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 -:مستخلص البحث

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على )أثر أسلوب المواجهة البناءة لتنمية  

فرضيته كشف الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة(، ولتحقيق هدف البحث واختيار 

مجموعة تجريبية ومجموعة }المجموعتين  ياستخدم المنهج التجريبي ذا التصميم ذ

( طالباً من طالب 8، وقد شملت عينة البحث ){بعدي(–ضابطة مع اختبار)قبلي

المرحلة المتوسطة اختيروا بالطريقة القصدية ممن حصلوا على أقل الدرجات على 

إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية ، وقد قسمت عينة البحث مقياس كشف الذات

مقياس ( طالب لكل مجموعة، وقد تبنى الباحثان 4وبالطريقة العشوائية بواقع )

، وقام الباحثان ببناء األسلوب اإلرشادي وفق كشف الذاتل (8142)المعموري, 

نظرية الذات لـ)كارل روجرز( وبأسلوب المواجهة البناءة وبالطريقة الفردية، ويتكون 

كشف ( جلسة وبواقع جلستين في األسبوع والذي يهدف إلى تنمية 21ن )األسلوب م

لدى طالب المرحلة المتوسطة، وقد طبق األسلوب المقترح على المجموعة الذات 

التجريبية فيما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي أسلوب، وقد أثبتت نتائج البحث أن 

، وفي عينة البحثلدى ف الذات كشألسلوب المواجهة البناءة أثراً واضحاً في تنمية 

 ضوء النتائج أفضت الدراسة إلى بعض التوصيات والمقترحات.
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Abstract 

The  aim  of  the  current  study  is  to  identify  the  effect of  the 

constructive  confrontation  style  to  develop,  The    self-

discovery among students  of intermediate stage. In order to 

achieve the aim of the research and choosing its hypothesis, the 

experimental approach with two groups (experimental and 

controlled group) has been used with  pre-post-test}. The sample 

of this research includes (8) students  were  chosen  intentionally 

of those who obtained the lowest score on the scale of self-

discovery, The sample of this  research is divided randomly into 

two groups: controlled  and experimental  with (4)  students for 

each group, and the researchers have adopted (Maamori, 2017) 

scale of self-discovery, and the researchers built the pedagogical 

style  according  to  the self-theory for  the  (Carl  Rogers), which 

includes (12) sessions and two sessions a week, which aims to 

develop self-discovery among students of intermediate stage. The 

proposed style was applied to the experimental group, while the 

control group did not undergo any style. The  results  of  the  

research  show  that  the style of  constructive confrontation has a 

clear impact on the development  of  self-discovery among 

students of intermediate stage. In the light of the results, this 

study has  reached  to  some  numbers  of  conclusions  and  led  

to  some recommendations and suggestions. 
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 لالفصل األو

 التعريف بالبحث:
 -: (Problem of the Research)مشكلة البحث -أوالً:

يواجه الطالب المراهقين العديد من المشكالت كشعور الطالب بالخجل واالنطواء، 

وهذا يؤدي إلى إعاقة تحقيق التفاعل االجتماعي، ويرجع سبب هذه المشكلة إلى عجز 

بها، وأسلوب التنشئة االجتماعية، الطالب عن مواجهة مشكالت المرحلة التي يمر 

فالتدليل الزائد والقسوة المفرطة  تعمالن على زيادة شعوره باالعتماد على اآلخرين في 

حل مشكالته، ولكن طبيعة المرحلة التي يمر بها تتطلب منه أن يعتمد على نفسه 

م ويستقل عن اآلسرة، ونتيجة ذلك يحدث لديه صراع ويلجأ إلى االنسحاب من العال

 (.21: 1122الخارجي واالنطواء والخجل عند التحدث مع اآلخرين )خاطر،

ويفشل العديد من الطالب في إظهار ذاتهم للناس، ألنهم ال يمتلكون معرفة بذاتهم أو 

على األقل وعياً بذواتهم، وبهذا فهم يبقون غامضين بنحو محبط، وتصبح هذه المشكلة 

 (.48: 1112الئمة لكشف الذات  )جوني وجونز،أكثر سوءاً إذا لم يعثروا على أداة م

ويؤدي عدم الوصول إلى كشف الذات إلى الشعور بعدم االنتماء االجتماعي بإذ ال 

يستطيع أن يوفر شروطاً لممارسة أفعال الحياة، ألنه يصعب عليه معرفته لذاته 

 (.42: 1112)ابراهيم،

ية واالنفعالية إلى وقد يتعرض الطالب بسبب عدم الكشف عن المشكالت السلوك

األمراض العصابية، إذ أن الكثير من هذه المشكالت تضطرب لدرجة تعيق حياتهم 

اليومية وتفقدهم صحتهم النفسية فيكونوا بأمس الحاجة الى المرشد لحلها أو معالجتها 

 (.72: 1121)الدفاعي،

ا بوجود ومن خالل عمل الباحثان في اإلرشاد التربوي وخبرتهما في هذا المجال أحس

مشكلة إخفاء الذات )عدم الكشف( وبعد هذا اإلحساس وللتأكد منه، قاما بدراسة 

( 21( إذ شملت الدراسة)2استطالعية إذ أعدا إستبانة لهذا الغرض وكما في الملحق)

( مرشد صف من المدارس المتوسطة لمركز مدينة بعقوبة، إذ 11مرشدين تربويين و)

%( اللذين أكدوا وجود مشكلة إخفاء الذات 01نسبة ) كانت إجابة المرشدين التربويين

%( الذين أكدوا وجود مشكلة 81عند الطالب، وكانت إجابة مرشدي الصفوف بنسبة )

%(، هذا باإلضافة إلى تأكيد العديد من 27 -%71إخفاء الذات عند الطالب بنسبة )

الذات( الدراسات الوصفية على وجود مشكلة إخفاء الذات )انخفاض مستوى كشف 

(، ودراسة 1117(، ودراسة )ذياب،2004لدى عينة الدراسة، كدراسة)جاسم،

(. ولهذا فال بد من احتياج 1122(، ودراسة )العمري، وجردان،1112)جرجيس،

الطالب إلى خدمات اإلرشاد التربوي، كحاجتهم إلى توفير المناهج والمعلمين األكفاء 

رسية المريحة، فقد أنتبه صناع القرار والوسائل التعليمية الحديثة والمرافق المد

التربوي في مختلف األنظمة إلى مشكلة مفادها "أن هناك حاجة إرشادية قد ال يستطيع 
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الطالب إشباع تلك الحاجة والتي تسهل عملية تحقيق مطالب النمو في مرحلة نمائية 

 (.222: 1124معينة واالنتقال إلى المرحلة التالية بسهولة وأمان" )صالح،

 ومن هنا تأتي مشكلة البحث في اإلجابة عن التساؤل اآلتي : 

لدى طالب المرحلة  كشف الذاتهل إن ألسلوب المواجهة البناءة أثراً لتنمية 

 المتوسطة ؟

 

 -: (The Importance of Research)أهمية البحث -ثانياً:

العديد من تبرز أهمية استخدام اإلرشاد التربوي وبصورة أكثر فاعلية لعالج  

المشكالت النفسية واالجتماعية كاالنطواء واالنعزال )االنكفاء على الذات (، إذ ال غنى 

من استخدام أساليب اإلرشاد الفردي كالمقابلة والتعبير الكتابي والتلمذة والنشرات 

 ( .222-222: 1122اإلرشادية )الجزازي ،

ر وفهم الذات وتنمية العالقات ويعمل البرنامج اإلرشادي على محاولة رفع مستوى تقدي

وتحقيق مستوى أفضل من النمو النفسي وصحة النفسية، ويقوم البرنامج اإلرشادي 

بإعداد المسترشدين نفسياً واجتماعيا وتهيئتهم لمواجه المراحل المستقبلية، وأشارت 

العديد من الدراسات واألدبيات إلى أهمية البرامج اإلرشادية ذات اإلستراتيجيات 

واضحة لها أثر في تعديل السلوك، وعالج الكثير من المشكالت التي يعاني منها ال

 (.21-22: 1111المراهقين )الدراجي

فيعد اإلرشاد الفردي األسلوب األكثر مالئمة للمسترشدين الذين يعانون من قلق التحدث 

أمام اآلخرين، إذ يكون لديهم مشكالت مرتبطة بوجودهم مَع الجماعة )النواسية 

،1122 :241. ) 

وتتركز فاعلية اإلرشاد الفردي على أساس العالقة اإلرشادية المهنية بين المرشد 

والمسترشد، ويقوم اإلرشاد الفردي على تقديم المساعدة ومد يد العون للمسترشد من 

خالل الجلسة اإلرشادية لمساعدته على معالجة المشكالت والصعوبات التي يعاني 

رشاد الفردي هي تبادل المعلومات، وإثارة دافعية المسترشد منها، وأهم وظائف اإل

 (.212: 1121للحديث عن مشكالته ) الحراحشة ،

وأسهم أسلوب المواجهة البناءة في زيادة استبصار المسترشد بنفسه والتأمل الذاتي لها، 

كما يساعد أسلوب المواجهة على كشف التناقضات في شخصية المسترشد وخاصة بين 

وأفعاله، وبين معتقداته وسلوكياته الفعلية، وبين مشاعره وسلوكه، ويزيد أسلوب  أقوالة

المواجهة من إيضاح رؤية المسترشد لنفسه إذ يراها كما يراها اآلخرين في المجتمع، 

وبذالك يصبح غير منعزل عن اآلخرين ومجتمعه ويحقق أسلوب المواجهة أهداف 

، والعالجية، وتقويمية( التي تسمى تطابق النفس المقابلة اإلرشادية الثالث )التشخيصية

فالمواجهة لها وظيفة بنائية في العملية اإلرشادية، ويعمل أسلوب المواجهة على زيادة 
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التطابق بين سلوكيات المسترشد ومرئياته الداخلية، وتضييق الفجوة بينه وبين 

 (.217: 1122هللا،اآلخرين، مما يكسبه مزيد من الثقة بالنفس، وثقته بالناس )عبد 

كشف وعليه تم بناء األسلوب اإلرشادي وفق نظرية الذات لــ)كارل روجرز( لتنمية 

لدى طالب المرحلة المتوسطة، والذي تضمنت مجموعة من األنشطة والفعاليات الذات 

لدى طالب المرحلة المتوسطة وتتجلى أهمية كشف الذات وبالطريقة الفردية لتنمية 

  -يأتي :البحث الحالي بما 

تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية الفريدة والتي استخدمت األسلوب  -2

 اإلرشاد الفردي، وتهدف إلى تنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة. 

تزويد المرشدين التربويين بأسلوب إرشادي )أسلوب المواجهة البناءة(  -1

 وبالطريقة الفردية يساعد على تنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة. 

