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فاعلية التحليل باملعىن يف تنمية الوعي بالذات عند طالبات 
 مزحلة الدراسة اإلعدادية

 

 
 

الممخص 
 التحميؿ بالمعنى في تنمية كعي  فنيةييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم قائـ عمى

, طالبات ذكات الكعي الذاتي المنخفضاؿعمى عينة تجريبية مف اإلرشادم طبؽ البرنامج أذ , الطالبات بذكاتيف
البرنامج  كقد اثبت, أسابيع (8)استمر لمدة ,األسبكع جمسة إرشادية بكاقع جمستاف في (15 )تضمف البرنامج

. كما تـ التكصؿ إلى مجمكعة مف التكصيات كالمتقرحات, طالباتاؿاإلرشادم فاعميتو في تنمية الكعي بالذات عند 
 problem of the Research :مشكمة البحث

, ال يعرفكف حقيقة ذاتيـأناس كثيريف ف ىا إلىأ اجريت لتنمية الذاتكتطكم عديدة قدتكصمت كرش عمؿ محمية كعالمية
نفسيـ أكال يعرفكف ألنفسيـ ىدفان في الحياة كالكثير منيـ جاىمكف بإمكاناتيـ كطاقاتيـ الحقيقية لذا اصبحكا اعداء 

الف نقص الكعي بالذات يمكف أف  . (66ص, 2005,ريزنر كماليي)نيـ خمقكا ليككنكا رابحيف أالرغـ مف عمى 
يككف مدمران كالسيما عند اتخاذ القرارات التي يتكقؼ عمييا مصير الفرد مثؿ الكظيفة التي يتجو إلييا كغير 

ركبنس )كانما تتطمب الكعي كالحكمة ,كمثؿ ىذه القرارات ال يكفي فييا التفكير المنطقي,فقرارات الحياة متجددة,ذلؾ
 ( . 45ص ,2000,كسككت 

عدادية بأف اغمب المشكالت التربكية كالنفسية إللباحثة شعكر نتيجة معايشتيا لطالبات المرحمة اافقد تكلد لدل 
لذلؾ ,  دكران ميمان  ضعؼ الكعي بالذاتيمعب بياكاالجتماعيةكغيرىا التي تتعرض ليا الطالبات في مرحمة المراىقة 

 .البد مف كجكد برنامج نمائيارشادم ييدؼ الى خمؽ حالة مف اإلدراؾ كاليقظة عند الطالبات
 : تية االسئمة االفكمف ىنا يمكف تحديد مشكمة البحث الحالي في الحاجو لإلجابة ع

 ؟طالبات مرحمة الدراسة االعدادية ما مستكل الكعي بالذات عند -
التحميؿ بالمعنى في تنمية الكعي بالذات عند طالبات مرحمة فنية ىؿ ىنالؾ فاعمية لمبرنامج االرشادم القائـ عمى -

 الدراسة االعدادية ؟ 
 Importance of the Research: اهمية البحث 

فيي التي ستُقّرر مصير النكع ,ليست ىنالؾ قضية تشغؿ باؿ عالمنا المعاصر اليكـ أكثر مما ُتشغمو قضية التربية

  عبد الواحدمزوة خالد هيلون:الباحثة                       املهصوري          نعيمأمل عبد الزساق. د.م .أ

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - جامعة البصزة

 الرتبويقسم اإلرشاد الهفسي والتوجيه 
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كاطماعو , كاىكائو ك نزعاتو,كتطاحف مصالحو,المزدحمة بتكاثر اإلنساف,البشرم عمى ىذه األرض الصاخبة
كمكضكع رئيس ,كميمة مف أصعب المياـ,كيتضح مف ذلؾ أف التربية اليـك مشكمة مف أعقد المشكالت.كطمكحاتو,

 2013,التميمي )في عصر تراكمت فيو منجزات العمـ كالثقافة ,كحساس كضركرم لتحسيف كضع اإلنساف
 (. 19-17ص,

, اعدت ذلؾ جزء ال  يتجزأ منياأذ رشاد في العممية التعميمية إلكقداكدت فمسفة التربية الحديثة عمى اىمية التكجيو كا
  (Vaughar ,1975 منيا كقد اكد فنجر ان  االرشاد جزءدف التربية تعأفعالقة االرشاد بالتربية عالقة تكامؿ حيث 

رشاد عمميتي التعمـ كالتعميـ إليتضمف اأذ  أنو ال يمكف التفكير بالتربية بدكف االرشاد فالعالقة بينيما متبادلة عمى(
 160ص ,2008 ؛الياشمي 18ص  ,2006,العزة   )في تغيير السمكؾ كتتضمف التربية عمميتي التكجيو كاالرشاد 

 .)
 بالطمبة كحاجاتيـ كمشكالتيـ التي تحكؿ دكف نمك شخصياتيـ  كتفجير بالعناية المجتمعات كىنا تأتي كظيفة 

الخركج  مف أطاره األكاديمي الضيؽ عمى الطالب اعدطاقاتيـ عف طريؽ كضع الخطط كالبرامج التربكية التي تس
كألجؿ ذلؾ اصبحت  برامج اإلرشاد التربكم جزءان مف الخطط العامة لمنيكض بالمجتمع عامة ,الى دكراالبداع كالتقدـ

الحاجات كالمشكالت التي تكاجو ىذه ب كلكي تككف ىذه البرامج أكثر كاقعية البد أف ترتبط عمميان ,كالطمبة خاصة
. الشريحة الميمة مف المجتمع

كذلؾ لما لمبرامج االرشادية مف دكر فعاؿ حيث أثبتت فعالية البرامج االرشادية في عالج الكثير مف المشكالت التي 
 تستند ىذه البرامج الى العديد مف النظريات إ ذ.يتعرض ليا الطمبة  في العديد مف الدراسات المحمية كالعالمية 

كتستمد فنياتيا مف نظريات مختمفة تمثؿ جيدان ,االرشادية كاألساليب كالميارات المعتمدة في تعديؿ السمكؾ اإلنساني
 2007,؛الفحؿ 150 -148ص  ,2013,حمد )إنسانيان طكيالن مثؿ النظريات السمككية كالمعرفية كاإلنسانية  

 ( . 167ص,
كأساليبيا ك فنياتيا كقد اثبتت العديد مف الدراسات فعالية االرشاد   "'franklالسيما نظرية االرشاد بالمعنى لفرانكؿ

ة التحميؿ بالمعنى في التنمية كاالرشاد كعالج العديد مف الحاالت منيا فني كمنيا فنياتةبالمعنى بمختمؼ أساليبو ك
(, (Crumbaugh&Carr,1973كالتعامؿ مع المدمنيف كدراسة كركمباخ ك كار  , فقداف المعنى كاليدؼ في الحياة

كمف ىنا يبدكا ,لتحسيف الشعكر باألمؿ ( 2012)كدراسة عبد الفتاح ,لعالج خكاء المعنى (2006)كدراسة محمد 
 ."العراؽ"التحميؿ بالمعنى بصكرة خاصة كال سيما في مجتمعنا فنية ندرة الدراسات التي تناكلت 

رشادم إبرنامج فاعمية  لذا تظير اىمية البحث الحالي مف خالؿ حيكية المكضكع كاىميتو اذ انيا تسعى الى دراسة 
 ىذه الفنية ت استعمؿلؾالتحميؿ بالمعنى في تنمية الكعي بالذات عند طالبات المرحمة االعدادية   لذفنية قائـ عمى 

في تنمية الكعي بالذات لغرض االنتقاؿ باإلرشاد مف دائرة العالج الضيقة الى دائرة التنمية كىذا ىك احد اىداؼ 
. اإلرشاد النفسي

 كمما يدعـ ذلؾ اف االنساف منذ القدـ يسعى لممعرفة العممية كفيميا بشكؿ افضؿ فيك يريد أف يعرؼ بالضبط مف 
الذات ليس مجرد فيـ كمف ىذا المنطمؽ فأف , ق ككيؼ كصؿ الى ما كصؿ اليقِه ىك كلماذا ىك عمى ما ىك عمي
السمكؾ كيكجيو بشكؿ في  كعيكف االخريف كآرائيـ بؿ ىك مصطمح سيككلكجي يؤثر قانعكاس لما يراه الفرد عف نفس
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 (. 38ص , 2010,البجارم )شعكرم 
ف الكعي بالذات يتضمف تركيز عقكلنا عمى البحث عف الحقيقة مع عدـ انكار الحقائؽ المؤلمة كاالستجابة لمحقائؽ إ

 John" ككما يقكؿ جكف برادشك,ستكشاؼ الذاتايتطمب تقيمان دقيقان لمذات كالقياـ برحمة كىك , كالمعارؼ الجديدة
Bradshaw" "أم انيا مفاجئة اكتشاؼ ذاتنا الفريدة كالقيمة مع ىذا االدراؾ " كؿ منا يخبئ مفاجئة حقيقية لنا

