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.األداء األكاديمي لدل المشاركيف

Abstract
This study aimed to investigate the effectiveness of counselling,
selective, and integrative program for developing Assertive behavior and to
investigate its effect on increasing Self-efficiency, Social competence and
Academic achievement for Secondary School students in Gaza
Governorates. The sample consisted of (24) students in the experimental
group, and (24) students in the control group from the eleventh graders
from Al- Manflouti secondary school (B) in the middle governorate. The
researcher use Assertive Behavior Scale, Self-efficiency, Social
Competence Scale, The study showed the effectiveness of the used
program on developing assertive behavior, positive effect on increasing
self-efficiency and social competence for the experimental group. In the
same time, the study didn't showed any effect of the used program on the
academic achievement for the participations.
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ػاف نعمػةى العق ًػؿ كالت ً
ػث
لمكالنات،
كىب اهللي –
ػدبر ،يليمبي ىػز بػيف ى
سبحانو – الحياةى
ى
ى
لقد ى
كمنح اإلنس ى
ً
كينعزؿ عنيـ متى
يف متى أراد،
كمشاعرهي،
أحاسيسوي،
كيترجـ عكاطفىوي ،ك
السميف،
ك
ى
ى
كيتفاعؿ م اآلخر ى
ى
ى
ى
خمؽ البشر مختمفيف فػي أشػكالًيـ كألػكانًيـ ،كعقال ًػدىـ كعػك ً
شاء ،ككما َّ
اطفيـ كأحػك ًاليـ ،فقػد
أف اهللى قد ى
ى
ً
ػكؿ كالتفكيػ ًػر ،كىػػذا مػػف عظػ ً
جعميػػـ أيل ػان متفػػاكتيف فػػي العقػ ً
كلطفػػو ،كقػػد رشػػح عػػف ىػػذا
ػيـ عنايتػ ًػو

االخػػتبلؼ اإلنسػػاف االجتمػػاعي كالكاثػػؽ مػػف نفسػػو كمػػف أفعالػػو ،كمػػا رشػػح عنػػو اإلنسػػاف المنطػػكم
الخجػػكؿ المتػػردد ،كلقػػد اتفقػػت العمػػكـ الدينيػػة كالدنيكيػػة عمػػى أىميػػة نظ ػرة االنسػػاف لنفسػػو كلذاتػػو لمػػا
تشكمو مف أثر في حياتو الشخصية كاالجتماعية.
كلقد تزايد اىتماـ الباحثيف في السػنكات األخيػرة بالتػدريب التككيػدم؛ فالطالػب مػثبلن يكاجػو العديػد

مف المشكبلت في البيلة الدراسية ،كنقص التككيد لديو يحد مف قدرتو عمى المشاركة فػي األنشػطة،

أك التحػدث أمػاـ زمبللػو ،أك عػرض كجيػة نظػره ،أك طمػب استفسػارات ،كيصػعب عميػو رد عػدكاف

زميؿ ،أك مقاكمة لغكط الزمبلء لممارسة سمككيات قد ال يرلى عنيا ،ككذلؾ يصعب عميو طمب
مساعدة مف اآلخريف(عبد اهلل محمكد458 :2006،ل.

كيعتبر التدريب عمى السمكؾ التككيدم كسيمة لركرية لمطمبة ،كذلؾ لحمايتيـ مف أف يككنكا
ي
لحايا لمثؿ تمؾ المحاكالت السمبية ،كذلؾ بتعريفيـ معنى أف تنتقص حقكقيـ ،كيتيح التدريب عمى

خاصة أقرانيـ،
السمكؾ التككيدم أيلان التصرؼ تجاه مكاقؼ سخرية اآلخريف منيـ ،كبصفة
ٌ
كيجنبيـ كذلؾ أف يككنكا عدكانييف نظ انر لتعمٌميـ التمييز
كاجبارىـ عمى التعامؿ معيـ بصكرة اللقة،
ٌ

بيف التككيد لحماية حقكؽ الفرد كالعدكاف الذم يعني انتياؾ حقكؽ اآلخريف (طريؼ شكقي:2002 ،

211ل.

لقد حددت العديد مف الدراسات كالتكجيات النظرية مجمكعة مف الميارات تبرىف عمى أىمية

السمكؾ التككيدم في المكاجية اإليجابية ،منيا أف التككيد في جكىره يعد اتصاالن جيدان ،كيمكف الفرد

مف االحتفاظ بعبلقات دافلة م

اآلخريف تحد مف تعرلو للغكط العبلقات االجتماعية

( ،)Elaina, 1983: 99كمنيا رفض المطالب رير المقبكلة مما يعني قدره الفرد عمى مقاكمة
لغكط الجماعة أك اإلذعاف لمطالبيـ كالتكرط في أعماؿ ال يقبميا ،فترتف لديو القدرة عمى

قكؿ(الل ،مما يجنبو العديد مف اللغكط االجتماعية (طريؼ شكقي40 :2002 ،ل ،كأيلا ميارة

اإلفصاح عف الذات  ،Self-Disclosureكالتي تمكنو مف التمقالية في التعبير عف المشاعر
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كاألفكار ،كتشج لديو بدء العبلقات م اآلخريف ( ،)Elaina,1983: 99كأيلان يككف لديو درجة

مرتفعة مف الشعكر بالكفاءة االجتماعية تمكنو مف التفاعؿ اإليجابي م اآلخريف( Dorothy,

.)1990:227

السمبية في المكاقؼ التي تستكجب ذلؾ
إف األفراد الذيف يعجزكف عف التعبير عف مشاعرىـ
ٌ
السمبية كلف يزداد إحساسيـ
يعانكف مف تدني في تككيد الذات ،كينت عف ذلؾ عادةن بعض اآلثار
ٌ

ليتجنبكا قمقيـ عمى شكؿ سمكؾ رير
متطرفة
بالكحدة كالشعكر بالقمؽ ،كىـ رالبان يتخذكف إجراءات
ٌ
ٌ
مؤكد لمذات ،كمف شلف القدر المنخفض مف تككيد الذات أف يزيد مف احتماؿ تكرطو في أداء أنكاع
مف السمكؾ رير المرركب نتيجة الخلكع لمحاكالت اآلخريف فرض كجيات نظرىـ عميو كعجزه

عف قكؿ ال (.)Powell, 1997:.82

كيرل الباحث أف إكساب األفراد ميارات تمكنيـ مف الشعكر بفاعمية الذات لدييـ ،كالتفاعؿ

اإليجابي م اآلخريف يمكف تحقيقو مف خبلؿ البرام التي تيتـ بتنمية السمكؾ التككيدم.

كيؤكد باودورا  Banadoraعمى دكر فاعمية الذات في تحديد ما يستطي الفرد القياـ بو مف

سمكؾ كعمى قدرتو عمى المثابرة ،كعمى أنماط التفكير كاالنفعاالت الصادرة عنو ،فالشخص الذم
تنقصو الثقة في فاعمية الذات رالبان ما يركز عمى مكاطف اللعؼ كالقصكر لديو ،كعمى شعكره

بعدـ الكفاءة االجتماعية(في عبد المنعـ السيد38 :1999 ،ل

كيرل الباحث أف التككيدية أك السمكؾ التككيدم يساعد الفرد عمى تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف

الفاعمية كالنجاح عندما يدخؿ في عبلقات اجتماعية م اآلخريف ،أك حتى بينو كبيف ذاتو ،فيي

تتلمف التمقالية ،كالحرية في التعبير عف المشاعر اإليجابية كالسمبية معان ،كما أنيا تساعد الفرد

عمى أال يككف لحية لآلخريف ،كمف ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية التي تسعى إلى بناء برنام

لتنمية السمكؾ التككيدم لدل طبلب المرحمة الثانكية ،كقياس أثر ىذا السمكؾ في فاعمية الذات
كالكفاءة االجتماعية كمستكل األداء االكاديمي لدييـ.
كلقد اتلح لمباحث أف استخداـ البرام االرشادية ىك األسمكب األمثؿ في التربية ،كخصكصان

في العممية التعميمية لما ليا مف دكر كبير في الحد مف المشكبلت السمككية رير المرركبة ،كلدكرىا

في إكساب الطمبة الرربة في إحداث سمككيات حميدة ،كمف ىنا برزت الحاجة إلى تصميـ برنام

قالـ عمى اإلرشاد الجمعي ،كبلسمكب جديد يعتمد عمى الطريقة التكاممية التي تعتمد عمى استخداـ
المرشد لمفنيات كاألساليب اإلرشادية التي ال تتقيد بنظرية إرشادية كاحدة قد ال تحقؽ فنياتيا األثر

الذم يجعؿ مف اإلرشاد فاعبل في تناكؿ المشكبلت ،كىذا البرنام اإلرشادم التكاممي  -الذم ال

يتبنى كجية نظر محددة  -ييدؼ إلى تنمية السمكؾ التككيدم ،كأثر ذلؾ في زيادة فاعمية الذات
3

كالكفاءة االجتماعية كاألداء األكاديمي لدل فلة المراىقيف كىـ طبلب المرحمة الثانكية لما تتميز بو

تمؾ المرحمة مف تغيرات جسمية كعقمية كانفعالية.

مشكمة الدراسة وتساؤالتيا:

مف خبلؿ متابعة الباحث لمعديد مف طبلب المرحمة الثانكية ،كمف خبلؿ تردد الباحث عمى كثيػر

مف المدارس كالتكاصؿ م المعمميف ،الحظ أف لدل بعض الطبلب القدرة عمى إظيار ما لػدييـ مػف

أفكار كمشاعر بجرأة كسيكلة ،عكس كثير مف زمبلليـ ،األمر الذم أثار انتباه الباحث لدراسة مدل
تمت ىؤالء الطبلب بالسمكؾ التككيدم مف عدمو ،كربط ذلؾ ببعض المتغيرات ،حيث أف العديد مػف

الدراسات السابقة التي عنيت بالتككيدية اىتمت ببناء كتنفيذ برام لتنمية السمكؾ التككيدم فقط دكف
التعرؼ إلى أثر تمؾ البرام عمى متغيرات أخرل ذات صمة كثيقػة كقريبػة مػف التككيديػة مثػؿ فاعميػة
ال ػ ػ ػػذات ،أك الكف ػ ػ ػػاءة االجتماعي ػ ػ ػػة ،أك األداء األك ػ ػ ػػاديمي ،كم ػ ػ ػػف تم ػ ػ ػػؾ الد ارس ػ ػ ػػات د ارس ػ ػ ػػة يكس ػ ػ ػػؼ

ال ػػرميح(1422قل ،كد ارس ػػة رزاف إيركج ػػؿ كمص ػػطفى زنج ػػؿ( Rezan Erogul, Mustafa
 ،Zengel(2009كد ارس ػ ػػة حس ػ ػػاـ ال ػ ػػديف ع ػ ػػزب(2012ل ،كد ارس ػ ػػة رزاف جان ػ ػػدكردك

Rezzan

) ،Gundordu(2012األمػػر الػػذم حػػث الباح ػػث عمػػى إج ػراء ىػػذه الد ارس ػػة حيػػث تبمػػكرت مش ػػكمة

الدراسة في التساؤالت التالية:

 .1مػػا صػػكرة البرنػػام المقتػػرح الػػذم يمكػػف أف يسػػيـ فػػي تنميػػة السػػمكؾ التككيػػدم لػػدل طػػبلب
المرحمة الثانكية بمحافظات رزة؟

 .2م ػػا فاعمي ػػة البرن ػػام المقت ػػرح ف ػػي تنمي ػػة الس ػػمكؾ التككي ػػدم ل ػػدل ط ػػبلب المرحم ػػة الثانكي ػػة
بمحافظات رزة؟

 .3مػػا أثػػر البرنػػام المقتػػرح فػػي زيػػادة فاعميػػة الػػذات لػػدل طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة بمحافظػػات
رزة؟

 .4مػ ػػا أثػ ػػر البرنػ ػػام المقتػ ػػرح فػ ػػي زيػ ػػادة الكفػ ػػاءة االجتماعيػ ػػة لػ ػػدل طػ ػػبلب المرحمػ ػػة الثانكيػ ػػة
بمحافظات رزة؟

 .5ما أثر البرنام المقترح في زيادة األداء األكاديمي لػدل طػبلب المرحمػة الثانكيػة بمحافظػات
رزة؟

أىداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .1التحقؽ مف فاعميػة البرنػام المسػتخدـ فػي الد ارسػة فػي تنميػة السػمكؾ التككيػدم لػدل طػبلب
المرحمة الثانكية بمحافظات رزة.
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 .2التحقػػؽ مػػف أثػػر البرنػػام المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة فػػي زيػػادة كػػؿ مػػف فاعميػػة الػػذات ،كالكفػػاءة
االجتماعية ،كاألداء األكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكية بمحافظات رزة.

 .3التكصػػؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف التكصػػيات التربكيػػة كالبحثيػػة فػػي مجػػاؿ تنميػػة كػػؿ مػػف السػػمكؾ
التككي ػػدم ،كفاعمي ػػة ال ػػذات ،كالكف ػػاءة االجتماعي ػػة ،كاألداء األك ػػاديمي ل ػػدل ط ػػبلب المرحم ػػة
الثانكية بمحافظات رزة.

أىمية الدراسة:

تتمثػػؿ أىميػػة الد ارسػػة الحاليػػة فػػي ككنيػػا تسػػعى إلػػى الكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة بػػيف متغي ػرات

الدراسة ،كما تتمثؿ في العديد مف االعتبارات النظرية كالتطبيقية كذلؾ عمى النحك التالي:
أوال :األىمية النظرية

قػػد تسػػد ثغ ػرة فػػي البحػػكث العمميػػة المحميػػة كالعربيػػة؛ حيػػث إنػػو ال تكجػػد د ارسػػة – فػػي حػػدكد عمػػـ

الباحػػث -عنيػػت بتطبيػػؽ برنػػام قػػالـ عمػػى اإلرشػػاد التكػػاممي لتنميػػة السػػمكؾ التككيػػدم لػػدل طػػبلب
المرحمػػة الثانكيػػة ،ككػػذلؾ مػػدل تػػلثير ىػػذا البرنػػام فػػي زيػػادة فاعميػػة الػػذات ،كالكفػػاءة االجتماعيػػة،
كاألداء األكاديمي لدييـ ،باإللافة إلى أنيا تتناكؿ مرحمػة عمريػة ميمػة كىػي المرحمػة الثانكيػة ،كمػا

أنيػػا قػػد تمفػػت نظػػر البػػاحثيف التربػػكييف كالميتمػػيف إلػػى إج ػراء المزيػػد مػػف الد ارسػػات حػػكؿ اسػػتخداـ
اإلرشاد التكاممي لحؿ مشكبلت سمككية ،أك تنمية كتحسيف سمككيات إيجابية ،كما كقد يستفيد خبراء
المنػػاى كب ػرام اإلرشػػاد النفسػػي كالتكجيػػو التربػػكم كالػػديني كمسػػلكلي اإلعػػبلـ فػػي التخطػػيط لب ػرام
كقالية كعبلجية لحؿ بعض المشكبلت التي تكاجو العممية التربكية.

ثانيا :األىمية التطبيقية
االستفادة مف نتال الدراسة في إفادة المرشديف التربكييف كالنفسييف في المرحمة الثانكية في كيفيػة

التعامػػؿ م ػ الطػػبلب ،كأيل ػان فػػي إفػػادة ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي الكقػػكؼ عمػػى احتياجػػات الطػػبلب،
كحػػؿ مشػػكبلتيـ ،كقػػد تسػػاعد نتػػال الد ارسػػة الحاليػػة مؤسسػػات المجتم ػ المحمػػي المعنيػػة فػػي كل ػ

الحمكؿ كالبرام المناسبة التي تنمي السمككيات اإليجابية لدل طمبة المدارس.

كقػػد تسػػاعد ىػػذه الد ارسػػة العػػامميف فػػي مجػػاؿ الصػػحة النفسػػية ،كعمػػـ الػػنفس التربػػكم ،فػػي تصػػميـ

كاعداد برام إرشادية نفسية أخرل ،تعنى باألشخاص الذيف يعانكف انخفاض في السػمكؾ التككيػدم،
مف إعادة البناء النفسي لدييـ ،كالمحافظة عمى صحتيـ النفسية كالعقمية.

كقد يستفيد باحثكف آخركف مف أدكات القياس المستخدمة في إجراء دراسات أخرل.
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مصطمحات الدراسة:

 .1البرنامج اإلرشادي التكامميIntegrated Counseling Program :

سمسمة مف االجراءات العممية المنظمة تيدؼ إلى تدريب طبلب المرحمة الثانكية ذكم

السمكؾ التككيدم المنخفض بغرض تنميتو ،كالقياـ ببعض المياـ كاإلجراءات المعرفية

كالسمككية بما يمكنيـ مف القدرة عمى التعبير عف اآلراء كاألفكار ،كالدفاع عف الحقكؽ بما
يحقؽ االرتقاء في فاعمية الذات ،كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي لدييـ.

 .2السموك التوكيديAssertive Behavior:

سمكؾ اجتماعي ييم بكف الفرد مف الدفاع عف حقكقو الشخصية ،كالتعبير عف آرالو كمشاعره
اإليجابية كالسمبية بصدؽ كتمقالية ،كالقدرة عمى رفض مطالب كلغكط اآلخريف رير

المنطقية ،كعدـ التردد في الطمب كالمبادأة ،كالتفاعؿ االجتماعي بصكرة إيجابية ،بحيث تتـ
ممارسة ذلؾ السمكؾ إما كجيان لكجو ،أك عبر استخداـ كسالؿ االتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة،

ككؿ ذلؾ في إطار مف الحكمة ،كااللتزاـ بالقيـ ،كالمعايير االجتماعية ،كاألخبلقية ،كيقاس
بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس السمكؾ التككيدم مف إعداد الباحث ،كالذم
يتلمف األبعاد الفرعية التالية:

 الدفاع عن الحقوق الشخصية:
كيتمثؿ ذلؾ في دفاع الفرد عف حقكقو ،كالمطالبة بيا دكف خكؼ أك تردد ،ككذلؾ عدـ

التنازؿ عنيا ،كمكاجية مف يقكـ بانتياكيا دكف المساس بحقكؽ اآلخريف.

 التعبير عن اآلراء والمشاعر:

كيتمثؿ ذلؾ في قدرة الفرد عمى التعبير بحرية كطبلقة عف الغلب كاالستياء كاالمتعاض،

أك اال ستحساف كاالعجاب كالتقدير كاالحتراـ كالكد تجاه شخص ما ،أك مكقؼ ما مف مكاقؼ
العبلقات االجتماعية.

 رفض المطالب غير المنطقية:
كيتمثؿ ذلؾ في قدرة الفرد عمى قكؿ "ال" في المكاقؼ التي تستدعي ذلؾ ،كعدـ فعؿ ما ال

يررب مف أجؿ إرلاء اآلخريف.

 عدم التردد في الطمب والمبادأة:
كيتمثؿ ذلؾ في قدرة الفرد عمى بدء أك إنياء حديث م اآلخريف ،كعدـ التردد في طمب ما

يناسبو ،أك رفض ما ال يناسبو ،دكف المساس بحقكؽ االخريف.

 التفاعل االجتماعي اإليجابي:

كيتمثؿ ذلؾ في قدرة الفرد عمى االتصاؿ كالتكاصؿ م اآلخريف بسيكلة كتمقالية.
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 .3فاعمية الذاتSelf-Efficiency :
ىي مجمكعة األحكاـ الصادرة عف الفػرد ،كالتي تعبر عف معتقداتو حكؿ قػدرتو عمى القياـ

بسمككيات معينة ،كمركنتو في التعامػؿ م المكاقؼ الصعبة كالمعقدة ،كتحدل الصعاب ،كمدل
مثابرتو إلنجاز المياـ المكمؼ بيا(Bandura,1997: 192ل ،كتتحدد في الدراسة الحالية
بالػدرجة التي يحصؿ عمييا الفػرد عمى مقياس فاعمية الذات بمككناتػو الفرعية :فاعمية تنظيـ

الذات ،كالثقة بالذات ،كتفليؿ المياـ الصعبة( فتحي عبد القادر كالسيد ابك ىاشـ:2007 ،
211ل.

 .4الكفاءة االجتماعيةSocial Competence :

ىي امتبلؾ الفرد لبعض الميارات االجتماعية التي تم بكنو مف التفاعؿ كالتكاصؿ االيجابي

م اآلخريف في المكاقؼ االجتماعية المختمفة ،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى

مقياس الكفاءة االجتماعية مف إعداد الباحث ،كالذم يتلمف األبعاد الفرعية التالية:

 ميارات إدارة الذات:

كتتلمف فقرات ىذا البعد الميارات االجتماعية المرتبطة بالقدرة عمى التحكـ كادارة الذات،
كمدل التعاكف كاالستجابة لمتعميمات كالقكانيف المدرسية.

 الميارات البينشخصية:

كتتلمف فقرات ىذا البعد الميارات االجتماعية المرتبطة بالقدرة عمى بناء عبلقات إيجابية
كجسارة اجتماعية م اآلخريف.

 الميارات األكاديمية االجتماعية:
كتتلمف فقرات ىذا البعد الميارات االجتماعية المرتبطة بالقدرة عمى األداء التنافسي م

اآلخريف في مكاقؼ التعمـ كالتعميـ المختمفة.

 .5األداء األكاديميAcademic Achievement :
ىك محصمة المعرفة كالفيـ كالميارات التي يكتسبيا الفرد نتيجة تمقيو خبرات تربكية محددة،

كىك نتاج ما يتعممو الفرد كما يمكف استرجاعو كفيمو كتطبيقو ،كىذه الخبرات يتمقاىا مف خبلؿ

المدرسة أك أم مؤسسة تعميمية ،كيستدؿ عمى ىذا التعمـ بالدرجات التي يحصؿ عمييا نتيجة

االختبارات المقننة كالتحصيمية ،كتقاس بالتقديرات التي حصؿ عمييا أفراد العينة في نياية

الفصؿ الدراسي األكؿ كنياية الفصؿ الدراسي الثاني مف السنة.
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حدود الدراسة:

حدود موضوعية:

اقتصػػرت الد ارسػػة عمػػى تصػػميـ برنػػام إرشػػادم تكػػاممي لتنميػػة السػػمكؾ التككيػػدم ،كزيػػادة فاعميػػة

الذات ،كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكية بمحافظات رزة.
حدود بشرية:

تػ ػػـ اختيػ ػػار عينػ ػػة عش ػ ػكالية قكاميػ ػػا(240ل طالب ػ ػان مػ ػػف مدرسػ ػػة المنفمػ ػػكطي الثانكيػ ػػة(بل لمبنػ ػػيف

بالمحافظػ ػػة الكسػ ػػطى ،كتػ ػػـ أخػ ػػذ اإلربػ ػػاعي األدنػ ػػى كىػ ػػك(60ل طالب ػ ػان مػ ػػف ذكم السػ ػػمكؾ التككيػ ػػدم

المنخفض كتطبيؽ البرنام عمى(30ل طالبان منيـ.
حدود زمنية:

تـ تنفيذ البرنام في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2015-2014ـ.

حدود مكانية:

تػػـ تنفيػػذ البرنػػام فػػي مدرسػػة المنفمػػكطي الثانكيػػة(بل لمبنػػيف فػػي المحافظػػة الكسػػطى بمحافظػػات

رزة.
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انفصـــم انثانــي
اإلطـــــار اننظــزي

المبحث األول :السموك التوكيدي
المبحث الثاني :فاعمية الذات
المبحث الثالث :الكفاءة االجتماعية
المبحث الرابع :األداء األكاديمي
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الفصـــل الثـــاني

اإلطـــــــــار النظـــــري
فػػي ىػػذا الفصػػؿ يتنػػاكؿ الباحػػث المباحػػث األساسػػية لمد ارسػػة ،كىػػي السػػمكؾ التككيػػدم ،كفاعميػػة
الذات ،كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي.

المبحث األول :السموك التوكيديAssertive Behavior :

يعتبر السمكؾ التككيدم أك ما يطمؽ عميو التككيدية  Assertivenessمف الجكانب الشخصية

المرتبطة بالنجاح أك الفشؿ في العبلقات االجتماعية ،كيطمؽ عميو في أبسط صكره قدرة الفرد عمى
التعبير عف مشاعره اإليجابية أك السمبية بصراحة عندما يتعرض لبعض المكاقؼ الحياتية المختمفة.
كقد كرد عف النبي

ﷺ

العديد مف األحاديث كالمكاقؼ الحياتية التي جسد فييا السمكؾ

التككيدم ،بعليا عمى صعيد الفرد ،كالبعض اآلخر عمى صعيد الجماعة ،فعند كفاة ابنو إبراىيـ

عبَّر عف ذلؾ المكقؼ بمشاعره تجاه ابنو بقكلو" :إف العيف تدم ىكالقمب يحزف ،ىكال نقكؿ إال ىما
يرلى ربنا ،ىكًانَّا ًبفراقؾ يا إبراىيـ لمحزكنكف" ركاه البخارم.
أما عمى صعيد الجماعة؛ فقد حث

ﷺ

عمى إظيار المشاعر كالبكح بيا أماـ اآلخريف ،فقد

ركل أبك داككد كأحمد عف أنس :كنت جالسان عند رسكؿ اهلل ،إذ مر رجؿ فقاؿ رجؿ مف القكـ يا
رسكؿ اهلل :إني أحب ىذا الرجؿ ،قاؿ :ىؿ أعممتو بذلؾ؟ قاؿ :ال ،فقاؿ :قـ فلعممو ،قاؿ :فقاـ إليو
فقاؿ :يا ىذا كاهلل إني ألحبؾ في اهلل ،قاؿ :أحبؾ الذم أحببتني لو(ركاه أحمد في المسندل.

كيعتبر سالتر(9191ل  Salterأكؿ مف أشار إلى التككيدية تحت مفيكـ االستثارة

 ،Excitationsثـ جاء ككلبي(9191ل  Wolpeالذم بيف أف التككيدية تعني حرية التعبير
اال نفعالي دكف إحساس بلم خكؼ أك قمؽ ،رير أف ىذا المفيكـ يؤكد عمى السمكؾ العدكاني كلحد
مككنات السمكؾ التككيدم ،كيشير إلى التعبير الخارجي عف المشاعر العاطفية كاالجتماعية التي
تكاد تخمك مف القمؽ ،ثـ عدؿ ككلبي مفيكـ التككيدية ،كحذؼ العدكانية مف السمكؾ التككيدم،

فل صبح مفيكـ التككيدية ىك قدرة الفرد في التعبير عف انفعاالتو كما تحدث في المكاقؼ المختمفة،
كم أشخاص عديديف ،كيظير ىذا التعبير في صكرة سمككية مقبكلة اجتماعيان(في كريماف منشار،

91 – 99 :9111ل.

التعبير عن التوكيدية:
التككيدية سمكؾ تعبيرم يتجمى في المكاقؼ كالعبلقات االجتماعية ،كيتلمف باإللافة إلى

التعبير المفظي تعبيرات رير لفظية ألفكار الفرد كمشاعره ،فثمة لغة لمجسد تساعد الفرد في التعبير
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عف صدؽ مشاعره ككلكحيا ،كتتلمف الطريقة المناسبة التي ينظر بيا الفرد لمف يتحدث معو،

كاالعتداؿ في الكقكؼ أك الجمكس أثناء الحديث م اآلخريف ،كاالنسجاـ بيف تعبيرات الكجو

كايماءات الجسـ ،كالرسالة التي يريد التككيدم إيصاليا لآلخريف ،باإللافة إلى ذلؾ تتلمف نغمة
الصكت المناسبة لممكقؼ التككيدم(آماؿ جكدة كمحمد عسمية65 :2014 ،ل.

أمر في راية الصعكبة لعدة عكامؿ منيا :أف التككيد
كيعد تحديد مفيكـ دقيؽ لمسمكؾ التككيدم ان

يخل بدرجة كبيرة لمعكامؿ الثقافية ،باإللافة إلى تعدد جكانب السمكؾ التككيدم ،كتداخؿ مفيكـ

التككيد م مفاىيـ أخرل(عبد اهلل محمكد420-419 :2006،ل.

كرالبا ما يصاحب التككيد بعض مف سكء الفيـ ،فالبعض يعتقد أنو ال بد أف يككف الفرد كاثقان

مف نفسو حتى يككف مؤكدان لذاتو ،كلكف ألف تككف مؤكدان يمزمؾ قميؿ مف الثقة بالنفس ،كالكثير مف
تقدير الذات ،فالتككيد المرتف يقكد إلى زيادة االحتراـ كالتقدير الشخصي مف اآلخريف ،فيك يكسب

صاحبو المزيد مف المعرفة بما يريد ،كيعمؿ بمثابة ملاد لمخكؼ كالقمؽ ،كلمخجؿ ،كلمسمبية أك
لبلنفعاؿ ،بؿ كحتى لمغلب).(Sudha, 2005: 12
تعريف السموك التوكيدي:
لقد كل عمماء النفس كالباحثكف عدة تعريفات لمسمكؾ التككيدم تبعان لؤلىداؼ البحثية كالعممية

لمعديد مف الدراسات كاألبحاث ،كيرل محمد الشناكم كمحمد عبد الرحمف(999 :9111ل أف
الباحثيف يختمفكف في تعريؼ السمكؾ التككيدم ،كلكنيـ يتفقكف إلى حد كبير عمى مجمكعة مف

الخصالص ىي أف السمكؾ التككيدم سمكؾ يتصؿ بالعبلقات الشخصية ،كيتلمف التعبير الصادؽ

كالمباشر عف األفكار كالمشاعر الشخصية ،كىك سمكؾ مبللـ مف الناحية االجتماعية ،كعندما يسمؾ

الشخص بطريقة تككيدية فإنو يلخذ في اعتباره مشاعر كحقكؽ اآلخريف.

كبمراجعة الباحث لمعديد مف تعريفات السمكؾ التككيدم مثؿ تعريؼ ككلبي (1958ل Wolpe

(في طريؼ شكقي52 :1998 ،ل ،كتعريؼ باترسكف) ،Patterson(1986: 61كتعريؼ أليف

كسانتركؾ( ،Allen & Santrock (1993: 470كتعريؼ ككستا ككايدجر & Costa

)( Widiger(1994في عبد اهلل محمكد961 :6111 ،ل ،كتعريؼ طريؼ شكقي(91 :9111ل،
كتعريؼ محمد إبراىيـ عيد(699 :6111ل ،كتعريؼ عبد الستار إبراىيـ(91 :6119ل ،كتعريؼ

فرحات أحمد(61 :6196ل ،تبيف ما يمي:

 اتفؽ تعريؼ ككلبي  ،Wolpeكتعريؼ باترسكف ) ،(Pattersonكتعريؼ فرحات أحمد عمى
أف السمكؾ التككيدم ىك التعبير المناسب عف أم انفعاؿ نحك األشخاص ،كلكنيا اختمفت في
استثناء انفعاؿ القمؽ في تعريفي ككلبي ،كفرحات أحمد ،كانفعاؿ الخكؼ في تعريؼ باترسكف.
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 اتفؽ تعريؼ أليف كسانتركؾ ) ،(Allen & Santrockكتعريؼ طريؼ شكقي ،كتعريؼ عبد

الستار إبراىيـ في أف السمكؾ التككيدم يتلمف ميارات التعبير عف النفس ،كالدفاع عف
الحقكؽ الشخصية كالمشركعة عندما تخترؽ ،كىك أيلان ميارة تمكف الفرد مف التفاعؿ
االجتماعي اإليجابي م اآلخريف.

 اتفؽ تعريؼ طريؼ شكقي ،كتعريؼ فرحات أحمد في أف السمكؾ التككيدم ميارات سمككية
لفظية كرير لفظية يتـ مف خبلؿ ممارستيا التعبير عف المشاعر ،كالدفاع عف الحقكؽ،

كالتفاعؿ االجتماعي شريطة عدـ انتياؾ حقكؽ اآلخريف.

 الحظ الباحث اتفاؽ تعريؼ ككستا ككايدجر ) (Costa & Widigerم تعريؼ محمد عيد
في أف التككيدية كسط ما بيف استبلب الذات لحساب اآلخريف ،كما بيف السيطرة االجتماعية

كالتفاعؿ بجسارة.

يتلح لمباحث -مما سبؽ  -أف السمكؾ التككيدم متعدد األبعاد ،كأف التعريفات تكمؿ بعليا

البعض ،كأف التككيد يحتكم عمى استجابات لفظية كرير لفظية ،كما كيتلح مف تمؾ التعريفات أف
معظميا تتلمف بشكؿ عاـ قدرة الفرد عمى التعبير عف مشاعره بحرية دكف اإللرار بحقكؽ
اآلخريف ،كما ركزت ىذه التعريفات في ملمكنيا عمى تككيف العبلقات االجتماعية م اآلخريف،

كعمى دكر القيـ كالثقافات كالسمكؾ في نقص أك قكة التككيدية لدل الفرد.

كما كيتلح كجكد بعض التبايف في تعريفات السمكؾ التككيدم ،كيرج ىذا التبايف بينيا إلى

التطكر الزمني لممفيكـ ،ككذلؾ االختبلؼ في كجيات نظر الباحثيف كالمدارس التي ينتمكف إلييا،

كلكف نظ انر لمتطكر التكنكلكجي الحديث كالسري  ،كاالستخداـ المتزايد لكسالؿ االتصاؿ الحديثة ،قاـ

الباحث بتعريؼ كاعداد مقياس لمسمكؾ التككيدم يتلمف فقرات تقيس مدل تلثير استخداـ الكسالؿ

الحديثة لبلتصاؿ كالتكاصؿ مف فلاليات كانترنت كىكاتؼ محمكلة عمى السمكؾ التككيدم لدل

طبلب المرحمة الثانكية.

كبناء عمى ما سبؽ فإف الباحث يعرؼ السمكؾ التككيدم بلنو :سمكؾ اجتماعي ييم بكف الفرد مف

الدفاع عف حقكقو الشخصية ،كالتعبير عف آرالو كمشاعره اإليجابية كالسمبية بصدؽ كتمقالية ،كالقدرة
عمى رفض مطالب كلغكط اآلخريف رير المنطقية ،كعدـ التردد في الطمب كالمبادأة ،كالتفاعؿ

االجتماعي بصكرة إيجابية ،بحيث تتـ ممارسة ذلؾ السمكؾ إما كجيان لكجو ،أك عبر استخداـ كسالؿ
االتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة ،ككؿ ذلؾ في إطار مف الحكمة ،كااللتزاـ بالقيـ ،كالمعايير االجتماعية،

كاألخبلقية.

12

مكونات السموك التوكيدي:
يمكف تحديد أبرز مككنات السمكؾ التككيدم فيما يمي:

 .3السموك التوكيدي المفظي:

كيتميز صاحب ىذا السمكؾ بمشاركة اآلخريف في الحديث كالمناقشة م التعبير المبللـ عف
المشاعر ،كما أنو يتحدث بشكؿ صريح مكلحان مكافقتو ،م قدرتو عمى الحديث عف الذات ،كذكر

األخطاء بطريقة مختصرة ،كيتمت اإلنساف صاحب التككيدية المفظية بالقدرة عمى اتخاذ القرار،

كاقامة عبلقات اجتماعية صريحة دكف االعتماد عمى اآلخريف ،كما يتصؼ أف حديثو في صمب
المكلكع(أحمد عبد ربو69 :9111 ،ل.

 .1السموك التوكيدي غير المفظي:

مثؿ التقاء العيكف أم طكؿ النظر إلى الطرؼ اآلخر ،كاالبتسامة كمدل مبلءمتيا لممكقؼ،
كالصمت حيث يمكف النظر إليو كمككف تككيدم ،كالتكقيت كىك اختيار األكقات المناسبة ألحداث

االستجابة التككيدية ،ككل الجسـ أثناء إصدار الرسالة التككيدية ،ككذلؾ تعبيرات الكجو(جميؿ

الطيراكم51-59 :6111 ،ل.

كيتلح لمباحث مما سبؽ أف السمكؾ التككيدم يتككف مف مككنيف يكمؿ كؿ منيما اآلخر ،كىما

مككف لف ظي يتمثؿ في طريقة الحديث ككيفيتو كمدل كلكحو ،كمككف رير لفظي يتمثؿ في شكؿ
الجسـ كاعتداؿ القامة كتعبيرات كايماءات الكجو أثناء الحديث.
خصائص السموك التوكيدي:
يتسـ التككيد بمجمكعة مف الخصالص قكاميا أنو:

 نوعي:

يتلمف عددان مف الميارات النكعية كىي :القدرة عمى التعبير عف المشاعر اإليجابية كالسمبية

كاآلراء المتفقة م اآلخريف أك المختمفة عنيـ ،كالدفاع عف الحقكؽ الخاصة كاإلصرار عمى

ممارستيا ،كالمبادأة بالتفاعؿ االجتماعي ،كرفض المطالب رير المعقكلة ،فالميارات التككيدية
مكممة لبعليا البعض ،فإظيار االمتعاض مف سمكؾ شخص ما يجب أف يتمكه مطالبتو بتغيير
محدد في سمككو ،كالدفاع عف حؽ يصاحبو التعبير عف مشاعر سمبية.

 ال ينطوي عمى انتياك حقوق الغير:

أم لركرة مراعاة حقكؽ اآلخر جنبان إلى جنب م حؽ الفرد في التعبير عف ذاتو ،فالدفاع

عف حقكؽ الشخص بطريقة ال تؤذم اآلخريف مممح رليسي لكي يكصؼ السمكؾ أنو مؤكد ،كما

أف عنصر التقبؿ االجتماعي ال يعد شرطان لركريان لكي يكصؼ السمكؾ بالتككيد ،فقد يككف
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سمكؾ الفرد مؤكدان ،كلكنو رير مقبكؿ ،كمف يعرض كجية نظر مخالفة لرليسو عبلنية بطريقة

ميذبة.

 فعاليتو نسبية:
مف المعركؼ أف السمكؾ التككيدم كعكاقبو يمكف تقييميا عمى نحك منفصؿ ،فميس مف

اللركرم أف يككف السمكؾ التككيدم المرتف فعاالن دالمان ،إذ أف مف المحتمؿ أف تككف لو
عكاقب سمبية ،حيث قد يجمب المزيد مف المتاعب عمى الفرد ،كيتكقؼ مدل فعاليتو عمى عدد

مف المتغيرات مف قبيؿ :المعيار المستخدـ في تحديد الفعالية ىؿ ىك الشخص أـ اآلخركف أـ

األىداؼ المكلكعية لمسمكؾ ،كادراؾ الثقافة لمغزل السمكؾ ،كطبيعة الجزاء الذم تقدمو في حاؿ
صدكره.

 موقفي:
يتنكع بدرجة ما عبر المكاقؼ كنتيجة لتلثره بدرجات متفاكتة بمتغيرات مختمفة تسيـ في تشكيمو،

كتتلمف تمؾ المتغيرات(المحدداتل كبل مف :خصاؿ الفرد ،كخصاؿ الطرؼ اآلخر ،كخصالص
المكقؼ بما يحكم مف أشخاص ،فلبلن عف خصالص السياؽ الثقافي المحيط كمدل حثيا أك كفيا
لمتككيد ،ككذلؾ مدل صعكبة المكقؼ كحيكيتو كأىميتو لمفرد.
 قابل لمتعمم:

التككيد سمكؾ مكتسب كال نكلد بو ،كىك قابؿ لمتعمـ إما بطريقة نظامية بكاسطة برام التدريب

التككيدم كالذم تعنى بتنمية مياراتو الفرعية ،أك بطريقة ذاتية حيث يرتقي مف خبلؿ الخبرة التي

يكتسبيا الفرد عبر تاريخو ،فلبلن عف محاكالتو التعرض لمخبرات التي تساعده عمى تحسيف مستكل
تككيده.

 يتضمن عناصر لفظية وغير لفظية:
قد يصدر التككيد بكصفو كسيمة لمتعبير عف مشاعر الفرد كآرالو في صكرة استجابة لفظية مثؿ:

أنا ال أكافؽ عمى ما تقكلو ،أك رير لفظية مف قبيؿ كل األصب السبابة في كل متعامد عمى
الفـ لتحذير مف يتحدث معؾ بطريقة رير اللقة مف االستمرار في ذلؾ ،كعادة ما يتصاحب ىذاف

العنص ارف معا(طريؼ شكقي59-55 :1998 ،ل.

كيبيف كندسشتؿ كمارؾ) )Windschil & Mark,.2001: 18-19أف خصالص السمكؾ

التككيدم تتمثؿ في:

 السمكؾ االجتماعي المقبكؿ اجتماعيان كالسيطرة االجتماعية.
 التعبير عف النفس مف خبلؿ الكممات كاألفعاؿ.
 التفاعؿ االجتماعي الجيد م اآلخريف.

 التككيدية تعتبر عبلقة تكامؿ بيف الثقة بالذات كالكفاية الذاتية.
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 حؿ المشكبلت التي تكاجو الفرد مباشرة دكف قمؽ أك تكتر.
كىناؾ عدد مف الخصالص التي تميز الفرد الذم يعاني مف نقص في التككيدية ،كذلؾ طبقان لما

تراه أمينة بدكم(31-30 :1990ل ،كىك أنو يمجل إلى تجنب النظر لآلخريف ،كينظر إلى السقؼ أك

األرض ،كيتحدث بصكت منخفض ،كيتفؽ م اآلخريف أكثر مف أف يكلح كجية نظره أك رأيو،
كليست لديو القدرة عمى التعبير المفظي عف المشاعر السمبية أك اإليجابية مثؿ السركر أك الغلب،

كيميؿ إلى الصمت ،كجدير بالذكر أف فشؿ ىؤالء األفراد في التعبير عف حقكقيـ كآراليـ يؤدم إلى
نتال سمبية جسمية كاجتماعية.

طرق تنمية السموك التوكيدي:
ىناؾ طريقاف يمكف سمككيما لتنمية السمكؾ التككيدم ىما (آماؿ جكدة كمحمد عسمية:6199 ،
11-11ل:

 .3التنمية الذاتية:
كفييا يقكـ الفرد بإعداد خطة بنفسو لتدريب ذاتو عمى التككيد مسترشدان ببعض المبادئ العامة

مف خبلؿ قراءاتو في كتب معينة بمكلكع التككيد ،باإللافة إلى اعتماده عمى بعض األساليب

التي تمكنو مف تنمية التككيد لذاتو ،مثؿ أسمكب الكعي بالذات ،كأسمكب المراقبة الذاتية ،كأسمكب

التحميؿ النقدم لمذات ،كأسمكب التقييـ الذاتي ،كأسمكب المبلحظة النشطة لآلخريف.
 .1التنمية النظامية:
كتتمثؿ في برام

التدريب التككيدم التي يقكـ بتصميميا كتنفيذىا أشخاص مدربكف مف

المتخصصيف في مجاؿ اإلرشاد النفسي كتعديؿ السمكؾ.
التدريب التوكيدي:

لقد ابتكر عمماء النفس التدريب التككيدم بكصفو كسيمة ناجحة نسيبا لمساعدة مف يصعب

عمييـ التعبير عف مشاعرىـ ،كالمجاىرة بآراليـ ،كالدفاع عف حقكقيـ ،كمكاجية لغكط اآلخريف

إلكراىيـ أك إركاليـ عمى أف يفعمكا ما ال يرربكف ،أك االمتناع عف فعؿ ما يرربكف.

كيعتبر التدريب عمى التككيدية كسيمة لركرية لحماية األفراد مف أف يككنكا لحايا لممحاكالت
ي
السمبية ،كذلؾ بتعريفيـ مثبلن ما معنى أف تنتقص حقكقيـ ،ككيفية التصرؼ تجاه مكاقؼ سخرية

كيجنبيـ كذلؾ أف
اآلخريف منيـ ،كبصفة
خاصة أقرانيـ ،كاجبارىـ عمى التعامؿ معيـ بصكرة اللقةٌ ،
ٌ
يككنكا عدكانييف نظ انر لتعمٌميـ التمييز بيف التككيد لحماية حقكؽ الفرد ،كالعدكاف الذم يعني انتياؾ

حقكؽ اآلخريف(طريؼ شكقي211 :1998 ،ل.
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كيقصد بالبرنام اإلرشادم في الدراسة الحالية ىك إجراء عممية منظمة كمخططة تيدؼ إلى

تدريب طبلب المرحمة الثانكية ذكم السمكؾ التككيدم المنخفض ،بغرض تنميتو لدييـ كالقياـ ببعض
المياـ كاالجراءات المعرفية كالسمككية بما يمكنيـ مف القدرة عمى التعبير عف اآلراء كاألفكار،
كالدفاع عف الحقكؽ بما يحقؽ االرتقاء في فاعمية الذات ،كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي

لدييـ.

األسس النظرية العامة التي يرتكز عمييا البرنامج اإلرشادي لمسموك التوكيدي:
يعرؼ التدريب التككيدم بلنو مجمكعة متنكعة مف األساليب كاإلجراءات المعرفية كالسمككية

اليادفة إلى تعديؿ معارؼ كسمكؾ األفراد ،كتدريبيـ عمى التعبير عف مشاعرىـ ،كأفكارىـ ،كآراليـ،
كالدفاع عف حقكقيـ ،كمكاجية مف يستغمكنيـ بطريقة مبللمة دكنما انتياؾ لحقكؽ اآلخريف ،كتنتظـ

األساليب المستخدمة في إطاره في فلات ثبلث ىي:

 أساليب بدنية :كمنيا التدريب عمى التحكـ في الجكانب رير المفظية لمتككيد.
 أساليب معرفية :مثؿ التدريب عمى الحكار الداخمي اإليجابي ،كتغيير المعتقدات رير
المنطقية.

 أساليب سمككية :مف قبيؿ تمثيؿ الدكر ،كاالقتداء ،كاعادة السمكؾ ،كالتمقيف ،كالتدعيـ(طريؼ
شكقي202 - 201 :1998 ،ل.

كقد قاـ الباحث بمزج ىذه األساليب ،كاستخداـ بعليا أك كميا بما يحقؽ أىداؼ البرنام
اإلرشادم ،كبما يتناسب م

احتياجات المتدربيف ،كمشكبلتيـ التككيدية ،حيث تبنى االتجاه

االنتقالي التكاممي ،أك اإلرشاد متعدد الكسالؿ ،كالذم ال يقتصر عمى نظرية إرشادية كاحدة ،كانما

ينتقي أية فنية مف أية نظرية إرشادية لخدمة المكقؼ اإلرشادم.
كينظر كابكزم) Capuzzi (2000: 460ليذا االتجاه بلنو ينتقي أفلؿ شيء مف كؿ نظرية،
كىذا يتطمب مف المرشد معرفة دقيقة بالنظريات اإلرشادية ،كمصدر قكة كلعؼ كؿ نظرية،

كعناصر بناء نظرية فعالة ،كأفلؿ عمؿ إرشادم ىك الذم يؤثر كينجح ،كاإلرشاد االنتقالي

التكاممي اتجاه عممي يرفض النظرة األحادية.
مبادئ اإلرشاد االنتقائي:

يمخص محمكد عقؿ(995 :6111ل أىـ المبادئ الرليسة التي تنطمؽ منيا االنتقالية متعددة

الكسالؿ كما جاء بيا الزاركس فيما يمي:

 .3يتلثر السمكؾ اإلنساني بعكامؿ كراثية كبيكلكجية كبيلية تتمثؿ في العبلقات الشخصية م

اآلخريف ،كفي الظركؼ البيلية الثقافية االجتماعية المحيطة بو ،كفي عممية التعمـ مف

خبلؿ اآلخريف.
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 .1الشخصية رير المتكيفة ترج إلى تعمـ رير مناسب ،كادراؾ لنماذج سمككية رير سكية،

كالى نقص في المعمكمات أك الخبرات أك خطل فييا ،أك تصارع بينيا تجعؿ ذاكرة الفرد
عاجزة عف إمداده بطرؽ التعامؿ م المكاقؼ االجتماعية المختمفة ،كيظير االلطراب في

استجابات انيزامية رير تكافقية.

 .1استخداـ الطرؽ الفاعمة الصادقة مف كؿ المدارس بما يستجيب لحاجات المسترشد ،كيمكنو
مف حؿ مشكبلتو.

السموك التوكيدي والثقافة االسالمية:
حث الديف االسبلمي الحنيؼ عمى السمكؾ التككيدم بغض النظر عف المصطمح الذم يمكف أف
يطمؽ عميو ،فيناؾ العديد مف المكاقؼ الفعمية كالقكلية التي تدعـ إيجابية ىذا السمكؾ ،يقكؿ اهلل
َك ُِّ ِو ِع ْل فَال تم ِطعهما و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يل
اى ََ َ
سئَ
تعالى" وإَ َج َ
ْم َ َ َ
ٌ
صاح ْبأ مه َما في ائ كََّْأيَا َم ْع مموفاً َواتنب ْع َسب َ
اك َعلى أَ تم ْش ِم َك ُّي َما ئ َْي َ
َي َم ْمِج مع مُ ْ فََّبِّْم مُ ْ ُِّ َما مفنتم ْ تَأ ْع َملمو ََ" (لقماف15 :ل ،كيقكؿ الرسكؿ ﷺ ":ال طاعة
َي ثم ن إِئ ن
اب إِئ ن
َم ْش أَََّ َ
ئمخلوق في معصية ائخائق"(ركاه أحمد في المسندل.
كلقد كجو الديف االسبلمي األفراد إلى لركرة رد االعتداء كاالنتصار لمنفس كالديف ،كحفظ

الحقكؽ كالدفاع عنيا ،كذلؾ يعتبر أحد األبعاد الرليسة في السمكؾ التككيدم ،حيث ىناؾ إشارة إلى

الدفاع عف الحقكؽ الشخصية م عدـ التجاكز كالحفاظ عمى حقكؽ اآلخريف ،كيظير ذلؾ جميا في
ِ
ِ ِِ
يش"
قكلو تعالى" فَ َم ْش ا ْعتَ ََى َعلَْي مُ ْ فَا ْعتَ مَوا عَلَْيو ُّمثْ ِل َما ا ْعتَ ََى َعلَْي مُ ْ َواتنأ مقوا ائلنوَ َوا ْعلَ مموا أَ ائلنوَ َم َع ائ مْمتنق َ
(البقرة194 :ل ،كقكلو تعالى" َوال تَ ُْتم مموا ائ ن
اد َة َوَم ْش يَ ُْتم ْم َها فإَّو آثِ ٌ قَألْبموم َوائلنوم ُِّ َما تَأ ْع َملمو ََ َعلِي ٌ" (البقرة:
ش َه َ

283ل ،كعف أبي سعيد الخدرم أف النبي ﷺ قاؿ" أفضل ائجهاد فلمة حق عنَ سلطاَ جائم"(ركاه
الترمذمل.

كقد حث الديف اإلسبلمي المسمـ إلى لركرة التعبير عف الرأم كاف كاف مخالفان لرأم اآلخريف،

كىك أحد األبعاد الميمة في السمكؾ التككيدم ،فعف حذيفة رلي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل
" ال تُوَّوا إمعة تقوئوَ إَ أحسش ائناس أحسنا ،وإَ ظلموا ظلمنا ،وئُش وطنوا أَّرسُ  ،إَ أحسش ائناس أَ
ﷺ

تحسنوا ،وإَ أساؤوا فال تظلموا" (رواه الرتمذي).

كحكؿ التعبير عف المشاعر اإليجابية كلحد أبعاد السمكؾ التككيدم حث النبي

إظيار تمؾ المشاعر ،فعف المقداـ بف معد يكرب عف النبي
أَّو يحبو"(ركاه البخارمل.

ﷺ

ﷺ

المسمـ عمى

قاؿ" إذا أحب أحَف أخاه فليعلمو

أما التعبير عف المشاعر السمبية فقد حث النبي ﷺ الناس عمى إدارة الغلب لمف حدكد ال

تلر باآلخريف أك بالنفس ،فعف أبي ىريرة رلي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ﷺ " ئيس ائشَيَ

ُّائصمعة ،إَّما ائشَيَ ائذي يملك َّرسو عنَ ائغضب"(ركاه البخارمل
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كعف رد الجميؿ كاالعتراؼ بالفلؿ ،كتقدير العطاء ،لتسكد بيف الناس ركح المكدة كالتعاكف

كالتفاعؿ ،حث النبي ﷺ المسمـ عمى شكر اآلخريف ،فعف النعماف بف البشير أف النبي ﷺ قاؿ"
مش ئ يشُم ائناس ئ يشُم اهلل"(ركاه أحمد في المسندل.

يتبيف لمباحث  -مما سبؽ  -أف الديف االسبلمي سبؽ العمكـ اإلنسانية الحديثة في تنمية
الشخصية التككيدية ،كحث المسمميف عمى السمكؾ التككيدم ،فاإلفصاح عف المشاعر اإليجابية
كالسمبية ،كقكؿ الحؽ ،كاالعتداد بالرأم ،كاالعتراؼ بالجميؿ ،كادارة الغلب ،كعدـ االعتداء عمى

حقكؽ اآلخريف ،كالكثير مف الصفات كالسمات اإليجابية تعتبر مف أبعاد السمكؾ التككيدم الذم

تسعى الدراسة الحالية إلى تنميتو ،مما يدلؿ عمى أف النبي
ِ ِ
يش"(األنبياء107 :ل.
إلى النكرَ " ،وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إال َر ْح َمةً ئل َْعائَم َ

ﷺ

جاء ليخرج الناس مف الظممات

المبحث الثاني :فاعمية الذاتSelf-Efficacy :

ظير مفيكـ فاعمية الذات عمى يد العالـ األمريكي ألبرت "باندك ار"(9111ل Albert Bandura

عندما قدـ نظرية متكاممة ليذا المفيكـ ،حدد فييا أبعاد كمصادر فاعمية الذات ،كتمثؿ ىذه النظرية

جانبان ميمان مف نظرية التعمـ االجتماعي ،كما تشكؿ العامؿ الرليس لسمكؾ الفرد كنجاح المتعمـ في

مدرستو ،فالمتعمـ إذا شعر بكفاءة ذاتية عالية ،فإنو مف المحتمؿ أف يبذؿ الجيد ،كالمثابرة البلزمة
إلتقاف العمؿ( في فايزة السيد كصفاء محمد911 :6111 ،ل.

كتعتبر فاعمية الذات مف أىـ ميكانيزمات الشخصية السكية ،حيث إنيا تمثؿ مرك انز ميمان مف

دافعية األفراد لمقياـ بلم عمؿ أك نشاط ،فيي تساعد الفرد عمى مكاجية اللغكط المختمفة التي
تعترلو في مراحؿ حياتو المختمفة ،كترتف مستكيات فاعمية الذات لدل الفرد مف خبلؿ الممارسة

كالتدريب المتكاصؿ سكاء في نطاؽ األسرة ،أك مف خبلؿ التفاعؿ م اآلخريف في المجتم (عكاطؼ

صالح919 :9115،ل.

كيعد مفيكـ فاعمية الذات مف المفاىيـ الميمة في تفسير السمكؾ اإلنساني خاصة مف كجية

نظر أصحاب نظرية التعمـ االجتماعي ،كقد تناكؿ الباحثكف مصطمح  ،Self-Efficacyكترجـ إلى
عدة مسميات بالمغة العربية منيا( الفاعمية الذاتية ،كفاعمية الذات ،كفعالية الذات ،كالكفاءة الذاتية،

ككفاءة الذاتل ،كأحيانا يستخدـ مصطمح  Self-Efficiencyبمعنى فاعمية الذات(حجاج رانـ،
19 :6119ل.

كيفترض "باندكرا" (9111ل Banduraأف سػمكؾ الفرد ،كالبيلة ،كالعكامؿ االجتماعية تتداخؿ

بدرجة كبيرة ،فالسمكؾ اإلنساني يتحدد تبادليان بتفاعؿ ثبلثة مؤثرات ىي :عكامؿ الشخصية
Factors

،Personal

كالعكامؿ

السمككية
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Factors

،Behavioral

كالعكامؿ

البيلية ،Environmental Factorsكأطمؽ عمى ىذه المؤثرات نمكذج الحتمية التبادلية
 Reciprocal Determinismكيكلحيا الشكؿ التالي:
عكامؿ الشخصية
"فعالية الذات "

عكامؿ سمككية
"األداء "

العكامؿ البيلية

شكل ()3

"التغذية الراجعة"

نموذج الحتمية التبادلية كما اقترحو ""باندورا" "
كطبقان ليذا النمكذج فإف المتعمـ يحتاج إلى عػدد مف العكامؿ المتفاعمة(شخصية ،كسمككية،

كبيليةل ،كتطمؽ العكامؿ الشخصية عمى معتقدات الفرد حكؿ قدراتو كاتجاىاتو ،أما العكامؿ السمككية

فتتلمف مجمكعة االستجابات الصادرة عف الفرد في مكقؼ ما ،كعكامؿ البيلة تشػمؿ األدكار التي
يقكـ بيا مف يتعامؿ معو الفرد كاآلباء ،كالمعممكف ،كاألقراف).(in Zimmerman ,1989 :330
كيشير "باندك ار" ) Bandura (1977إلى عدـ كجكد أفلمية ألم مف العكامؿ الثبلثة المككنة
لنمكذج الحتمية التبادلية في إعطاء النات النيالي لمسمكؾ ،كأف كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ يحتكم
عمى متغيرات معرفية ،كمف بيف ىذه المتغيرات التي تحدث قبؿ قياـ الفرد بالسمكؾ ما يسمى

بالتكقعات أك األحكاـ ،سكاء كانت ىذه التكقعات أك األحكاـ خاصة بإجراءات السمكؾ أك النات

النيالي لو ،كىك ما سماه ""باندك ار"" بفاعمية الذات ،كتعني أحكاـ الفرد أك تكقعاتو عف أدالو لمسمكؾ
في مكاقؼ تتسـ بالغمكض ،كتنعكس ىذه التكقعات عمى اختيار الفرد لؤلنشطة المتلمنة في األداء

كالمجيكد المبذكؿ كمكاجية المصاعب كانجاز السمكؾ.
الذاتية إلنجاز األىداؼ المطمكبة مف بيف الخصاؿ
كيعتبر اعتقاد الفرد بلنو يمتمؾ الكفاءة
ٌ
السمبية
لمتصكرات اإليجابية أك
الفعمية
األساسية لتككيد الذات ،فالتككيد قد يككف محاكلة لمترجمة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الذاتية المدركة مف خبلؿ
عف الذات ،كقد ناقش "باندك ار" العبلقة بيف التدريب التككيدم كالكفاءة
ٌ

بالتغير في السمكؾ ،كىذا يعني أف تزكيد الفرد باإلحساس الحقيقي بالقدرة عمى
ارتباط الكفاءة
ٌ
الحقيقية(Bandura, 1997:.52-53ل.
التكيؼ سيزيد مف فرص النجاح في الحياة
ٌ
ٌ
تعريف فاعمية الذاتSelf-Efficacy :
مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف تعريفات فاعمية الذات مثؿ تعريؼ جابر عبد الحميد(:9111

696ل ،كتعريؼ "باندك ار"(Bandura,1997: 192ل ،كتعريؼ فتحي الزيات(919 :6119ل،
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كتعريؼ عبد المنعـ الدردير(691 :6119ل ،كتعريؼ عبد المحسف نعساني(19 ،6111ل كريرىـ
تبيف لمباحث ما يمي:

 اتفؽ تعريؼ "باندكرا"  ،Banduraكتعريؼ جابر عبد الحميد ،كتعريؼ فتحي الزيات،
كتعريؼ عبد المحسف نعساني في أف فاعمية الذات ىي معتقدات الفرد حكؿ إمكاناتو كقدراتو
الذاتية التي تمكنو مف أداء سمكؾ معيف أك تحقيؽ انجاز ما.

 ألاؼ تعريؼ فتحي الزيات أف فاعمية الذات تنطكم عمى مقكمات معرفية كانفعالية كدافعية
كحسية كفسيكلكجية تجتم بغرض تحقيؽ انجاز ما.

 ذكر تعريؼ عبد المنعـ الدردير أف فاعمية الذات ىي تكق النجاح في ميمة ،كأف ىذا التكق
نات عف إيماف الفرد بميارة األداء ،كمقدار ما يبذلو مف جيد إلنجاز تمؾ الميمة.

مف خبلؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أف فاعمية الذات ىي ما يعتقد الفرد عف ذاتو كامكاناتو كقدراتو،
كىذا االعتقاد يؤثر عمى شعكره كتفكيره كسمككو ،كبالتالي يؤثر عمى نتال ذلؾ السمكؾ.
خصائص األشخاص ذوي فاعمية الذات(نفيف المصرم11 - 11 :6199 ،ل:
 .3الثقة بالنفس وبالقدرات:

حيث يتمكف الكاثؽ مف نفسو مف القدرة عمى تحديد أىدافو بنفسو ،كيقكـ بلصعب األعماؿ
بيسر بالغ ،كالثقة بالنفس ىي طاقة دافعة تعيف صاحبيا عمى مكاجية شتى المكاقؼ الجديدة.

 .1المثابرة:

كىي سمة فعالة تعيف الفرد عمى إخراج طمكحاتو مف داخمو إلى حيز الكجكد ،كالمثابرة تعني
االستم اررية ،كانتقاؿ الفرد مف نجاح إلى نجاح ،كالشخصية المثابرة فعالة نشطة ،ال تفتر ىمتيا

ميما صادفيا عقبات كمكاقؼ محبطة.

 .1القدرة عمى إنشاء عالقات سميمة مع اآلخرين:
تعتمد فاعمية الفرد عمى تككيف عبلقة قكية كسميمة م اآلخريف ،فالشخص الفعاؿ تككف لديو
القدرة عمى إنشاء تمؾ العبلقات بما لو مف سمات المركنة كالشعكر باالنتماء ،ككمما كانت
عبلقات الفرد قكية م اآلخريف ،كمما كاف تكافقو أفلؿ ،كخاصو تكافقو االجتماعي ،كعدـ كجكد

عبلقات سميمة م اآلخريف مف شلنو أف يصيب الفرد الشعكر بالعزلة االجتماعية.

 .4القدرة عمى تحمل المسئولية:

تحمؿ المسلكلية أمر لو قيمتو ،كالشخص السكم ىك الذم يعتبر نفسو مسلكال عف أفعالو

كتصرفاتو ،كلديو القدرة عمى تحمؿ المسلكلية بما يحقؽ التكاصؿ بينو كبيف أفراد مجتمعو.
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 .5البراعة في التعامل مع المواقف التقميدية:
كتعتبر مف مظاىر فاعمية الذات المرتفعة ،فالفرد ذك الفاعمية المرتفعة يستجيب لممكاقؼ

الجديدة بطريقة مناسبة ،كيعدؿ مف نفسو كأىدافو كفؽ ظركؼ البيلة ،مرف كايجابي كقادر عمى
مكاجية المشكبلت رير المللكفة ،كيتقبؿ األساليب كاألفكار الجديدة في أداء األعماؿ.

كيرل "باندكرا" (Bandura, 1997: 138,38ل أف األفراد ذكم فاعمية الذات المرتفعة يلعكف

أىدافان صعبة كيمتزمكف بالكصكؿ إلييا أم أف لدييـ طمكحات عالية ،كأشار إلى أف طبيعة أك
ماىية إدراؾ األفراد لفاعميتيـ الذاتية تؤثر بشكؿ مباشر عمى األىداؼ كالخطط التي يلعكنيا

مسبقان بشلف أداليـ المستقبمي.

كفي مقابؿ ذلؾ فإف ىناؾ العديد مف الخصالص التي تميز األشخاص ذكم فاعمية الذات

المنخفلة كالتي مف أىميا:

 .3يخجمكف مف المياـ الصعبة.
 .1لدييـ طمكحات منخفلة.

 .1ينشغمكف بنقالصيـ ،كييكلكف المياـ المطمكبة.
 .4يركزكف عمى النتال الفاشمة.

 .5يقعكف بسيكلة لحايا لئلجياد كاالكتلاب.

كيرل فان (Fung, 2010: 516ل أف فاعمية الذات تؤثر عمى مستكل الطمكح الميني كاختيار
المينة ،كالسعي إلى التنمية الشخصية ،كأف مرتفعي الفاعمية الذاتية يلعكف ألنفسيـ المزيد مف
الخيارات الكظيفية ،كلدييـ القدرة عمى الكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة ،كحؿ المشكبلت ،كااللتزاـ

بتحقيؽ األىداؼ طكيمة األمد ،كأنيـ أكثر تفاؤالن بشلف مستقبميـ الشخصي ،كما أف لمفاعمية الذاتية

أثر إيجابيان عمى سبلمتيـ البدنية كالنفسية ،كما تعزز مف احتراـ الذات لدييـ ،كينسبكف فشميـ في
ان
تحقيؽ األىداؼ إلى لعؼ مجيكدىـ ،عمى العكس مف ذكل فاعمية الذات المنخفلة فإنيـ

يرجعكف فشميـ إلى الحظ كالنصيب كعكامؿ خارجية أخرل مثؿ المحسكبية كرياب العدالة

االجتماعية.

كنظ ار لتلكيد "باندك ار"(9116ل عمى االرتباط بيف فاعمية الذات كالتكافؽ النفسي ،كأف الشخص

الذم تنقصو الثقة في فاعمية الذات المدركة يتكق الرفض كعدـ القبكؿ االجتماعي ،كمف ثـ يميؿ
لئلحجاـ كالعزلة ،مما قد يؤدم إلى زيادة التقييـ السمبي لو مف جانب اآلخريف ،كبالتالي المزيد مف

االحساس بعدـ الكفاءة الذاتية(في عبد المنعـ السيد51 :9111 ،ل ،لذلؾ فإف الباحث يتكق كجكد

أثر لبرنام تنمية السمكؾ التككيدم عمى فاعمية الذات لدل أفراد المجمكعة التجريبية مف طمبة

المرحمة الثانكية.
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المبحث الثالث :الكفاءة االجتماعيةSocial Competence:

تعرؼ الكفاءة االجتماعية في المعجـ الكسيط بلنيا :المماثمة في القكة كالشرؼ ،كمنو الكفاءة في

العمؿ ،أم القدرة عميو كحسف تصريفو ،كالكؼء ىك القادر عمى تصريؼ العمؿ(المعجـ الكسيط،

119 :6119ل.

كيبيف عادؿ األشكؿ(911 :9111ل في مكسكعة التربية الخاصة أف الكفاءة مصطمح يشير إلى

التمكف مف ميارة ما ،كتعتبر ككسيمة معيارية لمنجاح في جانب معيف مثؿ :القراءة ،كالسباحة،
كالتكيؼ االجتماعي ،كما إلى ذلؾ.

كتستخدـ الكفاءة االجتماعية في عمـ النفس بمعاف متعددة منيا ميارات اجتماعية تقكد إلى

سمكؾ حؿ المشكمة ،كتناكؿ المكلكعات مف منظكر معيف ،زمنيا مخرجات اجتماعية يحققيا
األفراد مف خبلؿ بعض السمككيات المككنة لمكفاءة االجتماعية ،كىذه السمككيات تتمثؿ في قدرة

الفرد عمى تككيف أصدقاء ،كككنو محبكبان مف األفراد اآلخريف ،كاشتراكو في التفاعبلت االجتماعية

الفعالة م األقراف ،كأيلان يمكف اعتبارىا نكع مف السمكؾ التكيفي ،كالذم يشتمؿ عمى ميارات
العمؿ

باستقبللية،

كالنمك

الجسدم،

كالكفاءة

االجتماعية).(Hubbard & Coie,1994: 102

األكاديمية،

كالنمك

المغكم،

كالميارات

كتشير بيرماف) Bierman (2001إلى أف الكفاءة االجتماعية مصطمح أكس يستخدـ لكصؼ

الفعالية االجتماعية لمفرد ،كقدرتو عمى تككيف عبلقات تبادلية عالية الجكدة ،كأيلان القدرة عمى
الحفاظ عمى ىذه العبلقات ،كتجنب المعاممة السمبية كالخداع مف قبؿ اآلخريف ،أم أف الكفاءة

االجتماعية تشير إلى السمككيات كالميارات االجتماعية كاالنفعالية كالمعرفية التي يحتاج الييا الفرد

لتكيؼ اجتماعي ناجح ،كما أف نمك الكفاءة االجتماعية لدل الفرد يرتبط بالنمك في سنكات ما قبؿ
المدرسة ،كمراحؿ الطفكلة ،كالمراىقة ،كتعتبر الميارات االجتماعية كميارات لبط الذات خبلؿ ىذه

المراحؿ مظي انر لمكفاءة االجتماعية ،إلافة إلى نكعية التفاعؿ م األقراف ،كالذم يؤثر عمى درجة

نمك الميارات المرتبطة بالكفاءة االجتماعية ،كيذكر دينياـ كآخركف) Denham et al.(2003بلنيا
الفاعمية في التفاعؿ م اآلخريف ،كىي نتاج السمككيات المنظمة التي تحقؽ حاجات نمالية طكيمة

كقصيرة المدل(في عطية محمد991 :6191 ،ل.

كيرل جريشاـ ) (Greshmam, 2001: 67أف اللعؼ في اكتساب الميارات االجتماعية يعكد

إلى رياب المعرفة التي تمكف الطالب مف إنجاز الميمة االجتماعية في حدكد األحكاؿ المثمى،

ككذلؾ فشؿ الطالب في تحديد السمكؾ االجتماعي الذم يتبلءـ م المكقؼ المعيف ،كيعكد اللعؼ

في األداء االجتماعي إلى فشؿ الطالب في أداء الميارات االجتماعية المكجكدة في مخزكنو
السمككي ،أك الفشؿ في استدعاليا بالمستكل المطمكب ،كيمكف تفسير لعؼ الطبلقة عمى أنو نات
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عف قمة تعرض الطالب لنماذج السمكؾ االجتماعي ،كقمة ممارسة ىذه الميارات ،أك قمة معدالت

التعزيز لما يصدر عنو مف سمككيات.

تعريف الكفاءة االجتماعيةSocial Competence :
مف خبلؿ االطبلع عمى العديد مف تعريفات الكفاءة االجتماعية مثؿ تعريؼ بندر

ككؿ(Bender & Wall, 1994: 22ل ،كتعريؼ جابر عبد الحميد كعبلء الديف كفافي(:9119
6196ل ،كتعريؼ كيندم(Wendy, 1999: 4ل ،كتعريؼ فكخف كآخركف( Vaughn et al.,

2000: 15ل ،كتعريؼ فريد النجار(151 :6115ل ،كتعريؼ سمارت(Smart, 2003: 2ل ،كتعريؼ
كيمش كبيرماف(Welsh & Bierman, 2003: 6ل كريرىـ ،تبيف لمباحث ما يمي:


اتفؽ تعريؼ جابر عبد الحميد كعبلء الديف كفافي م تعريؼ كيندم(Wendyل في أف

الكفاءة االجتماعية ىي بعد كجداني يتمثؿ في فيـ كادراؾ عكاطؼ اآلخريف ،كبالتالي القدرة
عمى التفاعؿ االجتماعي معيـ.



اتفؽ تعريؼ فكخف كآخركف(Vaughn et al.ل م تعريؼ كيمش كبيرماف( & Welsh
Biermanل في أف الكفاءة االجتماعية تتلمف البعد المعرفي كالسمككي باإللافة الى

البعد الكجداني.


اتفؽ تعريؼ بندر ككؿ(Bender & Wallل م

تعريؼ فريد النجار ،كتعريؼ

سمارت(Smartل في أف الكفاءة االجتماعية ىي القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي ،كاالحتفاظ
بعبلقات مرلية ،كالتصرؼ بحكمة في العبلقات م اآلخريف ،دكف التطرؽ إلى األبعاد

الكجدانية كالمعرفية كالسمككية.

مف خبلؿ ما سبؽ قاـ الباحث بتعريؼ الكفاءة االجتماعية كىي امتبلؾ الفرد لبعض الميارات
االجتماعية التي تم بكنو مف التفاعؿ كالتكاصؿ االيجابي م اآلخريف في المكاقؼ االجتماعية
المختمفة ،كتتلمف ىذه الميارات ميارة إدارة الذات ،كالميارات البينشخصية ،كالميارات األكاديمية

االجتماعية.

ميارات الكفاءة االجتماعية:
يرل العديد مف الباحثيف أف الكفاءة االجتماعية تشمؿ الميارات التالية(:فتحي الزيات:9111،

119ل

 .3عبلقات إيجابية م اآلخريف مثؿ اآلباء ،كالمدرسيف ،كاألشخاص الذيف تتطمب طبيعة
أدكارىـ التعامؿ المباشر أك رير المباشر.
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 .1المعرفة الدقيقة كالمبللمة ألصكؿ أك قكاعد السمكؾ االجتماعي ،ككيؼ يفكر الفرد أك يرل
نفسو كيراىا اآلخركف ،أم صكرة الذات كما يدركيا الفرد ،ككما يدركيا اآلخركف ،ككيؼ

يستقبؿ أك يفسر الدالالت كالرمكز كالمؤشرات كالمكاقؼ االجتماعية.

