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 الرصافة األولىمعيد إعداد المعممات ػػػ 

 صخاملل

 : هدف البحث     

 أستيدؼ البحث الحالي بناء برنامج إرشادي )سموكي معرفي( لتخفيؼ الشعور باليأس لدى المرشديف التربوييف       
 :ولتحقيؽ أىداؼ البحث اعتمدت الباحثة ما يأتي

 ( 2111تبني مقياس الشعور باليأس،ؿ )غني، (1
 مف الشعور باليأس. بناء برنامج سموكي معرفي لتخفيؼ (2

 : التوصيات
 تطبيؽ البرنامج عمى عينة مف المرشديف التربوييف الذيف يعانوف مف الشعور باليأس. (1
 تكريـ المرشديف المبدعيف. (2
 زيادة البحوث التي مف شأنيا فحص معاناة المرشديف التربوييف (3

  : املقرتحات
ض الجوانب النفسية السمبية لدى المرشديف إجراء دراسة تطبيقية لمعرفة دور البرامج اإلرشادية في خف (1

 التربوييف.
 استخداـ أساليب أخرى لتخفيؼ الشعور باليأس مثؿ)النمذجة ،لعب الدور،التعزيز االيجابي(. (2

 
 مشللة البحث  

تشير تقارير إحصائيات منظمة الصحة العالمية      
مف األشخاص الذيف عاشوا  %11في العراؽ أف نسبة 
انوف مف مشاكؿ نفسية خطيرة في صراعات مسمحة يع

% مف تصرفات ذات سمبية عمى فاعمية 11حيف يعاني 
وظائفيـ الحياتية المعتادة وأف مف أكثر األسباب شيوعًا 
إلى مثؿ ىذه الحاالت ىي الشعور باليأس واالكتئاب 
والقمؽ ومشاكؿ أخرى كاألرؽ وآالـ المعدة 

(. 2117والظير)منظمة الصحة العالمية،مكتب بغداد،
ويؤكد التراث السيكولوجي االرتباط  االيجابي بيف 
القصور في الميارات االجتماعية والعديد مف 
االضطرابات الوجدانية وخصوصًا االكتئاب والشعور 

(. كما 35،ص2111باليأس والوحدة النفسية)حسيب،
وتؤكد الدراسات أف ىناؾ ارتباطًا عاليًا بيف الشعور 

لمذات  باليأس وبيف التقدير السمبي
(Zausniew,1999,p:116 كما أف ىناؾ ارتباطًا .)

إيجابيًا بيف الشعور باليأس وضعؼ اإلسناد االجتماعي 
(Johnson,2111,p:1156.) 

" أف مف أىـ أسباب Frommويعتقد "فرـو      
الشعور باليأس المتزايد ىو الحػروب والبلمباالة بحياة 

بلرضا البشرية.وتظير نتيجة الشعور باليأس في ال
تولػده  المتزايد عف طريقة الحياة الحالية وعف كؿ ما

مف سمبية وسػأـُ وصػمت. وثمة نتيجة أخرى لمشعور 
باليأس ىي "تقسيػة القمب" حيث يشكو الناس مف سوء 
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حظيـ لعدـ عثورىـ عمى عبلقات تربطيـ مع 
اآلخريف.كما ىناؾ نتيجة أشد خطورة لمشعور باليأس 

نؼ ألف البشر اليستطيعوف وىػي النزعة لميدـ والع
 Fromm,1968,p,21-25)العيش ببلأمؿ)

وقد الحظت الباحثة مف خبلؿ عمميا وتخصصيا       
في مجاؿ اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي وعبلقاتيا 
المينية بالمرشديف ومشاركتيا بالمؤتمرات والندوات 
اإلرشادية واالجتماعات والدورات التدريبية لئلرشاد أف 

معمنة وواضحة ’ؾ معاناة غير معمنة وأحيانا أخرىىنا
وصريحة مف المرشديف التربوييف ترتبط بالنظرة السمبية 
لمواجية األحداث الصادمة والشدائد وخبرات الحياة 
الصعبة والظروؼ الضاغطة التي خّمفتيا الحروب.كؿ 
ذلؾ أدى إلى ضعؼ الصحة النفسية لممرشديف 

( أف 2111اسة )غني،وشعورىـ باليأس.كما وأشارت در 
المرشديف التربوييف لدييـ شعور باليأس.فعند رصد 
الظواىر وتحديد المشكبلت البد االنتباه إلى تمؾ 
الحقائؽ ومعالجتيا لذا أرادت الباحثة التصدي إلى ىذه 
المشكمة ومعالجتيا عف طريؽ برنامج إرشادي )سموكي 

 معرفي( لتخفيؼ حدة الشعور باليأس.
 همية البحثأ

ىناؾ حاالت مرضية ُلوحظ زيادة انتشارىا في العصر    
الحالي وأصبحت ضمف قائمة طويمة يطمؽ عمييا 
"أمراض العصر" وتسببت في وفاة أعداد كبيرة مف 
 البشر.ومف ىذِه األمراض القمؽ والشعور باليأس و

(. لذا فأف العديد مف 98،ص1991. )الشربيني،الكآبة
عروف باليأس الدراسات وصفت الراشديف الذيف يش

 psychopathology باالضطراب النفسي
،وباالنخفاض في تقدير الذات وفي التدعيـ االجتماعي، 
والعجز في الميارات االجتماعية. والتوصيؼ اإلكمينيكي 
لميائسيف الراشديف، يوضح أف يأسيـ يؤثر بطريقة 

سمبية فػي كؿ نواحي التوظيؼ النفسي االجتماعي 
اسػة األدوار البف شخصية واألكػاديمي كما في در 

 & BilIing)والميارات االجتماعػية في دراسة 
Moos,198) in  Lewinsohn,et al 

,1994,p312-316)لعديد مف األدلة التى (.وأف ا
أيدت االقتراح بأف كبًل مف العجز أو النقص في 
الميارات الدراسية واالجتماعية يرتبط بالشعور باليأس 

(Lewinsohn, et al 1994,p317)  وتكررت
 & Altmann):)اإلشارات في الدراسات

gotlib,1988  &(Nolen,1989)  إلى أف الراشديف
الذيف يعانوف مف مستويات مرتفعة مف الشعور باليأس 
يميموف إلى أف يكونوا ذوي نمط تشاؤمي في تفسير 
األحداث ويعانوف أيضًا مف نقص الميارات االجتماعية 

 Nolen et).)لتحصيمية المواقؼ اوتوجو منخفض في 
al ,1992,p:111 

وعمى حد عمـ الباحثة أف الدراسات التي تناولت     
الشعور باليأس لدى المرشديف التربوييف تكاد تكوف 
شبو معدومة. إذ أف المرشد التربوي بصفتو شخص 

" يتولى القياـ بمياـ Professionalمتخصص"
ذا كفاءة التوجيو واإلرشاد بالمدرسة، لذا يجب أف يكوف 

(. ويجيد فف توظيؼ 5،ص2117،وميارة )الفسفوس
معرفتو العممية ومياراتو المينية وخبرتو الشخصية في 
تحقيؽ الجدوى اإلرشاد،وىو اختصاصي معتمػد مػف 
ىيئات أكاديمية ومينية ،يمارس دورُه الميني مف خبلؿ 
العبلقة اإلرشادية مع المسترشديف،ومف المفترض أف 

برة وميارة تسمح لو بأف يكوف قادرًا يكوف ذا قدرة وخ
عمى تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا المينة)الرشيدي 

(.ويقـو المرشد بتقديـ خدمات 112،ص2111والسيؿ،
إرشادية في  مواقع مختمفة،قد يكوف في مدرسة أو 
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مصنع أو عيادة خاصة أوجية خدمية،وأيًا كاف موقعو 
ساعدتو،سواء فأنُو يتعامؿ مع أفراد ىـ بحاجة إلى م

كانت تتعمؽ بأىداؼ وقائية أو إنمائية أو عبلجية 
 (.256،ص1986)الياشمي،

وتأسيسًا عمى الحقائؽ المتقدمة يتبيف لمباحثة       
الدور الميـ لممرشد في العممية اإلرشادية ألنو يمثؿ 
حجر الزاوية فييا.لذا يجب أف يتمتع المرشد بالعديد مف 

العالية لتمكنُو مف ممارسة   الصفات والميارات والقدرات
العممية اإلرشادية عمى أكمؿ وجو.وأف أي عممية 
إرشادية ال نستطيع القياـ بيا دوف االستناد إلى 
النظريات لفيـ السموؾ اإلنساني ولوضع إستراتيجيات 
عبلجية لتعديؿ السموؾ.ومف األساليب الميمة 
المستخدمة في اإلرشاد ىو األسموب السموكي المعرفي 

Cognitive Behavioral  Style   التي أثبتت
فاعميتو في العديد مف الدراسات.إذ ُيعد ىذا األسموب 

في عبلج االكتئاب والشعور باليأس كما في  فعاالً 
( والتخمص مف Freeman&Lurie,1994دراسة)

( Simon,1989اضطراب القمؽ كما في دراسة )
&Beck,1989)  واضطرابات الشخصية في دراسة )
(Freeman&Leaf,1989( & )Byees,1993)in 
 (Freeman&Lurie,1994,p135.) 