 (. 67ص ,2005,ماليي ك ريزنر )ستحقؽ أدراؾ ككعي جديد لمذات 
: تتجمى اىمية البحث الحالي مف خالؿ النقاط االتية ك
. رشاد النفسي في مجاالت الحياة المختمفة إلأىمية التربية كا-1
بالمعنى فنيةالتحميؿ  كفؽ  عمىرشادمإيقدـ طريقة حديثة لتنمية الكعي بالذات عف طريؽ تخطيط  برنامج -2

. لتعرؼ عمى مدل فاعميتوؿعدادية إلكتجربتو عمى عينة مف طالبات المدارس ا
, التحميؿ بالمعنى كدراسة تجريبيةفاعميةفنية ندرة الدراسات كالبحكث عمى مستكل الكطف العربي التي تناكلت -3

.  في ىذا المضمارفريدة لذا تعد ىذه الدراسة 
 تعد الدراسة الحالية إذ,ندرة الدراسات كالبحكث العربية كالعراقية التي اىتمت بتنمية الكعي بالذات عند الطالبات-4

.             أضافة نكعية الى الدراسات السابقة
مف مرحمة نمائية ميمة كىي مرحمة المراىقة لمساعدة المراىقات عمى ميـ تركز الدراسة الحالية عمى قطاع -5

 .ادراؾ ذكاتيف كالكعي  بيا كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ لدييف 
the objective of the Research and hypotheses : وفرضياته البحث أهداف  

:ييدؼ البحث الحالي الى ما يأتي   
 التحميؿ بالمعنى في تنمية الكعي بالذات عند طالبات مرحمة  تقنيةالتعرؼ عمى فاعمية برنامج ارشادم قائـ عمى-

.الدراسة االعدادية  
 :مف خالؿ اختبار الفرضيات األتية

ضابطة درجات االختبار القبمي كاالختبار البعدم لممجمكعة اؿمتكسط ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف -1
 (. 0,05)عمى مقياس الكعي بالذات عند مستكل داللة 

درجات االختبار القبمي كاالختبار البعدم لممجمكعة التجريبية متكسط ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف -2
 (. 0,05)عمى مقياس الكعي بالذات عند مستكل داللة 

عمى مقياس الكعي (الضابطة كالتجريبية) درجات المجمكعتيف  متكسطال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف- 3
(. 0,05)بالذات في االختبار البعدم عند مستكل داللة 

limitations of the Researchحدود البحث 
 :تحدد البحث الحالي بما يأتي 

 . في مركز محافظة البصرة الصباحيةالحككمية اإلعدادية المدارس-1
. سنة ( 22-16)الطالبات االناث في المرحمة االعدادية الالتي تتراكح اعمارىف -2
 . ـ (2017 -2016)لمعاـ الدراسي -3
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Bounding of the terms : المصطمحاتتحديد  
 :AnalysisLogoالتحميؿ بالمعنى:  ووً 

 (:(Crumbauagh ,1973تعريؼ كرومباخ-
كتحديد الخبرات كتحكيميا إلى , كىي عممية تحميؿ لخبرات الفرد في الحياة لمبحث عف مصادر لمعنى جديد فييا"

يجاد    ( . 107ص,2012,محمد كمعكض)"حساس جديد باليدؼ في الحياة إجكانب جديدة الكتشاؼ كا 
 لمتحميؿ بالمعنى في البحث الحالي لككنو تعريؼ العالـ (:(Crumbauagh ,1973كقد تبنت الباحثة تعريؼ 

االصمي كىك اكثر كضكحان مف التعاريؼ األخرل كاحتكائو عمى العديد مف التدريبات الكاضحة كالصريحة  التي 
تيدؼ الى تقييـ الذات كمعرفة نقاط القكة كالضعؼ التي اتفقت مع مفاىيـ الكعي بالذات كمككناتو كتدريباتو فعف 

. طريؽ تنمية معنى الكعي بالذات ستجد ادراكان جديد لمعنى الحياة
 :لتعريؼ اإلجرائي لمتحميؿ بالمعنى ا

 ,كىك عبارة عف مجمكعة مف النشاطات كالفعاليات التي تتضمف تركيز انتباه الفرد عمى مراكز القكة المكجكدة لديو
تدريباتطبقت ضمف البرنامج اإلرشادم لغرض تنمية الكعي بالذات لدل الطالبات كالذم ستظير خمس كيتضمف 

. درجاتيف في االختبار البعدم عمى مقياس الكعي بالذاتىفي أثار
  :Self - Awarenessالوعي بالذات/ انياً 
  ((Goleman,1995تعريؼ كولماف-

 كاكتشاؼ حاالتو المزاجية كتميزه بيف انفعاالتو المختمفة كنكعية استجابتو تيابأنو قدرة الفرد عمى تقدير ذاتو كمعرؼ
 Goleman) كالشعكر القكم بالثقة بالنفس, امتالؾ األدراؾ الكاقعي لمقدراتك, لدل تعرضو لمكاقؼ مختمفة

,1995,p42.) 
 :التعريؼ اوجرائي لموعي بالذات 

 عمى مقياس الكعي بالذات الذم تبنتو الباحثة فَّن نتيجة اجابتو,  المستجيباتىك الدرجة الكمية التي تحصؿ عمييا
 .لتحقيؽ أىداؼ البحث الحالي

 :Preparatory  stageالمرحمة اإلعدادية/ ال اً 
( 3)ىي مرحمة دراسية تقع ضمف المرحمة الثانكية بعد المرحمة المتكسطة مدتيا  (:"1977)تعريؼ وزارة التربية 

سنكات تستيدؼ ترسيخ ما تـ اكتشافو مف قابميات الطالب كميكليـ كتمكينيـ مف بمكغ مستكل أعمى مف المعرفة 
عدادىـ لمحياة العممية  كالميارة مع تنكيع كتعميؽ المياديف الفكرية كالتطبيقية كالتمييدية لمكاصمة الدراسة الحالية كا 

 . (4ص ,1977,كزارة التربية )"  اإلنتاجية
 إطار نظري ودراسات سابقة-
 Existentialism  Theory:مقدمة عف النظرية الوجودية / اووً 

لكنيا تبمكرت كبرزت فمسفة أك نزعة كاضحة ,ظيرت بكادر الفمسفة الكجكدية بكصفيا اتجاىا فكريان في فمسفات قديمة
مف أكائؿ ك,(1855 -1813)ما بيف  (Soren Kier Kgard)كيركيجارد سكريفالمعالـ عمى يد الفيمسكؼ الدنيماركي
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كحاكؿ تفسير عالقة اإلنساف ,الفيمسكؼ الالىكتي في القرف التاسع عشر (ككيجارد)الذيف اعتنقكا المذىب الكجكدم 
-1855)إال أف الكجكدييف قد جاءكا مف مصادر معرفية مختمفة منيـ مف الالىكت أمثاؿ كيركيجارد,بالككف كاإللو

 Sarterكسارتر" Hekdgger"  كمنيـ مف الحركة الفمسفية مثؿ ىيدجر,(Tillick,1865-1886)ك تمخ  ( 1889
كبنسكنجر  " Minkowski"كمنيـ مف الطب النفسي كعمـ النفس مثؿ منيككسكي  ( 1889-1905" )"
(Binswanger,1977 ) كركلكميRolomay,1909)) كفرانكؿFrankle))( 122ص  ,1988,أبكعطية) , إذ
 في الطب النفسي ق بدأ عمؿإذ.فرانكؿ زعيما لثالث مدرسة نمساكية في العالج النفسي بعد مدرستي فركيد كآدلرعدم

كىيدجر  ( Scheler)ثـ تأثر بتكجيات الفالسفة الكجكدييف أمثاؿ شيمر ,بتكجو تحميمي بسبب ككنو أحد تالميذ فركيد
(Heidegger). إال أف أفكار فرانكؿ قامت عمى أساس انتقاداتو التي كجييا لكؿ مف التحميؿ النفسي كعمـ النفس

رادة القكة عند ,فرانكؿ أف مبدأ المذة الفركيدمإذاشار ,األدلرم   .غير كافييف لتفسير سمكؾ اإلنساف(آدلر )كا 
(. 231-230ص ,2011,بالف )                                                               

كاصبحت مف النظريات اإلنسانية الرائدة  في  ""Logoقد كضع فرانكؿ نظرية المسماة باإلرشاد بالمعنى اك المكجك
كذلؾ ضمف المدرسة  "Existentialism"كتعد ىذه النظرية مف نظريات اإلرشاد الكجكدم ,اإلرشاد النفسي 

. اإلنسانية أك مدرسة فينا الثالثة في اإلرشاد النفسي
 ما المقصود باإلرشاد بالمعنى ؟

 بأىمية عناية اؿادتزدإذا, مف أىـ التطكرات في عمـ النفس الحديث((Logo Counselingتعد ىذه النظرية 
كالبحث عف معاني األشياء في الحياة كدكرىا في التفكير كالتخيؿ مف , ؼ إلى الذات كالدخكؿ إلى اعماؽ الركحرالتع