 .1رياب السمكؾ البلتكافقي ،كالى أم مدل يعكس سمكؾ الفرد أنماط مف السمكؾ رير السكم
أك البلتكافقي خبلؿ تعامبلتو االجتماعية ،كتفاعمو االجتماعي م اآلخريف.

 .4مدل اكتساب الفرد لمسمككيات كالميارات االجتماعية الفعالة ،كمحاكلة أف ينشئ أك يبدأ
اتصاالت م اآلخريف ،كمدل تعاممو عمى نحك إيجابي م المؤشرات االجتماعية.

كيذكر كازدف ) (Kazdin, 2000: 334مجمكعة ميارات مككنو لمكفاءة االجتماعية ىي :تككيد

الذات ،كميارات المكاجية ،كميارات التكاصؿ ،كميارات تنظيـ المعرفة كالمشاعر.

كيشير طريؼ شكقي(96 - 91 ،6116ل إلى أرب ميارات مككنة لمكفاءة االجتماعية كىي:
 .3ميارات تككيد الذات :تظير ىذه الميارات في قدرة الفرد عمى التعبير عف المشاعر كاآلراء
كالدفاع عف الحقكؽ ،كتحديد الميارات في مكاجية لغكط اآلخريف.

 .1ميارات كجدانية :تظير ىذه الميارات في تيسير إقامة الفرد لعبلقات كثيقة ككدكدة م

اآلخريف ،كادارة التفاعؿ معيـ عمى نحك يساعد عمى االقتراب منيـ ،كالتعرؼ عمييـ،
كتشتمؿ عمى التعاطؼ كالمشاركة الكجدانية.

 .1ميارات االتصاؿ :كتعبر عف قدرة الفرد عمى تكصيؿ المعمكمات لآلخريف لفظيان أك رير
لفظيان ،كتمقي الرسالؿ المفظية كرير المفظية مف اآلخريف ،كفيـ مغزاىا كالتعامؿ معيـ في

لكليا.

 .4ميارات اللبط كالمركنة االجتماعية كاالنفعالية :كتشير إلى قدرة الفرد عمى التحكـ بمركنة
في سمككو المفظي كرير المفظي كاالنفعالي كخاصة في مكقؼ التفاعؿ م اآلخريف،
كتعديمو كفقان لما يط أر مف تغيرات عمى المكقؼ ،كمعرفة السمكؾ االجتماعي المبللـ

لممكقؼ ،كاختيار التكقيت المناسب إلصداره فيو.
خصائص األفراد ذوي الكفاءة االجتماعية:

يرل مجدم حبيب(9 :6115ل أف مرتفعي الكفاءة االجتماعية لدييـ قدرة عمى مكاجية المكاقؼ

االجتماعية ،كالمشاركة في األنشطة االجتماعية ،كأكثر انفتاحان م اآلخريف مقارنة م األفراد

منخفلي الكفاءة االجتماعية.

كتعتبر العبلقات االجتماعية جزءان ميمان في حياة الفرد ،فيجب عميو أف يتعمـ كيؼ يعيش

كيتفاعؿ م أفراد الجماعات المختمفة ،فإجادتيا كاتقانيا يسيـ في تحسيف العبلقات االجتماعية،
كبالتالي في تحسيف المجتم (مجدم حبيب961 :9111 ،ل.
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مؤشر آخر لمكفاءة االجتماعية دك انر كبي انر في مختمؼ
كما تؤدم الميارات االجتماعية باعتبارىا
ان

المكاقؼ االجتماعية التي يتفاعؿ خبلليا الفرد م اآلخريف(محمد الحسانيف919 :6115 ،ل

كأكد الباحثكف بلف اإلنجاز األكاديمي يعزز كيؤكد الميارات االجتماعية ،كما أشارت الدراسات
إلى الصمة الكثيقة بيف كؿ مف الكفاءة االجتماعية كالتحصيؿ األكاديمي ،كقد يككف انخفاض

مستكل الكفاءة االجتماعية كالتحصيؿ الدراسي أحد المؤشرات لؤلطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ (Chen

).& Rubin, 1997: 518

فالطبلب ذكك الكفاءة العالية يحصمكف عمى درجات أفلؿ أكاديميان ،ألنيـ يككنكف أكثر قدرة

عمى االشتراؾ في تفاعبلت م

المدرسيف كأقرانيـ ،كىذا مف شلنو أف ينمي مفيكـ الذات

األكاديمي(.(Mpofu & Thomas, 2006: 93
كيعتقد الباحثكف أف الكثير مف المشكبلت التعميمية التي يعاني منيا الطبلب ترتبط باكتسابيـ
لمميارات االجتماعية ،حيث إف افتقارىـ ليا قد يسبب عدـ كفاءتيـ في التعمـ(إبراىيـ الخطيب،

11 :6115ل.

أما األفراد الذيف يعانكف مف الشعكر بالنقص كعدـ الكفاءة ،فإنيـ يقممكف مف شلف أنفسيـ ،كال

يستطيعكف مقاكمة القمؽ الناجـ عف أحداث الحياة اليكمية كلغكطيا ،كيبحثكف باستمرار عف
المساعدات النفسية(Gulliford , R. & Upton, G.,1992 : 124-126ل.
أبعاد وعناصر الكفاءة االجتماعية:
حدد كاف ليفيف  Cain Levineأبعاد الكفاءة االجتماعية في :العناية الذاتية ،كالتكجيو الذاتي،

كالميارات االجتماعية ،كاالتصاؿ ،بينما حدد كؿ مف ميريؿ كجامبؿ  Mirel & Gambelأبعاد

الكفاءة االجتماعية في :الميارات االجتماعية ،كميارات إدارة الذات ،كالميارات األكاديمية ،بينما
حددىا كؿ مف فيرم كىابر  Feary & Haperفي :التمثؿ العاطفي ،كلبط االندفاع ،كحؿ

المشكبلت ،كادارة الغلب ،كحددىا كؿ مف شانكف كراتش  Shanon & Ratchفي :تقدير الذات،
كالسمكؾ االجتماعي ،كاإلنجاز األكاديمي(في أنيس عبد الكىاب69 – 69 :6115 ،ل.
كيرل مجدم حبيب(9 :6115ل أف الكفاءة االجتماعية استجابة متعممة ،ألف الفرد منذ طفكلتو
تنمك لديو القدرة بالتدرج عمى إنشاء العبلقات االجتماعية الفعالة م

اآلخريف ،فيك يكتسب

األساليب السمككية ،كاالجتماعية ،كاالتجاىات ،كالقيـ كالمعايير ،كيتعمـ األدكار االجتماعية ،كيتعمـ

التفاعؿ االجتماعي م رفاؽ السف ،كالمشاركة في السمككية ،كيتقبؿ التغير االجتماعي المستمر،
كيتكافؽ معو كم الجيؿ التالي ،كيقكـ بالكاجبات االجتماعية ،كينمي الميارات االجتماعية التي
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تحقؽ التكافؽ االجتماعي كالنفسي ،كتحقؽ مكانتو االجتماعية ،كينمك ذكاؤه االجتماعي ،ككؿ ىذه

المظاىر تعكس كجكد كفاءة اجتماعية.

كترل منى رلكاف(146 :2012ل أف أبعاد الكفاءة االجتماعية تتمثؿ في :الثقة بالنفس،

كاالمتثاؿ لمقكانيف كالسمطة.،كالمؤىبلت القيادية ،كالمشاركة االجتماعية البناءة ،كالتكيؼ م مجتم

الرفاؽ ،كالتحكـ بالذات كلبط النفس ،كتحمؿ المسؤكلية ،كاالستقبللية كاالعتماد عمى الذات،
كالكعى باألمكر المتعمقة بلمنو كسبلمتو ،كاالتصاؿ.
مما سبؽ يمكف القكؿ بلف الكفاءة ال تعتمد عمى جانب كاحد مف جكانب النمك ،كانما تعتمد عمى
تكامؿ الجكانب العقمية ،كالجسمية ،كاالنفعالية ،كاالجتماعية ،كالشخصية ،كلتنمية الكفاءة يجب عدـ

االىتماـ بمظير كاحد مف مظاىر النمك ،أك االعتماد عمى نظرية معينة مف النظريات ،كانما يجب
االستفادة مف أرمب النظريات ،ألف النمك اإلنساني بمغ حدان مف التعقيد كالتشابؾ يصعب معو عمى

أم نظرية منفردة أف تنيض بكؿ متطمباتو كحاجاتو.

مكونات الكفاءة االجتماعية)Smart, 2003: 3-4):
تتككف الكفاءة االجتماعية مف بعض المككنات التي تتكامؿ لتشكؿ دالالت المفيكـ كمعانيو،

كمف أبرز ىذه المككنات ما يمي:

 التوكيد  :Assertivenessكىي سمككيات المبادرة مثؿ سؤاؿ اآلخريف حكؿ معمكمات
كتقديـ الفرد لنفسو كلآلخريف كاالستجابة ألفعاؿ اآلخريف.

 التعاطف  :Sympathizedكىي سمككيات تظير االحتراـ كاالىتماـ باآلخريف كمشاعرىـ.
 المسئولية  :Responsibilityكىي سمككيات تشير لمتكاصؿ م

البالغيف كاالىتماـ

بالعمؿ.

 ضبط النفس  :Controlled Emotionsكىي سمككيات تظير في كقت الصراع مثؿ
االستجابة المبللمة في المكاقؼ التي تنطكم عمى صراع ،كتتطمب اتخاذ ق اررات في

المكقؼ.

 التعاون  :Cooperationكيتميز بكجكد سمككيات مثؿ تقديـ المساعدة كالمشاركة
كاإلذعاف لمقكاعد كاألكامر.
كيرل مجدل حبيب(7 :2003ل أف مككنات الكفاءة االجتماعية تشمؿ خمسة عناصر ىي:

القدرة عمى تككيد الذات ،كاإلفصاح عف الذات ،كمشاركة اآلخريف في نشاطات اجتماعية ،كاظيار
االىتماـ باآلخريف ،كفيـ منظكر الشخص اآلخر.
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كيرل ىاجير كفكف) Haagar & Vaughn(1997أف الكفاءة االجتماعية تتللؼ مف أربعة

مككنات ذات أىمية بالغة بالنسبة لمفرد ،حتى يشعر بالحب مف اآلخريف ،كالتقبؿ مف جانبيـ ،كالثقة
بالنفس ،كتتمثؿ ىذه المككنات فيما يمي:

 .3االستخداـ الفعاؿ لمميارات االجتماعية.
 .1عدـ كجكد سمككيات ال تكيفية.

 .1العبلقات اإليجابية م اآلخريف.

 .4المعرفة االجتماعية الدقيقة التي تتبلءـ م العمر الزمني لمفرد.

فالكفاءة االجتماعية ال تعني مجرد كجكد ميارات اجتماعية جيدة ،كال مجرد عدـ كجكد سمككيات

ال تكيفية ،كلكنيا تعد في الكاق بمثابة مفيكـ معقد يتلمف خميطان مف ىذه العناصر األربعة

معان(في أسماء العطية615 :6195 ،ل.

المبحث الرابع :األداء األكاديمي Academic Performance

يمثؿ مفيكـ األداء األكاديمي قياس قدرة الطالب عمى استيعاب المكاد الدراسية المقررة ،كمدل

قدرتو عمى تطبيقيا مف خبلؿ كسالؿ قياس تجرييا المدرسة عف طريؽ االمتحانات الشفكية

كالتحريرية التي تتـ في أكقات مختمفة ،كقد قاـ الباحث في ىذه الدراسة باستخداـ مصطمح األداء

األكاديمي كمرادؼ لمصطمح التحصيؿ الدراسي ،أك التحصيؿ األكاديمي؛ حيث يعرؼ األداء
األكاديمي بالدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب نياية كؿ فصؿ دراسي ،أك نياية كؿ عاـ دراسي،

كيتـ الحكـ عمى األداء مف خبلؿ ىذه الدرجات.
فالتحصيؿ الدراسي أك األداء األكاديمي ىك محصمة التعميـ ،كىك المدل الذم يحقؽ عنده
الطالب أك المعمـ أك المؤسسة األىداؼ التعميمية ،كييحسب عادة عف طريؽ الفحكصات ،أك التقييـ
المستمر ،كال يكجد اتفاؽ عمى أفلؿ طريقة الختبار ذلؾ).(Annie Ward, et al, 1996: 3
كيرل فؤاد أبك حطب(397 :1980ل أف مفيكـ التحصيؿ الدراسي يرتبط بمفيكـ التعمـ المدرسي

ارتباطان كثيقان ،إال أف مفيكـ التعمـ المدرسي أكثر شمكالن ،فيك يشير إلى التغيرات في األداء تحت

ظركؼ التدريب كالممارسة في المدرسة ،كما يتمثؿ في اكتساب المعمكمات ،كالميارات ،كطرؽ

التفكير ،كتغير االتجاىات كالقيـ ،كتعديؿ أساليب التكافؽ ،كيشمؿ أيلان النتال المرركبة كرير
المرركبة ،أما التحصيؿ الدراسي فيك أكثر اتصاالن بالنكات المرركبة لمتعمـ أك األىداؼ التعميمية.

كييدؼ التحصيؿ إلى الحصكؿ عمى معمكمات كصفية تبيف مدل ما حصمو التمميذ مف خبرات
معينة بطريقة مباشرة مف محتكيات دراسية معينة ،ككذلؾ معرفة مستكل التمميذ التعميمي أك
التحصيمي ،كذلؾ بمعرفة مركزه بالنسبة لمعايير ليا صفة العمكمية ،أم بالنسبة لمتبلميذ في فرقتو
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الدراسية ،أك في مثؿ سنو ،كال يقتصر ىدؼ التحصيؿ الدراسي عمى ذلؾ ،كلكف تمتد إلى محاكلة
رسـ صكرة نفسية لقدرات التمميذ العقمية كالمعرفية ،كتحصيمو في مختمؼ المكاد الدراسية (رمزية

الغريب88 :1985 ،ل.
كلؤلداء األكاديمي أىمية كبيرة في حياة الفرد كأسرتو ،فيك ليس فقط تجاكز مراحؿ دراسية
متتالية بنجاح كالحصكؿ عمى الدرجات التي تؤىمو لذلؾ ،بؿ لو جكانب ىامة جدان في حياتو باعتباره

الطريؽ اإل جبارم الختيار نكع الدراسة كالمينة ،كبالتالي تحديد الدكر االجتماعي الذم سيقكـ بو
الفرد ،كالمكانة االجتماعية التي سيحققيا ،كنظرتو لذاتو ،كشعكره بالنجاح كيعزز مف ثقتو بنفسو،

كيرف مف مستكل طمكحو(منى الحمكم176 :2010 ،ل.

كما أف األداء األكاديمي لمطالب أمر بالغ االىمية؛ ألنو فرصة لف تعكض ،كلف تتكرر ،كلف

تعكد مرة أخرل إال عمى حساب عمره ،فالطالب الذم يرسب ،أك يلعؼ تحصيمو في سنة ما ،أك

مادة دراسية ما ،يبقى راسبان أك لعيفان ،كعبلمتو في سجمو ال تمحى رالبان ،كما أنو يتحكـ في نكع

المستقبؿ الذم ينتظره في الحياة العممية الكظيفية ،فاذا كاف تحصيمو متفكقان كاف المستقبؿ رالبان

مزدى انر ككاعدان كمثم انر ،كأما إف كاف رير ذلؾ فإف المستقبؿ يككف عمى األرجح معتمان كصعبان(محمد

حمداف9-9 :9111 ،ل.

تعريف األداء األكاديمي:

قاـ الباحث باالطبلع عمى العديد مف تعريفات األداء األكاديمي مثؿ تعريؼ أحمد

بدكم(13 :1980ل ،كتعريؼ فادية زىك(168 :1997ل ،كتعريؼ صبلح الديف عبلـ(:2000
305ل ،كتعريؼ أديب الخالدم(91-90 :2003ل ،كتعريؼ سعيد باركد(15 :2010ل ،كتعريؼ

انتصار العشا كآخركف(527 :2012ل ،تبيف لمباحث ما يمي:

 اتفؽ تعريؼ أحمد بدكم ،كتعريؼ أديب الخالدم ،كتعريؼ سعيد باركد ،كتعريؼ انتصار
العشا كآخركف ،في أف األداء األكاديمي يستدؿ عميو مف الدرجات التي يحصؿ عمييا
الطالب في االختبارات التحصيمية المقننة.

 لـ يذكر تعريؼ فادية زىك ،كتعريؼ صبلح الديف عبلـ كيفية االستدالؿ عمى حساب األداء
األكاديمي.

 اتفؽ تعريؼ فادية زىك ،كتعريؼ صبلح الديف عبلـ عمى أف األداء األكاديمي ىك مستكل
النجاح الذم يحرزه الفرد في مجاؿ تعميمي نتيجة لمركره في خبرة تربكية محددة.

مف خبلؿ العرض السابؽ عرؼ الباحث األداء األكاديمي بلنو محصمة المعرفة كالفيـ كالميارات
التي يكتسبيا الفرد نتيجة تمقيو خبرات تربكية محددة ،كىك نتاج ما يتعممو الفرد كما يمكف استرجاعو
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كفيمو كتطبيقو ،كىذه الخبرات يتمقاىا مف خبلؿ المدرسة أك أم مؤسسة تعميمية ،كيستدؿ عمى ىذا

التعمـ بالدرجات التي يحصؿ عمييا نتيجة االختبارات المقننة كالتحصيمية.
العوامل المؤثرة في األداء األكاديمي:

دلت األبحاث أف الذكاء مف أىـ العكامؿ التي تحدد مستكيات النجاح ،كلكنو ليس الكحيد ،كال

يكفي كحده لتفسير ظاىرة النجاح ،ألف الفرد يخل في حياتو لكؿ مف مككنات شخصيتو ،ككما
يخل النجاح لمستكل ذكاء الفرد فيك يخل لمستكل طاقتو البدنية كاتزانو االنفعالي كاتجاىاتو

النفسية(فؤاد السيد59 :9119 ،ل.

كما أف نجاح الفرد كتفكقو األكاديمي يتكقؼ عمى عدة عكامؿ ثقافية كاجتماعية كصحية كنفسية،

إال أف االنفعاالت تعد عامبلن رليسان ،كما أشارت الدراسات إلى أف تدني مستكل الميارات

االجتماعية كاالنفعالية ليس في صالح تفكير الفرد ،أك نجاحو في تفاعبلتو المينية ،كيرل جريشاـ

كاليكت) (Gresham & Elliot, 1990أف الميارات االجتماعية لدل الطمبة تكمف في التعاكف،
كتككيد الذات ،كلبط الذات ،كالكفاية االجتماعية ،كالبعد عف السمكؾ المشكؿ(في أحمد العمكاف،

961 :6199ل.
أما فيما يتعمؽ بالعكامؿ التي تؤدم إلى تدني األداء األكاديمي فيي كثيرة ،منيا عكامؿ انفعالية

مثؿ :لعؼ الثقة بالنفس ،أك القمؽ ،أك االلطراب النفسي ،أك االختبلؿ في االتزاف االنفعالي ،أك

الخكؼ ،أك الخمكؿ كالتبمد ،أك الخجؿ الذم يمن الطالب مف المشاركة اإليجابية الفعالة في
الفصؿ ،أك االنطكاء عمى النفس كما ينت عف ذلؾ مف الطراب انفعالي حاد ،أك الغلب الشديد

كالتمرد عمى السمطة ،كرير ذلؾ مف االستجابات التي كثي انر ما تظير في فترة المراىقة ،كىذه

العكامؿ كثي انر ما تؤثر عمى التركيز ،كالقدرة عمى االستيعاب ،مما قد يؤدم إلى تدني األداء
األكاديمي(عبد اهلل إبراىيـ كجكدت سعادة699 :9119 ،ل.

كىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر في التعمـ كالتعميـ الصفي(األداء األكاديميل ،كمف ىذه

العكامؿ خصالص المتعمميف ،كىي مف العكامؿ الميمة ،كما أف ىناؾ خصالص أخرل كىي تكق

الفعالية ،كىك عبارة عف التنبؤات التي يقكـ بيا الفرد حكؿ قدراتو كامكاناتو في تحقيؽ كانجاز

ا لميمات التي ىك بصدد القياـ بيا ،كاألفراد الذيف لدييـ تكق فاعمية عالية يتصفكف بلنيـ يقبمكف

التحدم ،كيحاكلكف دالمان إنجاز ما اختاركا مف عمؿ ،كىذا يتفؽ م كجية نظر التنبؤات المحققة
لذاتيا ،كالتي تشير إلى أف فكرة الفرد كتكقعاتو عف نفسو ،أك عف اآلخريف ،تجعمو يعمؿ عمى

تحقيؽ ىذه التكقعات كاألفكار بغض النظر عما ىك مكجكد في الكاق  ،فالمعمـ الذم يتكق مف

تبلميذه أنيـ لف يعممكا بشكؿ جيد في االمتحاف يحكؿ ىذا التكق إلى تبلميذه ،كيجعميـ يتكقعكف
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القميؿ مف أنفسيـ ،ليذا ال يبذلكف الجيد في تحقيؽ المطمكب منيـ ،مما يؤدم إلى أف يككف أداؤىـ

أقؿ مف المستكل(زياد التح269-268 :2012 ،ل.

كىناؾ العديد مف األسباب االنفعالية كالعقمية كاالجتماعية كاالقتصادية كالجسمية كجميعيا تؤثر

في األداء األكاديمي ،كيمكف تمخيص أىـ ىذه األسباب فيما يمي:
 .3أسباب جسمية:

فالحالة الجسمية العامة مف طكؿ ككزف كنسبة التعرض لئلصابة باألمراض لو عبلقة بتدني

التحصيؿ لدل الفرد(فكزم جبؿ919 :6111 ،ل.

 .1أسباب عقمية:

مثؿ انخفاض مستكل الذكاء ،أك التلخر في القدرة عمى التعمـ كعدـ إتقاف عممية التحصيؿ،

أك النقص العقمي الناجـ عف أم سبب مف األسباب البيكلكجية أك العصبية(محمد عبد الصمد،

991 :9111ل.

كيعتبر عامؿ الذكاء في مقدمة العكامؿ التي تسبب تفكؽ أك تلخر الطالب دراسيان كيككف

ذلؾ نتيجة لعامؿ الكراثة أك حادثة أك إصابة بمرض دماري(فادية زىك11 :9111 ،ل.
 .1أسباب انفعالية:

كتعزل ىذه العكامؿ إلى تجارب عانى منيا الفرد عمى أيدم الكبار ،كتعرلو لمقسكة

الشديدة مف أحد الكالديف ،إذ تكلد لديو اتجاىات نفسية حادة مثؿ :البكاء كالعدكاف كالخكؼ
كالثكرة كاالعتداء عمى الممتمكات كاالستحكاذ(محمد كامؿ19 :6115 :ل.

كتؤثر ىذه المشكبلت النفسية كاالنفعالية عمى تحصيؿ الطالب سمبان ،كىي مكجكدة لدل

المتلخريف بدرجة أكبر مف المتفكقيف(فكزم جبؿ919 :6111 ،ل.
 .4أسباب اجتماعية  -اقتصادية:

كىي عبارة عف أسباب منزلية تشمؿ كؿ ما يحيط باألسرة مف ظركؼ اجتماعية كأسرية
كثقافية كانفعالية ،كتحديدان الخبلفات األسرية ،كليؽ المسكف ،كانعداـ كسالؿ التسمية(رجاء أبك

عبلـ كناديو شريؼ699 :9115 ،ل.

كىكذا فإف الظركؼ األسرية التي يعيشيا الطالب تؤثر عمى استق ارره النفسي ،كبالتالي عمى

مجمؿ سمككياتو ،إذ َّ
أف الطالب الذم يعيش في أسرة مستقرة تسكدىا العبلقات اإلنسانية الطيبة

يككف فييا تحصيمو جيدان ،كالعكس إذا كانت ىذه العبلقات سيلة فإنيا سكؼ تؤكؿ بيـ إلى

الطرابات نفسية تؤثر عمى تحصيميـ الدراسي بشكؿ سمبي(فادية زىك911 :9111 ،ل.
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كىناؾ أسباب مدرسية تشمؿ تغيب الطالب عف المدرسة ،كعدـ انتظامو بالدراسة ،أك ىركبو مف

مادة معينة ،أك مجمكعة مف المكاد ،كأثر المدرسيف عمى سمككو كنفسيتو ،كأثر المكالح كالنظـ
المدرسية مف حيث التساىؿ كالتشدد ،كازدحاـ المناى بالمكاد المختمفة ،ككثرة عدد الطبلب في

الفصؿ ،كانشغاؿ المعمـ عف مراعاة الفركؽ الفردية ،كالرىبة مف االمتحانات ،كعدـ تكافر النشاطات
الممتعة كالمسمية ،كعدـ استغبلؿ الكقت ،كؿ ذلؾ يسيـ في تدني التحصيؿ الدراسي(ىادم ربي ،
911 :6119ل.
األداء األكاديمي والسموك التوكيدي:

تعتبر الميارات االجتماعية مككنا رليسان مف مككنات الذكاء االنفعالي ،كالتي بدكرىا تمكف الفرد

مف القدرة عمى التعامؿ م المكاقؼ االجتماعية ،اذ أنيا تمكنو مف إقامة عبلقات اجتماعية إيجابية
م اآلخريف ،كطاعة القكانيف االجتماعية كتحمؿ المسلكلية ،ككفقا لجكلماف)(Golman, 1997

فإف الذكاء االنفعالي عامؿ رليس لمنجاح في المدرسة كالبيت كالعمؿ ،فعمى صعيد المدرسة يرل

جكلماف بلف الطمبة ذكم الذكاء االنفعالي أكثر شعبية ،كمحبكبكف مف أصدقاليـ ،كذكك ميارة

اجتماعية عالية ،كأقؿ عدكانية ،كيككنكف أكثر انتباىا في مكاقؼ التعمـ ،كبالتالي متعمميف
فعاليف(في أحمد العمكاف961 :6199 ،ل.

كحيث إف السمكؾ التككيدم يعتبر أحد مككنات الميارات االجتماعية؛ فإف الباحث يعتقد أف

السمكؾ التككيدم قد يككف أحد العكامؿ المؤثرة في تحسيف كزيادة األداء األكاديمي لدل الطبلب،
كىذا ما سكؼ تثبتو أك تنفيو نتال الدراسة الحالية.
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انفصــم انثانــث
دراســـات ســابقــة
أوالً :دراسات سابقة تناولت السموك التوكيدي.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت السموك التوكيدي.

ثانياً :دراسات سابقة تناولت فاعمية الذات.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت فاعمية الذات.

ثالثاً :دراسات سابقة تناولت الكفاءة االجتماعية.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية.

رابعاً :دراسات سابقة تناولت األداء األكاديمي.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت األداء األكاديمي.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة.
فروض الدراسة.
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الفصل الثالث

دراسات وبحوث سابقة
قاـ الباحث بعمؿ مسح مكتبي بكافة الكسالؿ المتاحة ،سكاء اإللكتركنية ،أك العادية ،سعيان

لمحصكؿ عمى دراسات كبحكث سابقة ذات عبلقة بمكلكع الدراسة الحالية كعناصرىا ،كقد تفاكتت
ىذه الدراسات في أىدافيا كتساؤالتيا كأدكاتيا كعيناتيا ،كسكؼ يقكـ الباحث في ىذا الفصؿ

باستعراض الدراسات كالبحكث السابقة لمكقكؼ عند ما تكصؿ اليو الباحثكف في ىذا المجاؿ ،كعميو
تـ تقسيـ الدراسات التي أمكف االطبلع عمييا إلى أربعة محاكر رليسة ىي:

أكالن :دراسات سابقة تناكلت السمكؾ التككيدم.
ثانيان :دراسات سابقة تناكلت فاعمية الذات.

ثالثان :دراسات سابقة تناكلت الكفاءة االجتماعية.

رابعان :دراسات سابقة تناكلت األداء األكاديمي.

أوالً :دراسات سابقة تناولت السموك التوكيدي

قاـ يوسف الرميح(1422ه) بدراسة ىدفت إلى تنمية السمكؾ التككيدم لدل طمبة المرحمة

المتكسطة بمحافظة العنيزة بالمممكة العربية السعكدية ،كتككنت عينة الدراسة مف(24ل طالبان لدييـ
انخفاض في التككيد ،مكزعيف عمى مجمكعتيف متكافلتيف ،إحداىما تجريبية ،كاألخرل لابطة،

بكاق (12ل طالبان في كؿ مجمكعة ،مف الصؼ الثاني متكسط تراكحت أعمارىـ بيف(16 – 14ل

سنة ،كاستخدـ الباحث مقياس السمكؾ التككيدم(ككلبي1934 ،ل ترجمو لمعربية عبد الستار إبراىيـ
كقاـ الباحث بإجراء تعديبلت عميو ليكالـ الدراسة ،كبرنام

التدريب التككيدم مف إعداده ،عدد

جمسات البرنام (12ل جمسة تراكح زمف كؿ جمسة مف(60-45ل دقيقة ،استخدـ الباحث تصميـ
المقارنة بالقياس القبمي كالبعدم لممجمكعتيف المتكافلتيف التجريبية كاللابطة ،قاـ الباحث باستخداـ
فنيات التعزيز ،كلعب الدكر كقمبو ،كالكاجبات المنزلية ،بينت النتال فاعمية البرنام التدريبي الذم

صمـ ليذه الدراسة في رف مستكل التككيد لدل منخفليو.
كما أجرت رزان إيروجل ومصطفى زنجل(Rezan Erogul, Mustafa Zengel(2009

دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية برنام تدريبي تككيدم لزيادة مستكل التككيدية لدل المراىقيف،

كتككنت عينة الدراسة مف(991ل طالبان مف طمبة الصؼ الساب مف مدرسة بكرساس(Borsasل

المتكسطة في ادانا) )Adanaبتركيا ،حيث تـ اختيار(99ل طالبان كطالبةن بكاق (1ل إناث ،ك(1ل

ذككر لممجمكعة التجريبية ،ك(99ل طالبان كطالبةن بكاق (91ل إناث ،ك(9ل ذككر لممجمكعة اللابطة،
كقد تـ اختيارىـ مف العينة األصمية ذكم التككيد المنخفض ،كتـ تطبيؽ برنام تدريبي تككيدم مف
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إعداد الباحثيف ،كتـ استخداـ مقياس راثكس( (Rathus, 1973لقياس التككيدية ،كاستند الباحثاف

في إعداد البرنام إلى نظرية التعمـ االجتماعي لباندكرا ،كتككف البرنام مف(96ل جمسة تراكحت
المدة الزمنية لكؿ جمسة مف(11 – 11ل دقيقة ،كعمى مدار (96ل أسبكعان ،كاستخدـ الباحثاف فنيات

لعب الدكر ،كالسمكؾ التكرارم ،كالتغذية الراجعة ،كالنمذجة ،كالحكار ،كالكاجبات المنزلية ،كتقنية

المراقبة الذاتية ،كبينت النتال فاعمية البرنام في زيادة التككيدية لدل المراىقيف.

كقاـ باري از كاشاني ومحمد بايات )Parisa Kashani, Mohammad Bayat(2010
بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التدريب عمى الميارات االجتماعية في زيادة التككيدية كتقدير

الذات عمى عينة قكاميا(61ل طالبة مف طالبات الصفيف الثالث كالخامس االبتدالي ،كتراكح

أعمارىف ما بيف(99–1ل سنة ،كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف :لابطة ،كتجريبية ،قكاـ كؿ كاحدة

منيا(91ل طالبات ،اختيرت العينة مف الطالبات البلتي حصمف عمى تككيدية منخفلة مف مدرستيف
مف مدارس إبتدالية تابعة لمنطقة طيراف التعميمية بإيراف في العاـ الدراسي(6111 – 6111ـل،

كاستخدـ الباحثاف مقياس رتشي كجامبريؿ ) (Richi & Gambrill,1975لمتعبير عف الذات،
كبرنام لمتدريب عمى الميارات االجتماعية مف إعدادىما ،كتككف البرنام مف(91ل جمسات ،تـ

تنفيذه خبلؿ(91ل أسابي  ،بكاق (11ل دقيقة لكؿ جمسة ،كبينت النتال بعد(69ل يكمان مف االنتياء

مف تطبيؽ البرنام

كاجراء القياس التتبعي عمى المجمكعة التجريبية فاعمية البرنام

في زيادة

التككيدية كتقدير الذات لدل أفراد العينة التجريبية.
كأجرت ىانم عمر( )2010دراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية برنام إرشادم لتنمية تككيد الذات
لدل عينة مف األحداث الجانحيف المكدعيف في مؤسسة دكر التربية بالجيزة ،كالذيف تتراكح أعمارىـ
مف(14-10ل سنة قبؿ اإلفراج عنيـ ،كتككنت عينة الدراسة مف(28ل حدثان جانحان يعانكف مف
انخفاض أك ارتفاع درجة التككيدية ،كقسمت الباحثة العينة إلى مجمكعة تجريبية أكلى؛ كتتككف

مف(20ل حدثان مف األحداث الذيف حصمكا عمى درجات منخفلة عمى مستكل التككيدية(متردديفل،
كمجمكعة تجريبية ثانية؛ كتتككف مف(8ل أحداث ممف حصمكا عمى درجات مرتفعة عمى مستكل
التككيدية(مندفعيفل ،كلـ تستط الباحثة تككيف مجمكعة لابطة؛ كذلؾ لصغر حجـ العينة ،كعدـ

استمرار األحداث في المؤسسة لفترة كافية ،كما قامت الباحثة بتطبيؽ برنام إرشادم كاحد عمى

المجمكعتيف التجريبيتيف ،كذلؾ باستخداـ بعض فنيات التدريب التككيدم ،كأشارت النتال إلى كجكد
فركؽ دالة إحصاليان بيف أفراد المجمكعة التجريبية األكلى كأفراد المجمكعة التجريبية الثانية في
متكسط الدرجة عمى متكسط التككيدية قبؿ تطبيؽ البرنام كبعده ،لصالح بعد التطبيؽ ،مما يدؿ

عمى فاعمية البرنام .
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كقامت زىراء عاليا وآخرون) Zahra Alayia, et al.(2011بدراسة لمتحقؽ مف أثر برنام
تدريبي تككيدم في تنمية السمكؾ التككيدم كالمقارنة بيف تككيد الذات كاختبلؼ المعاممة الكالدية

لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم عمى عينة قكاميا(991ل طالبةن مف طالبات إحدل المدارس

الثانكية بطيراف ،كالمسجبلت في العاـ الدراسي(6111-6111ـل ،تـ اختيار منيا مجمكعتيف مف
ذكات التككيد المنخفض :لابطة ،كتجريبية ،كؿ مجمكعة عددىا(61ل طالبةن ،كتـ تطبيؽ البرنام

عمى المجمكعة التجريبية ،كاستخدـ الباحثكف مقياس التككيدية مف إعداد رتشي كجامبريؿ (Richi
) ،& Gambrill, 1975و بينت النتال أف تككيد الذات يختمؼ باختبلؼ أساليب المعاممة الكالدية،
كما بينت فاعمية البرنام التدريبي التككيدم.

كأجرل حسام الدين عزب( )2012دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية برنام إرشادم معرفي
سمككي لتنمية تككيد الذات لدل عينة مف الشباب الجامعي ،كتككنت عينة الدراسة مف(20ل طالبان
مف طبلب كمية التربية بجامعة عيف شمس تتراكح أعمارىـ ما بيف(21-18ل سنة ،كقد تـ تقسيميـ

إلى مجمكعتيف :كؿ مجمكعة(10ل طبلب متجانسيف مف حيث المستكل االجتماعي كاالقتصادم
كانخفاض تككيد الذات ،كاستخدـ الباحث مقياس تككيد الذات لطبلب الجامعة مف إعداده ،كبرنام

إرشادم معرفي سمككي قالـ عمى النظرية المعرفية السمككية مف إعداد الباحث ،كاستخدـ الباحث
بعض الفنيات كالمحالرة كالمناقشة كالكاجبات المنزلية كلعب الدكر كالتدعيـ كالنمذجة ،كأشارت

النتال

إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف أفراد المجمكعة التجريبية ،كأفراد المجمكعة

اللابطة عمى مقياس تككيد الذات قبؿ كبعد تطبيؽ البرنام لصالح أفراد المجمكعة التجريبية ،مما

يدلؿ عمى فاعمية البرنام اإلرشادم المعرفي السمككي في تنمية تككيد الذات لدل طبلب الجامعة.

كأجرت رزان جاندوردو) Rezzan Gundordu(2012دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية
برنام قالـ عمى الدراما اإلبداعية لزيادة ميارة التككيدية لدل طمبة قسـ اإلرشاد كالتكجيو بكمية

التربية في جامعة أكسارام )Aksarayل بتركيا ،كتككنت عينة الدراسة مف(65ل مف طمبة السنة

األكلى مف قسـ اإلرشاد كالتكجيو ،كالمسجميف في العاـ الدراسي(6199–6191ـل ،كتـ تقسيـ العينة
إلى مجمكعتيف :تجريبية قكاميا(96ل طالبان ،كلابطة قكاميا(99ل طالبان ،كاستخدمت الباحثة مقياس

راثكس لمتككيدية( (RASكالذم قاـ بإعداده لمبيلة التركية فكلتاف– اكار ،كبرنام قالـ عمى الدراما

اإلبداعية لتنمية التككيدية مف إعدادىا ،كتككف البرنام

مف(91ل جمسات مدة كؿ جمسة(11ل

دقيقة ،كاستخدمت الباحثة فنيات لعب األدكار ،كالتمثيؿ اإليمالي ،كأسمكب الحكار كالمناقشة ،كبينت
النتال فعالية استخداـ الدراما اإلبداعية في زيادة التككيدية لدل أفراد العينة التجريبية.

كذلؾ أجرل رمضان الحمو( )2012دراسة ىدفت إلى قياس تككيد الذات لدل طمبة المرحمة
الثانكية بغزة ،كعبلقتو ببعض المتغيرات ،كبياف فاعمية تطبيؽ فنيات العقؿ كالجسـ لزيادة التككيدية
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لدل طمبة المرحمة الثانكية ،كقد تـ اختيار عينة مككنة مف(40ل طالبان كطالبةن مف الصؼ الحادم

عشر مف(8ل مدارس مف محافظة رزة تـ تقسيميـ إلى عينتيف تجريبيتيف طبلب كطالبات ،كعينتيف
لابطتيف طبلب كطالبات ،كؿ مجمكعة فييا(10ل مف الطمبة ،كاستخدـ الباحث مقياس التككيدية

مف إعداد جكاد الشيم خميؿ ،كبرنام

مف إعداد الباحث تككف مف(8ل جمسات مدة الجمسة

الكاحدة(90ل ،كاستغرؽ تنفيذ البرنام (8ل أسابي  ،كاستند البرنام اإلرشادم إلى النظرية اإلنسانية
كاستخدـ فنيات االسترخاء عبر التلمؿ االفتتاحي كالختامي ،كاإللقاء النظرم حكؿ مفيكـ العقؿ

كالجسـ ،كعبلقة العقؿ كالجسـ ،كفنيات العقؿ كالجسـ ،كالمناقشة كالحكار ،كالتعبير عف المشاعر
في المحظة الراىنة ،كالنشاطات البيتية ،كبينت النتال كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية لدل أفراد
العينتيف التجريبيتيف عمى مقياس تككيد الذات تعزل لتطبيؽ تقنيات العقؿ كالجسـ ،كعدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصالية لدل أفراد العينتيف اللابطتيف عمى مقياس تككيد الذات ،مما يدلؿ عمى
فاعمية تطبيؽ فنيات العقؿ كالجسـ لزيادة التككيدية لدل طمبة المرحمة الثانكية.
كأجرل محبي وآخرون) Mohebi S., et al.(2012دراسة ىدفت إلى تعرؼ أثر برنام
تدريبي تككيدم في خفض القمؽ األكاديمي لدل طمبة ما قبؿ الجامعة بمدينة جكف اباد بإيراف،
كتككنت عينة الدراسة مف(11ل طالبان كطالبةن مف طمبة مرحمة ما قبؿ الجامعة ،كاستخدـ الباحثكف

مقياس القمؽ األكاديمي ،كمقياس راثكس) (Rathusلمتككيدية ،كتـ إعطاء المجمكعة التجريبية(9ل
جمسات تدريبية عف التككيدية ،كجمسة كانت لآلباء كالمعمميف لتعريفيـ بالتككيدية ،كتلمنت

جمسات البرنام فنيات لعب الدكر ،كالمناقشة كالحكار ،كالممارسة العممية ،كالتعزيز ،كاستغرقت كؿ

جمسة(11ل دقيقة ،كبعد ثمانية أسابي تـ تطبيؽ القياس التتبعي عمى أفراد المجمكعة التجريبية،
كبينت النتال

التجريبية.

كجكد أثر لمتدريب عمى التككيدية في خفض القمؽ األكاديمي لدل أفراد العينة

كأجرل أحمد أبو أسعد وأنس الضالعين( )1031دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنام
تكجيو جمعي لتحسيف ميارتي تككيد الذات كادارة النزاع لدل طمبة الصؼ التاس األساسي الذككر

في منطقة الكرؾ ،كقد استند البرنام إلى العبلج السمككي المعرفي ،كتككنت عينة الدراسة مف
(99ل طالبان مف مدرسة ىزاع األساسية لمبنيف ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :تجريبية تعرلت

لمبرنام التكجييي بمغ عدد أفرادىا(61ل طالبان ،كلابطة لـ تخل لمبرنام بمغ عدد أفرادىا(61ل

طالبان ،كبمغ عدد جمسات البرنام (99ل حصة زمف كؿ حصة(99ل دقيقة ،كاستخدمت الدراسة
فنيات لعب الدكر ،كاليرـ المدرج ،كاالستجابة الفعالة ،كاالسطكانة المشركخة ،كالحكار م النفس،

كاالستبصار ،كبعد تطبيؽ أدكات الدراسة المتمثمة في برنام التكجيو الجمعي ،كمقياس تككيد الذات
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لراثكس ،كمقياس إدارة النزاعات ،بينت النتال فعالية البرنام في تحسيف ميارتي تككيد الذات
كادارة النزاعات.

كأجرل ناصر الدين أبو حماد( )1034دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فعالية برنام إرشادم
مستند إلى النظرية السمككية المعرفية في االرتقاء بمستكل السمكؾ التككيدم لدل طمبة جامعة

سمماف بف عبد العزيز ،كتككنت عينة الدراسة مف (961ل طالبان مف طمبة كمية التربية ،مكزعيف في

مجمكعتيف :لابطة كتجريبية ،شممت األكلى (11ل طالبان ،كشممت الثانية(11ل طالبان ،كخلعت

المجمكعة التجريبية إلى برنام إرشادم مككف مف (91ل جمسة تدريبية ،كتلمنت الجمسات فنيات
الكعي بالذات ،كالمراقبة الذاتية ،كالتحميؿ النقدم لمذات ،كالتقييـ الذاتي ،كالحكار الذاتي ،في حيف لـ

تتمؽ المجمكعة اللابطة أم تدريب عمى البرنام  ،كقاـ الباحث باستخداـ أداتيف لمدراسة ،األكلى:

مقياس السمكؾ التككيدم لراثكس ) ،(Rathous,1973كالثانية :البرنام اإلرشادم لبلرتقاء بمستكل
السمكؾ التككيدم ،كقد تكصمت نتال الدراسة إلى فعالية البرنام اإلرشادم المستخدـ في تحسيف

السمكؾ التككيدم.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت السموك التوكيدي:

 من حيث األىداف:

كاف اليدؼ مف أ رمب الدراسات السابقة التي تـ عرليا ىك الكشؼ كالتحقؽ مف فاعمية البرام
التككيدية ،فقد ىدفت دراسة يكسؼ الرميح(1422قل إلى تنمية كرف مستكل التككيد لدل منخفلي

السمكؾ التككيدم ،كأيلان ىدفت دراسة رزاف ايركجؿ كمصطفى زنجؿ( Rezan Erogul,
 Mustafa Zengel(2009إلى التحقؽ مف فاعمية برنام

تدريبي تككيدم لزيادة مستكل

التككيدية ،ككذلؾ ىدفت دراسة باري از كاشاني كمحمد بايات Parisa Kashani, Mohammad

) Bayat(2010إلى معرفة أثر التدريب عمى الميارات االجتماعية في زيادة التككيدية كتقدير

الذات ،كىدفت دراسة ىانـ عمر(6191ل إلى معرفة فاعمية برنام إرشادم لتنمية تككيد الذات ،في
حيف ىدفت دراسة زىراء عبليا كآخركف) Zahra Alayia, et al.(2011إلى معرفة أثر برنام

تدريبي تككيدم في تنمية السمكؾ التككيدم ،كىدفت دراسة حساـ الديف عزب(6196ل إلى التحقؽ

مف فاعمية برنام

إرشادم معرفي سمككي لتنمية تككيد الذات ،كىدفت دراسة رزاف جاندكردك

) Rezzan Gundordu(2012إلى الكشؼ عف فاعمية برنام قالـ عمى الدراما اإلبداعية لزيادة
ميارة التككيدية ،ككذلؾ ىدفت دراسة رملاف الحمك(6196ل إلى بياف فاعمية تطبيؽ فنيات العقؿ

كالجسـ لزيادة التككيدية ،كدراسة محبي كآخركف) Mohebi S., et al.(2012التي ىدفت إلى
معرفة أثر برنام

تدريبي تككيدم في خفض القمؽ األكاديمي ،كدراسة أحمد أبك أسعد كانس

اللبلعيف(6195ل التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية برنام
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تكجيو جمعي لتحسيف ميارتي

تككيد الذات كادارة النزاع ،كقد استند البرنام إلى العبلج السمككي المعرفي ،كأخي انر دراسة ناصر

الديف أبك حماد(6199ل التي ىدفت إلى الكشؼ عف فعالية برنام إرشادم مستند إلى النظرية
السمككية المعرفية في االرتقاء بمستكل السمكؾ التككيدم.
 من حيث العينة:
تراكحت أحجاـ عينات الدراسات التي استخدمت المني شبو التجريبي ما بيف(961 – 61ل فرد،
كقد أجريت جمي الدراسات عمى الطمبة باستثناء دراسة ىانـ عمر(6191ل التي كانت عمى

األحداث الجانحيف.

 من حيث األدوات:
لقياس السمكؾ التككيدم تـ استخداـ المقاييس التالية:

 .3مقياس راثكس ) (Rathusفي دراسة رزاف إيركجؿ كمصطفى زنجؿ Rezan Erogul,
) ،Mustafa Zengel(2009كدراسة رزاف جاندكردك)،Rezzan Gundordu(2012
كدراسة فرحات أحمد(6196ل ،كدراسة محبي كآخركف)،Mohebi S., et al.(2012

كدراسة أحمد أبك أسعد كانس اللبلعيف(6195ل ،كدراسة ناصر الديف أبك حماد(6199ل.

 .1مقياس جامبريؿ كرتشي(Richi & Gambrill,1975ل في دراسة زىراء عبليا
كآخركف) ،Zahra Alayia, et al.(2011كدراسة باري از كاشاني ).(2010

 .3مقياس كلبي لتككيد الذات في دراسة يكسؼ الرميح(1422قل.

كىناؾ دراسات استخدمت مقياس السمكؾ التككيدم مف إعداد الباحثيف أنفسيـ مثؿ دراسة حساـ
الديف عزب(6196ل.
 من حيث النتائج:
جمي الدراسات التي عنيت بالكشؼ عف فاعمية برنام قالـ عمى التككيدية ،أك لتنمية كتحسيف
السمكؾ التككيدم أثبتت فاعميتيا.

ثانياً :دراسات سابقة تناولت فاعمية الذات

أجرل لينارس وآخرون( Linares et al.(2005دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية برنام

تدريبي معد لتنمية الميارات االنفعالية كاالجتماعية كالمعرفية كأثره في تعزيز التعمـ األكاديمي لدل

عينة مف(991ل تمميذان مف الصؼ الراب تـ اختبارىـ مرة أخرل في الصؼ الخامس ،كشمؿ

البرنام

تدريبان عمى الفاعمية الذاتية ،كحؿ المشكبلت ،كالكفاية االنفعالية االجتماعية ،كالبيلة

الصفية اإليجابية ،كأشارت نتال الدراسة إلى أف المجمكعة التي تعرلت لمبرنام أظيرت تحسنان
ممحكظان في الفاعمية الذاتية ،كحؿ المشكبلت كالكفايات االنفعالية االجتماعية.
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كأجرل محمود عموان( )2009دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدل فاعمية برنام مقترح في
زيادة كفاءة الذات لدل المعاقيف حركيان بقطاع رزة ،تككنت عينة الدراسة مف(45ل معاقان مف الذككر

التابعيف لجمعية المعاقيف حركيان بمحافظة رفح تتراكح أعمارىـ ما بيف(18 – 12ل سنة ،كتـ

تقسيميـ إلى مجمكعتيف :تجريبية تككنت مف(18ل معاقان ،كلابطة تككنت مف(27ل معاقان،

كاستخدـ الباحث مقياس كفاءة الذات مف إعداده ،كبرنام
كتلمنت جمسات البرنام

إرشادم مككف مف(18ل جمسة،

عدة فنيات منيا :الحكار كالمناقشة ،كأسمكب التعزيز ،كأسمكب سرد

القصة ،بينت النتال فعالية البرنام المستخدـ في زيادة كفاءة الذات لدل المعاقيف حركيان بقطاع
رزة.

كما أجرل إبراىيم إبراىيم( )2010دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف مدل فاعمية برنام إرشادم

يقكـ عمى النظرية المعرفية ،كمداخؿ تعميـ التفكير في خفض التعصب لمرأم كتنمية الكفاءة الذاتية

في الحكار لدل طبلب الجامعة السعكدييف ،باإللافة إلى بحث عبلقة بعض سمات الشخصية
كالتعصب لمرأم بالكفاءة الذاتية في الحكار لدييـ ،كتككنت عينة الدراسة مف(240ل طالبان ،تـ

اختيار(32ل طالبان منيـ كىـ األعمى تعصب كاألدنى في الكفاءة الذاتية في الحكار لتطبيؽ البرنام

عمييـ حيث تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية كمجمكعة لابطة بكاق (16ل طالبان في كؿ

مجمكعة ،كاستخدـ الباحث مقياس الكفاءة الذاتية في الحكار ،كمقياس التعصب لمرأم ،باإللافة

إلى البرنام المقترح ،كجميعيا مف إعداده ،كقالمة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية مف إعداد
جكلدبيرج ) ،)Goldberg, 1999كبينت النتال كجكد عبلقة ارتباط سالب دالة بيف الكفاءة الذاتية
لمرم ،ككجكد عبلقة ارتباط مكجب دالة بيف الكفاءة الذاتية في الحكار ككؿ
في الحكار كالتعصب أ
مف اللمير كاالنبساط كاالنفتاح ،كسالب بيف الكفاءة الذاتية في الحكار كالعصابية ،كبينت النتال

أيلان كجكد أثر ذم داللة لمبرنام في تنمية الكفاءة الذاتية في الحكار كخفض التعصب لمرأم.
كأجرت سميرة النجار( )2011دراسة لمتحقؽ مف فاعمية برنام

إرشادم يستند إلى المني

االنتقالي في اإلرشاد النفسي لتدعيـ فعالية الذات في تنمية استراتيجيات المكاجية اإليجابية لدل
المراىقات المعاقات حركيان ،كتككنت عينة الدراسة مف(40ل مراىقة مف طالبات الصفيف األكؿ
كالثاني الثانكم العاـ بمدارس محافظة الجيزة ،تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف :لابطة تككنت

مف(20ل مراىقة ،كتجريبية تككنت مف(20ل مراىقة ،تـ استخداـ مقياس فعالية الذات العامة

لممراىقيف(2008ل ،كمقياس استراتيجيات المكاجية لممراىقيف(2008ل ،كبرنام

إرشادم مككف

مف(26ل جمسة تراكحت مدة كؿ جمسة مف(75 – 60ل دقيقة ،كجميعيا مف إعداد الباحثة ،بينت

النتال فعالية البرنام كاستمرار التلثيرات اإليجابية لمبرنام خبلؿ الفترة التتبعية التي بمغت عشرة

أسابي .
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كأجرل زيوي ىونغ وآخرون ) Zuway-R. Hong(2012دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف
فاعمية برنام إرشادم جمعي في تحقيؽ قيمة الذات كفاعمية الذات لدل طمبة الصؼ العاشر مف

أحد المدارس المينية في جنكب تايكاف ،كمف ذكم التحصيؿ المنخفض ،كتككنت عينة الدراسة مف

(95ل طالبان لممجمكعة التجريبية ،ك(99ل طالبان لممجمكعة اللابطة ،كبينت النتال فاعمية البرنام
المستخدـ في تحسيف فاعمية الذات لدل أفراد المجمكعة التجريبية.

كما أجرل عبد اهلل شراب( )2013دراسة ىدفت إلى معرفة درجة كؿ مف الثقة بالنفس
كالمسلكلية االجتماعية ،كالتحقؽ مف فاعمية البرنام التدريبي لتنمية الثقة بالنفس كمدخؿ لتحسيف
المسلكلية االجتماعية لدل طبلب المرحمة الثانكية بمحافظات رزة ،كتعديؿ سمككيـ ،كتبصيرىـ

بالحمكؿ البديمة التي تساعدىـ عمى مكاجية مشكبلتيـ كايجاد الحمكؿ المناسبة ليا ،كتحقيؽ مستكل
و
عاؿ مف الثقة بالنفس كالقدرة عمى تحمؿ المسلكلية االجتماعية ،كأجريت الدراسة عمى عينة

مف(32ل طالبان مف طبلب المرحمة الثانكية بمدرسة الشييد عبد القادر الحسيني ،كمقسمة إلى
مجمكعتيف :تجريبية مككنة مف(16ل طالبان ،كلابطة مككنة أيلان مف(16ل طالبان ،كاستخدـ الباحث
مقياس الثقة بالنفس مف إعداده ،كمقياس المسلكلية االجتماعية مف إعداد أحمد الصمادم كصبلح

عثامنة(2008ل ،كبرنام تدريبي لتنمية الثقة بالنفس كمدخؿ لتحسيف المسلكلية االجتماعية لدل
طبلب المرحمة الثانكية ،كبينت نتال الدراسة فعالية البرنام التدريبي الذم قاـ الباحث بإعداده
كتطبيقو في تنمية الثقة بالنفس كتحسيف المسلكلية االجتماعية لدل طبلب المرحمة الثانكية.
تعقيب عمى الدراسات التي تناولت فاعمية الذات:

 من حيث األىداف:

جمي الدراسات السابقة التي تـ عرليا جاءت بيدؼ الكشؼ كالتحقؽ مف فاعمية برام لتنمية

كتحسيف كزيادة فاعمية الذات كىي :دراسة لينارس كآخركف( ،Linares et al.(2005كدراسة

محمكد عمكاف(6111ل ،كدراسة إبراىيـ إبراىيـ(6191ل ،كدراسة سميرة النجار(6199ل ،كدراسة
زيكم ىكنغ كآخركف) Zuway-R. Hong(2012كدراسة عبد اهلل

شراب(6195ل.

 من حيث العينة:
تراكحت أحجاـ عينات الدراسات التي استخدمت المني شبو التجريبي ما بيف(991-56ل فردان.

كىناؾ دراسات أجريت عمى طمبة الجامعة مثؿ دراسة إبراىيـ إبراىيـ(6191ل ،كىناؾ دراسات

أجريت عمى طمبة الثانكم مثؿ دراسة عبد اهلل شراب(6195ل ،كىناؾ دراسات أجريت عمى األطفاؿ
مثؿ دراسة لينارس كآخركف( ،Linares et al.(2005كما أف ىناؾ دراسات أجريت عمى ذكم
االحتياجات الخاصة مثؿ دراسة محمكد عمكاف(6111ل ،كدراسة سميرة النجار(6199ل.
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 من حيث األدوات:
لقياس فاعمية الذات تـ استخداـ مقياس فاعمية الذات مف إعداد الباحثيف أنفسيـ مثؿ دراسة

محمكد عمكاف(6111ل ،كدراسة إبراىيـ إبراىيـ(6191ل ،كدراسة سميرة النجار(6199ل ،كدراسة عبد
اهلل شراب(6195ل.
 من حيث النتائج:
جمي الدراسات التي عنيت بالكشؼ عف فاعمية برام

لتنمية كتحسيف فاعمية الذات أثبتت

فاعميتيا ،كىي دراسة لينارس كآخركف( ،Linares et al.(2005كدراسة محمكد عمكاف(6111ل،
كدراسة إبراىيـ إبراىيـ(6191ل ،كدراسة سميرة النجار(6199ل ،كدراسة زيكم ىكنغ كآخركف

) ،Zuway-R. Hong(2012كدراسة عبد اهلل شراب(6195ل.

ثالثاً :دراسات سابقة تناولت الكفاءة االجتماعية

أجرل مروان الددا( )2008دراسة ىدفت التعرؼ إلى مدل فاعمية برنام مقترح لزيادة الكفاءة

االجتماعية لمطبلب الخجكليف في مرحمة التعميـ األساسي ،كتككنت عينة الدراسة مف(30ل طالبان تـ

تقسيميـ إلى مجمكعتيف :لابطة كتجريبية قكاـ كؿ مجمكعة(15ل طالبان تـ اختيارىـ مف

بيف(200ل طالب مف مدرسة المتنبي الثانكية(بل ،ممف حصمكا عمى أعمى درجات عمى مقياس

الخجؿ ،كاستخدـ الباحث مقياس أعراض الخجؿ إعداد مايسة النياؿ كمدحت أبك زيد ،كبينت
النتال فعالية البرنام المستخدـ في زيادة الكفاءة االجتماعية كخفض الخجؿ لدل أفراد العينة.

كأجرل عطية محمد( )2010دراسة ىدفت التعرؼ إلى أثر برنام تدريبي في تحسيف الكفاءة
االجتماعية لدل عينة قكاميا(15ل طفبلن كطفمةن أعمارىـ تتراكح بيف(6 – 4ل سنكات مف المعاقيف
عقميان بمركز سيتي التاب لجمعية كاريتاس بمصر ،كاستخدـ الباحث مقياس الكفاءة االجتماعية

لؤلطفاؿ المعاقيف عقميا إعداد الباحث ،كبرنام

تدريبي لتحسيف الكفاءة االجتماعية لؤلطفاؿ

المعاقيف عقميان ،كاستخدـ الباحث تصميـ المجمكعة الكاحدة ،كبينت النتال

كجكد فركؽ دالة

إحصاليان بيف القياس القبمي كالقياس البعدم لصالح القياس البعدم مما يدؿ عمى فاعمية البرنام .
كما أجرت نعيمة لرفاعي وحنان الجمال( )2011دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ
برنام

التدخؿ في تحسيف الكفاءة االجتماعية ،كمعرفة الفركؽ بيف البنيف كالبنات في كؿ مف

الكفاءة االجتماعية كالسمكؾ المعادم لممجتم لدل عينة تككنت مف(40ل تمميذان كتمميذة مف المرحمة

اإلعدادية مف إدارة سرس المباف التعميمية ،منيـ(22لتمميذان ،ك(18لتمميذةن ،كاستخدمت الباحثتاف
مقياس ميريؿ( )Merrell, 1993لقياس الكفاءة االجتماعية كالسمكؾ المعادم لممجتم  ،حيث تـ
تعريب المقياس كمبلءمتو لمبيلة المصرية ،كبينت نتال
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الدراسة فاعمية البرنام

المستخدـ في

تحسيف الكفاءة االجتماعية كخفض السمكؾ المعادم لممجتم  ،ككجكد فركؽ دالة إحصاليان بيف

البنيف كالبنات في الكفاءة االجتماعية لصالح البنيف.

كأجرل عمي الصمادي( )2012دراسة ىدفت التعرؼ إلى أثر برنام تدريبي عمى تنمية الكفاية
االجتماعية لمطمبة ذكم صعكبات التعمـ الممحقيف في ررؼ مصادر التعمـ في مديرية تربية الزرقاء

باألردف ،كتككنت عينة الدراسة مف(48ل طالبان كطالبة مف طمبة الصفكؼ الثاني كالثالث كالراب

األساسي الذيف لدييـ صعكبات تعمـ ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :لابطة كتجريبية بكاق (24ل
طالبان كطالبة لكؿ مجمكعة ،تـ الكشؼ عف الكفاية االجتماعية مف خبلؿ مقياس السمكؾ
االجتماعي المدرسي لميريؿ) ،(Merill, 1993كبينت النتال كجكد فركؽ دالة إحصاليان لصالح
المجمكعة التجريبية عمى مقياس الكفاية االجتماعية.

كأجرت منى رضوان( )2012دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنام

تدريبي لتحسيف

الكفاءة االجتماعية لطفؿ الركلة مف(6 – 4ل سنكات ،كتككنت عينة الدراسة مف(120ل طفبلن مف

الممتحقيف بركلة مدرسة عمي مبارؾ االبتدالية في محافظة بكرسعيد لمعاـ الدراسي(– 2011

2012ـل ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعة تجريبية قكاميا(60ل طفبلن ،كمجمكعة لابطة قكاميا(60ل

طفبلن ،كاستخدمت الباحثة مقياس الكفاءة االجتماعية مف إعداد أسماء السرسي كأماني عبد

المقصكد(2001ل ،كبينت النتال فاعمية البرنام في تحسيف الكفاءة االجتماعية لطفؿ الركلة.
كأجرت أسماء العطية( )2013دراسة ىدفت إلى تصميـ كتطبيؽ برنام

تدريبي باستخداـ

بعض األنشطة التعميمية ،كالتحقؽ مف مدل فعاليتو في تنمية الكفاءة االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم

صعكبات التعمـ ،كتككنت عينة الدراسة مف(16ل طفبلن مف الممتحقيف بركلة راشد بدكلة قطر في

العاـ الدراسي(2012 – 2011ـل ،كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :لابطة قكاميا(8ل أطفاؿ،
كتجريبية قكاميا(8ل أطفاؿ ،كاستخدمت الباحثة مقياس الكفاءة االجتماعية كتقييـ سمكؾ األطفاؿ في

مرحمة ما قبؿ المدرسة ،باإللافة إلى برنام تدريبي مف إعدادىا ،كبينت نتال الدراسة فاعمية
البرنام في تنمية الكفاءة االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ.

كأجرل ماجد سالمة( )2014دراسة ىدفت إلى التحقؽ مف مدل فاعمية برنام تدريبي في
خفض االرتراب النفسي كالقمؽ االجتماعي كأثره عمى فاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية كاالتزاف

االنفعالي لدل طمبة المرحمة الثانكية ،كالتعرؼ عمى الفركؽ بيف متغيرات الدراسة ،كاستخدـ الباحث
المني التجريبي عمى عينة تككنت مف (60ل طالبان مف طبلب الصؼ الحادم عشر في مدرسة

عثماف بف عفاف الثانكية لمبنيف التابعة لمديرية التربية كالتعميـ بشماؿ رزة ،كتـ تقسيـ العينة إلى
مجمكعتيف بالتساكم مجمكعة تجريبية كأخرل لابطة ،كتـ تجانسيـ مف حيث العمر كالكل
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االقتصادم ،كاستخدـ الباحث أدكات الدراسة منيا مقياس فاعمية الذات ،كمقياس الكفاءة
االجتماعية ،كالبرنام التدريبي ،كجميعيا مف إعداده ،كبينت النتال أف لمبرنام التدريبي أثر عمى

زيادة فاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية بشكؿ داؿ لدل أفراد العينة مف المجمكعة التجريبية.
تعقيب عمى الدراسات التي تناولت الكفاءة االجتماعية:

 من حيث األىداف:

جمي الدراسات السابقة التي تـ عرليا كاف ىدفيا الكشؼ كالتحقؽ مف فاعمية برام تيدؼ إلى

تنمية كتحسيف كزيادة الكفاءة االجتماعية كىي :دراسة مركاف الددا(6111ل ،كدراسة عطية
محمد(6191ل ،كدراسة نعيمة لرفاعي كحناف الجماؿ(6199ل ،كدراسة عمي الصمادم(6196ل،
كدراسة منى رلكاف(6196ل ،كدراسة أسماء العطية(6195ل.
كجاءت دراسة ماجد سبلمة(6199ل لمعرفة أثر برنام

االجتماعية.

تدريبي عمى فاعمية الذات كالكفاءة

 من حيث العينة:
تراكحت أحجاـ عينات الدراسات السابقة ما بيف(961-99ل فردان.

كىناؾ دراسات أجريت عمى طمبة اإلعدادم كالثانكم مثؿ دراسة نعيمة لرفاعي كحناف
الجماؿ(6199ل ،كدراسة ماجد سبلمة(6199ل ،كىناؾ دراسات أجريت عمى األطفاؿ مثؿ دراسة
عطية محمد(6191ل ،كدراسة عمي الصمادم(6196ل ،كدراسة منى رلكاف(6196ل ،كدراسة

أسماء العطية(6195ل ،كما أف ىناؾ دراسات أجريت عمى ذكم االحتياجات الخاصة مثؿ دراسة
عطية محمد(6191ل ،كدراسة عمي الصمادم(6196ل.
 من حيث األدوات:
لقياس الكفاءة االجتماعية تـ استخداـ المقاييس التالية:
 .3مقياس ميريؿ(Merrell, 1993ل لقياس الكفاءة االجتماعية في دراسة نعيمة لرفاعي
كحناف الجماؿ(6199ل

 .1مقياس السمكؾ االجتماعي المدرسي لميريؿ(Merill, 1993ل في دراسة عمي
الصمادم(6196ل

 .1مقياس الكفاءة االجتماعية إعداد أسماء السرسي كأماني عبد المقصكد(6119ل في دراسة
منى رلكاف(6196ل.

كما أف ىناؾ دراسات استخدمت مقياس الكفاءة االجتماعية مف إعداد الباحثيف أنفسيـ مثؿ

دراسة عطية محمد(6191ل ،كدراسة أسماء العطية(6195ل ،كدراسة ماجد سبلمة(2014ل.
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 من حيث النتائج:
جمي الدراسات التي عنيت بالكشؼ عف فاعمية برام لتنمية كتحسيف الكفاءة االجتماعية أثبتت

فاعميتيا.

رابعاً :دراسات سابقة تناولت األداء األكاديمي

أجرل ناجي حسن( )2008دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر برنام

تعميمي مقترح في

التحصيؿ الدراسي كفاعمية الذات كالكشؼ عف الفركؽ بيف الذككر كاإلناث في كؿ مف التحصيؿ
الدراسي كفاعمية الذات لدل عينة قكاميا(61ل طالبان مف طمبة قسـ عمـ النفس بكمية العمكـ

االجتماعية جامعة  6أكتكبر في العاـ الدراسي(2008 – 2007ـل ،كتـ تقسيـ العينة إلى تجريبية
قكاميا(31ل طالبان كلابطة قكاميا(30ل ،كاستخدـ الباحث مقياس فاعمية الذات مف إعداده،
كبرنام تعميمي قالـ عمى نظرية التشغيؿ النشط كىك مف إعداد الباحث ،كأيلا استخدـ الباحث

الدرجات التي يحصؿ عمييا أفراد العينة في اختبارات التحصيؿ الدراسي ،كبينت النتال فاعمية
البرنام في زيادة التحصيؿ الدراسي كفاعمية الذات لدل أفراد العينة ،ككجكد فركؽ دالة إحصاليان

في فاعمية الذات بيف الذككر كاإلناث لصالح الذككر ،كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصاليان في التحصيؿ

الدراسي بيف الذككر كاإلناث.

كأجرل لودويك وآخرون) Lodewyk, et al.(2009دراسة ىدفت إلى تلثير دافعية الطبلب
كتفاعبلتيا م المياـ الدراسية كاستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان عمى فاعمية الذات لدل عينة تككنت

مف(90ل طالبان مف طبلب الصؼ العاشر في مياـ تعميمية كمية ككيفية ،كبينت النتال أف الطبلب
مرتفعي التحصيؿ يميمكف إلى استخداـ التفكير الناقد م المياـ جيدة التنظيـ ،كأف لدييـ دافعية

أعمى كشعكر مرتف بفاعمية الذات ،كما بينت النتال أنو يمكف استخداـ مستكل الدافعية ،كالتكجو
نحك اليدؼ ،كفاعمية الذات في التنبؤ باألداء األكاديمي لمطبلب.
كما أجرت ماريام باييزي وآخرون) Maryam Paeezy, et al.(2010دراسة لمتحقؽ مف أثر
التدريب التككيدم في التككيدية كالسعادة كالتحصيؿ األكاديمي ،تككنت العينة مف(51ل طالبة مف

طالبات الصؼ الثانكم فرع العمكـ الطبيعية بلحد المدارس الثانكية بإيراف ،تـ تقسيميـ إلى

مجمكعتيف :لابطة قكاميا(99ل طالبة ،كتجريبية قكاميا(99ل طالبة ،كاستخدـ الباحثكف مقياس
التككيدية إعداد جامبرؿ كريتشي( ،Gambrill & Richi,(1975كبينت النتال فاعمية البرنام
التدريبي في زيادة التككيدية كالسعادة كالتحصيؿ األكاديمي لدل أفراد العينة التجريبية.

كما أجرل ىشام النرش( )2010دراسة مف بيف أىدافيا معرفة تلثير استراتيجيات التعمـ المنظـ
ذاتيا عمى فاعمية الذات كعمى التحصيؿ الدراسي لدل عينة قكاميا(326ل طالبان كطالبة مف طمبة
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الفرقة الثالثة كالرابعة بكمية التربية – جامعة بكرسعيد ،كاستخدـ الباحث مقياس فاعمية الذات نحك

التنظيـ الذاتي لمتعمـ( )Banadura, 1997ترجمة كتعريب جيياف خميفة(2006ل ،كتـ الحصكؿ
عمى النسب الملكية لمتحصيؿ في نياية الفصؿ الدراسي ،كبينت النتال كجكد تلثير مكجب داؿ

إحصاليان الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان عمى فاعمية الذات مف جية ،كعمى التحصيؿ الدراسي

لدل أفراد العينة مف جية أخرل.

كأجرل أحمد الزق( ،)2011دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنام لمتدريب عمى العزك
السببي في رف مستكل التحصيؿ لدل عينة قكاميا(150ل طالبان مف طمبة السنة األكلى في كمية

العمكـ التربكية في الجامعة االردنية ،كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف :تجريبية قكاميا(75ل طالبان،

كلابطة قكاميا(75ل ،كقاـ الباحث ببناء اختباريف تحصيمييف أحدىما قبمي كاآلخر بعدم ،كبينت
النتال فاعمية التدريب عمى العزك السببي في رف التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة الجامعييف.

كأجرت انتصار عشا وآخرون( )2012دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استراتيجيات التعمـ
النشط في تنمية الفاعمية الذاتية كالتحصيؿ األكاديمي ،كتككنت عينة الدراسة مف(59ل طالبان كطالبة
مف طمبة السنة الثانية مف كمية العمكـ التربكية الجامعية التابعة لككالة الغكث الدكلية في األردف

لمعاـ(2008 – 2007ـل ،كقد تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف :لابطة كتتككف مف(30ل فردان،
كتجريبية كتتككف مف(29ل فردان ،كتـ استخداـ مقياس في الفاعمية الذاتية كاختبار تحصيمي في مادة

اإلرشاد التربكم ،كبينت نتال الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصاليان بيف نتال الطمبة في مجمكعتا
الدراسة في الفاعمية الذاتية كالتحصيؿ الدراسي لصالح المجمكعة التجريبية.

تعقيب عمى الدراسات التي تناولت األداء األكاديمي

 من حيث األىداف:

كاف اليدؼ مف الدراسات السابقة التي تـ عرليا ىك الكشؼ كالتحقؽ مف أثر برام تيدؼ

إلى تحسيف كزيادة األداء األكاديمي.
 من حيث العينة:

تراكحت أحجاـ عينات الدراسات ما بيف(991-51ل فردان.