وعمى حد عمـ الباحثة الدراسات التي تناولت مفيـو     
الشعور باليأس قميمة،والدراسات العربية واألجنبية 
استيدفت دراسة العبلقة بيف الشعور باليأس وبيف 
متغيرات عدة.أي دراسات وصفية ارتباطيو، إذ ال توجد 

اسة عمى حد عمـ الباحثة تصدت إلى ىذه الظاىرة در 
وقامت بدراسة لعبلجيا أو لمتخفيؼ منيا عف طريؽ 
برنامج إرشادي سموكي معرفي يحتوي عمى 
استراتيجيات إرشادية وعبلجية بأسموب واضح 

في سد ىذا  -1ومرف.لذا تنطمؽ أىمية البحث في:

ي النقص الحاصؿ في الدراسات،وقد يسد فراغًا حاصبًل ف
المكتبة األجنبية والعربية والعراقية .ويزيد مف حقؿ 
المعرفة في مجاؿ تخصص الباحثة لبياف دور اإلرشاد 
النفسي في التصدي أو التخفيؼ مف الشعور 
باليأس،ونحف بحاجة ماسة لمتخفيؼ منو في الوقت 

تقديـ أداة إلى المسئوليف في وزارة  – 2الحاضر. 
يستطيعوف مف خبلؿ  التربية /شعبة اإلرشاد التربوي

تطبيقيا لمتخفيؼ مف معاناة المرشد التربوي والتخفيؼ 
إثارة االنتباه لدى  -3مف حالة الشعور باليأس لديو. 

االختصاصييف والعامميف في مجاؿ اإلرشاد النفسي 
والتوجيو التربوي إلى مراعاة الجانب النفسي الذي 

 يعيشو المرشد التربوي واالىتماـ بو. 
 : هدف البحث 

أستيدؼ البحث الحالي بناء برنامج إرشادي     
)سموكي معرفي( لمتخفيؼ مف الشعور باليأس لدى 

 المرشديف التربوييف.
 : حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بالمرشدات والمرشديف    
 التربوييف في المديريات العامة لتربية محافظة بغداد

 : حتديد املصطلحات 
   he Feeling of despair Tأواًل: الشعور باليأس: 

الذي Fromm,1968) تبنت الباحثة تعريؼ)
ينصص:)ىو أحساس اإلنساف بالوحدة والعزلة ألنو 
أنفصؿ عف الطبيعة وبقية البشر وأخفؽ في إشباع 
حاجاتِو اإلنسانية،فيشعر بأنو مغترب عف نفسو وعف 

 اآلخريف إزاء استسبلمو لقيـ المجتمع السائدة 
Fromm,1968,p:95)).    

  التعريف اإلجرائي:

ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المرشد التربوي مف   
خبلؿ استجابتِو عمى مقياس الشعور باليأس الذي تبناه 

 الباحثاف لغرض تطبيقو في البحث الحالي.
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  األسلوب السلوكي املعريف-ثانيًا
Cognitive Behavior Counseling  

يات العبلج ستخدـ فيو مجموعة مف فنعبلج مباشر ت
إحداث تغييرات في التفكير السموكي والعبلج المعرفي،إل

  (Sutherland,1999,p:429).والمزاج والسموؾ 
 يو:فأما تعريؼ الباحثة اإلجرائي   

( 7بػ ) )اإلجراءات التي اتخذتيا الباحثة مف خبلؿ القياـ
 ، جمسات إرشادية تضمنت فنية االستعداد لمحدث

 ، والمعالجة الرئيسة ، ضميالع واإلرخاء ، والعرض
 . (  والتأمؿ

 :املرشد الرتبوي 

)أحد أعضاء الييأة التدريسية المؤىؿ لدراسة مشكبلت 
الطبلب التربويػة والصحيػة واالجتماعية والسموكية مف 
خبلؿ جمع المعمومات التي تتصؿ بيذه المشكبلت 
سػواء أكانت ىذه المعمومات متصمة بالطالب أو بالبيئة 

ة بو لغرض تبصيره بمشكبلتو ومساعدتو عمى المحيط
أف يفكر في الحموؿ المناسبة ليذه المشكمة أو 
المشكبلت التي يعانػي منيا الختيار الحؿ المناسب 

 (.11،ص1988الذي يرتضيو لنفسِو( )وزارة التربية،
*تبنت الباحثة تعريؼ وزارة التربية لممرشػد 

ديف التربوي،وذلؾ لكوف عينة البحػث مػف المرش
 التربوييف الذيف يعمموف في ىذه الوزارة

 اإلطار النظري

أف الفكرة : " لمشعور باليأس Frommأواًل: منظور"
ىي أف  ''Fromm''األساسية التي ُبنيت عمييا نظرية 

نما تنبثؽ مف  الميوؿ اإلنسانية ال تنبثؽ مف غرائزه ،وا 
الظروؼ الخاصة بالوجود البشري ،وىذه الظروؼ عزلتُو 

(.وبما Fromm,1968,p176ية الكائنات) عف بق
أنو أدرؾ الذات، والعقؿ والخياؿ الذي يتميز بو جعمُو 
متنافرًا مع الطبيعة،وفقد االنسجاـ الذي يتصؼ بو 

الوجود الحيواني.وىذا مما جعمو نوعًا فريدًا في 
العالـ،فيو جزء مف الطبيعة،وخاضع لقوانينيا،ولكنو 

الطبيعة مع أنو جزء عاجز عف تغييرىا،فيو منعزؿ عف 
منيا،وىو بغير وطف برغـ ارتباطو بالموطف الذي 
تشاركو فيو جميع المخموقات.ولما كاف يعرؼ عجزه 
وحدود وجوده وىو يبصر النياية التي سوؼ يؤوؿ 
إلييا وىي "الموت"،مما يزيدُه شعورًا بالعجز واليأس 

، (.لذا فأنو يشعر بحالة مف 22-21،ص 1955)فرـو
لدائـ ألنو ال يستطيع أف يعيش حياتو وىو ال استقرار ا

يكرر سموؾ أفراد جنسو.فيشعر بالممؿ واليأس ألنو 
منفصؿ عف الطبيعة وفقد وحدتو معيا.وىذا يفرض 
عميو تنمية عقمو ليصبح سيدًا لمطبيعة ولنفسو 

(Fromm,1964,p33ويفسر.)''Fromm'' 
األمراض واالضطرابات النفسية عمى أنيا تعبير عف 

بيف سعي اإلنساف المشروع لمتمتع بالحرية الصراع 
وتحقيؽ الذات والسعادة واالستقبلؿ،وبيف النظـ 
المختمفة القائمة في مجتمعو التي تعارض وتحبط ىذا 

(.ويؤكد 131،ص1983السعي وتحقيقُو )كماؿ،
''Fromm'' ولة ؤ أف األسرة ومف ورائيا المجتمع مس

مفرد رىف عف التنشئة السميمة لمفرد.والصحة النفسية ل
بتوفير معاممة متوازنة مشبعة بالحب واالحتراـ 
والحناف،أما أذا تعرض الطفؿ ألساليب خاطئة أو 
مغاليػة في التربيػة،فأنو يشعر بالوحدة واالغتراب 
والعجز واليأس.ولكي يواجو الطفؿ ىذه المشاعر فأنو 
يتجو إلى المسايرة اآللية لممجتمع متنازاًل عف 

ى التدمير واليدـ،وقد يتشبث فرديتو.وقد ينزع إل
بالسموؾ التسمطي بجانبيو السادي والماسوشي 

