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هدفت الدراسة إلى التعرؼ على أثر برنامج قائؼ على اإلرشاد بالسعشى في خفض الذعؾر بانعػداـ

االستستاع بالحياة لدػ السراهقيؽ ذكؼ اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا  .تكؾنت عيشة الدراسة مؽ
خسدة طػب

مػؽ السػراهقيؽ ذكؼ اإلعاقػة البرػرية السكتدػبة حػديثا .اشػتسلت أدكا

الد ارسػة علػى

مقيػػاس انعػػداـ اإلسػػتستاع بالحيػػاة مػػؽ إعػػداد الباحثػػافق كالبرنػػامج القػػائؼ علػػى اإلرشػػاد بػػالسعشى مػػؽ

إعػػداد الباحثػػاف .تسثػ مػػشسج الد ارسػػة فػػي السػػشسج شػػبت التجريبػػي .أشػػار نتػػائج الد ارسػػة إلػػى ك ػػؾد

فػػرؽ داؿ إحرػػائيا بػػيؽ متؾسػػظي رتػػم در ػػا

البعػػدؼ
السجسؾعػػة التجريبيػػة فػػي القياسػػيؽ القبلػي ك َ

البعػػدؼق كسػػا أشػػار نتػػائج الد ارسػػة إلػػى عػػدـ
علػػى مقيػػاس انعػػداـ االسػػتستاع بالحيػػاة فػػي االتجػػا َ

البعػدؼ كالتتبعػى
ك ؾد فرؽ داؿ إحرػائيا بػيؽ متؾسػظي رتػم در ػا عيشػة الد ارسػة فػي القياسػيؽ َ
(بعد مركر شسر مؽ انتساء البرنامج) على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة .

The Impact Of Logo Counseling In Reducing
Anhedonia Among Adolescents with Newly
Acquired Visual Impairments
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The study aimed to identify the impact of a program based on logo
counseling in anhedonia among adolescents with newly acquired visual
impairments. The study sample consisted of five students with newly
acquired visual impairments. The study tools included a measure of the
lack of anhedonia prepared by the researchers, and the program based on
logo counseling prepared by the researchers. The study approach is
represented in the semi-empirical approach. The results of the study
indicated that there was a statistically significant difference between the
mean scores of the experimental group scores in the reassessment and
post assessment on the scale of anhedonia in the post assessment. The
results of the study also indicated that there was no statistically
significant difference between the average grade levels of the study
sample in the post assessment and follow-up assessment on the scale of
anhedonia.

: نقدنة الدزاسة
الحد ػػية السسس ػػة كالت ػػي لس ػػا ب ػػال ا ث ػػر عل ػػى
الحيػػاةح بػ أهػب لد ػػت اإلحدػػاس ب نػػت
أك حػػدك أؼ مذػػكلة فػػي البرػػر

تعتب ػػر اإلعاق ػػة البرػ ػرية إح ػػدػ اإلعاق ػػا

شخرػية الفػػردق فسػػؽ فقػد البرػػر فقػػد العديػػد مػؽ مػػدعسا

 كلع ػ فقػػداف البرػػر عػػؽ طريػػي حػػاد.عال ػة علػػي مػػؽ حؾلػػت

كالتػػي تقػػا سػػدا حػػا از أمػػاـ الذػػعؾر باالسػػتستاع

كالسعؾقػػا

تعػػرض الفػػرد للعديػػد مػػؽ السذػػكب

بالحيػػاة ال ػذؼ اعتػػاد عليػػت مػػؽ قب ػ كذلػػػ نتيجػػة لسػػا مػػر بػػت مػػؽ فقػػداف لحاسػػة البرػػرق ف هػػبحت

 فسػػؽ السعػػركؼ أف ا فػراد ذكؼ اإلعاقػػة البر ػرية دائسػا مػػا.حياتػػت تختلػػا عسػػا كانػػت عليػػت سػػابقا
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حتا ؾف إلى دعػؼ كمدػاعدة مػؽ ِقبػ انخػريؽق كلالتػالي يػ ثر ذلػػ بالدػلم علػى شخرػية هػ الء

ا فراد كيجعلسؼ فتقدكف لسعشى الحياة ككيفية االستستاع بسا .

هذا كيذير ك مػؽ عبج العال ومطموػم  )80 ،2013إلػى أف االسػتستاع بالحيػاة كالتلػذذ
كالتستع بسا فيسا إحدػ دعائؼ الذعؾر بجؾدة الحياة كالتلذذ بسا ح باإلضافة إلى كؾنسا تزفي علػى

حياتػػت الفػػرد الذػػعؾر بالدػػعادة كالدػػركر .كمػػؽ ثػػؼ فاالسػػتستاع بالحيػػاة جع ػ الفػػرد أ ثػػر سػػعادة
كتدػػامحا كترػػالحا مػػع ذاتػػت كانخػريؽق فػػشف الػػذا

تعػػيش هشػػا بػػب شػػػ لحغػػةق إشػراقت بػػب مؾارلػػة

لتذػػا فيسػػا الػػذا

لتخػػر كتتدػام معػػت عػػؽ كػ مػػا جعلسػػا أ ثػػر تشايرػػاق كا تحابػػا كألسػػا كحزنػػاق

كتحديسا لحاال

عجزها كانكدارها إنسا اال جابية الخبقة بػب شػػ فػي أكسػع كأ سػ معانيسػاق أنسػا

أنسا أ زا لحغة هفاء الشفس كأريحيتساق كنقائسا كتداميساق كعلؾها كسسؾها كتالبسا على نقائرسا
تلػػػ اللحغػػة الت ػي كػػؾف فيسػػا الفػػرد أ ثػػر رضػػا عػػؽ أدائػػت فػػي الحيػػاة كفػػي حكسػػت عليسػػا إذا كػػاف
مدػػتستعا بسػػا مػػؽ عدمػػتح ذلػػػ ف التدػػام
ختلا فيػت مػع انخػر لسؾا سػة التسديػدا

عكػػس الػػتحكؼ فػػي الػػشفس عسػػدا كمؾا ػػت الذػػيء الػػذؼ

مؾضػؾعا

يػ ذؼ الػػشفس كيظسػػس مبمحسػػا كيعغػػؼ مػػؽ مدػػتؾيا
انبا انحػا هػؾ التدػام الػذؼ عػزز مدػتؾيا
ما جعلسا كدرة .

الخػبؼق عشدئػذ يػدرؾ الفػرد أف التسديػد قػد

الاػػركر كالتكبػػر كالالغػػة لػػديسا فيشحػؾا ذلػػػ
الرػف كالعفػؾ لػدػ الػذا

لػػذا عػػد مؾضػػؾع انعػػداـ االسػػتستاع بالحيػػاة مػػؽ السؾضػػؾعا
كالذؼ ما زلشا نبحػ

فيجعلسػا تشػ ػ عػؽ

الحػػائرة فػػي الؾقػػت ال ػراهؽ

عػؽ بػرامج تػدخ مػؽ أ ػ تخفيػا اإلحدػاس بػت كتحدػيؽ حالػة ا فػراد نغػ ار

ف الكثير مشا فقد التستػع كالتلػذذ بالعديػد مػؽ ا شػياء التػي كانػت مرػد ار للذػعؾر بػالتستع كالتلػذذ

مػػؽ قبػ كذلػػػ نتيجػػة لسػػا فرضػػت الؾاقػػع الػػذؼ نعػػيش فيػػت مػػؽ تحػػد ا

مسػػا جعػ حيػػاة الفػػرد بػػب

معشى.
إف عاهرة البح
طيلة حياتت يبح

عؽ السعشى في الحياة ال تقترر على فرد دكف انخرق فاإلنداف غ

عؽ السعشى في الحياة مؽ أ

تحقيي ك ؾد كالحفاظ على بقائت كاستسرارق

كعشدما فذ اإلنداف في إ جاد السعشى في الحياة فشف ذلػ ي دؼ إلى شعؾر بالفراغ الؾ ؾدؼ

كالذؼ ي ثر بالدلم على حياتتق لذا يركز اإلرشاد بالسعشى على قزية معشى الحياة .
كمؽ ثؼ عد اإلرشاد بالسعشي أحد أهؼ السداخ اإلرشاد ة التي تعد ذا

الذعؾر بانعداـ االستستاع بالحياة ح كيعرؼ اإلرشاد بالسعشى ب نت أحد التؾ سا
يتشاكؿ اإلنداف في بعد السعشؾؼق كذلػ مؽ أ

أثر في خفض
اإلندانية الذؼ

فسؼ الؾ ؾد اإلنداني كتعسيي الؾعي بتق

كت هي الذعؾر بالحرية كالسدحؾليةق كاستثارة إرادة السعشىق كالتي تجع للحياةق كالعس ق كالحمق

السعاناةق كحتى السؾ معشى أهيبق داعد الفرد على تجاكز ذاتتق كالتحرؾ في الحياة بش جابيةق
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السحققة في الساضي مؽ أ

كالتؾ ت نحؾ السدتقب بتفاؤؿق مدتفيدا مؽ اإلمكانا

الحاضرق كالتخظيط للسدتقب مؽ خبؿ الؾعي بالجؾانم اال جابيةق كالظاقا

التي ستلكسا بدال
الذعخاوي،

مؽ التركيز على الجؾانم الدلبية على أساس السبادغ كا ساليم التي قدمسا فرانك

. )206 ،2014
هذا كت كد نتائج بعض الدراسا

عبج الكثير مؽ االضظرابا

العرلية كا

الشفدية كاال تحا

شبية على فعالية اإلرشاد بالسعشى في

كالعرابية كاالغت ار

كالؾسؾاس القسرؼ كاإلدماف كالفراغ الؾ ؾدؼ كمؽ هذ الدراسا
)1991؛ دمحم

)1996؛ العاير

تذكي

كتخفيا قلي السدتقب

دراسة إبخاهيع )1991؛ بجر

)1994؛ مكاوي )1997؛ وأبػ الشػر

)1998؛

والجغيسان )2005؛ جاب هللا )1998؛ وجخجذ )1998؛ وشه  .)2001في حيؽ كذفت
بعض الدراسا

على فعالية اإلرشاد بالسعشي في تحديؽ كتشسية بعض الستاي ار

السعاقيؽ برريا كمؽ هذ الدراسا
دراسا

حاكلت بح

اال جابية لدػ

دراسة الزبع ( )2006ح إال أف الباحثاف لؼ يتسكشا مؽ

أثر اإلرشاد بالسعشي في خفض الذعؾر بانعداـ االستستاع بالحياة لدػ

السراهقيؽ ذكؼ اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا .كمؽ ثؼ يتز أف اإلرشاد بالسعشي لت أثر فعاؿ
سؾاء في خفض انعداـ االستستاع بالحياة كهذا ما تدعى إليت الدراسة الحالية .

نشكلة الدزاسة :
نبعت مذكلة الدراسة الحالية مؽ خبؿ تردد زيارة إحدػ حاال
الباح

اإلعاقة البررية على

ا كؿ بسركز اإلرشاد الشفدي – بكلية الترلية – امعة الفيؾـ ح حي

تعاني مؽ ا تحا

ديؼ نتيجة حدك

حاد

لت مشذ ثب

سشؾا

أنت تسشى السؾ على ؾنت ذعر أنت عالة على مؽ حؾلت ح كلحدي
ديظر عليت فكرة التخلص مؽ الحياة إال أف ما ذ

انتبا الباح

انت تلػ الحالة

أدػ بت فقداف البرر لدر ة
الباح

مع الحالة ك د أنت

أف اال تحا

لد ت يشظلي مؽ

عدـ قدرتت على االستستاع بحياتت مثلسا فع زمبئت بالسدرسة ق كما ي ثر عليت رغبة أهلت في
كضعت في مدرسة الشؾر للسكفؾفيؽ لتعليسة لاة بري كاستكساؿ مدار التعليسي .
كلاطبع الباحثاف على بعض الكتابا

كالدراسا

التي تشاكلت تلػ الفحة تؾه الباحثاف

أف ا فراد ذكؼ االعاقة البررية برفة عامة ناؿ اهتساـ قظاع كبير مؽ الباحثؽ كذلػ مشذ فترة

بيرة مؽ الزمؽ ح كلكؽ ما كاف ملفت للشغر أف التقرير الرادر مؽ مشغسة الرحة العالسية

( )WHOلعاـ  2010عكس لشا تزايد السرابيؽ باإلعاقة البررية سؾاء بذك كالدؼ أك بذك
مكتدم  .كلالبح

في خرائص هذ العيشة تبيؽ لشا مسا أ دتت شقير ( )1999على أف أهؼ ما
4

حتا ت السعاقيؽ برريا الذعؾر باالستقبليةق كتحديؽ مدتؾػ الثقة بالشفسق كتحس السد كليةق

كتشسية سلؾؾ اإل جابية كالسبادرة كالتكيا مع اإلحباطا ق كالتدريم على مسا ار
كالتؾاه اال تساعي  .ف ثير س اؿ في ذهؽ الباحثاف ه

بدر ة اإلعاقة فاإل ابة نعؼ ح سا ه

خدمة الذا

ختلا مدتؾػ التؾافي الشفدي للفرد

ختلا مدتؾػ التؾافي الشفدي للفرد كشعؾر بالرغبة في

الحياة بسدتؾػ ا تدا

اإلعاقة كنعشي أف فرد اف بري ار كفقد برر فكيا تتكؾف الحياة مؽ

مؽ هشا اء

فكرة الدراسة الحالية كالستسثلة في يا ندتظيع خفض شعؾر الفرد ذكؼ

ك سة نغرة .

اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا بانعداـ االستستاع بالحياة ككيا نجعلت يتقب فكرة اإلعاقة
كاالندماج في مجتسعت الجديد مجتسع السعاقيؽ برريا .فحاكؿ الباحثاف البح

عؽ مدخ إرشادؼ

رل لسذ السذكلة حتى ك دا مشظي في اختيار اإلرشاد بالسعشي ح فتبلؾر مذكلة الدراسة

الحالية في محاكلة اإل ابة على الد اؿ الرئيدي التالي  :ما أثخ اإلرشاد بالسعشى في خفس

الذعػر بانعجام االستستاع بالحياة لجى السخاهقيغ ذوى اإلعاقة البرخية السكتدبة حجيثا؟
كيتفرع مؽ هذا الد اؿ الرئيدي الدابي الد اليؽ التاليؽ:
 -ه يؾ د فرؽ داؿ إحرائيا بيؽ متؾسظي رتم در ا

السجسؾعة التجريبية في القياسيؽ

البعدؼ؟
البعدؼ على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة في االتجا َ
القبلي ك َ

 -ه يؾ د فرؽ داؿ إحرائيا بيؽ متؾسظي رتم در ا

البعدؼ
عيشة الدراسة في القياسيؽ َ

كالتتبعى (بعد مركر شسر مؽ انتساء البرنامج) على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة ؟

أهداف الدزاسة
تهجف الجراسة الحالية إلى ما يمي :
 .1التعرؼ على أثر اإلرشاد بالسعشى في خفض الذعؾر بانعداـ االستستاع بالحياة لػدػ ذكؼ
اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا.

 .2التعرؼ على الفرؽ الداؿ إحرائيا بيؽ متؾسظي رتم در ا

عيشة الدراسة في القياسيؽ

البعدؼ على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة .
القبلي ك َ

 .3التعرؼ على الفرؽ الداؿ إحرائيا بيؽ متؾسظي رتم در ا

عيشة الدراسة في القياسيؽ

البعدؼ كالتتبعى (بعد مركر شسر مؽ انتساء البرنامج) على مقياس انعداـ االستستاع
َ
بالحياة.
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أههٌة الدزاسة
األهسية الشطخية :
تشبع ا هسية الشغرية للدراسة الحالية مؽ كؾنسػا أنسػا تدػاهؼ فػي إثػراء التػ ار الدػيكؾلؾ ي

بػػالتعرؼ علػػى انعػػداـ االسػػتستاع بالحيػػاة لػػدػ ذكؼ اإلعاقػػة البرػرية السكتدػػبة حػػديثا .كسػػا تدػػاهؼ
فػػي دعػػؼ للسكتبػػا

العرليػػة كم ار ػػز ا بحػػا

بػػالبرامج اإلرشػػاد ة التػػي تسػػدؼ إلػػى خفػػض انعػػداـ

االستستاع بالحياة لدػ ذكؼ اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا.
األهسية التصبيقية :

تشب ػػع ا هسيػ ػػة العلسيػػػة للد ارسػػػة الحالي ػػة فػ ػػي أنسػػػا تتبشػػػى م ػػشسج إرشػػػادؼ لخف ػػض انعػػػداـ

االستستاع بالحياة لدػ ذكؼ اإلعاقة البرػرية السكتدػبة حػديثاق لػذا ترػشا الد ارسػة الحاليػة ضػسؽ
البرامج اإلرشاد ة لتلػ الفحة .كسا تداهؼ نتائج الدراسة الحالية فػي إمػداد السستسػيؽ بسجػاؿ الترليػة
الخاهػػة كخاهػػة ذكؼ اإلعاقػػة البرػرية السكتدػػبة حػػديثا ببيانػػا

سكػػؽ مػػؽ خبلسػػا التعػػرؼ علػػى

طبيعػػة تلػػػ الفحػػة .هػػذا باإلضػػافة إلػػى أنسػػا تعػػد ن ػؾاة بحثيػػة للبػػاحثيؽ إلعػػداد د ارسػػا

خفض انعداـ االستستاع بالحيػاة لػدػ عيشػا

السكتدبة حديثا.

تسػػدؼ إلػػى

مختلفػة كتحدػيؽ حالػة ا فػراد ذكؼ اإلعاقػة البرػرية

نصطلحات الدزاسة
الإزشاد ةالهعًى
عرفت الباحثاف على أنت مجسؾعة مؽ الفشيا كا نذظة السدتسدة مؽ ا سس كالسبادغ التي قدمسا
فرانكػ فػػي نغريتػػت العػػبج بػػالسعشى ق كالتػػي سكػػؽ اسػػتخدامسا مػػؽ ِقبػ السعػػالج فػػي التخفيػػا مػػؽ
شعؾر انعداـ االستستاع بالحياة.

ايعدام الاسجهجاع ةالحٌاة
تقل ػػص الق ػػدرة عل ػػى الذ ػػعؾر بالستع ػػة با ش ػػياء الت ػػي كان ػػت مشبع ػػا للذ ػػعؾر بالبسج ػػة كاالس ػػتستاع
()Shankman et al., 2014, 4
عمووى مقيوواس انعووجام االسووتستاع بالحيوواة مووغ

وإجخائيووا  :الجرجووة التووي يحروول عميهووا السفحووػ

إعجاد الباحثان.
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الهساهقٌٌ ذوي الإعاقة التصرًة الهكجستة حدًذا
عرفسؼ الباحثاف على أنسؼ ه الء ا فراد الذيؽ فقدك حاسة البرر نتيجة لسركرهؼ حديثا بحاد .