كما أف ىناؾ دراسات أجريت عمى طمبة الجامعة مثؿ دراسة ىشاـ النرش(6191ل ،كدراسة
أحمد الزؽ(6199ل ،كدراسة انتصار عشا كآخركف(6196ل ،كىناؾ دراسات أجريت عمى طمبة

الثانكم مثؿ دراسة لكدكيؾ كآخركف) ،Lodewyk, et al(2009كدراسة مارياـ باييزم
كآخركف).Maryam Paeezy, et al.(2010
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من حيث األدوات:
تـ حساب األداء األكاديمي في بعض الدراسات السابقة مف خبلؿ رصد درجات الطمبة في

بعض أك كؿ المكاد الدراسية خبلؿ العاـ الدراسي كمقارنتيا بدرجات العاـ السابؽ ،كيظير ذلؾ

في دراسة ناجي حسف(6111ل ،كبعض الدراسات قامت بحساب التغير في األداء األكاديمي مف

خبلؿ بناء اختبارات تحصيمية كتطبيقيا عمى عينة الدراسة مثؿ دراسة أحمد الزؽ(6199ل،

كدراسة انتصار عشا كآخركف(6196ل.
 من حيث النتائج:

جمي الدراسات التي عنيت بالكشؼ عف فاعمية أك أثر برام

لزيادة كتحسيف األداء

األكاديمي أثبتت فاعميتيا كىي دراسة ناجي حسف(6111ل ،كدراسة مارياـ باييزم
كآخركف) ،Maryam Paeezy, et al.,(2010كدراسة ىشاـ النرش(6191ل ،كدراسة أحمد

الزؽ(6199ل ،كدراسة انتصار عشا كآخركف(6196ل.

تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:

يتلح مف مراجعة الدراسات السابقة أىمية تنمية السمكؾ التككيدم بالنسبة لطبلب المرحمة

الثانكية نظ انر لما تشيده ىذه المرحمة مف تغيرات نمالية جسمية كنفسية ،كما تسببو مف لغكط
كمشكبلت تستدعي تنمية القدرات كاالمكانات التي تساعدىـ عمى تجاكز تمؾ المرحمة بسبلـ ،كما

كيجب االىتماـ بالجكانب النفسية ،كعدـ االكتفاء بتقديـ المساندات المادية كاالجتماعية كاالنسانية

ليـ ،بؿ كيجب أيلان تدعيـ جكانب الثقة في شخصياتيـ ،كالتركيز عمى تقديـ التدخبلت كالبرام

االرشادية ليـ.

كبالررـ مف تلكيد الكثير مف الباحثيف عمى لركرة االىتماـ ببرام تنمية السمكؾ التككيدم لدل

المراىقيف ،كنظ ار لفعالية تمؾ البرام في تنمية الجكانب اإليجابية في الشخصية ،كاستمرار ىذه
التلثيرات اإليجابية خبلؿ الفترات التتبعية لتمؾ البرام  ،إال أف مراجعة البحكث كالدراسات السابقة
تكشؼ عف كجكد قصكر كالح كندرة ممحكظة في مثؿ ىذه النكعية مف البرام

المجتم العربي ،مما يبرز الحاجة إلى العمؿ عمى تنميتيا.

خاصة في

كما كتبيف لمباحث مف عرض الدراسات التي عنيت بتنمية السمكؾ التككيدم أف اكتساب

الميارات المعرفية كالتربكية ،ككيفية التصرؼ في المكاقؼ االجتماعية ،كاتخاذ الق اررات ،كالمطالبة
بالحؽ الشرعي دكف خجؿ أك كسكؼ ،ككافة المكاقؼ التككيدية كانت كمنظكمة كاممة مف الفنيات

الخاصة بالتدريب التككيدم ،ككانت في مجمميا برام إرشادية كمقارنات لمتدريب عمى االتصاؿ
االجتماعي.
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كما اتلح لمباحث أف مدارس اإلرشاد كالمدرسة السمككية ،أك المدرسة المعرفية السمككية ،أك

المدرسة اإلنسانية ،ليا فنيات إرشادية خاصة بيا لتنمية السمكؾ التككيدم ،أك فاعمية الذات ،أك
الكفاءة االجتماعية ،أك األداء األكاديمي ،كمف ىذه الفنيات :أسمكب المحالرة ،كأسمكب الحكار

كالمناقشة ،كلعب األدكار ،كالنمذجة ،كالتعزيز ،كفنيات العقؿ كالجسـ ،كالتعبير عف المشاعر في

المحظة الراىنة ،كفنيات االسترخاء عبر التلمؿ االفتتاحي كالختامي ،كالتمثيؿ اإليمالي ،كالتدعيـ،
كالكاجبات المنزلية ،كالتغذية الراجعة ،كالعصؼ الذىني ،كتعديؿ األفكار كالمعتقدات حكؿ الذات.
كمف خبلؿ استعراض الباحث لدراسات سابقة عنيت بمتغيرات الدراسة الحالية؛ كجد ىناؾ تنكعان

في أىدافيا ،كمنيجيا ،كاألدكات المستخدمة ،كنتالجيا ،كمدل عبلقتيا بالدراسة الحالية ،كذلؾ عمى

النحك التالي:

 .1أشارت جمي الدراسات السابقة التي عنيت بتطبيؽ البرام إلى فعالية تمؾ البرام في تنمية
السمكؾ التككيدم ،كفاعمية الذات ،كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي.

 .2أكدت جمي

الدراسات السابقة عمى أف السمكؾ التككيدم ،كفاعمية الذات ،كالكفاءة

االجتماعية ،كاألداء األكاديمي متغيرات جذبت انتباه الباحثيف كالدارسيف في مجاالت التربية

كعمـ النفس ،كأف عدـ تنميتيا كتحسينيا يحد مف قدرة الفرد في تحقيؽ أىدافو المرجكة.

 .3تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنيا الدراسة األكلى – عمى حد اطبلع
الباحث – التي تناكلت أثر برنام لتنمية السمكؾ التككيدم في زيادة فاعمية الذات كالكفاءة
االجتماعية كاألداء األكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكية.

 .4اختمفت الدراسات السابقة في أىدافيا ،فقد ركزت عمى التحقؽ مف فاعمية برام لتككيد

الذات ،كفاعمية الذات ،كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي ،بينما ىدفت الدراسة الحالية

إلى التحقؽ مف فاعمية برنام لتنمية السمكؾ التككيدم كأثر ذلؾ في فاعمية الذات كالكفاءة

االجتماعية كاألداء األكاديمي ،كىذا ما لـ تتناكلو الدراسات السابقة التي اطم عمييا

الباحث.

 .5اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي عنيت بالتحقؽ مف فاعمية البرام في
تنمية السمكؾ التككيدم ،في أف الدراسة الحالية قامت عمى المني االنتقالي التكاممي الذم

ال يتقيد بنظرية إرشادية معينة ،كانما يستند ىذا المني إلى التكاممية التي تستفيد مف أكثر
مف نظرية ،في حيف أف الدراسات السابقة التي اطم عمييا الباحث استندت إلى برام

إرشادية كتدريبية كمعرفية كسمككية كانفعالية كعقبلنية ،باستثناء دراسة سميرة
النجار(2011ل التي استندت إلى المني
الذات ،كليس لتنمية السمكؾ التككيدم.
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االنتقالي التكاممي لبناء برنام

لزيادة فاعمية

 .6تنكعت البيلات التي طبقت فييا الدراسات السابقة ما بيف بيلات محمية ،كعربية ،كأجنبية،
كقد اتفقت الدراسة الحالية م بعض الدراسات السابقة في بيلة التطبيؽ ،كىي طبلب

المرحمة الثانكية بمحافظات رزة بفمسطيف.

 .7اتفقت الدراسة الحالية م بعض الدراسات السابقة في استخداميا المني شبو التجريبي
باعتباره المني المناسب لمتحقؽ مف فاعمية برنام لتنمية السمكؾ التككيدم.

 .8معظـ الدراسات السابقة استخدمت أدكات جاىزة كمختمفة مف أجؿ الكصكؿ إلى أىدافيا،
كقد كاف مقياس راثكس(1975ل  Rathusلمتككيدية األكثر استخداـ مف قبؿ الباحثيف ،كلـ

يستخدمو الباحث في الدراسة الحالية نظ انر لمتطكر التقني الكبير الذم حدث في عالـ

االتصاؿ كالتكاصؿ ،مما حذا بالباحث إعداد مقياس لمسمكؾ التككيدم يحتكم عمى عبارات
تتلمف مكاقؼ يسمكيا كيعبر عنيا الفرد مف خبلؿ استخداـ كسالؿ االتصاؿ الحديثة.

كعميو يمكف القكؿ إ ف الدراسات السابقة ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية ررـ كجكد بعض

االختبلفات في األىداؼ أك األدكات ،كاف تنكع الدراسات السابقة كتناكليا لجكانب مختمفة قد أظير
الحاجة إلعداد برنام لتنمية السمكؾ التككيدم لمساعدة طبلب المرحمة الثانكية في تحسيف فاعمية
الذات كالكفاءة االجتماعية كاألداء األكاديمي لدييـ ،كما أنيا أكسبت الباحث سعة اطبلع فيما

يتعمؽ بكيفية بمكرة مشكمة الدراسة ،كتحديد أىدافيا ،كرسـ اإلطار النظرم ،كاختيار المني كالتصميـ

التجريبي المناسب لمدراسة كاجراءاتيا ،كاعداد أدكات جم البيانات ،ككيفية اختيار العينة كتحديد

خصالصيا ،كاعداد البرنام لمدراسة الحالية ،كاألسس النظرية التي يرتكز إلييا ،كالفنيات كاألدكات
المستخدمة فيو ،كتحديد عدد جمساتو ،كمدتيا ،كطريقة تقييمو ،باإللافة إلى كل الفركض

المناسبة لمدراسة.

فروض الدراسة:

 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس
القبمي ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس البعدم عمى مقياس السمكؾ
التككيدم لصالح القياس البعدم.

 .1تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية ،كمتكسط
درجات أفراد المجمكعة اللابطة في القياس البعدم عمى مقياس السمكؾ التككيدم لصالح

أفراد المجمكعة التجريبية.

 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في
القياس البعدم ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس
السمكؾ التككيدم.
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 .4تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس
القبمي ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس البعدم عمى مقياس فاعمية

الذات لصالح القياس البعدم.

 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية ،كمتكسط

درجات أفراد المجمكعة اللابطة في القياس البعدم عمى مقياس فاعمية الذات لصالح أفراد

المجمكعة التجريبية.

 .6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في
القياس البعدم ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس

فاعمية الذات.

 .7تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس
القبمي ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس البعدم عمى مقياس الكفاءة
االجتماعية لصالح القياس البعدم.

 .8تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية ،كمتكسط

درجات أفراد المجمكعة اللابطة في القياس البعدم عمى مقياس الكفاءة االجتماعية

لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.

 .9ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أف ارد المجمكعة التجريبية في
القياس البعدم ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس
الكفاءة االجتماعية.

 .30تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في األداء
األكاديمي قبؿ تطبيؽ البرنام  ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا بعد تطبيؽ البرنام

لصالح ما بعد تطبيؽ البرنام .

 .33تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية ،كمتكسط

درجات أفراد المجمكعة اللابطة في األداء األكاديمي بعد تطبيؽ البرنام لصالح أفراد
المجمكعة التجريبية.
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انفصــم انزابــع
منهـج وإجـزاءات اندراسـة
أوالً :منيج الدراسة
ثانياً :عينة الدراسة
ثالثاً :أدوات الدراسة
رابعاً :متغيرات الدراسة
خامساً :البرنامج اإلرشادي
سادساً :الخطوات اإلجرائية
سابعاً :األساليب اإلحصائية
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الفصــل الرابــع

منيـج واجـراءات الدراسـة
يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ كصفان لئلجراءات المنيجية التي اتبعيا في الجانب الميداني مف

حيث المني المتب كمجتم الدراسة ،كعينتيا ،كأدكات الدراسة ،كاالجراءات المتبعة في التحقؽ مف
صدقيا كثباتيا ،كاألساليب اإلحصالية المستخدمة ،كذلؾ عمى النحك التالي:

أوالً :منيج الدراسة Study Methodology

استخدـ الباحث المني شبو التجريبي ،حيث تشير سناء سميماف (596 :6111ل أف المني

شبو التجريبي يستخدـ لسبب مكاجية الباحث لممكاقؼ التعميمية التي يتعذر فييا إجراء بحث تجريبي
حقيقي ،فيستعيض عنو بتصميـ كسطي شبو تجريبي ليستطي فيو لبط بعض المتغيرات ،كلكف

ليس بالمستكل الذم يتمت بو المني التجريبي الحقيقي ،حيث إنو ال يتـ لبط المتغيرات الخارجية

فيو بمقدار لبطيا في التصميمات التجريبية.

كقد استخدـ الباحث في دراستو التصميـ شبو التجريبي داخؿ المجمكعتيف(التجريبية كاللابطةل،

كالمتمثؿ في القياسات القبمية كالبعدية كالتتبعية لممجمكعتيف التجريبية كاللابطة م

لبط

المتغيرات التي قد تؤثر عمى النتال مف خبلؿ عمؿ تكافؤ لممجمكعتيف مف حيث مستكل الذكاء،

كالمستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة ،كالسمكؾ التككيدم ،كفاعمية الذات ،كالكفاءة االجتماعية،

كاألداء األكاديمي.

ثانياً :عينة الدراسة Study Sample

تككنت عينة الدراسة في صكرتيا النيالية مف(11ل طالبان ،كىـ عبارة عف اإلرباعي األدنى الذم
حصؿ عمى أقؿ الدرجات عمى مقياس السمكؾ التككيدم ،كقد تـ اختيارىـ مف بيف عينة عشكالية

بمغت(691ل طالبان مف طبلب الصؼ الحادم عشر بمدرسة المنفمكطي الثانكية(بل بالمحافظة

الكسطى ،كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية ،كالثانية لابطة ،تشمؿ كؿ مجمكعة(51ل

طالبان.

ثالثاً :أدوات الدراسة(Study Instruments) :

تطمب إجراء الدراسة اختيار كاعداد عدة أدكات تتناسب كمكلكع البحث كعينتو ،كقد تحددت

ىذه األدكات فيما يمي:

 .3مقياس السمكؾ التككيدم مف إعداد الباحث ممحؽ رقـ(6ل.
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 .1مقياس فاعمية الذات إعداد كيـ كبارؾ ) Kim & Park(2000تعريب فتحي عبد
القادر كمحمد أبك ىاشـ ،كتعديؿ الباحث ممحؽ رقـ(5ل.

 .1مقياس الكفاءة االجتماعية مف إعداد الباحث ممحؽ رقـ(9ل.
 .4اختبار المصفكفات المتتابعة المتقدـ لرافف.

 .5مقياس المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة الفمسطينية إعداد نظمي أبك
مصطفى(6191ل ممحؽ رقـ(9ل.

كقد قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس السمكؾ التككيدم ،كمقياس فاعمية الذات ،كمقياس الكفاءة
االجتماعية عمى عينة استطبلعية مف طبلب الصؼ الحادم عشر بمدرسة المنفمكطي الثانكية(بل

بنيف قكاميا(11ل طالبان بيدؼ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا ،كمدل مبلءمتيا لمتطبيؽ عمى عينة

الدراسة الفعمية.

مقياس السموك التوكيدي:

إعداد الباحث

قاـ الباحث بمراجعة التراث التربكم كالنفسي المتكفر في مجاؿ التككيدية ،كاالطبلع عمى

األدكات التي جرل بناؤىا كاعدادىا لقياس السمكؾ التككيدم ،مثؿ مقياس راثكس ،كمقياس
كلبي(9111ل ،كمقياس جامبرؿ كريشي) ،Gambrill, E. & Richey, C. (1975كمقياس سامية

القطاف(9119ل ،كمقياس رريب عبد الفتاح(9111ل ،كمقياس طريؼ شكقي(9111ل ،كمقياس آماؿ
باظة(6111ل ،كمقياس معتز عبيد(6191ل ،مما ميد إلى الصيارة األكلية لممقياس ،كالتي تككنت

مف(91ل فقرة تعبر عف السمكؾ التككيدم في لكء التعريؼ اإلجرالي الخاص بو.
األسباب التي دعت إلى بناء مقياس السموك التوكيدي:

بالررـ مف كجكد عدد كبير مف المقاييس التي صممت لقياس السمكؾ التككيدم ،فإف الباحث قاـ
بتصميـ مقياس لمسمكؾ التككيدم لؤلسباب التالية :

 .3البيئة التي يطبق عمييا المقياس :اختبلؼ البيلة الفمسطينية بمحافظات رزة عف ريرىا

و
بشكؿ أساس في بناء ىذا المقياس نظ انر لما تحتكيو تمؾ البيلة مف ظركؼ
مف البيلات يؤثر

سياسية كاقتصادية سيلة جراء العدكاف اإلسراليمي.

 .1التطور التكنولوجي :نظ انر لمتطكر التكنكلكجي السري  ،كاالستخداـ المتزايد لكسالؿ االتصاؿ
الحديثة ،حيث تلمف المقياس المعد فقرات تقيس مدل تلثير استخداـ الكسالؿ الحديثة

لبلتصاؿ كالتكاصؿ عمى السمكؾ التككيدم لدل فلة المراىقيف ،كىـ طبلب المرحمة الثانكية.
أوالً :صدق المحكمين لمقياس السموك التوكيدي

ييدؼ صدؽ المحكميف إلى الحكـ عمى مدل تمثيؿ المقياس لمميداف الذم يقيسو ،كىك ما

استدعى مراجعة التراث النفسي لتحميؿ مفيكـ السمكؾ التككيدم ،كصيارة البنكد المعبرة عنو ،كما
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تعيف عرض المقياس في صكرتو المقترحة عمى(5ل مف األساتذة المحكميف ممحؽ رقـ(1ل ،كتـ

تعديؿ البنكد التي اتفؽ عمى رمكليا ،كالافة بعض البنكد ،كبعد التحكيـ أصبح المقياس يتككف
مف (53ل بند مكزعة عمى (5ل أبعاد ممحؽ رقـ(2ل ،كالجدكؿ(1ل التالي يبيف ذلؾ:
جدول()1

يبين أبعاد مقياس السموك التوكيدي وأرقام بنود كل بعد وأرقام البنود السالبة في كل بعد
م

البعد وعدد بنوده

أرقام البنود

أرقام البنود السالبة

1

الدفاع عف الحقكؽ الشخصية

(،26 ،21 ،16 ،11 ،6 ،1

(،36 ،21 ،11

2

التعبير عف اآلراء كالمشاعر

(،27 ،22 ،17 ،12 ،7 ،2

(47 ،27 ،22 ،2ل

3
4

( 11بندل

51 ،46 ،41 ،36 ،31ل

( 10بنكدل
رفض المطالب رير المنطقية

47 ،42 ،37 ،32ل
(،28 ،23 ،18 ،13 ،8 ،3

( 10بنكدل
عدـ التردد في الطمب
كالمبادأة

51 ،46 ،41ل

(،33 ،28 ،13 ،3

48 ،43 ،38 ،33ل
(،29 ،24 ،19 ،14 ،9 ،4

52 ،49 ،44 ،39 ،34ل

48 ،43ل
(34 ،29 ،19 ،4ل

( 11بندل
5

التفاعؿ االجتماعي اإليجابي
( 11بندل

(،25 ،20 ،15 ،10 ،5
53 ،50 ،45 ،40 ،35 ،30ل

(،25 ،20 ،10 ،5
45 ،40 ،35ل

ثانياً :صدق المحك لمقياس السموك التوكيدي

كتـ التحقؽ منو عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمقياس السمكؾ التككيدم

الحالي ،كالدرجة الكمية لمقياس السمكؾ التككيدم مف إعداد آماؿ عبد السمي باظة (2007ل،

كالذم يتككف مف (26ل بند ،حيث تـ تطبيؽ ىذا المقياس عمى العينة االستطبلعية بعد التلكد مف

صدقو كثباتو(آماؿ باظة2007 ،ل ،كقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط(0.80ل ،كىي دالة إحصاليان
عند مستكل داللة(0.01ل.

ثالثاً :القدرة التمييزية (المقارنة الطرفية) لمقياس السموك التوكيدي:

تعتمد ىذه الطريقة عمى مقارنة متكسطات األعمى درجات بمتكسطات األدنى درجات ،كذلؾ مف

خبلؿ اختيار نسبة(%27ل لكؿ طرؼ باعتبارىا أكثر التقسيمات تميي انز لمستكيات االمتياز
كاللعؼ ،كىذا ما أكدتو أبحاث كيمي )( (Kellyفؤاد البيي560 :1979 ،ل.

كبناء عمى ذلؾ قاـ الباحث بعمؿ الصدؽ التمييزم لمقياس السمكؾ التككيدم بيف المجمكعة

العميا كالمجمكعة الدنيا باستخداـ اختبار(تل لعينتيف مستقمتيف Independent sample t.test

بعد التلكد مف اعتدالية تكزي العينة ،كالجدكؿ(2ل التالي يكلح ذلؾ:
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جدول ()2

قيمة (ت) لبيان الصدق التمييزي لممجموعتين الدنيا والعميا في السموك التوكيدي
المجموعة

العدد

المتوسط

1

106.

أدنى ( )%27من
الدرجات

6

أعمى ( )%27من
الدرجات

الحسابي
25

1
6

االنحراف
المعياري

6.98

قيمة t

مستوى
الداللة

13.3

0.01

77

**

133.
4.13

38

** قيـ  tالجدكلية عند مستكل داللة (0.01ل = 2.750

* قيـ  tالجدكلية عند مستكل داللة (0.05ل = 2.042

يتلح مف الجدكؿ رقـ (2ل أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصالية بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا

لصالح المجمكعة العميا ،كىذا يدؿ عمى صبلحية المقياس لمتمييز بيف الدرجات العميا كالدنيا لعينة

الدراسة.

ثبات مقياس السموك التوكيدي( Reliability) :
كيقصد بو أف تعطي األداة النتال نفسيا تقريبان إذا أعيد تطبيقيا عمى نفس العينة مرة ثانية،

كلمتحقؽ مف ثبات مقياس السمكؾ التككيدم قاـ الباحث بحساب الثبات بعدة طرؽ كذلؾ عمى النحك

التالي:

 .3حساب ثبات مقياس السموك التوكيدي بطريقة التجزئة النصفية ()Split half
تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزلة النصفية عمى العينة االستطبلعية؛ حيث تـ احتساب

النصؼ األكؿ لمعبارات الفردية ،ككذلؾ النصؼ الثاني مف الدرجات لمعبارات الزكجية ،كحساب

معامؿ ارتباط بيرسكف ،ثـ تصحيح طكؿ االختبار باستخداـ معادلة جتماف ألف عدد بنكد المقياس
فردم.
جدول ()3

معامالت االرتباط قبل وبعد التصحيح ألبعاد مقياس السموك التوكيدي
البعد

معامل االرتباط

البعد األول :الدفاع

0.760

قبل التصحيح

معامل

االرتباط بعد
التصحيح
0.862

عن الحقوق الشخصية
0.641

البعد الثاني :التعبير

عن اآلراء والمشاعر
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0.781

0.690

البعد الثالث :رفض

0.861

المطالب غير المنطقية
0.558

البعد الرابع :عدم

0.708

التردد في الطمب

المبادأة
و
الخامس:
البعد

0.627

0.763

التفاعل االجتماعي
اإليجابي
الدرجة الكمية

0.701

0.824

لمقياس السموك
التوكيدي

كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف معػامبلت الثبػات لكػؿ مجػاؿ كلممقيػاس ككػؿ عاليػة جػدان ممػا يػدؿ

عمى أف المقياس يتميز بدرجة ممتازة مف الثبات.

 .1حساب ثبات مقياس السموك التوكيدي بطريقة كرونباخ ألفا ()Cronbach's Alpha
تػػـ حسػػاب الثبػػات بحسػػاب معامػػؿ كركنبػػاخ ألفػػا لجمي ػ أبعػػاد مقيػػاس السػػمكؾ التككيػػدم كدرجتػػو

الكمية.

جدول ()4

معامل كروبناخ الفا عمى جميع أبعاد المقياس ودرجتو الكمية
البعد

معامل كرونباخ

البعد األكؿ :الدفاع عف الحقكؽ الشخصية

0.881

البعد الثاني :التعبير عف اآلراء كالمشاعر

0.800

البعد الثالث :رفض المطالب رير المنطقية

0.849

البعد الراب  :عدـ التردد في الطمب كالمبادأة

0.865

البعد الخامس :التفاعؿ االجتماعي اإليجابي

0.823

الدرجة الكمية لمقياس السمكؾ التككيدم

0.946

ألفا

يتلػح مػػف الجػدكؿ السػػابؽ أف معػامبلت كركنبػػاخ ألفػا لكػػؿ بعػد كلممقيػػاس ككػؿ عاليػػة جػدان ،ممػػا

يدؿ عمى أف المقياس يتميز بدرجة عالية مف الثبات.

كبػػذلؾ يتلػػح لمباحػػث أف مقيػػاس السػػمكؾ التككيػػدم فػػي صػػكرتو النياليػػة يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف

الصدؽ كالثبات تطملف الباحث لتطبيقو عمى العينة الكمية لمدراسة(ممحؽ رقـ 2ل.

كيبقى المقياس في صكرتو النيالية يتككف مف(53ل بند ،كتتراكح الدرجة الكمية لممفحكص عمى

المقياس في صكرتو النيالية بيف( 991 – 95درجةل ،كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى سمكؾ تككيدم
مرتف  ،بينما تدؿ الدرجة المنخفلة عمى سمكؾ تككيدم منخفض.
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االتساق الداخمي ) )Internal consistencyلمقياس السموك التوكيدي
كيقصد باالتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف درجات كؿ بند مف البنكد م البعد الذم تنتمي إليو

كدرجة ارتباط كؿ بعد م

الدرجة الكمية لبلختبار ،كقد قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط

بيرسكف  Pearson correlation coefficientبيف درجة كؿ بند مف بنكد البعد ،كالدرجة الكمية

لمبعد الذم تنتمي إليو ،كذلؾ عمى النحك التالي:


اال تساق الداخمي لمبعد األول (الدفاع عن الحقوق الشخصية)
جدول ()5
يبين معامالت االرتباط لدرجات عينة الدراسة االستطالعية بين فقرات البعد األول ودرجتو الكمية
البند

رقم
البند

معامل

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

1

أطالب بحقكقي دكف خكؼ أك تردد.

0.681

0.01

6

أعترض عمى مف ينشر معمكمات أك صكر مسيلة تخصني عبر الياتؼ أك االنترنت.

0.670

0.01

11

أتنازؿ عف حقي في سبيؿ تجنب المشاكؿ م اآلخريف

0.531

0.01

16

أعترض حيف يتحيز أستاذم لزميمي دكف كجو حؽ.

0.522

0.01

21

أسعى لتحقيؽ أىدافي حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب اآلخريف.

0.685

0.01

26

أستطي الدفاع عف حقكقي.

0.735

0.01

31

أحت عمى الخدمة السيلة في مقصؼ المدرسة.

0.732

0.01

36

أتردد في إببلغ مدرسي عف زميؿ سرؽ حاجاتي.

0.748

0.01

41

أجد حرج في مطالبة زميمي بديف عميو.

0.765

0.01

46

أتجنب النقاش حكؿ األسعار م البالعيف.

0.759

0.01

51

أتحرج مف طمب باقي النقكد مف السالؽ أك البال .

0.614

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي بنكد البعد األكؿ مرتبطة
م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد األكؿ.
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االتساق الداخمي لمبعد الثاني (التعبير عن اآلراء والمشاعر)
جدول ()6

يبين معامالت االرتباط لدرجات عينة الدراسة االستطالعية بين بنود البعد الثاني ودرجتو الكمية
البند

رقم البند

معامل

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

2

أفلؿ أف أخفي مشاعرم إذا تعرلت لمملايقة مف أحد.

0.401

0.01

7

عمي التعميؽ عمى محالر بارع في ندكة عامة.
مف السيؿ َّ

0.549

0.01

0.691

0.01
0.01

12

أثني عمى صديقي عندما يستحؽ.

17

أسجؿ إعجابي عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي لممكاقؼ التي تعجبني.

0.557

22

أميؿ إلى كظـ انفعاالتي تجاه اآلخريف.

0.628

0.01

27

أتردد في اإلجابة عف سؤاؿ أعرؼ إجابتو جيدان.

0.576

0.01

32

يمكنني التعبير عف رأيي ررـ مخالفتو لرأم األرمبية.

0.699

0.01

37

يمكنني التعبير عف المشاعر اإليجابية تجاه شخص ما.

0.429

0.01

42

أستطي التعبير عف المشاعر السمبية تجاه شخص ما.

0.770

0.01

47

أتردد كثي انر في إبداء رأيي أماـ شخص عدكاني.

0.666

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي بنكد البعد الثاني مرتبطة
م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الثاني.


االتساق الداخمي لمبعد الثالث (رفض المطالب غير المنطقية)
جدول ()7

يبين معامالت االرتباط لدرجات عينة الدراسة االستطالعية بين بنود البعد الثالث ودرجتو الكمية
البند

رقم البند

معامل

الداللة

3

أعطي زميمي أشيالي ررـ احتياجي ليا.

االرتباط
0.551

اإلحصائية
0.01

8

أحب المشاركة في المسابقات.

0.683

0.01

13

أفعؿ ما يزعجني حتى أرلي اآلخريف.

0.708

0.01

18

أرفض طمب صديقي زيارتي أثناء مذاكرتي.

0.704

0.01

23
28

أختمؼ م شخص يرل اآلخركف أنو دالمان عمى حؽ.

0.702

0.01

أقكـ بشراء سمعة ال أرربيا خجبل مف أدب البال في التعامؿ معي.

0.655

0.01

33

أتعارؾ م مف يحاكؿ أف يتقدمني في الطابكر.

0.522

0.01

57

البند

رقم البند

معامل

الداللة

االرتباط
0.752

اإلحصائية
0.01
0.01

38

لدم القدرة عمى رفض المطالب رير المنطقية.

إذا طمب مني أحد األصدقاء عمؿ شيء يلرني أعجز عف الرفض.

0.590

48

يسيؿ إقناعي شراء أشياء ال أحتاجيا.

0.710

43

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الثالث مرتبطة

م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الثالث.


االتساق الداخمي لمبعد الرابع (عدم التردد في الطمب والمبادأة)
جدول ()8

يبين معامالت االرتباط لدرجات عينة الدراسة االستطالعية بين بنود البعد الرابع ودرجتو الكمية
رقم البند

معامل

البند

الداللة

4

أتردد في إعادة سمعة سبؽ اشتريتيا.

االرتباط

0.560

اإلحصائية

9

أبادر بالحديث م مف يجمس بجانبي في كسيمة المكاصبلت.

0.672

0.01

14

أرفض السماح لصديقي إجراء مكالمة ىاتفية طكيمة كمكمفة مف جكالي.

0.556

0.01

19

أتجنب تكجيو األسلمة في الفصؿ خكفان مف أف أبدك ربيان.

0.728

0.01

24

أطالب زميمي باليدكء في حاؿ سبب االزعاج في الفصؿ.

0.755

0.01

29

أشعر بالخجؿ عند سؤاؿ أحد عف عنكاف أك عف الكقت.

0.689

0.01

34

أتردد في طمب مراجعة درجتي في االمتحاف.

0.762

0.01

39

أبادر في طمب صداقة عمى االنترنت مف شخص معرفتي بو سطحية.

0.753

0.01

44

أطمب المزيد مف النقكد مف كالدم إذا احتجت لذلؾ.

0.668

0.01

49

أطمب مف المدرس إعادة شرح درس لـ أفيمو.

0.565

0.01

52

أطمب ممف يتحدث بللفاظ سيلة في مكاف عاـ بالتكقؼ عف ذلؾ.

0.431

0.01

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الراب مرتبطة

م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الراب .
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االتساق الداخمي لمبعد الخامس (التفاعل االجتماعي اإليجابي)
جدول ()9

يبين معامالت االرتباط لدرجات عينة الدراسة االستطالعية بين بنود البعد الخامس ودرجتو الكمية
البند

رقم البند

معامل

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

5

أتجنب الحديث أماـ زمبللي في الفصؿ.

0.448

0.01

10

أتردد في إلافة مف أعرفيـ عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي.

0.480

0.01

15

أستطي المشاركة في أم نشاط اجتماعي أك ميني.

0.252

0.05

20

أشعر باالرتباؾ عندما يمتدحني اآلخركف.

0.337

0.01

25

أجد صعكبة في تككيف صداقات جديدة.

0.575

0.01

30

أستمت بالبدء بالحديث م معارؼ جدد كررباء.

0.477

0.01

35

أتجنب النظر في كجو مف أتحدث اليو.

0.492

0.01

40
45

أشعر باالرتباؾ حيف أدخؿ الفصؿ متلخ انر.

0.360

0.01

أفلؿ الحديث عبر الياتؼ أك االنترنت أكثر مف الحديث كجيا لكجو.

0.307

0.05

50

أسارع بتقديـ العكف لمف يحتاج.

0.409

0.01

53

أحب المبادرة بالسبلـ عمى مف يقابمني.

0.641

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الخامس

مرتبطة م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،ما عدا البند(3ل ،كالبند(9ل عند مستكل

داللة(0.05ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الخامس.

كلتلكيد االتساؽ الداخمي قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ بعد ،كاألبعاد األخرل،

ككذلؾ بيف كؿ بعد ،كالدرجة الكمية لبلختبار ،كالجدكؿ(10ل التالي يبيف ذلؾ:
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الجدول ()10

مصفوفة معامالت االرتباط بين كل بعد من األبعاد واألبعاد األخرى وكذلك بين كل بعد والدرجة الكمية
لمقياس السموك التوكيدي

البعد

البعد األكؿ :الدفاع

البعد األكؿ :الدفاع عف
الحقكؽ الشخصية
البعد الثاني :التعبير
عف اآلراء كالمشاعر
البعد الثالث :رفض
المطالب رير المنطقية
البعد الراب  :عدـ التردد
في الطمب كالمبادأة
البعد الخامس :التفاعؿ
االجتماعي اإليجابي
الدرجة الكمية لمسمكؾ
التككيدم

البعد الثاني:

البعد الثالث:

عف الحقكؽ

التعبير عف اآلراء رفض المطالب

الشخصية

رير المنطقية

كالمشاعر

البعد الراب  :عدـ

البعد الخامس:

التردد في الطمب التفاعؿ االجتماعي
كالمبادأة

اإليجابي

-

-

-

-

-

**0.670

-

-

-

-

**0.513

**0.574

-

-

-

**0.655

**0.613

**0.658

-

-

**0.461

**0.488

**0.384

**0.651

-

**0.804

**0.808

**0.781

**0.879

**0.735

**قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل

*قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد مف األبعاد كاألبعاد األخرل

ككذلؾ بيف كؿ بعد كالدرجة الكمية لمقياس السمكؾ التككيدم ذات داللة إحصالية.
مقياس فاعمية الذات

قاـ الباحث باستخداـ مقياس فاعمية الذات مف إعداد كيـ كبارؾ )Kim & Park(2000

كتعريب فتحي عبد القادر كالسيد أبك ىاشـ ،كىك لقياس فاعمية الذات – General Self
) Efficacy(G S Eفي لكء نظرية باندك ار لفاعمية الذات ،كيتككف مف(69ل بند مكزعة عمى

ثبلثة عكامؿ ىي96( :ل بند لقياس فاعمية تنظيـ الذات  ،Self –regulatory efficacyك(1ل بنكد
لقياس الثقة بالنفس  ،Self - confidenceك(9ل بنكد لقياس تفليؿ المياـ الصعبة Task

 ،difficulty Preferenceكىك مف نكع التقرير الذاتي حيث تتـ االستجابة عمى مفرداتو في لكء

مقياس سداسي يبدأ باالستجابة األكلى" مكافؽ تمامان " كينتيى باالستجابة السادسة" رير مكافؽ

تمامان" ،كتصحح جمي المفردات في االتجاه اإليجابي(9-6-5-9-9-1ل ،عدا المفردات أرقاـ (،6
60

69 ،66 ،99 ،96 ،91 ،1 ،1 ،9ل تصحح في االتجاه العكسي (1 - 9 -9-5-6-9ل ،كيشير

معدا المقياس إلى تمتعو بدرجة مرتفعة مف الصدؽ كالثبات(فتحي عبد القادر كالسيد ابك ىاشـ،
699-699 :6111ل.

كقد قاـ الباحث بتعديؿ المقياس كالتحقؽ مف صدقو كثباتو كمناسبتو لمبيلة الفمسطينية مف خبلؿ

الخطكات التالية:

تعديل الباحث:

حيث إف عينة المقياس كانت طمبة الجامعة؛ فقد قاـ الباحث بتعديؿ صيارة بعض البنكد

لتناسب مستكل المرحمة الثانكية ،كنظ انر لطبيعة الدراسة الحالية ،كتعدد األدكات التجريبية فييا ،قاـ

الباحث بتعديؿ طريقة االستجابة عمى المقياس مف اختيار استجابة كاحدة مف ست استجابات

محتممة إلى االختيار مف ثبلث استجابات فقط ،كذلؾ بيدؼ التيسير عمى أفراد العينة ،كىك ما

استدعى معاكدة التحقؽ مف أف ىذا التغيير لـ يؤثر عمى كفاءة المقياس ،كبالتالي فقد قاـ الباحث
بالتحقؽ مف صدؽ المقياس كثباتو.
جدول رقم()33

تعديل بعض بنود مقياس فاعمية الذات
تعديل الباحث

م

بنود المقياس األصمي

1

ميما كانت الميمة ،أستطي إكماليا بدقة

2

أشعر بلنى عصبي عندما أككف رير قادر عمى أككف عصبيان في المكاقؼ الصعبة.

مكاجية المكقؼ.

أستطي ترتيب أمكرم بشكؿ جيد.

3

أستطي معالجة المياـ في أسمكب منظـ جيد

4

عندما يككف المكقؼ صعبان ال أستطي التفكير ماذا أتكقؼ عف التفكير في المكاقؼ الصعبة

أفعؿ.

5

قادر عمى التحميؿ الجيد لؤلسباب كالتلثيرات

6

عندما تكاجيني مشكمة رليسية أصبح عصبيان ،كال

7

أقيـ المكاقؼ بميارة كدقة

8

أرىؽ مف خبلؿ المكاقؼ الصعبة

9

قادر عمى التخطيط الجيد

10

أشعر باالكتلاب بسبب المكاقؼ المزعجة

11

عندما أشعر بالفشؿ في إتماـ الميمة أعكد بسرعة ال يمنعني الفشؿ مف السير باالتجاه الصحيح.

12

لدم القدرة عمى تحميؿ األمكر بشكؿ جيد.

أستطي التفكير

تشعرني المكاقؼ المزعجة باالكتلاب.

إلى االتجاه الصحيح
عندما أبدأ الميمة أشعر في أحياف كثيرة بلنني متجو عند بداية أم عمؿ أشعر أنني سلفشؿ فيو.
لمفشؿ
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13

أل األىداؼ كأستطي تقييـ تقدـ حالتي في لكليا

14

األفراد مف حكلي عمكمان يبدكف أكثر مكىبة منى

15

قادر عمى استخداـ أم معمكمات متكافرة إلنجاز أقكـ بإنجاز ميامي بناء عمى معمكمات متكفرة.

الميمة المعطاة

16

أفلؿ المياـ الصعبة عف المياـ السيمة.

17

قادر عمى التغمب عمى المكاقؼ الصعبة.

18

أستمت بلداء المياـ الصعبة حتى إذا ارتكبت بعض

19
20

ال تكجد مكاقؼ صعبة في الحياة.

األخطاء.
أستطي

االستمرار في العمؿ بالررـ مف كجكد

صعكبات.
إذا كاف لدل اختيار ،فلنا اختار الميمة السيمة كأبعد المياـ السيمة أفلؿ مف المياـ الصعبة.
عف الصعبة

21

قادر عمى التمييز بيف ما أستطي

22

أككف سعيدان بالمثابرة كالكفاح في مكاقؼ الصعكبة

23

عندما أفشؿ في أكؿ األمر استمر حتى يمكنني

24

إنجازه.

أعرؼ قدراتي جيدان

أك ال أستطي

كالتحدم.
النجاح.

أفلؿ المياـ السيمة عما أحبو.

أوالً :صدق المحكمين لمقياس فاعمية الذات

لمتحقؽ مف صدؽ المقياس قاـ الباحث بعرض فقراتو بعد التعديؿ عمى (9ل مف األساتذة

المحكميف(ممحؽ رقـ 9ل ،كبعد التحكيـ أصبح المقياس يتككف مف(69ل بند مكزعة عمى (5ل
مجاالت ،كالجدكؿ(96ل التالي يبيف ذلؾ:

جدول ()12

توزيع بنود مقياس فاعمية الذات عمى المجاالت الفرعية
م
3

البعد وعدد بنوده

أرقام البنود

أرقام البنود السالبة

فاعمية تنظيم الذات ( 31بند)

(،1 ،1 ،9 ،9 ،5 ،6 ،9

(99 ،1 ،1 ،9 ،6ل

1

الثقة بالذات ( 7بنود)

1

تفضيل الميام الصعبة ( 5بنود)

99 ،95 ،99 ،1 ،1ل
(،91 ،91 ،99 ،96 ،91

(99 ،96 ،91ل

65 ،69ل
(69 ،66 ،61 ،91 ،91ل
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ثانياً :صدق المحك لمقياس فاعمية الذات

كتـ التحقؽ منو عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمقياس فاعمية الذات

الحالي ،كالدرجة الكمية لمقياس فاعمية الذات مف إعداد ماجد أبك سبلمة ،كالذم يتككف مف (32ل
بند ،حيث تـ تطبيؽ ىذا المقياس عمى العينة االستطبلعية بعد التلكد مف صدقو كثباتو في دراسة

(ماجد أبك سبلمة2014 ،ل ،كقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط (0.83ل ،كىي دالة إحصاليان عند

مستكل داللة(0.01ل.

ثالثاً :القدرة التمييزية (المقارنة الطرفية) لمقياس فاعمية الذات
حيث تقكـ ىذه الطريقة عمى مقارنة متكسط درجات األقكياء في الميزاف بمتكسط درجات
اللعاؼ في نفس الميزاف ،كذلؾ نسبة إلى تكزي

االختبار كلذلؾ سميت بالمقارنة الطرفية

العتمادىا عمى الطرؼ الممتاز كالطرؼ اللعيؼ لمميزاف كقاـ الباحث بحساب الصدؽ التمييزم

لمقياس فاعمية الذات بيف المجمكعة العميا كالدنيا باستخداـ اختبار(تل لعينتيف مستقمتيف

) ،(Independent sample t.testكالجدكؿ(13ل التالي يكلح ذلؾ:
جدول ()13

اختبار (ت) لبيان الصدق التمييزي لممجموعتين العميا والدنيا في فاعمية الذات
المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري
1.92787

الدنيا

16

51.3750

2.09364

العميا

16

63.8750

قيمة ت

مستوى
الداللة

17.568

0.01

قيـ  tالجدكلية عند مستكل داللة (0.01ل = 2.750
قيـ  tالجدكلية عند مستكل داللة (0.05ل = 2.042

يتلح مف الجدكؿ رقـ(13ل أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصالية بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا

لصالح المجمكعة العميا ،كىذا يدؿ عمى صبلحية المقياس لمتمييز بيف الدرجات العميا كالدنيا لعينة
الدراسة.
ثبات المقياس ()Reliability
 .3حساب ثبات مقياس فاعمية الذات بطريقة التجزئة النصفية ()Split half
تـ حساب ثبات المقياس بطريقة التجزلة النصفية عمى العينة االستطبلعية؛ حيث تـ احتساب

النصؼ األكؿ مف الدرجات لمعبارات الفردية ،ككذلؾ النصؼ الثاني مف الدرجات لمعبارات الزكجية،
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كحساب معامؿ ارتباط بيرسكف ثـ تصحيح طكؿ االختبار باستخداـ معادلة سبيرماف

بروان Spearman brown equationألف عدد بنكد المقياس زكجي.
جدول ()14

معامالت االرتباط قبل وبعد التصحيح لجميع أبعاد مقياس فاعمية الذات ودرجتو الكمية
البعد

معامل االرتباط

معامل االرتباط

البعد األول :فاعمية تنظيم الذات

قبل التصحيح
0.725

بعد التصحيح
0.840

البعد الثاني :الثقة بالذات

0.660

0.789

البعد الثالث :تفضيل الميام الصعبة

0.420

0.591

الدرجة الكمية

0.829

0.907

كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الثبات لكؿ مجاؿ كلممقياس ككؿ عالية جدان مما يدؿ
عمى أف المقياس يتميز درجة ممتازة مف الثبات.
 .1حساب ثبات مقياس فاعمية الذات بطريقة كرونباخ ألفا()Cronbach's Alpha
تـ حساب الثبات باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا ( )Cronbach's Alphaلجمي أبعاد مقياس

فاعمية الذات كدرجتو الكمية ،كالجدكؿ(15ل يكلح ذلؾ:

جدول ()15
معامل كروبناخ الفا عمى جميع أبعاد المقياس ودرجتو الكمية
معامل كرونباخ ألفا

البعد
البعد األول :فاعمية تنظيم الذات

0.843

البعد الثاني :الثقة بالذات

0.817

البعد الثالث :تفضيل الميام الصعبة

0.678

الدرجة الكمية

0.922

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت كركنباخ ألفا لكؿ بعد كلممقياس ككؿ عالية جدان مما يدؿ

عمى أف المقياس يتميز بدرجة مرتفعة مف الثبات.

كبذلؾ يتلح لمباحث أف مقياس فاعمية الذات في صكرتو النيالية يتسـ بدرجػة جيػدة مػف الصػدؽ

كالثبات تطملف الباحث لتطبيقو عمى العينة الكمية لمدراسة(ممحؽ رقـ 3ل.
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االتساق الداخمي لمقياس فاعمية الذات
قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لمقياس فاعمية الذات بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف
 Pearson correlation coefficientبيف درجة كؿ بند مف بنكد البعد ،كالدرجة الكمية لمبعد
الذم تنتمي إليو ،كذلؾ كما يمي:
 االتساق الداخمي لمبعد األول (فاعمية تنظيم الذات)
جدول ()16
يبين معامالت االرتباط بين بنود البعد األول ودرجتو الكمية
معامل

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

1

ميما كانت الميمة ،أستطي إكماليا بدقة.

0.701

0.01

3

أستطي ترتيب أمكرم بشكؿ جيد.

0.501

0.01

4

أتكقؼ عف التفكير في المكاقؼ الصعبة.

0.535

0.01

5

لدم القدرة عمى تحميؿ األمكر بشكؿ جيد.

0.603

0.01

6

عندما تكاجيني مشكمة رليسة أصبح عصبيان ،كال أستطي التفكير.

0.715

0.01

7

أيقيبـ المكاقؼ بميارة كدقة.

0.720

0.01

8

أرىؽ مف خبلؿ المكاقؼ الصعبة.

0.495

0.01

9

قادر عمى التخطيط الجيد.

0.525

0.01

11

يمنعني الفشؿ مف السير باالتجاه الصحيح.

0.810

0.01

13

أل األىداؼ كأستطي تقييـ تقدـ حالتي في لكليا.

0.739

0.01

15

أقكـ بإنجاز ميامي بناء عمى معمكمات متكفرة.

0.568

0.01

رقم البند

2

البند

أككف عصبيان في المكاقؼ الصعبة.

0.705

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد األكؿ
مرتبطة م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد األكؿ.
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 االتساق الداخمي لمبعد الثاني :الثقة بالذات
جدول ()17
يبين معامالت االرتباط بين بنود البعد الثاني ودرجتو الكمية
معامل االرتباط

الداللة اإلحصائية

رقم البند
10

تشعرني المكاقؼ المزعجة باالكتلاب.

0.722

0.01

12

عند بداية أم عمؿ أشعر أنني سلفشؿ فيو.

0.782

0.01

14

زمبللي كأصدقالي أكثر مكىبة مني.

0.580

0.01

17

قادر عمى التغمب عمى المكاقؼ الصعبة.

0.712

0.01

19

أستطي االستمرار في العمؿ بالررـ مف كجكد صعكبات.

0.824

0.01

21

أعرؼ قدراتي جيدان.

0.642

0.01

0.698

0.01

23

البند

عندما أفشؿ في أكؿ األمر استمر حتى يمكنني النجاح.

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الثاني
مرتبطة م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الثاني.
 االتساق الداخمي لمبعد الثالث تفضيل الميام الصعبة
جدول ()18
يبين معامالت االرتباط بين بنود البعد الثالث ودرجتو الكمية
رقم البند

البند

معامل

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

16

أفلؿ المياـ الصعبة عف المياـ السيمة.

0.661

0.01

18

أستمت بلداء المياـ الصعبة حتى إذا ارتكبت بعض األخطاء.

0.637

0.01

20

أفلؿ المياـ السيمة عف المياـ الصعبة.

0.463

0.01

22

أككف سعيدان بالمثابرة كالكفاح في مكاقؼ الصعكبة كالتحدم.

0.757

0.01

0.808

0.01

24

أفلؿ المياـ السيمة عما أحبو.

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الثالث مرتبطة
م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الثالث.
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جدول ()19
مصفوفة معامالت االرتباط لدرجات العينة االستطالعية بين جميع أبعاد المقياس ودرجتو الكمية
البعد

فاعمية تنظيم الذات

الثقة بالذات

تفضيل الميام الصعبة

فاعمية تنظيم الذات
الثقة بالذات

**0.853

تفضيل الميام الصعبة

**0.689

**0.797

الدرجة الكمية

**0.954

**0.953

**0.846

**قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل

*قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي األبعاد مرتبطة م الدرجة الكمية كفيما بينيا عند مستكل
داللة(0.01ل مما يؤكد االتساؽ الداخمي لمقياس فاعمية الذات.
كبذلؾ يككف الباحث قد تحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس ،كيبقى المقياس في صكرتو النياليػة

يتككف مف(24ل بند ،كتتراكح الدرجة الكمية لممفحػكص عمػى المقيػاس فػي صػكرتو النياليػة بػيف(-69

16ل درجػػة ،كتػػدؿ الدرجػػة المرتفعػػة عمػػى فاعميػػة ذات مرتفعػػة ،بينمػػا تػػدؿ الدرجػػة المنخفلػػة عمػػى
فاعمية ذات منخفلة.
مقياس الكفاءة االجتماعية

قاـ الباحث بمراجعة التراث التربكم كالنفسي المتكافر في مجاؿ الكفاءة االجتماعية ،كاالطبلع

عمى األدكات التي جرل بناؤىا كاعدادىا لقياس الكفاءة االجتماعية مثؿ مقياس ساراسكف،

ساراسكف ،ىاكر ،باشاـ(9119ل  ،Sarason, Sarason, Hacker, Bashamكمقياس
ميريؿ(9115ل Merelتعريب الزبيدم(9119ل ،مما ميد إلى صيارة الصيغة األكلية لممقياس،
كالتي تككنت مف(61ل بند مكزعة عمى ثبلثة أبعاد كىي :ميارات إدارة الذات( 1بنكدل ،كالميارات

البينشخصية ( 96بندل ،كالميارات األكاديمية االجتماعية( 99بندل ،كالتي تعبر عف الكفاءة
االجتماعية في لكء التعريؼ اإلجرالي الخاص بيا.
أوالً :صدق المحكمين لمقياس الكفاءة االجتماعية

تـ عرض المقياس في صكرتو المقترحة عمى األساتذة المحكميف ،ثـ جرل تعديؿ البنكد التي

اتفؽ عمى رمكليا ،كبعد التحكيـ أصبح المقياس يتككف مف(61ل بند مكزعة عمى(5ل أبعاد

(ممحؽ رقـ 9ل ،كالجدكؿ(61ل التالي يبيف ذلؾ:
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جدول()10

أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية وأرقام بنود كل بعد وارقام البنود السالبة في كل بعد
البعد وعدد بنوده

أرقام البنود

أرقام البنود السالبة

ميارات إدارة الذات

(،91 ،91 ،95 ،91 ،1 ،9 ،9

(91 ،91 ،9ل

( 1بنكدل

66ل

الميارات البينشخصية

(،61 ،91 ،99 ،99 ،1 ،9 ،6

( 91بنكدل

61 ،69 ،65ل

الميارات األكاديمية االجتماعية

(،69 ،91 ،99 ،96 ،1 ،1 ،5

( 1بنكدل

61 ،69ل

(99 ،6ل
(69 ،69 ،91 ،1ل

ثانياً :صدق المحك لمقياس الكفاءة االجتماعية

كتـ التحقؽ منو عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة الكمية لمقياس الكفاءة االجتماعية

الحالي ،كالدرجة الكمية لمقياس الكفاءة االجتماعية مف إعداد ماجد أبك سبلمة كالذم يتككف مف

(36ل بند ،حيث تـ تطبيؽ ىذا المقياس عمى العينة االستطبلعية بعد التلكد مف صدقو كثباتو في

دراسة (ماجد أبك سبلمة2014 ،ل ،كقد بمغت قيمة معامؿ االرتباط (0.80ل ،كىي دالة إحصاليان
عند مستكل داللة(0.01ل.

ثالثاً :القدرة التمييزية (المقارنة الطرفية) لمقياس الكفاءة االجتماعية

قاـ الباحث بحساب القدرة التمييزية لمقياس الكفاءة االجتماعية بيف المجمكعة العميا كالدنيا

باستخداـ اختبار(تل لعينتيف مستقمتيف )  ،)Independent sample t.testكالجدكؿ(21ل يكلح

ذلؾ:

جدول ()21
اختبار (ت) لبيان الصدق التمييزي لممجموعتين العميا والدنيا في الكفاءة االجتماعية
المتوسط

االنحراف

المجموعة

العدد

الحسابي

المعياري
4.06

الدنيا

16

52.00

1.50

العميا

16

72.12

قيمة t

مستوى
الداللة

18.574

0.01

قيـ  tالجدكلية عند مستكل داللة (0.01ل = 2.750
قيـ  tالجدكلية عند مستكل داللة (0.05ل = 2.042

يتلح مف الجدكؿ رقـ(21ل أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصالية بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا

لصالح المجمكعة العميا ،كىذا يدؿ عمى صبلحية المقياس لمتمييز بيف الدرجات العميا كالدنيا لعينة

الدراسة.
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ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية()Reliability
تـ التحقؽ مف ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية مف خبلؿ ما يمي:
 .1حساب ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية بطريقة التجزئة النصفية ()Split- half
جدول ()22
معامالت االرتباط قبل وبعد التصحيح لجميع أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجتو الكمية
البعد

معامل االرتباط قبل التصحيح

معامل االرتباط بعد التصحيح

0.820

0.901

0.689

البعد األول :ميارة إدارة الذات

البعد الثاني :الميارات البينشخصية

0.822

0.847

البعد الثالث :الميارات األكاديمية االجتماعية

0.905

0.703

الدرجة الكمية

0.825

كيتلح مف الجدكؿ (22ل السابؽ أف معامبلت الثبات لكؿ بعد ،كلممقياس ككؿ عالية جدان مما

يدؿ عمى أف المقياس يتميز بدرجة عالية مف الثبات.

 .2حساب ثبات المقياس بطريقة كرونباخ ألفا()Cronbach's Alpha
جدول ()23
معامل كروبناخ الفا عمى جميع أبعاد المقياس ودرجتو الكمية
معامل كرونباخ ألفا

البعد
البعد األول :ميارة إدارة الذات

0.843

البعد الثاني :الميارات البينشخصية

0.940

البعد الثالث :الميارات األكاديمية االجتماعية

0.921

الدرجة الكمية

0.945

كيتلح مف الجدكؿ(23ل السابؽ أف معامبلت كركنباخ ألفا لكؿ بعد كلممقياس ككؿ عالية جدان

مما يدؿ عمى أف المقياس يتميز بدرجة عالية مف الثبات.

كبػػذلؾ يتلػػح لمباحػػث أف مقيػػاس الكفػػاءة االجتماعيػػة فػػي صػػكرتو النياليػػة يتسػػـ بدرجػػة جيػػدة مػػف

الصدؽ كالثبات تطملف الباحث لتطبيقو عمى العينة الكمية لمدراسة (ممحؽ رقـ 4ل.
االتساق الداخمي )Internal consistencyل لمقياس الكفاءة االجتماعية

قاـ الباحث بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ بند مف بنكد البعد ،كالدرجة الكمية لمبعد
الذم تنتمي إليو كذلؾ كما يمي:

69

 االتساق الداخمي لمبعد األول :ميارات إدارة الذات
جدول ()24
يبين معامالت االرتباط بين جميع بنود البعد األول ودرجتو الكمية
البند

رقم البند

معامل

الداللة

االرتباط

اإلحصائية

1

أحافظ عمى ىدكلي أثناء المشاكؿ.

0.603

0.01

4

أعامؿ الناس بمثؿ ما يعاممكنني.

0.532

0.01

7

التزـ بتعميمات كارشادات المعمـ.

0.534

0.01

 10أتجنب ممارسة األعماؿ التي تحتاج إلى تفكير كتحميؿ.

0.650

0.01

 13أكرر المحاكلة أكثر مف مرة عند الفشؿ في ميمة ما.

0.766

0.01

 16أتجنب مكاجية كؿ ما ىك رامض.

0.703

0.01

 19التزـ بقكانيف المدرسة.

0.732

0.01

 22ألبط أعصابي عند الغلب.

0.741

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد األكؿ مرتبطة
م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد األكؿ.

 االتساق الداخمي لمبعد الثاني :الميارات البينشخصية
جدول ()25

يبين معامالت االرتباط بين بنود البعد الثاني ودرجتو الكمية
أتكتر عند معرفتي أف شخص ما يبلحظني.

معامل االرتباط
0.443

الداللة اإلحصائية

رقم البند
5

أحرص عمى أف ال أجرح مشاعر اآلخريف.

0.496

0.01

8

أككف مسرك انر بكجكدم في التجمعات االجتماعية.

0.564

0.01

11

أشعر بالليؽ عند النظر إلى اآلخريف مباشرة.

0.421

0.01

14

أتفاعؿ م زمبللي كرفاقي في األنشطة المختمفة.

0.694

0.01

17

أستطي أف أمدح انجازات أك إسيامات اآلخريف.

0.789

0.01

20

أتعاكف م زمبللي في مكاقؼ متنكعة.

0.791

0.01

23

أبدأ بالحديث م فرد أررب بالتعرؼ عميو جيدان.

0.476

0.01

25

أنلـ لممناقشات م الزمبلء كاألصدقاء.

0.585

0.01

27

أتفاعؿ م نكعيات مختمفة مف الزمبلء.

0.891

0.01

2

البند
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0.01

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الثاني مرتبطة

م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الثاني.
 االتساق الداخمي لمبعد الثالث :الميارات األكاديمية االجتماعية
جدول ()26

يبين معامالت االرتباط بين بنود البعد الثالث ودرجتو الكمية
رقم البند

معامل االرتباط الداللة اإلحصائية

البند

3

لدم القدرة عمى حكار المعمـ فيما يتعمؽ بمكلكع الدرس.

0.470

0.01

6

أعتمد عمى نفسي في إنجاز الكاجبات المنزلية.

0.698

0.01

9

أتفكؽ في أشياء قميمة عمى زمبللي.

0.503

0.01

12

أشعر بانتمالي كحبي لمدرستي.

0.621

0.01

15

أنيي األنشطة المدرسية المطمكبة مني في الكقت المحدد.

0.688

0.01

18

أكره القراءة كالمطالعة الخارجية.

0.526

0.01

21

أشعر بالتكتر عندما يككؿ إلي المعمـ بعض المياـ.

0.670

0.01

24

عندما يصعب عمي فيـ الدرس ،أفلؿ المجكء إلى زميمي أكثر

0.570

0.01

26

عمى عبلقاتي كتكاصمي م المعمميف خارج المدرسة.
أحافظ
المعمـ.
مف

0.732

0.01

قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل
قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل

كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف جمي درجات عينة الدراسة عمى جمي البنكد لمبعد الثالث
مرتبطة م درجتو الكمية عند مستكل داللة(0.01ل ،مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لمبعد الثالث.
كلمتلكد مف االتساؽ الداخمي لمقياس الكفاءة االجتماعية قاـ الباحث بحساب معامبلت االرتباط
بيف كؿ بعد مف أبعاد المقياس كالدرجة الكمية لممقياس كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ (27ل:
جدول ()27
مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجتو الكمية
البعد

ميارة إدارة
الذات

الميارات
البينشخصية

الميارات األكاديمية
االجتماعية

ميارة إدارة الذات
الميارات البينشخصية

**0.599

الميارات األكاديمية االجتماعية

**0.569

**0.780

الدرجة الكمية

**0.696

**0.930

**قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.325(= 0.01ل

*قيمة (رل الجدكلية عند درجات حرية (58ل كمستكل داللة 0.250(= 0.05ل
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**0.946

كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف األبعاد كبيف الدرجة

الكمية لممقياس ذات داللة إحصالية.

كبذلؾ يككف الباحث قد تحقؽ مف االتساؽ الداخمي لممقياس كيبقى المقياس في صكرتو النيالية

يتككف مف (27ل بند ،كتتراكح الدرجة الكمية لممفحكص عمى المقياس في صكرتو النيالية بيف (27
  81درجةل ،كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى كفاءة اجتماعية مرتفعة ،بينما تدؿ الدرجة المنخفلةعمى كفاءة اجتماعية منخفلة.

اختبار اعتدالية التوزيع لعينة الدراسة:
لمتحقؽ مف اعتدالية التكزي لعينة الدراسة قاـ الباحث باستخداـ اختبار ككلمجركؼ سميرنكؼ

لعينة كاحدة ( One-Sample Kolmogorov-Smirnov Testأسامة أميف-117 :2007 ،
118ل.

كالجدكؿ التالي يكلح نتال االختبار عمى المقاييس الثبلثة :السمكؾ التككيدم كفاعمية الذات

كالكفاءة االجتماعية.
جدول ()28

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة  zوداللتيا اإلحصائية عمى مقياس السموك التوكيدي
وفاعمية الذات والكفاءة االجتماعية
االنحراف

المقياس

العدد

المتوسط

السمكؾ التككيدم

60

109.564

3.786

فاعمية الذات

60

45.787

4.717

0.733

الكفاءة االجتماعية

60

58.521

3.99

1.084

المعياري

قيمة z

مستوى الداللة

0.759

رير دالة
رير دالة
رير دالة

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ (zل المحسكبة رير دالة إحصاليا عند مستكل داللة (≤ α

0.05ل ،مما يؤكد أف درجات عينة الدراسة مكزعة تكزيعان طبيعيان كصالحة الستخداـ االختبارات

البارامترية في تحميؿ البيانات إحصاليان.

تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في مستوى الذكاء
لمتلكد مف تكافؤ العينيتيف اللابطة كالتجريبية في مستكل الذكاء قاـ الباحث باستخداـ اختبار
ت لعينتيف مستقمتيف  Independent Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية
كقيمة ت كداللتيا اإلحصالية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة اللابطة عمى

اختبار المصفكفات المتتابعة المتقدـ لرافف كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:
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جدول ()29

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات
المجموعة الضابطة عمى مقياس المصفوفات المتتابعة المتقدم لرافن

البعد
مستوى الذكاء

المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

30

99.53

اللابطة

30

االنحراف

101.80

المعياري

10.71
10.89

قيمة ت
0.813

مستوى الداللة
اإلحصائية
رير دالة

**قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  58ومستوى داللة 2.660= 0.01
*قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  58ومستوى داللة 2.00 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ (29ل أف قيمة ت المحسكبة بيف درجات عينة الدراسة التجريبية كاللابطة

عمى مقياس المصفكفات المتتابعة المتقدـ لرافف أقؿ مف قيمتيا الجدكلية عند درجات حرية 58
كمستكل داللة إحصالية  0.05 ≤ αمما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ في مستكل الذكاء بيف العينة

اللابطة ك التجريبية كالذم يؤكد تكافؤ العينة اللابطة كالتجريبية في مستكل الذكاء.
تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في المستوى االقتصادي واالجتماعي

لمتلكد مف تكافؤ العينيتيف اللابطة كالتجريبية في المستكل االقتصادم كاالجتماعي قاـ الباحث

باستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف  ،Independent Sample T.testكحساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصالية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة اللابطة عمى مقياس المستكل االقتصادم كاالجتماعي مف إعداد نظمي أبك

مصطفى(6191ل كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي:

جدول ()30

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات
المجموعة الضابطة عمى مقياس المستوى االقتصادي واالجتماعي

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

المستوى االقتصادي

التجريبية

30

37.2

واالجتماعي

اللابطة

36.7

30

االنحراف
المعياري
10.55
10.23

قيمة ت
0.211

مستوى الداللة
اإلحصائية
رير دالة

**قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  58ومستوى داللة 2.660= 0.01
*قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  58ومستوى داللة 2.00 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ (30ل أف قيمة ت المحسكبة بيف درجات عينة الدراسة التجريبية كاللابطة
عمى مقياس المستكل االقتصادم كاالجتماعي أقؿ مف قيمتيا الجدكلية عند درجات حرية 58

كمستكل داللة إحصالية  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ في المستكل االقتصادم
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كاالجتماعي بيف العينة اللابطة كالتجريبية كالذم يؤكد تكافؤ العينة اللابطة كالتجريبية في

المستكل االقتصادم كاالجتماعي.

تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في السموك التوكيدي
لمتلكد مف تكافؤ درجات العينتيف اللابطة كالتجريبية عمى مقياس السمكؾ التككيدم قاـ الباحث

باستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف  ،Independent Sample T.testكحساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصالية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية
كالمجمكعة اللابطة عمى جمي أبعاد مقياس السمكؾ التككيدم كدرجتو الكمية في القياس القبمي

كالجدكؿ رقـ (59ل يبيف ذلؾ:
جدول ()31

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات
المجموعة الضابطة عمى جميع أبعاد مقياس السموك التوكيدي ودرجتو الكمية في القياس القبمي
البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

الدفاع عن الحقوق

التجريبية

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

22.73
22.43
21.03
20.73
20.93
21.13
22.24
21.97
22.20
21.43
109.14
107.71

الشخصية

التعبير عن اآلراء
والمشاعر

رفض المطالب غير
المنطقية

عدم التردد والمبادأة
التفاعل االجتماعي
اإليجابي

الدرجة الكمية لمسموك
التوكيدي

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة

االنحراف
المعياري

2.12
2.11
2.19
2.12
2.82
2.64
2.02
1.84
1.97
4.15
3.52
5.65

قيمة ت
0.550
0.540
0.284
0.535
0.914
1.179

مستوى
الداللة
رير دالة
رير دالة
رير دالة
رير دالة
رير دالة
رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  58مستكل داللة 2.660= 0.01
*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  58مستكل داللة 2.00 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ ت المحسكبة عمى جمي

األبعاد تساكم عمى التكالي

(0.914 -0.535 -0.284 -0.540 -0.550ل كلمدرجة الكمية لمسمكؾ التككيدم (1.179ل
كالتي تعد قيـ أقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  58كمستكل داللة  0.05 ≤ αمما يدؿ
عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف درجات العينة اللابطة كالتجريبية عمى مقياس
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السمكؾ التككيدم في القياس القبمي مما يدؿ عمى أف العينتيف اللابطة كالتجريبية متكافلتاف في

مستكاىما في السمكؾ التككيدم.

تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في فاعمية الذات
لمتلكد مف التكافؤ بيف درجات العينتيف اللابطة كالتجريبية عمى مقياس فاعمية الذات قاـ

الباحث باستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف  ،Independent Sample T.testكحساب
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصالية بيف متكسطي درجات المجمكعة
التجريبية كالمجمكعة اللابطة عمى جمي أبعاد مقياس فاعمية الذات كدرجتو الكمية في القياس

القبمي كالجدكؿ رقـ (32ل يبيف ذلؾ:

جدول ()32

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات
المجموعة الضابطة عمى جميع أبعاد مقياس فاعمية الذات ودرجتو الكمية في القياس القبمي
البعد
فاعمية تنظيم

المجموعة العدد

المتوسط

30

23.43

التجريبية

اللابطة

30

الثقة بالذات

التجريبية

تفضيل الميام

التجريبية

الذات

الصعبة
الدرجة الكمية

اللابطة

23.17

االنحراف
المعياري
3.45
3.66

30

13.57

1.70

30

9.81

1.80

30

13.40

1.50

اللابطة

30

10.02

1.58

اللابطة

30

46.58

4.89

التجريبية

30

46.81

4.38

قيمة ت
0.290
0.403
0.477
0.188

مستوى
الداللة

رير دالة
رير دالة
رير دالة
رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  58مستكل داللة 2.660= 0.01
*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  58مستكل داللة 2.00 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ رقـ (32ل أف قيـ ت المحسكبة بيف متكسطات درجات عينة الدراسة

التجريبية كاللابطة عمى القياس القبمي عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس فاعمية الذات تساكم عمى
التكالي (0.477 -0.403 -0.290ل كدرجتو الكمية (0.188ل أقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند

درجات حرية (58ل كمستكل داللة (0.05 ≤ αل مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة
إحصالية بيف متكسطات درجات عينة الدراسة التجريبية كاللابطة عمى جمي أبعاد مقياس فاعمية

الذات في القياس القمبي مما يؤكد أف العينتيف متكافلتاف في مستكل فاعمية الذات.
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تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في الكفاءة االجتماعية
لمتحقؽ مف التكافؤ بيف العينتيف اللابطة كالتجريبية في مستكل الكفاءة االجتماعية قاـ الباحث

باستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف  Independent Sample T.testكحساب المتكسطات
كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصالية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية
كالمجمكعة اللابطة عمى جمي أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية كدرجتو الكمية في القياس القمبي

كالجدكؿ رقـ (33ل يبيف ذلؾ:

جدول ()33

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية ودرجات
المجموعة الضابطة عمى جميع أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجتو الكمية في القياس القبمي
البعد
ميارة إدارة الذات
الميارات البينشخصية
الميارات األكاديمية
االجتماعية

الدرجة الكمية لمقياس
الكفاءة االجتماعية

المجموعة العدد المتوسط
التجريبية

االنحراف
المعياري

اللابطة

30
30

16.17

1.93

التجريبية

30

22.77

2.19

30

19.63

2.04

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة

30
30
30
30

16.40
22.70
19.83
58.57
58.93

1.75
2.26
1.88
4.09
4.04

قيمة ت
0.490
0.116
0.395
0.349

مستوى
الداللة

رير دالة
رير دالة
رير دالة
رير دالة

**قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  58مستوى داللة 2.660= 0.01
*قيمة ت الجدولية عند درجات حرية  58مستوى داللة 2.00 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ رقـ(33ل أف قيـ ت المحسكبة بيف متكسطات درجات عينة الدراسة التجريبية

كاللابطة عمى القياس القبمي عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ىي عمى التكالي
(0.395 -0.116 -0.490ل كدرجتو الكمية (0.349ل أقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند درجات
حرية (58ل كمستكل داللة (0.05 ≤ αل مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف
متكسطات درجات عينة الدراسة التجريبية كاللابطة في القياس القمبي عمى جمي أبعاد مقياس

الكفاءة االجتماعية مما يدؿ عمى تكافؤ العينتيف اللابطة كالتجريبية في مستكل الكفاءة

االجتماعية.

تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في مستوى األداء األكاديمي
لمتلكد مف تكافؤ العينيتيف اللابطة كالتجريبية في مستكل التحصيؿ األكاديمي قاـ الباحث

باستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف  Independent Sample T.testكحساب المتكسطات
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كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت كداللتيا اإلحصالية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية

كالمجمكعة اللابطة في مستكل األداء األكاديمي(معدؿ درجات نياية الفصؿ األكؿل كما ىك مبيف
في الجدكؿ التالي:
جدول ()34

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة عمى الدرجة الكمية لممستوى األكاديمي
البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

مستوى

التجريبية

30

55.99

األداء

اللابطة

30

57.35

االنحراف
المعياري
16.94
16.88

قيمة ت
0.312

مستوى
الداللة
رير دالة

األكاديميالجدكلية عند درجات حرية  58مستكل داللة 2.660= 0.01
**قيمة ت
*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  58مستكل داللة 2.00 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ (34ل أف قيمة ت المحسكبة بيف درجات عينة الدراسة التجريبية كاللابطة

في مستكل األداء األكاديمي

أقؿ مف قيمتيا الجدكلية عند درجات حرية  58كمستكل داللة

إحصالية  0.05مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ في مستكل األداء األكاديمي بيف العينتيف ،كالذم
يؤكد تكافؤ العينة اللابطة كالتجريبية في مستكل األداء األكاديمي.

رابعاً :متغيرات الدراسة:
 المتغير المستقل:

 السمكؾ التككيدم كتلمف خمسة أبعاد (الدفاع عف الحقكؽ الشخصية  -التعبير عف

اآلراء كالمشاعر  -رفض المطالب رير المنطقية  -عدـ التردد في الطمب كالمبادأة -

التفاعؿ االجتماعي اإليجابيل.