أف ''Fromm'' (.ويعتقد 415،ص1991)كفافي،
الوعي باالنفصاؿ يجعؿ وجود اإلنساف سجنًا ال يطاؽ 
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،ألف االنفصاؿ يثير القمؽ،وىو يعني الكؼ عف 
استخداـ قوى اإلنساف ويعني الشعور باليأس والعجز 

العالـ الخارجي.ومف ىنا تبدأ حاجة أماـ الحياة و 
اإلنساف إلى قير انفصالو ،وترؾ سجف عزلتو ويواجو 
اإلنساف في جميع العصور ىذه المشكمة 

أف  ''Fromm''(.كما ويعتقد 56،ص2117)مكي،
اإلنساف لديو حاجات سيكولوجية أساسية البد مف 
ال أختؿ عقؿ اإلنساف.وال يتردد  إشباعيا بطريقة ما،وا 

''Fromm''  في وصؼ مجتمع بأسره بالمرض عندما
يخفؽ في إشباع الحاجات األساسية 

،  (.11،ص1979لئلنساف)فرـو
 Fromm* مكونات الشعور باليأس عند  
اإلخفاؽ في إشباع الحاجات اإلنسانية  -1 

  الحاجػة إلى االرتباط و وىي:)الحاجػة إلى االنتماء،
بالجذور،والحاجة إلى اليوية،والحاجة إلى إطار 

اليروب مف الحرية  -2مرجعي،والحاجة إلى التجاوز(.
التغيير  -5  االغتراب: 4- السمطة غير العقمية:-3

البلرضىا المتزايد  -7البلمباالة بالذات - :6 االجتماعي
 الكبت  -8: 

 ثانيًا:األسلوب السلوكي املعريف:

في بداية السبعينيات أصبح العامموف في ميداف      
ف اىتماما أكبر بتحميؿ العمميات تعديؿ السموؾ يبدو

مثؿ)التخيؿ،التفكير،والتحدث  ياوتعديمالمعرفية 
الذاتي...( بيدؼ تغيير السموؾ الظاىر.وقد انتيى  
الدمج بيف تعديؿ السموؾ وأساليب العبلج المعرفية 

السموكي  بميبلد المجاؿ المعروؼ باسـ مجاؿ تعديؿ
 . ( 247 ص ، 1995 ، الخطيب ) المعرفي

السموكية المعرفية ىي طرائؽ عبلجية  ساليبواأل
تستخدـ مستوى المعرفة قائمة عمى نظرية التعمـ 
)السموكية( مف جية، وعمى طرائؽ عبلجية تعطي 

المعرفيات مركزًا ميمًا في الحدث النفسي مف جية 
(.ونتيجة CBTأخرى ،أي الجمع بينيما بصيغة واحدة)

ي المثيرات ليذا التوجو الجديد فإف فاإلنساف يؤثر ف
الموجودة في محيطو، يحاوؿ تعديميا، ثـ يشكؿ تصورًا 
جديدًا عنيا،يؤثر في سموكو مف جديد، وىذا ىو 
التفاعؿ المستمر بيف المؤثرات البيئية والعمميات 
المعرفية.ويركز األسموب السموكي المعرفي عمى 
الحاضر)ىنا واآلف( وعمى أعراض المشكمة ال عمى 

.وىو أسموب تعميمي ييدؼ إلى العوامؿ المسببة ليا
جعؿ الفرد معالجًا لنفسو مف خبلؿ تزويده بالخبرات 
البلزمة.وىذا النوع مف األساليب يكوف مكثؼ وقصير 

-4بيف)المدى يتـ في معظـ الحاالت في مدة تتراوح ما
( جمسة وقد يستمر أكثر ويتـ مف خبلؿ عمؿ 16

ت جداوؿ لجمسات إرشادية محددة،و تتخمؿ ىذه الجمسا
تدريبات بيتيو تعمؿ عمى زيادة مستوى النشاط 
الفرد.ويستخدـ األسموب السموكي المعرفي فنيات 
معرفية سموكية باإلضافة إلى الفنيات المعرفية 
األساسية مثؿ األسئمة الجدلية ) الحوار السقراطي( 
وييدؼ ىذا األسموب إلى التعامؿ مع التفكير غير 

 فية، والتعامؿ معالمنطقي الخاطئ والتشوييات المعر 
المشكبلت المختمفة والسعي إلى تخفيفيا، فإنو يعتمد 
عمى عدة أسس أو مبادئ منيا المشاركة العبلجية 
المبنية عمى الثقة والتعاطؼ واالىتماـ والتعاوف،واختزاؿ 
المشكمة باستخداـ فنيات عدة مثؿ)المناقشة، مراقبة 

عادة الب ناء الذات،ضبط الذات ،التأمؿ، ،التخيؿ، وا 
المعرفي،الدعابة،حؿ المشكبلت،ميارات 
المواجية،الواجبات المنزلية، النمذجة، لعب 
الدور،التغذية الراجعة،البحث عف حموؿ بديمة،جدوؿ 
النشاطات،االسترخاء،الرسـ ،إيقاؼ التفكير المزعج،ممئ 
الفراغ وجدوؿ النشاطات ،نسبة اإلتقاف والرضا، تعديؿ 
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-381المخططات ،المياـ المتدرجة )
(Burns,1999,p381. 

لذا أرتئي أنو مف الممكف استخداـ فنيات متنوعة      
في بناء البرنامج اإلرشادي)السموكي المعرفي( لتخفيؼ 

 ومف ىذه الفنيات: باليأسالشعور 
 :االستعداد لؤلحداث المرىقة – 1

( حاجة الناس لبلستعداد Jennings,1958درس)
اد لتمؾ األحداث لؤلحداث المرىقة وأثبتت أف االستعد

يؤدي إلى التقميؿ مف المستوى العالي مف القمؽ 
واليأس لمواجية تمؾ األحداث ويتضمف ىذا االستعداد 
تقديـ المعمومات لمشخص حوؿ الحدث أو األحداث،ثـ 

تدريب  مف ثـتوقع القمؽ مف جراء تمؾ األحداث و 
الشخص عمى كيفية التحمؿ ومواجية األحداث،لكي 

نًا وبالتالي الحصوؿ عمى نتائج يصبح الشخص مطمئ
( Andarson & Musur,1983ايجابية. ويرى )

ىناؾ عدة طرؽ لتحسيف استعداد األشخاص لؤلحداث 
المرىقة،ومنيا استعماؿ العبلج بالتحميؿ النفسي،أو 
التنويـ المغناطيسي،أو مف خبلؿ تعميـ الناس السيطرة 

عادة تأىي ميـ السموكية،وكيفية التخفيؼ مف اإلجياد وا 
مف خبلؿ تكميفيـ بأعماؿ معينة مثؿ تماريف التنفس 
العميؽ أو مف خبلؿ التركيز عمى السمات االيجابية أو 
المفيدة.كما أف أعطاء المعمومات عف األحداث مف 

 & p:31،Andersonاألمور الميمة)
Musur,1983.) 

 :اإلرخاء العضمي – 2
أف التعرض إلى األحداث المرىقة يؤدي إلى التوتر  

العضمي ومف العبلمات األكثر شيوعًا التي يؤدي إلييا 
الحدث المرىؽ ىو التصمب واأللـ والمضايقة.وقد 

( Admond Jacobsonأستخدـ )أدموند جابكسوف 

تقنية بسيطة لمترويح واالستراحة واإلرخاء العضمي مع 
مراقبة تنفس الشخص )الشييؽ(عند تقمص كؿ 

مجموعة  مجموعة عضمية و)الزفير(عند أرخاء كؿ
( Biofeedbackعضمية. وىناؾ مف أستخدـ تقنية )

وقد ثبت أف ىذه التقنية تعمؿ عمى تخفيؼ التوتر 
العضمي.كما تتضمف ىذه التقنية إستراتيجيات إدراكية 
أيضًا تساعد عمى خفض اإلثارة نحو اآلثار السمبية 
لمظروؼ.ويتـ مف خبلؿ ىذه التقنية مراقبة العمميات 

مثؿ ضربات القمب وضغط الفسمجية لمشخص  
الدـ.ومف خبلؿ عممية التكيؼ الفّعاؿ يستطيع الشخص 
أف يكتسب السيطرة الطوعية عمى ىذه 

