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الملخص
يعد الشعور باليأس أحد المشكالت النفسية الشااععة والياك كريا ار ماا ت ي يفات ليناا النااس وت
المسؤولون عن يقديم الرعاية الصحية رغم ننا ي حق الضرر بمعات الماليين مان النااس وياريب
الشعور باليأس بالق ق واتكيعاب والعجز عن اليوافق وما ينيج عنه من مشاعر العجز عان الايحكم
فااك البيعااة وان فااا

درجااة يحمااو الضا و

وت يااأيك الشااعور باليااأس ع اات حااين غاار وانمااا يااأيك

ع اان ري ااق عم ي ااة اليا اراكم وك م ااا زادت وينوع اات ي ااا اليراكم ااات أص ااب ا نس ااان يا اعن يحين ااا وت
يسي يع يحم نا والنييجة يكون اتنفجار الس وكك الس بك بكو أنواعه والشعور باليأس شاأنه شاأن
الكرير من اتض رابات النفسية الذي يفص عن نفسه بعدد من األعا ار

واألساباب تسايما حاين

يحاادف فااك مرح ااة ال فولااة فقااد أشااار ع مااا الاانفس أن المعام ااة الساايعة يشااعر المارانقين بفقاادان
األمن واليناق

الوجدانك وينمك فينم مشاعر العجز عن مواجناة مصااعب الحياا ويعاودنم كبات

انفعاااتينم ويوجيااه ال ااوم لاات أنفساانم وعناادما يكباارون يااوقظ ص اراعات الحيااا الجديااد الص اراعات
القديمة لدينم فيظنر العصابية واليأس.
يسايند

البحااف الحااالك اليعار ع اات أراار برناامج رشااادي فااك فا

الشااعور باليااأس لااد

الب المرح ة ا عدادية من الو ا يبار الفرضيات اآليية:
 .1ت يوجا ااد فا ااروق ذات دتلا ااة حصا اااعية عنا ااد مسا اايو

 ).0.0با ااين ريا ااب درجا ااات المجموعا ااة

الضاب ة فك ات يبارين القب ك و ألبعدي ع ت مقياس الشعور باليأس.
 .2ت يوجا ااد فا ااروق ذات دتلا ااة حصا اااعية عنا ااد مسا اايو

 ).0.0با ااين ريا ااب درجا ااات المجموعا ااة

اليجريبية قبو ي بيق البرنامج ا رشادي وبعده.
 .3ت يوجا ااد فا ااروق ذات دتلا ااة حصا اااعية عنا ااد مسا اايو
اليجريبية والمجموعة الضاب ة فك ات يبار ألبعدي.
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ييحدد البحف الحالك ب الب المرح ة ا عدادياة فاك المادارس ا عدادياة والرانوياة اليابعاة ل مديرياة
العاما ااة ليربيا ااة محافظا ااة ديا ااالت ل قضا ااا ب ا اادروز لالد ارسا ااة الصا ااباحية ل عا ااام الد ارسا ااك -2.13
.)2.12
وليحقي ااق ن ااد

البح ااف وا يب ااار فرض اايايه اس ااي دم الم ااننج اليجريب ااك ذا اليص ااميم مجموع ااة

يجريبيااة ومجموعااة ضاااب ة مااع ا يبااار قب ااك ا بعاادي) يكوناات عينااة البحااف ماان  )2.الب اا ماان
ا ااالب المرح ا ااة ا عداديا ااة ما ااوزعين ب ريقا ااة عش ا اواعية ع ا اات مجما ااوعيين

مجموعا ااة يجريبيا ااة)

و مجموعة ضاب ة) وبواقع  )1.الب فاك كاو مجموعاة وقاد يام جا ار اليكاافؤ ل مجماوعيين
فااك بع ا

المي ياارات ونااك درجااات ال ااالب ع اات مقياااس الشااعور باليااأس واليحصاايو الد ارسااك

لا ا االب واليحصا ا اايو الد ارسا ا ااك لا ا ااالم والا ا ااذكا

والعما ا اار الزمنا ا ااك محسا ا ااوب ا باألشا ا اانر والمسا ا اايو

اتقيصادي).
وقاام الباحراان بيبناك مقيااس الشاعور بالياأس الاذي أعدياه  )Beck & Steer, 1974ل مرح اة
ا عدادي ااة وي اام عرض ااه ع اات مجموع ااة م اان ال با ا ار ف ااك اليربي ااة وع اام ال اانفس ال ااذين أك اادوا بنس اابة
 )%1..ص ااالحية المقي اااس ل ي بي ااق وب ااذلا يحق ااق الص اادق الظ ااانري أم ااا الرب ااات ف اايم يج اااده
ب ريقيين نك اليجزعة النصفية ذ ب غ  ). ،2والفاكرونباخ وقد ب غ .). ,.
وكذلا قام الباحران بي بيق برنامج رشادي أعد ل ار

فا

الشاعور بالياأس ويام اليحقاق مان

صاادق البرنااامج عاان ريااق الصاادق الظااانري ماان ااالو عرضااه ع اات مجموعااة ماان ال با ار فااك
ا رشاااد واليوجيااه وقااد يكا ااون البرنااامج ا رشااادي ماان  )12ج سااة رشااادية وبواقااع ج ساايين) فااك
األسبوع زمن الج سة الواحد  )20دقيقة.
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وي ااب البحاف اسااي دام الوسااعو ا حصااعية اآلييااة  :معاماو اريباا بيرسااون ومعادلاة ساابيرمان
باراون القااو اليمييزيااة ل فقارات ا يبااار مااان وينااك ا يبااار ولكوكساان الوسا الماارج والااوزن
المعوي

. ) T.test

أظنرت نياعج البحف ما يأيك :
 .1ت يوجد فروق ذات دتلة حصاعية عند مسيو

 ). .0فك المجموعة الضاب ة فاك ات يباار

القب ك والبعدي .
 .2وجااود فااروق ذات دتلااة حصاااعية عنااد مساايو

 ). .0فااك المجموعااة اليجريبيااة قبااو البرنااامج

وبعده .
 .3وجااود فااروق ذات دتلااة حصاااعية عنااد مساايو

 ). .0بااين المجمااوعيين اليجريبيااة والضاااب ة

فك ات يبار البعدي ولصال المجموعة اليجريبية .

أوالً :مشكلة البحث-:
يعااد الشااعور باليااأس واحاادا ماان المشااكالت النفسااية الااذي يينااوع أساابابه وأع ارضااه ويياادا و فيااه
مجموع ااة م اان العوام ااو الجس اادية والنفس ااية واتجيماعي ااة .والش ااعور بالي ااأس ش ااأنه ش ااأن الكري اار م اان
المشا ااكالت النفسا ااية والوجدانيا ااة يفص ا ا عا اان نفسا ااه فا ااك مجموعا ااة ما اان األع ا ا ار

بعضا اانا ما ااادي

عضااوي) وبعض اانا معنااوي فك ااري أو م ازجااك) وبعض اانا اجيماااعك يش اايمو نااذه األعا ا ار

ع اات

جوانب من الس وا واألفكاار والمشااعر الياك يحادف ميراب اة والياك يسااعد فاك النناياة ع ات وصا
الس ا وا الياااعس ويش يصااه .ويشااير البحااوف والد ارسااات لاات أن الشااعور باليااأس يمكاان أن يصاايب
ا نس ا ااان ف ا ااك جمي ا ااع الم ارح ا ااو العمري ا ااة  (Diydon&Gotib,1985وان واح ا اادا م ا اان ك ا ااو رم ا ااانك
ما ارانقين 19

10-س اانة) ل اادينم حال ااة م اان الي ااأس al,2009

et

 )Dixonنس اايوو

 2.10ص .)2.4ويشير يقارير واحصاعيات منظمة الصحة العالمية فك العراق أن نسبة % 1.
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من األش اص الاذين عاشاوا صاراعات مسا حة يعاانون مان مشااكو نفساية وأن مان أكرار الحااتت
شيوعا نك الشعور باليأس منظمة الصحة العالمية مكيب ب داد .)2..4
وياام يحديااد الشااعور باليااأس باعيباااره واحادا ماان أناام العوامااو الماؤرر ع اات الحالااة النفسااية وانااه
انن ناذا المنظاور السا بك
وجنة نظر س بية نحو المسيقبو ووفق ا لنظرية بيا) المعرفية فك الياأس ف ا

ل مسيقبو نو جز من الرالوف المعرفاك السا بك وسامة ممياز لانم اليفكيار اتكيعاابكBeck, et .