 المتغيرات التابعة:

 فاعمية الذات كتلمف ثبلثة أبعاد (فاعمية تنظيـ الذات  -الثقة بالذات  -تفليؿ
المياـ الصعبةل.

 الكفاءة االجتماعية كتلمف ثبلثة أبعاد (ميارات إدارة الذات  -الميارات البينشخصية
 -الميارات األكاديمية االجتماعيةل.

 األداء األكاديمي كىك المعدؿ التراكمي لدرجات الفصؿ األكؿ كدرجات الفصؿ الثاني
ألفراد العينة.
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خامساً :البرنامج اإلرشادي االنتقائي التكاممي

تستند الخمفية النظرية لمبرنام اإلرشادم المستخدـ في الدراسة الحالية إلى النظرية االنتقالية

لفريدريؾ ثكرف  ،Thornحيث حاكؿ جم كتكحيد مناى اإلرشاد كالعبلج النفسي مف خبلؿ أسمكب
انتقالي تكاممي(نادر الزيكد599 :9111 ،ل.

كيرل باترسكف(911 :9111ل أف ثكرف  Thornكاف عمى درجة عالية مف التنظيـ في تطكيره

لنظاـ انتقالي تفصيمي ،حيث تلثر بلدلر ،كأخذ مف التحميؿ النفسي كالسمككية كاإلنسانية كالكجكدية،
كيليؼ أف عمؿ ثكرف ليس مجرد تجمي عشكالي لمنظريات ،بؿ ىك جيد عممي قالـ عمى أساس

اتجاه تكاممي منظـ باعتبار أف الشخصية كؿ متكامؿ.

كيرل الباحث أنو مف الصعب الفصؿ بيف متغيرات الدراسة الحالية ،فيي متداخمة كمتفاعمة فيما

بينيا ،فقد تككف فاعمية الذات سببان لمكفاءة االجتماعية مما يؤدم إلى سمكؾ تككيدم ،أك قد تككف

الكفاءة االجتماعية سببان لفاعمية الذات مما يؤدم إلى سمكؾ تككيدم ،أك قد يؤدم السمكؾ التككيدم

إلى فاعمية الذات كالى الكفاءة االجتماعية ،كمف ىنا يرل الباحث أف تككف أنشطة البرنام متكاممة
لخدمة المتغيرات الثبلثة ،باإللافة إلى متغير األداء األكاديمي في ذات الكقت.

أسس البرنامج:
راعى الباحث أسس بناء البرام اإلرشادية التي فلميا حامد زىراف(87 – 61 :2002ل ،كالتي

تلمنت األسس العامة كالنفسية كالتربكية كاالجتماعية كاألخبلقية ،كمراعاة خصالص المرحمة

النمالية كالفركؽ الفردية ،كاألخذ في الحسباف مسممات كمبادئ السمكؾ اإلنساني مف ثبات كمركنة

كقابمية التعديؿ كالتغيير ،كحؽ الفرد في اإلرشاد كاتخاذ القرار.

أوالً :األسس العامة:

انطمؽ الباحث في دراستو مف الحاجة الماسة لتنمية السمكؾ التككيدم ،كزيادة فاعمية الذات

كالكفاءة االجتماعية ،كاألداء األكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكية ،كذلؾ استنادان إلى حؽ الفرد

في تمقي المساعدة في جمي مراحؿ حياتو المختمفة ،كخصكصان في أىـ مرحمة عمرية يمر بيا كىي
مرحمة المراىقة ،فالعمؿ الصحيح لفيـ طبيعة المرحمة ىك السبيؿ األمثؿ لتييلة الفرص المناسبة
لممراىقيف مف أجؿ أف ينمكا متمتعيف بالصحة النفسية ،كبالتالي يمكف ليـ أف يتكيفكا م الحياة

اإلنسانية بلشكاليا المتعددة.

ثانياً :األسس النفسية:

راعى الباحث أىمية المرحمة العمرية التي يمر بيا طبلب المرحمة الثانكية(مرحمة المراىقةل ،كما

تحتاجو مف مساندة تربكية ترف مف أداليـ العممي ،كتسيـ في تنكير طريقيـ لمنجاح في حياتيـ،

إلافة إلى مبدأ الفركؽ الفردية في المحيط المدرسي ،ككجكد فلة مف الطبلب تحتاج إلى تقديـ
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الخدمات التربكية ليـ ،األمر الذم يساعد عمى تحديد مسار حياتيـ إلى األفلؿ كزيادة فاعمية

الذات لدييـ ،كاحساسيـ بلنيـ فاعمكف في مجتمعيـ ،ككذلؾ العمؿ عمى اتخاذ ق ارراتيـ المستقبمية
بشكؿ صحيح يتناسب م قدراتيـ.

ثالثاً :األسس التربوية:

حرص الباحث عمى أ ف تككف أىداؼ البرنام بلنكاعيا متكافقة م أىداؼ العممية التربكية كتـ

تكظيؼ بعض الفنيات لتكريس ىذا المفيكـ لمف المكلكعات األساسية في البرنام  ،لكي تسيـ
بشكؿ أساس في تحسيف األداء األكاديمي لمطبلب ،كذلؾ مف خبلؿ األنشطة كالتدريبات التي تعمؿ

عمى صقؿ األفكار كالمعمكمات لدييـ.

رابعاً :األسس االجتماعية:

حيث إف السمكؾ اإلنساني فردم – جمعي يتلثر في سكالو كالطرابو بالجماعة التي ينتمي

الييا؛ فقد أدرؾ الباحث أىمية دكر الفرد داخؿ الجماعة مف خبلؿ تلثره باآلخريف م التلكيد عمى

لركرة أىميتو في المجتم  ،كحرصان عمى ذلؾ قاـ الباحث بتكظيؼ بعض اإلستراتيجيات كالفنيات

في البرنام  ،كالتي مف خبلليا يتـ العمؿ عمى تقكية العبلقات االجتماعية بيف الطبلب،

كالمناقشات الجماعية حيث يستطي الطبلب كسر حاجز الخجؿ لدييـ كتقكيو شخصياتيـ مف
خبلؿ تنمية السمكؾ التككيدم كزيادة فاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية لدييـ ،كيتـ تحقيؽ ذلؾ

بتكفير جك التقبؿ كالفيـ كالتقدير كاالحتراـ كالشعكر بالحرية كالتفاعؿ االجتماعي م أفراد المجمكعة

كبقية الكسط االجتماعي المحيط.

خامساً :األسس األخالقية:

اىتـ الباحث باألطر المحددة ألخبلقيات العمؿ التدريبي مف خبلؿ ما يمي:
 -3الػتلكيد عمى سرية المعمكمات المتداكلة أثناء الجمسات التدريبية.

 -1التلكيد عمى أف تككف العبلقة داخؿ الجمسات م الطبلب قالمة عمى الثقة المتبادلة
كاالحتراـ ،األمر الذم يسيؿ العمؿ التدريبي كيزيد فرص نجاحو.

 -1اإلخبلص في العمؿ كبذؿ أقصى جيد.

 -4الحرص عمى إظيار االحتراـ لجمي أفراد المجمكعة المطبؽ عمييا البرنام التدريبي.

مصادر البرنامج:

اعتمد الباحث في إعداد البرنام عمى عدة مصادر تتلمف كبلن مػف اإلطػار النظػرم الػذم يمقػي

اللكء عمى متغيرات الدراسة ،كالدراسات السابقة العربية كاألجنبية التػي تتعمػؽ بعمػؿ بػرام إرشػادية

في مجاؿ الدراسة ،ك االطبلع عمى الكتب كالمػؤتمرات كالػدكريات المتخصصػة ،كالمقػاييس كاألدكات

المستخدمة في الدراسة.
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كمف بيف المصادر التي استفاد الباحث منيا في تصميـ البرنام :


طريؼ فرج(1998ل ،تككيد الذات مدخؿ لتنمية الكفاءة الشخصية.



عبد الستار إبراىيـ(1998ل ،االكتلاب الطراب العصر الحديث فيمو كأساليب عبلجو.



عبد الكريـ إسماعيؿ (2014ل ،فعالية برنام تدريبي لتعمـ ميارات الصمكد كأثره في زيادة
التكافؽ لدل عينة مف طبلب الجامعات الفمسطينية في رزة.



عبد اهلل الشيرم(2008ل ،فعالية اإلرشاد االنتقالي في خفض مستكل سمكؾ العنؼ لدل
المراىقيف.



عبد اهلل شراب(2013ل ،فعالية برنام

لتنمية الثقة بالنفس كمدخؿ لتحسيف المسلكلية

االجتماعية لدل طبلب المرحمة الثانكية.


محمد الشناكم(1996ل ،العممية االرشادية كالعبلجية ،دار رريب لمطباعة كالنشر،
القاىرة.



محمكد عمكاف(2009ل ،فاعمية برنام

مقترح لزيادة كفاءة الذات لدل المعاقيف حركيان

بقطاع رزة.


نادر الزيكد(1998ل ،الدليؿ العممي لممرشديف النفسييف كالتربكييف ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزي  ،األردف.
إرشادم لتنمية مستكل الطمكح االكاديمي لدل



نفكذ أبك سعدة(6196ل ،فاعمية برنام



يكسؼ األقصرم(2001ل ،الثقة بالنفس كيؼ تقكم ثقتؾ بنفسؾ أماـ اآلخريف ،دار

طالبات المرحمة الثانكية بمحافظة خانيكنس.
المطالؼ لمنشر كالتكزي  ،القاىرة.


يكسؼ الرميح(1422ل ،فاعمية برنام لمتدريب التككيدم الجمعي في رف مستكل السمكؾ
التككيدم لدل عينة مف طبلب المرحمة المتكسطة.

أيلان قاـ الباحث باالطبلع عمى العديد مف البرام التدريبية األخرل ذات العبلقة.
الفنيات المستخدمة في البرنامج:
أوالً :المناقشة والحوار:

طريقة يتـ استخداميا مف خبلؿ طرح بعض المكاقؼ التي تحتاج لمناقشة كحكار كادارة لمحديث

مف قبؿ الباحث كالمشاركيف ،كيتـ إتاحة الفرصة لممشاركيف بالحديث المتبادؿ عف أفكارىـ كآراليـ

بطريقة ينظميا كيسيميا الباحث ليـ ،مف أجؿ الكصكؿ إلى تنمية الفكرة المناسبة لممشاركيف ،كقد
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استخدـ الباحث تمؾ الفنية كلسمكب يتـ مف خبللو تنمية أسمكب الحكار المناسب كالمنت

المشاركيف لمعرفة ما لدييـ مف أفكار كآراء.

م

كتعد المناقشة كالحكار مف أساليب اإلرشاد الجمعي التعميمي ،حيث يعبر أفراد المجمكعة

التجريبية عف ذكاتيـ كمشاعرىـ كأفكارىـ ،فيزيد ذلؾ مف القدرة عمى التكاصؿ االجتماعي اإليجابي

كفيـ الذات كالتعاكف كالحكار م اآلخريف.

كما أف المناقشة الجماعية تعمؿ عمى النقد المستمر لؤلفكار الخاطلة م اإلقناع مما يساعد

الفرد عمى اكتشاؼ جكانب الخطل في األفكار السابقة كتمكنو مف تعمـ طرؽ جديدة تؤدم إلى تنمية
القدرة عمى حؿ المشكبلت لديو ،كاكتشاؼ الطرؽ البديمة لتحقيؽ أىداؼ أكثر كاقعية مما يساعد

الفرد عمى التعديؿ مف سمككو االجتماعي كالنفسي(كحيد كامؿ583 :2005 ،ل.

ثانياً :لعب الدور

كيقكـ فيو المسترشد بمعب أدكار محددة في مكاقؼ معينة أماـ المرشد كالمجمكعة ،كلف يمعب

دكر المعمـ ،أك عريؼ الفصؿ ،أك مكقؼ فيو تعبير عف الرأم أك فيو رفض لطمب ،كيتـ في ىذه

الفنية اختيار المكاقؼ المناسبة كالتدرج فييا بدءا مف مكاقؼ بسيطة يقكـ بيا المتدرب للماف أكبر
نسبة نجاح ،كيقكـ المتدربكف بلداء األدكار المطمكبة ،بعد أف يككنكا قد تعرلكا ألمثمة نمكذجية،

كيمكف أف يتـ تكرار السمكؾ حتى بمكغ أكبر درجة إتقاف ممكنة ،كيككف في إطار ىذه الفنية فنيات

مساندة مف قبيؿ اإلفصاح عف المشاعر كاالستجابة البسيطة الفعالة ،كالتصعيد(يكسؼ الرميح،
86 :1422ل.

كيتلمف لعب الدكر تدريب الفرد عمى أداء جكانب مف السمكؾ االجتماعي ،كعميو أف يتقنيا

كيكتسب الميارة فييا ،كيستخدـ كلسمكب إلعطاء الفرد فرصة مناسبة لممارسة التعايش ،كالتدريب

عمى تحمؿ اإلحباط كالتحكـ في الغلب كاختبار الحمكؿ المتعددة لممشكمة ،كما يتلمف لعب الدكر
تصميـ حدث مفتعؿ مف خبلؿ المكاقؼ المثيرة لمغلب كاإلحباط(صبلح الديف عبكد:2003،

.(255

ثالثاً :التعزيزReinforcement :

يعد التعزيز مف الفنيات األساسية كالميمة في نجاح البرام التدريبية عمى جمي المستكيات

العمرية فيك يمثؿ لغة التكاصؿ كالتفاعؿ بيف المرشد كالمسترشد كبيف الطالب كمعممو ،كيتـ تكظيؼ
ىذه الفنية لمف البرام التدريبية لتجسيد العبلقة القكية بينو كبيف أفراد المجمكعة كذلؾ مف خبلؿ

التعزيز اإليجابي المتمثؿ في الثناء كالمدح كالتشجي .

81

كيبيف أبك بكر مرسي(150 :2002ل أف المرشد حيف يكظؼ فنية التعزيز(التدعيـل فإنو يسعى

إلى تعزيز كؿ سمكؾ ينسجـ م مقتليات الكاق االجتماعي ،كالمعززات منيا ما ىك مادم ،كمنيا
ما ىك معنكم ،كمنيا ما ىك اجتماعي.

رابعاً :اإلصرار عمى الموقف

يقكـ ىذا األسمكب عمى فكرة محكرية تتمثؿ في إصرار الفرد عمى المكقؼ الذم يعتقده صالبان

حكؿ مسللة معينة ،كالتعبير عف ىذا المكقؼ بطرؽ متنكعة كعبارات متعددة تحمؿ نفس المعنى،
كلعؿ ىذا ما قد يدعك البعض إلى تسميتو(االسطكانة المشركخةل ،أم التي تتكرر بنفس الصكرة

مرات عديدة لتعمف نفس المحتكل ،حتى يتيقف اآلخر مف انعداـ احتماؿ أف يحصؿ عمى ما يريد مف
الشخص المصر ،كيشبو ىذا األسمكب إلى حد ما القدرة عمى مكاصمة االتجاه لدل المبدع الذم

يثابر كيعكؼ عمى التفكير في مشكمة ما لمدة طكيمة ،كيطرؽ أبكاب متعددة لحميا حتى ينجح في

ميمتو.

كيلخذ ىذا األسمكب في مجاؿ التدريب التككيدم أشكاال متعددة مثؿ :التكرار المتكاصؿ لمجممة

األكلى ،كلكف يفلؿ أف يككف ذلؾ بصكر أخرل في حالة ما إذا لـ يستكعب الطرؼ اآلخر
الرسالة ،م إدخاؿ بعض التعديبلت كاإللافات عمييا حتى ال يتسبب ذلؾ في اإللرار بالعبلقة

فعمى سبيؿ المثاؿ حيف يدعكؾ زميؿ الصطحابو لشراء مبلبس كأنت ال تريد ذلؾ ،فمتقؿ لو :لف

أستطي الذىاب معؾ اليكـ ،كاف كرر دعكتو ،قؿ :إف الكقت ال يناسبني  ...كىكذا(طريؼ شكقي،
242 :1998ل.

خامساً :الواجبات المنزلية

تعد الكاجبات المنزلية مجمكعة مف الميارات كاألنماط السمككية في صكرة تعيينات يتـ تحديدىا

عقب كؿ جمسة في لكء أىداؼ الجمسة ،كيكمؼ المسترشد بتنفيذىا في المنزؿ أك في العمؿ بعد

التدريب عمييا في الجمسة ،كتصمـ ىذه الكاجبات في شكؿ متتاب بحيث يتـ تنفيذىا عمى مراحؿ،

كىي تبدأ مف البسيط إلى المعقد كمف المعمكـ إلى المجيكؿ (محمد سعفاف415 :2003 ،ل.

كتقكـ الكاجبات المنزلية عمى فكرة تكميؼ المسترشد ببعض الكاجبات المنزلية عقب كؿ جمسة،

فالميارات التي تعمميا المسترشد البد مف التدريب عمييا في مكاقؼ الحياة الكاقعية كيتـ ذلؾ في
نياية كؿ جمسة ،حيث يعطى المسترشد كاجبان منزليان محددان يقكـ فيو بممارسة الميارات التي

تعمميا ،كعميو أف يقدـ تقري انر عف ىذه الكاجبات خبلؿ الجمسة القادمة ،فيي بمثابة رابط بيف كؿ

جمسة كما يسبقيا كما يتبعيا(طو حسيف82 :2004 ،ل.
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سادساً :العصف الذىني

نشػػاط جمػػاعي يتػػيح الفرصػػة إلػػى تكلػػيح األفكػػار كتبادليػػا بػػيف أعلػػاء الجماعػػة الكاحػػدة حيػػث

تتشػػكؿ الفك ػرة التػػي يطمقي ػػا الشػػخص األكؿ الش ػ اررة الت ػػي تنبعػػث منيػػا األفك ػػار المتبلحقػػة مػػف قب ػػؿ
األشخاص اآلخريف إلى أف يتـ التكصؿ في النياية إلى كـ ىالؿ مف األفكار.

كيتلػػح ممػػا سػبؽ أف فنيػػة العصػػؼ الػػذىني تمثػػؿ إحػػدل الفنيػػات األساسػػية التػػي تسػػيـ فػػي خمػػؽ

األفك ػػار كالمعمكم ػػات الجدي ػػدة ،كالت ػػي م ػػف خبللي ػػا يس ػػتطي أفػ ػراد المجمكع ػػة ح ػػؿ المش ػػكبلت الت ػػي
تكاجييـ في حياتيـ العممية كالعممية بشكؿ صحيح ،كتكظؼ ىذه الفنية في البرنام التدريبي عنػدما

يػػتـ تقسػػيـ أف ػراد المجمكعػػة إلػػى مجمكعػػات صػػغيرة كيطمػػب منيػػا عصػػر األفكػػار لحمػػكؿ مشػػكمة أك
مكلكع معيف ،بما تسيـ في كتبللـ بعض المكلكعات التي تطرح في جمسات البرنام التدريبي.
سابعاً :التنفيس االنفعالي

كيقصد بو التنفيس عف المكاد كالخبرات المشحكنة انفعالياي ،كيتلمف تفريػغ العميؿ(المسترشػدل مػا

بنفسو مف أية انفعاالت ،حيث يخرج المسترشد مػا بداخمػو مػف مشػاعر كتػكترات كلػغكطات مكبكتػة
أثناء السيككدراما(حامد زىراف281 :2002 ،ل.

كيقدـ نبيؿ سػفياف(287 ،2004ل مفيكمػان لمتنفػيس االنفعػالي باعتبػاره تصػريؼ أك تفريػغ الشػحنة

االنفعاليػ ػػة عنػ ػػد المسترشػ ػػد أك تطييػ ػػر الػ ػػذات مػ ػػف االنفعػ ػػاالت كالتػ ػػكترات كمشػ ػػاعر الخػ ػػكؼ كاآلالـ

المحبكسة أك المكبكتة داخؿ الذات.

كيتلح مما سبؽ بلف استخداـ فنية التنفيس االنفعػالي فػي البرنػام التػدريبي يمكػف أف يكػكف ليػا

دكر ميػػـ فػػي إنجػػاح الجمسػػات التدريبيػػة ،فمػػف خبلليػػا يسػػتطي أف ػراد المجمكعػػة كسػػر الجمػػكد فيمػػا

بينيـ ،كيستطي كؿ فرد بلف يعبر عما بداخمو.

محتوى البرنامج:

قاـ الباحث بتنفيذ البرنام ( 26جمسةل عمى المجمكعة التجريبية في ررفة الصؼ ،كمصمى

المدرسة ،كذلؾ لكسر ركتيف المكاف مف جية ،كلعدـ تكافر الصؼ دالمان في مكعد الجمسات مف
جية أخرل ،كمف الصعكبات التي كاجيت الباحث أثناء تنفيذ البرنام

الغياب المتكرر لبعض

الطبلب ،باإللافة إلى استيتار بعض الطبلب كعدـ التزاميـ بقكاعد االنلباط.

كفيما يمي ممخص عاـ لمبرنام يتلمف عنكاف كؿ جمسة كأىدافيا العامة كالخاصة ،كالفنيات

المستخدمة ،كزمف كؿ جمسة.
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جدول ()35

مخطط عام لجمسات البرنامج
ترتيب الجمسة

عنوان

األولى

الترحيب

وزمنيا

ىدف الجمسة العام والفنيات المستخدمة

الجمسة

اليدف العام :التعارؼ كالتعريؼ بالبرنام .

 80دقيقة

والتعارف

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار ،التعزيز

الثانية

السموك

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى ماىية السمكؾ التككيدم.

 90دقيقة
الثالثة

التوكيدي

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار– العصؼ الذىني  -لعب الدكر – التعزيز -

الكاجبات المنزلية.

تابع :السموك اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى ماىية السمكؾ التككيدم.

 60دقيقة

التوكيدي

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار– لعب الدكر – قمب الدكر  -الكاجبات المنزلية.

الرابعة

توكيد الذات

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى كيفية الدفاع عف الحقكؽ الشخصية مف خبلؿ

 90دقيقة

والدفاع عنو

الخامسة

التعبير عن

اليدف العام :يتدرب المشارككف عمى التعبير عف اآلراء كاإلفصاح عف المشاعر مف

واإلفصاح

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التفريغ االنفعالي  -لعب

ممارسة السمكؾ التككيدم.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – االصرار عمى
المكقؼ  -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

 90دقيقة

السادسة

 70دقيقة

اآلراء

عن المشاعر

الدكر  -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

تابع :التعبير

اليدف العام :يتدرب المشارككف عمى التعبير عف اآلراء كاإلفصاح عف المشاعر مف

واإلفصاح

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التفريغ االنفعالي  -لعب

عن اآلراء

عن المشاعر
السابعة

 80دقيقة

رفض

المطالب غير
المنطقية

الثامنة

 70دقيقة

خبلؿ ممارسة السمكؾ التككيدم.

تابع :رفض

المطالب غير
المنطقية

خبلؿ ممارسة السمكؾ التككيدم.

الدكر  -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

اليدف العام :يتدرب المشارككف عمى ميارة رفض المطالب أك اللغكط رير المنطقية مف
اآلخريف ،كالقدرة عمى قكؿ ال عندما يتطمب األمر.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – قمب الدكر -

التعزيز  -الكاجبات المنزلية.
اليدف العام:

يتدرب المشارككف عمى ميارة رفض المطالب أك اللغكط رير المنطقية مف اآلخريف،

كالقدرة عمى قكؿ ال عندما يتطمب األمر.
الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.
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ترتيب الجمسة

عنوان

وزمنيا

الجمسة

التاسعة

عدم التردد

 70دقيقة

في الطمب

العاشرة

التفاعل

والمبادأة

ىدف الجمسة العام والفنيات المستخدمة
اليدف العام :يتدرب المشارككف عمى ميارة التقدـ بالطمب الممكف كالمشركع ،دكف تردد أك
خكؼ مسبؽ مف الرفض ،أك الشعكر بالندـ كاإلحراج.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – قمب الدكر –

التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

اليدف العام :تدريب المشاركيف عمى التفاعؿ االجتماعي اإليجابي(الجسارة االجتماعيةل.

 80دقيقة

االجتماعي

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – التعزيز -

الحادية عشرة

الشخصيات

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

 80دقيقة

اإليجابي

وفن التعامل
معيا

الثانية عشرة

تابع

 60دقيقة

الشخصيات

الثالثة عشرة

تابع

 60دقيقة

الرابعة عشرة
 60دقيقة

وفن التعامل
الشخصيات

وفن التعامل
تابع

الشخصيات

الكاجبات المنزلية.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني  -التعزيز -

الكاجبات المنزلية.

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.
الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز.
اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز.

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز.

وفن التعامل
الخامسة

تابع

عشرة

الشخصيات

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.
الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز –

الكاجبات المنزلية.

 60دقيقة

وفن التعامل

السادسة

التحكم وضبط اليدف العام :التعرؼ إلى ميارات مكاجية المكاقؼ الصعبة اللارطة كممارستيا.

عشرة

 80دقيقة
السابعة عشرة
 70دقيقة

الذات

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -التفريغ االنفعالي  -لعب الدكر –

حل

اليدف العام :يتمكف المشارككف مف استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت بطرؽ

المشكالت

التعزيز.

مبللمة.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -التعزيز.
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ترتيب الجمسة

عنوان

وزمنيا

الجمسة

الثامنة عشرة

تابع :حل

 90دقيقة

المشكالت

التاسعة عشرة

تعزيز الثقة

 90دقيقة

بالنفس

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – العصؼ الذىني – لعب الدكر – التعزيز -

العشرون

التفكير

اليدف العام :التعرؼ إلى أىمية التفكير اإليجابي لتنمية السمكؾ التككيدم.

 90دقيقة

والمواقف

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

الحادية

المسئولية

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى كيفية القدرة عمى تحمؿ المسلكلية ،كاتخاذ القرار أثناء

ىدف الجمسة العام والفنيات المستخدمة

اليدف العام :يتمكف المشارككف مف استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت بطرؽ
مبللمة.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني -

التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

التوكيدية

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية ميارة الثقة بالنفس.
الكاجبات المنزلية.

حياتيـ العممية.

والعشرون

واتخاذ

الق اررات

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – العصؼ الذىني – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

الثانية

التخطيط

اليدف العام :يتمكف المشارككف مف رسـ كاعداد خطة مستقبمية ألنفسيـ.

 90دقيقة

والعشرون

لممستقبل

الثالثة

والعشرون

ميارات
لتنمية

اليدف العام :يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية بعض ميارات السمكؾ التككيدم.

 90دقيقة

السموك

الكاجبات المنزلية.

الرابعة

الحكمة في

 80دقيقة

والعشرون
 60دقيقة
الخامسة

والعشرون

الكاجبات المنزلية.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار – التفريغ االنفعالي  -لعب الدكر – التعزيز -

التوكيدي
استخدام
السموك

التوكيدي

اليدف العام :يتدرب المشارككف عمى الحكمة في السمكؾ التككيدم بالتصرؼ التككيدم
المناسب في الكقت المناسب.

الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

اليوم المفتوح اليدف العام :تعزيز المشاركيف كمكافلتيـ عمى حسف االلتزاـ كالتفاعؿ أثناء تنقيذ جمسات
البرنام .

الفنيات المستخدمة :سرد القصة  -التعزيز – األنشطة الترفييية.

 5ساعات
السادسة

تقويم

والعشرون

البرنامج

 60دقيقة

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التفريغ االنفعالي – التعزيز -

وانياؤه

اليدف العام :التحقؽ مف مدل تحقيؽ أىداؼ البرنام كانياؤه.
الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار.
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تقييم البرنامج:

أوالً :تقييم الجمسات:

كتككف عف طريؽ التقييـ الشفيي أك نماذج تقييـ الجمسات كنمكذج التقييـ النيالي الخاص

بالمشاركيف ،كنمكذج تقييـ الجمسات الخاص بالباحث (ممحؽ رقـ 7ل ،حيث يطمب مف أفراد

المجمكعة إبداء آراليـ في مكلكعات الجمسات مف خبلؿ اإلجابة بشكؿ فردم عمى نمكذج تقييـ
الجمسة م ترؾ حرية كتابة االسـ ،كمف أىداؼ اإلجابة عف تمؾ النماذج ما يمي:

 مبلحظة الباحث بشكؿ مباشر لممشاركيف كمدل التحسف الذم يط أر عمى أداليـ،
كتصرفاتيـ أثناء الجمسات.

 الكقكؼ عمى جكانب القصكر في محتكل الجمسة إف كجدت ،كتعزيز جكانب القكة كذلؾ.
 إشعار المشاركيف بلىمية آراليـ كما يقدمكنو مف مقترحات لمجمسات القادمة.

ثانياً :التقييم البعدي

كيتـ مف خبلؿ إعادة تطبيؽ مقاييس الدراسة في الجمسة الختامية لمعالجتيا إحصاليان ،كلمتعرؼ

عمى مدل فاعمية البرنام  ،كلمتلكد مف مدل تحقيؽ البرنام لؤلىداؼ المطمكبة.

ثالثاً :التقييم التتبعي

كيتـ مف خبلؿ إعادة تطبيؽ مقاييس الدراسة بعد مركر شيريف مف االنتياء مف جمسات البرنام

عمى المجمكعة التجريبية ،كبعد ذلؾ يتـ عمؿ المعالجة االحصالية المطمكبة ،لمتلكد مف مدل

استم اررية كفاعمية البرنام لؤلىداؼ المطمكبة.

سادساً :الخطوات اإلجرائية:

حتى يتحقؽ الباحث مف صحة فركض الدراسة قاـ باتباع الخطكات اإلجرالية التالية:
 .1االطػ ػػبلع عم ػ ػػى األدب الترب ػ ػػكم كالنفس ػ ػػي لجم ػ ػ اإلط ػ ػػار النظ ػ ػػرم كالد ارس ػ ػػات الس ػ ػػابقة،
كاالستفادة منيا في إعداد أدكات الدراسة.

 .2إعداد أدكات الدراسة كعرليا عمى المحكميف ،كاجراء التعديؿ كفقان آلراليـ.

 .3إعداد البرنام اإلرشادم االنتقالي المستخدـ في الدراسة كتحديد أىدافو كمحتكل جمساتو

كفنياتو ،كمدة تنفيػذه ،اعتمػادان عمػى اإلطػار النظػرم كالد ارسػات السػابقة كالمرحمػة النماليػة

لعينػػة الد ارسػػة ،كتػػـ عرلػػو عمػػى مجمكعػػة مػػف األسػػاتذة المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي
اإلرش ػػاد النفس ػػي كالد ارس ػػات النفس ػػية ،حي ػػث ق ػػامكا ب ػػإجراء التع ػػديبلت البلزم ػػة لمبرن ػػام

(ممحؽ رقـ1ل.

 .4تطبيػػؽ الصػػكرة النياليػػة لمقػػاييس الد ارسػػة عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية قكاميػػا(60ل طالب ػان تػػـ
اختيارىـ بالطريقة العشكالية لمتحقؽ مف صدقيا كثباتيا.
87

 .5تطبيػػؽ مقيػػاس السػػمكؾ التككيػػدم عمػػى عينػػة عش ػكالية قكاميػػا (240ل طالب ػان مػػف طػػبلب

الصػػؼ الحػػادم عشػػر مػػف مدرسػػة المنفمػػكطي الثانكيػػة(بل لمبنػػيف بالمحافظػػة الكسػػطى،
ككف ىذه المرحمة العمرية ىي مرحمػة االىتمامػات كاتخػاذ القػ اررات ،باإللػافة إلػى ككنيػا

الفت ػرة المثمػػى التػػي يمكػػف اسػػتغبلليا إرشػػاديان كاكسػػاب المسترشػػد حصػػانة ذاتيػػة لمكاجيػػة

المشكبلت.

 .6اختيػػار اإلربػػاعي األدنػػى مػػف العينػػة الكميػػة ( 60طالبػانل ،كالػػذيف يمثمػػكف الطػػبلب األقػػؿ
تككيدية.

 .7رصػ ػػد المعػ ػػدؿ التراكمػ ػػي لمفصػ ػػؿ األكؿ ألف ػ ػراد العينػ ػػة مػ ػػف سػ ػػجبلت المدرسػ ػػة لمقارنت ػ ػو
بمعدالت الفصؿ الثاني ،كذلؾ لمكقكؼ عمى أثر البرنام عمى األداء األكاديمي.

 .8تقسػػيـ عينػػة الد ارسػػة األساسػػية إلػػى مجمػػكعتيف :المجمكعػػة التجريبيػػة كتلػػـ(30ل طالب ػان
كالمجمكعػػة اللػػابطة كتلػػـ(30ل طالبػان ،كذلػػؾ بعػػد التحقػػؽ مػػف تكػػافؤ المجمػػكعتيف فػػي

القيػ ػ ػػاس القبمػ ػ ػػي لمسػ ػ ػػمكؾ التككيػ ػ ػػدم ،كفاعميػ ػ ػػة الػ ػ ػػذات ،كالكفػ ػ ػػاءة االجتماعيػ ػ ػػة ،كاألداء
األكاديمي ،كالتكافؤ في المتغيرات الكسيطة ،كىي مسػتكل الػذكاء ،كالمسػتكل االجتمػاعي
االقتصادم لؤلسرة.

 .9تطبيؽ البرنام اإلرشادم االنتقػالي عمػى أفػراد المجمكعػة التجريبيػة بطريقػة جماعيػة فػي

شكؿ جمسات إرشادية متتالية بكاق جمستيف أسبكعيان ،مدة كؿ جمسة تراكحت بػيف(– 60

90ل دقيقة.

 .10إع ػ ػػادة تطبي ػ ػػؽ مقي ػ ػػاس الس ػ ػػمكؾ التككي ػ ػػدم كمقي ػ ػػاس فاعمي ػ ػػة ال ػ ػػذات ،كمقي ػ ػػاس الكف ػ ػػاءة
االجتماعية عمى كؿ مف المجمكعة التجريبية التي تـ تطبيؽ البرنام عمييا ،كالمجمكعة

اللابطة التي لـ تتعرض لمبرنام  ،كىك ما يمثؿ القياس البعدم.

 .11إع ػ ػػادة تطبي ػ ػػؽ مقي ػ ػػاس الس ػ ػػمكؾ التككي ػ ػػدم كمقي ػ ػػاس فاعمي ػ ػػة ال ػ ػػذات ،كمقي ػ ػػاس الكف ػ ػػاءة
االجتماعية بعػد فتػرة شػيريف عمػى أفػراد المجمكعػة التجريبيػة بيػدؼ التحقػؽ مػف اسػتمرار

فاعمية البرنام اإلرشادم في تنمية السمكؾ التككيدم ،كىك ما يمثؿ القياس التتبعي.

 .12اس ػ ػػتخداـ برن ػ ػػام ال ػ ػػرزـ اإلحص ػ ػػالية لمعم ػ ػػكـ االجتماعي ػ ػػة (SPSSل الس ػ ػػتخراج النت ػ ػػال
كتحميميا.

 .13مناقشة النتال كتفسيرىا في لكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة.
 .14صيارة التكصيات كالمقترحات في لكء النتال .
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سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

لمتحقؽ مف صحة فركض الدراسة ،استخدـ الباحث األساليب اإلحصالية التالية:

 .1اختبار ككلمجركؼ سميرنكؼ لعينة كاحدة One-Sample Kolmogorov-Smirnov
 Testلمتحقؽ مف اعتدالية التكزي لعينة الدراسة.

 .2اختبار كركنباخ ألفا ) (Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات المقاييس.

 .3معامؿ ارتباط بيرسكف ) (Pearson Correlation Coefficientلقياس درجة االرتباط.
 .4اختبار (تل لمعرفة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعات.

 .5مرب إيتا لحساب حجـ تلثير البرنام المستخدـ في تحسيف مستكل السمكؾ التككيدم.
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انفصم اخلامس
نتائج اندراسة ومناقشتها وتفسريها
نتائج الفرض األول ومناقشتو وتفسيره.
نتائج الفرض الثاني ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض الثالث ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض الرابع ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض الخامس ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض السادس ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض السابع ومناقشتو وتفسيره.
نتائج الفرض الثامن ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض التاسع ومناقشتو وتفسيره.

نتائج الفرض العاشر ومناقشتو وتفسيره.
نتائج الفرض الحادي عشر ومناقشتو وتفسيره.
مجمل عام النتائج

التوصيات

بحوث مقترحة

المصادر والمراجع
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا
يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرلان تفصيميان لنتال الدراسة التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ

تطبيؽ أدكات الدراسة عمى العينة التجريبية كاللابطة ،كتحميؿ البيانات التي تـ جمعيا إحصاليان

كتفسير كمناقشة ما تـ التكصؿ إليو مف نتال كالخركج بالتكصيات.

كحيث إ نو بعد تطبيؽ البرنام كمف خبلؿ رصد كتسجيؿ حلكر أفراد المجمكعة التجريبية

تبيف لمباحث الغياب المتكرر لستة طبلب مف أصؿ(51ل طالبان ،كعميو تـ استثناؤىـ مف

المجمكعة ،كأصبحت العينة الفعمية مككنة مف(69ل طالبان في المجمكعة التجريبية ،ك(69ل طالبان

في المجمكعة اللابطة.

نتائج الفرض األول ومناقشتو وتفسيره:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس

القبمي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا في القياس البعدي عمى مقياس السموك التوكيدي

لصالح القياس البعدي.

لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف Paired
 Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة(تل بيف درجات المجمكعة

التجريبية عمى جمي أبعاد مقياس السمكؾ التككيدم ،كدرجتو الكمية في القياس القبمي كالقياس

البعدم ،كأيلان حجـ تلثير البرنام

مف خبلؿ حساب مرب

إيتا " "η2باستخداـ المعادلة

التالية(:صبلح الديف عبلـ611 :6119 ،ل
حيث "  ="η2مرب إيتا ،

 =tقيمة ت ،

 =dfدرجات الحرية

كقد أيعتمد لمحكـ عمى مستكل حجـ األثر المعيار المبيف في الجدكؿ(51ل التالي:
جدول()16
معيار مستوى حجم األثر عمى مقياس مربع ايتا
المقياس
η2

مستوى حجم األثر
ضعيف
0.01
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متوسط
0.06

كبير

0.14

كالجدكؿ رقـ(51ل التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()37

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت ،وحجم األثر بين درجات المجموعة
التجريبية عمى جميع أبعاد مقياس السموك التوكيدي ودرجتو الكمية في القياس القبمي والبعدي
االنحراف

البعد

القياس

العدد

المتوسط

الدفاع عن

القبمي

24

22.83

1.86

البعدم

24

25.79

2.64

القبمي

24

20.83

2.20

البعدم

24

23.46

2.54

الحقوق

الشخصيةاآلراء
التعبير عن
والمشاعر

رفض المطالب
غير المنطقية

القبمي

البعدم

عدم التردد

القبمي

والمبادأة

البعدم

التفاعل

االجتماعي

القبمي

24
24
24
24
24

20.42
23.04
22.13
25.54
22.17

المعياري

2.57
2.71
2.10
3.37
1.88

اإليجابي
الكمية
الدرجة

البعدم
القبمي

24

24.83

108.38

3.52

لمسموك التوكيدي

البعدم

24

122.79

9.73

24

قيمة ت

2.92

قيمة
2

η

حجم
األثر

**3.570

0.36

كبير

**3.813

0.39

كبير

**4.052

0.42

كبير

**4.460

0.46

كبير

**4.065

0.42

كبير

**10.583

0.83

كبير

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23كمستكل داللة 2.807= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23كمستكل داللة 2.069 = 0.05

كالرسـ البياني التالي يكلح الفركؽ بيف متكسطات العينة التجريبية في القياس القبمي كالقياس البعدم عمى

مقياس السمكؾ التككيدم:
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30.00
25.00
20.00
15.00

متوسطات العينة التجريبية القبلية

10.00

متوسطات العينة التجريبة البعدية

5.00
الدفاع عن
الحقوق
الشخصية

التعبير عن
اآلراء
والمشاعر

رفض
المطالب
غير
المنطقية

عدم التردد
والمبادأة

التفاعل
االجتماعي
االيجابي

شكل ()1
الفروق بين متوسطات العينة التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى مقياس السموك التوكيدي

يتلح مف الجدكؿ رقـ (51ل أف قيـ ت المحسكبة لدرجات عينة الدراسة التجريبية بيف القياس
القبمي كالقياس البعدم عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس السمكؾ التككيدم كدرجتو الكمية أكبر مف قيمة

ت الجدكلية عند درجات حرية(65ل كمستكل داللة(1.19ل ،كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة
التجريبية في القياس البعدم أعمى مف متكسطاتيا في القياس القبمي ،مما يدؿ عمى كجكد فركؽ
ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كمتكسط

درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس البعدم عمى مقياس السمكؾ التككيدم لصالح القياس
البعدم ،كىذا يدؿ عمى ارتفاع مستكل السمكؾ التككيدم في جمي أبعاده الخمسة ،كفي الدرجة

الكمية نتيجة لتطبيؽ البرنام عمى أفراد المجمكعة التجريبية ،مما يدعـ صحة الفرض ،كىذه النتيجة
تشير إلى كفاءة كفاعمية البرنام في تنمية السمكؾ التككيدم بلبعاده الخمسة ،كدرجتو الكمية.

كقد الحظ الباحث كجكد فركؽ لليمة في المتكسطات ما بيف القياس القبمي لممجمكعة التجريبية

في جدكؿ رقـ(59ل ،كالقياس القبمي في الجدكؿ السابؽ رقـ(51ل ،كيفسر الباحث ذلؾ إلى استبعاد
كرياب (1ل طبلب مف اصؿ المجمكعة التجريبية ،كالتي كاف عددىا قبؿ تنفيذ البرنام (51ل.

كما كيتلح مف الجدكؿ السابؽ(51ل أف حجـ التلثير كاف كبي انر ،كيفسر الباحث ىذه النتيجة إلى

إدراؾ أفراد المجمكعة التجريبية أىمية تنمية السمكؾ التككيدم لدييـ ،كيككف ذلؾ مف خبلؿ القدرة

عمى التعبير عف اآلراء كاإلفصاح عف المشاعر ،كالدفاع عف الحقكؽ الشخصية ،كرفض المطالب
رير المنطقية ،كالتفاعؿ االجتماعي اإليجابي ،كعدـ التردد كالمبادأة  ،ككذلؾ في كيفية مكاجية

المشكبلت ،كمكاجية المكاقؼ االجتماعية المختمفة.
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كيعزك الباحث التحسف في بعد (عدـ التردد كالمبادأةل إلى ما تمقتو المجمكعة التجريبية مف

تدريب حكؿ العديد مف المكاقؼ التي تطمبت المبادأة كعدـ التردد في طمب الحقكؽ المشركعة
كالممكنة م االستمرار في الطمب كالتكرار كالمثابرة لمحصكؿ عميو ،باإللافة إلى إتاحة الفرصة

أماـ المشاركيف لمنقاش حكؿ الميارة ،كالطمب منيـ استحلار مكاقؼ مشابية لممكاقؼ المعركلة

مف قبؿ الباحث ،كقد عزز تنمية تمؾ الميارة أيلان حسف تكظيؼ الفنيات المبللمة إلتقانيا مثؿ

فنيات العصؼ الذىني ،كلعب الدكر ،كقمب الدكر ،كالتعزيز ،كالكاجبات المنزلية.

أما التحسف في بعد (التفاعؿ االجتماعي اإليجابيل فيعزكه الباحث إلى أف الجسارة االجتماعية
كميارة تككيدية تبرز كثي انر في التفاعؿ االجتماعي كبناء العبلقات م اآلخريف،
ابتداء كتكاصبلن
ن
نياء ،ككذلؾ تبرز ىذه الميارة في قدرة الشخص عمى إدارة المقاءات م اآلخريف كالتفاعؿ معيـ
كا ن
في خلـ حياتو اليكمية ،كلقد كاف لممكاقؼ التككيدية التي ناقشيا الباحث م المشاركيف األثر
الكبير في تنمية ىذه الميارة سيما المكاقؼ الصفية كالمدرسية ،باإللافة إلى التناكب بتمثيؿ الدكر

المطمكب لممكاقؼ المعركلة ،كالتعزيز كاالثابة مف قبؿ الباحث لمف قاـ بلداء الميارة التككيدية

المناسبة بإتقاف.

أما التحسف في بعد(رفض المطالب رير المنطقيةل فقد رشح مف خبلؿ المناقشة كالحكار

كالعصؼ الذىني حيث بيف الباحث لممشاركيف أف مشاعر الذنب كالندـ – المحتممة – نتيجة قكؿ ال
ستككف أقؿ شدة ككطلة كديمكمة مف المشاعر األخرل المحتمؿ الشعكر بيا إذا ما كافؽ الشخص

عمى شيء ال يريد أف يكافؽ عميو ،كرلم لمطالب رير مقتن بيا ،كقد ساىـ التدرب عمى المكاقؼ
التككيدية المناسبة لتؾ الميارة في تنميتيا مثؿ مكاقؼ التدريب عمى الشجاعة كالتخمص مف

الخكؼ ،باإللافة إلى تكظيؼ الفنيات المبللمة لتنمية تمؾ الميارة مثؿ فنيات المناقشة كالحكار،
كالعصؼ الذىني ،كلعب الدكر ،كقمب الدكر ،كالتعزيز ،كالكاجبات المنزلية.

أما بعد(التعبير عف اآلراء كاإلفصاح عف المشاعرل فقد تـ تنميتو مف خبلؿ فرص االحتكاؾ

كالتفاعؿ اإليجابي بيف أفراد المجمكعة ،فالتككيديكف كما يذكر عبد الستار إبراىيـ(615 :9111ل
يتكممكف أكثر ،كيعبركف عف مشاعرىـ في داخؿ الجماعة بحرية أكبر ،فيـ يعطكف اآلخريف فرصة

أكثر لمتعبير المماثؿ عف مشاعرىـ ،فالتعبير عف المشاعر بثقة يخمؽ جكان ايجابيان سيبلن ،كيساعد
عمى تنمية جك اجتماعي دافئ كبناء.

أما بعد(الدفاع عف الحقكؽ الشخصيةل فقد رشح مف خبلؿ تكعية المشاركيف بحقكقيـ ككاجباتيـ
ككيفية التفريؽ بينيا كالدفاع عنيا بممارسة السمكؾ التككيدم ،كدكف المساس بحقكؽ االخريف ،كأنو

يتكجب عمى اإلنساف أف يعرؼ تمؾ الحقكؽ كسبؿ المحافظة عمييا كالدفاع عنيا دكف االعتداء عمى

حقكؽ اآلخريف كايذاء مشاعرىـ ،كقد رشح أيلان مف خبلؿ التدريب عمى ميارة الدفاع عف الحقكؽ
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الشخصية كالطمب مف المشاركيف القياـ بمعب الدكر كقمب الدكر كفنية االستجابة الفنية الفعالة،
كالتدريب عمى االصرار عمى المكقؼ الحؽ.

كيعزك الباحث التفاكت في األبعاد إلى مدل فيـ كادراؾ كاستيعاب كتفاعؿ المشاركيف م

أنشطة كجمسات البرنام المختمفة ،باإللافة إلى تلثير البيلة المحافظة كالثقافة السالدة عمى البنية
المعرفية لدل المشاركيف ،فعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ ثقافة سالدة تفرض عمى الفرد عدـ الحديث أك

المقاطعة في حلرة مف ىـ أكبر سنان ،كعدـ المدح كالثناء كثي انر لشخص يستحؽ ذلؾ ألف ىذا مف
التممؽ ،ككذلؾ عمى الفرد أف يرلى بالمكجكد ،كبالتالي فقد أثرت تمؾ المعتقدات في تفاكت فاعمية

البرنام في أبعاد السمكؾ التككيدم.
كما كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى تصميـ جمسات البرنام في لكء الدراسات السابقة كاإلطار

النظرم ،كما تلمنو مف خبرات كتنكع األساليب كادارة الجمسات ،ككذلؾ التعامؿ م أعلاء

المجمكعة التجريبية في إطار مف المكدة كاإلخاء ،كاشعار الطالب بذاتو ،األمر الذم يعزز لديو
الثقة بنفسو ،كيتيح لو المجاؿ لمتفاعؿ اإليجابي داخؿ الجمسات ،ككذلؾ إلى شمكلية البرنام

كفاعميتو ،كالى اىتمامو بالمشكبلت التي تكاجو المشاركيف ،باإللافة إلى حرص أفراد المجمكعة
التجريبية عمى حلكر الجمسات بانتظاـ(باستثناء تغيب ستة طبلبل ،كمراعاة التعميمات

كاإلرشادات كااللتزاـ بالكقت كالمكاعيد ،كالقياـ بحؿ الكاجبات المنزلية ،كما أف استخداـ أسمكب
المناقشة الجماعية كالحكار قد ساىـ في زيادة الكعي كاإلدراؾ كالمسؤكلية لدل أفراد المجمكعة
التجريبية ،ككذلؾ تبصيرىـ كتعريفيـ بالميارة التككيدية المطمكبة كاعطاليـ جرعات معرفية في تنمية

السمكؾ التككيدم باإللافة إلى اتاحة الفرصة لمتعبير عف اآلراء بصراحة ككلكح ،كتبادؿ الخبرات

كميارات التعامؿ م االخريف كالتفاعؿ االجتماعي كعدـ الخكؼ أك التردد أك الخجؿ ،ككذلؾ الربط

بيف المشاعر كاألفكار كالسمكؾ ،كتبياف المعتقدات السمبية كاألفكار الخاطلة مف خبلؿ إعادة تنظيـ

البناء المعرفي لمفرد ،كقد تـ ذلؾ مف خبلؿ االستعانة ببعض الفنيات مثؿ التفريغ االنفعالي كسرد
القصة كالعصؼ الذىني.
كما أسيـ أسمكب التعزيز في زيادة الدافعية كحب االستمرار في المشاركة ،كفي تدعيـ كتثبيت
الممارسات السمككية الجديدة المتسمة باالتزاف كالتسامح ،كيتفؽ ذلؾ م ما أشار إليو بطرس بطرس

(170 :2008ل مف أف التعزيز مف أكثر الفنيات السمككية استخدامان كخاصة في المجاؿ التربكم
كالمدرسي ،كالتي تتمخص طريقتو في تقديـ مكافآت أك معززات رمزية أك تعزيز معنكم بيدؼ تقكية

السمككيات لدل المسترشد.
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ككذلؾ استخداـ فنيات لعب الدكر كقمب الدكر التي ترتبط بفنية النمذجة في تعميـ كاتقاف أنماط

سمككية إيجابية نحك الذات كاآلخريف كالممتمكات ،كما ساعدت في التدرب عمى كيفية مكاجية
اآلخريف كالذات كالمكاقؼ كاألحداث بميارات عالية.

كتتفؽ ىذه النتيجة م نتال دراسة يكسؼ الرميح(1422قل ،كدراسة رزاف إيركجؿ كمصطفى

زنجؿ( ، Rezan Erogul, Mustafa Zengel(2009كدراسة باري از كاشاني كدراسة محمد بايات

) ، Parisa Kashani, Mohammad Bayat(2010كدراسة ىانـ عمر(2010ل ،كدراسة زىراء

عبليا كآخركف) ،Zahra Alayia, et al.(2011كدراسة حساـ الديف عزب(2012ل ،كدراسة رزاف

جاندكردك) ، Rezzan Gundordu(2012كدراسة رملاف الحمك(2012ل ،كدراسة محبي

كآخركف) ، Mohebi S., et al.(2012كدراسة أحمد أبك أسعد كانس اللبلعيف(6195ل ،كدراسة
ناصر الديف أبك حماد(6199ل.

كخبلصة القكؿ فقد أسيـ تكامؿ الفنيات اإلرشادية في تنمية السمكؾ التككيدم لدل أفراد

المجمكعة التجريبية ،حيث ال تكجد نظرية إرشادية كاحدة قادرة عمى التعامؿ بمفردىا م مشكبلت
المسترشديف بنفس الفعالية التي يقكـ بيا اإلرشاد االنتقالي.

نتائج الفرض الثاني ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط

درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس السموك التوكيدي لصالح أفراد

المجموعة التجريبية.

لمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف

 ، Independent Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت بيف

متكسطي درجات المجمكعة التجريبية ،كالمجمكعة اللابطة عمى جمي أبعاد مقياس السمكؾ
التككيدم كدرجتو الكمية في القياس البعدم كالجدكؿ رقـ (51ل يبيف ذلؾ:
جدول ()38

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت بين درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة عمى جميع أبعاد مقياس السموك التوكيدي ودرجتو الكمية في القياس البعدي
االنحراف

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

الدفاع عن

التجريبية

24

25.53

2.77

اللابطة

24

22.58

2.59

الحقوق

الشخصيةاآلراء
التعبير عن
والمشاعر

رفض المطالب

التجريبية

24

اللابطة

24

التجريبية

24
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23.46
20.58
23.04

المعياري

2.54
2.06
2.71

قيمة ت
**3.807
**4.308
**4.601

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

غير المنطقية

اللابطة

24

19.38

عدم التردد
والمبادأة
التفاعل

االجتماعي

الكمية
الدرجة
اإليجابي

لمسموك التوكيدي

التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة

24

21.83

24
24
24

المعياري

25.62

24
24

االنحراف

24.70
22.38

قيمة ت

2.81
3.49
2.57
2.67
2.45

122.79

9.73

106.75

4.53

**4.287
**3.148
**7.321

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46كمستكل داللة 2.704= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46كمستكل داللة 2.021 = 0.05

كالرسـ البياني التالي يكلح الفركؽ بيف متكسطات العينة التجريبية كاللابطة في القياس

البعدم عمى مقياس السمكؾ التككيدم:
30

25

20

15

متوسطات العينة الضابطة
متوسطات العينة التجريبية

10

5

0
الدفاع عن
الحقوق
الشخصية

التعبير عن
اآلراء
والمشاعر

رفض
المطالب غير
المنطقية

عدم التردد
والمبادأة

التفاعل
االجتماعي
االيجابي

شكل ()1

الفروق بين متوسطات العينة التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس السموك التوكيدي

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(51ل أف قيـ(تل المحسكبة بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة
التجريبية كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة اللابطة عمى القياس البعدم عمى كؿ بعد مف أبعاد

مقياس السمكؾ التككيدم كدرجتو الكمية أكبر مف قيمة(تل الجدكلية عند درجات حرية(91ل
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كمستكل داللة(1.19ل كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية أعمى مف متكسطات درجات

أفراد المجمكعة اللابطة في القياس البعدم مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية عند
مستكل داللة (1.19ل بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات أفراد
المجمكعة اللابطة في القياس البعدم عمى مقياس السمكؾ التككيدم لصالح أفراد المجمكعة

التجريبية.

كيفسػػر الباحػػث النتػػال التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا إلػػى رربػػة الطػػبلب كحػػاجتيـ الماسػػة إلػػى الب ػرام

التدريبية التي تسيـ في تحسػيف حيػاتيـ ،كخاصػة طػبلب المرحمػة الثانكيػة ،لمػا لطبيعػة ىػذه المرحمػة
العمريػػة مػػف أىميػػة ،عػػبلكة عمػػى كجػػكد الطاقػػات الكامنػػة فػػي نفػػكس ى ػؤالء الم ػراىقيف ،حيػػث يشػػير

صبلح الديف عبكد (86: 2003ل إلى أىمية تدخؿ الدراسات النفسية في المدارس الثانكية كالمعاىد
العالية عمى اختبلؼ أنكاعيا ،كذلؾ لمساعدة المراىقيف عمى تفيػـ أنفسػيـ كالتعػرؼ عمػى مشػاعرىـ،

كاكتشاؼ إمكانياتيـ كطاقاتيـ ،كالعمؿ عمى حسف استغبلليـ ليذه الطاقات كاإلمكانات.
أيلان عمد الباحث أثناء تطبيؽ البرنام إلى تكطيد العبلقة بينو كبيف أفراد المجمكعة التجريبية

ككذلؾ بيف أفراد المجمكعة التجريبية بعليـ ببعض مف خبلؿ تكفير الجك المناسب أثناء
الجمسات ،كاتاحة الفرص ليـ في التعبير عف أنفسيـ كآراليـ ،كتقبؿ تساؤالتيـ كالرد عمييا ،مما
ساىـ في أف يسكد جك األلفة كالمحبة كالثقة المتبادلة بينيـ أثناء الجمسات.

كذلؾ كاف لمبرنام اإلرشادم األثر اإليجابي الكبير لمكصكؿ إلى ىذه النتيجة لما يحتكيو مف
فنيات متعددة كأنشطة مختمفة ساىمت في تكفير كتييلة الجك النفسي اآلمف ألفراد المجمكعة

التجريبية ،كما ساىـ البرنام في تنمية الميارات االجتماعية كميارات مكاجية المكاقؼ كاألحداث
اللارطة كاتخاذ الق اررات كتقدير عكاقبيا ،فقد تمقى المشارككف عمى مدار (61ل جمسة التدريبات

البلزمة لتنمية ميارات السمكؾ التككيدم ككيفية التعرؼ عمى الذات كفيميا ،كالتفريؽ بيف الشخص

العدكاني كالشخص التككيدم ،كبيف الشخص اإلذعاني كالشخص التككيدم ،باإللافة إلى التعرؼ

عمى أنكاع الشخصيات بشكؿ عاـ ،ككيفية التعامؿ معيا ،كقد ساىـ البرنام أيلان بما يحتكيو مف
فنيات كأنشطة كتدريبات في استبداؿ األفكار السمبية نحك الذات بلفكار إيجابية ،فلصبح المشارككف

مقتنعيف بقدرتيـ عمى التغمب كالتكيؼ كالتعايش م الظركؼ الخارجية ،كامكانية تغيير ما ال يمكف

تغييره.

كتتفؽ ىذه النتيجة م نتال الدراسات السابقة التي عنيت بتنمية السمكؾ التككيدم مف خبلؿ

تطبيؽ النظريات النفسية كاإلرشادية المختمفة مثؿ دراسة رزاف إيركجؿ كمصطفى زنجؿ( Rezan

 Erogul, Mustafa Zengel(2009حيث استند الباحثاف في إعداد البرنام إلى نظرية التعمـ
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االجتماعي لباندكرا ،كدراسة باري از كاشاني كمحمد بايات Parisa Kashani, Mohammad

) Bayat(2010التي ىدفت إلى معرفة أثر التدريب عمى الميارات االجتماعية في زيادة التككيدية
كتقدير الذات ،كدراسة حساـ الديف عزب(2012ل التي استندت إلى النظرية المعرفية السمككية

كدراسة رزاف جاندكردك) Rezzan Gundordu(2012التي كشفت عف فاعمية برنام قالـ عمى

الدراما اإلبداعية لزيادة ميارة التككيدية ،كدراسة رملاف الحمك(2012ل التي بينت فاعمية تطبيؽ
فنيات العقؿ كالجسـ لزيادة التككيدية ،كدراسة أحمد أبك أسعد كأنس اللبلعيف(6195ل التي

استندت إلى العبلج السمككي المعرفي ،كدراسة ناصر الديف أبك حماد(6199ل التي كشفت عف
فاعمية برنام إرشادم مستند إلى النظرية السمككية المعرفية في االرتقاء بمستكل السمكؾ التككيدم،
كجمي تمؾ الدراسات كانت نتالجيا مؤكدة لفاعمية البرام المستخدمة في تنمية السمكؾ التككيدم،
كاختبلفيا فقط في بعض االجراءات التنفيذية ،أك العينة المستيدفة كعددىا ،أك التصميـ التجريبي،

أك الفنيات كاألساليب المستخدمة ،أك مدة الجمسات كعددىا.

نتائج الفرض الثالث ومناقشتو وتفسيره.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس

البعدي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس السموك

التوكيدي.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف Paired

 Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة ت بيف درجات المجمكعة
التجريبية عمى جمي أبعاد مقياس السمكؾ التككيدم كدرجتو الكمية في القياس البعدم كالقياس

التتبعي ،كالجدكؿ رقـ (51ل يبيف ذلؾ:

جدول ()39

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة

التجريبية عمى جميع أبعاد مقياس السموك التوكيدي ودرجتو الكمية في القياس البعدي والتتبعي
البعد
الدفاع عن الحقوق الشخصية
التعبير عن اآلراء والمشاعر
رفض المطالب غير المنطقية
عدم التردد والمبادأة

االنحراف

القياس

العدد

المتوسط

البعدم

24

25.53

2.77

24

23.46

2.54

التتبعي

24

البعدم

25.52

المعياري
2.76

التتبعي

24

23.38

2.52

التتبعي

24

22.98

2.61

البعدم
البعدم

24
24
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22.96
25.62

2.47
3.49

قيمة ت

مستوى
الداللة

0.071

رير دالة

0.569

رير دالة

0.086

رير دالة

0.207

رير دالة

البعد

التفاعل االجتماعي اإليجابي
الدرجة الكمية لمسموك
التوكيدي

االنحراف

القياس

العدد

المتوسط

التتبعي

24

25.64

3.44

التتبعي

24

24.81

2.67

24

البعدم

24

البعدم

24

التتبعي

24.70

المعياري
2.67

122.79

9.73

122.33

9.48

قيمة ت

مستوى
الداللة

1.309

رير دالة

1.290

رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.807= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.069 = 0.05

كيتلح مف الجدكؿ رقـ (51ل أف قيـ ت المحسكبة لدرجات عينة الدراسة التجريبية بيف القياس
البعدم كالتتبعي عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس السمكؾ التككيدم كدرجتو الكمية أقؿ مف قيمة ت

الجدكلية عند درجات حرية  65مما يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط
درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في

القياس التتبعي عمى مقياس السمكؾ التككيدم.

كتشير ىذا النتال إلى استمرار أثر فاعمية البرنام اإلرشادم كاحداثو تغييرات إيجابية مستمرة

في أنماط سمكؾ أفراد المجمكعة التجريبية بعد فترة المتابعة كالتي استمرت ما يقرب مف شيريف،
كجاءت ىذه النتال لتؤكد نجاح البرنام في تحقيؽ أىدافو ،كالتي تتفؽ م الدراسات السابقة التي

أشارت إلى استمرار فعالية البرام المتنكعة في التلثير اإليجابي عمى أفراد المجمكعة التجريبية بعد
مركر فترة المتابعة.

كما يرج الباحث استم اررية فعالية البرنام التدريبي كأثره اإليجابي عمى سمكؾ أفراد المجمكعة

التجريبية إلى نجاحو في تنمية الطاقات كالقدرات اإليجابية الكامنة ،كاستثمارىا لمعمؿ بفعالية لتحقيؽ
الكفاءة الشخصية كاالجتماعية مف خبلؿ ما تلمنتو الجمسات التدريبية مف محتكل كأساليب كفنيات

ساىمت في تحقيؽ أىداؼ البرنام  ،ككذلؾ مف خبلؿ إتاحة البرنام

لممشاركيف رؤية أنفسيـ

كمشكبلتيـ كرؤية اآلخريف كالمكاقؼ كاألفكار كاألحداث مف جكانب متعددة كبنظرة أكس كأشمؿ،

مكنتيـ مف االنفتاح عمى أنفسيـ كعمى اآلخريف ،إلافة إلى مساىمة البرنام

في إكساب

المشاركيف ميارات تبعدىـ عف السمككيات االنيزامية كاالنسحابية ،كأيلان كانت مشاركة أفراد

المجمكعة التجريبية الفعالة في تطبيؽ الفنيات التدريبة بلنفسيـ األثر الكبير في استم اررية فاعمية

نابعا مف ذكاتيـ كالفنيات المعرفية أصبحت جزء مف حياتيـ ،إلافة إلى
البرنام  ،فالتعزيز أصبح ن
التنفيس االنفعالي الذم تحقؽ ليـ مف خبلؿ التفاعؿ كالحكار كتبادؿ الخبرات كتبني لغة الحكار
كالمناقشة ،ككذلؾ الشعكر المتنامي بتحمؿ المسؤكلية الفردية كاالجتماعية.
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نتائج الفرض الرابع ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس

القبمي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا في القياس البعدي عمى مقياس فاعمية الذات

لصالح القياس البعدي.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف Paired
 ، Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة (تل بيف درجات المجمكعة

التجريبية عمى جمي أبعاد مقياس فاعمية الذات كدرجتو الكمية في القياس القبمي كالقياس البعدم،
كأيلان حجـ تلثير البرنام

المستخدـ في تحسيف مستكل فاعمية الذات لدل أفراد المجمكعة

التجريبية مف خبلؿ حساب مرب إيتا " ،"η2كالجدكؿ رقـ (40ل التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()40

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وحجم األثر بين درجات المجموعة

التجريبية عمى جميع أبعاد مقياس فاعمية الذات ودرجتو الكمية في القياس القبمي والبعدي
البعد
فاعمية تنظيم الذات
الثقة بالذات
تفضيل الميام
الصعبة

الدرجة الكمية لمقياس
فاعمية الذات

االنحراف

القياس

المتوسط

العدد

القبمي

22.83

24

3.38

البعدم

26.46

24

3.24

البعدم

15.67

24

2.01

القبمي

9.72

القبمي

13.38

24
24

البعدم

11.04

24

القبمي

45.91

24

البعدم

53.17

24

قيمة ت

η2

**4.621

0.48

كبير

**4.77

0.50

كبير

*2.394

0.20

كبير

**7.640

0.72

كبير

المعياري

1.71
1.81
1.94
4.49
5.33

حجم
األثر

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.807= 0.01
*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.069 = 0.05

كيبيف الرسـ البياني التالي الفركؽ بيف متكسطات العينة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم

عمى مقياس فاعمية الذات:
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30.00

25.00

20.00
متوسطات العينة التجريبية قبلي

15.00

متوسطات العينة التجريبية بعدي
10.00

5.00

فاعلية تنظيم الذات

الثقة بالذات

تفضيل المهام
الصعبة

شكل ()4

الفروق بين متوسطات العينة التجريبية في القياس القبمي والبعدي عمى مقياس فاعمية الذات

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(40ل أف قيـ ت المحسكبة لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية بيف القياس
القبمي كالقياس البعدم عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس فاعمية الذات كدرجتو الكمية أكبر مف قيمة ت

الجدكلية عند درجات حرية(23ل كمستكل داللة(0.01ل باستثناء البعد الثالث فقد كجد أف قيمة
(تل المحسكبة أكبر مف قيمة(تل الجدكلية عند مستكل داللة(0.05ل ،كما تبيف أف متكسطات
درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم أعمى مف متكسطاتيا في القياس القبمي ،مما

يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مستكل داللة(0.01ل بيف متكسط درجات أفراد
المجمكعة التجريبية في القياس القبمي كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس البعدم

عمى مقياس فاعمية الذات لصالح القياس البعدم.

كقد الحظ الباحث كجكد فركؽ لليمة في المتكسطات ما بيف القياس القبمي لممجمكعة التجريبية

في جدكؿ رقـ(56ل ،كالقياس القبمي في الجدكؿ السابؽ رقـ(91ل ،كيفسر الباحث ذلؾ إلى استبعاد
كرياب(1ل طبلب مف اصؿ المجمكعة التجريبية ،كالتي كاف عددىا قبؿ تنفيذ البرنام (51ل.

كيعزك الباحث ىذه النتال إلى أف متغيرات الدراسة تعتبر عمى قدر كبير مف الترابط كالتداخؿ،
كىذا يعني انتقاؿ األثر مف خبلؿ تنمية كتحسيف أحدىـ إلى المتغير اآلخر ،كقد ساىـ تعدد

األنشطة في البرنام اإلرشادم االنتقالي إلى تحفيز المشاركيف كجذبيـ لمتابعة فعاليات البرنام
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كأنشطتو دكف ممؿ ،خاصة كأف اإلرشاد التكاممي االنتقالي قد ثبت فعاليتو في عدد مف الدراسات

السابقة مثؿ دراسة سميرة النجار(2011ل.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة أيلان في لكء نتيجة الفرض األكؿ كالثاني ،فقد كاف إلدراؾ أفراد

المجمكعة التجريبية ككعييـ بالتككيدية ككيفية ممارستيا األثر الكالح في زيادة فاعمية الذات لدييـ،
باإللافة إلى تزكيد أفراد المجمكعة التجريبية بكيفية التعامؿ م

مكاجيتيا بطرؽ عممية كمنطقية.

المكاقؼ اللارطة ككيفية

كما كاف لفنيات البرنام المستخدـ كأنشطتو كتدريباتو السبب في إدراكيـ لمعديد مف المكاقؼ
كاألحداث المتعمقة بالعبلقات االجتماعية كاألحداث االسرية كالمكاقؼ المدرسية ،كىذا ما يؤكده

أحمد حمزة (112 :2001ل بلف المناقشة الجماعية تكدم إلى رف ثقة األفراد في أنفسيـ عندما
يشعركف أف اآلخريف يطمبكف رأييـ كمشكرتيـ كالتدريب عمى التفكير المكلكعي في المشكبلت

كتبادؿ المعمكمات كالخبرات كالتعزيز المتبادؿ كالشعكر باألمف ،حيث يشارؾ مجمكعة مف األعلاء

بآراليـ كأفكارىـ كيتدارسكنيا كيتخذكف بشلنيا الق اررات البلزمة ،ثـ يكزعكف المسؤكليات عمى بعض
البعض ثـ يتابعكف كيقكمكف بالعمؿ أكالن بلكؿ.
كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض م دراسة لينارس كآخركف( ،Linares et al.(2005ودراسة محمكد

عمكاف(2009ل ،ودراسة إبراىيـ إبراىيـ(2010ل ،ودراسة سميرة النجار(2011ل ،ودراسة زيكم
ىكنغ كآخركف ) ،Zuway-R. Hong(2012ودراسة عبد اهلل شراب(2013ل ،كالتي بينت نتالجيا
فاعمية البرام االرشادية كالتدريبية عمى اختبلؼ اجراءاتيا كخمفياتيا النظرية في زيادة كتحسيف

فاعمية الذات.

نتائج الفرض الخامس ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط

درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس فاعمية الذات لصالح أفراد

المجموعة التجريبية.

كلمتحق ػ ػػؽ م ػ ػػف ص ػ ػػحة ى ػ ػػذا الف ػ ػػرض ق ػ ػػاـ الباح ػ ػػث باس ػ ػػتخداـ اختب ػ ػػار (تل لعينت ػ ػػيف مس ػ ػػتقمتيف

 Independent Sample T.testكحسػاب المتكسػػطات كاالنح ارفػات المعياريػػة كقيمػة (تل بػػيف
متكسطي درجات المجمكعػة التجريبيػة كالمجمكعػة اللػابطة عمػى جميػ أبعػاد مقيػاس فاعميػة الػذات

كدرجتو الكمية في القياس البعدم ،كالجدكؿ رقـ (99ل يبيف ذلؾ:
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جدول ()41

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت بين درجات المجموعتين

التجريبية والضابطة عمى جميع أبعاد مقياس فاعمية الذات ودرجتو الكمية في القياس البعدي
البعد
فاعمية تنظيم الذات
الثقة بالذات
تفضيل الميام
الصعبة

الدرجة الكمية
لمقياس فاعمية

االنحراف

المجموعة العدد

المتوسط

اللابطة

24
24

26.46

3.24

التجريبية

24

15.67

2.01

24

11.04

1.94

التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة

22.00
13.46

24

9.39

24
24
24

المعياري
2.98
2.02
1.75

53.17

5.33

44.84

5.10

قيمة ت
**4.960
**3.791
**3.101
**5.527

الذات عند درجات حرية  46مستكل داللة 2.704= 0.01
**قيمة ت الجدكلية

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46مستكل داللة 2.021 = 0.05

كيبيف الرسـ البياني التالي الفركؽ بيف متكسطات العينة التجريبية كاللابطة في القياس البعدم

عمى مقياس فاعمية الذات:

30.00

25.00

20.00
متوسطات العينة الضابطة بعدي

15.00

متوسطات العينة التجريبية بعدي
10.00

5.00

فاعلية تنظيم الذات

الثقة بالذات

تفضيل المهام
الصعبة

شكل ()5

الفروق بين متوسطات العينة التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس فاعمية الذات
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كيتلح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ (تل المحسكبة بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة

التجريبية كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة اللابطة عمى القياس البعدم عمى كؿ بعد مف أبعاد

مقياس فاعمية الذات كدرجتو الكمية أكبر مف قيمة (تل الجدكلية عند درجات حرية (91ل كمستكل

داللة (1.19ل ،كمتكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية أعمى مف متكسطات درجات أفراد

المجمكعة اللابطة في القياس البعدم ،مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مستكل
داللة (1.19ل بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكعة
اللابطة في القياس البعدم عمى مقياس فاعمية الذات لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.
كيفسر الباحث ىذه النتال

في لكء فنيات البرنام المتنكعة كالمتعددة ،فقد ساىـ تكامؿ

الفنيات المعرفية م الفنيات السمككية في تحقيؽ أىداؼ البرنام التدريبي حيث عممت الفنيات

المعرفية عمى تعديؿ البناء المعرفي كاستعادة أفراد المجمكعة التجريبية لقكتيـ النفسية كشعكرىـ

بالقدرة عمى التحكـ في أنفسيـ ،كما عممت الفنيات السمككية عمى إكساب األعلاء القدرة عمى

التحكـ كاإلرادة كالصمكد في المكاقؼ المختمفة ،كبالتالي زيادة فاعمية الذات لدييـ ،كىي ما يعتقده
الفرد عف ذاتو كامكاناتو كقدراتو ،كىذا االعتقاد يؤثر عمى شعكره كتفكيره كسمككو ،كبالتالي يؤثر في
نتال

ذلؾ السمكؾ ،كيدعـ ذلؾ ما أشار إليو جابر عبد الحميد(443 :1986ل مف أف أكثر

المصادر تلثي انر في فاعمية الذات ما يحققو أك يسفر عنو أداء الشخص مف انجازات ،حيث إف
األداء الناجح بصفة عامة يرف تكقعات الفاعمية ،بينما يؤدم اإلخفاؽ إلى خفليا.

