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كلمة شكر Thanks Words
من علي بالفضل للت فال وسيد فطل للد
الحمد هللا رب العالمين الذي
ّ ّ
قدم بجزيت الشكر إلى:
فمن بعد شكر هللا تعالى أت ّ

اي إنجاز هذه األطرفحة،

القيمة سي كت
• الس لليد المش للر حض للرأل األطل ل اذ الدك ور محمد عزت عربي كاتبي لمالحظاته ّ

وات الدراطة ،فل عافنه بكت مرفنة على مدار طنوات راط ي الجامعية.

• أعضللا اللجنة الذين تفضلللوا بقلوا المشللاركة سي الحكم على الرطللالة بكت أمانة فل

 ،فما

بذلوه من فقت فجهد سي تصويب الرطالة فهم السا أل:
قيمة بكت ل
حضرأل السيد األط اذ الدك ور محمد قاسم عبد هللا فما ّ
قدم من مالحظات ّ
فتواضع ،سله مني جزيت االم نان فال قدير.

حض للرأل الس لليد األطل ل اذ الدك ور غسااام مور ا

المح رم على ما قدم لي من علم فمعرسة،

الطيما سي مرحلة الدك وراه ،سله مني العرسان فال قدير.
سي كت طنوات راط ي الجامعية ف ّ

حض ل ل ل للرأل األطل ل ل ل ل اذأل الدك ورأل غداء نعيساااااا المح رمة فما قدمت لي من مالحظات قيمة،
ل صويب هذه الرطالة.
حض للرأل الدك ورأل سااواء مسااع

المح رمة ال ي كانت فطل ل لقى قدفأل فمعلمة مز هرأل بثقاس ها

فإنساني ها بكت عذفبة فرقة.
• كما يسل ل للعدني أن أشل ل للكر حضل ل للرأل األط ل ل ل اذ الدك ور ي سااااي ة ي

المح رم ،الذي مكنني من

ال دريب َّ
النفسي سي مس شفى المواطاأل على مدار أربع طنوات.
ّ
الوطنية لقلولهما إج ار
• الش ل ل للكر الالير إ ارأل فسريد عمت مدرطل ل ل ل ي عار النادي ف مش ل ل للد
ّ
الميدانية فتقديمهما كت أشكاا الدعم فال عافن.
الدراطة
ّ
لعينة الد ارطل ل ل ل ل ل للة من المراهقين الذين ال زموا بكت إ الص فتفاعت
• فأتوجه بالشل ل ل ل ل ل للكر الجزيت ّ

العملية على مدار س رأل تزيد عن ثالثة أشهر.
بالم ابعة
ّ

فلات من علمني فطاعدني سي طنواتي كت راط ي الجامعية من األط اذأل فالدكاترأل سي كلية ال ربية
الطيما الدك ور الفاضت سليمام كاس ح فالدك ورأل العزيزأل رنا قوشحة لام مني كت ال قدير فالمو أل،
فأشكر الزمال فاألصدقا سي كلية ال ربية فسي مس شفى المواطاأل ،لام مني جزيت المحلة فالعرسان.

اإلهداء Dedication
إلى الحكمة والرعاية رجل التسامح والثقة والسالم ..وإلى المرساة التي تجعل حياتي أكثر
توازناً  ...إلى الظل اآلمن في يوم مشمس جداً
إلى النور المشرق صفاءً ،سيدة الهمة واإلنجاز الدؤوب ،الصديقة األبدية والمعلمة المخلصة،
إلى االرتواء العذب في يوم مشمس جداً
إلى زنبقة فؤادي وصديقة مخطوطاتي القديمة ،الفتاة المتقدة ذكاءً وعفويةً وأصالةً ..إلى
صديقة الدرب في يوم مشمس جداً
إلى من قاسممممموني االهت مام والمح بة ،ومن تعل مه معهم كيك يمكن للطقوس أن تدعم نا
وتعالجنا وتعلمنا ،إلى من يسعدني انتمائي لهم
إلى الرجل الذي علمني الكثير من غير أن يعرفني.

إليك بيرن كل االحترام.

إلى األطفال والمراهقين الذين نشمممؤوا في ظروك غير مسمممتقرة ،وفي أسمممر غير مسمممتقرة
ويحاولون فهم الحياة بشكل أخالقي.
إلى من تشاركنا محطاه عديدة ،وتركنَ أثرًا في العقل قبل القلب ....صديقاتي العزيزاه.
إلى الذين يستخدمون راشدهم في بعض األوقاه وطفلهم العفويّ والمتمرد في أوقاه الحقة
الذين يرعون أنفسهم وغيرهم ،ويسألون ويخافون ويترددون ويشعرون بالوحدة،
إلى الذين يضيفون للطرقاه ازدحامها الصباحي ،ويمضون في اختبار طريق غير مألوك،
إلى من يمضون نحو الحياة لعيشها قبل فهمها.
2018-9-17 Alaa Morad

ملخص Abstract
امالت
هللدسللت اللد ارط ل ل ل ل ل ل للة الحللالّيلة لمعرسللة أثر سللاعلّيلة برنللام تلدر
الم رعل ر
يلي فسد نظرّيلة تحليللت ُ
ر ّ
عينة من ال ُمراهقين
اإنسانية ،على ُك ّت من األنا الراشدأل فاالتّزان
يلية على ّ
االنفعالي ،راطة شله تجر ّ
ّ
ّ
من الجنسل ل للين سي مدرط ل ل ل ي ( مشل ل للد الوطنّية فعار النادي) سي محاسظة مشل ل للد ،فقياس الفرفق
غيري الدراطة (الجنس فالعمر).
اللعدية فسد م ّ
القللية ف ّ
ّ

يلية فض ل ل للاب ة بال س ل ل للافي.
عينة ( )72طاللا فطاللة ّ
موزعين على مجموع ين تجر ّ
بلغ حجم ال ّ

طلد اللرنللام على ثال
ُ

الملكرأل ( )11طللاللللا،
مجموعللات ،مجموعللة الللذكور سي مرحلللة ال ُمراهق لة ّ

فمجموعة الذكور سي مرحلة ال ُمراهقة الم و ّط ل ل ل ل ل ل ل ة ( )12طاللا ،فمجموعة ثالثة من اإنا تضل ل ل ل ل ل ل ّلم
الملكرأل فالم أ رأل ( )13طاللة .فقد اط ُخدمت ب ارّية ا لارات ل حقيد
المراهقة ّ
ُم دربات سي مرحل ي ُ
أهدا

الد ارط ل ل للة فهي( :عجلة حاالت األنا ،عجلة جيني

للمش ل ل للاعر ،مقياس حالة األنا المخ ص ل ل للر

فمقياس االتّزان االنفعالي المخ صل ل ل للر ،ا لار رح ّت المشل ل ل للكالت ال ارشل ل ل للدأل ،ب اقة مالحظة ،فبرنامجا
ّ
من ( )20جلس ل للة تدريلية)ّ ُ ،ربت المجموعات

امالت مؤّل
الم رع ر
تدريليا فسد مدا الت نظرّية تحليت ُ
غير حاالت
الثال مزامنة ،فأظهرت أهم الن ائ فجو سرفق بين القياط ل ل ل ل ل ل لين القللي ف
اللعدي على م ّ
ّ
اللعدي لدى مجموعة
العفوي ،فاالتّزان االنفعالي لصل ل ل ل ل ل للال القياس
األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل فحالة أ نا ال فت
ّ
ّ
ّ
لدي على
المجموعللة ال ّجريلّيلة ،ففجو سرفق بين المجموعللة ال ّجريلّيلة فالض ل ل ل ل ل ل للاب للة سي القيللاس اللعل ّ
يلية .ففجو سرفق سي
غير حالة األنا ال ارشل ل ل ل ل للدأل فحالة أنا ال فت
العفوي لصل ل ل ل ل للال المجموعة ال جر ّ
م ّ
ّ
القياس القللي بين الذكور فاإنا

الدية الراعية لصل ل ل ل للال اإنا  ،كما فجدت
غير حالة األنا الو ّ
سي م ّ

غير حالة
سرفق بين ال ُمراهقين سي مرحلة ال ُمراهقة ّ
الملكرأل فسي مرحلة ال ُمراهقة الم و ّط ل ل ل ل ل ل ل ة على م ّ

أثر
الدية الناقدأل ،فحالة أنا ال فت الم ّ
األنا الو ّ
المراهقة الم و ّط ل ل ل ل ة ،كما اط ل ل ل ل ّ
مر ُ
اي لصل ل ل للال طللة ُ
المؤجت بدرجة كليرأل ،فعليه تُثلت الد ارطل ل ل ل ل ل للة جدفى مدا الت
اللعدي
اللرنام ال ردريلي سي ال ليد
ّ
ّ
ّ
مو األنا ال ارش ل ل للدأل فاالتّزان االنفعالي .سي الخ ام فض ل ل للعت
امالت اإنس ل ل ل ّ
لانية على ُن ّ
الم رع ر
نظرّية تحليت ُ
ّ
جملة مق رحات منلثقة من أبرز ن ائ الدراطة.
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اةمراهق  ،حاالت النا.
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اة رل الول :اةتعريف بإشكاةي اةد اس

Chapter I: problem of study

 1-1مقدم اةد اس :
النفس َّ
ِ
الظواهر َّ
فاعت معها؛
علم
النفسل لليَّة ف ُط ل للوك الفرِ سي الليئة ال ي ري ُ
عيش سيها ر
يُ
في ُ
در ُس ُ
علر ،فهذه األنشل ة العقلية فاالنفعاليَّة ف ِ
الح ِّسلية هي الموضللوعات
ّ
في ِّ
فيفعت ُ
ساإنسللان ُيدرك في ذكر ر
الن ِ
ال ي ت نافلها ارطل ل للة َّ
فس اللش ل ل لرية ،رس ُو ُجوُ اإنسل ل للان ال ي حقد ِب رمع ِزا عن اآل رين ،فيؤ ي هذا

لات االج مل للاعي ل ل ِة ،م فل للافتل ل ِلة الم ل ل ِ
ال فل للاعل للت إلى ظهور أنمل للاط م عل للد أل من العالقل ل ِ
دأل فاألهل للدا ِ
ّ
ُ
ُ
نمائية ،فقد تاون غير صل ل للحية ُمعيقة
(الخفاجي .)2، 2015،فقد تاون هذه ال
ُ
لحية ف ّ
فاعالت صل ل ل ّ
ِ
ظ ره رر العالج فال دريب َّ
النفسل للي
امالت؛ من هنا ر
للُن ّ
الم رع ر
مو ،مما ُيسل ل ّلوغ الحاجة لمدا الت تُرق ّوُم هذه ُ
ّ
ِ
نلؤ بالسلللوك؛ بأشللكاا فمحافالت عديدأل ،قامت بها المدارس
منذ عقو كمحافلة للفه ِم فالضلللط فال ُ
للوكية فال حليلية فالوجو ية فالجشل الية فغيرها رطل رعت لد ارطلة ال َّشلخصلية ،لان
النفسلية كالمدرطل ُة الس ّ
هناك ان قا ات للعديد منها ،سفي من ص ل ل القرن الماضل للي ُل ِ
ض ل لجو رن من
وح ر
ظ أر َّن الناس قد رب رد ُؤفا ري ُ

المل ره رم ِة؛ لذلك ظهرت "نظري ُة
بعض المدا الت رن ر
ظ ار ل ُ وا س رأل العالج فتااليفه اللاهظة فن ائجه ُ
ال حليل ِلت ال فل ِ
امالت( ،"Transactional Analysis )1952ل ُرقلِّد رم حقللائد
ُ
اةم َع َ
لاعل ِّي أو تحليل ُ

مجر أل عن" :لمللاذا نعمل ُلت مللا رنعمُلل ُه؟" ،فل ُخللاطللب النللاس الللذين يريللدفن أن ري ر رغَّي ُرفا ال أن ي للأقلموا،
ّ
بأن ُه مسلؤفا عن جز كلير مما طلليحد له سي المسل قلت ِب رغ ّ ِ
ض َّ
س ُرو ِّج ُه الفرر َّ
النظر عما رح رد ر سي

الماضل ل ل ل ل ل للي ،فبال الي تُ ي له إمكانية ال ر رغي ِر فإقام رة ُحام فتوجيه ذاتي .تر ُعوُ هذه النظرية إريك
بيرن( Eric Berne )1970-1910فهو طليب نفس للي أمريكي ،حافا أن يك شل ل تركيب َّ
النفس

لانية ،رس ر َّورر مفهوم تحليت الم رعامالت عن ال حليت َّ
النفسل ل ل ل للي ،فاتخذ تعلير "اةمعامل " رك ِوح ردأل
اإنسل ل ل ل ل ّ
ُ ر
ثير ُ Releaserيحللد اط ل ل ل ل ل ل ل جللابللة
أط ل ل ل ل ل ل للاط ل ل ل ل ل ل ليللة لل علير عن العالقللات االج مللاعّيلة ،سظهور ال ُم ُ
 ،Responseفهذه تُس للمى معاملة إنس للانية (أقوم بعمت ش للي فأنت تر بش للي مقابت) ،فعد بيرن

َّ
فعالية ترل ُرُز بثال
للوكية فان ّ
لانية مكونة من تنظيمات ُمخ لفة لها مظاهر ط ل ّ
النفس اإنس ل ّ
عدها ررئيس ل ل ل للة (لانه لم ُينار فجور حاالت مح ملة غيرها) فهي
املِ رناّ ،
 Ego Statesت حكم سي تر رع ُ
حاالت أنا

حالة النا اة ّ َّلي ال ي ترع ِا ُس ُط ل للوكا تلقائيا ،بسل للي ا ،ف ياليا (هاريس .)14، 1992،فحالة ال نا
الن قد فال َّوجيله فال َّ هديد ف ِّ
اةدي فتح وي على الليلانات الم لقلة ف َّ
الرعاية فاللدعم .أما حالة ال نا
اة ّ
ُ
الز ِ
ِ
َّ
مالة ،فتح وي بيانات اطل اشللاسية فن
إطالق ُحام ،فترن ُحو للحت ب ريقة
اةراشدة س ُعا ا مواق
ِ
ساع ).(Hicks & McCracken,2010,p.81
الد ِ
تعافنية فلهجة محايدأل عاطفيا ،فتُ رع ِّزُز رع رد رم ّ
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تحليللت المعلامالت يعني طريقللة ال ررفلاعل ِت الم رلدا ِ رلل ِة بين حللاالت األنللا لِرفر مللا ،فحل ِ
لاالت األنللا لفر
ُ ر
ُ
ُر ر
آ ر؛ لفحص المعاملة ف ِ
الشخصية نشط سي ال َّعامت (هاريس.)31، 1992،
تحديد أر ِّي ُجز سي ر
ر
بدأت ت ليقات النظرية سي مس ل ل للينيات القرن الماض ل ل للي سي مجاا ال ِّ ِّب َّ
العالج
النف ِّسل ل ل لي ف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ماعية ،فاإ ارأل ،فال واصت مع
النف س ِّي ،ثم سي السلعينيات شمرلت مجاالت ال ربية ،فالعالقات االج ّ
سئات عديدأل ضمن علم النفس االج ماعي فال َّربوي فال َّنظيمي فاالط شاري). (Hay, 2016

مو ال َّشل لخص لليَّة؛ سمفهوم يناميكية ال َّشل لخص لليَّة ُيعلر عن ص للفات
مو األنا جز من ُن ّ
كما أن ُن ّ
ماعية فتعّلم فتنشل للئة تُسل للاعد
دية فعقلية فاج ّ
مو فال غير فالثلات النسل لللي ،من الا عوامت رج رس ل ل ّ
الُن ّ
مررية فالنما (الش للمالي .)18 ،2015 ،فحس للب بيرن تاون
الفر على ال غير الذي يض ل ّلمن االطل ل ّا
مو لاونهلا حرأل
األنللا ال فلّيلة فالوالللدّيلة ثللاب للة بلدرجللة كليرأل ،بينمللا تس ل ل ل ل ل ل ل مر األنللا ال ارش ل ل ل ل ل ل للدأل سي الُن ّ
عد المع يات فاالح ماالت األط ل للاط ل للية لل عامت مع
مرار الحياأل؛ إذ تُ ّ
فموض ل للوعية فض ل للرفرية الطل ل ل ّ

تمكن الفر من ا لار إ فاقه فنجاحه (بيرن.)29 ،1991،
العالم ،ف ّ

مو بين مرحل ي ال فولللة فالنض ل ل ل ل ل ل ل  ،فتاون حيللاأل ال ُمراهقين عللا أل مليئ لة
فالمراهقللة س رأل الُن ّ
دية م واترأل فمسل ل ل ويات مرتفعة من ال اقة ،فاح ياجات أعلى للنوم
بالمثيرات " ،سلديهم تر رغيرات رج رسل ل ل ّ
مر فتحدي
فالنشل للاط فالجنس فالموطل لليقى فاألطل للئلة الفلسل للفية فالمظهر فالهوية ،فتظهر مظاهر ال ّ

القواعد فالموازنة بين القيم أف االنفصل ل ل ل ل ل للاا عنها فبين الحاجات ( .(Graham,2003,p.11فُي رعد

عده أللورت ()1936
االتّزان
االنفعالي فاحدا من العوامت الخمس ل ل ل ل ل لة الالرى سي ال َّش ل ل ل ل ل لخصل ل ل ل ل لليَّةّ ،
ّ
 Alportمن طل للمات ال َّش ل لخصل لليَّة شل للله الثاب ة ،فهو جانب نمائي مهم؛ ألن حياأل الفر ال تمضل للي
على فتيرأل فاحدأل ،بت تز ُر بال جارب ال ي تلعث مخ ل

المشاعر(حزن فغضب ف و

فطعا أل)

الطيما سي مرحلة
فتدسعنا إلى ال صر (حمدان .)10،2010،سالجانب
مكون نمائي مهم ّ
االنفعالي ّ
ّ
لللية (توتر ،قلد ،حزن)
المراهقة؛ إذ يع قد بعض العلما ّ
المراهقين يخ لرفن المش ل ل ل ل ل للاعر السل ل ل ل ل ل ل ّ
أن ُ
بش ل ل ل للكت م زايد مقارنة ب فول هم؛ فبال الي قد يعانون من نزاعات فانفعاالت ط ل ل ل للللية يكون لها تأثير
اعم لة لهم ،إذ الحظ موريس

موهم فعالق لاتهم مع اآل رين؛ سمن المهم توسير برام
عميد سي ُن ّ
ألنها نظرّية
امالت؛ ّ
)ّ Morris (2006
الم رع ر
المراهقة فقت مناط ل ل ل ل للب ل وسير برام تحليت ُ
أن عمر ُ
مو الشخصي فتحسين العالقات بين األس ار
ت علد بالُن ّ
).(Keshavarzi, Azar, Mirnasab & Gargar 2016, 51
3
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َّ
مجر نظرّية تربوية تُس رخ رد ُم مع األطفاا فالياسعين؛
امالت ّ
الم رع ر
فلم يعد ال دريب على تحليت ُ
بللت م لدا لللة لل غير االج مللاعي ف َّ
الرشل ل ل ل ل ل ل للد لألس ار
النفسل ل ل ل ل ل للي من الا االه م لام بللال َّ رغُير فالنمو َّا
ُ

الحالية ل نمية األنا ال ارشل ل للدأل
) .(Barrow and Newton,2016,p.182لذلك تسل ل للعى الد ارطل ل للة
ّ

امالت؛ ل عقب أثر ذلك سي الجانب االنفعالي لل ُمراهقين ،رس ُهم سي
الم رع ر
فسد مدا الت نظرّية تحليت ُ
ّ
هذا العمر أحوج ما يكونون لل دريب فاإرشا .

 2-1مشكل اةد اس ومبر اتها:
تعد ال ُمراهقة من أكثر المراحت حيوية سي حياأل المر فمن أعظم س رات األزمات؛ لما ت ميز

يولوجية قلت س رأل
به من تر رغيرات تس ل ل ل للقها فتراسقها ،فتأثيرات تس ل ل ل ل مر بعدها ،إذ تلدأ ال غيَّرات ال ِفس ل ل ل ل
ّ
لهد تر رغي ارت على
الللوغُ ،محدثة زيا أل سي الوزن فال وا فسي الا لة العض ل ل لللية فالش ل ل للحمية ،كما تش ل ل ل ُ
مو االنفعالي ،إذ يز ا قلد ال ُمراهد نحو إ راكه لذاته ،مع
مس ل ل ل ل ل ل ل وى ت ّور الدماغ ،تؤثر على الُن ّ
ّ
رغلة سي وض تجارب عاطفية م هورأل غاللا ،ل راسد هذه الف رأل مشل ل للاعر مخ ل ة باألمت فاليأس.
مو النفسل ل للي ،قد تلدف سي صل ل للورأل ص ل ل لراعات أط ل ل لرية مع الوالدين تزيد مش ل ل لاعر
فثمة تر رغيرات سي ال ُن ّ
ّ
االغ راب األط ل للري ،بالمقابت تص ل للل تأثيرات مجموعة األقران أكثر فض ل للوحا ،فتظهر الص ل للداقات
الوثيقة الطل ل ل ل ّليما لدى الف يات ،فتصل ل ل للل العضل ل ل للوية سي مجموعات أم ار شل ل ل للائعا ،كت هذه ال غيَّرات
َّ
النفس ل ل َّلية تس ل للاعد ال ُمراهد على ال حرك نحو ا لار االطل ل ل قالا الذاتي ،لان إلى أي حد يكون ذلك
ممكنا؟ ) .(Harrison, Cowen, Burns &Fazel., 2018, p. 765إذ ّ
أن الرغلة باالط ل ل قالا

ساعية فينظرفن إلى أنفسل للهم على
الذاتي تؤ ي غاللا إلى كسل للر القواعد؛ سال ُمراهقون ي ص ل لرسون باند ّ
تقلت ذلك ،إذ يفارفن سي السالمة فالمسؤفلية،
أنهم بالغون فراشدفن؛ بينما يجد اآلبا صعوبة سي ّ
هورين فمن هنا ي فاقم الصراع ).(Kulashekara, 2015,p.114
فينظرفن إليهم كأطفاا م ّ
ففسقا ألبحا

الملكرأل
سإن المشل ل ل ل ل للكالت الشل ل ل ل ل للائعة سي مرحلة ال ُمراهقة ّ
أكسل ل ل ل ل للفور (ّ )2018

فالم و ّط ل ة ( 12إلى  )16عاما ت جلى سي المزاج الم قلب أف المنخفض ،فأشللكاا القلد ال ُمخ لفة،
مر بما سي ذلك ال غييب عن المدرط للة ،فتجريب الموا المض للرأل .فتش للير األبحا إلى
ف ا
العرك فال ّ

المراهقة لديهم اح ماا حدف ن ائ طل ل للللية أكثر بس ل ل ل ة
ّ
أن ال ارشل ل للدين الذين يواجهون مشل ل للاكت سي ُ
أضعا من غيرهم سي مراحت عمرية الحقة ).(Harrison et al., 2018, pp. 766-767
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المراهقة ملي بال حدي بالنسل ل ل ل ل ل لللة ل با  ،إذ يس ل ل ل ل ل ل ل جيب ال ُمراهد لإلجها من الا
فعمر ُ
إظهار الغضللب فال صللر بسللللية فعدفانية ،فقد ترل ُرُز لدى ال ُمراهقين تحوالت ط لريعة سي حياتهم؛

تجعت عدم االط ل ل ل قرار االنفعالي سي أر ُش ل ل لِّدِه؛ ن يجة ضل ل للع
ّ
مش للكلة الد ارط للة م مثلة باالن ش للار الملحوظ للمعام ِ
الت ال ُم قاطعة ال ي تُروِّلُد انفعاالت ُم أججة لدى
ُر ر
ُ
المراهقين بحاجة إلى الشل ل للعور بال فهم
ال ُمراهقين ،إذ لصل ل للت ارطل ل للة كولشل ل للكير ( )2015إلى ّ
أن ُ
مشل ل للاعر األمان فالثقة .من هنا تظهر

فالقلوا ل حسلل ل للين ال واصل ل ل للت ،فهم بحاجة للوعي بحاالت األنا الخاص ل ل للة بهم ،فإيال االه مام إلى

امالت ال اميلية ،فالقا رأل على تغيير
اللفظية فغير
اإشل ل ل ل للارات
ّ
ّ
الم رع ر
اللفظية سي ال واصل ل ل ل للت ،فزيا أل ُ
الم رعامالت الم قاطعة ،فممارطة تواصت أكثر حميمية بدال من اع ما الحيت فاأللعاب َّ
النفسيَّة فإالّ
ُ ر
نمائية ). (Kulashekara, 2015,p.115
فعالية ّ
ظهرت لديهم مشاكت ان ّ

فمن الا عمت اللاحثة سي مجاا الدعم فالعالج َّ
ظ ذلك بوض للوح؛ سفي العيا أل
النفس ل
لي لو ِح ر
ّ
َّ
بنائهن ،بينما ي ذمر ال ُمراهقون من
مر أل أل
ّ
هورأل أف الم ّ
النفسلليَّة تش ل اي السلليدات من ال صل ّلرسات الم ّ
طل ل للي رأل األهت المفرطة ،فذلك ينسل ل للجم فما ذهب إليه بيرن ( )1962من اإشل ل للكاليات ال ي تظهر
الدية لدى األهت،
فلية أف الو ّ
فلية عند ال ُمراهد مع األنا ال ّ
الدية أف ال ّ
عند تعارض حالة األنا الو ّ
موه النفسي.
ا
ل ولد لدى المر
شعور بأنه هو أف اآل ر ليس على ما يرام ،فبال الي تعيد ُن ّ
ّ
فبنا على ما طلللد؛ أُقيمت ارطللة اطل العية على مرحل ين :اةمرحل الوةى بهد

تقدير

عينة بلغت
الحاجات للرنام تردريلي ل نمية األنا ا
الرشل ل ل ل للدأل فمعرسة نسل ل ل ل للب توزع حاالت األنا على ّ
ّ
(ُ )60مراهقا سي مدينة مش ل للد ،اطل ل ل ُخدم سيها مقياس حالة األنا المخ ص ل للر الوار سي الملحد رقم

عينة بنس ل ل ل ل لللة .%78
( )4أش ل ل ل ل للارت ن ائجها إلى ّ
الدية هي األكثر ان ش ل ل ل ل للا ار لدى ال ّ
أن حالة األنا الو ّ
عينللة اإنللا  ،فجللا ت حللالللة األنللا ال فلّي لة سي المرتلللة الثللانيللة بمللا
فالنس ل ل ل ل ل ل لل لة أكثر ارتفللاع لا لللدى ّ

عينة ككت ،بينما كانت حالة األنا الراشدأل بنسلة  .%70فمن الا هذه الن ائ
يقارب %73لدى ال ّ
ن
المراهقين ،فلل عمد سي
تلين ّ
أن هناك إشل ل ل ل ل ل للكالية سي تواز حاالت األنا تنعكس على مش ل ل ل ل ل ل للاعر ُ
العوامت المؤثرأل سي ذلك أُقيمت ارطل ل ل ل ل للة اط ل ل ل ل ل ل العية سي اةمرحل اةثاني بعد عام لرصلل ل ل ل للد أبرز
المشل ل ل ل ل للاكت َّ
ين سي بعض مدارس ال عليم
الم رو ِّج ِه ر
النفسل ل ل ل ل لليَّة فاالج ّ
ماعية من فجهة نظر ال ُمراهقين ،ف ُ
الم رو ِّج ُهو رن سيرفن مشكالت المراهقين ت مثت
األ طاطي (حلقة ثانية) فال عليم الثانوي سي مشد ،أما ُ
سي المش للاكت العاطفية ،فال ررن ّمر فرسر ِط النش للاط فال س للرب الد ارط للي الم زايد جيال بعد جيت ،فاإسراط
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سي اطل ل ل خدام األجهزأل االلا رفنية ،بينما ال ُمراهقون ساانت مشل ل لكالتهم ترنُل ُع من ض ل للع
بضع ِ ال فهم العاطفي ،فتراجع ُس ِ
رص تنمية الذات فالهوايات.
األُ رط ِري فاالج ماعي ،فشعور ر

االطل ل ل قرار

فمن هذه المالحظات فأب ررِز ن ائ الد ارطللات السللابقة ت ضل اإشللكالية ،فبنا على ما طلللد

نظري "تحليل
ُيمكن صل للياغة المشل للكلة بالس ل لؤاا اآلتي" :ما فاعلي اساااتخدام برنامج تد
يبي وفق ّ
َ ّ
امالت اإلنساني " على ُنم ّ النا اةراشدة وعلى االتزام االن عاةي عود اة ُمراهقين؟
اةم َع َ
ُ

 3-1أهمي اةد اس :
تنلع أهمية هذه الدراطة مما يأتي:
امالت" فا لاره بد ارطل ل ل ل ل ل للة
 1-3-1أهمية إعدا برنام تدر
الم رع ر
يلي فسد نظرّية تحليت ُ
ر ّ
يلية للمرأل األفلى محليا سي حدف علم اللاحثة.
شله تجر ّ

 2-3-1جدأل األ فات المس ل ل ل ل ل خدمة لقياس االتّزان االنفعالي فحاالت األنا فتقييم ُنموها
ّ
ب رق عديدأل ،فإمكانية اإسا أل منها سي ال قييم فال دريب النفسي.
ّ
عينة عرضانية تُغ ي
 3-3-1أهمية تدريب ال شريحة العمرية ال ي ُيرقَّد ُم اللرنام لها ّ -

تمكن من
الملكرأل فالم و ّط ل ل ة -على مفاهيم أطل للاطل للية سي ال َّش ل لخصل لليَّة ّ
المراهقة ّ
مرحل ي ُ
تمكن من زيا أل اتزانهم
ماعيةّ ،
مو ارش ل للد لديهم ،فعلى المهارات العاطفية فاالج ّ
تحقيد ُن ّ

االنفعالي.
ّ
 4-3-1أهمية الن ائ ال ي من الممكن أن تسهم سي مساعدأل الموجهين فأفليا األمور

فالعاملين سي مجاا ال قييم فال دريب َّ
النفسل ل للي على توسير أ فات فمعلومات نفسل ل ل ّلية عن
ّ
َّ
موا طليما قدر اإمكان
الشخصيَّة فاالنفعاالت فعن ال عامت مع المراهقين بشكت يحقد ُن ّ

 4-1أهداف اةد اس :
ساعلية برنام تردريلي ل نمية األنا ال ارشللدأل مسل ندا إلى
عر على
الهد
ّ
الرئيس للد ارطللة :ال ّ
ّ
ّ
اإنسانية فأثر ذلك على االتّزان االنفعالي لل ُمراهقين.
امالت
ّ
الم رع ر
نظرّية تحليت ُ
ّ
فينلثد من هذا الهد