الإطاز الًظسي والدزاسات الساةقة
أولا  :الإزشاد ةالهعًى
عد اإلرشاد بالسعشى مؽ أحد التؾ سا

اإلندانية الذؼ يتشاكؿ اإلنداف في بعد السعشؾؼق

كالذؼ عرؼ على مشحشى قائؼ على مبادؼء الفلدفة الؾ ؾد ة كاالتجا اإلنداني في علؼ الشفس

الذؼ أنذ فرانك

زهخان )164 ،2012 ،ق سا عرؼ اإلرشاد بالسعشى ب نت أحد التؾ سا

اإلندانية الذؼ يتشاكؿ اإلنداف في بعد السعشؾؼق كذلػ مؽ أ
الؾعي بتق كت هي

فسؼ الؾ ؾد اإلنداني كتعسيي

الذعؾر بالحرية كالسدحؾليةق كاستثارة إرادة السعشىق كالتي تجع

كالعس ق كالحمق السعاناةق كحتى السؾ

للحياةق

معشى أهيبق داعد الفرد على تجاكز ذاتتق كالتحرؾ

في الحياة بش جابيةق كالتؾ ت نحؾ السدتقب بتفاؤؿق مدتفيدا مؽ اإلمكانا

السحققة في الساضي

مؽ أ

تذكي الحاضرق كالتخظيط للسدتقب مؽ خبؿ الؾعي بالجؾانم اال جابيةق كالظاقا

فرانك

الذع اخوي. )206 ،2014 ،

التي ستلكسا بدال مؽ التركيز على الجؾانم الدلبية على أساس السبادغ كا ساليم التي قدمسا

هذا كيقؾـ اإلرشاد بالسعشى على ثبثة ركائز كسا يػذكرها محسػد)154-154 ،9002 ،
كالتي سكؽ تؾضيحسؼ على الشحؾ التالي :
الخكيدة األولى  :حخيوة اإلرادة  :تذػير تلػػ الركيػزة إلػى أف اإلندػاف علػى الػرغؼ مػؽ الحػدكد التػي
قر ارتػػت فػػي العديػػد مػػؽ السؾاقػػا السختلفػػة التػػي يتعػػرض
تحكسػػت إال أنػػت ستلػػػ حريػػة اتخػػاذ ا

لساق كمؽ ثؼ فشف الحرية هشا تعلؾ فؾؽ الحتسية الشفدية إلى ك ؾد اإلنداف .

الخكيووودة الثانيوووة  :إرادة السعشوووى  :كيػػرػ فرانك ػ أف إرادة السعشػػى مػػؽ الػػدكافع ا كليػػة التػػي تخلػػي
السعشػى فػي الحيػاةق فسػؽ السعػركؼ أف الفػرد ستلػػ العديػد مػؽ ا هػداؼ كلكػؽ دػعى إلػى
تحقيي تلػ ا هداؼ مؽ خبؿ إرادة السعشى.

الخكيدة الثالثوة  :معشوى الحيواة  :كت كػد تلػػ الركيػزة أف معشػى الحيػاة لػدػ الفػرد يتحقػي مػؽ خػبؿ
ابتكاراتسؼق أك ما سر بت مؽ خب ار مؽ العالؼ السحيط.

أهداف الإزشاد ةالهعًى
دعى اإلرشاد بالسعشى إلى تحقيي ا هداؼ التالية :
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 .1مداعدة الفرد على أف كؾف كاعيا إلدراؾ أهسية السدحؾلية.

 .2مداعدة الفرد على أف ر إلى معشى لحياتت كإ جاد السعاني اإل جابية لتلػ الحياة.
 .3مداعدة الفرد على تكؾيؽ الذعؾر بالسعشى كالسدؼ مؽ الحياة ق كذلػ مؽ خبؿ التؾ ت
نحؾ السدتقب .

 .4مداعدة الفرد على أف يدرؾ كيؾا ت السذكب

الشاشحة مؽ خؾاء السعشى كفقداف الؾ ؾد.

 .5مداعدة الفرد على الؾهؾؿ إلى در ة مؽ التفاؤؿ .خزيخ وآخخون-91 ،2016 ،
)92

فًٌات الإزشاد ةالهعًى
كالتي تتسث فيسا يلي :

عتسد اإلرشاد بالسعشى على مجسؾعة مؽ الفشيا

 إيقاف اإلمعان الفكخي ، dereflectionوالسقرج الستشواقس ضاهخيوا Paradoxical
 intensionككبهسا تعتسد على خاهيتيؽ أساسيتيؽ للؾ ؾد اإلندػاني كهسػا بالتحديػد

قدرة اإلنداف على التدامي بالذا ق كعلى االنفراؿ عؽ الذا  .فش قاؼ اإلمعاف الفكرؼ
قاب اإلفراط في التفكير فػي الػذا

كمراقبػة الفػرد لشفدػت بذػك دائػؼ كتحليػ نفدػتق كتػتؼ

مشاهزػة اإلفػراط فػي التفكيػر بفشيػة إ قػاؼ اإلمعػاف الفكػرؼ  .أمػا السقرػد الستشػاقض

عاهرياق عشي تذجيع السريض على أف فع أك يرغم في حػدك ا شػياء التػي خافسػا
بالذا  .الذخقاوي)378 ،2010 ،

 الح وػار الدووقخاشي  :عتسػػد علػػى اسػػتثارة السعشػػى الكػػامؽ لػػدػ الس ػريض كذلػػػ مػػؽ خػػبؿ
تؾ يت ا سحلة االستف اززية للسريض .

 السدخحيات الشفدية القائسوة عموى السعشوى  :كالتػي تقػؾـ علػى أسػاس تخيػ الساضػي مػؽ
الحياة بسدؼ تعزيز اإلحدػاس بالسدػحؾلية نحػؾ الؾ ػؾد الذخرػي .فسػؽ خػبؿ تلػػ الفشيػة
حك ػ ػػي كػ ػ ػ مػ ػ ػريض قر ػ ػػتت ق كع ػ ػػؽ طري ػ ػػي الحػ ػ ػؾار الستب ػ ػػادؿ ب ػ ػػيؽ مختل ػ ػػا السرض ػ ػػى

كالسعالجيؽق يتز السعشى بظريقة ارتجالية .محسػد)452 ،2009 ،

 فشيووة مووشهق القرووة الخمديووة  :اسػػتعاف بسػػا فرانكػ مػػؽ أ ػ تؾضػػي معشػػى معػػيؽق قػػد ال
عػػي بػػت الس ػريض بذػػك مباشػػرق مػػؽ خػػبؿ السعػػالج الػػذؼ قػػؾـ بدػػرد قرػػة تحس ػ هػػذا

السعشى .أحسج وآخخون )87 ،2012،

 فشية تحديغ الحات التعػيزي  :كالتي تسدؼ إلى زيادة شعؾر الفػرد باإلمكانػا

كالقػد ار

الت ػػي ستلكس ػػا كمحاكل ػػة اس ػػتابلسا كتظبيقس ػػا عل ػػى ؾان ػػم أخ ػػرػ م ػػؽ الحي ػػاة .خزوووويخ
وآخخون)96 ،2016 ،
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 فشية تعجيل االتجاهات :كتقؾـ هذ الفشية بشاء على االعتقاد ب ف الفرد سكشت التالػم علػى

مذكبتت مؽ خػبؿ االتجػا الػذؼ يتخػذ نحػؾ تلػػ السذػكب  .أحسوج وحدويغ،2009 ،

)228

دايٌا  :ايعدام الاسجهجاع ةالحٌاة
عد مؾضؾع انعداـ االستستاع بالحياة مؽ السؾضؾعا
عؽ برامج تدخ مؽ أ

زلشا نبح

الحائرة في الؾقت الراهؽ كالذؼ ما

تخفيا اإلحداس بت كتحديؽ حالة الفرد الشفدية نغ ار ف

الكثير مشا فقد التستع كالتلذذ بالعديد مؽ ا شياء التي كانت مرد ار للذعؾر بالتستع كالتلذذ مؽ
قب

كذلػ نتيجة لسا فرضت الؾاقع الذؼ نعيش فيت مؽ تحد ا

رعم على الكثير مشا

مؾا ستسا.
فعلى الرغؼ مؽ أف مرظل انعداـ االستستاع  Anhedoniaقدـ

كؿ مرة على يد

الفيلدؾؼ كالديكؾلؾ ي الفرندي ريبػت " "Ribot,1896في أكاخر القرف التاسع عذر ،إال أنت

لؼ يتؼ تشاكلت في الظم الشفدي اإلنجليزؼ إال في عاـ  0891في الظبعة الثالثة مؽ الدلي
اإلحرائي كالتذخيري لبضظرابا

كالتذخيري لبضظرابا
لب تحا

العقليةق أما في الظبعة الرابعة مؽ الدلي

اإلحرائي

العقلية تشاكؿ انعداـ االستستاع بالحياة باعتبار مؽ ا عراض ا ساسية

كالدلبية للفراـ ( Ho & Sommers,2013,122; Franzen & Brinkmann,

 .)2016, 300هذا كيعؾد مرظل

انعداـ االستستاع  Anhedoniaإلى اليؾنانيةق فالسقظع

 Anعشي انعداـ " "Withoutبسعشى انعداـق كالسقظع " "Hedoniaعشي ""Pleasure

بسعشى االستستاع ليرب السعشى انعداـ االستستاع "Ho & ( "Without Pleasure
.)Sommers,2013,123; Fonseca-Pedrero et al., , 2014, 21
إف انعػػداـ االسػػتستاع بالحيػػاة عػػد مػػؽ ا ع ػراض الرئيدػػية لب تحػػا

 ،Schizophreniaهػػذا باإلضػػافة إلػػى أنػػت ي ػرتبط بالعديػػد مػػؽ االضػػظرابا

كانفر ػاـ الذخر ػية
كاضػػظ ار الس ػزاج

 ،Mood Disorderكاالض ػػظ ار ال ػػذهاني Psychotic Disorderق كاض ػػظ ار تع ػػاطي

السخػػد ار  ، Drug Use Disorderكتعػػاطي التبػ  ،Tobacco Useكاضػػظ ار الؾسػؾاس

القس ػػرؼ Abramovitch et al.,2014; ( Obsessive-Compulsive Disorder
;Liverant et al., 2014; Cook, 2015; Ritsner, 2016; Pelizza et al., 2012
 ،) Leventhal et al.,2014سػػا ي ػرتبط بالعديػػد بػػا مراض مثػ مػػرض الذ ػرياف التػػا ي
Coronary Artery Diseaseق كمػرض الزهػا سر Alzheimer's Diseaseق كمػرض الذػل

الرعػاش Pelle et al., 2011; Assogna et al., 2011; ( . Parkinson's Disease
;Fujiwara Et al., 2011; Loas et al., 2012; Pettorruso et al., 2014
;)Pedersen et al., 2007; Briones et al., 2012
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هذا كيعرؼ انعداـ االستستاع بالحياة على أنت تقلص القدرة على الذعؾر بالستعة با شياء
التي كانت مشبعا للذعؾر بالبسجة كاالستستاع ( ،)Shankman et al., 2014, 4كيعرؼ أ زا
على أنت عدـ القدرة على الذعؾر باالستستاع ( .)Mathews & Barch, 2006,12كيعرؼ

أ زا بشقص االستجابة االنفعالية لدػ ا فراد تجا ا حدا اإل جابية كالدلبية ( Leentjenez et
)al. , 2008,2007
سا عرؼ انعداـ االستستاع بالحياة على أنت عدـ القدرة على الذعؾر باالستستاع

باإلضافة إلى عدـ ك ؾد محرؾ لتحقيي أنذظة مجزية ( Der-Avakian & Markou,
 ،)2012,69كيعرؼ في الظبعة الخامدة مؽ الدلي

اإلحرائي كالتذخيري لبضظرابا

العقلية على أنت نقص الظاقة للسذاركة كاالستستاع بالخب ار

الحياتية باإلضافة إلى قرؾر في

القدرة على الذعؾر باالستستاع كاالهتساـ با شياء ( )APA, 2013 , 817
يتز

مسا سبي أف هشاؾ اختبؼ بيؽ الباحثيؽ حؾؿ كضع تعريف محدد لفقداف

االستستاع بالحياة كذلػ الختبؼ تعام ه الء الباحثيؽ مع البشية الشغرية التي اختاركهاق كسا
يتز أ زا أف هشاؾ اختبؼ بيؽ الباحثيؽ حؾؿ تحديد طبيعة فقداف االستستاع بالحياةق فسشسؼ

مؽ يشغر إلى مرظل فقداف االستستاع بالحياة على أنت انعداـ االستستاع بالحياة كالبعض انخر
يشغر إليت على أنت انخفاض القدرة على اإلحداس باالستستاع .فانعداـ االستستاع بالحياة يدؿ

على أف الفرد الذؼ عاني مؽ انعداـ االستستاع بالحياة ال ذعر باالستستاع على اإلطبؽق بيشسا

انخفاض القدرة على االستستاع بالحياة يدؿ على أف الفرد الذؼ عاني مؽ انعداـ االستستاع
بالحياة لد ت قدرة على اإلحداس باالستستاع كلكشسا مشخفزة.
أيواع ايعدام الاسجهجاع ةالحٌاة
أشػار شوامبان وزمئئوه " "Chapman Et al, 1976إلػى أف هشػاؾ نػؾعيؽ النعػداـ
االستستاع بالحياة كهسا :
 .1انعووجام االسووتستاع الجدووجي  : Physical Anhedoniaكيذػػير إلػػى عػػدـ القػػدرة علػػى
الذعؾر الجددؼ مث ( ا

كاللسس كالجشس).

 .9انعووجام االسووتستاع االجتسوواعي  : Social Anhedoniaكيذػػير إلػػى عػػدـ القػػدرة علػػى
االستستاع بالعبقا اال تساعية مع انخريؽ مث التعام مع انخػريؽ كالتحػد
() Amr & Volpe , 2013 , 578
بينوا يرى البعض أنه يوكن تقسين انعدام االستوتاع بالحياة إلى ها يلي :
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معسػؼ .

 .1فقووجان االسووتستاع اإلنجووازي  :Consummatoryكتذػػير إلػػى نقػػص القػػدرة علػػى الستعػػة
في الؾقت الراهؽ (على سبي السثاؿق االستستاع برائحة العذم الظازج ( .

 .9فقووجان االسووتساع التووػقعي  : Anticipatoryكتذػػير إلػػى تقلػص االسػػتستاع عشػػد التفكيػػر
في حد قادـ (على سػبي السثػاؿق الحرػؾؿ علػى االسػتستاع مػؽ تؾقػع ك بػة مفزػلة) .
()Kadison et al., 2015,31
خصائص الأفساد ذوي ايعدام الاسجهجاع ةالحٌاة
يتدؼ ا فراد ذكؼ انعداـ االستستاع بالحياة بسجسؾعة مؽ الخرائص كالتي تتسث في

انعداـ االستستاع بالسسارسا

كا نذظة اليؾمية كالتي كانت مرد ار سابقا للذعؾر باالستستاع

( . )Shankman Et al., 2014,6كسا يتدؼ ه الء ا فراد برعؾلة في تحفيز أنفدسؼ لستابعة

السحف از السجزيةق مسا تدبم في خل كعيفي ( ،)Bryant , 2017 , 2هذا باإلضافة إلى عدـ
القدرة على السركر بالسذاعر اإل جابيةق مث البسجة الشا سة عؽ سساع السؾسيقى أك االرتياح

للعبقا

الحسيسة ( . )Lamontagne,2017,1سا يتدؼ ه الء ا فراد بزعا في التؾاه

اال تساعي كعدـ القدرة على التكيا مع انخريؽ ()Lierena,2012; Potvin et al.,2008

دالذا  :الإعاقة التصرًة :
الترليػة الخاهػةق كالتػي تحتػاج إلػى السزيػد مػؽ

تعد اإلعاقة البررية فحػة مػؽ إحػدػ فحػا

االهتساـ مؽ أ ػ مدػاعدة السعػاقيؽ برػريا إلػى الؾهػؾؿ إلػى در ػة مشاسػبة مػؽ التكيػا كالتؾافػي
الشفدي ق فاإلعاقة البررية هى ضعا في حاسة البرر حد مؽ قدرة الذػخص علػى اسػتخدامسا

بفعالي ػػة مس ػػا يػ ػ ثر س ػػلبا ف ػػي أدائ ػػت ك نس ػػؾ  .ك اإلعاق ػػة البرػ ػرية ض ػػعا ف ػػي أؼ م ػػؽ الؾع ػػائا

البر ػرية الخسػػس ك هػػى  :البرػػر السركػػزؼ ق ك البرػػر الثشػػائي ك التكيػػا البرػػرؼ ق ك البرػػر
السحيظػػي ق كرؤيػػة ا ل ػؾاف ق كهػػذا الزػػعا يشػػتج عػػؽ تذػػؾ تذ ػريحي أك اإلهػػابة بػػا مراض أك
الجػػركح فػػي العػػيؽ  .كمػػؽ أ ثػػر أن ػؾاع اإلعاقػػا

البر ػرية شػػيؾعا اإلعاقػػا

السركزؼ  .الخصيب وصبحي ) 166 ، 2009 ،
ك سيز الترلؾيؾف بيؽ فحا

التػػي تذػػس البرػػر

مختلفة مؽ السعاقيؽ برريا تبعػا لدر ػة اإلعاقػة كمػا دػتلزـ

ذل ػػػ م ػػؽ اتب ػػاع ط ػػرؽ كمػ ػؾاد تعليسي ػػة معيش ػػة للتعامػ ػ مع ػػت ق كم ػػؽ ب ػػيؽ ه ػػذ الفح ػػا
الترشيا انتي :

م ػػا تز ػػسشت

 الكفيف  : Blindكتذػس هػذ الفحػة العسيػاف كليػا مسػؽ عيذػؾف فػي علسػة تامػة كال يػركف
ش ػ ػػيحا ق كا ش ػ ػػخاص ال ػ ػػذيؽ ي ػ ػػركف الز ػ ػػؾء فق ػ ػػط ق كا ش ػ ػػخاص ال ػ ػػذيؽ ي ػ ػػركف الز ػ ػػؾء ك
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دػػتظيعؾف تحديػػد مدػػقظت ق كا شػػخاص الػػذيؽ يػػركف ا شػػياء دكف تسييػػز كام ػ لسػػا ق ك

هشاؾ الذيؽ دتظيعؾف عد أهابع اليد عشد تقريبسا ق ك ه الء ا شػخاص سيعػا عتسػدكف
على طريقة براي كؾسيلة للقراءة ك الكتابة .

 الكفيووف وضيفيووا  : Functionally Blindكيعػػؾد إلػػى قػػدرة الفػػرد علػػى اداء كعائفػػت ك
مسامت اليؾمية ح كالتذخيص السحدد عؾد إلى تعليسا

كعيفية محددة .

 ضوووعاف البروووخ  :كه ػػؼ م ػػؽ يتسكش ػػؾف برػ ػريا م ػػؽ القػ ػراءة كالكتاب ػػة ب ػػالخط الع ػػادؼ سػ ػؾاء
باسػ ػػتخداـ السعيشػ ػػا

) 467، 2016

البر ػ ػرية كػ ػػالسكب ار كالشغػ ػػا ار أك بػ ػػدكنسا  .عثسووووان وآخووووخون ،

خصائص ذوي الإعاقة التصرًة :
الخصائص الأكادًهٌة :
يتػ ثر الجانػػم ا ػاد سي بالظريقػػة التػي كتدػم بسػػا الفػػرد السعلؾمػا

ق كخاهػة السكتؾلػػة

بالظريقػػة العاد ػػة ق كلػػذلػ يلج ػ الفػػرد إلػػى التعػػؾيض عػػؽ ذلػػػ بػػالسؾاد السدػػسؾعة أك السشظؾقػػة أك
السدػػجلة علػػى أشػػرطة ق كلػػذلػ سكػػؽ أف تلجػ هػػذ الفحػػة ال تدػػا

السعرفػػة عػػؽ طريػػي ب اريػ فػػي

الكتابة كعلى الرغؼ مؽ ذلػ فشف التحري ا ػاد سي لسػ الء ا طفػاؿ أدنػى مػؽ تحرػي ا طفػاؿ

العػػادييؽ عشػػد تدػػاكيسؼ فػػى العسػػر العقلػػى كالزمشػػي ق كلػػذلػ يلج ػ السستسػػؾف بسػػؼ إلػػى تزكيػػد بعػػض
أفراد هذ الفحة بشغا ار طبية كعدسا

في االمتحانا

الهقة كغيرها مؽ كسائ معيشة لتحديؽ القدرة االبرارية

العامة  .العدة ) 98 ، 2002 ،

الخصائص الاججهاعٌة و الايفعالٌة :
يت ثر التؾافي اال تساعي للسعاقيؽ برريا بفرص التفاع اال تساعي الستاحػة مػؽ سػة ك

در ة تقب أك تكيا الفرد مع إعاقتت مؽ سة أخرػ  .فالتفاعػ اال تسػاعي فػي الحيػاة اليؾميػة ال
قػػؾـ فقػػط علػػى التؾاه ػ اللفغػػي  .كحتػػى التؾاه ػ اللفغػػي نفدػػت يتزػػسؽ الكثيػػر مػػؽ السزػػاميؽ

الرمزية التي عبر عشسا بتعي ار الؾ ػت كالعيػؾف كاإلشػا ار ق كالتػي تزػفي علػى التؾاهػ اللفغػي

معشى كقيسة أ بر كالسعاقيؽ برريا بحكؼ طبيعة إعاقتسؼ يؾا سػؾف قرػؾ ار فػي مختلػا أنسػاط ذلػػ

التعبير الرمزؼ غير اللفغي .