 Budzynki, et alالعمميات)
,1973(&)Blanchard&Andrasik,1985  وقد)

أثبتت الدراسات أف ليذه التقنية تأثيرات ايجابية ىامة 
 )،(p:121,1992لتخفيؼ الشعور باليأس

Jacobson. 
 :العرض– 3
 & Venn)أشارت بعض الدراسات ومنيا دراسة )   

Kaser,1973&Barbara,et al,1983) أنو مف )
الممكف أف يكوف العرض مف خبلؿ استخداـ أشرطة 
الفديو أو األفبلـ،أو باستعماؿ النماذج وأحداث الحياة 
الحقيقية.ومف خبلؿ العرض ممكف مبلحظة ردود أفعاؿ 

ع اإلجياد الفسمجية.ومف خبلؿ الشخص ومراقبة مواض
تمؾ المراقبة تبيف أف الشخص يشعر باالرتياح واليدوء 
وىو يترقب أنموذجا معروضا لو مف البعض  مف 
أشرطة الفديو مما يؤدي إلى التخفيؼ مف اإلجياد لدى 
األشخاص الذيف يواجيوف شعورًا  باليأس متزايد 

(Barbara,,et al,1983,p:1132.) 
 :ئيسةالمعالجة الر -4
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لى  ىذه المعالجة تستند إلى النظرية السموكية وا 
االشتراط الكبلسيكي،التي ترى بأف الشعور باليأس ىو 
شعور متعمـ مف البيئة ويتـ التكيؼ لو عف طريؽ 
اقتراف األحداث المسببة لو مع أحداث سارة ولطيفة 
ومريحة أو محايدة وقد يتـ ذلؾ عف طريؽ 

ريؽ أعادة البناء (،أو عف طGatchel,1981التخيؿ)
المعرفي لمشخصية والعبلج العاطفي العقبلني.والذي 

(،وفية يتـ استبداؿ 1971ّطور مف)أرنولد الزاروس،
األفكار البلعقبلنية بأفكار بناءة وأكثر واقعية.ومف ثـ 

 1962 ، ّطور مف  ألبرت ألس
(Baum&Gatchel.1981,p:222.) 
 التأمؿ:-5

لعميقة مف التفكير وىو تطيير العقؿ مف المستويات ا
والتركيز عمى الوعي.أي تفريغ العقؿ مف األفكار 
البلواعية.وبذلؾ يدخؿ العالـ الواعي لجمب التنوير 
والسعادة إلى حياة الشخص.ومف أىـ الوسائؿ 
المستخدمة لمتأمؿ ىي طريقة )ممارسة فف اليوغا( 
والتي تعتبر طريقة صحية وطبيعية تؤدي إلى خفض 

باليأس وزيادة مقاومة الشخص اإلجياد والشعور 
لى الصحة العقمية  لؤلحداث وا 

(Turner,1981,p:161 ومف الممكف ممارسة. )
اليوغا مرتيف باليـو مع غمؽ العيوف واستخداـ كممة أو 

( أو أي كممة جذابة أو سحرية الف OMصوت مثؿ)
ىذه الكممة تمنع الشخص مف التفكير 

  McCann&Holmes,1984,p:1144بالحدث)
ما أشارت الدراسات أف لمتأمؿ فوائد كثيرة منيا أنو (.ك

يمنح الشخص الثقة ويكوف أكثر استعداد لمتعامؿ مع 
الحاالت المرىقة وال توجد تقنيات معينة لمتأمؿ أنما قد 
تستخدـ عدة طرؽ كما ىي الطرؽ المستخدمة 

  باإلرخاء العضمي

 إجراءات البحث:

 :وعينته أواًل: جمتمع البحث 

مجتمع البحث الحالي مف المرشدات يتألؼ    
والمرشديف التربوييف في المديريات العامة لمحافظة 
بغداد.ويتكوف مجتمع البحث الحالي بحسب إحصائية 

( مف 2119-2118وزارة التربية لمعاـ الدراسي)
( مرشدات 476( مرشدة ومرشد،بواقع )682)
( مرشديف،موزعيف بحسب المديريات عمى 216و)
تـ اختيار عينة البحث عشوائيًا مف و ( مدرسة.597)

محافظة بغداد مف المجتمع األصمي فبمغ عددىـ الكمي 
( مرشد موزعيف 111( مرشدة و)111( بواقع )211)

  عمى مديريات المحافظة.
 :ثانيًا: أداتا البحث

لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث اعتمدت الباحثة ما   
 يأتي:  

أ( تبني مقياس الشعور باليأس لػ 
( فقرة،وبذلؾ تتراوح 44المكوف مف )(،1112)غني،

( وبموسط 176 –44الدرجة الكمية لممقياس بيف)
( درجة.ويحتوي عمى ثمانية 111فرضي )

، 16، 8مجاالت.وجميع فقراتو سالبة ماعدا الفقرات )
( موجبة وتـ استخراج الصدؽ لممقياس 44، 39، 18

بطريقة )الصدؽ الظاىري وصدؽ البناء( وعّد المقياس 
دقًا وفؽ ىذه المؤشرات.كما تـ استخراج معامؿ ثبات صا

( وبطريقة 1778) المقياس بطريقة إعادة االختبار فبمغ
(.أما الخطأ المعياري بمغ 1782)الفا كرونباخ( بمغ )

تـ (.1.82( درجة عندما كاف معامؿ الثبات )1.87)
تصحيح المقياس عمى أساس إعطاء الدرجات 

 أوافؽ، وافؽ بشدة،( لبدائؿ اإلجابة )أ1.27374)
 (.1أرفض بشدة( )ممحؽ أرفض،

 ب( بناء البرنامج  بحسب ما يشير إليو
 ( 242،ص1985)الدوسري،
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تحديد  -3تحديد األولويات.  -2تحديد الحاجات.  -1
تقويـ  -5اختيار األنشطة. -4أىداؼ البرنامج.

 البرنامج.
: لمعرفة حاجات المرشديف تـ تطبيؽ تحديد الحاجات-1

شعور باليأس عمى عينة مف المرشديف مقياس ال
( 111( مرشد و)111والمرشدات تكونت مف )

مرشدة.ثـ تـ حساب األوساط المرجحة واألوزاف المئوية 
 وجاءت مرتبة تنازليًا.

 :تحديد األولويات -2
ُحددت األولويات مف خبلؿ ترتيب فقرات المقياس      

رجح تنازليًا إذ اعتبرت الفقرة التي حازت عمى وسط م
( فما فوؽ بمثابة مشكمة تؤدي إلى الشعور 275)

فقرة )مشكمة(  (13باليأس وقد تبيف أف ىناؾ )
 ( يوضح ذلؾ1والجدوؿ)

 (1الجدوؿ)
 سط المرجح والوزف المئوي لياالو ترتيب الفقرات تنازليًا بحسب 

الوسط  الفقرات ت
 المرجح

الوزف 
 المئوي

 85 374 ذف لو.أأأسمح لممسترشد بالجموس بعد أف  33
 81 372 ُأحب معاقبة المسترشد المذنب. 25
 75 371 لدّي الرغبة في اليجرة خارج الوطف. 23
 7275 279 أشعر بالضياع ألنني أمارس مينة اإلرشاد. 7
 71 278 ضغوط المجتمع تفرض عمّي الصمت. 5

 65 276 أنبذ المبادرة بالتحية عمى أي مسترشد. 41
 65 276 ص مف القيود اإلدارية.لدّي الرغبة في الخبل 32
 65 276 أمنع المسترشديف مف التساؤؿ بأمور عديدة. 11
نا أرى معظـ شوارع بمدنا مسدودة. 21  6275 275 أشعر بالمرارة وا 
 6275 275 ُأحس بأني منقطع عف القيـ القديمة التي تربى عمييا أجدادنا. 12
 6275 275 ُأخفي يأسي وراء قناع التفاؤؿ. 31
 6275 275 أشعر بالحزف مف االنفتاح اإلعبلمي في شكمو العولمي. 27
 6275 275 أشعر بالخطر اليومي لكني أواظب عمى الدواـ. 35

         
وقد ُحولت ىذه المشكبلت إلى موضوعات 
لمجمسات اإلرشادية وقد وضعت الحاجات )الفقرات( 

 التي ليا عبلقة بالموضوع نفسو في الجمسة اإلرشادية
نفسيا وعرضت عمى عدد مف الخبراء البالغ عددىـ 
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( مف المختصيف في مجاؿ اإلرشاد 2( ممحؽ )8)
النفسي وعمـ النفس إلبداء آراءىـ حوؿ صبلحيتيا 