الرئيس أهدا

عية هي:
سر ّ
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الملكرأل
مو فسد حاالت األنا فاالتّ ازن
االنفعالي لمجموع ي المراهقة ّ
 1-4-1ارط ل ل ل للة مؤشل ل ل ل لرات الُن ّ
ّ
وط ة.
فالم ّ
مو األنا ال ارش ل ل للدأل ،فأثر ذلك على االتّزان االنفعالي
ساعلية اللرنام ال در
 2-4-1قياس
ّ
يلي على ُن ّ
ّ
ر ّ
المؤجت.
يلية سي القياس القللي ف
لدى المجموعة ال جر ّ
اللعدي ف ّ
ّ
مو األنا ال ارش ل ل للدأل ،فأثر ذلك على االتّزان االنفعالي
ساعلية اللرنام ال در
 3-4-1قياس
ّ
يلي على ُن ّ
ّ
ر ّ
اللعدي.
يلية فالضاب ة سي القياطين القللي ف
من الا مقارنة الفرفق بين المجموع ين ال جر ّ
ّ
غيري (الجنس ،العمر) لدى المجموعة ال جريلّية
 4-4-1ارط ل ل ل ل للة الفرفق سي حاالت األنا فسد م ّ

اللعدي.
سي القياطين القللي ف
ّ

غيري الدراطة (الجنس ،العمر) لدى المجموعة
 5-4-1راطة الفرفق سي االتّزان
االنفعالي فسد م ّ
ّ
المؤجت.
يلية سي القياس القللي ف
ال جر ّ
اللعدي ف ّ
ّ

متغيرات اةد اس :
ّ 5 -1

غير ال ّجريلي الذي
 1-5-1اة ّ
قت هو "الم ّ
يلية الم ّ
متغير اةمساااااتقل :سي اللحو ال جر ّ
غير المسل ل ل ل ّ
قت سي
غير ال ّ ابع" (أبو عالم .)57 ،2004،فالم ّ
يعالجه اللاحث ليرى أثره على الم ّ
غير المس ل ل ل ل ل ل ل ّ

اإنسانية.
امالت
الحالية هو اللرنام ال در
الدراطة
ّ
ّ
ّ
الم رع ر
يلي القائم على نظرّية تحليت ُ
ر ّ

غير
 2-5-1اة ّ
قت سيه ،فبال الي سالم ّ
غير الذي يظهر أثر الم ّ
متغير اة ّتابع :هو الم ّ
غير المس ل ل ل ل ل ل ل ّ

الحالية هو األنا الراشدأل فاالتّزان االنفعالي.
ال ّابع سي الدراطة
ّ
ّ

 6-1أسئل اةد اس وفرضياتها:
 1- 6-1أسئل اةد اس :
أثر نمائيا على حاالت األنا؟
 1-1-6-1هت ُيحد اللرنام ال ردريلي ا
ّ
مو حالة األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل فاالتّزان
 2-1-6-1هت ثمة أثر الط ل ل ل ل ل ل ل خدام اللرنام ال در
يلي على ُن ّ
ر ّ
للمراهقين؟
االنفعالي ُ
ّ
 3-1-6-1ما حجم ِ
المراهقين؟
أثر اللرنام ال در
يلي على ّ
عينة من ُ
ُ
ر ّ
مؤشر ُن ِ
فسد ب اقة المالحظة؟
مو المجموعا ِت الثال
شكت
ر
 4-1-6-1ما ُ
ِ ّ
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 2-6-1فرضيات اةد اس :
لل حقد من أهدا

الدراطة ،اُ لرت الفرضيات اآلتية عند مس وى اللة (:)0.05

لائية بين م وط ل ل ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
 1-2-6-1توجد سرفق ُ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل ل ّ

اللعدي على مقياس حاالت األنا.
يلية سي القياس القللي ،فم وطط رجاتهم سي القياس
ال ّجر ّ
ّ

لائية بين م وط ل ل ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
 2-2-6-1توجد سرفق ُ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل ل ّ

اللعدي على مقياس االتّزان االنفعالي.
يلية سي القياس القللي فم وطط رجاتهم سي القياس
ال ّجر ّ
ّ
ّ

لائية بين م وط ل ل ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
 3-2-6-1توجد سرفق ُ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل ل ّ

اللعدي على مقياس حالة األنا
الضاب ة سي القياس
يلية فم وط ات رجات أس ار المجموعة ّ
ال ّجر ّ
ّ

لائية بين م وط ل ل ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
 4-2-6-1توجد سرفق ُ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل ل ّ

اللعدي على مقياس االتّزان
ض ل ل ل لاب ة سي القياس
يلية فم وط ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة ال ّ
ال ّجر ّ
ّ
االنفعالي.
ّ
 5-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحصل للائية بين م وط ل ل ات رجات الذكور فم وط ل ل ات
رجات اإنا

يلية.
على مقياس حاالت األنا سي القياس القللي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ

 6-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحصل للائية بين م وط ل ل ات رجات الذكور فم وط ل ل ات
رجللات اإنللا على مقيللاس االتّزان االنفعللالي سي القيللاس القللي لللدى أس ار المجموعللة ال جريلّيلة.
ّ
 7-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحص للائية بين م وطل ل ات رجات الذكور فم وطل ل ات رجات
اإنا

يلية.
على مقياس حاالت األنا سي القياس
اللعدي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
 8-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحصل للائية بين م وط ل ل ات رجات طللة الص ل ل

فم وطل ل ل ات رجات طللة الصل ل ل

الثامن

العاش ل للر سي القياس القللي على مقياس حاالت األنا لدى أس ار

يلية.
المجموعة ال جر ّ
 9-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحص للائية بين م وطل ل ات رجات طللة الصل ل
فم وط ل ل ل ات رجات طللة الص ل ل ل
يلية.
أس ار المجموعة ال جر ّ

الثامن

العاشل ل للر على مقياس االتّزان االنفعالي سي القياس القللي لدى
ّ
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 10-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحصلائية بين م وطل ات رجات طللة الصل
فم وطل ل ات رجات طللة الصل ل
يلية.
المجموعة ال جر ّ

اللعدي لدى أس ار
العاش للر على مقياس حاالت األنا سي القياس
ّ

 11-2-6-1توجد سرفق ذات اللة إحصلائية بين م وطل ات رجات طللة الصل
فم وط ل ل ات رجات طللة الص ل ل
يلية.
أس ار المجموعة ال جر ّ

الثامن

الثامن

اللعدي لدى
العاشل للر على مقياس االتّزان االنفعالي سي القياس
ّ
ّ

لائية بين م وطل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
 12-2-6-1توجد سرفق ُ
ذات اللة إحص ل ل ل ل ّ

مو األنا الراشدأل لحت المشكالت.
الضاب ة فم وط ات رجات المجموعة ال جر ّ
يلية على ا لار ُن ّ

إحصائية بين م وط ات رجات أس ار المجموعل ل للة
ذات اللة
 13-2-6-1توجل ل للد سرفق ُ
ّ

لدي فم وطل ل ل ل ل ل للط رجللاتهم سي القيللاس المؤ ّجلت على مقيللاس حللاالت األنللا
ال ّجريلّيلة سي القيللاس اللعل ّ
فاالتّزان االنفعالي.
ّ
لائية بين م وط ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
 14-2-6-1توجد سرفق ُ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ّ

اللعدي على مقياس حاالت األنا
الضل ل ل ل ل ل للاب ة سي القياس القللي فم وطل ل ل ل ل ل للط رجاتهم سي القياس
ّ
فاالتّزان االنفعالي.
ّ

 7-1حدو اةد اس :
 -1-7-1اةحدو اةزموي  :بدأ ت ليد اللرنام ال ردريلي سي الفص ل للت الد ارط ل للي األفا -24
ّ
 2017-9فان هت الجلسات  2017-12-21فتم القياس المؤجت سي .2018-2-15
 2-7-1اةحدو اةمكاني  :أُجريت الدراطة سي مدينة مشد.
الصفين الثّامن فالعاشر.
 3-7-1اةحدو
ّ
اةبشري ّ :
عينة قوامها(ُ )72مراهقا من طللة ّ
 4-7-1اةحدو اةم ضااااا عي  :فسد فرقة أبحا

سإن الحدف
ماعية األمريكية؛ ّ
العلوم االج ّ

الموض للوعية توض للي القيو الفعلية للد ارط للة -الط ل ّليما سي األبحا
يسل يع أي باحث السللي رأل عليها ،كأفجه القصللور أف الظرف

النوعية— أي النواحي ال ي ال

حكم
أف المؤثرات ال ي ال ُيمكن ال ّ

عينة ،أل فات ،إج ار ات لم ت م) ).(James& Muran, 2004
بها من فجهة نظر اللاحث(من ّ
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سي هذه الد ارطل للة كانت القيو سي ضل لليد الوقت عموما ،مع كثرأل مفاهيم النظرية فبال الي صل للعوبة
عينة تغ ي مرحل ين
ال دريب على ُك ّت مفاهيم النظرية ،فكت ال دريلات المحض للرأل فص للعوبة إيجا ّ

المراهقة من الجنسين سي مدرطة فاحدأل.
من ُ

 5-7-1اةحدو اةموهجي  :ت مثت سي اع ما المنه شل ل للله ال جريلي الذي ي لب تصل ل للميم
المؤجت) باطل خدام مجموع ين م ااسئ ين ،فيراعي ضللط الشلرفط المحي ة.
القياس(القللي ف
اللعدي ف ّ
ّ

ِ
غيرات ال ابعة
غير تجريلي هو اللرنام ال در
يلي من أجت تر رعر األثر سي الم ّ
من الا تنافا م ّ
ر ّ
غيرات األ رى فهي (العمر ،الجنس،
فهي "األنا ال ارش ل ل ل ل ل ل للدأل فاالتّزان
االنفعالي" ،فتم ضل ل ل ل ل ل لللط الم ّ
ّ
ماعية).
الص  ،ال حصيت ،تقارب الليئة االج ّ

 8-1مر لحات اةد اس :
اعلي  :The Effectivenessتعني مدى تحقد أهدا
 1-8-1اة ّ

النظلام أف اللرنام

(القال فناصر.)317 ،2001 ،

يلية سي
وتعرف اة ّ
الما سل ل للب لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
اعلي إجرائياً :ب ّأنها األثر اإيجابي ُ

امالت ،الذي تم قياطلله بحسللاب الفرفق بين
ُن ّ
الم رع ر
مو األنا ال ارشللدأل فسد ال دريب على نظرّية تحليت ُ
يلية فالضل للاب ة سي
يلية ،فالفرفق بين رجات أس ار المجموع ين ال جر ّ
رجات أس ار المجموعة ال جر ّ
مو األنا الراشدأل فاالتّزان االنفعالي قلت ت ليد اللرنام فبعده.
ُن ّ
ّ
 2-8-1اةتد يب :Training
يقوا كارا رفجر ) (Rogerالذي طلد نظري ه سي المجاا ال دريلي" :ال دريب" هو "تسهيت
ال علم" .فالمللدرب هو "الميسل ل ل ل ل ل للر لل علم" ،ف عللا رفجر التلللاع نه ِمح روُرهُ ال للالللب ،فاالن قللاا من
اط خدام مص ل ال ربية إلى مص ل ال دريب.

عد أربعة عوامت مهم حضللورها سي شللخصللية المدرب "الد
ف ّ

فالحماس فاط ل خدام أطللاليب

ال عّلم االط اشاسي فال نظيم المعرسي عالي المس وى" ).(Rajan & ChackoK,p. 2013,p. 7
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 -3-8-1اةبرنامج اة َتد يبي :Training Program
ّ
المخ
المنظمللة ف ُ
هو مجموعللة من األنش ل ل ل ل ل ل ل للة ُ

للة ال ي تهللد

إلى ت وير معرسللة ال الب

الم دربين ف لراتهم ،فال ي تسللاعد على تجديد معلوماتهم فرسع كفا اتهم ،فحت مشللكالتهم ،فت وير
أ ائهم (الشللي.)13، 2017،
اإلنساني :Transaction Analysais
امالت
ّ
ّ -4 -8 -1
اةم َع َ
نظري تحليل ُ
ماعية
عرسها إريك بيرن( )1961ب ّأنها نظرّية من ظمة م سقة للشخصية ،فللديناميكيات االج ّ
ّ
المس ل ل ل مدأل من ال جربة الس ل ل لريرية فالعالج َّ
قدم شل ل للكال عمليا فعقالنيا مناطل ل لللا للفهم لدى
النفسل ل ل
لي ،ت ّ
ُ
ّ
الغاللية العظمى من المرضل ل ل للى النفسل ل ل ل ّليين بأطل ل ل لللوب بسل ل ل لليط ،باتت تُس ل ل ل ل خدم سي ال دريب فال عليم
فاإ ارأل).(Tilney, 2001,p. 126

العملية ال ي أُقيمت
اااااني  :هو الخ وات
امالت اإلنسا ّ
ّ
اةم َع َ
اةتعريف اإلجرائي ةبرنامج تحليل ُ
امالت
الم رع ر
من الا منظومة جلس ل ل ل ل ل للات مص ل ل ل ل ل للممة فسد مفاهيم فأنشل ل ل ل ل ل ل ة فسنيات نظرّية تحليت ُ

عينة الدراطة.
مو األنا الراشدأل فزيا أل االتّزان
االنفعالي لدى أس ار ّ
ّ
اإنسانية ،لغرض ُن ّ
ّ

 5-8-1تعريف النا Ego:فهو مص ل ل يس ل خدم سي ال حليت َّ
النفسللي للشللخصللية ،يعني
ّ
الجز الذي ي عامت بش ل للكت فاع مع العالم الخارجي ،ض ل للمن مقاربة فطل ل ل ية بين م لب الهو فاألنا
األعلى). (Tilney, 2001,p. 35
 6-8-1تعريف حاة النا:Ego State :
فسد بيرن (" )1952هي نمط ثابت من الشللعور فالخلرأل ذات الصلللة الملاشللرأل بنمط طلللوك
ثابت فم سد" ).(Psychotherapy Institute of Manchester,2017,p.12
الر ِاشد سقط.
 7-8-1حاة النا َّ
اةراشدة (Adult Ego State) :أف تا ب ّ
عرسها تو ر) Tudor )2003ب ّأنها نل ُ َّ
الم رعارل رج ُة الم ااملة للمش ل ل ل لاعر
ّ
ض الش ل ل ل لخصل ل ل لليَّة سهي ُ

فاالتجاهات فاألساار فال صل ل لرسات بما يناط ل للب ملدأ "هنا فاآلن" ،سي الفر من الوال أل ح ى الممات
كما فر سي.(Widdowson,2010,p.351) :
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اةراشااااااادة :الدرجة ال ي يحص ل ل ل ل للت عليها الم دربون سي أ ائهم
اةتعريف اإلجرائي ةحاة النا ّ

المص ل ل ل للممة فسد نموذج جيني
على مقياس عجلة حاالت األناُ ،

للمش ل ل ل للاعر ،الم لع سي الد ارط ل ل ل للة

الحالية .فالدرجة الالية ال ي يحصل ل ل ل ل ل للت عليها الم دربون سي أ ائهم على مقياس رح ّت المش ل ل ل ل ل ل لكالت
ّ
الحالية.
الراشد المع مد سي الدراطة
َّ
ّ

 8-8-1تعريف اال ّتزام االن عاةي):)Emotional Stability
ّ
هو أحد األبعا األطاطية سي َّ
الصحة َّ
النفسيَّة ،يم د على شكت
الشخصيَّة فمن أهم مظاهر
ّ

م صل للت مس ل ل مر من الق ب الموجب الذي يمثله االتّزان االنفعالي إلى الق ب السل للالب الذي تمثله
ّ
العصللابية ،فإن أي شللخص ُيمكن أن يكون سي أي مكان على هذا الم صللت فيمثت االتّزان االنفعالي
ُ
ّ
(الشخص الها ئ ،الرزين ،المنضلط ،غير العدفاني ،الم فائت( (حمدان.)35، 2010،
عرف اال ّتزام االن عاةي إجرائياً :بأنه الدرجة ال ي يحصت عليها الم دربون سي أ ائهم على
وُي ّ
ّ
لللية،
مقياس عجلة جيني للمش ل ل ل للاعر سي أبعا ها الفرعية (المش ل ل ل للاعر اإيجابية ،المش ل ل ل للاعر الس ل ل ل ل ّ

الحالية ،فالدرجة الالية ال ي يحصل للت عليها الم دربون
االنفعالية) المس ل ل خدم سي الد ارطل للة
السل للي رأل
َّ
ّ
سي أ ائهم على مقياس االتّزان االنفعالي المخ صر.
ّ

مو ش ل ل ل ل ل ل للامللت ين قللت اللهللا الفر من
 9-8-1تعريف اة ُمراهق ) :(Adolescenceس رأل ُن ّ
مرحلة ال فولة إلى مرحلة الرشللد .سهي مرحلة ال أهب للرشللد تم د ما بين ( 21-11طللنة) .تشللمت
الملكرأل ال ي تم د بين ( )14-11ط ل ل ل للنة ،فال ُمراهقة الم و ّطل ل ل ل ل ة المم دأل ما بين ()18-15
ال ُمراهقة ّ
طنة ،فال ُمراهقة الم أ رأل مم دأل بين ( )21 -18طنة (مخوا.)267-266 ،2003،
"اةمراهقين") :(The Adolescentsسي هذه الدراطة هم طللة الص
 10-8 -1تعريف ُ

الملكرأل .فطللة الص
الثامن سي (مرحلة ال عليم األطاطي حلقة ثانية) مرحلة ال ُمراهقة ّ

العاشر سي

(مرحلة ال عليم الثانوي العام) مرحلة ال ُمراهقة الم و ّطل ل ة ،فالم فافتة أعمارهم بين ( )16 -13ط للنة
سي محاسظة مشد.
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اة رل الول :اةتعريف بإشكاةي اةد اس

Chapter I: problem of study

 9-1أ وات اةد اس :
لل حقد من أهدا

تضم:
الدراطة تم تصميم ب ارّية ا لارات أطوأل بمناه ال دريب العالمية ف ّ

 1-9-1قائم

ص اد حاالت النا :المصللممة بشللكت عجلة حاالت األنا ،فت أل

من ثال

تضم ُك ّت عجلة ( )20صفة.
عجالت لقياس حاالت األنا الثالث؛ ّ
تضم ( )20تعلي ار انفعاليا لقياس االتّزان االنفعالي.
 2-9-1عجل جويي ةلمشاعرّ :
ّ
 3-9-1اختبا َح ّل اةمشاااكالت اةراشااادة :المؤّل

من ( )24موقفا أف مشل للكلة يومية ي رح

فلية).
الدية ،الراشدأل ،فال ّ
لات مشكلة ثالثة حلوا فسد حاالت األنا (الو ّ
 4-9-1اختبا اةتقييم اةتد يبي :مؤّل

ِ
المناطب،
اب
ر
ي لب من الم درب أن ُيرقّد رر الجو ر

من ( )35بندا تضل ل ّلم معلومات تم ال دريب عليها،
لقياس معامت األثر عقب ت ليد اللرنام .

 5-9-1اختبا اال ّتزام االن عاةي اةمخترااااااار :لل أكد من مناط ل ل ل ل لللة اع ما عجلة جيني
ّ
ِ
يلية.
االنفعالي اع ُمد مقياس مؤّل من ( )19بندا اط خدم مع المجموعة ال جر ّ
ّ
 6-9-1اختبا حاالت النا اةمخترااااااار :المؤّل

لالتزان

من( )30بندا ،اطل ل ل ل ل ل خدم مع المجموعة

اللعدي.
يلية كأ األ للقياس القللي ف
ال جر ّ
ّ
المص ل لمم فسد نظرّية
 7-9-1برنامج تد
يبي وفق ّ
اةم َع َ
نظري تحليل ُ
امالت :فهو اللرنام ُ
َ ّ
امالت ال نموية فال دريلية ،مؤّل من ( )20جلس ل ل ل ل ل ل للة تدريل ية ،تغ ي محافر النظرية
الم رع ر
تحليت ُ

مو فال ربية.
األطاطية المرتل ة بالُن ّ

أهم أط ل للاليب ال واص ل للت اللفظي فغير اللفظي عقب
 8-9-1ب اق صاااد ومالحظ  :تقيس ّ
ّ
ّ
ُك ّت جلسة لات م ِّ
درب ،فتقدر جو ال فاعت الجماعي ،باإضاسة إلى ب اقات تقويم نهائي توزع سي
ُ
نهاية ُك ّت جلسة تدريلية على الم دربين ضمن مجموعات تقيس نوات الجلسة.
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الفصل الثاني اإلطار النظري
Chapter Two: Theoretical Framework
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اة رل اةثاني -اةمح

الول تحليل اةمعامالت اإلنساني

Axis I: Transactional Analysis

احملور األول :حتليل املُعَامَالت اإلنسانيّة Axis I: Transaction Analysis
امالت 16 ............................... :Transactional Analysis
اةم َع َ
 1-2م ه م تحليل ُ
 2-2م جز عن حياة إيريك بيرم16 ........................................................... :
 3-2م ه م حاة النا17 ....................................................... : Ego States
 4-2ت ّ نش ء حاالت النا18 ............................................................... :
الدية 18 ....................................:The Parent Ego State
 1-4-2حالة األنا الو ّ
فلية 19 ..................................... :The Child Ego state
 2-4-2حالة األنا ال ّ
 3-4-2حالة األنا الراشدأل 21 .....................................:The Adult Ego State
السلوكية لحاالت األنا24 ............................................... :
 4-4-2الخصائص
ّ
 5-4-2األجهزأل َّ
النفسيَّة ل ّور حاالت األنا فالدماغ25 ...................................... :
 6-4-2األفزان النسلية لحاالت األنا26 ..................................................... :
 7-4-2بعض االس راضات الم علقة بحاالت األنا28 ........................................ .:
 5-2م اقف اةحياة ال بع 29 .................................................. life Position

 1-5-2أنا لست بخير فأنت بخير29 ....................................................... :
 2-5-2أنا لست بخير فأنت لست بخير29 ................................................. :
 3-5-2أنا بخير فأنت لست بخير30 ....................................................... :
 4-5-2أنا بخير فأنت بخير30 ............................................................ :

امالت33 ...................................................................... :
اةم َع َ
 6-2أشكال ُ

امالت ال ااملية أف الخ ّية 33 ............. :Complementary Transaction
الم رع ر
ُ 1-6-2
امالت الم قاطعة أف الم عاكسة 33 ...................:Crossed Transactions
الم رع ر
ُ 2-6-2
امالت الخفية 34 ....................................:Ulterior Transactions
الم رع ر
ُ 3-6-2
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الم رع ر
 4-6-2أشكاا ُ
ّ
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 -2-7-2ال عامت مع المع قدات َّ
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ّ

ُ 8-2نم ّ النا اةراشدة44 ...................................................................... :
امالت45 ............................................. :
 9-2اةت بيقات
ّ
اةم َع َ
اةعملي ةوظري تحليل ُ

امالت سي ال نمية فال دريب45 ................................... :
الم رع ر
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 1 -2م ه

الول تحليل اةمعامالت اإلنساني

Axis I: Transactional Analysis

اةم َع َامالت :Transactional Analysis
م تحليل ُ

طلوكية للشخصية فال غيير).(Steiner, 2014,p. 2
امالت نظرّية معرسية
ّ
ّ
الم رع ر
تعد تحليت ُ
نمائية ) (Steiner, 2009,p. 137كا نت بداي ها مع بيرن الذي فضل ل ل ل ل ل للع
فاعلية ّ
نظرية ت ّ
سهي ّ
اإطار العام ألطللاطلليات هذه النظرية بالنموذج الاالطلليكي مع بدايات العقد الخمسللين سي القرن

الماض ل للي( ،)1950sفباتت ت ليقاتها األط ل للاط ل للية سي أربعة مجاالت هي (اإرش ل للا ي ،ال حليلي،
ال دريلي ،ال نظيمي) إذ إن أط ل ل ل للاط ل ل ل لليات النظرية تسل ل ل ل ل خدم سي ُك ّت مكان ،لان تامن الفرفق سي
عد نظرّية سي ال َّشل ل ل ل لخص ل ل ل لليَّة فال واص ل ل ل للت فالعالقات فالس ل ل ل لللوك فسي الُنم ّو
ال قنيات فالنلرات .إذ تُ ّ
).(Newell and Jeffery,2013,p.3
1
ماعية سي
امالت إي ا ّ ITAA 2017
بأنها "نظرية اج ّ
فت ّ
الم رع ر
عرسها الراب ة الدفلية ل حليت ُ

َّ
مو الشل للخصل للي فال غيير الشل للخصل للي" .(PIM,2017,p. 3)2
الش ل لخصل لليَّة فاألطل لللوب المنهجي للُن ّ
غير ،فتُشل ل ل للكت حالة األنا هيكت ال َّش ل ل ل لخصل ل ل لليَّة
تف رض ّ
أن الناس جيدفن ،فقا رفن على ال فاير فال ّ
).(Newell and Jeffery, 2013,p.5

 2-2م جز عن حياة إيريك بيرم:
إيريللك ليونللار بيرن ( Eric Lennard Bernstein)1970 -1910فل لد سي كنللدا فحللاز

شها أل ال ِّ ب من جامعة مكجيت( McGill )1935سي أمريكا ،فضع هيكلية نظرّية (فالد ،راشد،
الم عالجين فليس المعلمين ،س رجم سارأل م عال عمره ( )35عاما
طفت) عندما قرر االط ل ل ماع إلى ُ
صغير" ثم طأا بيرن :من مناما ي حد اآلن؟ سي هذه
ا
أن ا لي طفال
عندما قاا" أشعر كما لو ّ

اللحظة ظهرت نظرية تحليت الم رعامالت .بدأ بيرن تدريله كمرش ل ل ل ل ل لل حليت َّ
النفسل ل ل ل للي سي نيويورك
ُ ر
ّ
( )1941ثم أفق تدريله فال حد بالجيش فبدأ العمت بالمدا الت الجماعية فأص ل ل ل ل ل للل م حمس ل ل ل ل ل للا
للعالج الجماعي فاالب عا عن الشل ل ل للكت ال حليلي الصل ل ل للارم ،فبعد الحرب العالمية الثانية تابع بيرن
راط ه مع أريك اريكسون  - Erik H. Eriksonمحلت فعالم نفس نمائي ُعر بنظرية ال ّور
ألنه لم يخض ل ل للع
االج ماعي -سي تلك الف رأل ُرسض طلب بيرن لالنضمام لمعهد ال حليت النفس ل ل ل
لي؛ ّ
ّ
لل حليت النفس ل ل ل للي ،فاسد على الحكم بس ل ل ل للهولة فص ل ل ل للرح أنه سص ل ل ل للت نفس ل ل ل لله عن ال حليت َّ
النفس ل ل ل للي
ّ
ّ
).(Stewrt,2014,p.165
International Transactional Analysis Association
Psychotherapy institute of Manchester
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Axis I: Transactional Analysis

مين بال ِّ ب َّ
النفسللي االج ماعي فسد ملدأ (االض ل رابات
سي ( )1950sأجرى ندفات للمه ّ
ّ
َّ
اعية)) .(Tilney, 2001,p. 37فسي عام
مجر أمراض سر ّية بت مس ل للألة اج م ّ
النفس ل لليَّة ليس ل للت ّ

قنية سي العالج َّ
النفس ل ل ل للي الط ل ل ل ل ّليما الجمعي،
(ّ )1957
امالت ك ّ
الم رع ر
قدم فرق ه األفلى عن تحليت ُ
ّ
ّ
مرت أبحاثه
حين كان سي الخمسل ل ّ
طورها كنظام رلف ِهم ال َّش ل لخصل لليَّة ،اط ل ل ّ
يجيا ّ
لينيات من عمره ،فتدر ّ
لعلية ك ابه ألعاب يلعلها الناس ( .3)1964كان بيرن ملدعا
ف از ّنفوذه بشل ل ل ل ل ل للكت ملحوظ مع شل ل ل ل ل ل ل ّ

لانه أيضل للا كان جوال فيف قر لااريزما "حضل للور"
بحس ُ
الفااهةّ ،
فم ّ
جد ا فكان ي م ّع ّ
ففاضل للحاُ ،
لحة
المؤ ّط ل ل لسل ل للين ،فكان م واضل ل للعا جدا الطل ل ل ّليما سي محافلة ال أثير سي المهنيين سي مجاا الصل ل ل ّ

َّ
المهنية .توسي
لحى بيرن بجز كلير من حياته ال َّش ل ل ل ل ل ل لخصل ل ل ل ل ل لليَّة من أجت حياته
ّ
النفسل ل ل ل ل ل لليَّة ،ضل ل ل ل ل ل ل ّ
قدم في لّقى الحب الذي يسل ل ح ّد .فاُ ّي رر
قللية فكان مكس للور القلب ّ
ألنه لم ي ّ
بيرن( )1970بذبحة ّ

أسضل ل ل ل ل ل ل للت ك للاب نشل ل ل ل ل ل للر بعللد فسللاتلله عللام ( )1972بعنوان (4مللاذا تقوا بعللد أن تقوا مرحلللا)
).(Stewrt,2014,p.166

 3-2م ه م حاة النا: Ego States
مو ال َّش ل ل ل ل لخصل ل ل ل لليَّة؛ سات سر لديه عد من حاالت
حالة األنا موجو أل كجانب
طليعي من ُن ّ
ّ
األنا المخ لفةِ ،
فجدت لمسل للاعدأل الش ل لخصل لليَّة ،ت ّور ك رق ّالقة لل عامت مع ُم ّللات الليئات
ُ

موية ،مثت ال مييز بين الر ف المقلولة سي
الخارجية ،ما ُي ي للمر الس ل ل ل ل للي رأل على ال ّ
ّ
حديات ال ن ّ
اي مع
ماعية فاأل طرية ف
المدرطية؛ سعندما يلدأ األطفاا سي المدرطة ي علمون ال ّ
ّ
األفضاع االج ّ

قواعد فتوّقعات الليئة المدرط ل ل ّلية -مثت رسع أيديهم للحص ل للوا على إذن للسل ل لؤاا ،فاالل زام بأماكن
ماعيا ب ارار هذه الر ف  ،كما تظهر
الد ارط للة فاالطل ل راحة فأفقاتهما -ت ش ل ّلكت حالة أنا م واسقة اج ّ
الص ل للا مة (كاألمراض أف الاوار