أمػػا مػػؽ الشاحيػػة الشفدػػية ق فػػشف الشسػػؾ الشفدػػي للظفػ السعػػاؽ برػريا ال ختلػػا عػػؽ الشسػػؾ

الشفدي لدػ السبرر ق كاالضظرابا

الشفدية التي يتعرض لسا ا فراد السعػاقيؽ برػريا ال تختلػا

عػػؽ تلػػػ التػػي يتعػػرض لسػػا السبرػريؽ ق إال أنسػػؼ أ ثػػر عرضػػة للقلػػي لسػػا يؾا سؾنػػت مػػؽ مذػػكب
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حياتية مختلفة بدبم فقداف حاسة البرر ق خرؾهػا فػي مرحلػة السراهقػة  .القسور والسعايصوة

)124 ، 2007 ،

الخصائص الحسكٌة :
يؾا ػػت السعػػاقؾف بر ػريا مذػػكب

فػػي القػػدرة علػػى الحركػػة ب مػػاف مػػؽ مكػػاف إلػػى خػػر ح

بدػبم عػدـ معػرفتسؼ بالبيحػة التػػي يشتقلػؾف فيسػػا ق كُيغسػر السعػػاقؾف برػريا مغػػاهر دػسية نسظيػػة
مثػ تحريػػػ اليػػديؽ ق أك الػػدكراف حػػؾؿ السكػػاف السؾ ػػؾد فيػػت الفػػرد السعػػاؽ أك شػػد الذػػعر أك غيرهػػا

مػػؽ الدػػلؾكيا

الشسظيػػة  .كمػػع أف ا فػراد السعػػاقؾف برػريا ال ختلفػػؾف عػػؽ العػػادييؽ فيسػػا يتعلػػي

بتظؾر الشسؾ الحركي إال أف مذكب

اإلبرار تحد مؽ قدرتسؼ علػى الؾهػؾؿ إلػى ا شػياء نسػؼ

ال عرفؾف بؾ ؾدها  .كػافحة وعبجالعديد ) 90 ، 2010 ،
الخصائص اللغوًة :
تت ػ ثر مفػػردا
ه ػ الء ا ف ػراد لكلسػػا

السعػػاقيؽ بر ػريا اللاؾيػػة بػػالسفردا

ذا

الظػػابع البرػػرؼ ق كقػػد دػػتخدـ

تتعلػػي بػػا لؾاف كا حجػػاـ كا شػػكاؿ علػػى الػػرغؼ مػػؽ عػػدـ مع ػرفتسؼ بسػػا ق ك

كػػؾف ا تدػػابسؼ لتلػػػ السفػػاهيؼ عػػؽ طريػػي سػػساعسؼ كتكػرارهؼ لسػػذ السفػػردا

رؤيتسؼ لسا على أرض الؾاقع  .كمسا ال شػ فيت فشف لديسؼ هعؾلا

أك هػػذ السفػػاهيؼ دكف

فػي التؾاهػ مػع انخػريؽ ق

فقػػد يلجػ كف إلػػى اسػػتخداـ لاػػة الجدػػد للتعػػؾيض عػػؽ ذلػػػ ق إف هػ الء ا فػراد كلدػبم عػػدـ قػػدرتسؼ

علػػى معرفػػة مذػػاعر كأفكػػار انخػريؽ فقػػد دػػتجيبؾ بذػػك غيػػر مشاسػػم نحؾهػػا فسػػؼ ال دػػتظيعؾف
رؤيػػة االبتدػػامة أك التقظيػػم علػػى ك ػػؾ انخ ػريؽ إال عػػؽ طريػػي تفدػػير لاػػة انخ ػريؽ عػػؽ حاسػػة

الدػ ػػسع فحػ ػػدة الرػ ػػؾ هػ ػػى التػ ػػي عتسػ ػػدكف عليسػ ػػا فػ ػػي تفدػ ػػير مذػ ػػاعر انخ ػ ػريؽ  .إف مفػ ػػردا
السكفػػؾفيؽ هػػى نفػػس مفػػردا

)99-98 ، 2002

العػػادييؽ باسػػتثشاء اخػػتبؼ هػػذ السفػػاهيؼ عشػػد الظ ػرفيؽ  .العوودة،

دزاسات ساةقة
دزاسات ثًاولح الإزشاد ةالهعًى نع ذوي الإعاقة التصرًة
دزاسة خضٌس وآخسوى ()6102
عًووواى الدزاسووة  :فعالٌووة العجووال ةووالهعًى فووٍ ثًهٌووة الوووعٍ الهجسووانٍ لوودى
الهساهقٌٌ ذوي الإعاقة التصرًة .
هدفت الدراسة إلى التعػرؼ علػى فعاليػة العػبج بػالسعشى فػي تشسيػة الػؾعي الستدػامي لػدػ

السراهقيؽ مؽ ذكؼ اإلعاقػة البرػرية .كقػد تكؾنػت عيشػة الد ارسػة مػؽ مجسؾعػة تجريبيػة قؾامسػا ()5
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ط ػػب ق عيش ػػة ض ػػابظة قؾامس ػػا ( )5ط ػػب

م ػػؽ السػ ػراهقيؽ ذكؼ اإلعاق ػػة البرػ ػرية بسدرس ػػة الش ػػؾر

للسكفػػؾفيؽ بالزقػػازيي محافغػػة الذ ػرقيةق كتت ػراكح أعسػػارهؼ مػػؽ ( )17 - 16عامػػا .قػػد اسػػتخدمت

الباحثة مقياس الؾعي الستدامي (اعداد  /الباحثة)ق برنامج العبج بالسعشى (اعداد  /الباحثة) .كقد

أسفر الشتائج عؽ فعالية العبج بالسعشى فى تشسية الؾعي الستدامى لػدػ السػراهقيؽ ذكؼ اإلعاقػة
البررية.
دزاسة دمحم ()6112
عًواى الدزاسة  :فاعلٌة ةسيانج إزشادي قائو على الإزشاد ةالهعًى فٍ خفض
قلق الهسجقتل لدى الهساهقٌٌ الهكفوفٌٌ.
هدفت الدراسة إلػى التعػرؼ علػى فاعليػة برنػامج إرشػادؼ قػائؼ علػى اإلرشػاد بػالسعشى فػي

خفػض قلػي السدػتقب لػدػ السػراهقيؽ السكفػؾفيؽ .تكؾنػت عيشػة الد ارسػة مػؽ ( )13مػؽ السػراهقيؽ
السكفػ ػػؾفيؽ ق تػ ػػؼ تقدػ ػػيسسؼ إلػ ػػى مجسػ ػػؾعتيؽ إحػ ػػداهسا تجريبيػ ػػة كتتكػ ػػؾف مػ ػػؽ ( )7مػ ػػؽ الس ػ ػراهقيؽ

السكفػػؾفيؽق كا خ ػرػ ضػػابظة كتتكػػؾف مػػؽ ( )6مػػؽ الس ػراهقيؽ السكفػػؾفيؽ .اشػػتسلت أدكا

الد ارسػػة

على مقياس قلي السدتقب باإلضافة إلى البرنامج اإلرشادؼ القائؼ علػى اإلرشػاد بػالسعشى .أشػار

نتػػائج الد ارسػػة إلػػى خفػػض قلػػي السدػػتقب لػػدػ أف ػراد السجسؾعػػة التجريبيػػة مقارنػػة ب ػ فراد السجسؾعػػة

الزابظة مسا يدؿ ذلػ على كفاءة كفاعلية البرنامج القائؼ على اإلرشاد بالسعشى.
دزاسات ثًاولح ايعدام الاسجهجاع ةالحٌاة ذوي الإعاقة التصرًة
لؼ يتؾفر لدػ الباحثاف دراسا

عرلية أك أ شبية تشاكلت انعداـ االستستاع بالحياة لدػ

ا فراد ذكؼ االعاقة البررية السكتدبة حديثاق مسا اضظر الباحثاف إلى عرض دراسا
اال تحا

تشاكلت

لدػ ه الء ا فراد باعتبار أف انعداـ االستستاع بالحياة عد مؽ ا عراض الرئيدية

لب تحا .
دزاسة يوفل ()2016
عًواى الدزاسة  :صوزة الجسد والاغجساب الًفسي وعجاقجهها ةالقلق والاكجئاب
لدى الهعاقٌٌ ةصرًا.
هػدفت الد ارسػة إلػى التعػرؼ علػى هػؾرة الجدػد كاالغتػ ار
كاال تحا

أدكا

الشفدػي كعبقتسسػا بػالقلي

لدػ السعاقيؽ برريا .تكؾنت عيشة الدراسة مؽ ( )155مؽ السعػاقيؽ برػرياق كاشػتسلت

الد ارسػة علػى مقيػاس هػؾرة الجدػد كمقياسػاالغت ار الشفدػي كمقيػاس تػايلؾر للقلػي كمقيػاس

بيػ لب تحا

 .أشػار نتػائج الد ارسػة إلػى ك ػؾد عبقػة ارتباطيػة عكدػية بػيؽ هػؾرة الجدػد ككػ

مؽ االغت ار الشفدي كلقلي كاال تحا

لدػ عيشة الد ارسػة مػؽ السعػاقيؽ برػرياق كسػا أشػار نتػائج
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الدراسة إلى عبقة ارتباطية طرد ة بيؽ بيؽ االغت ار الشفدي كك مؽ القلي كاال تحا

الدراسة.

لدػ عيشػة

دزاسة جولٌاى وآخسوى ()Giloyan et al., 2015
عًواى الدزاسة  :إعاقة التصر والاكجئاب لدى الهسًٌٌ الفقساء اججهاعٌا فٍ
أزنًٌٌا.
Title : Visual impairment and depression among socially vulnerable
older adults in Armenia.
هدفت الدراسة إلى التعرؼ على اال تحا

لدػ السدشيؽ ذكؼ اإلعاقة البررية في

أرميشيا .تكؾنت عيشة الدراسة مؽ ( )339مؽ السدشيؽ السعاقيؽ برريا بارميشياق كاشتسلت أدكا

الدراسة على استبياف يتكؾف مؽ زئيؽ الجزء ا كؿ يستؼ بالستاي ار
لب تحا  .أشار نتائج الدراسة إلى ارتفاع ندم اال تحا

الد سارافية كالجزء الثاني

لدػ أفراد عيشة الدراسةق كسا أشار

نتائج الدراسة إلى ك ؾد عبقة ارتباطية بيؽ التقاعد كاال تحا ق كسا أشار نتائج الدراسة إلى

ك ؾد ت ثير لك مؽ العسر كالجشس كالتعليؼ كالشذاط البدني كالتدخيؽ على اال تحا .

دزاسة ةاةدوةولوس وآخسوى ()Papadopoulos et al.,2014
عًواى الدزاسة  :الدعو الاججهاعٍ والاكجئاب لدى التالغٌٌ الهعاقٌٌ ةصرًا.
Title : Social support and depression of adults with visual impairments.
هدفت الدراسة إلى التعرؼ على طبيعة العبقة بيؽ اال تحا

كالدعؼ اال تساعي لدػ

عيشة مؽ السعاقيؽ برريا .تكؾنت عيشة الدراسة مؽ ( )77مؽ البالايؽ السعاقيؽ بررياق كاشتسلت
أدكا

الدراسة على مقياس بيػ لب تحا

Beck Depression Scaleق كاستبياف الدعؼ

اال تساعي  .Social Support Questionnaireأشار

نتائج الدراسة إلى ك ؾد عبقة

سلبية بيؽ الدعؼ اال تساعي السدرؾ كاال تحا لدػ أفراد عيشة الدراسةق حي
أف السعاقيؽ برريا الذيؽ حرلؾف على حسا ة زائدة مؽ ِقب القائسيؽ على رعايتسؼ عانؾف مؽ

در ة مرتفعة مؽ اال تحا

إ جابي.

مقارنة

ت كد تلػ الشتيجة

بالسعاقيؽ برريا الذيؽ حرلؾف على دعؼ ا تساعي

دزاسة ةولات وآخسوى ()Bolat et al.,2011
عًواى الدزاسة  :نسجو ًات الاكجئاب والقلق وخصائص نفهوم الرات للهساهقٌٌ
ذوي الإعاقة التصرًة الكانلة.
Title : Depression and anxiety levels and self-concept characteristics of
adolescents with congenital complete visual impairment.
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هدفت الدراسة إلى السقارنة بيؽ السراهقيؽ السعاقيؽ برريا كالعادييؽ في مدتؾيا

كالقلي كخرائص مفسؾـ الذا  .تكؾنت عيشة الدراسة مؽ مجسؾعتيؽ  :السجسؾعة

اال تحا

ا كلى تكؾنت مؽ ( )40مؽ السراهقيؽ السعاقيؽ برريا إعاقة كاملةق كالثانية تكؾنت مؽ ()40
مؽ أقرانسؼ العادييؽ .اشتسلت أدكا

الدراسة على قائسة ا طفاؿ لب تحا

Depression Inventoryق كمقياس مفسؾـ الذا

Children’s

لألطفاؿ لبيرس هاريس Piers-Harris

 ،Children’s Self-Concept Scaleكقائسة سسة القلي لدبيلبر ر  .أشار نتائج الدراسة
إلى عدـ ك ؾد اختبؼ بيؽ أفراد السجسؾعتيؽ في مدتؾيا

بيشسا أشار الشتائج إلى ارتفاع مدتؾيا

مجسؾعة السراهقيؽ العادييؽ.

اال تحا

كخرائص مفسؾـ الذا ق

القلي لدػ أفراد عيشة السعاقيؽ برريا مقارنة ب فراد

ثعلٌق على الدزاسات الساةقة
مػػؽ خػػبؿ العػػرض الدػػابي لسجسؾعػػة مػػؽ الد ارسػػا

الباحثاف أف تلػ الدراسا
سػػا أ ػػد

أد

التػػي تشاكلػػت متاي ػ ار الد ارسػػة يػػرػ

على كفاءة كفعالية اإلرشاد بالسعشى مع ا فراد السعػاقيؽ برػرياق

تلػػػ الشتػػائج علػػى ارتفػػاع ندػػبة اال تحػػا

لػػدػ السعػػاقيؽ بر ػرياق كأف اال تحػػا

بالدلم على حياة ه الء ا فراد مسا دتلزـ ذلػ برامج إرشاد ة مؽ أ

ي ػ ثر

التقلي مؽ حدة اال تحػا

لديسؼ .
فسوض الدزاسة الحالٌة :
مؽ خبؿ اإلطار الشغرؼ للدراسة الحالية كالدراسا

التالية لتكؾف بسشزلة إ ابا

الدابقةق هاغ الباحثاف الفركض

محتسلة لسا أُثير في مذكلة هذ الدراسة مؽ تداؤال .

 -يؾ د فرؽ داؿ إحرائيا بيؽ متؾسظي رتم در ا

السجسؾعة التجريبية في القياسيؽ القبلي

البعدؼ.
البعدؼ على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة في االتجا َ
كَ

 -ال يؾ د فرؽ داؿ إحرائيا بيؽ متؾسظي رتم در ا

البعدؼ
عيشة الدراسة في القياسيؽ َ

كالتتبعى (بعد مركر شسر مؽ انتساء البرنامج) على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة .
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الهًهجٌة والإجساءات الهجتعة فٍ الدزاسة :
 مشهق الجراسة :تعتسد الدراسة الحالية على السشسج شبت التجريبي – الترسيؼ ذك السجسؾعة الؾاحدة .
 عيشة الجراسة :تزسشت الدراسة الحالية عيشة استظبعية تؼ استخدامسا في التحقي مؽ الخرائص

الديكؾمترية لسقياس الدراسة الحالية كتكؾنت مؽ ( )196مؽ السكفؾفيؽ بسدارس الشؾر للسكفؾفيؽ
بسحافغتي الفيؾـ كالقليؾلية بؾاقع ( )100طالم كطالبة مؽ مدارس الشؾر للسكفؾفيؽ بسحافغة

الفيؾـ ق ( )96طالم كطالبة مؽ طب

مدارس الشؾر للسكفؾفيؽ بسحافغة بشسا راعى الباحثان

تحيج العامل الجغخافي عشج تصبيق السقياس وذلظ مغ خئل تػحيج إجخاءات التصبيق والقائع

بالتصبيق ؛ حيث تع التصبيق خئل الفرل الجراسي األول مغ العام الجراسي 2016م2017/م
واستسخ تصبيق الجراسة التجخيبية خئل الفرل الجراسي الثاني مغ نفذ العام الجراسي).

سا تزسشت الدراسة عيشة تجريبية تؼ انتقائسا بالظريقة العسد ة تكؾنت مؽ ( )5طب

مؽ ذكؼ اإلعاقة البررية مكتدبة حديثا مؾدعيؽ حديثا بسدرسة الشؾر للسكفؾفيؽ ق كلزساف
تجانس العيشة تؼ انتقاء هذ العيشة مؽ محافغة الفيؾـ ق حي

قاـ الباح

ا كؿ بتظبيي البرنامج

اإلرشادؼ ق كقاـ الباح الثاني بتظبيي ا دكا  .كسا ُرعي أف يتؼ تحديد عام اإلهابة في
ا تدا اإلعاقة البررية حي كاف ( )3أفراد مؽ السذاركيؽ في البرنامج تؼ فقدهؼ للبرر مشذ
عاـ مؽ خبؿ حاد

ق كعدد ( )2مؽ السذاركيؽ تؼ فقد البرر مشذ عاميؽ كذلػ مؽ خبؿ

إ راء عسلية راحية (خظ طبيم)ح تراكح متؾسط عسر السذاركيؽ في البرنامج ما بيؽ ( 17سشة

كثب

شسؾر) .

أدوات الدزاسة :
اعتسد

الدراسة على ا دكا

التالية :

 مقياس انعداـ االستستاع بالحياة (إعداد :الباحثاف). -البرنامج اإلرشادؼ القائؼ على فشيا

اإلرشاد بالسعشي (إعداد :الباحثاف).