 . )al, 1976 , p:43ويكمان

اور الشاعور بالياأس فاك أناه أحاد األساباب الرعيساة الماؤرر ع ات

ا نس ااان ذ يش ااير البح ااوف ل اات اريبا ااه باتنيح ااار وان  %0.ال اات %4.م اان ح اااتت اتنيح ااار
سببنا الشعور باليأس حقك  1,,0ص.)36,
وألنميااة وحساسااية المرح ااة ا عداديااة لكوننااا مرح ااة مرانقااة ؛ ذ يحاادف فينااا معظاام الي يارات
الع ماا لات القاوو نناا مايالد نفساك جدياد عباد

الفسيولوجية والنفساية واتجيماعياة مماا دعاا بعا
الرحيم  1,،6ص. )244

ومن الو يجربة الباحرين الميدانية فك مجاو ا رشاد اليربوي تحظا أن نناا معانا
غير مع نة وأحيانا أ ر واضحة ومع نة من ال الب يريب بالنظر الس بية يجاه أنفسنم
ويجاه واقعنم ومسيقب نم كانت نييجة ل ظرو
حروب واحيالو وما

اتسيرناعية اليك مر بنا الشعب العراقك من

فه من آرار س بية ع ت البالد واليك انعكست س ب ا ع ت الحالة النفسية

ل موا ن العراقك وتسيما ال الب.
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ثانياً :أهمية البحث-:
يعد الشعور باليأس أحد المشكالت النفسية اليك عرفنا ا نسان قديما فقد وصافنا أرسا و
 34.ق.م بالمالين وليااا ونااك سااو ال بااع األسااود الااذي ييحاارا نحااو الما فيساابب الماار
لاات أن الااذين يعااانون ماان السااوداوية يشااكون ماان آت

وأشااار

اليفانااات .ويعااد اليااوم الشااعور باليااأس أحااد

أكراار المشااكالت النفسااية انيشااا ار فااك العااالم  )Carson& Adams,1981;34فنناااا مشااكالت
نفسية لوحظ زياد انيشارنا فك العصر الحالك وأصابحت ضامن قاعماة وي اة ي اق ع يناا أما ار
العصر ييسبب فك وفا أعداد كبير من البشر ومن نذه األم ار

الق ق والشعور بالياأس والكآباة.

الشربينك  1,,1ص ),،فقد شاندت الفيار األ يار مان النصا

الراانك مان القارن العشارين زيااد

ناع ة فك انيشار نذه المشكالت فك كو أنحا العالم ويقوو آ ر ا حصاعيات اليك صادرت عان
منظما اة الص ااحة العالمي ااة أن م ااا يق اارب م اان  %1. -%4م اان س ااكان الع ااالم يع ااانون م اان الي ااأس
واتكيع ا اااب ون ا ااذا يعن ا ااك وج ا ااود مع ا ااات المالي ا ااين م ا اان البش ا اار ف ا ااك معان ا ااا نييج ا ااة ل ص ا ااابة بن ا ااذه
األم ار

 .الشربينك  2.1.ص)24

أن المجيم ااع المضا ا رب ال ااذي يع ااوزه اتس اايقرار السياس ااك واتقيص ااادي ق ااد ي اادفع بأبناع ااه ل اات
السا وكيات السا بية واتضا رابات النفسااية مرااو :أعماااو العنا

والجنااول والق ااق واتكيعاااب واليااأس

والرس ااوب الد ارس ااك .فق ااد س ااج ت أكب اار نس اابة انيح ااار ف ااك الوتي ااات الميح ااد األمريكي ااة ر اار األزم ااة
اتقيصااادية الكباار اليااك يعرضاات لنااا عااام 1,2,م ويقااوو دوركناايم  )Durkheimن اتنيحااار
الذي يكون بسبب اتكيعاب أو اليأس ليس ظانر منعزلة عن المجيمع باو ناو فاك صاميمه ويعيقاد
كااابالن وسااادوا  )Kaplan & Sadockأن عصارنا نااو عصاار الضا و والمشااكالت النفسااية
الم ي فااة اليااك يصاايب األف اراد ماان م ي ا

ال بقااات اتجيماعيااة س اوا أكااانوا الب ا ا أم م اوا نين

يعم ون
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فااك مجاااتت الحيااا الميعاادد  .معربس  2.1.ص .)16ويؤكااد آرون بيااا  )Beckأن المش اكالت
النفسية يمكن أن يحو عن ريق الفنم ويصحي المفانيم الم

و ويع م ايجانات أكرر يكيف ا

ألننا فك األصو حص ت عن ريق مع ومات غير كافية والياك فاك ال الاب يكاون م

او

وأن

المشااكالت النفسااية تيكااون نايجااة أساسااا عاان اضا راب فااك يفكياار الفاارد ف ريقااة يفكياار الفاارد ومااا
يعيقا ا ا ااده وكي ا ا ا ا

يفسا ا ا اار األحا ا ا ااداف ما ا ا اان حولا ا ا ااه ك نا ا ا ااا عواما ا ا ااو منما ا ا ااة فا ا ا ااك نشا ا ا ااو المشا ا ا ااكالت

النفسااية  .)Beck,1976,p,318وقااد أشااارت أبحاااف بروننااافر وآ اارين
 ),2005أن اليأس نو أحد عوامو ال

Bornhofer,et al

ر القاب ة ل يعديو واليك يمكان أن ييضاا و بسابب ياد الت

العالج النفسك الس يم.)Bronhofer,et , 2005, :23 .
قااد ييعاار
ييعر

ا نسااان ااالو حيايااه لاات الكرياار ماان الض ا و واألزمااات النفسااية اصااة مااا

له فك مرح ة المرانقة باعيبارنا فيار حرجاة وناك أدق وأصاعب مرح اة يمار بناا ا نساان

نظ ا ار الاات مااا ييص ا

بااه ماان ي ي ارات جذريااة ياانعكس آرارنااا ع اات مظااانر النمااو الجساامية والعق يااة

واتجيماعية أشوو 1,،2ص.)31،
ويكمان أنمياة المرح اة ا عدادياة لكونناا يمراو شاريحة منماة فاك المجيماع ويشاند ي ييارات نفسااية
وفساايولوجية موازناةا بالم ارحااو العمريااة األ اار وفااك الوقاات نفسااه مرح ااة عااداد ل جامعااة اآللوسااك
 1,،2ص .)3وييميز ناذه المرح اة بسارعة ال ضاب دفاعاا عان الك ارماة وحاب الم ارناق لالنيماام
ب ا ا ااه م ا ا اان اآل ا ا ا ارين وش ا ا اايوع ح ا ا اااتت الي ا ا ااأس بي ا ا ااننم الي ا ا ااك ق ا ا ااد ي ا ا اادفع بعض ا ا اانم ل ا ا اات اتنيح ا ا ااار
أسااعد  1,44ص .),2ويع ااد نااذه المرح ااة مرح ااة البن ااا النفسااك والمعرف ااك ل بااة فق ااد أش ااارت
العدياد ماان الد ارسااات لات أن الشااعور باليااأس لاه عالقااة بالمشااكالت اليومياة ل بااة وسااو اليصاار
فك المدرسة ومننا دراسة كاشانك) )KashaniK,1989فقد أكدت نذه الدراسة أنمية
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البحا ا ا ا ا ااف فا ا ا ا ا ااك يجا ا ا ا ا اااد ح ا ا ا ا ا ااوو لمش ا ا ا ا ا اكالت ال ا ا ا ا ا ااالب المدرسا ا ا ا ا ااية واليا ا ا ا ا ااأس الميولا ا ا ا ا ااد مننا ا ا ا ا ااا
.)Kashani,1989,p,496
ييضمن عم ية ا رشاد النفسك فك المرح ة ا عدادية برامج رشادية م ي فة ومينوعة يناد
مساعدينم ع ت اليكي