كمف المالحظ أف العديد مف األساليب اإلرشادية  أصبحت تأخذ بعيف االعتبار إيجاد ىدؼ , أجؿ تعديؿ السمكؾ
.                                              كمعنى لمحياة

أف اإلرشاد بالمعنى ىك ذلؾ النكع مف اإلرشاد الذم يتـ مف خاللو تكجيو الفرد " Crumbaugh"كركمباخكاعد 
أنو شكؿ مف  الفمسفة الكجكدية يركز اىتمامو عمى الكجكد .لمبحث عف معنى فريد كمتميز لحياتو الشخصية

 .اإلنساني في البعد المعنكم لدل اإلنساف الذم يتميز عف البعد البيكلكجي الجسمي الذم يؤدم كظائفو بشكؿ آلي 
:  سس اإلرشاد بالمعنى -

 كمعنى الحياة –إرادة المعنى –حرية اإلرادة :-إف اإلرشاد بالمعنى يقـك عمى ثالث دعائـ أساسية كىي 
 يتعارض مف ثـك,يتبنى اإلرشاد بالمعنى فكرة حرية اإلرادةThe Freedom Of Will:حرية اإلرادة -1

 فركيد  الذم اعتبر اإلنساف محصمة لممحددات  البيكلكجية كاالجتماعية قىذا مع مفيـك الحتمية الذم تحدث عف
  ( .210- 209ص ,2012,عبد اهلل )كالنفسية أك نتاج الغرائز كالكراثة 

تعبر إرادة المعنى عف حاجة اإلنساف  إلى كجكد معنى في the Will of Meaning:إرادة المعنى -2
فكما أف اإلنساف بحاجة ,حياتو فيي اشبو ما تككف بقكة جاذبة لطاقات اإلنساف حكؿ مركز يبمكر فيو معنىن لحياتو

فإنو يحتاج إلى قكة جاذبة , إلى قكة جاذبية ارضية حتى يثبت أقدامو عمى األرض كيتمكف مف الكقكؼ عمييا 
  ( .241ص ,2011,بالف )كجكدية مف المعنى ليؤكد مف خالليا ذاتو كيثبت كجكدة
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كىناؾ مجاالت عديدة يمكف لمفػػػرد اف يشتؽ منيا المعنى,اذ :Meaning Of LifeTheمعنى الحياة -3
االلتزاـ كتحقيؽ األىداؼ, القناعة كالرضا بالحيػػاة, : أستخمص كركمباخ ك ماىكليؾ مصادر أربعة لممعنى ىي

 ( .Crumbaugh&Maholik,1964:201)القػػػػدرة عمى التحكػػػـ, االستمتػػػاع كالحماسػػػػةفي الحياة 
 : و ساليب اإلرشاد بالمعنىفنيات 

في مثؿ ىذا األسمكب يصرؼ االنتباه عف العممية كعف :Dereliction سموب صرؼ التفكير  -1
لغ الدرجة التي ينصرؼ عندىا كعي المسترشد إلى المظاىر  أف يبكمثؿ ىذا التغافؿ اك صرؼ التفكير يمكف,الذات

 (. 221ص, 2012,الشمرم كالتميمي), االيجابية 
 نفسيا فإف القمؽ يحدث النتائج ,ففي حالة تكقع القمؽ :Paradoxlcal  Intentionالقصد العكسي - 2

 أنو بقدر ما يخاؼ المسترشد مف إذ. في األداء أك يمنع األداء كميان ان كتكقع القمؽ يحدث اضطراب,التي يتكقعيا الفرد
  (.124 -123ص ,1998,فرانكؿ )بقدر ما يككف عرضة لحدكثة ,حدكث االعراض المشكمة يحاكؿ تجنبو

فيو يقـك , يعتبر أحد الفنيات األساسية لإلرشاد بالمعنى  :Socratic Dialogueالحوار السقراطي -3
أف يكتشؼ القيـ الشخصية ذات المعنى لدية كالكسائؿ التي يمكف تمكنو المرشد بطرح أسئمة عديدة عمى المسترشد 

 االختيار دائمان متاح لمعايشة  القيـ الذاتية إف. كما يطرح أسئمة مصممو لمتكضيح,بيا أف يحقؽ ىذه القيـ 
حتى لك كاف ىذا االختيار محدكدان باتجاه الفرد الكحيد التي يتخذه نحك المشكمة أك نحك ,الشخصية كمعنى الحياة

  (.160ص  ,2007,الفحؿ )الحياة 
ف طريقة منيج القصة الرمزية تقكـ عمى اإلرشاد بالمعنى كمصممو لمساعدة المرضى في  أ:القصة الرمزية -4

كذلؾ انطالقان مف األفكار التي يؤمف بيا اإلرشاد بالمعنى كالتي تذىب إلى أف المعنى يمكف أف ,الكصكؿ إلى معنى 
 (.144-143ص ,2004,فرانكؿ  )يككف مكجكدان حتى في خبرة المرض كاأللـ  كالمعاناة 

فنية تعديؿ (Lukas,1984) قدـ لككاس :Modification Of Attitudeتعديؿ اوتجاهات -5
االتجاىات في اإلرشاد بالمعنى بناء عمى أف الفرد يمكنو أف يتغمب عمى مشكالتو مف خالؿ االتجاه الذم يتخذه 

اتو كظركفو كمعكقاتو مما يساعده عمى ذنحك مشكمتو مف خالؿ أحداث تغيير إيجابي في اتجاه المسترشد نحك 
(  (Lukas&Hirsch,2002 ,P;341كأف يتعايش كيتأقمـ مع ماال يمكنو حمة ,التغمب عمى ما يعانيو مف مشكالت

. 
تمثؿ نكع مف أساليب اإلرشاد الجماعي :Logo dramaالمسرحيات النفسية القائمة عمى المعنى -6

يقـك عمى تخيؿ الماضي مف الحياة بيدؼ تعزيز اإلحساس بالمسؤكلية نحك الكجكد ,المتبع في اإلرشاد بالمعنى
 (. 155-154ص ,1982,فرانكؿ )الشخصي 

: Logo Analysisالتحميؿ بالمعنى -7
كسمسمة منتظمة مف الفعاليات 1973 التحميؿ بالمعنى عاـ (Crumbagugh)    قدـ المعالج النفسي كركمباخ 

 مىك عالـ نفسي إكمينيؾ  (Crumbagugh)ككركمباخ  .المكتكبة كذات التكجو العممي لتككف تحت استخداـ األفراد
 مدير بحكث خدمات عمـ  منصبدرس تحت اشراؼ العالـ فرانكؿ في جامعة ىارفرد كشغؿ, في عمـ النفساستاذك
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كىك شريؾ في التأليؼ مع العالـ  , في جمفيكرتViternasEdminationالنفس بمستشفى فيترناسادمينستريشف
كادارا بحث تقييـ نظرية اإلرشاد  ( PIL)(الغرض في الحياة )حيث انتجا اختبار,,(Maholic)النفسي ماىكليؾ

فقد صمـ التحميؿ بالمعنى , كاعتبر التحميؿ بالمعنى كامتداد لنظرية اإلرشاد بالمعنى لفرانكؿ,بالمعنى كتطبيقاتيا
 ( .(Stropko,1975,p;32-35لمساعدة المسترشديف في البحث عف قيـ ذات معنى في حياتيـ  

 : هداؼ التحميؿ بالمعنى
. فتح صكرة جديدة لمماضي كالمستقبؿ تجعؿ المسترشد قادران عمى رؤية حمكؿ جديدة لمشكالتو -1
. حالة الشعكر بالضعؼ التي يمر بيا المسترشدفي فتح مجاالت جديدة لممعني -2
. إرشاد كتكجيو المسترشد عمى تقييـ ذاتو بطريقة كاقعية-3
. تشجيع المسترشد عمى عمؿ بياف  مفصؿ الىتماماتو كقدراتو الشخصية كمسؤكلياتو كعيكبو كمكاطف ضعفة -4
تكجيو المسترشد لتحكيؿ انتباىو مف العيكب كالنقائص التي يراىا في صكرة الحياة إلى التركيز عمى الحياة -5

. بشكميا الكمي 
: دور المرشد عند تطبيؽ التحميؿ بالمعنى 

: يقـك المرشد باالتي 
. قيادة المسترشد لمسؤاؿ عف المعنى كاليدؼ في الحياة -1
 . قمراجعة الحقائؽ األساسية لحياة المسترشدمتضمنو تحميؿ مكاطف القكة لدم-2
 دلممشاركة في األنشطة التي تع,دة المسترشد في إلقاء الضكء عمى فرديتو كجكانب القكة كالضعؼ لدية عمسا-3

