جػانب التفكيخ ،اذ اف ىحه

ويختكد العالج الدمػكي السعخفي عمى تعجيل افكار الفخد

الجػانب جسيعيا تتفاعل فيسا بيشيا ويكسل بعزيا

عغ نفدو وعغ االخخيغ مغ خالؿ السشاقذة والحػار

بعزاً ،فاالضصخاب االنفعالي ليذ حالة وججانية مشعدلة
 ،بل ىػ عبارة عغ جػانب متكاممة مغ الشذاط الدمػكي

والتجريب عمى التفكيخ بصخيقة ايجابية وواقعية وتحجيج

اخصاء التفكيخ والتػصل الى االفتخاضات األساسية

الجاخمي(فكخي) والشذاط الدمػكي الخارجي (حخكي) وىحا

الخاشئة لجى الفخد مغ خالؿ الجمدات العالجية ،كسا

يعشي اف التفكيخ واالنفعاؿ متالحساف ويتبادالف التأثيخ

يعج التزخيع احج االخصاء االساسية في التفكيخ فزالً

والعالج السعخفي بسعشاه الػاسع يتكػف مغ كل

السجخالت التي مغ شأنيا أف تخفف االضصخاب الشفدي،

الحجي الستصخؼ (سمباً كاف اـ ايجاباً) ,ويعج العالج

الدمػكي السعخفي اكثخ مغ تصبيق روتيشي او ميكانيكي

عغ شخيق ترحيح السفاىيع الحىشية الخاشئة واإلرشادات

لسجسػعة مغ التقشيات  ،فالسعالج او السخشج يقػـ

الحاتية السغمػشة ،وبيحا السعشى يسكغ تغييخ االستجابات

بالتحميل الػضيفي لكل قزية ويخكد عمى العػامل

عغ الترغيخ واالستشتاج االنتقائي والتعسيع والتفكيخ

والتأثخ في عالقة دائخية(.)10

Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK. license 10220051uk
18

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 June Vol.4 No6

االدراكية لجى السدتخشج لمتغمب عمى تأثيخات السذاكل

اتجاىات عالجية أساسية  ،وىع بيظ ( )Beckواليذ

وعالجيا باستعساؿ تقشيات العالج الدمػكي ،والغخض

( )Ellisوميكشبػـ (. [24])Meichenbaum

ليذ تغييخ الدمػؾ وحجه ،وانسا تغييخ السفاىيع

 -5اإليحاء الذاتي :

والتفديخات الذخرية].[14

ويق ػ ػػيذ التح ػ ػػجث م ػ ػػع ال ػ ػػحات بز ػ ػػخورة التسش ػ ػػي وال ػ ػػجعاء

يتألف العالج الدمػكي السعخفي بسعشاه الػاسع مغ

ب ػ ػػأف االل ػ ػػع سيتحد ػ ػػغ ف ػ ػػي ي ػ ػػػـ م ػ ػػا ،كس ػ ػػا أف اوؿ م ػ ػػغ

عغ شخيق ترحيح السفاىيع الحىشية واالشارات الحاتية

ك ػ ػػػي ( ،)EmileCoueواشم ػ ػػق عمي ػ ػػو حيشي ػ ػػا اإليح ػ ػػاء

اس ػػتخجـ ى ػػحا األسػػػمػب ف ػػي العػػػالج ىػػػػ الفخندػػػي امي ػػل

كل السجاخل التي مغ شأنيا اف تخفف الكخب الشفدي
السغمػشة .ىحا ومغ ابخز العمساء في ىحا السجاؿ

الػ ػ ػ ػ ػ ػػحاتي( ، )Self-Suggestionفق ػ ػ ػ ػ ػ ػػج كػ ػ ػ ػ ػ ػػاف يعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػع

نطخية آروف بيظ :Aron Beck

حاالتػ ػ ػ ػػو اف يقػل ػ ػ ػ ػػا ألنفدػ ػ ػ ػػيع يػم ػ ػ ػ ػاً بعػ ػ ػ ػػج يػ ػ ػ ػػػـ (أنشػ ػ ػ ػػي
أتحد ػ ػ ػػغ أكث ػ ػ ػػخ ف ػ ػ ػػأكثخ) قشاعػ ػ ػ ػ ًة م ػ ػ ػػغ ك ػ ػ ػػػي ب ػ ػ ػػأف ى ػ ػ ػػحا

ميكشبػـ وبيظ واليذ.
اف

السجارس

السعاصخة

(التحميمية،

اإليحػ ػػاء ال ػ ػػحاتي بيمكان ػ ػػو تغيي ػ ػػخ الدػ ػػمػؾ وييػ ػػجؼ ى ػ ػػحا

الدمػكية،

البيػلػجية) مغ وجية نطخ بيظ ( )Beck,1976تدتييغ

االس ػ ػػمػب الػ ػ ػػى تػ ػ ػػجريب الحػػ ػػاالت االسػ ػ ػػتجابات المفطيػ ػ ػػة

بقجرة الحالة في فيع نفديا بشفديا وعمى حل مذكالتو

عم ػ ػػى افتػ ػ ػخاض اف ذل ػ ػػظ س ػ ػػيؤدي ال ػ ػػى تع ػ ػػجيل الد ػ ػػمػؾ،

بسا لجيو مغ قجرات عقمية  ،وكأنيع يجفعػف الحالة الى
االعتقاد بانو عاجد عغ عالج نفدو واف عميو اف يصخؽ

والتعػ ػ ػػػد عمػ ػ ػػى االسػ ػ ػػتخخاء فػ ػ ػػي السػاقػ ػ ػػف التػ ػ ػػي تبعػ ػ ػػث
عمػ ػػى القمػ ػػق وعػ ػػجـ ال اخحػ ػػة ,وتذػ ػػتسل ىػ ػػحه العسميػ ػػة عمػ ػػى

باب السعالج السحتخؼ كمسا آلست بو شجة مغ الذجائج

تع ػ ػخيس الحالػ ػػة لمسثي ػ ػخات التػ ػػي تبعػ ػػث عمػ ػػى القمػ ػػق فػ ػػي

السعتادة في الحياة اليػمية  ،واف تمظ السجارس الدابقة

الجمدػ ػ ػ ػ ػ ػػات العالجيػ ػ ػ ػ ػ ػػة بيػ ػ ػ ػ ػ ػػجؼ تعسػ ػ ػ ػ ػ ػػيع ردود الفعػ ػ ػ ػ ػ ػػل

مقتشعة بأف االضصخابات الشفدية تشبع مغ اسباب خارج
نصاؽ فيع الحالة  ،وانو ال يسكغ استخجاـ شخائق سيمة

السكتدػ ػ ػػبة اثشػ ػ ػػاء السعالجػ ػ ػػة الػ ػ ػػى السػاقػ ػ ػػف التػ ػ ػػي يتػقػ ػ ػػع

اف يػجييا .

وواضحة ليعالج بيا الحالة مذكالتو السعتادة في حياتو

أما أىع الخصػات التي وصفت لتشفيح فشية اإليحاء الحاتي

اليػمية بشفدو مع قميل مغ التػجيو  ،اف ىحا التمقيغ يحط

فيي :

مغ قيسة الفصخة االندانية ويجخد الحالة مغ استعساؿ

 -5اف يؤدي السعالج الدمػؾ السدتيجؼ وىػ يتحجث

عقميا في تحميل مذاكميا ومعالجتيا  ،بل ويعتقج بيظ

الى نفدو برػت مدسػع .

اف تمظ االتجاىات الشطخية انسا تقف حجخ عثخة اماـ

 -1بعجىا تؤدي الحالة الدمػؾ السدتيجؼ ويقػـ السعالج

السعالج الشفدي ويكف السعالج عغ حث الحالة عمى

بتػجييو وتدويجه بالتعميسات المفطية

استعساؿ عقميا  ،اال اف السعالج الشفدي السعخفي مقتشع

 -3تقػـ الحالة بتأدية الدمػؾ السدتيجؼ وىػ يتحجث

بأىسية مشصقة الػعي عشج االنداف ويعتبخىا السادة الثخية
التي تتيح لشا تحفيد الحاالت في االنتباه لألفكار الػاعية

الى نفدو برػت مدسػع .

 -4تقػـ الحالة بتأدية الدمػؾ السدتيجؼ وىػ يتحجث

واالعتساد عمى الػسائل الفصخية في تحجيج مذاكمو

الى نفدو برػت مشخفس .

الشفدية والتغمب عمييا ] ،[6وقج تدايج االىتساـ مشح

 -5تقػـ الحػالة بتأدية الدمػؾ السدتيجؼ مدتخجم ًة
حجيث الحات

تتبشاىا الحالة  ،وبخز في ىحا السشطػر العالجي ثالثة

وغػالباً مػا يعصػنيا اىتساماً اكثػخ مسػا تدتحقو والسعػخوؼ

الدبعيشيات بسشحى ادخاؿ العقل والسشصق في العالج

اذ يسيل كل البذػخ الػى التأثخ ذاتيػاً بتجػارب الفذػل ،

الشفدي وتغييخ األفكار الخاشئة او الالعقالنية التي
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حل السذكالت بصخيقة مشطسة] .[16ويتحجد ىحا

اف التجخبة الفاشمة تتخؾ في الحاكخة اث اًخ ال يسحى ،

األسمػب بػ:

وكثي اخ ما يدسح االنداف لمتجخبة الفاشمة باف تؤثخ عمى

حاضخه ومدتقبمو اكثخ مسا يشبغي ،فاذا تعمسشا مغ
التجخبة

أوالً  /تحجيج السذكمة او تػليجىا وفيع معشاىا .

ثانياً  /اعادة صياغة السذكمة في صيغة تدسح بالبحث

فقج قسشا بخصػة صغيخة نحػ الشجاح في

السدتقبل ،وتزعف احتسالية تكخار ىحا الخصأ ثانية ][12

فييا .

.

ثالثاً  /التخصيط السفرل لمعسل عمى حل السذكمة
(كتحجيج االحتساليات التي يجب االنتباه ليا حػؿ

 – 1حل السذكالت :

السذكمة  ،ومرادر جسع البيانات) .

يرشفو البعس ضسغ اساليب تعجيل الدمػؾ السعخفي ،

ويذسل ىحا األسمػب تشسية ميارات حل السذكالت مغ

رابعاً  /تشفيح الخصة السخسػمة لحل السذكمة .