لات

واليوافق المدرسك من أجو رفع كفا ينم اليع يمة بالي ب والقضا ع ت

ظا ا ا ااانر يا ا ا ااأ رنم الد ارسا ا ا ااك والعما ا ا ااو ع ا ا ا اات حا ا ا ااو مشا ا ا ااكاليه الش صا ا ا ااية واتجيماعيا ا ا ااة واليربويا ا ا ااة
والمننية .المصري  2.1.ص. )33

ثالثاً :هدف البحث وفرضياته:
ينااد

البحااف الحااالك لاات معرفااة أراار برنااامج أرشااادي فااك ف ا

الشااعور باليااأس لااد

ااالب

المرح ة ا عدادية من الو اليحقق من صحة الفرضيات الصفرية اآليية -:
 .1ت يوجا ااد فا ااروق ذات دتلا ااة حصا اااعية عنا ااد مسا اايو

 ).0.0با ااين ريا ااب درجا ااات المجموعا ااة

اليجريبية قبو ي بيق البرنامج ا رشادي وبعده.
 .2ت يوجا ااد فا ااروق ذات دتلا ااة حصا اااعية عنا ااد مسا اايو

 ).0.0با ااين ريا ااب درجا ااات المجموعا ااة

الضاب ة فك ات يبارين القب ك و ألبعدي ع ت مقياس الشعور باليأس.
 .3ت يوجا ااد فا ااروق ذات دتلا ااة حصا اااعية عنا ااد مسا اايو

 ).0.0با ااين ريا ااب درجا ااات المجموعا ااة

اليجريبية والمجموعة الضاب ة فك ات يبار ألبعدي.
رابعا :حدود البحث-:
ييحدد البحف الحالك ب الب المرح ة ا عداديةل الدارسة الصباحية ل مدارس فك قضا ب دروز
واليابعة ل مديرية العامة ليربية محافظة ديالت ل عام الدراسك .)2.12 – 2.13
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خامسا:تحديد المصطلحات-:
 -1األرر ل ة  :جاا فاك لساان العارب أن األرار بقياة الشاك

والجماع آراار وأراور و رجات فاك

عت أرره).
رره وفك أرره أي بعده وأيرريُه ويأراريُه يياب ُ
األر ُر باليحريا  :ما بقك من رسم الشك

واليأرير  :بقا األرر فك الشك

وأرر فك الشاك

أرر)  .ابن منظور .)1, : 1,،3
يرا فيه ا
 -2األراار اص ا الحا  :ونااو نييجااة الشااك ولااه معااان عااد :أ -يعنااك النييجااة ونااو الحاصااو ماان
شك .ب -يعنك العالمة ونو السمة الدالاة ع ت الشك .ج -يعنك الشاك الميحقاق بالفعاو ألناه
حادف عن غيره ونو بمعنت ما مراد

المع وو أو السبب عن شك .

وعرفااه الحفنااك  : )1,,1بأنااه مقاادار الي ياار الااذي ي ا أر ع اات المي ياار اليااابع بعااد يعرضااه ليااأرير
المي ير المسيقو الحنفك . )1,,1:203
 البرنامج ا رشادي :عرفه كو من-: عرفااه ياااي ر  : )Tyler,1969بأنااه دمااة ياايم يقااديمنا ب يااة مساااعد األش ا اص األسااويا فااكسبيو اي اذ ق اررات يؤدي لت نمونم فك المسيقبو)Tyler, 1969 :20 .
 -بوردر  : )Border&Dryra,1992برنامج يم الي

ي له ع ت أسس ع مية سا يمة وييكاون

من مجموعة دمات رشادية مباشر وغير مباشار يام يقاديمنا لجمياع أفاراد المدرساة & Border
.)Dryra , 1992 , p, 462
 -اليعريا

النظاري ل بااحرين :ييفاق الباحراان ماع ماا ذناب لياه باوردر Border & Dryra ,

 )1992فك يحديده لمص

البرنامج ا رشادي.
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 الشعور باليأس :عرفه كو من-: عرفااه فااروم  )Fromm, 1968نااو حساااس ا نسااان بالوحااد والعزلااة ألنااه أنفصااو عاانال بيعااة وبقيااة البشاار وأ فااق فااك شااباع حاجايااه ا نسااانية فيشااعر بأنااه م ياارب عاان نفسااه
وعن اآل رين از اسيسالمه لقيم المجيمع الساعد .) Fromm, 1968,p 95
عرفااه بيااا  : )Beck 1987نااو حالااة وجدانيااة يبعااف ع اات الكآبااة وييساام بيوقعااات الفااردالس بية نحو الحياا والمسايقبو و يباة األماو أو اليعاساة ويعمايم ذلاا الفشاو فاك كاو محاولاة
وقاد أ اق  )Beckع اات ذلاا الرااالوف المعرفاك لالكيعااب واليااأس ويعناك النظاار السا بية ل ااذات
والعالم والمسيقبو .أبو اسعد .)2.4 :2..,
التعريف النظري-:
اعيمااد الباحرااان يعري ا

بيااا  )Beckل شااعور باليااأس فااك نااذا البحااف ونااو أقاارب اليعاااري

اليك يي ابق مع البحف الحالك.
التعريف اإلجرائي :
نااك الدرجااة الك يااة اليااك يحصااو ع ينااا ال الااب ماان ااالو جابيااه ع اات مقياااس الشااعور باليااأس
الذي اعيمده الباحف فك البحف الحالك .
 النظرية اليك فسرت الشعور باليأس-:آرون بيااا  )1,21 Aron.T.Beckيشااير نظريااة  )Beckلاات أن الناااس ناام نياااج اليفاعااو
بين العوامو الف رية والبيولوجية والنماعياة والبيعياة  )Beck& Weishaar,2008ويؤكاد دور
العم يات المعرفية فك نمو اتض رابات مرو اليأس  .نسيوو  2.10ص.)3.,
ويشير آرون بياا الات أن األشا اص الاذين يشاعرون بالياأس يمي كاون م

اات معرفياة سا بية

ويوقعااات سا ا بية نحااو ال ااذات والع ااالم والمساايقبو وق ااد أ ااق بي ااا ع اات ذلااا الر ااالوف المعرف ااك
لالكيعاب واليأس ونك:
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 -1النظاار الس ا بية ل ااذات فالشااكو األوو ييكااون ماان اعيقاااد الش ا ص الياااعس بأنااه يافااه وغياار
كفو وأن أي سو حظ يحصو له يفسر ع ت أنه عيب أو عدم كفا .
 -2النظا اار الس ا ا بية ل عا ااالم أما ااا الشا ااكو اآل ا اار والميع ا ااق باليجا ااارب الش صا ااية ل فا اارد ف ا انن
اليعااديالت المقبولااة اليااك ي جااأ لينااا الفاارد ب صااوص األ