كفيسا يلي تؾضي لخرائص ك أداة مؽ ا داتيؽ :
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مغ إعجاد الباحثان

 -مقياس انعجام االستستاع بالحياة

نغ ار لكؾف أف هذ الد ارسػة تدػعى إلػى خفػض الذػعؾر باالسػتستاع بالحيػاة لػدػ عيشػة مػؽ

السراهقيؽ ذكؼ اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا كذلػ مػؽ خػبؿ برنػامج قػائؼ علػى فشيػا

اإلرشػاد

بالسعشى ح نجد أنت البد مؽ اختيار ا داة السشاسبة لتحقيي هذا السػدؼ ح لػذا حػاكؿ الباحثػاف إعػداد

هػػذا السقيػػاس  -مقيػػاس انعػػداـ االسػػتستاع بالحيػػاة  -اسػػتشادا علػػى مػػا ػػاء فػػي اإلطػػار الشغػػرؼ
للبحػ

لستايػر انعػداـ االسػػتستاع بالحيػاة كمػا كرد مػؽ أدكا

الدػابقة التػػي

لقياسػػت خػبؿ الد ارسػا

تشاكلت هذا الستايرق كما اطلع عليت الباحثاف مؽ مقاييس هدفت إلى قياست :

 .1مبووخرات إعووجاد السقيوواس :هشػػاؾ مجسؾعػػة مػػؽ السبػػر ار دفعػػت الباحثػػاف إلػػى إعػػداد هػػذا
السقياس كهذ السبر ار هي:
 -نػػدرة السقػػاييس العرليػػة السرػػسسة كالسقششػػة علػػى عيشػػا

عرليػػة أك مر ػرية مػػؽ ذكؼ

اإلعاقػػة البر ػرية السكتدػػبة حػػديثا -فػػي حػػدكد علػػؼ الباحثػػاف -كالتػػي تقػػيس انعػػداـ
االستستاع بالحياة مػؽ الجؾانػم التػي قيدػسا السقيػاس السعػد كهػؾ (انعوجام االسوتستاع

البجني ،وانعجام االستستاع االجتساعي – التػجه نحػ الحياة)
 -تذبع السقاييس ا

شبية بعؾام ثقافية تختلا عؽ ثقافة البيحة السررية.

 .2الهووجف مووغ السقيوواس :يسػػدؼ السقيػػاس إلػػى تحديػػد م ش ػ ار الذػػعؾر بانعػػداـ االسػػتستاع
بالحياة لدػ عيشة مؽ ذكؼ اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا.

مر ترسيؼ السقياس بعدة مراح كالتالي:
 .3خصػات إعجاد السقياسّ :
أ -م ار عػ ػػة اإلطػ ػػار الشغػ ػػرؼ كالد ارسػ ػػا

الدػ ػػابقة الخاهػ ػػة بانعػ ػػداـ االسػ ػػتستاع بالحيػ ػػاة

كاالستفادة مشسا في بشاء السقياس الحالي كتحديد أبعاد .
 -اإلطبع علي أهؼ السقاييس كاالسػتبيانا

يتؼ تؾضيحسؼ على الشحؾ التالي:

الخاهػة بانعػداـ االسػتستاع بالحيػاة كالتػي

 مقياس سانيز هاميلتؾف لبستستاع بالحياة السؾ ؾد بدراسة

.)al., 2007

Franken et

 مقياس عبد العاؿ كمغلؾـ لبستستاع بالحياة . 2013

 مقياس انعداـ االستستاع البدني لذيبساف كزمبئت ( Chapman et al.,
 ) 1976بدراسة )Armstrong,2004

 مقياس انعداـ االستستاع بالحياة مؽ إعداد )Rizvi,2015
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Chapman et

 مقياس انعداـ االستستاع اال تساعي لذيبساف كزمبئت

 )al.,1976بدراسة .)Reise et al.,2011

ج -عس ػ اسػػتبياف مفتػػؾح كعػػرض علػػى بعػػض أسػػاتذة الرػػحة الشفدػػية بجػػامعتي بشسػػا
كالفيؾـ تشاكؿ الباحثاف خبلت س اؿ مفتؾح ما هي م ش ار انعداـ االستستاع بالحيػاة لػدؼ

ذكؼ اإلعاقة البررية.
د -تحلي ػ اسػػتجابا
مكؾنا

كمفردا

أعزػػاء هيحػػة التػػدريس السظبػػي علػػيسؼ االسػػتبياف كذلػػػ السػػتخراج

كلشاء مفردا

السقياس.

بػػدائ أمػػاـ ك ػ عبػػارة (دائسػػا

3ق أحيانػػا

هػ -بشاء الرؾرة ا كليػة مػؽ السقيػاس كالسكؾنػة مػؽ ( )30عبػارة بحيػ
2ق نػػاد ار  )1بحي ػ

يػتؼ كضػع ثػب

عشػػي ارتفػػاع الدر ػػة

على السقياس شعؾر الفرد بانعداـ االستستاع بالحياة.

ك -عػػرض السقيػػاس فػػي هػػؾرتت ا كليػػة علػػى عيشػػة مػػؽ أعزػػاء هيحػػة التػػدريس بسػػدؼ

تحكػػيؼ السقيػػاس كالتحقػػي مػػؽ الرػػدؽ الغػػاهرؼ لػػتق حي ػ ُ أبقػػى الباحثػػاف علػػى مجسؾعػػة
العبا ار التي كهلت ندبة االتفػاؽ عليسػا مػؽ  %80فػ ثر مػؽ اتفػاؽ الدػادة السحكسػيؽ

للسقياس في هؾرتت ا كلية كذلػ كسا بالجدكؿ التالي ق كسا اء
هياغة بعض العبا ار حتى تكؾف أ ثر إ رائيا .

نتائج التحكيؼ بتعدي

ججول )1
ندبة اتفاق الدادة السحكسيغ عمى مفخدات
مقياس انعجام االستستاع بالحياة
رقع السفخدة

ندبة االتفاق

ندبة االتفاق رقع السفخدة

رقع السفخدة

ندبة االتفاق

1

%90

11

%85

21

%85

2

%80

12

%80

22

%80

3

%85

13

%95

23

%90

4

%95

14

%95

24

%95

5

%95

15

%80

25

%80
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رقع السفخدة

ندبة االتفاق

ندبة االتفاق رقع السفخدة

رقع السفخدة

ندبة االتفاق

6

%80

16

%85

26

%90

7

%95

17

%85

27

%85

8

%80

18

%80

28

%90

9

%80

19

%85

29

%90

10

%95

20

%85

30

%80

بريػ علػى عيشػة مػؽ ذكؼ اإلعاقػة
ز -تؼ تظبيي السقياس بعد تحكيست كلعد تحؾيلػت إلػى ا
البر ػرية لتحديػػد مػػدػ فس ػؼ العبػػا ار كقػػدرتسؼ علػػى فسػػؼ العبػػا ار ككػػذلػ تحديػػد طريقػػة
التظبيي كزمؽ تظبيي السقياس .

ح -ت ػػؼ تظبي ػػي السقي ػػاس عل ػػى عيش ػػة اس ػػتظبعية م ػػؽ السػ ػراهقيؽ ذكؼ اإلعاق ػػة البرػ ػرية
مكؾنػػت مػػؽ ( )196مذػػارؾ بسحػػافغتي القليؾليػػة كالفيػػؾـ كذلػػػ للتحقػػي مػػؽ الخرػػائص
الديكؾمترية للسقياس ق كهي كسا يلي :

 الخرائز الديكػمتخية لمسقياس :قب ػ الذػػركع فػػي التحقػػي مػػؽ الخرػػائص الدػػيكؾمترية للسقيػػاس تػػؼ التحقػػي مػػؽ االتدػػاؽ

ال ػػداخلي لعب ػػا ار السقي ػػاس كذل ػػػ م ػػؽ خ ػػبؿ حد ػػا

معامػ ػ االرتب ػػاط ب ػػيؽ در ػػة السف ػػردة

كالدر ة الكلية للسقياس كذلػ للت د أف السقياس يتستع باتداؽ في عبا ارتػت  .ك ػاء

االتداؽ الداخلي كسا يلي :

نتػائج

ججول )2

االتداق الجاخمي لسقياس انعجام االستستاع بالحياة
رقع العبارة

قيسة معامل

رقع العبارة

قيسة معامل

رقع العبارة

قيسة معامل

1

**0.569

11

*0.349

21

0.001

2

*0.485

12

**0.612

22

**0.6712

االرتباط

االرتباط

21

االرتباط

3

**0.655

13

*0.255

23

**0.663

4

**0.625

14

0.115

24

*0.337

5

**0.595

15

**0.649

25

**0.607

6

**0.449

16

**0.663

26

**0.599

7

**0.696

17

**0.683

27

0.101

8

0.023

18

**0.618

28

*0.319

9

**0.515

19

*0.341

29

**0.553

10

**0.641

20

*0.302

30

**0.647

** دالة عشد 0001

* دالة 0005

يتز ػ مسػػا سػػبي أف أغلػػم معػػامب

ارتبػػاط عبػػا ار السقيػػاس بالدر ػػة الكليػػة دالػػة عشػػد

 0.01فيسا عد العبػا ار 2ق 11ق  19ق  20ق  24ق 28ق

دالػة عشػد  0.05فػي حػيؽ

تػؼ حػذؼ العبػا ار 8ق 14ق 21ق  27لعػدـ داللػة معامػ االرتبػاط لسػا كمػؽ ثػؼ تػؼ حػػذفسؼ

ليرب السقياس بعد حذفسؼ مكؾف مؽ ( )26عبارة.

 -صجق السقياس :

 الرجق العاممي االستكذافي:تػػؼ إ ػراء التحلي ػ العػػاملي االستكذػػافي للسقيػػاس باسػػتخداـ طريقػػة السكؾنػػا

لسؾتلشيجق كذلػ كفي الخظؾا

التالية  :قب إ راء التحلي العاملي تؼ التحقي مؽ :

ا ساسػػية

 مدػ كفا ة العيشة كذلػ مؽ خػبؿ إ ػراء اختبػار كفا ػة العيشػة( Kaiser-Meyer-Olkin
KMO )testق كأسفر نتائج هذا االختبار عؽ كفا ة العيشة إل راء التحلي العاملي حيػ
انت قيسة KMO

دالة عشد .0.001

 00823كقيسة Bartlett's Test of Sphericity

12950123

 تؼ م ار عة الخب ا القظرية كالت د مؽ أف كافة الخب ا القظرية أ بر مؽ 0.5ق.
 إخزاع عبا ار السقياس كعددها ( )26مفرد للتحلي العاملي االستكذافي.
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 تؼ االعتساد على محػ كايزر لتكؾيؽ العام كالذؼ يتظلم م ار عػة الجػذر الكػامؽ للعؾامػ
الشاتجػة علػي أف تقبػ العؾامػ التػػي يزيػد ػػذرها الكػامؽ عػػؽ الؾاحػد الرػػحي كتعػد عؾامػ

عامػػةق كسػػا تػػؼ تػػدكير السحػػاكر بظريقػػة الفػػاريسكس  Varimaxكاختيػػر ندػػبة  0.3كحػػد

ادنػػي لداللػػة الستاي ػ ار علػػي العؾام ػ أك العبػػا ار كذلػػػ علػػي السعػػايير التحكسيػػة التاليػػة:

محػ التذبع الجؾهرؼ للبشد بالعام ≤ 0,30ق محػ ؾهرية العام ≤  3تذبعا

للبشد.


ػػاء

ؾهرية

نتػػائج التحليػ العػػاملي تذػػير إلػػى ك ػػؾد ( )8عؾام ػ اسػػتظاعت تفدػػير %58.56

مؽ تبايؽ در ا

العيشة .

 تػؼ م ار عػة  screen plotلتحديػد عػدد العؾامػ التػي يػتؼ التػدكير علػى أساسػسا كتبػيؽ مػؽ
الرسؼ أنت سكؽ التدكير على ثب

عؾام :

شكل )1
 -تؼ التدكير بظريقة الفاريسكس كالتدكير على ثب

نتجت بشية عامليت

عؾام حي

ثبثية استظاعت أف تفدر ندبة  %36.796مؽ ندبة تبايؽ در ا

السقياس كتذبع عليسؼ  24عبارة مؽ عبا ار السقياس حي

 )25ق كالجدكؿ التالي يؾض السفردا

رقم

العبارة

مضمون العبارة

كتذبعاتسا على العام

العامل الثاين :انعدام االستمتاع ابحلياة االجتماعي
قيمة

التشبع
على

رقم

العبارة

مضمون العبارة

8

06764

العامل الثالث :النظرة التشاؤمية يف املستقبل
قيمة

التشبع
على

العامل
أشعر أن احلياة سيئة.

تؼ حذؼ عبارتيؽ كهسا ( 6ق

كتذبعاتسا على العام :

دكؿ ( )3يؾض السفردا
العامل األول :التوجو السليب حنو احلياة.

العيشة على

رقم

العبارة

مضمون العبارة

23

ال أشعر مبتعةة عنةد انةاول األةعمةة امل/ضةلة/

املشروابت امل/ضلة.

22

التشبع
على

العامل
06657

قيمة

العامل
2

أرى أن املستقبل غامض.

06663

العامل األول :التوجو السليب حنو احلياة.
رقم

العبارة

العامل الثاين :انعدام االستمتاع ابحلياة االجتماعي

مضمون العبارة

رقم

قيمة

التشبع

مضمون العبارة

العبارة

على

العامل الثالث :النظرة التشاؤمية يف املستقبل
قيمة

التشبع
على

العامل

مضمون العبارة

رقم

العبارة

قيمة

التشبع
على

العامل

العامل

10

ال يوجد ما جيعل احلياة ممتعة.

06753

21

أفضل مشاىدة التل/از بدل من الذىاب مةع

06648

3

املستقبل ملئ ابلعقبات.

06606

7

أشعر أن احلياة مملة.

06702

20

ال اىتم بشراء مالبس جديدة .

06604

1

اشعر مبزاج متشائم

06517

18

اش ةةعر بع ةةدم رغب ةةة يف القي ةةام اء

06677

26

ال اشعر مبتعة عند الذىاب إىل املدرسة.

06573

13

ليس لدى أمل يف املستقبل

06400

12

حيايت بال معىن .

06645

19

ال اىتم مبظهري .

06551

4

كل شئ حويل يدعو للتشاؤم

06394

11

اراو ين فكرة التخلص من احلياة.

06614

22

أفضل اجللوس وحيداً يف املنزل.

06538

17

ال اشعر برغبة يف اغيًن حيايت .

06556

5

ال اشعر مبتعة عند الذىاب إىل النا ي

06536

24

حيايت ليس هلا قيمة.

06540

15

مل أش ة ة ةةعر مبتع ة ة ةةة يف املش ة ة ةةاركة ابملناس ة ة ةةبات

06503

14

ال اشعر ابملتعة عند الذىاب للنا ي.

06409

16

اشعر بتعب ائم يف جسدي.

06346

9

ليس لدي أصدقاء.

06332

بواجبايت الدراسية .

%16.3

قيمة اباين العامل األول

أحد األصدقاء للتنزه.

االجتماعية.

%13.6

قيمة اباين العامل الثاين

قيمة اباين العامل الثالث

يتز مؽ الجدكؿ الدابي تستع السقياس بسعام هدؽ مرضي إلى حدما حي

العاملية لت تفدير ما قر مؽ %40تقريبا مؽ تبايؽ در ا
-ثبا

العيشة .

استظاعت البشية

السقياس:

 -1الثبات باستخجام شخيقة ألفا كخونباخ :
تؼ حدا

ثبا

السقياس باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ كذلػ في حالة حذؼ ك عبارة

مؽ عبا ار السقياس ح كتبيؽ أف معام ثبا
ق كسا تؼ م ار عة الثبا

معام الثبا

السقياس  00829كهؾ معام ثبا

بعد حذؼ ك عبارة مؽ عبا ار

السقياس كلؼ يتبيؽ ارتفاع

بدر ة ملحؾعة عقم حذؼ أؼ عبارة مؽ عبا ار السقياس.
23

مرضي

%6.86

 -2الثبات بإعادة تصبيق السقياس:
تؼ حدا

ثبا

السقياس باستخداـ طريقة إعادة تظبيي السقياس كذلػ مؽ خبؿ تظبيقت

على عيشة تكؾنت مؽ  43فرد مؽ أفراد العيشة االستظبعية كتؼ حدا
بيؽ التظبيقيؽ ا كؿ كالثاني كذلػ بفاه زمشي مقدار ثب

معام االرتباط

أسابيعق ككانت قيسة معام

االرتباط  0.796كهي قيسة دالة عشد 0.01ح مسا ذير إلى معام ثبا

مرضي أ زا.

 بخنامق اإلرشاد بالسعشي إعجاد :الباحثان).أهجاف البخنامق :

الهجف العامل لمبخنامق اإلرشادي :تؼ إعداد هذا البرنامج بسدؼ خفض الذعؾر بانعداـ
االستستاع بالحياة لدػ عيشة مؽ السراهقيؽ ذكؼ اإلعاقة البررية السكتدبة حديثا.

 -األهجاف اإلجخائية لمبخنامق :بشهاية هحا البخنامق مغ الستػقع :

 بشاء عبقة إرشاد ة نا حة مع السذاركيؽ في البرنامج. تعريف العسي بسذكلتت كأبعادها ككيا يتؼ حلسا. تعريف العسي ببعض السعلؾماأسدت ) .

عؽ اإلرشاد بالسعشي (ماهيتت – فلدفتت –

 -مداعدة العسي على استبداؿ ما لد ت مؽ مفاهيؼ كاتجاها

سلبية ب خرػ أ ثر

ا جابية .
 تعليؼ العسي فلدفة السعاناة. تعريف العسي بسخظط السعشى ككيفية التعام معت. مداعدة العسي على تحديد اتجاهاتت الحالية نحؾ معاناتت. -إشعار العسي

بالسدحؾلية تجا تلػ السؾاقا الحياتية الزاغظة الشاتجة عؽ

السعانة.
 تدريم العسي على االسترخاء. مداعدة العسي على مسارسة تسريؽ االسترخاء العزلي كالتشفدي في مؾاقاالسعانة.

 تزكيد العسي بالقدرة على االلتزاـ نحؾ ذاتت كانخريؽ. تشسية قدرة العسي على الؾفاء بسذ االلتزاما .24

 تدريم العسي على كضع خظة لتحقيي أهدافت الحاضرة كالسدتقبلية. -كتدم العسي فلدفة عامة في الحياة تسكشت مؽ التعام مع أزما

حياتت.

 كتدم العسي القدرة على االستستاع بالحياة. -يدرؾ العسي أهسية االلتزاما

كالؾا با

تجا أهدافت.

فمدفة البخنوامق اإلرشوادي :اإلرشػاد بػالسعشى كاحػد مػؽ طػرؽ اإلرشػاد الشفدػي التػابع لبتجػا
اإلند ػػاني ف ػػي اإلرش ػػاد كالع ػػبج الشفد ػػيق حيػ ػ

ق ػػؾـ اإلرش ػػاد ب ػػالسعشي عل ػػى فلد ػػفة

أساسػػية م داهػػا أف السعشػػى أسػػاس الؾ ػػؾدق فعشػػدما كتذػػا الفػػرد السعشػػى فػػي حياتػػت
رب أ ثر تؾافقا نفديا .كمؽ مرادر ا تذاؼ السعشػي فػي الحيػاة مؾا سػة الخبػ ار

الس لسػػة ككػػذلػ الزػػاؾط السختلفػػة التػػي يتعػػرض لس ػا الفػػرد فػػي حياتػػت ح حي ػ

يػػرػ

ركاد هذ الظريقة اإلرشاد ة أف السعاناة الذديدة قد تزيد مػؽ السعشػى لػدػ الفػردق كلػذا

يرػ اإلرشاد بالسعشى أف نشغر للسعاناة نغرة ا جابية نسا تحس في طياتسا السعشىح

فعشدما كؾف اإلندػاف ضػحية لسؾقػا بػائس أك عشػد مؾا ستػت قػد ار ال دػتظيع تايػر ق
جم عليت أف دسؾ بشفدت كلالتالي حؾؿ الس ساة الذخرية إلى إنجاز أك انترار.

األسذ التي يقػم عميها البخنامق:
استشد البرنامج الحالي على مجسؾعة مؽ ا سس الفلدفية كالشفدية

كاال تساعية كالترلؾيةق كهذ ا سس مدتسدة مؽ اإلطار الشغرؼ للعبج بالسعشي
الؾارد ذكر بالدراسة الحاليةق كسا أنسا متدقة مع ا سس العامة للعبج كاإلرشاد

الشفدي.

األسذ الشفدية لمبخنامق وتتسثل فيسا يمي:
 ضركرة مراعاة أف لك فرد لت شخرية مدتقلة مختلفة عؽ انخريؽ تسيز عؽغير .