السذكالت وايجاد الحمػؿ ليا في حالة مػاجيتيا  ،ومع

الختيار الحل السشاسب بيغ عجة حمػؿ .

خالؿ تصػيخ استخاتيجيات عامة مشاسبة لمتعامل مع
اف ىحا األسمػب يقتخف باسع

خامداً /استخالص البيانات وعخضيا عمى شكل تقخيخ

ديدوريال وكػلجفخايج

التذههات السعرفية :تعج السجرسة السعخفية مغ احجث

ديػي ( )Dewey,1933قج اشار مشح زمغ الى ميارة

عمساء السجارس السعخفية ،تعخؼ االساليب السعخفية مغ

( )Dizurella & Goldfried, 1971اال اف جػف

السجارس في عمع الشفذ برفة عامة  .ومغ وجية نطخ

ايجاد الحمػؿ لمسذكالت في الكثيخ مغ كتاباتو  ،ويؤكج

انيا " مجسػعة العسميات التي تحجث داخل الفخد مثل

كازدف ( )Kazdin,1978عمى اف عسمية تصبيق اسمػب

االدراؾ ،والقشاعات ،والتفكيخ ،والتخيل ،والحجيث الحاتي،

أعادة تفديخ االحداس في العالج الشفدي يذبو الى حج

والتي تؤثخ بذكل أو بآخخ في سمػكو الجاخمي]. ).[12

بعيج األسمػب الحي اقتخحو ديػي  ،ويػصف ىحا

وتعج الشطخية السعخفية لبيظ ( Beck )5979مغ

معخفي ألنو يحاوؿ تصػيخ شخائق عامة في التعامل مع

السعخفي يقجـ تفدي اًخ ابدط وأقخب لسذكالت السخضى
ُع َّسا تقجمو الشطخيات االخخى ,ويخى بيظ ()5967

اما كمفػرد ( )Guifordفقج اشار فيسا بيغ العاميغ

السعتقجات السػجػدة لجيو  ،وقج يشتج عغ التفديخ

( )5967-5959الى اف لمحكاء عالقة وثيقة بقجرة

الخاشئ لمسثيخات الخارجية وجػد االضصخابات الشفدية .

الشطخيات الحجيثة ندبياً  .وقج احذ بيظ أف األنسػذج

االسمػب في ادب العالج الشفدي عمى انو سمػكي

السذكالت بجالً مغ التخكيد عمى الدمػكيات الطاىخة

 Beckأف ردود االفعاؿ االنفعالية لمفخد تعتسج عمى نػع

السحجدة

كسا يخى اف القػاعج الدمػكية تسثل جدءاً مغ التخاث

الذخز عمى حل السذكالت فيقػؿ كمفػرد "اف حل
السذكالت ىي عسمية عقمية بحاجة الى الخبط بيغ

االجتساعي لمسجتسع الحي يعير فيو الفخد  ،ومغ ثَُّع
فينيا تكتدب مغ خالؿ الخبخة الذخرية ومالحطة

والصالقة ( )Fluencyواالصالة ( .)Originalityلحل

األنسػذج السعخفي لبيظ
السفاىيع االساسية في ُ
يقهم األ ُنسهذج السعرفي الذي صاغه (بيك) عمى ثالثة

التكيفي انسا ىػ نتاج لعجد الذخز وعجـ قجرتو عمى

 -5الثالػث السعخفي  Cognitive Triadيتكػف الثالػث

السعمػمات وتحميميا وبشاء االستشتاجات  ،فالبج مغ اف

اآلخخيغ].[12

يستمظ الفخد القجرة الحكائية  :كالسخونة()Flexibility
السذكالت ].[15
ويعتقج اتباع ىحا الشسػذج العالجي اف الدمػؾ غيخ

مفاهيم أساسية هي :

السعخفي مغ ثالثة انساط تجفع الفخد الى الشطخ الى نفدو
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 ،ومدتقبمو وخبخاتو بصخيقة خاصة بو ،ويتسحػر العشرخ

مغ خالؿ مشبيات معيشة مثل السػاقف الزاغصة ،

االوؿ في الشطخة الدمبية لمحات ،يشطخ الفخد لشفدو

وعشجما تشذط السخصصات تحجد الكيفية التي يدتجيب بيا

كينداف ال قيسة لو .ويؤدي ىحا االعتقاد الى تقجيخ ذات

الفخد في السػاقف السختمفة ].[12

ثع فينو عشجما يسخ بتجارب غيخ سارة ،
مشخفس  ،ومغ َّ

مبررات االعتساد عمى نظرية بيك في التذههات

فينو يعدوىا الى نقز أىميتو ونقز ججارتو  ،كسا يؤدي

السعرفية .

مغ صػر الدعادة  .أما العشرخ الثاني مغ الثالػث

عجت مغ الشطخيات السعخفية الستسيدة والتي اثبتت

وىػ يديء تفديخات العالقات السحايجة مع الشاس

 -1وقج َّ
قجـ العالع (بيظ) لمسفيػـ التذػىات السعخفية

اعتقاده بأنو عاجد الى االعتقاد بأنو لغ يحقق اية صػرة

 -5اعتسج الباحثاف

السعخفي والحي يتزسغ أفكا اًر سمبية عغ الخبخات القائسة

عمى نطخية (اروف بيظ) والتي

كفاءتيا مغ خالؿ العجيج مغ البحػث والجراسات .

السحيصيغ بو ؛ اذ تعج العالقات مع السحيصيغ بو

دراسة واضح ودقيق .

مرادر حخماف واحباط  ،كسا يديء تفديخ العقبات

البديصة التي تعتخضو  ،ويخى انيا عػائق ال يسكغ

 -3مقياس التذػىات السعخفية يعتسج إلى نطخية العالع

اجتيازىا  ،اذ يجحبو التفديخ الدالب لسا يحجث لو حتى

(بيظ) .

عشجما تكػف ىشاؾ جػانب ايجابية في خبخاتو  ،وفي

مشهجية البحث :تُعج الجراسات والبحػث التجخيبية مغ
أدؽ الجراسات والبحػث حيث يسكغ فييا استعساؿ

الفخضيات  ،ويكػف ىحا الشػع مغ البحػث صادقاً إلى
ٍ
حج ما لمسداىسة في خفس بعس الطػاىخ الشفدية

العشرخ الثالث مغ الثالػث السعخفي  ،نجج اف االتجاه
الدالب لجى الفخد نحػ السدتقبل ىػ االساس في عجـ

رغبتو في التعاير مع السجتسع الخارجي].[17

والتخبػية واالجتساعية وتحجيسيا أو حل ليحه السذكالت

 -1السخصصات السعخفية Cognitive Schemas

مغ خالؿ نتائج الجراسة التي تػصمت إلييا ومجى

السخصصات كمسة مخادفة لخصة ،أو شخيقة ،أو بشاء ،أو

االستفادة مشيا في السؤسدات والسشطسات التعميسية

أي مغ ىحه السعاني يقرج
إشار ،او بخنامج  .وفي َّ

والتخبػية ،وىحا ما أشار إليو عجس( )1998مغ إف

بكمسة مخصصات عشج الحجيث عغ االنسػذج السعخفي .

األسمػب التجخيبي ُيعج مغ أكثخ األساليب صجقاً في حل
السذكالت الشفدية والتخبػية ,وقج اتبع الباحثاف األسمػب

وانتذخ استعساؿ مفيػـ السخصصات بفزل بحػث الحاكخة

مغ الجراسة تشاوؿ مشيجية البحث الستبعة وإجخاءاتيا مغ

لتعخؼ الكيفية التي
وقج نذأت فكخة السخصصات كسحاولة ّ
يشطع بيا االنداف السعارؼ التي يكتدبيا في حياتو،

التجخيبي في اختبار فخضية بحثيا وسيتع في ىحا الجدء

التي تشطخ الى ىحا السفيػـ كتسثيل مشطع لمسعمػمات

مجتسع البحث وانتياء بالػسائل اإلحرائية.

الخاصة بسا يتعخض لو الفخد مغ مثيخات في حياتو

أوالً :مجتسع البحث Population of the Research

 Rushإلى اف السخصصات السعخفية ىي اي ترػر ذو

محافطة بغجاد والبالغ عجدىا ( )450شاب في محافطة

اليػمية] ،[18ويذيخ بيظ ورش ()5984

& Beck

 :يذتسل مجتسع الذباب العاشميغ عغ العسل في

مزسػف لفطي او شكمي  ،وىسا يذيخاف الى اف

بغجاد كسا في ججوؿ ()1

السخصصات قج تربح غيخ فعالة لفتخة مغ الدمغ ثع تثار
خ
1
2

اعى انًُطقح
انشصافح االونً
انشصافح انثاَُح

3

انشصافح انثانثح

جدول ( )1اعداد الذباب العاطمين عن العسل في محافظة بغداد
انًجًىع *
انكشر االونً
100
انكشر انثاَُح
100

اعى انًُطقح

انكشر انثانثح

100
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50
50
50
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مجسػعات(تجخيبية أولى ،وتجخيبية ثانية ،ومجسػعة

ثانياً :عيشة البحث  :تذسل عيشة البحث الذباب

العاشميغ عغ العسل وشبق مقياس التذػىات السعخفية

ضابصة) ،وبػاقع ( )15شاب لكل مجسػعة وكسا ىػ

عمى ( )450شاب بالصخيقة العذػائية .