مو؛ إذ ُيمكن أن تنش ل للأ رّ ا على األحدا
حاالت األنا فسد الُن ّ
أف إط ل للا أل المعاملة) ل س ل للاعد ال فت على االنفص ل للاا عن اإط ل للا أل .فعلى مدى ط ل للنوات قد تأ ذ
دية " ألم رأس ،معدأل" أف إش للارات مألوسة قلت ط لللوك ما ،مثت تغيَّر نلرأل ص للوت
ش للكت إش للارأل رج رسل ل ّ
قلت اللكا أف الص ل لراخ .فعليه تاون الوظيفة األطل للاط ل لية لحالة األنا حماية الذات فال واصل للت مع
الملكرأل بشكت غير فاع ).(Phillips & Frederick, 2010,p.p. 3
ال جارب ّ

Game People Play
?What Do you say after you say Hello

3
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للية ،فهناك أ ّلة
رمز سي المشللابك العصل ّ
فتضل ّلم حاالت األنا أحاطلليس رج رس ل ّ
دية فطلللوك فإ راك ُي ّ
أن حاالت األنا
للية سسل ل
ليولوجية على ّ
ّ
نمائية على األطفاا ف ارطل للات عصل ل ّ
من ت ليقات ارطل للات ّ

لها فجو عصل لللي سي الدماغ .سهي ليسل للت مجازات سقط بت جوانب من أنفسل للنا أُنشل للئت بيولوجيا
ّ
فاعلية
ذهنية ُم ّ
ذاتية ال نظيم ،غير ّية ،فت ّور أنماط ت ّ
عقدأل فسد ثالثة قوانين ( ّ
ل اون بحالة ّ

أن
اررأل) لذلك بات من الواضل ل ّأننا نعيش سي عص للر ندرك سيه ّ
مرأل أف م ّ
لديها ص للائص مسل ل ّ
النفسل للي فالعالج َّ
كال من ال دريب َّ
"بأنها
النفسل ل
عر حالة األنا فسد بيرن ّ
لي ُي ّ
غير الدماغ .فعليه تُ ّ
ّ
ّ
ات حالة تملك نظام تواص ل للت سار ّي
نظام سار ّي فش ل للعور ّي ُم ماط ل للك ي جلى سي أنماط ط ل ل ّ
للوكية؛ س ّ
فشعور ّي مميز ُين

طلوكا مح مال " ).(English, 2014,p.80

 4-2ت ّ نش ء حاالت النا:

ن
المالحظ تلعا لحالة األنا المسللي رأل"
حسللب بير ("ُ )1957يمكن تصللني السلللوك الفر ّي ُ
طفلية ف ارش ل للدأل) بص ل للر النظر عن عمر الش ل للخص،
الدية ف ّ
فعليه فض ل للع حاالت األنا الثال (ف ّ

فالحقا أشللار فطللي ) Dusay (1972إلى االنقسللامات الدا ّلية ضللمنها فهي(الوالد الناقد ،الوالد
العفوي) فن انقسام سي األنا الراشدأل).(kuijt, 1979,p. 2
اي فال فت
الراعي ،ال فت الم ّ
ّ
اةدي The Parent Ego State
 1-4-2حاة النا اة ّ

عرسها ب ّأنها "مش ل ل ل ل ل للاعر
بداية ط ل ل ل ل ل ل ّلماها بيرن ()1961النفس
ّ
الخارجية  Exteropsycheف ّ
المق لس للة عن رموز فالديه أف من ينوب مكانهما ،فظيف ها توسير ال اقة
فط لللوك فاتجاهات المر ُ

أفتوماتيكية" .تلدأ بالظهور عند
فتخفيض القلد ،من الا أ ذ ق اررات موثوقة فثاب ة نسل ل ل ل ل ل للليا"
ّ

ميز ماله فما ليس له)
إ راك المر االز فاجية فال ناقض بين نفس ل ل ل ل لله فالعالم (فإ راك فجو عالم ُي ّ

الخارجية سي الدماغ ،ال ي فعاها الشخص
ّ

تضم تسجيالت األحدا
)ّ .(Kuijt,1979,p.19-5
ماعية قلت وا المدرطل ل للة ،فتشل ل للمت تسل ل للجيالت الوالدين
سي السل ل للنوات ال ي تسل ل لللد الوال أل االج ّ
الحقيقيين أف من يأ ذ فرهما (أقارب ،إعالم) فتضللع حدف ا للسلللوك ،كت سر له فالد ا لر من

الللله الحللاسز الخللارجي سي السل ل ل ل ل ل للنوات الخمس األفلى .معلومللات األنللا الوالللدّي لة تح فظ بقواعللد

بغض النظر عن
الوالدين فتواصل ل ل لللهما
لجت كحقائد عن مصل ل ل للدر ثقة ّ
لدي ،فتُسل ل ل ل ّ
اللفظي فالجسل ل ل ل ّ
ّ
طليع هللا ،فتظهر هللذه المعلومللات تحللت بنللد " كي تفعللت!؟"(تعّلم كي تس ل ل ل ل ل ل لّلم ،فكي ت نللافا
ال عام ،فكي

كمية ضخمة من المعلومات (هاريس.)42 -37 ،1992 ،
تس أذنُ )..م ّ
شكلة ّ
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كيفية إ راك العالم فالعيش سيه).(Harris, 2004,p. 24
الدية؛ تعليم األبنا
ّ
سأهم ما تقوم به األنا الو ّ

الدية تظهر سي طلوكات عديدأل أبرزها الوظائ
لذلك نالحظ ّ
أن األنا الو ّ

اآلتية:

أ -اة اةد اةواقد Critical Parent :يظهر بال واصل ل للت الحازم فالم س ل ل لّلط ،يضل ل للع القوانين،
فيس عمت كلمات فتعابير بلهجة قاطية ،فيفرط سي الرعاية أف النقد فالرغلة سي السي رأل.
المه ّم باآل رين ،من
ب -اة اةد اةراعي أو اةمربي Nurturing Parent :يظهر بال واصت ُ
الا اللهجة الحنونة فال عابير الم مئنة الداعمة (الخفاجي.)21 ،2015 ،

اةدي .
اةشكل ( )1حاة النا اة ّ

الدية اطل ل نا ا للنمذجة من األهت فالمحيط ،ي علّم
تاون حالة األنا الو ّ
يوضل ل الش للكت الس للابد ّ
المنف حة فاالط جابات الناقدأل فالصارمة فالراغلة سي الاماا أيضا.
ال فت االط جابات الراعية ُ
 2-4-2حاة النا اة ّلي The Child Ego state:

أطلد عليها بيرن بداية اطل ل ل ل ل ل للم النفس القديمة  Archeopsycheالرتلاطها باح ياجات غريزية

فعرسها بمشاعر فاتجاهات فطلوك المر المرتل ة ب فول ه").(Kuijt, 1979,p. 5
بيولوجيةّ ،

فلية؛ على
إذ تسل ل ل ل مر آثار ال فولة معنا إلى المراحت ال الية من الحياأل سي ص ل ل للورأل األنا ال ّ
فلية تحت
أي فقت ،فتاون حالة األنا ال ّ
شل لريط سي الدماغ غير قابت للمسل ل ُ ،يش ل ّلغت ملاش للرأل سي ّ
الدية بما سيها من تسام فغضب (الخواجا.)215 :2009 ،
تأثير األنا الو ّ
العفوية فاإبداع ،فيع قد ّأنها أسضل ل للت جز سي ال َّش ل ل لخصل ل لليَّة ألّنها ت م ع عمليا
فهي مصل ل للدر
ّ

بالحياأل ).(Prochaska & Norcross, 2003,p. 5
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فلية ته م باإحسللاطللات الدا ّلية ،أنا لسللت بخير؛ كت شللخص بدا له طفت يشللعر
ساألنا ال ّ

منا فهي
ّأنه ليس على ما يرام ) .(Harris, 2004,pp. 24-30فهذه األنا موجو أل عند ُك ّت سر ّ

ظمة
أنا ناضللجة ،فهي ليسللت الهو ( )Idعند سرفيد فال تمّثت الالشللعور فليسللت مشل ّلوشللة فغير من ّ
(الش للنافي .)349 :1994 ،بت جز مهم من ال رشل لخص لليَّة ،ألّنها الجز الوحيد الذي يسل ل يع إم اع
السللية ،بت تُمّثت بقايا ال شخصيَّة
المر ذاته ،فال تعني طلوكا غير ناض  ،فليست مؤّلفة سقط من
ّ

فلية بما سيها من تجارب فعواط
ال ّ

عدأل فسد السلوك فالشعور هي:
فأحالم .فتأ ذ أشكاال ّ

أ -اة ل اةع ّي Free Child :ال ليعي ،يكون تلقائيا فملدعا فأنانيا فطموحا ،جذابا
ّ
فط لريع اللديهية ،فشللعوره باإثارأل مرتل ا باالك شللاسات ،يع قد (بيرن) أنه أهم جز سي ال َّش لخصلليَّة،
يدسع ِ
تقلت الوالدين له.
الراشُد للحصوا على اإشلاع ،من الا تحقيقه ألهداسه فمن الا ّ
ّ
ب -السااتا اةرااغير Little Professor:يكون ال فت قا ار على معرسة أط لللاب بعض
اةرغير (الخفاجي.)23 ،2015،

فيسمى اةبروفيس
مشاكله فحّلها لمواجهة الظرف ،
ّ
حمسل للين ،اج ماعيين،
فاألشل للخاص الذين تسل للي ر
ّ
العفوية سي تعامالتهم غاللا ما يكونون م ّ
لديهم ج أرأل سي العالقات فتفاؤا فثقة بالنفس ،فغاللا ما يلحثون عن أحاطلليس جديدأل سي السللياقات

ماعية ،إّنهم يحلون اتخاذ الملا رأل فالعمت بسل ل ل ل ل ل للرعة فقضل ل ل ل ل ل للا بعض الوقت سي األنش ل ل ل ل ل ل ل ة
االج ّ
العفوي ت واسد مع فصل ل ل
ماعية ،هذه الص ل للفات اإيجابية لل فت
االج ّ
ّ
حساطية ل
العفوي أيضا يعمت على فضع مصالحه أفال ،مع عدم
فال فت
ّ
ّ

طية،
ال رشل ل لخص ل لليَّة االنلس ل للا ّ
ر فالملاالأل فقلة للاقة

سي ال عامت مع اآل رين فذلك الجز السللي للعفوية ).(Ciucur, 2013,p.585
تعقيب :بات ال ص ل ل للني

العفوي (المرح ،ال س ل ل للام ) مع اللرفسيس ل ل للور
الحديث يدم أنا ال فت
ّ

الصغير (الملدع فالمجد فالفضولي) فكالهما مقارب ل

العفوية لإلبداع.
ر؛ إذ تقو
ّ

سي مرحلل للة مل للا قلل للت

اي
ج -اة ااال
ّ
اةمتكيي Adapted Child :ي ّور ال فل للت الم ّ
ماعية") .(Kuijt, 1979,p. 15فيكون طل ل ل ل ل ل لللوك ال فت
المدرطل ل ل ل ل ل للة مع بداية تعّلم المهارات االج ّ

الليئية ال ي تُشلللع
الدية ،إذ يشللعر بالص لراع بين ال ُم ّللات ّ
اي منظما فمراقلا من قلت األنا الو ّ
الم ّ
الخارجية ال ي يرغب ب نفيذها للحصل ل ل ل ل للوا على االط ل ل ل ل ل ل حسلل ل ل ل للان
الدية
ّ
حاجاته ،فبين ال ُم ّللات الو ّ
الدي؛ ما يجعله يلغي بعض الم الب المحللة إرض للا فالديه ،لذلك أحيانا قد يثور في مر رغم
الو ّ
مظهره المساير (الخواجا.)216 :2009 ،
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يضم ُق لي الخضوع
اي ال تعني هنا الجانب اإيجابي لل ّ
تعقيب :كلمة م ّ
اي سحسب ،بت ّ
اي الط ل ّليما سي أقص للى رجاته؛ سهو قد ُيلدي ط لللوكا اض للعا
مر  ،فكالهما مظهر ط ل
لللي لل ّ
فال ّ
ّ
(توتر ،جال ،رغلة سي إرضل ل للا اآل ر ،حزنا) أف قد ُيلدي طل ل لللوكا م مرّ ا(مشل ل للاكسل ل للة ،مماطلة).
ا

اع ُ ِمد هذا ال صني

مر .
فلية الم ّ
سي الجانب العملي لقياس حالة األنا ال ّ
ايفة طللا بالخضوع فال ّ

اةشكل ( )2حاة النا اة ّلي .

فلية ال ي تس جيب فسد حاج ها فمشاعرها الدا ّلية ،ل لدف بسلوك
يوض الشكت ( )2األنا ال ّ

عفوي منف

ن يجة تجارب آمنة ف اعمة ،أف طلوك اضع أف م مر ن يجة تجارب غير آمنة.

اةراشدةThe Adult Ego State :
 3-4-2حاة النا ّ
الر ِش ل لُد سقط ،بداية طل ل ّلماها بيرن النفس الجديدأل  Neopsycheال ي تااس
في لد عليها اطلللم ّا
بأنها " صللاا مسل قّلة
ل حقيد ال وازن بين النفس القديمة(ال فت) فالنفس
عرسها ّ
ّ
الخارجية (الوالد) .ف ّ

من المش ل للاعر فالس ل لللوك فاالتجاهات تسل ل ل ند إلى الموق الحالي) .(Kuijt, 1978,p.5تلدأ بوا ر
ّ
ِ
ائية تُصل من قاأل،
الراشُد بالظهور من الشهر العاشر من العمر ،س لدأ االط جابات العاجزأل فالعشو ّ
ّ
حكم سي األشلل ل ل لليا  ،فالعمت للخرفج من موق
فحص فال ّ
وجه الذاتي ،فال ّ
فيظهر ال ّ

مربك بدال من

قللية ي وّلد عنها
لقائية ل ّ
اللكا  ،فال ّ
ؤكد حياأل مس ّ
ماعية ،فبذلك تظهر الحركة ال ّ
قدم لألنش ة االج ّ

" ارشل ل ل ل ل للد سي ال فت" .إذ ي ّور الصل ل ل ل ل للغير مفهوم ال فاير سي الحياأل من الا جمع المعلومات ،ثم
يصل ّلنفها فيرتّلها فسد الخلرأل .فتلدأ المعلومات ال ي يجمعها الا ال جارب ب شللكيت بعض الثوابت
الر ِشلُد االح ماالت ،ليل ار الحلوا لمواجهة المواق
قيم ّا
الموثوقة ،فُي ّ
خلفين فالمرض للى -قا ر على معالجة المع يات
فيرى بيرن ّ
أن ُك ّت سر -بما سي ذلك األطفاا فالم ّ

(هاريس.)51-45 ،1992 ،

عية ،أي ُك ّت سر بدا له إنسان بالغ (بيرن.)19 ،2010،
بموضو ّ
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عقالنية .فتامن
اقعية ،فتع ي ق اررات
ّ
تمّثت األنا الراشدأل حاطوب الشخصيَّة ،إذ تعنى بالحقائد الو ّ
فظيف ها سي تقييم الخلرات ب رق
الر ِشل ل لُد " ن يجة لقدرأل المر على أن
عقالنية ،فت راكم معلومات " ّا
ّ

الدي ف" الشل ل ل للعور
يك ش ل ل ل ل لنفسلل ل لله ما الذي يخ ل من أمور الحياأل عن مفهوم " ال عّلم للحياأل" الو ّ
الر ِاشُد “ال فاير سي الحياأل " (الخواجا.)215 :2009 ،
بالحياأل" ال
فولي ي ّور ّ
ّ
الدية الراعية ال ي هي  -تلك األ يرأل -مصدر
فتفعيت األنا الراشدأل يؤ ي إلى تفعيت األنا الو ّ
اإيثار فال عافن ،فتعو بالنفع على الفر فالمج مع).(Loffredo& Harrington , 2008,p.7

مو ،فهذا أمر صل للحي فمناطل للب ،مهما فجدت عقلات فتحديات
فاألنا ال ارشل للدأل تؤّكد عم الُن ّ
ّ
مو
تس ل للاعد على المض ل للي قدما؛ لذلك ينلغي االطل ل ل عانة بأ فات فطرق نفس ل ل ّلية ل حس ل للين ظرف الُن ّ

ل نض ل األنا ال ارشللدأل ) .(Widdowson, 2010,pp. 351-353سقدرأل األنا على الص لمو ترتلط

عد ها غير م أثّرأل بالشل ل ل ل ل ل للدائد ،سالناس ا لذين
اي مع الظرف الليئّية الجديدأل؛ بدال من ّ
بمدى ال ّ
ايفا،
فعالية ،ما يجعت أ ا هم أكثر ت ّ
ي م ّعون بالقدرأل على المواجهة ال ارش للدأل ،ي عاملون مع المحن ب ّ

الهامة فسقا ل ُم ّللات الوضل ل للع الحالي؛ بمعنى
فيسل ل للاعدهم على تعديت طل ل لللوكهم فتحقيد األهدا
ّ
ّ
"االنحنا فليس االناسار").(Seaton,2013,p.22
أهم وظائي اةراشد:
 1-3-4-2و ُّ


ملكر ،ليخ لر ص ل ل ل ل ل للالحي ها لل ليد اليوم سيقللها أف
سحص معلومات " الوالد " سي عمر ّ




يعلر عنها بأمان ،فيجعت
تحديث معلومات "ال فت " ل حديد المشل ل ل ل ل ل للاعر ال ي ُيمكن أن ّ
الر ِاشُد ال علير عن العواط طليما ،سهو يسم لل فت بأن يمرح أحيانا.
ّ
مو ،سال فت ُمحاط ائما باال لارات غير الس ل للارأل
تقييم االح ماالت فهي فظيفة ب يئة ال ُن ّ
ف فاسعه قليلة ال لارها (هاريس.)50 :1992 ،



الر ِش لُد يلعب ف ار محوريا سي ال عّلم فالعالج فال نمية
المسللاهمة سي االنف اح الشللخصللي ،س ّا

يرسضها.

الش ل ل ل للخص ل ل ل للية؛ سفي ال عّلم اليومي نح اج إلى الحد من تارار طرقنا المألوسة فإلى ا لار
طرق غير مألوسة فمس للارات جديدأل ل عّلم جديدُ ،يدم بش للكت ال فاع ض للمن األنا ال ارش للدأل

).(Summers & Tudor, 2014,p.95


اِ
عر فيمّيز فين قد في لد فيخ ل
الرشل ل ل ل ل ل ل لُد ُي قارن فُيف ّس ل ل ل ل ل ل لر فُي ّ
ّ
العقلية).(Widdowson,2010,p.352
الر ِاشُد
سية تعكس فظائ
ّ
المعر ّ
ّ

فيق ّيم ،فهذه المعالجات

22

اة رل اةثاني -اةمح

الول تحليل اةمعامالت اإلنساني

Axis I: Transactional Analysis

اةراشُد وضع ميزيرو( Mezirow )2000ما يلي:
 2-3-4-2ةل ص ل ةل عي ّ


االنف اح على فجهات نظر بديلة.



فعالية فاللحث عن معلومات أكثر ّقة فتاامال.
موازنة األ ّلة فتقييم الحج ب ّ





حكم الذاتي لزيا أل الوعي بسياق األساار فعكس الفرضيات الفر ّية بشكت ناقد.
ال ّ

فاعلية ُمخ لفة.
العمت على تااسؤ الفرص مع اآل ر للمشاركة سي أ فار ت ّ
ال حرر من الاراهية فال شويه الذاتي المخا ع ).)Barrow, 2007,p.5

اةشكل ( )3حاة النا اةراشدة.

يوض ل ل الشل للكت السل للابد فر ا ِ
الدية ،فبين حاج ه
فلية فالو ّ
الرش ل لُد سي الموازنة بين حال ي األنا ال ّ
ّ

الرهن فسد هنا فاآلن ،سهو قا ر على إيقا
فمس ل ل ل للؤفلياته فالوض ل ل ل للع ا

اي
اطل ل ل ل ل جابات ال فت الم ّ

العفوي فالوالد الراعي ،م ى لزم األمر ،ما يعني
فالوالد الناقد ،فقا ر على تفعيت اط ل ل جابات ال فت
ّ

تكامل النا اةراشدة أي ال فاير مع مراعاأل العالقات سي الحياأل بشكت تعلمي فليس بشكت ساعي.
مثال على حاالت النا:

اةدي  :الحاسلة سي هذه المدينة نا ار ما تصت سي فق ها ،هذا بسلب اح اار المواصالت.
النا اة ّ

النا اةراشدة :الحاسلة قد تأ رت ،عندما تصت طو

النا اة ّلي  :أنا أشعر باللر فعدم الراحة ،لماذا يحد

أطأا السائد عن طلب ال أ ير.

لي ذلك ائما!(الحمدافي.)22 ،2018 ،
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كي ةحاالت النا:
 4-4-2اةخرائص اةسل ّ

اللفظية،
حسللب ط ل ينر ( Steiner )2003هناك مسللة معايير تعلر عن ُك ّت حالة أنا (الالمات
ّ
لعية الجلوس أف الوقو  ،تعابير الوجه) فسيما يلي توض للي
دية ،فض ل ّ
نلرأل الص للوت ،اإيما ات ال رج رسل ل ّ
سلوكية لحاالت األنا فسقا ألعماا بيرن ( )1980فط نر ()2003
ألبرز الخصائص ال
ّ
كي ةحاالت النا
اةجدول ( )1اةخرائص اةسل ّ

اة اةد اةواقد

اة اةد اةراعي

اةراشد

اة ل اةع ّي

اةمتكيي
اة ل
ّ

سااي رة .معاقب  .اةرعاااااايااااا  .اةااااادعم .أ قام وإحراااااء .اةمرح واةتسااااااااالي  .امتثاال .تمر  .ةع ب.
إصاااااااا ار ( .يجب اةمسااااعدة .اةحماي .

اساااااااااااتَ .ح ّل إبااداعيا  .بااديهيا  .خضااااااااا ع .طاااااعاااا .

أم ،يااجاااااب أال .اةااتااعاالااياام .اةااتااثااقاايااي اةاامشااااااااااااااا ااااال .انب ها يه .تلقائي ( .أعتاذ  .يجاب علي.
ال .أبااداً .ائم ااً .واالهتاماااااام .ا ة ل ي ( اااايااااي .أياااان .تحر يااا  .خيااااةياا  .ال ياااااامااااااكااااااوااااااوااااااي.
اةكلمات

جيد .ساااااااي  .ال واةااااتاااا
ت عل ،ال تقل،

 .مااااباااااا ة ،ماااااتاااااى .ماااااا ا .ساااااااااحريااا (.أ ياااد .حااااااضاااااااااااار.أ جااا .

تخ يي اةقلق(.انتبه ،واقع .احتماااااال.

ي رح وي .يحزنوي .أوافقك اةرأي سااايدي.

ممكن .أواجاااااه

يا صااااااااابي .أحب .هل فعلت اةراااااا اب؟

ن اااااذ كالمي ،ال يؤسااا وي ،يا عزيزي،
تسأل ،اصمت).
اةاااااااتااااااالااااااا يااااااا

إيماءات
و
اةم اقف

أحساااوت ،أخبرني ،ال أجاااارب .أبااااادل .أ ره .ال مشاااااااااكل  .أخجل .فقط إ ا).
خمن .هذا فظيع).

عليك ،استرح)

أفهم .أعتقد).

اةيااد على اةخااد .فت

مااااااااااااا اقاااااااااااااف مساااااااااتهتر ،خليع ،مااتااق ا اااااب وحاازياان.

مسااااااتقيم غير تلقاااااائي ،طبيعي ،عااااااجااز .مااكااتاائاااااب.
باإلصاابع .وضااع اةذ اع .ابتسام .
ّ
اةااك ا ااياان عاالااى م اسااااااااة باةتربيت أو قاس اي  ،ت اصاال فضاااااااااااااااااا اااااااااا  ،مساااااااااااااادل اةعيوين.
اةرس برااري مباشاار ،انبسااااطي ،مبتهج ،خج ل .أس مااااائااال
اةظهر .تق يااااب اةمسااااااااا على أ
اةجبين .تحرياااك أو احتضااام أو مسااك مااظااهاار وا ااق ،مرح ،كثير اةحرك  .ةااااااجااااااانااااااب واحااااااد.
اةاااااااااعااااااااايااااااااا م اةيد .ت اصاال برااري .موتبه ،نشاااااايط،

موسحب .ها ئ.

باشامئزاز .تجهم تعاطي وفخر .إيماءة مو ت  ،مرغي،

نبرة
اةر ت

وق .

اة جه.

باةرأس.

وا ق  ،قاسااااااااي .

متعااااااط ااااا  .ةيوااااا  .واضح  .ها ئ  .نشاااي  ،صااااخب  .جاااااذابااااا  ،متاااااذمرة.

معاقب  .م اجئ

اعيااااا  .مهم مااااا  .وا اااااااااااااااقااااااااااااااا  .عاةي  .متحمساااااا  .مااازعاااجااااا النااايااان.

صااا م  .سااريع

محتجااااا  .حااااااقااااادة.

قلقاااا  .مشاااااااااجعاااا  .مسااااااااات سااااااااارة .تلقائي  .ضحك من

اةحكم .توااازةي ا  .و و ة.
مثيرة ةالشمئزاز .محب .

اعااااااامااااااا  .موتظم  .س ي  .اةقلاااااب .قهقهااااا  .مسااااااااات هما  .ت لااب
مسترخي

سخري ومرح.

إ م .مسترضي .

عن ) (Ernst,2008,pp.35-40ف).(PIM,2017,p. 15
أن طمات اللرفسيسور الصغير تم مجها ضمن طمات
تعقيب :نالحظ من الجدفا السابد ّ

اي .
ال فت
مر فالخاضع ُ مجت ضمن طمات ال فت الم ّ
العفوي ،فطمات ال فت الم ّ
ّ
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 5-4-2الجهزة َّ
سي ةت ّ حاالت النا واةدماغ:
اةو َّ
الديةُ ،م أث ار
أقر بوجو حالة أنا ف ّ
أشل ل ل ل ل ل للار بيرن إلى حال ي األنا ال ّ
فلية فال ارشل ل ل ل ل ل للدأل ،ثم ّ
العصلية ،فبحسب ن ائ علما األعصاب فعلما النفس ال ّوريين؛ هناك
نمائية ف
ّ
بالنظريات ال ّ
عدأل فظائ
ّ

م ناط للقة لألنا ،فكان بيرن يأمت سي أن يحد لهذه الحاالت بنية فتشللري

ماغي،

فلية سي الجز اللدائي من
ص ل ل ل لنفت األنا ال ارشل ل ل للدأل سي القشل ل ل للرأل المخية الجديدأل ،فاألنا ال ّ
الحقا ُ
الدماغ القديم) .(Steiner, 2009,p. 26فبالمقابت نجد طرحا مخ لفا لذلك ،ساللحو العص ّلية
محد أل مرتل ة بمناطد محد أل من الدماغ،

ثمة فظائ
الحيوية تو ّ
ضل ل بش للكت م زايد ّأنه ليس ّ
للية ال ي تُش للكت ش لللكة كليرأل من
بت تُنّفذ فظائ ُمخ لفة سي الدماغ عن طريد الش لللكات العص ل ّ
للية بش ل ل ل للكت ط ل ل ل لللاي ،فهذا يخلد نم ا من ال فاير فالش ل ل ل للعور فاللهجة العاطفية
الخاليا العص ل ل ل ل ّ
فالس ل لللوك فالذاكرأل فالنماذج الدا ّلية ال ي يخ لرها الش ل للخص فسد إطاره المرجعي الخاص .فمع

الفص
ذلك تُ ّ
حد أغلب رائط حالة األنا ال ارشل ل ل للدأل فظيفيا سي القشل ل ل للرأل المخية ،اصل ل ل للة قشل ل ل للرأل ّ
عد "مح ة تلديت" بين مد الت الحواس فالمخرجات من حيث
الجلهي األُنس للي المداري ،ال ي تُ ّ
المهارات الحركية ،إضل ل ل ل ل ل للاسة لذاكرأل العمت المكاني ،حيث الذاكرأل العاملة فال اامت بين الذاكرأل
لور فهيمنة سي
فلية أكثر حض ل ل ل ل ا
فال قييم العاطفي ل نظيم المزاج .عند الوال أل تاون حالة األنا ال ّ

النص ل ل ل ل

األيمن من الدماغ إذ ي م تخزين لرات سي الذاكرأل الضل ل ل للمنية (الالفعي) سي السل ل ل للنة

ذاتية الص ل لريحة سي
الثانية -تزامنا مع ت ّور الاالم فاللغة ،فيلدأ ال فت ب وير ذاكرأل السل لليرأل ال ّ
فلية تلدأ باطل ل خدام ملدأ " اطل ل خدمه أف اسقده"
للية لحاالت األنا ال ّ
قرن آمون .فالشل للكات العص ل ّ

أي ) )Use it or lose itي ّم االح فاظ باالتصل للاالت ال ي ي م تنشل للي ها .ثم ت ّور حالة األنا
الدية منذ الوال أل عن طريد اتصل ل ل ل ل ل للاا بديهي غير لفظي بين رائط الوالد فال فت ،ساالهما
الو ّ
يس خدم أطاس الدماغ األيمن ،لي عّلم ال فت تنظيم اح ياجاته فعواطفه ،في ّور إحساطا بالذات
عصلية بين األج از القديمة فاألج از الجديدأل للدماغ،
فر  ،في م إنشا اتصاالت
ّ
على أطاس ال ّ

ف اص للة القشل لر المخي الجديد تسل ل جيب بس لللوك بدائي ،فتلين ذلك ب غير ص للور نش للاط الدماغ
بعد العالج فال دريب النفسي ). (Cornell,& Graaf, & Newton, 2016,pp. 29-30
تعقيلب :كملا الحظنلا فجهلات نظر م للاينلة نوعلا ملا حوا جغراسيلة حلاالت األنلا فاللدملاغ،
لان على العموم ترتلط الوظائ االنفعلالَّيلة بالدماغ القلديم الشل ل ل ل ل ل ل ّلمي ،فترتلط فظائ
فالمحاكمة بالقشر الجلهي ،لان تخ ل تسمية هذه الدالالت حسب النظرية المفسرأل.

حكم
ال ّ
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اةشكل ( )4اةتشري اةدماغي ةلدماغ اةقديم واةجديد.