ااا اليااك يقااع فينااا ت ي قات ت ال ااوم

واليأنيب ع ت أنه نوع من عدم الرضا عن ا ييارايه وح وله.
 -3النظاار السا بية ل مساايقبو الصااور األ ياار ماان األفكااار السا بية حااوو رأي الفاارد السا بك فااك
المسا اايقبو ونا ااو حالا ااة انعكاسا ااية لحالا ااة العجا ااز وعا اادم قا اادر الفا اارد ع ا اات يحسا ااين وضا ااعه نا ااذه
اتعيقااادات اليااك يشااكو صااور الفاارد عاان نفسااه وعاان عالمااه ماان حولااه ي ارنااا بيااا  )Beckأننااا
عوامااو قويااة قااد يااؤدي لاات يفاااقم واساايمرار حالااة اليااأس لديااه

Atkiuson & Richard,

.)1996,p:529
وي ا اار  Beckأن األشا ا ا اص الياعسا ا اين يعيق ا اادون أن ت ش ا ااك يمك ا اان أن ييح ا ااوو ليك ا ااون ف ا ااك
صالحنم وعجزنم عن النجال فك أي عماو يقوماون باه وعجازنم عان يحقياق أنادافنم  .أباو
أسعد  2..,ص . )2.4ووفقاا لنماوذج  Beckفاان الياأس ماا ناو ت مجموعاة مان األعا ار
والمظانر اتنفعالية والمعرفية والدافعياة والجسامية السا بية لكان األعا ار

المعرفياة ل ياأس ناك

اليك يؤدي الدور األساسك فك اسيمرار معانا الش ص مان ناذه األعا ار
يفكيار الفارد ع ات أناه أسا وب اا

ويايم النظار لات

يساود فياه راالوف معرفاك  Cognitive triadيمراو أنماا

اليفكياار السا بية حااوو الااذات  Selfوالعااالم  Worldوالمساايقبو  . Futureانااه يماار بس سا ة ماان
األفكاار السا بية اآللياة  Negative automatic thoughtsي اا المجموعاة مان األفكاار الياك
يحدف من دون أسباب معقولة لكننا مقبولة جدا مان وجناة نظار الفارد .ويار

Beck 1970

أكراار ممااا ساابق أن أنمااا اليفكياار الس ا بك فااك اليااأس ياانجم عاان نشااا أو ينشااي Activation
الم

ااات المعرفيااة الب نااا واساايرار الم

ااات المعرفيااة ذات ال فيااة المزاجيااة المض ا ربة

 Idiosyncratic Schemasاليك كانت كامنة واليك حددنا بأننا أبنية معرفية ندفنا الفرز
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واليرميا ااز ويقيا اايم المنبنا ااات اليا ااك يص ا ا دم با نسا ااان ويسا اايريره لينا ااك 2..6

ص.)12،
منهج البحث واجراءاته:
أوتا:مننج البحف -:يعد البحوف اليجريبية من أكرر البحوف الع مية دقة ذ يمكن أن يسي دم
ت يبار الفرضيات ال اص ا اة بالسبب والنييجة ويكا ا ا اون نا اذا الا انوع من أكرر البحوف صدقا فك
ح او المشكالت اليربوية والنفسية  .عدس  1,,،ص.)1،2
رانيا:اليصميم اليجريبك-:
يقصااد بااه وضااع النيكااو األساساك ليجربااة مااا وييضاامن وصاافا ل جماعااة اليااك ييكااون مننااا أفاراد
اليجربااة ؛ ذ ياايم فينااا يحديااد ال ارع اق ت ييااار عينينااا العيسااوي  2...ص .)،.ياام اساايعماو
يص ااميم المجموعا ااة العشا اواعية بمجما ااوعيين يجريبيا ااة وض اااب ة) وبا يبا ااار قب ااك وبعا اادي وكما ااا
موض فك الشكو .)1
المجموعــــــــــــة
التجريبية
المجموعـــــــــــة

برنامج إرشادي
االختبار ألبعدي

اختبار قبلي
بدون برنامــج

الضابطة
الشكو )1اليصميم اليجريبك المسي دم فك البحف الحالك
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رالرا :مجيمع البحف -:ييكون مجيمع البحف من :
أ -مجيمااع الماادارس :ب ااغ مجمااوع الماادارس الحكوميااة ا عداديااة والرانويااة ل بنااين ل د ارسااة النناريااة
فك قضا ب دروز اليابعة لمديرية يربية ديالت  )11مدرسة ل عام الدراسك .)2.12-2.13
ب -مجيمااع ال ااالب :يشامو مجيمااع البحاف ااالب المرح ااة ا عداديااة فااك قضااا ب اادروز والبااالغ
عددنم  )10.2الب موزعين ع ت  )11مدرسة عدادية ورانوية.
رابع ا:عينة البحف -:ييكون عينة البحف مما يأيك -:
.1عينة المدارس :ا يار الباحران عدادية ا مام الزنري) فك مركز قضا ب دروز اليابعة لمديرية
يربية ديالت بصور عشواعية عينة ل بحف.
.2عينااة ال ااالب :ب ااغ عاادد ااالب عداديااة ا مااام الزنااري  )136البا ا مااوزعين ع اات الصاافو
الدراسية وكما فك الجدوو .)1
الجدوو  )1يوزيع ال الب فك عدادية ا مام الزنري موزعين حسب الصفو
ت

العدد

الصف

4

الرابع األدبي

44

2

الرابع العلمي

64

3

الخامس األدبي

34

6

الخامس العلمي

64
434

المجموع

634

مجلة ديالى 2014/

العدد الرابع والستون

.3عينااة ي بيااق البرنااامج ا رشااادي :قااام الباحر اان بااال

وات اآلييااة ت ييااار عينااة الي بيااق وكمااا

يأيك:
.1ي بيق مقياس الشعور باليأس ع ت الب المرح ة ا عدادية .
 .2ياام ا يي اار  )2.الب اا بال ريقااة العش اواعية ماان الااذين حص ا وا ع اات درجااات أع اات ماان الوس ا
الفرضك البالغ  )1.ع ت مقياس الشعور باليأس وقد يراوحت درجاينم ما بين  ) 1،-11درجة.
.3ياام يوزيااع ال ااالب بشااكو عشاواعك ع اات مجمااوعيين :أحاادانما ضاااب ة واأل اار يجريبيااة بواقااع
 )1.الب فك كو مجموعة.
امس ا ا ا  :اليكا ااافؤ ب ا ااين المجما ااوعيين الضا اااب ة واليجريبي ا ااة -:لقا ااد أجا اار الباحرا ا اان اليكا ااافؤ ب ا ااين
المجموعيين اليجريبية والضاب ة فك عدد من المي يرات ومننا  .1-:درجات ال الب ع ت مقيااس
الشاعور بالياأس قبااو باد اليجرباة.2.العماار.3.الاذكا .2.اليحصايو الد ارسااك لالب واألم.0.المساايو
اتقيصا ا ااادي .وقا ا ااد أربيا ا اات النيا ا اااعج ا حصا ا اااعية عا ا اادم وجا ا ااود فا ا ااروق ذات دتلا ا ااة حصا ا اااعية با ا ااين
المجموعيين.
سادسا  :أدايا البحف-:
يعر أدا البحف بأننا مجموعة من البنود أو األسع ة يمرو القدر أو ال اصاية الماراد قياسانا عبد
ال ا اارحمن  )1,0 :1,،3أ ام ا ااا انس ا اايازي ) (Anastasi,1976فيع ا اار أدا القي ا اااس بأنن ا ااا :أدا