إعطاء دور وأهمية لمرحلة المراهقة ألنها مرحلة انتقالية ما بين الطفولة  -2

 والشباب ودورها في بناء شخصية الطالب. 

 

 -:(The Objective of Research)البحث  هدف -ثالثاً:

 يهدف البحث الحالي إلى ما يأتي:

  التعرف على أثر أسلوب المواجهة البناءة في تنمية كشف الذات لدى طالب

 المرحلة المتوسط 

  -ويتحقق ذلك ومن خالل اختبار الفرضيات اآلتية:

رتب درجات ( بين 1،17ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1

 أفرادالمجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس كشف الذات.

( بين رتب 1،17ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -2

درجات أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس كشف 

 الذات قبل تطبيق البرنامج اإلرشادي وبعده.

( بين رتب درجات 1،17ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3

 موعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس كشف الذات.أفراد المج

 

 -: (The Limits of Research)حدود البحث -رابعاً:

يتحدد البحث الحالي بطالب المرحلة المتوسط في مدارس المتوسطة النهارية 

ديالى والحكومية وللذكور فقط في مركز قضاء بعقوبة والتابعة للمديرية العامة لتربية 

 (.1128 – 1122وللعام الدراسي )
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 -: (Definition of term)تحديد المصطلحات -خامساً:

 -قام الباحثان بتحديد مصطلحات البحث وكاآلتي: 

 -أوالً: أسلوب المواجهة البناءة: عرفها:

 , هو محاولة مقصودة لمساعدة الشخص اآلخر كي يختبر (: 8142)عبدهللا

وة الختبار الذات تنبع من رغبة لدى المرشد بأن يقحم بعض جوانب سلوكه وهي دع

 (. 214: 1122نفسه بعمق أكثر مع الشخص الذي يواجهه)عبدهللا،

 -عرفها: -كشف الذات: -ثانياً:

 (Loft, 1969):- 

هي عملية إفصاح لفظي أو غير لفظي عن المشاعر والمعلومات الشخصية والمواقف 

التي تفرح وتحزن الفرد، وكشف لمحات عن الشخصية، ويكون الكشف سطحياً 

ويتدرج بالعمق، ويبدأ غالباً بنقاش صغير يُـعـدُّ هو المفتاح لبدء العالقات ثم االنتقال 

 . (Loft,1969: p: 58)ن الذات إلى مستويات أكثر عمقاً من اإلفصاح ع

  -:(Primary stage) المرحلة المتوسطة -ثالثاً:

 ,وهي المرحلة التي تتوسط مرحلتي التعليم االبتدائي : (8141)وزارة التربية

والتعليم اإلعدادي مدة الدراسة فيها ثالث سنوات وتشمل الصفوف األول، والثاني، 

)وزارة التربية، ( سنة 27-21والثالث، وتضم الطالب الذين يتراوح أعمارهم ما بين )

1121 :21.) 

   

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري ودراسات سابقة

 اإلطار النظري / كشف الذات: -أوالً:

يتناول الباحثان في هذا الفصل إنموذج نافذة جوهاري لتفسير مصطلح كشف الذات 

 -وكذلك تفسير أسلوب المواجهة البناءة:

 أنموذج نافذة جوهاري: -4

يعد أنموذج نافذة جوهاري من أهم النماذج المفسرة لعملية كشف الذات لدى الفرد، بإذ 

تفاعل اإلنساني بطريقة واضحة ومبسطة وأخذ تسمية جوهاري نسبة يصف عملية ال

إلى دمج اسمي الشخصين الذات أعاله وهما جوزيف لوفت وهاري ابنجهام 

(Josephloft & Harey Jngham, 1969). 

وأطلق عليه تسمية للنافذة بسبب الرسم التوضيحي لألنموذج إذ يشبه النافذة مكون من 

  -لشكل التالي:أربعة مربعات وكما في ا
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 المنطقة المكشوفة -4

 )الحرة(

 المنطقة العمياء -8

 المنطقة  المخفية  -2

 )المعروفة للفرد(  

 المنطقة  المجهولة -1

 )المعروفة لآلخرين(  

 (4شكل)

 نافذة جوهاري لكشف الذات

                                                       (Redmond, 1999,p: 38) 

 -عملية كشف الذات من خالل هذه التقسيمات األربعة وكما يأتي: فسرت النافذة

تشمل هذه المنطقة األشياء التي  -:(Free Area)المنطقة المكشوفة أو الحرة  -2

يعرفها الفرد عن نفسه ويعرفها اآلخرين عنه، بإذ تكون هذه المعلومات ظاهرة للجميع 

وتتضمن شخصية الفرد،  وال يمكن إخفاؤها عنهم، مثل المظهر العام، الوظيفة،

 مميزاته، قيمته، إدراكه.

تشمل هذه المنطقة المعلومات التي ال  -:(Blind Area)المنطقة العمياء  -1

يعلمها الفرد عن نفسه ولكنها تكون ظاهرة لآلخرين مثل تكرار سلوك معين أو حركة 

معينة ال إرادياً من قبل الفرد حينما يكون بموقف معين وتتضمن )مواقف الفرد تجاه 

لفرد اآلخرين بإذ يكون الفرد ال يعرف عنها شئ في الوقت الحاضر وتكون ظاهرة ل

 بعد عملية التواصل والتفاعل اإلنساني(.

تشمل هذه المنطقة  -:(Hidden Area)المنطقة المخفية أو األسرار  -2

المعلومات التي يعرفها الفرد عن نفسه وال يشرك اآلخرون في معرفتها، وذلك لعدة 

أسباب قد تكون أخالقية أو آداب اجتماعية، وتتضمن هذه المنطقة المعلومات التي 

 د الفرد إخفائها عن اآلخرين.يتعم

تشمل هذه المنطقة المعلومات التي  -:(Unknown Area)المنطقة المجهولة  -4

ال يعرفها الفرد عن نفسه وال يعرفها اآلخرون عنه في الوقت الحاضر وتبدأ بالظهور 

حين يتعرض الفرد لموقف معين وتتضمن هذه المنطقة    أبعاد شخصية الفرد التي لم 

 .(Seiler & Beal, 2006,p:46)ها حتى اآلن                   يتم اكتشاف

 -مبادئ كشف الذات من خالل إنموذج نافذة جوهاري:

 أي تغير في جزء من األجزاء األربعة سوف يؤدي إلى تأثير باقي األجزاء. -

تظهر معلومات في المنطقة العمياء من خالل تفاعل الفرد وتواصله مع  -

 اآلخرين.

يد وعدم األمان من قبل الفرد يؤدي إلى خفض الوعي الذاتي فيقل الشعور بالتهد -

 الكشف، والشعور بالثقة المتبادلة يؤدي إلى زيادة الوعي فيزيد الكشف عن الذات.

 الكشف تحت الضغوط غير الفعالة وغير المرغوب به يؤدي إلى نتائج سلبية. -
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ي، ويعمل على التفاعل الشخصي للفرد يؤدي إلى زيادة نسبة ذكائه االجتماع -

 إشباع المنطقة المكشوفة، لزيادة عالقات الفرد مع اآلخرين وتفاعله معهم.

تزيد عملية كشف الذات داخل المجموعة إذ تكون بمساحات كبيرة لزيادة النشاط  -

 والفعالية.

 تتأثر عملية كشف الذات بعملية التواصل بين األفراد. -

ذا على اكتشاف المعلومات لدى كل فرد حب استطالع ويكون فطري، ويساعد ه -

 في المنطقة المجهولة، ويزيد ذلك من خالل التدريب االجتماعي.

يتم كشف الذات بطريقة تدريجية لقيم مظاهر السلوك في التربيعات األربعة،  -

واحترام رغبة األفراد في المحافظة على أسرارهم وخصوصياتهم وعدم إنشائها 

(Lofft, 1969,P: 14). 

 البناءة:أسلوب المواجهة 

سيتناول الباحثان طرح أسلوب المواجهة البناءة وفق نظرية الذات لـ )كارل روجرز( 

وتتضمن نبذة عن تعريف أسلوب المواجهة البناءة، فضالً عن أسلوب اإلرشاد الفردي 

 -والعالقة اإلرشادية:

 -المواجهة البناءة: 

المتناقضة التي تصدر تعد المواجهة البناءة فنية وطريقة تستعمل في كشف الرسائل 

عن الفرد بين ما يقوله وما يفعله، بإذ نجعله أكثر قدرة على رؤية السلوك الصادر منه 

مثلما يراه اآلخرين، وتعمل المواجهة على التخلص من الحيل الدفاعية التي تعمل على 

إنكار وتزييف الحقيقة لدى الفرد، ويمكن تعريف المواجهة بأنها محاولة مقصودة 

دة الفرد األخر كي يختبر بعض جوانب سلوكه وهي دعوة الختبار الذات تنبع لمساع

: 1122من رغبة المرشد بأن يقحم نفسه بعمق أكثر مع الفرد الذي يواجهه )عبد هللا، 

214.) 

وتساعد المواجهة البناءة على إظهار حقيقة مشاعر الفرد وإعادته إلى الواقع  

ي عن حالته، وقد يساء استخدامها في بعض األحيان وتساعد الفرد على التنفيس االنفعال

فتفسر على أنها هجوم، وتعد من الطرق التي تدفع المسترشد للكشف عن التعارض 

الذي يظهر عليه فكثيراً من األحيان يكون الفرد غير واعي عما يقع به من أخطاء أو 

 (.00-08: 1110كلمات )أبو أسعد ،

تندرج المواجهة من التحدي الخفيف إلى االصطدام المباشر بين المرشد والمسترشد، 

فالمواجهة تتضمن تحدياً للمسترشد لحثه على حشد طاقاته ألجل أن يتخذ خطوات 

ايجابيه للقيام بفعل بناء لكي يعترف بذاته، وقد تصل المواجهة إلى االصطدام باعتبارها 

ى زيادة استبصاره، فالمواجهة بمثابة تغذية راجعة نمو لشخصية المسترشد وتعمل عل

فورية من المرشد النفسي حول ما يظنه ويفكر فيه بخصوص سلوكيات المسترشد، 
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المقاومة التي تبدو واضحة في المتناقضات بين أقواله وأفعاله والتي تتسرب عفوياً مما 

 (.214: 1122يحاول تجنبه )عبد هللا،

 -لمرشد:المواجهة البناءة من قبل ا

تعتمد المواجهة البناءة على قوة العالقة اإلرشادية وتوفر صفات التفهم  

والتعاطف، بعد التهيئة للمواجهة يبدأ المرشد بعرض المعلومات بصراحة وبدون تحفظ 

ويدع المسترشد يستجيب لها مع مراقبة استجاباته، لكن بعض المعلومات التي يواجه 

ن استناداً إلى فرضيات يضعها المرشد من خالل بها المرشد للمسترشد ربما ستكو

استنتاجاته ومشاعره، ومثل هذه المعلومات قد ال يتقبلها المسترشد بحرية وبالتالي 

تكون أكثر عرضة لردود فعل وآليات دفاعية من قبله في مثل هذه الحالة على المرشد 

  -أن يتبع الخطوات اآلتية:

ستبنى عليها االستنتاجات قبل عملية على المرشد أن يقدم المعلومات التي  -

 االستنتاج.