 6-4-2الوزام اةوسبي ةحاالت النا:
من أبرز ال رفح ل قدير حاالت األنا؛ مقياس" فطل ل للي إغوغرام " "Dusay Egogramالذي
ط ّور من قلت جون فطي "( " John M. Dusay)1972طرحه سي ك ابه(:كي
يعني فزن األناُ ،

أرك فكي
ا

5
المدركة ،مؤّل
تراني) علارأل عن رطم بياني لحاالت األنا ُ

من مسة محافر عمو ية

اي ).
لحاالت األنا الخمس(الوالد الناقد ،الوالد الراعي ،األنا الراشدأل ،ال فت
العفوي ،ال فت الم ّ
ّ
"" How I See You and You See Me

5

26

اة رل اةثاني -اةمح

الول تحليل اةمعامالت اإلنساني

Axis I: Transactional Analysis

قدره
تُعرض ص ل ل ل ل ل للفات حاالت األنا على المفحوص فُيقّدر ذاتيا ما لديه منها ،كما ُيمكن أن ُي ّ

عنه شخص آ ر .فكت من هذه الحاالت لها جانب طللي باط ثنا الراشدأل ،فيرى" فطي" أنه بعد
ّ
رطل ل للم المخ ط ي الشل ل للى القلد حوا األرقام ،لينشل ل للغت المر سي مس ل ل ل ويات حاالت األنا سيما بينها
العفوي ،فاألنا ال ارش ل ل ل للدأل تسل ل ل ل ل هلك أكلر قدر من
عندما يقارنها بلعض ل ل ل للها فهو األهم؛ إذ أنا ال فت
ّ
سرط سي إحدى
أن ال اقة ال ي تُصل ل ل ل ل ل للر بإ ا
اي يكون أقت طاقة ،كما ّ
ال اقة ،بينما ال فت الم ّ

الحاالت تاون على حسل ل ل ل ل للاب توازن حاالت ثانية ،فبال الي تخ ل
َّ
النفسلليَّة ،با ال

هذا المخ ط "الجينوغرام"؛ فتخ ل

لحة
مشل ل ل ل ل للاكت ال واسد ،فالصل ل ل ل ل ل ّ

مدا الت المعال أف المدرب حسللب حاجة
با ال

األنا ال ي ي م العمت

الم درب ،ما ي لب مدا الت اصة فسد تدريلات فتقنيات تخ ل
ُ
على تنمي هللا ،سللالمللدرب بحللاجللة إلى تقنيللات توكيللديللة؛ ل نميللة األن لا الوالللدّي لة النللاقللدأل ،فبحللاجللة إلى

الدية الراعية ،فيح اج تقنيات معرسية ل نمية األنا الراشدأل ،فإلى تقنيات
تقنيات اعمة ل نمية األنا الو ّ

العفوي .كما يح اج ال دريب على الحوار فالمسل ل ل ل ل ل للافمة إلى
العفوية ،فتنمية ال فت
إبداعية ل حرير
ّ
ّ
ايفة .يظهر مقياس األنا السل ل ل ل للليم عندما يكون هناك توازن نسل ل ل ل لللي بين قوأل
فلية الم ّ
تنمية األنا ال ّ
حاالت األنا ،كما سي الشكت (" )5كما فر ففثد سي" ).(Nelson-jones, 2011,p. 166

اةشكل ( )5مخ ط مقياس وزم النا.

مرت الدراطات العالمية عن حاالت األنا فأفزانها النسلية من ُذ عقو  ،فح ى اليوم
تعقيب :اط ّ
ليس ثّمة قاعدأل تحد الوزن النسل ل ل لللي بشل ل ل للكت ثابت فقاطع لحاالت األنا ،إذ يخ ل األمر من سر
آل ر بحسل ل للب أهدا

ال د ت فالعمر ،فيرى "توني فايت( ("Tony White )2018ك ور فمعال

المراهقين) أنه
نفسل ل ل ل ل ل للي ،مؤّل العديد من الا ب الدفرية ،لرأل  30عاما سي العمت مع األطفاا ف ُ
فلية
فلية أفال بنسل ل ل ل ل ل لللة ريا أل تفوق  %60ألن األنا ال ّ
"يجب العمت على ضل ل ل ل ل ل لللط حالة األنا ال ّ
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موي ،سي حاا لم تان حاضرأل بوضوح" لذلك أفلى
 ّالطيما الم ّ
تدمر ُك ّت جانب عالجي فتن ّ
مر ألّ -
المراهقين فن الحديث عنها ملاشل ل ل ل ل ل للرأل كما الم وقع من كالم األهت
اه ماما باألنا الم ّ
مر أل عند ُ
المدرطين ،بت من الا اللحث عن مشاعر عدم األمان الاامنة لفها.(White, 2018) "،
ف
ّ

امالت
الم رع ر
أما" جولي هي(" Julie Hay )2018أطل ل ل ل ل ل اذأل فمحررأل الراب ة األفربية ل حليت ُ

َّ
امالت "-س قوا
الم رع ر
ال نموية )- )IDTAفمدربة فمؤّلفة لعشرات الا ب النفسيَّة عن نظرّية تحليت ُ
"ح ى اليوم ليس هناك معيار عالمي يحد بأرقام قيقة الوزن النسل ل ل لللي لات من حاالت األنا ،لان
للوكية سي ال َّشل لخص لليَّة بالدرجة
هناك توجه ألن تاون األنا ال ارش للدأل هي المس للي رأل على النواحي الس ل ّ

الدية الراعية".
فلية فالو ّ
األفلى ،مع مراعاأل مناطلة لألنا ال ّ
مواق
سعالية
ّ
اي
الم ّ

أن الجميع يحمت ُك ّت حاالت األنا في واصت فسد بعضها بشكت أفض من
فعلى الرغم من ّ

أن األنا األكثر
أن هناك نم ا شللله ثابت لات شللخص ،فتشللير الد ارطللات إلى ّ
ُمخ لفة؛ إال ّ

الدية الراعية ،فال فت
سي جميع أنحا ال واص للت بين األش للخاص هي األنا ال ارش للدأل ،فاألنا الو ّ
مر هي األكثر حرجللا سي
فوي ،فسي المقللابللت تاون أنللا الوالللد النللاقللد فأنللا ال فللت الم ّ
فالع ّ

ال واصت).(Sengul, 2015,p. 52

 7-4-2بعض االفتراضات اةمتعلق بحاالت النا.
هناك بعض األساار الضلللابية عن نظرّية بيرن لاونها مشل ّقة من ال حليت َّ
النفسللي فنظريات
ُ
ّ
نمائية ،تم تسليط الضو على أبرزها فهي:
ّ
أن حاالت األنا ليس لها عالقة بالعمر ،سلات سر ثال
يجب أن نالحظ ّ

اط خدام هذه الحاالت تخ ل

حاالت فلان رجة

من سر إلى آ ر.

كت حالة مصحوبة ب صرسات مرغوبة أف غير مرغوبة بحسب عالق ها بالخلرأل.
اي صحيا؛ ي واصت فسد حالة األنا المناطلة له فللموق الحالي.
إن المر الم ّ
ّ
مفاهيم حاالت األنا ال تشل ل ل ل ل ل للله مفاهيم سرفيد (األنا ،فاألنا العليا ،فالهو) ألن حاالت األ نا
طلوكية.
شعورية فأكثر طهولة ،فعملية فقابلة لل جريب فال عديت فالسي رأل فألّنها حقائد
ّ

الحاالت الثال

الحاالت الثال

فلية.
الدية ،فأقواها األنا ال ّ
تُشكت السل ة األ القية ،أضعفها األنا الو ّ
ترطم بيانيا كثال

فائر غير م دا لة ،تلدأ باألنا األب ،المرشد األ القي

فلية (الحمدافي.)25 ،2018 ،
ثم يليها األنا الراشدأل ،ال ي ته ّم بالحقائد ،ثم األنا ال ّ
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 5-2م اقف اةحياة ال بع :Life Position
أفضل ل ل للاع الحياأل فاحدأل من المع قدات األطل ل ل للاطل ل ل للية حوا النفس فاآل رين ،تس ل ل ل ل خدم ل لرير
تضم أربعة مواق
تصرسات الفر فق ارراته) (Newell and Jeffery,2013,p.8ف ّ

م قاطعة هي:

 1-5-2أنا ةست بخير وأنت بخير
ي ش ل ل ل ل للكت هذا المع قد سي ط ل ل ل ل للنوات ال فولة األفلى ،سات طفت يش ل ل ل ل للعر ّأنه بخير من الا

دية من األهت فالمحيط ،فعندما يفقد ال فت هذه الضربات اإيجابية يشعر
االه مام فالمداعلة ال رج رس ّ
لللية فال عليرات من المحيط "أنت طل ل ّليئ"
ّأنه ليس بخير ،فأحيانا يشل للعر بذلك ن يجة الض ل لربات السل ل ّ
يع قد ال فت "أنا لسلت بخير أنا صللي صلغير ط ّليئ فطلو

أبقى طليئا" .فغاللا يخزن ره رذا الشلعور

المؤلم سي مع قدات معرسية ليسل مر كما هو أف يسل مر بشللعور أنا فأنت لسللنا بخير ،فأحيانا يشللعر
الدية
بأنه ليس بإمكاني أن أكون بخير إال إذا تلقيت ضل ل ل ل ل ل للربات إيجابية قوية من حالة األنا الو ّ

لشللخص ما فيصللل الش لعور مشللرفطا ،فيلقى م لهفا ل

رين ،الذين يع قد أنهم بخير ليشللعر من

اللهم أنه بخير ،فيلقى بهذا الوضع كأنه ي سلد الجلاا كّلما فصت إلى قمة جلت شعر باإحلاط
ألن هناك قمة جلت ثانية لم يللغها ،فبذلك يصل للل شل للعور لسل للت بخير مؤرقا يعلر عن الخسل للارأل "
ّ

مهما سعلت لن أشعر بأني بخير “).(Harris, 2004,p. 46-48
 2-5-2أنا ةست بخير وأنت ةست بخير:

سي نهاية الس ل للنة األفلى يش ل للعر ال فت الذي ينخفض االه مام اإيجابي به بش ل للكت فاضل ل ل ؛ بأنه
أن اآل ر أيض ل ل ل ل ل ل للا ليس
أن طل ل ل ل ل ل لللب ذلك معاناأل اآل رين سي ّور شل ل ل ل ل ل للعور ّ
ليس بخير ،فقد يفهم ّ
عد ره رذا الوضللع األكثر طللللية ،سال الميذ ينظرفن ألنفسللهم نظرأل
بخير) .(Harris, 2004,p. 49فُي ّ
فنية ،كما فينظرفن للمدرس أف المدرب على أنه غير ناج .

ال الميذ الذين لديهم تصرسات مزعجة؛ هم أشخاص ليسوا بخير مع أنفسهم فهم غاللا:
 ال الميذ غير القا رين على اللعب مع األطفاا اآل رين أف مشاركة الموا .
 ال الميذ الخائفون أف الم وترفن؛ الذين يظهرفن طلوكات طللية أف ان وائية.
 الف وات المشاكسة ذفات المسلك العدفاني ).(Newell and Jeffery,2013,p.5-13
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 3-5-2أنا بخير وأنت ةست بخير:
ال فت الذي ُيعامت بعن ففحشللية من الوالدين أف من أحد مقدمي الرعاية؛ ُيف ّس لر ما يشللعر
لانهم ليس ل ل ل لوا بخير ،ي ولد هذ الشل ل ل للعور بين السل ل ل للنة الثانية فالثالثة ،عندما ي عرض
به بأنني بخير ّ

ال فت لعن نفسي أف جسدي من اآل رين؛ سي ّور قناعة طأكون بخير إذا ترك موني بمفر ي ،أنا
بخير لوحدي فلست بخير معك ،أنت تؤذيني ألنك شخص لست صال  .فيس مر ره رذا الشعور مع
ملكر ،ما حد
ا
األطفاا الذين ي لقون عنفا

طل للابقا قد يحد

الحقا؛ ما يسل ل ّلوغ ال ص ل لرسات المزعجة

نحو اآل ر ،سهو سي كنانة نفسه يشعر أنه محد فاآل ر مؤذ؛ سيولد ره رذا الشعور الخ ير ما عر

بمص ل ل ل اللالهة األ القية " "Moral Imbecilityإذ ُيعمم سارأل "هو امرؤ طل ل ّليئ" فيس ل ل حد أن

ُيخدع ،سيقوم بذلك بأطلوب " اق رب مني ح ى تناا ذلك" ).(Harris, 2004,pp. 51-52
 4-5-2أنا بخير وأنت بخير:

يعني "أنا ش ل ل للخص مقلوا فلدي الحد سي العيش فتللية م اللي ،فأنت ش ل ل للخص مقلوا لك
الحد بالعيش فتللية م اللك).(Kulashekara, 2015,p.88
إن أفضللاع الحياأل السللابقة كلها ي م تلنيها ال شللعوريا سي السللنوات األفلى الثال  ،فغاللا ما
الدية ،بينما يكون الموق
فلية فالو ّ
ت ثلت فسد مشلل للاعر فبيانات األنا ال ّ

من ال فت ل فسير من قي للحياأل ،المواق
بلاألسالار األسعلاا .فالمواق

األ ير ،اط ل ل ل جابة ارش ل ل لدأل

الثالثة األفلى م علقة بالمشاعر ،فالموق

الرابع ُم علد

الثالثلة تق رن بلاح جلاج لملاذا Why؟ بينملا الرابع يق رن ب فهم فلم ال

? Why Notسفهمنا لمعنى بخير يع مد على ما نملك من تجارب ش للخص للية .فال ُيمكن أن نخ ار

الموق

الرابع إال من الا معلومات عديدأل نثّمن من اللها قيمة أنفس ل للنا فقيمة اآل رين ،فبذلك

مجر شل للعور عابر).(Harris, 2004,p. 53
يكون أنا بخير فأنت بخير قر ا
ار فموقفا فاعيا فليس ّ

فهو الموق

األكثر ص ل ل للحة الذي يجب أن ُيظهره المدرس لل الميذ؛ ل وسير بيئة أكا يمية مناط ل ل لللة

تسللاعد على تلني قرار أنا بخير فأنت بخير عند ال الميذ من الا اط ل خدام اط ل راتيجيات تدريلية
تقلت الذات ،فمهم للمعلم أف المدرب أن يكون عا ال فيل عد عن السخرية لمساعدأل ال الميذ
ل دعيم ّ

ل لني موق

أنا بخير فلينقلونه معهم أينما كانوا ).(Newell and Jeffery,2013,pp.9- 8

أن لاللت سر قيمللة ،سهو موثد أ القي حين أرى نفسل ل ل ل ل ل للي
أنللا بخير فأنللت بخير هو اع قللا ّ

قدم المسافاأل سي الحقوق ،فن الخلط سي قدرتنا النسلية (هاريس.)34 ،1991 ،
فاآل رين على ّ
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الط ال اةذين يشعروم أنهم بخير:
 لديهم اح رام ذاتي صحي ألنفسهم فل

رين.

 لديهم فعي بسلوكهم فحاجاتهم فبملدأ المسافاأل.
 م قللون ل

رين فلفارأل ال شارك معهم باألساار فالموا .

 لديهم قدرأل على مدي اآل رين فمساعدتهم فاالع ذار منهم عند الضرفرأل.
 لديهم ثقة ل جربة األشيا الجديدأل.
 يظهرفن رغلة سي القيام بأسضت إمكاناتهم.
 يظهرفن طلوك توكيدي غير عدفاني). (Newell and Jeffery,2013,p.5

اةشكل ( )6م اقف اةحياة ال بع .

يوض الشكت السابد تلاين النظرأل للحياأل ،فسقا إ راك الذات فاآل ر فأثرها السلوكي فاالنفعالي.
ّ
أن الموق
ذكر بيرن (ّ Berne )1975

الوجو ي من الحياأل لات سر ي شل ل ل ل للكت سي طل ل ل ل للنوات

الملكرأل ،سفي الصل ل ل ل ل ل لراع نحافا تجنب لوم أنفس ل ل ل ل ل للنا فنح
ال فولة ّ
باالن قاا الى موق

ميؤفس منه ( )- -لان أن نصل ل ل ل ل ل ّلن

على ب ار تنا أف برنا ،فال نرغب

مشل ل ل ل ل للاكلنا هو ما ينقلنا إلى الوضل ل ل ل ل للع

الصحي ( )+ +من الا تحمت مسؤفلية أسعالنا.

الحياأل األطل ل للاطل ل للية ،سسل ل لللوكنا معقد ّجدا فيخ ل

تلعا للظرف

نحن جميعا لدينا ُك ّت مواق
في غيَّر بين لحظة فأ رى ،فهذا ما أطم ه أني ا ) Anita (2009فضع بخير المزي (.)Ok Mix
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العقلية الفر ّية فالجماعية فالعمت من أجت الص ل لراع فال عافن
فسهم هذه المواق يسل للاعدنا على سهم
ّ
فالمساعدأل على االن قاا ل رق بنا أل سي العمت ضمن إطار ال عّلم الذي يع ي سرصة الط اشا
كي

صر فيشعر سي ظت ظرف
يفار الم عّلم في ّ

عينة ).(Dees,2011
م ّ

اةشكل ( )7نم ج بخير -بخير ةلت اصلOK-OK Communication6.

ي ض ل ل من الشل للكت السل للابد ،م مواق

الحياأل األربعة؛ فحاالت األنا الثال

فانقسل للاماتها

تم العمت على
الم لعة سي الد ارط للة ،فهذا المربع ّ
الدا ّلية؛ فهذا مقارب للمدا لة ال نموية فال دريلية ُ
نقله للم دربين الا جلسات ال دريب.
فل وضي الشكت السابد نقارن أشكاا ال واصت فسد مواق

الحياأل األربع لات حالة أنا.

(Adapted from Pratt, 2011 and modified from Temple, 2009).

6
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اةجدول ( )2أشكال اةت اصل (اإليجابي واةسلبي) وفقاً ةمختلي حاالت النا.

اة اةد اةراعي اإليجابي )Okay (NP

اة اةد اةراعي اةسلبي )Negative (NP

يهتم بااالشاااااااااخاااد الخرين عوااد اةحاااجا وعواادمااا يهتم بالخرين عودما ال ي لب م ةك ،أو بشاااااااااكل
ي لب م ةك.

مباةغ فيه ،مما يؤ ي إةى قمع مها تهم.

اة اةد اةمساااااااااي ر اإليجابي) Positive (CPاة اةد اةمسااااي ر اةساااالبي )Negative (CP
يدافع عن حق قه بشاااااكل حازم وت كيدي ،يوتقد وم يوتقد بشاااااكل مدمر ،يرفض بأسااااال ب يؤ ر في قيم
اةذات ةدى الخر.

إهان الخرين.

اةمتكيي اةساااااااااالبي Negative
اةمتكيي اإليجااابي ) Positive (ACاة ااااال
اة اال
ّ
ّ
جتماعي  ،مستخدماً ةغ )(ACي ّ سااااااااال تدمير اتي ،خا ج اةت ّق عات
يتررف مساي اًر ةلت ّقعات اال
ّ
ُمحبب و ُمرحباً بها(من فضلك ،شك اًر ةك ،آسي).

جتماعي ( .تمر  ،تأخر مستمر ،غ رس ).
اال
ّ

اة اااال اةع ّي اإليجااااابي ) Positive (FCاة ل اةع ّي اةسلبي )Negative (FC

يعبر عن أفكا ه ب ريق ممتع ال تضااااااااار الخرين ،يعبر عن أفكا ه بأساال ب ُيساايء إةى الخرين ،أناني
محب ب وةديه مظاهر ع ي .

امالت:
اةم َع َ
 6-2أشكال ُ

هناك ثالثة أشكاا فهي

ومغرو ).(Hollins, 2011,p. 8

تضم من مفاهيم ضمنية:
ّية ،م قاطعة ف فية طنشرحها فما ّ

امالت اةتكاملي أو اةخ ّي :Complementary Transaction
اةم َع َ
ُ 1 -6 -2
معامالت موازية تُرط ل ل ل للت من أي من حاالت األنا فت لب اطل ل ل ل ل جابة حالة األنا المواجه للمثير،
امالت ال ااملية معامالت طويلة األجت عا أل ،سهي تمضل ل للي سي حوار فالد ناقد –فالد
الم رع ر
تعقيب ف ُ
ناقد أف ارشللد – ارشللد أف ح ى طفت -فالد ..بشللكت مثير فاط ل جابة ثاب ة نوعا ما ،سهي غاللا تُرطللت
مر ار فاط ق ار ار.
امالت فأكثرها اط ّا
الم رع ر
ثم تعو فترطت بنفس المسار ،فهي أنض ُ
امالت اةمتقاطع أو اةمتعا س :Crossed Transactions
اةم َع َ
ُ 2 -6 -2
تحد حينما ترط للت رط للالة حالة أنا ما إلى حالة أنا بش للكت ي؛ ثم يأتي الر غير م وقع
من حالة أنا ثانية) .(Hollins, 2011,pp. 11-13فيحد

انق اع سي االتص ل ل للاا ،فقد ي سل ل ل للب

سي غض للب أف إحلاط تسل ل دعي إعا أل تأط لليس ال واص للت ،فط للو

يح اج أحد األس ار أفكالهما إلى

تحويت "تلديت" حالة األنا ال ي ترطت الرطالة فتس جيب).(Keshavarzi, et al,. 2016,p. 52
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امالت اةخ ي :Ulterior Transactions
اةم َع َ
ُ 3 -6 -2
امالت الخفية عندما يكون هناك رطل ل ل ل ل ل للال ان سي المعاملة ذاتها ،فاحدأل ظاهرية
تحد
الم رع ر
ُ
علنية "ترطت على المس وى االج ماعي" ،فثانية فية "ترطت على المس وى النفسي".
ّ
ُك ّت منهما نابعة من حالة أنا ُمخ لفة ) .(Hollins, 2011,pp. 11-13أحيانا ت عارض

ماعية الظاهرأل مع الرطللالة ا َّلنفسلليَّة المخفية ،فغاللا ما يكون مصللدر الرطللالة َّ
النفسلليَّة
الرطللالة االج ّ
السللية.
الدية المسي رأل
ّ
الخفية؛ حالة األنا الو ّ

أن االتص للاا يسل ل ند إلى معنى مل ن ،فقد تُمّثت معاملة غير نزيهة
سالمعاملة الخفية ،تعني ّ

فغير من جة لل واصت ).(Keshavarzi, et al,. 2016,p.52

أسضت طريقة لل عامت مع الرطائت الخفية؛ حضور األنا الراشدأل لفهم ال واصت؛ سالمدرب يملك
القدرأل على مواجهة هذه الرطائت بهدف فتوكيد راشد ).(Newell and Jeffery,2013,p.62

امالت اةثالث.
اةم َع َ
اةشكل ( )8أشكال ُ

 1-3-6-2الةعاب َّ
سي :
اةو َّ
امالت إثارأل ،إذ تُنظم تواصل ل ل ل ل ل للت الناس ،فهي طل ل ل ل ل ل لللسل ل ل ل ل ل لللة ُمعّقدأل من
الم رع ر
األلعاب من أهم ُ
امالت الخفيللة ل لدعم شل ل ل ل ل ل للعور مرتللد ( و  ،قلد ،إثللارأل ،غض ل ل ل ل ل ل للب) فهي علنيللة فط ل ل ل ل ل ل لريللة
الم رع ل ر
ُ

).(Prochaska & Norcross, 2003 ,pp.9حسب بيرن هي معامالت ت ارر سي ال فاعت فسد
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آلية ساع نفسللي .سعندما تظهر صللعوبة بالنقاش ،م ُراسقة فمشللاعر الغضللب أف الحيرأل أف الظلم أف
نفسية.
حدف طو سهم؛ ذلك يعني فجو لعلة ّ

هنللاك ثالث لة مس ل ل ل ل ل ل ل ويللات لأللعللاب َّ
النفس ل ل ل ل ل ل لَّي لة ،تاون الللدرجللة األفلى ألعللاب تهللد

االجتماعي فت ضل ل ّلمن بشل للكت في

ةلقب ل

عدم الراحة ،تُشل للكت الجز األكلر سي الص ل ل  .الدرجة الثانية

ماعيا .الدرجة الثالثة ألعاب ت ض ل ل ل ل ّلمن
ألعاب ت ضل ل ل ل ل ّلمن خرق اةقان م ،فهي عا أل غير مقلولة اج ّ
أ ى اةو س أو الخرين بأشكاا ُمخ لفة قد تصت ح ى الموت.
فمن أكثر األلعاب ان شا ار بين ال الميذ سي الص ما يلي:
 انظر كم ره رذا ُمريع.
 اركلني.


عني أعمت أف عني أتد ت فأتصر .

 ال أحد يخلرني ماذا يجب أن أسعت.
 لقد نلت منك أيها الوغد.

 أنا سقط أحافا مساعدتك.

 انظر كم حافلت جاهدا فمازلت أسشت.
ِ ل رم ال...نعم فلان.
 طو أطقط نفسي قلت أن تناا الفرصة فتسق ني أنت.
 لو لم يكن لك.

 أنت لم تخلرني أبدا.
 المسكين أنا.

 أنا عديم الفائدأل.
 ما لدي أسضت مما لديك ).(Newell and Jeffery,2013,p.93-94

الملكرأل حوا من نحن فكم نشللعر ّأننا على ما
عزز ق اررتنا ّ
فسي ُك ّت مرأل نشللارك سي اللعلةُ ،ن ّ

يرام ).(Cox, Bachkirova, &Clutterbuck, 2010,pp. 178

تاون األلعاب جز ا من مواجهة المشللكالت ،فعلى المدرب فالمدرس ال يقظ لذلك من الا
أن لديك مشللكلة ماذا تريدني أن أسعت لمسللاعدتك حيالها؟ فكأنه
األنا ال ارشللدأل سمثال قد يسللأا :يلدف ّ

أقدم
أن لديك ذكا كاسيا لل عامت مع ره رذا الموق  ،ط ّ
بذلك يقوا له أنت بخير سي نظري ،أنا أؤمن ّ

لك مساعدأل لان لن أنقذك فأن شلك من مشاكلك ).(Newell and Jeffery,2013,pp.94-98
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 2-3-6-2اةمثلث اةد امي واةمثلثات اةبديل عوه:
طور طل ل ل يفن كاربمان (– Stephen karpman )1968أحد طالب بيرن-اةمثلث اةد امي
ّ
الذي يص ل االط ل جابات غير الفعالة ال ي ن خذها عند مواجهة ص لراع اج ماعي؛ ساللشللر ي نقلون
بين ثالثة أ فار سي األلعاب َّ
النفسل ل ل ل ل ل لليَّة ،تُمّثت أركان المثلث الدرامي :ض ل ل ل ل ل ل لحية ،فمنقذ ،فجال .
ماعية فتغييرها
فيس ل ل ل خدم المثلث الدرامي كأ األ نفسل ل ل ّلية تُسل ل للاعد األس ار على فعي تفاعالتهم االج ّ
ُ
).(Tomkinson, 2017,p. 12
مثلث اةتمكين اةديواميكي فضل للع من قلت يفيد إميرالد  David Emeraldنسل للخة محدثة
من مثلث كاربمان ،فضللع المل ار بدال من الضللحية ،فالمدرب بدال من المنقذ ،فالمناسس بدال من
فيعلم الم دربين ال ركيز على نقاط قوتهم بدال من العجز ،فيص للل الناجون مناسس للين بدال
الجال ُ .
من اع لارهم مع دين ،فهو جوهر يناميكية ال مكين).(Phillips & Frederick, 2010,p. 13

اةمثلث اةترب ي  Educational Triangleفض ل ل ل ل ل ل لع له يكونيللك )Dekoninck (1994
كلديت نجعي عن المثلث الدرامي؛ فسيه ُينظر للجال كمصل للدر للقوأل أف السل للل ة الموجو أل عموما،

فُيس ل ل لدا بدفر الضل للحية مفهوم الحاجة ،كمجاا ي ّلب سرص ل لا فر ص ل لا لمواجهة القوأل ،فيس ل ل لدا
السللية للذات فل
ألنه ُيلعد النظرأل
ا
بالمنقذ،
مصدر يوسر الحماية من القوأل ،فهو مفيد ّ
ّ

األمر بشكت عملي ،فبات حاليا ُيس خدم سي ال دريب فمع ال الميذ بشكت موطع.

فسر
رين فُي ّ

اةشكل ( )9اةمثلث اةد امي واةمثلثات اةبديل عوه.

مالحظة :ذكرت العديد من المصل ل ل ل ل ل للا ر المثلث الدرامي ،أما المثلث ال ربوي رغم أهمي ه لم

ي واسر إال سي طرح بارفن فنيوتن نقال عن فرشة عمت غير منشورأل ألعماا يكونيك
).(Barrow and Newton, 2016,p. 132
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تعقيب :إّننا ن نقت ال شل للعوريا بين أركان المثلث الدرامي يوميا ،فهذا األمر مقلوا ما ام سي

رجات بس ل ل ل للي ة ال تؤثر سي ص ل ل ل للحة المر فص ل ل ل للحة عالقاته ،أما تلني فر ثابت من أركان ره رذا

مو الصحي للفر ؛ سالثلات على فر الضحية ُيع ي المر اع قا ا بأنه غير قا ر
المثلث ُ
سيعيد الُن ّ
المخّلص القوي للضللحية المسللكين؛
المنقذ الذي يلعب فر ُ
على مسللاعدأل نفسلله ،فكذلك األمر عند ُ
مرره بدفره .فلألط
يسلب الضحية بقايا قوته فثق ه بنفسه ،فهو ما يع ي الجال مجاال الط ا

هذه

الفارأل من شل للرأل سي ال عامت اليومي ،الطل ل ّليما عند األهت الذين يعاملون أبنا هم على أنهم مسل للاكين،
فعليهم إنقاذهم فما .أما اللديت الصل ل ل للحي سهو توسير حماية ل

الحقيقية سي جعت األس ار يساعدفن أنفسهم سي المواق

ر فليس تضل ل ل للحية ،سالمسل ل ل للاعدأل

مو َّ
النفسي السوي.
الصعلة ،فهنا يكمن الُن ّ
ّ

 3-3-6-2اةضربات Strokes:
اط خدم بيرن تعلير الضربات ال ي تُشكت أطاطا لل عامت ).(English, 2014,p.81
سنحن بحاجة ألن نعر أنه ُمع ر بنا من قلت اآل رين ص ل ل ل للوص ل ل ل للا سي مرحلة ال فولة،
لللية غير المرغوبة لان
س ُش ل ل للكت الضل ل ل لربات مص ل ل للد ار لالع ار ؛ كاإيجابية المرغوبة س ريا ،فالس ل ل ل ّ
المرضية للجوع اللشري ،سهي أسضت من ال شي ). (Prochaska&Norcross, 2003 ,p.7

عدأل هي:
ماعية ،فلها أنواع ّ
حسب بيرن ( )1984الضربات تُشكت الوحدأل األطاطية لألعماا االج ّ
 -إيجابية مشرفطة :أحسنت سي ذلك طو

أكاسئك إذا أكملت المهمة.