مػضح في الججوؿ( ،)4وتع اعتساد محظ وىػ(الػسط
الحدابي +انحخاؼ معياري واحج) وبمغ()104,14849

عيشة التجخبة  -:اختار الباحثاف الذباب العاشميغ عغ

ويقخب الى( )104وعميو بمغ السحظ( )104درجة وكل

العسل مغ الخصافة األولى لغخض تصبيق السقياس عمى

العيشة البالغة ( )100شاب وذلظ لػجػد أعجاد مشاسبة

مغ الذباب الحيغ يعانػف

شاب تحرل أعمى مغ ( )104درجة تُعج ضسغ
السجسػعات البحثية الثالث ،كسا مػضح في

مغ التذػىات السعخفية،

الججوؿ(.)2

حرل الذباب عمى درجات لسقياس التذػىات السعخفية
وبمغ عجدىا ( )45شاب ،وتع تقديسيغ عمى ثالث

ججوؿ ( )2تػزيع أفخاد عيشة البحث لمسجسػعات الثالث
َىع انًجًىعح
ركىس

نرجشَثُح انثاَُح
15

انرجشَثُح األونً
15

انًجًىع

انعاتطح
15

45

ولتحقيق ىجؼ البحث اتبع الباحثاف الترسيع التجخيبي

ثالثاً :الترسيع التجخيبي -:يقرج بالترسيع التجخيبي

ذي السجسػعتيغ التجخيبيتيغ والسجسػعة الزابصة ذات

السخصط أو البخنامج الحي يعسل بو الباحث ليػضح

الزبط شبو السحكع ،لكػف ىحا الترسيع يزبط عجد

كيفية تشفيح التجخبة وكسا يخى (العيدػي) 2000،

مغ العػامل التي قج تؤثخ في الرجؽ الجاخمي]. [19

الترسيع التجخيبي ىػ وضع الييكل األساس لمتجخبة

ويتزسغ وصف الجساعة التي يتكػف مشيا أفخاد
التجخبة وتحجيج شخؽ اختيار عيشة التجخبة

رابعا :التكافؤ-:

ولسديج مغ الجقة حاوؿ الباحثاف ضبط بعس الستغيخات

أف إجخاء عسمية التكافؤ بيغ

السجسػعات التجخيبية والزابصة لمبحث أمخ ضخوري

الجخيمة التي تعتقج بأنيا يسكغ اف تؤخح بشطخ االىتساـ،
حيث تؤكج العجيج مغ الجراسات أف سمػؾ الفخد في أي

وميع لمترسيع التجخيبي لمبحث].[20

مػقف مغ السػاقف يتأثخ بعػامل أساسية دخيمة السيسا
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بخرائز الفخد الذخرية ومشيا

وبشاء عمى ذلظ اختار الباحثاف أف يكػف التكافؤ بيغ
ً
مجسػعات البحث الثالث في الستغيخات اآلتية-:

عمييا مغ الجرجة التي تحرل عمييا الذباب عمى

 -1درجات مقياس التذػىات السعخفية (االختبار القبمي)

.

الجراسي لألـ -5الحالة االقترادية (ممظ – أيجار) .

والعػامل التي يسكغ أف يكافأ بيا والتي تؤثخ عمى

 -1درجات مقياس التذػىات السعخفية  -:ولمتأكج مغ

الستغيخ التابع ىي الجرجات التي يحرل عمييا

تكافؤ السجسػعات الثالث البالغ عجدىغ ( )45شاب في

،وعسخ الذاب ،التخرز ،الحالة االقترادية (ممظ-

تصبيق السقياس الحي تبشو الباحثاف ،وعشج استعساؿ

أيجار) ،كسا بيشت العجيج مغ الجراسات مشيا  ،دراسة

اختبار

القيسة

(دمحم .)2011،وبحلظ حخص الباحثاف أف تػفخ قج اًر
مشاسباً مغ فخص التكافؤ بيغ السجسػعات البحثية

السحدػبة( ،)0,159وقيسة "مخبع كاي" ألججولية

تمظ التي تتعمق

السيػؿ و االتجاىات والسعتقجات والتي يسكغ التعخؼ

 -2العسخ-3التحريل الجراسي لألب -4التحريل

مقياس التذػىات السعخفية السعج ألغخاض البحث الحالي

متغيخ درجات مقياس التذػىات السعخفية باالعتساد عمى

السدتجيب عمى السقياس والتحريل الجراسي لألب واألـ

"كخوسكاؿ

واليد"

كانت

( )5,99عشج مدتػى داللة ( )0,05وبجرجة حخية ()2
وىي غيخ دالة إحرائياًِ ،م َّسا يذيخ الى تكافؤ الذباب

الثالث ،والحي يعج أم اًخ ميساً إلجخاء التجخبة ،وسع
الباحثاف إلى أف تكػف ىحه السجسػعات متكافئة لغخض

السجسػعات الثالث في ىحا الستغيخ ،والججوؿ( )3يػضح

ضبط إرجاع الفخوؽ التي قج تحرل بيغ السجسػعات

ذلظ .

إلى ادائيا ال إلى الفخوؽ أصالً بيغ تمظ السجسػعات،

جدول ( ) 3القيم اإلحرائية لـ (كروسكال واليز) لمتكافؤ في متغير درجات مقياس التذههات السعرفية الذباب السجسهعات الثالث (االختبار القبمي)
انًجًىعاخ

انعذد

يرىعػ انشذة

انًرىعػ انذغاتٍ

التجريبية األولى

15

23,77

105,13

انرجشَثُح انثاَُح

15

23,30

انعاتطح

15

21,93

104,67
104,20

االَذشاف انًعُاسٌ

انذسجح انذشَح

قًُح يشتع كاٌ
انًذغىتح

انجذونُح

0,159

5,99

يغرىي انذالنح

5,111
6,355

2

غُش دانح

5,361

*قيسة مخبع كاي الججولية تداوي" "5,99عشج مدتػى" "0,05وبجرجة حخية " ."2

 -2العسخ الدمشي ُ -:رِتّبت األعسار مغ أدنى مدتػى
إلى أعمى مدتػى واستخجـ إختبار(كخوسكاؿ واليد)

القيسة ألججولية التي تداوي( )5,99عشج مدتػى داللة
( ،)0,05وبجرجة حخية(ِ ،)2م َّسا يجؿ عمى اف الفخؽ

أف القيسة السحدػبة تداوي ( )1,416وىي أقل مغ

إلى التكافؤ بيغ السجسػعات ،والججوؿ( )4يػضح ذلظ.

لسعخفة داللة الفخوؽ بيغ السجسػعات الثالث وقج تبيغ

غيخ داؿ إحرائياً في متغيخ العسخ الدمشي ويذيخ ذلظ

جدول()4القيم اإلحرائية لـ (كروسكال واليز) لمتكافؤ في متغير العسر الزمشي لذباب السجسهعات الثالث
انًجًىعاخ

انعذد

يرىعػ انشذة

انًرىعػ انذغاتٍ

االَذشاف انًعُاسٌ

انذسجح انذشَح

انرجشَثُح األونً
انرجشَثُح انثاَُح

15
15

26,10
22,37

193,40
192,53

3,291
3,357

2

انعاتطح

15

20,53

192,07

3,305

قًُح يشتع كاٌ
انًذغىتح

انجذونُح

1,416

5,99

يغرىي انذالنح

غُش دانح

*قيسة مخبع كاي الججولية تداوي" "5,99عشج مدتػى" "0,05وبجرجة حخية " ."2

الفخوؽ فتبيغ أف القيسة السحدػبة تداوي ( )0,800وىي

 -3التحريل الجراسي لألب  -:تع تختيب التحريل

الجراسي لألب مغ أدنى مدتػى إلى أعمى مدتػى

أقل مغ القيسة الججولية التي تداوي( )9,49وعشج

مدتػى داللة ( ، )0,05وبجرجة حخية ( )4وىحا يجؿ

وإستخجاـ مخبع كآي( )Chi squareلسعخفة داللة
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عمى إف الفخؽ غيخ داؿ إحرائياً في متغيخ التحريل

والججوؿ( )5يػضح ذلظ .

الجراسي لألب ويجؿ ىحا عمى التكافؤ بيغ السجسػعات،
جدول( ) 5القيم اإلحرائية لـ (مربع كآي) لمتكافؤ في متغير تحريل األب لمسجسهعات الثالث
انًجًىعاخ

قًُح يشتع كاٌ

انرذصُم انذساعٍ نألب
اترذائُح

يرىعطح+أعذادَح

تكانىسَىط

التجريبية األولى

5

6

4

انرجشَثُح انثاَُح

5

4

6

انعاتطح

5

5

5

يغرىي انذالنح

انًذغىتح

انجذونُح

0,05

0,800

9,49

غُش دانح

تع دمج الخميتيغ الستجاورتيغ(الستػسصة مع االعجادية) الف التكخار الستػقع أقل مغ (.)5
*قيسة مخبع كاي الججولية تداوي""9,49عشج مدتػى داللة" "0,05وبجرجة حخية(َّ *.)4

تداوي( )9,49وعشج مدتػى داللة ( ،)0,05وبجرجة

 -3التحريل الجراسي لألـ :

تع تختيب التحريل الجراسي لألـ مغ أدنى مدتػى إلى

حخية( )4وىحا يجؿ عمى إف الفخؽ غيخ داؿ إحرائياً في

لسعخفة داللة الفخوؽ فتبيغ أف القيسة السحدػبة تداوي

بيغ السجسػعات ،والججوؿ( )6يػضح ذلظ.

أعمى مدتػى واستخجاـ مخبع كآي ()Chi square

متغيخ التحريل الجراسي لألب ويجؿ ىحا عمى التكافؤ

( )4,400وىي أقل مغ القيسة الججولية التي

جدول( )6القيم اإلحرائية لـ (مربع كآي) لمتكافؤ في متغير تحريل األم لمسجسهعات الثالث
قًُح يشتع كاٌ
انرذصُم انذساعٍ نألب

انًجًىعاخ
اترذائُح

يرىعطح+أعذادَح

تكانىسَىط

انرجشَثُح األونً

6

4

5

انرجشَثُح انثاَُح
انعاتطح

2
7

7
4

6
4

يغرىي انذالنح

انًذغىتح

انجذونُح

0,05

4,400

9,49

غُش دانح

تع دمج الخميتيغ الستجاورتيغ(الستػسصة مع اإلعجادية) الف التكخار الستػقع أقل مغ (.)5
*قيسة مخبع كآي الججولية تداوي""9,49عشج مدتػى داللة" "0,05وبجرجة حخية(َّ *.)4

تداوي( )5,99عشج مدتػى داللة (،)0,05وبجرجة حخية
تداوي(ِ ،)2م َّسا يجؿ عمى أف الفخؽ غيخ داؿ إحرائياً

 05الحالة االقترادية -:تع تختيب الحالة االقترادية
إلى(ممظ _أيجار) وأُستخجـ مخبع كآي ()Chi square

لجاللة الفخوؽ فتبيغ أف القيسة السحدػبة تداوي
( )0,756وىي أقل مغ القيسة الججولية
انًجًىعاخ

في ىحا الستغيخ وىحا يذيخ إلى تكافؤ السجسػعات،

والججوؿ()7يػضح ذلظ.