موضااوعية مقننااة ليحديااد عينااة ماان الس ا وا أبااو جااادو  )3,، :2..3وليحقيااق أناادا
ي ب يوافر أدايين وع ت النحو اآليك:
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-1مقياااس الشااعور باليااأس -:بعااد ا ااالع الباااحرين ع اات األدبيااات ذات العالقااة بموضااوع البحااف
الحاالك أسايقر الارأي ع ات يبناك مقيااس الشاعور بالياأس الاذي أعاده بياا وساييرBeck & 1,42
 )Steer,1974لقياس الشعور باليأس بسبب:
أ -انااه مقياااس عااالمك .ب -ي ااابق المقياااس ل مرح ااة الد ارسااية اليااك قااام الباحر اان باانج ار بحرنمااا
ع ينا .ج -اسي دم سابقا فاك البياعة العراقاية والعربية .د -موافقا اة ال ب ار ع ا ات صالحي ايه.
ونااذه المسااوغات الااذكور آنفا ا نااك اليااك دفعاات الباااحرين لاات اسااي دام نااذا المقياااس لقياااس الشااعور
باليأس لد

وص

الب المرح ة ا عدادية وفيما ي ك وص

ل مقياس:

المقياس-:

ييكون المقياس من  )2.بندا يجاب عننا با ييار جابة واحد من جاابيين نعام-ت)ع ات كاو بناد
ع ما بأن  ),بنود  )1, 10 13 1. ، 6 0 3 1يصح س با فك ضو النفك ويحصاو ا جاباة
ت )ع ا اات درج ا ااة واح ا ااد و ا جاب ا ااة نعم) ع ا اات الدرجة ص ا اافر) ف ا ااك ح ا ااين أن نن ا اااا  )11بن ا اادا
 )2. 1، 14 16 12 12 11 , 4 2 2يص ا ااح ايجابي ا ااا حي ا ااف يحص ا ااو ا جاب ا ااة نعم) ع ا اات
الدرج ااة  )1وا جاب ااة ت) ع اات الدرج ااة ص اافر) ر اام يجم ااع ا جاب ااات جميعن ااا تس ااي راج الدرج ااة
الك يااة ويياراول درجااات المقياااس بااين صاافر )2.-درجة وقااد أ ااق ع ياه بيااا) الرااالوف المعرفااك
ل يأس ويعنك النظار السا بية ل اذات والعاالم والمسايقبو ع ماا أن يساعة بناود مان المقيااس يادور حاوو
ايجاااه الفاارد نحااو المساايقبو أم اا بقيااة البنااود وعااددنا  )11بناادا فياادور عبا اريااه حااوو اليشاااؤم أبااو
اسعد  2..,ص.)2.،
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اليح يو ا حصاعك  -:ج ار ات يح يو الفقرات:
-1الصدق -:ول يحقق من صدق مقياس الشعور باليأس .قام الباحران باسي راج نوعين من
الصدق ونما كما يأيك:
أ -الصدق الظانري -:ول يحقق من الصدق الظانري ل مقياس ييم عر

فقرات المقياس ع ت

مجموعة من ال ب ار فك اليربية وع م النفس وا رشاد النفسك والبالغ عددنم  )16بير ل حكم ع ت

صالحية فقرايه لقياس الشعور باليأس ؛ ذ حصو ع ت نسبة ايفاق  )%1..ع ت اسي دامه.
ت
ب -صدق البنا  :يعد الصدق البناعك أكرر أنواع الصدق قبو ا

وقد أوض عدد كبير من

الم يصين أنه ييناسب مع جونر مفنوم أيبو  )Ebelل صدق فك يشبع المقياس بالمعنت فرج
 1,،.ص )313

وفك نذا النوع من الصدق يحاوو الباحف اليعر

عت

بيعة الظانر

الس وكية اليك يسعت المقياس لت قياسنا الزوبعك 1,،1ص.)22:
يم اليحقق من نذا الصدق عن ريق المجموعيين المي رفيين وعن ريق عالقة الفقر بالدرجة
الك ية ل مقياس .وقد أظنرت النياعج أن جميع فقرات المقياس مميز .
-2الربات -:قام الباحران باسي راج ربات المقياس بال راعق اآليية :
أ-اليجزعا اة النص اافية :قس اامت فقا ارات المقي اااس ل اات مجم ااوعيين أو نص اافين باعيم اااد نظ ااام الحقيب ااة
ا حصاااعية ل ع ااوم اتجيماعيااة  (SPSSوبعااد أن ياام حساااب معامااو اريبااا بيرسااون بااين نصاافك
المقياس يبين انه  ).041ولما كان معامو الربات المساي رج ناو لنصا

المقيااس لاذلا يام يعدي اه

باسيعماو معادلة سبيرمان .براون وأصب بعد اليعديو .).0،2
ب -ريقااة ألفااا كرونباااخ :يساامت معامااو الربااات المحسااوب بنااذه ال ريقااة بمعامااو اتيساااق الاادا ك
ل مقياس ونو الربات الذي يبين قو اتريبا بين فقرات المقياس وبي بيق معادلة ألفا كرونباخ
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ع اات البيانااات المساايعم ة فااك الربااات ب ريقااة اليجزعااة النصاافية ياام اسااي راج معامااو ربااات المقياااس
والبالغ  ). ,.ونو معامو ربات مريفع.
-2البرنامج ا رشادي-:
وليحقي ااق ن ااد

البح ااف الميمر ااو ب اااليعر ع ت ار اار برن ااامج رش ااادي ف ااك فا ا

الش ااعور

ااالب المرح اة ا عدادياة) ت با ااد مان بناا برنااامج رشاادي قااعم ع اات أسا وب العااالج
بالياأس لاد
المعرف ااك ي اايال م م ااع بيع ااة البح ااف وأغ ارض ااه ف ااك ا رش اااد .ب ااق الباحرا اان البرن ااامج ا رش ااادي
باتسيناد ع ت أس وب العالج المعرفك آلرون بيا واعيماد ا رشااد الجمعاك واساي اع الباحاف مان
يحقيااق  )12ج سااة رشاااد جمعااك اسااي رقت كااو مننااا  )20دقيقااة .واليااك يضاامنت جميااع الفنيااات
اليابعة لنظرية بيا ونك:
اوية.2 .يوريااق اتسااينياجات.
.1ا بعاااد واليركيااز.2 .مااو الفا ار .3 .رصااد عم يااة اليفكياار غياار السا ا
.0ي يير القواعد.

الصدق الظانري ل برنامج ا رشادي Face Vaidity of the Programmed :
يشير  )EBELلت أن أفضو وسي ة تسي دام الصدق الظانري نو قيام عدد من ال ب ار
الم يصين بيقدير مد يمرو فقرات المقياس ل سمة المراد قياسنا .) EBEL,1972-p79
عر

البرنامج ع ت مجموعة من ال ب ار والمي صصين فك مجاو ا رشاد النفسك واليوجيه

اليربوي لمعرفة مد

مال مة األساليب واألنش ة والفعاليات

المسي دمة فك البرنامج ل مد

الزمنية المقيرحة لكو ج سة رشادية بعد األ ذ بنظر اتعيبار بع
وا ضافات المناسبة أو الحذ

المقيرحات واليعديالت

 .وقد أ ذ الباحف باليعديالت والمقيرحات اليك أشار لينا الساد

ال ب ار ل وصوو بالبرنامج ا رشادي لت المسيو الم وب.
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أنم ااوذج أدار الج س ااة الرابع ااة) م اان البرن ااامج ا رش ااادي ال ااذي ي اام ي بيق ااه ع اات أفا اراد المجموع ااة
اليجريبية :
دار الج سة  :الرابعة
مد الج سة  :20دقيقة
موضوع الج سة :يقدير الذات)
 يقااوم المرشااد بميابعااة الياادريب البييااك ألف اراد المجموعااة ا رشااادية ويقااديم اليعزيااز المعنااوي لااتال الب الذين أنجزوه .يقوم المرشد بيقديم موضوع الج سة ا رشادية ونو يقدير الذات).
 -يقاوم المرشاد بيعريا

يقادير الااذات وناو مقادار الصااور الياك ينظاار فيناا ا نساان لاات نفساه نااو

نااك عاليااة أم من فضااة ويقدير الااذات مناام جاادا ماان حيااف ان اهُ البوابااة لكااو أن اواع النجااال األ اار

المنشود .