 .قذات معنى بالنسبة لدم
 :تدريبات التحميؿ بالمعنى 

 : Self-Evaluationتقييـ الذات/التدريب األوؿ -1
كايف ىك اآلف مف حياتو , تككف البداية مف ىذا التدريب اف يطمب المرشد مف المسترشد أف يقدـ تقييمان تفصيميان لذاتو

ثـ يسئمو ,كاىدافو كطمكحاتو كاخفاقاتو(مف حظ سعيد اك غير سعيد )كمسؤكلياتو كما اصاب في حياتو ,كامكانياتو ,
طكات تقييـ الذات ك تقسـ خ, عف خططو مف اجؿ مسايرة كمعايشة مشكالتو  الحالية مف اجؿ خمؽ مستقبؿ جديد

: إلى مرحمتيف 
 
 . الحالي قإف يصبح المسترشد كاعيان بمكقؼ-1
 التي لـ تستغؿ بعد كنجاحاتو التي حققيا كلـ يشعر بيا Unused Potentialsأستعراض طاقاتو الكامنة -2

 (.(Crumbaugh,1988,p; 59-60 كمحاكلة تكظيؼ ىذه اإلمكانات كاستثمارىا
  :-آلتييتطمب تقييـ الذات اتماـ سبع قكائـ أساسية كىذه القكائـ ىي كا

 .قائمةاآلماؿ كاألىداؼ كالطمكحات-1
 .نقاط القكة في شخصيتؾ-2
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 .نقاط الضعؼ في شخصيتؾ-3
 .مشاكؿ الحياة الخاصة التي تسبب لؾ الصراعات الداخمية-4
 .ما الذم ترغب أف تككف عمية بالمستقبؿ فعالن ,آمالؾ كأىدافؾ كطمكحاتؾ المستقبمية -5
. كيؼ تتكقع أف تنجز ميامؾ كطمكحاتؾ أك كيؼ تصبح في المستقبؿ,خططؾ في المستقبؿ-6
 (.( Stropko,1975,p;36 ممخص عف التغييرات السمبية كااليجابية في القكائـ السابقة   -7
التدريب الثاني مف تدريبات ...يعد تدريب أفعؿ كما لك :..…    Act as if فعؿ كما لو/التدريب ال اني-2

إف مكاف البداية يككف مع  إذ ,كقد صمـ  ليبدأ الفرد طريؽ اإلحساس بمعنى كىدؼ جديد في الحياة,التحميؿ بالمعنى
 يفعؿ ذلؾ قكيستطيع الفرد ىنا أف يجعؿ نفس.ققكة الفعؿ االيجابي أفعؿ كما لك كنت شخصان تتمنى أف تصبح مثؿ

ثـ بعد ذلؾ بكقت قصير يبدأ أكتكماتيكيان في ,حتى بالرغـ مف أنو قد ال يككف مؤمنان بذلؾ أك معتقدان فيو في البداية 
 (.( Yioti,1979,p;95 فعؿ ذلؾ بصكرة أكثر إيجابية

 FindingPurpose by( و مواجهة)إيجاد الهدؼ مف خالؿ إقامة لقاء /التدريب ال الث -3

establishing an encounter:  حيث يمكف تحقيؽ المعنى  كاليدؼ في الحياة مف خالؿ عالقة الفرد
ف  إذ إ,قفتستخدـ ىذه العالقة االنفعالية الكجدانية في تغيير مشاعر الفرد كمعارؼ,الحميمة كاألليفة مع شخص اخر

كما اف النقص في التقرب مع ,مشكالت الفرد االنفعالية غالبان ما تنشأ مف تحطيـ العالقات السكية مع اآلخريف 
كيستطيع الفرد تحقيؽ ىذا التقرب كاأللفة مف خالؿ معايشة .اآلخريف ينشأ عنة االكتئاب كالكحدة كاالغتراب

التعرؼ عمى عكائؽ , التأمؿ المكتكب, أسئمة النفس)ألشخاص آخريف عف طريؽ
 (.( Crumbaugh,1988,p;83(المقاء
 :البحث عف المعنى مف خالؿ /التدريب الرابع -4
 :Creative Valuesالقيـ اوبتكارية- 

فالمصدر األعظـ لمتعبير االبتكارم يمكف اف يكجد العمؿ الذم يقـك ,كىي التي تنشأ مف خالؿ األنشطة االبتكارية
ف الكسيمة الكحيدة لتحمؿ الحياة ىي كجكد ميمة يمكف تنفيذىا إكالذم يعتبر جديران باالىتماـ كذا فائدة حيث ,بو الفرد
 2012,محمدكمعكض)كقد صمـ التدريب الرابع لمساعدة الفرد إليجاد المركز الدافعي  الحقيقي لشخصيتو ,كاكماليا

 (.  136ص,
 :Experiential Valuesالتجريبية القيـ -ب

ؽ كالكسائؿ لإلحساس باالنسجاـ كالمعنى كاليدؼ في الحياة يككف مف خالؿ الخبرات ائإف كاحدان مف أفضؿ الطر
كأيضان مف خالؿ األنشطة اإلنسانية كالمجتمعية التي يمارسيا الفرد كتبعث عمى المتعة ,كالتجارب المتعاقبة لمفرد 

  (.Crumbaugh,1988,p;18)أكاإلحساس بالقيمة كاألىمية في الحياة 
 :Attitudinal Valuesالقيـ اوتجاهية -ج

كىي تمثؿ اتجاه الفرد في مكاجية القدر المحتـك الذم ,صمـ ىذا التدريب الكتشاؼ القيـ االتجاىية لدل الفرد
 عندما يقابؿ مكقفان محبطان أك باعثان عمى قادران عمى المكاجوؽيصعب تغيره كاالتجاه الذم يسمكو الفرد نحكه فيككف 
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 ( .Yioti,1979,p;98)كيتضمف كيفيو مكاجية القدر غير القابؿ لمتغيير كاتجاه الفرد نحكه ,اليأس
  Self-reevaluation andإعادة  تقييـ  الذات واولتزاـ / التدريب الخامس-5

commitment : كىماميمتيفتتـ عممية إعادة تقييـ الذات كااللتزاـ مف خالؿ خطكتيف : 
 ُيذكِّر المرشد المسترشد بأف الجزء األكؿ مف ىذه الخطكة ىك مراجعة القكائـ السبع في التدريب :الخطوة األولى-

ادخاؿ ىذه التغيرات معان في ,بضافة عبارات جيدة أك حذؼ عبارات سيئة في كؿ مف القكائـ الست األكلى ,األكؿ 
. القائمة السابعة 

كمف خالليا يككف الفرد قادران عمى   , (7-1) ىك تحميؿ أىداؼ الحياة التي ظيرت في القكائـ :الخطوة ال انية-
 ( . 161ص ,2012,محمد كمعكض )تككيف صكرة لمقيـ ذات المعنى 

فعند تنفيذ التدريبات بنجاح سيعكس ذلؾ .الجزء األكؿ في ىذه الخطكة ىك مراجعة ما تـ في التدريبات السابقة 
ذا لـ يتـ ذلؾ يجب إعادة كؿ ,التغيير الحادث تجاه الزيادة في السمات االيجابية كانخفاض في السمات السمبية  كا 

كمف خالليا يككف الفرد ,اما الجزء الثاني في ىذه الخطكة ىك تحميؿ أىداؼ الحياة التي ظيرت لدل الفرد .تدريب 
كعمى التخطيط العممي الذم يمكف مف خاللو تحقيؽ ىذه المعاني ,قادران عمى تككيف صكرة لألشياء ذات المعنى لو 

كىذا يقكده إلى التعيد كااللتزاـ ببرنامج في حياتو المستقبمية لتحقيؽ ىذه األىداؼ كالمعاني ,
(Crumbaugh,1988,p;183). 