التي

جدول()7القيم االحرائية لـ (مربع كاي) لمتكافؤ في متغير الحالة االقترادية السجسهعات الثالث
قًُح يشتع كاٌ
انذانح االقرصادَح
انجذونُح
انًذغىتح
اٍَجاس
يهك

انرجشَثُح األونً
انرجشَثُح انثاَُح
انعاتطح

7
5
5

8
10
10

0,756

5,99

*قيسة مخبع كاي الججولية تداوي" "5,99عشج مدتػى "  "0,05وبجرجة حخية" ."2

العالج السعخفي –الدمػكي ).

خامداً :أدوات البحث :لغخض التحقق مغ ىجؼ البحث

غُش دانح

ويسكغ تحجيج عذخة

مجاالت األوؿ :التفكيخ بالكل أو ال شيء ،الثاني ،فخط

قاـ الباحثاف باإلجخاءات االتية:
-1

يغرىي انذالنح
0,05

في التعسيع الثالث ،الترفية الحىشية الخابع ،االنتقاص

إعجاد مقياس التذػىات السعخفية :حيث قاـ

مغ السدايا االيجابية الخامذ ،القفد الى الشتائج

ؿ(اروف بيظ) في
الباحثاف باعتساد الشطخية السعخفية ً

الدادس ،التزخيع واالقالؿ الدابع ،االستجالؿ االنفعالي

تحجيج مفيػـ ،فقج عخفو ( بيظ)( :االنساط السختمفة مغ

الثامغ ،عبارات الػجػب التاسع ،التمقيب وسػء التمقيب

االخصاء في مشصق التفكيخ التمقائي ،ويسكغ الػصػؿ
إلييا مغ خالؿ أساليب االستقراء السدتعسمة في
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العاشخ ،العدو الذخري

محتػى السقياس ضاىخيا مسثال لسحتػى الدمػؾ السخاد

(الذخرانية)( .عمسا اف

الباحثاف تبشيا مقياس العكيمي )2015
-2

قياسو ،وتعج شخيقة اعتساد السحكسيغ في استخخاج

الرجؽ الطاىخي لمسقياس ميسة في الػصػؿ إلى مقياس

بشاء بخنامج إرشادي ألسمػب اإليحاء الحاتي

وسمػب حل السذكالت معتسجة

متكامل ] ،[23وإف أفزل شخيقة الستخ ػخاج الرػجؽ

االتجاه السعخفي

الطاىػػخي ىي عخض فقػخات السقيػاس عمى مجسػعة مغ

الدمػكي .

الخبخاء والسحكسيغ لمحكع عمى صالحيتيا في قياس ما

تحديد فقرات السقياس وصياغتها :تعج صياغة فقخات

يخاد قياسو ] ،[24ولغخض التأكج مغ صالحية الفقخة

السقياس مغ األمػر األساسية ،إذ كمسا تسكغ الباحثاف

ووضػحيا ومجى مالءمتيا لسػضػع البحث الحالي تع

مغ صياغة فقخات مقياسو بذكل عمسي ودقيق لقياس

عخض فقخات مقياس التذػىات السعخفية

الطاىخة السخاد قياسيا ،كمسا حقق الغخض الحي أعج مغ

أجمو وقج استشج الباحثاف إلى اإلشار الشطخي لبشاء فقخات

بريغتو

األولية والسكػنة مغ ( )35فقخة ،عمى مجسػعة مغ
السحكسيغ والسختريغ في مجاؿ االرشاد الشفدي

السقياس.

والتػجيو التخبػي وعمع الشفذ والقياس الشفدي والبالغ

وعمى وفق الشطخية الستبشاة والتعخيف السذتق مغ

عجدىع ( )13محكساً .وححفو ( ) 3فقخات مغ السقياس .

الشطخية وتعخيف كل مجاؿ فقج تع صياغة فقخات

السقياس ،ثع مخاعاة صياغتيا ألف تكػف بريغة بديصة

وقج اعتساد الباحثاف عمى معيار لقبػؿ الفقخة عمى مػافقة

ومفيػمة ،وأف تكػف واضحة ،وأف ال تجسع الفقخة بيغ

( )%80مغ السحكسيغ إلبقاء الفقخة مغ مجسػع ()13

فكختيغ وتكػف مخترخة بقجر ما تدسح بو السذكمة

ىحه

الباحثة عمى الجراسات القخيبة مشيا لغخض اإلفادة مشيا

 )1972باف حكع الخبخاء عمى الرجؽ الطاىخي ذو وزف

محكساً ،و الفقخات التي حرمت عمى اقل مغ
الشدبة استبعجت مغ السقياس ؛إذ يخى ايبل ( Ebel

السجروسة واف ال تكػف الفقخة إيحائية] .[21ومع إشالع

ججيخ باالىتساـ وال سيسا إذا كاف ىؤالء الخبخاء مغ ذوي

في بشاء السقياس ،ووفقا لمشطخية الستبشاة في البحث

الحالي فقج تع صياغة (35

) فقخة مػزعة

الجراية والخبخة ].[25

عمى

ترحيح السقياس :ويقرج بو وضع درجة الستجابة

السجاالت .

السدتجيب عمى كل فقخة مغ فقخات السقياس ومغ ثع

مؤشرات الردق :Validityيعج الرجؽ مغ أىع

جسع ىحه الجرجات إليجاد الجرجة الكمية لكل استسارة.

الخرائػز الدايكػمتخية التي يشبػغي تػفخىا في

ولقج تع ترحيح السقياس عمى أساس ( )32فقخة ويقابل

السقاييذ الشفدية ألنو يؤشػخ قجرة السقياس عمى قياس ما

يجب قياسو فعالً ] ،[22فالسقياس الرادؽ ىػ السقياس

عمي كثي اًخ الحي
كل فقخة ثالثة بجائل ،والبجيل تشصبق َّ
يسثل حالة التذػيو السعخفي أُعصيت لو ثالثة درجات،

الرجؽ باستعساؿ السؤشخات اآلتية:

أوالً :الرجؽ الطاىخي ( ()Face Validityصالحية

عمي غالباً أُعصيت لو اثشاف درجات أما
أما البجيل تشصبق َّ
عمي أحياناً أُعصيت لو درجة واحجة .
البجيل تشصبق َّ

وىػ يعتسج عمى أساس مجى تسثيل السقياس لمسكػنات

مغ فقخات السقياس وىػ تتالءـ مع السخحمة العسخية

الرالح لقياس الدسة التي وضػع مغ اجميا ،و تحقق

تحديد أوزان البدائل :تع وضع مجرج ثالثي أماـ كل فقخة

الفقخات):

الخاصة التي يقيديا إذ مغ السشصقي أف يكػف

بحدب ما أشارت اليو دراسة ( الجليسي)1997 ،
.والججوؿ ( )8يػضح ذلظ،

انثذائم

الجدول ()8تدرج اإلجابة عمى مقياس التذههات السعرفية
ٍ غانثا
ٍ كثُشا
ذُطثق عه َّ
ذُطثق عه َّ
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3

انذسجح

1

2

تع اختيارىغ بصخيقة عذػائية وأُعيج تصبيق السقياس عمى

الثبات  :Reliabilityقرج بالثبات ىػ االتداؽ في

العيشة نفديا بعج مخور أسبػعيغ ثع حدبت العالقة بيغ

نتائج السقياس فالسقياس الثابت ىػ الحي يسكغ االعتساد

التصبيقيغ األوؿ والثاني باستعساؿ معامل ارتباط بيخسػف

عميو والتحقق مغ ذلظ إذا كانت فقخات السقياس تقيذ

وبمغ معامل الثبات (  )0,85وىػ معامل ثبات جيج

الدسة نفديا وتعصي نتائج ثابتة في تكخار تصبيقيا عبخ

].[31

الدمغ ] .[26كسا ويذيخ إلى درجة استقخار االختبار

معادلة الفاكرونباخ ) :(Cronbach Alphaتذيخ

والتشاسق بيغ أجدائو ] ،[27ولمتحقق مغ ثبات السقياس

(نشمي) ( (Nunnallyاف معادلة ألفا كخونباخ لالتداؽ

استعسل الباحثاف شخيقتيغ مغ الثبات ( :االختبار وإعادة

الجاخمي تدودنا بتقخيخ جيج لمثبات في اغمب السػاقف

االختبار ،معادلة ألفاكخونباخ).

] ،[32وتعتسج ىحه الصخيقة عمى االتداؽ في اداء الفخد
بيغ فقخة إلى أُخخى كسا اكج ثػرنجايظ وىجيغ (،)1989

طريقة االختبار وإعادة االختبار Test –Re stest

وتدتشج إلى االنحخاؼ السعياري لمسقياس أو االختبار

 :Methodيتع حداب معامل الثبات بيحه الصخيقة مغ

واالنحخافات السعيارية لمفقخات السفخدة  ،ويسثل معامل ألفا

خالؿ حداب االرتباط بيغ درجات مجسػعة مغ الذباب

متػسط السعامالت الشاتجة عغ تجدئة االختبار إلى

عمى السقياس بعج تصبيقو مختيغ بفاصل زمشي بيغ

أجداء بصخؽ مختمفة  ،وىػ الثبات الحي يذيخ إلى قػة

التصبيقيغ األوؿ والثاني] ،[28وتعتسج ىحه الصخيقة عمى

االرتباشات بيغ الفقخات في االختبار( ،)7أي تذيخ ىحه

إعادتو مخة
إجخاء االختبار عمى عيشة مسثمة لمسجتسع ثع
ُ
ثانية بعج مخور وقت مشاسب ليذ قري اًخ بحيث يتأثخ

الصخيقة إلى حداب االرتباشات بيغ درجات جسيع فقخات
السقياس عمى عج أف الفقخة ىي عبارة عغ مقياس قائع

بالتسخيغ عمى االختبار وتحكخه ،وال شػيالً بحيث يؤدي

الى الشدياف وبعج إجخاء االختبار مخة ثانية يحدب

ويعج ىحا االرتباط
معامل االرتباط بيغ األداء في السختيغ ُ
ىػ مقياس ثبات االختبار] ،[29ويسثل معامل الثبات

أنو ُيعج مؤش اًخ عمى التجانذ بيغ فقخات
بحج ذاتو ،و ُ
بيحه
السقياس( ،)45وعشج حداب معامل الثبات
السعادلة بمغت( )0,87وىػ معامل ثبات جيج ،وقج أشار

إعادتو معامل استقخار بيغ
السحدػب بصخيقة االختبار و ُ
نتائج تصبيقات السقياس عبخ الدمغ الحي يؤشخ التجانذ

(العيدػي )إلى أف معامل الثبات الحي يتخاوح بيغ(0,70
–  )0,90ىػ مؤشخ جيج الختبار الثبات والججوؿ()9
يػضح قيع معامل الثبات .