على المرشد أن يميز بين المالحظات واالستنتاجات، وأن يجعل هذا التميز  -

واضحاً لفظياً في خطابه لموجهة المسترشد، فاالستنتاجات قد تكون دقيقة أو غير 

ير دقيقة، فما هو متأكد منه يعرضه على المسترشد على أنه دقيق وصحيح وما هو غ

 صحيح أو غير متأكد منه يعرضه بطريقة استنتاجيه حتى يتأكد منه.

على المرشد أن يستعمل التعابير والخطابات التي تبدأ بـ)أنا( في جميع مقوالت  -

المواجهة، فاستعمال ضمير المتكلم )أنا( تتضمن استنتاجات المرشد ومشاعره، أما 

نا( تجعل من السهل على خطاب الضمير)أنت( فتعزى إلى المسترشد فعبارات )أ

المسترشد أن يتقبل المعلومات المفروضة، أما العبارات التي تبدأ )أنت( تظهر فكأنها 

 (.212-212: 1122أتهامية وتخلق سلوكيات دفاعية لدى المسترشد  )عبد هللا،

 -شروط استخدام المواجهة:

ميز يجب على المرشد أن يوفر الجو المالئم الستخدام المواجهة والذي يت -

 بالتعاطف الوجداني مع حالة المسترشد الذي يعاني منها.

أهم شئ توقيت المواجهة وال تستخدم قبل الجلسة الثالثة ودرجة الثقة والتوقيت  -

%( من المسترشدين ال يتقبل المواجهة، بمعنى ال تستخدم 27مهم الستخدامها إذ أن )

 قبل بناء الثقة مع المسترشد وتقوية العالقة.

 التمهيد لها من خالل استخدام عكس المشاعر عكس المحتوى.البد من  -

يجب على المرشد عند تقديمها أن يستخدمها بكلمات رقيقة دون انفعال وبال  -

 غضب فهي ليست هجوماً على المسترشد وإنما هدفها زيادة وعيه.
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يجب على المرشد أن ال يستخدم فنية المواجهة دون مبرر لذلك، بل يجب توخي  -

استخدامها كلما دعت الحاجة لذلك، ألنها قد تسبب في هدم كل ما بناه المرشد الدقة في 

 على مدى المقابالت اإلرشادية المتتابعة.

يجب على المرشد أن ينتهج المنهج الموضوعي في استخدام فنية المواجهة سواء  -

كانت لفظية أو غير اللفظية بإذ تكون منزهة عن الهوى الشخصي وبعيدة عن التطرف 

الية من أي تميز، فليس هنالك مجاملة وال تحامل في اإلرشاد ألن صحة المسترشد وخ

 (. 00: 1110النفسية مهمة جداً )أبو أسعد،

  -أنواع المواجهة البناءة :

 مواجهة تناقض سلوك لفظي مع سلوك غير لفظي .  -2

 مواجهة تناقض رسائل لفظية مع سلوكيات . -1

 مواجهة تناقض رسالة لفظية مع رسالة لفظية .  -2

: 1122مواجهة تناقض رسالة غير لفظية مع رسالة غير لفظية )أبو أسعد، -4

202-204.) 

 -اإلرشاد الفردي:

اإلرشاد الفردي هو أوج عملية اإلرشاد وهو أهم مسؤولية مباشرة في برامج اإلرشاد، 

اإلرشاد وبرامجه، وهدف  ويعد نقطة االرتكاز ألنشطة أخرى في كل من عملية

اإلرشاد الفردي هو تمكين الفرد من فهم ومعالجة لمشكالته الشخصية، واالجتماعية، 

والمهنية، وتبادل المعلومات وإثارة الدافعية لدى المسترشد وتفسير المشكالت ووضع 

خطط العمل المدرسي، واإلرشاد الفردي الذي يقدم للمسترشد في غرفة اإلرشاد، وال 

عدد جلساته عن عشر جلسات عند دراسة الحالة، ويستخدم مع الحاالت التي يغلب يزيد 

عليها الطابع الشخصي والحاالت الخاصة جداً، والحاالت التي ال يمكن تناولها بفعالية 

عن طريق اإلرشاد الجمعي، كما يستخدم في حاالت ذات طبيعة خاصة في مفهوم 

 (.77: 1122الذات الخاص )أبو أسعد، 

َعرف اإلرشاد الفردي على أنه إرشاد مسترشد واحد وجهاً لوجه، وتعتمد فعالية هذا ويُ 

النمط من اإلرشاد على العالقة اإلرشادية التي تنشأ بين المرشد والمسترشد، واإلرشاد 

الفردي هو لب عملية اإلرشاد األساسية ويستخدم هذا النمط في الحاالت التي يفضل بها 

اإلرشاد على نحو فردي أو في حاالت التي تتناول مشكالت  المسترشد أن تتم عملية

 (.227: 1118تتسم بالخصوصية )المشاقبة،

 -حاالت استخدام اإلرشاد الفردي:

الحاالت التي يغلب عليها الطابع الفردي والخاصة جداً مثل حاالت الخوف  -

 والقلق والخجل .....الخ.

 اد الجماعي.الحاالت التي ال يمكن تناولها المرشد في اإلرش -
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بعض المسترشدين الذين لديهم مشكالت خاصة ال يحبون البوح بها لغير المرشد  -

 (.214-212: 1121مثل السرقة وبعض االنحرافات )الحراحشة،

 -أهداف اإلرشاد الفردي:

 إقامة العالقة اإلرشادية بين المرشد والمسترشد. -

 الكشف عن المشاعر واالتجاهات لدى المسترشد. -

 ات الجديدة أو التوسع فيما هو موجود فيها، وتفسير هذه المعلومات.جمع البيان -

مساعدة المسترشد للكشف عن الحلول الممكنة إذ تكون مقبولة اجتماعيا وتلبي  -

 رغباته ويتم ذلك بالتعاون بين المرشد والمسترشد.

إثارة الدافعية لدى المسترشد، وحل المشكالت، ووضع خطط العمل المناسبة  -

 (.222: 1118)المشاقبة،

 -خصائص اإلرشاد الفردي:

 -يتميز اإلرشاد الفردي عن غيره من طرق اإلرشاد األخرى بما يأتي:

 ( دقيقة.47المدة الزمنية في اإلرشاد الفردي بحدود ) -

 يكون التركيز على شخص واحد فقط. -

ر في اإلرشاد الفردي السرية التامة، بينما في اإلرشاد الجماعي هي أقل وغي -

 مضمونة، السبب تعدد المشاركين في الجلسة اإلرشادية.

 سهولة مناسبة المرشد لحالة المسترشد. -

المسترشد يأخذ اهتمام أكبر من المرشد ويستطيع الحديث بشكل أكثر وبحرية  -

 (.214: 1121عن صعوباته )الحراحشة،

 -دور المرشد في اإلرشاد الفردي:

 أو تهديد.تقبل اآلخرين دون إصدار أحكام قيمية  -

 اإلصغاء واالستماع الفعال للمسترشد. -

فهم المسترشدين وتوطين مهاراته كمرشد، ومعرفتِه، لجعل عملية اإلرشاد فعالة  -

 وسهلة.

 (.222: 1118تنمية وتطوير مهاراتِه اإلرشادية )المشاقبة، -

 -شروط اإلرشاد الفردي:

باألمن لدى تكوين عالقة إرشادية قائمة على االحترام والتقدير والشعور  -

 المسترشد.

 جمع المعلومات من المصادر الصحيحة، وذات العالقة بالحالة وبعلم المسترشد. -

 ( دقيقة.77-47تحديد الزمان ومدة الجلسة اإلرشادية التي تتراوح بين) -
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تحديد المكان وضرورة توفر الهدوء واإلضاءة وخلوها من المشتتات وتوفر  -

 المقاعد المريحة.

عد إعداًد علمياً وعملياً من إذ احترام الوقت وطريقة الجلوس أن يكون المرشد مُ  -

 (.  214: 1121وطريقة اللبس )الحراحشة،

 العالقة اإلرشادية

للعالقة اإلرشادية ثالثة شروط من وجهة نظر كارل روجرز صاحب نظرية    

 -اإلرشاد المتمركز حول المسترشد :

أن يكون الفرد ذاته دون تصنع، معنى األصالة  -األصالة والصدق في المشاعر: -

وحتى يكون أصيل البد من وجود السلوك غير اللفظي الداعم للمسترشد ، االتصال 

البصري الصادق، سلوك الدور الذي ال يتغير بسبب الدور المهني، وأن يكون هناك 

انسجام بين المرشد والمسترشد وعفوية وتلقائية بمعنى )القدرة على أن يعبر عن ذاته 

طبيعي وأن يكون لبق بنفس الوقت(، وأن يكون المرشد لديه القدرة على االنفتاح  بشكل

 وكشف الذات . 

بمعنى أن يكون لدى المرشد القدرة على فهم المسترشدين  -لتقمص والفهم العاطفي:ا -

من خالل إطاَرهم المرجعي وليس إطارهُ المرجعي، واالستجابة التقمصية، ويتضمن 

 ترى بعيون المسترشد، وأن تشعر وتحس بتجاربهُ وخبراتهُ. التقمص العاطفي، أن

بمعنى أن يكون لدى المرشد القدرة على تقييم  -االحترام اإليجابي غير المشروط: -

المسترشد كشخص له قيمة وكرامة، وعناصر االحترام اإليجابي غير المشروطة هي، 

سترشد، عدم إصدار أحكام الرغبة في العمل مع المسترشد ، بذل الجهد من أجل فهم الم

قيمية على المسترشد، التواصل الدافئ ) اللفظي وغير اللفظي( مع المسترشد، التبادلية 

 (.122،122: 1121في كشف الذات )أبو أسعد وعربيات،

ويجب أن ال يخفي المرشد معلوماته ويحتفظ بها َكِسر،  وتتميز هذه العالقة بالمساواة,

المسترشد تعتمد بدرجة كبيرة على نوع هذه العالقة  فأن عملية التغيير في شخصية

المتساوية، وعندما يرى المسترشد كيف يستمع إليه المرشد ومهتماً به ويعامله بكل 

رعاية وعطف واحترام، فيبدأ المسترشد بالشعور بقيمة نفسه، واحترام ذاتِه، وعندما 

دق مع نفسه ومع يرى صدق المرشد يبدأ بالتخلي عن المظاهر الكاذبة ويصبح صا

المرشد، ويعبر بكل انفتاح عن مشاعره وأفكاره وردود فعله واتجاهاته                     

 ( .127،122: 1122)كوري ،

 -الجوانب األساسية في العالقة اإلرشادية :

على المرشد إن يتقبل المسترشد كما هو بالرغم من الصراع الذي  -التقبل : -

يعاني منه، وأن تكون أفكاره متكاملة وأن يكون متوحداً ومتكامالً ومتماسكاً إذ ال يوجد 

 تناقض بين ما يقوله وبين ما يفعله . 
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أن يفهم المرشد العالم الخاص بالمسترشد فيتخيله كأنه عالمه الخاص  -التفهم : -

الفهم يجعل من المسترشد يكشف ذاته بحرية وعمق مما يطور لدى المسترشد وهذا 

 شعوراً مهماً إزاء المرشد. 