 -إيجابية غير مشرفطة :أنت تلميذ محلوب.

 طللية مشرفطة :غير مواسد على ره رذا العمت ،لن أقلت مالم تقم ب...ف...ثم...ح ى.. طللية غير مشرفطة :كم هو جز طيئ من العمت لديك. -غير لفظية (علوس ،نظرأل تهكم) فلفظية (أحسنت ،رائع ،لم توسد ،أ

أت).

جز من قلوا الضل لربات؛ قوا " ش للك ار لك" سهي طريقة عفوية ل قلت الضل لربات ،فأهم ش للي

أن يكون ال عزيز أف الضربات ُملاشرأل للسلوك ).(Newell and Jeffery,2013,pp.21-23

تعقيبُ :يف ّسل لر مفهوم الضل لربات الس لللوك المش للاكس عند بعض األش للخاص الط ل ّليما األطفاا
المراهقين؛ سعندما ي راجع تواصللت اآل رين معهم لسلللب أف آل ر يقومون بسلللوك م هور أف مزع
فُ
من أجت تفعيت ال واص للت مع اآل ر ،سعقاب األهت فلومهم فتعليقهم الس للللي تش للعرهم بوجو هم ،ما

مرار السل ل لللوك السل ل للللي ،فعليه يكون اللديت الصل ل للحي تعزيز ال واصل ل للت اللنا معهم سي
يغذي اط ل ل ل ّ
مواق

إيجابية يصنعونها؛ بدال من تجاهت إنجازهم فلومهم على طلوكهم المزع .
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امالت واةرراع اةو سي:
اةم َع َ
 4-6-2أشكال ُ
ّ
ن
امالت تحد
الم رع ر
يع قد بير أن أطللهت فأبسللط ُ

عند ال واصللت فسد حالة األنا ال ارشللدأل ،سهي

معاملة تاميلية ،توجه حالة األنا المرطلة سي الم الم اط جابة المس قلت الراشدأل.
ففسقا لليرن ،يس ل ل ل ل ل ل ل مر ال واصل ل ل ل ل ل للت إذا حاسظ كال طرسي الحوار على معاملة تااملية ،بينما
المعاملة الم قاطعة تع ت ال واص ل ل ل ل ل للت ،فهو ما قد يعقله نزاع سي كثير من األحيان .على ط ل ل ل ل ل للليت
الر ِش ل ل لُد سي سر آ ر ،يسل ل للأا "هت رأيت
الر ِش ل ل لُد سي سر ما تحفيز المعاملة إلى ّا
المثاا ،قد يرطل ل للت ّا
مع في؟" فلان ال فت سي الفر الثاني قد ي حفز فيرطللت اط ل جابة إلى الوالد سي الفر األفا" ،أنت

ائما تلومني على كت شللي "! فهنا قد ي حوا شللكت المعاملة الطل ّليما إذا اط ل جاب الوالد أف ال فت
الر ِشل ل لُد كأن ير (لم أُلمك أنت تُس ل للي سهمي فما ،أف هت تع قد أنك تسل ل ل حد ذلك!)
أيض ل للا بدا ّا
مو َّ
النفسي السليم.
امالت المعيقة لل ُن ّ
الم رع ر
) .(Good therapy, 2016فطنوض أبرز أشكاا ُ
ّ
 1-4-6-2تل ّ ث حاالت النا Contamination:

فلية على حدف حالة
ُيمكن ّ
الدية أف حالة األنا ال ّ
عد ال ّلو بمثابة تد ت حالة األنا الو ّ
الر ِشل ل ل ل ل ل ل لد بعض المع قللدات الواللدّيلة غير الحقيقيللة الم حيزأل
األنلا ال ارش ل ل ل ل ل ل للدأل ،فيحللد عنللدملا يقلللت ّا
فلية سي المخاف أف األفهام( )Delusionفن الرجوع
( )Prejudiceأف بعض ال شل ل ل ل ل ل للوهات ال ّ
لم عالجة المعلومات .مثاا ال فت اع ا الذهاب إلى غرسة نوم فالديه ليال فالقوا لهما :أنا ائ

يوجد تحت طريري نمر ،هنا سي حاا اص حاب األب ابنه للغرسة فاللحث تحت السرير ،ثم القوا
له :ال يوجد شل ل ل ل ل ل للي يمكنك النوم مجد ا ،يكون بذلك يعزز مع قد ال فت الخيالي ُ"يمكن للنمر أن

يخ لئ تحت الس ل ل لرير" لان األنسل ل للب أن يقوا الوالدان أنت بخير اآلن ،ال ُيمكن للنمور أن ت واجد
تحت األطرأل ،اذهب بمفر ك إلى طريرك ).(Stewart,2014,p.175

اةشكل ( )10تل ّ ث حاالت النا.
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 4-2-6-2اإلقراء Exclusion:
أن فاحدا أف أكثر من حاالت األنا مغلقة تماما أف معرقلة لعمت الشل ل ل ل ل ل للخص ،فالد قد
يعني ّ

يس ل ل ل لعد ارشلل للدا ،فطفت قد يس ل ل ل لعد فالدا ،كما يظهر سي ال واصل ل للت تش ل للويه فحذ  .مثاا :أنا أريد

المساعدأل "مساعدأل بخصوص ماذا" أريد أن أكون مقربا " ِم رمن؟" الناس ظالمون "من تقصد منهم"
فيوض المدرب هنا اإقصا الغائب فالمشوه سي الحديث ).(Stewart,2014,pp.169-170

اةشكل ( )11أشكال اإلقراء وأ رها اةسلبي.

 7-2اةمخ

طات اةقديم Script :

شكت مح ويات المخ وطات سي ال فولة المل ّكرأل فال فولة الم أ رأل ،مع مدأل على ال جارب
ت ّ
سية.
فالمشاعر ال ي تلني نظرأل المر للعالم الخارجي فتُشكت مكونات المخ وطات المعر ّ
مو اللغة ،فتع مد على ال فاير
فت ميز مع قدات ال فولة ّ
الملكرأل بكونها ت ش ل ّلكت قلت اك ماا ُن ّ
السحري فتاون طهلة االن شار فال عميم نابعة من حاجات غريزية أطاطية لللقا ؛ بينما المع قدات
مو ال فت ت ميز باع ما ها على اللغة المن وقة،
ال ي ت شل ل ل ل ل ل ل ّلكت الحقا سي مراحت أنض ل ل ل ل ل ل ل من ُن ّ
فال فاير المن قي ،فهي ذات طليعة محدف أل ).(Stewart,2014,pp.80-81
امالت ال نموي تُشللكت المخ وطات القديمة أطللاط لا للمدا الت العالجية
الم رع ر
فحسللب تحليت ُ
إطار منظماتيا فإطقاطا من الماضي للحاضر).(Hay,2015,p. 3
فال دريلية فمقاربة تنموية ف ا
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المع قدات القديمة العمت على اطل ل ل ل قرار الذات فمنع ال ناسر ألن الذكريات ال ي تنفي

المع قدات القديمة تُرسض أف تنسل ل ل ل للى ألّنها طل ل ل ل للو

ت حدى المع قدات فبنية ال نظيم الذاتي برم ه،

فعملية تنظيم المشل ل ل ل للاعر تراكم غير فاعي من ال أثيرات الشل ل ل ل للديدأل عند االح ياجات ِ
يولوجية
الفس ل ل ل ل ل
ّ

ار.
فالعالئقية م ار ار فتار ا

فهذه المش ل ل ل ل ل ل للاعر فاالح ياجات عا أل ما تاون غير فاعية ألّن ها سي الذاكرأل الضل ل ل ل ل ل للمنية أف

الص ل للدمية االنفص ل للالية ،أف تعكس تجربة صل ل لريحة تم قمعها ،فبعض ل للها يحد

سي ط ل للنوات طفولة

يلية ،فهذه
ملكرأل ،فعليه يكون إ راك المع قدات السل ل للابقة؛ محافلة إبداعية لفهم االط ل ل ل ن اجات ال جر ّ

المخ وطات تعمت فطل للط إ اركنا ضل للد الوعي الملاشل للر من الا نصل للوص المع قدات ،فت ش ل ل ت
الحالية ال نموية ).(Erskine & Knapp, 2010,p.25
باالح ياجات
ّ
إن طلليناريو الحياأل أف المخ وطات القديمة ليس ق ار ار لمرأل فاحدأل أف ق ار ار أبديا ،فلاّنه عملية

مرأل لل علير فإعا أل ال علير عن قص ل ل لة حياتنا ،فالمشل ل للاركة سي لد طل ل للر جديد سي الحاضل ل للر
مس ل ل ل ّ
الط لداا السر القديم غير المفيد ).(Cox, Bachkirova, &Clutterbuck, 2010,p. 179

 1-7-2أبرز اةمعتقدات اةشائع :
فقد ط للجت رفبرت فماري غولدن ) Robert and Mary Goulding (1979اثني عش للر
لملكرأل ترتلط بنواهي األهت "ال تفعت " عن مواق
شكت سي ال فولة ا ّ
مع قدا شائعا ت ّ

محد أل ل ُشكت

لديهم ق ار ار ملك ار يجب أال أسعت ...ح ى أكون مقلوال ..ل ُش للكت مح ويات المخ وطات .فالش للخص

الذي ي ّلنى ق ار ار ملك ار من هذه المخ وطات؛ ينقله معه لسل ل ل ل ل ل للنوات طويلة فيظهر بشل ل ل ل ل ل للكت مرتد

(.(Stewart, 2014,p. 83
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اةعقلي اةشائع :
اةجدول ( )3أبرز اةمخ طات
ّ
اةمعتقد

ت سير تش ّكل اةمعتقد

يجب أال أوجد

أم واةديه يتمو م ة أنه ميت أو ةم ُيخلق ،ةي شكل عوده ق ار ا ضمويا " م تي يجعلهم يحب نوي" أو " أنا ال أستحق اةحياة"
غاةباً يتبّوى اة ل َه َذا اةق ار إ ا شعر ّ

I mustn’t exist
يجب أال أ م أنا
I mustn’t be me
يجب أال أ م ط الً
I mustn’t be a child
يجب أال أ بر
I mustn’t grow up
يجب أال أق م ب

ويستمر اةق ار ةيظهر الحقاً برغب في االنتحا أو إيذاء اةذات.

يتبّوى اة ل هذا اةق ار ةك م اة اةدين يخبرونه أنهم كان ا يتمو م ط الً من جوس آخر ،أو يعامل نه كأنه من جوس آخر من حيث اةملبس واةرعاي وحتى
اختيا االسم ،ةيع ي ةك أ ّة ق ي ةمعتقده يجب أال أ م كما أنا الم.

غاةباً يتبّوى اة ل َه َذا اةق ار إ ا ما كام أحد اة اةدين "أو كالهما" يوظر إةى اة ل على أنه مرااد موافس ةه في سااحب اةمحب  ،فتظهر غيرة عود ال نا اة ّلي
من وج

بديل .وتظهر تعامالت مع اة ل بترلب وجدي  ،ةيشعر أنه من غير اةمواسب أم يمرح ويلعب ويتخذ ق ار ا ضمويا (حتى ال يغضب موي يجب أم أبقى

موضب اً وأخ ي ع يتي اة ّلي ).
غاةباً يتبّوى هذا اةق ار أصاغر أبواء السارة .إ غاةباً ما تق ل أنا أحد اة اةدين اة ّلي " أ ج

ال تتركوي" إ يرى اة اةدام االبن مرافقهما ويخاف م في غيابه من

اة راغ إ ا ما غا هم ،ةيقر اة ل أنه يجب أال أُنم ّ ويظهر سل كاً اتكاةياً ،يتجوب اةمسؤوةي ويبقى في اةموزل يوتظر عاي الهل في شيخ ختهم.

أم اة ل نال امتيازات يسااااتحق نها وةم يحراااال ا عليها".
يتبّوى اة ل هذا اةق ار إ ا ما شااااعر اة اةدام في "النا اة ّلي "أم ابوهم يهد هم بإنجازه ،إ يعتقدوم ّ

I mustn’t make it

أم عليه أم يخرب ما ةديه ةيك م مقب الً.
يغا وم موه" ةيعتقد اة ل ّ

يجب أال أق م بأي شيء

يقر اة ل ةك من خالل ساة غير ة ظي من اة اةدين تعوي " ال تقم بأي شيء ،لم ُك ّل ما تق م به خ ير" ةيشعر بشكل كبير باةحيرة ،االحتراز ،صع ب في

يجب أال أ م مهما

يتبّوى الط ال هذا اةمعتقد من خالل تعامل اة اةدين معه على أنه موافس" ،من اةجيد أم تك م محي اً بي أو ح ةي ةكن من غير اةمواساااااااب أم تك م م ضاااااااع

I mustn’t do
anything
I mustn’t be
important

اةبدء في أي أمر جديد.

اهتمام .ةتظهر هذه اةقواع على نح انتظا م ل ةألشياء وم طلبها ،صع ب في قيا ة اةم اقف وشع

باةدوني وخجل من اةتحدث مع اةغرباء.
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اةمعتقد
يجب أال أتدخل \ أختص
I mustn’t belong
يجب أال أقترب
I mustn’t be close
يجب أال أ م بخير
I mustn’t be will
يجب أال أفكر
I mustn’t think
يجب أال أشعر
I mustn’t feel

ت سير تش ّكل اةمعتقد
يتبّوى اة ل ق ار اً بأنه يجب أم يبقى موعزالً عن الخرين من واةدين يشااااااعرام أنهما بمأزق عودما يك نام مع اةجماع  ،وتظهر اةقواع الحقاً من خالل شااااااع
مستمر بأنه يجب أم "أعزل ن سي خا جاً عن هذا " ويستمر هذا اةتررف حتى في اةتجمعات اةتي يشعر أنه خيل.
أيض ااً ه ق ار يكتسااب باةومذج من اة اةدين ،يجب أال أقترب أو أت اصاال جساادياً أو عاط ياً أو أ ق بذةك .يتبّوى اة ل اةق ار إ ا ت اصاال مع واةديه وتم تجاهله
أو اةغضااب موه ،ةيعتقد أنه غير م

ق باةت اصاال اةمقرب .ويظهر ةك في ساال كه اةمسااتقبلي بافتقا ةلتعبير اةعاط ي في اةت اصاال وصااع ب في اةع اء وتلقي

اةم ة.
يجب أال أ م معافى  I mustn’t be saneأو عاقالً ،ق ار يكتسب باةومذج من واةدين يستخدمام اةمر
أبله أمر مواسب ،أو قد يتخذ شكل اةتما

دي ةتجوب اةمسؤوةي .
وكثرة الوجاع اة َج َس ّ

أو اةتغافل ةخدع الخرين .ويقر اة ل أم أ م

يكتساااااااااب هذا اةق ار باةومذج  ،كالم اةتي ت لب من ابوتها أم ت يع الوامر وم اةت كير وطرح أسااااااااائل  ،واة ل يقر
اةمعتقد الحقاً في حيرة وشع

ةك إ ا ما ع قب نتيج أفكا ه ،ويظهر

باةعزة  ،استخدام اةمشاعر بدل الفكا واةحقائق ،يظهر باستخدام تعابير يجب أال أفكر ،عقلي مغلق ،ال يمكووي تعّلم ةك.

يجب أم أتجوب اةمشاااعر والحاساايس كلها أو بعض اها ،يكتسااب اةق ار اةوم ج من اة اةدين ويرااب ق ار اً يجب أال اُظهر مشاااعري مهما عانيت من أةم اخلي،
ويظهر الحقاً في حجب اةتعبير عن اةمشاعر بظه

سل

تع يضي كعا ة ما أو سل

ك رط ال ل أو فرط اةو م). (Stewart, 2014,p. 83-89

أن ت شل ّلكت هذه المع قدات عند ُك ّت شللخص
تعقيب :ليس الوالدان سقط من ُيغذيان هذه المع قدات فغيرها؛ بت أي طللل ة مسللي رأل سي ال فولة ،كما ّأنه ليس بالضللرفرأل ّ

مر بظرف
ّ

صعلة طيشعر بالرسض؛ سالاثير من األشخاص تحدفا ظرفسا أطرية عسيرأل ،طاهمت الحقا سي نض شخصي هم بدال من مرضها.
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 -2-7-2اةتعامل مع اةمعتقدات َّ
سي اةمؤ رة في اال ّتزام االن عاةي:
اةو َّ
ّ
أن الن يجللة المثللاليللة لل حرر من المخ وطللات القللديمللة هي أن يم لللك المر حريللة
يرى بيرن ّ

اإ ار أل  Autonomyال ي تعني السلوك فال فاير فالشعور الم ولد من هوا والم بشكت فاقعي بدال
العفوية فالحميمية
من االط ل ل ل ل جابة للمع قدات القديمة .فت جلى حرية اإ ار أل بإطالق العنان للوعي ،ف ّ

مع اآل ر ).(PIM,2017,p. 49

السللية يجب أن يقوم الشخص بأمرين:
فلل عامت الصحي مع المع قدات
ّ

يحد

ّ

مح ويات مع قدات مخ وطاته القديمة عن نفسه فاآل رين فالحياأل.

 يحت المشاعر القديمة المرتل ة بالمع قدات السابقة).(Stewart,2014,p.39
فليسلت المخ وطات القديمة طللللية فما ،سات شللخص بحاجة ألن يل ار قصل ه ال َّشلخصلليَّة؛
فالهد

األهم إع ا معنى من األحدا

).2016,p. 35

بعد ُك ّت تعّلم ش ل ل ل ل للخص ل ل ل ل للي (Barrow and Newton,

للية يعني أن الدماغ يمكن أن يغير
فحس ل ل ل ل للب  "(2009) Frederickمفهوم المرفنة العص ل ل ل ل ل ّ

نفسل ل لله من الا ال فاير فالسل ل لللوك فال عليم فال دريب فااله مام فالجدأل فالمفاجأألُ ،ك ّت هذه األنش ل ل ل ة
اون
لديها القدرأل على تحويت الجينات (تشل ل ل ل ل ل للغيت فإطفا ) النظام الشل ل ل ل ل ل لللكي العصل ل ل ل ل ل لللي ،فبال الي ت ّ

ال شللكيالت ال ش لريحية سي الدماغ ،ليكون السلللوك اللشللري فالعواط

فاإ راك فالقدرات الحسللية كت

ذلك قابت لل عديت" ).(Phillips & Frederick, 2010,p. 16
أن الذكريات ليس للت ش لليئا م ابقا تماما للماض للي ،فأن أنظمة
فمن علم األعص للاب ب نا نعلم ّ

الدماغ من الذاكرأل فال عّلم موجهة بشللكت أسضللت الط ل اشللا

إمكانيات الحياأل سي المس ل قلت بدال من

ايفي سي
الحفاظ على طجالت قيقة من الماضي ،فأن هذه السجالت تشكت إ ط راتيجية للسلوك ال ّ

كيفية إعا أل تنظيم الذكريات الس ل ل للابقة
المسل ل ل ل قلت ،فت ّ
ايفية مل ارأل حوا ّ
نمائية ت ّ
قدم ليال على نظرّية ّ
ايفي الحالي فالمس قللي ).(Rossi &Rossi, 2008,p.27
سي طيناريوهات جديدأل للسلوك ال ّ
ّ
الدية فاألنا
المدرب كي يحد طو ال واصت ،عند فجو تعارض بين األنا الو ّ
من المهم أن يعي ُ

ال فلّي لة ،فذلللك تلعللا لمع قللدات ُك ل ّت منهمللا؛ لللذلللك على المللدرب ال ركيز على ملللدأ "حريللة اإ ار أل "
إ ارأل الخال

مجلر على ال صر فسد مع قداته
ا
بالشكت اآلتي( :كت شخص لديه يارات ،فليس

السابقة).(Barrow and Newton, 2016, 63
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ُ 8-2نم ّ النا اةراشدة:
الر ِاشد ينمو بعد نمو األنا ال فلية فالوالدية ،فتقوية ِ
عدأل أهمها:
الراشد ت م فسد تدريلات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ ّ
ر ّ

زيا ة اةحساااس اي إلشااعا ات اة اةد واة ل :من الا مراعاأل الفر لنقاط الض للع

فلية،
سي أناه ال ّ

الدية من ع اب فأفامر فقوانين.
فمخافسها ،فطرقها لل علير عن المشاعر ،فمراعاأل كالم األنا الو ّ

خزنة :هت هذا حقيقي؟ هت
الم ّ
إ ا ة إشاااعا ات النا اة ّ
اةدي  :من الا األطلللئلة ال ارشلللدأل للمعلومات ُ
ُيمكن ت ليقه؟ هت هذا مناطب؟ من أين جئت بهذه المعلومة؟ ما الدليت عليها؟

نحب ال فت لي حس ل ل ل ل للن
ُمراعاة اة ل عود الخر :نحن نخا من الوالد سي اآل ر ،بينما يمكن أن ّ
ال واصت؛ يمكن تقديم الرعاية لل فت ،فتقدير اح ياجاته لل جريب ،فن تحمت المسؤفلية عنه.
االنفعالية إعا أل
اة عي ةالستجابات الت ماتيكي ةضب ها :من الا العد ح ى  10سي اللحظات
َّ
المهمة للراشد ليقو المعاملة ،أف ترك األمر جانلا للعض الوقت عند الشعور باالرتلاك.
الر ِاشد يعمت ضمن إطار قيمي.
وضع نظام قيمي :ي عذر أ ذ قرار ما فن فجو إطار أ القي؛ ّ

تجوب شخ رو الحداث :تقوا حكمة إناليزية ” “Sorting Yourself Outاسرز نفسللك ارجا؛

يمسك شخصيا).(Harris,2004,p. 97-101
أي انظر بحيا ية للموق فن االع قا أنه ّ
اساااتخدام اةمراااا اةراشااادة :ال ي تلحث عن أ ّلة من قية حوا المخ وطات القديمة ،فتقدر م ى
يحين الوقلت للم لابعلة فلل وق
اط جابات راشدأل ،تص

فاالط ل ل ل ل ل ل ل ارحلة ،لهجر اط ل ل ل ل ل ل ل جلابلات ال فلت فالواللد تلدريجيلا فبرمجة

رّ سعلها على األحدا

مرار سي المجا لة.
بدال من االط ّ

اة عي ةلح ا اةذاتي :الشللعور بالحزن الغامر ،فاألطل

يعني الوالد الناقد ُيعاقب ال فت عند المر ،

الر ِاشد يسأا لماذا! فيقاطع األمر).(Widdowson,2010,p.210
ّ

ت اصل اشد ةراشد :يلدأ ذلك بجهد فاع إ ارأل لنلرأل الصلوت فلغة الجسلد ،ل واصلت فسد لغة الية

فوق الضمني ).(Hicks& McCracken 2010. 82
قدر اإمكان من ال قييم فال ّ
تحساااااين اة عي اةذاتي :سي ثالثة مجاالت (ر سعلي على ط ل ل لللوك اآل رين ،ما ال عديت الس ل ل لللوكي
الذي اح اج ه ،فكي

أعدا السلوك فسد هنا فاآلن؟) ).(Rajan &ChackoK 2013,p. 6

الدية فالرغلة بالمزيد
تقوية مفهوم جيد كفاية Good Enough :فهو عكس الرغلة سي الاماا الو ّ
الر ِاشد قا ر على تحمت عدم المعرسة فال جزؤ فعدم اليقين؛ سي المقابت ت لب اليقين حالة
ال ّ
فلية ،س ّ
الدية للدساع عن ال جارب غير المعرفسة). (Summers & Tudor, 2014,p.95
األنا الو ّ
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امالت:
 9-2اةت بيقات
ّ
اةم َع َ
اةعملي ةوظري تحليل ُ
طل للن حد

عن محورين أطل للاطل لليين ل ليقات النظرية ،األفا م علد ب دريب األس ار األطل للويا

مو فعلم النفس االج مللاعي فهو مللا ينسل ل ل ل ل ل للجم مع الجللانللب العلمي
كجز من مقللاربللات علم نفس الُن ّ
للدراطة ،فالثاني م علد بمقاربات اط خدام النظرية سي العالج فاإرشا النفسي.
ّ
عن عالجهم ب حلي ل للت

امالت مخ ل
الم رعل ل ل ر
إن ت ل للدري ل للب األطف ل للاا فالي ل للاسعين على تحلي ل للت ُ
امالت ،ساألطفاا يذهلون إلى المدارس اإعدا ية أف الثانوية كي ي علموا المجاا االج ماعي،
الم رع ر
ُ
ماعية سي الص ل ل ل ل ل
فهو تدريب هم بحاجة إليه سي الص ل ل ل ل ل ؛ كجز من ال دريب على حياتهم االج ّ

امالت هو تدريب فتعليم على
فح ى ارج الصل ل ل ل سي حياتهم األطل ل ل لرية فاالج ّ
الم رع ر
ماعية ،س حليت ُ
مفاهيم سي َّ
الشخصيَّة فال واصت ،قلت أن تاون حاجة سر ّية للعالج.
أن هناك سرقا بين العالج فال دريب العملي؛ فهو الحفاظ على الحدف فاضل للحة سي ان لاه
كما ّ
ّ
المشاركين فالممارطين الا اللرنام ).(Barrow and Newton, 2016,p. 141
امالت مدا لة قيمة قد تقي الفر من الحا جة
الم رع ر
تعقيب :فعليه يكون ال دريب على تحليت ُ
إلى العالج نفسي إذا ما تمت بشكت ففقت مناطلين.
امالت في اةتومي واةتد يب:
اةم َع َ
 1-9-2استخدام تحليل ُ
امالت بلسللاطة تغيَّر ال واصللت بين شللخصللين من الا ال دريب فسد العديد
الم رع ر
تعني تحليت ُ

من ال قنيات).(Stewrt,2014,p.166

وكل مة " تدريب" مص ل ل ل ل ل ل ل ل التيني ُمش ل ل ل ل ل ل ل د من Ex-Ducereقائد ط ل ل ل ل ل ل للابد ،تعني القيا أل

ارجا ،Leading Outأي االنف اح على االتجاه النمائي).(Barrow and Newton, 2016,p. 98

امالت يجب أن يكون مفهوما لألطفاا سي عمر  8طل ل للنوات
أصل ل للر بيرن على ّ
الم رع ر
أن تحليت ُ
) (English, 2014,p.87سي بدايات العام ( )2000ظهر سي غرب لندن مدارس ثانوية فإعدا ية
امالت ،فبللدأ سهم العالقللات فإصل ل ل ل ل ل للالحهللا فسد النظريللة ،فظهرت
الم رعل ر
لل للدريللب على نموذج تحليللت ُ

العديد من الد ارط ل ل ل لات ته ّم بال الميذ فبأ ا األس ار فال الب فسرق العمت فت ورهم ،فتأط ل ل ل لس منه
امالت مع األطفاا؛ فاكب ذلك مدا الت مش ل ل للابهة سظهر برنام لنيت جائزأل
الم رع ر
الطل ل ل ل خدام تحليت ُ
مرار لعمت
امالت عند األطفاا فالياسعين  TAPACY.كاالطل ل ل ل ل ل ل ّ
الم رع ر
اللراعة سي اطل ل ل ل ل ل ل خدام تحليت ُ
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امالت النمائي  IDTAسي بري انيا ،فسي هذه المؤطل لس للات تم تش للجيع ال الميذ
الم رع ر
مؤطل لس للة تحليت ُ
على اط خدام مفاهيم النظرية سي حياتهم ،فت ورت هذه المؤطسات فان شرت سي مناطد عديدأل سي
أفرفبا ثم سي أمريكا فآطيا فجنوب أسريقيا). (Barrow and Newton, 2016,p. 138
امالت هو تدريب المر على حرية اإ ار أل
الم رع ر
إن الهد من ال دريب على اطل ل ل ل ل خدام تحليت ُ
فاال يار فحرية ال غيير فاالط ل ل ل ل ل ل ل جابة للمثيرات الجديدأل ،فليس بالضل ل ل ل ل ل للرفرأل أن يكون الخيار فسد
عصلية جيدأل لحت المشكالت ).(Harris,2004,p.61
لرات ال فولة السابقة ،من الا معالجة
ّ
مالحظة :سنتابع في مقاربات وبرامج التدريب في المحور الثالث من الفصل الثاني.
امالت:
اةم َع َ
 2-9-2اةعالج وفق تحليل ُ

العالج َّ
امالت قائم على ال حلال
النفسل ل ل ل ل ل للي فسد
ّ
الم رعل ر
نظرية تحليلت ُ
ّ
فيمكن فصفه بكلمة فاحدأل" :عالج تعاقدي" إذ حسب بيرن ي م العمت على أطاس ثالثة عقو م فد
عليها بين الم عال فالمعال ل حقيد األ هدا

فالثقلة فاأل مت فال فلاؤا،

المرجوأل فهي :الع قد اإ اري الذي يناقش قض ل ل ل ل ل ل للايا

الوقت فالجلس ل ل ل ل للات فالس ل ل ل ل للرية فالالفة "هيكت العالج" فقيو ه .فالعقد المهني يوضل ل ل ل ل ل هد

العالج

فالوطل ل للائت للوصل ل للوا إلها ،ليكون المسل ل للار فاضل ل للحار .فالعقد النفسل ل للي يه م بما هو غير علني فغير
ّ
شعوري عند الم عال ). (Johnsson, 2011,p. 21
امالت:
 1-2-9-2أهداف اةعالج في ّ
اةم َع َ
نظري تحليل ُ



مساعدأل الفر على اك ساب اط قاللية ت ميز بالوعي أي الفهم الواقعي للعالم الذي يعيش سيه.



الوصوا لأللفة ال ي تعّد أعلى صور االنسجام سي الحياأل الصحية.



تحويت الخاطر إلى راب (الصالحي.)16 ،2005 ،

 2-2-9-2مست يات ومراحل اةعالج َّ
اةو سي حسب بيرم:
ّ
صن بيرن ( )1972-1961مراحت العالج فسد أربعة مس ويات م عاقلة فهي:
حكم االج ماعي :الخ وأل األفلى للعالج أن يسي ر الم عال على األعراض فالسلوك
 -1ال ّ
غير الفعاا سي السياق االج ماعي ،ح ى لو بقي يشعر باالنزعاج من مشاكله.

