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Abstract
The present study aims at assessing the effect of the Opposite purpose method in decreasing the
existential anxiety of the population of the study as it consists of the old aged residing in governmental
houses in Basra and Baghdad which consists of (131) individuals in 2015. The sample of the study
consists of (20) individuals.
الملخص
استهدف البحث الحالي التعرف على :أثر أسلوب القصد المعاكس في خفض القلق الوجودي لدى عيِّنة البحث.

الم ِّ
سنين
لغرض اختبار فرضيات البحث استعم َل الباحثان
التصميم التجر َّ
يبي ذي المجموعة الضابطة ،وشمل مجتمع البحث ُ
َ
سناً للعام 2015م .وتم تحديد عيِّنة
المقيمين في دور الدولة في محافظة البصرة وبغداد من الذكور فقط والذين بلغ عددهم (ُ )131م ّ

الم ِّ
سنين ،أما عينة التجربة فكان عددها( ،)20ولتحقيق هدف البحث الحالي واختبار فرضياته قام الباحثان بـ:
البحث بـ( )110من ُ
 .1بناء مقياس القلق الوجودي الذي تكون من ( )42فقرة ُوِّزعت على خمسة مجاالت هي (الفراغ الوجودي ،ومعنى الحياة ،ومعنى
الموت ،ومعنى المعاناة ،وفقدان اإلسناد االجتماعي)

 .2بناء برنامج إرشادي على وفق أسلوب القصد المعاكس ،إذ بلغ عدد جلسات البرنامج ( )14جلسة إرشادية تُقًّدم بواقع ثالث
جلسات كل أسبوع.
وأظهرت نتائج البحث الحالي:
 -1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس
القلق الوجودي.

 -2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على
مقياس القلق الوجودي.
 -3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي
على مقياس القلق الوجودي.

مشكلة البحث:

إن الجذر األساس للقلق الوجودي عند اإلنسان هو قلق الموت والخوف من العدمك إذ َّ
َّ
أن ما يخيف اإلنسان في الموت بحسب

الوجوديين هو حتميته وتعذر التعرف على ما بعده ،وأما الخوف من العدم فهو الخوف من الفقدان لكل ما يشكل قيمة معنوية لدى
الفرد.)Wong 2001, P.5( ،
والقلق الوجودي هو نتاج ظروف القرن العشرين بما تضمنته من حروب طاحنة وتطور هائل في التكنولوجيا ،واهمال للمشاريع

اإلنسانية ،وتحلل أخالقي في المؤسسات االجتماعية ،واهتزاز مدهش للقيم والمعتقدات الدينية واألسرية ،إذ َّ
إن اإلنسان اخذ يسعى في

البحث عن إشباع متطلباته المادية عن طريق ما توفره التكنولوجيا من وسائل علمية حديثة ،وكادت تنقطع عالقته باألسرة والمؤسسات
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الدينية ،حتى أن الناس تركوا قيمهم لمطالب تقتضيها المسايرة االجتماعية ،فهم ما عادوا يختارون إنما يسايرون ويفعلون ما يفعله
اآلخرون(صالح ،1998 ،ص)7
لذا فمن المشكالت التي قد يواجهها كبار السن الدخول إلى مؤسسات الرعاية الخاصة بكبار السن وما يرافقه من تأثيرات سلبية

في نفسيته ،إذ َّ
إن وضع كبار السن في مؤسسات الرعاية قد يكون بحد ذاته صدمة شديدة لصورتهم عن ذاتهم حيث يصبح الشخص

طالب بالتكيف مع
سن إلى مؤسسة الرعاية يولد حالة اكتئاب وضغط نفسي ،حين ُي َ
الم ّ
المسِّنين ،وا َّن دخول الشخص ُ
أحد أفراد صنف ُ
طراز حياة يفترق بصورة مغايرة عما ألفه سابقاً(هانت وهيلتن ،1988 ،ص .)378-377

وتكمن مشكلة البحث الحالي في تعدد مصادر الخطر التي تهدد وجود اإلنسان بشكل عام وهذه الفئة من المجتمع بشكل

خاصك كون مرحلة الشيخوخة تُ َع ُّد مرحلة يتغير فيها اإلنسان تغي اًر فسيولوجيا إلى صورة أُخرى ليس بأفضل من سابقتها َّ
ألن الصورة
الجديدة يصاحبها ضمور كثير من األعضاء وفقدان ملموس للقوة والحيوية وتزول خواطر الفتوة والعنفوان ثم تنتهي كما ينتهي كل
سنين وابتعاده عن األهل واألبناء والبيئة التي قضى فيها مراحله العمرية السابقة وما
الم ّ
الم ّ
سن إلى دور ُ
شيء ،فضالً عن ذلك دخول ُ
سنين يعانون من
الم ّ
يرافق ذلك من شعور بالوحدة واالغتراب النفسي وفقدان السند االجتماعي ،عوامل اجتمعت وأسباب تعددت لتجعل ُ
فقدان معنى الحياة والشعور بالقلق الوجودي الناتج من ذلك ،وا َّن هذه ُّ
سنين وخصوصاً النفسية
الم ّ
الدور غير قادرة على إشباع حاجات ُ
سنين في محافظة البصرة وشعوره
الم ّ
منها وهذا ما الحظه الباحث من خالل المقابلة الشخصية التي أجراها معهم في دار رعاية ُ

بحاجتهم إلى رعاية خاصة ورغبته في التعامل مع هذه الفئة بالذات ،مجموعة من األسباب حثت الباحث لبناء برنامج إرشادي على وفق

سنين المقيمين في دور الدولة.
الم ّ
أسلوب القصد المعاكس لخفض القلق الوجودي لدى عيِّنة من ُ
أهمية البحث:

ويعد فيكتور فرانكل أول من أشار إلى أهميته في
فقد أصبح موضوع المعنى في الحياة األكثر قيمة وفاعلية في العالج النفسي ّ
حياة اإلنسان وفي صحته النفسية ،فقد اعتقد َّ
أن سعي اإلنسان الحثيث نحو المعنى هو الذي يمنحه الصحة النفسية (فرانكل،1982 ،
ص .)140وقد توصل وونغ ( Wong )1997من أبحاثه ومن اطالعه في هذا المجال إلى َّ
أن بحث اإلنسان عن المعنى هو مورد
داخلي للصحة النفسية ،أكثر كفاءة في منع اإلصابة باالكتئاب مقارنة بموارد أخرى مثل التفاؤل ،وهو كذلك عامل مقاومة لضغوط

العمل ،فيما أشارت رايف ( Ryff)1989إلى َّ
أن المعنى في الحياة أصبح منبئاً مهماً للصحة النفسية (.)Ryff, 1989,p.1071