الخارجي] ،[30وقج شبق الباحثاف مقياس التذػىات
السعخفية عمى عيشة بمغت البالغة ( )50شاب مغ بغجاد

جدول ( )9قيم معامالت الثبات لسقياس التذههات السعرفية
يعايم ا نثثا خ

انًرغُ ش

انرشىهاخ ا نًعشفُ ح

ئعادج االخرثا س

انفاكشوَثا ر

0,85

0,87

وصف السقياس بريغتو الشيائية :يتكػف السقياس مغ ( )32فقخة عمسا اف الجرجة االعمى  96والجرجة االدنى 32
وىشاؾ مؤشخات احرائية وكسا مػضح في ججوؿ (.)10

جدول ( )11السؤشرات اإلحرائية لسقياس التذههات السعرفية
انًإششاخ اإلدصائُح

انقًُح

انىعػ انذغاتٍ

98,0450
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انىعُػ

100,0000

انًُىال

105,00

االَذشاف انًعُاسٌ

14,68220

االنرىاء

488-

انرفشغخ

380-

أقم دسجح

46,00

أعهً دسجح

127,00

الػسائل اإلحرائية :لجأ الباحثاف في تحجيج الػسائل

وعغ البيئة السحيصة بو ،مثمت عمى حقيقتيػا رؤى تشػجرج

اإلحرائية السشاسبة واستعساليا لتحقيق أىجاؼ بحثيا إلى

تح ػػت بيخقي ػػا اى ػػجاؼ عام ػػة ومشصػي ػػة ب ػػيغ ثشاي ػػا خيستي ػػا

الحقيبة اإلحرائية لمعمػـ الشفدية واالجتساعية )(SPSS
وىي كاآلتي:

واىجاؼ سمػكية اُخحت بعيغ االىتساـ في اصػليا فمدػفة

الشطخيػػة الدػػمػكية السعخفيػػة  .ومػػغ السبػػادئ التػػي يخكػػد

البرنـــامإل اإلرشـــادي :لمبخن ػػامج اإلرش ػػادي أى ػػجاؼ عام ػػة

عمييا اإلرشاد السعخفي الدمػكي:

أ .التخكيد عمى دراسة األفكار والسذاعخ واالعتقادات.

تتسحػر في ىجفيغ اثشيغ ىسا  :ىجؼ عالجي يدعى الػى

ب .العسل عمػى تحميػل أنسػاط التفكيػخ وىي(شػخط أساسػي

خف ػػس االض ػػصخابات عش ػػج األفػ ػخاد ع ػػغ شخي ػػق ت ػػجريبيع

لبشاء البخامج اإلرشادية الفاعمة).

عم ػ ػػى اس ػ ػػتعساؿ بع ػ ػػس األس ػ ػػاليب السعخفي ػ ػػة والد ػ ػػمػكية

جػػ .العسػل عمػى إحػجاث التغييػخات فػي العسميػات السعخفيػة

الستزسشة في البخنامج ،وىجؼ وقائي يكدب الفخد بعػس

وأنسػػاط التفكي ػػخ( ،)20ويق ػػػـ البخنػػامج االرشػػادي عم ػػى

الفشيػػات السعخفيػػة والدػػمػكية الستزػػسشة فػػي البخنػػامج التػػي

فػػي االسػػمػب األوؿ(اإليحػػاء الػػحاتي االسػػمػب الثاني(حػػل

تد ػػاعجىع عم ػػى مػاجي ػػة السػاق ػػف السثيػ ػخة لمقم ػػق عش ػػجىع

السذػػكالت ) التػػي تتشاسػػب مػػع ىػػجؼ ىػػحا البحػػث و قبػػل

مدػػتقبال( .)50ولكػػي تحقػػق الب ػخامج اإلرشػػادية األىػػجاؼ

البػػجء بيػػاذيغ االسػػمػبيغ قامػػت الباحثػة بػػاإلجخاءات االتيػػة

السخس ػػػمة لي ػػا فأني ػػا يج ػػب إف تُبش ػػى عم ػػى فمد ػػفة عام ػػة

-:

لمبخامج واف يتع تحجيج العيشة التي سيصبق عمييا البخنػامج

صاغ الباحثاف مػضػعات الجمدات اإلرشادية لألسمػبيغ

والسخشج الحي يقػـ بعسمية اإلرشاد.

كسا يأتي:

لػ ػػحا يشبغػ ػػي إعػ ػػجاد بخنػ ػػامج يػ ػػتالءـ مػ ػػع شبيعػ ػػة البحػ ػػث

تبعاً لشتائج مقياس التذػىات السعخفية عمى عيشة البحث

وأغ اخضػػو ف ػػي اإلرش ػػاد  ،ومػػغ خ ػػالؿ اسػػتعخاض البػ ػخامج

تع تختيب الفقخات تشازلياً بحدب متػسصاتيا الحدابية
وانحخافاتيا السعيارية وتعج فقخات مقياس التذػىات

اإلرشػػادية والعالجيػػة التػػي ُبشيػػت فػػي الج ارسػػات الدػػابقة
الحطت الباحثاف اف جسيع ىحه البخامج ىػي عبػارة عػغ

السعخفية حاجات يراغ مشيا مػضػع لجمدة ارشادية

خصػ ػػات متدمد ػػمة لسعالج ػػة مذ ػػكمة معيش ػػة  ،وأني ػػا تُبش ػػى

عمػػى أىػػجاؼ  ،حيػػث تسثػػل تمػػظ االىػػجاؼ صػػساـ االمػػاف

يسكغ تخجستو الى أىجاؼ سمػكية وعسج الباحثاف الى

الحي تديخ عميو في عػالج السذػكمة ،اال أف ىشػاؾ ثسػة

ادخاؿ جسيع فقخات مقياس التذػىات السعخفية في
الجمدات اإلرشادية ،والحي دعا الباحثاف الى ىحا

اخػػتالؼ فيسػػا بيشيػػا فػػي تدمدػػل خص ػػات العػػالج ،وكػػحلظ

االجخاء ىػ االعتقاد بأف بجاية السذكالت الشفدية ىي

ىش ػ ػػاؾ اخ ػ ػػتالؼ ف ػ ػػي درج ػ ػػة كفاءتي ػ ػػا  ،ولي ػ ػػحا اعتس ػ ػػاد

تكخار ىحه االعخاض البديصة ،وقج تع تحػيل فقخات

الباحثػ ػػاف فػ ػػي إعػ ػػجاد خص ػ ػػات البخنػ ػػامج االرشػ ػػادي ذي

السقياس جسيعيا الى حاجات ومغ ثع الى مػضػعات

فشيات سمػكية معخفية تتزسغ فػي محتػياتيػا ثمػة مػغ

لمجمدات اإلرشادية اإلجخائية التي يسكغ الػصػؿ مغ

االفكػػار االيجابيػػة والسشصقيػػة تسكػػغ السدتخشػػج(السفحػص)
مغ تغيخ افكاره الدمبية والسذػىة التي يحسميا عغ نفدو
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والججوؿ( )11يػضح ذلظ.

خالليا الى خفس التذػىات السعخفية لجى الذباب،

جدول( )11تحهيل الحاجات الستسثمة بالفقرات الى عشاوين لمجمدات اإلرشادية
عُىاٌ انجهغح

خ

انذاجاخ

1

َجة اٌ اظثػ اَفعاالذٍ نكٍ ادافع عهً صذرٍ .
االذضاٌ االَفعانٍ

َىاجهٍُ انفشم فٍ دُاذٍ دائًا .
ارا نى ادقق اهذافٍ فاٍَ شخص فاشم.
اعرقذ أٍَ شخص يركايم .

2

عُذيا َعذك األخشوٌ اشعش اَهى َغخشوٌ يٍُ .

انثقح تانُفظ

اشعش تأٍَ فاشال عُذيا ال انرضو تُصائخ انطثُة .
فًُا نى دذز شجاس تٍُ افشاد عائهرٍ اعرقذ اٍَ عثة رنك .

3

ئداسج انقهق

عُذ دذوز عطم فٍ ادذ اجهضج انًُضل أشعشاٍَ عثة فٍ رنك .
4

دافع االَجاص

اشعش تانرقصُش تعًهٍ .
يا قذيره يٍ أعًال خالل اَاو دُاذٍ ال قًُح نه .

5

عُذيا افقذ شٍء يا فاٍَ أشعش تخغاسج كثشي .

االَفراح عهً انخثشج

6

عُذ دذوز عطم فٍ ادذ اجهضج انًُضل أشعش اٍَ عثة فٍ رنك

كفاءج انزاخ

7

اجذ َفغٍ عاجضا دٍُ ال اذىصم انً دم يشكهح يعُُح

قىج االسادج

8

عُذيا ذرعشض عائهرٍ نعائقح يانُح ادًم َفغٍ يغإونُح رنك

يغاعذج االخشٍَ

9

اذجُة انرىاصم يع شخص نقُاعرٍ اَه ثقُم انعهم .

10

ئرا ال اسغة تانقُاو تشٍء يا فأٍَ عىف اؤجهه .

11

عُذيا َغاعذ االخشوٌ جاسٌ فٍ أيش يا فأَهى َرًهقىٌ نه .

_1معايير اعداد البرنامإل:

خفط انعذائُح
انًشوَح
انشعىس تانًغإونُح

 -تشػع البخنامج االرشادي مغ خالؿ تشػع استخجاـ

 -العالقة التعاونية بيغ الباحثاف و(السدتخشج)السفحػص

فشيات إرشادية متعجدة سمػكية معخفية بأسمػب متجرج

لتحقيق اليجؼ الحي ُبشيت مغ اجمو تمظ العالقة.
 -التخكيد عمى مبجأ (ىشا واالف) ال بعاد السفحػص مغ

-2صياغة اهداف البرنامإل والفائدة السرجهة مشها .