 -2تخفيض األعراض :الخ وأل الثانية تعني أن ال عاسي الذي ال ي لب السي رأل على السلوك
سحسب ،بت تخفيض مشاعر القلد فال شوش الدا ّلية أيضا.
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حوا العالجي :المعال يحرر نفسه من مع قداته النصية القديمة بوعي لما هو
 -3النقلة أف ال ّ
الدية عند المعال .
غير فاع ،طالما يشعر بدعم المعال  ،إذ يع مد على األنا الو ّ
الر ِاشد عند الم عال المسؤفا تماما سيشعر
 -4عالج المخ وطات القديمة :هنا يظهر الذكا ّ
قت فسد الواقع الحالي).(Johnsson, 2011,pp,. 21-22
فيفار في صر بشكت مس ّ
ّ
بعد ذلك ُي ابع سي ال ركيز على م ال جربة العالجية بالحياأل ،ثم على إنها العالج.
امالت:
 3-2-9-2اةتقويات اةعالجي وفق ّ
اةم َع َ
نظري تحليل ُ
هناك العديد من ال قنيات لان األكثر شيوعا هي:

 إزالة ال ّلو  :Decontaminationتحاكي الجانب المعرسي سي الم عال  ،تناقشالطيما فسد ملدأ هنا فاآلن.
المع قدات بين الماضي فالحاضر ،ما يقوي األنا الراشدألّ ،

 إ ازلللة ال شل ل ل ل ل ل للوش أف االرتلللاك  Deconfusionمن الا الس ل ل ل ل ل ل لمللاح ل فللت بللال علير عنالمش ل ل ل ل ل للاعر المكلوتة سي مرحلة ال فولة يس ل ل ل ل ل للم لل فت بال علير عن المش ل ل ل ل ل للاعر فاألساار
فالس ل لللوكيات ال ي كان ُيحظر ال علير عنها سي ال فولة فتوض ل للي االرتلاك الذي نش ل للأ سيما
ي علد بهذا القمع .من الا اط خدام تقنيات كالارطي الفارغ.

 إعا أل اتخاذ قرار  : Re-decisionمن الا اط ل ل ل قالا عن مع قدات النصل ل للوص القديمةسية فالوجدانية ت وير شللعور ا لي باألمان لمشللاعر ال فت غير
تجمع بين
العمليات المعر ّ
ّ

المحققة).(Johnsson, 2011,p. 22

مرأل معه للمسل ل قلت لذلك يح اج إعا أل اتخاذ قرار
إذ تاون الق اررات ال ي ي لناها ال فت مسل ل ّ
راشد عن نفسه ،فعن العالم فالحياأل بشكت أكثر نفعا ).(Hay,2013,p.1

-4-2-9-2محاو اةعالج َّ
اةو سي اةجمعي:
ّ
ّ
تم إج ار مللارثون العالج َّ
امالت ،بعللد ذلللك أجرى مكنيللت
النفسل ل ل ل ل ل ل
الم رع ل ر
لي فسد تقنيللات تحليللت ُ
ّ
تقنية عالجية مسل ل ل ل ل ل ل خدمة من قلت قا أل مجموعات العالج سي
( McNeel )1982ارط ل ل ل ل ل للة اّ 47
قدم سيها تحليال مفصال فض سيه المحافر السلعة.
"ماراثون العالج الجماعي" ُجمعت سي سئات ،ف ّ
 -1ال ركيز على السل ة فالمسؤفلية َّ
الشخصيَّة ا ت الم عال "عناصر القوأل فاإ ار أل" (غاللا
ي م ذلك بالمواجهة لل رفي لل غير).
47

الفصل الثاني -المحور األول

تحليل المعامالت اإلنسانية

 -2العمت على إيجا بيئة اعمة فراعية من أجت أن توسر الثقة فاألمن (تشجيع المرح
فال علير عن المشاعر اإيجابية ا ت المجموعة ما يدعم الم عالجين).
توض تصرسات
 -3النمذجة من الا تقديم طلوكيات من قلت ميسري مجموعات العالج ّ
فأطاليب ال واصت الصحية الم لوبة.

 -4تحدي األفهام فالمع قدات غير المالئمة ال ي تقيد الفر  ،من الا طرق معرسية
يلية تخ لر صحة المع قدات المعيقة ،فتثلت ب النها.
فمدا الت تجر ّ
 -5توضي ال ناقض ،سال واصت سي المس وى النَّفسي من الا لغة الجسد كثي ار ما يناقض
ّ
ال واصت العلني الظاهر ،فال واصت َّ
النفسي يكش مقافمة العمال فال خريب الذاتي.
ّ
يلية محد أل حسب حاجة أعضا مجموعة العالج "كالارطي الفارغ"
 -6اط خدام تقنيات تجر ّ

 -7تأثير القواعد الناظمة لهيكلية المجموعة العالجية فاإج ار ات الم علقة بسلوك المجموعة
فإ ارتها ،ما له عالقة بسلوك الفر ضمن مجموعة ). (Widdowson, 2013, 61-62
فتق رح هللذه الملللا ئ أن العالج الفعللاا ين وي على تحللديللد فتعللديللت المع قللدات المزعجللة،

فاألطر ال فسيرية ،في م تحقيد ذلك على أسضت فجه من الا نه تجريلي حيث ي م تشجيع الفر
على الش ل ل ل ل ل للك سي ص ل ل ل ل ل للحة هذه المع قدات الض ل ل ل ل ل للارأل بوعي ،فيدعم الم عال سي سهم فقلوا فتنظيم
عواطفهم فسي تعّلم ط ل ل ل ل لللت تحويت المواق

العاطفية الس ل ل ل ل للللية ،فعالفأل على ذلك ي م عم الفر سي

إيجا طرق جديدأل أكثر جدفى لل فاعت مع اآل رين فتدعم ال غيير ،في م ذلك سي طل ل ل ل ل ل للياق عملية
تغيير منهجيا سي جميع
ا
عالجية مركزأل فمنظمة ،فبال الي سإن العالج األمثت عملية ال ي ت ض ل ل ل ل ل ّلمن
للوكية فالعاطفية فالعالئقية "العالقات ال َّش ل لخصل لليَّة" سي طل للياق إطار عالجي
سية فالسل ل ّ
المجاالت المعر ّ
تجريلي مركزأل ). (Widdowson, 2013, 69-70

َّ
الم رعا رمالت
امالت الم قاطعة ف ُ
الم رع ر
تعقيب :من هنا نوضل ل أن األمراض النفس لليَّة ت غذى على ُ
الر ِاشد للحاضر ،كما تساهم بعض
الخفية ال ي تدسع الفر لالنزالق بألعاب ّ
نفسية بعيدأل عن تصور ّ

للوكية المرضللية ،بينما العالج َّ
النفسللي
مرار بعض األعراض السل ّ
ذاتية أف االج ّ
ال قوس ال ّ
ماعية باطل ّ
ّ
يهد لمسل ل ل ل ل للاعدأل الفر على الحفاظ على الحكم الذاتي ،من الا تعزيز األنا ال ارشل ل ل ل ل للدأل ،الم عال
فالمعال يضل للعان عقد الن ائ الم لوبة؛ ما يس ل لاهم سي تحمت المسل للؤفلية ال َّش ل لخصل لليَّة عن األحدا
ال ي تحلد

أثنلا العالج ،الجو العالجي يوسر الراحة فاألمن فاالح رام ،فعنلد لد عالقة إيجلابية

بين المعال فالم عال  ،توسر نموذجا للعالقات الالحقة ارج العالج.
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أهم ما و في اةمح
ُّ
حاالت األنا ثال

تحليل المعامالت اإلنسانية

االول:

طفلية) هي جز فاع سي ال َّشل ل ل لخص ل ل لليَّة ،تظهر من الا
الدية ،ارش ل ل للدألّ ،
(ف ّ

مو
طل ل ل ل ل لللوك الفر فتؤثر سي مشل ل ل ل ل للاعره فأساارهُ ،يمكن مالحظ ها فقياطل ل ل ل ل للها ،فهي قابلة لل عديت ف ُ
الن ّ
لحة َّ
بغض النظر عن عمر الفر  ،فمن
النفسلليَّة فالنضل الشللخصللي ّ
فال ثليت فاإقصللا  ،ترتلط بالصل ّ
المهم الموازنة بين ُك ّت حاالت األنا فال نافب باط خدامها تلعا للموق

فالوقت المناطب.

تسل ل ل خدم مدا التها سي العالج فال دريب النفس ل للي ،إذ تح وي مفاهيم فتقنيات عديدأل ،سي هذه
ّ
المحافر تم العمت قدر اإمكان على توضي المفاهيم األطاطية الم علقة بالجانب النمائي فال ردريلي
ّ
للنظرية فقد اع ُمدا ال قنيات ال دريلية ال نموية ،ما ينسجم مع أهدا الدراطة فتخصص اللاحثة.
فمن المفيللد اإشل ل ل ل ل ل ل للارأل إلى أنلله تعللذر تغ يللة كللت المفللاهيم الوار أل سي أ بيللات النظريللة عن
ت ليقاتها العالجية سي الجانلي النظري فالعملي؛ نظ ار لغ ازرتها فاب عا بعضللها عن أهدا
ّ
فرغلة سي توضل ل ل ل ل ل للي المفاهيم الم علقة بالجانب النمائي ال دريلي ،فأبرز هذه المفاهيم (ال قوس-
الد ارطللة،

ال سلية-المنافرات -المصفوسات -سجوات الهرفب).
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اةمح

اةثاني اال ّتزام االن

Axis II: Emotional Stability

عاةي Axis II: Emotional Stability

ّ

احملور الثاني االتّزان االنفعاليّ50 .................................................... :
 10-2اةت ّ اةتا يخي ةم ه م اال ّتزام االن عاةي51...............................:
ّ
 11-2تعريف اال ّتزام االن عاةي51................................................ :
ّ
 12-2بي ة جيا االن عاالت (آةي عملها ،وظائ ها ،مضا ها ،اة روق اة ر ي فيها)53.
 1-12-2فظائ

االنفعاالت األطاطية54 .......................................:

 2-12-2مضار االنفعاالت المفرطة54 .........................................:
 3-12-2الفرفق الفر ّية سي االنفعاالت55 ...................................... :
 -13-2االن عاالت واةمر لحات اةمشتق موها55................................ :
 14-2أن اع اةمشاعر57......................................................... :
 1-14-2المشاعر األفلية فالثانوية57 .......................................... :
السللية62 ........................................ :
 2-14-2المشاعر اإيجابية ف ّ
 3-14-2المشاعر المز فجة أف المخ ل ة64 .................. Ambivalence :
الحالية فالمشاعر المرتدأل65 ................................. :
 4-14-2المشاعر
ّ
 15-2اةُوم ّ
 16-2اةسي
1-16-2

االن عاةي66.........................................................:
ّ
رة واةتح ّكم باالن عاالت70............................................ :
امالت70 ............................:
الم رع ر
ال ثقي العاطفي فسقا ل حليت ُ

 2-16-2ال ثقي

المراهقين71 ............................... :
العاطفي لألطفاا ف ُ

عاةي ما و اء اةت اصل 72....... Meta Communication:
 17-2اةت عي االن َّ

 2-17-2ما ف ار المعرسة 73 ................................: Metacognition
 2-17-2ما ف ار االنفعاا73 ............................... Meta- Emotion:

 18-2االن عاالت وفق حاة النا اةراشدة76.......................................:

50

الفصل الثاني -المحور الثاني -االتزان االنفعالي

Axis II: Emotional Stability

 10-2اةت ّ اةتا يخي ةم ه م اال ّتزام االن عاةي:
ّ

مفهوم االتّزان االنفعالي من المفاهيم األطل ل ل ل للاطل ل ل ل للية سي نظرّية العوامت الخمسل ل ل ل للة الالرى سي
ّ
َّ
الشخصيَّة ،هذه النظرية األكثر عملية فان شا ار فقابلية لل ليد سي علم النفس المعاصر.
ت ورت من الا بحو علم النفس اإحصائي بعد قيام أللورت فأ فبرت بجر أبرز صفات
ال َّشل لخص لليَّة ،ض للمت قائمة من آال

الص للفات ،عقب ذلك قام كاتت ( )1943با ص للار العديد من

هذه الصللفات فتجميعها سي محافر أطللاطللية ،مسل خلصللا نظرّية بالعوامت اا  16سي ال َّشلخصلليَّة ،ثم

عد بداية ظهور نظرّية العوامت
قام سيسل ل ل ل ل ل للك ( Fiske )1949بإعا أل جر قائمة اللورت فكاتت ،ف تُ ّ
الخمس الالرى على يللديلله ،فت ورت األبحللا إلى ثمللانينللات القرن المللاضل ل ل ل ل ل للي حوا هللذه العوامللت
فتس ل ل للمي ها الدقيقة إلى أن فض ل ل للعت كوطل ل ل ل ا فماكري  Costa&McCraeأبرز أ األ لقياس العوامت
الخمس الالرى ففضل ل ل ل ل ل للحت أبرز مكوناتها .ف الا ُك ّت تلك الف رأل كان بعد االتّزان االنفعالي مقابت
ّ
العص ل ل للابية فمازاا من األبعا األط ل ل للاط ل ل للية سي النظرية على مر ت ورها الواط ل ل للع .سهذا اللعد ثنائي
الق ب بين مظاهر حسن ال واسد فنض االتّزان االنفعالي ،فبين ا الا هذا ال واسد سي العصابية،
ّ
ال ي هي عكس االط ل ل ل ل ل ل ل قرار االنفعالي ،سهي تعكس أس ار ا يميلون بدرجة كليرأل إلى عدم الرضل ل ل ل ل ل للا،
ّ
اي مع ُم ّللات الحياأل فترتلط مع القلد فاإحراج فالش ل ل ل للعور بالذنب فال ش ل ل ل للاؤم
فص ل ل ل للعوبة سي ال ّ
حكم باالندساعات ،سالشل ل ل ل ل للخص العصل ل ل ل ل للابي -أف ذف االتّزان
فالحزن فانخفاض اح رام الذات فقلة ال ّ

االنفعالي المنخفض -فسد كوطل ل ل ل ل ا فماكري ) Costa&McCrae (1995ش ل ل ل للخص لديه لرات
ّ
غضب عالية فاشمئزاز فحزن فارتلاك فانفعاالت طللية (كما فر سي الشمالي.)41-35 ،2015 ،

 11-2تعريف اال ّتزام االن عاةي:
ّ

ي ض ل ل ل ل ل ل مص ل ل ل ل ل ل ل االتّزان االنفعالي ضل ل ل ل ل للمن مفهومين من مفاهيم علم النفس هما االتّزان
ّ
أن الفر ا له طاقة م وط ة ال وتر فموزعة بال سافي .أما
فاالنفعاا ،فيعني االتّزان (ّ )Stability

االنفعاالت سهي إحدى المنظومات الم ِ
اورن ِة للنا شخصي رة الفر سي مظهره الخارجي ،يدا عليه لفظ
ُ ّ

( )Emotionأي الحرك ُة ال ي ت عدى الس ل ل ل للكون(ع ية فالربيع .)1117، 2016،فهي مشل ل ل ل ل قة من
الالتينية ( )Emovireفتعني ال حرك إلى الخارج سالمعنى اللغوي لذلك هو إ راج األحاطيس.
الخارجية ال ي تظهر بشل ل ل للكت مفاجئ
فيعر "بأنه حالة من الالتوازن العضل ل ل للوية ،فالمنلهات
ّ
ُ

دية ارجية فحشوية" (حمدان.)17-12 ،2010،
سي صورأل فق ية زائلة ،مصحوبة باض رابات رج رس ّ
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الموجه نحو الهد
فاالتّزان :يعني ال صل ل ل للر
ّ

Axis II: Emotional Stability

بحثا عن توازن جديد ،إذ يع قد بعض العلما

سي علم النفس االج ماعي أن الضلط نفسه ،موجو لدى األس ار فالمج معات ،ال اط قرار إال بحركة
غير (طيالمي.)67 ،2001 ،
االتّزان الحيوية ،فعليه العو أل لل وازن ليس طكونيا بت يناميكي م ّ

ففر سي المعجم الموطل ل ل ل للوعي لعلم النفس :االنفعاا حالة جس ل ل ل ل لمية فنفسل ل ل ل ل ّلية تحت سجأأل ،سي

أعقاب حا

غير م وقع له اللة اص ل ل للة بالنس ل ل لللة للفر  .سهو ارتااس حا قص ل ل للير المدأل ،مرتلط

بالحاجات فالدفاسع (طيالمي.)366 ،2001 ،
سية الخاص للة ال ي ت ض ل ّلمن سيما ت ض ل ّلمنه:
فهو مفهوم عام يسل ل خدم ل وص للي الحاالت المعر ّ
الخو فالغضل ل ل ل ل ل للب فالفرح فالحزن فاالشل ل ل ل ل ل للمئزاز فالدهشل ل ل ل ل ل للة...فال يوجد ح ى اآلن تعري ب ليعة
االنفعاالت حظي بإجماع ،فال نظرّية طائدأل تشرح فظائفها(" .تيلرغيان.)196 ،2013،
عر اتل( Cattel )1961االتّزان االنفعالي بأنه :ي مّثت بالشل ل ل ل ل ل للخص الها ئ ،الذي
فقد ّ
ّ
ي سم بالثلات االنفعالي فتظهر عليه عالمات قليلة من ال هي االنفعالي إ از أي نوع من المعارضة
ّ
ّ
فالغضب ،فيكون فاقعيا سي الحياأل منضل ا ذاتيا فمثاب ار.
سعد االتّزان االنفعالي بعدا من األبعا األط ل ل ل ل ل ل للاطل ل ل ل ل ل للية سي
أما آيزنك ( Eysenck )1969ر
ّ
َّ
الشخصيَّة إذ يقوا(:يشكت بعد االتّزان االنفعالي ا م صال مس م ار يم د بين نق ين ،من الق ب
ّ
الموجب الذي يمثله االتّزان االنفعالي؛ إلى الق ب الس للالب الذي تمثله العص للابية ،فإن أي ش للخص
ّ
ُيمكن أن يكون سي أي مكان على هذا الم صللت .فيمثت االتّزان االنفعالي الشللخص الها ئ ،الرزين
ّ
الثابت ،المنضلط ،غير العدفاني ،الم فائت ،الدقيد .نقال عن (محمد.)67 ،2008 ،
تعقيب :من الا ال عاري

الس ل ل ل ل ل للابقة ،فاالطالع على األ ب النظري لالنفعاالت ،يمكن أن

أن االنفعاالت آلية بيولوجية غريزية موجو أل عند ُك ّت الاائنات الحية ،هدسها األطاطي الحماية
نفهم ّ

الطيما اللوزأل ،أما عملية االتّزان س عني الضلط
من الخ ر ،فهي تشريحيا موجو أل سي الدماغ القديم ّ
إعا أل االط قرار فال صر الم وازن؛ فهي مهارأل إنسانية راقية ،مرتل ة بال عّلم فموجو أل سي الدماغ
الجديد سي القشل ل ل ل ل ل للر الدماغي الجلهي ،فعليه سأغلب الاائنات تملك مش ل ل ل ل ل ل للاعر ،فتحد

لها إثارأل

فعالية ،لان ليس جميعها لديها قدرأل على إعا أل السلل ل للي رأل المناط ل ل لللة إعا أل االط ل ل ل ل قرار النفسل ل ل للي.
ان ّ
ّ
للوكية فاعية،
فبذلك االتّزان
دية ،فطللي رأل معرسية فطل ّ
االنفعالي عملية ُمعّقدأل تشللمت إثارأل شللعورية رج رسل ّ
ّ
بهد المواسقة بين الحاجات فاإمكانات الم احة؛ فهي عدأل مهارات قابلة لل دريب فاالك سل ل ل ل ل ل للاب،
تؤثر سي تواسد الفر  .سهي با صار طي رأل الدماغ الجديد على الدماغ القديم.
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 12-2بي ة جيا االن عاالت (آةي عملها ،وظائ ها ،مضا ها ،اة روق اة ر ي فيها):
ماعية؛ سهي تظهر
االنفعاالت لها أطل ل ل ل ل ل للاس بيولوجي ،على الرغم من ّأن ها تؤ ي فظيفة اج ّ
ر ف سعت حشوية غير إ ار ية سي األعضا الدا ّلية مع حركة العضالت فالهيكت العظمي ،فتحد

تر رغيرات على بعض أجهزأل الجسل ل ل ل ل ل لم (كالقلب ،الغد العرقية ،المثانة ،فاللعاب) فتش ل ل ل ل ل للير األ ّلة إلى
تاامت األبعا الفسيولوجية فالعصلية فالشخصية فالمعرسية لالنفعاالت ).(Vaughan,2011,p.34
سإن تسلست االنفعاا ي م على النحو اآلتي:
فحسب رأي كانونّ ،

 .1رؤية

ر (كحريد أف عراك) تنليه المها (الثالموس) (مركز اإ راك الحسي ،اللصري).

 .2يقوم المها ب نليه القشرأل المخية  CORTEXل قوم بإ راك الخ ر فال أهب له.
 .3تنليه ما تحت المها الهيلوثالموس (مركز اإ راك العاطفي) التخاذ إج ار اته.

 .4يقوم ما تحت المها ب نليه الغدأل النخامية فإسراز األ رينالين ا لذي يؤ ي إلى إثارأل الجهاز
السللملثافي فزيا أل طللكر الدم ،فاتسللاع حجم الرئة ،توق

الهضللم ،ارتفاع ضللغط الدم ،زيا أل

طرعة تخثر الدم ،زيا أل ضربات القلب (كما فر عن إبراهيم.)83،2015،

أما عن اةتح يز اةدماغي ةالن عاالت سيرتلط الخو

مع اللوزأل الدماغية ،أما الغضل للب سيرتلط مع

القشل ل ل ل ل ل للرأل المدارية الجلهية فالقشل ل ل ل ل ل للرأل الحزامية األمامية؛ ال ي تقرر إذا ما حد

ان هاك سي المعايير

ماعية ،فأما الحزن سيرتلط مع اللوزأل أيضل ل ل ل ل ل للا (فالخو فالحزن) يع قد ّأنه مرتلط باالنسل ل ل ل ل ل للحاب،
االج ّ
سإن
فيرتلط االشل ل ل ل ل ل للمئزاز مع الجزيرأل فمع القشل ل ل ل ل ل للرأل الحزامية األمامية المرتل ة مع ال جنب ،فمع ذلك ّ
العصلية المشاركة سي ال علير عن العاطفة أكثر تعقيدا من ذلك).(Vaughan,2011,p.38
العمليات
ّ

اةشكل ( )12مواطق اةتح يز اةدماغي ةالن عاالت.
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 1-12-2وظائي االن عاالت الساسي :
 -1اةت اصاااااال : Communicationتظهر المشل ل ل للاعر على فجوهنا فنلرأل صل ل ل للوتنا فإيما اتنا
دية ،سي كثير من األحيان ُيمكن للناس اآل رين معرسة ما نشعر به ح ى عندما نحافا
ال رج رس ّ
إ فا ذلك؛ ال واصت غير اللفظي من هذا النوع يحد بسرعة كليرأل ال يمكن ح ى أن ناون
ّ
على بينة من أنه يحد  ،ننقت ل رين شعورنا فن أن نعلر عنه لفظيا.
 -2اةدافعي  :Motivationالمش ل ل للاعر تخلرنا "تص ل ل للر اآلن".....حاسظ على تركيزك" ...
إنها تع ينا الداسع ل غيير الوض ل ل ل ل ل ل لع ،فتنقذنا سي أفقات عديدأل فمهمة؛ سليس علينا أن نفار
سي ُك ّت ش ل للي من الا الموق

(إذا كنا سي

ر فش ل لليك ،ط ل لليكون الخو

أفا اطل ل ل جابة

تولد الهرفب للحماية بسل ل ل ل للرعة تدفن تفاير) ل سل ل ل ل للاعدنا االنفعاالت القوية على ال غلب على

المخاطر سي عقولنا فبيئ نا (تُلعد األمهات األ فات الحا أل عن أطفالهن بسلب الخو ).
عاةي أو اةمرااااداقي  :Validationالمشل ل للاعر يمكنها أن تاون بمثابة مؤش ل ل لرات
 -3تحري اة ّ

فرموز الة على األفضاع الملهمة ،عندما تاون المشاعر بأقصى حد(م أججة) ي م ال عامت

معها على ّأنها حقائد (أشللعر باألمان الدا لي؛ هذا يعني أني محد) (أشللعر باال ناق؛ إذا
عل َّي اللحث عن طريقة أف شخص ليساعدني)). (Linehan, 2004,p. 42

كيفية
 -4المش ل ل ل ل للاعر حاط ل ل ل ل للمة سي ال فاير العقالني ،ألّنها تّقدر قيمة المعلومات فأهمي ها حوا ّ
سهمنا للعالم ،سالش ل للخص الذي يفار مثت حاط ل للب ب جر عاطفي لن يكون قا ار على العمت،
ارتنا (.)Hume,2012,p, 263
سمف اح القرار الجيد؛ اط خدام ال فاير فالشعور سي قر ا
تعقيب :إن االنفعاالت تع ي معنى فجو يا للفر  ،فتضل ل ل للي
نشللاطه ،سدرجات مقلولة من الخو

حماطل ل ل للة ف اسعا طل ل ل لللوكيا فسارّيا على

أف الم عة أف الحزن أف الغضللب تُشللكت اسعية لل فاير فال غيَّر.

كما ّأنها تحاسظ على توازن الفر من الا كونها آلية حماية للصل ل للحة َّ
النفسل ل لليَّة ،سغياب االنفعاالت
السللية منها مؤشر على تللد انفعالي يعكس اض رابا ما.
حى
ّ
 2-12-2مضا االن عاالت اةم رط :
الدرجات المزمنة أف الشديدأل من االنفعاالت تلحد مضار على نواح عديدأل أبرزها:
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االنفعاالت الشل ل ل ل للديدأل ،ي رتب عليها العديد من الم غي ارت ِ
يولوجية ،تؤ ي إلى تر رغيرات
الفس ل ل ل ل ل
ّ
ّ
عضوية سي األنسجة فينشأ سي هذه الحالة األمراض السيكوطوماتية أف النفسجسمية.

يؤثر سي جو أل االن لاه فالذاكرأل فال ركيز سيما ي صت باألحدا

ال ي ت م أثنا س رأل االنفعاا.

يقلت االنفعاا من قدرأل الشخص على ال قويم فإصدار األحكام الصحيحة
مرار ،كما هو الحاا عند الغض ل للب
يؤثر االنفعاا المفرط سي تفاير الفر سيمنعه من االطل ل ل ّ
أف يجعت ال فاير ب يئا كما هو الحاا عند الحزن (المزيني.)65، 2001،
العقلية الواعية ،فينمي القابلية لإليحا (طيالمي.)366 ،2001 ،
ُينقص الرقابة اإ ار ية
ّ
 3-12-2اة روق اة ر ّي في االن عاالت:

الحوِسي  Limbic Systemسي الدماغ ،فهو بحجم الجوزأل
جميع المشلاعر تنشلأ سي النظام
ُ ّ
يقع قرب جذع الدماغ ،كما هو موض سي الشكت السابد ( )12فيكون الناس أميت للسعا أل عندما

يكون نظامهم الحوسي غير نشل ل للط نسل ل للليا س ُفسل ل للر األحدا

بشل ل للكت إيجابي ،بينما تهيمن المشل ل للاعر

لللية مثت الغضل للب فالحزن فمشل للاعر الذنب؛ فتفسل للر األحدا بشل للكت طل للللي عند نش ل لاط النظام
السل ل ّ
ّ
فعالية ل فسير األحدا  .فيخ ل هذا النظام بين اللشر ،إذ يكون أكثر
الحوِس ّي؛ الذي يوسر عدطة ان ّ
ُ
نشل ل ل ل ل ل ل للاطللا لللدى المك ئلين ،فتميللت النسل ل ل ل ل ل ل للا إلى أن يكون نظللامهن الحوسي أكثر نشل ل ل ل ل ل ل للاطللا من
الرجاا).(Vaughan,2011,p.38
فبعض المهن ت ّلب تفاعال مخ لفا مع المش ل للاعر سمهنة الجراحين ت ّلب ض ل للل ا فط ل للي رأل
أن
بينما مهن المذيعين فالمحامين ت ّلب االع ما على تغيير شدأل المشاعر .ما تُظهر الدراطات ّ

قدم سي
قدم بالعمر ،إذ تسل ل ل ل ل مر األمزجة اإيجابية لف رات أطوا مع ال ّ
تقت مع ال ّ
ال لدالت العاطفية ّ
السن فت الشى األمزجة السيئة بسرعة أكلر من السابد ). (Hume,2012,p.263-270
 -13-2االن عاالت واةمر لحات اةمشتق موها:

ثمة اط ل ل ل ل خدام لعدأل مص ل ل ل ل لحات انفعالية ،م قاربة لان ال تع ي الداللة نفسل ل ل للها (كاألمزجة
ّ
أن تعلير "العللاطفللة" من مفللاهيم األعم منهللا ،فأحيللانللا
فالرغلللات ،فاالتجللاهللات ،فالنوايللا) سي حين ّ
ي دا ت اط ل ل ل خدام "العاطفة" ف"الموق " من قلت مخ صل ل للين لغويين فنفس ل ل ليين ،سالموق

ال صللر  ،يسل خدم لوصل

يص ل ل ل

نية

أن هناك سرقا بين العاطفة
نظام شللامت معقد من ضللمنه العواط  .كما ّ
55

الفصل الثاني -المحور الثاني -االتزان االنفعالي

فالمزاج فالموق

Axis II: Emotional Stability

جز من مجموعة صللفات أفطللع ،كأن ينظر للمزاج على أنه الخلفية
كونها ثالثة أ ا

ألنه طويت األمد بينما االع لارات العاطفية أقصر فأكثر تلقائية ). (Vaughan, 2011,p. 55
ّ
ط للنوضل ل ثالثة مصل ل لحات ت ش للابك بش للكت فثيد فهي العواط

 Affectفيعني ما يحرك

المشاعر ،فمص ل انفعاالت  ،Emotionsفمص ل األمزجة .Moods
اةع اطي  :Affectمص ل ل ل ل عام ُيغ ي مجموعة فاطل ل للعة من المش ل ل لاعر ال ي تؤثر بالفر

فيخ لرها الناس ،فهي تُمّثت مظلة تشمت كال من االنفعاالت -المشاعر فاألمزجة.