كاثبتت ميمةت كاساليب إرشادية فنيالما فييا مف ,نظرية اإلرشاد بالمعنى لفرانكؿفي ىذا البحث كقد  تبنت الباحثة 
يحتكم كألنو ,في البرنامج اإلرشادم فقطإذ استعممت ,  التحميؿ بالمعنىالسيما فنيةفعاليتيا في اإلرشاد النفسي ك 

عمى العديد مف التدريبات التي تساعد عمى زيادة الكعي الذاتي لدل الفرد كانسجاـ ىذه التدريبات مع خطكات تنمية 
 .الكعي بالذات كأبعاده كمككناتو في نظريةككلماف

 Self-awareness الوعي بالذات/ انياً 
 ألنو ,ربما يككف اكثر الجكانب اىمية في الذكاء االنفعالي "Self-awareness"يعتقد ككلماف أف الكعي بالذات 

نما الكعي بيذه  يسمح لنا بممارسة الضبط الذاتي كبطبيعة الحاؿ فأف الفكرة ال تشير إلى اخماد المشاعر كا 
. كاف نستطيع التعامؿ  كالتكيؼ مع ما يحيط بنا بطريقة فاعمة, المشاعر

ميما ,كيدرؾ العالقات التي تربط األمكر كالظكاىر المحيطة بو,  كالعالـ المحيط بوقكىك يعني اف يعي اإلنساف نفس
كماىية كجكده كىك كعي يقكد عاجالن أك , قفكعي الفرد لنفسو يعني اف يتعمؽ بنكعية مشاعر,بدت بعيدة كمنفصمة 

  (.27ص ,2008,؛عامر كمحمد389ص  ,2004,أبك جادك)آجالن إلى االعتزاز بالنفس كتقديرىا  
 :قد اكتشف كولمانأن األفراد يتميزون بأساليب مختلفة من حيث وعيهم بذواتهم وتلك األساليب هي 

 :Self- awarenessالواعون بذواتهم -1

كقد ,كىؤالء األشخاص بالطبع يعرفكف الكثير عف حاالتيـ االنفعالية.ىـ الذيف يعرفكف حاالتيـ المزاجية عند حدكثيا 
فيـ تمقائيكف ككاثقكف مف حدكدىـ الذاتية كيتمتعكف : يرتبط ىذا الكضكح في فيـ االنفعاالت بسمات شخصية اخرل

كحيف يعانكف مف حالة مزاجية سيئة ال تشغميـ االفكار اك تنتابيـ .كبمظير ايجابي في الحياة ,بصحة نفسية جيدة
 (. 103ص  ,2004,ككلماف )كباختصار يفيدىـ  كعييـ في إدارة انفعاالتيـ , اليكاجس بؿ يتخمصكف منيا سريعان 
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 :Engufedالمنجرفون -2

فيـ عاجزكف عف دفعيا كىـ غير كاعكف بحاالتيـ كمشاعرىـ مستقريف فييا اكثر مف ,تطغى عمييـ انفعاالتيـ
ادراكيـ ليا كليس لدييـ تحكـ في حياتيـ االنفعالية كىؤالء األشخاص ىـ مف يشعركف غالبان بأنيـ غارقكف في 

انفعاالتيـ كىـ متقمبك المزاج غير مدركيف تمامان لمشاعرىـ إلى درجة يضيعكف فييا كيبتعدكف عف اىدافيـ  إلى حدان 
.                                                                                      كمف ثـ فيـ قميؿ ما يحاكلكف اليركب مف حالتيـ النفسية السيئة, ما
 Self-Accepting:لذواتهمالمتقبلون -3

ال يحاكلكف تغيرىا كاف ىنالؾ نكعيف مف المتقبميف لمشاعرىـ  .لدييـ رؤية كاضحة عف مشاعرىـ إال أنيـ متقبمكف ليا
: كىما

. النكع األكؿ يشمؿ مف ىـ في حالة مزاجية جيدة كمف ثـ ليس لدييـ دافع لتغييرىا -أ
كمع ذلؾ فحيف يتعرضكف لحالة نفسية سيئة ,النكع الثاني يشمؿ مف لدييـ رؤيو كاضحة لحالتيـ النفسية - ب

كىذا النمكذج مف المتقبميف يدخؿ في ,كال يفعمكف أم شيء لتغييرىا عمى الرغـ مف اكتئابيـ,يتقبمكنيا كأمر كاقع 
 (. 76 ص2000, ؛ككلماف 28ص ,2013,حسف )إطارالمكتئبيف الذيف استكانكا لميأس 

 
 :وقد حدد كولمان ثالث مجاالت للوعي بالذات تتضمن ما يلي 

 :Emotional Awarenessالوعي اونفعالي - 
إف الكعي بالذات ىك االنتباه المستمر لمحالة االنفعالية كاالفكار المصاحبة ليا كتفحص الخبرة االنفعالية 

كما , حالة المزاجيةفيال يسمح ألم مكقؼ عمى اف يؤثر ,فالشخص الذم لديو قدرة عمى إدارة انفعاالتو,الداخمية
أم مف يفتقر إلى ادارة انفعاالتو ,كيعبر عف مشاعره بطريقة ايجابية, كما الذم يجب اف يقـك بو قيركز عمى أفعاؿ

  (.68ص ,2000, ؛ككلماف 23ص ,2013,الخفاؼ )يظؿ في حالة صراع مستمر ,
 :Self-Confidenceال قة بالنفس-ب

إف الثقة بالنفس ىي امر ميـ لكؿ فرد ك ال يكاد إنساف يستغني عف الحاجة إلى مقدار مف الثقة بالنفس في امر مف 
فيي أحدل الصفات الشخصية التي ,األمكر اك مكقؼ مف المكاقؼ اك في الحياة االجتماعية أكفي مجاؿ التعميـ 

مكانياتوقتككف بمثابة طاقة تمكف الفرد مف اظيار مكاىب  .(( kirk&Locke,1991,p;58 كا 
 :Accurate  Self –Assessmentالتقييـ الدقيؽ لمذات-ج

يعتمد التقييـ الدقيؽ لمذات عمى قياـ الفرد بمقارنة سمككو في مكقؼ معيف مع المحؾ الداخمي  الذم يرتضيو الفرد 
ليذا السمكؾ كيشتؽ ىذا المحؾ مف خالؿ مجمكعة مف المعايير الخارجية أك مف خالؿ اجبار الذات عمى استخداـ 

عثماف ك ررزؽ )معايير معينة كاقعية أك غير كاقعية كمف ثـ فأف األفراد يختمفكف فيما بينيـ في تقييـ ذكاتيـ 
  (.117ص ,2001,

:  دراسات سابقة/ ال اً 
دراسات تناولت التحميؿ بالمعنى - 
( 2012,عبد الفتاح)دراسة-
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 (فعالية التحميؿ بالمعنى في تحسيف الشعور باألمؿ لدى عينة مف طالبات الفصؿ الواحد بمحافظة المينا)
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية التحميؿ بالمعنى في تحسيف الشعكر باألمؿ لدل عينة مف طالبات مدارس 

طالبة حصمت عمى درجة منخفضة في الشعكر ( 11)طالبة اختير منيف( 32)الفصؿ كتككنت عينة الدراسة مف 
كتـ تطبيؽ عمى عينة الدراسة األساسية كاالستطالعية في مدارس ( 17-12)باألمؿ تراكحت اعمارىف ما بيف 

مقياس :كاستخدمت الدراسة األدكات االتية ,الفصؿ الكاحد في محافظة المينا بمركز سما لكط كالمينا كأبك قراص 
كمقياس الذكاء , (اعداد الباحثة )كبرنامج التحميؿ بالمعنى (اعداد الباحثة )الشعكر باألمؿ لطالبات مدارس الفصؿ 

تمتع برنامج التحميؿ :كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية ,( 1998,ككسمر )المفظي كالعممي لممراىقيف كالراشديف 
كعدـ اختالؼ فعالية برنامج التحميؿ بالمعنى .بالمعنى بفعالية كبيرة في تحسيف الشعكر باألمؿ لدل عينة الدراسة 

 ( .     2012,عبد الفتاح)باختالؼ العمر الزمني  عدا بعد الرضا عف الحياة 
 

 :دراسات اجنبية
(Stropko 1975 )دراسة سترابكو  -  

 (كمعالجات جماعية لمفراغ الوجوديوالتخيؿ الموجه التحميؿ بالمعنى )
Logo analysis and Guided Imagery as Group Treatments for Existential Vacuum 

 المكجو المعتمد عمى أنمكذج فرانكؿ لمعالجة الذات كمعالجات مستفيدة مف تقنية التخيؿتـ تقييـ تحميؿ المعنى ك
كمفيـك (إعداد الباحث )كقد تـ استعماؿ  مقياس اليدؼ مف الحياة ,االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية

كقد سَّنجؿ كؿ األفراد عالمات كاطئة  عمى مقياس اليدؼ في ,كمقياس الشعكر بالممؿ  (لتنيسي )الذات اإليجابي
مراىقيف مف عيادة لممراىقيف في المركز الطبي العسكرم :ك تـ اخذ عينة تمثمت بثالث مجمكعات , (PIL)الحياة  

كقد اختيرت ىذه . في كلياـ بيكمكنت كزكجات الجنكد الجدد في فكرت بمس كمراىقيف مف ىـك يكث الفينيكني
كتـ اختيار ستة أفراد ,  المكجو تخيؿلتطبيؽ عمى المجمكعة التجريبية تحميؿ المعنى كاؿ. العينات بطريقة عشكائية

في عف فعالية البرنامج كقد اسفرت نتائج الدراسة .( المكجوخيؿتحميؿ المعنى كالت): مف الثالث مجاميع لمتجريب
التخيؿ تقميؿ الفراغ الكجكدم كمفيـك الذات السمبي  كالممؿ  كأف تحميؿ المعنى كمعالجة فعالة ىي أكثر فاعمية مف 

  (.( Stropko,1975,p;92المكجو 
 دراسات تناولت متغير الوعي بالذات-ب
 ( 2013,غولي والعبيدي )دراسة-
 (  ر برنامج إرشادي مقترح لتنمية الوعي الذاتي لدى الطالب المتفوقيف في المرحمة ال انوية )