في كل جمدة].[33

االحجاث التي تؤلسو وتدبب حالة التذػىات السعخفية

-3تدــاعد و ــع االهــداف وصــياغتها السرشــد الشفدــي

الػاحجة

-4و ـــــع االهـــــداف وصـــــياغتها تحـــــدد التهجيهـــــات

لجيو والسيسا االحجاث والسػاقف الساضية.

 -التػجيو قريخ السجى مغ خالؿ الجمدة

عمى تحديد االداء الشاجح واساليب حل السذكالت.

ووقتيا السحجود.

االساســـية لارشـــاد التـــي يشبغـــي ان يدـــتعسمها السرشـــد

 -استخجاـ الػاجب البيتي لمتػاصل واالستسخار مع ما

الشفدي.

تعمع مغ سمػؾ مخغػب في الجمدة.

-5وضع االىجاؼ وصياغتيا تداعج السخشػج عمػى اجػخاء
التقػػػيع مػػغ خػػالؿ تحجيػػج السذػػكالت والتحقػػق مػػغ الشجػػاح
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الػػحي يحػػخزه السدتخشػػج فػػي إحػػجاث التغيي ػخات] [34لػػحا

،واف التجريب عمى استعساليا يداعجه في التغمب عمى

صاغ الباحثاف اىجاؼ البخنامج االرشادي بسا يأتي :

السػاقف الدمبية السدببة لمسذكالت] ،[29إذ تع تحجيج

 االىجاؼ العامة :

األىجاؼ الدمػكية لكل جمدة إرشادية في كل أسمػب

اف أىسية البخنامج تأتي مغ

أىسية الدمػؾ الستػقع مغ السدتخشجيغ وقج تزسغ

مغ اساليب البخنامج اإلرشادي وبسا يتالءـ مع شبيعة

اليجؼ العاـ لمبخنامج الحالي بأسمػبيو (اإليحاء الحاتي –
وحل السذكالت في خفس التذػىات السعخفية لجى

األفخاد ونػع السذكمة ووفقاً لمشطخية الستبشاة في ىحا
البحث ،وساعجت ىحه األىجاؼ في تحجيج الفشيات التي

الذباب) .

يسكغ استعساليا في تحقيق أىجاؼ كل أسمػب إرشادي

 األىجاؼ الدمػكية :وىي اىجاؼ اجخائية قابمة لمقياس

وقج وافق األساتحة السحكسػف الستخررػف في اإلرشاد

والسالحطة بذكل مباشخ تقيذ مجى التغييخ في سمػؾ

والبخامج اإلرشادية عمى البخنامج اإلرشادي في أغمب

السدتخشج بعج االنتياء مغ الجمدة ،ويسكغ مالحطة ذلظ

الفشيات السدتخجمة فيو.

عشجما يدتصيع السدتخشج اداء الدمػؾ الحي يجب اف

خظــــهات بشــــاء البرنــــامإل :قػ ػػاـ الباحثػ ػػاف ببشػ ػػاء بخنػ ػػامج

يؤديو او الحي يدبق لمسخشج تحجيجه لغخض تحقيق

ارشادي مغ خالؿ اتباع الخصػات االتية:

الدمػكية في نياية البخنامج االرشادي لتحقيق اليجؼ
العاـ ] ،[12وتتحقق ىحه االىجاؼ مغ العسل السدتسخ

الباحثػػاف لسفيػػػـ االرشػػاد الدػػمػكي – السعخفػػي واسػػاليبو

ومبادئػػو فػػي االرشػػاد عشػػج " و"بيػػظ " Beckحيػػث تبشػػت

داخل الجمدات اإلرشادية ومغ القياـ بأداء الفشيات داخل

الباحثاف نطخيػة " ميكبػػـ " الدػمػكية السعخفيػة باسػتخجاـ

 -االعتسػ ػػاد عمػ ػػى السشصمػ ػػق الشطػ ػػخي الػ ػػحي عخضػ ػػو

ىجؼ اكبخ مشو او قج تتزامغ مجسػعة االىجاؼ

الجمدة ،والتجريبات البيتية التي يكمف بيا األفخاد

(اإليح ػػاء ال ػػحاتي )وكس ػػا تبش ػػت نطخي ػػة " بي ػػظ" السعخفي ػػة

والستعمقة بالسػاقف السثيخة لمسذكالت الشفدية عشجىع ،لحا
فيي تذسل التعخؼ عمى الجور الحي يؤديو الفخد في

الدمػكية باستخجاـ (أسمػب حل السذكالت ) فػي خفػس

التذػىات السعخفية لجى عيشة البحث ،تع تحجيج عشػاويغ

الحياة وما السذكالت التي تػاجيو ومداعجتو في حميا ،

الجمدات والفشيات ومػاعيج انعقادىا لألسػمػبيغ (اإليحػاء

فزال عغ أنيا تداعجه عمى اكتداب السيارات الالزمة

ال ػ ػػحاتي – ح ػ ػػل السذػػ ػػكالت) وكس ػ ػػا ى ػ ػػػ مػض ػ ػػح فػػ ػػي

لمسػاءمة والتػافق بشجاح مع السػاقف الستشػعة السثيخة

الججوليغ(.)13,12

لبعس السذكالت الشفدية عشجه باستعساؿ عجد مغ
الفشيات السعخفية والدمػكية التي تع تعمسيا في البخنامج

جدول( )11الجمدات اإلرشادية ألسمهب اإليحاء الذاتي لمسجسهعة التجريبية االولى ومهاعيد انعقادها
خ

انعُىاٌ

انفُُاخ

يىعذ اَعقادها

يذج انجهغح

وقد انجهغح

1

االفررادُح

انًذاظشج_ انًُاقشح –انرعضَض

األدذ 2017/1/1

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

2

االذضاٌ االَفعانٍ

انًذاظشج _االعرشخاء .انرعضَض

انثالثاء 2017/1/3

 45دقُقح

11 ,45,-11ظهشا

3

انثقح تانُفظ

انًذاظشج -انًُاقشح-نعة انذوس-انرعضَض.

انخًُظ 2017/1/5

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

45دقُقح

,11,45-11ظهشا
,11,45-11ظهشا

األدذ2017/1/8

4

ئداسج انقهق

انًُاقشح .االعرشخاء –انرعضَض

5

دافع االَجاص

انًُاقشح -االعرشخاء- -انرعضَض.

انثالثاء

6

االَفراح عهً انخثشج

انًُاقشح –االعرشخاء –انرعضَض.

انخًُظ2017/1/12

 45دقُقح

7

كفاءج انزاخ

انًُاقشح -االعرشخاء -انرعضَض

األدذ2017/1/ 15

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

8

قىج االسادج

انًُاقشح-االعرشخاء -انرعضَض

انثالثاء 2017/1/17

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

9

يغاعذج االخشٍَ

انًذاظشج–– انرعضَض

انخًُظ 2017/1/19

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

10

خفط انعذائُح

انًُاقشح-العرشخاء

األدذ 2017/1/22

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

2017/1 10
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11

انًشوَح

انًُاقشح  -االعرشخاء -انرعضَض.

انثالثاء 2017/1/24

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

12

انشعىس تانًغإونُح

ذىكُذ انزاخ –انرعضَض

انخًُظ 2017/1/26

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

13

انخرايُح

-انًُاقشح– انرعضَض

األدذ 2017/1/28

 45دقُقح

,11,45-11ظهشا

لحا اصبحت أياـ الجمدات الستبقية (األحج ،الثالثاء

االختبار البعجي لمسجسػعة االولى( اسمػب اإليحاء

،الخسيذ مغ كل أسبػع) كسا ىي مػضحة في الججوؿ،

الحاتي ).

وقج تع تحجيج يػـ االحج  2017/2 /14ال جخاء

جدول()13الجمدات اإلرشادية ألسمهب (حل السذكالت ) لمسجسهعة التجريبية الثانية ومهاعيد انعقادها
خ

انعُىاٌ

انفُُاخ

يىعذ اَعقادها

يذج انجهغح

وقد انجهغح

1

االفررادُح

انًذاظشج_ انًُاقشح –انرعضَض

األدذ 2017/1/1

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

2

االذضاٌ االَفعانٍ

انًذاظشج _االعرشخاء .انرعضَض

انثالثاء 2017/1/3

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

3

انثقح تانُفظ

انًذاظشج -انًُاقشح-نعة انذوس-انرعضَض.

انخًُظ 2017/1/5

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

4

ئداسج انقهق

انًُاقشح .االعرشخاء –انرعضَض

األدذ2017/1/8

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

2017/1 10

45دقُقح

,12,45-12ظهشا

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

5

دافع االَجاص

انًُاقشح -االعرشخاء- -انرعضَض.

انثالثاء

6

االَفراح عهً انخثشج

انًُاقشح –االعرشخاء –انرعضَض.

انخًُظ2017/1/12

,12,45-12ظهشا
,12,45-12ظهشا

7

كفاءج انزاخ

انًُاقشح -االعرشخاء -انرعضَض

األدذ2017/1/ 15

 45دقُقح

8

قىج االسادج

انًُاقشح-االعرشخاء -انرعضَض

انثالثاء 2017/1/17

 45دقُقح

9

يغاعذج االخشٍَ

انًذاظشج–– انرعضَض

انخًُظ 2017/1/19

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

10

خفط انعذائُح

انًُاقشح-العرشخاء

األدذ 2017/1/22

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

11

انًشوَح

انًُاقشح  -االعرشخاء -انرعضَض.