( )Wong 1997 P. 6وأثبتت بعض الدراسات فاعلية األساليب الوجودية في عالج بعض المشكالت التي يعاني منها األفراد ومنها
اسلوب القصد المعاكس ،كدراسة االزيرجاوي ( )2010التي توصلت إلى فاعلية هذا األسلوب في خفض اإلحباط

الوجودي(االزيرجاوي، 2010،ص )185وتفيد أبحاث الشيخوخة وحاالت االعتالل الصحي َّ
أن لمعنى الحياة قدرة تزويد األف ارد بدافعية

ضرورية الختيار أسلوب حياة صحي بوصفه هدفاً حياتياً ذا قيمة كدراسة فالفان ) Valvanne (1996التي توصلت إلى أن معدل
الكآبة يزداد عند األفراد الذين يسكنون في المؤسسات الخاصة برعاية كبار السن أكثر من الذين يقيمون في دورهم

( .)Wong 2000b P. 14( )Valvanne,1996,p.437وربما كان أخطر ما يمكن أن يقدم عليه الفرد الذي افتقد المعنى في حياته

هو االنتحار ،فقد توصل مور ( Moor (1997في دراسته من خالل مقابلة أجراها مع مسنين حاولوا االنتحار إلى فكرة اساسية تحت

مفهوم واسع واحد هو شعورهم بفقدان المعنى وتحطم صالتهم مع اآلخرين (.) ،Moor: 1997,33

ومن المسلمات َّ
أن المجتمع إذا أراد أن يساير ركب التقدم الحضاري فعليه أن يوجه اهتمامه إلى موارده البشرية إلى جنب

الموارد المادية ،وهذه الموارد تتمثل في قدرات أفراده وامكاناتهم وخبراتهم ،واذا كان االهتمام دائم ًا باألطفال والمراهقين والشباب ،فجدير
بنا أال ننسى من قدموا لنا في شبابهم خدمات في مختلف المجاالت وما لديهم من خبرات تمثل ثروة ال يستهان بها ،إذ إن إهمال هذه

الفئة العمرية يمثل مفقودا بشريا قد يفوق في خطورته وأبعاده الموارد المادية ،فذذا كان فقدان الموارد المادية يشكل خسارة فادحة

للمجتمعات البشرية كلها َّ
فأن المفقود البشري أشد خطورة على تلك المجتمعات (أحمد ،1998 ،ص.)55
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أن باستطاعة كبار السن أن يتعلموا تعلماً منتجاً و َّ
أن سنوات السن المتقدمة تشكل أطول مراحل عمر اإلنسان ،إنها
لقد ثبت ّ
مرحلة الحكمة والنور والخبرة الواسعة والواقعية لذا يجب على كل مجتمع أن يستجمع قواه كلها ،وأن يستفيد من خبرة جميع أبنائه ،ويعد
كبار السن مصد اًر غنياً بالخبرة المتراكمة عبر السنين الطويلة ومنبعا للمعرفة العلمية واألدبية واإلدارية واإلنتاجية واإلشرافية ،لذلك
عهدا
ينبغي لنا االهتمام بهم وأن تتاح لهم فرص المساهمة في مسار التنمية واإلنتاج ما داموا قادرين على العطاء ،السيما ونحن نعيش ً

لم تعد للعضالت والقوة الجسدية أثر كبير وانما أصبحت فيه اآللة عماد العملية اإلنتاجية ،وعلى ذلك نستطيع أن نتلمس مجاالت كبيرة
يستطيع كبير السن أن يساهم باستعمال عقله وخبرته ومعرفته السابقة (عيسوي ،1989 ،ص .)103-102
ومما تقدم يمكن إجمال أهمية البحث الحالي في مجالين:
 -1األهمية النظرية:

أ -تسليط الضوء على النظرية الوجودية وتفسيرها للقلق الوجودي ومعرفة أسبابه والتوقف على طرق عالجه.

ب -يقدم مفاهيم نظرية عن شريحة مهمة في المجتمع وهم المسنين.

ج -يسهم في إضافة علمية جديدة في مجال اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي.
 -2األهمية التطبيقية:

أ -يسهم البحث الحالي بتقديم مقياس للقلق الوجودي يمكن تطبيقه من قبل المرشدين التربويين والعاملين في مجال الرعاية االجتماعية.
ب -يزود الباحثين االجتماعيين ببرنامج إرشادي يمكن استعماله في خفض القلق الوجودي في مؤسسات الدولة ودور الرعاية
االجتماعية األُخر.
هدف البحث :يسعى البحث الحالي لتحقيق الهدف اآلتي :التعرف على أثر أسلوب القصد المعاكس في خفض القلق الوجودي لدى عينة
البحث من خالل اختبار الفرضيات اآلتية:

أ -توجد فروق ذات دال لة إحصائية بين رتب درجات المجموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي على مقياس القلق
الوجودي.

ب -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعة الضابطة على االختبارين القبلي والبعدي على مقياس القلق
الوجودي.
ت -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي على مقياس القلق
الوجودي.
حدود البحث :اقتصر البحث الحالي على المسنين المقيمين في دور الدولة من الذكور فقط للعام  2015 -2014م.

تحديد المصطلحات:

أوالً :القصد المعاكس :تعريف ف ار نكل ( :)Frankl,1982هو تعريض المسترشد إلى أن يفعل أو يرغب في حدوث ما يخاف منه

النتزاع القلق المتوقع الذي يفسر ميكانزمات التغذية الراجعة التي تبدأ الحالة العصابية من خاللها وتجعلها في حالة استمرار (عبد
اهلل 2012،ص.)217
التعريف النظري :تبنى الباحث تعريف فرانكل ( )Frankl,1982بوصفه تعريفاً نظرياً للبحث.

التعريف اإلجرائي :مجموعة من األنشطة واإلجراءات اإلرشادية المخططة والتي تتضمن مجموعة من الفنيات تُقَّدم من خالل مجموعة
من الجلسات تهدف لخفض القلق الوجودي لدى المسنين المقيمين في دور الدولة.

ثانياً :القلق الوجودي  .Existential Anxietyعرفه كل من:

 -فرانكل  :1980 Franklهو شعور بالخوف من الحياة نفسها نتيجة للشعور بالذنب تجاه الحياة لعدم تحقيق وإدراك الفرد لغايته

وقيمته المثلى في حياته (الزيود 2008 ،ص .)298
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تبنى الباحث تعريف فرانكل) ) Frankl,1982للقلق الوجودي تعريفاً نظرياً.
التعريف النظريّ :
التعريف اإلجرائي للقلق الوجودي  :هي الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب من خالل إجابته عن فقرات مقياس القلق

الوجودي.