 ( يوضح ذلؾ.2والجدوؿ )

 (2الجدوؿ )
 تحويؿ المشكبلت إلى مواضيع لمجمسات اإلرشادية بحسب أوزانيا المئوية

 موضوع الجمسة الفقرات ت

 الميارات االجتماعية أسمح لممسترشد بالجموس بعد أف ائذف لو. 33
 التسامح ُأحب معاقبة المسترشد المذنب. 25
 القناعة لدّي الرغبة في اليجرة خارج الوطف. 23
 الثقة بالنفس أشعر بالضياع ألنني أمارس مينة اإلرشاد. 7
 التفاعؿ االجتماعي ضغوط المجتمع تفرض عمّي الصمت. 5

 الميارات االجتماعية أنبذ المبادرة بالتحية عمى أي مسترشد. 41
 التعامؿ مع اإلدارة لدّي الرغبة في الخبلص مف القيود اإلدارية. 32
 طمب المساعدة أمنع المسترشديف مف التساؤؿ بأمور عديدة. 11
نا أرى معظـ شوارع بمدنا مسدودة. 21  الواقعية أشعر بالمرارة وا 
 القيـ االجتماعية قطع عف القيـ القديمة التي تربى عمييا أجدادنا.ُأحس بأني من 12
 الواقعية ُأخفي يأسي وراء قناع التفاؤؿ. 31
 التفاؤؿ أشعر بالحزف مف االنفتاح اإلعبلمي في شكمو العولمي. 27
 قوة اإلرادة أشعر بالخطر اليومي لكني أواظب عمى الدواـ. 35

 
ؼ العاـ مف البرنامج حدد اليد :تحديد األىداؼ:-3

وىو التخفيؼ مف الشعور باليأس لدى المرشديف 
التربوييف باستخداـ اإلرشاد السموكي المعرفي ولغرض 
تحديد ذلؾ تـ تحديد الحاجات واألىداؼ الخاصة لكؿ 

 جمسة إرشادية ينسجـ مع موضوع الجمسة.
اعتمدت الباحثة عمى األسموب اختيار األنشطة: -4

الذي يتضمف عدة فنيات تتبلءـ مع السموكي المعرفي و 
االستعداد لؤلحداث - 1البرنامج وأىدافو وىي:

المعالجة  -4العرض  –3ضمي اإلرخاء الع –2.المرىقة
 التأمؿ  -5ة الرئيس

تضمف البرنامج نوعيف مف التقويـ ىما:  :التقويـ -5
التقويـ األولي وتمثؿ بالمقياس القبمي،والتقويـ البنائي 

 سة مف جمسات البرنامج. الذي تخمؿ كؿ جم
تعد ىذه الفنية جزءًا أساسيًا في التغذية الراجعة:– 6

تعديؿ السموؾ واستثارة الدافعية،وىي عبارات 
واستجابات انفعالية لممرشديف اتجاه البرنامج والقائـ 
عمى البرنامج وعمى طريقة اإلرشاد.وتحدد التغذية 
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تؤدي الراجعة بمحاور أساسية بكونيا توجيييو ألنيا 
إلى تصحيح االستجابات.وىي تعزيزيو  ألنيا تشكؿ 
ثابة لبلستجابات.وتقويمية ألنيا تخبر المتعمـ  تشجيعا وا 
بمدى تقدمو وفؽ معايير 

 (.Corey,1991.p:468محددة)
ىو أعطاء فرصة لؤلفراد التدريب البيتي : -7

المجموعة في التعبير عف مشاعرىـ بحرية مف خبلؿ 
تكميفيـ بالكتابة عف مواقؼ أو مشكبلت والتعبير بحرية 
عف آراءىـ و اقتراح  حموؿ مناسبة ليا أو كتابة  

جدا  اً ميم اً بعض  االنتقادات حوليا.وىذا ُيّعد جزء
نشاط  لنجاح العممية اإلرشادية ألنو يعمؿ عمى زيادة

 . تو ودافعي الفرد

رض البرنامج عمى وفؽ عُ  : صدق الربنامج
طريقة)برنامج مقترح سموكي معرفي لمتخفيؼ مف 
الشعور باليأس(عمى مجموعة مف الخبراء المتخصصيف 
في اإلرشاد النفسي والعمـو النفسية والتربوية والبالغ 

 يـ  حوؿ :ئ( إلبداء آرا2ممحؽ ) اء( خبر 8عددىـ )
حية فعاليات البرنامج في خفض الشعور ( مدى صبل1

 باليأس في حاؿ تطبيقو في الواقع.
 مة عنواف الجمسة لمفقرة.ء( مدى مبل2
 مة األسموب لمنشاط.ء( مدى مبل3

وقد تـ إجراء بعض التعديبلت عمى وفؽ آراء       
الخبراء.إذ أصبح البرنامج جاىزًا لمتطبيؽ وبشكؿ نيائي 

( 7رشادية والبالغة )وفيما يمي عرض لمجمسات اإل 
 جمسات وىي كما يأتي:

 ( دقيقة 45الجمسة /األولى    المدة /)
 االفتتاحية الموضوع

 الحاجات

 (التييؤ لمبرنامج.1
 (التعرؼ بيف المرشديف وبيف الباحث وبناء عبلقة ايجابية.2
عرؼ (الت4(التعرؼ عمى مواضيع البرنامج واليدؼ مف الجمسات اإلرشادية وما ىو مطموب. 3

 عمى زماف ومكاف البرنامج اإلرشادي.

 األىداؼ

 (إزالة الحواجز النفسية بيف المرشديف،.وبيف المرشديف والباحث1
 (تحديد اليدؼ العاـ مف البرنامج)التخفيؼ مف الشعور باليأس(.2
 (تعريؼ المرشديف بالتعميمات والضوابط الخاصة بالبرنامج.3
 (تفاعؿ المرشديف مع البرنامج.4
 يز الثقة والمودة بيف المرشديف مف جية وبيف الباحث مف جية أخرى.(تعز 5
 (تحديد زماف ومكاف الجمسات.6

 األنشطة
 المقدمة

 (تعريؼ الباحث باسمو وعممو ثـ يطمب مف المرشديف ذكر أسمائيـ.1
 (يناقش الباحث مع المرشديف أىمية التعارؼ.2
يع كأف يكوف كؿ أثنيف وخميس (االتفاؽ عمى الزماف والمكاف ويجب أف يناسب الجم3

( دقيقة.كما يتـ التعرؼ عمى أىـ الصعوبات التي تواجييـ 45الساعة التاسعة ومدة الجمسة )
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 والعمؿ سوية عمى إذالليا.
 (يناقش الباحث اليدؼ العاـ مف البرنامج وتوضيح األسس النظرية لو.4
 ت اإلرشادية.(التعيد بالحفاظ عمى سرية المعمومات التي تحدث خبلؿ الجمسا5
(توزيع الحموى والعصير لكسر الحواجز النفسية وتجنب الرتابة مع إضفاء جو مف المرح و 6

 األلفة.  
 
 

 التقويـ

قامة العبلقات االجتماعية والتفاعؿ مع 1 (يسأؿ الباحث المرشديف عف أىمية التعارؼ وا 
 اآلخريف.

 ـ الباحث(يطمب الباحث مف المرشديف أف يستذكروف أسماء بعضيـ وأس2
 والتأكيد عمى ضرورة الحضور. وومكان(تحديد زماف البرنامج 3
 (يسأؿ الباحث المرشديف فيما أذا لـ تكف ألحدىـ رغبة بالمشاركة بالبرنامج؟4
 (االستماع إلى آراءىـ ومقترحاتيـ.5

 
 

 ائذف لو.( /  أسمح لممسترشد بالجموس بعد أف 33دقيقة  الفقرة / ) 45الجمسة /الثانية    المدة /

 الميارات االجتماعية الموضوع

 (أنواع الميارات.2(معنى وأىمية الميارات االجتماعية.1 الحاجات
 ( كيفية استخداـ الميارات.3

 األىداؼ
( أف يتعرؼ المرشد عمى 2( أف يتعرؼ المرشد عمى معنى وأىمية الميارات.1

يارات في التعامؿ ( أف يتعرؼ المرشد عمى كيفية استخداـ الم3أنواع الميارات.
 مع اآلخريف.