 حا ة الفرد إلى أف يشسؾ لد ت القدرة على اإلحداس بالسدحؾلية. حا ة الفرد فاقد البرر حديثا لتلقي اإلرشاد الشفدي في حياتت كي دتظيعالتكيا مع حياتت الجديدة في كضعت الجديد.

 ضركرة التعام مع ك فرد بالسجسؾعة اإلرشاد ة في ضؾء خرائص شخريتتكطبيعة بشاء الشفدي.

25

 حا ة الفرد إلى مشاقذة ما بداخلت كالبؾح بسعاناتت الشفدية كمداعدتت في التالمعليسا.

تحقيي االندماج

 حا ة الفرد فاقد البرر حديثا للسداندة كالدعؼ الشفدي مؽ أمع انخريؽ.

 -حا ة الفرد لبستفادة مؽ خب ار

تحدؼ السؾاقا الزاغظة الحالية.

الشجاح التي حققسا مدبقا مسا داعد على

 حا ة الفرد للتعرؼ على نقاط القؾة كالزعا في شخريتت كتعليست كيا عززنقاط القؾة كيؾا ت نقاط الزعا.

 ضركرة تعزيز الؾ ت اال جابي لذخرية الفرد للؾهؾؿ إلى ا هداؼ السر ؾة.األسذ الفمدفية لمبخنامق وتتسثل فيسا يمي:
 ضركرة الت يد على تكؾيؽ عبقة إرشاد ة قائسة على ا لفة كالتدام كالثقة بيؽأفراد السجسؾعة اإلرشاد ة.

 تر ع معاناة الفرد إلى اتجاهاتت الدلبية السكؾنة نحؾ هذ السعاناة.مع السؾاقا الرادمة مؽ خبؿ بشاء فلدفة

 ضركرة تعليؼ الفرد كيا يتعامديدة.

 يتحدػ الفرد الزاؾط في ضؾء أفكار كاتجاهاتت لسؾقا التسديد كمدتؾياتت. -التفكير اال جابي يبع

السعشى لدػ الفرد كي دؼ إلى تاي ار

تجعلت قاكـ ك ما فقد االستستاع بالحياة.

ا جابية في حياتت

 حا ة الفرد لزركرية لبلتزاـ ب هدافت في الحياة.-

دتظيع الفرد الديظرة على السؾاقا الرعبة في حياتت مؽ خبؿ إ جاد السعشى
في هذ السؾاقا مسا جعلت دتظيع أف حؾؿ

انجا از ا جابية.

سيع السؾاقا الرعبة إلى

األسذ االجتساعية لمبخنامق وتتزسغ:
 تتحدد استجابة الفرد في السؾاقا السختلفة بسحدد البيحة اال تساعية السحيظة بت . مداعدة الفرد في حكالعبقا

الذخرية.

السذكب

التي تؾا ست مؽ عدة
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ؾانم كا سرةق العس ق

 مداعدة الفرد على إ جاد حلؾؿ كردكد أفعاؿ ديدة للسؾقا الزاغط كت م السعشىالذؼ حتؾيت.

 حا ة السذاركيؽ بالبرنامج للتفاع اال تساعي مع نغير لت عاني نفس السذكلة. ك ؾد ال فرد داخ الجساعة ال عشي تسسيذت أك إهدار قيستتق كلكشت فيد كب مؽ الفردكالجساعة كي كد على أهسيتسسا معا.
 حا ة الفرد للتعرؼ على معايير الدلؾؾ السقبؾلة ا تساعيا كااللتزاـ بسا. تزكيد السذاركيؽ ببعض ا نذظة اال تساعية كا سرية السختلفة كالباعثة للستعةكاإلحداس با هسية كالقيسة.
 -جم على الفرد أف يتقب ك سا

نغر انخريؽ.

األسذ التخبػية لمبخنامق وتتزسغ:
 كضؾح أهداؼ كأنذظة البرنامج اإلرشادؼ كسسؾلة تظبيقسا.-

جم أف حرص ك فرد على االشتراؾ في ا نذظة التي تحقي السعشى بالشدبة لت.

-

جم أف حرص الكفيا على إقامة عبقة كد ة ناضجة مع رفاقة.

-

جم مراعاة الفركؽ الفرد ة بيؽ ا فراد أثشاء التدخ العب ي كالتعام مع ك فرد

على حد بسا يتشاسم كشخريتت.

 ضركرة تشسية الذاكيتعام معسا.

الحقيقة للفرد السعاؽ برريا كتعليسة كيا يتقب

السعاناة

الفئوة السدوتهجفة موغ البخنوامق الحوالي :تػؼ إعػداد هػذا البرنػامج لتظبيقػت علػى فحػة السعػاقيؽ

برػريا بسرحلػػة السراهقػػة مسػػؽ أهػػيبؾا بػػالكا البرػػرؼ مشػػذ سػػشتيؽ أك أقػ كتقػ حػػدة

أبرارهؼ عؽ  90 /6بالعيشيؽ معا مع عدـ ك ؾد إعاقا

أخرػ.

مرادر إعجاد البخنامق اإلرشادي :اعتسجا الباحثان في إعجادهع لمبخنامق اإلرشادي التالي
اإلشئع عمى السرادر التالية:

 -م لفا

فرانك كضع نغرية كأسس العبج بالسعشي كمؽ هذ الكتابا

Frankl

)(1967, 1978, 1986, 2004, 2008ق ك Khatami )1968ق Fabry

). (1979
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العرلية التي حاكلت تر سة أعساؿ فرانك مث كتا

 -بعض الكتابا

بعشؾاف إرادة السعشى ()1997ق ككتا

ق )1982ق ككتا

اإلنداف يبح

عؽ السعشى (طلعت مشرؾر

العبج بالسعشى (أبؾالشؾر ودمحم ق )2012ق ككتا

الشفدي كتظبيقاتت (أبؾ الشؾر ك خركفق .)2010

 -االطبع على بعض الدراسا

ا

إ ساف فؾزؼ

فشيا

العبج

شبية كالعرلية في مجاؿ الفلدفة الؾ ؾد ة كالعبج

بالسعشى كالبرامج العب ية التي كرد

بسا كمؽ هذ الدراسا

دراسة مكاكؼ

()1997ق كدراسة أبؾالشؾر ()1998ق دمحم ()1996ق كالزبع ()2006ق ككذلػ

دراسة )(Schulenburg, et al., 2009ق كدراسة )Marshall, 2011ق كدراسة
() )Wong, 2003ق كدراسة ).(Lukas, 2002
 الر ؾع إلى ا سس كالسبادغ القائؼ عليسا اإلرشاد بالسعشى كسا تشاكلسا الباحثاف فياإلطار الشغرؼ للدراسة الحالية.

محتػى البخنامق :يتزسغ البخنامق اإلرشادي ما يمي:
 -السهارات التي يتزسشها البخنامق:

حتؾؼ البرنامج الحالي على بعض السسا ار التي تداعد على خفض انعداـ االستستاع

بالحياة مث مسا ار

الحؾار كالسشاقذةق كالسحادثة كالسذاركة في ا نذظة الجساعيةق

كالتداؤؿ كحدؽ االستساع كاالعتساد على الذا

كالقدرة على االختيار كاتخاذ الق ار ار ق

ككذلػ مسارة كتابة التقارير الذاتية.
 األنذصة التي يتزسشها البخنامق:يتزسؽ البرنامج الحالي بعض ا نذظة الرياضيةق كالفشيةق القرريةق كالترفيسية
ككذلػ السدابقا

الثقافيةق كالرحب

الجساعية.

 األدوات السدتخجمة في البخنامق:دعى الباحثاف إلى تؾفير ا دكا

كالؾسائ كالسؾاد التعليسية التي تشاسم أفراد عيشة

الدراسة الحالية كتتشاسم مع إمكاناتسؼ كقدراتسؼق كتدتثير اهتسامسؼ كدافعيتسؼ لبستسرار
في البرنامج .كعليت تؼ استخداـ بعض الشذ ار
السدجلة على

أشرطة الكاستق

اإلرشاد ةق بعض القرص كالحكا ا

ساز كاسيتق بعض انال

السؾسيقية الستؾفرةق

بعض الجؾائز كالسدا ا الساد ة السشاسبةق كامي ار فيديؾ.
الفشيات السدتخجمة في البخنامق الحالي :تع استخجام الفشيات التالية خئل البخنامق اإلرشادؼ:
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أوال  :فشيات أساسية  :وتتسثل في اآلتي:
 .1فشية تعجيل االتجاهات : Modification of Attitudes :سكؽ مؽ خبؿ هذ
الفشية إعادة تذكي

االتجاها

االتجاها

التي يتسدػ بسا الفرد مؽ االتجاها

اال جابية ()Wong, 2003, 7ح لذا سكؽ استخدامسا خبؿ البرنامج

اإلرشادؼ في مؾا سة السعاناة السرتبظة باالعاقة أك التررفا
تايير .

الدلبية إلى

.

فشية الحػار الدقخاشي

القدرية التي ال سكؽ

 :The Socratic Dialogueذير راس

( )2010إلى أف الحؾار الدقراطي أسلؾ

تؾاهلي ككسيلة أساسية للعبج بالسعشى

لسداعدة الفرد في ا تذاؼ السعشى في حياتت بظرؽ مختلفة تتزسؽ االستبظاف الذاتيق
كا تذاؼ الذا ق كاالختيارق كالتفردق كالسدحؾليةق كالتدامي بالذا  .كذلػ مؽ خبؿ

التحدؼ كالتداؤؿ أك الجدؿ كاالستفساـ .كتتظلم ك الفشيا
الدقراطي خبلسا فسي فشية مسيزة للعبج الشفدي حي
العب ية أك أنسا تتخل الفشيا

الجلدا

الدابقة استخداـ الحؾار

أنسا سكؽ أف تدتخدـ بسفردها في

العب ية ا خرػ.

 .2فشية مخصط السعشى المػجػتذارت)  :Logo chart Techniqueكتسد هذ الفشية
الفرد الكفيا ب سلؾ

عسليق كعيفيق يؾمي تجا عبقاتت خبؿ السحيط اال تساعي

الذؼ حي بتق فحيشسا يؾا ت مذكلة أك مؾقفا يتظلم حب في حياتت تداعد هذ الفشية
على التفكير في السؾقا كا تذاؼ السعشى فيت كاف يبتعد برد فعلت تجا السؾقا الزاغط

مؽ االتؾماتيكية إلى استجابة أقر للحقيقية .كسا تداعد على إ جاد استجابا

كردكد فع

ديدة للسؾقا الزاغط كت م السعشى الذؼ حتؾيت.

كحلؾؿ

 .3فشية إعادة البشاء السػقفي  :Situation Reconstructionتغسر أهسية هذ الفشية
عشدما كؾف الفرد قد عانى مؽ أحدا

ضاغظةق خاهة إذا كاف مشذاب بسذ ا حدا

برؾرة مرضيةق كمؽ إحدػ فؾائد هذ الفشية أنسا تقدـ أفكا ار عؽ التاي ار

تحد

التي سكؽ أف

االستخداـ الحيؾؼ للتخي ق كلالتالي تؾسيع السجاؿ الذؼ سكؽ أف سارس فيت

اإلنداف سيظرتت كتحكست في ا حدا
بسدتقبلت .فالتفكير في الحد

بسا حدؽ القدرة على هياغة الق ار ار التي تتعلي

الذاؽ برؾرة ا جابية تجع الفرد قاد ار على التالم عليتق

لؾ استظاع أف عيد بشاء السؾقا الذاؽ مرة أخرػق كيكؾف مدتبر ار بجسيع ؾانبت حتى
فيت انم لح هذ السذقة كتعسيي االتجاها

دتظيع أف زع خظط كأساليم تب

الدؾية.

 .4فشية القرة الخمدية  Parable Method:كتعتبر هذ الفشية كسيلة مفيدة سكؽ
استخدامسا مع ذكؼ اإلعاقة البررية حي
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قؾـ السعالج بركؼ قرة تؾض معشى معيؽ

قد رعم التعبير عشت بذك

مباشر .أك بركؼ قرة تؾض

معشى ارتباط الحياة

اإلندانية بالسعاناة بذك مدتسرق كاف السعاناة قانؾف سائد بيؽ البذرق فيدتظيع السعاؽ

أف خذ مؽ القرة عبرة كمعشى لحياتت هؾ.

 .5فشية السداد القيسي  :The Value Auctionsكهي فشية تداعد ا فراد على فسؼ
لديسؼق كفسؼ

ت ثير القيؼ على اتخاذ الق ار ار الخاهة بسؼق ككذلػ تشسية مفسؾـ تقييؼ الذا

القيؼ الذخرية كت ثيرها على عسلية االختيار في حياتسؼق ككذلػ عس مظابقة بيؽ قيسسؼ
كاهتساماتسؼ .كسا اف هذ الفشية ترتم كترشا أهسية القيؼ الذخرية الستشؾعةق كسا أنسا

تعس

على تشسية الت م

الدقيي لتدلد

القيؼق حي

عظي السذاركؾف اختيا ار للقيؼ

ا ثر أهسية عؽ غيرها .كمؽ فؾائد هذ الفشية أنسا تسد الفرد بشدقت القيسيق كمؽ خبؿ

هذا الشدي القيسي دتظيع الفرد التعام مع سيع السؾاقا الحياتية السختلفة.

 .6فشية السػاجهة  :كتدتخدـ لزيادة كعي السذارؾ بالسذكلة التي عيذسا كإد ار ت لسا.
 .7فشية الفكاهة والسخح :إشاعة السرح بيؽ أفراد السجسؾعة العب ية عس
ا عرا

كتقلي الذعؾر بالقلي كيخفا مؽ ضاؾط كإرهاؽ الجلدا

أف تتؼ هذ الفكاهة برؾرة متزنة كفي أكقا

سخرية مؽ أحد.

 .8فشية لعب الجور :كهي مؽ الفشيا
في إ دا

مشاسبة أثشاء الجلدا

السامة في سيع العب ا

ا فراد العديد مؽ السسا ار

على تسدئة

العب ية .على

العب ية كدكف

الشفدية لسا لسا مؽ أهسية

التي تداعد على تحقيي التفاع اال تساعي

الدليؼق كمؾا سة السؾاقا كا شخاص بذك أفز ق كمسارسة ؾانم الدلؾؾ اال تساعي

بظريقة مشاسبة.

ثانيا :الفشيات السداعجة:
 .1السقابمة :كتعتبر السقابلة العب ية في العبج الشفدي مؽ أفز
السعلؾما

عؽ السرضى أك السذاركيؽ في العسلية العب ية حي

طرؽ

سع

تتكام فيسا

العشاهر الثبثة لخدمة الفرد (الدراسة – التذخيص -العبج) .كيتؼ ذلػ مؽ خبؿ
تبادؿ ا سحلة -اإلنرا

السذاعر.

الجيد للسذاركيؽ -التفدير -كدم الثقة -التعبير عؽ

 .2االستخخاء  :Relaxationطرد التؾتر الجددؼ كالعقلي كالشفدي ق لذلػ يشغر
إليت على أنت عبج ددؼ كنفدي في ف كاحد ق كيقؾـ التدريم االسترخائي على

مدلسة أساسية م داها أف الفرد عشدما كؾف في حالة استرخاء ددؼ ال كؾف
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مثار ذهشيا أك عقليا أك ذعر بالقلي ق كلكؽ حيشسا كؾف الفرد في حالة استرخاء
عقلي تاـ ال كؾف متشبت دد ا.

 .3الػاجبات السشدلية :تلعم الؾا با
حي

السشزلية دك ار هاما في عسلية اإلرشاد الشفديق

أنسا الفشية الؾحيدة التي يبدأ كيختتؼ بسا الجلدة اإلرشاد ة .كيعتبر الؾا م

السشزلي امتدادا لعسلية اإلرشاد الشفدي خارج الجلدا

مسا عس على تؾاه الفرد

بالبرنامج اإلرشادؼ طؾاؿ فترة البرنامج .كسا أنسا تداهؼ في تحديد در ة التعاكف
كا لفة القائسة بيؽ الباح

السشزلي ك

قؾـ الباح

كالفرد السعاؽ حي

بتكليا الفرد بالؾا م

لدة كيجم أف كؾف الؾا م على هلة مباشرة بسزسؾف الجلدة

حتى فسؼ الفرد الارض مشت كأهسيتت كيجم أف كؾف الؾا م مراغا بؾضؾح
كلذك

محددق كيكتم مشت ندختيؽ قر

بؾاحدة

نسا ة الجلدةق حتفع الباح

كيعظي للعزؾ كاحدةق كيقدـ ك كا م مشزلي على أنت تجرلة مشاسبة ال تذاؼ

بعض الجؾانم السعرفية الستعلقة بالسذكلة التي يؾا سسا .كيجم على الباح
قؾـ بس ار عة الؾا م السشزلي مع العزؾ كإال اعتبر العزؾ غير مسؼ.

أف

 .4التعديد :ال ختلا اثشاف على أهسية التعزيز كأثر على الدلؾؾ لذلػ هؾ ا سلؾ
ا كؿ كا خير في زيادة الدلؾؾ السرغؾ  .فسؾ مفتاح الشجاح لك

الجديدة كالدلؾكيا

الدلؾكيا

التي تحتاج خفض كالتي تحتاج إلى تذجيع ليزيد معدؿ

حدكثسا .كال تقترر كعيفة التعزيز على زيادة احتساال

السدتقب ق فسؾ ذك اثر إ جابي مؽ الشاحية االنفعالية أ زا (حي

تكرار الدلؾؾ في
ي دؼ التعزيز إلى

تحديؽ مفسؾـ الذا ) كهؾ أ زا دتثير الدافعية كيقدـ تاذ ة ار عة بشاءة تاذ ة
ار عت لشفس الذخص اللي عززنا فيعرؼ إنت سلػ سلؾؾ على نحؾ مقبؾؿ.
ججول  )4ممخز جمدات البخنامق اإلرشادي
رقم

موضوع اجللسة

اهلدف العام للجلسة

فنيات اجللسة

أنشطة اجللسة

نوع اجللسة

اجللسة

زمن اجللسة
ابلدقيقة

1

بناء العالقة اإلرشا ية

بنةةاء العالقةةة اإلرشةةا ية بةةٌن القةةائم

املناقشة احلرة

احلوار امل/توح

فر ية

 60قيقة

2

التمهيد للبدء يف الربانمج

مناقش ة ةةة نت ة ةةائج التطبي ة ةةق القبل ة ةةي

احملاضرة – املناقشة-

احلوار امل/توح

مجاعي

 60قيقة

ابلتطبيق وعينة الربانمج

والتمهيد للبدء يف ان/يذ الربانمج

الواجبات املنزلية-
التعزيز
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رقم

موضوع اجللسة

اجللسة

اهلدف العام للجلسة

فنيات اجللسة

3

اعريف العميل مبشكلتو

4

اعرية ة ةةف العمية ة ةةل ابإلرشة ة ةةا

5

مثلث املعين الوجو ي

6

انميةةة الشةةعور ابملسةةئولية يف مسة ة ة ةةاعدة املشة ة ة ةةاركٌن إكسة ة ة ةةاب فنية خمطط املعىن،

ابملعين

مواجهة مواقف احلياة

أنشطة اجللسة

نوع اجللسة

زمن اجللسة

مجاعي

 60قيقة

اعريةةف املشةةاركٌن مبشةةكلة انعةةدام احملاضة ة ةةرة – املناقشة ة ةةة احلة ة ة ةةوار امل/تة ة ة ةةوح-
االستمتاع يف احلياة وخماةرىا على اجلماعي ةةة -الواجب ةةات أنشطة اثقي/ية

ال/ر واجملتمع

املنزلية والتعزيز

اعريةةف املشةةاركٌن مباىيةةة اإلرشةةا

احملاضة ة ةةرة – املناقشة ة ةةة احلة ة ة ةةوار امل/تة ة ة ةةوح-

املشكالت

املنزلية والتعزيز

ابملعة ة ة ة ةةين وفلسة ة ة ة ةة/تو يف /ة ة ة ة ةةض اجلماعي ةةة -الواجب ةةات أنشطة اثقي/ية

اعرية ةةف املشة ةةاركٌن مبثلة ةةث املعة ةةين فنية خمطط املعىن،

الوجو ي ل/رانكل

احملاضرة،الواجبات

املناقشات امل/توحة

مجاعي

مجاعي

ابلدقيقة

 60قيقة

 90قيقة

املنزلية  ،التعزيز

مهة ةةارات التعامة ةةل مة ةةع مشة ةةاكلهم احلوار السقراةي،

املناقشات امل/توحة

مجاعي

 90قيقة

واوجو املعىن والشعور ابملسئولية  .الواجبات املنزلية ،
التعزيز
مس ة ة ة ة ة ةةاعدة املش ة ة ة ة ة ةةاركٌن عل ة ة ة ة ة ةةى احل ة ة ة ةةوار الس ة ة ة ةةقراةي،

املناقشةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات

7

فلس/ة املعاانة يف احلياة

الواجب ة ة ةةات املنزلي ة ة ةةة ،

رحلة ة ة ة ة ة ة ة ةةة عة ة ة ة ة ة ة ة ةةرب

8

الوعي ابملعانة والتصدي هلا

9

ا /ة ة ة ةةاءل فاملع ة ة ة ةةاانة ةري ة ة ة ةةق ادريب املشاركٌن علةى الت/ةاؤل يف الوعي ابملعين  ،خمطط

االكتشةةاف للجوانةةب االجيابيةةة يف خمط ة ة ة ة ة ة ة ةةط املع ة ة ة ة ة ة ة ةةىن،

احلياة

التعزيز

امل/توحة ةةة  ،نشة ةةا

مجاعي

 90قيقة

األحداث

ا ة ةةدريب املش ة ةةاركٌن عل ة ةةى ال ة ةةوعي احل ة ة ة ةةوار الس ة ة ة ةةقراةي ،املناقشات امل/توحةة

مجاعي

 90قيقة

ابجلانب االجيةا يف املعةاانة وكيةف خمط ة ة ة ة ة ة ة ةةط املع ة ة ة ة ة ة ة ةةىن ، ،نشة ة ة ة ةةا نظة ة ة ة ةةارة
نست/يد من معايشة املعاانة.