مسنون .Elderly
رابعاً :الُ ّ
 تعريف و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق ( :)1985كل من أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين*

بالنسبة لنناث وأن يكون سالماً من اإلمراض االنتقالية والعقلية (و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق)1985 ،

خامساً :دور الدولة Residential Institutions

 -تعريف و ازرة العمل والشؤون االجتماعية في العراق :1988 ،بأنها مؤسسات إيوائية تستهدف مساعدة فئات معينة من المواطنين على

التكيف واالندماج والمشاركة في حياة المجتمع وتتميز باستقرارها النسبي ،وتمويلها الرسمي وتنوعها بحسب أنواع الفئات التي تخدمها
الخلفية النظرية:

يع ُّد فرانكل اإلنسان الكائن الوحيد الذي يفكر في أصل
نظرية العالج بالمعنى لفرانكل َ :The Logo therapy 1997-1905
وجوده ومعنى حياتهَّ ،
ألن لديه دافعاً قوياً يسعى من خالله إليجاد معنى لحياته ،انه ال يعيش في معطيات الحواس بل يبحث في معنى

الوجود وهدف الحياة وما هو وراء خبراته بحيث يتجاوز حدود المكان والزمان ليعبر عن حاجة عميقة إليجاد معنى كامن وراء ذلك كله.

فالبحث عن معنى الحياة حاجة أساسية لدى جميع الناس لكنها تختلف باختالف اإلفراد ،فالبعض ينجح في إشباعها وتحقيقها والبعض
يفشل في ذلك ،لذا يميز فرانكل بين مجموعتين من الناس:



المجموعة األولى :وتشمل الناس الذين ال يزالون يبحثون عن معنى لحياتهم وهم أناس في حيرة.

المجموعة الثانية :وتشمل الناس الذين وجدوا معنى لحياتهم من خالل مجموعة من القيم ويقسمون إلى صنفين هما:

الصنف األول :أولئك الذين اكتشفوا معنى لحياتهم من خالل منظومة من القيم المتوازية أو المتساوية من حيث األهمية ،فقد نجد

شخصاً يشعر بمعنى حياته من خالل العمل مع أفراد أسرته  ،واخالصه في عمله ،وايمانه بقضية إنسانية (العمل الخيري).فالمعنى
بالنسبة لهذا الشخص مستمد من ثالث قيم متساوية ومتوازية في األهمية :األسرة والعمل والعمل الخيري.

الصنف الثاني :أولئك الذين اكتشفوا معنى لحياتهم من خالل منظومة قيم هرمية ،يعيش هؤالء من أجل قيمة واحدة فقط يضعونها في
قمة الهرم ويسعون لتحقيقها  ،أما القيم الباقية فهي تالية لهذه القيمة من حيث األهمية( .عبد اهلل ،2012 ،ص)213-212

يميز فرانكل بين نوعين من القلق الوجودي ،إحداهما القلق الناتج عن افتقاد المعنى وهو ما عبر عنه الفالسفة الوجوديين بـ ـ
(قلق الالمعنى) ،أما الثاني وهو القلق الناتج من وجود معنى في الحياة وهو ما سماه فرانكل (الديناميات المعنوية) والتي عرفها بأنها
الديناميات الموجودة في مجال التوتر الذي يتمثل قطباه في اإلنسان من جهة ،والمعنى من جهة أخرى ،فهي تنظم حياة اإلنسان ،وقد
ٍ
وتحد ليجني من الحياة خير ما فيها
اعتبر فرانكل هذه الدينامات مطلباً أساسيا للصحة النفسية ،فاإلنسان يجب أن يعيش حالة خطر

ألنه من الخطر يولد الجديد ومن الجديد يولد الخطر والتحدي وبدون ذلك تكون الحياة بركة ساكنة .وتجدر اإلشارة إلى أن فراكل ميز

بين نوعين من التعبير عن التوتر لدى األشخاص فالنوع األول يعبرون عنه بطريقة ايجابية كالشخص الذي يسعى لممارسة الرياضة

كأسلوب لتخفيف طاقة التوتر ،اما النوع الثاني وهم األشخاص الذين يعبرون عن التوتر بطريقة سلبية وغير سوية فتبدو لدى األشخاص
الذين يسلكون سلوكيات ال أخالقية وغير مقبولة اجتماعياً كالمجرمين والسارقين والمنحرفين ،وهذا يدعونا إلى القول بأنه من الصحيح
أن يكون كل شخص ح ار في اختيار معنى حياته والتعبير عن حاجاته للتوتر والتحدي (الرحال ،2008 ،ص.)162

*

(قانون الرعاية االجتماعية رقم  126لسنة  – 1980نظام دور رعاية المسنين رقم  4سنة )1985
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أسلوب القصد المعاكس ) :(Paradoxical Intentionيسمى أسلوب المفاهيم والمعاني المتناقضة ويتضمن ما يلي:

استبدال االنفعاالت غير الصحيحة ويعني استبدال االنفعاالت الخاطئة باالنفعاالت الصحيحة ويسميه فرانكل بالتراجع إلى

االنفعال السليم ففي حالة القلق التوقعي يظل القلق يقوى حتى يصبح وكأنه هو العصاب في الوقت الذي يكون القلق أساسي ،وهذا
األسلوب ال يعتمد على مواجهة القلق والهروب منه ،إنما على تغيير اتجاه المسترشد وليس تغيير السلوك وهذا األسلوب يشجع
المسترشد لكي يرى أعماله بنفسه ويتبين مابها وبالتالي يؤدي إلى كسر الدائرة غير السليمة في أعماقه مما يدفعه إلى التخلص من

األعراض بغض ا لنظر إلى الموقف ككل ،مساعدة المسترشد على أن يتعامل مع كل المعاني حتى لو كانت متناقضة (الزيود2008 ،
ص .)305
وباإلضافة إلى ذلك فذن األداء يجب أن يتم في جو فكه ظريف ،وذلك يؤدي إلى تغيير االتجاه نحو العرض ،ويساعد
المسترشد على أن يدفع بنفسه بعيداً عن العرض ،واذا نجح المرشد أو المعالج في الوصول بالمريض إلى نقطة يتوقف عندها عن القرار

تعد
أو تجنب األعراض وعن التفكير أالنسحابي تجاهها ،وجعلناه على العكس يبالغ فيها فقد نالحظ أن األعراض تضمحل ،وأنها لم ّ
تالزمه أو تنتابه.
فعال بصرف النظر عن الخلفية السلبية األساسية وبعبارة أخرى فذنه طريقة جوهرية غير
فالقصد التناقضي أو المعاكس ّ
خاصة ..وليس معنى ذلك القول بأنها طريقة لعالج األعراض ،فذن المعالج الوجودي حين يستعمل طريقة "القصد المعاكس" فذنه يكون
لمعبرة عنه(باترسون.)481-480 :1990 ،
مهتماً كثي اًر ال بالعرض في ذاته ،ولكن باتجاه المريض نحو عصابه ونحو األعراض ا ّ
يتضمن هذا االسلوب مجموعة من الفنيات هي:


الوعي بالمسؤولية :العالج الوجودي يهتم بجعل الناس واعين بمسؤولياتهمك ألن كون اإلنسان مسؤوالً ُي َع ُّد أساساً ضرورياً
للوجود اإلنساني( ،باترسون،1990 ،ص, .)471 ،ويتم ذلك من خالل الطلب من المسترشد أن يعبر عن مشاعره  ،ويقرر
انه يتحمل مسؤولية هذه المشاعر  ،وهذا ُي َع ُّد بمثابة توجيه نظر المسترشد إلى مسؤوليته عن سلوكه بدال من إلقاء اللوم على
مصادر خارجية كمسببات لسلوكه ومشاعره .وهذا يساعد الفردعلى تحمل مسؤولية سلوكه بدال من أن يلقي ذلك على

اآلخرين(سري ،2000،ص.)208


أسلوب الفهم :يفترض المرشدون بشكل عام َّ
أن عالم البيئة المحيطة وعالم العالقات مع اآلخرين يمكن أن يفهمها ببساطة



ويوجه نفسه تجاه شيء ينبثق ويظهر في الظروف الحاضرة( ،الزيود.)286 :1998 ،
يحول ّ
بوصفه شخصاً يختارّ ،
إكساب الثقة :هو شعور المسترشد بالثقة في فاعلية الخدمة اإلرشادية ويفهم ما يحاول المرشد أن يفعله( ،باترسون:1990 ،



إزالة المخاوف (إزالة األعراض) :وهي إحدى الفنيات المستعملة في أسلوب القصد المعاكس والتي يتم من خاللها تشجيع

بواسطة الدراسة المباشرةَّ ،
إن البيئة المحيطة في اإلرشاد الوجودي هي واحدة من الطرق التي يمكن رؤية المسترشد من خاللها

.)484

المريض على أن يعرض نفسه للمواقف المخوفة ،ولكن من غير حدوث نتائجها المشوقة ،وبذلك يؤدي إلى انطفاء الخوف أو

القلق المتوقع( ،باترسون.)487 :1990 ،


المناقشة والحوارَّ :
إن أسلوب المناقشة والحوار أسلوب يدل على الرقي والتحضر ويصل بسالكه إلى الفهم التام لواقعه ويشعره

بأهمية كونه عضو فعاالً في المجتمع .والمناقشة طريقة تربوية إرشادية تستهدف تعديل بعض السلوكيات واألفكار والمعتقدات
واالتجاهات لدى المسترشدين ،حيث تتجلى أهمية المناقشة والحوار في دعم النمو النفسي والتخفيف من مشاعر الكبت ويعد

الحوار من الوسائل الموصلة إلى اإلقناع وتغيير االتجاه الذي قد يدفع إلى تعديل السلوك إلى األفضل( ،السليماني)7 :2005 ،


تأكيد الذات :ويتم تنمية الوعي بالذات من خالل التذكر وشحذ الحس البدني ،وأن يخبر المسترشد أو يجرب استم اررية

االنفعال ،واالستماع لحديث النفس أو الكالم الذاتي ،وأن يقيم تكامال للوعي(باترسون ،1990،ص.)348
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تحديد الهدف :يتطلب اإلرشاد الوجودي هدفاً متفرداً وبهذا يجد المرشد الوجودي نفسه ملتزماً بمساعدة العميل ليكيف نفسه

ويضبطها فهو يساعد المسترشد ليختبر وجوده ،وهذا آخر شيء يتوقعه المسترشد من المرشد ،فهو في أغلب األحيان
(المسترشد) محاوالً بطريقة ما حماية نفسه من رؤية وجوده كما عليه حقيقة (الزيود.)286 ،1998 ،

الم ِّ
الم ِّ
سنين في محافظة البصرة وبغداد
سنين(الذكور) المتواجدين في دار الدولة لرعاية ُ
مجتمع البحث :يشمل مجتمع البحث الحالي ُ
للعام (2015-2014م) الذين يبلغ عددهم ( .)131والجدول( )1يوضح ذلك.
الم ِّ
سنين
الجدول ( /)1مجتمع البحث موزعا حسب دور رعاية ُ
الدار

العدد

المسنِّين/البصرة
دار ُ

40

المسنِّين/بغداد
دار ُ

المسنِّين/الصليخ
دار ُ
المجموع

67
24
131

عينة البحث :اختيِرت ِّعينة البحث الحالي بالطريقة القصديةك إذ بلغت (ُ )110مسناً ،ويعد هذا الحجم مناسب بحسب الجدول الذي
ِّ
أعده  Uma SEKARAN 1992للعينات (العبيدات1999،ص )100والجدول ( )2يوضح ذلك.

الم ِّ
سنين
الجدول ( /)2عينة البحث موزعة حسب دور رعاية ُ
الدار

العدد

المسنِّين  /البصرة
دار ُ
المسنِّين  /بغداد
دار ُ

30
60
20

المسنِّين  /الصليخ
دار ُ
المجموع

110

أداة البحث :لغرض تحقيق أهداف البحث العلمي قام الباحثان ببناء مقياس القلق الوجودي وقد اتخذت عدة خطوات في عملية بناء

المقياس وهي :بناء مقياس القلق الوجودي الذي تكون من ( )42فقرة ملحق(ُ )1وِّزعت على خمسة مجاالت هي (الفراغ الوجودي،
ومعنى الحياة ،ومعنى الموت ،ومعنى المعاناة ،وفقدان اإلسناد االجتماعي) وللتحقق من المعايير السيكومترية للمقياس تم عرضه
على مجموعة من المحكمين المختصين في مجال اإلرشاد النفسي (ملحق  )2للحكم على صدقه الظاهري ،أما إجراءات الثبات فقد

استعملت طريقة إعادة االختبار الستخراجه  ،إذ بلغت قيمة معامل الثبات (.)0,83
ِ
وي َع ُّد هذا النظام أحد األساليب الفعالة في التخطيط،
البرنامج اإلرشاديُ :بن َي البرنامج على وفق نظام (التخطيط والبرمجة والميزانية) ُ
إذ يسعى للوصول إلى أقصى حد من الفعالية بأقل التكاليف (الدوسري ،1985 ،ص.)242
تحديد االحتياجات
اختيار األولويات
تحديد وكتابة األهداف
تحديد النشاطات والفعاليات لتحقيق األهداف الموضوعة
تقويم البرنامج
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بناء البرنامج اإلرشادي :وقد تلخصت خطوات بناء البرنامج اإلرشادي باآلتي:

 -1تحديد االحتياجات :لتحديد احتياجات أفراد العِّينة رتّب الباحثان فقرات مقياس القلق الوجودي المستخدم في هذا البحث تنازلياً
حسب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من الفقرات إذ حصلت أعلى فقرة على وسط حسابي  2,7636وانحراف
معياري  0,52335وحصلت أدنى فقرة على وسط حسابي  1,2727وانحراف معياري 0,44740

 -2تحديد األولويات :يتم في هذه الخطوة ترتيب الحاجات بحسب أهميتها وأولويتها  ،وقد ُرتِّبت محاور الجلسة وموضوعاتها
بحسب أولوية كل مشكلة.