نتائج الفرض السادس ومناقشتو وتفسيره.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس

البعدي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس فاعمية الذات.

لمتحقؽ مف صحة الفرض السادس قاـ الباحث باستخداـ اختبار (تل لعينتيف مرتبطتيف Paired
 Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة (تل بيف درجات المجمكعة

التجريبية عمى جمي أبعاد مقياس فاعمية الذات كدرجتو الكمية في القياس البعدم كالتتبعي كالجدكؿ

رقـ (96ل يبيف ذلؾ:
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جدول ()42

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وداللتيا اإلحصائية بين درجات المجموعة

التجريبية عمى جميع أبعاد مقياس فاعمية الذات ودرجتو الكمية في القياس البعدي والتتبعي
البعد
فاعمية تنظيم الذات
الثقة بالذات
تفضيل الميام الصعبة
الدرجة الكمية لمقياس فاعمية
الذات

االنحراف

القياس

المتوسط

العدد

البعدم

التتبعي

26.46
26.29

24

3.24

البعدم

15.67

24

2.01

11.04

24

1.94

التتبعي

15.54

التتبعي

11.13

البعدم
البعدم

التتبعي

53.17
52.96

المعياري

24
24
24
24
24

3.47
1.96
1.92
5.33
5.60

قيمة ت

مستوى
الداللة

1.000

رير دالة

1.813

رير دالة

1.446

رير دالة

1.155

رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.807= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.069 = 0.05

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(96ل أف قيـ(تل المحسكبة بيف متكسطات درجات عينة الدراسة
التجريبية عمى القياس البعدم كالتتبعي عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس فاعمية الذات كدرجتو الكمية

أقؿ مف قيمة (تل الجدكلية عند درجات حرية (65ل كمستكل داللة (1.19ل ،مما يدؿ عمى أنو ال
تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم

كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس فاعمية الذات.

كيدؿ عدـ كجكد فركؽ دالة إحصاليان بيف القياس القبمي كالقياس التتبعي عمى استمرار فاعمية

البرنام

لفترة طكيمة ،مما يؤشر إلى أف أفراد المجمكعة التجريبية كاف لدييـ تفاعؿ كاستجابة

لمبرنام

المصمـ كفؽ أسس عممية معرفية سمككية تدريبية تتسـ بالمركنة كالسيكلة كالبساطة

كالكلكح ،كتراعي متطمبات المجمكعة العقمية كاالنفعالية كالسمككية.

كما يرج الباحث استمرار أثر البرنام ككفاءتو في زيادة فاعمية الذات إلى مركنة السمكؾ

اإلنساني كقابميتو لمتعديؿ كالتغيير ،كمركنة السمكؾ مف المبادئ كاألسس العامة التي يقكـ عمييا

التدريب كاإلرشاد النفسي كتمثؿ قيمة نظرية كتطبيقية ىامة في تخطيط كتنفيذ كتقكيـ البرام
المختمفة.

كيفسر الباحث استمرار أثر البرنام في زيادة فاعمية الذات لدل أفراد المجمكعة التجريبية بلنو

كاف لمبرنام فاعميتو مف خبلؿ ما تلمنو مف فنيات ساىمت في إعادة تنظيـ البنية المعرفية

كاالنفعالية كالسمككية لدييـ بدرجة كافية لبقاء األثر حتى بعد انتياء فترة المتابعة ،باإللافة إلى
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تقبؿ أفراد المجمكعة كانسجاميـ م البرنام حيث كانكا يحلركف الجمسات بمحض ارادتيـ كرربة

في احداث تغيير في ذكاتيـ كدكف ممارسة أية لغكطات عمييـ.

كقد اتفقت ىذه النتيجة م نتال الدراسات السابقة مثؿ دراسة لينارس كآخركف( Linares et

 ،al.(2005ودراسة محمكد عمكاف(2009ل ،ودراسة إبراىيـ إبراىيـ(2010ل ،ودراسة سميرة

النجار(2011ل ،ودراسة زيكم ىكنغ كآخركف ) ،Zuway-R. Hong(2012ودراسة عبد اهلل
شراب(2013ل ،كالتي بينت نتالجيا استمرار أثر البرام االرشادية كالتدريبية في زيادة كتحسيف
فاعمية الذات.

نتائج الفرض السابع ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس

القبمي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا في القياس البعدي عمى مقياس الكفاءة

االجتماعية لصالح القياس البعدي.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار (تل لعينتيف مرتبطتيف Paired
 ،Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة (تل بيف درجات المجمكعة

التجريبية عمى جمي أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية كدرجتو الكمية في القياس القبمي كالقياس

البعدم ،كأيلان حجـ تلثير البرنام المستخدـ في تحسيف مستكل الكفاءة االجتماعية مف خبلؿ
حساب مرب إيتا"  ،"η2كالجدكؿ رقـ(95ل التالي يبيف ذلؾ:
جدول ()43

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت وحجم األثر بين درجات المجموعة

التجريبية عمى جميع أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجتو الكمية في القياس القبمي والبعدي
البعد
ميارة إدارة الذات
الميارات

البينشخصية

الميارات األكاديمية

االجتماعية

الدرجة الكمية

لمقياس الكفاءة

القياس المتوسط العدد
القبمي

االنحراف
المعياري

البعدم

16.08
18.13

24

2.02

القبمي

22.60

24

2.72

البعدم

24.29

القبمي

19.17

البعدم

20.21

القبمي

57.90

البعدم

62.63

24
24
24
24
24
24

2.17
2.82
2.20
2.90
4.44
6.18

قيمة ت

η2

حجم األثر

**3.052

0.29

كبير

**4.177

0.43

كبير

**4.069

0.42

كبير

**4.868

0.51

كبير

االجتماعيةت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.807= 0.01
**قيمة

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.069 = 0.05
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كيكلح الرسـ البياني التالي الفركؽ بيف متكسطات العينة التجريبية في القياس القبمي كالبعدم

عمى مقياس الكفاءة االجتماعية:
25.00
20.00
15.00

متوسطات العينة التجربية في القياس
القبلي

10.00

متوسطات العينة التجريبية في القياس
البعدي

5.00
مهارة إدارة الذات

المهارات
البينشخصية

المهارات
األكاديمية

شكل ()6

الفروق بين متوسطات العينة التجريبية في القياس القبمي والبعدي عمى مقياس الكفاءة االجتماعية

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(95ل أف قيـ(تل المحسكبة لدرجات أفراد المجمكعة التجريبية بيف
القياس القبمي كالقياس البعدم عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية كدرجتو الكمية أكبر

مف قيمة(تل الجدكلية عند درجات حرية(65ل كمستكل داللة(1.19ل ،كما تبيف أف متكسطات
درجات عينة الدراسة التجريبية في القياس البعدم أعمى مف متكسطاتيا في القياس القبمي ،مما يدؿ

عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مستكل داللة(1.19ل بيف متكسط درجات أفراد

المجمكعة التجريبية في القياس القبمي ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة نفسيا في القياس البعدم
عمى مقياس الكفاءة االجتماعية لصالح القياس البعدم.
كقد الحظ الباحث كجكد فركؽ لليمة في المتكسطات ما بيف القياس القبمي لممجمكعة التجريبية
في جدكؿ رقـ(55ل ،كالقياس القبمي في الجدكؿ السابؽ رقـ(95ل ،كيفسر الباحث ذلؾ إلى استبعاد
كرياب (1ل طبلب مف اصؿ المجمكعة التجريبية ،كالتي كاف عددىا قبؿ تنفيذ البرنام (51ل.

كيفسر الباحث النتيجة التي تـ التكصؿ إلييا في إطار التفاعؿ اإليجابي الذم أبداه أفراد

المجمكعة التجريبية ،كىذا ما لمسو الباحث مف خبلؿ تقبؿ كرربة كاستجابة المشاركيف لعممية
التعمـ ،كسعييـ الكالح في الكصكؿ إلى درجة إحداث التغيير في نمط حياتيـ لؤلفلؿ ،كتعزيز

الثقة بلنفسيـ كتقديرىا ،كبالتالي فإف السعي إلى التغيير ،كالػتلكيد عميو في الممارسة التدريبية يعد
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جانبان ميمان في تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف استخداـ البرنام التدريبي ،كالتغيير الذم يعنيو الباحث
ىنا ىك تغيير نمط كأسمكب الحياة التي يعيشيا الطالب كالذم مف خبللو يستطي أف يصؿ إلى

االرتقاء النفسي كاالجتماعي ،ككذلؾ األكاديمي ،كالقدرة عمى األداء التنافسي م اآلخريف في

مكاقؼ التعمـ كالتعميـ المختمفة ،كالقدرة عمى بناء عبلقات إيجابية كجسارة اجتماعية م اآلخريف،

كالقدرة عمى لبط النفس ،كالتعبير عف المشاعر ،كحؿ المشكبلت االجتماعية ،كىك ما يسيـ في
زيادة الكفاءة االجتماعية كتحسنيا لدل الفرد.

كيتكافؽ ذلؾ م ما أكدتو سامية القطاف(86 :1986ل مف أف التككيدية تعني اإليجابية في

العبلقات االجتماعية ،في صكرة أقكاؿ ،كفي حركات تعبيرية كايماءات كأفعاؿ كتصرفات في رير
تعارض م القيـ كالمعايير كاالتجاىات السالدة ،كدكف إلرار رير مشركع باآلخريف كال بالذات،

حيث يؤكد الفرد ذاتو معب انر عف مشاعر الحب كاإلعجاب كالكد كمبتعدان عف العدكانية كالقمؽ كبيذا
تتحقؽ سكيتو.

نتائج الفرض الثامن ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط

درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الكفاءة االجتماعية لصالح أفراد

المجموعة التجريبية.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار(تل لعينتيف مستقمتيف

 Independent Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة(تل بيف
متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة اللابطة عمى جمي

االجتماعية كدرجتو الكمية في القياس البعدم كالجدكؿ رقـ(99ل يبيف ذلؾ:

أبعاد مقياس الكفاءة

جدول ()44
المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت بين درجات المجموعتين

التجريبية والضابطة عمى جميع أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية ودرجتو الكمية في القياس البعدي
البعد
ميارة إدارة الذات
الميارات البينشخصية
الميارات األكاديمية
االجتماعية

المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

24
24
24
24
24
24

18.13
16.46
24.29
21.88
20.21
17.75

اللابطة
التجريبية

اللابطة
التجريبية

اللابطة
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االنحراف
المعياري

2.17
1.91
2.82
2.13
2.90
2.35

قيمة ت
**2.822
**3.348
**3.226

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

الدرجة الكمية لمقياس

التجريبية

24
24

62.63
55.92

الكفاءة االجتماعية

اللابطة

االنحراف
المعياري

6.18
4.32

قيمة ت
**4.359

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46مستكل داللة 2.704= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46مستكل داللة 2.021 = 0.05

كيكلح الرسـ البياني التالي الفركؽ بيف متكسطات العينة التجريبية كاللابطة في القياس
البعدم عمى مقياس الكفاءة االجتماعية:
25.00

20.00

15.00
متوسطات العينة الضابطة بعدي
متوسطات العينة التجريبية بعدي

10.00

5.00

مهارة إدارة الذات

المهارات
البينشخصية

المهارات األكاديمية

شكل ()7

الفروق بين متوسطات العينة التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الكفاءة االجتماعية

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(99ل أف قيـ(تل المحسكبة بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة
التجريبية كاللابطة عمى القياس البعدم عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية كدرجتو
الكمية أكبر مف قيمة(تل الجدكلية عند درجات حرية(91ل كمستكل داللة(1.19ل كمتكسطات

درجات أفراد المجمكعة التجريبية أعمى مف متكسطات درجات أفراد المجمكعة اللابطة في القياس

البعدم ،مما يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصالية عند مستكل داللة(1.19ل بيف متكسط
درجات أفراد المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكعة اللابطة في القياس البعدم عمى

مقياس الكفاءة االجتماعية لصالح أفراد المجمكعة التجريبية.

كيتبيف مف الجدكؿ السابؽ األثر االيجابي لمبرنام في تحسيف كزيادة الكفاءة االجتماعية لدل

أفراد المجمكعة التجريبية ،كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف المناقشات الجماعية قد ساىمت في
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تكفير أجكاء نفسية كاجتماعية صحية عبر مف خبلليا المشارككف عف ذكاتيـ كمشاعرىـ كأفكارىـ

كازدادت ثقتيـ بلنفسيـ كقدرتيـ عمى التكاصؿ اإليجابي ،كفيـ ذكاتيـ ،كاآلخريف ،كالتعاكف

كالتعاطؼ معيـ ،كما ساىمت في تنمية شعكرىـ بالمسلكلية الفردية كالجماعية ،كفي اكتساب

ميارات اجتماعية ،كحررت القكل اإليجابية كدفعتيا لمعمؿ بإيجابية ،كما كاف لممناقشات كتبادؿ

اآلراء األثر اإليجابي في اكتساب معارؼ كأفكار كميارات ساىمت في تعديؿ األفكار كالمشاعر
كالسمكؾ المرتبط بتدني الكفاءة االجتماعية.

نتائج الفرض التاسع ومناقشتو وتفسيره.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس

البعدي ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس الكفاءة

االجتماعية.

كلمتحقؽ مف صحة الفرض التاس قاـ الباحث باستخداـ اختبار (تل لعينتيف مرتبطتيف Paired
 Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة (تل بيف درجات المجمكعة

التجريبية عمى جمي أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية كدرجتو الكمية في القياسيف البعدم كالتتبعي،
كالجدكؿ رقـ (99ل يبيف ذلؾ:
جدول ()45

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت بين درجات المجموعة التجريبية عمى جميع أبعاد مقياس الكفاءة
االجتماعية ودرجتو الكمية في القياس البعدي والتتبعي
البعد
ميارة إدارة الذات
الميارات البينشخصية
الميارات األكاديمية
الدرجة الكمية لمقياس الكفاءة
االجتماعية

االنحراف

القياس

المتوسط

العدد

البعدم

التتبعي

18.13
17.92

24

2.17

البعدم

التتبعي

24.29
24.33

24

2.82

البعدم

20.21

24

2.90

62.63

24

6.18

التتبعي
البعدم

التتبعي

20.17
62.42

المعياري

24
24
24
24

2.32
2.87
2.85
6.16

قيمة ت

مستوى
الداللة

1.225

رير دالة

0.440

رير دالة

0.371

رير دالة

1.225

رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.807= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.069 = 0.05

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(99ل أف قيـ(تل المحسكبة لمتكسط درجات عينة الدراسة التجريبية بيف

القياس البعدم كالقياس التتبعي عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس الكفاءة االجتماعية كدرجتو الكمية أقؿ
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مف قيمة(تل الجدكلية عند درجات حرية(65ل ،مما يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

إحصالية بيف متكسط درجات أف ارد المجمكعة التجريبية في القياس البعدم كمتكسط درجات أفراد

المجمكعة نفسيا في القياس التتبعي عمى مقياس الكفاءة االجتماعية.

كيعزك الباحث ذلؾ إلى قكة تلثير البرنام  ،مما أدل إلى استم ارريتو ،حيث إف التغير كاف تغي انر

أصيبلن في شخصية المشاركيف ،كىك ما كلعو الباحث باالعتبار أثناء إعداد البرنام كأنشطتو،
كالتي كاف مف أىـ معالميا تعديؿ البنية المعرفية الخاصة بالعبلقات االجتماعية ككيفية المحافظة
عمييا ،كطرؽ التعامؿ م الشخصيات بلنكاعيا المختمفة ،ككيفية التدرب عمى حؿ المشكبلت كاتخاذ

الق اررات في الكقت المناسب ،باإللافة إلى محاكلة الباحث نقؿ الخبرات كالميارات كالصكر العقمية

كاالنفعالية كاالجتماعية كالمغكية التي مر بيا المشارككف كتعايشكا معيا في المكقؼ التدريبي إلى

مكاقؼ الحياة ،حيث تكشؼ النتال بكلكح نقؿ األثر اإليجابي لمممارسة التدريبية التي شارككا فييا

كتعممكا منيا كتدربكا عمييا في الجمسات كتعميمو في حياتيـ األسرية كالمدرسية كاالجتماعية،
خاصة كأف ىذا البرنام يعتمد عمى االتجاه االنتقالي التكاممي الذم كصؼ بإرشاد العصر ،حيث

ساىـ تكامؿ الفنيات كتكظيفيا في تحقيؽ أىداؼ البرنام  ،كما أف ىذا االتجاه يتيح الفرصة

نظر لعدـ كجكد نظرية نفسية كاحدة
لبلستفادة مف كؿ إسياـ جاد كفعاؿ في مجاؿ اإلرشاد النفسي نا
قادرة بمفردىا عمى التعامؿ بنفس الدرجة مف الكفاءة كالفاعمية م الجكانب المتعددة لمشكبلت

الطبلب كشخصياتيـ.

نتائج الفرض العاشر ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في األداء

األكاديمي قبل تطبيق البرنامج ومتوسط درجات أفراد المجموعة نفسيا بعد تطبيق البرنامج

لصالح ما بعد تطبيق البرنامج.

لمتحقؽ مف صحة الفرض العاشر قاـ الباحث باستخداـ اختبار ت لعينتيف مرتبطتيف Paired

 Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة (تل بيف معدؿ درجات
المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنام كمعدؿ الدرجات بعد تطبيؽ البرنام  ،كالجدكؿ رقـ(91ل

يبيف ذلؾ:
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جدول ()46

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت

بين معدل درجات المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج
البعد
الدرجة الكمية لمستوى
األداء األكاديمي

القياس المتوسط

العدد

56.98

24

القبمي

البعدم

57.82

24

االنحراف
المعياري
17.36
18.59

قيمة ت
0.903

مستوى الداللة
اإلحصائية
رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.807= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  23مستكل داللة 2.069 = 0.05

كيتلح مف الجدكؿ رقـ(91ل أف قيمة(تل المحسكبة لمتكسط درجات عينة الدراسة التجريبية

بيف الفصؿ الدراسي األكؿ ،كالفصؿ الدراسي الثاني أقؿ مف قيمة(تل الجدكلية عند درجات حرية

(65ل ،مما يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة
التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنام كبعد تطبيقو في مستكل األداء األكاديمي.

كقد الحظ الباحث كجكد فركؽ لليمة في المتكسطات ما بيف القياس القبمي لممجمكعة التجريبية
في جدكؿ رقـ(59ل ،كالقياس القبمي في الجدكؿ السابؽ رقـ(91ل ،كيفسر الباحث ذلؾ إلى استبعاد
كرياب (1ل طبلب مف اصؿ المجمكعة التجريبية ،كالتي كاف عددىا قبؿ تنفيذ البرنام (51ل.

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ عكامؿ كثيرة تؤثر عمى األداء األكاديمي ،فيناؾ

عكامؿ ذاتية ،كعكامؿ أسرية ،كعكامؿ مدرسية ،كعكامؿ اجتماعية ،باإللافة إلى العكامؿ ذات
العبلقة بمتغيرات الدراسة ،فاألداء األكاديمي مرتبط بمقدار ما يمتمكو الفرد مف ميارات كمعارؼ

متعمقة بالمقررات المدرسية ،كبالتالي فإف التغير في األداء األكاديمي مرتبط بقدرات الطالب العقمية،

كبلساليب المعاممة الكالدية ،كبالمستكل االقتصادم كالتعميمي كاالجتماعي لؤلسرة ،كبالظركؼ
النفسية كالصحية كالغذالية ،كذلؾ البيلة المدرسية ليا الدكر الميـ في زيادة أك تدني األداء

األكاديمي ،فلبلن عف أف فترة البرنام

القصيرة نسبيان ،لـ تمكف المشاركيف مف زيادة األداء

األكاديمي لدييـ ،مما جعؿ عدـ كجكد فركؽ بيف معدؿ درجات المجمكعة التجريبية قبؿ كبعد

تطبيؽ البرنام

أمر طبيعيان.
ان

كتختمؼ ىذه النتيجة م

نتال

دراسة مارياـ باييزم كآخركف Maryam Paeezy, et

) al.(2010التي سعت لمتحقؽ مف أثر التدريب التككيدم في التككيدية كالسعادة كالتحصيؿ
األكاديمي لدل طالبات المدارس الثانكية بإيراف ،حيث بينت النتال فاعمية البرنام التدريبي في
زيادة التككيدية كالسعادة كالتحصيؿ األكاديمي لدل أفراد العينة التجريبية.
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كتختمؼ أيلان م نتال دراسات قامت بتطبيؽ برام لتنمية الجكانب اإليجابية كمدخؿ لتحسيف

األداء األكاديمي مثؿ دراسة أحمد الزؽ(2011ل ،كدراسة انتصار عشا كآخركف(2012ل كالتي
ىدفت إلى استقصاء أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الفاعمية الذاتية كالتحصيؿ األكاديمي.

نتائج الفرض الحادي عشر ومناقشتو وتفسيره.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط

درجات أفراد المجموعة الضابطة في األداء األكاديمي بعد تطبيق البرنامج لصالح أفراد المجموعة

التجريبية.

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار(تل لعينتيف مستقمتيف
 ،Independent Sample T.testكحساب المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة(تل بيف

متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة اللابطة في األداء األكاديمي بعد تطبيؽ

البرنام  ،كالجدكؿ رقـ(91ل يبيف ذلؾ:

جدول ()47

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة ت بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
في األداء األكاديمي بعد تطبيق البرنامج

البعد

المجموعة

العدد

المتوسط

الدرجة الكمية لمستوى

التجريبية

24

57.82

األداء األكاديمي

اللابطة

24

63.28

االنحراف
المعياري
18.59
12.76

قيمة ت

مستوى الداللة

1.184

رير دالة

**قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46مستكل داللة 2.704= 0.01

*قيمة ت الجدكلية عند درجات حرية  46مستكل داللة 2.021 = 0.05

يتلح مف الجدكؿ رقـ (91ل أف قيمة(تل المحسكبة لمتكسط درجات عينة الدراسة التجريبية

لمفصؿ الدراسي الثاني ،كمتكسط درجات عينة الدراسة اللابطة لمفصؿ الدراسي الثاني أقؿ مف
قيمة (تل الجدكلية عند درجات حرية (91ل ،مما يدؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصالية
بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات أفراد المجمكعة اللابطة في

مستكل األداء األكاديمي.

كعمى الررـ مف أف أفراد المجمكعة التجريبية كانكا مشاركيف فعاليف في البرنام  ،كأتيح ليـ

الفرصة لتطكير كتعديؿ أفكارىـ نحك عممية التعميـ كالتعمـ ،اال أنو لـ تظير النتيجة كجكد فركؽ

ذات د اللة احصالية بيف المتكسط العاـ لدرجاتيـ في نياية الفصؿ الدراسي الذم تـ تطبيؽ البرنام

فيو ،كبيف المتكسط العاـ لدرجات أفراد المجمكعة اللابطة في نياية نفس الفصؿ ،كيرج الباحث
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السبب إلى تداخؿ العديد مف العكامؿ المؤثرة في ارتفاع أك تدني األداء األكاديمي ،عبلكة عمى
قصر المدة الزمنية لمفصؿ الدراسي كالتي ال يمكف مف خبلليا اجراء تقييـ حقيقي لمستكل الطبلب

األكاديمي.

كتختمؼ

ىذه

النتيجة

م

نتال

دراسة

ناجي

حسف(2008ل،

كدراسة

لكدكيؾ

كآخركف) ،Lodewyk, et al.(2009كدراسة مارياـ باييزم كآخريف Maryam Paeezy, et
) ،al.(2010كدراسة أحمد الزؽ(2011ل ،كدراسة انتصار عشا كآخريف(2012ل.

مجمل عام النتائج:

أشارت نتال الدراسة الحالية إلى فاعمية البرنام المستخدـ في تنمية السمكؾ التككيدم ككجكد

أثر ايجابي لذلؾ في زيادة فاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية لدل أفراد المجمكعة التجريبية،
كاستمرار ىذا األثر خبلؿ الفترة التتبعية مما يشير إلى لركرة االىتماـ المستمر بتنمية الجكانب

اإليجابية لدل طبلب المرحمة الثانكية.
كيرج الباحث ىذه النتال

اإليجابية إلى طبيعة البرنام

ككلكح أىدافو ،كارتباط جمساتو

كأنشطتو المختمفة بكاق حياة الطبلب ،كفاعمية أساليب التدريب الجماعي المستخدمة كمناسبتيا

لطبيعة كخصالص المرحمة النمالية ألفراد العينة ،كتكفيرىا جك نفسيان آمنان ،كبيلة اجتماعية تشعر
األعلاء باالنتماء كاألىمية كالقيمة الشخصية كاالجتماعية ،كاتاحة الفرصة لتعمـ أنماط سمككية
جديدة ،كأساليب حؿ المشكبلت ،كالتقكيـ الذاتي ،كالتنفيس عف المشاعر كاالنفعاالت ،كتنمية الثقة
بالنفس كباآلخريف ،كتعمـ ميارات التكاصؿ اإليجابي م اآلخريف ،كتككيف العبلقات ،كتحقيؽ

التكافؽ النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ التلثر كالتلثير المتبادؿ بيف األعلاء ،باإللافة إلى تييلة
المناخ النفسي المبللـ ،كمنح الفرصة لممشاركيف في المناقشة كالحكار كحرية الرأم كاحتراـ الرأم
اآلخر مف خبلؿ اعتماد الباحث عمى عدد مف الفنيات المتنكعة ،كالتي أسيمت في مساعدة

المشاركيف تعديؿ أفكارىـ كسمككيـ ،كتبصيرىـ بكيفية التعامؿ م اآلخريف بفاعمية كايجابية.
كما يفسر الباحث ىذه النتال التي تـ التكصؿ إلييا في لكء التنكع الكمي كالكيفي لمفنيات

كاألساليب التي اعتمدىا البرنام  ،حيث ساىمت تمؾ الفنيات المتنكعة في تحقيؽ األىداؼ المرجكة

مف العممية التدريبية ،فقد تخمؿ البرنام

أنشطة كفنيات مختمفة تتمثؿ في التعزيز ،كالكاجب

المنزلي ،كالتنفيس االنفعالي ،كالنمذجة ،كالعصؼ الذىني ،كالمناقشة الجماعية ،حيث تعد فنية
المناقشة الجماعية فنية أساسية كميمة ،ككنيا تركز بشكؿ أساس عمى التفاعؿ كاالتصاؿ بيف أفراد
المجمكعة التجريبية ،كمف خبلؿ ىذا التفاعؿ يتـ تبادؿ اآلراء ،كاتخاذ الق اررات ،كالتقبؿ المتبادؿ،

مما يتيح لممشاركيف فرصة التعبير عف ذكاتيـ كمشاعرىـ كأفكارىـ كمشكبلتيـ.
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كذلؾ ساىمت فنية التنفيس االنفعالي التي تنتمي لبلتجاه التحميمي في تفريغ الشحنات االنفعالية

لدل أعلاء المجمكعة التجريبية ،كاخراج الخبرات السابقة المؤلمة المكبكتة ،كتطيير الذات مف
االنفعاالت كالتكترات كالمشاعر السمبية ،كبذلؾ عممت فنية التنفيس االنفعالي عمى تفريغ االنفعاالت
ثـ تطيير الذات ثـ التعامؿ الكاعي م دكاف السمكؾ الحالي.

كمػػا سػػاىمت الفنيػػات السػػمككية كالكاجبػػات المنزليػػة فػػي تطبيػػؽ الميػػارات كالخب ػرات التػػي تعمميػػا

المشاركيف في الجمسات التدريبية في المكاقؼ الحياتية العامة خارج إطار المجمكعة التدريبية.
كما يعزك الباحث استمرار فعالية كأثر البرنام

التدريبي إلى األجكاء اإليجابية التي سادت

الجمسات التدريبية ،كالمناخ النفسي اآلمف الذم أشعرىـ باالنتماء كالثقة كالمشاركة اإليجابية كالتلثر
كالتلثير ،إلافة إلى تفاعؿ أفراد المجمكعة التدريبية اإليجابي كحرصيـ عمى الحلكر كاالنتظاـ
كالتزاميـ بلداء مياميـ ،كرربتيـ الصادقة في المشاركة كتصميميـ عمى االستفادة كتعاكنيـ
كتعاطفيـ كاندماجيـ م بعليـ البعض ،كىذا يتفؽ م ما ذىب إليو ركجرز بلف البشر بطبيعتيـ

متعاكنكف ،بناءكف ،كيمكف الكثكؽ بيـ ،كعندما يتحرركف كتتاح ليـ فرص التعبير ،فإف استجاباتيـ

تككف إيجابية كمتقدمة لؤلماـ ،كما يتفؽ ىذا م ما أشار إليو "أدلر" مف أف الفرد إذا شعر بلنو
متحد م اآلخريف يستطي أف يعمؿ بشجاعة م محاكالتو عمى التغمب عمى مشاكؿ الحياة،

فاألشخاص الذيف ال يممككف شعكر باالىتماـ االجتماعي يصبحكف أشخاص رير مرركب فييـ

اجتماعيان(حسف منسي كايماف منسي231 :2004 ،ل.

كما يعزك الباحث ىذه النتال في لكء عدـ تعرض أفراد المجمكعة اللابطة لمبرنام كفنياتو،

كبالتالي فإف أفراد ىذه المجمكعة لـ يط أر عمييـ أم تحسف في القياسات البعدية لمسمكؾ التككيدم
كفاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية ،لذا فإف الفركؽ في درجات القياس البعدم سيككف أم نار طبيعيان

لصالح أفراد المجمكعة التجريبية التي طبؽ عمييـ البرنام .

التوصيات:

في لكء خصالص عينة الدراسة كاألدكات المستخدمة ،كبناء عمى النتال فإف الباحث يكصي

بما يمي:

 .1اعتماد البرنام الحالي لمف البرام التدريبية التي يقدميا المرشدكف التربكيكف في المدارس
مف أجؿ تنمية السمكؾ التككيدم لدل الطمبة.

 .2اعتماد مقاييس كادكات الدراسة الحالية في تحديد مستكل متغيرات الدراسة لدل طبلب
المدارس.
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 .3دعـ كتنمية الجكانب التككيدية لدل المدراء كالمعمميف كأكلياء األمكر ليككنكا قادريف عمى دعـ

الطبلب في ىذا الجانب كليككنكا ايلان القدكة الحسنة ليـ ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التدريب عمى
البرام التككيدية.

 .4عقد الدكرات المتخصصة التي تيتـ بالجكانب السمككية اإليجابية عمكمان ،كبالسمكؾ التككيدم
خصكصان.

 .5تعزيز المبادرات التككيدية مف الطبلب كالعمؿ عمى تنميتيا كاستمرارىا ،كاعتماد البرام التدريبة
لطبلب المدارس كالجامعات الذيف يعانكف مف انخفاض التككيدية لدييـ.

 .6لركرة أف تشتمؿ المقررات الدراسية عمى مكاقؼ كطرؽ لتنمية السمكؾ التككيدم لدل الطمبة.
 .7االىتماـ بعمؿ برام

اعبلمية كتثقيفية تعنى بلىمية الجانب التككيدم ككيفية ممارستو في

الظركؼ كاألكقات المختمفة.

 .8التركيز عمى دكر األسرة كالمؤسسة التعميمية في تعزيز كتنمية السمكؾ التككيدم كفاعمية الذات
كالكفاءة االجتماعية لدل طمبة المدارس كالجامعات الفمسطينية.

بحوث مقترحة:

في لكء النتال التي تـ التكصؿ الييا يمكف اقتراح بعض المكلكعات لمبحث كالدراسة مثؿ:

 .1إجراء دراسة مسحية لمتعرؼ عمى مستكل انخفاض التككيدية لدل الطمبة في المراحؿ الدراسية
المختمفة.

 .2معرفة العكامؿ كاألسباب المؤثرة في انخفاض السمكؾ التككيدم لدل الطمبة.
 .3دراسة مقارنة بيف الطبلب كالطالبات في مستكل السمكؾ التككيدم لدييـ.

 .4إجراء دراسة مماثمة لتنمية السمكؾ التككيدم لدل طالبات المرحمة الثانكية.

 .5دراسة العبلقة بيف مستكل السمكؾ التككيدم لدل المعمميف كالمرشديف ،كمستكل السمكؾ
التككيدم لدل طبلبيـ.

 .6إجراء الدراسة الحالية عمى عينات أخرل م مراعاة اختبلؼ الفلة العمرية.
 .7دراسة السمكؾ التككيدم في لكء بعض المتغيرات الديمغرافية.

 .8تصميـ برنام لتدريب أكلياء األمكر عمى كيفية تنمية السمكؾ التككيدم لدل األبناء.

 .9إجراء دراسة تتبعية لمتعرؼ عمى التغير في مستكل السمكؾ التككيدم في المراحؿ الدراسية
المختمفة.
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المصادر والمراجع:
أوالً :المصادر

 .1القرآن الكريم.

 .2السنة النبوية.

 .3المعجم الوسيط(2004ل ،مجم المغة العربية ،ط  ،4مكتبة الشركؽ الدكلية ،القاىرة.

ثانياً :المراجع
.1

إبراىيـ الخطيب(6115ل ،التنشئة االجتماعية لمطفل ،الدار العممية لمنشر كالتكزي  ،عماف.

.2

إبراىيـ الشافعي إبراىيـ(2010ل ،فاعمية برنام إرشادم لتنمية الكفاءة الذاتية في الحكار

.3

كعبلقتيا ببعض سمات الشخصية لدل طبلب الجامعة السعكدييف ،مجمة اإلرشاد النفسي،

العدد(24ل.137 – 95 ،

أبك بكر مرسي مرسي(6116ل ،أزمة اليوية في المراىقة والحاجة لإلرشاد النفسي ،مكتبة

النيلة المصرية ،القاىرة.
.4

أحمد العمكاف(6199ل ،الذكاء االنفعالي كعبلقتو بالميارات االجتماعية كأنماط التعمؽ لدل

طمبة الجامعة في لكء متغيرم التخصص كالنكع االجتماعي لمطالب ،المجمة األردنية في

العموم التربوية ،مجمد(1ل ،عدد(6ل.999 – 969 ،
.5

أحمد عبد المطيؼ ابك أسعد كانس صالح اللبلعيف(6195ل ،فاعمية برنام تكجيو جمعي

لتحسيف ميارتي تككيد الذات كادارة النزاعات لدل طمبة الصؼ التاس األساسي ،مؤتة

لمبحوث والدراسات ،األردف.

.6

أحمد فتحي عبد ربو(9111ل ،السمكؾ التككيدم لممراىقيف كعبلقتو بالمناخ األسرم ،رسالة

.7

أحمد محمد حمزة(6119ل ،فاعمية برنام إرشادم لتخفيؼ سمكؾ العنؼ لدل عينة مف

.8

.9

ماجستير ،كمية اآلداب ،جامعة عيف شمس.

المراىقيف الذككر مف طبلب الثانكم العاـ ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات العميا لمطفكلة،

جامعة عيف شمس.

أحمد يحيى الزؽ(6199ل ،فاعمية برنام

لمتدريب عمى العزك السببي في رف مستكل

التحصيؿ لدل الطمبة الجامعييف ،دراسات العموم التربوية ،الجامعة االردنية ،المجمد(51ل،

ممحؽ(6ل.951 – 961 ،

أسامة ربي أميف(6111ل ،التحميل اإلحصائي باستخدام برنامج ( ،)spssالجزء األكؿ،

ط ،6مكتبة األنجمك المصرية.
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 .10أسماء عبد اهلل العطية(6195ل ،برنام تدريبي لتنمية الكفاءة االجتماعية لدل األطفاؿ ذكم
صعكبات التعمـ ،مجمة اإلرشاد النفسي ،جامعة عيف شمس ،العدد(59ل.691 – 919 ،

 .11آماؿ عبد السمي باظة(6111ل ،مقياس السموك التوكيدي لممراىقين والراشدين ،مكتبة
االنجمك المصرية.

 .12آماؿ عبد القادر جكدة كمحمد إبراىيـ عسمية(6199ل ،عمم النفس اإليجابي ،مكتبة كمطبعة
الطالب الجامعي ،رزة.

 .13أمينة بدكم(9111ل ،دراسة مقارنة لفاعمية التدريب التككيدم كالتحصيف التدريجي في
تحسيف حاالت الخكؼ مف السمطة ،رسالة دكتوراه ،كمية اآلداب ،جامعة الزقازيؽ.

 .14انتصار خميؿ عشا كفريػاؿ أبك عكاد كالياـ الشبمي كايماف عبد(6196ل ،أثر استراتيجيات
التعمـ النشط في تنمية الفاعمية الذاتية كالتحصيؿ األكاديمي لدل طمبة كمية العمكـ التربكية

التابعة لككالة الغكث الدكلية ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد(61ل ،العدد(9ل.996 – 991 ،

 .15أنيس عبد الناصر عبد الكىاب(6115ل ،الصعوبات الخاصة في التعميم ،دار الكفاء
لمطباعة كالنشر ،االسكندرية.

 .16باترسكف س ،.ق(9111ل ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،ج ،6ترجمة حامد الفقي ،دار
القمـ ،الككيت.

 .17بطرس حافظ بطرس(6111ل ،المشكالت النفسية وعالجيا ،دار المسيرة لمنشر كالتكزي ،
عماف.

 .18جابر عبد الحميد كعبلء الديف كفافي(9119ل ،معجم عمم النفس والطب النفسي ،ج ،1
دار النيلة العربية ،القاىرة.

 .19جابر عبد الحميد(9111ل ،نظريات الشخصية ،القاىرة ،دار النيلة العربية.

 .20جابر عبد الحميد(9111ل ،نظريات الشخصية ،البناء ،الديناميات ،النمو ،طرق البحث،
التقويم ،دار النيلة العربية ،القاىرة.

 .21جميؿ الطيراكم(6111ل ،التككيدية ،مجمة ثقافتنا التربوية ،كمية التربية ،العدد األكؿ،
الجامعة االسبلمية ،رزة.99-56 ،

 .22حامد عبد السبلـ زىراف(6116ل" :التوجيو واإلرشاد النفسي" ،ط  ،5القاىرة ،عالـ الكتب.
 .23حجاج رانـ(6119ل ،عمم النفس التربوي ،ط  ،9كمية التربية بقنا ،عالـ الكتب ،القاىرة.

 .24حساـ الديف محمكد عزب(6196ل ،برنام إرشادم معرفي سمككي لتنمية تككيد الذات لدل
عينة مف الشباب الجامعي ،دراسات الطفولة ،يناير.

 .25رجاء محمكد أبك عبلـ ،كنادية محمكد شريؼ(9115ل ،الفروق الفردية وتطبيقاتيا
التربوية ،دار القمـ ،الككيت.
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 .26رمزية الغريب(9119ل ،التقويم والقياس النفسي والتربوي ،مكتبة االنجمك المصرية،
القاىرة.

 .27رملاف سعيد الحمك(2012ل ،فاعمية تطبيؽ برنام إرشادم في فنيات العقؿ كالجسـ لزيادة
تككيد الذات لدل طمبة المرحمة الثانكية بمحافظة رزة ،رسالة ماجستير ،الجامعة

االسبلمية ،رزة :فمسطيف.

 .28زياد خميس التح(6196ل ،دكر كؿ مف تكق األداء المستقبمي كداف اإلنجاز في التحصيؿ
األكاديمي لدل طمبة جامعة آؿ البيت ،مجمة جامعة الممك سعود ،ـ ،69العمكـ التربكية

كالدراسات االسبلمية(9ل ،الرياض.615 – 611 ،
 .29سامية القطاف(9111ل ،دراسة مقارنة لبلتزاف االنفعالي كمستكل التككيدية لدل طمبة

كطالبات المرحمة الثانكية ،مجمة كمية التربية(ب) ،جامعة عيف شمس ،عدد(91ل– 15 ،

.11
 .30سميرة أبك الحسف النجار(6199ل ،فاعمية برنام لتدعيـ فعالية الذات في تنمية استراتيجيانت

المكاجية اإليجابية لدل المراىقات المعاقات حركيان ،مجمة البحث العممي في التربية،

العدد(96ل.95 – 9 ،

 .31سناء سميماف(6111ل ،مناىج البحث العممي في التربية وعمم الـنفس ومياراتـو األساسـية،
القاىرة  ،عالـ الكتب.
 .32صبلح الديف عبكد(6115ل ،مدل فاعمية برنام إرشادم في تخفيؼ حدة السمكؾ العدكاني
لدل طمبة الحمقة الثانية مف التعميـ االساسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

أسيكط.

 .33صبلح الديف محمكد عبلـ(6119ل ،األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية
والالبارامترية في تحميل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،ط ،9دار الفكر

العربي ،القاىرة.

 .34طريؼ شكقي فرج (1998ل ،توكيد الذات مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية ،دار رريب
لمطباعة كالنشر كالتكزي .

 .35طريؼ شكقي فرج(6116ل ،الميارات االجتماعية واالتصالية ،دراسات وبحوث نفسية ،دار
رريب ،القاىرة.

 .36طريؼ شكقي فرج(6115ل ،الميارات االجتماعية واالتصالية ،دار رريب ،القاىرة.
 .37طو عبد العظيـ حسيف(6119ل ،اإلرشاد النفسي ،عماف ،دار الفكر.

 .38عادؿ األشكؿ(9111ل ،موسوعة التربية الخاصة ،مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة.
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 .39عبد الستار إبراىيـ(9111ل ،االكتئاب اضطراب العصر الحديث فيمو وأساليب عالجو،
عالـ المعرفة ،الككيت.

 .40عبد الستار إبراىيـ(2001ل ،اللغكط البلحقة لمصدمات النفسية كاالنفعالية ،مني سمككي
متعدد المحاكر لفيميا كعبلجيا ،كتاب المؤتمر الدكلي الثالث لمخدمات النفسية كاالجتماعية

في مجتم متغير ،مكتب االنماء االجتماعي ،الككيت.55 – 19 ،

 .41عبد الكريـ رجب إسماعيؿ(6199ل ،فعالية برنام تدريبي لتعمـ ميارات الصمكد كأثره في
زيادة التكافؽ لدل عينة مف طبلب الجامعات الفمسطينية في رزة ،رسالة دكتوراه ،كمية

التربية ،جامعة طنطا.

 .42عبد اهلل الشيرم(2008ل ،فعالية اإلرشاد االنتقالي في خفض مستكل سمكؾ العنؼ لدل
المراىقيف دراسة تجريبية ،رسالة دكتوراه ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

 .43عبد اهلل جاد محمكد(6111ل ،السمكؾ التككيدم كمتغير كسيط في عبلقة اللغكط النفسية

بكؿ مف االكتلاب كالعدكاف ،المؤتمر العممي األول لكمية التربية ،جامعة المنصكرة511 ،

– .911

 .44عبد اهلل عادؿ شراب(6195ل ،فعالية برنام لتنمية الثقة بالنفس كمدخؿ لتحسيف المسلكلية
االجتماعية لدل طبلب المرحمة الثانكية ،رسالة دكتوراه ،كمية البنات ،جامعة عيف شمس.

 .45عبد اهلل محمد إبراىيـ كجكدت أحمد سعادة(9119ل ،المنيج المدرسي الفعال ،دار عمار،
ط ،9عماف.

 .46عبد المحسف نعساني(6111ل ،إدارة الذات ،دار الفجر ،القاىرة.

 .47عبد المنعـ أحمد الدردير(6119ل ،دراسات معاصرة في عمم النفس المعرفي ،ج ،6عالـ
الكتب ،القاىرة.

 .48عبد المنعـ عبد اهلل السيد(9111ل ،االستقبلؿ النفسي عف الكالديف ،كعبلقتو بفعالية الذات
كالسمكؾ التككيدم لطمبة الجامعة ،مجمة العموم التربوية ،العدد(99ل ابريؿ.91-59 ،

 .49عطية عطية محمد(6191ل ،فاعمية برنام

تدريبي في تحسيف الكفاءة االجتماعية لدل

عينة مف األطفاؿ المعاقيف عقميان ،مجمة الطفولة والتربية ،العدد الخامس ،السنة الثانية،

.916 – 911

 .50عمي الصمادم(6196ل ،أثر برنام

تدريبي عمى تنمية الكفاية االجتماعية لمطمبة ذكم

صعكبات التعمـ ،مجمة جامعة النجاح لألبحاث ،المجمد(1ل.9961 – 9911 ،

 .51عكاطؼ حسيف صالح(9115ل ،الفاعمية الذاتية كعبلقتيا بلغكط الحياة لدل الشباب
الجامعي ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنصكرة ،العدد(65ل.911-919 ،

 .52رريب رريب(9119ل ،مقياس تككيد الذات ،مجمة التربية ،ع (91ل.11 – 91 ،
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 .53فادية محمد زىك(9111ل ،التلخر الدراسي كدكر االسرة في رف مستكل التحصيؿ الدراسي
ألكالدنا ،مجمة التربية ،العدد(991ل.919-915 ،

 .54فايزة أحمد السيد كصفاء محمد محمد(6111ل ،أثر استخداـ بعض استراتيجيات التصكر
العقمي في تدريس الدراسات االجتماعية عمى التحصيؿ كتنمية الكفاءة الذاتية لدل لعاؼ

السم مف تبلميذ الصؼ الثامف االبتدالي ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،
كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،ع .669-911 ،1

 .55فتحي عبد الحميد عبد القادر كالسيد محمد أبك ىاشـ(6111ل ،البناء العاممي لمذكاء في

لكء تصنيؼ جاردنر كعبلقتو بكؿ مف فعالية الذات كحؿ المشكبلت كالتحصيؿ الدراسي

لدل طبلب الجامعة ،مجمة كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ ،العدد(99ل.696 – 919 ،

 .56فتحي مصطفى الزيات(9111ل ،صعوبات التعمم ،األسس النظرية والتشخيصية والعالجية،
دار النشر لمجامعات ،القاىرة.

 .57فتحي مصطفى الزيات(6119ل ،البنية العاممية لمكفاءة الذاتية األكاديمية ومحدداتيا،
سمسمة عمـ النفس المعرفي(1ل ،جػ" 6مداخؿ كنماذج كنظريات" ،دار النشر لمجامعات،

القاىػرة.951- 919 ،

 .58فرحات أحمد(2012ل ،أساليب المعاممة الكالدية(التقبؿ– الرفضل كما يدركيا االبناء

كعبلقتيا بالسمكؾ التككيدم لدل تبلميذ التعميـ الثانكم ،رسالة ماجستير ،كمية اآلداب

كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،الجزالر.

 .59فريد النجار(6115ل ،المعجم الموسوعي لمصطمحات التربية ،مكتبة لبناف ،بيركت.

 .60فؤاد أبك حطب(9111ل ،عمم النفس التربوي ،ط ،6مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة.
 .61فؤاد البيي السيد(9119ل ،الذكاء ،ط  ، 9دار الفكر العربي ،القاىرة.

 .62فكزم جبؿ(6111ل ،الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية ،المكتبة الجامعية،
االسكندرية.
 .63كريماف منشار(9111ل ،دراسة عبلقة مستكل التككيدية كمستكل التكافؽ االنفعالي عمى
التحصيؿ الدراسي ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة الزقازيؽ.

 .64ماجد محمد أبك سبلمة(6199ل ،فاعمية برنام تدريبي في خفض االرتراب النفسي كالقمؽ
االجتماعي كأثره عمى فاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية كاالتزاف االنفعالي لدل طبلب

المرحمة الثانكية ،رسالة دكتوراه ،معيد البحكث كالدراسات العربية ،القاىرة.

 .65مجدم حبيب(9111ل ،التعرؼ عمى أثر الجنس عمى مستكل الكفاءة االجتماعية ،رسالة
دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة طنطا.
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 .66مجدم حبيب(6115ل ،كراسة تعميمات مقياس الكفاءة االجتماعية ،ط ،6دار النيلة،
القاىرة.61 – 9 ،

 .67محمد إبراىيـ عيد(6111ل ،أزمات الشباب النفسية ،دار زىراء الشرؽ ،القاىرة.

 .68محمد أحمد سعفاف(6115ل ،فعالية برنام إرشادم انتقالي في خفض الكساكس كاألفعاؿ

القيرية المرتبطة بالشعكر بالذنب ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،الجزء  ،9العدد

.991 – 515 ،61

 .69محمد زياد حمداف(9111ل ،التحصيل الدراسي ،مفاىيم ،مشاكل ،حمول ،دار التربية
الحديثة ،دمشؽ عماف.

 .70محمد عمي كامؿ(6115ل ،عمم النفس المدرسي االخصائي النفسي المدرسي ودوره في
تقديم الخدمات النفسية ،مكتبة ابف سينا لمطباعة كالنشر كالتكزي كالتصدير ،القاىرة.

 .71محمد كامؿ عبد الصمد(9111ل ،طفمك الصغير ىل ىو مشكمة ،ط ،6دار الكفاء لمطباعة
كالنشر ،المنصكرة.

 .72محمد محركس الشناكم كمحمد عبد الرحمف(9111ل ،العالج السموكي الحديث :أسسو
وتطبيقاتو ،دار قباء ،القاىرة.

 .73محمد محركس الشناكم(9111ل ،العممية اإلرشادية والعالجية ،دار رريب ،ط ،9القاىرة.

 .74محمد محمد الحسانيف(6115ل ،الميارات االجتماعية كدالة لكل من الجنس واالكتئاب
وبعض المتغيرات النفسية األخرى ،دراسات نفسية69(،95 :ل.669 – 919 ،

 .75محمكد دياب عمكاف(6111ل ،فاعمية برنام مقترح لزيادة كفاءة الذات لدل المعاقيف حركيان
بقطاع رزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

 .76محمكد عطا عقؿ(6111ل ،اإلرشاد النفسي والتربوي ،دار الخري

لمنشر كالتكزي ،

الرياض.
 .77مركاف سميماف الددا(2008ل ،فعالية برنام

مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية لمطبلب

الخجكليف في مرحمة التعميـ االساسي ،رسالة ماجستير ،الجامعة االسبلمية ،رزة ،فمسطيف.

 .78منى الحمكم(6191ل ،التحصيؿ الدراسي كعبلقتو بمفيكـ الذات(دراسة ميدانية عمى عينة
مف تبلميذ الصؼ الخامس – الحمقة الثانية -مف التعميـ االساسي في مدارس محافظة

دمشؽ الرسميةل ،مجمة جامعة دمشق ،المجمد(61ل.611 – 915 ،

 .79منى جابر رلكاف(6196ل ،برنام تدريبي لتحسيف الكفاءة االجتماعية ألطفاؿ الركلة،
مجمة كمية رياض األطفال ،جامعة بكر سعيد ،العدد األكؿ.919 -956 ،
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 .80ناجي محمد حسف(6111ل ،فاعمية برنام

تعميمي في التشغيؿ النشط لممعمكمات عمى

التحصيؿ الدراسي كفاعمية الذات في لكء متغيرم العمر كالجنس ،مجمة العموم التربوية،

جامعة  1أكتكبر ،العدد الراب .651 – 915 ،

 .81نادر فيمي الزيكد(9111ل ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار الفكر لمطباعة كالنشر
كالتكزي  ،عماف.

 .82ناصر الديف أبك حماد(6199ل ،فعالية برنام إرشادم مستند إلى النظرية السمككية المعرفية
في االرتقاء بمستكل السمكؾ التككيدم لدل طمبة جامعة سمماف بف عبد العزيز ،مجمة

الجامعة االسالمية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد الثاني كالعشركف ،العدد الثالث،
ص ص  ،995 – 961يكليك.

 .83نبيؿ سفياف(6119ل ،المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي ،إيتراؾ لمنشر كالتكزي ،
القاىرة

 .84نعيمة جماؿ الرفاعي كحناف محمد الجماؿ(6199ل ،فاعمية برنام تدخؿ معرفي سمككي
قالـ عمى اللبط الذاتي في تحسيف الكفاءة االجتماعية كخفض السمكؾ المعادم لممجتم

لدل عينة في مرحمة المراىقة المبكرة ،مجمة كمية التربية ،جامعة عيف شمس– 911 ،
.999

 .85نفكذ أبك سعدة(6196ل ،فاعمية برنام

إرشادم لتنمية مستكل الطمكح االكاديمي لدل

طالبات المرحمة الثانكية بمحافظة خانيكنس ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر

بغزة ،فمسطيف.

 .86نيفيف عبد الرحمف المصرم(6199ل ،قمؽ المستقبؿ كعبلقتو بكؿ مف فاعمية الذات كمستكل
الطمكح األكاديمي لدل عينة مف طمبة جامعة االزىر بغزة ،رسالة ماجستير ،جامعة
االزىر ،فمسطيف.

 .87ىادم مشعاف ربي (6119ل ،اإلرشاد التربوي والنفسي من المنظور الحديث ،مكتبة
المجتم العربي لمنشر كالتكزي  ،عماف.

 .88ىانـ عمر محمكد عمر(6191ل ،فاعمية برنام

إرشادم لتككيد الذات لدل عينة مف

األحداث الجانحيف(قبؿ اإلفراج عنيـل ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات العميا لمطفكلة،
جامعة عيف شمس.

 .89ىشاـ إبراىيـ النرش(6191ل ،نمذجة العبلقات السببية بيف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيان
كفاعمية الذات كالتكجيات الدافعية الداخمية كقمؽ االختبار كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف

طبلب الجامعة ،مجمة كمية التربية ،جامعة بكرسعيد ،المجمد(91ل ،العدد(9ل- 619 ،
.611
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ممحق رقم ()1
أسماء األساتذة المحكمين
التخصص

مكان العمل

االسم

م
.1

أ.د .صبلح الديف أبك ناىية

تربية – عمـ نفس

جامعة األزىر

.2

د .محمد عمياف

تربية – عمـ نفس

جامعة األزىر

.3

د .محمد عسمية

تربية – عمـ نفس

جامعة األقصى

.4

د .جميؿ الطيراكم

تربية – عمـ نفس

الجامعة اإلسبلمية

.5

د .جماؿ الفميت

مناى كطرؽ تدريس

ك ازرة التربية كالتعميـ
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ممحق رقم()1
مقياس السموك التوكيدي في صورتو النيائية
إعداد الباحث

عزيزي الطالب ،،،،
بػػيف يػػديؾ مجمكعػػة مػػف العبػػارات  ،أرجػػك منػػؾ ق ػراءة كػػؿ عبػػارة بدقػػة كاىتمػػاـ كاإلجابػػة حسػػب

شػػعكرؾ بمػػدل انطبػػاؽ كػػؿ عبػػارة عميػػؾ ،مػ العمػػـ أنػػو لػػيس ىنػػاؾ إجابػػة صػػحيحة كأخػػرل خاطلػػة
فاإلجابة الصحيحة ىي التي تشعر بلنيا تنطبؽ عميؾ.
تكجد أماـ كؿ عبارة ثبلث اختيارات كىي :

 نعم :كتعني أف ىذه العبارة تنطبؽ عميؾ.

 أحيانا :كتعني أف ىذه العبارة تنطبؽ عميؾ أحيانان فقط.
 ال :كتعني أف ىذه العبارة ال تنطبؽ عميؾ .

كالمطمكب منؾ كل عبلمة أماـ االختيار الذم ينطبؽ عميؾ بكؿ أمانة كصدؽ ،م العمـ بلف

إجابتؾ ستككف في مكل السرية التامة ،كلف تستخدـ إال لغرض البحث العممي فقط.

االسم ........................................... /الصف............................... /

م

نعم

البند

.1

أطالب بحقكقي دكف خكؼ أك تردد.

.2

أفلؿ أف أخفي مشاعرم إذا تعرلت لمملايقة مف أحد.

.3

أعطي زميمي أشيالي ررـ احتياجي ليا.

.4

أتردد في إعادة سمعة سبؽ اشتريتيا.

.5

أتجنب الحديث أماـ زمبللي في الفصؿ.

.6

أعترض عمى مف ينشر معمكمات أك صكر مسيلة تخصني عبر الياتؼ أك االنترنت.

.7
.8

عمي التعميؽ عمى محالر بارع في ندكة عامة.
مف السيؿ َّ
أحب المشاركة في المسابقات.

.9

أبادر بالحديث م مف يجمس بجانبي في كسيمة المكاصبلت.

 .10أتردد في إلافة مف أعرفيـ عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي.
 .11أتنازؿ عف حقي في سبيؿ تجنب المشاكؿ م اآلخريف.
 .12أثني عمى صديقي عندما يستحؽ.
 .13أفعؿ ما يزعجني حتى أرلي اآلخريف.
 .14أرفض السماح لصديقي إجراء مكالمة ىاتفية طكيمة كمكمفة مف جكالي.
 .15أستطي المشاركة في أم نشاط اجتماعي أك ميني.
 .16أعترض حيف يتحيز أستاذم لزميمي دكف كجو حؽ.
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 .17أسجؿ إعجابي عمى صفحات التكاصؿ االجتماعي لممكاقؼ التي تعجبني.
 .18أرفض طمب صديقي زيارتي أثناء مذاكرتي.
 .19أتجنب تكجيو األسلمة في الفصؿ خكفان مف أف أبدك ربيان.
 .20أشعر باالرتباؾ عندما يمتدحني اآلخركف.

 .21أسعى لتحقيؽ أىدافي حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب اآلخريف.
 .22أميؿ إلى كظـ انفعاالتي تجاه اآلخريف.
 .23أختمؼ م شخص يرل اآلخركف أنو دالمان عمى حؽ.

 .24أطالب زميمي باليدكء في حاؿ سبب االزعاج في الفصؿ.
 .25أجد صعكبة في تككيف صداقات جديدة.
 .26أستطي الدفاع عف حقكقي.
 .27أتردد في اإلجابة عف سؤاؿ أعرؼ إجابتو جيدان.

 .28اقكـ بشراء سمعة ال أرربيا خجبل مف أدب البال في التعامؿ معي.
 .29أشعر بالخجؿ عند سؤاؿ أحد عف عنكاف أك عف الكقت.
 .30أستمت بالبدء بالحديث م معارؼ جدد كررباء.
 .31أحت عمى الخدمة السيلة في مقصؼ المدرسة.
 .32يمكنني التعبير عف رأيي ررـ مخالفتو لرأم األرمبية.
 .33أتعارؾ م مف يحاكؿ أف يتقدمني في الطابكر.
 .34أتردد في طمب مراجعة درجتي في االمتحاف.
 .35أتجنب النظر في كجو مف أتحدث اليو.
 .36أتردد في إببلغ مدرسي عف زميؿ سرؽ حاجاتي.
 .37يمكنني التعبير عف المشاعر اإليجابية تجاه شخص ما.
 .38لدم القدرة عمى رفض المطالب رير المنطقية.
 .39أبادر في طمب صداقة عمى االنترنت مف شخص معرفتي بو سطحية.
 .40أشعر باالرتباؾ حيف أدخؿ الفصؿ متلخ انر.
 .41أجد حرج في مطالبة زميمي بديف عميو.

 .42أستطي التعبير عف المشاعر السمبية تجاه شخص ما.
 .43إذا طمب مني أحد االصدقاء عمؿ شيء يلرني أعجز عف الرفض.
 .44أطمب المزيد مف النقكد مف كالدم إذا احتجت لذلؾ.
 .45أفلؿ الحديث عبر الياتؼ أك االنترنت أكثر مف الحديث كجيا لكجو.
 .46أتجنب النقاش حكؿ األسعار م البالعيف.
 .47أتردد كثي انر في إبداء رأيي أماـ شخص عدكاني.
 .48يسيؿ اقناعي شراء أشياء ال أحتاجيا.

 .49أطمب مف المدرس إعادة شرح درس لـ أفيمو.
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 .50أسارع بتقديـ العكف لمف يحتاج.
 .51أتحرج مف طمب باقي النقكد مف السالؽ أك البال .
 .52أطمب ممف يتحدث بللفاظ سيلة في مكاف عاـ بالتكقؼ عف ذلؾ.
 .53أحب المبادرة بالسبلـ عمى مف يقابمني.
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ممحق رقم()1
مقياس فاعمية الذات Self-Efficacy
تعديل الباحث

الصورة النيائية

عزيزي الطالب ،،،،

بػػيف يػػديؾ مجمكعػػة مػػف العبػػارات  ،أرجػػك منػػؾ ق ػراءة كػػؿ عبػػارة بدقػػة كاىتمػػاـ كاإلجابػػة حسػػب
شػػعكرؾ بمػػدل انطبػػاؽ كػػؿ عبػػارة عميػػؾ ،مػ العمػػـ أنػػو لػػيس ىنػػاؾ إجابػػة صػػحيحة كأخػػرل خاطلػػة
فاإلجابة الصحيحة ىي التي تشعر بلنيا تنطبؽ عميؾ.
تكجد أماـ كؿ عبارة ثبلث اختيارات كىي :

 نعم :كتعني أف ىذه العبارة تنطبؽ عميؾ.

 أحيانا :كتعني أف ىذه العبارة تنطبؽ عميؾ أحيانان فقط.
 ال :كتعني أف ىذه العبارة ال تنطبؽ عميؾ .

كالمطمكب منؾ كل عبلمة أماـ االختيار الذم ينطبؽ عميؾ بكؿ أمانة كصدؽ ،م العمـ بلف

إجابتؾ ستككف في مكل السرية التامة ،كلف تستخدـ إال لغرض البحث العممي فقط.

االسم ........................................... /الصف............................... /
م

نعم

البند

.1

ميما كانت الميمة ،أستطي إكماليا بدقة.

.2
.3

أككف عصبيان في المكاقؼ الصعبة.

أستطي ترتيب أمكرم بشكؿ جيد.

.4

أتكقؼ عف التفكير في المكاقؼ الصعبة.

.5

لدم القدرة عمى تحميؿ األمكر بشكؿ جيد.

.6
.7

عندما تكاجيني مشكمة رليسة أصبح عصبيان ،كال أستطي التفكير.

أيقيبـ المكاقؼ بميارة كدقة.

.8

أرىؽ مف خبلؿ المكاقؼ الصعبة.

.9

قادر عمى التخطيط الجيد.

.10

تشعرني المكاقؼ المزعجة باالكتلاب.

.11

يمنعني الفشؿ مف السير باالتجاه الصحيح.

.12

عند بداية أم عمؿ أشعر أنني سلفشؿ فيو.

.13

أل األىداؼ كأستطي تقييـ تقدـ حالتي في لكليا.

.14

زمبللي كأصدقالي أكثر مكىبة مني.

.15

أقكـ بإنجاز ميامي بناء عمى معمكمات متكفرة.
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.16

أفلؿ المياـ الصعبة عف المياـ السيمة.

.17

قادر عمى التغمب عمى المكاقؼ الصعبة.

.18

أستمت بلداء المياـ الصعبة حتى إذا ارتكبت بعض األخطاء.

.19

أستطي االستمرار في العمؿ بالررـ مف كجكد صعكبات.

.20

أفلؿ المياـ السيمة عف المياـ الصعبة.

.21

أعرؼ قدراتي جيدان.

.22
.23

أككف سعيدان بالمثابرة كالكفاح في مكاقؼ الصعكبة كالتحدم.
عندما أفشؿ في أكؿ األمر استمر حتى يمكنني النجاح.

.24

أفلؿ المياـ السيمة عما أحبو.

134

ممحق رقم()4
مقياس الكفاءة االجتماعيةSocial Competence:
إعداد الباحث

عزيزي الطالب ،،،،

الصورة النيائية

بػػيف يػػديؾ مجمكعػػة مػػف العبػػارات ،أرجػػك منػػؾ ق ػراءة كػػؿ عبػػارة بدقػػة كاىتمػػاـ كاإلجابػػة حسػػب
شػػعكرؾ بمػػدل انطبػػاؽ كػػؿ عبػػارة عميػػؾ ،مػ العمػػـ أنػػو لػػيس ىنػػاؾ إجابػػة صػػحيحة كأخػػرل خاطلػػة

فاإلجابة الصحيحة ىي التي تشعر بلنيا تنطبؽ عميؾ.
تكجد أماـ كؿ عبارة ثبلث اختيارات كىي :

 نعم :كتعني أف ىذه العبارة تنطبؽ عميؾ.

 أحياناً :كتعني أف ىذه العبارة تنطبؽ عميؾ أحيانان فقط.
 ال :كتعني أف ىذه العبارة ال تنطبؽ عميؾ .

كالمطمكب منؾ كل عبلمة أماـ االختيار الذم ينطبؽ عميؾ بكؿ أمانة كصدؽ ،م العمـ بلف

إجابتؾ ستككف في مكل السرية التامة ،كلف تستخدـ إال لغرض البحث العممي فقط.

االسم ........................................... /الصف............................... /
م

نعم

البند

.1

أحافظ عمى ىدكلي أثناء المشاكؿ.

.2

أتكتر عند معرفتي أف شخص ما يبلحظني.

.3

لدم القدرة عمى حكار المعمـ فيما يتعمؽ بمكلكع الدرس.

.4

أعامؿ الناس بمثؿ ما يعاممكنني.

.5

أحرص عمى أف ال أجرح مشاعر اآلخريف.

.6

أعتمد عمى نفسي في إنجاز الكاجبات المنزلية.

.7

التزـ بتعميمات كارشادات المعمـ.

.8
.9

أككف مسرك انر بكجكدم في التجمعات االجتماعية.
أتفكؽ في أشياء قميمة عمى زمبللي.

.10

أتجنب ممارسة األعماؿ التي تحتاج إلى تفكير كتحميؿ.

.11

أشعر بالليؽ عند النظر إلى اآلخريف مباشرة.

.12

أشعر بانتمالي كحبي لمدرستي.

.13

أكرر المحاكلة أكثر مف مرة عند الفشؿ في ميمة ما.

.14

أتفاعؿ م زمبللي كرفاقي في األنشطة المختمفة.
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.15

أنيي األنشطة المدرسية المطمكبة مني في الكقت المحدد.

.16

أتجنب مكاجية كؿ ما ىك رامض.

.17

أستطي أف أمدح انجازات أك إسيامات اآلخريف.

.18

أكره القراءة كالمطالعة الخارجية.

.19

التزـ بقكانيف المدرسة.

.20

أتعاكف م زمبللي في مكاقؼ متنكعة.

.21

أشعر بالتكتر عندما يككؿ إلي المعمـ بعض المياـ.

.22

ألبط أعصابي عند الغلب.

.23
.24

أبدأ بالحديث م فرد أررب بالتعرؼ عميو جيدان.

عندما يصعب عمي فيـ الدرس ،أفلؿ المجكء إلى زميمي أكثر مف المعمـ.

.25

أنلـ لممناقشات م الزمبلء كاألصدقاء.

.26

أحافظ عمى عبلقاتي كتكاصمي م المعمميف خارج المدرسة.

.27

أتفاعؿ م نكعيات مختمفة مف الزمبلء.
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ممحق رقم()5
استمارة تقدير الوضع االجتماعي االقتصادي لألسرة الفمسطينية

إعداد /نظمي أبو مصطفى()1030

أوالً :البيانات األولية:

االسم ............................... :الصف.......................... :

الجنس .......................... :الترتيب الميالدي.................... :
ثانياً :الوضع الميني لموالدين :
أ -وظيفة األب:
 .9ال يعمؿ 

 .5يعمؿ في مؤسسة حككمية 

 .6يعمؿ في األرض 

 .9أعماؿ حرة 

 .9يعمؿ في مؤسسة خاصة 

1

ب -وظيفة األم:
 .9ال تعمؿ 

 .6تعمؿ في مؤسسة حككمية 

 .5تعمؿ في مؤسسة

خاصة .
ثالثاً :المستوى التعميمي لموالدين:
أ -المستوى التعميمي لألب:
 .9ال يق أر كال يكتب 

 .6يق أر كيكتب 

 .5المرحمة االبتدالية 

 .9المرحمة اإلعدادية 

 .9المرحمة الثانكية 

 .1دبمكـ معمميف 

 .1المرحمة الجامعية فما فكؽ 

ب -المستوى التعميمي لألم:
 .9ال تق أر كال تكتب 

 .6تق أر كتكتب 

 .5المرحمة االبتدالية 

 .9المرحمة اإلعدادية 

 .9المرحمة الثانكية 

 .1دبمكـ معمميف 

 .1المرحمة الجامعية فما فكؽ 

1يقصد باألعماؿ الحرة :التجارة أك رجؿ أعماؿ.
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رابعاً :المستوى االجتماعي لألسرة:
 .3عدد أفراد األسرة 

 .1عدد ررؼ السكف 
 .1الكل الصحي لممنزؿ:

جيد

 .4االجيزة المتكفرة في المنزؿ:

راديك أك مسجؿ

ثبلجة 

متكسط 

تمفزيكف 

ردمء 
مركحة 
فيديك

بكتاجاز 



ستبليت 

مككاة كيربالية 

مكنسة

كيربالية 

مكيؼ 

رسالة كيرباء 

خبلط كيرباء



تميفكف 

كمبيكتر 

ميكرككيؼ 

كنب .

 .5تمتمؾ األسرة سيارة  :نعـ 

نت 

ال .

خامساً المستوى االقتصادي لألسرة:
أ -مصادر دخل األسرة:
 .9شلكف اجتماعية 
عمؿ األب 

 .6عمؿ األخكة 
 .9أرالي زراعية 

أخرل 
ب -قيمة الدخل الشيري لألسرة:2
 .1أقؿ مف  911شيكؿ 
 .2مف  – 911أقؿ مف  9111شيكؿ 
 .3مف  – 9111أقؿ مف  9911شيكؿ 
 .4مف  – 9911أقؿ مف  6111شيكؿ 
 .5مف  – 6111أقؿ مف  6911شيكؿ 
 .6مف  6911شيكؿ فلكثر 

2يقترح الباحث أف يككف التدرج كالتالي :مرتف – متكسط – لعيؼ.
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 .5عمؿ األـ .9 
 .1تربية مكاشي  .1 أعماؿ

ممحق رقم ()6
البرنامج االنتقائي لتنمية السموك التوكيدي لدى طالب المرحمة الثانوية
الجمسة األولى
عنوان الجمسة :الترحيب والتعارف.
مدة الجمسة 80 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 التعارؼ كالتعريؼ بالبرنام .

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1التعارؼ بيف الباحث كالمشاركيف ،كاتاحة الفرصة ألفراد المجمكعة لمتعارؼ بيف بعليـ
البعض.

 .2كسر الحاجز النفسي بيف الباحث كالمشاركيف مف جية ،كبيف المشاركيف كبعليـ البعض.
 .3تكليح أىداؼ البرنام كأىميتو كمناقشتيا.

 .4تزكيد الطبلب بمعمكمات عف عدد الجمسات كمكاعيدىا ،كااللتزاـ بذلؾ مف خبلؿ المكاظبة
عمى الحلكر في المكعد كالمكاف المحدد.

 .5التكافؽ م أفراد المجمكعة عمى نظاـ الجمسات( كالمشاركة كااللتزاـ بمكاعيد الجمسات،
كاحتراـ آراء اآلخريفل.

الفنيات المستخدمة :المناقشة كالحكار ،التعزيز.
محتوى الجمسة:

أوالً :الترحيب بالمشاركين والتعارف فيما بينيم.

 .1يتـ استقباؿ المشاركيف كالترحيب بيـ ،كتحقيؽ األلفة كتكثيؽ التعارؼ بيف الباحث
كالمشاركيف ،كتدعيـ العبلقة االرشادية باعتبارىا نقطة اإلنطبلؽ المينية ،كاإلنسانية،

كاألخبلقية ،كتييلة الجك النفسي اآلمف إلقباؿ المجمكعة عمى العممية االرشادية كتفاعميـ
اإليجابي معيا.

 .2يقكـ الباحث بتعريؼ نفسو ،كيطمب مف جمي المشاركيف بتعريؼ أنفسيـ.