10
11

الواجب ة ة ةةات املنزلي ة ة ةةة  ،احلياة.

التعزيز

النجاح

احلي ة ةةاة واك ة ةةوين نظ ة ةةرة اجيابي ة ةةة يف

التدريب على االسرت اء

اةةدريب املشةةاركٌن علةةى اسةةتخدام احملاض ة ةرة  ،االسة ةةرت اء االسةةرت اء  ،مراقبةةة فر ية

احلياة وحنو املستقبل

املعين ،احلوار

املناقشات امل/توحةة

السقراةي

 ،قصص جناح

التمرين ةةات االس ةةرت ائية لل ةةتخلص  ،الواجب ة ة ةةات املنزلي ة ة ةةة الذات

مة ةةن التة ةةوار اجلسة ةةمي واالسة ةةتثارة والتعزيز
اجلس ة ة ة ةةدية يف مواق ة ة ة ةةف احليااي ة ة ة ةةة
املختل/ة
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مجاعي

 90قيقة

 60قيقة

رقم

اجللسة
12

اهلدف العام للجلسة

موضوع اجللسة

فنيات اجللسة

التة ة ة ة ة ةةدريب علة ة ة ة ة ةةى حة ة ة ة ة ةةل ا ةةدريب املش ةةاركٌن عل ةةى مواجه ةةة إعةا ة البنةاء املةةوق/ي-

النمذجة  ،التعزيز

مجاعي

 90قيقة

املشكالت

وحل املشكالت

13

إعا ة البناء املوق/ي

بناء فلس/ة جديدة يف احلياة اتسم إعةا ة البنةاء املةةوق/ي -قصة ة ة ة ةةص جنة ة ة ة ةةاح  ،فر ية

14

انميةةة الةةوعي ابلقةةيم الة هلةةا مس ة ة ةةاعدة املش ة ة ةةاركٌن عل ة ة ةةى بن ة ة ةةا فنية املزا القيمي،

15

ابكتشاف املعين .

معىن يف حياة ال/ر

املواجه ةةة -الواجبة ةةات

أنشطة اجللسة

نوع اجللسة

زمن اجللسة

املنزلية -التعزيز

املنزلية -التعزيز

املنزلية والتعزيز

ال/كاىة واملرح

انعدام االستمتاع يف احلياة

16

منذجة

املناقشات

امل/توحة ،أنشطة

مجاعي

 90قيقة

من ال/كاىة واملرح

إهن ة ةةاء ال ة ةةربانمج و التطبي ة ةةق إهنةةاء جلسةةات الةةربانمج والتطبيةةق املناقش ة ة ة ة ةةة ،احل ة ة ة ة ةةوار ،املناقش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةات
البع ة ة ةةدي التتبع ة ة ةةي ملقي ة ة ةةاس البعدي ملقياس الدراسة.

 60قيقة

املواجه ةةة -الواجبة ةةات مناقش ة ة ة ة ةةة حة ة ة ة ةةرة ،

منوذجو ملنظومة قيمة جديدة وبناء املواجهة ،الواجبات
أىداف جديدة يف احلياة

 ،الواجبات املنزلية

ابلدقيقة

امل/توح ة ة ة ةةة ،ح /ة ة ة ةةل

مجاعي

 90قيقة

تام الربانمج

التطبي ة ة ةةق التتبع ة ة ةةي ملقي ة ة ةةاس التطبيق التتبعي ملقياس الدراسة.

املناقش ة ة ة ة ةةة ،احل ة ة ة ة ةةوار ،املناقشات امل/توحة

انعدام االستمتاع يف احلياة

ال/كاىة واملرح

مجاعي

يجائج الدزاسة ونًاقشجها وثفسٌسها:
نتائق الفخض األول ونره " يػجج فخق دال إحرائيا بويغ متػسوصي رتوب درجوات السجسػعوة

البعوجي عموى مقيواس انعوجام االسوتستاع بالحيواة فوي االتجوا
التجخيبية في القياسويغ القبموي و د
البعجي".
د
كللتحق ػػي م ػػؽ ه ػػحة ه ػػذا الف ػػرض ت ػػؼ اس ػػتخداـ اختب ػػار كلكؾكد ػػؾف لحد ػػا

الف ػػركؽ ب ػػيؽ

القياسيؽ القبلي كالبعدؼ على مقيػاس انعػداـ االسػتستاع بالحيػاة كالجػدكؿ التػالي يؾضػ نتػائج هػذا
االختبار.

ججول )5
نتائق اختبار ولكػكدػن لحداب الفخوق بيغ القياسيغ القبمي والبعجي عمى
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يػضوووو الجػ ػػدكؿ الدػ ػػابي ك ػ ػػؾد فػ ػػركؽ دالػ ػػة إحرػ ػػائيا عشػ ػػد مدػ ػػتؾػ داللػ ػػة ( )0005بػ ػػيؽ
متؾسظا

رتم در ا

أفراد السجسؾعة التجريبية في القياسيؽ القبلي كالبعدؼ على مقيػاس انعػداـ

االسػػتستاع بالحيػػاة كأبعػػاد الفرعيػػة فػػي اتجػػا القيػػاس البعػػدؼق كأف مجسػػؾع رتػػم الفػػركؽ السؾ بػػة

( )1Tتدػ ػػاكؼ (هػ ػػفر)ق كمجسػ ػػؾع رتػ ػػم الفػ ػػركؽ الدػ ػػالبة ( )2Tتدػ ػػاكؼ ( )5كل خػ ػػذ قيسػ ػػة ()T
الر ػػارػ كه ػػي ) )1Tكمقارنتس ػػا بالقيس ػػة الحر ػػة الجدكلي ػػة عش ػػد (ف) (ع ػػدد ا زكاج بع ػػد اس ػػتبعاد
ا زكاج التي لسا فركؽ متعادلة إف ك د )

 5كمدتؾػ داللة  0,05كقيستسا ()5ح نجد أف )(T
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السحدػػؾلة أق ػ مػػؽ ) (Tالجدكليػػةق كقيسػػة ( )Zللدر ػػة الكليػػة للسقيػػاس تدػػاكؼ ( )2.041-كهػػي

قيسػػة دالػػة عشػػد مدػػتؾػ  0,05كسػػا نجػػد أف كافػػة قػػيؼ ( )Zعلػػى ا بعػػاد الفرعيػػة دالػػة أ زػػا عشػػد
داللة إحرائية بيؽ التظبيقػيؽ القبلػي وبهوحا يكوػن

مدتؾػ  0005مسا ذير إلى ك ؾد فركؽ ذا
قج تحقق الفخض.

ولحدووواب حج ػػؼ التػ ػ ثير ال ػػذؼ أحدث ػػت البرنػ ػامج اإلرش ػػادؼ ف ػػي أفػ ػراد السجسؾع ػػة اإلرش ػػاد ة
باعتب ػػار الستاي ػػر السد ػػتق ف ػػي الستاي ػػر الت ػػابع كالستسثػ ػ ف ػػي الذ ػػعؾر بانع ػػداـ االس ػػتستاع بالحي ػػاة

كأبعادها الفرعيةق تؼ حدا

حجؼ الت ثير باستخداـ معام االرتباط الثشائي لرتم ا زكاج السرتبظة

مؽ خبؿ السعادلة التالية:
)4(T
=r

-1
)n(n-1
بووالتعػيس فػػي السعادلػػة الدػػابقة نجػػد أف قيسػػة ()r

الفركؽ في الدر ا

إشارة سالبة حي

كانت ذا

 1كاإلشػػارة الدػػالبة تذػػير أف سيػػعا فػراد فػي القيػاس القبلػي مرتفعػة

كانت در ا

عل ػػى مقي ػػاس الذ ػػعؾر بانع ػػداـ االس ػػتستاع بالحي ػػاة كأبع ػػاد الفرعي ػػة كانخفز ػػت تل ػػػ ال ػػدر ا

ف ػػي

القياس البعدؼ بعد تعرضسؼ للبرنػامج اإلرشػادؼح كمػؽ ثػؼ تذػير هػذ القيسػة إلػى ك ػؾد تػ ثير قػؾؼ
للستاير السدتق على الستاير التابع (الذعؾر بانعداـ االسػتستاع بالحيػاة) حيػ

انخفزػت در ػا

سيػػع ا ف ػراد بعػػد البرنػػامج عسػػا كانػػت عليػػت مػػؽ قب ػ انخفػػاض ملحػػؾظ .كيؾض ػ الذػػك التػػالي

تسثػيب بيانيػػا لػػدر ا

االستستاع بالحياة :

أفػراد السجسؾعػػة اإلرشػػاد ة فػي القياسػػيؽ القبلػػي كالبعػػدؼ علػػى مقيػػاس انعػػداـ

الفرق بٌن التطبٌقٌن القبلً والبعدي ألفراد المجموعة اإلرشادٌة على مقٌاس الشعور بانعدام
االستمتاع بالحٌاة
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5

أفراد السجسؾعة اإلرشاد ة في القياسيؽ القبلي كالبعدؼ

شك ( )2التسثي البياني لدر ا

على مقياس انعداـ االستستاع بالحياة

كيسكؽ تفدير هذ الشتيجة في ضؾء نتائج بعض الدراسا

الحياة في خفض بعض االضظرابا

حي

التي حاكلت دراسة أثر معشى

تؾه نؾكسم كهارلؾ Newcomb & Harlow

( )1986التي تؾهلت إلى ك ؾد عبقة ارتباطيت بيؽ معشى الحياة كمخر ا
حي

كاف أهحا

الدر ا

الرحة الشفدية

السشخفزة في معشى الحياة هؼ ا ثر إحداسا كشعؾ ار بالزاؾط

الشفدية التي تؾا سسؼ في حياتسؼق بيشسا أهحا

السرتفعة في معشى الحياة كانؾا ه الء

الدر ا

ا فراد ا ثر شعؾ ار بالسعشى الؾ ؾدؼ الذؼ حقي ذاتسؼ كاستقبلسؼ كيعظي مفاهيؼ إ جابية تجا

السؾاقا الحياتية (الرشيدؼق  .)1996سا سكؽ تفدير هذ الشتيجة في ضؾء ما ترػ ك مؽ

مادؼ Maddiق كالبؾر  Allportأف اإلنداف ليس كائشا استاتيكياق كإنسا هؾ حالة دائسة مؽ

التحؾؿق كالشسؾ الذخريق كأف جم أف كؾف لت هدؼ في الحياة كاف مؽ أ لتق كعليت أف
يتقب مدحؾلية تحقيقتق كسا أف العالؼ الذؼ نعيش فيت ذك معشىق كأنت لكي ندتخلص معشى لعالسشا

عليشا أف نعتبر أف ما حد

لشا سكؽ التحكؼ فيت (هدييق 2003ق  .)23فاإل ساف بسعشى الحياة

سد اإلنداف بالقدرة على العظاء كالتدامي بالذا ق كإف كشا ندتظيع – على نحؾ مباشر -إدراؾ

القيسة التي تشظؾؼ عليسا الحياة عشدما دعى اإلنداف ليحقي معشى كقيسة عتبرها أغلى مؽ حياتت
ذاتسا .كعشدما كتذا اإلنداف معشى لحياتت فشنت رب

التزحيا
ا حدا

حتى بحياتت نفدسا مؽ أ

مدتعدا لتحس

السعاناةق كلتقد ؼ

الحفاظ على هذا السعشى .فيربحؾا أ ثر ت ثي ار في نتائج

(التحكؼ)ق كسا دتظيعؾا أف يشجزكا أعسالسؼ السامة الستعلقة ب هدافسؼ (االلتزاـ)ق

كيدتظيعؾا تقدير ا حدا

الزاغظة ( التحدؼ) لتحقيقسا بظريقة أفز ق ككذلػ كؾنؾا أ ثر

شعؾ ار بالرضا عؽ ذاتسؼ كأعسالسؼ (الذعؾر بالرضا) .فالسعاؽ برريا برفة خاهة يؾا ت العديد

مؽ التحد ا

كالزاؾطا

سؾاء كانت مؽ بيحتت ا سرية أك اال تساعية أك مؽ انثار الشفدية

الشاتجة عؽ اإلعاقة ذاتساق تجعلت فقد القدرة على التحكؼ في بيحتت فيذعر بالدكنية كالعجز كعدـ

الفائدةق كترب حياتت خالية مؽ أؼ هدؼ أك معشىق مسا جعلت فقد دافعيتت في الحياة كيق

مدتؾػ طسؾحتق كيشخفض لد ت اإلحداس بالرضاق هذا ما ي ثر على شعؾر باالستستاع بالحياة .
سا سكؽ تفدير هذ الشتيجة في ضؾء مجسؾعة الفشيا

اإلرشادؼ حي

تكاملت هذ الفشيا

االستستاع بالحياة ح حي

خبؿ الجلدا

السختلفة في خفض الذعؾر بانعداـ

تؼ استخداـ فشية تعدي االتجاها

في مؾا سة السعاناة السرتبظة با تدا

التي استخدمت خبؿ البرنامج

Modification of Attitudes

اإلعاقة ق كشعؾر بالسريبة كعدـ اعترافت ب ف ما حد
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هؾ مؽ تقدير القادر .كسا عسلت هذ الفشية على إعادة تذكي االتجاها

إلى االتجاها

مؽ االتجاها

اال جابية لذا برز لشا أف هذ الفشية كانت مؽ أفز الفشيا

الدلبية

التي تؼ استخدامسا

مع السجسؾعة اإلرشاد ة نسؼ مؽ خبلسا استظاعؾا أف يؾا سؾا مؾقفا قدريا ال سكؽ تايير ق كهؾ

فقداف حاسة مؽ أهؼ الحؾاس السدتخدمة للتعرؼ على البيحة السحيظة كالتعام مع انخريؽق كهؾ
ال دتظيع السرك

مؽ هذ اإلعاقة أك تاييرها كلكؽ ما دتظيع فعلت هؾ التؾافي معسا

كمؾا ستسا كالديظرة عليسا.

فدؾء التكيا مع هذا القدر السحتؾـ الم عليت بعض االتجاها
على الفرد السعاؽ مشسا اإلحداس باالغت ار

الدلبية التي تديظر

عؽ نفدت كعؽ انخريؽ كعؽ مجتسعت ككذلػ

اإلحداس باالرتباؾ كعدـ الرضا عؽ حياتت .كسا عسلت فشية مخظط السعشى (اللؾ ؾتذار )

 Logo chart Techniqueعلى يد العؾف للفرد الكفيا ب سلؾ

عسليق كعيفيق يؾمي تجا

عبقاتت بيؽ الذخريةق كحيشسا يؾا ت مذكلة أك مؾقفا يتظلم حب في حياتت تداعد على
التفكير في السؾقا كا تذاؼ السعشى فيت .كاف يبتعد برد فعلت تجا السؾقا الزاغط مؽ
االتؾماتيكية إلى استجابة أقر للحقيقية .كسا تداعد على إ جاد استجابا
ديدة للسؾقا الزاغط كت م

كحلؾؿ كردكد فع

السعشى الذؼ حتؾيت .سا عسلت فشية إعادة البشاء السؾقفي

 Situation Reconstructionككعيفة هذا الفشية تتسث في مداعدة الفرد على إعادة التفكير
ضاغظةق خاهة إذا كاف مشذاب بسذ ا حدا

بذك إ جابي في أحدا

على كؾف هذ الفشية تقدـ أفكا ار عؽ التاي ار

التي سكؽ أف تحد

برؾرة مرضيةق عبكة

االستخداـ الحيؾؼ للتخي ق

كلالتالي تؾسيع السجاؿ الذؼ سكؽ أف سارس فيت اإلنداف سيظرتت كتحكست في ا حدا
حدؽ القدرة على هياغة الق ار ار

التي تتعلي بسدتقبلت .فالتفكير في الحد

بسا

الذاؽ برؾرة

ا جابية تجع الفرد قاد ار على التالم عليتق لؾ استظاع أف عيد بشاء السؾقا الذاؽ مرة أخرػق
كيكؾف مدتبر ار بجسيع ؾانبت حتى دتظيع أف زع خظط كأساليم تب

السذقة كتعسيي االتجاها

فيت انم لح هذ

الدؾية.ق في حيؽ أسسست فشية القرة الرمزية كتعتبر هذ الفشية

كسيلة مفيدة سكؽ استخدامسا مع ذكؼ اإلعاقة البررية حي

قؾـ السعالج بركؼ قرة تؾض

معشى معيؽ قد رعم التعبير عشت بذك مباشر .أك بركؼ قرة تؾض معشى ارتباط الحياة
اإلندانية بالسعاناة بذك مدتسرق كاف السعاناة قانؾف سائد بيؽ البذرق فيدتظيع السعاؽ أف خذ
مؽ القرة عبرة كمعشى لحياتت هؾ .حي

تؼ سرد مجسؾعة مؽ القرص الرمزية التي تشسي

كتقؾؼ السعشى عشد السعاؽق كتجعلت يدرؾ أنت ليس الؾحيد في هذ الحياة الذؼ سر بالسعاناة ب
السعاناة ك س ذر

مشت ك

البذر على ك ت ا رض .كمشت سكؽ تشسية االلتزاـ كتحس

السدحؾلية نحؾ ذاتت كمدتقبلت كمجتسعت .ق أما فشية فشية السزاد القيسي كهي فشية تداعد ا فراد
37

على فسؼ ت ثير القيؼ على اتخاذ الق ار ار

الخاهة بسؼق ككذلػ تشسية مفسؾـ تقييؼ الذا

لديسؼق

كفسؼ القيؼ الذخرية كت ثيرها على عسلية االختيار في حياتسؼق ككذلػ عس مظابقة بيؽ قيسسؼ
كاهتساماتسؼ .كسا اف هذ الفشية ترتم كترشا أهسية القيؼ الذخرية الستشؾعةق كسا أنسا تعس