يرى روجرز ان االستماع يتمثل في سماع المرشد للمسترشد أكثر  -االستماع : -

من الكالم فيجب على المرشد أن ينظر ويسمع إلى المعنى اللفظي وغير اللفظي 

 جابات قبل الكشف عن المشاعر . للكلمات، وأن يركز على اإل

َعـدَّ روجرز التعاطف أساس العالقة اإلرشادية، وأعتبر التعاطف  -التعاطف : -

 عامالً مهماً في التغييرات المباشرة لذات المسترشد.

إذ يفترض روجرز في العملية  -االحترام اإليجابي الدافئ غير المشروط : -

كما أنت( )وليس( سوف أقبل عندما )تكون(  اإلرشادية أن يقال للمسترشد )أنا أتقبلك

وإعطاء فرصة للمسترشد لتحديد نفسه فسوف يؤدي ذلك إلى كشف ذاتهُ خالل الجلسة 

 (.111-200: 1118اإلرشادية )الزيود،

أن طريقة تعامل المرشد بوضح تؤدي بالمسترشد إلى  -الزيف )عدم الحقيقة(: -

 الوضوح والتلقائية في التعبير وكشف الذات.

من األمور المهمة في العالقة اإلرشادية احترام المسترشد، مما  -االحترام: -

 يساعد إلى الوصول إلى ذات المسترشد.

يجب على المرشد االنتباه خالل الجلسة اإلرشادية، وأن ال يعرض  -الفورية: -

مشاكلهُ وأن يفصل بين ما يفكر به وما يشعر به والمهم أن يعرف المرشد متى وكيف 

 ود الفعل للمسترشد.يعرض رد

على المرشد توصيل المسترشد إلى التفكير الواقعي، وإيصال هذا  -الواقعية: -

 التفكير للتعامل خالل العالقة اإلرشادية. 

أن يعلم المرشد، بأفكار وسلوكيات والبيئة التي يعيش فيها  -المواجهة: -

رك الفرصة له المسترشد كما يراها المسترشد، وينقلها إلى المسترشد، فضالً عن ت

 (.  120: 1121الستخدام األلفاظ التي تروقه )أبو أسعد وعريبيات،

 -دور المرشد في العالقة اإلرشادية:

إن دور المرشد من وجهة نظر كارل روجرز منجزة في أسلوب حياة المرشد وكينونته 

ا، فإذا واتجاهاته وليس في التقنيات التي يستعملها أو كمعلومات أو النظرية التي يعتمده

أراد المرشد تغير شخصية المسترشد باتجاه اإليجابي فإن ذلك هو الذي يخلق الجو 

المالئم للنمو والتطور، ويرى روجرز إن وظيفة المرشد أن يكون حاضراً مع 

المسترشدين، وأن يكون منسجماً مع نفسه ومع اآلخرين، ومتقبالً ومتعاطفاً معهم، ومن 

بالرعاية الحقيقية الصادقة، االحترام، التقبل، الدعم،  خالل اتجاه المرشد الذي يتصف
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الواقعية، والتفهم فأن المرشدين يكونون قادرياً على تحقيق توقعاتهم وادراكاتهم 

المحدودة وينطلقون إلى مستوى أعلى من الفعالية وعندما تتوفر هذه االتجاهات لدى 

لكشف عن جوانب        في المرشد نالحظ إن المسترشدين يتصفون بالحرية الفردية ل

: 1122حياتهم كانت غائبة كلياً عن الوعي أو في حالة اإلنكار أو التشويه   )كوري،

121-122.) 

 

  الفصل الثالث

 منهجية البحث وإجراءاته

سيشمل هذا الفصل منهج البحث الذي أتبعه الباحثان وتحديد مجتمع البحث واختيار 

 -وكما يأتي:العينة المستخدمة وأدوات البحث 

 -: (Approach of Research)منهج البحث: أوالً 

أستعمل الباحثان منهج البحث التجريبي، ويتمتع هذا النوع من المناهج بدرجة عالية من 

الصدق والثقة بالنسبة للنتائج إذ تفوق المناهج األخرى، ويقوم هذا المنهج على 

سببية بين الظواهر والمتغيرات، المالحظة الدقيقة للمتغيرات ويكشف عن العالقات ال

والمنهج التجريبي يتخذ التجربة طريقاً في حل المشكلة وإثبات فرضيات البحث 

 (.10-12: 1122)العتبي، والهيتي،

 : (Experiment Design) ثانياً: التصميم التجريبي
، يقوم التصميم التجريبي على استعمال التجربة العلمية في دراسة الظاهرة ومتغيراتها

ويمكن التحكم في المتغيرات بدقة والسيطرة المحكمة على ظروف إجراء التجربة 

أستعمل الباحثان التصميم التجريبي ذا المجموعتين (. و28-22: 1112)الخراشبة،

التجريبية والضابطة وقياس قبلي وبعدي لكال المجموعتين، ويعد هذا التصميم األكثر 

باحثين في معظم األدبيات التي تتحدث عن قبوالً وشيوعياً، لدى المتخصصين وال

 (.28: 1112مناهج البحث  )الكيالني والشريفين،

 -:(Population of the  Research)مجتمع البحث : ثالثاً 

المتوسطة والثانوية الحكومية والصباحية يتحدد مجتمع البحث الحالي بطالب المدارس 

( طالباً 8124( ويبلغ عددهم )1128-1122)في مركز بعقوبة للعام الدراسي 

 .مدرسة( 28موزعين على )

 -:(Sample of Research)عينة البحث: رابعاً 

تم اختيار مدرستين بالطريقة القصدية من مجتمع البحث ليتم اختيار عينة البحث 

التجريبية والضابطة من هاتين المدرستين فتم اختيار متوسطة بُــريــر ومتوسطة 

لعمل الباحثان في هاتين المدرستين ولتسهيل إجراءات البحث إذ تم األصدقاء وذلك 

( طالباً اختيروا من المدرستين بالطريقة 111تطبيق المقياس على عينة تكونت من )

 العشوائية الطبقية.
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 -:(The Effecincy of Couple groups) تكافؤ المجموعتين -:خامساً  

لمتغيرات التي يؤثر في إجراءات البحث، تم تحقيق السالمة الداخلية من خالل ضبط ا

فتم إجراء التكافؤات والموازنة لبعض العوامل التي تؤثر في سالمة التجربة هي 

)درجة االختبار القبلي، التحصيل الدراسي لألب، التحصيل الدراسي لألم، ومهنة األم 

ل السؤال (. وتم ذلك من خالواألب، العمر محسوب باألشهر، الحالة الزوجية للوالدين

 (.2)التجريبية، والضابطة(، كما في ملحق) المباشر للعينة التي تم اختيارها

درجات الطالب على مقياس كشف الذات قبل بدء التجربة، قام الباحثان بالتأكد  -2

من التكافؤ للمجموعة التجريبية والضابطة لهذا المتغير من خالل استخدام اختبار مان 

( 1،17)( عند مستوى داللة 4( والقيمة الجدولية )2وتني إذ كانت القيمة المحسوبة )

ير إلى تكافؤ المجموعتين بالنسبة لهذا المتغير، وهي غير دالة إحصائياً وهذا يش

 ( يوضح ذلك.2والجدول)

 (4جدول)

ويتني( للتكافؤ بين المجموعتين التجريبية و  –القيم اإلحصائية الختبار )مان 

 الضابطة لمتغير درجات الطالب على مقياس كشف الذات قبل التجربة

 52 58 54 12 12 14 23 22 الدرجات

 ت ض ض ض ت ت ت ض الرموز

 2 المحسوبة

 1 الجدولية

مستوى 

 الداللة

1,15 

 غير دال داللة الفرق

 

 -العمر باألشهر: -1

قام الباحثان بالتأكد من تكافؤ المجموعة التجريبية والضابطة لهذا المتغير من خالل 

( عند 4( والقيمة الجدولية )2استخدام اختبار مان وتني إذ كانت القيمة المحسوبة )

( وهي غير دالة إحصائياً وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين 1،17مستوى داللة )

 ( يوضح ذلك.  1ل )بالنسبة لهذا المتغير، والجدو
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 (8جدول)

ويتني( للتكافؤ بين المجموعتين التجريبية و  –القيم اإلحصائية الختبار )مان 

 الضابطة لمتغير العمر باألشهر

العمر 

 باألشهر

411 413 454 455 453 464 466 462 

 ض ت ض ض ت ت ت ض الرموز

 6 المحسوبة

 1 الجدولية

مستوى 

 الداللة

1,15 

 غير دال الفرقداللة 

 

 -مهنة األب: -2

قام الباحثان بالتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة لهذا المتغير، وذلك من 

خالل ترتيب مستويات مهنة األب )أعمال حرة، موظف، عسكري، متقاعد( واستخدما 

(  والقيمة الجدولية 1،17سمير نوف وكانت القيمة المحسوبة )-اختبار كولموجروف

يوجد فرق ذو داللة  ( وأظهرت النتائج أنه ال1،17( عند مستوى داللة )4,26)

إحصائية بين المجموعتين وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين بالنسبة لهذا المتغير، 

 ( يوضح ذلك.    2والجدول)

 (2جدول)

لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين سمير نوف -كولموجروفقيمة إختبار 

 لضابطة لمتغير مهنة األبالتجريبية وا
 المتغير

عة
و
جم

لم
ا

 

دد
لع

ا
 

  kقيمة  التحصيل الدراسي لألب

 

مستوى 

 الداللة

داللة 

 الفرق

يقرأ 

 ويكتب

 المجدولة المحسوبة جامعي إعدادية متوسطة ابتدائية

ب
أل

 ل
ي

س
را

لد
 ا
ل
صي

ح
لت
ا

 

ية
يب

جر
لت
ا

 

1
 

غير  1,15 4,26 1,85 8 4 1 4 1

 دال

طة
اب
ض

ال
 

1 4 1 4 4 4 
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 -مهنة األم: -4

قام الباحثان بالتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة لهذا المتغير، وذلك من 

خالل ترتيب مستويات مهنة األب )ربة بيت، موظفة، متقاعدة( واستخدما اختبار 

( 4,26( والقيمة الجدولية )1،17نوف وكانت القيمة المحسوبة ) سمير-كولموجروف

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  ( وأظهرت النتائج أنه ال1،17داللة )عند مستوى 

( 4المجموعتين وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين بالنسبة لهذا المتغير، والجدول)

 يوضح ذلك.   