 .3يبدم الباحث الرربة في مساعدتيـ ،كاالىتماـ بيـ ،كحرصو عمى مشاركتيـ ،كتشجيعيـ،
كمد جسكر التكاصؿ كالحكار بدكف خجؿ ،أك خكؼ ،أك تردد ،كالتركيز عمى أف كؿ ما

يقاؿ في الجمسات يحفظ بسرية تامة.
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ثانياً :التعريف بالبرنامج اإلرشادي

 .1يكلح الباحث فكرة البرنام  ،كمحتكاه ،كأىميتو ،كيمقي اللكء عمى بعض تفاصيمو مف
حيث اليدؼ ،كنظاـ الجمسات ،كأسمكب الممارسة ،كالنتال

المترتبة عمى االشتراؾ في

جمساتو.

 .2يكلح الباحث لممشاركيف بلنو سيتـ تناكؿ بعض المكلكعات المتعمقة بتنمية السمكؾ

التككيدم لدييـ ،كسيتـ تدريبيـ عمى بعض الميارات ،مستخدميف العديد مف األنشطة

الجماعية لتحقيؽ اليدؼ.

 .3يبدم الباحث الرربة الصادقة في مساعدة المشاركيف كاالىتماـ بيـ ،كالحرص عمى تقديـ
ما يفيد كينف  ،كيقكـ بتشجيعيـ عمى الحكار اليادؼ دكف تردد.

ثالثاً :االتفاق عمى قواعد الجمسات:

 .1يقكـ الباحث بمناقشة المشاركيف بقكاعد الجمسات التي تحكـ العبلقة بيف الباحث
كالمشاركيف ،كبيف المشاركيف كبعليـ البعض.

 .2يكمؼ الباحث أحد المشاركيف بتسجيؿ ىذه القكاعد عمى كرقة كبيرة لتعرض في كؿ جمسة
إرشادية كتككف بعنكاف "اللحة القكاعد".

 .3يتـ التلكيد عمى مبدأ السرية كخصكصية المعمكمات ،كيطمب مف الجمي عدـ الحديث عما
يدكر أثناء الجمسات خارج القاعة.

الئحة القواعد:

 .1االلتزاـ التاـ بحلكر جمي الجمسات كعدـ التغيب.
 .2دقة المكاعيد كالحلكر في الكقت المحدد.

 .3المحافظة عمى المكاف كاألدكات المستخدمة.
 .4االحتراـ المتبادؿ بيف المشاركيف.

 .5المشاركة الفعالة في الحكار كالنقاش كالتعاكف م المجمكعة.
 .6االنفعاؿ في الدكر كتنفيذ ما يطمب مف نشاطات.
 .7الحديث باستلذاف كعدـ مقاطعة اآلخريف.
 .8عدـ الحديث الجانبي أك الجماعي.
 .9االستماع كاإلصغاء الجيد.

 .10قاعدة تجاكزني اآلف كليس دالمان.

 .11االلتزاـ بالكقت المخصص لؤلنشطة.
 .12االلتزاـ بحؿ الكاجبات المنزلية.
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رابعاً :توزيع المشاركين إلى ثالث مجموعات

يقكـ الباحث بتكزي المشاركيف إلى ثبلث مجمكعات:

أوالً :مجموعة اإلشراف:

كتككف مسلكلة عف الجمسة مف حيث :ترتيب المكاف ،كتكزي األكراؽ كاألقبلـ كاأللكاف كجمعيا،

كتسجيؿ الحلكر كالغياب ،كمبلحظة مدل التزاـ المشاركيف بقكاعد الجمسة.

ثانياً :مجموعة لعب األدوار:

كميمتيا عرض بعض المكاقؼ التي حدثت في الجمسة السابقة بطريقة فنية ،مف خبلؿ تمثيؿ

الدكر أك سرد القصة أك اسكتش مسرحي  ...الم.

ثالثاً :مجموعة األرشفة:

كميمتيا تكثيؽ األنشطة التي يتـ تنفيذىا أثناء الجمسة ،كذكرىا في الجمسة القادمة.

يكلح الباحث لممشاركيف انو سيتـ تبديؿ األدكار بيف المجمكعات الثبلث كؿ ست جمسات.
خامساً :التقييم واإلنياء

 .1يقكـ الباحث بسؤاؿ المشاركيف شفييان عف انطباعاتيـ عف الجمسة ،كاألنشطة التي تـ
تنفيذىا.

 .2يعطي الباحث الفرصة لكؿ مشارؾ التحدث عف أية مشاعر أك أفكار تراكده.

 .3يقدـ الباحث الشكر كاالعجاب لممشاركيف عمى ما أظيركه في ىذه الجمسة مف التزاـ
كمشاركة.

 .4يتـ تذكير المشاركيف بمكعد كمكاف الجمسة القادمة.

عنوان الجمسة :السموك التوكيدي

الجمسة الثانية

مدة الجمسة 90 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى ماىية السمكؾ التككيدم.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يناقش المشارككف المراد مف السمكؾ التككيدم كماذا يعني.

 .2يتعرؼ المشارككف إلى اآلثار اإليجابية الناتجة عف ممارسة السمكؾ التككيدم.

 .3يتعرؼ المشارككف إلى دكر الثقافة االسبلمية في تعزيز السمكؾ التككيدم ،كالحث عمى
ممارستو.
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الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – العصؼ الذىني – لعب الدكر  -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بالمشاركيف كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
 يطمب الباحث مف المشاركيف التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ األنشطة
المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة لما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .2يقكـ الباحث بالرد عمى أية استفسارات مف قبؿ المشاركيف إف كجدت.

 .3يقكـ الباحث بمراجعة سريعة لمقكاعد كاإلرشادات التي تـ االتفاؽ عمييا م المشاركيف في
الجمسة األكلى.

ثانياً :السموك التوكيدي:

 .1يقكـ الباحث بتكليح ماىية السمكؾ التككيدم لممشاركيف مف خبلؿ االستعانة بمجمكعة مف
األساليب التي تساعد في نقؿ المعمكمات المراد تعميميا حكؿ السمكؾ التككيدم ،باعتبارىا

حصيمة مف المعمكمات النظرية الميمة الكاجب تكافرىا ،كمف تمؾ األساليب لرب األمثمة
كالنماذج ،كلعب الدكر ،كاستخداـ أسمكب التفكير الناقد ،كاالنفتاح عمى الخبرة ،كالتعرؼ

عمى األفكار الخاطلة كتعديميا.

 .2يطمب الباحث مف المشاركيف المناقشة كالحكار في النقاط التالية:

 )1الدفاع عف الحقكؽ الشخصية الفردية المشركعة سكاء في األسرة أك في المدرسة ،أك
عند االحتكاؾ باآلخريف مف الغرباء أك األقارب.

 )2التصرؼ كفؽ مقتليات المكقؼ كمتطمبات التفاعؿ بحيث يخرج الفرد في ىذه
المكاقؼ منتص انر كناجحان ،كلكف دكف إخبلؿ بحقكؽ اآلخريف.

 )3التعبير عف االنفعاالت كالمشاعر بحرية أم الحرية االنفعالية.

 )4التصرؼ مف منطمقات نقاط القكة في الشخصية كليس نقاط اللعؼ ،بحيث ال يككف
الفرد لحية ألخطاء اآلخريف أك الظركؼ.

 )5الشجاعة كعدـ الخكؼ مف أف يعبر الفرد عف شعكره الحقيقي ،بما في ذلؾ القدرة
عمى رفض الطمبات رير المعقكلة أك اللارة بسمعة اإلنساف أك صحتو.

 )6التحرر مف مشاعر الذنب رير المعقكلة أك تلنيب النفس عند رفلنا ليذه المكاقؼ.
 )7القدرة عمى اتخاذ ق اررات ميمة ،كحاسمة ،كبسرعة مناسبة ،كبكفاءة عالية.
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 )8القدرة عمى تككيف عبلقات دافلة ،كالتعبير عف المشاعر اإليجابية بما فييا المحبة
كالكد كالمدح كاالعجاب خبلؿ تعاممنا م اآلخريف كفي األكقات المناسبة.

 )9القدرة عمى اإليجابية كالتعاكف كتقديـ يد العكف.

 )10القدرة عمى مقاكمة اللغكط االجتماعية كما تفرلو عمينا أحيانا مف تصرفات ال
تتبلءـ م قيمنا.

 )11الميارة في معالجة الصراعات االجتماعية ،كما يطمبو ذلؾ مف تقديـ شككل أك
االستماع لشككل ،كالتفاكض كاإلقناع ،كاالستجابة لئلقناع ،كالكصكؿ إلى حؿ

كسط  ...الم.

 .3يسلؿ الباحث المشاركيف عف أىمية تككيد الذات حيث يكجد أكثر مف سبب يدف لتنمية

السمكؾ التككيدم ،فيك طريؽ لمصحة النفسية ،ألف تنميتو يساعد عمى تجنب اإلحباط

كالكثير مف األمراض ،باإللافة إلى أنو يحمي الفرد مف أف يككف مكلكع لبلمتياف الذم

قد يلتي مف قريب أك صديؽ أك زميؿ أك أستاذ ،...مف الذيف يخمقكف نكعان مف العبلقات
التي يسمييا عمماء النفس بالعبلقات المسمكمة ،حيث أف الفرد الذم يتميز بيذا النكع مف

العبلقات يحاكؿ بكؿ جيده سفو رأم األخر ،كالتقميؿ مف مجيكداتو ،كبعبارة أخرل يبني
رأيو عمى النقد ،كالمنافسة ،كىدـ اآلخر ،أك اإلقبلؿ مف شانو ،لكف الفرد الذم لديو تككيد

الذات ،ال يؤثر فيو ما سبؽ ذكره ،ألنو مدرب عمى التعبير عف مشاعره اإليجابية كالسمبية

كقاد انر عمى إعبلنيا بصكت مسمكع ،إلافة إلى أف أرمب الناس يخرجكف مف المراىقة

التي ىي مخاض إلنتاج الشخصية الحقيقية ،إما عدكانييف أك انسحابيف ،كىذا راج لعدـ

تعمـ ميارة السمكؾ التككيدم.

ثالثاً :ربط السموك التوكيدي بجذوره المتأصمة في التربية االسالمية:

يطمب الباحث مف المشاركيف االستشياد ببعض األدلة مف القرآف الكريـ ،كاألحاديث الشريفة

الكاردة عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،كمما نقؿ عف سيرة أصحابو كأتباعو رلي اهلل عنيـ ،كالتي

تعزز مف فيـ كاقتناع الطالب بإيجابية التككيد ،ثـ يقكـ بتمخيص ما ذكره المشارككف :حيث حث
الديف االسبلمي الحنيؼ عمى السمكؾ التككيدم بغض النظر عف المصطمح الذم يمكف أف يطمؽ
عميو ،فيناؾ العديد مف المكاقؼ الفعمية كالقكلية التي تدعـ إيجابية ىذا السمكؾ ،يقكؿ اهلل تعالى"
اؾ عمى أىف تي ٍش ًر ىؾ بًي ما لى ٍيس لى ىؾ بً ًو ًعٍمـ فىبل تي ًطعيما كص ً
اح ٍبيي ىما ًفي ُّ
ٍ
ىكًا ٍف ىج ى
اى ىد ى ى
ٍ يى ى ى
ى ى
الد ٍن ىيا ىم ٍع يركفان ىكاتَّبً ٍ
ه
كف" (لقماف15 :ل ،كيقكؿ الرسكؿ ﷺ":
ىسبً ى
يؿ ىم ٍف أ ىىن ى
اب إًلى َّي ثيَّـ إًلى َّي ىم ٍرًج يع يك ٍـ فلنبيبل يك ٍـ بً ىما يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
ال طاعة لمخمكؽ في معصية الخالؽ"(ركاه أحمد في المسندل.
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كلقد كجو الديف اإلسبلمي األفراد إلى لركرة رد االعتداء كاالنتصار لمنفس كالديف ،كحفظ

الحقكؽ كالدفاع عنيا ،كذلؾ يعتبر أحد األبعاد الرليسة في السمكؾ التككيدم ،حيث ىناؾ إشارة إلى
الدفاع عف الحقكؽ الشخصية م الحفاظ عمى حقكؽ اآلخريف كعدـ تجاكزىا ،كيظير ذلؾ جميان في
َّ
اعتى ىدل ىعمىٍي يك ٍـ ىكاتَّقيكا المَّوى ىك ٍ
اعتى يدكا ىعمى ٍي ًو بً ًم ٍث ًؿ ىما ٍ
اعتى ىدل ىعمى ٍي يك ٍـ فى ٍ
قكلو تعالى" فى ىم ٍف ٍ
اعمى يمكا أى َّف الموى ىم ى
ً
ً
َّ
يف" (البقرة194 :ل ،كقكلو تعالى" كال تى ٍكتيمكا َّ
كف
الشيى ى
ادةى ىك ىم ٍف ىي ٍكتي ٍميىا فإنوي آث هـ ىقٍميبوي ىكالموي بً ىما تى ٍع ىممي ى
اٍل يمتَّق ى
ي
ى
ً
يـ" (البقرة283 :ل ،كعف أبي سعيد الخدرم أف النبي ﷺ قاؿ " أفلؿ الجياد كممة حؽ عند
ىعم ه
سمطاف جالر"(ركاه الترمذمل.
أيلان حث الديف اإلسبلمي المسمـ إلى لركرة التعبير عف الرأم كاف كاف مخالفان لرأم اآلخريف،

كىك أحد األبعاد الميمة في السمكؾ التككيدم ،فعف حذيفة رلي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل ﷺ
" ال تككنكا إمعة تقكلكف إف أحسف الناس أحسنا ،كاف ظممكا ظممنا ،كلكف كطنكا أنفسكـ ،إف أحسف

الناس أف تحسنكا ،كاف أساؤكا فبل تظممكا" (ركاه الترمذمل.

كحكؿ التعبير عف المشاعر اإليجابية كلحد أبعاد السمكؾ التككيدم حث النبي ﷺ المسمـ
عمى إظيار تمؾ المشاعر ،فعف المقداـ بف معد يكرب عف النبي ﷺ قاؿ" إذا أحب أحدكـ أخاه

فميعممو أنو يحبو"(ركاه البخارمل.

أما التعبير عف المشاعر السمبية ،فقد حث النبي ﷺ الناس عمى إدارة الغلب لمف حدكد

ال تلر باآلخريف أك بالنفس ،فعف أبي ىريرة رلي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل ﷺ " ليس

الشديد بالصرعة ،إنما الشديد الذم يممؾ نفسو عند الغلب"(ركاه البخارمل.

كعف رد الجميؿ كاالعتراؼ بالفلؿ ،كتقدير العطاء ،لتسكد بيف الناس ركح المكدة كالتعاكف

كالتفاعؿ حث النبي ﷺ المسمـ عمى شكر اآلخريف ،فعف النعماف بف البشير أف النبي ﷺ
قاؿ " مف ال يشكر الناس لـ يشكر اهلل"(ركاه أحمد في المسندل.
يتناقش الباحث م المشاركيف أف الديف اإلسبلمي سبؽ العمكـ اإلنسانية الحديثة في تنمية
الشخصية التككيدية ،كحث المسمميف عمى السمكؾ التككيدم ،فاإلفصاح عف المشاعر اإليجابية
كالسمبية ،كقكؿ الحؽ ،كاالعتداد بالرأم ،كاالعتراؼ بالجميؿ ،كادارة الغلب ،كعدـ االعتداء عمى

حقكؽ اآلخريف ،كالكثير مف الصفات كالسمات اإليجابية تعتبر مف أبعاد السمكؾ التككيدم.

كمف تمؾ األحاديث الشريفة قكلو " المؤمف القكم خير كأحب إلى اهلل مف المؤمف اللعيؼ ،كفي

كؿ خير" ،كقكلو ﷺ " اطمبكا الحكال بعزة األنفس ،فإف األمكر تجرم بالمقادير".
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رابعاً :نشاط التوازن

 .1يقكـ الباحث برسـ خط عمى األرض.

 .2يطمب مف أحد المشاركيف أف يتخيؿ نفسو يعمؿ في السيرؾ ،كأف ىذا الخط المرسكـ معمؽ
في اليكاء ،كعميو أف يمشي عمى ىذا الحبؿ كىك يل كتاب فكؽ رأسو.

 .3إذا أكمؿ المشي عمى الخط م المحافظة عمى التكازف كدكف إخفاؽ فإنو يستحؽ التصفيؽ.
 .4إذا أخفؽ المشارؾ أك فقد تكازنو فيستبدؿ بمشارؾ آخر  ...كىكذا.

عنوان الجمسة :تابع :السموك التوكيدي

الجمسة الثالثة

مدة الجمسة 60 :دقيقة.

الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – لعب الدكر  -قمب الدكر  -الكاجبات المنزلية.

خامساً :التوكيدية ،والعدوانية ،والخضوع.

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف تكليح الفرؽ بيف التككيدية ،كالعدكانية ،كالخلكع كيستم
إلى اجاباتيـ.

 التككيدية ىي أف تعبر عف مشاعرؾ ،كآرالؾ ،كاحتياجاتؾ ،كررباتؾ ،بطريقة تحقؽ

أىدافؾ ،دكف أف تؤذم أك تتعدل عمى اآلخريف ،بينما العدكانية ىي أف تحاكؿ فرض
مشاعرؾ ،كآرالؾ ،كاحتياجاتؾ ،كررباتؾ عمى اآلخريف ،أما الخلكع كالسمبية فيي أف
تسمح لآلخريف بفرض مشاعرىـ كآراليـ كاحتياجاتيـ كررباتيـ عميؾ.

 التككيد كسط ما بيف العدكاف كاإلذعاف ،كىك سمكؾ ييم بكف الفرد مف التصرؼ في شلكنو
الشخصية بلفلؿ طريقة كبدكف قمؽ ،كيعبر عف آرالو كحقكقو دكف االعتداء عمى حقكؽ
اآلخريف ،كىك اتصاؿ مباشر كمناسب الحتياجات الشخص كررباتو كآرالو بدكف لغط

كتيديد كخكؼ مف اآلخريف.

 العدكاف يعني التعبير عف اآلراء كاألفكار كالمشاعر دكف مراعاة آلراء اآلخريف أك
أفكارىـ أك مشاعرىـ كالحصكؿ عمى الحقكؽ كلك باالعتداء عمى حقكؽ اآلخريف.

 إذا تجاكز السمكؾ التككيدم حدكده ،كسعى الشخص إلى الحصكؿ عمى حقكقو بطرؽ

رير مشركعة ،كبإيقاع األذل كاللرر باآلخريف نصبح بصدد سمكؾ عدكاني كسيمي

بصرؼ النظر عف أىدافو كدكافعو.

 صاحب السمكؾ اإلذعاني يسمح لآلخريف أف يعتدكا عمى حقكقو ،كال يستطي رفض
الطمبات رير المعقكلة ،أك االعتراض عمى اآلخريف ،م المكافقة الدالمة عمى حديث
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الطرؼ اآلخر ،لذلؾ فيك يشعر بالقمؽ ،كلعؼ الشخصية ،كقمة الميارات االجتماعية،

كما أف لديو قيمة سمبية نحك الذات.

 .2يطمب الباحث مف طالبيف يختارىما تمثيؿ مكقؼ يجسد السمكؾ العدكاني مف خبلؿ

المشيد التالي :طمب رامي مف سعيد أف يعطيو دفتر الكاجبات ليقكـ بنقؿ الكاجب منو،

فقاـ سعيد بطرده كتكبيخو كتيديده بلنو سيقكـ بإببلغ المعمـ بذلؾ.

 .3يطمب الباحث مف طالبيف تمثيؿ مكقؼ يجسد السمكؾ اإلذعاني مف خبلؿ المشيد
التالي :طمب رامي مف سعيد أف يعطيو دفتر الكاجبات ليقكـ بنقؿ الكاجب منو ،فكافؽ

سعيد ررـ أنو في حقيقة األمر ال يررب بذلؾ كرير مكافؽ ،كلكنو ال يستطي اف يقكؿ

ال.

 .4يطمب الباحث مف طالبيف تمثيؿ مكقؼ يجسد السمكؾ التككيدم مف خبلؿ المشيد
التالي :طمب رامي مف سعيد أف يعطيو دفتر الكاجبات ليقكـ بنقؿ الكاجب منو ،فمـ يكافؽ

سعيد عمى ذلؾ كاعتذر مف رامي ببساطة ،كقاـ بتكليح سبب الرفض في أف ذلؾ

السمكؾ ليس مف مصمحتو ،كأنو سمكؾ خاطئ كفيو رش.
سادساً :بيان األثر السمبي الناتج من انخفاض التوكيد لدى الفرد.

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ األثر السمبي النات مف انخفاض التككيد لدل الفرد
كالمتمثؿ في احتماؿ بركز بعض المشكبلت الناتجة مف لعؼ التفاعؿ االجتماعي أك

الخركج مف بعض المكاقؼ بنتال سمبية ألنيـ لـ يمارسكا السمككيات التككيدية فييا.

 .2يقكـ الباحث بمناقشة بعض األفكار الخاطلة المرتبطة بانخفاض التككيد بلسمكب اإلقناع
المنطقي الذم يعتمد عمى افتراض اف السمكؾ رير المرركب أك االنفعاؿ السيء كالخكؼ
كالقمؽ كالتكتر قد نشل نتيجة كجكد أفكار أك خكاطر أك مفاىيـ رير منطقية خاطلة ،كأنو

يمكف تعديؿ السمكؾ مف خبلؿ تصحيح ىذه المفاىيـ كاألفكار الخاطلة أك كقؼ ىذه
الخكاطر.

 .3يسرد الباحث القصة التالية :سمير طالب في الصؼ العاشر ،يعتقد أف المعمـ يتلايؽ مف
أسلمة الطبلب ،كبالتالي يحجـ عف سؤاؿ المعمـ عف أية معمكمة لـ يفيميا؛ ألف ذلؾ دليؿ

عمى رباء الطالب كقمة فيمو ،كذلؾ يعتقد سمير أف إبداء اإلعجاب بتصرؼ أحد الزمبلء
ىك نكع مف التممؽ كالمداىنة ،فيبتعد عف مثؿ ىذا السمكؾ التككيدم المقبكؿ كنكع مف

التعبير عف المشاعر اإليجابية.

 .4يطمب الباحث مف المشاركيف إبداء أفكار كمفاىيـ جديدة تساعد سمير في التخمص مف
األفكار القديمة ،كبالتالي ممارسة السمكؾ التككيدم.
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سابعاً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمستيف ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيما،
كعف مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمستيف.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسات ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3يقكـ الباحث بتكميؼ المشاركيف بالكاجب البيتي التالي:

 قـ باستحلار مكقؼ سمككي بحيث يتلمف سمكؾ تككيدم كسمكؾ اذعاني كسمكؾ
عدكاني كبمشاركة زميؿ لؾ قـ بتمثيؿ ىذا المكقؼ في الجمسة القادمة.

 .4يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمستيف كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما كيقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

عنوان الجمسة :توكيد الذات والدفاع عنو.

الجمسة الرابعة

مدة الجمسة 90 :دقيقة

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى كيفية الدفاع عف الحقكؽ الشخصية مف خبلؿ ممارسة السمكؾ
التككيدم.

األىداف الخاصة من الجمسة:
 .1يستعرض المشارككف أفكارىـ حكؿ الحقكؽ الشخصية.

 .2يتمكف المشارككف مف صيارة بعض الحقكؽ التككيدية.

 .3يميز المشارككف بيف الحؽ كبيف الكاجب.

 .4يتعرؼ المشارككف إلى الحقكؽ كالكاجبات كحقكؽ اآلخريف.
 .5يتمكف المشارككف مف الدفاع عف حقكقيـ الشخصية.

 .6يتدرب المشارككف عمى كيفية االصرار عمى المكقؼ الحؽ
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – االصرار عمى المكقؼ  -التعزيز -

الكاجبات المنزلية.
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محتوى الجمسة:
 .1يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 .2يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة لما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .2تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب الدكر بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .3يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .4يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :الحقوق الشخصية:

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف أف لكؿ فرد حقكقان كخصكصيات ،كأنو يتكجب عمى اإلنساف
أف يعرؼ تمؾ الحقكؽ كسبؿ المحافظة عمييا كالدفاع عنيا دكف االعتداء عمى حقكؽ

اآلخريف كايذاء مشاعرىـ ،كما كأنو لؾ الحؽ أف ال يتعدل أحد عمى حقكقؾ كمشاعرؾ ،أم

أف القاعدة األساسية ىي أال تتعدل عمى حقكؽ اآلخريف كما أف اآلخريف ال يحؽ ليـ

االعتداء عمى حقكقؾ.

 .2يقكـ الباحث بإثارة الكعي بالحقكؽ التككيدية لمفرد ،م االنتباه إلى تجنب حالة الكعي
المفرط بالحقكؽ التككيدية ،كعدـ لركرة الحصكؿ عمييا كاممة ،فيك مطمب رير منطقي،

كلكف يجب النظر إلييا بكصفيا ىدؼ سننجح حيف نحصؿ عمى جزء كبير منو كليس كمو.
ثالثاً :نشاط عصف ذىني

 .1يطمب الباحث مف كؿ مشارؾ كتابة قالمة بما يعتقد أنو مف حقكقو التككيدية ،كيناقش معيـ
ما تـ كتابتو.

 .2يستخمص الباحث قالمة عامة بالحقكؽ التككيدية ،ثـ يعرليا عمى المشاركيف كي تتـ
تنقيتيا ،كتحديد ما ىك منطقي فيتـ اعتماده ،كما ىك رير منطقي فيتـ التخمي عنو ،كفيما
يمي قالمة مقترحة رير نيالية ببعض الحقكؽ التككيدية لمفرد:

من حق الفرد أن:
يستم اليو اآلخركف حيف يتحدث.

يطمب تفسيرات.

يرفض اإلجابة عف أسلمة شخصية.

يطمب المساندة.

يكجو أسلمة.

يجيب بلنو ال يعرؼ.
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يغير رأيو حيف يستدعي األمر ذلؾ.

يعبر عف حاجاتو.

يعامؿ بشكؿ عادؿ.

ال يعير حاجياتو ألحد.

ال يعطي تبري ار لسمككو.

يرفض مطالب.

يختمؼ م اآلخريف في الرأم.

يقكؿ ال فقط حيف يرفض شيلا ما.

يجيب بالطريقة التي يفلميا عمى يحصؿ عمى الخدمة بالمستكل
المطمكب مقابؿ ما دفعو فييا.

األسلمة المكجية اليو.
ال يسمح لآلخريف التدخؿ في شلكنو
الخاصة.
رابعاً :نشاط المعمم والطالب

 .3يقكـ الباحث بكتابة الجدكؿ المكجكد في األسفؿ عمى كرقة برستكؿ كبيرة أماـ المشاركيف.

 .1يقكـ الباحث بمناقشة المشاركيف حكؿ حقكؽ المعمـ عمى الطبلب ككاجباتو تجاىيـ ،كحقكؽ
الطبلب عمى المعمـ ككاجباتيـ تجاىو.

 .1يدكف الباحث اإلجابات في الخانات المخصصة ليا عمى الجدكؿ كمثاؿ عمى ذلؾ:
الطالب

المعمم
واجبي نحوكم حقوقي عميكم
.1تعميمكـ

واجبنا نحوك

.1احترامكـ لي .1االستماع إليؾ

حقوقنا عميك
.1شرح الدرس

.6

.6

.6

.6

.5

.5

.5

.5

.9

.9

.9

.9

 .4يتناقش الباحث م المشاركيف العبلقة ما بيف الحؽ كالكاجب في نياية النشاط:

العبلقة بيف الحؽ كالكاجب عبلقة تبلزميو :عادة سيلة أف نلخذ ما لنا دكف أف نعطي ما

عمينال.

الحؽ :ىك الشيء المكتسب مف الطبيعة أك مف القانكف الذم يعطي لصاحبو األفلمية

في التحكـ فيو.

الكاجب :ىك التزاـ لميرم تجاه اآلخريف.
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خامساً :التدريب عمى ميارة الدفاع عن الحقوق الشخصية.

يعرض الباحث مكاقؼ يتـ مف خبلليا التدريب عمى ميارة الدفاع عف الحقكؽ الشخصية كيطمب

مف المشاركيف القياـ بمعب الدكر كقمب الدكر كفنية االستجابة الفنية الفعالة ،كالمكاقؼ ىي:

أخبار كاذبةن ،كتررب في لفت انتباىو كايقافو عف ذلؾ،
 .1سمعت أف أحد الطبلب يشي عنؾ
ان
كتصحيح المعمكمات الخاطلة.

 .2قرر المعمـ إيقاع عقكبة جماعية لكؿ طبلب الفصؿ بسبب خطل ارتكبو أحد الطبلب ،كأنت
كاحد منيـ عمى الررـ أنؾ لـ ترتكب الخطل.

 .3أحد الطبلب قاـ بلخذ دفتر كاجباتؾ كنقؿ الكاجب منو.

 .4يثير طالب الفكلى كاالزعاج مما يعكؽ التمكف مف الدراسة كاإلنصات الجيد لممعمـ.

 .5يحممؽ أحد الزمبلء في لكحة المفاتيح أثناء كتابتؾ لكممة السر الخاصة ببريدؾ االلكتركني.
سادسا :االصرار عمى الموقف الحق:
 .1يقكـ الباحث بعرض كقراءة بطاقتيف مدكف عمييما حكار كيطمب مف اثنيف مف المشاركيف
إجراء الحكار بينيما:

األكؿ :أريد منؾ أف تقرلني مبمغان مف الماؿ.
الثاني :ليس لدم المزيد مف النقكد ألقرلؾ.

األكؿ :أقرلني ىذا المبمغ كسلعيده اليؾ في اقرب كقت.

الثاني :ما أممكو ىك مصركفي ليذا األسبكع.

األكؿ :مف الممكف أف تلغط عمى نفسؾ مف أجؿ صديقؾ.
الثاني :انني احتاج ليذا المبمغ أكثر مف احتياجؾ لو.

األكؿ :الصديؽ المخمص ىك مف يقؼ بجكار صديقو في كقت ازمتو.

الثاني :كلكف دكف أف يخمؽ لصديقو أزمة اكبر كأنت كصديؽ ال تقبؿ بذلؾ.

 .2يشير الباحث في نياية الحكار إلى أف االصرار كالدفاع عف المكقؼ يجب اال يحدث اال
حيف يتيقف الفرد أنو عمى حؽ ،كمف ثـ فإف التدريب عميو سيككف بمثابة أداة فعالة

لمحصكؿ عمى حقكقو.
سابعاً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.
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 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كيتناقش م مف لـ يتمكف إلتاحة الفرصة أمامو مستقببلن ،كمف أساليب التعزيز

الممكنة ما يقدـ مف ثناء بالقكؿ ،أك بتعبيرات الكجو ،بما يدؿ عمى االعجاب أك الرلا ،أك
بالتصفيؽ ،أك الربت عمى الكتؼ ،أك بالشد عمى اليد ،ككذلؾ يككف التعزيز بتقديـ جكالز

كىدايا مادية كرمزية.

. .3يقكـ الباحث بتكميؼ المشاركيف بالكاجب البيتي التالي:

 ناقش حقكقؾ التككيدية م أحد المقربيف منؾ ،كحاكؿ التكصؿ معو إلى قالمة بيا.
 قـ برصد ثبلثة اشخاص مف المحيطيف بؾ ،كاكتشؼ مدل تفريطيـ اك التزاميـ بحقكقيـ
التككيدية.

 .4يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما اظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما كيقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الخامسة

عنوان الجمسة :التعبير عن اآلراء واإلفصاح عن المشاعر.
مدة الجمسة 90 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتدرب المشارككف عمى التعبير عف اآلراء كاإلفصاح عف المشاعر مف خبلؿ ممارسة
السمكؾ التككيدم.

األىداف الخاصة من الجمسة:
 .1يتدرب المشارككف عمى ميارة التعبير عف اآلراء.

 .2يتدرب المشارككف عمى كيفية اإلفصاح عف المشاعر.
 .3يتعرؼ المشارككف إلى فكالد اإلفصاح عف المشاعر.

الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التفريغ االنفعالي  -لعب الدكر  -التعزيز  -الكاجبات

المنزلية.
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محتوى الجمسة:

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :ميارة التعبير عن اآلراء:

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ مفيكـ التعبير عف الرأم ،كأنو يعني التعبير الحر عف
الرأم المعبر عف كجية نظر الشخص الحقيقية ،فاذا كنت في مكقؼ يتطمب منؾ ابداء

رأيؾ ،فميكف ذلؾ بصراحة ككلكح ،فإف كنت مخالفان كرير مكافؽ فعميؾ تكليح مكقفؾ
الرافض بغض النظر عف رأم اآلخريف كمكقفيـ ،كفي كؿ األحكاؿ تنطمؽ في رأيؾ مف
معايير تحدد نكع استجابتؾ ،كىذه المعايير منيا ما ىك عاـ يحدد استجابات عامة الناس

باعتبارىا قكاعد أساسية لمحفاظ عمى المصالح العامة المشتركة ،كمنيا معايير خاصة نابعة

مف شخصيتؾ كمصالحؾ كظركفؾ.

 .2يؤكد الباحث لركرة أال يقكؿ الفرد رير ما يريد قكلو ،دكف التييب مف عكاقب كتبعات
إبداء الرأم ،ألنو ما دمت تتحدث في إطار مف الحكمة كااللتزاـ بالمبادئ العامة ،كأف يككف

الفرد استقبلليان في رأيو دكف تبعية كمسايرة لآلخريف عمى حساب نفسو كمصالحو.

 .3يكلح الباحث لممشاركيف أف طريقة التعبير عف الرأم تككف بنسبتو اليؾ ،فتقكؿ :أنا أرل،
باعتقادم ،في تصكرم ،برأيي ،كىكذا ،كال تخاؼ مف أف تتيـ بالتفرد بالرأم أك الغركر أك

الثقة الزالدة بالنفس ،ألف مف سيتيمؾ بذلؾ ىك مف سيعتبرؾ لعيفان كامعة كال رأم لؾ لك
أنؾ تخميت عف حقؾ في إبداء رأيؾ.

 .4يتيح الباحث الفرصة لمنقاش حكؿ الميارة حتى الكصكؿ إلى درجة مناسبة مف الفيـ
كالقناعة ليذه الميارة ،ثـ التدرب عمييا مف خبلؿ مكاقؼ التدريب التالية:

أ -حدث خبلؼ بيف اثنيف مف الطبلب أحدىما كاف المخطئ ،كقد سللؾ المدرس أماميما
عمف أخطل ،فشعرت بالحرج كتردد مف التصريح برأيؾ ،ررـ أنؾ تكد أف تناصر مف

كق عميو الخطل.

ب -يقكـ المدرس بتكزي المياـ بيف المشاركيف داخؿ الفصؿ ،كيسالؾ عف مكافقتؾ عمى ىذا
التكزي  ،كمدل مناسبتو ،فتتحرج مف إبداء رأيؾ الصريح الذم ال تتفؽ فيو م المدرس.

ج -عندما يطمب منؾ المدرس إبداء رأيؾ كترشيحؾ ألحد الطبلب ليككف عريفان لمفصؿ.
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ثالثا :ميارة اإلفصاح عن المشاعر:
 .1يطمب الباحث مف المشاركيف تكليح ماىية اإلفصاح عف المشاعر ،كىي التعبير المتعمد

التمقالي عف المشاعر كاالنفعاالت بكممات صريحة كمنطكقة ،أم يتـ تحكيؿ المشاعر

الداخمية إلى كممات ،سكاء مشاعر الحب ،كاإلعجاب ،كالثناء ،كالشكر ،كىي ما تسمى
بالمشاعر اإليجابية ،أك تمؾ المشاعر المتعمقة بالغلب ،كالعتاب ،كالمكـ ،كالليؽ ،كىي
ما تسمى بالمشاعر السمبية ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ سمكؾ لفظي كرير لفظي.

 .2يككف التعبير عف المشاعر منطمقان مف قاعدة أساسية ىي الصدؽ كاألمانة ،كبلسمكب أك
شكؿ طبيعي اعتيادم ال تكمؼ فيو ،كال قمؽ أك خكؼ ال مبرر لو ،فتعبر عف حالتؾ

االنفعالية الحقيقية ،إف كنت سعيدان تظير سعادتؾ ،كاف كنت رالبان عاتبان تبدم عتبؾ

كتذمرؾ.

 .3يبيف الباحث أىمية التعامؿ م المشاعر بالنسبة لمفرد كمف ذلؾ:

 تساعد عمى التكاصؿ اإليجابي باآلخريف ،مما يمكنيـ مف التنبؤ الجيد بتصرفاتؾ
كمعتقداتؾ في مناخ مف الطملنينة لؾ كالثقة بقدراتؾ في الحياة كالعمؿ.

 تمكنؾ مف تجنب كثير مف جكانب اإلحباط كالفشؿ ،ألنيا ستمكنؾ مف الخركج مف
المكاقؼ المحرجة بمباقة.

 التعبير اإليجابي عف النفس كالتصرؼ بإيجابية م الناس يعكد بإيجابية مماثمة مما
يساعد عمى خمؽ حمقة حميدة مف العبلقات االجتماعية القالمة عمى تحقيؽ

المكاسب المتبادلة.

 تمكف التعبير عف المشاعر مف مقاكمة اآلثار السمبية لملغكط النفسية كلغكط
الدراسة بشكؿ خاص.

 .4يتيح الباحث الفرصة لمنقاش حكؿ الميارة ،ثـ يتـ التدرب عمييا مف خبلؿ المكاقؼ التالية:

أ -عندما يعجبؾ تفكؽ أحد زمبللؾ ،كتررب في تينلتو كالتعبير لو عف إعجابؾ
بو.

ب -أحد الطبلب يكرر مناداتؾ بمقب أك كنية ال تحبيا ،كتررب منو التكقؼ عف
مناداتؾ بيا.

ج -عندما تشعر بلنؾ أخطلت في حؽ زميؿ لؾ ،مما يستكجب اعترافؾ بخطلؾ
كاعتذارؾ لو.

 .5يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة يقيـ مف خبلليا استجابات المشاركيف ،كتصحيحيا إف
كانت خاطلة أك تدعيميا إف كانت صحيحة.
153

 .6يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما كيقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة السادسة

عنوان الجمسة :تابع :التعبير عن اآلراء واإلفصاح عن المشاعر.
مدة الجمسة 70 :دقيقة.

رابعاً :نشاط :صور المشاعر ونشر األوراق

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف تقسيـ المشاعر كاالنفعاالت التي قد يمر بيا الفرد عند
تعرلو لمكقؼ ما ،ثـ يقكـ الطبلب كبمساعدة الباحث بتقسيميا إلى أربعة مشاعر أساسية

ىي( خكؼ ،حزف ،رلب ،فرحل ،كيقكـ الباحث بتجييز بطاقات صغيرة مرسكـ عمييا

مدلكؿ لتمؾ المشاعر(كؿ  8بطاقات تحتكم عمى نفس الصكرةل.

 .2يعرض الباحث البطاقات عمى المشاركيف كيكلح مدلكؿ كؿ بطاقة.
 .3يقكـ الباحث بنثر البطاقات عمى األرض.

 .4يقكـ كؿ مشارؾ باختيار بطاقة كاحدة ،كيقكـ المشارؾ بتجسيد الشعكر المرسكـ في
البطاقة.

 .5يبحث كؿ مشارؾ عف المشاركيف اآلخريف الذيف يحممكف نفس الصكرة.

 .6يقكـ الباحث بإدارة حكار عف مكاقؼ كتجارب عف نفس المشاعر تساعد المشاركيف في
التعبير عف المشاعر.

خكؼ

رلب

حزف

فرح

خامساً :نشاط كرسي المصارحة:

 .1يطمب الباحث مف أحد المشاركيف بالجمكس عمى كرسي نسميو كرسي المصارحة ،كيقكـ
الباحث بعرض المكقؼ التالي عمى المشارؾ ":أنت في مكقؼ تشعر فيو بحالة مف التذمر

كالتلايؽ ،ألف أستاذؾ كجو لؾ تكبيخان التيامؾ بارتكاب خطل تعمـ تمامان أنؾ برمء منو"،

كيط مب الباحث مف باقي المشاركيف بسؤالو عف أم شيء حكؿ ذلؾ المكقؼ عمى أف يقكـ
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المشارؾ باإلجابة بصراحة عف جمي األسلمة ،م التنبيو عمى المشاركيف عدـ طرح أسلمة

محرجة أك خارجة عف المكقؼ.

 .2يتـ تبديؿ المشارؾ بمشارؾ آخر ،كبمكقؼ مختمؼ ،كىك المكقؼ التالي ":أحد زمبللؾ

الطبلب يكثر المزاح معؾ إلى الحد الذم تشعر فيو بالليؽ كاإلحراج ،كتكد أف يتكقؼ
عف مزاحو المتكرر معؾ".

 .3يتـ استعراض االستجابات التككيدية جميعيا ،كذلؾ إلعطاء مساحة أكبر لمتفاعؿ مف جية،
كلمتلكد مف فيـ األعلاء – مف خبلؿ لربيـ لؤلمثمة – لمميارة التككيدية مف جية أخرل.

 .4يقكـ المشارككف بالتناكب بتمثيؿ الدكر المطمكب ،كاالستجابة التككيدية لممكقؼ المعركض.

 .5يقكـ الباحث أثناء كبعد أداء الطبلب لمدكر بتقديـ تغذية راجعة ،يقيـ مف خبلليا الدكر الذم
قاـ بو الطالب ،كتصحيح استجابتو إف كانت خاطلة ،أك تدعيميا إف كانت صحيحة.

 .6يتبادؿ المشارككف المكاق فيما بينيـ أك بمشاركة الباحث كذلؾ ،أم القياـ بقمب لمدكر،
بحيث يصبح المتدرب عمى الميارة في مكقؼ طرؼ آخر يمكنو مف مبلحظة مف يقكـ
باالستجابة التككيدية ،حيث يسمح لو الكل الجديد بمبلحظة السمكؾ كالحكـ عميو مف

مكق أفلؿ.

 .7يقكـ الباحث بتقديـ تعزيز كاثابة لمف قاـ بلداء الميارة التككيدية المناسبة بإتقاف ،كمف
أساليب التعزيز الممكنة ما يقدـ مف ثناء بالقكؿ ،أك بتعبيرات الكجو ،بما يدؿ عمى

االعجاب ،أك الرلا ،أك بالتصفيؽ ،أك الربت عمى الكتؼ ،أك بالشد عمى اليد ،ككذلؾ قد

يككف التعزيز بتقديـ جكالز أك ىدايا مادية رمزية.
سادساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمستيف ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيما،
كعف مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمستيف ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة

تقييـ الجمسات.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسات ،كتسميمو جالزة التميز ،كيتناقش الباحث م مف لـ يتمكف إلتاحة الفرصة

أمامو مستقببلن.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمستيف بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ
في بيلة التدرب ،يتـ إعطاء الطبلب كاجبات تطبيقية منزلية في البيلة الطبيعية خاصة
في بيلة المدرسة ،لتثبيت ىذه الميارة كلتعميـ االستجابات التككيدية المتعممة خارج

مكقؼ التدريب.
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 .4مكاقؼ لمتدريب خارج الجمسات(كاجبات تطبيقيةل:

 المكقؼ األكؿ :عندما تنزع مف عدـ نظافة مكاف ما ،كتكد أف تبمغ المسلكليف عف
المكاف ،كتحثيـ عمى االىتماـ بالنظافة.

 المكقؼ الثاني :أنت ترل أف األسعار في مقصؼ المدرسة رالية ،كما يقدـ مف
كجبات أك مشركبات ال تتناسب م ىذه األسعار ،كتررب في اببلغ المشرفيف برأيؾ،

كلكنؾ متردد في ذلؾ.

 المكقؼ الثالث :بعد اطبلعؾ عمى التقرير الشيرم ألعماؿ السنة ،سللؾ المعمـ عف
مدل اقتناعؾ بدرجتؾ ،كأنت – في كاق األمر – لـ تكف مقتنعان بدرجتؾ ،كتررب في
مناقشتو كالتعبير لو عف رأيؾ ،كلكنؾ تخاؼ أف ال يتجاكب معؾ ،أك أف تككف

مخطلان في اعتقادؾ.

 .5يمكف أف يتدرب المشارككف عمى مكاقؼ أخرل مشابية رير ما حدد في النشاط البيتي
تككف قد حدثت أك يمكف أف تحدث ليـ في البيلة الطبيعية.

 .6يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمستيف ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما
أظيركه مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة،

كمكعدىا ،كأىمية االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة السابعة

عنوان الجمسة :رفض المطالب غير المنطقية.
مدة الجمسة 80 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتدرب المشارككف عمى ميارة رفض المطالب أك اللغكط رير المنطقية مف اآلخريف،
كالقدرة عمى قكؿ ال عندما يتطمب األمر.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى فكرة رفض المطالب رير المنطقية.

 .2يتدرب المشارككف عمى ميارة رفض المطالب رير المنطقية بلساليب أخبلقية كمنطقية
كقانكنية.

 .3يميز المشارككف بيف الشجاعة كالتيكر.

 .4يتدرب المشارككف عمى كيفية التخمص مف المخاكؼ التي تـ اكتسابيا فترة الطفكلة.
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الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – قمب الدكر -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.
محتوى الجمسة:

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :ميارة رفض المطالب غير المنطقية

 .1يقكـ الباحث مف خبلؿ المناقشة كالحكار م المشاركيف بتكليح الميارة ،كأنيا تعني :أف
مف حؽ كؿ إنساف أف يختار اإلجابة التي يريدىا ،كالسمكؾ الذم يرربو في المكقؼ الذم

يتعرض لو ما دامت ىذه االستجابة تتناسب كقناعاتو كمصالحو في إطار مف االلتزاـ بالقيـ
كالمبادئ العامة ،فيكافؽ أك يرفض ،يقكؿ :نعـ أك ال حسب رأيو ىك في كؿ مكقؼ ،كأف

يككف ق ارره مبنيان عمى قناعاتو المنطمقة كفؽ أسس كمعايير منطقية محددة ،فيك كما أف مف

حقو أف يقكؿ :نعـ في أرمب األكقات كيتقبؿ منو اآلخركف ذلؾ ،فمف حقو أيلا أف يقكؿ

ال ،كعميو أف ال يشعر بالذنب أك الندـ كتلنيب اللمير ،كيككف راسخان في رفلو للغكط

اآلخريف كالحاحيـ.

 .2مف خبلؿ المناقشة كالحكار كالعصؼ الذىني يبيف الباحث بلف مشاعر الذنب كالندـ –
المحتممة – نتيجة قكؿ ال ستككف أقؿ شدة ككطلة كديمكمة مف المشاعر األخرل المحتمؿ

الشعكر بيا إذا ما كافؽ الشخص عمى شيء ال يريد أف يكافؽ عميو ،كرلم لمطالب رير

مقتن بيا.

 .3يتيح الباحث لممشاركيف فرصة النقاش حكؿ الميارة حتى الكصكؿ إلى درجة مناسبة مف

الفيـ كالقناعة ليذه الميارة ،نظريان عمى األقؿ ،ثـ التدرب عمييا مف خبلؿ مكاقؼ التدريب

التالية:

 المكقؼ األكؿ:
عندما يمح عميؾ أحد زمبللؾ الطبلب لتتدخؿ معو كتسانده في خبلفو م أحد

الطبلب كأنت ال تررب في ذلؾ أك أنو قد يتسبب لؾ في لرر معيف ،كتريد أف
ترفض طمبو.
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 المكقؼ الثاني:

عندما تجد اسمؾ مسجبلن في قالمة جماعة لمنشاط ال ترربيا ،كتريد أف ترفض

االنلماـ الييا ،كلكف المعمـ يحاكؿ جاىدان اقناعؾ لتككف أحد أعلاليا.

 المكقؼ الثالث:

يطمب المعمـ منؾ إحلار كسيمة أك عمؿ فني ،أك المشاركة بدف رسكـ تطكعية

معي نة ،كأنت ال تقدر عمى ذلؾ ،كال يمكنؾ تنفيذه ،كتريد أف تعتذر عف المشاركة،
كترفض طمب أستاذؾ ،لكنؾ تشعر بحرج شديد.

 .4يطمب الباحث مف المشاركيف – مف خبلؿ النقاش – استجابات تككيدية مبللمة ليذه
المكاقؼ.

 .5يعرض الباحث نماذج لبلستجابة التككيدية المبللمة – بعد مناقشتيا م المجمكعة  -كالتي
يفترض صدكرىا في تمؾ المكاقؼ.

 .6يتـ استعراض االستجابات التككيدية جميعيا كذلؾ إلعطاء مساحة أكبر لمتفاعؿ مف جية،
كلمتلكد مف فيـ األعلاء – مف خبلؿ لربيـ لؤلمثمة – لمميارة التككيدية مف جية أخرل.

 .7يقكـ المشارككف بالتناكب بتمثيؿ الدكر المطمكب كاالستجابة التككيدية لممكقؼ المعركض.

 .8يقكـ الباحث أثناء كبعد أداء الطبلب لمدكر ،بتقديـ تغذية راجعة ،يقيـ مف خبلليا الدكر
الذم قاـ بو الطالب ،كتصحيح استجابتو إف كانت خاطلة ،أك تدعيميا إف كانت صحيحة.

 .9يتبادؿ المشارككف المكاق فيما بينيـ ،أك بمشاركة الباحث كذلؾ ،أم القياـ بقمب لمدكر،
بحيث يصبح المتدرب عمى الميارة في مكقؼ طرؼ آخر يمكنو مف مبلحظة مف يقكـ
باالستجابة التككيدية؛ حيث يسمح لو الكل الجديد بمبلحظة السمكؾ كالحكـ عميو مف

مكق أفلؿ.

 .10يقكـ الباحث بتقديـ تعزيز كاثابة لمف قاـ بلداء الميارة التككيدية المناسبة بإتقاف ،كيتناقش
م مف لـ يتمكف مف أداليا إلتاحة الفرصة أمامو مستقببلن ،كمف أساليب التعزيز الممكنة ما
يقدـ مف ثناء بالقكؿ ،أك بتعبيرات الكجو ،بما يدؿ عمى االعجاب أك الرلا ،أك بالتصفيؽ،

أك الربت عمى الكتؼ ،أك بالشد عمى اليد ،ككذلؾ يككف التعزيز بتقديـ جكالز كىدايا مادية

كرمزية.
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الجمسة الثامنة

عنوان الجمسة :تابع :رفض المطالب غير المنطقية.
مدة الجمسة 70 :دقيقة

نشاط الصوت األوضح.
يطمب الباحث مف جمي المشاركيف قكؿ كممة (الل عند رف يده بحيث يعمك الصكت الكالح
كمما ارتفعت يده ،كينخفض الصكت كمما نزلت يده لؤلسفؿ ،كيختفي الصكت تمامان كيسكت الجمي

عندما يقبض يده.

تدريبات الشجاعة والتخمص من الخوف
 يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ الفرؽ بيف الشجاعة كالتيكر ،فالشجاعة ىي عدـ
الخكؼ مف األشياء أك األشخاص أك الكالنات التي يجب أال نخاؼ منيا ،مثؿ الحيكانات

األليفة أ ك الحشرات الصغيرة كالنمؿ كالفراشات ،أما التيكر فيك عدـ الخكؼ مف األشياء
التي يجب أف نخاؼ منيا ،مثؿ األفاعي أك العبث في شبكة الكيرباء دكف عمـ كدراية بيا،

كحتى تصبح شجاعان عميؾ التخمص مف المخاكؼ التي اكتسبتيا في طفكلتؾ.

 يطمب الباحث مف المشاركيف عرض أمثمة يمكف مف خبلليا أف نفرؽ ما بيف الشجاعة
كالتيكر.

يعرض الباحث التدريبات التالية كالتي تساعد عمى التخمص مف المخاكؼ.
التدريب األكؿ:

إذا كنت تشعر بالخكؼ مف حيكاف أليؼ مثبلن ،فعميؾ بالمبادرة بتربيتو صغي انر كرعايتو ،كستجده

يكبر بينما يصغر الخكؼ في قمبؾ منو.

كؿ المخاكؼ عميؾ أف تعامميا بيذه الطريقة كعرض نفسؾ تدريجيان ليا كستحس بالرعب

كالخكؼ في البداية ،كلكف م التكرار ستجد نفسؾ قد تلقممت معيا كزاؿ الخكؼ منيا ،كستشعر
كبير يعزز ثقتؾ بنفسؾ كبشخصيتؾ.
أنؾ حققت
انتصار ان
ان
التدريب الثاني:

إذا كنت تشعر بالخكؼ مف شخص معيف ،م أنؾ تعرؼ أف ليس لو سمطاف عميؾ ،لكنو

استغؿ خكفؾ منو ،كفرض سيطرتو عميؾ ،فالجل إلى استخداـ أسمكب الصدمة المفاجلة لكي تحطـ

ىذا الخكؼ الكىمي كما يمي:

انتيز أكؿ فرصة يحدث فييا م ذلؾ الشخص مكقفان متكت انر ،كقـ بمياجمتو ال بالسباب أك

الشتالـ ،كلكف قؿ لو ما ىك مكبكت بداخمؾ نحكه بلسمكب حازـ كقكم دكف تجريح أك شتـ ،كقؿ لو

في البداية أف لؾ ايجابيات أحبؾ مف أجميا كلكف لؾ سمبيات أىميا كذا ككذا ،كلك تخمصت منيا
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سيككف ذلؾ في صالحؾ ،كستجده قد فكجئ بيذا األسمكب منؾ ،كستصبح سيد المكقؼ ،كلف

يساكرؾ الخكؼ منو بعد ذلؾ ،كال تتردد في انتياج ىذا األسمكب الخاطؼ ،ألنو األسمكب الكحيد

الذم يخمصؾ مف مخاكفؾ في مثؿ ىذه المكاقؼ كيعيد ثقتؾ بنفسؾ.
التقييم واإلنياء.
 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمستيف ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيما،
كعف مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمستيف ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة

تقييـ الجمسات.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمستيف ،كتسميمو جالزة التميز ،كيتناقش م مف لـ يتمكف مف الحصكؿ عمييا إلتاحة
الفرصة أمامو مستقببلن.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمستيف بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في
بيلة التدريب ،يتـ إعطاء الطبلب كاجبات تطبيقية منزلية في البيلة الطبيعية خاصة في

بيلة المدرسة ،لتثبيت ىذه الميارة كلتعميـ االستجابات التككيدية المتعممة خارج مكقؼ
التدريب.

 .4مكاقؼ لمتدريب خارج الجمسات(كاجبات تطبيقية منزليةل:

 )1عندما يمح عميؾ أحد زمبللؾ لتشاركو في رحمة ال تررب فييا أك أنؾ مشغكؿ بشيء
آخر أىـ بالنسبة لؾ.

 )2عندما يطمب أحد زمبللؾ زيارتؾ في المنزؿ أثناء كقت مذاكرتؾ.

 )3عندما يطمب منؾ أحد زمبللؾ اقرالو مبمغان مف الماؿ ،كامكاناتؾ ال تسمح بذلؾ أك
ملر( دخاف مثبلنل.
ان
أنؾ تعمـ أنو لف يردىا اليؾ أك أنو سيشترم بيا شيلان

 .5يمكف أف يتدرب المشارككف عمى مكاقؼ أخرل مشابية رير ما حدد في الكاجب تككف قد
حدثت أك يمكف أف تحدث لو في البيلة الطبيعية.

 .6يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.
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الجمسة التاسعة

عنوان الجمسة :عدم التردد في الطمب والمبادأة
مدة الجمسة 70 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتدرب المشارككف عمى ميارة التقدـ بالطمب الممكف كالمشركع ،دكف تردد أك خكؼ مسبؽ
مف الرفض ،أك الشعكر بالندـ كاإلحراج.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى ميارة عدـ التردد في الطمب كالمبادأة.

 .2يتدرب المشارككف عمى ميارة عدـ التردد في الطمب كالمبادأة.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – قمب الدكر – التعزيز  -الكاجبات

المنزلية.

محتوى الجمسة:

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :ميارة عدم التردد في الطمب والمبادأة.

 .1يسلؿ الباحث المشاركيف عف معنى عدـ التردد في الطمب كالمبادأة ،ثـ يقكـ بتكليح

المعنى بعد االستماع إلى إجاباتيـ ،فيي تعني أف التقدـ بطمب ما ليس عيبان كال خطيلة،
كال ينقص مف قيمة الفرد ،الميـ أف تتحقؽ مف إمكانية كمشركعية طمبؾ ،كتقدـ عمى ذلؾ
دكف تردد ،كأف يتصؼ سمكؾ الطمب لديؾ بالثقة كاليدكء كالتفاؤؿ كالمركنة ،كأف دكرؾ يقؼ
عند التقدـ بالطمب ،كال لكـ عميؾ ما داـ مطمبان ممكنان كمشركعان ،كأف ما يحدث بعد ذلؾ

مف الطرؼ اآلخر مف تقبؿ كتجاكب ،أك رفض ،يخرج عف مسلكليتؾ ،فما عميؾ إال أف

تطمب ما تريد ،كتتقبؿ ردة فعؿ الطرؼ اآلخر ،فردان كاف أك جية مسلكلة ،كيككف استمرارؾ

في الطمب كتك ارره كالمثابرة لمحصكؿ عميو مبدأ أساسي ما داـ ىك مطمبان مستحقان كممكنان،
كأف تخل درجة اإللحاح لمدل أىمية المكلكع ،كلكف ال بد مف تكفر مبدأ االستعداد

لتكرار الطمب كالمثابرة في الحصكؿ عميو.
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 .2يتيح الباحث لممشاركيف فرصة النقاش حكؿ الميارة حتى الكصكؿ إلى درجة مناسبة مف

الفيـ كالقناعة ليذه الميارة ،نظريان عمى األقؿ ،ثـ التدرب عمييا مف خبلؿ مكاقؼ التدريب

التالية:

المكقؼ األكؿ:

عندما يطمب منؾ أحد زمبللؾ إجراء مكالمة مف جكالؾ ،كرصيد المكالمات ال يسمح

بذلؾ ،كتخاؼ في حاؿ رفلؾ أف يتيمؾ بالبخؿ.
المكقؼ الثاني:

بعد إطبلعؾ عمى التقرير الشيرم كجدت أف درجات المكاظبة كالحلكر ناقصة ررـ

انؾ تغيبت عف المدرسة بعذر طبي ،كلديؾ تقرير يثبت ذلؾ ،كتكد أف تطمب مف إدارة

المدرسة إعادة النظر في الخصـ الذم تـ كاعادة الدرجات المخصكمة.
المكقؼ الثالث:

بعد أف استممت كتبؾ المدرسية ،كجدت أف أحدىا فيو عيكب كممزقة بعض أجزالو

كتررب في إعادتو كطمب بديؿ عنو ،كلكنؾ تشعر بحرج ،كتخاؼ مف أف يرفض طمبؾ،

أك تتيـ بلنؾ السبب في ىذا التمؼ الذم أصاب الكتاب.

 .3يطمب الباحث مف المشاركيف عرض نماذج لبلستجابة التككيدية المبللمة كالتي يفترض
صدكرىا في تمؾ المكاقؼ.

 .4يتـ استعراض االستجابات التككيدية جميعيا كذلؾ إلعطاء مساحة أكبر لمتفاعؿ مف جية،
كلمتلكد مف فيـ األعلاء – مف خبلؿ لربيـ لؤلمثمة – لمميارة التككيدية مف جية أخرل.

 .5يقكـ المشارككف بالتناكب بتمثيؿ الدكر المطمكب كاالستجابة التككيدية لممكقؼ المعركض.

 .6يقكـ الباحث أثناء كبعد أداء الطبلب لمدكر ،بتقديـ تغذية راجعة ،يقيـ مف خبلليا الدكر
الذم قاـ بو الطالب ،كتصحيح استجابتو إف كانت خاطلة ،أك تدعيميا إف كانت صحيحة.

 .7يتبادؿ المشارككف المكاق فيما بينيـ ،أك بمشاركة الباحث كذلؾ ،أم القياـ بقمب لمدكر،

بحيث يصبح المتدرب عمى الميارة في مكقؼ طرؼ آخر يمكنو مف مبلحظة مف يقكـ
باالستجابة التككيدية؛ حيث يسمح لو الكل الجديد بمبلحظة السمكؾ كالحكـ عميو مف

مكق أفلؿ.

 .8يقكـ الباحث بتقديـ تعزيز كاثابة لمف قاـ بلداء الميارة التككيدية المناسبة بإتقاف ،كمف
أساليب التعزيز الممكنة ما يقدـ مف ثناء بالقكؿ ،أك بتعبيرات الكجو ،بما يدؿ عمى

االعجاب أك الرلا ،أك بالتصفيؽ ،أك الربت عمى الكتؼ ،أك بالشد عمى اليد ،ككذلؾ قد

يككف التعزيز بتقديـ جكالز أك ىدايا مادية رمزية.
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ثالثاً :نشاط ترفييي

 .3يقكـ الباحث بتقسيـ المشاركيف إلى فريقيف ،ثـ يقكـ باختيار ثبلثة مشاركيف مف كؿ فريؽ.

 .1يل الباحث أماـ كؿ مشارؾ صحنان بو طحيف ،كفي داخمو عمكة ،كعمى كؿ مشارؾ مف
المشاركيف الثبلثة مف الفريقيف الحصكؿ عمي العمكة مف الصحف كذلؾ باستخداـ فمو فقط.

 .1الفريؽ الفالز ىك مف يقكـ أعلاؤه بلخذ العمكة قبؿ الفريؽ اآلخر.
رابعاً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز ،كيتناقش الباحث م مف لـ يتمكف مف أداليا إلتاحة
الفرصة أمامو مستقببلن.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدرب ،يتـ إعطاء الطبلب كاجبات تطبيقية منزلية في البيلة الطبيعية خاصة في بيلة

المدرسة ،لتثبيت ىذه الميارة كلتعميـ االستجابات التككيدية المتعممة خارج مكقؼ التدريب
كىي كالتالي:

كيؼ تتصرؼ في حاؿ حدكث المكاقؼ التالية معؾ؟
أ -عندما يقكـ المدرس بإمبلء الدرس بسرعة ال تمكنؾ مف المحاؽ بو ،كتررب في أف
تطمب مف أف يبطئ قميبلن لتتمكف مف متابعتو ككتابة ما يقكؿ.

ب -عندما تتغيب عف المدرسة كيفكتؾ بعض المكلكعات ،أك تقرر عميؾ بعض

الكاجبات ،كتكد معرفة ما فاتؾ مف أحد زمبللؾ الحالريف ،أك مف معممؾ ،كلكنؾ

متردد كتشعر بالحرج مف السؤاؿ.

ج -عندما يككف لؾ عند أحد زمبللؾ شيء ما سبؽ لؾ إعطاؤه لو ،كتلخر في إعادتو
لؾ ،كأنت في حاجة لو ،أك تررب منو أف يعيده لؾ ،كتشعر بالحرج الذم يمنعؾ

مف طمب حقؾ الذم عنده.

 .4يمكف أف يتدرب المشارككف عمى مكاقؼ أخرل مشابية رير ما حدد في الكاجب تككف قد
حدثت ،أك يمكف أف تحدث ليـ في البيلة الطبيعية.
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 .5يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة العاشرة
عنوان الجمسة :التفاعل االجتماعي اإليجابي (الجسارة االجتماعية)
مدة الجمسة 80 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 تدريب المشاركيف عمى التفاعؿ االجتماعي اإليجابي(الجسارة االجتماعيةل.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى أىمية السمكؾ االجتماعي المبللـ كالفعاؿ.
 .2يتعرؼ المشارككف إلى أىمية المبادأة كالتفاعؿ في العبلقات.

 .3يتعرؼ المشارككف إلى أىمية التصرؼ كالتحدث أماـ اآلخريف دكف خكؼ أك خجؿ.

 .4يصؿ المشارككف إلى درجة مناسبة مف الفيـ كالقناعة لميارة التفاعؿ االجتماعي اإليجابي.
 .5يتعرؼ المشارككف إلى أىمية العبلقات االجتماعية.

الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني  -لعب الدكر – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.
محتوى الجمسة:

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :السموك االجتماعي المالئم والفعال.

 .1يسلؿ الباحث المشاركيف عف معنى السمكؾ االجتماعي المبللـ كالفعاؿ ،كبعد االستماع إلى
إجابات المشاركيف يكلح أف مف أىـ صفات الشخص اإليجابي الفاعؿ أف يككف كاثقان مف
نفسو ،يتصرؼ كيسمؾ في المكاقؼ المختمفة كما يريد أف يتصرؼ ،دكف تردد ،أك قمؽ ،أك

شعكر كبير بالحرج ،أك خكؼ رير مبرر لعكاقب السمكؾ ،أك حرص زالد عمى ارلاء
اآلخريف كمراعاة لخكاطرىـ ،دكف تحقؽ مف أف ىذا السمكؾ الذم يحجـ عنو سمكؾ خاطئ،
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كمحؿ انتقاد اآلخريف ،فقط خكؼ كتردد يؤثر عمى سمككؾ كيجعمؾ تفقد ثقتؾ في حسف
تصرفؾ ،كبالتالي ال تحسف التصرؼ ،أك تحجـ عف السمكؾ الذم ربما أنؾ قادر عمى أدالو
كاثبات ذاتؾ كتحقيؽ مصالحؾ كأىدافؾ أم بكلكح أكثر أف يتصؼ سمككؾ باإلقداـ كالثقة

بالنفس كالمبادرة دكف تردد أك قمؽ رير مبرر.

 .2يؤكد الباحث لممشاركيف عمى أف القمؽ النات مف التفاعؿ البينشخصي سببان مباش انر لمسمكؾ
رير التككيدم ،كأف الجسارة االجتماعية كميارة تككيدية تبرز كثي انر في التفاعؿ االجتماعي
كبناء العبلقات م اآلخريف ،ابتداء كتكاصبل كانياء حيث أنؾ قد تحتاج إلى مبادرة في

انياء بعض العبلقات المؤثرة سمبيا عميؾ ،ككذلؾ تبرز ىذه الميارة في قدرة الشخص عمى

إدارة المقاءات م اآلخريف كالتفاعؿ معيـ في خلـ حياتو اليكمية ،الميـ أف يبادر
الشخص ليسمؾ بجسارة دكف تردد أك خكؼ مف كجكد حكاجز كىمية تعيؽ تمقالية سمككو أك

تحكؿ دكف مظيره.

 .3يتيح الباحث الفرصة لمنقاش حكؿ الميارة بينو كبيف األعلاء ،كبيف األعلاء أنفسيـ حتى
الكصكؿ إلى درجة مناسبة مف الفيـ كالقناعة ليذه الميارة.

ثالثاً :مواقف توكيدية.

 .1يعرض الباحث المكاقؼ التالية كيطمب مف المشاركيف مناقشتيا كالتفاعؿ معيا:

أ -أثناء الدرس يطمب منؾ المدرس أف تقؼ في الفصؿ كتق أر مكلكع الدرس بصكت
كالح كمسمكع.

ب -صادفت كجكد أحد طبلب مدرستؾ عمى مكق لمتكاصؿ االجتماعي ،كأنت تررب
في صداقتو ،كلكنو يكبرؾ سنان ،كال يدرس في نفس صفؾ.

ج -أثناء حلكرؾ لمسابقة ثقافية مقامة بالمدرسة ،طرح المقدـ سؤاالن لمحلكر ،كأنت
تعرؼ إجابتو جيدان ،كلكنؾ تتجنب المشاركة كاالجابة عمى السؤاؿ ،ألف ذلؾ
يتطمب منؾ أف تقؼ كسط الحلكر ،كتقكؿ اإلجابة التي تعرفيا.

د -في اليكـ المحدد لفصمؾ لتقديـ البرنام االذاعي ،طمب منؾ المدرس المشرؼ
تقديـ الفقرة الخاصة بكممة االذاعة ،عمى أف يككف ذلؾ ارتجاليان في مكلكع

تحدده أنت.

 .2يطمب الباحث مف المشاركيف عرض نماذج لبلستجابة التككيدية المبللمة كالتي يفترض
صدكرىا في تمؾ المكاقؼ.
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 .3يتـ استعراض االستجابات التككيدية جميعيا كذلؾ إلعطاء مساحة أكبر لمتفاعؿ مف
جية ،كلمتلكد مف فيـ األعلاء – مف خبلؿ لربيـ لؤلمثمة – لمميارة التككيدية مف

جية أخرل.

 .4يقكـ المشارككف بالتناكب بتمثيؿ الدكر المطمكب كاالستجابة التككيدية لممكقؼ
المعركض.

 .5يقكـ الباحث أثناء كبعد أداء الطبلب لمدكر ،بتقديـ تغذية راجعة ،يقيـ مف خبلليا الدكر
الذم قاـ بو الطالب ،كتصحيح استجابتو إف كانت خاطلة ،أك تدعيميا إف كانت

صحيحة.

 .6يقكـ الباحث بتقديـ تعزيز كاثابة لمف قاـ بلداء الميارة التككيدية المناسبة بإتقاف ،كمف
أساليب التعزيز الممكنة ما يقدـ مف ثناء بالقكؿ أك بتعبيرات الكجو بما يدؿ عمى

االعجاب أك الرلا أك بالتصفيؽ أك الربت عمى الكتؼ أك بالشد عمى اليد ككذلؾ قد
يككف التعزيز بتقديـ جكالز أك ىدايا مادية رمزية.

رابعاً :نشاط شبكة العالقات االجتماعية

 .3يتـ تقسيـ المشاركيف إلى مجمكعتيف ،كيطمب مف المجمكعة األكلى أف تقؼ بشكؿ
دالرم ،كيقكـ الباحث بذكر اسـ أحد المشاركيف فييا كبعض المعمكمات التي يعرفيا
عنو ،ثـ يرمي بكرة خيط تجاىو كىك ممسؾ بطرؼ الخيط ،كيطمب منو القياـ بنفس

الدكر م مشارؾ آخر ،كىكذا إلى أف تتككف شبكة يمسؾ بلطرافيا جمي أعلاء

المجمكعة.

 .1تكرر نفس العممية م المجمكعة الثانية(تـ تقسيـ المشاركيف إلى مجمكعتيف لتجنب
اللجة كاالرتباؾ أثناء تنفيذ النشاط بسبب كثرة عدد المشاركيفل.

 .1بعد االنتياء مف النشاط يدار نقاش كحكار م

المشاركيف حكؿ شبكة عبلقاتنا

االجتماعية (األسرة – األصدقاء -الجيراف – الزمبلءل ،كلمحفاظ عمى العبلقات البد مف
احتراـ حقكقنا كالقياـ بكاجباتنا.

 .4يقكـ الباحث بطرح بعض األسلمة المبللمة لممكقؼ مثؿ:
أ -ما ىي حقكقنا عمى المحيطيف بنا؟

عمي أف أفعؿ لمحفاظ عمى صديقي "الكاجبات"؟
ب -ماذا ٌ
ج -ما الذم نستفيده مف عبلقاتنا االجتماعية؟
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خامساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدريب ،يتـ إعطاء الطبلب كاجبات تطبيقية منزلية في البيلة الطبيعية خاصة في بيلة
المدرسة ،لتثبيت ىذه الميارة كلتعميـ االستجابات التككيدية المتعممة خارج مكقؼ التدريب.

مكاقؼ لمتدريب خارج الجمسات(كاجبات تطبيقيةل:

 .1الصدفة جمعتؾ أثناء تكاجدؾ في مكتبة المدرسة م طالب ال تعرفو كتكد أف تكسر
حالة الصمت ببدء حديث معو ،كلكنؾ تشعر بالحرج كتكد لك أنو يبدأ ىك بالحديث.

 .2أحد زمبللؾ مف المدرسة المجاكرة طمب منؾ االستجابة إلى طمب الصداقة الذم أرسمو

عمى حسابؾ في أحد مكاق التكاصؿ االجتماعي ،م العمـ أف عبلقتؾ بو سطحية

كليست قكية.

 .3أثناء الفسحة احتجت لمدخكؿ إلى دكرات المياه ،كلكنؾ تراجعت عف ذلؾ ،ألنؾ كجدت

أف مجمكعة مف الطبلب مجتمعيف حكؿ دكرات المياه ،فلجمت دخكلؾ لكقت آخر ال

يتكاجد فيو الطبلب.

كبمكف أف يتدرب الطبلب عمى مكاقؼ أخرل مشابية رير ما حدد في الكاجب تككف

قد حدثت أك يمكف أف تحدث ليـ في البيلة الطبيعية.

 .4يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف

تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الحادية عشرة

عنوان الجمسة :الشخصيات وفن التعامل معيا
مدة الجمسة 80 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.
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األىداف الخاصة من الجمسة:
 .1يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية السكية.