ي ااب المرش ااد م اان ال ب ااة ع اااد اليعريا ا

لموض ااوع الج س ااة ويق اادم المرش ااد اليعزي ااز اتجيم اااعك

ل الب الذين يقومون بنعاديه.
اك ع ات
 يقوم المرشد بيوضي كيفية الشعور بقيمة الذات من ال و اليفكير المن قاك البناا المبن ااألسس الع مية الس يمة واليك ييوافق مع العقو والواقع.
ا والريباة بالقادرات الش صاية مان اال و اليعار
 يقوم المرشاد بيوضاي كيفياة الاي ص مان الشا اع ت األفكار المحقر ل ذات ورصدنا ونبذ ي ا األفكار.
 يقوم المرشد بيحديد األفكار المحقر ل ذات ومساعد ال الب ع ت رد نذه األفكاار وأن ت يراقبنا .
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 يقوم المرشد بي يص ما دار فك الج سة ا رشادية ويحديد اتيجابيات والس بيات ي ب المرشد من كو الب كيابة موقفين ايجابيين فك يقدير الذات.يودع المرشد ال الب ويذ اكرنم بموعد الج سة القادمة.
ا
سابعا  :الوساعو ا حصاعية -:اسي دم الباحران الوساعو ا حصاعية اآليية -:
 .1معامااو اريبااا بيرسااون.2.معادلااة ألفااا – كرونباااخ).3.معادلااة ساابيرمان اليصااحيحية..2.مربااع
ك اااي .0.ا يب ااار ولكوكس اان لعيني ااين ميا اراب يين.6.ا يب ااار م ااان وين ااك.4.الوسا ا الم اارج وال ااوزن
المعوي.
عر

النياعج ومناقشينا ويفسيرنا :

أوتا  :عاار

النياااعج :ياايم فااك نااذا الفصااو عاار

وفق فرضيايه ويفسيرنا فك ضو ا

النياااعج اليااك يوصااو لينااا البحااف الحااالك ع اات

ار النظري والدراسات السابقة وكما يأيك :

 -1الفرضية األولت  :ت يوجد فروق ذات دتلة حصااعية عناد مسايو

 ).0.0باين رياب درجاات

المجموعة الضاب ة فك ات يبارين القب ك والبعدي.
وت يبااار صااحة نااذه الفرضااية اسااي دم ا يبااار ولكوكساان لعينيااين مياراب يين) لمعرفااة دتلااة
الفروق بين ات يبارين القب اك والبعادي ؛ ذ يب ااين أن القيماة المحساوبة  )1،00غيار دالااة حصااعيا

عن ااد موازنين ااا بالقيم ااة الجدولي ااة  )،وعن ااد مس اايو دتل ااة  ).0.0ون ااذا يعن ااك قب ااوو الفرض ااية
الصفرية أي  :ت يوجد فروق بين ات يبارين القب ك والبعدي ل مجموعة الضاب ة.
 -2الفرضااية الرانيااة  :ت يوجااد فااروق ذات دتلااة حصاااعية عنااد مساايو
المجموعة اليجريبية قبو ي بيق البرنامج وبعده.
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وت يبار صحة نذه الفرضية اسي دم ا يباار ولكوكسان لعينياين مياراب يين) لمعرفاة دتلاة
الفروق بين ات يباارين القب اك والبعادي ذ يباين أن القيماة المحساوبة صافر) وناك دالاة حصااعي ا
عن ااد موازنين ااا بالقيم ااة الجدولي ااة  )،وعن ااد مس اايو دتل ااة  ).0.0ون ااذا يعن ااك رفا ا

الفرض ااية

الصاافرية وقبااوو الفرضااية البدي ااة أي يوجااد فااروق بااين المجموعااة اليجريبيااة قبااو ي بيااق البرنااامج
ا رشادي وبعده.
 -3الفرضية الرالرة  :ت يوجد فروق ذات دتلة حصاعي ا عند مسيو دتلة  ).0.0بين درجات
المجموعة الضاب ة واليجريبية فك ات يبار ألبعدي.
وت يبااار صااحة نااذه الفرضااية اسااي دم ا يبااار مااان وينااك لعينااات ميوس ا ة الحجاام) لمعرفااة
دتلااة الفااروق بااين المجمااوعيين الضاااب ة واليجريبيااة ذ يبااين أن القيمااة المحسااوبة صاافر) ونااك
دالة حصااعي ا عناد موازنيناا بالقيماة الجدولياة  )23عناد مسايو دتلاة  ).0.0وناذا يعناك رفا
الفرضية الصفرية

وقبوو الفرضية البدي ة أي :يوجد فروق بين المجموعة الضااب ة واليجريبياة

بعد ي بيق البرنامج ولصال المجموعة اليجريبية.

رانيا:مناقشة النياعج ويفسيرنا:
ما اان ا ااالو اسا اايع ار

النيا اااعج اليا ااك يوصا ااو لينا ااا البحا ااف الحا ااالك أظنا اارت نيا اااعج اليح يا ااو

ا حصاااعك بااأن عينااة البحااف ييصا
ير

باليااأس ونااذه النييجااة ييفااق مااع د ارسااة غنااك  )2.1.وكمااا

 )A.Beckأن األش اص الذين يشاعرون بالياأس يمي كاون م

اات معرفياة سا بية ويوقعاات

س ا بية نحااو الااذات والعااالم والمساايقبو وقااد أ ااق بيااا ع اات ذلااا الرااالوف المعرفااك ل يااأس .ويؤكااد
المعرفيااون أن األف اراد الااذين يمي ااون لاات يكااوين اسااينياجات س ا بية واجي ارارت انفعاليااة مساابقة حااوو
المواق

اليك يواجننم قد يكونون أكرر عرضة ل صابة باليأس.
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فنيااات ساان ة األج ا ار كالقاادر
يعااد األساااليب المعرفيااة ماان األساااليب الجيااد ؛ ذ يساايعمو فينااا ا

ع ت ا قناع بما يناسب العقو والمن ق ويقوو بياا  " )Beckماا ع يناا فاك العاالج المعرفاك أت أن
ادرب األس ااويا المضا ا ربين ع اات أن ي يفيا اوا ل اات ما اا ي اادور ب اادا نم م اان مواقا ا
نا ا

م ي ف ااة" بي ااا

 2...ص .)2

وقد دلت النياعج ع ت أنه لايس ننااا فاروق ذات دتلاة حصااعية باين رياب درجاات المجموعاة
الضاب ة فك ات يبارين القب ك والبعدي ع ت مقياس الشعور باليأس .فك حين ظنارت ننااا فاروق
ذات دتلة حصاعية بين رياب درجاات المجماوعيين اليجريبياة والضااب ة فاك ات يباار البعادي ع ات
مقياااس اليااأس ولصااال المجموعااة اليجريبيااة وكااذلا بااين ريااب درجااات المجموعااة اليجريبيااة قبااو
ي بيق البرنامج ا رشادي وبعده ع ت مقياس الشعور باليأس .
أن نااذه النييجااة يعااود لاات أن المجموعااة اليجريبيااة ضااعت ل برنااامج ا رشااادي فااك حااين لاام
ي ض ااع المجموع ااة الض اااب ة ل ااه ل ااذا ظن اارت الف ااروق ل ااد المجموع ااة اليجريبي ااة دون المجموع ااة
الضاااب ة ونااذا يعااد مؤش ا ار ع اات نجااال البرنااامج ا رشااادي الحااالك الم بااق ماان قبااو الباااحرين
ودليو ع ت أرر أس وب بيا فك العالج المعرفك وله فاع ية فك ف