 (1جدول)

لمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين سمير نوف -كولموجروفقيمة إختبار 

 مهنة األبالتجريبية والضابطة لمتغير 
 المتغير

عة
و
جم

لم
ا

 

 العدد

 

 

مستوى   kقيمة  التحصيل الدراسي لألب

 الداللة

داللة 

  الفرق

يقرأ 

 ويكتب

 

 ابتدائية

 

 متوسطة

 

 إعدادية

 

 جامعي
 المجدولة المحسوبة

التحصيل 

الدراسي 

ية لألب
يب

جر
لت

ا
 

غير  1,15 4,26 1,85 4 4 4 4 1 1

 دال

طة
اب

ض
ال

 

1 1 4 1 8 4 

 -الحالة الزوجية لألب واألم: -7

قاما الباحثان بالتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة لهذا المتغير، وذلك من 

(    خالل ترتيب الحالة الزوجية )غير منفصالن، منفصالن( واستخدم اختبار مربع )

( وعند مستوى داللة 2،22( والقيمة الجدولية )2،22وكانت القيمة المحسوبة )

(. وأظهرت النتائج أنه اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين المجموعتين وهذا 1،17)

 ( يوضح ذلك.            7يشير إلى تكافؤ المجموعتين بالنسبة لهذا المتغير، والجدول )
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 (5جدول)

 لمعرفة داللة الفروق بين الحالة الزوجية للوالدينمربع كأي ر قيمة اختبا
مستوى    قيمة   يندالحالة الزوجية للوال العدد المجموعة المتغير

 الداللة

داللة 

 الجدولية المحسوبة منفصالن غير منفصالن الفرق

الحالة 

الزوجية 

 للوالدين

  1 1 1 التجريبية

4,42 

 

4,26 

 

1,15 

 غير دال

 4 2 1 الضابطة

 

 -:(Research of Tools)أداتا البحث: سادساً 

  -لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي البد من توفر أداتان هما :

أوال / مقياس كشف الذات قام الباحثان بتبني مقياس كشف الذات لدراسة المعموري 

( ووجد إنه مالئم لعينة البحث وإنه تم بناؤه لنفس أعمار 1122)مقياس المعموري،

العينة المستخدمة لهذا البحث وتتوافر به جميع الشروط الالزمة لتحقيق أهداف البحث 

 الحالي . 

  (:8142)المعموري,وصف مقياس كشف الذات 

( فقرة موزعة على أربع 22( من )1122يتكون مقياس كشف الذات )المعموري،

مجاالت، وحدد ثالثة بدائل لإلجابة ) أتحدث بشكل منفصل عن ، أتحدث بشكل 

( على التوالي وبهذا 2،1،2مختصر عن ، ال أتحدث عن ( تقابلها سلم الدرجات ) 

( وأعلى درجة يحصل عليها المستجيب 22) يكون اقل درجة يحصل عليها المستجيب

 (. 21( ويبلغ الوسط الفرضي )218)

 

 :مؤشرات صدق المقياس وثباته

 -الصدق الظاهري: •
يعد الصدق الظاهري من مؤشرات صدق المقياس إذ يؤشر إن المقياس يمثل المحتوى 

فقد تم عرضه على مجموعة من . (021: 2004المراد قياس ظاهريا )ربيع، 

( للحكم على صدق فقرات مقياس 1المختصين في العلوم التربوية والنفسية )ملحق 

 .للخبراء على مقياس كشف الذات٪( 211)كشف الذات وكانت نسبة االتفاق 

 -:الثبات •

 -:حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار

اختيارهم بصورة عشوائية، ثم قام طالباً تم ( 21)تم تطبيق المقياس على عينة 

يوماً من ( 24) الباحثان بإعادة تطبيق المقياس على المجموعة نفسها بعد مرور

درجات ) لدرجات التطبيقين( معامل ارتباط بيرسون) التطبيق األول، وباستخدام

وهو مؤشر ( 1،81) وبلغ معامل الثبات( درجات التطبيق الثاني -التطبيق األول

 للثبات.ارتباط جيد 
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 -:إجراءات بناء األسلوب اإلرشادي -2

يقصد باألسلوب اإلرشادي هي األنشطة والممارسات والسلوكيات التي يؤديها المرشد 

في إطار نظرية إرشادية أو أكثر تتناسب مع الفرد أو الجماعة موضوع اإلرشاد 

 (.8: 1122حمد،) وتحقق أهداف محددة لصالح المسترشد

 

 -:(Counseling Style) ي تخطيط األسلوب اإلرشاد •

يعتمد األسلوب اإلرشادي على أسلوب المواجهة البناءة لتنمية كشف الذات، وقد قام 

 -الباحثان ببناء األسلوب وفق خطوات أساسية في بناء البرنامج اإلرشادي:

طالباً من طالب المرحلة المتوسطة ( 111) تطبيق مقياس كشف الذات على •

 اإلرشادي.ألجل إعداد األسلوب 

 :Borders & Drury)أعتمد الباحث على أنموذج بوردرز و دروري •

 -:في بناء األسلوب اإلرشادي والذي يستند على  ،(1992

 .تقرير وتحديد حاجات الطالب -أ

 .كتابة وإعداد أهداف البرنامج وغاياته -ب

 .تحديد األولويات -ت

 .اختبار وتنفيذ نشاطات البرنامج -ث

 .(Borders&Dryru,1992:487-495)نامج تقويم وتقدير مدى كفاءة البر -ج

 -:تقرير وتحديد حاجات الطالب- أ

كانت الخطوة األولى التي قام بها الباحثان هي الوقوف عند حاجات الطالب في 

المرحلة المتوسطة في ما يتعلق بكشف الذات وقد تحقق ذلك من خالل تطبيق مقياس 

 طالب المرحلة المتوسطة.طالباً من ( 111)كشف الذات على عينه مكونه من

  -:أهداف األسلوب  -ب

تم صياغة الهدف العام لألسلوب اإلرشادي وهو تنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة 

المتوسطة، وقد حددت األهداف للجلسات اإلرشادية والتي يجرى تحديدها في األسلوب 

 .على وفق حاجات الطالب وبحسب أولوياتها وأهميتها

 -ويات:تحديد األول  -ت
تم أخذ جميع فقرات المقياس وبذلك تم تحديد عناوين الجلسات اإلرشادية ومن ثم تم 

عرضها على الخبراء وقد أخذ الباحثان بآرائهم وأجرى التعديالت الالزمة وتوصل إلى 

 الصيغة النهائية.

 -اختيار األنشطة لتنفيذ البرنامج: -ث

يات في تنفيذ فناعتمد الباحثان على أسلوب المواجهة البناءة وقد قاما باستخدام عدة 

ة إرشادية من جلسات األسلوب سلجحاجة كل مواضيع واألسلوب اإلرشادي حسب 
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 دقيقة( 41) ( جلسة إرشادية استغرقت21إذ استطاع الباحثان إن يحققا ) ،اإلرشادي

ب المرحلة المتوسطة، واستخدم في األسلوب الأعمار طتالئم مع لكل جلسة، وهذا ما ي

عدد من النشاطات منها)تقديم الموضوع، التواصل اللفظي، التواصل الغير اللفظي، 

العالقة اإلرشادية، االستيضاح، وإعادة الصياغة، المواجهة البناءة، عكس المشاعر، 

 ألبيتي(. تدريبة، والعالتلخيص، والتعزيز االجتماعي، والتغذية الراج

أن أسلوب المحاضرة لتقديم الموضوع والتواصل اللفظي  -تقديم الموضوع: •

والغير لفظي والمناقشة مع المسترشد وتقديم الفنيات اإلرشادية حسب حاجة المسترشد 

لها وتلخيصها بطريقة شيقة والمواجهة البناءة لكل السلوكيات التي ال تؤدي إلى كشف 

 الذات.

تعزيز االجتماعي الثناء على المسترشد من قبل يتضمن ال -التعزيز االجتماعي: •

المرشد عند إتقان االستجابة المرغوب فيها وهو على نوعين لفظي وغير لفظي مما 

 يؤدي إلى تنمية السلوك المرغوب.

هي تعبير لفظي مباشر تمنح المسترشد بعد  -:(Feed Back)التغذية الراجعة  •

ة عالتغذية الراجإتمامه لعمل معين تكون على نوعين هما)االيجابية والتصحيحية( ف

االيجابية تهدف إلى تعزيز االستجابة الصحيحة فضال عن تقديم التشجيع لإلفراد حتى 

تهدف إلى أما التغذية الراجعة التصحيحية ف .Kelly,1982: P141)يستمروا عليها )

تعديل االستجابة الخاطئة مع إضافة مقترحات ألجل الحصول على االستجابة 

 الصحيحة واالستمرار عليها.

استخدم الباحثان جميع أنواع التقويم في البرنامج  -: (Evaluation)التقويم •

 اإلرشادي .   

قام الباحثان بتكليف المسترشدين  -:(Home training)التدريب ألبيتي  •

وعة التجريبية( بواجبات ينجزونها خارج الجلسة، ويقدم الباحثان التعزيز )المجم

 االجتماعي والشكر والثناء للمسترشدين الذين أنجزوا الواجب في الجلسة السابقة.  

 -تقويم كفاءة األسلوب: -ج

  -تم تقويم األسلوب اإلرشادي من خالل اإلجراءات اآلتية :     

الذي تمثل باالختبار القبلي الذي اعتمده  -(:Introductiveالتقويم التمهيدي) .2

 الباحثان.

ويتمثل بإجراء عملية  -(:Constructional Evaluationالتقويم البنائي ) .1

التقويم في نهاية كل جلسة إرشادية من خالل توجيه األسئلة للمسترشدين ومتابعة 

 التدريبات في بداية كل جلسة إرشادية.

كشف ويتمثل باالختبار ألبعدي لمقياس  -(:Final Eradiation)التقويم النهائي .2

 .كشف الذاتللمسترشدين لتحديد مستوى التغير الحاصل في الذات 
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 -:(Face Validity of the Style)الصدق الظاهري األسلوب 

تم عرض األسلوب على مجموعة من الخبراء والمحكمين والمتخصصين في اإلرشاد 

لمعرفة مدى مناسبة األنشطة والفعاليات المستخدمة لتحقيق ( 1التربوي )ملحق، 

وأخذ ٪( 211) األهداف وقد حصل األسلوب على نسبة عالية من االتفاق بلغت

الباحثان بالتوجيهات والمالحظات والتعديالت التي قدمها الخبراء من اجل الوصول 

 .إلى المستوى المطلوب لألسلوب

 -:خطوات تنفيذ األسلوب اإلرشادي

اعتمد الباحثان ترتيب خطوات األسلوب اإلرشادي حسب أهميتها وأولويتها من خالل 

آراء الخبراء المختصين باإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي واألخذ بنظر االعتبار 

 .ترتيب الجلسات اإلرشادية حسب حاجة الطالب وتسلسلها المنطقي

على مقياس كشف تم اختيار عينة البحث ممن حصلوا على أوطئ الدرجات  •

 .طالباً ( 8) الذات والبالغ عددهم

تم توزيعهم بصورة عشوائية إلى مجموعتين. مجموعة تجريبية ومجموعة  •

 ضابطة، وتألفت كل مجموعة من أربع من الطالب.