 استبداؿ األفكار(. –المعالجة الرئيسة )التخيؿ  الفنية

 
 األنشطة
 المقدمة

 (يذكر الباحث موضوع الجمسة عمى السبورة)الميارات االجتماعية(.1
 ( يكتب الباحث معنى الميارات عمى السبورة ومناقشة أىميتيا مع المرشديف 2
 ارات والتعميؽ عمى كؿ ميارة.( يكتب الباحث أنواع المي3
( يستخدـ الباحث فنية التخيؿ.إذ يطمب مف كؿ مرشد أف يتخيؿ نفسو يدخؿ 3

إلى إدارة المدرسة والمدير ال يسمح لو بالجموس إال بعد أف يأذف لو...صؼ 
 مشاعرؾ

( يطمب الباحث مف مرشد أف يتخيؿ بأف أحد المسترشديف دخؿ غرفتو دوف 4
 صؼ مشاعرؾ؟أف يأذف لو بالدخوؿ..
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( مف خبلؿ الفقرة السابقة يستطيع الباحث استبداؿ الفكرة الخاطئة التي 5
تسيطر عمى المرشد وىي عدـ السماح لممسترشد بالجموس بعد أف يأذف لو. 
مف خبلؿ االقتناع عمينا تقبؿ المسترشد كما ىو ومف خبلؿ تدريبو عمى أف ىو 

 مف يطمب األذف بالجموس أواًل.
ف عمى استخداـ التخيؿ كمما أشعروا باإلرىاؽ والتعب مف ( حث المرشدي6

 موقؼ ما.ثـ تسجيؿ شعورىـ بيد االنتياء .وىذا بمثابة تدريب بيتي. 
 بعد أف ُيمخص الباحث كؿ محاور الجمسة يطرح السؤاؿ اآلتي: التقويـ

لئلرشاد إلى المدرسة وذىبت الستقبالو ىؿ أنت تستأذف منو  أذا جاء مشرؼ
 تنتظر ىو مف يأذف لؾ بالجموس لتجمس؟لمجموس؟أـ 

التدريب 
 البيتي

( ميارات اجتماعية مف الضروري أف 5يطمب الباحث مف المرشديف كتابة )
 يتحمى بيا  المرشد  التربوي.

 
 ( ) أحب معاقبة المسترشد المذنب(25دقيقة      الفقرة / ) 45الجمسة /الثالثة    المدة /

 التسامح الموضوع

 ( تنمية روح التسامح. 2تقبؿ المسترشد.    (1 الحاجات

 ( أف يتمكف المرشد مف أف يصبح قادرًا عمى تقبؿ األعذار.1 األىداؼ
 ( أف يتمكف المرشد مف تكويف عبلقات إيجابية مع المسترشديف.2

 اإلرخاء العضمي الفنية

 
األنشطة 
 المقدمة

ناء لمذيف أنجزوا (يراجع الباحث التدريب البيِت مع المرشديف وتقديـ الث1
 التدريب 

 ( يذكر الباحث موضوع الجمسة عمى السبورة)التسامح(2
 ( يكتب الباحث معنى التسامح عمى السبورة ومناقشة أىميتو في الحياة.3
( يستخدـ الباحث فنية)اإلرخاء العضمي(:إذ يطمب مف كؿ مرشد و)بالتناوب( 4

(مرات.أغمؽ 3)أف يجمس عمى كرسي مريح ويغمض عينيو ويتنفس بعمؽ 
راحة يدؾ )اليسرى( بقوة ثـ فتحيا. أغمؽ راحة يدؾ )اليمنى( بقوة ثـ فتحيا. 
أغمؽ راحة يدؾ )اليسرى( مع ثني الذراع بقوة ثـ فتحيا. أغمؽ راحة يدؾ 
)اليمنى( مع ثني الذراع بقوة ثـ فتحيا ويطمب منو االسترخاء كامبًل.أغمض 

أرفع ذقنؾ إلى األعمى بقوة ثـ حرؾ عينيؾ بقوة ثـ استرخي.أطبؽ فكيؾ بقوة و 
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رقبتؾ ثـ أغمؽ شفتيؾ بقوة ثـ استرخي.واآلف أدفع كتفيؾ بقوة ثـ استرخي.شد 
عضبلت بطنؾ إلى الداخؿ بأقصى درجة ممكنو ثـ استرخي.أضغط عمى كعب 
رجمؾ )األيسر( بقوة ثـ كعب رجمؾ )األيمف( بقوة ثـ استرخي.تنفس 

مرشد في حالة استرخاء كامؿ يطمب منو أف بعمؽ،وبعد أف يتأكد الباحث أف ال
يتخيؿ موقؼ مثير ومزعج مر بو مف أحد المسترشديف ومواجية الموقؼ وىو 

 في حالة استرخاء تاـ؟
(حث المرشديف عمى استخداـ االسترخاء كمما شعروا باإلرىاؽ والتعب مف 5

 موقؼ ما.ثـ تسجيؿ شعورىـ بعد االنتياء.وىذا بمثابة تدريب بيتي.
 بعد أف ُيمخص الباحث كؿ محاور الجمسة يطرح السؤاؿ اآلتي : ويـالتق

 كيؼ تتصرؼ أذا أتيمؾ أحد المسترشديف  بأنؾ لـ تحافظ عمى أسراره. 
التدريب 
 البيتي

يطمب الباحث مف كؿ مرشد كتابة موقؼ أو أكثر مر بو بالمدرسة مف خبلؿ 
 و.عبلقتو بالمسترشديف أو بالحياة العامة وكاف متسامحًا ب

   
 ( )لدّي الرغبة في اليجرة خارج الوطف(.23دقيقة   الفقرة / ) 45الجمسة /الرابعة    المدة /

 القناعة الموضوع

 (الشعور بالقناعة3(تنمية القناعة.  2(معرفة معنى القناعة.  1 الحاجات

 األىداؼ
 ( أف يتمكف المرشد مف معرفة معنى القناعة1
 القناعة لديو.( أف يتمكف المرشد مف تنمية 2
 ( أف يتمكف المرشد مف التعرؼ عمى األساليب التي تجعمو يشعروف بالقناعة.3

 التأمؿ الفنية

النشاط 
 المقدـ

 ( يراجع الباحث التدريب البيِت مع المرشديف وتقديـ الثناء لمذيف أنجزوا التدريب .1
 ( يذكر الباحث موضوع الجمسة عمى السبورة )القناعة(2
 حث معنى القناعة عمى السبورة ومناقشة أىميتيا مع المرشديف ( يكتب البا2
 ( حث المرشديف عمى أف يكوف لدييـ شعور بالقناعة3
( يستخدـ الباحث فنية)التأمؿ( وذلؾ مف خبلؿ الطمب مف كؿ مرشد و)بالتناوب( أف 4

يغمض عينو ويستخدـ أي كممة جذابة ومحببة لو ويحاوؿ طرد كؿ األفكار البلواعية 
حداث المرىقة ثـ يتأمؿ نفسو فيو إنساف لو عائمة وىي )أسرتو( وعائمة أخرى ىي واأل

)مدرستو( وعائمة كبيرة ىي )وطنو(.يطمب منو الباحث تأمؿ جماؿ كؿ عائمة عمى حدا 
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..ثـ يتأمؿ كؿ النعـ التي أوىبيا اهلل لو.فيو موظؼ ويتمتع بصحة جيدة ولو ثبلث 
مفة عف األخرى مزيج مف المشاعر يحب أف عوائؿ كؿ عائمة تقدـ لو خدمات مخت

 نحمد اهلل عمييا؟
( حث المرشديف عمى استخداـ ىذه الفنية البسيطة كمما أشعروا بالتعب واإلرىاؽ.ثـ 5

 تسجيؿ مشاعرىـ بعد االنتياء.وىذا بمثابة تدريب بيتي.
 بعد أف يمخص الباحث كؿ محاور الجمسة يطرح السؤاؿ اآلتي: التقويـ

 ـ مف ىذه الجمسة؟ماذا استفدت
التدريب 
 البيتي

 

يطمب الباحث مف كؿ مرشد وصؼ مشاعره بدقة بموقفيف مره وىو يتأمؿ ويتخيؿ نفسو 
خارج الوطف وما ىي المصاعب التي مف الممكف أف يتعرض ليا.ومره في شماؿ 