عظي السذاركؾف اختيا ار للقيؼ ا ثر أهسية عؽ

على تشسية الت م الدقيي لتدلد القيؼق حي

غيرها .كمؽ فؾائد هذ الفشية أنسا تسد الفرد بشدقت القيسيق كمؽ خبؿ هذا الشدي القيسي دتظيع
الفرد التعام

مع

سيع السؾاقا الحياتية السختلفة .كسا الحع الباح

الدقراطي  :The Socratic Dialogueكالتي تعد أسلؾ

أف فشية فشية الحؾار

تؾاهلي ككسيلة أساسية للعبج

بالسعشى لسداعدة الفرد في ا تذاؼ السعشى في حياتت بظرؽ مختلفة تتزسؽ االستبظاف الذاتيق
كا تذاؼ الذا ق كاالختيارق كالتفردق كالسدحؾليةق كالتدامي بالذا  .كذلػ مؽ خبؿ التحدؼ
كالتداؤؿ أك الجدؿ كاالستفساـ .كتتظلم ك الفشيا

فسي فشية مسيزة للعبج الشفدي حي

أنسا تتخل الفشيا

الدابقة استخداـ الحؾار الدقراطي خبلسا

أنسا سكؽ أف تدتخدـ بسفردها في الجلدا

العب ية ا خرػ .في حيؽ أسسست فشيا

العب ية أك

السؾا سة كالتي تؼ استخدامسا لزيادة

كعي السذارؾ بالسذكلة التي عيذسا كإد ار ت لسا .كسا أسسست فشية تذتيت الفكر في الت يد على

التدامي بالذا

كاإلبداع في الحياة مؽ خبؿ الحم كالتزحية كالعبقا

الجسيلة مع انخريؽق

سا تؼ التركيز على كيفية مؾا سة السؾاقا القدرية التي كؾف مؽ السدتحي تاييرها .كمؾا سة

الزاؾط التي تعترض حياتسؼ بظريي أ ثر إ جابية بحي

يتخذكف مؽ فقد البرر دافعا لتحقيي

ما يتظلعؾف إليت مؽ أهداؼ مسا يشعكس على مذاركتسؼ اإل جابية في شتى ؾانم الحياة .كسا
كفر البرنامج أنذظة متعددة ساعد

الشفس كالتحكؼ في الذا

على تحقيي فرد ة اإلنداف كهؾيتت الذاتيةق كلعثت الثقة في

كهذ الدسا

ساعد

في تشسية الذعؾر باالستستاع بالحياة .كهذ

ا نذظة سكؽ اعتبارها مرادر دتقي مشسا الفرد ما يتؾاءـ معت مؽ معانيق كسا حققت هذ

ا نذظة حا ا

الفرد على العديد مؽ السدتؾيا

كالتي تختلا مؽ فرد نخر .كمؽ ناحية أخرػ

عسلت فشية الفكاهة كالسرح :إشاعة السرح بيؽ أفراد السجسؾعة العب ية عس

ا عرا

كتقلي الذعؾر بالقلي كيخفا مؽ ضاؾط كإرهاؽ الجلدا

الفكاهة برؾرة متزنة كفي أكقا
حيؽ ساعد

مشاسبة أثشاء الجلدا

فشية لعم الدكر :على إ دا

على تسدئة

العب ية .على أف تتؼ هذ

العب ية كدكف سخرية مؽ أحد .في

ا فراد العديد مؽ السسا ار

التي تداعد على تحقيي

التفاع اال تساعي الدليؼق كمؾا سة السؾاقا ا شخاص بذك أفز ق كمسارسة ؾانم الدلؾؾ
اال تساعي بظريقة مشاسبة .كمؽ ثؼ نجد أف هذ الفشيا

علت اإلنداف عيش كهؾ محدد لت

مشغؾمة مؽ القيؼ مدرؾ لفلدفة السعشي ق كهشا غسر لشا أف ك ؾد السعشى كالسدؼ في الحياة
جع الفرد أ ثر قدرة على تحس اإلحباط كالزاؾطق في حيؽ أف الفرد الذؼ فقد السدؼ في
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الحياة كتعاني حياتت مؽ خؾاء السعشى رب غير قاد ار على تحس الحد ا دنى مؽ الزاؾط

كاإلحباطق فيعاني االندحا
الفشيا

سا ساعد

لدا

كاالستدبـ كعدـ القدرة على التحكؼ في حياتت برؾرة عامة.

البرنامج الحالي السذاركيؽ في البرنامج مؽ خبؿ إمدادهؼ ببعض
ك فرد في السجسؾعةق كأف كتذا أف

كأنذظة السدؼ مشسا مشاقذة أهداؼ كطسؾحا

لك هدؼ طرؽ متعددة لتحقيقت كعليت أف دعى اهدا كراء تحقيي أهدافت كطسؾحاتت سالكا
الظرؽ السشاسبة متحد ا للرعؾلا

كالعقبا

استجابة مسكشةق كت هي

مترد ا لسا ب فز

اإل ساف بالق زاء كالقدرق كالذعؾر بالرضا عؽ معاناتسؼ كأف عليسؼ أف حؾلؾا هذ السعاناة إلى

إنجازق كسا علسسؼ البرنامج ك لداتت أهسية التعاكف بيؽ الجساعة لسؾا سة ا زما
عليساق كتحقيي أهدافسؼ مؽ خبؿ هذا التعاكف .كذلػ مؽ خبؿ لدا

أسؾأ االحتساال
الرعا

كالتالم

الحؾار الدقراطي كتؾقع

كالقرص الرمزية كعرض الشساذج السذرفة الفعالة التي استظاعت أف تقسر

كتتالم على السعاناة كاإلعاقة لتربؾا إلى أهدافسا السشذؾدة .كسا أف تدريم السعاقيؽ

برريا على فشية االسترخاء ساعد في تشسية قدراتسؼ على الديظرة كالتحكؼ في أحدا

الحياة

الذاقة.
نتائق الفخض الثاني ونره " ال يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات عيشة

البعجي والتتبعى بعج مخور شهخ مغ انتهاء البخنامق) عمى مقياس
الجراسة في القياسيغ د
انعجام االستستاع بالحياة ".
كللتحقي مؽ هحة هذا الفرض تػؼ اسػتخداـ اختبػار كلكؾكدػؾف لحدػا

الفػركؽ بػيؽ القياسػيؽ

البعػػدؼ كالتتبعػػي علػػى مقيػػاس انعػػداـ االسػػتستاع بالحيػػاة كالجػػدكؿ التػػالي يؾض ػ نتػػائج هػػذا
االختبار.

ججول )6
نتائق اختبار ولكػكدػن لحداب الفخوق بيغ القياسيغ البعجي والتتبعي عمى
مقياس انعجام االستستاع بالحياة
متػسط

مجسػع

قيسة

مدتػى

الختب

الختب

Z

الجاللة

1.5

0.00

غيخ دالة

1.5

السجسػعات

القياس

الختب

N

البعج األول

البعجي-

السػجبة

1

1.5

التتبعي

الدالبة

1

1.5
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البعج الثاني

البعج الثالث

الجرجة الكمية

الستعادلة

3

-

-

البعجي-

السػجبة

2

2.5

5

التتبعي

الدالبة

3

3.33

10

الستعادلة

0

-

-

البعجي-

السػجبة

1

1.5

1.5

التتبعي

الدالبة

1

1.5

1.5

الستعادلة

3

-

-

البعجي-

السػجبة

2

3

6

التتبعي

الدالبة

3

3

9

الستعادلة

0

-

-

0.707-

0.00

0.412-

غيخ دالة

غيخ دالة

غيخ دالة

يتزػ مػػؽ الجػػدكؿ الدػػابي تحقػػي الفػػرض الثػػاني أنػػت ال يؾ ػػد فػػركؽ دالػػت إحرػػائية بػػيؽ متؾسػػط
رتػم در ػا

التظبيقػيؽ البعػدؼ كالتتبعػي علػى مقيػاس انعػداـ االسػتستاع بالحيػاة  .كالرسػؼ البيػػاني

التالي يؾض ذلػ :
الفرق بٌن التطبٌقٌن البعدي والتتبعً ألفراد ال مجموعة اإلرشادٌة على مقٌاس الشعور بانعدام
االستمتاع بالحٌاة
45
40
35
30

درجات العٌنة

25

التطبيق البعدي

20

التطبيق التتبعي

15
10
5
0
1

2

4

3
افراد العٌنة
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5

شك ()2
سا سكؽ تفدير استس اررية نجاح البرنامج السدتخدـ في نق الخب ار

كالسسا ار

كالرؾر

العقلية كاالنفعالية كاال تساعية كاللاؾية التي عاشؾها كتعا ذؾا معسا في السؾقا اإلرشادؼ إلى
مؾاقا الحياةق حي

ذفت الشتائج بؾضؾح نق ا ثر اإل جابي للسسارسة العب ية التي شاركؾا

فيسا كتعلسؾا مشسا كتدرلؾا عليسا في الجلدا

كتعسيست في حياتسؼ ا سرية كالتعليسية كاال تساعية.

سا تعزك استس اررية فعالية البرنامج خبؿ فترة الستابعةق لسا بثت البرنامج مؽ ركح التفاؤؿ كالحم

في أعزاء البرنامجق كإ دابسؼ الذعؾر بالقيسة كا هسية كالكفاءة كالشغرة اإل جابية للحياةق كحثسؼ
على ا تذاؼ السعاني الجسيلة لؾ ؾدهؼ .كقد ير ع هذا إلى أف اإلرشاد بالسعشى في حد ذاتت
سث فلدفة للحياةق ففعاليتت ال تقترر فقط على لداتتق ب

ستد مع الفرد ليكؾف مبدأ لحياتت

كهؾية لذخريتت .كفي ذلػ ذير باترسؾف ( 1991ق  )487إلى أف اإلرشاد بالسعشى ليس مستسا
الشفدية أك االضظرابا

بالديشاميا

إمكانيا

العقليةق كلكشت عالج السذكب

الركحيةق كهدفت حذد أقرى

الفرد لكي دتظيع تحقيي معشى ملسؾسا لؾ ؾد الذخري .سا ساعد البرنامج الكفيا

على أف فسؼ نفدت سدحؾؿ أماـ ذاتتق كأما انخريؽ كأماـ رلت – عزؿ ك  -كأف يتخذ ق ار ار

مدحؾلة في التعام مع مجريا

الحياةق ذلػ ف السدحؾلية كااللتزاـ بسا هي ا ساس الجؾهرؼ

للؾ ؾد اإلنداني .ككذلػ ساعد على مسارسة حياتت بحرية كلظريقة أ ثر استقبلية عؽ ذؼ قب ق

كهذا عكس ما يترا بت الؾ ؾد اإلنداني مؽ حرية كقدرة على اتخاذ القرارق كتحس السدحؾلية.

هذا باإلضافة إلى السعلؾما
محاض ار

القد ار

كمشاقذا

كاإلمكانيا

كالسعارؼ التي حر

ساعية كالتي أ د

عليسا ا عزاء خبؿ البرنامج مؽ

على تحديد ا هداؼ كالسعاني كالظسؾحا

في ضؾء

الذخرية للكفيا حتى ال رظدـ بالؾاقع فب يشتابت الذعؾر بالفذ

كاإلحباط .فسعشى الحياة الذخري كالشفدي سث أهؼ انجا از

الركح اإلندانية لسجابسة الحياة

التي تؾا ت الفردق ككيفية أف يتخذ مشظقة كسظى بيؽ إمكاناتت كالسظالم غير السحددة في حياتشا
السعاهرة .فسؽ خبؿ التدريم السدتسر على تحديد أهداؼ بعيشسا بحي

قدراتتق ككضع خظط مشاسبة لتحقيي
كالتزحيا

ال تفؾؽ إمكاناتت ك

هدؼ على حدؼق ككضع االلتزاما

كالؾا با

لتحقيي هذ ا هداؼق تغسر أهسية الت ازـ العزؾ بتشفيذ هذ الخظطق كما دتذعر

مؽ ؾنت أهب مدحؾال عؽ نفدت أماـ نفدت كأماـ انخريؽ كهؾ ما يدفعت إلى احتراـ ما تعسد بت
مؽ التزاما

كإحداست ب ف هشاؾ مؽ يستؼ بتق كهذا اإلحداس يلعم دك ار رئيدا في تشسية الذعؾر

بالقؾة الذاتية .مسا جعلت كرس

سؾد لتشفيذ الخظط كتحقيي هؾية الشجاحق مع التركيز على

أف الفذ في تحقيي أحد ا هداؼ ال عشي الفذ التاـق كإنسا جم إعادة السحاكلة كتكؾيؽ
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أهداؼ ديدة كالدعي لتحقيقسا .سا ركز البرنامج حؾؿ ضركرة أف كؾف السعاؽ عشر ار فعاال

في مجتسعتق كضر ا مثلة مؽ الحياة للشساذج التي حققت اإلنجا از
لسجتسعاتسا .كقد اقتبس فرانك
غالبا أف يتحس في سبيلت

لشفدسا كالفخر كالتقدـ

عبارة عؽ نيتذت تقرر أف مؽ جد سببا حيا بت فشف بسقدكر

الرعا

ب ؼ كسيلة مؽ الؾسائ ( فرانك ق 1982ق  .)17سا

أشار ركنباخ (  )1988إلى أف السشاقذة كالتفاع بيؽ الذخري ذك فائدة في ح مذكب
الفرد كإ جاد السعشى كالسدؼ في الحياةق حي

الفرد عؽ مذاعر ق

أنت مؽ السفيد أف يتحد

كمخاكفت كشكؾكت أثشاء ا تياز مذكلة تحقيي هدؼ ما في الحياة ( دمحمق 1996ق  .)157سا

هدفت فشيا

السشاقذا

الجساعية كتعدي االتجاها

ؾانم معرفية مؽ خبؿ تكؾيؽ أفكار كاتجاها

كمخظط السعشى كلعم الدكر إلى تحقيي

أ ثر مشظقية ككاقعيةق كمسا سة االتجاها

الخاطحة لدػ ا عزاءق بسدؼ مداعدتسؼ على التخلص مؽ الذعؾر بالعجز كالبمعشى في
الحياةق كتشسية قدرتسؼ على اتخاذ القرار الخاص بحياتسؼق مسا رسخ لديسؼ اتجاها
أنفدسؼ كإعاقتسؼق كا تدا
بذك

فلدفة ديدة للحياةق كمشغؾر ديد يرػ مؽ خبلت ا حدا

إ جابية نحؾ
كالسؾاقا

كاقعي كيفدرها بظريقة أ ثر مشظقية .كهذا عكس الدكر العغيؼ الذؼ تلعبت السعاني

كتؾ يسسا عشد ذكؼ اإلعاقة البرريةق كأف إدراؾ الفرد ب ف مرير بيد كأنت سكؽ أف ذك قدر ق
كيؾا ت حياتت مؽ خبؿ اختيا ار حرةق كأنت مدحؾؿ عؽ

ما كه إليت مؽ نجاح أك فذ في

الحياةق دتظيع مؽ خبؿ ذلػ تحدؼ الرعا ق كالقدرة على اتخاذ القرارق كسيظرتت كتحكست في
يدة كمدحؾلة في ضؾء

ا مؾر التي مؽ حؾلتق ككضع أهداؼ محددة التخظيط لسا برؾرة

إمكانياتت كقدراتتق كااللتزاـ بسا للؾهؾؿ إلى أهدافت السشذؾدةق مسا ذعر بالرضا عؽ ذاتت كعؽ

قدراتتق كتجا انخريؽ مؽ حؾلت .سا عد تدعيؼ لدا

برنامج العبج بالسعشى لبعض الشؾاحي

الديشية مؽ العؾام السسسة الستسرار فعالية البرنامجق كمؽ السدلؼ بت أف التقر الى هللا – عز
ك  -كؾف لت أ بر ا ثر في التالم على معغؼ السذكب

كالعقبا

التي تؾا ت اإلندافق

كتجعلت ذعر بالرضا بسا قدر هللا لت .فالعبج بالسعشى حس ك سة ديشية تتسث في تقب الفرد

للسؾاقا كا حدا

القدرية الرعبة الس لسة التي ال سكؽ تاييرهاق كأف للفرد الحرية في اختيار

مؾقا تجا هذ السؾاقا القدريةق كي كد العبج بالسعشى على االختيار اال جابي كتحؾي هذ

السعاناة إلى انجاز بعيدا عؽ الؾقؾع في براثؽ الفراغ الؾ ؾدؼ كالسل كالبمباالة .إلى
الحرص الدائؼ أثشاء الجلدا

على تدريم ا عزاء على يفية مؾا سة الغركؼ كالعقبا

كمحاكلة التخظيط الجيد للتالم عليساق بدال مؽ االندحا

على خاهية التدامي بالذا

انم

كالسرك

كالعزلة .إلى انم الت يد

كاالنفتاح على العالؼ كعدـ التسركز حؾؿ الذا

الكفياق ككسا يذكر فرانك أف الفرد يبقى دائسا حيا مؽ خبؿ التدامي بالذا
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الذؼ يتسيز بت

للؾ ؾد اإلنداني

انخريؽ

كهذا ال عشي االنابؽ كاالهتساـ بذاتت كلكؽ بشدياف ذاتت كالتزحية بسا مؽ أ
كالتركيز نحؾ الخارجق مسا أدػ إلى استسرار فعالية البرنامج الحالي.
هذا إلى انم الح

أثشاء الجلدا
لدا

السدتسر لدافعية السذاركيؽ في البرنامج على تظبيي ما تعلسؾ

في حياتسؼ اليؾميةق كاستسرارهؼ في استخداـ السسا ار

التي تؼ تدريبسؼ عليسا أثشاء

البرنامج خبؿ حياتسؼ اليؾميةق مسا ساهؼ في استسرار أثر التدريم إلى ما بعد االنتساء

مؽ البرنامج .سا أف العبقة السليحة بالثقة كاالحتراـ الستبادؿ كالتي نذ
ككذلػ العبقة السسشية التي نذ

بيؽ أعزاء البرنامجق

بيؽ السذاركيؽ كالقائؼ بالتظبييق كالتي استسر خبؿ فترة

الستابعة اف لسا دك ار بي ار في استسرار فعالية البرنامج .كفي هذا أشار ركنباخ (  )1988إلى
أف العبقة التي تتدؼ با لفة بيؽ شخص ك خرق ذا

أهسية في تايير السذاعر كالفسؼ الستبادؿق

كهذ العبقة على الشقيض مؽ الشق العقبني للسعرفة كالسعلؾما ق فسي عبقة انفعالية ك دانية (

دمحمق 1996ق  .)159سا عتقد فرانك أف العبقة العب ية أساسية إلنذاء تاير في الدلؾؾق
كذلػ نسا تسد الفرد بالفرهة ال تذاؼ اإلحباط الؾ ؾد ة كالركحية .كمؽ خبؿ تؾسيع الؾعي
دتظيع الشاس ا تذاؼ الشقص في السعشى لحياتسؼ كأخذ السدحؾلية للعس نحؾ تحقيي أهدافسؼق