تم بناء األسلوب اإلرشادي وفق نظرية الذات لــ )كارل روجرز( ووفق أسلوب  •

 المواجهة البناءة

( إلبداء أرائهم حول 1صين التربويين والخبراء ملحق )تم عرضه على االختصا •

 األسلوب اإلرشادي وخطواته.

 تم تطبيق األسلوب اإلرشادي بالطريقة الفردية.  •

تم تنفيذ األسلوب اإلرشادي على )المجموعة التجريبية( ولم تخضع )المجموعة  •

 الضابطة( ألي أسلوب.

بواقع جلستين أسبوعيا ليومي جلسات إرشادية ( 21) تم تحديد عدد الجلسات بـــ •

 الثالثاء والخميس من كل أسبوع.

عـُـــدت الدرجات التي حصل عليها إفراد المجموعة التجريبية والضابطة على  •

 مقياس كشف الذات قبل بدء تطبيق البرنامج بمثابة نتائج االختبار القبلي.

ى للمجموعة موعداً للجلسة األول 24/22/1122تم تحديد يوم الثالثاء الموافق  •

 التجريبية.

( 2،21(، و)1،11حدد مكان عقد الجلسات في غرفة اإلرشاد ليومي الثالثاء ) •

 ( من كل أسبوع.1،47( و )2،27والخميس )

كشف الذات( الثالثاء ) تم تحديد موعد لتطبيق االختبار ألبعدي لــــمقياس •

 .12/21/1122الموافق 

تحقيق الجلسات اإلرشادية وتآلف  وقد أعتمد الباحثان على اإلرشاد الفردي في

دقيقة، ( 41) جلسة إرشادية فردية استغرقت كل منها( 21) األسلوب اإلرشادي من
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وتم وضع التسلسل ويوم وتاريخ انعقاد الجلسات اإلرشادية وموضوعاتها ومدة الجلسة 

بعد عرضها على المتخصصين في قسم اإلرشاد النفسي والتوجه التربوي، كما موضح 

 .يوضح ذلك( 2) ولفي جد

 

  -:الوسائل اإلحصائية:سابعاً 

 : أستخدم الباحثان عدداً من الوسائل اإلحصائية في البحث الحالي وهي

 )معامل ارتباط بيرسون )لمعرفة معامل الثبات. 

  سميرنوف )لمعرفة تكافؤ المجموعتين(. –اختبار كمولوجروف 

  ( لمعرفة صحة فرضية البحثوتني –مان )اختبار 

 

 (6ل )الجدو

 الجلسات اإلرشادية موزعة حسب التسلسل واليوم والتاريخ وعنوانها ومدتها

 مدة الجلسة عنوان الجلسة التاريخ اليوم تسلسل الجلسة

 دقيقة 41 االفتتاحية 24/22 الثالثاء األولى

 دقيقة 41 العالقة األسرية 22/ 22 الخميس الثانية

 دقيقة 41 الذاتيالوعي  22/ 12 الثالثاء الثالثة

 دقيقة 41 الراحة النفسية 22/ 12 الخميس الرابعة

 دقيقة 41 التواصل اإليجابي 18/22 الثالثاء الخامسة

 دقيقة 41 التفاعل االجتماعي 21/22 الخميس السادسة

 دقيقة41 تحمل المسؤولية 7/21 الثالثاء السابعة

 دقيقة 41 األمان النفسي 2/21 الخميس الثامنة

 دقيقة 41 الثقة بالنفس 21/21 الثالثاء التاسعة

 دقيقة 41 الضبط االنفعالي 24/21 الخميس العاشرة

 دقيقة 41 الثقة المتبادلة مع اآلخرين 20/21 الثالثاء الحدية عشر

 دقيقة 41 الختامية 12/21 الخميس الثانية عشر
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 -اإلرشادية وكاالتي:وسيقوم الباحث بعرض ثالث جلسات من الجلسات 

 ( دقيقة11) -الرابعة                                                   مدتها : -الجلسة:

 الراحة النفسية -عنوان الجلسة:                          
 الراحة النفسية الموضوع

 

 الحاجات

 -حاجة المسترشد التعرف على:

 معنى الراحة النفسية. -

 الراحة النفسية.كيفية تحقيق  -

 األمور التي تشعرني بعدم االرتياح. -

 تنمية الراحة النفسية.    -      هدف الجلسة

 

 األهداف السلوكية

 -جعل المسترشد قادر على أن:

 يعرف الراحة النفسية. -

 يفهم كيف يحقق الراحة النفسية. -

االستراتيجيات 

 والفنيات

 الصياغةإعادة  -االستيضاح          -التواصل اللفظي.         -

 التلخيص. -المواجهة البناءة           -

 

 

 

 

 

 

 

 األنشطة المقدمة

 الترحيب بالمسترشد ومصافحته وشكره اللتزامه بالحضور بموعد الجلسة. -

متابعة التدريب ألبيتي والثناء على المسترشد الذي أكمل التدريب وتشجيع المسترشد الذي لم  -

 التدريب إلكماله.يكمل 

 تقديم موضوع الجلسة وهو )الراحة النفسية(. -

يقوم المرشد بتوضيح معنى الراحة النفسية للمسترشد, ويقوم بمناقشة المسترشد بحرية   -

واالستيضاح عن الكالم الذي يتحدث به المسترشد لحثه على اإلفصاح بصورة أعمق والطلب منه الحديث 

عدم الراحة النفسية وعند تفاعل المسترشد بالحديث والتعبير عن ما عن موقف مر به وشعر المسترشد ب

يجول في خاطره يقوم المرشد بإعادة صياغة كالمه فعندما يجده يقول أنا شعرت بعدم الراحة عندما أريد 

 أن ابتعد عن شي ال أريد القيام به وأجد نفسي أمارسه. 

تشعر بعدم الراحة النفسية ألنك ال تملك أنت  -المرشد يقوم بإعادة صياغة الكالم وكما يأتي: -

 اإلرادة لالبتعاد عن األمور التي ال تريد ممارستها؟

 يقوم المرشد بسؤال المسترشد عن كيفية تحقيق الراحة النفسية؟ -

 مخافة هللا وااللتزام بالعبادات.  -4

 مصاحبة األصدقاء الجيدين.   -8

 االبتعاد عن أصدقاء السوء.   -2

 ين. كن مبتسماً بوجه اآلخر  -1

 سامح اآلخرين.   -5

مناقشة هذه النقاط مع المسترشد وتقديمها على شكل أسئلة استيضاحية أتلتزم بالعبادات؟  -

أتخاف هللا؟ أتبتعد عن أصدقاء السوء؟ وترك المسترشد يتحدث بعد حثه على الكالم وإذا تحدث انه غير 

 قادر على اتخاذ القرار بمصاحبة أو االبتعاد عن أصدقاء السوء. 

إذن عليك اتخاذ القرار السليم والصائب والذي  -قوم المرشد بإعادة صياغة كالمه ويقول له:ي -

 يضعك في حالة نفسية جيدة لتشعر بالراحة.

يقوم المرشد بمواجهة المسترشد للتعرف على التناقضات في حديث المسترشد ومناقشتها  -

 ه يشعر باإلحراج نوعا ما إمام اآلخرين بصورة مقبولة إذ يقول إن طريقته صحيحة وانه غير منزعج ولكن

أنت ترى أن طريقك هي الصحيحة  ولكن إنا  -يقوم المرشد بتقديم المواجهة البناءة  وكما يأتي: -

 رى أنها ال تالؤمك ألنها تسبب لك اإلحراج إمام اآلخرين؟أ

دة تشجيع المسترشد التكلم عن كيفية الشعور بالراحة النفسية ومدى استمتاعه بها وإعا -

 صياغة الجمل التي يعبر بها المسترشد لحثه على التعبير والتفاعل مع زمالئه.

تدريب المسترشد على حل الصراعات التي يتعرض لها دون أن تؤثر على حياته واإلفصاح  -

 ألناس يثق بهم لمساعدته على حلها أن تعذر عليه حلها.

 اإلرشادية.تلخيص أهم ما جاء في الجلسة  - التقويم البنائي

 توجيه سؤال للمسترشد عن كيفية تحقيق الراحة النفسية؟ -

 يطلب المرشد من المسترشد بذكر معوقات تحقيق الراحة النفسية. - التدريب ألبيتي
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 ( دقيقة11) -الخامسة                                              مدتها: -الجلسة:

 التواصل اإليجابي -عنوان الجلسة:                          
 التواصل اإليجابي الموضوع

 

 الحاجات

 -حاجة المسترشد التعرف على:

 معنى التواصل اإليجابي. -

 كيفية تحقق التواصل اإليجابي. -

 تقبل تصرفات اآلخرين بدون انفعال. -

 تنمية التواصل اإليجابي.    -      هدف الجلسة

 

 األهداف السلوكية

 -جعل المسترشد قادر على أن:

 يعرف التواصل اإليجابي. -

 يحقق التواصل اإليجابي. -

 يتقبل تصرفات اآلخرين بدون انفعال. -

االستراتيجيات 

 والفنيات

 المواجهة البناءة     -االستيضاح.        -التواصل اللفظي.        -

 التلخيص. -الصياغة.         إعادة  -

 

 

 

 

 األنشطة المقدمة

 الترحيب بالمسترشد ومصافحته وشكره اللتزامه بالحضور بموعد الجلسة. -

متابعة التدريب ألبيتي والثناء على المسترشد الذي أكمل التدريب وتشجيع المسترشد الذي لم يكمل  -

 التدريب إلكماله.

 تقديم موضوع الجلسة وهو )التواصل اإليجابي(. -

تواصل اإليجابي للمسترشد, ويقوم بمناقشة المسترشد بحرية يقوم المرشد بتوضيح معنى ال -

 واالستيضاح عن الكالم الذي يتحدث به المسترشد لحثه على اإلفصاح بصورة أعمق.