كبناء برنامج ,ىدفت الدراسة عمى التعرؼ عمى قياس الكعي الذاتي لدل الطالب  المتفكقيف في المرحمة الثانكية 
كقد طبؽ ,   في تنمية الكعي الذاتي لدل الطمبة المتفكقيف قإرشادم مقترح لتنمية الكعي الذاتي كالتعرؼ عمى أثر

لذا فقد صمـ عمى اساس اختيار عينة ,طالبان مف مجتمع البحث(34)مقياس الكعي الذاتي عمى عينة البحث البالغة 
فكؽ –طالبان لمكضكع البحث بعد إجراء االختبار القبمي لمطالب الذيف حصمكا عمى اقؿ الدرجات ( 26)بػ تمثمت 

مجمكعة  )عمى مقياس الكعي الذاتي كمف ثـ تكزيع أفراد العينة بطريقة عشكائية بسيطة إلى–المتكسط الفرضي 
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مقياس : كقد تـ استخداـ  االدكات التالية في الدراسة,طالبان لكؿ مجمكعة ( 13)بكاقع (ضابطة كمجمكعة تجريبية
كقد تـ استعماؿ االختبار , (ف ثياعداد الباح)مفكبرنامج تنمية الكعي الذاتي ( 2011,القرة غكلي )الكعي الذاتي 

لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختبار القبمي كاالختبار  البعدم كقد اسفرت النتائج (كلكككسف ) كاختبار t-testالتائي
كال تكجد .كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعده :عف

فركؽ ذات داللة احصائية بيف رتب درجات أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم 
 ( 2013,غكلي كالعبيدم )عمى مقياس الكعي الذاتي بعد تنفيذ البرنامج اإلرشادم 

 دراسات اجنبية-
 (:Woody&chambless,1997)دراسة وودي وكامبلس

 ( الىعي الذاتي وعالقته بالزهاب االجتماعي                  )

Self-Focused attention in the Treatment of Social  phobia 

استيدفت الدراسة معرفة العالقة بيف الكعي الذاتي كالرىاب االجتماعي لدل عينة مجمكعة مف األفراد مف مختمؼ 
األعمار, ككانت األداة المستخدمة في ىذه  الدراسة ىي المقابمة كقد استخدـ الباحث أسمكب العالج المعرفي 

الذم تضمف العالج مجمكعة مف الجمسات المتعددة , بحيث  (cognitive - behavioral treatment)السمككي 
تركزت ىذه الجمسات بالدرجة األساس عمى معالجة القمؽ كالمخاكؼ الشخصية كاالجتماعية كالتقكيـ الذاتي, كعند 
انتياء مدة الجمسات , اظيرت النتائج أف التغيير في تركيز الكعي الذاتي الخاص في أثناء مدة العالج كاف لو أثر 
ميـ في تحقيؽ اليدؼ مف العالج , فضالن عف أف تقميؿ تركيز االنتباه الخاص قد ُيكّكف عالجان استراتيجيا ميمان, 

 (.(Woody&chambless,1997:p117كقد يككف ذا فائدة في معالجة بعض مف ىذه األمراض
 
جراءاته-  منهجية البحث وا 

 Population of research:مجتمع البحث 
 عينة البحث الحاليكالمتمثؿ بعينة قُ بغية اختيار عينة البحث البد اكالن مف كصؼ المجتمع االصمي الذم اختيرت مف

طالبات مرحمة الدراسة اإلعدادية لمفرعيف العممي كاألدبي في مركز محافظة البصرة لممدارس الحككمية في مديرية 
 . طالبة  (11579) بمغ حجـ المجتمع األصمي لممدارس اإلعدادية  إذ,2017-2016تربية البصرة لمعاـ الدراسي 

 : عينة البحث

 ك اختارت , طالبة (579)ممثمة لخصائص المجتمع األصمي كقد بمغت (%5)تـ اختيار عينة لمبحث بنسبو 
كقد اختارت الباحثة تسع مدارس مف كؿ مدرسة لجميع المراحؿ اإلعدادية ,الباحثة العينة بطريقة الطبقية العشكائية

لمفرع (22)طالبة مف كؿ مدرسة بكاقع (64)كفي ضكء ذلؾ تـ االختيار بطريقة العشكائية.مف الفرع العممي كاألدبي 
 .يبيف ذلؾ(1) كالجدكؿلمفرع العممي مقسمة عمى المراحؿ الدراسية(42)ك,األدبي

( 1)جدوؿ 
 توزيع افراد العينة حسب المدارس

المجمكع الفرع األدبي الفرع العممي أسـ المدرسة 
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 64 22 42اعدادية المعقؿ لمبنات 
 64 22 42اعدادية اإلبمة لمبنات 

 64 22 42اعدادية الفكاطـ لمبنات 
 64 22 42 لمبنات الشييد عبد المجيد الماجدم .ث

 64 22 42اعدادية الكثبة لمبنات 
 64 22 42اعدادية العشار لمبنات 
 64 22 42اعدادية سبأ لمبنات  

 64 22 42  لمبنات األماـ الرضا.ث
 67 24 43الرباط لمبنات  .ث 

 579 200 379المجموع 

: عينة ال بات 
عمى  (األدبي كالعممي )قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس الكعي بالذات عمى عينة مف طالبات الصؼ الخامس بفرعية 

 االختبار األكؿ أجراء  مف أسابيع ةطالبة بعد ثالث(30) مكة المكرمة لمبنات عمى عينة مككنة مف إعداديةطالبات 
 (. 0,82)بيف االختباريف كقد بمغ ( بيرسكف)حساب معامؿ االرتباط تـ ك

:         عينة التجربة 
لغرض معرفة أثر فعالية التحميؿ بالمعنى في تنمية الكعي بالذات عند طالبات مرحمة الدراسة االعدادية كالتي 

طالبة بصكرة قصدية استنادان إلى درجاتيف عمى مقياس الكعي ( 24)تطمبتيا تجربة البحث قامت الباحثة باختيار 
 (.القرعة )عمى مجمكعتيف بطريقة عشكائية إذ كزعف .بالذات 

 : داتا البحث
: مقياس الوعي بالذات-1

) بعد االطالع عمى عدد مف المقاييس منيا مقياس ( 2014,الخالدم )قامت الباحثة بتبني مقياس الكعي بالذات لػ 
كذلؾ ,(التحميؿ بالمعنى )ة فنيكبناء برنامج إرشادم قائـ عمى , ( 2014,مقياس البديرم ) ك, (2011غكلي 

. لتحقيؽ اىداؼ البحث الحالي كالتحقؽ مف فرضياتو 
, (الثقة بالنفس –تقييـ الذات -الكعي االنفعالي) مجاالت كىي ةفقرة مكزعة عمى ثالث ( 27)كتككف المقياس مف 

لمفقرات االيجابية ( 1-2-3)تحمؿ األكزاف  (ال تنطبؽ  ابدان -تنطبؽ أحيانان -تنطبؽ تماما ) بدائؿ كىي ةكثالث
فقرات كىي فقرة  (5)كعددىا  ( 3-2-1)كاما الفقرات السمبية فيراعى فييا عكس مفتاح االجابة ,فقره ( 22)كعددىا 

كاقؿ درجة في المقياس ىي ,( 81)كاعمى  درجة في المقياس يمكف الحصكؿ عمييا  ( 27, 24, 17 ,15 ,8)
 ( .54)بكسط فرضي  بمغ,( 27)
 Face Validity:الصدؽ الظاهري-
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االداة بصكرتيا األكلية كالبالغ عدد فقراتيا كقد تحقؽ الصدؽ الظاىرم لمقياس الكعي بالذات عف طريؽ عرض 
فقرة عمى مجمكعة مف المحكميف كالمختصيف في اإلرشاد النفسي كالتكجيو التربكم كالعمـك التربكية كالنفسية ( 27)

ألبداء مالحظاتيـ كآرائيـ بخصكص ىذه األداة كمدل صالحيتو الفقرات لتحقيؽ ىدؼ البحث لتعديؿ أك اضافة أم 
ك استنادان إلى مالحظات السادة المختصيف ك المحكميف .فقرة يركنيا مناسبة كمدل مالئمة التعميمات كالبدائؿ

فأكثر عف كؿ فقرة تعد صالحة كيتـ االبقاء  (%80)كتـ اعتماد نسبة ,المكافقيف كالمعترضيف عمى فقرات المقياس
 (. 95ص ,2000,عالـ )عمييا في المقياس 

: المقياس بصيغته النهائية
الثقة , الكعي االنفعالي) مجاالت ة فقرة مكزعة عمى ثالث27اصبح المقياس يتككف مف , بعد اجراء الصدؽ كالثبات