االن عاالت -اةمشاعر  :Emotionsإحساطات مكثفة تاون موجهة لشخص أف شي ما.
المزج  :Moodsإحس للاط للات تميت ألن تاون أقت حدأل فكثاسة من المش للاعر ،تاون غاللا

أن المشل ل ل ل للاعر أكثر علو ار من
مس ل ل ل ل ل قرأل سال ت أثر كثي ار بال حفيز السل ل ل ل للياقي ،إذ يع قد معظم الخل ار ّ

المزاج الموصللو بالثلات ،سحدف موق ُمزع قد يجلب شللعو ار شللديدا من الغضللب يأتي فيذهب
بسرعة ربما سي بضع ثوان ،بينما عندما تاون بمزاج طيئ طيس مر ذلك لعدأل طاعات فربما أيام.
االنفعاالت هي ر ف سعت على شي أف حد

ما أف شخص ما ،بينما المزاج ال ي م إرجاعه

عا أل إلى ش ل ل للخص أف حد  ،لان المش ل ل للاعر ُيمكن أن ت حوا إلى أمزجة عندما تف قد ال ركيز على

الحد

أف الاائن ،فعلى نفس المنواا األمزجة الجيدأل أف السل ل ل لليئة ُيمكن أن تجعلك أكثر انفعاال سي

االطل ل جابة لألحدا ؛ سالغض للب من زميت ش للعور محد  ،بينما الش للعور عموما أنك مشل ل ت ال يمكن
عزفه لحد

فاحد بت لنفسك ).(Hume, 2012, 261-260

اةشكل ( )13اة رق بين المزج واةمشاعر
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تعقيب :يرتلط المزاج بالوراثة بدرجة كليرأل ،فبسلمات ال َّشلخصليَّة السلوية فالمضل ربة ،سالمزاج
عية
ال ي غيَّر بسل ل للهولة ،سهو حصل ل لليلة عوامت فراثية فبيوكيمائية؛ أكثر من كونه م أث ار بعوامت اج ما ّ

مرار المشللاعر أيا كانت بنمط مقولب يحولها إلى مزاج شللله ثابت،
فسر ّية مثت المشللاعر ،لان اط ل ّ
فيجعلها أصعب تعديال ،فأكثر طي رأل على الفر  ،فيجعلها تن قت فراثيا جيال بعد جيت.

 14-2أن اع اةمشاعر:
السللية فاإيجابية ،فالمز فجة
هناك عدأل تقسيمات للمشاعر طن نافا منها (األفلية فالثانوية،
ّ

فالمخ ل ة):

 1-14-2اةمشاعر ال وةي واةثان ي :
بذلت جهو بحثية عديدأل ل حديد المشاعر األطاطية ،من الا راطة تعابير الوجه العالمية،
فلم يكن األمر هينا ففاض للحا ،بد ا بأبحا
"هوبز" ف"ط لللينو از" ،إلى أحد

األبحا

رينية يكارت" مؤط للس الفلس للفة الحديثة" مرف ار بأبحا

المعاص للرأل َّ
النفس لليَّة الليولوجية لد ارط للة تعابير الوجوه ،لاون

المشاعر ُمعّقدأل فم أثرأل بالثقاسة فال نشئة بدرجة كليرأل .فتم االتفاق بين اللاحثين ل حديد ط ة مشاعر
على ّأنها مشل للاعر بسل للي ة فبدائية أطل للاطل للية هي (الخو  ،الغضل للب ،الحزن ،السل للعا أل ،االشل للمئزاز
فالمفاجأأل) ل ص ل ل للن

باقي المش ل ل للاعر ض ل ل للمن إحدى هذه الص ل ل للفات الس ل ل للت ،فيق رب الغض ل ل للب من

االشل ل ل ل ل ل للمئزاز عالميا سي تعابير الوجه فالمفاجأأل بالسل ل ل ل ل ل للعا أل ،فتؤثر العوامت الثقاسية سيها بشل ل ل ل ل ل للكت
فاضل ل ) .(Hume, 2012,263لذك تم تص للميم عجلة المش للاعر حيث ص للمم" بلوتش للك" ()1980
) (Plutchikنموذجا ثالثي األبعا للاثاسة ،يظهر سيه ال ش ل للابه فاالطل ل ل ق اب للمش ل للاعر ،إذ يح وي
مر سي راطاته عن االنفعاالت
النموذج على ثمانية مشاعر أطاطية فثمانية مشاعر مخ ل ة ،فاط ّ
لعقو  ،حيث صل للن

المشل للاعر المماثلة بجانب بعضل للها بعضل للا مع األضل للدا الق لية على الجانب

اآل ر من الدائرأل ،الفرح مقابت الحزن ،فالغضل للب مقابت الخو  ،فالثقة مقابت االشل للمئزاز ،فالمفاجأأل
مقابت ال رقب .فتنخفض الاثاسة كلما تحرك سي محور ما أطل ل ل للفت محور الاثاسة ،فتس ل ل ل ل خدم األلوان
االنفعالية الثانوية بين
ل مثيت رجات ُمخ لفة من المشل ل ل ل ل ل للاعر األطل ل ل ل ل ل للاطل ل ل ل ل ل للية الثمانية مع الحاالت
َّ
االنفعاالت األفلية كونها لي ا من األلوان العاطفية األفلية ).(Vaughan, 2011,p. 48
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اةشكل ( )14اةت ّ َّ
نظري ب تشك "اة ق اةكامل "
اةو
سي ةلمشاعر الساسي وفق ّ
ّ
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اةشكل ( )15ت ريل اةمشاعر الساسي واةمتشابه وفق ب تشك.

مرت أبحا
تعقيب :اط ل ل ل ل ل ل ل ّ

قدم اللها طرفحات
بلوتشل ل ل ل ل ل للك
َّ
االنفعالية ألكثر من ثالثة عقو ّ

وض تفاصيلها الحقا.
م الية لل فسير
االنفعالي ،تجلى أبرزها بعجلة االنفعاالت ثالثية األبعا ط ّ
ّ
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اةشكل ( )16الزواج الوةي واةثان ي واةعك س في اةمشاعر.

اةشكل ( )17اةتكامل اةسل كي اة كرّي االن عاةي.
ّ
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اةشكل ( )18عجل بل تشك ةلمشاعر

االنفعالية ،فسي هذه الدراطة كانت جز ا من
تعد عجلة بلوتشك األطاس النمائي للدراطات
َّ
تعقيبّ :

اللرنام ال دريلي ،ضمن جلسات ال ثقي

العاطفي ،فالمشاعر المركلة.
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اةسلبي :
 2-14-2اةمشاعر اإليجابي و ّ
طل ل للابقا كان تصل ل للني

المشل ل للاعر على ّأنها طل ل للللية أف إيجابية ،لان إذا الحظنا ال صل ل للنيفات

الحديثة للمشل ل ل ل للاعر نجدها تميت إلى أن تفرز المشل ل ل ل للاعر فسقا لشل ل ل ل للدتها فنوعها ،فبذلك يكون هناك
مش ل ل للاعر قد ترتلط باطل ل ل ل جابات مرتفعة فمنخفض ل ل للة الش ل ل للدأل إيجابية فط ل ل للللية ،فكت من هذه األج از
مو؛ ينظر إلى طللي رأل
األربعة يح وي مجموعة مشللاعر م قاربة سي ال عابير ،فحسللب علما نفس ال ُن ّ
ُك ّت ربع من عجلة المشللاعر كمؤشللر على المزاج ،سهو يضل ّلم مجموعة مشللاعر ،أكثر يمومة فأقت
تأثر باألحدا
ا

تحد

السللية منها.
الطيما
ّ
الخارجية بشكت آني ،ل رجم المشاعر إلى أمزجة ّ
ّ

لللية بس ل ل للهولة أكلر من اإيجابية ،لان األمزجة اإيجابية
سالناس يميلون ل ذكر ال جارب الس ل ل ل ّ
ب واتر أكلر ،فيعلر عنها الناس ح ى لو لم تحد

أحداثا مؤثرأل تُفس ل ل ل لر بشل ل ل للكت إيجابي ،فقد

أن الناس علرفا عن  %58من فقت العمت الم عب فالمرهد عن أمزجة
كشل ل للفت ارطل ل للة بري انية؛ ّ
إيجابية).(Hume,2012, p.266

لللية ترتلط قلت ُك ّت شل ل للي بأهمية
فتشل ل للير األ ّلة ال جريلّية إلى أن االنفعاالت اإيجابية فالسل ل ل ّ

الحاجة فاح ماا اإشل ل ل ل ل ل لللاع ،سالدماغ يمارس رقابة على هذه االح ماالت تلعا للعا ات فالمعار

طللية تاون آليات
فالقدرات الضرفرية لعمت موجه نحو إشلاع الحاجة ،فعدم الافاية يولد انفعاالت ّ
ماغية تعوض عن عدم الافاية سي السلوكات الموجهة نحو الهد

(طيالمي.)269 ،2001 ،

تعقيب :كت من االنفعاالت الش ل ل للديدأل طل ل ل لوا كانت إيجابية أف ط ل ل للللية ،أكثر تذك ار عند الفر ،
أن مفهوم إيجابي فطل ل ل ل للللي
وط عامة لل فسل ل ل ل للير
فعلى الرغم من فجو
االنفعالي عند األس ار إال ّ
ّ
يخ ل تلعا للش ل ل ل للخص فالهد فالحاجة ،فعلى العموم ُيمكن لألحدا نفس ل ل ل للها أن تحفز مش ل ل ل للاعر
فتص ل ل لرسات طل ل للللية أف إيجابية؛ تلعا ل أفيت كت شل ل للخص فسقا لحاج ه فإ راكه .فهنا يظهر أن اللنية

االنفعالية سي ال َّشلخصلليَّة ليسللت بنية شللعورية سقط ،بت تضل ّلم جانلا إ راكيا عقليا ،فجانلا نسللليا سنحن
َّ
لسل ل ل لنا بحاجة سقط إلى مثيرات ارجية ح ى نش ل ل للعر بالفرح أف الخو أف الغض ل ل للب ،بت نح اج إلى
تصلغ ر ف أسعالنا بالشعور الم وقع فالمدرك ،فسد حاج نا الم وقعة فتنشئ نا
معالجة ان ّ
فعالية عقلية ُ

ماعية فتجاربنا السابقة.
االج ّ
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10+

متع – حب – محب  -حري اإل ا ة – امتوام.

10+

ع اء – كرم – وفرة – ج .

9+

طاق  -مرح – بهج .

8+

حماس – سعا ة.

7+

ق .

6+

أمام – ت اؤل.

5+

ق ة.

4+

أمل.

3+

افعي – ت رغ – تخريص.

2+

احت اء – سي رة – خير – على ما يرام.

1+

سالم – هدوء.

0

استرخاء – حيا ي – تعا ل.

-1

فت

– اح .

-2

ن ا اةربر – تشاؤم.

-3

إحباط – إزعاج.

-4

قلق – ت تر.

-5

ملل – شك.

-6

ة م – ت جس.

-7

صعاب – فقدام اةشجاع – تثبيط اةعزيم .

-8

غضب – انتقام – جشع -ع ز.

-9

راهي – هياج – غيرة – استياء.

- 10

نب – فقدام المام – كآب .

- 10

غض اةذات.
خ ف – عر – ت ط – بؤس – ب ّ

- 10

تعب – انهيا – فقدام اةقيم – عا – خزي.

اةشكل ( )19مد ج اةمشاعر اةتراعدي.
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تعقيب :الش ل للكت الس ل للابد يوضل ل ل مدرج المش ل للاعر ،الذي يش ل ل ّلكت جز ا من مح ويات اللرنام
بلوتش ل ل للك -مع ما يع قد أنه ترتيب

ال دريلي ،يوضل ل ل ل حس ل ل للب ارط ل ل للات عالمية -الط ل ل ل ّليما أبحا
المشاعر تصاعديا يراسقها من فزن نسلي فكت لون له اللة عالمية.

فهذه المش للاعر موجو أل لدينا جميعا بأفقات ُمخ لفة ،لان ط للي رأل أحدها أمر نس لللي ،فنالحظ

أن هذه
لللية كانت على مسل ل ل ويات ،أ ناها كانت مش ل للاعر االنهيار فالخزي فذلك ّ
ّ
أن المش ل للاعر الس ل ل ّ
ارجية ضاغ ة.
المشاعر يصعب على المر مناقش ها مع اآل رين فتاون إ راكا شعوريا لمواق
أما سي قمة المدرج العاطفي ،سنجد مش للاعر المحلة فاالم نان فالوسرأل بالدرجة األفلى فهذه المشل لاعر
مو اإنس ل ل ل ل للاني الواعي،
ترتلط ب فاعالت مع اآل رين ،تفاعالت تص ل ل ل ل للالحية ّ
نمائية مثمرأل ،تعكس ال ُن ّ
أن تصال الفر مع نفسه ينسجم فعالق ه باآل ر.
فهذا يعني ّ
 3-14-2اةمشاعر اةمز وج أو اةمختل Ambivalence :
فهي تُرطت للناس أحيانا ف صوصا األطفاا ،فذلك عندما يحصلون على معلومات م عاكسة
من األهت ،األم تقوا( :ال ُيمكن) فالجدأل تقوا( :نعم) فهذا يولد ش للعو ار مش للوش للا ،فأحيانا األم تقوا
ض ل ل لب :اسعت ذلك ،ثم األب يقوا :ال تان عنيدا فاسعت ذلك! األم تضل ل للحك إنه عنيد مثلك ،األب
بغ ّ

لعور ملهمللا
يض ل ل ل ل ل ل لحللك ،ال فللت ربط كلمللة عنيللد بمعنى غض ل ل ل ل ل ل للب فض ل ل ل ل ل ل لحللك ،فذلللك يع ي شل ل ل ل ل ل ل ا
فمشوشا).(Freed,1991,p.115-114
يؤ ي ذلك ال ناقض سي ا لار اثنين أف أكثر من المش ل ل ل للاعر سي الوقت نفس ل ل ل لله ،سهي تع ي
از فاجية للفر سي تجربة م زامنة من القلوا فالرسض سي الوقت نفسلله ،أحيانا حلا فكراهية للشلخص
فالموق

نفسه؛ ما يولد صراعا انفعاليا فسارّيا).(TenHouten, 2007,p.102

تعقيب :تعني المش ل ل للاعر المخ ل ة ظهور مش ل ل للاعر عدأل سي الوقت ذاته ،فهو ما يحد
معظم األفقات ،سال يوجد شلعور صلا

ألغللنا سي

مسلي ر كليا ،سغاللا مع الحزن يشلعر المر بلعض الخو

فالندم ،فمع الس للعا أل قد يش للعر بلعض ال وتر فالمفاجأأل فالحماط للة ،فمع الغض للب قد يش للعر بلعض
ألن بنية المش ل ل ل ل للاعر تع مد على مزي جس ل ل ل ل للدي فهرموني فذاتي فمعرسي ،م أثر
النفور أف الحزنّ ،

فتجنب االط جابة
ب فسيرنا فتجاربنا فتوّقعاتنا ،لذلك من المهم الوعي بمشاعرنا المخ ل ة فالمل ّ نةّ ،

االنفعالية الحرجة لما تمليه علينا انفعاالتنا الم أججة.
العاجلة سي األفقات
َّ
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اةحاةي واةمشاعر اةمرتدة:
 4-14-2اةمشاعر
ّ
The Racket Feeling and Authentic Feeling
امالت) هناك أربعة مشل للاعر أصل لللية سقط فهي( :الغضل للب فالحزن فالخو
الم رع ر
فسد (تحليت ُ

فالسل ل للعا أل) يعلر عنها ) (Mad, Sad, Scared & Gladهذه المشل ل للاعر األصل ل لللية الف رية ال ي
تظهر عند الرضلليع بشللكت عفوي قلت أن ي شللكت لديه شللعور بأنه ُمراقب .اط ل خدم بيرم Berne
( )1966تعلير مرتد سي معالجة المش ل ل ل ل ل ل للاعر اللديلة ،فالمش ل ل ل ل ل ل للاعر المرتدأل ،تاونت من مح ويات
المعار القديمة ،سهي ت ش ل ل ّلكت مع لرات ال فولة اللاكرأل ،سقد يغل

الش ل للخص مش ل للاعره األص ل لللية

بمشاعر مرتدأل .فغاللا تنقلب المشاعر المرتدأل بسرعة كليرأل فن فعي ألصت المشاعر الدسينة ،فقد

أن هذه
اط خدم تعلير المشاعر األصلية بدال من تعلير المشاعر الحقيقة سهي مشاعر س رية ،كما ّ

المش للاعر األص لللية تاون سي بعض الحاالت مش للاعر مرتدأل ،فبذلك سإن المشل لاعر المرتدأل ال تعني
مشاعر مزيفة ،فال ريقة األنسب ل مييز ما إذا كان هذا الشعور أصليا ،أف مرتدا ،االن لاه إذا ظهر
لدى الفر شل ل للعور مركب غير المشل ل للاعر األطل ل للاطل ل للية األربعة فكان ي ارر سي مواق

ُمخ لفة ،سهو

أن المشاعر المرتدأل
ا
شعور مرتد من مشاعر المع قدات القديمة فليس
شعور أصليا أف موِقفيا .كما ّ

م نوعة فعديدأل مثت (القلد ،الغيرأل ،الحيرأل ،اإحلاط ،اإحراج ،العجز) فليست ُك ّت المشاعر المرتدأل
غير طارأل سأحيانا تاون مشاعر طارأل ل غ ي مشاعر غير مقلولة).(Stewart ,2014. 93-94
كما يس ل ل خدم تعلير مشل للاعر مرتدأل لوص ل ل

أس ار ي عاملون مع اآل رين فسد مشل للاعر بديلة عن

الموق الحالي؛ عندما يواجه شل ل للخص سل ل للارأل ما ،يحزن فيحصل ل للت على تعليقات " أنت محظوظ،
ّ
ماعيا يظهر على الس  ،كلما فاجه موق
يجب أال تحزن "،سيصل هناك شعور زائ مقلوا اج ّ
سل للارأل يس ل ل دعي الحزن ،بهذه ال ريقة ي عّلم الناس اط ل ل لداا الغضل للب بالحزن ،أف اط ل ل لداا الخو

ل لب القلوا فتخ ي إحلاط ا لي مفرط؛

بالارم أف الجشللع فهلم ج ار؛ إذ ُيزرع سيهم شللعور زائ
سيشل ل للعرفن أن هناك شل ل لليئا ما اطئا ،فبال الي ال يجيدفن ال عامت ،فقد عا بيرن ذلك "المضل ل للرب"
بالمشاعر المرتدأل سهي مشاعر الب زاز ضربات إيجابية بديلة ).(English, 2014,p.85

المشللاعر األصلللية تظهر سي المواق اليومية ،فتسللاعد سي رح ّت المشللكالت ال ي تواجهنا ،سجز
من مش للاعر الس للعا أل أف الغض للب أف الحزن ،المرتلط بالموق األص لللي مناط للب فيفيد سي ال عامت
لحت المشللكلة ،بينما تظهر مشللاعر مرتدأل من الماضللي لموق

حالي فن فعي فبصلليرأل الشللخص،
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مزع  ،فمن المهم أن يس ل للأا الش ل للخص نفس ل لله

(بماذا أشعر اآلن؟) بعد أن يسمي شعوره ،فيميز إذا كان مرتدا أف أصليا ،يسأا نفسه(:ما شعوري
نحو شعوري هذا؟) (كي

يظهر هذا الشعور علي؟).

تس مر المشاعر المرتدأل بسلب تعزيزها المس مر ،من مع قدات الفر عن نفسه فاآل رين فالعالم
المحيط ،سهو سي موق
أن ذلك مخ ل
أع قد ّ
.)99

ما يقوا طل ل لللد فحصل ل للت معي هذا طل ل للابقا ،لماذا يحد

ذلك مجد ا؟ ،كنت

لانه مثت الماض ل ل للي ،فهذا يعزز الداسع للعب (Stewart ,2014, pp, 95-
ّ

كيفية ال علير المناطلب فالصلحي عن مشلاعرهم
فعلى المدرب مسلاعدأل ال ّ للة فتدريلهم على ّ

فأساارهم ).(Newell and Jeffery,2013,p.10

تعقيب :طنوض هذه الفارأل سي سقرأل ما ف ار االنفعاا ال ي ته م بال عمد فالوعي االنفعالي.
 15-2اةُوم ّ االن عاةي:
ّ

مو االنفعالي ،فسد عدأل مصا ر أهمها المدرج االنفعالي
سي هذه الفقرأل طو ن حد عن الُن ّ
ّ
ّ
لخري ة الوعي الم ّورأل من قلت الدك ور يفيد هوكينز( David Hawkins )2002سي ك ابه القوأل
أن الوعي يشله النظر؛ سله مس ويات قد تحد قصر نظر ،فتجعت
مقابت السل ة ،إذ يع قد هوكنز ّ
أن يحد إحساطا مشوشا بالذات فالعالم ،أف على النقيض
مشوشة؛ كذلك قصر الوعي ُيمكن ّ
الرؤية ّ
تاون الرؤية فاضحة.

ت ض أهمية ري ة الوعي لُنمو َّ
الشخصيَّة سي طللين:
ّ
أفال :معرسة مكاننا الحالي ،ل حديد نق ة اللداية.
ّ
مكن بلوغها ،فبال الي تُشكت إطا ار
ثانيا :معرسة جميع المس ويات
َّ
االنفعالية ال ُمخ لفة ال ي ُي ُ
مهما للحياأل الواعية ،ل وسر نق ة ان الق جيدأل).(Hawkins, 2012, 94
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اةشكل ( )20اةُوم ّ االن عاةي.
ّ
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االتزام االن عاةي

اةثاني
اةمعرفي َّ
خري .
أهم االن عاالت و الالتها
اةش َّ
اةجدول ( )4ت سير ُّ
ّ

اةشع

مشاعر ي

اةت سير اةمعرفي واةسل كي ةلشع

اةعا

اإلهاااااانااااا وفااقااااادام

تقدير موخ ض ةلذات ،يتموى صااااااحبه ة أنه غير مرئي ،ويتعامل مع اةمجتمع بجم

اةذنب

اةل م واةودم واةحزم

اة ت

اةيأس أو اةقو ط

اةذنب ي ةد مشاعر اةودم واةحزم فيركز اةشخص على ة م اةذات أو الخرا مما يؤ ر على سل كه وت كيره بشكل ُمدمر.

السى

اةخسا ة واةحزم

اةخ ف

مشاعر اةقلق

اةرغب

مشاعر اةشغي

اةغضب

اةقيم واةخجل

اةخجلا اةذي يعوي تقييماً ساالبياً ةلذات من قبل الخرين ،فه ةيس بساابب ما

اجتماعي ويرتبط باةعا شااع
اتي
ّ
والخر .وه جزء من مشاااعر ّ
حدث معواا بل ت قعوا ةما يعتقد الخروم عوا ،وقد يق في حاالت شديدة إةى االنتحا ). (TenHouten, 2007, p.186
ُيشعر اةمرء باةثقل ،ويدفعه ةيك م
معتمدا على الخرين ،وةيتخلى عن اةسل
ً
ان عال يهز اةواس عقب اةخسا ات ،م ًةدا اةشع باةودم واال تئاب والسي.

ةغيره.

شااع طبيعي وضاارو ي ،ةكن شاادته قد تح ةه إةى هاجس ،ةيعتقد اةمرء أم كل شاايء غير مؤكد فيوسااحب ،ويت قف ُنم ّ شااخراايته ،ما قد يؤ ي
أم اةعاةم مكام غير آمن.
إةى جو م اةعظم واالض ها واالعتقا ّ
أبدا ،وقد تبدو اةحياة مخيب ةآلمال
تهدف ةلحرااااا ل على حياة أفضااااالا وقد يك م اإل مام أحد مخرجات كثرة اةرغب  ،لم اةرغب عاط ال توتهي ً
بدال من انسحابه.
عودما ال يست يع اةمرء اةحر ل ما يريد ،واةرغب أعلى من اةخ ف ل ّنها توتهي بسعي اةشخص نح هدفه ً

تغير (يتغير اةماضي ،يتغير تررف من ح ةوا) ).(Widdowson,2010,p.217
راهيا  ،اساااااااااتياااء ،عودما نك م غاضبينا ةك يعوي أّنوا نريد ةشيء ما أم ي َّ

إحباط ،وت قع

اةكبرياء

اةغرو

اةشجاع

اةت كيد  -اةم اجه

اة خر

أو عدواني  ،نتيج شااااادة اةبؤس اةتي تقضاااااي على اةذات

مكن ت جيهه بشكل
يعبر اةغضب عن ن سه بسل اة ر تجاه معا ضيه غير اة ي بت اصل متعكر وعويي .فه شع مشح م ان عاةياً ةلغاي  ،وُي ُ
بواء ي ةد ُنم ّ اً إيجابياً ،وقد يك م اةغضب مب واً بشكل سلبي عدواني يأخذ أسل ب مواو ة غير غاضب ).(TenHouten, 2007, 60-61

اتي اجتماعيا يتم تشجيعه شعبياً على اعتقا أنه إيجابي ،ةكّوه حقيق ً يؤ ي الز واجي غير مرئي ةت ا ضل اةواس ،ويكتسب اةواس اة خر
شع
اةمهوي وهذا أمر خ ير ،نتائج اةكبرياء تدفع اةمرء ةتضخيم النا بدالً من ؤي الشياء بم ض عي .
على أساس ممتلكاتهم وإنجازاتهم
ّ
أم اةعاةم
وهي نق اة رااال بين اةق ة واةعوي ،إ يساااتخدم اةمرء اة اق بشاااكل بواء ً
بدال من جعلها تدميري  ،وهي بداي اة عي ،ةلخروج من فكرة ّ
مكام مأساوي ومخيي إةى االعتقا بأم اةعاةم مثير ومليء باإلمكانيات ،اةتمكين َّ
اةو سي بداي اةسعي ةوشاط اةُوم ّ  ،و ةك عود إ ا اةمرء اة ج ة
ّ
بين معا فه وقد اته ،حيوها يعمل على ملئها بتعّلم جديد بشجاع .
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اةثا ني

اةحيا

اةثق والمام

االتزام االن عاةي
تراارف اةمرء اةم ض ا عي ،غير اةقضااائي ،وغير اةمتعلق باةممتلكات واةوتائج ،وإ ا ةم يتم ّكن من اةحر ا ل على ما يريدا يسااعد بشاايء آخر ،فه
يتكيي مع اةرعاب بمرون .

واةثق ةيساااات المباالة ناتج عن شااااع
لي شخص.

باةتخلي ،بل م قف إيجابي يعكس فهم اةمرء ةقد ته وقيمته ،يعتقد أنه ةيس بحاج إةى إ بات أي شاااايء

االستعدا

االن تاح واةت اؤل

يعوي اةمرء غير مقيد بأحكام الخرين ،متحمس ةلجديد حتى ة كام أقل من اةمت قع ،كأم يعمل ب ظي

محدو ة اةدخل لم ةديه ني ةلترااااااااارف

اةقب ل

مشاعر مغ رة

جتماعي  ،يتخذ سااااال
نق اةتيقظ اةثاني  ،تحدث عودما يد اةمرء سااااال ته على ن ساااااه وفق اةبوى اال
ّ
إطالق أحكام ،ويعمل على اال نخراط في اةحياة بانسجام ،ةتبدو متواغم ومقب ة .

اةقب ل من خالل اةبحث عن َح ّل بدالً من

اةت هم

وافر معرفياً،
االسااااااااااااااتاااااياااااعااااااب يحدث من خالل جمع معل مات وتحليلها ةلت صااااااااال ةوتيج جديدة تق ه ةتبداع واةتميز ،كما قد تق ه ةتفراط في اةت كير وتحدث ت ًا
بدافع إيجا معوى ةلحياة.
عقالني
واة
ّ

(فعل أي شيء) ةك يعوي نجاحاً مت قعاً

اةحب

اةمحب  ،اةسالم.

إعالميا من أنه اةشااااه ة واةرغب واةت اخر واةسااااي رة واالعتيا واةغيرة واةتعلق ،وةيس نقيض
يمثل حباً خاةراااااً غير مشااااروط ،بعيداً عما يروج ةه
ً
اةكراهي  .اةحب غير اةمشاروط يت ساع فيما و اء اةذات ،اةعقل يتعامل مع اةبيانات واةت اصايل اةراغيرة أما شاع اةحب يتعامل مع اةمجمل "اةشاكل

اةمتع

اةر اء -اةرحم

اة رح من مراااد

اخلي ،يع ي اةمرء اةرااابر ةم اجه اةشااادائد اةقاساااي بإيجابي  ،يوظر ةلعاةم بجمال يتجلى بتأةق و ق مع الخرين ،وقد ُتشاااكل

اةسالم

اةسرو

اةحكم

اةوضج -اةتسام

اقبا ةها.
عودما يتراة اةمرء مع اةم اقف ً
بدال من ك نه مر ً
قم اة عي اةبشري ،يحقق فيها اةمرء أعلى إمكاناته ةيعيش أفضل مراحل حياته).(Hawkins, 2012, 95-114

اةكلي" ما يع ي اةقد ة على اةت هم اة ي ويرتبط باةحدس.