 يقوم المرشد بسؤال المسترشد عن كيفية تحقيق التواصل اإليجابي؟ -

 العالقة اإليجابية مع الشخص اآلخر.  -4

 التفاعل مع األصدقاء الجيدين.  -8

 معرفة أهداف الشخص اآلخر.  -2

 الكشف المتبادل عن الذات للشخص اآلخر. -1

يقوم المرشد بمواجهة المسترشد للتعرف على التناقضات في حديث المسترشد ومناقشتها بصورة  -

مقبولة وخاصة إذا الحظ المرشد الرسائل المتناقضة في كالم المسترشد فيتحدث المسترشد عن طلب 

الحاجة لذلك, ولكنه يبدوا عليه الخجل وهو يتكلم عن الموضوع فيقول  المساعدة من اآلخرين عند

أرى انك تقول اطلب المساعدة من اآلخرين عندما احتاجها ولكن يبدوا عليك الخجل وأنت تتكلم  -المرشد:

 عن طلب المساعدة.

طريقة تشجيع المسترشد التكلم عن كيفية التواصل اإليجابي ومدى استمتاعه وفائدته إذا تواصل ب -

ايجابية مع اآلخرين وإعادة صياغة الجمل التي يعبر بها المسترشد عن غضبه وعدم ارتياحه لتصرفات 

اآلخرين لحثه على الحديث عن ذاته وطرق تفاعله مع اآلخرين ومن خالل كالم المسترشد واإلصغاء الفعال 

ابية مع أصدقائي ولكن في يتبين من خالل كالم المسترشد عن التواصل فيقول إنا أتواصل بطريقة ايج

بعض األحيان اشعر أنهم أفضل مني, يقول المرشد هنا أنت تقول إن طريقة تواصلك ايجابية مع أصدقائك 

 ولكن إنا أرى انك تشعر بالغيرة منهم.

 تدريب المسترشد على مواصلة التواصل اإليجابي مع األصدقاء الجيدين. -

 الجلسة اإلرشادية.تلخيص أهم ما جاء في  - التقويم البنائي

 توجيه سؤال للمسترشد عن كيفية تحقيق التواصل االجتماعي ؟ -

 يطلب المرشد من المسترشد بذكر معوقات تحقيق التواصل االجتماعي. - التدريب ألبيتي
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 ( دقيقة11) -السادسة                                    مدتها: -الجلسة:

 التفاعل االجتماعي -عنوان الجلسة:                     
 التفاعل االجتماعي الموضوع

 

 الحاجات

 -حاجة المسترشد التعرف على:

 معنى التفاعل االجتماعي  -

 أهمية التفاعل االجتماعي. -

 األشخاص الذين أثق بهم. -

 تنمية التفاعل االجتماعي مع اآلخرين. - هدف الجلسة

 

 األهداف السلوكية

 -جعل المسترشد قادر على أن :

 يعرف التفاعل االجتماعي. -

 يوضح أهمية التفاعل االجتماعي. -

 يتعلم كيف يثق باألشخاص. -

االستراتيجيات 

 والفنيات

 المواجهة البناءة -التواصل غير اللفظي     -التواصل اللفظي        -

 التلخيص. -عكس المشاعر         -

 

 

 

 

 

 األنشطة

 المقدمة 

بالمسترشد ومصافحته وتقديم الشكر والثناء عليه لحضوره وااللتزام بمواعيد الجلسة الترحيب  -

 اإلرشادية.

متابعة التدريب ألبيتي والثناء عليه إلكماله التدريب ألبيتي وتشجيع المسترشد الذي لم يكمل  -

 التدريب إلكماله.

 يقدم المرشد موضوع الجلسة وهو )التفاعل االجتماعي(. -

 نى التفاعل االجتماعي ويناقشه مع المسترشد.يوضح المرشد مع -

ومن خالل التواصل اللفظي بينه وبين المرشد )من خالل البدء بالسالم( والتفاعل يكشف المرشد من  -

خالل اإلصغاء واإلنصات عن بعض المعلومات التي)يكون فيها تناقض بين ما يقوله وما يفعله وهنا تتم 

إذ يقول المسترشد التهمني اتجاهات اآلخرين بقدر  عليها وتعديلها(.المواجهة البناءة لكي يتم التعرض 

 شخصيتهم وتعاملهم معي ولكن أحب إن افرض وجهة نظري دائما.  

أنت تقول: انه ال يهمك اختالف اتجاهاتك مع اتجاه اآلخرين, وأنا أرى إنك تفرض اتجاهاتك المرشد  -

 اتجاهاتك ال تتماشى معه.على اآلخرين وهذا يبين إنه من ال يتماشى مع 

كذلك من خالل )التواصل الغير اللفظي( يركز المرشد على اإليماءات والحركات الجسدية للمسترشد  -

ومقارنتها مع ما يقوله المسترشد وعكس المشاعر حين يتكلم عن شخص يثق به وهو غير مقتنع بذلك 

 من خالل حركاته الجسدية فيقوم المرشد بعكس المشاعر.

مرشد أهمية التفاعل االجتماعي بالنسبة للفرد داخل المجتمع ويحث المسترشد للتكلم عن يبين ال -

إذن أنت ترى أن التفاعل االجتماعي  -رأيه في هذا الجانب ويقوم المسترشد بتلخيص كالمه فيقول المرشد:

 محدد ويكون وفق ضوابط معينة.

ع أصدقائه وكيف يتواصل معهم ويعبر فسح المجال أمام المسترشد لكي يتكلم عن كيفية اندماجه م -

 عـما يدور في خاطره داخل الجماعة التي ينتمي إليها )ومواجهة التناقضات التي تحدث(.

 تلخيص أهم ما جاء في الجلسة اإلرشادية. - التقويم البنائي

 توجيه سؤال للمسترشد لماذا اإلنسان ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن اآلخرين؟ -

يطلب المرشد من المسترشد تدوين موقفين مر بهما أحدهما لم يستطع تكوين عالقة, واآلخر  - التدريب البيتي

 أستطاع تكوين عالقة إيجابية مع زميل له.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

تحقيقاً لهدف البحث الحالي )التعرف على اثر أسلوب المواجهة البناءة في تنمية كشف 

طالب المرحلة المتوسطة(، لذا قاما الباحثان بإخبار فرضية البحث وكما الذات لدى 

 -يلي:

 :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات  -الفرضية األولى (

 المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي ألبعدي على مقياس كشف الذات(

الختبار صحة هذه الفرضية أستخدم الباحثان اختبار مان وتني لعينتين مترابطتين 

ولمعرفة داللة الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة الضابطة، وتبين 

( وهي غير دالة إحصائياً عند مقارنتها بالقيمة الجدولية 8أن القيمة المحسوبة )

 ( وهذا يعني قبول الفرضية الصفرية، أي ال توجد1،17( عند مستوى داللة )4البالغة)

فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي 

 ( يوضح ذلك.2والبعدي على مقياس كشف الذات، والجدول)

 (2جدول )

قيمة اختبار مان وتني ألفراد  المجموعة الضابطة لالختبارين القبلي والبعدي في 

 مستوى كشف الذات

 51 58 54 51 12 12 11 22 الدرجات

 ب ق ق ب ق ب ب ق الرموز

 2 المحسوبة

 1 الجدولية

مستوى 

 الداللة

1,15 

 غير دال إحصائياً  داللة الفرق

 

 :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات  -الفرضية الثانية(

 المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس كشف الذات(.

)مان وتني( لعينتين مترابطتين الختبار صحة هذه الفرضية  أستخدم الباحثان اختبار

ولمعرفة داللة الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية، وتبين 

أن القيمة المحسوبة )صفر( وهي غير دالة إحصائياً عند مقارنتها بالقيمة الجدولية 

رفض الفرضية الصفرية وقبول  ( وهذا يعني1،17( عن مستوى داللة )4البالغة)

الفرضية البديلة، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات المجموعة 

( يوضح 8التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي، والجدول)

 ذلك.
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 (2جدول )

والبعدي في  قيمة اختبار مان وتني ألفراد  المجموعة التجريبية لالختبارين القبلي

 مستوى كشف الذات

 21 21 22 22 52 12 14 23 الدرجات

 ب ب ب ب ق ق ق ق الرموز

 صفر المحسوبة

 1 الجدولية

مستوى 

 الداللة

1,15 

 دال إحصائياً  داللة الفرق

 :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات  -الفرضية الثالثة(

الضابطة في االختبار ألبعدي على مقياس كشف المجموعة التجريبية والمجموعة 

 الذات(.

أستخدم الباحثان اختبار )مان وتني( لعينات صغيرة الحجم، الختبار صحة هذه 

الفرضية ولمعرفة داللة الفرق بين رتب درجات المجموعة التجريبية ورتب درجات 

المجموعة الضابطة، إذ بلغت القيمة المحسوبة )صفر( وهي دالة إحصائياً عند مقارنتها 

( وهذا يعني رفض الصفرية 1،17وى داللة )( عند مست4بالقيمة الجدولية البالغة)

وقبول الفرضية البديلة، أي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين رتب درجات 

المجموعة التجريبية ورتب درجات المجموعة الضابطة، في االختبار ألبعدي على 

 ( يوضح ذلك.  0مقياس كشف الذات ولصالح المجموعة التجريبية، والجدول)

 (3جدول)

اختبار مان وتني ألفراد المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة لالختبار قيمة 

 البعدي  لمستوى كشف الذات

 21 21 22 22 51 51 12 11 الدرجات

 ت ت ت ت ض ض ض ض الرموز

 صفر المحسوبة

 1 الجدولية

مستوى 

 الداللة

1,15 

 دال إحصائياً  داللة الفرق
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 -:(Raising &definding the results)تفسير النتائج ومناقشتها 

بين رتب درجات المجموعة  وقد توصل الباحثان إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية

التجريبية ورتب درجات المجموعة الضابطة، في االختبار ألبعدي على مقياس كشف 

وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )المعموري،  .الذات ولصالح المجموعة التجريبية

1122 :221.) 

وتوضح هذه النتيجة إن لألسلوب اإلرشادي دوًر في تنمية كشف الذات لدى  

طالب المجموعة التجريبية. وذلك عن طريق الجلسات اإلرشادية والتي تضمنت 

فعاليات وأنشطة ساعدت الطالب على تنمية كشف الذات وخفض السلوكيات التي 

ه من مشاعر وأحاسيس وهذا يؤدي تؤدي إلى االنطواء وعدم اإلفصاح عما في داخل

إلى عدم قدرة الطالب على إظهار التنفيس االنفعالي في المواقف ذات الصلة بكشف 

الذات. وكذلك للجلسات اإلرشادية دوٌر مهم وخاصةً بطريقة اإلرشاد الفردي والتي 

 .تتميز بقوة العالقة بين المرشد والمسترشد في ضوء النتائج التي حصل عليها الباحثان

 

 االستنتاجات : 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن استخالص االستنتاجات اآلتية:

إن لعملية التنشئة االجتماعية والبيئة وثقافة المسترشد دوراً مهماً بعملية كشف  -2

 الذات.

إمكانية تنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة باستعمال أساليب  -1

 أخرى.