 8)كقد تـ تعديؿ فقرة ,(ال تنطبؽ  ابدان -تنطبؽ أحيانان -تنطبؽ تماما) بدائؿ كىي ة كثالث(التقييـ الدقيؽ لمذات, بالنفس
 .مف المقياس فقط لتككف اكثر انسجامان كمالئمة مع الطالبات (
 Counseling Program:البرنامج اإلرشادي- 2

كعمى أساس ذلؾ يتـ بناء ,يعبر البرنامج اإلرشادم عف طبيعة المعالجة التجريبية لمتحقؽ مف فرضيات البحث
 فؽ نمكذج منظـ كىك  عمىُعد البرنامجأكبناءن عمى ذلؾ .فؽ أسس عممية مخططة كمنظمةعمى البرنامج اإلرشادم 

كاستعماؿ التصميـ التجريبي ذك المجمكعتيف , لباركيكجت ( Five Step Model)نمكذج الخطكات الخمس 
. يكضح ذلؾ (1)الضابطة كالتجريبية كالشكؿ

(  1)شكؿ 
التصميـ التجريبي                   

            
 
 
                                                      ال تتعرض لمبرنامجتتعرض لمبرنامج                                   

 بيف المجموعتيف التكافؤ
                                في المتغيرات

 
 
 

 
 

 (المستكل التحصيمي في الفصؿ األكؿ, العمرالزمني , القياس القبمي) 
: كتضمنت خطكات بناء البرنامج اإلرشادم لمبحث الحالي ما يأتي

 .تطبيؽ االختبار القبمي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس الكعي بالذات- 1
 .طالبة بطريقة قصديو لتطبيؽ البرنامج استنادا الى درجاتيف عمى مقياس الكعي بالذات (24 )تـ اختيار - 2
. ضابطة  (12)تجريبية  ك  (12)تـ تكزيع أفراد العينة بصكرة عشكائية  إلى مجمكعتيف - 3

 اختبارقبلي ختبارقبلي ا

المجموعة 

 التجريبية 

 

المجموعة 

 الضابطة

 اختبار بعدي ختباربعديا



 مزحلة الدراسة اإلعدادية فاعلية التحليل باملعهى يف تهمية الوعي بالذات عهد طالبات

 م2018        السهة 43      اجمللد 1جملة أحباث البصزة للعلوم اإلنسانية                                                            العدد 

15 
 

 .(التحصيؿ الدراسي, العمر الزمني,درجات القياس القبمي )إجراء التكافؤ في بعض المتغيرات - 4
 تطبيؽ البرنامج اإلرشادم عمى أفراد المجمكعة التجريبية بينما تبقى المجمكعة الضابطة بدكف برنامج - 5
 .إجراء اختبار بعدم لمعرفة الفركؽ كدالالتيا بالنسبة لممجمكعة التجريبية كالضابطة - 6
 .تحديد مكقع تطبيؽ البرنامج في مدرسة ثانكية الشييد عبد المجيد الماجدم في دكر الضباط حي البتكؿ - 7
 .22/2/2017بدأ تطبيؽ الجمسات في  االربعاء المكافؽ  -8
. مف كؿ اسبكع (كاالربعاء -االثنيف   )تحديد أياـ الجمسات كىي -9

 .17/4/2017تـ االنتياء مف الجمسات اإلرشادية االثنيف المكافؽ  -10
 ـ 2017/ 4 / 23تحديد مكعد إلجراء االختبار البعدم عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بتاريخ   االحد -11
 .

 الوسائؿ  اإلحصائية 
 لتحميؿ بيانات النتائج لممقياس ك البرنامج (SPSS)اعتمدت الباحثة عمى الحقيبة االحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 : الكسائؿ االحصائية اآلتية عممتاإلرشادم ك قد است
.  لعينة كاحدة  لحساب مستكل الكعي بالذات لدل عينة البحث t-testاالختبار التائي-1
 .  معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد ثبات المقياس- 2
بيف المجمكعة التجريبية ك  (التكافؤ)لمعرفة دالالت الفرؽ . Mann-Whitney u-testكتني – اختبار ماف - 3

 . الضابطة
لممجمكعة الضابطة  (القبمي ك البعدم)استخدـ لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختبار. Wilcoxonاختبار كلكككسف- 4

 .ك قياس الفرؽ بيف االختبار القبمي ك البعدم لممجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم 
 :عرض النتائج و مناقشتها -

كفؽن أىداؼ عمى يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج كمناقشتيا  في ضكء النتائج اإلحصائية التي تـ التكصؿ إلييا 
كمف ثـ عرض االستنتاجات ,البحث ك فرضياتو كتفسير تمؾ النتائج كمناقشتيا كمقارنتيا مع نتائج الدراسات السابقة
 :كالتكصيات كالمقترحات التي تكصؿ إلييا في ضكء تمؾ النتائج  كعمى النحك اآلتي 

 في  القائـ عمى وفؽ فنية التحميؿ بالمعنى التعرؼ عمى فاعمية البرنامج اإلرشادي:الهدؼ األوؿ
. تنمية الوعي بالذات عند طالبات مرحمة الدراسة اإلعدادية 

تـ التعرؼ عمى فاعمية  البرنامج اإلرشادم القائـ عمى التحميؿ بالمعنى الذم تـ تطبيقو عمى المجمكعة التجريبية 
: كذلؾ مف خالؿ اختبار الفرضيات األتية 

متوسط بيف  (0,05)توجد فروؽ ذات دولة إحصائية عند مستوى دولة و :الفرضية اوولى -
درجات المجموعة الضابطة في اوختباريف القبمي والبعدي عمى مقياس الوعي بالذات  

لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختباريف القبمي  (كيمكككسف) الباحثة اختبار عممتكالختبار صحة ىذه الفرضية است
غير دالة احصائيان عند مقارنتيا بالقيمة الجدكلية كالتي (13,5)كالبعدم إذ اظير أف القيمة المحسكبة كالتي تساكم 
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 كىذا يعني قبكؿ الفرضية الصفرية أم ال تكجد (,11) كبدرجة حرية  (,0,05)عند مستكل داللة  (10)تساكم 
 ألنيـ لـ يتمقكا أم تدريب أك ممارسة عمى ,فركؽ بيف المجمكعة الضابطة قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كبعده

 .يبيف ذلؾ (2) كالجدكؿالبرنامج اإلرشادم
( 2)جدوؿ

 (البعدي لممجموعة الضابطة – القبمي  ) ويمكوكسف نتائج اختبار

الوسط اوختبار المجموعة 

الحسابي 

اونحراؼ 

المعياري 

متوسط 

الرتب 

مجموع 
الرتب 

الدولة قيمة ويمكوكسف 
اوحصائية 

(0,05 )
الجدولية المحسوبة 

الضابطة 

 

 34,50 8,63 3,075 50القبمي 
13,5 10 

غير دالة 

احصائيًا 
 31,50 4,50 4,358 49,92البعدي 

بيف رتب درجات  ( 0,05)و توجد فروؽ ذات دولة إحصائية عند مستوى  : انيةالفرضية اؿ
المجموعة التجريبية في اوختبار القبمي والبعدي عمى مقياس الوعي بالذات  بعد تطبيؽ البرنامج 

لمعرفة داللة الفركؽ بيف االختباريف القبمي  (كيمكككسف)كالختبار صحة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار:
 ألنيا أصغر مف القيمة الجدكلية ؛ىي دالة احصائيان (3,062)ف القيمة المحسكبة التي تساكم أكالبعدم إذ ظير 

كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم تكجد ,(  0,05)عند مستكل داللة (10)التي تساكم 
 . ذلؾ بيفم(3)فركؽ بيف المجمكعة التجريبية قبؿ تطبيؽ البرنامج كبعدة كالجدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
( 3)جدوؿ 

 نتائج اختبار ولكوكسف لممجموعة التجريبية لالختبار القبمي و البعدي  

الداللة قيمة كيمكككسف مجمكع متكسط االنحراؼ الكسط االختبار المجمكعة 
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االحصائية الجدكلية المحسكبة الرتب الرتب المعيارم الحسابي 

(0,05 )

التجريبية 
 56 40 4,316 49,42القبمي 

3,062 10 
دالة 

احصائيان   69 56 4,522 61,42البعدي 

بيف رتب درجات  (  0,05)و توجد فروؽ ذات دولة إحصائية عند مستوى  :ال ةالفرضية الث
كالختبار صحة ىذه :المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس الوعي بالذات بعد تطبيؽ البرنامج 

 إذ ,الفرضية استخدمت الباحثة اختبار ماف كتني لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة
عند (33)ىي دالة ألنيا اصغر مف القيمة الجدكلية التي تساكم  (1,500 )ظير أف القيمة المحسكبة التي تساكم 

كلصالح المجمكعة التجريبية كىذا يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم (0,05)مستكل داللة 
 . ذلؾ بيفم(4)كالجدكؿ ,تكجد فركؽ بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج 