ُح ِّددت األولويات من خالل ترتيب فقرات المقياس تنازلياً ،وعدت الفقرة التي حصلت على وسط حسابي أعلى من الوسط
الفرضي للمقياس وهو ( )2فأكثر بمثابة حاجة تؤدي إلى القلق الوجودي لدى عينة البحث  ،وقد كان كل فقرات المقياس تُ َع ُّد حاجات
فذنها أقل من الوسط الفرضي للمقياس.
عدا الفقرات(ّ )34,24,23,22,6
وقد حولت هذه الحاجات إلى موضوعات للجلسات اإلرشادية كما موضح في الجدول ()3

جدول ( )3مواضيع الجلسات اإلرشادية وتاريخ تطبيقها
تسلسل الجلسة

موضوع الجلسة

الوقت

التاريخ

الجلسة األولى

تعريف عام بالبرنامج اإلرشادي

الثالثاء

2015/1/27

الجلسة الثانية

التخلص من الملل

الخميس

2015/1/29

الجلسة الثالثة

إيجاد معنى الحياة

األحد

2015/2/1

الجلسة الرابعة

استثمار الوقت

الثالثاء

2015/2/3

الجلسة الخامسة

رسم أهداف مستقبلية

الخميس

2015/2/5

الجلسة السادسة

الشعور بالسعادة

األحد

2015/2/8

الجلسة السابعة

خفض المعاناة

الثالثاء

2015/2/10

الجلسة الثامنة

تقبل فكرة الموت

الخميس

2015/2/12

الجلسة التاسعة

المساعدة على تحقيق الذات

األحد

2015/2/15

الجلسة العاشرة

االنسجام مع اآلخرين

الثالثاء

2015/2/17

الجلسة الحادية عشر

االعتماد على النفس

الخميس

2015/2/19

الجلسة الثانية عشر

تقديم اإلسناد االجتماعي

األحد

2015/2/22

الجلسة الثالثة عشر

االستمتاع بالحياة

الثالثاء

2015/2/24

الجلسة الرابعة عشر

الختامية

الخميس

2015/2/26

رضت على عدد من المتخصصين في مجال اإلرشاد النفسي (ملحق )3إلبداء آراءهم حول صالحيتها.
وع َ
ُ
 -3تحديد األهداف :بعد ترتيب االحتياجات حسب أهميتها ،قام الباحثان بتحديد األهداف المراد تحقيقها من البرنامج  ،وقد حدد
الهدف العام للبرنامج بـ( :خفض القلق الوجودي لدى المسنين المقيمين في دور الدولة) وقد تفرع من هذا الهدف مجموعة من

األهداف السلوكية.

تحديد األنشطة والفنيات:

اعتمد البرنامج اإلرشادي المعد في هذا البحث على استخدام أسلوب القصد المعاكس( )Paradoxical Intentionالمستند إلى

نظرية العالج بالمعنى لـ (فرانكل) .وقد استخدم الباحث مجموعة من الفنيات والنشاطات المناسبة للمشكلة المطروحة هي( :الوعي
بالمسؤولية ،وأسلوب الفهم  ،واكساب الثقة  ،وازالة المخاوف (إزالة األعراض) ،والمناقشة والحوار  ،وتأكيد الذات  ،وتحديد الهدف)
 -4تقويم البرنامج :ويتم تقويم البرنامج عن طريق الربط بين الحاجات واالنجازات وايجاد الفهم الناضج والتعاون المستمر بين
األفراد والعاملين في العملية اإلرشادية  ،والوصول إلى ق اررات جيدة صادقة وثابتة (الدوسري ،1985 ،ص.)245-243
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نماذج من الجلسات اإلرشادية

الجلسة الثالثة :إيجاد معنى الحياة

مدة الجلسة ( )45دقيقة
الموضوع

األهداف الخاصة

الحاجات اإلرشادية

األهداف السلوكية

الفنيات والنشاطات

 -أن يفهم المسترشد معنى

 -المناقشة والحوار ،لمناقشة معنى

الحياة ومعرفة دوره فيها.

الحياة مع المسترشدين واعطائهم

المجموعة على

 -التكيف مع

 -النظر إلى الجانب المشرق

فكرة واضحة عن هذا المفهوم.

(معنى الحياة).

الحياة.

والجميل من الحياة.

 -اسلوب الفهم ،من خالل تقديم

 -االستمتاع

 -تكوين نظرة

 -تذكر المواقف الجميلة

مفاهيم ايجابية عن الحياة بدال عن

بالحياة.

ايجابية عن معنى

الماضية ومحاولة استعادة

المفاهيم السلبية.

 -بث التفاؤل وروح

الحياة.

ذكرياتها.

 -ذكر آيات من القران الكريم تؤكد

األمل بالحياة لدى

 -أن يكون لكل فرد غاية

الدور االيجابي لننسان في الحياة.

المسترشدين.

سامية في الحياة يسعى إلى

 -زرع األمل في نفوس المسترشدين

تحقيقها.

(اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا).

 -تعرف أعضاء

التقويم البنائي

 -يسال الباحث

إيجاد معنى الحياة

المسترشدين:
 ما هو رأيكبهذه الجلسة وما
مدى االستفادة
منها

الجلسة السادسة :الشعور بالسعادة
مدة الجلسة ( )45دقيقة
الموضوع

الحاجات

اإلرشادية

األهداف الخاصة

األهداف السلوكية

الفنيات والنشاطات

التقويم البنائي

 المناقشة والحوار ،من خالل -التعرف على

 -أن يتعرف المسترشدون

مفهوم السعادة.

على سبل تحقيق السعادة.

 -الشعور

 -أن يبتعد المسترشدون عن

الشعور بالسعادة

بالسعادة مع

مساعدة

األفكار السلبية التي تجلب

النفس.

المسترشدين في

الحزن والغم ،وابدالها بأفكار

 -الشعور

تحقيق السعادة

ايجابية تبعث الفرح والمسرة.

بالسعادة مع

النفسية

 -تقبل الواقع كما هو وعدم

اآلخرين.

واالجتماعية.

الحزن على ما ال يمكن

 -التخلص من

تغييره.

األفكار والذكريات

 -المشاركة الوجدانية مع

الحزينة.

اآلخرين.