انثالثاء 2017/1/24

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

12

انشعىس تانًغإونُح

ذىكُذ انزاخ –انرعضَض

انخًُظ 2017/1/26

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

13

انخرايُح

-انًُاقشح– انرعضَض

األدذ 2017/1/28

 45دقُقح

,12,45-12ظهشا

حجد يػـ االحج السػافق  2017/2/14ال جخاء االختبار البعجي لمسجسػعة التجخيبية الثانية اسمػب حل السذكالت

إدارة القمق ،االنفتاح عمى الخبخة ،كفاءة الحات ،دافع

تقهيم البرنامإل : Evaluatingلمتعخؼ عمى نجاح سيخ

االنجاز ،مداعجة االخخيغ ،قػة االرادة ،خفس العجائية،

البخنامج ومجى تحقيق أىجافو مغ خالؿ ترحيح وتعجيل

أوجو الشقز لمػصػؿ بالبخنامج الى السدتػى الحي يحقق

السخونة ،الذعػر بالسدؤولية ،فزال عغ الجمدتيغ

اليجؼ السخجػ مغ بشائو ،تقػـ السخشجة بصخح أسئمة

االفتتاحية والختامية) ،مسا ادى الى تسجيج جمدات

تتعمق بعشػاف الجمدة واالجابة عمييا ،وقج يتحقق ذلظ

االسمػب االرشادي االوؿ (اإليحاء الحاتي ) الى جمدتيغ

مغ خالؿ التغيخات االيجابية التي يسكغ مالحطتيا عمى

في االسبػع بجالً مغ ثالثة كسا ىػ مػضح في

ىحا األجخاء بيجؼ معخفة التغيخ الحقيقي في سمػؾ أفخاد
السجسػعتيغ التجخيبيتيغ وتع ذلظ مغ خالؿ الجمدات

التقهيم البشائي:

يتع ىحا التقػيع في نياية الجمدة

اإلرشادية ،إذ يتع شخح بعس األسئمة التي تتعمق

اإلرشادية البالغ عجدىا ثالثة عذخ جمدة لكل أسمػب

بالجمدة ،وذلظ لسعخفة مجى فيع أفخاد السجسػعة لسا دار

ثالث

في الجمدة مغ خالؿ إجخاء تمخيز لسحاورىا واضيار

الججوؿ( ،)12والججوؿ(. )13

سمػؾ افخاد السجسػعة االرشادية ،وقج استخجـ الباحثاف

(اإليحاء الحاتي –وحل السذكالت ) وبػاقع

جمدات أسبػعيا كسا إف الدمغ السدتغخؽ ( )45دقيقة

أىع الشقاط االيجابية والدمبية فييا مغ قبل أفخاد

فشية االستخخاء في غيخ اياـ الجمدات مغ قبل السجربة

لغخض اإلفادة مشيا.

الجكتػرة اماؿ داود ،لتدييل مسارسة الفشية في الجمدة)

التقهيم الشهائي :يتسثل ىحا الشػع مغ التقػيع بتصبيق

السجسػعتيغ

لكل جمدة إرشادية( ،تع تجريب السجسػعة االرشادية عمى

التي تزسشت الجمدات(االتداف االنفعالي ،الثقة بالشفذ،

التجخيبيتيغ ومالحطاتيغ ومقتخحاتيغ

مقياس التذػىات السعخفية
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اإلرشادي بأسمػبي (اإليحاء الحاتي)و (حل

مغ ذوي االختراص في االرشاد الشفدي والعمػـ الشفدية

السذكالت ) عمى السجسػعتيغ التجخيبيتيغ األولى والثانية

والتخبػية وعمع الشفذ ،بعج اف بيشت ليع الباحثاف اليجؼ

وتصبيق السقياس ايزاً عمى السجسػعة الزابصة وذلظ
لسعخفة التغيخات التي قج تص أخ عمى تمظ السجسػعات وقج

السعتسج وذلظ ال بجاء أراءىع ومالحطاتيع بذاف مجى

ال تص أخ وكحلظ معخفة أي االسمػبيغ اإلرشادييغ أكثخ

مشاسبة الجمدات  ،ووفقا آلراء السحكسيغ تع السػافقة

فاعمية مغ األخخ في خفس التذػىات السعخفية لجى

عمى جسيع العشاويغ والجمدات وعمى الخصػات الستبعة

الذباب .

في كل مغ االسمػبيغ مع اجخاء بعس التعجيالت

البخنامج

مغ بحثيا الحالي وتحجيج الستغيخ واالشار الشطخي

والسقتخحات التي اجخيت مغ قبل االساتحة والسحكسيغ .

تحديد الفشيات التي سهف تدتخدم في البرنامإل :يدتخجـ

السخشجوف الشفديػف فشيات إرشادية يتع إتقانيا مغ قبميع

الشتائإل :

وفقا لطخوؼ الحالة والفشيات التي تشاسبيا بحيث يختار

هدف البحث  :وىػ التعخؼ عمى تأثيخ أسمػبي (اإليحاء

السخشج الشفدي واحجة او اكثخ مغ فشيات االرشاد
الشفدي)] ،[35لحا قاـ الباحثاف باختيار بعس الفشيات

الحاتي –وحل السذكالت ) في خفس

السعخفية لجى الذباب العاشميغ عغ خالؿ التحقق مغ

ذات العالقة بيجؼ البخنامج االرشادي ،إذ تشدجع مع

الفخضية الرفخية اآلتية-:

التذػىات

 -ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط

مفاىيع الشطخية الستبشاة واالسمػبيغ السعتسجيغ ضسغ

فشيات االرشاد السعخفي الدمػكي وفق التصبيق في االرشاد

درجات أفخاد السجسػعات الثالث (التجخيبية األولى،

الجسعي ،حيث يخكد عمى فشيات معيشة لترحيح أفكار

والتجخيبية الثانية ،والزابصة) في االختبار البعجي عمى

مختمفة مغ مػاقف الحياة اليػمية فزالً عغ تعجيل

الباحثاف

الفخد التي تتدع

مقياس التذػىات السعخفية .

بالدمبية وىديسة الحات في مػاقف

مغ

ولمتثبت

ىحه

الفخضية

استخجـ

السعتقجات ،وقج استشتج بتخوسبمي أف االرشاد الجسعي

اختبار(كخوسكاؿ واليد) ( – Kruskal – Wallis

واالنفعالية].[36

مدتػى( )0,05بيغ السجسػعات الثالث في االختبار

يعج فعاال لحل

مجى واسع

 )Testوتبيغ أنو تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج

مغ السذاكل الدمػكية

عرض األداة عمى السحكسين:

البعجي التذػىات السعخفية ،ألف قيسة مخبع كآي

لغخض التعخؼ عمى

السحدػبة والبالغة( )29,430أكبخ مغ القيسة الججولية

مجى مالئسة عشاويغ وفقخات الجمدات الخاصة

البالغة ( )5,99عشج مدتػى( ،)0,05وبجرجة حخية(،)2

بالتذػىات السعخفية والخصػات الستبعة في البخنامج قاـ

والججوؿ( )14يػضح ذلظ.

الباحثاف بعخض االسمػبيغ االرشادييغ برػرتييسا األولية
والسكػنة مغ ( )13جمدة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ

جدول ( )14نتائإل اختبار(كروساكال واليز) لمسجسهعات الثالث لستغير التذههات السعرفية
انًجًىعح

انعذد

يرىعػ انشذة

دسجح انذشَح

انرجشَثُح األونً
انرجشَثُح انثاَُح
انعاتطح

15
15
15

16
15
38

2

وتذيخ ىحه الشتيجة إلى رفس الفخضية الرفخية وقبػؿ

يغرىي انذالنح ()0‚05

قًُح يشتع كاٌ
انًذغىتح

انجذونُح

29,430

5‚99

دانح

(التجخيبية األولى  ،والتجخيبية الثانية  ،والزابصة)،

الفخضية البجيمة والتي تؤكج وجػد فخوؽ ذات داللة

والججوؿ( )15يػضح ذلظ.

إحرائية بيغ متػسصات رتب السجسػعات الثالث
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جدول ()15درجات متهسظات السجسهعات الثالث و انحرافاتها السعيارية عمى مقياس التذههات السعرفية لدى الذباب في االختبار البعدي
االخرثاس انثعذٌ
خ
-1
-2

انًجًىعح انرجشَثُح األونً
61
66

انًجًىعح انرجشَثُح انثاَُح
44
48

انًجًىعح انعاتطح
99
103

-3
-4
-5
-6

67
74
63
60

47
55
58
51

101
107
115
110

-7

64

68

105

-8
-9
-10

64
65
68

66
77
78

104
100
107

-11
-12
-13

60
73
60

74
72
65

98
95
101

-14
-15
انًرىعػ انذغاتٍ

69
74
64,73

60
57
62,47

102
90
102,47

االَذشاف انًعُاسٌ

4,891

11,532

6,081

ولسعخفة داللة الفخوؽ بيغ السجسػعات الثالث،

درجات الذباب السجسػعتيغ ،وتع حداب قيسة ماف –

استعسل الباحثاف اختبار ماف – وتشي لعيشتيغ مدتقمتيغ

وتشي لعيشتيغ مدتقمتيغ تبيغ وجػد فخوؽ دالة إحرائياً،

الباحثاف بيجخاء ثالث مقارنات ثشائية لمتحقق مغ الفخوؽ

أصغخ مغ قيسة ماف – وتشي الججولية البالغة( )64عشج

السقارنة األولى(:السجسػعة التجخيبية األولى ،السجسػعة

لرالح السجسػعة التجخيبية األولى التي استخجمت

الزابصة) قاـ الباحثاف بحداب درجات الذباب العاشميغ

أسمػب(اإليحاء الحاتي) وبمغ متػسط درجاتيغ ()64,73

عغ العسل السجسػعة التجخيبية األولى والسجسػعة

وبانحخاؼ معياري( )4,891في حيغ بمغ متػسط درجات

ألف قيسة ماف – وتشي( )Uالسحدػبة البالغة(صفخ) وىي

بيغ كل مجسػعتيغ مغ السجسػعات الثالث ولحلظ قاـ

مدتػى( )0‚05ولحا تذيخ الشتيجة إلى أف الفخوؽ دالة

بيغ السجسػعات الثالث ،وكسا يأتي-:

السجسػعة الزابصة ( )102,47وبانحخاؼ معياري

الزابصة عمى مقياس التذػىات السعخفية الحي شبق

بمغ( ،)6‚081والججوؿ( )16يػضح ذلظ.