الشاعور بالياأس لاد

االب

المرح ااة ا عدادي ااة  .كم ااا ان ااه ع ااالج مباش اار يس ااي دم في ااه فني ااات معرفي ااة لمس اااعد المسيرش ااد ف ااك
يصااحي أفكاااره السا بية ومعيقدايااه الالعقالنيااة وماان ااالو نااذا العااالج المعرفااك ياايم اليركيااز ع اات
دور نظااام المعيقاادات فااك اليااأرير ع اات الس ا وا  .ويرمااك العااالج المعرفااك لاات يع اايم الفاارد كي ا
يص ااب واعيا اا بأفك اااره واليعام ااو م ااع اليفكيا ار غي اار المن ق ااك وكيفي ااة ح ااو المش ااكالت وذل ااا بنشا اراا
المسيرشاد فااك حاو المشااك ة .فالعم ياات المعرفيااة اليااك يمارسانا الفاارد مراو ا دراا واليفكياار والي يااو
يااؤرر بشااكو مباشاار ع اات الفاارد ؛ ذ يساااعد األساااليب المعرفيااة المسيرشااد ع اات يع اام منااارات جديااد
ان دور المرشد ومنميه نو يش يص العم يات المعرفية المشونة وينظيم
وبنت معرفية جديد و ا
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ي يار المعيقادات وأنماا السا وا غيار المرغاوب

Brammer, 1989,

.)p:70
وكذلا يعزو الباحران النياعج اتيجابية اليك يوصال لينا للسباب اآليية:
 -1ان ل برنااامج ا رشااادي أر اره الفعاااو فااك يبصااير ال ااالب ب اواقعنم وذلااا ماان ااالو مساااعد
ال الب فك ف

مشاعر اليأس لدينم من أجو يحقيق اليوافق النفسك واتجيماعك.

 -2ان الفنياات ا رشااادية المساي دمة فااك البرناامج ا رشااادي لناا أررنااا فاك فا

الشاعور باليااأس

لدي ال الب من الو مساعدينم ع ات ي ييار ريقاة دراكنام للماور بشاكو سا بك وناذا ييفاق ماع

نظريااة بيااا المعرفيااة ع اات أن اليفكياار يمكاان أن يكااون غياار واقعااك بساابب أنااه مشاايق ماان مقاادمات
ا عااة كمااا يمكاان أن يكااون الس ا وا قاص ا ار ومؤدي ا ا ل فشااو بساابب أنااه مبنااك ع اات ايجانااات غياار
معقولة بايرسون  1,,.ص. )2,
 -ان وضع ال

ة ا رشادية مان قباو الباحاف وبماا ييناساب ماع الحاجاات ا رشاادية ل مسيرشادين؛

ذ اعيمااد الباحر اان فااك بنااا برنامجنمااا ع اات أسااس ع ميااة ييضاامن مناقشااة وحااوو وياادريب بيي ااك

والنق ااد الموض ااوعك مم ااا أد

ل اات اس ااييعاب ال ااالب لمف ااردات الج س ااات ا رش ااادية األم اار ال ااذي

ساعد فاك حاو المشاكالت واتضا رابات النفساية والاذي جاا مماارالا ل مواقا

الحيايياة الياك يعيشانا

ال الب .
 -2ن اعيماااد الباااحرين ع اات عااد أس االيب رشااادية ينيمااك لاات العااالج المعرفااك ل عااالم آرون بيااا
 )Beckفاك نااذه اتيجاااه واليااك أرباات فاع يينااا فااك د ارساات كرياار كااان لنااا األراار البااالغ فااك نجااال
ج سااات البرنااامج ا رشااادي وان يباااع الباااحرين فااك نااذا العااالج ع اات

اوات ناجحااة باساايبداو

األفكار واتعيقادات غير المن قية والمشونة بأ ر من قية وغير مشونة والعمو ع ت عاد
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 )Cognitiveأرا اار واض ا ا فا ااك ي ييا اار أفكا ااار المسيرشا اادين

واعيقاداينم و ريقة دراكنم للمور الريماوي  2..6ص.)631كما أن اعيماد الباحف ع ت جميع
األسااليب المعرفياة فاك نظرياة بيااا كاان لاه األرار الواضا فااك نجاال البرناامج وياوفير باداعو ميعاادد
ماان األساااليب والفنيااات مكاان الباحااف ماان ا ييااار الفنيااات المناساابة لكااو ج سااة بمااا ييناسااب معنااا
وكوننااا فنيااات عالجيااة مكم ااة لبعضاانا أصااب لنااا الاادور الفاعااو فااك نجااال الج سااات ا رشااادية
فاااليعر ع اات األفكااار المريب ااة بسااو اليكي ا

وزياااد وعااك المسيرشاادين بنااا ويع اايم المسيرشاادين

اليركيااز ع اات اليصااورات اليااك يحاادف أرنااا مااروره ب باار المرياار واتساايجابة ماان ااالو عم يااة مااو
الف ار وا بعاد واليركيز فك اليفكير غير اليوافقك ل فرد ويدقيق اتسينياجات للفاراد فاك اليميياز باين
العم يااات العق يااة الدا يااة المريارات ال ارجيااة وي يياار القواعااد بااأ ر أكراار واقعيااة كااان لنااا األراار
بأن يكون الج سات ميراب ة ومؤرر فك نجال البرنامج ا رشادي.
 -0ان ا ييار عينة البحف من الب المرح اة ا عدادياة وناك مرح اة عمرياة حرجاة يازداد فيناا

الي ع ل مسيقبو ويكرار فيناا المشاكالت فيكاون الحاجاة ل رشااد حاجاة ماساة وناو ماا سااعد كريا ار

فك اسيجابة ال الب ل برنامج ا رشادي واتفاده منه .
 -6ان اسااي دام أس ا وب ا رشاااد الجماااعك كااان لااه أر اره الفعاااو فااك ف ا

الشااعور باليااأس لااد

االب المرح اة ا عدادياة وان ا رشااد الجمااعك نااج وفعااو ماع المارانقين Halling, 1996

 ):46وذل ااا م اان ااالو رش اااد ال ااالب ال ااذين ييش ااابه مش ااكالينم واضا ا راباينم ون ااذا ي ااؤدي ل اات
اليفاعو واليعا

بين الب المجموعة ا رشادية الفحو  2..,ص.)63-0,

رالر ا :اليوصيات  :فك ضو نياعج البحف يوصك الباحران ما يأيك :
 -1مكانية ا فاد من البرنامج الحالك المعد فك نذه الدراسة فك المدارس الميوسا ة وا عدادياة
ل ف

الشعور باليأس لد ال بة من قبو المرشدين اليربويين.
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 -3اتساايفاد ماان ا رشاااد المعرفااك فااك الماادارس ا عداديااة وياادريب القاااعمين ع اات ا رشاااد ع اات
وفعاتا.
اسي دام نذا األس وب لكونه أس وب ا حدير ا ا
 -3قيااام المرشاادين اليرب ااويين باليعاااون مااع دار الم اادارس ا عداديااة بعقااد ن اادوات ليعري ا

ال ب ااة

بالمشكالت النفسية اليك يعيرضنم وأن يكونوا ع ت دراية باليعامو مع نذه األمور.
 -2شا اراا دارات الم اادارس ا عدادي ااة الم ااديرين والمدرس ااين والمرش اادين ) بالعم ااو ع اات
األجوا اليك يساعد فك ينيعة البيعة المدرسية المالعمة اليك ي ف

ااق

من مشاعر اليأس لد ال بة.