مناقشة العوامل التي تعيق تحقيق
السعادة.
 تأكيد الذات ،من خالل إشعارالمسترشدين ان لهم القدرة الكافية
على تحقيق السعادة ألنفسهم.
 إزالة المخاوف ،حتى يتمكنالمسترشدون من المشاركة الوجدانية
مع اآلخرين.
 أسلوب الفهم ،لتمكينالمسترشدين من تكوين وجهات
نضر ايجابية عن الحياة واآلخرين.
 المرونة في التعامل مع مواقفالحياة وعدم التطرف.
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الجلسة السابعة :خفض المعاناة

مدة الجلسة ( )45دقيقة
الموضوع

الحاجات اإلرشادية

األهداف السلوكية

الفنيات والنشاطات

األهداف الخاصة

 -أن يتعرف المسترشدون على

 -الوعي بالمسؤولية ،وذلك

المعاناة الحتمية وكيفية التعامل

بتبصير المسترشدين ان

معها.

االستسالم للمعاناة وعدم

 -أن يتعلم المسترشدون أساليب

مواجهتها يجعل اإلنسان عرضة

جديدة تمكنهم من التغلب على

للقلق واإلحباط.

معاناتهم.

 -اسلوب الفهم ،من خالل

تمكن المسترشدين من

 -أن يكون سلوك المسترشدين

إفهام المسترشدين ضرورة

التوازن في التعامل مع

مرنا في التعامل مع األحداث

التعامل بمرونة ووسطية مع

المواقف وأحداث الحياة

الضاغطة.

األحداث والمواقف.

 -أن يدرك المسترشدون أهمية

 -المناقشة والحوار ،لمناقشة

تصحيح األفكار في خفض

أفكار المسترشدين والتعرف

المعاناة.

على الخاطئة منها والصحيحة.

 -أن يتفحص المسترشدون

 -تشجيع المسترشدين على

أفكارهم الخاطئة ومحاولة إبدالها

طرح أفكارهم ،الستبعاد الخاطئة

بأفكار صحيحة.

منها وتدعيم الصحيحة.

 التعرف على (حتميةالمعاناة او حتمية
األلم).
 تعلم أساليب جديدةخفض المعاناة

للتعامل مع المواقف
المؤلمة.
 المرونة في ردوداألفعال المتخذة تجاه
األحداث الضاغطة.
تصحيح األفكارالخاطئة تجاه المواقف
الحياتية.

التقويم البنائي

 يسألالباحث
المسترشدين:
 هلأصبحت لديك
قدرة على
تحمل المعاناة.
 إذا فوجئتبخبر غير
سار فما هي
ردود أفعالك
تجاه ذلك.

الجلسة العاشرة:االنسجام مع اآلخرين

مدة الجلسة ( )45دقيقة
الموضوع

الحاجات اإلرشادية

األهداف الخاصة

األهداف السلوكية

الفنيات والنشاطات

التقويم البنائي

 -الوعي بالمسؤولية ،من

االنسجام مع اآلخرين

خالل إدراك كل فرد مسؤوليته

 -يسأل الباحث

 -التعرف على معنى

 -أن يتعرف المسترشدون على

في االندماج مع اآلخرين.

المسترشدين:

االنسجام.

أهمية االنسجام مع اآلخرين.

 -إزالة المخاوف ،حتى يتغلب

 -ما معنى

 -معرفة فوائد

مساعدة

 -ان يغير المسترشدون أفكارهم

المسترشدون على مخاوفهم من

االنسجام مع

االنسجام مع

المسترشدين على

الخاطئة عن اآلخرين

اآلخرين.

اآلخرين

اآلخرين.

بناء عالقات

 -ان يتعلم المسترشدون أساليب

 -الناقشة والحوار .من خالل

 -كيف تفضل

 -معرفة األضرار

ايجابية مع

جديدة تمكنهم من االنسجام

مناقشة األسباب المؤدية إلى

ان تعيش باقي

النفسية الناتجة عن

اآلخرين

واالندماج مع اآلخرين.

العزلة االجتماعية ومحاولة

حياتك مع

العزلة االجتماعية.

واالندماج معهم.

 -ان يعرف المسترشدون فوائد

عالجها.

اآلخرين أم

 -بناء عالقات

االندماج مع اآلخرين واألضرار

 -تشجيع المسترشدين لطرح

لوحدك.

ايجابية مع اآلخرين.

الناتجة عن العزلة.

أفكارهم تجاه اآلخرين ،للتمييز

 -هل استفدت

بين األفكار الصحيحة وتعزيزها

من هذه الجلسة.

وبين األفكار الخاطئة واهمالها
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الجلسة الثانية عشر:تقديم اإلسناد االجتماعي
مدة الجلسة ( )45دقيقة
الموضوع

األهداف الخاصة

الحاجات اإلرشادية

األهداف السلوكية

التقويم البنائي

الفنيات والنشاطات

 أن يتعرفالمسترشدون على
معنى التفاعل

 -إزالة المخاوف ،لكسر

االجتماعي.

 -التعرف على مفهوم التفاعل

الحاجز النفسي بين

 -أن يشعر

االجتماعي.

المسترشدون باألمن

 -الحاجة إلى اإلسناد

واالستقرار النفسي

تقديم اإلسناد االجتماعي

االجتماعي.

مساعدة

 -الحاجة إلى األمن

المسترشدين على

واالستقرار النفسي.

تحقيق األمن

 -الحاجة إلى زيادة الثقة

واالستقرار النفسي

باآلخرين.

وزيادة الثقة
باآلخرين.

المسترشدين أنفسهم
وبين المحيطين بهم.
 -اكتساب الثقة ،لزيادة

عند تفاعلهم مع

ثقة المسترشدين بأنفسهم

اآلخرين.

حتى يتعاملوا مع

 -أن يكون

اآلخرين بمزيد من الثقة

المسترشدون أفكار
ايجابية عن اآلخرين
حتى يتمكنوا من

واالطمئنان النفسي.

المسترشدين:
 ما مدى االستفادةمن هذه الجلسة.
 هل أصبحت لديكمعلومات جديدة عن

 -المناقشة والحوار،

االندماج مع اآلخرين.

لمناقشة األسباب التي

االندماج معهم.

 -يسأل الباحث

تعوق ثقتهم باآلخرين

 -أن يتعامل

وعدم التفاعل االيجابي

المسترشدون مع

معهم.

اآلخرين بمزيد من
الثقة واالطمئنان
النفسي.

عرض النتائج وتفسيرها:

الفرضية األولى " :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي
والبعدي على مقياس القلق الوجودي".