أتبعه الباحثان، والسيما بطريقة اإلرشاد الفردي  إن لألسلوب اإلرشادي الذي -2

 دوراً إيجابياً لتنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة.

إن ألسلوب المواجهة البناءة وما تخلله من أنشطة وفعاليات له دوراً إيجابياً في  -4

 تنمية كشف الذات.

 

 التوصيات :

 باالتي : في ضوء نتائج البحث واالستنتاجات يوصي الباحثان

التأكيد على وزارة التربية العناية بالمرحلة المتوسطة السيما وهي تمثل مرحلة  -2

 انتقالية ما بين مرحلتي الطفولة والبلوغ وهي فترة حرجة وتحتاج إلى االهتمام بها. 

التأكيد على مديريات التربية إن توفر أنشطة وفعاليات اجتماعية)السفرات   -1

 التي تساعد على تنمية كشف الذات. الترفيهية أو العلمية(  و

التأكيد على شعبة اإلرشاد التربوي في مديرية التربية بتطبيق المرشدين   -2

التربويين لألسلوب اإلرشادي على طالب المرحلة المتوسطة لتنمية كشف الذات 

 واالبتعاد عن االنطوائية والعزلة االجتماعية.
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ومرشدي الصفوف بأهمية كشف على إدارات المدارس إثارة اهتمام المدرسين  -4

 الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة. 

  

 المقترحات :

 -في ضوء نتائج البحث الحالي يقترح الباحثان:

بناء برنامج إرشادي بأساليب أخرى لتنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة  -4

 المتوسطة.

 الذات.بناء برنامج إرشادي وفق نظريات أخرى لمعرفة أثره في تنمية كشف  -8

بناء برنامج إرشادي لتنمية كشف الذات لدى طلبة المرحلة االبتدائية والمرحلة  -2

 اإلعدادية.

إجراء دراسة لكشف العالقة بين كشف الذات وعالقته بمتغيرات أخرى )الذكاء،  -4

 المستوى العلمي للطالب، التنشئة االجتماعية(.

 

 المصادر

إشكالية التكوين والتمركز حول لمركزية الغربية ا(: 1112إبراهيم، عبد هللا) -
 ، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، األردن.1، طالذات

، دار المسرة 2، طالمهارات اإلرشادية(: 1110أبو أسعد، أحمد عبداللطيف ) -

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

، دار 2، طتعديل السلوك اإلنساني(: 1122) أبو أسعد، أحمد عبداللطيف -

 والتوزيع، عمان. المسيرة للنشر

نظريات  (:1121أبو أسعد، أحمد عبد اللطيف وعربيات، أحمد عبدالحليم ) -
 ،دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، األردن.1، طاإلرشاد النفسي والتربوي

، كشف الذات وعالقته بالكآبة لدى طلبة الجامعة(: 2004جاسم، احمد لطيف ) -

 عة بغداد. رسالة)غير منشورة(، كلية اآلداب، جام

كشف الذات وعالقته بالعوامل الخمس (: 1112جرجيس، مؤيد إسماعيل ) -
، أطروحة دكتوراه)غبر الكبرى لدى تدريسي الجامعة والمحامين والصحفيين

 منشورة(، كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد. 

، 2، طإرشاد ذوي الحاجات الخاصة وُأَسرهم(: 1122الجزازي، جالل علي) -

 للنشر والطباعة.المناهل 

، نقله 2،ط ؟كيف تكون قائدًا أصيالً (: 1112جوفي، روب وجونز، جاريث )  -

 إلى العربية، أسامة سبر العييكان للنشر، المكتبة العربية السعودية، الرياض، السعودية. 
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التوجيه واإلرشاد الدليل اإلرشادي (: 1121الحراحشة، سالم حمود صالح) -
، دار الخليج للنشر والتوزيع، 2، طوالعاملين مع الشباب العملي للمرشدين التربويين

 عمان، األردن.

اإلرشاد النفسي في التربية والتعليم أدبيات برامج (: 1122حمد، ليث كريم ) -
 المطبعة المركزية ،جامعة ديالى، العراق., دراسية

، دار الكتب اإلرشاد التربوي والنفسي(: 2080الحياني، عاصم محمود ) -

 للطباعة والنشر، الموصل. 

، المناهل 2، طتربية المراهقين ومشاكلهم(: 1122خاطر، إبراهيم علي) -

 للطباعة والنشر.

، مركز بيع أساليب البحث العلمي(: 1112الخرابشة، عمر محمد عبدهللا ) -

 الكتب، كلية األميرة الجامعة، جامعة البلقاء التطبيقية .

اثر برنامج إرشادي في تنمية السلوك (: 1111يد)الدراجي، حسن علي الس -
، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية التربية، االجتماعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 جامعة بغداد. 

، مؤسسة مصر 2، طاإلرشاد النفسي(: 1121الدفاعي، كاظم علي هادي) -

ة الحديثة، مرتضى للكتاب العراقي للنشر، مطبعة جعفر العصامي للطباعة الفني

 بيروت، لبنان.

كشف الذات وعالقته بالجاذبية الشخصية (: 1117ذياب صافي عمال صالح ) -
 ،رسالة ماجستير)غير منشورة(،كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية.لدى طلبة الجامعة

، دار المعرفة الجامعية، قياس الشخصية(: 2004ربيع، محمد شحاتة، ) -

 اإلسكندرية.

، الطبعة الثانية،  التوجيه واإلرشاد النفسي(: 2081) عبدالسالمزهران، حامد  -

 عالم الكتب ، القاهرة.

،دار 1، ط نظريات اإلرشاد و العالج النفسي(: 1118الزيود، نادر فهمي ) -

 الفكر، عمان، األردن.

، 2، طفنون وأساليب العملية اإلرشادية(: 1124صالح، عبدالرحمن إسماعيل) -

 شر،المناهل للطباعة والن

-العملية اإلرشادية األسس النظرية البرامج( : 1122عبدهللا، محمد قاسم ) -
 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن. 2، طالتطبيقات

منهج (: 1122ألعتبي، سامي عزيز عباس، وإلهيتي، محمد يوسف حاجم ) -
 للطباعة.مكتبة اليمامة , البحث العلمي، المفهوم واألساليب والتحليل والكتابة

(: كشف الذات وعالقته 1122العمري، خالد علي وجرادات، عبدالكريم محمد ) -

، كلية التربية، بالشعور بالوحدة لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء متغير الجنس



8102لسنة   حزيرانوالسبعون .  الرابعمجلة الفتح ..................................................................... العدد   

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-041- 
 

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث جامعة اليرموك، األردن، دراسة منشورة في 
 (. 2الثاني، عدد) المجلدوالدراسات التربوية والنفسية،

، النظرية والتطبيق في اإلرشاد والعالج النفسي(: 1122كوري، جيرالد ) -

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن .2ترجمة سامح وديع الحفش، ط

مدخل الى البحث في (: 1112الكيالني، عبدهللا زيد  والشريفين، نضال كمال )  -
، 1، طته ومناهجه وتصاميمه وأساليبه اإلحصائيةالعلوم التربوية واالجتماعية أساسيا

 دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

مبادئ اإلرشاد النفسي للمرشدين واألخصائيين (: 1118المشاقبة، محمد ) -
 ، دار المناهج للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية. 2، طالنفسيين

رشادي لتنمية كشف الذات أثر برنامج إ(: 1122المعموري، علي جاسم محمد ) -
، رسالة ماجستير)غير منشورة(، كلية التربية للعلوم لدى طالب المرحلة المتوسطة

 اإلنسانية، جامعة ديالى.

، المناهل 2، طاإلرشاد النفسي والتربوي( : 1122النواسية، فاطمة عبد الرحيم) -

 للطباعة والنشر.

 ، بغداد، العراق.(1م)نظام المدارس الثانوية رق (:2082وزارة التربية، ) -
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 (4ملحق)

 م/ استبانه استطالعية للمرشدين ومرشدي الصفوف

 عزيزي المرشد التربوي المحترم.

 الصف المحترم.عزيزي مرشد 

 تحية طيبة.....

يروم الباحثان القيام بدراسة تهدف إلى التعرف على مستوى كشف الذات للطالب 

هي عملية إفصاح لفظي أو غير لفظي عن المرحلة المتوسطة ويقصد بكشف الذات )

المشاعر والمعلومات الشخصية والمواقف التي تفرح وتحزن الفرد، وكشف لمحات 

ن الكشف سطحياً ويتدرج بالعمق، ويبدأ غالباً بنقاش صغير يعتبر عن الشخصية، ويكو

هو المفتاح لبدء العالقات ثم االنتقال إلى مستويات أكثر عمقاً من اإلفصاح عن الذات( 

ونظراً لما تتمتعون به من خبرة ودراية في هذا المجال ولما آلرائكم السديدة من أثر 

 -السؤال اآلتي:فعال في إنضاج البحث يرجى اإلجابة عن 

س/ هل تعتقد عن لدى طالب المرحلة المتوسطة مشكلة إخفاء الذات أي )عدم كشف(؟  

 وكم تعتقد هي نسبة الطالب الذين يعانون من عدم كشف الذات؟

 

مرشد  مرشد

 صف

ال يوجد 

 لديهم

 إخفاء

يوجد 

 لديهم

 إخفاء

أقل من 

85% 

85  %

 إلى

13% 

51% 

 إلى

21% 

25% 

 فأعلى

        

 

 مـــــع الــــشـــــــكـــــــــــر والــــــتــــــقــــــديــــــــــــر

 الــبـــاحـــثــــان

 م. م. فيصل جمعة نجم                              م. م. علي جاسم محمد
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-048- 
 

 (8ملحق )

 أسماء السادة الخبراء

عمله للمقياس واألسلوب مرتبة حسب الحروف الهجائية ودرجاتهم العلمية ومكان 

 اإلرشادي

 مكان العمل اسم الخبير واللقب العلمي ت

 جامعة ديالى/ أ. د. بــشــرى عــنـــاد مــبــارك 4

 كلية التربية األساسية

 جامعة ديالى/  أ. د. ســالــم نــوري صــادق 8

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

أ. د. عـــدنــان عباس محمود  2

 المهداوي

 جامعة ديالى/ 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

أ. م. د. خـنـسـاء عـبـدالرزاق  1

 العبيدي

 مديرية تربية ديالى/ 

 معهد الفنون الجميلة

أ. م. د. ســمـيـعـة علي حسن  5

 التميمي

 جامعة ديالى/ 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

أ. م. د. عبدالكريم محمود صالح  6

 الطائي

 مديرية تربية ديالى/ 

 معهد المعلمين

 جامعة ديالى/ م. د. سلمى حسين كامل 2

 كلية التربية األساسية

 مديرية تربية ديالى/  م. د. هيام قاسم محمد 2

 اإلشراف التربوي

 

 

 
 

 

  