 .2يتمكف المشارككف مف القدرة عمى معرفة الشخصيات كتحميميا.

 .3يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م اآلخريف باألسمكب المناسب.

الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1يقكـ الباحث باختيار مجمكعة مف المشاركيف لعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :الشخصية.

 .1يثير الباحث م المشاركيف تساؤالت حكؿ مدلكؿ الشخصية كمف خبلؿ ما رشح بو
العصؼ الذىني يمكف القكؿ أنيا مجمكع الخصاؿ كالطباع المتنكعة المكجكدة في كياف
الشخص باستمرار ،كالتي تميزه عف ريره كتنعكس عمى تفاعمو م البيلة مف حكلو بما فييا

مف أشخاص كمكاقؼ ،سكاء في فيمو كادراكو أـ في مشاعره كسمككو كتصرفاتو كمظيره

الخارجي ،كيلاؼ إلى ذلؾ القيـ كالميكؿ كالرربات كالمكاىب كاألفكار كالتصكرات

الشخصية ،فالشخصية ال تقتصر عمى المظير الخارجي لمفرد كال عمى الصفات النفسية

الداخمية أك التصرفات كالسمككيات المتنكعة التي يقكـ بيا ،كانما ىي نظاـ متكامؿ مف ىذه
األمكر مجتمعة م بعليا ،كيؤثر بعليا في بعض ،مما يعطي طابعان محددان لمكياف

المعنكم لمشخص.

 .2يناقش الباحث المشاركيف ،كيطمب منيـ سرد األسباب التي تجعمنا نيتـ بمعرفة الشخصيات
كصفاتيا.

 .3يمخص الباحث الفكالد التي نجنييا مف معرفة الشخصيات كصفاتيا كالتي منيا:
 القدرة عمى التعامؿ م اآلخريف باألسمكب المناسب.
 القدرة عمى حؿ المشاكؿ بالطريقة الصحيحة.
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 القدرة عمى معرفة الشخصيات كتحميميا.

 كل الرجؿ المناسب في المكاف المناسب.
ثالثاً :الشخصية السوية

 .1يناقش الباحث م المشاركيف صفات الشخصية السكية المتزنة في الصفات كالطباع ،كيبيف
أف الكماؿ كحده هلل ،كأنو ال يكجد إنساف كامؿ األكصاؼ كالصفات ،المتزنة الخالية مف

العيكب ،كعمى اإلنساف العاقؿ أف يتعامؿ م الناس عمى أنيـ بشر كليسكا مبللكة ،فيـ
يخطلكف كيصيبكف ،كمف رمب صكابو خطله كاف مف ذكم الشخصية السكية ،كيدعـ ذلؾ

القكؿ بما ركم عف سعيد بف مسيب قكلو ( :ليس مف شريؼ كال عالـ كال ذم فلؿ إال
كفيو عيب ،كلكف مف الناس مف ال ينبغي أف تذكر عيكبو ،فمف كاف فلمو أكثر مف نقصو

كىب نقصو لفلمول.

 .2يناقش الباحث م المشاركيف بعض المعايير كاللكابط التي تبيف صفات الشخصية السكية
كمنيا:

 التكازف في تمبية المطالب بيف الجسد كالركح :كىي تعني أف اإلنساف السكم ىك
الذم يمبي نداءات الركح كالجسد عمى حد سكاء ،كأف الشذكذ كاالنحراؼ يمكف أف

يكجد عند إشباع الركح عمى حساب الجسد أك العكس.

 الفطرية :كتعني انسجاـ السمكؾ م السنف الفطرية التي فطر اهلل الناس عمييا،
فالسمكؾ كمما تطابؽ م الفطرة أك اقترب منيا كاف سكيان ،ككمما ابتعد عنيا كاف

شاذان ،كمف ذلؾ إيماف اإلنساف بكحدانية اهلل كىك أمر فطرم ،كالشرؾ ىك الشذكذ
يؿ لً ىخٍم ً
قاؿ تعالى(فىل ًىق ٍـ ىك ٍجيى ىؾ لًم بد ً
ط ىرةى المَّ ًو الَّتًي فىطى ىر َّ
ؽ
يف ىحنًيفان ًف ٍ
اس ىعمى ٍييىا ال تىٍبًد ى
الن ى
المَّول سكرة الركـ آية .30

 الكسطية :كىي خيرية السمكؾ كفليمتو ،أك ىي تكازف في أداء السمكؾ ذاتو بيف

اإلفراط كالتفريط ،فاإلنفاؽ يككف بيف اإلسراؼ كالتقتير ،كالعبلقة باهلل تككف بيف
ًَّ
يف إً ىذا
الخكؼ كالرجاء ،كاالتجاه إلى أحد الطرفيف يعد شذكذان ،قاؿ تعالى (:ىكالذ ى
ً
ؾ قىكامانل سكرة الفرقاف آية .67
أىنفىقيكا لى ٍـ يي ٍس ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا ىك ىك ى
اف ىب ٍي ىف ىذل ى ى

 االجتماعية :كىي كجكد اإلنساف في كسط اجتماعي ،كتجاكبو السمككي م ىذا

الكسط ،كقدرتو عمى إقامة العبلقة اإلنسانية م اآلخريف ،كليذه السمة ارتباط كثيؽ
بالسمة الثانية ،فاإلنساف اجتماعي بفطرتو كاالتجاه إلى الفردية أك العزلة بدكف سبب

يعد شذكذان.
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 المصداقية :كىي الصدؽ م الذات كم الناس ،كتطابؽ ظاىر اإلنساف م باطنو،

ككمما اختمؼ ظاىر اإلنساف عف باطنو كمما كاف شاذان ،كازدكجت شخصيتو ،كىك
الن ً
النفاؽ كقد عده القرآف مرلان ،قاؿ تعالى( ىك ًم ٍف َّ
آمنَّا بًالمَّ ًو ىكبًاٍل ىي ٍكًـ
اس ىم ٍف ىيقيك يؿ ى
َّ ًَّ
ً
ً
ً
كف إًالَّ أىنفي ىسيي ٍـ ىك ىما
آمينكا ىك ىما ىي ٍخ ىد يع ى
كف الموى ىكالذ ى
يف (8ل يي ىخاد يع ى
اآلخ ًر ىك ىما يى ٍـ بً يم ٍؤ ًمن ى
يف ى
ض فى ىز ىادىـ المَّو مرلان كلىيـ ع ىذ ه ً
يـ بً ىما ىك يانكا
كف (9ل ًفي يقميكبً ًي ٍـ ىم ىر ه
ى يٍ ى
ىي ٍش يع ير ى
اب أىل ه
يٍ ي ىى
ً
كفل سكرة البقرة آية .10-8
ىي ٍكذيب ى
 اإلنتاجية :كىي اتجاه اإلنساف إلى العمؿ كتحمؿ المسؤكلية بحدكد قدراتو ،فالعمؿ
أك اإلنجاز يعد ركنان ميمان في سكاء اإلنساف كصحتو النفسية ،بينما تؤدم البطالة
كالسمبية إلى االنحراؼ أك الشذكذ.

رابعاً :أنواع الشخصيات:


يطمب الباحث مف المشاركيف تصنيؼ الشخصيات بلسماليا المختمفة ،كصفاتيا ،كاعطاء أمثمة
لكؿ شخصية ،ككيفية التعامؿ م كؿ شخصية.



يمخص الباحث ما رشح عف العصؼ الذىني كالمناقشة كالحكار م المشاركيف.



يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية المرتابة كيسجميا:

الشخصية المرتابة:

مف أسماليا الشكاكة أك سيلة الظف ،كأصحاب ىذه الشخصية يتميزكف ب:

 .1تغميب سكء الظف في معظـ األكقات كم معظـ األشخاص في أقكاليـ كأفعاليـ دكف أف

يككف لذلؾ ما يدعمو مف الكاق  ،كانما بسبب عمة في الشخص نفسو كقد يزيد سكء الظف

إذا كاف ىناؾ ما يثيره كلك بدرجة يسيرة.

 .2المبالغة في الحذر كالترقب كالتكجس كالحيطة مف الناس م عدـ الثقة فييـ كتكق اإلىانة
منيـ أك الغدر أك الخيانة أك األذل أك نحك ذلؾ.

 .3المبالغة في التلثر بانتقادات اآلخريف كتلخيميا كتحميميا ماال تحتمؿ مف المعاني السيلة،

م المسارعة في الرد عمييا ،كالدفاع عف النفس قكالن أك فعبلن ،كاف لـ يستط الدفاع كتـ

الحقد في نفسو ،كال يحاكؿ تناسيو ،كانما يحتفظ بو إلى الظرؼ المناسب ،ميما كاف االنتقاد
يسي انر أك تافيان.

 .4اإلكثار مف المراء كالجداؿ كالخصكمة كالتحدم كالعناد م االعتداد بالرأم ،مما يجعؿ

أمر صعبان ،كالسيما إذا كاف أماـ اآلخريف ككما
التفاىـ معو أك إقناعو في بعض األمكر ان

يقاؿ (:رأسو ناشؼل.
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 .5المبالغة في تصكر العداء كالتنافس كالتحدم ككلنو يرل العالـ رابة يلكؿ القكم فييا
اللعيؼ.

 .6السعي إلى الزعامة كالسيادة كالسيطرة كالقيادة كالتمكف مف تدبير األمكر.
 .7السعي إلى إثبات ذاتو ككجكده أماـ اآلخريف.
 .8عدـ االعتراؼ بالجيؿ أك أم نقص فيو.

 .9المبالغة في التعرؼ عمى ما في نفكس اآلخريف ،كما قد يخفكنو عنو مف األمكر الميمة
كقد يتطفؿ عمى خصكصياتيـ ،كيتجسس عمييـ ،أك يحتاؿ عمييـ ليعرؼ ما عندىـ ،كفي

المقابؿ يميؿ ىك إلى السرية كالتكتـ بدرجة مبالغ فييا ،كيتكىـ أف المعمكمات التي يخفييا

قد تستخدـ لده يكمان ما.

 .10الحرص عمى معرفة األنظمة كالق اررات ،ككؿ ما يمكف أف يخدـ أىدافو في خصكماتو
ليداف عف نفسو ،أك ليياجـ ريره.

 .11المبالغة في الصرامة كالشدة م لعؼ مشاعر الحناف كالمكدة كالرحمة كتغميب العقؿ عف
العاطفة في معظـ األمكر.

 .12ناد انر ما يميؿ إلى المزاح أك يرلى بو في حقو ،كرالبان ما يبحث فيو عف معنى خفي قد
يككف الممازح أراد بو إىانتو ،كما أنو ىك إذا مازح فإنو يستثمر المزاح في انتقاد ريره

كنحك ذلؾ.

 .13القدرة عمى اإلصغاء كالتركيز م البحث عف معنى خفي في نفس المتحدث ،كالمبالغة في
تصكر التآمر لده كالتحامؿ عميو.

 .14التركيز عمى أخطاء اآلخريف كعيكبيـ كىفكاتيـ كنقصيـ كاستخداـ ذلؾ في المكاجية معيـ
م التغالي عف حسناتيـ.

 .15شدة الغيرة كحب المنافسة.


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية المرتابة كيدكف مبلحظاتيـ

كأمثمتيـ:

مثاؿ عمى الشخصية المرتابة:

سامي شاب مراىؽ يمتمؾ ىاتفان نقاالن حديثان ،يحب أف ينافس بو أقرانو ،كيشعر بالتفكؽ عمييـ،

كاذا شاىد أحد زمبللو يمتمؾ ىاتفان أفلؿ مف ىاتفو أخذ يغتابو كيتيمو بلنو ما قصد مف شراء ذلؾ
الياتؼ إال أف ييينو كيلخذ منو األصدقاء.



يحاكر الباحث المشاركيف حكؿ كيفية التعامؿ م الشخصية المرتابة كيسجؿ مبلحظاتيـ عمى

السبكرة:
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 .1يجب الحذر في التعامؿ معو ،فيك يق أر ما بيف السطكر كيفسره عمى أنو تيديد ،لذا يجب
أف يتـ كزف كؿ كممة في التعامؿ معو ،كأف تككف الكممات مختصرة قدر اإلمكاف.

 .2الصراحة كالكلكح معو في األقكاؿ كاألفعاؿ للبل تثير الريبة في نفسو.

 .3عدـ المبالغة في الصراحة معو أك االعتذار منو إذا بدر منؾ تجاىو تقصير ،فإنو قد يفسر
تصرفؾ تفسي انر رير الذم قصدت أنت.

 .4تجنب مجادلتو كانتقاده كالسيما أماـ الناس ،كبيف لو ما تراه صكابان بلسمكب لطيؼ دكف
تعنيؼ أك إلزاـ بتغيير قناعاتو فميس ىينان عميو أف يفعؿ ذلؾ.

 .5إف احتجت إلى محاكرتو فاستعد لذلؾ باألدلة المقنعة كالحج القكية كالحكار اليادئ م
الحذر مف إسقاطاتو.

 .6ال تدعو يسقط عميؾ أخطاءه كتقصيره كىفكاتو كال تكاجيو بعنؼ فينفجر إال إذا كاف لؾ

عميو سمطاف ،كتستطي أنت أف تسيطر عمى المكقؼ ،كلديؾ ما يكفي مف البراىيف

كالشيكد.

 .7أعطو ما يستحقو مف االحتراـ كالتقدير إف كاف أىبلن ،كال تحتقره إف لـ يكف أىبلن لبلحتراـ.
التقييم واإلنياء.
 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الثانية عشرة

عنوان الجمسة :تابع الشخصيات وفن التعامل معيا
مدة الجمسة 60 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية الساذجة.

 .2يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية الساذجة
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 .3يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية القاسية.

 .4يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية القاسية

الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

الشخصية الساذجة:


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية الساذجة:

أراد محمكد تناكؿ كجبة طعاـ مف أحد الباعة ،ففتح حقيبتو أماـ أعيف الناس كأخذ منيا بعض

األكراؽ النقدية ثـ أرمقيا كتركيا عمى مقعده ،كتكجو نحك البال فاشترل الكجبة ،كجمس يتناكليا ،ثـ
عاد إلى مقعده ،فمـ يجد حقيبتو ،كأخذ يسلؿ مف حكلو ،كالكؿ يستنكر عميو ىذه السذاجة.


يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية الساذجة كيسجميا:

 .1الثقة الزالدة بالناس دكف تلمؿ مدل أمانتيـ ،أك التمييز بيف مف يستحؽ الثقة كمف ال
يستحقيا ،فيك يتصكر أف أكثر الناس أمناء كصادقكف في أقكاليـ كأفعاليـ ،كال يتكق السكء

مف أحد ،كال يدرؾ أف مف الناس مخادعيف محتاليف ماكريف.

 .2الغفمة عما يدكر حكلو مف أمكر تيمو كتنفعو في مصالحو كأىدافو.

 .3التبعية لآلخريف فك انر كسمككان كمسايرتيـ طكاعية باطنان كظاى انر كاالنقياد ليـ.

 .4التسامح كالعفك الزالد حتى م مف ال يستحؽ ذلؾ ،كىذا العفك ليس بداف ديني أك داف
خمقي ،كانما ىك جبمة في الطب .

 .5سيكلة التلثر بآراء اآلخريف كاالقتناع بيا دكف تمحيص ،م التنازؿ عف رأيو كلك كاف
صكابان.

 .6تقبؿ انتقادات اآلخريف لو ،كاف كانت خاطلة كفي رير محميا.

 .7المبالغة في الصراحة كاإلفصاح عما في النفس ،كالمبادرة في ذلؾ حتى في بعض أمكره
الخاصة.



يطمب الباحث مف المشاركيف ممارسة العصؼ الذىني لئلجابة عمى التساؤؿ التالي:
ما ىك دكرؾ تجاه صاحب الشخصية الساذجة؟

 .1تبصيره بلف السذاجة تختمؼ عف حسف الظف ،كأنيا ليست محمكدة.
 .2تبصيره بما سيترتب عمييا مف مشكبلت كملاعفات متنكعة.
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 .3تطكير الثقة في نفسو كالميارات االجتماعية المتنكعة.

 .4تعريفو عمى طباع الناس كصفات شخصياتيـ ليستطي أف يميز بينيـ.
الشخصية القاسية:



يطمب الباحث مف المشاركيف كصؼ الشخصية القاسية:

يستم الباحث مف الطبلب أبرز صفات الشخصية القاسية كيسجميا:

تسمى الغميظة ،كىي لد الرأفة في األخبلؽ كاألفعاؿ كاألجساـ ،فيي تحمؿ معنى الخشكنة
كالشدة كالصبلبة كالقسكة كالمراد ىنا الغمظة في المشاعر كالتصرفات ،كىي عكس الرأفة.



يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية القاسية كأبرز صفاتيا:

مثاؿ عمى الشخصية القاسية:

مدرس في مدرسة يتعدل الصبلحيات المخكلة لو نظامان ،فيتفنف في القسكة كالغمظة ،كيستمت

بإىانة الطبلب قكالن كفعبلن ،كيتستر بالصبلحيات المخكلة لو ،كيسيء إلى مينتو.

صفات الشخصية القاسية:

 .1رمبة قسكة القمب كاستعماؿ الغمظة الشديدة في التعامؿ في رير مكلعيا ،حتى م مف
ينبغي معيـ الرأفة كالعطؼ كالكالديف كالزكجة كاألكالد.

 .2رياب مشاعر التعاطؼ ،كالحناف ،كالرحمة ،كالمكدة ،فقامكس مشاعره يكاد يخمك مف ىذه
المعاني.

 .3االستمتاع بممارسة القسكة كالشدة م اآلخريف ،فيك يتمذذ بتحقير ريره ،كاىانتيـ ،كالسخرية
منيـ ،كايبلميـ كالتبلعب بمشاعرىـ كايذاليـ.

 .4الميؿ إلى استخداـ التيديد كالعنؼ كالعدكاف في الخصكمات.

 .5الصرامة كالشدة في العقكبات بما يفكؽ الذنب أك بدكف أدنى ذنب.

 .6إكراه اآلخريف عمى خدمة مصالحو كالتذلؿ لو كالخلكع لررباتو كآرالو.
 .7الكل بالخصكمات كالمراء كالعناد كالتحدم.
 .8شدة الثلر لنفسو كاالنتقاـ مف ريره.

 .9الميؿ إلى الكذب كتكظيفو في إدخاؿ الرعب عمى اآلخريف ،كتخكيفيـ مف سطكتو كقكتو.


يسلؿ الباحث الطبلب حكؿ كيفية التعامؿ م الشخصية القاسية كيسجؿ مبلحظاتيـ كأفكارىـ:
 .1لبط األعصاب كالمحافظة عمى اليدكء معو.
 .2حاكؿ أف تصغي إليو جيدان.

 .3تلكد مف أنؾ عمى استعداد تاـ لمتعامؿ معو.

 .4ال تحاكؿ إثارتو ،بؿ جادلو بالتي ىي أحسف.
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 .5حاكؿ أف تستخدـ معمكماتو كأفكاره أثناء الحديث.
 .6كف حازمان عند تقديـ كجية نظرؾ.

 .7أفيمو أف اإلنساف يحترـ عمى قدر احترامو لآلخريف.
 .8ردد عمى مسامعو اآليات كاألحاديث المناسبة.
 .9استعمؿ معو أسمكب :نعـ  ......كلكف.

التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا،
كعف مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة

تقييـ الجمسة.

 .2يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا،

كأىمية االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الثالثة عشرة
عنوان الجمسة :تابع الشخصيات وفن التعامل معيا
مدة الجمسة 60 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية العطكفة.

 .2يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية العطكفة
 .3يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية المستسممة.

 .4يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية المستسممة
الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.
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الشخصية العطوفة:


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية العطكفة كيدكف مبلحظاتيـ

كأمثمتيـ:

 .1األستاذ أحمد مدرس ناجح في إيصاؿ المعمكمات إلى طبلبو ،لكنو عاجز عف لبط
تصرفاتيـ في الفصؿ ،فبل يجد في نفسو الميؿ إلى استخداـ أم أسمكب مف أساليب

الترىيب م الطمبة ،كلذا فقد استغمو بعض الطمبة فصاركا يؤذكنو كقت الدرس كيشغمكنو
بلمكر تافية كي ال يثقؿ عمييـ بالمكلكعات كالكاجبات ،كم ذلؾ فيك مستمر في الرأفة

بيـ حتى ألر بباقي الطمبة ،كحرميـ مف إكماؿ المقرر في كقتو.

 .2كاف خارجان مف المسجد متكجيان لسيارتو الفخمة ،كاذا بلحد المتسكليف يسرد لو القصص

المفجعة التي تعرلت ليا أسرتو ،كالفقر المدق الذم ىـ فيو ،حتى بكى كأخرج مف

محفظتو مبمغان مف الماؿ كأعطاه ،كاذا بإماـ المسجد كىك خارج مف المسجد يشاىد المنظر

فالتفت إلى صاحب السيارة كأخبره أف ىذا المتسكؿ محتاؿ معركؼ بكذبو.



يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية العطكفة كيسجميا:

أبرز صفات الشخصية العطكفة:

 .1رمبة مشاعر الرأفة كالعطؼ ،كرقة القمب م الناس عمكمان ،كفي رير مكلعيا.
 .2عدـ القدرة عمى إبداء الغمظة كالشدة م

اآلخريف ،كعمى استعماؿ أساليب الترىيب

المناسبة ،حتى م أكالده أك زكجتو أك طبلبو أك مكظفيو أك ريرىـ ممف قد يحتاج معيـ

بعض الحزـ كالشدة في التعامؿ.

 .3الميؿ إلى استعماؿ أساليب الترريب كالمبالغة فييا حتى في بعض المكال التي ال يجدم
فييا سكل الترىيب.

 .4اللعؼ كالميف كالتسامح المبالغ فيو حتى م مف ال يستحقو.

 .5االبتعاد عف الخصكمات كالمجادالت ،كايقاع العقكبات حتى م مف ظممو ،كقد يتنازؿ عف
حقكقو المشركعة رأفة بخصمو ،أك خكفان منو ،كاف كاف خصمو مستكجبان لمعقكبة ،كال يجدم

معو سكاىا.

الشخصية المستسممة:


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية المستسممة كيدكف مبلحظاتيـ

كأمثمتيـ:

كتعني اإلذعاف الزالد عف حده لآلخريف كعدـ القدرة عمى مكاجيتيـ أك رفض مطالبيـ رير

المنطقية.
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أمثمة عمى الشخصية المستسممة:

 .1كاف زياد عمى مكعد م كالدتو ليلخذىا إلى المستشفى قبؿ نياية الدكاـ ،كبينما ىك في
الطريؽ قبؿ الكصكؿ إلى كالدتو ،إذ استكقفو صديقو منصكر ،كأخذ يسللو عف بعض
األمكر التي ليست مستعجمة ،كاستمر الحديث بينيما كمنصكر مسركر ،بينما زياد في

لجر كممؿ ،كيريد إنياء الحديث ليصؿ إلى أمو فيلخذىا إلى المستشفى ،كلكنو يجامؿ
صديقو كال يجرؤ عمى أف يعتذر منو.

 .2زار عبد الرحمف بعض أصدقالو ،كجمس معيـ فإذا ىـ منيمككف في لعبة الكتركنية عمى

الحكاسيب منذ ساعتيف ،ثـ سمعكا أذاف المغرب جميعان كىـ مستمركف في لعبيـ كعبد
الرحمف يريد أف يقكـ لمصبلة ،كلكنو محرج مف زمبللو ،كال يجرؤ عمى التعبير عما يريد.



يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية المستسممة كيسجميا:

أبرز صفات الشخصية المستسممة:

 .1الميؿ إلى مكافقة اآلخريف كمسايرتيـ في أرمب األحكاؿ كمجاممتيـ ،كالنزكؿ عند ررباتيـ

كلك عمى حساب الشخص ،فيك ال يجرؤ أف يقكؿ :ال ،أك ال أريد ،أك نحك ذلؾ ،لذا فإنو

يكثر مف قكؿ :نعـ ،صح ،حالر ،أبشر ،سكاء لمف يستحؽ ذلؾ ،كمف ال يستحؽ.

 .2لعؼ القدرة عمى إبداء الرأم الشخصي ككجيات النظر ،كالسيما إذا كانت مخالفة لمعظـ
آراء اآلخريف.

 .3لعؼ القدرة عمى إظيار المشاعر الداخمية(رلا ،استياء ،حب ،كره ...المل ،كحبسيا في
أعماؽ النفس.

 .4الحرص الزالد عمى مشاعر اآلخريف ،كخشية إزعاجيـ.
 .5لعؼ الحزـ في اتخاذ الق اررات.

 .6التكال في رير مكلعو كلغير أىمو(الذلةل.

 .7لعؼ التكاصؿ البصرم بشكؿ ممحكظ جدان (يتجنب التقاء العيكف دالمان أك رالبانل م
لعؼ الصكت حتى كاف كاف الحؽ لو كمعو البرىاف كالشيكد.

التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.
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الجمسة الرابعة عشرة

عنوان الجمسة :تابع الشخصيات وفن التعامل معيا
مدة الجمسة 60 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية العدكانية.

 .2يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية العدكانية.
 .3يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية االنطكالية.

 .4يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية االنطكالية.
الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

الشخصية العدوانية


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية العدكانية كيدكف مبلحظاتيـ

كأمثمتيـ:

كتعني التسمط المشكب بالغمظة.

أمثمة عمى الشخصية العدكانية:

 .1كانت إشارة المركر خلراء كأحمد يسير بسيارتو نحكىا مسرعان ليدركيا ،ككاف أمامو سيارة
أجرة تسير عمى ميؿ ،كلما ألاءت إشارة الحذر( الصفراء ل تكقفت سيارة األجرة ،كلـ

يتمكف أحمد مف تبلفي االصطداـ بيا ،فنزؿ أحمد فاتبلن علبلتو كىك ممتمئ رلبان

كريظان ،فتكجو نحك قالد سيارة األجرة المذىكؿ ،كجذبو مف مقعده ،كبصؽ في كجيو،
كصفعو ،كقاؿ لو( :ليش تكقؼ قبؿ ما تصير اإلشارة حمراء يا ....ل.

 .2اشترل سعيد مزرعة كبيرة مترامية األطراؼ ،فبادر ببناء سكر خرساني طكيؿ حكليا،
كاعتدل عمى األرالي مف حكلو ،كلما جاءه أصحاب تمؾ األرالي يجادلكنو في عدكانو

عمى حقكقيـ رلب كانفعؿ كسب كشتـ ككاد أف يمجل إلى السبلح.



يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية العدكانية كيسجميا:
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أبرز صفات الشخصية العدكانية:

 .1التسمط عمى اآلخريف ،كعدـ مراعاة حقكقيـ فلبلن عف مشاعرىـ.

 .2الجرأة الزالدة عف حدىا في إبداء الرأم ككجيات النظر ،إلى حد إلزاـ اآلخريف بيا في
بعض المكاقؼ.

 .3المبالغة في إظيار مشاعر االستياء كالغلب كالكره ،كعدـ مراعاة مشاعر اآلخريف في
ذلؾ.

 .4الجرأة الزالدة في اتخاذ الق اررات كتنفيذىا (كبتيكر أحيانانل ،كقد تككف ق اررات حاسمة كميمة،
كال تقتصر تبعاتيا عميو ،بؿ تمتد إلى ريره ( أكالده ،زكجتو ،طبلبو ،أصدقالو...ل.

 .5اإلفراط في االعتداد بالنفس (بالرأم كالقدراتل ،كتحدم اآلخريف كعنادىـ.

 .6الحممقة في عيكف اآلخريف بقكة كقمة احتراـ ،كبنظرات تسمط تشعر الطرؼ المقابؿ ككلنو
أماـ عدك.

 .7يدكف الباحث ردكد فعؿ الطبلب تجاه التعامؿ م ىذه الشخصية كمشاعرىـ نحكىا.

 يطمب الباحث آراء المشاركيف في كيفية التعامؿ م الشخصية العدكانية كيسجؿ مبلحظاتيـ
كتعميقاتيـ:

كيفية التعامؿ م الشخصية العدكانية:
 .1اصغ إليو جيدان لكي تمتص انفعالو كرلبو.

 .2حافظ عمى ىدكلؾ معو دالمان ،كال تنفعؿ أمامو.
 .3ال تلخذ كبلمو عمى أنو يمس شخصيتؾ.

 .4تمسؾ بكجية نظرؾ كداف عنيا بقكة الحجة كالبرىاف.
 .5أعده إلى نقاط المكلكع المتفؽ عمييا.

 .6استخدـ معو المنطؽ كابتعد عف العاطفة.
 .7ابتسـ كحافظ عمى جك المرح.

 .8استعمؿ أسمكب :نعـ  ......كلكف.
الشخصية االنطوائية


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية العدكانية كيدكف مبلحظاتيـ

كأمثمتيـ:
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أمثمة عمى الشخصية االنطكالية:

 .1طالب ثانكم متفكؽ جدان في دراستو منغمؽ عمى نفسو ،ليس لو أم عبلقات اجتماعية

حتى أياـ اإلجازات ،ال يخالط أىمو إال ناد انر ،كيقلي معظـ كقتو م دركسو ،كأكقات

فرارو يملييا م شبكة اإلنترنت.

 .2في دالرة حككمية مميلة بالمكظفيف كالمراجعيف كتع بالحركة كالعمؿ كالعبلقات الكظيفية،
يكجد بيا مكظؼ ليس لو عبلقة بالبشر مف حكلو ،يلتي إلى الدكاـ كيخرج بعد ساعات

العمؿ الطكيمة ،دكف أف يشعر بكجكده أحد ،فيك منعزؿ ال يتفاعؿ م مف حكلو إال
بالسبلـ البارد الخالي مف مشاعر التعارؼ كالتآلؼ ،حتى بعد العكدة مف اإلجازات ىذا

المكظؼ ال يمقي باالن لما يقاؿ عنو مف خير أك شر.



يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية االنطكالية كيسجميا:

أبرز صفات الشخصية االنطكالية:

 .1تفليؿ العزلة كاالنفراد عمى الخمطة كاالجتماع دالمان ،كيككف ذلؾ حتى في أكقات الفراغ.

 .2بركدة المشاعر كانحسار العكاطؼ (المحبة  ،الشفقة ،العطؼل حتى م األىؿ كاألكالد،
كليس ذلؾ بسبب قسكة القمب كرمظة اللمير.

 .3بركد االنفعاالت النفسية (الفرح  ،السركر ،الحزف  ،الغلب  ،العداءل ،كعدـ المباالة
بالمكاقؼ التي تثير المشاعر.

 .4لعؼ التلثر باالنتقادات كالتكبيم كالتشجي كالمدح كالثناء ،كليس ذلؾ لداف خمقي أك
ديني ،كانما طب كجبمة.

 .5لعؼ التلثر بالنصح كاإلرشاد كالتكجيو ليس بسبب العناد كالرفض كالتحدم ،كانما لبركد
المشاعر كلعؼ تلثيرىا عمى التفكير كالسمكؾ.

 .6لعؼ القدرة عمى التعبير عف المشاعر اإلنسانية ( لعدـ تكفرىا أك لعفيا في ق اررة
نفسول ،كلعؼ االشتياؽ إلى األىؿ كاألحباب حتى عند طكؿ الفراؽ.

 .7تفليؿ المجاالت التي يغمب عمييا االنفراد في الدراسة كالعمؿ.

 .8لعؼ في التكاصؿ المفظي (كبلمو محدكد كمختصر كبدكف مشاعرل كرير المفظي
(نظراتو كاشاراتو باليديف كالرأس ..ل.

 .9لعؼ التكاصؿ م المقربيف (في المقاءات كالزياراتل.

 .10لعؼ في المبادرة كالتمقالية كالتحرؾ الذاتي كالتفاعؿ االجتماعي كفي القياـ بالمسلكليات.

 .11اإلرراؽ في أحبلـ اليقظة كاالسترساؿ فييا بدرجة كبيرة جدان (حتى في مرحمة ما بعد
المراىقةل كعدـ تحديد لؤلىداؼ المستقبمية.



يطمب الباحث مف المشاركيف اإلجابة عمى كيفية التعامؿ م الشخصية االنطكالية
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ما ىك دكرؾ تجاه الشخصية االنطكالية؟

 .1محاكلة ذكبانيا كانصيارىا في الدكالر االجتماعية.

 .2عدـ اإللحاح في دفعيا لبلختبلط إال باقتناعيا ،ألف ذلؾ يسبب ليا عقد نفسية.
 .3مساعدتيا بركية الكتساب ميارات تخرجيا مف عالميا الخاص.
 .4محاكلة تكليح إيجابياتيا كدعـ عكامؿ النجاح فييا.

التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الخامسة عشرة

عنوان الجمسة :تابع الشخصيات وفن التعامل معيا
مدة الجمسة 60 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى أنكاع الشخصيات كفف التعامؿ معيا.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية التجنبية.

 .2يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية التجنبية.
 .3يتعرؼ المشارككف إلى صفات الشخصية المعجبة بذاتيا.

 .4يتمكف المشارككف مف القدرة عمى التعامؿ م الشخصية المعجبة بذاتيا.
الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني – التعزيز – الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.
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الشخصية التجنبية


يطمب الباحث مف المشاركيف إعطاء أمثمة عمى الشخصية التجنبية كيدكف مبلحظاتيـ

كأمثمتيـ:

إف الشخص السكم نفسيان لديو قدر متكسط مف القابمية لمتلثر بانتقادات اآلخريف ،كاالنزعاج

منيا ،كلديو حرص عمى كرامتو ،كال يمنعو ذلؾ مف مخالطة الناس كالتفاعؿ معيـ ،كاف احتاج إلى
اجتناب بعليـ (كالثقبلء كالمغركريف كالسفياء ..ل ،أما صاحب الشخصية التجنبية فيك مبالغ في

اجتنابو لآلخريف كلديو عمة في شخصيتو.

أمثمة عمى الشخصية التجنبية:

 .1محمد معمـ في المرحمة الثانكية شديد الشعكر بالحرج مف أسلمة الطبلب كممحكظاتيـ عمى

طريقة تدريسو ،قميؿ االختبلط بزمبللو ،كثير اليرب مف المسلكليات البلصفية ،كاذا

حلر المكجو حصتو شعر باالرتباؾ الشديد ،كاذا أبدل المكجو بعض الممحكظات تلثر
بشكؿ كبير لمدة طكيمة.

 .2أبك إبراىيـ لو مجمكعة مف الزمبلء يجتمعكف كؿ أسبكع في استراحة جميمة ،كيتبادلكف

األحاديث كالمزاح ،ككثي انر ما يسللكف عنو كيمحكف عميو بالحلكر ،لكنو يعتذر منيـ

بلعذار تبدك متكمفة ،كاذا حلر معيـ فناد انر ما يبدم رأيو في أم أمر ،كاف أشرككه في

المزاح تلجر كقاطعيـ فترة طكيمة ،يبالغ في تصغير نفسو كتراجعو عف أمكر ىك قادر
عمى أداليا بكفاءة لك أقدـ عمييا.

 يستم الباحث إلى مبلحظات الطبلب حكؿ أبرز صفات الشخصية التجنبية كيسجميا:
أبرز صفات الشخصية التجنبية:

 .1االنزعاج الشديد ك الحساسية المفرطة مف انتقادات الناس كممحكظاتيـ ،كالمبالغة في
استقباليا كتفسيرىا.

 .2التيرب مف المياـ كاألنشطة االجتماعية التي تطمب تفاعبلن م اآلخريف.
 .3نقص كالح في ميارات التكاصؿ االجتماعي كميارات إثبات الذات.

 .4تجنب االندماج االجتماعي كمخالطة الناس خكفان مف االنتقادات كىربان مف اإلحراجات
المتكقعة(االرتباؾ ،الخجؿ ..ل ررـ الرربة في المخالطة كعدـ االستمتاع بالكحدة (مقارنة
بالشخصية المعتزلةل ،كحينما يتلكد مف قبكؿ اآلخريف لو كرلاىـ عنو يخالطيـ.

 .5التقكق كاالنكفاء عمى الذات كاإلحجاـ عف المبادرة كاظيار اإلمكانات كالقدرات.
 .6المبالغة في احتقار الذات كتصغير القدرات كتقميؿ الطمكحات.
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 يسلؿ الباحث المشاركيف حكؿ كيفية التعامؿ م الشخصية التجنبية كيسجؿ أفكارىـ كيعدليا:
ما ىك دكرؾ تجاه صاحب الشخصية التجنبية:

 .1محاكلة تمطيؼ حدة الخكؼ لديو مف اآلخريف.

 .2تدريبو عمى الميارات االجتماعية لزيادة ثقتو بنفسو.
الشخصية المعجبة بذاتيا

كتسمى الشخصية النرجسية ،كىي شخصية تتسـ باإلعجاب بالنفس كتلخـ مفيكـ الذات

تلخمان ال يشف لو االعتذار كال يجدم معو التغالي عنو ،يرل أحدىـ نفسو بعدسات تكبير
ملاعفو ،كيرل اآلخريف بعدسات تصغير ملاعفو ،يغمب عميو اإلعجاب بالنفس كالكبر كاألنانية

كالكذب كالرياء ،كفي الغالب ال يدرؾ النرجسي عمتو ،كال يستبصر ما فيو مف خمؿ.
مثاؿ عمى الشخصية المعجبة بذاتيا(النرجسيةل:
في اجتماع ألىؿ الحي يمتمؾ أبك ناصر صدر المجمس ،كيبادر بالحديث عف رحمتو في

الصيؼ المالي إلى أكركبا كاألماكف التي زارىا في باريس كلندف ،ثـ يتحدث عف انجازاتو كيمدح

نفسو كثي ار كيبالغ في طمكحاتو كأحبلمو ،ككاف خبلؿ حديثو رافعان ىامتو مسترسبلن في كبلمو دكف

شعكر بلدنى حرج أك حياء ،كعندما دخؿ أحد القادميف ككاف مكظفان في ك ازرة الصحة فسللو بعض

الحالريف عف بعض األمكر الصحية ،فمما بدأ باإلجابة تدخؿ أبك ناصر ،كاستمـ زماـ الحديث مرة

أخرل ،كأخذ يغكص في األمكر الصحية ،كعرج عمى عبلقاتو بالمسلكليف الكبار بك ازرة الصحة،

كأنو استلاؼ بعليـ في مزرعتو ك...
أبرز صفات الشخصية المعجبة بذاتيا:

صفات ىذه الشخصية كثيرة ،كمبلمحيا متعددة ،كقد ال تجتم في شخص كاحد ،ألجؿ تفاكت

ىؤالء في كثير مف األمكر كالذكاء كالقدرات العقمية كالميارات االجتماعية كاإلمكانات المادية كرير
ذلؾ ،كيكثر انتفاخ الذات عند الشباب خصكصان في مرحمة المراىقة ،حيث ال تزاؿ الشخصية
تتبمكر ،كالثقة بالنفس تتلرجح بيف دكنية الطفكلة كعمكية أحبلـ اليقظة كخياالتيا.

يطمب الباحث مف المشاركيف تدكيف أبرز صفات الشخصية المعجبة بذاتيا كيمخصيا في النقاط

التالية:

 .1اإلعجاب الزالد بالنفس (العجبل :يشعر بعظـ شلنو كأىمية أمره ،كأنو فكؽ أقرانو كخير
مف كثير ممف حكلو.

 .2المبالغة في تممي نفسو كاظيار ما عنده بلحسف صكرة حتى في الممبس كالمقتنيات.
 .3يمدح نفسو بتكرار كاستمتاع ،بمناسبة أك رير مناسبة.

 .4يستمت كيتمذذ بثناء اآلخريف عميو كمدحيـ لو ،كترتف بذلؾ معنكياتو.
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 .5االدعاء كاالفتراء بلف لديو مف الممتمكات كالقدرات كاإلنجازات شيلان كبي ار كيحب أف يحمد
بما ال يفعؿ.

 .6يتصكر كيكىـ اآلخريف بلنو يعرؼ كؿ ما يدكر حكلو مف أمكر.

 .7يبالغ في طمكحاتو كأفكاره كأحبلمو كمشركعاتو كيدعي األلمعية كالعبقرية كالذكاء.

 .8يتطم إلى األلقاب الفخمة كالمؤىبلت كالممتمكات كالمناصب التي تجمب أنظار الناس إليو
(رليس ...ل

 .9يتبكأ صدر المجمس كيمسؾ بزماـ الحديث ،كيكثر مف التعقيب بعجب كتمركز حكؿ الذات

 .10مرتبط بالعجب ارتباطان كثيقان فيك كالطاككس مشغكالن بحالو مفتكنان بنفسو متغطرس عمى
ريره.

 .11شدة التلثر باالنتقادات ميما كانت يسيرة ،كيكاد ال يعترؼ بخطل فيو.
 .12مصمحتو أىـ عنده مف أم شيء.

 .13يحسد الناس بدرجة كبيرة ،كيتكىـ أنو محسكد كيبغلو اآلخركف لتفكقو عمييـ.
 .14ينسب لنفسو إنجازات ريره كحسناتيـ ،كيستغؿ الناس لمعمؿ لصالحو.

يسلؿ الباحث المشاركيف حكؿ كيفية التعامؿ م الشخصية المعجبة بذاتيا كيقكـ بتسجيؿ اآلراء

كاالقتراحات بعد تعديميا كتصكيبيا عمى النحك التالي:
تكجييات لمتعامؿ م الشخصية المعجبة بذاتيا:

يختمؼ األمر باختبلؼ الظركؼ كاألشخاص كال تكجد قاعدة ثابتة كلكف ىناؾ بعض اإلرشادات

العامة:

 .1عدـ تركو دكف رقابو أك تمكينو التمكيف التاـ فإنو سريعان ما يتسمط عمى مف فكقو فلبلن
عمف دكنو.

 .2إذا كاف صغي انر متعاليان فكؽ منزلتو بكثير ،فبل تمكنو مف التسمط فيغرؽ في إعجابو كيفسد
فيما تمكف فيو مف األمكر ألجؿ مصمحتو كىكاه.

 .3إذا كاف بينؾ كبينو خصكمو فبل تتكق سعيو إليؾ بالصمح إف كاف مخطلان إال لغرض خفي
فاحذره ،الميـ إف فتح اهلل عمى قمبو باليدل كعرؼ كبره كسعى في إصبلح نفسو.

 .4إذا تسمط عميؾ بالتعالي كاالدعاء كلـ يجد معو أسمكب الدف بالتي ىي أحسف استخدـ
أسمكب الحزـ كال تدعو يصعد عمى أكتافؾ أك يستغمؾ أك يحقرؾ ،قاؿ ابف حزـ (:مسامحة
أىؿ االستلثار كاالستغناـ كالتغافؿ ليـ ليس مركءة كال فليمة ،بؿ ذلة كلعؼ كتعكيد ليـ

عمى التمادم في ذلؾ الخمؽ المذمكـل.
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كيف تخرج أفضل ما في اآلخرين؟
 .1يبيف الباحث لممشاركيف األنماط المختمفة مف الشخصيات اإلنسانية ،كأنيا تتلرجح بيف

قطبيف متناقليف تمامان ،كىما العدكانية كالعنؼ مف ناحية ،كالسمبية الشديدة كالبلمباالة مف
ناحية أخرل ،كبينيما درجات مختمفة مف السمكؾ المتدرج مف االعتداؿ ،كاألشخاص

الطبيعيكف ىـ الذيف يتعاممكف بثقة كاعتداؿ كتكازف في الظركؼ الطبيعية ،كيحتمكف المنطقة
الكسطى في التعبير عف النفس كالتعامؿ م اآلخريف ،كىي منطقة كاسعة كفييا مجاؿ كبير

لممناكرة كاالبتكار كالتميز.

 .2حينما يتعرض اليدؼ الذم يسعى إليو الفرد لمتيديد؛ فإف سمككو الطبيعي يتغير تبعان لدرجة
تحكمو في نفسو ،فيميؿ إلى المبالغة سكاء في االتجاه السمبي كالبلمباالة ،أك االتجاه

العدكاني ،كيككف ذلؾ تبعان لمبناء السيككلكجي لشخصيتو.

 .3عند التعامؿ م أحد األنماط السمككية المتعبة فإف الفرد يختار كاحدان مف الخيارات التالية:
 أف يرلى باألمر الكاق  ،كأف ال يفعؿ شيء.
 أف ييرب مف المشكمة.

 أف ينظر لمشخص المزع نظرة مختمفة.

 أف يعامؿ الشخص المزع بطريقة جديدة.

كمف الكالح أف الحميف األخيريف ىما األفلؿ عند التعامؿ م الشخصية المتعبة

كالصعبة ،فمك استمر الشخص في تصرفاتو رير السكية ،فإنو بإمكانؾ محاكلة تفيـ

الدكاف التي أدت بو إلى ىذا السمكؾ ،كمف المعركؼ سمككيان أف تغييرنا ألنفسنا أسيؿ
بكثير مف تغييرنا لآلخريف ،كذلؾ ألف تغييرنا ألنفسنا قد يؤدم إلى تحريرنا مف ردكد

األفعاؿ التقميدية التي كنا نمارسيا ،كألف اهلل ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بلنفسيـ،

فإف تغيير السمكؾ لركرة ال بد منيا لتكفير اإلرادة كالمركنة الختيار الحؿ الراب

كاألخير ،فعندما تخرج أفلؿ ما لديؾ في معاممة الناس ،فإنيـ سيحاكلكف إخراج أفلؿ

ما لدييـ لمعاممتؾ ،فكما أف ىناؾ أناس يستطيعكف إزعاجؾ ،كأف ىناؾ أناس يستطيعكف
إسعادؾ ،فإنو بإمكانؾ أيلان أف تزع اآلخريف أك أف تسعدىـ.

 .4يقسـ الباحث المشاركيف إلى مجمكعتيف ،كيختار شخص مف المجمكعة األكلى ليقكـ بدكر
الشخصية المزعجة كالصعبة ،كشخص مف المجمكعة الثانية ليقكـ بدكر الشخصية السكية،

كيطمب مف الشخصيتيف اجراء حكار يجسد كؿ شخصية ،كيقكـ الباحث بعرض المشيد

التالي:

 أحد األشخاص تعرلت أىدافو لمخطر ،فانفجر في كجيؾ رالبان ،فإذا كجدت
نفسؾ أماـ ىذا الشخص صاحب الشخصية الدبابة فإنو سيتعامؿ معؾ كجزء مف
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اليدؼ ،كلمتعامؿ م تمؾ الشخصية فإف ردكد الفعؿ العادية تجاىو تككف إما

باليجكـ الملاد بنفس القكة ،أك محاكلة تبرير المكقؼ ،أك الصمت التاـ كتجنبو

كاالبتعاد عنو ،أما الحؿ األمثؿ لمتعامؿ م الشخص الدبابة فيتمثؿ في التماسؾ

كاالحتفاظ برباطة الجلش كالمكقؼ الثابت ،كعدـ الكقكؼ إذا كنت جالسان ،كالتنفس
ببطء كىدكء ،كقاط اليجكـ إذا زاد عف حده دكف استخداـ أية نبرة أك حركة

عدكانية ،كأعد عميو مبلحظاتو بسرعة كاقتلاب ،كأعطو فرصة لمتراج بكرامة بعد

أف تحدد أنت طريؽ التراج .

 .5يقكـ الباحث بطرح السؤاؿ التالي :ما ىي أفلؿ السبؿ لبناء العبلقات االجتماعية؟ كيترؾ
باب الحكار لممشاركيف لئلجابة.

التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسات ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسات ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسات.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسات ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسات ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كيطمب منيـ كتابة النشاط البيتي :كيؼ لنا أف نحافظ عمى

بناء العبلقات االجتماعية بصكرتيا الجميمة؟

 .4يقكـ الباحث بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية االلتزاـ كعدـ التلخير.

عنوان الجمسة :التحكم وضبط الذات

الجمسة السادسة عشرة

مدة الجمسة 80 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 التعرؼ إلى ميارات مكاجية المكاقؼ الصعبة اللارطة كممارستيا.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1تدريب المشاركيف عمى مكاجية األزمات مف خبلؿ لبط االنفعاالت قدر االمكاف.
 .2التعرؼ إلى بعض االنفعاالت التي بيف االسبلـ الحنيؼ كيفية لبطيا.
 .3التعرؼ إلى فكالد التحكـ بالنفس كلبط االنفعاالت.
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الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – سرد القصة  -التفريغ االنفعالي  -لعب الدكر – التعزيز.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1يقكـ الباحث باختيار مجمكعة مف المشاركيف لعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .2يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانيا :نشاط ضبط االنفعاالت
 .1يسلؿ الباحث المشاركيف عف معنى لبط االنفعاؿ كيمخص مبلحظاتيـ عمى السبكرة :كىك

مدل قدرة الفرد عمى أف يسيطر عمى نفسو ،كيلبط سمككو كمشاعره عندما يتعرض
لمكقؼ ما ،سكاء كاف ىذا المكقؼ فرح ،أك حزف ،أك رلب ،أك ألـ  ...الم

 .2يتناقش الباحث م المشاركيف في أف ىناؾ لكابط لبلنفعاؿ ،كأنيا أساس لقكة الشخصية
كيطمب الباحث مف بعض المشاركيف(كؿ عمى حدهل ذكر بعض االنفعاالت التي مركا بيا

في حياتيـ العممية ،كيقكمكف بلداء دكر االستجابة ليذه المكاقؼ تبعان لمخطكات(قؼ ...
فكر  ...تنفس بعمؽ  ...تصرؼل ،عمى أف يككف التفكير كالتنفس بصكت عاؿ لمزيد مف

التلثر كالتلثير ،كبعد االنتياء مف أداء كؿ دكر تككف المناقشة الجماعية كاستخبلص النتال

اإليجابية مف ذلؾ.

 التعرؼ عمى كؿ ما يتعمؽ بانفعاالتؾ مف األمكر الميمة ،كاألشخاص المؤثرة،

كالمكاقؼ المستفزة ،كما داـ االنفعاؿ يعتبر ركنان أساسيان مف أركاف معرفة الذات في
كافة العمكـ النفسية ،فبل بد مف االىتماـ بذلؾ ،كالتعرؼ عمى مكاقؼ لعفؾ ،كأم

المكاقؼ تستفزؾ ،ككيفية السيطرة عمييا ،ككيفية التعامؿ معيا.

 تعرؼ عمى األسرار الكامنة في بعض األمكر ،كالمثيرات المسببة النفعالؾ السمبي ،ألف
ذلؾ يساعدؾ عمى تجنب االنفعاؿ في الحاالت الميمة ،كالتفكير بركية كىدكء.

 التدريب عمى اليدكء ،كالتفكير في الشخصيات اليادلة ،كتقبيح مكاقؼ االنفعاؿ السمبي،
فالشخصية اليادلة الجدية المتكازنة شخصية مرركبة.
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 تحكيؿ البكصمة في حاالت االنفعاؿ ،ألف االستم اررية في مكقؼ االنفعاؿ يكلد نتال

رير مرركبة ،لذا ال بد مف تغيير االتجاه ،كالتدريب عمى االنتباه ،كلكؿ شخص

اىتماماتو ،كىك يعرؼ ما يؤثر فيو.
ثالثاً :نشاط العد إلى العشرة

يطمب الباحث مف المشاركيف الجمكس بشكؿ عشكالي كمتفرؽ ،كيطمب منيـ العد لمعشرة بحيث

ال يعد شخصيف نفس الرقـ في نفس المحظة ،كفي حاؿ حدكث ذلؾ يبدأ المشارككف العد مف جديد.
رابعاً :فوائد التحكم بالنفس وضبط االنفعاالت.

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف في بعض االنفعاالت التي بيف االسبلـ الحنيؼ كيفية
لبطيا كىي:

 انفعاؿ الغلب :فقد عممنا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كيؼ لمفرد أف يلبط رلبو،
كيتغمب عميو ،كذلؾ كما جاء في الحديث الشريؼ" إياكـ كالغلب ،فإنو جمرة تتكقد في

فؤاد ابف آدـ ،ألـ تر إلى أحدكـ إذا رلب كيؼ تحمر عيناه ،كتنتفم أكداجو ،فإذا
أحس أحدكـ بشيء مف ذلؾ ،فميلطج أك ليمصؽ باألرض ".ركاه أحمد كالترمذم

 انفعاؿ الخكؼ :فلىـ أنكاع الخكؼ ىك خكفؾ مف اهلل عز كجؿ ،قاؿ تعالى( ىك ىخافيكنًي
ً
يفل سكرة آؿ عمراف آية  ،175كىك خكؼ طبيعي ،فاإلنساف الذم ال يخاؼ إال
إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
مف اهلل يبعث اهلل في قمبو الطملنينة كالكقار.
 .2يمخص الباحث بمساعدة المشاركيف الفكالد التي يجنييا الفرد مف لبط انفعاالتو كالتحكـ
بيا ،كمنيا:

 تمكف الفرد مف التلثير باآلخريف ،كالقدرة عمى اقناعيـ.
 تمكف الفرد مف السيطرة كالثبات في المكاقؼ الحياتية المختمفة.
 تمكف الفرد مف اتخاذ القرار الصحيح كالمناسب.
 تكسب الفرد احتراـ اآلخريف.

 تنقذؾ مف المكاقؼ المحرجة كمف االعتذار المطمكب بعد انفعاالت الغلب.
خامساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.
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 .3يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

عنوان الجمسة :حل المشكالت.

الجمسة السابعة عشرة

مدة الجمسة 70 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتمكف المشارككف مف استخداـ أسمكب حؿ المشكبلت بطرؽ مبللمة.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يميز المشارككف بيف المشكمة كالحؿ.

 .2يتعرؼ المشارككف إلى فكالد كأىمية أسمكب حؿ المشكبلت.
 .3يتعرؼ المشارككف إلى خطكات أسمكب حؿ المشكبلت.

 .4يتعرؼ المشارككف إلى أسباب الفشؿ في حؿ المشكبلت.

 .5يتعرؼ المشارككف إلى لركرة كأىمية تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – سرد القصة  -العصؼ الذىني  -التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتي األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

ثانياً :المشكمة وكيفية حل المشكالت:

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف ذكر ما يعتبركنو مشكمة كبحاجة إلى حؿ.

 .2يتناقش الباحث م المشاركيف في المشكبلت المطركحة كيبيف ليـ كيؼ يمكف التمييز بيف
المشكمة كالحؿ مف خبلؿ المثاؿ التالي كىك :عدـ كجكد معمؿ حاسكب في المدرسة يعتبر
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مشكمة ،كالكاق اف المشكمة ليست في عدـ كجكد معمؿ حاسكب ،كانما عدـ كجكد مكارد

خارجية لمطبلب لمبحث كتعمـ الميارات اللركرية التي يحتاجيا سكؽ العمؿ ،اما الحؿ
فيتمثؿ في ايجاد معمؿ حاسكب في المدرسة.

 .3يسلؿ الباحث المشاركيف عف الفكالد التي تعكد عمى الفرد عند قيامو بحؿ المشكبلت.

 .4يجمؿ الباحث ما تكصؿ اليو الطبلب بالعصؼ الذىني الفكالد التي تعكد عمى الفرد عند
قيامو بحؿ مشكبلتو كىي:

1ل مف الناحية النفسية :يشعر الفرد بذاتيتو ،كشخصيتو ،كمشاركتو في الحياة مشاركة
ايجابية ،كما تشعره بجك الحرية القالـ عمى األخذ كالرد ،كتبادؿ اآلراء كاألفكار،

كنقدىا ،كتمحيصيا.

2ل مف الناحية العقمية :تنتيي إلى معارؼ كالحة راسخة لما بذؿ فييا مف تفكير ذاتي
مصدره الفرد نفسو.

3ل مف الناحية التربكية :تستثير الفرد ،كتفجر طاقة النشاط لديو ،كىذا يساعد عمى
االقباؿ المتحمس عمى التعمـ ،كما تساعد عمى نجاحو.
ثالثاً :أسموب حل المشكالت

 .1يقكـ الباحث بحث المشاركيف لمحديث عف مشكمة معينة في البيلة المدرسية أك رير
المدرسية ،كيطمب منيـ التفكير في ايجاد حمكؿ ليا.

 .2يشج

الباحث المشاركيف عمى التفكير في مراحؿ حؿ المشكمة كيستم

كأفكارىـ ،ثـ يقكـ بتمخيصيا عمى النحك التالي:

إلى آراليـ

 )1إدراك المشكمة :إف اإلنساف الحكيـ ىك الذم يدرؾ كيسعى إلى حؿ المشكمة مف بدء
ظيكر أعراليا ،فظيكر خمؿ يعترض حياة الفرد العممية أك االجتماعية يستكجب

التحميؿ الدقيؽ ،كاتخاذ القرار السري كالمناسب حيالو باتباع اآلليػة المنيجية لحميا،

كذلؾ لتفادم تداعيات أخطر قد تحدث نتيجة عدـ اإلدراؾ المبكر ليذا الخمؿ ،كمف
ىذه التداعيات تفاقـ المشكمة ،أك استفحاليا ككجكد صعكبات كبيرة في طريؽ حميا

فيما بعد.

 )2تحديد المشكمة :بعد إدراؾ المشكمة يجب عمى صاحبيا أف يحدد ىكيتيا كاألسبػاب
التي أدت إلى ظيكرىا ،كمف ثـ تصنيفيا ىؿ ىي مشكمة متعمقة بالجانب العممي أـ

بالجانب العممي ،أـ بالجانب االقتصادم ،أـ بالجانب اإلنساني – الجسدم أك

النفسي ،كىذا التصنيؼ يؤدم إلى تحديد المشكمة.
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 )3جمع البيانات والمعمومات المرتبطة بالمشكمة :ىذه المرحمة تساىـ ببل شؾ في فيـ
جكانب المشكمة ،كأبعادىا المختمفة ،كمف ثـ تساىـ في حميا ،كتتـ عممية جم

المعمكمات كالبيانات في جمي مراحؿ تحميؿ كحؿ المشكبلت م مراعاة صغر أك
كبر حجـ البيانات كالمعمكمات بما يتكافؽ م حجـ المشكمة.

 )4تحميل البيانات والمعمومات المرتبطة بالمشكمة :في ىذه المرحمة تتفاعؿ كتتكامؿ
المعمكمات التي تـ جمعيا في الخطكة السابقة ،كذلؾ لكلعيا في إطار كاحد متكامؿ
األحداث يكلح المشكمة بصكرة متكاممة كشاممة ككالحة ،كمف ثـ تبدأ عممية تحميؿ

المشكمة ،كالذم يتطمب اإلجابة عمى العديد مف األسلمة منيا:

 ما ىي العناصر التي يمكف استعماليا في بدالؿ حؿ المشكمة؟ كما ىي
العناصر التي ال يمكف استعماليا كيتـ استبعادىا مف بدالؿ حؿ المشكمة؟

 مف ىـ األفراد الذيف يمكنيـ المساعدة في حؿ تمؾ المشكمة؟

 ما ىي آراء كاقتراحات الزمبلء كاألصدقاء في حؿ تمؾ المشكمة؟
 ما مدل تلثير تمؾ المشكمة عمى حياتؾ الشخصية أك األسرية إذا كانت متعمقة
بالجانب االجتماعي؟

 ما مدل تلثير تمؾ المشكمة عمى كلعؾ المالي إذا كانت متعمقة بالجانب
المالي كاالقتصادم؟

 )5تحديد بدائل حل المشكمة :يتلمف كل الحمكؿ الممكنة لحؿ المشكمة؛ تحميؿ
فيما دقيقنا كعميقنا ،كمف ثـ يتـ اقتراح بدالؿ عديدة كمتنكعة
المشكمة لمتلكد مف فيميا ن
لحميا  -كمما كاف لدل صاحب المشكمة عدد أكبر مف البدالؿ أمكنو الكصكؿ لبديؿ
أفلؿ لحؿ مشكمتو – ثـ يتـ تحديد بدالؿ معينة مف خبلؿ عممية دم

كتعديؿ

األفكار بحيث تككف أقرب إلى حؿ المشكمة.

 )6تقييم الحـمول :بعد تحديد بدالؿ حؿ المشكمة؛ عمى صاحب المشكمة أف يقكـ بعممية
يقيـ
تقييـ شاممة كدقيقة لكؿ البدالؿ المطركحة كالمقترحة لحؿ المشكمة؛ كؿ بديؿ ٌ
عمى حدة ،ثـ يقكـ بمقارنة نتال التقييـ ،كلكي يتمكف  -صاحب المشكمة  -مف

القياـ بعممية التقييـ بنجاح عميو االسترشاد بما يمي:

 تحديد صفات النتيجة المطمكبة في البديؿ األنسب لحؿ المشكمة ،م مراعاة
إمكانية تطبيقو عمى الكاق .

 استبعاد البدالؿ الخيالية أك المثالية التي ال يمكف تطبيقيا.
 تقييـ البدالؿ المتبقية المتكافقة م النتيجة المطمكبة.

 تقيبـ المخاطر المرتبطة بالبديؿ األقرب لحؿ المشكمة.
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 )7اختيار البديل األنسب :كذلؾ مف بيف البدالؿ السابؽ تحديدىا كتقييميا.
رابعاً :الفشل في حل المشكالت:

يستم الباحث إلى آراء الطبلب حكؿ أسباب الفشؿ في حؿ المشكبلت ثـ يقكـ بتمخيص

تمؾ السباب عمى النحك التالي:

 .1إساءة تفسير المشكمة :إف الخطا في إدراؾ كفيـ المشكمة يترتب عميو خطل في تفسير
المشكمة ،كبالتالي كل خطة رير مناسبة لحميا ،كمف ثـ عدـ حؿ المشكمة.

 .2تقصػير صاحب المشكمة في جم البيانات كالمعمكمات الكافية لممساعدة في حميا مما يؤثر
بالسمب عمى الخطكات التالية لعممية حؿ المشكمة.

 .3عدـ اتباع المنيجية :فالمنيجية العممية المدركسة تساعد صاحب المشكمة في حميا كفؽ
خطة منيجية ،تبدأ مف بياف أك معمكمة كتنتيي عند نتيجة محددة؛ دكف الحياد أك االنحراؼ

عف خط سير ىذه الخطة.

 .4عدـ قدرة صاحب المشكمة عمى دم التفكير التحميمي بالتفكير اإلبداعي ،فصاحب المشكمة

بعيدا عف كجكد حؿ إبداعي مميز ليا ،ألنو رير قادر عمى إيجاد حالة
ىنا يحمؿ المشكمة ن
مف الدم كالتداخؿ كالتكافؽ ما بيف تفكيره في تحميؿ المشكمة ،كتفكيره في إبداع طرؽ أك

طريقة متميزة لحميا.

 .5االفتقار إلى معرفة أساليب كطرؽ كعمميات حؿ المشكمة ،مما يجعؿ صاحب المشكمة
يتخبط في طريقو لحؿ مشكمتو .

 .6إذا امتمؾ صاحب المشكمة األساليب كالطرؽ الصحيحة لحؿ المشكمة ،كلكنو افتقد امتبلؾ
القدرة عمى استخداـ ىذه األساليب كتمؾ الطرؽ بإيجابية كفعالية.

خامساً :أىمية تنمية القدرة عمى حل المشكالت:

يطمب الباحث مف المشاركيف الحديث عف خبراتيـ كخبرات آباليـ كأمياتيـ كمعارفيـ في كيفية

تنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت.

يمخص الباحث مف خبلؿ النقاش م الطبلب الفكالد التي تعكد عميؾ عند تنمية القدرة عمى

حؿ المشكبلت كىي:

 .1تتنبل أك تتكق مشاكؿ محددة ،كمف ثـ تككف لديؾ الفرصة الكافية التخاذ ما يمزـ مف
إجراءات كقالية تحكؿ دكف كقكع ىذه المشاكؿ ،أك في حالة كقكعيا يتـ تجنب أك تفادم

الجانب األكبر مف المخاطر المصاحبة ليذه المشاكؿ.
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 .2تكتسب ميارات كقدرات تساعدؾ في حؿ المشاكؿ التي تكاجيؾ بدقة ،كسرعة كجيد كتكمفة

أقؿ ،فمف رير المنطقي أف تككف ىناؾ مشكمة بسيطة مف حيث التكمفة ،أنفؽ فييا كقتنا
كبير تقدر تكمفتيما بلكثر مف تكمفة المشكمة ذاتيا.
كجيدا نا
ن

يدا مف التكافؽ
 .3تككف أكثر ثقة بنفسؾ ،كأكثر
اطملنانا عمى مستقبمؾ ،كىذا يحقؽ لؾ مز ن
ن
الذاتي ،كالرلا النفسي المذيف يدفعانؾ نحك التقدـ الميني كالعممي ،كالرقي األخبلقي.
 .4تككف أكثر سيطرة عمى األمكر اليامة كالرليسة في حياتؾ العممية ،أك االجتماعية ،أك
المالية.

 .5تصن الفرص كمف ثـ استغبلىا االستغبلؿ األفلؿ ،فتنمية قدراتؾ عمى حؿ المشكبلت ال

قادر عمى االستفادة مف آثارىا السمبية،
قادر عمى تجنبيا فحسب؛ بؿ تجعمؾ نا
تجعمؾ نا
فمثبل :مشكمة عدـ القدرة النفسية
كتحكيميا إلى آثار إيجابية كفرصة يمكف استغبلليا ،ن
اصبل في الدراسة ،فاالنصياع ليذه المشكمة يقكد
كالجسدية عمى المككث كقتنا
طكيبل كمتك ن
ن
إلى ترؾ المذاكرة ،كالبحث عف الممييات بصكرىا المختمفػة ،كمف ثـ التعرض لئلخفاؽ

كالفشؿ ،كمف ثـ الحصكؿ عمى تقديرات متدنية ،في حيف أنو باإلمكاف المجكء إلى الطرؽ

العممية في حؿ ىذه المشكمة.

عنوان الجمسة :تابع حل المشكالت.

الجمسة الثامنة عشرة

مدة الجمسة 90 :دقيقة

سادساً :صياغة المشكمة وتحديد أسبابيا من خالل فنية سرد القصة:

 .1يقكـ الباحث بسرد القصة التالية :أحمد طفؿ في الصؼ األكؿ األساسي ،يتجنب قكؿ
الحقيقة ،كابتداع ما لـ يحدث ،م المبالغة في نقؿ ما حدث ،كاختبلؽ كقال لـ تق .

 .2يكجو الباحث لممشاركيف السؤاؿ التالي :كيؼ يمكف تحديد صيارة مشكمة أحمد بدقة؟

 .3يستم الباحث إلى إجابات المشاركيف ،كيجمميا في أف مشكمة أحمد ىي الكذب ،كىك
سمكؾ مكتسب مف البيلة التي يعيش فييا الطفؿ ،كىك سمكؾ اجتماعي رير سكم يؤدم

إلى العديد مف المشاكؿ االجتماعية كالخيانة.

 .4يكجو الباحث لممشاركيف سؤاؿ آخر كىك :ما ىي األسباب التي أدت إلى ظيكر المشكمة
عند أحمد؟

 .5يستم الباحث إلى إجابات المشاركيف كيجمميا في األسباب التالية:
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 افتقار الطفؿ لمقدكة الحسنة في البيلة التي يعيش فييا ،فمشاىدة الصغير لمكبار عندما
يمارسكف أسمكب الكذب في حياتيـ اليكمية لو أكبر األثر في حذك الصغير ليذا السمكؾ.

 القسكة في التعامؿ م الطفؿ عندما يعمؿ خطل فيمجل لمكذب ليحمي نفسو مف العقاب.

 التفرقة في المعاممة بيف األبناء يدف الطفؿ لمكذب لغيرتو الشديدة مف أخيو كحبان لبلنتقاـ
منو.

 خياؿ الطفؿ كشعكره بتقدير الذات كاحتراميا أثناء استماع اآلخريف لو.

سابعاً :التدريب عمى كيفية حل المشكالت:

يطمب الباحث مف المشاركيف الحديث عف بعض المشكبلت التي قد يكاجيكنيا في حياتيـ

المدرسية كالمنزلية كيقكـ بتمخيصيا:

 )1رأيت دخاف يتصاعد مف أحد المنازؿ ،ماذا تفعؿ؟
 )2رأيت أحد ما يتسمؽ سكر المدرسة ،ماذا تفعؿ؟

 )3المعمـ يقكـ بتكبيخؾ بسبب كبدكف سبب ،ماذا تفعؿ؟

يسلؿ الباحث المشاركيف عف كيفية حؿ مشكمة ما.

يمخص الباحث آراء الطبلب بعد مساعدتيـ في ترتيبيا كحصرىا في ست خطكات لحؿ أم

مشكمة كىي:

 .1تحديد المشكمة:

قمت باستعارة كتاب مف مكتبة المدرسة ،ككعدت بإعادتو ،لكنو لاع منؾ ،كلف تتمكف

مف إعادتو.

 .2تحديد الحمكؿ الممكنة لممشكمة:

 )1عدـ الذىاب لممكتبة حتى ال يطالب بو أميف المكتبة.
 )2ربما ينسى أميف المكتبة ىذا األمر.

 )3مماطمة أميف المكتبة كمما طالب برد الكتاب.

 )4االعتراؼ ألميف المكتبة بلياع الكتاب ،كأنؾ عمى استعداد لتقبؿ العقكبة.
 )5ادخار جانب مف المصركؼ لشراء نسخة أخرل مف الكتاب.

 .3التفكير في الحمكؿ :كتحديد النقاط السميمة كرير السميمة في كؿ منيا ،كما يترتب عمى كؿ
حؿ:

 )1الحؿ األكؿ معناه أنؾ لف تستطي دخكؿ المكتبة مرة أخرل.

 )2الحؿ الثاني لف تعيد الكتاب ،كستبقى قمقان مف أميف المكتبة كسجبلتو.

 )3الحؿ الثالث لف يعكد الكتاب لممكتبة ،كلف يثؽ بؾ أميف المكتبة بعد ذلؾ.
 )4الحؿ الراب قد تككف العقكبة قاسية.
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 )5الحؿ الخامس الحرماف مف المصركؼ.

 .4اختيار أفلؿ الحمكؿ:

ربما كاف الحؿ الخامس ىك أنسب الحمكؿ.

 .5تنفيذ الحؿ:

كذلؾ بشراء كتاب ككلعو في المكتبة ،كقياـ أميف المكتبة بشكرؾ عمى تصرفؾ

الصدكؽ ،ىذه القكاعد يجب أف تككف ىي السبيؿ لحؿ المشكبلت ،ألنيا تجعؿ عبلقتؾ باهلل

عز كجؿ طيبة ،كما أنيا تبني صمتؾ بالناس عمى أسس سميمة ،فييا مكدة كمحبة
كمسلكلية ،تنشر الصدؽ كالحب كتكطد السبلـ كتؤكد الكلاـ ،إنيا أفلؿ الحمكؿ كأركعيا.

 .6تقييـ الحؿ:

لـ يكف ىناؾ سبيؿ ريره ،إنو أفلؿ الحمكؿ ،كالسبب أنو يتفؽ تمامان م ما يمي :عبلقة

اإلنساف بربو ،عبلقة اإلنساف بلخيو المسمـ ،عبلقة اإلنساف بنفسو كرلاه عف نفسو كثقتو

بيا.

ثامناً :ميارة جمع المعمومات:

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف ابداء الرأم حكؿ جم المعمكمات المتعمقة بالمشكمة ،كأىميتيا
في الكصكؿ إلى الحؿ ،كما يؤكد بلنو كمما زادت المعمكمات كمما زاد احتماؿ الكصكؿ إلى

عدد كبير مف البدالؿ ،كبالتالي الكصكؿ إلى حؿ أفلؿ.

 .2يستم الباحث إلى اجابات المشاركيف كيسجؿ االجابات الصحيحة عمى المكح القبلب.
تاسعاً :ميارة توليد البدائل

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف الحديث عف ميارة تكليد البدالؿ ،كىي أف تلتي بلكبر قدر
ممكف مف البدالؿ كالحمكؿ لممشكمة.

 .2يكلح الباحث أىمية التكصؿ إلى عدد كبير مف الحمكؿ أك البدالؿ حكؿ مشكمة كاحدة،
كالتي تكمف في زيادة احتماؿ الكصكؿ إلى أفلؿ الحمكؿ كالبدالؿ ،كأكثرىا ايجابية لحؿ

المشكمة.

 .3يطرح الباحث مشكمة عادؿ ،كىك طالب في الصؼ العاشر ،يشكك مف أحد معمميو ،حيث
يصفو بصفات رير مقبكلة أماـ زمبللو في ررفة الفصؿ ،مما يسبب لو الليؽ ،حتى

أصبح يصفو بصفات رير مقبكلة أماـ زمبللو في ررفة الفصؿ ،كييمؿ دراستو ككاجباتو.