 عراقنا الحبيب وسط الطبيعة الخبلبة التي وىبيا اهلل لنا.
 أشعر بالضياع ألني أمارس مينة اإلرشاد(.( )7)الفقرة / دقيقة   45الجمسة الخامسة /

 الثقة بالنفس الموضوع

 الحاجات

 ( معرفة المواقؼ التي يكوف فييا معتمدًا عمى نفسو.2( معنى الثقة بالنفس. 1
( التعامؿ مع المسترشديف واآلخريف بثقة  4( االستفادة مف خبرات الماضي.3

 عالية.
 ( تنمية الثقة بالنفس.5

 ألىداؼا

 ( أف يتمكف المرشد مف معرفة معنى الثقة بالنفس.1
 أف يتمكف المرشد مف معرفة المواقؼ التي يكوف فييا واثقًا مف نفسو. 2
 ( أف يتمكف المرشد مف التعامؿ مع المسترشديف بثقة3
 ( أف يتمكف المرشد مف التمتع بثقة عالية.4

 ة(نماذج وأحداث واقعي –العرض )أشرطة فديو  الفنية

األنشطة 
 المقدمة

 ( يراجع الباحث التدريب البيِت مع المرشديف وتقديـ الثناء لمذيف أنجزوا التدريب.1
 ( يذكر الباحث موضوع الجمسة عمى السبورة )الثقة بالنفس(.2
( يكتب الباحث معنى الثقة بالنفس عمى السبورة ومناقشة مع المرشديف ويؤكد 2

العتماد عمى النفس وعدـ الشعور بالدونية أو عمى إف الثقة بالنفس تنعكس في ا
 النقص أو المذلة وكذلؾ تعكس قدرة الفرد عمى اتخاذ القرارات والمبادأة.

 ( حث المرشديف عمى أف يكوف لدييـ ثقة بأنفسيـ.3
( يستخدـ الباحث فنية)العرض( مف خبلؿ عرض شريط )فديو( )لعدة أشخاص( 4
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ف حبو لمينتو التي يزاوليا وعف األسباب يزاولوف ميف مختمفة كؿ واحد يتحدث ع
والدوافع التي جعمتو يكوف مميزا ومتفوقا بعممو والنجاحات التي حققيا مف خبلؿ 
قدرتو عمى اتخاذ القرارات الصائبة التي تخص عممو واعتماده عمى نفسو وثقتو 

 بيا.
ة (يطرح الباحث نماذج مف الواقع لشخصيات مميزة وناجحة بعمميا وتتمتع بثق5

 عالية بنفسيا والنجاحات التي حققتيا.
بعد تمخيص كؿ محاور الجمسة يطرح الباحث السؤاؿ اآلتي:تصنؼ مينة اإلرشاد  التقويـ

 مف ميف )المساعدة( وىي مينة إنسانية قبؿ كؿ شيء.ما ىو رأيكـ؟
التدريب 
 البيتي

تقديـ  يطمب الباحث مف كؿ مرشد كتابة النجاحات التي حققيا في مينتو مف خبلؿ
 المساعدة لآلخريف.

 ( )ضغوط المجتمع تفرض عمّي الصمت(.5دقيقة   الفقرة / ) 45الجمسة /السادسة   المدة /
 التفاعؿ االجتماعي الموضوع

 الحاجات
 ( معنى وأىمية التفاعؿ االجتماعي.                                         1
 ( أساليب التفاعؿ االجتماعي.2
 عؿ مع اآلخريف في مواقؼ عدة.                 ( أف يتفا3

 األىداؼ
 

 ( أف يتمكف المرشد مف معرفة معنى العبلقات والتفاعؿ االجتماعي.            1
 ( أف يتمكف المرشد مف معرفة أساليب التفاعؿ االجتماعي.2
 ( أف يتمكف المرشد مف معرفة المواقؼ التي تجعمو متفاعبًل مع اآلخريف.3

 االستعداد لؤلحداث المرىقة. يةالفن

النشاط 
 المقدـ

 ( يراجع الباحث التدريب البيِت مع المرشديف وتقديـ الثناء لمذيف أنجزوا التدريب.1
 ( يذكر الباحث موضوع الجمسة عمى السبورة )التفاعؿ االجتماعي(.2
 ( يكتب الباحث معنى التفاعؿ االجتماعي عمى السبورة ومناقشتو مع المرشديف 3
( وذلؾ مف خبلؿ أعطاء نبذة االستعداد لؤلحداث المرىقة( يستخدـ الباحث فنية)4

مختصرة عف التغيير االجتماعي الذي حصؿ بالمجتمعات بصورة عامة وبالمجتمع 
العراقي بصورة خاصة.وأف ىذا الحراؾ االجتماعي أثر عمى كؿ شيء ومنيـ طمبة 

 التغيرات الحاصمة. المدارس وعمينا كمرشديف أف نكوف مستعديف لتمؾ
(طرح مواقؼ افتراضية أو واقعية عف التغيير الذي حصؿ لمطمبة والذي مف 5

 المتوقع أف يحصؿ وكيفية أيجاد صيغ معينة لمواجيتو والتفاعؿ معو.
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( طرح مواقؼ افتراضية أو واقعية عف التغيير الذي حصؿ بالمجتمع والمتوقع أف 6
مواجيتو والتفاعؿ معو.ومف ىذه الصيغ يحصؿ لمناس وكيفية أيجاد صيغ معيبة ل

 الميمة ىي اإلصغاء لآلخر،وضرورة التعرؼ والبحث عف مصادر األخذ بالرأي
 ،وكيفية االستماع عمى آراء مغايرة. أي )التدريب( عمى األخذ بالرأي والرأي اآلخر

(استخداـ تماريف التنفس العميؽ ومف خبلؿ ىذا التمريف يتـ التركيز عمى السمات 7
 يجابية أو المفيدةاإل
(حث المرشديف عمى استخداـ تماريف التنفس العميؽ كمما شعروا باإلرىاؽ 8

 والضيؽ.ثـ سجؿ شعورؾ بعد االنتياء مف التمريف وىذا بمثابة تدريب بيتي 
بعد تمخيص كؿ محاور الجمسة يطرح الباحث سؤاؿ: كيؼ تتصرؼ أذا طمب منؾ  التقويـ

ؾ بكؿ وضوح وصراحة في موقؼ ما؟مثبًل رأيؾ في مدير المدرسة التعبير عف رأي
 سياسة مدير المدرسة أو اإلدارة ككؿ.

التدريب 
 البيتي

 

يطمب الباحث مف كؿ مرشد أف يصؼ مشاعره بكؿ صراحة ووضوح عند مشاىدتو 
وسماعو  خبر بالتمفاز يعمف عف استشياد مجموعة مف األفراد في حزاـ أو عبوة 

 قية.ناسفة في أحدى المدف العرا
 دقيقة 45الجمسة /الختامية                             المدة /

 إنياء البرنامج اإلرشادي الموضوع

 ( تبميغ المرشديف بانتياء البرنامج.1 الحاجات
 ( إجراء مناقشة عامة حوؿ كؿ الجمسات واإلجابة عمى تساؤالت المرشديف.2

 ة السابقة.(تحقيؽ التكامؿ بيف الجمسات اإلرشادي1 األىداؼ

 األنشطة
 المقدمة 

( يراجع الباحث التدريب البيِت مع المرشديف وتقديـ الثناء لمذيف أنجزوا 1
 التدريب .