( 4)جدوؿ 
 لتجريبية والضابطة في اوختبار البعديقيمة ماف وتني لممجموعة ا

متكسط  االختبار المجمكعة 

الرتب 

uقيمةمجمكع الرتب  كتني- ماف الداللة االحصائية  

(0,05 ) الجدكلية المحسكبة 

 79,50 6,63البعدم التجريبية 
1,500 33 

الفرؽ داؿ إحصائيا 

 220,50 18,38البعدي الضابطة 

: مناقشة النتائج-
البرنامج في تنمية الكعي بالذات عند طالبات مرحمة الدراسة اإلعدادية فاعمية أظيرت النتائج الخاصة بالبحث عف 

بالنسبة لممجمكعة التجريبية مقارنةن بالمجمكعةِه الضابطة إذ تمكف البرنامج مف زيادة درجات المجمكعة التجريبية 
: كيمكف أف نرجح ىذه النتيجة إلى العكامؿِه اآلتية , عمى مقياس الكعي بالذات

عدـ تعرض أفراد المجمكعة التجريبية إلى مثؿ ىذه التجربة أم عدـ اشراكيف في أم برنامج إرشادم مف -1
مما ساىـ في زيادة دافعيتيف كحماسيف نحك التكاصؿ في البرنامج كالتعاكف مع الباحثةِه األمر الذم أسيـ أف ,قبؿ

. تككف نتائج البرنامج إيجابية 
ات اإلرشاد بالمعنى التي تعمؿ عمى فنيحد أكىك (التحميؿ بالمعنى)ة في ىذا البرنامج تعمؿة المسفنيفاعمية اؿ-2

ك يعكس , ةفنيككذلؾ فاعمية األنشطة كالتدريبات التي تحتكييا ىذه اؿ, عالج بعض المشكالت التي تكاجو األفراد
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مدل استفادة المجمكعة التجريبية مف الفنيات ك النشاطات المستخدمة فيو في حيف لـ تتأثر نتائج المجمكعة 
عبد )ك دراسة ,( stropko,1975)كتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة .الضابطة ككنيا لـ تتعرض لبرنامج إرشادم

كتختمؼ الدراسة الحالية عف ,اختالؼ المتغيرالتابعمف  رغـ  عمىفي فاعمية التحميؿ بالمعنى,  ( 2012,الفتاح
.  كالعينة مف حيث جنس العينة كالمرحمة الدراسية, الدراسات السابقة مف حيث المتغير المدركس

 العالقة المينية الجيدة التي إقامتيا الباحثة مع إفراد المجمكعة التجريبية القائمة عمى االحتراـ كالثقة المتبادلة -3
 Recommendations:          التوصيات 

: في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي تكصي الباحثة بما يأتي 
تباعيـ أفضؿ الطرؽ كالفنيات -1 قياـ المرشديف التربكييف في المدارس العراقية بمكاكبة التطكرات العممية الجديدة كا 

. اإلرشادية في تطبيؽ البرامج اإلرشادية عمى الطمبة 
عقد دكرات  لإلرشاد بالمعنى بالتنسيؽ مع كزارة التربية ككزارة التعميـ العالي لممرشديف التربكييف في المدارس -2

. كذلؾ ككف اإلرشاد بالمعنى تكجو إرشادم جديد,العراقية 
.  استفادة المرشديف التربكييف مف البرنامج الذم اعدتو الباحثة في تنمية الكعي بالذات -3
االىتماـ كالمتابعة المستمرة لشريحة الطمبة في المرحمة االعدادية لما تتميز بو ىذه الفئة مف قدرات كقابميات مف -4

.  الممكف تطكيرىا ك استثمارىا في مختمؼ المجاالت
 كمنيا تنمية تطكيركزيادة اىتماـ المؤسسات التعميمية لمبرامج المختصة بتنمية الجكانب االيجابية في الشخصية-5

 .الكعي بالذات
 Suggestions:                المقترحات

: استنادان إلى نتائج البحث الحالي يمكف تقديـ المقترحات اآلتية 
التحميؿ بالمعنى في تنمية أك خفض  متغيرات اخرل  لـ يتناكليا البحث فاعمية إجراء دراسات تكشؼ عف -1

 .(االحباط-التفاؤؿ-الالمباالة- معنى الحياة)الحالي مثؿ 
إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي كتطبيقو عمى فئات مجتمعية أخرل كمقارنتيا لمعرفة أثر الثقافة كالمكاف عمى -2

. ىذه المتغيرات
. إجراء بحث لتنمية الكعي بالذات باستعماؿ اساليب إرشادية اخرل كمقارنة نتائج البحث بالبحث الحالي-3
 
 
 
 

قائمة المصادر والمراجع 
المصادر العربية  :  وو

  1ط,(المراهقة, الطفولة)عمـ النفس التطوري : (2004)صالح محمكد عمي ,أبك جادك
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. لمسيرة لمنشر كالتكزيعا دار :عماف
 1ط,مبادئ اإلرشاد النفسي  (1988)سياـ دركيش ,أبك عطيو

.  دار العمـ لمنشركالتكزيع:جامعة الككيت
مجمة  ,أثر برنامج إرشادم في تعديؿ مفيـك الذات لدل طمبة كمية التربية : ( 2010)أحمد يكنس, البجارم

. جامعة المكصؿ , كمية التربية  , 12عدد , 11مجمد , كمية التربية اوسالمية
. كمية التربية ,منشكرات جامعة دمشؽ  ,2ط,نظريات اإلرشاد النفسي :  (2011)كماؿ يكسؼ ,بالف

  1ط, الفمسفة وفمسفة التربية 2سمسمة دراسات وابحاث  ( :2013)ياسيف عبد الصمد كريدم,التميمي 
 .البصرة, دار الفيحاء لمنشر كالتكزيع كالطباعة :العراؽ
  1ط, الذكاء اونفعالي وعالقته بأساليب التعامؿ مع الضغوط النفسة (2013)أنعاـ ىادم , حسف
 . دار صفاء لمنشر كالتكزيع:عماف
 (دراسات , دبيات برامج )اإلرشاد النفسي في التربية والتعميـ  (:2013)ليث كريـ ,حمد

. المطبعة المركزية,  جامعة ديالى:العراؽ
  1ط,(برنامج تطبيقي )الذكاءات المتعددة  ( :2011)إيماف عباس ,الخفاؼ 
.  دار المناىج لمنشر كالتكزيع:عماف

, ترجمة صفاء االعسر كعالء الديف كفافي  الذكاء الوجداني(:2000)ركبنسنباـ , كسككت جاف 
.  داء قباء:القاىرة
األسػػاليب والبرامػػػػػج اإلرشػػػػػادية  (:2012)محمػكد كاظػـ , سمماف جػكدة منػػاع  كالتميمي , الشمرم

 .مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي, انمػػوذجات تطبيقيػػة في برامػػػػج اإلرشػػػػاد النفسػػػػػػػي
 1ط, الذكاءات المتعددة ( :2008)ربيع , طارؽ عبد الرؤكؼ كمحمد, عامر
.  دار اليازكرم العممية لنشر كالتكزيع:عماف

 1ط,نظريات اإلرشاد والعالج النفسي : ( 2012)محمد قاسـ ,عبد اهلل
.  دار الفكر ناشركف كمكزعكف:جامعة حمب
فعالية التحميؿ بالمعنى في تحسيف الشعور باألمؿ لدى عينة   (:2012)أسماء فتحي لطفي ,عبد الفتاح

اطركحة دكتكراه غير منشكرةفي  , مف طالبات مدارس الفصؿ الواحد بمحافظة المينا
.   كمية التربية, الصحة النفسية جامعة المينا

مجمة عمـ  ,الذكاء االنفعالي مفيكمةك قياسو: ( 2001)محمد عبد السميع , فاركؽ السيد ك رزؽ,عثماف
. 237-222ص . ص ,58عدد  ,9مجمد ,النفس 

 1ط,دليؿ المرشد التربوي في المدرسة : (2006)سعيد حسني عبد اليادم, العزة
.  دار الثقافة لمنشر كالتكزيع:عماف
  3ط,تحميؿ بيانات البحوث النفسية والتربوية واوجتماعية : (2000)صالح الديف محمكد,عالـ
 . دار الفكر العربي:القاىرة
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لتنمية  ( مقترح)أثر برنامج إرشادم  :(2013)مظير عبد الكريـ , حسف أحمد سييؿ القرة كالعبيدم, غكلي
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The Effectiveness of Logo-analysis in Developing Self-awareness 

  among Female Students in Preparatory School 
 

Abstract: 

The present research aims at recognizing the effectiveness of indicative program based 

upon the technique of logo-analysis used to develop female students' self-awareness. 

This program is applied to an experimental sample of female students who have low 

self-awareness. The program includes 15 counseling sessions, two sessions per week. 

The program lasted 8 weeks. This program has proven its effectiveness in developing 

their awareness. The researcher has presented some suggestions and recommendations 

at the end of the work. 

 