 .4يطرح الباحث عمى المشاركيف السؤاؿ التالي :ما ىي األشياء التي يمكف أف يقكـ بيا عادؿ
لحؿ المشكمة ،أذكر أكبر عدد ممكف مف البدالؿ؟
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 .5يعطي الباحث الفرصة لممشاركيف لمتفكير في البدالؿ كعرليا ،كيقكـ بتسجيميا عمى المكح
القبلب دكف انتقاء أك تقكيـ كالتالي:

1ل اجتياد عادؿ في دراستو ليناؿ رلا معممو.
2ل تحسيف العبلقة م المعمـ.

3ل التكجو إلى المرشد كالحديث معو في المشكمة.
4ل الرد عمى المعمـ بنفس األسمكب ليشعر باإلىانة التي يشعر بيا عادؿ.
5ل التكجو إلى مدير المدرسة ليشكك لو معاممة المعمـ السيلة.
6ل تقديـ شككل رسمية لمديرية التربية كالتعميـ.

7ل يؤكد الباحث عمى أىمية تكليد البدالؿ في الكصكؿ إلى الحؿ ،كأنو كمما زادت البدالؿ
كمما زاد احتماؿ الكصكؿ إلى حؿ أفلؿ.

عاش ارً :موازنة البدائل (اختيار الحل المناسب)

 .1يسلؿ الباحث عف ميارة مكازنة البدالؿ ،كىي اختيار أحد البدالؿ التي تـ تكليدىا في

خطكات سابقة ،كذلؾ مف خبلؿ مكازنة االيجابيات كالسمبيات لكؿ بديؿ ،إلافة إلى تقكيـ
احتمالية نجاح كؿ بديؿ ،كمدل التفليؿ أك الميؿ الشخصي لذلؾ البديؿ.

 .2يذكر الباحث المشاركيف بقصة عادؿ التي تـ طرحيا في النشاط السابؽ.

 .3يبدأ الباحث بمناقشة المشاركيف في البدالؿ ،كيسجؿ ايجابيات كسمبيات كؿ بديؿ ،كما
كيسجؿ نسبة نجاح البديؿ كنسبة الميؿ الشخصي لو ،كىكذا حتى نياية جمي البدالؿ.

 .4يتـ اختيار البديؿ الذم حصؿ عمى أعمى نسبة ،كيككف ىك بمثابة الحؿ األفلؿ لممشكمة.
حادي عشر :نشاط العقدة البشرية.
 .1يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة اإلمساؾ بليدم بعليـ البعض بشكؿ دالرم ،بحيث
تككف كجكىيـ تجاه الدالرة مف الداخؿ ،مشكميف بذلؾ سمسمة أك عقدة بشرية.

 .2يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التفكير في طريقة تجعؿ كجكىيـ تجاه الدالرة مف الخارج
دكف أف يفمتكا أيدييـ ،بحيث تككف أيدييـ كىـ تجاه خارج الدالرة ىي نفسيا كىـ تجاه داخؿ

الدالرة.

 .3يعطي الباحث الكقت الكافي لممشاركيف لتغيير اتجاه العقدة.
ثاني عشر :التقييم واالنياء.
 يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمستيف ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيما،
كعف مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمستيف ،كذلؾ مف خبلؿ االجابة عمى بنكد استمارة

التقييـ.
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 يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بالقكاعد،
كتسميمو جالزة التميز.

 يقكـ الباحث بتكميؼ المشاركيف بالنشاط البيتي التالي:

 )1ذىب سعيد إلى السكؽ لشراء ررض معيف كبمكاصفات معينة ،كلكنو اشترل ررض
بمكاصفات أخرل بسبب عدـ تكفر ما يريده عند البال كالحاح البال عمى سعيد لشراء
ما ال يريده ،حدد المشكمة ،كل البدالؿ الممكنة لمكاجية المشكمة ،كاختار البديؿ أك

الحؿ المناسب ليا؟

 )2يعرض الباحث عمى المشاركيف بعض المشاكؿ التي نعيشيا مثؿ مشكمة قط التيار
الكيربي  ،نقص الكقكد ،كيطمب مف المشاركيف طرح حمكؿ ليذه المشاكؿ.

 )3يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمستيف ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما
أظيركه مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة،

كمكعدىا ،كأىمية االلتزاـ كعدـ التلخير.

عنوان الجمسة :تعزيز الثقة بالنفس.

الجمسة التاسعة عشرة

مدة الجمسة 90 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية ميارة الثقة بالنفس.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتعرؼ المشارككف إلى مدل أىمية الثقة بالنفس لمفرد.

 .2يتعرؼ المشارككف إلى سمات الشخصية الكاثقة مف نفسيا.
 .3يتدرب المشارككف عمى كيفية تنمية الثقة بالنفس.

 .4يتعرؼ المشارككف إلى اآلثار الناتجة عف تنمية الثقة بالنفس.
 .5يتدرب المشارككف عمى كيفية تقييـ ذكاتيـ.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – العصؼ الذىني – لعب الدكر – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
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 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .2يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

ثانياً :الثقة بالنفس

 .1يقكـ الباحث مف خبلؿ النقاش كالحكار م المشاركيف بتكليح معنى الثقة بالنفس ،كىك

الشعكر الكافي لدل الفرد بلنو قادر عمى النجاح في الشيء الذم يررب القياـ بو ،متحمبلن

مسلكلية ما ينت عف ذلؾ ،مما يجعمو كحده صاحب القرار.

 .2يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ أىمية الثقة بالنفس مف عدة اتجاىات:

 أىمية الثقة بالنفس لحالة الفرد النفسية :ىناؾ عبلقة كثيقة بيف الثقة بالنفس كالصحة
النفسية لمفرد ،فالشخص السكم ىك مف يتمت بالثقة بالنفس ،ككذلؾ الشخص الذم
يثؽ بنفسو يتمت بصحة نفسية جيدة ،كال نبالغ حيف نقكؿ أف كؿ مرض نفسي إنما

تككف نقطة البداية فيو فقداف الثقة بالنفس ،فالثقة بالنفس ىي حالة نفسية نجتيد في
المحافظة عمييا ،كالتمسؾ بيا ،كاالستزادة منيا.

 أىمية الثقة بالنفس لمنجاح في العمؿ :ال تكفي العمميات المعرفية كالميارات العممية

كحدىا لنجاح الفرد في عممو ،بؿ يجب إلى جانب ذلؾ أف يككف الفرد كاثقان مف نفسو،
كمف جكانب الثقة بالنفس التعاكف م اآلخريف في أداء العمؿ ،حيث إف التعاكف م

اآلخريف أحد جكانب الثقة بالنفس ،كانعداـ الثقة بالنفس يدف بالشخص إلى اثبات

كجكده في كؿ صغيرة ككبيرة ،كبالتالي يصعب عميو أف يككف جنديان مجيكالن في

مكقؼ ما مف المكاقؼ المتصمة بالعمؿ.

 أىمية الثقة بالنفس في مكاجية الصعكبات كالمشكبلت :يحتاج الفرد إلى ثقتو بنفسو
كي يتجاكز المشكبلت الحياتية التي تكاجيو ،ففداف الثقة بالنفس تزيد مف تعقيد

المشكمة ،كيصعب إ يجاد الحمكؿ المناسبة ليا ،ذلؾ أف فقداف الثقة بالنفس يتكلد عنو
التردد في اتخاذ القرار المناسب في الكقت المناسب ،كبالتالي تتفاقـ المشكبلت

كالصعكبات.

 .3يطمب الباحث مف المشاركيف كصؼ الشخص الكاثؽ مف نفسو ،ثـ يمخص عمى السبكرة
مف كبلميـ سمات الشخص الكاثؽ مف نفسو:

 يشعر باألحقية في العيش بسعادة كنجاح ،كيحترـ نفسو كيقدر اجتياداتيا.
 ال يتلثر كثي انر بإحباطات اآلخريف لو ،كيقينو قكم بلفكاره كقناعاتو.
198

 لديو نظرة كاسعة تجاه الحياة.

 يعي ما حكلو جيدان ،كال يخاؼ مف تحمؿ المسلكلية.
 أىدافو كالحة بالنسبة لو.

 لديو القدرة عمى اتخاذ ق اررات يطملف لصحتيا كسبلمتيا.

ثالثاً :تنمية الثقة بالنفس:

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف تدكيف مقترحات تعيف عمى زيادة الثقة بالنفس.

 .2يتناقش الباحث م المشاركيف مقترحاتيـ ،كيمخص ليـ أف لتنمية الثقة بالنفس يجب أف:
 تتعرؼ عمى أسباب لعؼ ثقتؾ بنفسؾ ،كتحاكؿ أف تجد عبلجان ليذه األسباب.
 تكاجو نفسؾ كتعرؼ حقيقتيا كتقبؿ ما فييا مف قكة كمف لعؼ.

 .3يقكـ الباحث بمناقشة المشاركيف في اآلثار اإليجابية التي تعكد عمى الفرد مف ثقتو بنفسو
كىي:

 التعبير عف الرأم بكلكح دكف خكؼ أك خجؿ.

 تكسب صاحبيا احتراـ كثقة اآلخريف ،إذ تنعكس الثقة بالنفس عمى نكعية األداء كعمى
جكدة العمؿ ،مما يؤدم إلى احتراـ اآلخريف كثقتيـ.

 تكسب صاحبيا النظرة المتفالمة كالركح العالية.

 تكسب صاحبيا القدرة عمى مكاجية مشاكؿ الحياة بقدر عاؿ مف لبط النفس.
 تكسب صاحبيا القدرة عمى الحكـ الصالب عمى األمكر كاألحداث ،كتمنحو القدرة عمى
فيميا ،بعيدان عف المبالغة كالتردد أك الحيرة كالغمكض.

رابعاً :الرضا عن الذات:

 .1يستم الباحث آلراء المشاركيف حكؿ مكاقؼ الحظكىا في أىميـ كجيرانيـ عف كيفية
مراجعة النفس ككيفية تصحيح األخطاء مف خبلؿ مصارحة النفس كالرلا كاألمؿ باهلل كفي
المستقبؿ ،كأف يقارف نفسو بمف حرمكا نعـ كثيرة كالصحة كالماؿ كالعمـ  ...الم.

 .2يطمب الباحث مف المشاركيف سرد بعض مف قصص األنبياء أك السمؼ الصالح تعزز

مكقؼ الرلا عف الذات مثؿ مرض سيدنا أيكب عميو السبلـ ،كايذاء المشركيف لسيدنا

محمد عميو السبلـ.

 .3يطمب الباحث مف المشاركيف اإلجابة عف األسلمة التالية:

 اذكر حدث مر في حياتؾ ككاف لو تلثير سار بحيث سبب لؾ رلا عف ذاتؾ؟
 اذكر حدث مر في حياتؾ ككاف لو تلثير صعب؟
 ما طبيعة المشاعر بعد كؿ حدث؟

 ماذا لك لـ يرض االنساف بما قسـ اهلل لو؟ ما ىك األثر السمبي لذلؾ؟
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 .4يقكـ الباحث بتسجيؿ ردكد أفعاؿ المشاركيف عمى السبكرة كمناقشتيا معيـ.
خامساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسات.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدرب ،يتـ إعطاء الطبلب كاجبات تطبيقية منزلية في البيلة الطبيعية خاصة في بيلة
المدرسة ،لتثبيت ىذه الميارة المتعممة خارج مكقؼ التدريب.

نشاط بيتي:

يطمب الباحث مف المشاركيف تسجيؿ ثبلث مكاقؼ حدثت معيـ شعركا فييا بالرلا عف ذكاتيـ،
أك مكاقؼ حدث فييا العكس ،كمناقشة ذلؾ م األسرة ،عمى أف يتـ مناقشة تمؾ المكاقؼ في

الجمسة القادمة.

الجمسة العشرون
عنوان الجمسة :التفكير والمواقف التوكيدية

مدة الجمسة 90 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:

 التعرؼ إلى أىمية التفكير اإليجابي لتنمية السمكؾ التككيدم.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1يتدرب المشارككف عمى كيفية حؿ بعض األلغاز.

 .2يتعرؼ المشارككف إلى األسباب التي تؤدم إلى التفكير السمبي.

 .3يتدرب المشارككف عمى كيفية تغيير النظرة السمبية تجاه المكاقؼ الحياتية.

 .4يتدرب المشارككف عمى كيفية التفكير في بعض المكاقؼ التي تتطمب تككيد ذات.

الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بالمشاركيف كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
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 يطمب الباحث مف المشاركيف التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ األنشطة
المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م المشاركيف.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المشاركيف فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :التفكير

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ معنى التفكير ،كىك ما يدكر في الذىف تجاه قلية
ما ،يسيـ في تككيف اتجاه محدد في الحياة.

 .2يبيف الباحث لممشاركيف أف كبل منا يتعرض في حياتو اليكمية لمكاقؼ مؤلمة ،كاإلنساف
الناجح ىك الذم يتغمب عمى ىذه المكاقؼ ،كأنو إذا أراد أف يغير مف تفكير يقمؿ مف تككيده

لذاتو إلى تفكير يزيد مف تككيده لذاتو ،كيكسبو ثقة في نفسو ،كيزيد مف كفاءتو الذاتية،
فيجعؿ أفكاره في اتجاه اإلنجاز كالنجاح كمقاكمة االفكار اليدامة السمبية.

 .3يطمب الباحث مف المشاركيف تفسير قكؿ صمى اهلل عميو كسمـ" ال يحقرف أحدكـ نفسو" ثـ
يقكـ بمناقشة ما يفسركنو.

كثير مف الناس قد يحجـ عف عمؿ شيء ما ،العتقاده أنو رير قادر عمى
 .4يبيف الباحث أف ان
إنجازه ،كرير كاثؽ مف نفسو ،كىك في الحقيقة قد يككف عكس ذلؾ تمامان.

ثانياً :نشاط ترفييي

 يقكـ الباحث بتكليح ىدؼ النشاط الحالي ،كىك العمؿ عمى تطكير قدرات الفرد العقمية بما

يتبلءـ م العمر الزمني ،حيث يقكـ الباحث بعرض مجمكعة مف األلغاز التي تحتاج إلى

تفكير كذكاء ،م التلكيد عمى مشاركة الجمي  ،كترؾ مدة زمنية قصيرة بيف السؤاؿ
كاإلجابة ،كمف يعرؼ اإلجابة يعطي إشارة عند انتياء الكقت ،كيختار الباحث مشارؾ

لئلجابة ،كصاحب اإلجابة الصحيحة يتـ منحو جالزة عينية.
أمثمة عمى األلغاز:

 .1عالمة مؤلفة مف ست بنات كأخ لكؿ منيـ ،كـ عدد أفراد العالمة؟
شير في السنة الميبلدية يحتكم عمى  28يكمان؟
 .2كـ ان

 .3رقـ إذا لرب في الرقـ الذم يميو كاف حاصؿ اللرب يساكم نات جمعيا .19 +
 .4إذا كاف سعيد عمى يميف سمير ك جابر عمى يميف سعيد فمف يككف في الكسط؟
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 .5رجؿ ترؾ  17جمبلن ،كأكصى بلف يلخذ االبف األكؿ نصفيا ،كالثاني ثمثيا ،كالثالث تسعيا،
فجاء القالي راكبان جممو ليفصؿ في ىذه الكاقعة ،فماذا يفعؿ؟

ثالثاً :التفكير السمبي

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ التفكير السمبي كانو باختصار التشاؤـ في رؤية
األشياء ،كالمبالغة في تقييـ الظركؼ كالمكاقؼ ،إنو الكىـ الذم يحكؿ الخياؿ إلى حقيقة
ماثمة ال شؾ فييا ،كىذا بخبلؼ التفكير اإليجابي الذم ىك التفاؤؿ بكؿ ما تحممو ىذه
الكممة مف معاف .األفكار السمبية تجتاح عقكلنا إثر مكاقؼ تحدث لنا في البيت ،كاألسرة،

كالمدرسة ،كحيف ال نككف عمى ثقة تامة بلنفسنا ،كمتردديف فإننا ننفعؿ كننحاز خمؼ تمؾ
األفكار التي لك تلممناىا قميبلن لعممنا أننا كنا نلخـ األمكر ،كال نتعامؿ معيا بركية
كمكلكعية.

 .2يطمب الباحث مف المشاركيف مشاركتو في ذكر األسباب التي تؤدم إلى التفكير السمبي،
أك إلى أف يككف اإلنساف ذا تفكير سمبي ،كيسجؿ ذلؾ عمى السبكرة ،ثـ يقكـ بإجماؿ ما تـ
تسجيمو في النقاط التالية:

 تعرض الفرد لمتيكـ كاالنتقادات مف محيط أسرتو أك مدرستو.

 لعؼ الثقة بالنفس كاالنسياؽ السري كراء االنفعاالت العاطفية.

 تلخيـ مناطؽ اللعؼ كالتركيز عمييا حتى تصبح شغمو الشارؿ.
 االنطكاء عمى النفس كالبعد عف المشاركات االجتماعية اإليجابية.

 كثرة المقارنة بيف الفرد كبيف ريره ممف يتفكقكف عميو م تجاىمو لمكاطف قكتو
كتميزه.

 خبرات الطفكلة كما تحممو مف مكاقؼ سمبية.
 الحساسية الزالدة مف النقد أك مف التكبيم.

 الفراغ كعدـ الطمكح كعدـ كجكد أىداؼ كبيرة.
 تلخيـ كاعطاء األشياء أكثر مف حقيا.

 تلثير األصدقاء السمبييف في أفكارىـ كنظراتيـ.

 الخكؼ كالقمؽ كالتردد كاالكتلاب كالسكداكية في رؤية األمكر كالمكاقؼ.

 .3يساؿ الباحث المشاركيف عف مكقؼ صعب أك سمبي مركا بو ،كنجحكا في التغمب عميو،
كيقكـ بتعزيز ىذه المكاقؼ كمدحيا ،كمف خبلليا يقكـ بتغيير النظرة السمبية تجاه تمؾ

المكاقؼ ،كيحاكؿ تغيير أفكارىـ السمبية إلى إيجابية مف خبلؿ النصالح التالية:
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 تحصيؿ الثقة بالنفس مف خبلؿ تلممؾ الجيد في الكثير مف المكاىب كالقدرات التي
حباؾ اهلل اياىا.

 اليدكء كاالسترخاء الستعادة التكازف النفسي كالذىني كالعاطفي.
 مراقبة األفكار كاستقصاء كؿ فكرة سمبية ترد إلى خاطرؾ.

 الثبات كاالنسجاـ الداخمي لركرة لكؿ مف أراد بناء شخصية إيجابية ،كالكصكؿ
رمى األىداؼ ال يلتي في يكـ كليمة.

 مخالطة األشخاص اإليجابييف كالتعمـ منيـ.
 المشاركة في الدكرات العممية كالميارية الكتساب المزيد مف فف التفكير اإليجابي.
 البعد عف العزلة كاالنطكاء عمى الذات ،فالعزلة تربة خصبة لؤلفكار السمبية.

 تعمـ فف التجاىؿ لؤلفكار السمبية ،قؿ دالمان :كماذا إذا؟ األمر ليس سيبلن لكف
الكقت كفيؿ بإذف اهلل أف يكصمؾ إلى ىذا االنسجاـ الداخمي الرال .

رابعاً :مواقف توكيدية

يقكـ الباحث بالحديث م المشاركيف عمى أف الفرد يعيش لمف مجتم كبير ،كال يستطي أحد

العيش دكف مخالطة ىذا المجتم  ،كالعمؿ لمف قكانينو كأسسو ،فبل بد لنا جميعان أف يككف لنا دكر

فعاؿ كىاـ في المجتم .

يقكـ الباحث بتعزيز ىذا الحديث مف خبلؿ تفاعؿ المشاركيف ،كذلؾ بعرض عدة مكاقؼ مف

الحياة ،كيقكـ المشارككف بالتنا كب باختيار االستجابة التككيدية ،كرفض االستجابة رير التككيدية

كذلؾ عمى النحك التالي:

 .1إذا اختمؼ شخصاف مف زمبللؾ أك جيرانؾ في بعض األمكر:
أ -تجمس معيـ كتحاكؿ أف تحؿ المشكمة.

ب -ال تتدخؿ في ىذه األمكر.

 .2إذا كاف لديؾ أفكار في مكلكع ما ييـ بعض الزمبلء أك األصدقاء:
أ -تحتفظ بلفكارؾ لنفسؾ.

ب -تعطييـ ىذه األفكار.

 .3إذا تلايقت مف شخص عزيز عميؾ:
أ -تصؼ لو مشاعرؾ كتصارحو.

ب -تتركو ككاف شيء لـ يحدث.

 .4إذا كنت م مجمكعة مف الزمبلء كاألصدقاء:

أ -يعجبؾ الشخص المساير كالذم يكافؽ عمى كؿ شيء.
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ب -يعجبؾ الشخص الذم يقكـ بالدفاع عف فكرتو حتى كاف اختمؼ م المجمكعة.

 .5إذا رربت باالنتساب لتخصص معيف في الجامعة مستقببل كنصحؾ الجمي بصعكبتو:
أ -تتركو كال تنتسب اليو.

ب -تحاكؿ بذؿ الجيد كالتغمب عمى الصعكبات.

 .6إذا فشؿ شخص في دراستو ،ثـ تجده يحاكؿ مرة أخرل كمرات:
أ -يعجبؾ ىذا الشخص في محاكالتو.

ب -ترل أنو سيفشؿ.

 .7أفلؿ عند الحديث م مف يكبرني مف أقاربي:
أ -الحديث عبر الياتؼ أك االنترنت.

ب -الحديث كجيا لكجو.

 .8إذا كاف ىناؾ مشركع خيرم يحتاج لجم تبرعات:
أ -تستطي جم الماؿ بسيكلة.

ب -تتبرع كتترؾ اآلخريف حسب رربتيـ.
يقكـ الباحث أثناء كبعد عرض المكاقؼ السابقة بتقديـ تغذية راجعة ،يقيـ مف خبلليا المكقؼ
التككيدم المعركض ،كتصحيح االستجابات إف كانت خاطلة ،أك تدعيميا إف كانت صحيحة.
خامساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسات.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدريب ،يكزع الباحث عمى المشاركيف  -كنشاط بيتي – جدكؿ يطمب فيو كتابة األشياء

اإليجابية كالسمبية ،لذكاتيـ كشخصياتيـ ،كلمظيرىـ الخارجي ،كلحالتيـ الصحية ،كأسمكب
تعامميـ م اآلخريف سكاء في محيطيـ األسرم ،أك المدرسي ،أك االجتماعي:
اإليجابيات
الشخصية
المظير الخارجي
الحالة الصحية
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السمبيات

التعامل مع اآلخرين

 .4يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر أفراد المجمكعة عمى ما أظيركه
مف تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الحادية والعشرون

عنوان الجمسة :المسئولية واتخاذ الق اررات
مدة الجمسة 90 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى كيفية القدرة عمى تحمؿ المسلكلية ،كاتخاذ القرار أثناء حياتيـ
العممية.

األىداف الخاصة من الجمسة:
 .1يتعرؼ المشارككف إلى العكامؿ المؤثرة في عممية اتخاذ القرار.
 .2يتعرؼ المشارككف إلى أىمية القدرة عمى اتخاذ القرار.
 .3يتعرؼ المشارككف إلى خطكات اتخاذ القرار.

 .4يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية ميارة اتخاذ القرار.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – العصؼ الذىني – التعزيز – الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :ماىية وأىمية القدرة عمى اتخاذ القرار.

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ معنى اتخاذ القرار ،كأنو عممية اختيار بديؿ مف عدة
بدالؿ لمكصكؿ إلى ىدؼ مرركب ،كأف ىذا االختيار يتـ بعد دراسة كتحميؿ لكؿ جكانب
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المشكمة مكلكع القرار ،أم أف عممية اتخاذ القرار ىي عممية فكرية كنفسية لبلختيار بيف

اثنيف أك أكثر مف البدالؿ ،كىذه العممية تعتمد بدرجة كبيرة عمى الميارات النفسية الخاصة
بمتخذ القرار ،ألف البدالؿ تشكؿ مكاقؼ متنافسة.

 .2يناقش الباحث م المشاركيف أف مف أىـ العكامؿ المؤثرة في عممية اتخاذ القرار:

 )1عامؿ الكقت :حيث يمعب الكقت دك انر ميمان في عممية اتخاذ القرار ،ألف سرعة التعرؼ
عمى المشكمة كبياف حدكدىا يتيح الفرصة لدراستيا دراسة متلنية لمكصكؿ إلى الحؿ

المناسب ،باإللافة إلى أف المعمكمات تفقد قيمتيا إذا تعذر كصكليا إلى متخذ القرار
في الكقت المناسب ،فالدقة كالتكقيت المناسباف يجب تكافرىما في المعمكمات المطمكبة

لكل البدالؿ البلزمة التخاذ القرار.

 )2المناخ الذم يتـ فيو اتخاذ القرار :فعممية اتخاذ القرار ال تتـ مف فراغ ،كانما تخل

لطبيعة البيلة الرسمية التي ينتمي إلييا الفرد ،كما أف مشاركة الجماعة في القرار ىك

الكسيمة المناسبة لنجاحو.

 .3يطمب الباحث مف المشاركيف ذكر اآلثار اإليجابية التي تعكد عمى الفرد عند قدرتو عمى
اتخاذ القرار بنفسو كيقكـ بمساعدتيـ في تمخيصيا كىي عمى النحك التالي:
)1
)2
)3
)4
)5

تزيد مف ثقة الفرد بنفسو ،ألنو استطاع أف يتخذ ق ارراتو بنفسو كيتغمب عمييا.

تزيد مف ثقة اآلخريف مف حكلو ،كتعزز مف مكانتو االجتماعية.

تكلد مكانة اجتماعية كبيرة لمفرد عند اآلخريف.
تشعر الفرد بالسعادة كاالستقرار.

تكلد لدل الفرد العزيمة عمى االستمرار في مكاجية الصعكبات كتحديات الحياة.

 .4يطمب الباحث مف المشاركيف ذكر اآلثار السمبية التي تعكد عمى الفرد عند عدـ قدرتو عمى
اتخاذ القرار بنفسو كىي:
)1
)2

يكلد الشعكر بالنقص كالعجز كالتخبط كعدـ االستقرار كالنظاـ.

يزيد مف حالة القمؽ لديو.

ثالثاً :خطوات اتخاذ القرار.

يثير الباحث مكالي تيـ المشاركيف ،كيطمب منيـ التدرب عمى كيفية اتخاذ القرار المناسب،

كمف ىذه المكالي  :القدرة عمى اتخاذ قرار بشلف اختيار التخصص المناسب في الجامعة ،كيقكـ
الباحث بتعزيز المشاركات اإليجابية ،كتصحيح كتعديؿ المشاركات التي تحتاج لذلؾ ،ثـ يقكـ
بمساعدة المشاركيف في تمخيص كترتيب خطكات اتخاذ القرار ،كذلؾ عمى النحك التالي:
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 .1ابدأ بالتخميف الجاد لمراجعة النية ،كاثارة الرربة ،كذلؾ مف منطؽ الدكاف نحك اتخاذ القرار.
 .2اجم المعمكمات الكافية قدر اإلمكاف عف المكلكع.

 .3كف مكلكعيان في كل المسللة في اطار المقصد األساسي ،لعدـ تشتت القدرات الذىنية.

 .4مف المستحسف أف تسلؿ نفسؾ عدة أسلمة لزيادة التعمؽ بالمكلكع ،كلقط الطريؽ أماـ
اليكاجس المحبطة حكؿ(أىمية القرار كلركرتو ،ىؿ يكصمني ىذا القرار؟ كماذا أبني عمى

ىذا القرار؟ كماذا أريد مف النتال ؟ل.

 .5ال تحجز نفسؾ في إطار حؿ كاحد ،كال تكف أحادم النظرة ،كابحث دالمان عف أكبر قدر

ممكف مف الكسالؿ كاألساليب كالحمكؿ المتنكعة ،ثـ اختر األفلؿ نكعان كزمانان كمكانان

كحاالن.

 .6ال تنس المرحمية في اتخاذ القرار.

 .7التركيز بيف ملاميف كؿ شيء ،لذا ال بد مف العمؿ بيا ،كعدـ العيش عمى الق اررات
البسيطة كالسيمة ،ألنيا تجعمؾ سطحيان في كافة األمكر.

 .8ال بد مف التحديد كالتكقيت لتنفيذ القرار حتى ال تكف أسي انر لمتلجيبلت ،كمتكجسان مف
التكقعات السمبية ،لذا ركز  ..ثـ قرر  ..ثـ حدد  ..ثـ نفذ.

رابعاً :تنمية ميارة اتخاذ القرار.

 ليس كؿ االشخاص عمى درجة كاحدة مف الميارة في اتخاذ القرار فيما يتصؿ بلعماليـ ،بؿ
تختمؼ ىذه الميارة مف فرد إلى آخر ،كلتنمية ميارة اتخاذ القرار يجب معرفة مككناتيا مف

خبلؿ تحميميا إلى عدد مف القدرات:

 .1القدرة عمى تحديد المشكمة تحديدان كاقعيان مف خبلؿ تقسيميا كتحميميا إلى اجزاء
صغيرة.

 .2القدرة عمى تحديد األىداؼ التي يسعى إلييا.

 .3القدرة عمى تحديد البدالؿ بدقة كاعداد قالمة بالجكانب اإليجابية كالسمبية لكؿ بديؿ.
 .4القدرة عمى المقارنة كالمكازنة بيف البدالؿ.

 .5المبادأة ك الجرأة في االقداـ عمى انتقاء أحد البدالؿ بعد تقييميا.
 .6القدرة عمى تنفيذ ما اتخذ مف قرار كمتابعتو كتحمؿ نتالجو.
 .7كسب ثقة اآلخريف كمشاركتيـ في اتخاذ القرار.

 .8القدرة عمى التحرر مف اللغكطات الذاتية كالخارجية قدر اإلمكاف ،كاالستعداد التاـ
لمتغيرات التي يمكف أف تحدث بعد اتخاذ القرار.
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 .9إعطاء الكقت الكافي لعممية صن القرار حتى يتـ التفكير السميـ كالكافي قبؿ اتخاذ
القرار

 .10القدرة عمى المشاركة في اتخاذ الق اررات الجماعية.

 يطمب الباحث مف المشاركيف التدرب عمى كيفية اتخاذ القرار مف خبلؿ المكاقؼ التالية:
المكقؼ األكؿ:

أنييت دراستؾ الجامعية بتقدير ممتاز ،كلـ يكف أمامؾ فرصة عمؿ مناسبة في

مجالؾ ،فرصة العمؿ الكحيدة أمامؾ ىي رياض أطفاؿ ،براتب شيرم متكال ليس كما
كنت تطمح ،أك مدرس خصكصي في منزلؾ ،أك في مركز متكال

براتب بسيط

متكال  ،ما قرارؾ في ذلؾ ،كاذا احتجت استشارة أحد فمف ىك؟ كعمى أم أساس اتخذت

قرارؾ ىذا؟

المكقؼ الثاني:

حصمت عمى منحة إلكماؿ دراستؾ الجامعية في بمد أجنبي ،كلكف بشرط أف تخدـ ذلؾ

البمد بعد إنياء دراستؾ ،كأف ال تلتي ىنا إال زيارة كؿ خمس سنكات ،م عممؾ التاـ بسكء

األكلاع لدينا ىنا كجكدة الحياة كرفاىيتيا ىناؾ ،ما قرارؾ في ذلؾ ،كلماذا كاف قرارؾ

بيذا الشكؿ؟ كاف كاف القبكؿ فمماذا؟ كاف كاف الرفض فمماذا؟
المكقؼ الثالث:

كيؼ اتخذت قرار تخصصؾ الحالي(أدبي – عمميل؟ كمف استشرت فيو؟ كىؿ مكرست

عميؾ لغكط مف أحد لبللتحاؽ بذلؾ التخصص؟ ما تقييمؾ لقرارؾ ىذا؟ كلك أتيحت لؾ

الفرصة مرة أخرل؛ ىؿ كنت ستتخذ نفس القرار؟ كىؿ ستخل ألم لغكطات تمارس
عميؾ؟

 يشارؾ الباحث المشاركيف في ىذه المكاقؼ كيقكـ بتعزيزىا.
خامساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في
بيلة التدريب ،يسلؿ الباحث المشاركيف مف منكـ مر في مكقؼ ما ،كقاـ باتخاذ قرار في
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ذلؾ المكقؼ بنفسو ،كما ىك شعكرؾ عندما اتخذت ىذا القرار؟ كيطمب منيـ اإلجابة

كنشاط بيتي يتـ مناقشتو في الجمسة القادمة.

 .4يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف

تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

عنوان الجمسة :التخطيط لممستقبل

الجمسة الثانية والعشرون

مدة الجمسة 80 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتمكف المشارككف مف رسـ كاعداد خطة مستقبمية ألنفسيـ.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1إثارة الدافعية لدل المشاركيف نحك تحديد األىداؼ كتحقيقيا.

 .2حث المشاركيف عمى أف يككف ليـ دكر فعاؿ ككالح في ىذه الحياة.

 .3يتدرب المشارككف عمى ميارة التخطيط لممستقبؿ في كافة مناحي الحياة.
 .4يتعرؼ المشارككف إلى فكالد التخطيط الناجح.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار  -العصؼ الذىني – التفريغ االنفعالي – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :نشاط تخيل نفسك في آخر عمرك.

 .1يطمب الباحث مف المشاركيف اليدكء كاالسترخاء كطرد أية أفكار خارجية.

 .2يكجو الباحث لممشاركيف كممات بصكت ىادئ كما يمي :تخيؿ نفسؾ في آخر عمرؾ ..
كقد بمغت مف الكبر  ..صحتؾ ما زالت جيدة تجمس في الحديقة م حفيدؾ كسللؾ يا

جدم ما ىي انجازاتؾ في حياتؾ؟ ماذا تكد أف تقكؿ لو؟ أعط نفسؾ فرصة لمتفكير ثـ قؿ:

يا بني أنا انجزت في حياتي التالي....:
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 .3مثاؿ :أنا ألفت عشرة كتب في األدب ،أنا حصمت عمى جالزة ؿ ،....أنا أنشلت مؤسسة
خيرية لؤليتاـ ،أنا أعددت (20ل بحثان عمميان في مجاؿ تخصصؾ مثبلن.

 .4يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف التحدث عف إنجازاتيـ التي تخيمكىا.

 .5يناقش الباحث النشاط م المشاركيف كيحثيـ عمى كل أىداؼ قابمة لمتحقيؽ عمى المدل
القريب كالبعيد مف أجؿ الكصكؿ إلى االنجازات التي يكد اف يحققيا كؿ منيـ في حياتو.

ثالثاً :فوائد التخطيط الناجح

 .1يبدأ الباحث بطرح عدة أسلمة :أيف أنا اآلف؟ ما ىك كلعي الحالي؟ ماذا أريد أف أككف؟ ما
ىي طمكحاتي المستقبمية؟ كيؼ سلبمغ تمؾ المرحمة؟ ما ىي الكسالؿ المطمكبة؟ ما ىي

أىدافنا في الحياة؟ كىؿ ىي مناسبة لقدراتنا؟ ىؿ تررب في الكصكؿ إلى النجاح؟ كماذا

يجب عميؾ أف تفعؿ لتصؿ إلى ذلؾ؟

 .2يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ مفيكـ التخطيط ،كىك عممية تجمي المعمكمات،
كافتراض تكقعات في المستقبؿ مف أجؿ صيارة النشاطات البلزمة لتحقيؽ اليدؼ ،كيمكف

القكؿ أف التخطيط ىك نكع مف" ارتكاب الخطل عمى الكرؽ" ،أم قبؿ الشركع في التنفيذ،
كحيف نفشؿ في التخطيط فإف ذلؾ يعني أننا خططنا لمفشؿ!!!

 .3بمشاركة الطبلب كمحاكرتيـ يبيف الباحث أف محاكر التخطيط السميـ تنطمؽ مف ثبلثة
أسلمة :أيف؟ كمتى؟ ككيؼ؟ ،كلئلجابة عمى السؤاؿ "أيف؟" ينبغي تحديد اليدؼ ،كلئلجابة

عمى السؤاؿ "متى؟" ينبغي تحديد اإلطار الزمني لتحقيؽ اليدؼ ،كلئلجابة عمى السؤاؿ

"كيؼ؟" ينبغي تحديد الكسالؿ ،كحيف تجيب عمى ىذه األسلمة الثبلث إجابة صحيحة
كالحة كاقعية ،فإنؾ بذلؾ تككف قد كلعت قدميؾ عمى عتبات الطريؽ السميـ.

 .4يؤكد الباحث لممشاركيف أف مبدأ التخطيط لممستقبؿ يؤدم إلى الثقة بالنفس ،كالطملنينة
النفسية ،ال سيما أنو يعني العيش في أفؽ قادمة مستقبمية يرسميا اإلنساف بيديو كي يؤمف
حياتو كيعيش في مستقبؿ كاعد كزاىر.

 .5يطمب الباحث مف المشاركيف ذكر مكقؼ لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاـ بو بالتخطيط
كاإلعداد لما سكؼ يحدث مستقببلن؟

 .6يثني الباحث عمى مشاركة كفاعمية المشاركيف كيذكرىـ بمكقؼ الرسكؿ صمى اهلل عميو
كسمـ قبؿ معركة مؤتة ،عندما أمر عمى رأس الجيش زيد بف حارثة ليحمؿ المكاء ،فإف قتؿ

يحممو جعفر ،كاف قتؿ جعفر يحممو عبد اهلل بف ركاحة ،كعقد ليـ لكاء أبيض كدفعو إلى

زيد بف حارثة ،فيك بذلؾ قد خطط لممعركة قبؿ حدكثيا ،انطمؽ الجيش كبدأ القتاؿ ،كاشتد

الفريقاف ،كالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكف معيـ ،بؿ كاف في المدينة ،كقاؿ مخب انر
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بالكحي يكميا :أخذ الراية زيد كأصيب ،ثـ أخذىا جعفر فلصيب ،ثـ أخذىا بف ركاحة

فلصيب ،كعيناه تذرفاف ،حتى أخذ الراية سيؼ مف سيكؼ اهلل حتى فتح اهلل عمييـ.

 .7يطمب الباحث مف كؿ مشارؾ التفكير في فكالد التخطيط ،كيكتب ما يمميو المشارككف مف
فكالد عمى السبكرة ،ثـ يقكـ بتمخيص كتجمي ما رشح عف المشاركيف كيتمثؿ في النقاط

التالية:




اختصار الكقت كالجيد.

الجدية.
تنمية ركح المبادرة ك ٌ

اإلنجاز كاإلتقاف.



تحديد المسلكليات ،كمعرفة كؿ فرد دكره في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ.

رابعاً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدريب.

 .4يطمب الباحث مف كؿ مشارؾ  -كنشاط بيتي – كتابة خطكات التخطيط الناجح؟

 .5يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الثالثة والعشرون

عنوان الجمسة :ميارات لتنمية السموك التوكيدي.
مدة الجمسة 90 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية بعض ميارات السمكؾ التككيدم.
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األىداف الخاصة من الجمسة:
 .1يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية السمكؾ التككيدم عف طريؽ الميارات المفظية.

 .2يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية السمكؾ التككيدم عف طريؽ الميارات رير المفظية.
 .3يتعرؼ المشارككف إلى كيفية تنمية السمكؾ التككيدم عف طريؽ التنفيس االنفعالي.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – التفريغ االنفعالي  -لعب الدكر – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
ثانياً :السموك التوكيدي والميارات المفظية.

يقكـ الباحث بتخصيص ىذا النشاط لمتركيز عمى الجانب المفظي في تككيد الذات ،كيككف ذلؾ

مف خبلؿ عرض كمناقشة النقاط التالية:

 .1يجب االنتباه إلى كبلمنا ألف الفرد يتكمـ حسب لغتو كتفكيره كتربيتو.

 .2يجب استعماؿ لمير المتكمـ "أنا" لتككيد الذات ،ألف استعمالو يدف الفرد إلى تككيد ذاتو،

كما كيظير سمككو التككيدم ،خاصة في مجتم كمجتمعنا الذم يعتبر استخداـ لفظ "أنا"
دليؿ األنانية كالغركر ،مما يعرض الفرد إلى االنتقاد ،كىذا ما يدفعو إلى تككيد ذاتو ،ألنو
يتعمـ أف يعبر عف نفسو بطريقة مباشرة ككالحة كبجدية ،فعمى سبيؿ المثاؿ قؿ ":أنا أظف

أف العطؿ المدرسية قصيرة جدان" ،كال تقؿ ":نحف نظف أف العطؿ المدرسية قصيرة جدا"،
كىذا ال يعني عدـ استخداـ لمير الجم "نحف " ،بؿ يجب استخداـ لمير المتكمـ "أنا"

في كؿ المكاقؼ التي تتطمب تككيدان لمذات.

 .3تجنب استعماؿ العبارات التالية" :كما تريد" التي ال تدؿ عمى "نعـ" ،كال عمى "ال" ،كيمكف
فيميا عمى أنني أقكليا ألجامؿ ،أك أقكليا بالررـ أنو ليس لي رربة في القياـ بيذا
المكلكع ،أك ليس لدم رأم في ىذا المكلكع ،كلكف يجب التكمـ بصراحة عند الحكار م

شخص آخر ،كأف أتكجو إليو مباشرة ،دكف رمكض كال لؼ كال دكراف.
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 .4تجنب استعماؿ عبارات "أال تريد"" ،ىؿ ممكف"" ،أال تظف" ،كالتي ال تعبر عف الذات
بصراحة كبدقة ،كال تنمي تككيد الذات ،بؿ يجب استعماؿ عبارات" نعـ" ،أك" ال" ،أك "ال

أدرم".

 .5التعبير بصدؽ عف المشاعر :يجب أف تككف لمفرد الجرأة عمى التعبير عف المشاعر

بصدؽ ،دكف الخكؼ مف النبذ ،ألنو في مجتمعنا يعبر عف المشاعر م بعض المقربيف

مف أىؿ كأصدقاء فقط ،ليذا يجب معرفة مشاعرنا ،كبالتالي معرفة أنفسنا ،كبيذا يسيؿ

تككيد ذاتنا.

 .6يطمب الباحث مف المشاركيف تدكيف المشاعر التي يحس بيا اإلنساف كيعبر عنيا كيمكف
تصنيفيا إلى أرب مجمكعات كبيرة ىي :الخكؼ -الغلب -الحزف -الفرح ،كالمطمكب:

حدد الشعكر الذم تحس بو في أرمب األكقات ،صؼ في عدة أسطر المكاقؼ كالظركؼ
التي تعبر عف الشعكر الذم ذكرتو سابقان.
ثالثاً :السموك التوكيدي والميارات غير المفظية

يقكـ الباحث بتخصيص ىذا النشاط لمتركيز عمى الجانب رير المفظي في تككيد الذات كذلؾ

مف خبلؿ مناقشة النقاط التالية:

 .1مف خبلؿ النظر في العيكف :إلظيار تككيد الذات يجب النظر إلى اآلخر مباشرة في

عينيو ،كىذا يجذب الغير ،كيعطي انطباع عف قكة األنا كالثقة بالنفس ،كاذا كاف ىناؾ

صعكبة في ذلؾ ،يمكف تركيز النظر عمى األنؼ ،أك بيف العينيف ،أك عمى الجبية ،أك

الذقف.

 .2مف خبلؿ الصكت :لتككيد الذات يجب الكبلـ بطريقة فعالة ،أم بكلكح كدقة ،كبيدكء

كببطء ،كبيذا تعطي فرصة لنفسؾ لترتيب أفكارؾ ،كتسمح لمسام بفيـ ماذا تريد ،ليذا

يجب أف ال يككف صكتؾ حاد يؤدم إلى اإلزعاج ،كبالتالي ال تؤكد ذاتؾ ،كأف ال يككف
قكم فيدؿ عمى العدكانية ،كأف ال يككف سريعان يدؿ عمى عدـ الثقة كاالرتباؾ.

 .3مف خبلؿ تعابير الكجو :تظير عمى الكجو عدة تعبيرات كالتكترات ،كالفرح ،كتعابير

الغلب التي يشعر بيا اآلخر ،كبالتالي يككف رد فعمو حسب تعابير كجيؾ ،إلافة إلى

أف مبلمح الكجو قد تككف عالؽ لتككيد الذات ،خاصة عند األفراد العابسيف كالمتكتريف
كالثالريف ،كلتككيد الذات يجب رسـ ابتسامة عمى الكجو تدؿ عمى الدؼء كتقبؿ اآلخر

كاحترامو.

 .4مف خبلؿ كلعية الجسـ :يمكف استعماؿ الجسـ كحركاتو لتككيد الذات ،فكلعية الجسـ
الساكنة ،ككذلؾ كثرة الحركة تدف اآلخر لميركب ألنيا تتعبو ،لذلؾ يجب تجنب كثرة
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السككف ككثرة الحركة ،إلافة إلى أف طلطلة الرأس الدالمة ال تدؿ عمى تككيد الذات ،كانما
كلعية الجسـ المستقيـ ،كالرأس المرتف دليؿ كالح عمى تك كيد الذات.

 .5مف خبلؿ المباس :تظير شخصية الفرد كحالتو الفكرية مف خبلؿ ىندامو كمظيره الخارجي
مف تسريحة الشعر ،كالمباس ،كالركالح التي يستعمميا ،كألف ىذه العكامؿ الخارجية تعكس

الكياف الداخمي لمفرد ،فإف ذلؾ يساعد الفرد عمى تككيد الذات خاصة إذا أحس بالراحة عند
ظيكره بذلؾ المظير كتمؾ الصكرة.

 .6يطمب الباحث مف المشاركيف اإلجابة عمى األسلمة التالية :ما ىي األلبسة التي تحس
بالراحة فييا؟ ما ىي األلبسة التي تحس فييا أنؾ أحسف؟ ىؿ ترتدييا اليكـ؟ إذا كاف نعـ

لماذا؟ إذا كاف ال لماذا؟ ىؿ أجبرت عمى ارتداء ألبسة ال تحبيا؟ في حالة نعـ ما ىي؟
لماذا تستمر في ارتداليا كأنت ال تحبيا؟

رابعاً :السموك التوكيدي والتنفيس االنفعالي(تدريب عممي)

يقكـ ال باحث بتخصيص ىذا النشاط لمقياـ بتدريبات ،حيث يتـ تقسيـ المشاركيف إلى

مجمكعات ،ككؿ مجمكعة تتككف مف فرديف يقكماف بمعب األدكار مف خبلؿ القياـ بالتدريبيف
التالييف:

التدريب األول:
كؿ مجمكعة تتخيؿ مكقؼ ما ،مثؿ اجتياز امتحاف شفيي ،أك مقابمة مدير المدرسة ،حيث يمعب

كاحد منيما دكر المدرس أك المدير ،كاآلخر دكر الطالب ،فيدكر بينيما حكار م استعماؿ كؿ
التكجييات كالشركحات كالميارات التي ذكرت في النشاطيف السابقيف ،كيسجؿ باقي المشاركيف
مبلحظاتيـ حكؿ تطبيؽ الجانب المفظي كرير المفظي لتككيد الذات ،ثـ تعكس األدكار ،كىكذا

دكاليؾ يقكـ كؿ فرد بمعب دكره.

التدريب الثاني:

بنفس طريقة التدريب السابؽ ،تختار كؿ مجمكعة مكلكعان لمحكار حكؿ الحياة ،الدراسة،

األصدقاء ،الريالة...الم ،كيمعب أحدىما دكر المتكمـ ،كاآلخر دكر المستم  ،كيسجؿ باقي
المشاركيف مبلحظاتيـ عمى جدكؿ مف الشكؿ التالي حيث يتـ كل

عبلمة(Xل في الخانة

المناسبة ،كالحصكؿ عمى المجمكع بجم عدد عبلمات(Xل:
م

مالحظة توكيد الذات

1

المظير الخارجي(المباسل

2

كلعية الجسـ كحركاتو

3

تعابير الكجو

توكيد مرتفع
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توكيد مقبول

توكيد منخفض

4

نظرة العيف

5

نبرة الصكت

6

كلكح الصكت

7

سرعة الكبلـ
المجمكع

يقكـ الباحث بمناقشة مبلحظات المشاركيف عمى التدريبيف السابقيف ،كتعزيز مف قاـ بسمكؾ

تككيدم صحيح ،كتكجيو مف لـ يتمكف مف خبلؿ إعادة التدريبات م مناقشتيـ في الجكانب التي
فشمكا في تحسينيا.
خامساً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.

 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدريب.

 .4يطمب الباحث مف كؿ مشارؾ -كنشاط بيتي  -تسجيؿ نقاط قكتو كنقاط لعفو ،كيحاكؿ
التكصؿ إلى حمكؿ لمتخمص مف نقاط لعفو.

 .5يقكـ الباحث بإجماؿ ما تـ تنفيذه خبلؿ الجمسة ،كيشكر المشاركيف عمى ما أظيركه مف
تفاعؿ كمشاركة كالتزاـ ،كما يقكـ بتذكيرىـ بمكلكع الجمسة القادمة ،كمكعدىا ،كأىمية

االلتزاـ كعدـ التلخير.

الجمسة الرابعة والعشرون

عنوان الجمسة :الحكمة في استخدام السموك التوكيدي

مدة الجمسة 60 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 يتدرب المشارككف عمى الحكمة في السمكؾ التككيدم بالتصرؼ التككيدم المناسب في
الكقت المناسب.
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األىداف الخاصة من الجمسة:
 .1يتعرؼ المشارككف إلى لركرة أف يتـ السمكؾ كفؽ قكاعد كمعايير كلكابط اجتماعية
كأخبلقية تحدد شكمو كمحتكاه.

 .2يتعرؼ المشارككف إلى التلكيد عمى أىمية الجم في السمكؾ التككيدم بيف جانبيو المفظي
كرير المفظي.

 .3يتعرؼ المشارككف إلى إرشادات تسيـ في تنمية السمكؾ التككيدم.
الفنيات المستخدمة:
المناقشة كالحكار – التعزيز  -الكاجبات المنزلية.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.
 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة أثناء تنفيذ
األنشطة المختمفة.

أوالً :مراجعة ما تم تنفيذه في الجمسة السابقة.

 .1تقكـ مجمكعتا األرشفة كلعب األدكار بعرض ما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.
 .2يقكـ الباحث بمناقشة النشاط البيتي م أفراد المجمكعة.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ تغذية راجعة كمناقشة المجمكعة فيما تـ تنفيذه في الجمسة السابقة.

ثانياً :محددات السموك التوكيدي

 .1يتناقش الباحث م المشاركيف حكؿ السمكؾ التككيدم ،كأنو باختصار يعني قدرة الشخص

عمى التعبير المبللـ" لفظان كسمككان " عف مشاعره ،كأفكاره ،كآرالو ،كمكاقفو ،تجاه األشخاص

كاألحداث ،كالمطالبة بحقكقو دكف ظمـ أك عدكاف ،كيتركز تككيد الذات عمى تقدير الذات،

أم رؤية الفرد نفسو كما فييا مف قدرات ككفاءات ،فالمتزف يقدر نفسو حؽ قدرىا دكف

رطرسة ،كما أف السمكؾ التككيدم مقبكؿ كمبللـ ،كيحمؿ في طياتو كثير مف اإليجابيات،
كقد يككف ىناؾ بعض السمبيات المحتممة مف التككيد ،فقد ال يعجب كؿ الناس بالسمكؾ

التككيدم ،أك قد ال يعجب اآلخريف بعض السمكؾ التككيدم مف الشخص ،كما قد يحدث

لبعض الناس ما يسمى بعصاب التككيد ،كىي حالة تطمؽ عمى الشخص الذم يتكق دالمان

مف نفسو أف يككف تككيديان م الجمي  ،كفي كؿ األكقات كالمكاقؼ ،كاذا لـ يكف كذلؾ فإنو
يمكـ نفسو ،كيعتبر ذلؾ قصكر فيو ،بينما المطمكب أف يككف التككيد سمككان ايجابيان في

أرمبو ،دكف أف يككف ىاجسان ممحان كلركريان في كؿ األكقات كالمكاقؼ كم الجمي  ،كىك

ما يعني التككيد الحكيـ ،أم يككف ىناؾ مركنة تسمح لمشخص أف يتخمى أحيانان عف
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تككيده ،ألنو يرل في ذلؾ احتماالت كبيرة لنتال سمبية في ىذا المكقؼ ،أك إمكانية تحقؽ
األىداؼ التي يرربيا دكف إصرار عمى التككيد ،أك أنو ال لرر عميو إف لـ يؤكد ذاتو في

ىذا المكقؼ بالذات الذم يظف فيو أنو إف سمؾ بتككيدية فسيخسر شيلان ال داعي لخسارتو،
الميـ التصرؼ بتككيدية مناسبة في الكقت المناسب كالمكقؼ المناسب ،كأف ال تعتقد أنؾ

مطالب بلف تككف تككيديان دالمان كأبدان ،كأف لمتككيدية سمبيات ال بد مف تجنبيا أك التقميؿ مف

آثارىا ،أك تحمؿ قدر قميؿ منيا.

 .2يتيح الباحث الفرصة لمنقاش حكؿ الميارة.

 .3يختار الباحث مجمكعة مف المكاقؼ التي تـ عرليا كالتدرب عمييا في الجمسات السابقة،
كمف خبلؿ تمؾ المكاقؼ يتـ تكليح الفرؽ بيف االستجابات التككيدية المبللمة كالنمكذجية

كالحكيمة ،كبيف ريرىا مف االستجابات رير المبللمة ررـ أنيا تككيدية ،ألنيا إما ال

تتناسب كالظرؼ الزماني أك المكاني الذم ظيرت فيو ،أك المكقؼ الذم استدعى ىذه
االستجابة ،أك أنيا لـ تراع الطرؼ اآلخر المشترؾ في المكقؼ ،أك لـ تراع جكانب ثقافية

معينة تحدد محتكل كشكؿ االستجابة.

 .4مف تمؾ الميارات التي يمكف اختيارىا مثبلن:

 ميارة القدرة عمى قكؿ (الل أحيانان ،كأىمية التمييز في ذلؾ بيف أف يككف الطرؼ
اآلخر كالد الطالب مثبلن ،أك أف يككف شخصان آخر.

 ميارة التعبير عف الرأم في المكقؼ الذم يسلؿ فيو المعمـ عمف أحدث إزعاجان
داخؿ الفصؿ ،ىنا ال يككف التعبير عف الرأم كاخبار المعمـ عف مصدر اإلزعاج
بلسمكب فالح يثير اآلخريف ،بؿ يككف بينو كبيف المعمـ الذم سللو عف ذلؾ

المكقؼ.

 ميارة الجسارة االجتماعية في المكقؼ الذم يطرح فيو سؤاالن يعرؼ إجابتو في
مسابقة عامة ال يعني التككيد ىنا أف يجيب الطالب عمى السؤاؿ دكف أف يؤذف لو

باإلجابة.
ثالثاً :إرشادات ونصائح عامة لتوكيد الذات

يقكـ الباحث بتكجيو المشاركيف  -كمف خبلؿ المناقشة كالحكار  -إلى بعض اإلرشادات

كالتكجييات التي تسيـ في تنمية السمكؾ التككيدم لدييـ كىي:

217

 .1كف صادقان م نفسؾ كم اهلل ،ال تراكغ ،تجنب الكذب ،كتجنب الرياء ،كف أنت كال تظير
بما ليس فيؾ.

 .2تجنب نكبات الغلب :ترؾ الغلب ألنو انفعاؿ ىداـ ،كجنكف مؤقت ،ليذا إذا كانت بعض

تصرفات زمبللؾ أك أفراد أسرتؾ تثير رلبؾ دالما  ،فمعنى ىذا انؾ تسمح ليـ باكتشاؼ
نقاط لعفؾ ،التي يمكف أف تستغؿ مف قبميـ حتى كلك كانت بحسف نية إلثارتؾ ،ناىيؾ

عمى أف ىناؾ مف قد يتمنى إثارتؾ إلظيارؾ بصكرة إنساف أحمؽ كمنفعؿ كطالش ،ليذا

تككيد الذات يتطمب كعيؾ الكالح بنفسؾ كأنت في قمة االنفعاؿ.

 .3تجنب معاممة مف يعاممؾ بعدـ احتراـ معاممتو بالمثؿ :بؿ عميؾ أف تيدأ أكالن ،كتدرس
أسباب التصرؼ كالسمكؾ الذم تعامؿ بو ،كيجب عميؾ التريث قبؿ رد الفعؿ ،كأف تككف

أمينان كصادقان م نفسؾ بشلف نكاياؾ تجاه أم تصرؼ تقكـ بو.

 .4تكقؼ عف الدخكؿ في منافسة كمكاجية الحمقى ،خاصة التي تتلمف تعديان عمى أدكار
اآلخريف ،مثاؿ ذلؾ العبلقة م المدرسيف ،فيجب أف تتذكر أف دكرىـ يتطمب إعطاء أكامر

أك تكجييات ،لذلؾ تقبؿ السمطة التي يطمبيا أداؤىـ لمدكر الممنكح ليـ.

 .5تفاعؿ م مف حكلؾ ،شاركيـ نجاحاتيـ ،ارف مف معنكياتيـ ،كف فاعبلن بينيـ ،ال تتحرج،
تعمـ العطاء كالسخاء ،ال تكف كثير النقد ،شج اآلخريف.

. .6ال تسرؼ في المجادلة ،أك محاكلة إظيار أف رأيؾ عمى حؽ ،أك إظيار اآلخر أنو رير

منطقي ،خاصة م الذيف ال يجدم معيـ ىذا األسمكب ،أك عندما تككف مخطلان ،كاعمـ أف

السم كؾ التككيدم في ملمكنو الصحي ىك أف تخرج أنت كاألطراؼ الداخمة معؾ في
مختمؼ العبلقات االجتماعية بالظفر كالكسب المتبادؿ ما أمكف.

 .7ال تعتذر في كؿ مرة بدكف سبب ،فيذا يدؿ عمى سمكؾ سمبي ،كليس عمى تككيد الذات.

 .8يمكف تنمية السمكؾ التككيدم مف خبلؿ التعبير بكلكح كبدكف صعكبة عمى :مف أككف،
ماذا أريد ،بماذا أشعر ،أف أعرؼ حقكقي ،كأف أعرؼ كاجباتي.

رابعاً :التقييم واإلنياء.

 .1يعطي الباحث المجاؿ لممشاركيف لتقييـ الجمسة ،كالتحدث عف مدل االستفادة منيا ،كعف
مشاعرىـ الحالية بعد انتياء الجمسة ،كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى بنكد استمارة تقييـ

الجمسة.

 .2يتـ اختيار أفلؿ مشارؾ في المجمكعة مف حيث المشاركة كالتفاعؿ كااللتزاـ بقكاعد
الجمسة ،كتسميمو جالزة التميز.
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 .3بعد االطملناف عمى تحقؽ أىداؼ الجمسة بالفيـ كالتدرب عمى الميارة حسب ما تـ في بيلة
التدريب ،يتـ إعطاء المشاركيف كاجبات تطبيقية منزلية في البيلة الطبيعية خاصة في بيلة
المدرسة ،لتثبيت ىذه الميارة المتعممة خارج مكقؼ التدريب.
مكاقؼ لمتدريب عمى السمكؾ التككيدم(نشاط بيتيل:
المكقؼ األكؿ :يزعجؾ الناس بصخبيـ أثناء حلكرؾ ندكة أك محالرة عامة.
شيلا.
 .1تجمس
رالبا كالكبلـ مختنؽ في حمقؾ كال تفعؿ ن
ن
 .2تطمب منيـ اليدكء ألنيـ يشكشكف عميؾ.
 .3تكبخيـ بصكت مرتف كتطمب منيـ السككت.

المكقؼ الثاني :ىناؾ زميؿ يقاطعؾ في كؿ مرة تتكمـ فييا.
 .1تنظر إليو بحزـ كتقكؿ :بعد إذنؾ أريد أف أنيي ما أقكؿ.
 .2تزجره كتكبخو كتعاممو بالمثؿ عندما يتحدث.
 .3تسكت كتترؾ لو الحديث.

المكقؼ الثالث :حصمت عمى درجة متدنية في االمتحاف كأردت عمؿ مراجعة تصحيح لمكرقة.
 .1تطمب مف المدرس مراجعة كرقتؾ باحتراـ كأدب.

 .2تحزف كال تراج المدرس خكفان مف أف تككف أنت المخطئ.

 .3تحت عمى تصحيح المدرس لمكرقة كتطالبو بتغيير عبلمتؾ.

عنوان الجمسة :اليوم المفتوح

الجمسة الخامسة والعشرون

مدة الجمسة 5 :ساعات.

اليدف العام من الجمسة:
 تعزيز المشاركيف كمكافلتيـ عمى حسف االلتزاـ كالتفاعؿ أثناء تنفيذ جمسات البرنام .

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1إعطاء طبلب المدرسة فكرة عف السمكؾ التككيدم ،كعف فكرة تنفيذ البرنام لتنميتو.
 .2تكريـ مدير المدرسة ،كأميف المكتبة ،ككؿ مف ساىـ كساعد في تنفيذ البرنام .
 .3إنياء جمسات البرنام بطريقة ترفييية كبعيدة عف الركتيف.
الفنيات المستخدمة:
سرد القصة  -التعزيز – األنشطة الترفييية.
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محتوى اليوم المفتوح

أوالً :اإلذاعة المدرسية.

 .1يقدـ أحد المشاركيف إذاعة مدرسية أماـ الطبلب عف السمكؾ التككيدم ،كاآلثار المستفادة
مف تنميتو.

 .2يقدـ مجمكعة مف المشاركيف فقرة تمثيمية يتـ مف خبلليا تكليح مفيكـ السمكؾ التككيدم،
كالفرؽ بينو كبيف السمكؾ العدكاني ،كالسمكؾ اإلذعاني.

 .3يقكـ الباحث بتقديـ شيادات شكر كتقدير لمدير المدرسة كأميف المكتبة ،ككؿ مف ساىـ
كساعد في تنفيذ كانجاح جمسات البرنام .

ثانياً :رحمة ترفييية

 .3يخرج الباحث م المشاركيف في رحمة ترفييية خارج المدرسة يتخمميا كجبة رذاء كالعديد

مف الفقرات الترفييية بيدؼ بث ركح المرح كالترفيو كرف الحيكية كالنشاط لدل المشاركيف،

كاجماؿ ما تـ تعممو في جمسات البرنام مف خبلؿ األنشطة الترفييية كالفقرات المسرحية،
كسرد القصص ،كالتعزيز ،كالمعب.

 .1في نياية اليكـ المفتكح يشكر الباحث المشاركيف كيذكرىـ بمكعد الجمسة القادمة الختامية،
كلركرة الحلكر لتطبيؽ القياس البعدم ،كتقكيـ البرنام كانياؤه.

الجمسة السادسة والعشرون

عنوان الجمسة :تقويم البرنامج وانياؤه

مدة الجمسة 60 :دقيقة.

اليدف العام من الجمسة:
 التحقؽ مف مدل تحقيؽ أىداؼ البرنام كانياؤه.

األىداف الخاصة من الجمسة:

 .1الكقكؼ عمى نقاط القكة كاللعؼ في البرنام .
 .2انياء جمسات البرنام .
الفنيات المستخدمة:

المناقشة كالحكار.

محتوى الجمسة:

 يبدأ الباحث بالترحيب بلفراد المجمكعة كشكرىـ عمى االلتزاـ كالحلكر.

 يطمب الباحث مف أفراد المجمكعة التعاكف كالتفاعؿ كالتقيد بقكاعد الجمسة.
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أوالً :مراجعة سريعة لما تم تنفيذه في الجمسات السابقة (حصاد البرنامج).

يقكـ الباحث بتقديـ عرض تقديمي عمى شاشة كبيرة يجمؿ فيو جمي ما تـ تنفيذه في جمسات

البرنام .

ثانياً :نشاط ترفييي

 .3يطمب الباحث مف أحد المشاركيف العد مف عشرة إلى ثبلثيف.

 .1يطمب منو عند الكصكؿ لمعدد ثبلثة أك أحد ملاعفاتو أف يستبدلو بسرعة بعبارة" تككيد".
 .1يستمر في العد كعندما يخطئ يخرج مف النشاط كيستبدؿ بمشارؾ آخر ،كىكذا....
ثالثاً :تقييم البرنامج وانياؤه

 .3يقكـ الباحث بتكزي استمارة تقييـ البرنام ممحؽ(91ل.

 .1يعطي الباحث الفرصة لمباحثيف باإلجابة عمى أسلمة استمارة التقييـ.

إنياء البرنامج:

 .3يشكر الباحث المشاركيف كيطمب منيـ الحلكر بعد يكميف لتطبيؽ القياس البعدم.

 .1يقكـ الباحث باالتصاؿ عمى أفراد المجمكعة اللابطة كالتنسيؽ م إدارة المدرسة للماف
حلكرىـ م أفراد المجمكعة التجريبية لتطبيؽ القياس البعدم.
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ىؿ تكجد لديؾ اقتراحات حكؿ البرنام ؟ ما ىي؟

...............................................................................................

..............................................................
ىؿ تكجد تكصيات أخرل تررب في طرحيا؟

...............................................................................................

...............................................................................................
................................................
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نموذج تقييم لجمسات البرنامج(خاص بالباحث)
اليوم................................ :التاريخ.................................... :

رقم الجمسة ......................... :عنوان الجمسة............................. :
م

مدى مشاركة

أسماء الطالب الحضور

الطالب

مدى تحقق األىداف

1

 1 2 3 4 5اليدؼ األكؿ:

2

 1 2 3 4 5اليدؼ الثاني:

3

 1 2 3 4 5اليدؼ الثالث:

4

 1 2 3 4 5اليدؼ الراب :

5

 1 2 3 4 5اليدؼ الخامس:

6

 1 2 3 4 5اليدؼ السادس:

7

 1 2 3 4 5اليدؼ الساب :

8

 1 2 3 4 5اليدؼ الثامف:
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ممحق رقم ()8
صور لمباحث والمشاركين أثناء تطبيق البرنامج
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ممخص الدراســـــــــة
ىدفت الدراسة الحالية التحقؽ مف فاعمية برنام

إرشادم انتقالي تكاممي لتنمية السمكؾ

التككيدم ،كالتحقؽ مف أثر ىذا البرنام في زيادة كؿ مف فاعمية الذات ،كالكفاءة االجتماعية،
كاألداء األكاديمي لدل طبلب المرحمة الثانكية بمحافظات رزة ،كاستخدـ الباحث التصميـ شبو
التجريبي داخؿ المجمكعتيف(التجريبية كاللابطةل ،كالمتمثؿ في القياسات القبمية كالبعدية كالتتبعية
لممجمكعتيف م لبط المتغيرات التي قد تؤثر عمى النتال مف خبلؿ عمؿ تكافؤ لممجمكعتيف مف
حيث مستكل الذكاء ،كالمستكل االجتماعي االقتصادم لؤلسرة ،كالسمكؾ التككيدم ،كفاعمية الذات،

كالكفاءة االجتماعية.

كتككنت عينة الدراسة مف(60ل طالبان كىـ عبارة عف اإلرباعي األدنى الذم حصؿ عمى أقؿ

الدرجات عمى مقياس السمكؾ التككيدم ،كقد تـ اختيارىـ مف بيف عينة عشكالية بمغت(240ل طالبان

مف طبلب الصؼ الحادم عشر بمدرسة المنفمكطي الثانكية(بل بالمحافظة الكسطى ،كتـ تقسيميـ

إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية ،كالثانية لابطة ،تشمؿ كؿ مجمكعة(30ل طالبان ،كبعد تطبيؽ
البرنام كمف خبلؿ رصد كتسجيؿ حلكر أفراد المجمكعة التجريبية تبيف لمباحث الغياب المتكرر

لستة طبلب مف أصؿ (30ل طالبان ،كعميو تـ استثناؤىـ مف المجمكعة ،كأصبحت العينة في

صكرتيا النيالية مككنة مف (24ل طالبان في المجمكعة التجريبية ،ك(24ل طالبان في المجمكعة

اللابطة ،كقد تطمب إجراء الدراسة اختيار كاعداد عدة أدكات – تـ التحقؽ مف صدقيا كثباتيا -
تتناسب كمكلكع البحث كعينتو ،كقد تحددت ىذه األدكات فيما يمي:
 .1مقياس السمكؾ التككيدم مف إعداد الباحث.

 .2مقياس فاعمية الذات إعداد كيـ كبارؾ ) Kim & Park(2000تعريب فتحي عبد القادر
كمحمد أبك ىاشـ ،كتعديؿ الباحث.

 .3مقياس الكفاءة االجتماعية مف إعداد الباحث.

 .4برنام إرشادم انتقالي تكاممي مككف مف (26ل جمسة مف إعداد الباحث.

 .5مقياس المستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة الفمسطينية إعداد نظمي أبك
مصطفى(2010ل.

 .6اختبار مصفكفة الذكاء المتتابعة المتقدـ لرافف.

كبعد تطبيؽ أدكات الدراسة أظيرت النتال

فاعمية البرنام

المستخدـ في تنمية السمكؾ

التككيدم ،ككجكد أثر إيجابي لذلؾ في زيادة فاعمية الذات كالكفاءة االجتماعية لدل أفراد المجمكعة

التجريبية ،كاستمرار ىذا األثر خبلؿ الفترة التتبعية ،في حيف لـ تظير النتال أثر لمبرنام عمى

األداء األكاديمي لممشاركيف ،كقد انتيت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات أىميا:
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 .1اعتماد البرنام

الحالي لمف البرام

التدريبية التي يقدميا المرشدكف التربكيكف في

المدارس مف أجؿ تنمية السمكؾ التككيدم لدل الطمبة.
 .2دعـ كتنمية الجكانب التككيدية لدل المدراء كالمعمميف كأكلياء األمكر ليككنكا قادريف عمى
دعـ الطبلب في ىذا الجانب ،كليككنكا أيلان القدكة الحسنة ليـ ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ
التدريب عمى البرام التككيدية.
 .3تعزيز المبادرات التككيدية مف الطبلب كالعمؿ عمى تنميتيا كاستمرارىا ،كاعتماد البرام
التدريبة لطبلب المدارس كالجامعات الذيف يعانكف مف انخفاض التككيدية لدييـ.
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Summary
The current study aimed to investigate the effectiveness of counseling,
selective, and integrative program for developing Assertive behavior and to
investigate its effect on increasing Self-efficiency, Social competence and
Academic achievement for Secondary School students in Gaza
Governorates. In this study, the researcher used a quasi-experimental
approach inside two groups(experimental group & control group) which
was represented in pre and post and sequential achievements with variables
controlling which effect on the study results through the homogeneity of
the two groups in intelligence level, social and economic level of family,
assertive behavior, self-efficiency, and social competence.
The society of the study consisted of all the secondary school students in
Gaza governorates was (26333) students who were registered in the school
year (2014-2015).
The sample consisted of (60) students. They were the lower quarter and
they achieved the lowest marks on the assertive behavior scale.
The researcher used a random sample consisted of (240) students from
the eleventh graders from Al- Manflouti secondary school (B) in the middle
governorate. The sample divided into experimental and control group. Both
of them consisted of (30) students.
After applying the program and through the attendant records of the
members of the experimental group, the researcher found that the
sequential absence of (6) students from (30) students. Because to that, the
researcher excluded them so the sample became (24) students in the
experimental group and control group.
The researcher chose and prepared some instruments which suitable with
the research and its sample as followed:
1. Assertive Behavior scale (prepared by the researcher).
2. Self-efficiency scale prepared by: Kim & Park,2000 and translated
by: Fathi abd Al-qader & Mohamed abu Hashem (edited by: the
researcher).
3. Social Competence scale (prepared by the researcher).
4. Inductive, selective, and integrative program consisting of (25)
meeting, prepared by the researcher.
5. Social and Economic level of Palestinian family (prepared by:
Nazmi abo Mostafa, 2010).
6. Raven's Progressive IQ Matrices.
The study showed the effectiveness of the used program on developing
assertive behavior and positive effect on increasing self-efficiency and
social competence for the experimental group. Also, it showed the
continuity of the effect during the sequential period. In the same time, the
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study results didn't showed any effect of the used program on the academic
achievement for the participations.
The study provided some recommendations:
1. Adopting of the current program as one of the training programs
which presented in order to develop the assertive behavior for the
students.
2. Providing and developing the assertive aspects for administrator,
teachers and parents to provide the graders in this side and to be a
good idol for them. This will happen through the training on the
assertive programs.
3. Promoting and providing the students assertive initiatives and
adopting training programs for the students schools and universities
who suffer from the lack of assertion.
4. Including the curriculum on situations and methods to develop
assertive behavior for graders.
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