 (تقديـ الشكر واالمتناف لممرشديف عمى تعاونيـ وحضورىـ المتواصؿ.2
 (إخبار المرشديف باف ىذه الجمسة ىي الجمسة النيائية لمبرنامج.3
اـ كؿ الفنيات المستخدمة في البرنامج في المواقؼ  (حث المرشديف عمى استخد4

 الحياتية التي تواجييـ مف أجؿ التخمص مف الشعور باليأس والعيش بسعادة.
 يطمب الباحث مف المرشديف تشخيص اإليجابيات والسمبيات في البرنامج. التقويـ
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 توصي الباحثة ما يأتي: : التوصيات
مف المرشديف التربوييف ( تطبيؽ البرنامج عمى عينة 1

 الذيف يعانوف مف الشعور باليأس.
( إيجاد صيغ لبلىتماـ بالجانب النفسي والمناخ 2

 التنظيمي لممرشديف التربوييف.
( القياـ بتطوير مينة اإلرشاد مف خبلؿ إيجاد صيغ 3

 لمترقيات والبعثات واإليفاد خارج القطر.
 ( تكريـ المرشديف المبدعيف.4
ث التي مف شأنيا فحص معاناة ( زيادة البحو 5

 المرشديف التربوييف
 تقترح الباحثة ما يأتي: : املقرتحات

( إجراء دراسة تطبيقية لمعرفة دور البرامج اإلرشادية 1
في خفض الجوانب النفسية السمبية لدى المرشديف 

 التربوييف.
( استخداـ أساليب أخرى لتخفيؼ الشعور باليأس 2

 لتعزيز اإليجابي.....(.مثؿ)النمذجة ،لعب الدور،ا
( إجراء دراسة لمعرفة العوامؿ التي تسيـ في أنجاز 3

 المرشد التربوي.
 املصادر

السموؾ  تعديؿ(،1995الخطيب،جماؿ)-
 :3،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع،بيروت،طاإلنساني

االتجاىات العممية في (،1985الدوسري،صالح جاسـ)-
سالة الخميج ،مجمة ر تخطيط برامج التوجيو واإلرشاد

 ،السعودية،الرياض15العربي.العدد
الرشيدي ،بشير صالح،والسيؿ،راشد عمي -
،مكتبة الفبلح مقدمة في اإلرشاد النفسي(،2111)

 .1لمنشر والتوزيع،دولة الكويت،ط
االكتئاب النفسي،مرض (،1991الشربيني،لطفي) -

 المركز العربي،االسكندرية.العصر،

قدرة الذات عمى (،2111غني،نادية تعباف محمد)-
المواجية وعبلقتيا بالشعور باليأس والحاجة الى 

مجمة كمية التجاوز لدى المرشديف التربوييف.
-224،الجامعة المستنصرية،المجمد الثاني،صالتربية
225 

-(، المجتمع (،ترجمة:محمود محمود،1955فرـو
 ،مكتبة األنجمو المصرية،اإلسكندرية.السميـ
اإلنػساف بيف د،(،ترجمة،زىراف،سع1979،)---

 ،سػمسػمة عالػـ المعرفػة،الكػويػت.الجوىر والمظػير
(،اإلرشاد 2117الفسفوس،عدناف أحمد )-

السمسمة التربوي،مفيومو،أسسو، قواعده األخبلقية ،
(،دار الثقافة لمنشر 3،رقـ )اإلرشادية 

 والتوزيع،فمسطيف.
،دار ىجر الصحة النفسية(،1991كفافي،عبلء الديف)-

 3لنشر والتوزيع واإلعبلف،القاىرة،طلمطباعة وا
النفس،انفعاالتيا وأمراضيا (،1983كماؿ،عمي )-

 . 3،دار واسط لمنشر والتوزيع،بغداد،ط وعبلجيا
المفيـو الحديث لمحب وتطوره (،2117مكي،محمود )-

 ،مصر.1،عالـ الكتب،طفي الحضارات اإلنسانية
التوجيو (،1986الياشمي،عبد الحميد محمد )-

 ،دار الشروؽ،جدة،الطبعة الثانية.النفسيواإلرشاد 
،المديرية دليؿ المرشد التربوي(،1988وزارة التربية )-

العامة لمتقويـ واالمتحانات،مديرية التقويـ والتوجػيو 
 التربوي.

-Anderson, K. O., & Masur, F. T. ( 
 ). Psychological preparation for 
invasive 
 medical and dental procedures. 
Journal of  Behavioral Medicine,  (  
),  - . 
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 (1ممحؽ)

 مقياس الشعور باليأس
أوافؽ  الفقرات ت

 بشدة
 أرفض بشدة أرفض أوافؽ

     ُيقمقني االتصاؿ بالمسترشديف. 1
     أجد الحاجة القوية باالعتماد عمى أدارة المدرسة. 2
     أشعر بالفرح ألف المسترشديف يخافوف مني. 3
     عف نفسي. أشعر بأني غريب 4
     ضغوط المجتمع تفرض عمّي الصمت. 5
     أنبُذ اإلصغاء لنفسي . 6
     أشعر بالضياع ألنني أمارس مينة اإلرشاد. 7
     ُأعبر عف رأي بصراحة في االجتماعات والندوات. 8
     أشعر بالضيؽ عندما أكوف متواجدًا مع المسترشديف. 9

     شيء وأنا ال شيء.ُأومف بمقولة: أنت كؿ  11

     أمنع المسترشديف مف التساؤؿ بأمور عديدة. 11
     ُأحس بأني منقطع عف القيـ القديمة التي تربى عمييا أجدادنا 12
     ُأحاوؿ تبرير خضوعي لمقيـ السائدة في المجتمع.  13
     أميؿ إلى أرضاء اآلخريف بأي طريقة. 14
     صورتي أماـ اآلخريف أضطر لمكذب حتى ال تيتز 15

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791/54/3
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00018791/54/3
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     أشعر أف األخوة شيء أساسي في الحياة. 16
     أقـو بتحقيؽ أىدافي اإلرشادية عف طريؽ اآلخريف. 17
     لدّي استعداد لتقبؿ المسترشد كما ىو. 18
     أشعر بالقمؽ مف مواصمة العبلقات االجتماعية. 19
     ع بمدنا مسدودة.أشعر بالمرارة وأنا أرى معظـ شوار  21
21 .      أنتاجي اإلرشادي يقؿ يومًا بعد يـو
     أشعر بالسأـُ لقمة توافر السياسة واضحة لتخطيط المستقبؿ اإلرشادي. 22
     لدّي الرغبة في اليجرة خارج الوطف. 23
     أشعر بالخوؼ عندما أكوف مستقبًل عف اآلخريف. 24
     ذنب.ُأحب معاقبة المسترشد الم 25
     أشعر بأني منفصؿ عف المسترشديف. 26
     أشعر بالحزف مف االنفتاح اإلعبلمي في شكمو العولمي. 27
     أستسمـ لشعور اليزيمة في داخمي. 28
     أتمنى التغيير والتقدـ لئلرشاد النفسي. 29
     ُأخفي يأسي وراء قناع التفاؤؿ. 31
     ولية نفسي ومسؤولية المسترشديف أشعر بالخوؼ مف تحمؿ مسؤ  31
     لدّي الرغبة في الخبلص مف القيود اإلدارية. 32
     أسمح لممسترشد بالجموس بعد أف ائذف لو. 33
     أشعر باألسى لمظمـ اليائؿ الذي يقع عمى العالـ. 34
     أتمنى أف أمتمؾ غرفة إرشادية جميمة بكؿ المقاييس. 35
     طر اليومي لكني أواظب عمى الدواـ.أشعر بالخ 36
     أشعر أف آرائي ومقترحاتي ال معنى ليا. 37
     الكفاح بالحياة ضرورة البد منيا. 38
رشادات المشرؼ بدوف مناقشة. 39      ُأطبؽ كؿ تعميمات وا 
     أنبذ المبادرة بالتحية عمى أي مسترشد. 41
     منخفضة.أشعر بأف شعبيتي بيف المسترشديف  41
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     أرفع شعار : ال تعميؽ. 42
     أغضب عندما ُيعارضني المسترشديف. 43
     أتغاضى رأي إدارة المدرسة ما دمُت أمتمؾ ضميرًا حيًا.   44
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Abstract 
 The research aims at : 
Constructing counseling program 

(cognitive Behavioral) to reduce the 
Feeling of despair .with the educational 
counselors’ 
     In order to achieve the study, the 
research follows the following 
procedures:  
-Adopting scale of the Feeling of 
despair of the (Ghani,  ). 
-Constructing counsel program 
(cognitive Behaviorism) to reduce the 
Feeling of the despair. 

 Recommendations:- 
-The application of the program on 
a sample of tour educational 

counselors’ who suffer from a 
Feeling of despair. 

- Honoring creative counselors’  . 
. Increased research that will examine 
the suffering of educational 
counselors’ 
Investing:- 
 ) Conducting applied study to know 
the role of extension programs in 
reducing the negative psychological 
aspects. With the educational 
counselors’ 
) Use other methods to ease the 
Feeling of   the despair such as 
(modeling, role playing, positive 
reinforcement) 

 
 