الختبار صحة هذه الفرضية استُع ِم َل اختبار ولكوكسن لمعرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ،وتبين َّ
أن القيمة
المحسوبة تساوي(صف اًر) ،وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05التي تساوي( ،)8تبين أن القيمة المحسوبة اقل من

القيمة الجدوليةك لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة (فرضية البحث) التي تقول بوجود فروق دالة إحصائيا بين

المجموعة التجريبية على االختبارين القبلي والبعدي ،كما موضح بالجدول (.)4
جدول ()4

داللة فروق متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس القلق الوجودي
درجات االختبار
القبلي

البعدي

الفروق

قيمة (و)

رتب

الفروق

105

75

30

7

100

78

22

3

118

92

26

4,5

المحسوبة
صفر
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مستوى
الجدولية
8

الداللة
0,05

داللة الفروق

دالة إحصائياً
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110

96

14

2

99

90

9

1

109

83

26

4,5

117

71

46

10

114

70

44

9

103

75

28

6

115

80

35

8
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و = 2صفر

ويعزو الباحثان السبب في هذه النتيجة إلى فاعلية األسلوب المستخدم في هذا البرنامج (القصد المعاكس) وهو احد األساليب

اإلرشادية الوجودية التي تعمل لعالج بعض المشكالت التي تواجه األفراد  ،وكذلك فاعلية الفنيات واألنشطة التي يحتويها هذا األسلوب،
وتدعم ذلك نتائج مجموعة من الدراسات التي استخدمت األساليبالوجودية .كدراسة بوركو فيتش وآخرون ( ،)1991ودراسة بورنز ونولين
هوكسيما ( ،)1992ودراسة االزيرجاوي (.)2010
الفرضية الثانية" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي
والبعدي على مقياس القلق الوجودي".

وتبين َّ
أن القيمة
الختبار صحة هذه الفرضية استُع ِم َل اختبار ولكوكسن لمعرفة داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعديّ ،
المحسوبة تساوي ( ،)16وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05التي تساوي ( ،)8تبين َّ
أن القيمة المحسوبة اكبر من
القيمة الجدوليةك لذا تُرفض الفرضية البديلة (فرضية البحث) وتُ َقبل الفرضية الصفرية التي تقول ّأنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين
المجموعة الضابطة على االختبارين القبلي والبعدي ،كما موضح بالجدول (.)5
جدول ()5
داللة فروق متوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس القلق الوجودي
درجات االختبار

الفروق

رتب الفروق

إرجاع

بدون اشارة

االشارة

8,5

8,5
4

القبلي

البعدي

115

110

5

111

108

3

4

108

107

1

1,5

1,5

119

115

4

6,5

6,5

104

107

3-

4

4-

102

105

3-

4

4-

98

99

1-

1,5

1,5-

118

112

6

10

10

106

111

5-

8,5

8,5-

113

117

4-

6,5

6,5-

و30,5= 1

قيمة (و)
المحسوبة

24,5

مستوى

الجدولية

8

الداللة

0,05

داللة الفروق

غير
دالة إحصائياً

و24,5= 2

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى عدم تعرض المجموعة الضابطة إلى أي برنامج إرشادي ،وهذا مؤشر على فاعلية البرنامج
اإلرشادي من خالل مالحظة الفروق بين رتب درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة على االختبار البعدي.
الفرضية الثالثة" :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعتين (التجريبية والضابطة) في االختبار
البعدي على مقياس القلق الوجودي".
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الختبار صحة هذه الفرضية استُع ِم َل اختبار مان وتني لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين في االختبار البعدي ،وتبين َّ
أن
القيمة المحسوبة تساوي(صف اًر) ،وعند مقارنتها بالقيمة الجدولية عند مستوى داللة ( )0,05التي تساوي( ،)33تبين َّ
أن القيمة المحسوبة

اقل من القيمة الجدولية  ،لذا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة (فرضية البحث) التي تقول بوجود فروق دالة إحصائيا بين

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على االختبار البعدي ،كما موضح بالجدول (.)6
جدول ()6

داللة فروق متوسط رتب درجات المجموعتين (التجريبية والضابطة) في االختبار البعدي على مقياس القلق الوجودي
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الدرجة

الرتبة

الدرجة

الرتبة

75

3,5

110

16

78

5

108

15

92

9

107

13,5

96

10

115

19

90

8

107

13,5

83

7

105

12

71

2

99

11

70

1

112

18

75

3,5

111

17

80

6

117

20

ر55=1

قيمة ()U
المحسوبة

صفر

مستوى
الجدولية

33

الداللة

0,05

داللة الفروق

إحصائيا
دالة
ً

ر155=2

المستخدم ،ويعكس مدى استفادة أفراد المجموعة التجريبية من الفنيات
ويعزو الباحثان ذلك إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي ُ
لحظ عليها التقدم ،لعدم تعرضها للبرنامج اإلرشادي ،إذ
المستَخدمة فيه ،في حين لم تتأثر نتائج المجموعة الضابطة ولم ُي َ
والنشاطات ُ
تركت تعيش حياتها اليومية االعتيادية بدون إضافة أي خبرات جديدة حول القلق الوجودي الذي استهدفه البرنامج اإلرشادي .وهذا يدلل
على فاعلية اإلرشاد الوجودي ،وهذا ما كدته نتائج دراسة الجبوري ()2010
االستنتاجات :Conclusions :في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج يمكن استنتاج ما يأتي:

َّ -1
سنين المقيمين في دور الدولة يعانون من ارتفاع في مستوى القلق الوجودي.
الم ّ
إن ُ
 -2أهمية اإلرشاد النفسي القائم على األساليب الوجودية في خلق حالة من االستبصار لدى المسترشدين بمشكالتهم التي يعانون
منها ،وهذا يعمل على زيادة ادراكهم في كيفية التعامل مع هذه المشكالت ومنها القلق الوجودي.

َّ -3
إن أسلوب القصد المعاكس بما يحتويه من إستراتيجيات وأنشطة له األثر الفعال في برنامج اإلرشادي ،إذ ساهم بشكل واضح
في القلق الوجودي لدى المصابين به.
التوصيات :Recommendations :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحثان بما يأتي:

سنين الذين يعانون من
الم ّ
 -1ضرورة قيام الباحثين االجتماعيين العاملين في دور الدولة بالكشف المستمر والدوري للوقوف على ُ
القلق الوجودي قبل تفاقم مشكالتهم ،وبذلك يعمل اإلرشاد عمله الصحيح وقائياً وانمائيا قبل االضطرار إلى العالج.