بعج االنتياء مغ تصبيق البخنامج اإلرشادي ثع رتبت

جدول( )16قيسة مان – وتشي في االختبار البعدي لسقياس التذههات السعرفية بين السجسهعتين(التجريبية األولى والزابظة ).
انًرغُش

انًجًىعح

انعذد

يجًىع انشذة

يرىعػ انشذة

انرشىهاخ
انًعشفُح

انرجشَثُح األونً

15

120

8

انعاتطح

15

345

23

Uقًُح ياٌ-وذٍُ
انًذغىتح
0

الزابصة):قاـ

بحداب

الباحثاف

انجذونُح
64

دانح نصانخ انًجًىعح انرجشَثُح االونً

الججولية البالغة ( )64عشج مدتػى ( ،)0‚05ولحا تذيخ

السقارنة الثانية (-:السجسػعة التجخيبية الثانية ،السجسػعة
درجات

يغرىي انذالنح ()0‚05

الشتيجة أف الفخوؽ لرالح السجسػعة التجخيبية الثانية

الذباب

التي استخجمت فييا أسمػب(حل السذكالت ) ألف

لمسجسػعة التجخيبية الثانية والسجسػعة الزابصة عمى
مقياس التذػىات السعخفية الحي شبق بعج االنتياء مغ

متػسط درجاتيع كاف( )62,47درجة وبانحخاؼ معياري

وحدبت قيسة ماف – وتشي ( )Uالسحدػبة
لمسجسػعتيغ ُ
البالغة(صفخ) وىي أصغخ مغ قيسة ماف – وتشي

وبانحخاؼ

البخنامج

اإلرشادي،

ثع

رتبت

درجات

( )11,532درجة ،في حيغ كاف متػسط درجات

الذباب

السجسػعة

الزابصة

تبمغ(،)102,47

معياري( )6,081درجة ،والججوؿ( )17يػضح ذلظ.
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ججوؿ( )17قيسة ماف – وتشي في االختبار البعجي لسقياس التذػىات السعخفية بيغ السجسػعتيغ(التجخيبية الثانية والزابصة ).
يغرىي انذالنح ()0‚05
قًُح ياٌ-وذٍُU
يرىعػ انشذة
يجًىع انشذة
انعذد
انًجًىعح

انًرغُش

انرجشَثُح انثاَُح
انعاتطح

انرشىهاخ انًعشفُح

120
345

15
15

انًذغىتح

انجذونُح

صفش

64

8
23

دانح نصانخ انًجًىعح انرجشَثُح انثاَُح

السقارنة الثالثة :السجسػعتاف( التجخيبية األولى

(وحل السذكالت) ألف قيسة ماف – وتشي( )Uالسحدػبة

 -التجخيبية الثانية) قاـ الباحثاف بحداب درجات الذباب

البالغة( )105وىي أكبخ مغ القيسة الججولية لساف وتشي

عمى مقياس التذػىات السعخفية الحي تع تصبيقو بعج

درجات

االولى(،)64,73واالنحخاؼ

ثع رتبت درجات
االنتياء مغ تصبيق البخنامج اإلرشادي َّ

السعياري( )4,891في حيغ بمغ متػسط درجات

البالغة( )64عشج مدتػى داللة ( )0‚05وبمغ متػسط

السجسػعة التجخيبية األولى و السجسػعة التجخيبية الثانية

الذباب السجسػعتيغ ،وتع حداب قيسة ماف – وتشي

السجسػعة

السجسػعة

لعيشتيغ مدتقمتيغ لحا تذيخ الشتيجة الى عجـ وجػد فخوؽ

واالنحخاؼ

الثانية(،)62,47

السعياري( )11,532والججوؿ( )18يػضح ذلظ.

دالة إحرائياً بيغ السجسػعة التجخيبية األولى بأسمػب

(اإليحاء الحاتي) والسجسػعة التجخيبية الثانية بأسمػب
انًرغُش

جدول ( )18قيسة مان –وتشي في االختيار البعدي لسقياس التذههات السعرفية في السجسهعتين التجريبيتين التجريبية األولى والتجريبية الثانية .
يغرىي انذالنح ()0‚05
Uقًُح ياٌ -وذٍُ
يرىعػ انشذة
يجًىع انشذة
انعذد
انًجًىعح
انًذغىتح

انًعشفُح انرشىهاخ

انرجشَثُح األونً
انرجشَثُح انثاَُح

15
15

16

240
225

ما يحيط

بيجؼ البحث الحالي عغ فاعمية البخنامج اإلرشادي

البخنامج ساعج الذباب عمى جعل اتجاىاتيغ وأفكارىغ
صحيحة وواضحة وكاف دور الباحثاف ىػ اقتخاح أفكار

في خفس التذػىات السعخفية لجى الذباب العاشميغ

عغ العسل .

بجيمة لألفكار الدمبية ،حيث ُيعج أسمػب حل السذكالت
أسمػباً ناجحاً لعجة أسباب ،إ ذ يسكغ أف يكػف األمخ

ففي السجسػعة التجخيبية األولى بأسمػب (األحياء الحاتي

"قف" عقابياً ،ومغ ثع يقمل مغ احتسالية معاودة حجوث

) قج أسيع ىحا األسمػب في خفس التذػىات السعخفية

الفكخة فزالً عغ أنو يعسل عمى صخؼ االنتباه ويتشافخ

لجى الذباب ،وىحا مؤشخ عمى فعالية وتأثيخ أسمػب

حل

السذكالت

مغ

بيغ ،وعسل العالج

السعخفي والدمػكي

بفشياتو ووجػد بعس األدوات التي استعسمت في

عمى وفق أسمػبي(اإليحاء الحاتي –وحل السذكالت )

خالؿ

105

64

غُش دانح

15

تفدير الشتائإل ومشاقذتها  :أسفخت الشتائج الخاصة

األنذصة

انجذونُح

والفعاليات

مع الفكخة غيخ السخغػبة إذ يسكغ أف يتبع األمخ" قف"

واالستخاتيجيات السداعجة السدتخجمة في ىحا األسمػب

أفكا اًر بجيمة كعبارات لتقبل الحات لمسداعجة في ضساف
أف األفكار الدمبية غيخ السخغػبة لغ تعػد مخة أُخخى .

يزع سجاً مشيعاً لألفكار التي كاف يحسميا الذباب قبل

وتتفق نتائج البحث الحالي مع ما تػصمت إليو نتائج

اإلرشادي الدمػكي السعخفي واستصاع ىحا األسمػب أف

د ارسة كل مغ (لفتو )2010،ودراسة(الدػداني)2010 ،

بجاية البخنامج اإلرشادي التي كانت تخكد عمى السخض

مقابل الرحة وعمى األلع مقابل الدخور وكانت تراغ

حيث أشارتا إلى فاعمية

عمى ىيئة صػر وتخيالت كادت تعدؿ الذباب عغ كل

استعسالو في العسمية اإلرشادية.
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مغ خالؿ ما تػصمت إليو نتائج البحث الحالي يسكغ

ومغ نتائج السقارنة بيغ األسمػبيغ ضيخ عجـ وجػد

فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ األسمػبيغ اإلرشادييغ

التػصل الى التػصيات اآلتية-:

ويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة إلى أنيسا يشتسياف إلى

 -1تجريب السخشجات والسخشجيغ التخبػييغ في و ازرة

فكخة واحجة وىي أف االنفعاالت التي يبجييا الشاس إنسا

العالج

،وحل

ىي نتيجة لصخيقة تفكيخىع.

السذكالت ) لخفس التذػىات السعخفية الذباب .

العسل والذؤوف االجتساعية عمى استعساؿ أساليب

السجرسة السعخفية والدمػكية وأف ىحه الشطخية تقػـ عمى

السعخفي(اإليحاء

الدمػكي

الحاتي

و مغ ىحه الشتائج فقج تسكغ األسمػباف اإلرشادياف

 -2حث السخشجات و السخشجيغ التخبػييغ لمتعامل مع

السجسػعتيغ

وعمسية كسا ىػ عميو في البحث الحالي ومغ خالؿ

مغ خفس التذػىات السعخفية لجى الذباب العاشميغ في
العسل

إذ

انخفزت

درجات

الجانب السعخفي لمذباب باستعساؿ أساليب حجيثة

التجخيبيتيغ(األولى والثانية) ،في حيغ لع يحجث تغييخ

إقامة الشجوات والسؤتسخات الخاصة بحلظ .

ذو داللة إحرائية عمى درجات السجسػعة الزابصة

 -3أقامو دورات تجريبية بأشخاؼ كػادر مجربة وكفؤة

بيدخاؿ مغ يشقرو مغ معخفة ىحه األساليب والفشيات

التي لع تتعخض ألي أسمػب إرشادي وكحلظ تبيغ أنو ال

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ اسمػب اإليحاء

السعخفية والدمػكية .

الحاتي واسمػب حل السذكالت .

 -4تفعيل دور اإلرشاد

االستشتاجات  :Conclusionفي ضػء ما تػصل إليو

السجتسع.

البحث يسكغ استشتاج ما يأتي-:

السقترحات

الشفدي والتػجيو التخبػي في

-:Suggestions

يقتخح الباحثاف

 -1إف مذكمة التذػىات السعخفية مذكمة قائسة في

إجخاء عجد مغ الجراسات و البحػث استكسالً لمبحث

 -2إف لمبيئة السحيصة با لذباب تأثيخ واضح في
تعمسيا لمدمػكيات االيجابية والدمبية عمى ِ
حج سػاء ،لحا

 .1إجخاء دراسة عالقة بيغ مفيػـ التذػىات السعخفية

ومفاىيع آخخى

أف وجػد مثل ىحه البخامج يديع في تعمسيا لمدمػكيات

الػالجية) .

االيجابية .

 .2إجخاء دراسة لمتعخؼ عمى التذػىات السعخفية لجى

الحالي وتصػي اًخ لو:

الػقت الحاضخ لجى الذباب .

مثل( االكتئاب ،اساليب السعاممة

عيشات أخخى مثل (األشفاؿ ،الذباب السػضفيغ ...،

 -3إف أسمػب( اإليحاء الحاتي ) الحي ُبشي عمى وفق
نطخية العالج السعخفي والدمػكي وىػ ذو تأثيخ ايجابي

الخ).

في خفس التذػىات السعخفية .

 .3بشاء بخنامج

-4إف أسمػب (حل السذكالت ) الحي ُبشي عمى وفق
نطخية العالج السعخفي الدمػكي وىػ ذو تأثيخ إيجابي

اإليجابي.

إرشادي عمى وفق مبادئ عمع الشفذ

في خفس التذػىات السعخفية .

التهصياتRecommendation :
among Baghdad University students,
unpublished doctoral dissertation, Faculty
of Education Ibn al-Haytham, University
of Baghdad, p.
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