رابعا :المقيرحات  :اسيكماتا ل بحف الحالك وي وي ار له يقيرل الباحران ج ار ما يأيك :
 -1ج ار دراسة ارر أس وب العالج المعرفك فك ف
دراسية أ ر

الشعور باليأس لاد ال االب ع ات م ارحاو

المرح ة الميوس ة المرح ة الجامعية).

 -2يص ااميم برن ااامج رش ااادي ل فا ا

الي ااأس اعيم ااادا ع اات أس اااليب واس اايراييجيات رش ااادية غي اار

األساليب الميبعة فك برنامج الدراسة الحالية وموازنة نياعجنا بنياعج البحف الحالك.
 -3جا ا ار د ارس ااة يس اايند

أر اار برن ااامج رش ااادي ل فا ا

ا عدادية.
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Abstract
The sense of despair a common mental disorders , which are
often not heeded by the people, nor responsible for the delivery of
health care , even though it is detrimental to the hundreds of
millions of people , and is linked to the feeling of hopelessness
anxiety, depression and inability to compatibility and the resulting
feelings of helplessness about controlling the environment and low
the degree of stress , and does not come despair by surprise , but
it comes through a process of accumulation, and the more varied
these accumulations whenever become human Yan underneath
and can not afford , and the result is the explosion of behavioral
downside of all kinds , and a sense of hopelessness , like a lot of
mental disorders , which disclose the same number of symptoms
and causes , particularly what happens in childhood has pointed
psychologists that ill feeling adolescent insecurity and ambivalence
and develop those feelings of helplessness in the face of the
difficulties of life and familiarity to suppress their emotions and to
blame themselves , and when they grow up Toukd life struggles
new

old

conflicts

they

appear

654

neuroticism
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Current research aims to identify the impact of a pilot program
to reduce the feeling of hopelessness among junior high school
students through the test the following hypotheses:
1- No statistically significant differences at the level (0,05) with the
control group in the pretest and posttest to gauge the feeling of
hopelessness.
2- There are no statistically significant differences at the level
(0,05) with the experimental group in the pretest and posttest3There are no statistically significant differences at the level ( 0,05 )
with the control group and the experimental group in the post test.
Current search is determined by students in the preparatory
stage preparatory and secondary schools under the Directorate
General of Educational Diyala province / Baladruz / morning study
for the academic year (2013-2014).
To achieve the goal of research and testing hypotheses used
experimental method The design (experimental group and a control
group with pretest after me) sample consisted of 20 students from
the preparatory stage Distributors randomly divided into two groups
(experimental group) and (control group) , and by (10) students in
each group , were conducted parity of the two groups in some of
654
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the variables , namely, (students' grades on a scale sense of
despair , and academic achievement for the father , and the
educational attainment of the mother , and intelligence, and
chronological age measured in months , and the economic level).

The researcher adopting a measure of despair prepared by
(Beck & Steer, 1974) for the preparatory phase were presented to
a group of experts in education and psychology who emphasized
by(100%) on the validity of the scale of the application and thus
achieves virtual honesty , and stability Vtm find it in two ways
retailers are reaching the mid-term (0,84) , and has reached
Alvakronbach (0,81).
As well as the researcher applying mentoring program prepared
for the purpose of reducing the sense of despair , was checking
the veracity of the program by honesty virtual , through the
presentation to a group of experts in guidance and counseling ,
and may be indicative program (14) hearing guidance and by two
in

a

week

time

per
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Search and requests the use of statistical methods as follows:
(Pearson correlation coefficient , and Spearman Brown equation ,
the discriminatory power of the vertebrae , Mann Whitney test , test
and Caucasians , and the weighted average weight percentile, T.
test).
Results showed the following :
1. No statistically significant differences at the level (0,05) in the
control group in the pretest and posttest.

2.

Presence of statistically significant differences at the level (0,05) in
the

experimental

group

before

and

after

the

program.

3.Presence of statistically significant differences at the level (0,05)
between the experimental and control groups in the post-test and in
favor of the experimental group.
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*المصادر العربية :
 بن منظور جماو الدين محمد بن مكرم األنصاري  :)1,،3لسان العرب ج 3المؤسساةالمصرية ل باعة والنشر القانر مصر.
 -أبو أسعد أحمد عبد ال ي

 )2..,دليو المقاييس وات يبارات النفساية واليربوياة ديبوناو

ل باعة والنشر .
 -أب ااو ج ااادو ص ااال محم ااد ع ااك  :)2..3ع اام ال اانفس اليرب ااوي

 3دار الميس اار ل نش اار

واليوزيع عمان.
 أشوو عادو عز الدين  )1,،2ع م نفس النمو مكيبة اتنج و المصرية القانر مصر.اآللوسك جماو حسين وع ك اان اميماة ع اك )1,،2ع ام نفاس ال فولاة والمرانقة م بعاةالجامعة ب داد.
 بايرسااون س  :) 1,,. . . .نظريااات ا رشاااد والعااالج النفسااك يرجمااة حامااد عباادالعزيز ألفقك القسم األوو

 2دار الق م الكويت.

 بيا ا ااا ارون  )2...العا ا ااالج المعرفا ا ااك واتض ا ا ا رابات اتنفعاليا ا ااة يرجما ا ااة  :عا ا ااادومص فت

القانر دار اآلفاق العربية.

 الحفناك عباد المانعم ) (1991موساوعة اليح ياو النفساك  ,المج اد األوو مكيباة مادبولك ,القانر .
 -حقك ألفت  1,,0اتض راب النفسك ا سكندرية مركز ا سكندرية ل يدريب.
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 الريماااوي محمااد عااود وآ اارون  )2..6ع اام الاانفس العااام دار الميساار ل نشاار واليوزيااععمان األردن.
 الزوبعااك عبااد الج يااو والياااس محمااد والكن اانك ب ارانيم  : )1,،1ات يبااارات والمقاااييسالنفسية جامعة الموصو.
الشربينك ل فك  )2.1.الدليو الت فنم وعالج اتكيعاب المركز العربك ا سكندرية عبد الرحمن سعد  : )1,،3القياس النفسك  )1,,1اتكيعاب النفسك مر -عبا ااد الا اارحيم

 1مكيبة الفالل الكويت.

العصر المركز العربك ا سكندرية.

عا اات حسا اان  1,،6األسا ااس النفسا ااية ل نما ااو ا نسا ااانك

 3دار الق ا اام

الكويت.
 العيسوي عبد الرحمن : )2...منانج البحف فك ع م النفس  1دار ال ارياب الجامعياةا سكندرية مصر.
 -عدس عبد الرحمن  : )1,,،أساسيات البحاف اليرباوي

 2دار المعاار

عماان

األردن.
 الفحااو نبيااو محمااد  )2..,ب ارامج ا رشاااد النفسااك النظريااة والي بيااق دار الع ااوم ل نشاارواليوزيع القانر .
 -فرج صفوت  :) 1,،.القياس النفسك

 1دار الفكر العربك القانر .

 -معربس تبا س يم  )2.1.اتكيعاب لد الشباب دار الننضة العربية بيروت لبنان.
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 المصااري برانيم سا يمان  )2.1.ا رشاااد النفسااك أسسااه وي بيقايااه عااالم الكيااب الحااديفربد األردن.
 لينااك روباارت  )2..6العااالج النفسااك والمعرفااك فااك اتض ا رابات النفساايةد.جمعة سيد يوس

 1يرجمااة

ومحمد الصبو اييراا ل نشر واليوزيع القانر مصر.

نسيوو م س  :)2.10المد و الات األرشااد النفساك يرجمة د ماراد ع اك ساعد وآ ارين دار
الفكر ل يوزيع والنشر اتردن.
 وزار اليربية العراقية  )1,44نظام المدارس الرانوية فك العراق رقم  )3مديريةم بعة وزار اليربية ب داد.
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