أعدها الباحث في الدراسة الحالية واستعمالها ألغراض الكشف عن القلق الوجودي
 -2اإلفادة من أداة قياس القلق الوجودي التي ّ
لدى المراحل العمرية األخرى من قبل المرشدين التربويين.
 -3االهتمام المستمر بشريحة كبار السن من قبل األهل والمجتمع لما تمتلكه هذه الفئة العمرية من خبرات متعددة في مجاالت
مختلفة ،التي يمكن االستفادة منها في خدمة المجتمع.
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المقترحات:ـ :Suggestjtion

الم ِّ
سنات المقيمات في دور الدولة ومقارنة نتائجها بنتائج البحث الحالي.
 -1إجراء دراسة مماثلة على ُ
سنين المقيمين في دور الدولة في كل العراق.
الم ّ
 -2إجراء دراسة مسحية للتعرف على مستوى القلق الوجودي لدى كافة ُ

ُخر مثل تعديل االتجاهات أو
سنين المقيمين في دور الدولة باستخدام أساليب أ َ
الم ّ
 -3إجراء دراسة لخفض القلق الوجودي لدى ُ
جدول المعنى(اللوجو تشارت) ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية.
المصادر:


االزيرجاوي ،رحيم هملي معارج( )2010أثر األسلوبين اإلرشاديين (القصد المعاكس وصرف التفكير)في خفض اإلحباط



باترسون ،س.هـ :1990 ،نظريات اإلرشاد والعالج النفسي ،ترجمة حامد عبد العزيز ألفقي ،ط ،1دار القلم للنشر والتوزيع،



الدوسري ،صالح جاسم :)1985( ،االتجاهات العلمية في تخطيط برامج التوجيه واإلرشاد ،مجلة رسالة الخليج العربي ،العدد



الرحال ،ماريو( )2008نظريات االرشاد والعالج النفسي :االتجاهات التحليلية واالنسانية ،مطبوعات جامعة تشرين ،القاهرة.
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ملحق ( )1المقياس بصيغته النهائية
ت

الفقرات

1

اشعر بالملل طوال اليوم

2

اشعر َّ
أن حياتي ليس لها معنى

3

الملل يسبب لي كثير من المشكالت

4

اشعر بالضيق من كثرة الفراغ

5

أجد صعوبة في قضاء يومي

6

الفراغ يجعلني أفكر باالنتحار

7

اشعر َّ
أن أهدافي في الحياة غير واضحة

8

الفراغ يجعلني ابحث عن أي شيء يشغلني

9

اشعر َّ
أن الحياة ال تستحق العيش

10

اشعر باأللم ألني ال أجد معنى لحياتي

11

أجد صعوبة في تحقيق أهدافي في الحياة

12

اشعر بالعجز عن مواجهة مواقف الحياة

13

كل األيام متساوية عندي

14

اشعر َّ
أن الحياة محزنة

15

أملي بالحياة ضعيف

16

اشعر َّ
أن مستقبلي مجهول

17

الحياة ليس لها قيمة مادام الموت نهايتها

18

ينتابني قلق عندما أفكر بالموت

19

اشعر باأللم عندما أفكر في نهايتي

20

عندما أتذكر أصدقائي األموات أتمنى اللحاق بهم

21

إذا كانت نهايتي الموت فطول العمر وقصره سواء

22

يؤلمني ما يحل باسرتي بعد موتي

23

أخشى أن أكون وحيدا عند االحتضار

24

أخاف من الموت المفاجئ

25

الحياة مليئة باأللم

26

المعاناة ليس لها نهاية

27

مصاعب الحياة أثقلت كاهلي

28
29

ال
التغلب على المعاناة بات مستحي ً

أحقق السعادة لحخرين وال استطيع تحقيقها لنفسي

30

اشعر أني كائن ضعيف

31

تعرضي لأللم يجعلني اشعر باليأس

32

كثرة الضغوط جعلتني افقد قوتي

33

اشعر باأللم لعدم مساواتي مع اآلخرين

34

اعتمد على غيري في حل مشاكلي

35

اشعر بالقلق من تعامل الناس معي

36

عندما احتاج إلى المشورة ال أجد من يقدمها لي
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تنطبق علي بدرجة

تنطبق علي بدرجة

تنطبق علي بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة
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37

ال أجد من أبوح له بأسراري

38

حياتي أفضل لو كانت أسرتي إلى جنبي

39

لو كان لي أصدقاء الستعنت بهم على الحياة

40

معظم عالقاتي مع الناس سطحية

41

اشعر إن اآلخرين ال يكترثون لي

42

اشك بصدق الناس الذين يتوددون لي

حزيران2017 /م

ملحق()2

أسماء السادة الخبراء للحكم على صالحية المقياس مرتبة حسب األلقاب العلمية
ت

اسم الخبير ولقبه العلمي

مكان عمله

التخصص

1

أ.د .عامر حسن ياسر

جامعة بن غازي /كلية اآلداب

اإلرشاد النفسي

2

أ.د.نادية شعبان مصطفى

الجامعة المستنصرية /كلية التربية

تربية خاصة

3

أ.د.محمد أنور محمود

جامعة بغداد /كلية التربية-ابن رشد

قياس وتقويم

4

أ.د.عياد إسماعيل صالح

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

5

أ.د.تحسين فالح الكيم

جامعة البصرة /كلية التربية

مناهج وطرائق تدريس

6

أ.م.د .ابتسام محمود محمد

و ازرة التربية /مديرية اإلعداد والتدريب

علم النفس التربوي

7

أ.م.د.حسن علي السيد

جامعة بغداد /كلية التربية-ابن رشد

علم النفس التربوي

8

أ.م.د.حيدر علي حيدر

الجامعة المستنصرية /كلية التربية

علوم تربوية ونفسية

9

أ.م.د.صنعاء يعقوب التميمي

الجامعة المستنصرية /كلية التربية

علم النفس التربوي

10

أ.م.د.هناء محمود حسن

الجامعة المستنصرية /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

11

أ.م.د.لمياء جاسم محمد

الجامعة المستنصرية /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

12

م.د.عبد المحسن عبد الحسين

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

ملحق( )3أسماء السادة الخبراء للحكم على الصدق الظاهري للبرنامج اإلرشادي
ت

اسم الخبير ولقبه العلمي

مكان عمله

التخصص

1

أ.د.صاحب عبد مرزوك

جامعة تكريت /كلية اآلداب

اإلرشاد النفسي

2

أ.د.عياد إسماعيل صالح

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

3

أ.د.فاضل عبد الزهرة مزعل

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

4

أ.م.د.محمود شاكر عبد اهلل

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

5

أم.د .عبد القادر رحيم

جامعة البصرة /كلية التربية

علوم تربوية ونفسية

6

أم.د .بتول بناي زبيري

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

7

أ.م.د .ابتسام محمود محمد

و ازرة التربية /مديرية اإلعداد والتدريب

علم النفس التربوي

8

أ.م.د.حسن علي السيد

جامعة بغداد /كلية التربية-ابن رشد

علم النفس التربوي

9

أ.م.د.عبد السجاد عبد السادة

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي

10

م.د.عبد المحسن عبد الحسين

جامعة البصرة /كلية التربية

اإلرشاد النفسي
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