كيغسر تابر الدلؾؾ أك تاير االتجاها

شخرية مؽ

عشدما يرغم اإلنداف في عس تزحيا

تحقيي هدؼ ما ( أبؾ الشؾر ك خركفق 2112ق .)24 -23

أ

باإلضافة على ح

اإلرشاد ة خبؿ الجلدا

السذاركيؽ على السذاركة الجساعية الفعالة مؽ قب أفراد السجسؾعة

في السؾضؾعا

كا نذظة التي انت تظرحسا خبؿ لدا

كالتي اف يتؼ مؽ خبلسا التعرؼ برؾرة مدتسرة على ا فكار كاالتجاها

البرنامجق

السذؾهة كالدلبيةق

اف يتي للباحثة السجاؿ لترحي كتايير هذ االتجاها ق كمؽ انم أخر أتاحت السؾا سة

الجساعية الفرهة لسؼ للتحد
الخب ار

عؽ خبراتسؼ العسليةق مسا ساهؼ بدكر في فت

السجاؿ لتبادؿ

السؾ بة لبستفادة مشسا عسليا على هعيد الحياة اليؾمية .سا لعبت ا نذظة القررية

دك ار بي ار في استسرار فعالية البرنامجق كذلػ مؽ خبؿ ما قدـ مؽ قرص حقيقية كرمزية أ د
على أف الحياة ال تدير على كتيرة كاحدةق كإنسا هي نجاحا

كإخفاقا ق كيجم على اإلنداف أف

يتجاكز السؾاقا الس لسة باإل ساف كا م ق كيدسؾ عليسا بدال مؽ ضعفت كاستدبمت لساق كعليت أف
عؽ الؾ ت ا خر لسعاناتت .حي

دتظيع بالركح العاليةق كالتحدؼق كالرضا بقزاء هللا

يبح

معساق كيحاكؿ أف يبذؿ أقرى اإلمكانا

التي تحؾؿ

كقدر ق كالشغر إلى نعؼ هللا الجليلة عليت في ؾانم حياتت ا خرػق أف يتقب معاناتت كيتكيا
التي أنعؼ هللا عليت بسا في مؾا سة العقبا

دكف تحقيي أهدافت بسا حفع لحياتت معشاها كقيستسا .كفي هذا ي كد

مؽ يشج كنابا King

)1998( and Napaح خؾج ( )2111إلى أف ا شخاص الذيؽ سكشسؼ إحراز أهداؼ ذا
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معشى

في الحياة ذعركف باالستستاع بالعس كالرضا عؽ الحياة .هذا الى انم الحرص على مسارسة
تسريشا

االسترخاء برؾرة مدتسرة حتى ترب عادة مؽ العادا

مؽ أهسية في ب

اليؾمية لسا لتسريشا

االسترخاء

ركح التحدؼ كا م ق سا أنسا تفيد في التحكؼ في السؾاقا الزاغظةق مسا

ي دؼ إلى عؾدة الحساس كالشذاط إلى الحياة اليؾميةق كالقدرة على التفكير اإل جابي كالتفاع مع

الزاؾطا ق كقلة التعم كثؾ ار

الازم كالعربيةق كالتحدؽ الجددؼ كالشفدي كتحدؽ ا داء

كزيادة الكفاءة كاإلنتا ية مع الحفاظ على السدكء كالراحة الشفديةق كاندجاـ الفرد في مختلا

مياديؽ الحياة .كال سكؽ إغفاؿ ما تؼ مبحغتت أثشاء الجلدا
الجلدا

مؽ دافعية ا عزاء لبستفادة مؽ

ق كإقبالسؼ عليسا اقتشاعسؼ الكام بالسذاركة الفعالة في أنذظة هذ الجلدا ق كالتزامسؼ

بسا تؼ االتفاؽ عليت مؽ تعليسا ق ككذلػ التزامسؼ ب داء الؾا با

التي انؾا كلفؾف بساق مسا

ساعد على استسرار ما ا تدبؾ خبؿ فترة البرنامج.
هذا كال سكؽ تجاه دكر السعز از

فشية الؾا با

التي تؼ تقد سسا خبؿ

السشزلية كالتي عسلت على تعزيز ما تعلست السعاؽ مؽ مسا ار

لدةق ككذلػ استخداـ
كاستراتيجيا

خبؿ

الجلدا ق كالتي ساهست ثي ار في نق السسارسة العب ية إلى الحياة اليؾميةق فالؾا م السشزلي

في اإلرشاد بالسعشى كاض
مسا ار كخب ار

كمحدد السعالؼق كيزع الفرد برؾرة مدتسرة أماـ ما تعلست مؽ

ديدةق كفي هذا قد ذكر إحدػ الحاال

بعد لدة إعادة البشاء السؾقفيق كأثشاء

القياـ بالؾا م السشزلي لسذ الجلدة اتر عليت أحد ا هدقاء ذكؾ إليت خؾفت مؽ اختبار سؾؼ
قزيت اليؾـ التاليق كذكر الحالة :لقد استظعت بحسد هللا كعؽ طريي هذا التدريم أف أخفا

مؽ كط ة الخؾؼ الذؼ كقع على زميلي مسا علت أ ثر راحة كاستق ار ار كهؾ يذا ر لبختبار.

الجوصٌات
في ضؾء الشتائج التي أسفر عشسا الدراسة الحالية يؾهي الباحثاف بسا يلي :
 .1تفعي كحدا

اإلرشاد الشفدي بالجامعة مؽ أ

 .2ضػركرة تبشػي كحػدا

مداعدة الظب .

اإلرشػاد الشفدػي للبػرامج اإلرشػاد ة كالعب يػة مػؽ أ ػ خفػض حػدة

االستستاع بالحياة .
 .3عقػد الشػدكا

كالسحاضػ ار مػؽ أ ػ التعػػرؼ علػى مذػكب

 .4عق ػػد الش ػػدكا

كالسحاضػ ػ ار م ػػؽ أ ػ ػ التؾعي ػػة باالعاق ػػة البرػ ػرية ككيفي ػػة التعامػ ػ معس ػػؼ

مداعدتسؼ في إ جاد الحلؾؿ السبئسة لسا.

كتحديؽ حالتسؼ.
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الظػب

السكفػؾفيؽ كمحاكلػػة

التحوخ والدزاسات الهقجسحة:
في ضؾء ما أسفر
كالدراسا

عشت الشتائج قترح الباحثاف إمكانية القياـ بسزيد مؽ البحؾ

في هذا السجاؿ كالتي الزالت في حا ة لسزيد مؽ البح

السقترحة ما يلي:

 -أثر اإلرشاد بالسعشى في تحديؽ القد ار

كالدراسةق كمؽ البحؾ

اإلبداعية كتشسية الثقة بالشفس لدػ ذكؼ اإلعاقة

البررية.
 فعالية فشية اللؾ ؾدراما في تحديؽ مدتؾػ الرسؾد الشفدي لدػ عيشة مؽ السعاقيؽ بررياالستردديؽ على عيادا

الخدما

كالت هي الشفدي.

 فعالية اإلرشاد بالسعشى في خفض خؾاء السعشي لدػ طب -أثر تفاع فقداف معشي الحياة كاال تحا

الجامعة ذكؼ اإلعاقة البررية.

في التؾ ت نحؾ الحياة لدػ السراهقيؽ ذكؼ اإلعاقة

البررية.
 فعالية فشية التحلي بالسعشى في تشسية الرسؾد الشفدي لدػ ذكؼ اإلعاقة البررية. فعالية اإلرشاد بالسعشى في تشسية الرسؾد الشفدي لدػ أمساذلػ على الرحة الشفدية للظف السعاؽ.

ذكؼ اإلعاقة البرريةق كأثر

الهساجع
أولا  :الهساجع العسةٌة
إبػ ػراهيؼق محسػػػؾد إبػ ػراهيؼ .)1991( .مػ ػػدػ فعاليػػػة الع ػػبج الؾ ػػؾدؼ فػػػي ش ػػفاء الف ػ ػراغ الؾ ػػػؾدؼ
كالبمباالة اليائدة لدػ الظب
امعة

الزقازيي.

أبؾ الشؾرق دمحم عبد التؾا

الفاشليؽ دراسيا .رسالة دكتػؾ ار غيػر مشذػؾرة ق كليػة الترليػة ببشسػاق

( .)1998اثر اإلرشاد بالسعشى في خفض خؾاء السعشى لدػ عيشة مؽ

السكفػػؾفيؽ .مجلػػة اإلرشػػاد الشفدػػيق امعػػة عػػيؽ شػػسس ق الدػػشة الدادسػػةق ()8ق – 325
.356

أبؾ الشؾرق دمحم عبد التؾا كعبد الرسدق فزػ إبػراهيؼ ودمحم قسػيد عبػد العغػيؼ .)2010( .فشيػا
العبج الشفدي كتظبيقاتسا .القاهرة :دار الفكر العرلي.
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أبػ ػػؾ الشػ ػػؾرق دمحم عبػ ػػد الت ػ ػؾا ودمحمق سػ ػػيد عبػ ػػد العغػ ػػيؼ  .)2012( .العػ ػػبج بػ ػػالسعشى :الشغريػ ػػةق
الفشيا ق التظبيي .القاهرة :دار الفكر العرلي.

أبػػؾ الش ػػؾرق دمحم عبػػد التػ ػؾا  .)2006( .مقيػػاس خ ػؾاء السعشػػى ل ػػذكؼ اإلعاق ػة البر ػرية .الق ػػاهرة:
مكتبة ا نجلؾ السررية.

أحسدق داليا أبؾحامػد الذػحا

ك مكػاكؼق هػبح فػ اد دمحم حدػيمق عبػدالسشعؼ عبػدهللا.)2012( .

فعالية اإلرشاد بالسعشى في تشسية مدتؾػ الظاقة الشفدية الفعالة لدػ عيشة مػؽ الخػريجيؽ

العػاطليؽ  :د ارسػة سػيكؾمترية ليشيكيػة .مجلػة القػراءة كالسعرفػة -مرػرق 127ق -82
.110

أحسػدق سػسية علػي عبػدالؾار ك حدػيؽق كفػاء سػيد دمحم .)2009( .فاعليػة االرشػاد بػالسعشى فػى
تحديؽ ؾدة الحياة الشفدػية لػدػ طالبػا

الشفس  -الدعؾد ةق )1(3ق .242-215

باترسػػؾفق س .ق .)1990( .نغريػػا

ليػة الترليػة .د ارسػا عرليػة فػي الترليػة كعلػؼ

اإلرشػػاد كالعػػبج الشفدػػي .ج( .2تر سػػة حامػػد عبػػد العزيػػز

الفقي) .الكؾيت :دار القلؼ للشذر كالتؾزيع.

ب ػػدرق إس ػػساعي إبػ ػراهيؼ .)1991( .د ارس ػػة تجريبي ػػة ث ػػر الع ػػبج ب ػػالسعشى ف ػػى خف ػػض مد ػػتؾػ
االغت ار لػدػ الذػبا

الزقازيي.
ا

الجػامعي .رسػالة دكتػؾ ار غيػر مشذػؾرةق كليػة الترليػة ببشسػاق امعػة

هللاق مشاؿ عبد الخالي . )1998( .فاعلية العبج بالسعشى في تخفيػا مذػاعر الػذنم لػدػ
عيشة مؽ طلبة الجامعة .رسالة دكتؾراة غير مشذؾرةق لية الترلية ببشساق امعة الزقازيي.

ر سق ماريؾ رحاؿ ( .)1998مدػ فعالية برنامج إرشادؼ قائؼ على نغرية العبج بالسعشى فػي
خف ػػض مد ػػتؾػ العر ػػابية كالفػ ػراغ الؾ ػػؾدؼ  :د ارس ػػة تجريبي ػػة عل ػػى عيش ػػة م ػػؽ طالب ػػا

الجامعة .رسالة دكتؾراة غير مشذؾرةق كلية البشا ق امعة عيؽ شسس.

الجايسػػافق دمحم عبػػد هللا ( .)2005د ارسػػة إرشػػاد ة  /عب يػػة بػػالسعشى لتعػػدي الدػػلؾؾ الستظػػرؼ

لدػ عيشة مؽ الذبا  .دراسا

في السشاهج كطرؽ التدريس ()105ق .211 - 184

خزػيرق أسػساء دمحم محسػؾد ك حدػيؽق دمحم عبػدالس مؽ كسػعفافق دمحم أحسػد دمحم .)2016(.فعاليػة

العبج بالسعشى في تشسية الؾعي الستدامي لدػ السراهقيؽ ذكؼ اإلعاقة البرػرية  .مجلػة

الترليػة الخاهػة  -مركػز السعلؾمػا

الزقازيي  -مررق16ق .116-79

الترلؾيػة كالشفدػية كالبيحيػة بكليػة الترليػة
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امعػة

الخظي ػػمق سػػػاؿ دمحم كالحدي ػػدؼق مشػ ػػى ه ػػبحي . ) 2009 ( .الس ػػدخ إل ػػى الترلي ػػة الخاه ػػة .
ا ردف  :دار الفكر للشذر كالتؾزيع .

خؾجق حشاف أسعد .)2011( .معشى الحياة كعبقتت بالرضا عشسا لدػ طالبا

الجامعػة بالسسلكػة

العرلية الدعؾد ة .مجلة امعة اـ القرػ للعلؾـ الترلؾية كالشفديةق)2(3ق .44-12

الرشيدؼق هاركف تؾفيػي .)1996( .مقيػاس معشػى الحيػاة .السػ تسر الػدكلي الثالػ لسركػز اإلرشػاد
الشفد ػ ػػي اإلرش ػ ػػاد الشفد ػ ػػي ف ػ ػػي ع ػ ػػالؼ متاي ػ ػػر .

الشفديق( )2ق .255 -232

امع ػ ػػة ع ػ ػػيؽ ش ػ ػػسس :مرك ػ ػػز اإلرش ػ ػػاد

زهػرافق أ سػؽ رمزػاف .)2012( .فاعليػة برنػامج قػائؼ علػى العػبج بػالسعشى فػى تحدػيؽ مدػتؾػ

الظسؾح لدػ عيشػة مػؽ التبميػذ بظيػ الػتعلؼ .د ارسػا
الدعؾد ةق )1( 25ق .178-159

عرليػة فػي الترليػة كعلػؼ الػشفس -

الذػرقاكؼق نجػؾػ ابػراهيؼ مرسػي  .)2010( .فعاليػة العػبج بػالسعشى فػي تفعيػ التظػؾع للذػبا
الجػامعي كأثػر ذلػػ علػى تخفيػا حػدة االغتػ ار

لػديسؼ .مجلػة د ارسػا

اال تساعية كالعلؾـ االندانية  -مررق )2( 29ق .1008-971

فػي الخدمػة

الذعراكؼق هال ف اد دمحم .)2014( .فعالية العبج بالسعشى في تحديؽ ؾدة الحيػاة لػدػ عيشػة
مػؽ الذػبا

الجػامعي .د ارسػا

.238-201

عرليػة فػي الترليػة كعلػؼ الػشفس  -الدػعؾد ةق )2( 49ق

شػػقيرق زيشػػم محسػػؾد .)1999( .سػػيكؾلؾ ية الفحػػا
السررية.

الخاهػػة كالسعػػؾقيؽ .القػػاهرة :مكتبػػة الشسزػػة

شػػقيرق زيشػػم محسػػؾد .)2005( .خػػدما ذكؼ االحتيا ػػا الخاهػػة  :الػػدمج الذػػام  -التػػدخ
السبكر -الت هي  -التكام (ط .)2القاهرة :مكتبة الشسزة السررية.

هدييق عزة دمحم .)2003( .الرببة الشفدية كستاير كسػيط بػيؽ ادراؾ أحػدا

الحيػاة الزػاغظة

كأساليم مؾا ستسا .رسالة دكتؾراة غير مشذؾرةق كلية االدا ق امعة حلؾاف.

الزػػبعق فتحػػي عبػػد الػػرحسؽ .)2006( .فعاليػػة العػػبج بػػالسعشى فػػي تخفيػػا أزمػػة السؾيػػة كتحقيػػي
السعشى اال جابي للحياة لدػ السراهقيؽ السعاقيؽ برريا .رسالة دكتؾ ار غيػر مشذػؾرةق كليػة
الترلية بدؾهاجق امعة شؾ الؾادؼ.
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طػػتق رضػػا دمحم ( .)2001فعاليػػة فشيػػا

العػػبج بػػالسعشى فػػي تعػػدي بعػػض الخرػػائص الشفدػػية

لستع ػػاطى الب ػػانجؾ م ػػؽ الذ ػػبا  .رس ػػالة ما د ػػتير غي ػػر مشذ ػػؾرةق كلي ػػة الترلي ػػةق امع ػػة

الزقازيي.

العا شق زيشم دمحم .)1994( .مػدػ فاعليػة العػبج بػالسعشى ك سػلؾ إرشػادؼ فػي تخفيػا بعػض
االضػػظرابا

الدػػلؾكية فػػى مرحلػػة السراهقػػة .رسػػالة دكتػػؾراة غيػػر مشذػػؾرةق معسػػد الد ارسػػا

العليا للظفؾلةق امعة عيؽ شسس.

عبدالعاؿق تحية دمحم أحسػد و مغلػؾـق مرػظفى علػي رمزػاف .)2013( .االسػتستاع بالحيػاة فػي

عبقتػت بػبعض متايػ ار الذخرػية اال جابيػة  :د ارسػة فػي علػؼ الػشفس اال جػابي .مجلػة
لية الترلية ( امعة بشسا )  -مررق )93( 24ق .163-79

عثسػافق عبػد الػرحسؽ هػػؾفي كالكشػدؼ قعبػدهللا بػؽ خسػػيس ك العؾضػي ق طػبؿ بػؽ يؾسػػا
كالذػرليشي قدمحم دمحم . ) 2016 ( .برنػامج مقتػرح لتحقيػي التؾافػي الجػامعي للظػب

السعاقيؽ برريا  :دراسة ميدانية بجامعة الدلظاف قابؾس سلظشة عساف  .مرر ق مجلػة

الخدمػة ا
. 494

تساعيػة  ( -الجسعيػة السرػرية لألخرػائييؽ ا

تسػاعييؽ)ق  55ق -459

الع ػ ػزةق سػ ػػعيد حدػ ػػشي . ) 2002 ( .السػ ػػدخ إلػ ػػى الترليػ ػػة الخاهػ ػػة لبطفػ ػػاؿ ذكػ االحتيا ػ ػػا
الخاهة  .ا ردف  :الدار العلسية للشذر كالتؾزيع .

فرانك ػ ػ ق فيكتػ ػػؾر ( .)1962االندػ ػػاف يبح ػ ػ
الكؾيت :دار القلؼ.

عػ ػػؽ السعشػ ػػى( .تر سػ ػػة طلعػ ػػت مشرػ ػػؾرق .)1982

فرانكػ ق فيكتػػؾر ( .)1988إرادة السعشػػى :أسػػس كتظبيقػػا
سعيدق  .)1997القاهرة :دار زهراء الذرؽ.

العػػبج بػػالسعشى( .تر سػػة إ سػػاف فػػؾزؼ

القس ػػشق مر ػػظفى ن ػػؾرؼ كالسعا ظ ػػةقخلي عب ػػدالرحسؽ . ) 2007 ( .س ػػيكؾلؾ ية ا طف ػػاؿ ذكؼ
االحتيا ػ ػػا
كالتؾزيع.

الخاه ػ ػػة  :مقدم ػ ػػة ف ػ ػػي الترلي ػ ػػة الخاه ػ ػػة  .ا ردف  :دار السد ػ ػػيرة للشذ ػ ػػر

ؾافحة قتيدػير كعبػدالعزيز قعسػر . ) 2010 ( .مقدمػة فػى الترليػة الخاهػة ( ط . ) 4ا ردف :
دار السديرة للشذر كالتؾزيع .
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دمحمق خالد سعد سيد .)2008( .فاعلية برنامج إرشادؼ قائؼ على اإلرشاد بالسعشى في خفض قلي

السدتقب لدػ السػراهقيؽ السكفػؾفيؽ .د ارسػا
.135

ترلؾيػة كإ تساعيػة -مرػرق )4( 14ق -95

دمحمق سيد عبد العغيؼ .)1996( .أثر ك مؽ العبج بالسعشى الؾ ؾدؼ كفشية التفجر الداخلي فػي
عبج اال تحا

التفاعلي لدػ عيشة مؽ طلبة الجامعػة .رسػالة دكتػؾ ار غيػر مشذػؾرةق كليػة
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