تجا ب اةم ت اة شاااايك أحياناً سااااالماً اخلياً مع اةحياة يدفعهم ةلتمتع في اةحياة .كما أم اةمتع توبثق من اةتشااااا كي مع الخر ،حين يك م اة ر
في تقبل غير مشروط ةو سه ومن ح ةه ،يتمتع بم اقف فر ي واجتماعي بت هم وبهج ت ق اةسعا ة.
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 16-2اةسي رة واةتح ّكم باالن عاالت:
إن العواط

عكس األساار؛ سهي ليس ل للت أحداثا فقناعات ثاب ة ،بت موجات انفعالية يكونها

العصليةُ ،محدثة موجات شعورية م غيرأل ،فهي قابلة لإل ارأل فالدم
طوائت كيميائية فنواقت الخاليا
ّ

مو فال قلص فال راجع إلى مشللاعر أ رى بمرفر الوقت ،لذلك من المفيد الوعي
فال الشللي فأيضللا لل ُن ّ
كيفية تفاعت العواط مع بعضها بعضا ).(Steiner,2009, 118
ب ّ
أن مشللاعره تصللنع بس للب أحدا
عندما يع قد الشللخص ّ

ارجية؛ سذلك يعني أنه ليس لدية

طاقة للس للي رأل على مش للاعره ) .(Stewrt,2014,p.187فالس للي رأل على المش للاعر ليس للت باألمر
الهين ،سهي جز من تركيب الدماغ القديم فالحديث ،فتعديت المش ل للاعر هي األص ل للعب سي ض ل لللط
القشل ل للرأل المخية الحديثة ،فهو الهد

األطل ل للاطل ل للي لل دريب على السل ل للي رأل العاطفية من الا محو

األمية العاطفية ،فهي ما عاه" بيرن" بسل ل ل للي رأل األنا ال ارشل ل ل للدأل) .(Steiner, 2009, 27سإذا اس قر
مكن أن يكون ضلحية اضل راب ما؛
الفر لقوأل السلي رأل ،يكون ُعرضلة لالطل غالا من اآل رين؛ فُي ُ

سقد يص للير كسل لوال أف مدمنا أف قد ُيراسقه ش للعور مزمن بال ّلو ي ّور من الله ط لللوكا قهريا ،كما
ينظر إليه على أنه يف قر إلى االنضل ل لللاط فالحزم بمشل ل للاعره فأسعاله فنومه فكمية طعامه ،س صل ل للل

الس للي رأل هاجسل ل ُه ،لذلك يكون محو األمية العاطفية جز ا من ال دريب على إ ارأل المش للاعر ،لزيا أل
مو ).(Steiner,2009,89
االتّزان
االنفعالي فال ُن ّ
ّ

امالت:
اةم َع َ
 1-16-2اةتثقيي اةعاط ي وفقاً ةتحليل ُ

نمائية ،فحاليا ي م ت ليقها للد ارطل ل ل ل ل ل للة فاإ ارأل الفعالة للعواط
فاعلية ّ
امالت نظرّية ت ّ
الم رع ر
تحليت ُ
).(Steiner,2009,p.109-137
فسقا لليرن ي م ال ثقي

فزيا أل ال وعية العاطفية كجز من محو األمية العاطفية ،في م ذلك من

الا مفهوم الضربات العاطفية  Struckفي م ال وعية بها (س

القلب) من الا:

 -1إع ا أنفسنا فاآل رين الضربات العاطفية اإيجابية.
 -2السؤاا عن الضربات العاطفية اإيجابية.
 -3قلوا الضربات العاطفية ال ي نريد فرسض غير المرغوبة (تعّلم ما نريد فما ال نريد).
 -4ال حد

مع الناس فن إطالق أحكام أف اتهامات بت ُنحيد المشاعر ال ي أثرت سينا.
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أن أعمالنا أثارت بعض المشاعر سي شخص آ ر.
 -5قلوا فن ساع ّ
 -6العمت على فضع مشاعر العار ،الذنب ،الغضب ،جانلا قدر اإمكان.
ِ -7ا لار الناس فن أحكام فاتهامات عن مخافسنا فشكوكنا.
 -8االع ار

بهذه المخاف

فالشكوك فن ساع ،فالسعي للحصوا على الحقيقة المشرفعة.

 -9زيا أل المس للؤفلية من الا االع ار

ب ّأننا تصل لرسنا ب ريقة تس للوغ االع ذار فطلب الغفران

من اآل ر ،فقلوا أف رسض االع ذار فالغفران من اآل ر ،فطلب تغيير السلوك.

إن ال فاني الحقيقي فاإبداع فالمرفنة فالش ل ل ل للجاعة ت ّلب إع ا الذات ضل ل ل ل لربات إيجابية ،فالقلوا
بأن لدينا أ

ا فطلب الغفران فاللحث عن ال عافن مع اآل رين ،فاإيمان بأن لديهم صدقا ففعيا

فعفوية فحميمية ،هو جوهر الوعي العاطفي ).(Steiner,2009, p.122-121
 2-16-2اةتثقيي اةعاط ي ةألط ال واة ُمراهقين:

بال دريب ليس شل ل ل ل ل ل لليئا

ماعية فالعاطفية لل علم؟ إن ربط العواط
لماذا نه م بالجوانب االج ّ
جديدا ،سقد قاا "أسالطون قلت الميال "ُ " :ك ّت تعّلم لديه قاعدأل عاطفية" فحاليا أصل ل ل ل ل ل للل لدينا أ ّلة

تدعم الم اللة ب نمية شل ل ل ل ل ل للخصل ل ل ل ل ل للية األطفاا اج ماعيا فعاطفيا سي عد من المجاالت ،ل ؤثر سي
السل لللوك فال عّلم فتزيد االندماج فال ماطل للك االج ماعي ،سقد از ا اح ماا االط ل ل لعا من المدرطل للة،
فاإطل ل ل ل ل للا أل فت وير طل ل ل ل ل لللوك معا للمج مع فح ى تصل ل ل ل ل للت النهيار أطل ل ل ل ل للري ،فإ مان ما ،فت وير
العقلية عقب الللوغ ،فعلى العكس من ذلك أفلئك الذين لديهم مس ويات عالية
الصحة
اض رابات
ّ
ّ
ماعية ،حس ل للب الد ارط ل للات يكونون أسض ل للت سي المدرط ل للة فالعمت فالحياأل
من الافا أل العاطفية فاالج ّ

لحة َّ
النفس ل لليَّة لدى
الش ل للخص ل للية ،فعليه ّ
مو العاطفي االج ماعي ُي ُ
مكن أن ُيقلت مش ل للاكت الص ل ل ّ
سإن الُن ّ
الياسعين فمعلميهم كمشل ل للاكت (القلد ،فاالك ئاب ،فالرغلة سي إيذا الذات ،فاض ل ل ل رابات األكت.)..
فسي اآلفنة األ يرأل ،اه مت اللحو

ماعية فالعاطفية
باآلثار المفيدأل لل ركيز على الجوانب االج ّ

لل علم ،ليس لل الميلذ سقط بلت ل حسل ل ل ل ل ل للين ت ّور األ ا األكلا يمي ،سمعظم عمليلات ال عليم ت م سي
سية ،يح اجون إلى أن
طل ل ل ل ل ل للياق اج ماعي تفاعلي ،سقلت أن يلدأ ال الميذ بمعالجة الم الب المعر ّ
ماعية المص ل للاحلة ،فيح اجون سرص ل للة منظمة
يكونوا قا رين على معالجة المكونات العاطفية االج ّ
لل فاير فبيان ت ورهم الشخصي).(Tilley,2009,p. 2
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أصل ل ل ل ل ل لللحت ال وعية العاطفية مؤ ار ت م سي السل ل ل ل ل ل للنوات األفلى من رياض األطفاا بال وعية
بأط للما المش للاعر ،فتأثيرها فتسل ل خدم كذلك سي مناقش للات رط للائت تح وي على معلومات عن إ ارأل
المراهقين:
الشعور مثاا على ذلك يس ند إلى ك ب ال نمية
َّ
االنفعالية لألطفاا ف ُ
أ لرني ماذا تفعت عندما تاون حزينا! هت تلكي؟ ،تنفعت؟ تلقى ها ئا؟ تنام؟
بعض األش للخاص يعلرفن عن غض لللهم بإيذا أنفس للهم كأن يجرحوا أنفس للهم ،يأكلون كثي ار،
يقضللمون أظاسرهم ،يسللحلون شللعرهم ،هذه األمور ال تجدي بت تؤذي .أسض لت طريقة ل شللعر بأنك
أسضت هي أن ت حد

عن مشاعرك فطو

ت حسن ،تذكر "المشاعر جز منك مثت أصابعك ،إذا

لم تان ط ل ل ل ل للعيدا سأنت لديك الحد سي أن تشل ل ل ل ل لعر بما تش ل ل ل ل للعر به ،بت أنت لديك الحد سي بعض
األفقات بالشللعور بالغضللب ،الخو  ..فأن تخلر اآل رين عن ذلك ،ليسللاعدفك ل اون أقت غضلللا
فأكثر طعا أل " لذلك ع مشاعرك تخرج بل

ط حسن ).(Freed, 1991,pp. 54-68

"عندما يكون لديك ش ل ل ل ل ل للعور إيجابي أ لر اآل رين عن مش ل ل ل ل ل للاعرك الل يفة ،أنت ال تح اج
أط لللابا ل اون ط للعيدا ،أيض للا إذا تص للر أحدهم ب ريقة ما جعل ك تش للعر بالحزن أف الخو

أ لره

مر ما" أنت لديك الحد سي مناقشة مشاعرك ،لان ال تملك الحد سي تسي له.
بذلك ،سقد يغير أ ا
أمرن يجدر بنا أن ن ذكرهما إل ا ة اةغضب:
هناك ا
أفجد طريقة أف شخصا يه م بسماع مشاعرك ،ال شي

اطئ سي أن تقوا " أنا غاضب"

ال تسلقط مشلاعرك على اآل رين -فالط ّليما المقربين -قم ب صلر جسلدي (لعب ،رياضلة،

تنظي )). (Freed, 1991,pp. 93-96

عاةي ما و اء اةت اصل :Meta Communication
 17-2اةت عي االن َّ
ضل ل ل ل ل ل للمن ال رفحات سي الوعي العاطفي لالنفعاالت فإ ارتها الواعية؛ ظهرت مفاهيم جديدأل
نوعا ما لمهارات ال واص ل للت العليا ال ي تض ل ل ّلم (ما ف ار المعرسة فما ف ار االنفعاا فما ف ار المزاج)
الخارجية للموق ؛ ” “zoom in \ zoom outبدال من ال ركيز سقط على
تناقش النظرأل العليا أف
ّ

تمكن الشخص من رؤية األمور من عدأل نواح فليس
جز منه ،سالنظرأل
الخارجية فاضحة ففاطعة ف ّ
ّ
مو السل للوي
سقط من تفصل لليت صل للغير يكون عا أل غارقا سيه ،فهو فعي م ّ
قدم يسل للاعد الفر على الُن ّ
فال واسد َّ
النفسي االج ماعي ،فمن أبرز هذه ال رفحات مفهوما ما ف ار المعرسة فاالنفعاالت.
ّ
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 2-17-2ما و اء اةمعرف Metacognition :
يعني ال فاير سي ال فاير ،فااله م للام بل لالعملّيل لات العقلّيل لة ،فنظرأل الفر ألسا للاره فمع قل لدات لله
سية .ظهر مفهوم "سوق المعرسي" سي بداية السل لللعينات ليضل للي بعدا جديدا سي
فاط ل ل راتيجياته المعر ّ

مجاا علم النفس المعرسي ،فيف

يلية فالمناقش ل ل ل ل ل للات النظرية سي
آساقا فاط ل ل ل ل ل للعة للد ارط ل ل ل ل ل للات ال جر ّ

موضوعات الذكا فال فاير فالذاكرأل فاالط يعاب فمهارات ال عّلم (جرفان .)43 ،1999

كيفية قيام الم عّلم بفهم نفسل ل له
أفا من أش ل للار إليه سالسيت ) Flavel (1976الذي اه م ب ّ

كم علم ،أي قللدرتلله على ال خ يط فالم للابعللة فال قويم لعمللله ،بعللد ذلللك ت ّور االه مللام بهللذا
المفهوم سي عقللد الثمللانينللات على المس ل ل ل ل ل ل ل ويين النظري فال ليقي ،فال يزاا يلقى الاثير من
االه مام نظ ار الرتلاطه بنظريات الذكا فال عّلم فاطل ل ل ل راتيجيات رح ّت المش ل ل للكالت فاتخاذ القرار
(بهلوا.)2003،95 ،

 2-17-2ما و اء االن عالMeta- Emotion:
لدينا ر ف عاطفية فإ راكية على عواطفنا الض ل للعيفة فعواط
على هذه العواط

اطم ما ف ار العاطفة ،أف العواط

فهي المشل للاعر ال ي تحد

اآل رين ،ي لد علما النفس

الخارجية"
الفوقية"
ّ

اط ل ل جابة لمشل للاعر أ رى (على طل للليت المثاا ،الشل للعور بالذنب

ن يجة شعوري بالغضب ،الندم ن يجة الخو ) ).(Haradhvala,2016,1
لحة َّ
النفسلليَّة سي ط لنة
ّ
قدم مص ل ل "ما ف ار االنفعاا" ألفا مرأل سي أ بيات علم النفس فالصل ّ

 1996على يد جوتمان فآ رين )(Gottman et al.,1996سي ط ل ل ل للياق الد ارط ل ل ل للات اللحثية عن
العالج األطللري Family Therapyفيف رض جوتمان فجو سرفق بين اآلبا سيما ي علد بال ريقة
ال ي يش ل ل للعرفن فيفارفن سيها سيما يخص انفعاالتهم فمش ل ل للاعر من حولهم ،ال ي تؤثر بدفرها على
طريقة إ ارأل المش ل ل للاعر سي الحياأل اليومية .فيمثت ذلك ما ُيعر بمجموعة المش ل ل للاعر فاألساار عن
االنفعاالت فيشللار إليها بمسللمى "سلسللفة ما ف ار االنفعااMeta-Emotional Philosophy ".

قدم هذا المص ل  ،تلناه كثير من اللاحثين سي كت من الفلسفة فعلم النفس.
فمنذ أن ّ
فأص لللحت ارط للات فبحو ما ف ار االنفعاا من منظور علم النفس موض للوعا أط للاط لليا سي
مجاا علم نفس َّ
الشخصيَّة ،فعلم النفس اإعالمي فالعيا ي فسي مجاا ال واصت فصناعة القرار.
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تعلير عن ال لة مص ل ل ل ل ل ل ل ل "ما ف ار االنفعاا بأنه
ا
يمكن اإشل ل ل ل ل ل للارأل إلى أن العلارأل األكثر
"االنفعاالت عن االنفعاالت Emotions about Emotions".ما يقارب طرح ما ف ار المعرسة
فقد أشار جوتمان فآ رفن ) (1996إلى صحة هذا القياس ،فهذا يعني أن ما ف ار االنفعاا يعني
بلساطة "الضلط ال نفيذي لالنفعاا" ،فمع ذلك يجدر مالحظة أن مص ل ما ف ار االنفعاا يع ي
الالت قريل للة من الالت م للا ف ار المزاج  Meta-moodس للإذا ك للان "م للا ف ار االنفع للاا" "يعني
"االنفعاالت عن االنفعاالت "سإن مصل ل ل ل ل ما ف ار المزاج يعني "عمليات ال فاير فال خ يط ال ي
تص ل ل ل للاحب الحاالت المزاجية ،بما ت ض ل ل ل ل ّلمنه من ال فاير ال أملي سي المش ل ل ل للاعر فمراقل ها فتقييمها
فتنظيمها فضللل ها ،سضللال عن اال عا بأن ما ف ار االنفعاا يجسللد ما ُيعر بالوظيفة ال نظيمية

لالنفعاالت فالمش ل ل ل للاعر فأنه ظاهرأل ذات طابع ذاتي .فيوجد ش ل ل ل للله اتفاق بين اللاحثين سي المجاا

على أن ما ف ار االنفعاا بنية نفسل ّلية م عد أل األبعا ت ضل ّلمن ثالثة تاوينات نفسل ّلية أطللاطللية ت مثت
سيما يلي (Norman & Furnes, 2016):
االنفعالية Meta-emotional Experiences:
 -1الخلرات ما ف ار
َّ
ذاتية ب دبر الشخص سي انفعاالته
يوص ما ف ار االنفعاا بصفة عامة بأنه " لرأل ّ
فمشاعره ففعيه بها اصة االنفعاالت األطاطية :الغضب ،الحزن ،ال وتر ،الخزي،
مكون الذات لما ف ار االنفعاالت .
القلد ،فتمثت الخلرات ما ف ار
َّ
االنفعالية ّ
االنفعالية Meta-emotional Knowledge:
 -2المعرسة ما ف ار
َّ
ضمنة سي ال دبر فال فاير سي االنفعاالت فالمشاعر
ضمن
العمليات المعر ّ
ّ
سية الم ّ
في ّ
فاالع قا ات حولها ،أف ما ُيعر بالمعرسة ال قريرية باالنفعاالت فالمشاعر.

فعالية Meta-Emotional Strategies:
 -3االط راتيجيات الماف ار االن ّ
في علد هذا المكون ب رق إ ارأل االنفعاالت فالمشاعر فتنظيمها أف الوظيفة ال نظيمية
ضمنه من ضلط أف قمع ،فترتلط كلها بقدرأل الشخص على
لالنفعاالت فالمشاعر بما ت ّ
تنظيم فإ ارأل انفعاالته فمشاعره ).( Norman & Furnes, 2016,pp.189-191
عينة؛ تعاملنا مع المشاعر الالحقة بوعي.
فتشير العاطفة أنه كلما اط نل نا عاطفة م ّ
الدية فال ّور االج ماعي العاطفي ألبنائهم ،فما ف ار العاطفة قد
فهي تركز على العاطفة الو ّ

عينة ،فلها أثر سي َّ
يكون مصد ار لل ثليط أف ح ى القمع َّ
الشخصيَّة
الن
فسي أف تشجيع مشاعر م ّ
ّ
االنفعالية فالوعي فالذكا العاطفي.
فالديناميكيات العائلية فالمناخ ال نظيمي فاالض رابات
َّ
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ماعية مع اآل رين كما أشار
سهي تن لد من الفهم
االنفعالي الذاتي ثم تغ ي العالقات االج ّ
ّ
غوتمان ،بد ا من الوعي الذاتي باالنفعاا ثم معرسة مشاعر األبنا فتدريلهم على سهمها ،فصوال
ماعية ثم مع الشركا فاألزفاج ،إذ
إلى االط قرار طويت األمد مع األ رين سي العالقات االج ّ

لوحظ أن األمهات اللواتي لديهن فعي بمشاعرهن فمشاعر أبنائهن؛ أكثر تفهما فأقت انفعاال،
فكان أزفاجهن أيضا أكثر تسامحا فأقت از ار ا).(Gottman et al.,1997

اةشكل ( )21مثال على م ه م ما و اء اةت اصل.
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تعقيب :نالحظ أ ّن الص ل للور الس ل للابقة سي الجانب األيمن تع ي الص ل للورأل تفص ل لليال ما ،بينما

لير مخ لفا ،فكذلك هو
الص ل ل ل للورأل الالية اليس ل ل ل للارية تع ي معنى أكلر من الجز اليميني فربما تفس ل ل ل ل ا
تمكن الفر من األ ذ بعين النظر
األمر سي ال فاير سي ال فاير أف سي ال فاير سي المشاعر ،كلما ّ
رين؛ ّا ذلك على اتزان فتفهم أكلر ،ساألش للخاص الذين

مواق فظرف الوض للع الحالي له فل
ّ
لديهم نظرأل سوقية لمشل ل ل ل ل ل للاعرهم فل رين؛ أكثر اتزانا انفعاليا ،فكما أننا سي بعض األفقات نح اج
الخارجية الالية سقط ،فال النظرأل
لنظرأل قريلة تُفسل ل ل للر ال فاصلل ل لليت؛ فعليه سإن االتّزان ال يعني النظرأل
ّ

الض ل ل لليقة لل فاص ل ل لليت القريلة ،بت قدرأل المر على الموا مة بين كت ذلك ،كقدرأل عدط ل ل للة العين على

ال حديد قريلا فبعيدا بال نافب ،فعليه سإن من المهم ال دريب على هذا المفهوم سي مجاا ال نمية
فالعالج النفسي.
ّ
مالحظةُ :تد ّربت اللاحثة على مفهوم ما ف ار ال واصل ل للت قلت ت ليد برنام الد ارط ل للة ال دريلي،
تم ضل ل للمن ال دريب على العالج النظمي ،مع الدك ورأل لوري تشل ل للارز(Laurie L. )2016
فذلك ّ
 ، Charlésليرأل العالج األط للري فالنظمي .فأن الص للور سي الش للكت الس للابد ( )13مأ وذأل من

الما أل العلمية لل دريب .انظر الملحد رقم (.)16

 18-2االن عاالت وفق حاة النا اةراشدة:
الر ِش ل ل ل ل ل ل لد ال ت اامت سقط كمعالجة آلية للليانات؛ ساآللية ليس لديها
نحن نؤمن بأن فظيفة ّا

سإن
نظام قيم أ القي فليس لديها يارات عاطفية ،ال ت غيَّر فت لرم من تلقا نفسل ل ل ل ل ل للها .لذلك ّ
الر ِشل ل ل ل لد تابع لمش ل ل ل للاعره فلقيمه األ القية فلل دريب على المهارات فالقدرات ألن المش ل ل ل للاعر
تاامت ّا

فلية ت اي
ال ّ

الدية.
عا أل فسد االتجاهات فالمع قدات الو ّ

سالمش للاعر اطل ل جابة جينية لألفض للاع الحقيقية ال ي تحد

العفوية
اآلن ،فتخ لر سي األلفة ف ّ

ِ
الر ِاشُد تاون اط جابة ال فت العاطفية
ال ّ
ضمن بعض الرشد ا لها ،سضمن معلومات ّ
فلية ،كما ت ّ
الحالية اطل ل جابة مرتدأل أف آنية ض للمن تاامت ال ارش للد ،على ط للليت المثاا :مزاج الغض للب،
للمواق
ّ
فنوبات الغضللب تاون مشللاعر مرتدأل من ال فولة ،لان االطل يا الشللرعي أف الغضللب الذي يع مد

على مراقلة موق

ل

عد اط جابة راشدأل.
ظالم ُي ّ

أن اآل رين بخير؛ لان االح رام األص لليت
الثقة فاإعجاب مش للاعر لدى ال فت الذي يع قد ّ

ر على أطاس المالحظة الموضوعية هي اط جابة الراشد.
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سالغيرأل ش ل ل ل للعور ُمخزن من ذكريات ال فولة ،فاالك ئاب انغماس طفولي بالذات ،بينما اليأس
الر ِش ل ل ل لُد بالحقائد المأطل ل ل للافية ،فال عاط فالشل ل ل للفقة عا أل يكونان منقولين من األنا
يدا عليه إ راك ّا

الطيما الراعية ،بينما ال فهم الوجداني فالمعرسي سمن ضمن اط جابات الراشد.
الدية ّ
الو ّ
).(James & Jongward, 1996,p. 299-300

فلية ،لان
تعقيب :إ ّن الجانب العاطفي سي ال َّش ل ل ل ل لخصل ل ل ل لليَّة منوط بدرجة كليرأل بحالة األنا ال ّ
األنا ال ارش ل ل للدأل الناض ل ل للجة كفاية تاون هي اللوص ل ل لللة ال ي تعي الموق الحالي فالش ل ل للعور المراسد،
ّ
فتقدر اإمكانية لل علير عن المش ل ل للاعر ،سقد تع ي إش ل ل للعا ار لل فت أنه ال مش ل ل للكلة اليوم سي بعض
المرح فال س لللية ،أف من المناط للب هنا ال علير عن وسك أف حزنك ،أف من المناط للب إيقا
العاطفي سي موق

ال دسد

العفوي
الر ِش ل لد هو ما يسل للم لل فت
ما فالسل للي رأل عليه قدر اإمكان .فبال الي ّا
ّ

مر بال علير المناط ل ل للب عن انزعاجه أحيانا
بال ص ل ل للر بعفوية بعض األفقات ،فأيض ل ل للا لل فت الم ّ
الدية بفرض رقاب ها فقيا أل الموق
فكذلك هو ما يس للم لألنا الو ّ

سي بعض األحيان ،فعليه سهو ال

يعني حياأل الية من اإثارأل العاطفية؛ بقدر ما يعني توازنا انفعاليا فاعيا.
أهم ما و في اةمح
ُّ

اةثاني:

مرأل ال ي
االتّزان
االنفعالي مكون أطل للاطل للي سي ال َّش ل لخصل لليَّة ،فهو ال يعني الثلات بت الحركة المس ل ل ّ
ّ
سية فح ى
تس للعى لل وازن مجد ا ،فهو من العوامت الخمس للة الالرى الم علد باللنية
َّ
االنفعالية فالمعر ّ
لانه يخ ار تصل ل لرساته
للوكية للمر  ،إذ هو ال يخ ار ما قد يؤثر سيه فيحفز مش ل للاعره أيا كانت؛ ّ
الس ل ل ّ
فعالية ،فبال الي سإن
فطريقة تعليره عن انفعاالته بش ل ل للكت م وازن أف غير ذلك عقب هذه اإثارأل االن ّ
مفهوم االتّزان االنفعالي ي اون مع تشل ل للكت طل ل للمات ال َّش ل ل لخصل ل لليَّة سي ال فولة ،ثم ما يللث أن يأ ذ
ّ
المراهقة بداية الرشل للد ،ليشل للكت مع باقي طل للمات ال َّش ل لخصل لليَّة ما
شل للكال شل للله ثابت سي أفا ر مرحلة ُ

للية ،موثقة أنماط تفاعلنا فإ راكنا
ُيعر بالخرائط الدماغية ال ي ت اون سي نهايات المشل للابك العصل ل ّ
للية مؤ ار مرفنة
فط ل ل للمات ش ل ل للخص ل ل للي نا ،فمع ذلك تاون قابلة لل عديت ،سقد أثل ت اللحو العص ل ل ل ّ
الدماغ فقدرته على تعديت مساراته القديمة من الا ال دريب.
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امالت Axis III: Adolescence &TA
اةم َع َ
اةثاةث اةمراهق وتحليل ُ

اةمراهق 79 ...........................................................
 19-2االنتقال إةى مرحل ُ
المراهقة80.............................................
 1-19-2أبرز مظاهر ُ
الن ّ
مو سي مرحلة ُ
للمراهقين 80...................................
 2-19-2فمما طلد ت ض أبرز المهام
ّ
النمائية ُ
اةمراهق 81 .......................................
ُ 20-2نم ّ النا اةراشدة في مرحلتي اة ة و ُ
 1-20-2المهمة األفلى :توحيد حاالت األنا المنفصلة سي بنية م ماطكة كاملة 82...............
 2-20-2المهمة الثانية :تحديث األنماط ال نموية السابقة 83....................................
 3-20-2المهمة الثالثة :ال ّور فاالندماج الجنسي 84.........................................
 21-2اةحاجات َّ
اةمراهق 85 ...........................................................
اةو َّ
سي و ُ
 1-21-2الحاجات َّ
النفسيَّة ف فرها سي السلوك85............................................. :
 2-21-2تصني

الحاجات َّ
النفسيَّة86....................................................... :

 3- 21-2الحاجات َّ
امالت87.................................. :
الم رع ر
النفسيَّة فسد نظرّية تحليت ُ
امالت 88 ..........................................
اةم َع َ
 22-2اةمداخالت اةجماعي ةوظري تحليل ُ

امالت88..................................... :
الم رع ر
 1-22-2سائدأل المدا الت الجماعية ل حليت ُ
 2-22-2أهدا

امالت88................................... :
الم رع ر
المدا الت الجماعية ل حليت ُ

امالت90 .............................................
اةم َع َ
 23-2اةمداخالت اةتد يبي وفق تحليل ُ

امالت ال نموية 90.......................................................
الم رع ر
-1-23-2تحليت ُ
امالت سي ال دريب 91.............
الم رع ر
امالت باط خدام تحليت ُ
الم رع ر
 2-23-2ال دريب على تحليت ُ
امالت سي ال دريب 92...............................................
الم رع ر
3-23-2ملا ئ تحليت ُ
امالت فعلم النفس االج ماعي 93.........................................
الم رع ر
 4-23-2تحليت ُ

امالت اةتد يبي 93 ..................................................... .
اةم َع َ
 24-2برامج تحليل ُ
 1-24-2برنام تاباطي 94..................................................... TAPACY
 2-24-2برنام طيت 94.............................................................SEAL
امالت 97 .....................................................
اةم َع َ
 25-2اإلطا اةمرجعي ةتحليل ُ

امالت السلع للمدربين ال ربويين 97..................................
الم رع ر
 1-25-2رائط تحليت ُ
 2-25-2المدا الت ال دريلية األطاطية لليرن98.............................................. :
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 19-2االنتقال ةمرحل اة ُمراهق :
يص ل ل ال ُمراهقون أنفسل للهم  -فكذلك يصل للفهم مقدمو الرعاية – ب ّأنهم بمرحلة صل للا لة ،إذ أن

نمائية تؤثر بخص ل للائص الجنس الثانوي ،سيص ل للل قا ار بيولوجيا
جسل ل لد ال ُمراهد يش ل للهد طفرات تغيَّر ّ
على "ال ااثر" عقب الللوغ .فيشل ل ل ل ل ل للهد الدماغ ترغِييرات بيولوجية ،س نخفض الما أل الرما ية مؤثرأل سي
سية ،فت نشل للط مراكز األنش ل ل ة العاطفية فالغريزية سي اللوزأل ،فيز ا
ال رابط فال اامت فالمعالجة المعر ّ

الفص الجلهي ،سال ُمراهقة هي مرحلة االن قاا المدسوع بيولوجيا ،تجس ل ل ل ل للر ط ل ل ل ل للنوات ال فولة
نش ل ل ل ل للاط ّ
لسل للنوات الحقة من طل للن الللوغ ،فتعقيدها أكلر من ال عقيدات المس ل ل مدأل من ال فولة ،سي جز منها

ضل العدطللة
م ضل ّلمن لجميع حاالت األنا الثال  ،في ّلب أن تاون م ااملة سي ُك ّت م ماطللك .فتو ّ

أن األطل ل ل ل ل ل للس الاامنة لل ُمراهقة ،لها نفس الهيكلية الدفرية فالممرات ال نموية
ال نموية لحاالت األنا ّ

أن الفوضللى الظاهرأل سي مرحلة ال ُمراهقة ت مثت سي نموذج
األ رى سي الحياأل ،إذ يرى ليفن ّ Levin
امالت؛ فقد سسر مهام ال نمية لمرحلة ال ُمراهقة فسد حاالت األنا الثال  ،موضحا
الم رع ر
نظرّية تحليت ُ

طلع مهام) .(Levin,2015,p.228-229طنوضحها سي ما يلي:

اةشكل ( )22اةهيا ل اةدو ي ةُوم ّ حاالت النا وفق اة ُمراهق

7

مو الس للابد؛
مو ش للخص للي نا ي ش للابه سي كت مرحلة ّ
نمائية فالُن ّ
نالحظ من الش للكت الس للابد أن ُن ّ
لان بشكت أكثر اتساعا فتف حا فنضجا.
2015,p.230) Fractal spiral ( Photo by Nilsson, 2005).

(Levin,

7
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اةمراهق :
 1-19-2مظاهر اةُوم ّ في مرحل ُ
أشل ل ل ل للار بيرن ( )1957عند طرحه لمفهوم حاالت األنا لمظاهر األنا ال ارشل ل ل ل للدأل أفال؛ سنحن ال
نولد مع ثال

مكن رؤية
حاالت أنا تعمت بشل ل ل ل ل ل للكت م اامت؛ بت نولد بقابلية ل ويرها فتنمي ها ،فُي ُ

حاالت األنا بوضللوح سي طلللوك فشللخصللية األطفاا من عمر  12عاما فأحيانا األصللغر طللنا على
الرغم من ّأنها بهذا العمر ال تعمت بشكت كامت فنهائي.
باتجاهين ( طللي فإيجابي) على أصعدأل شخصية عديدأل معرسية،

مرأل تحد
مو عملية مس ّ
الُن ّ
المراهقة تاون فاضحة المعالم.
نمائية ّ
فعالية ،بدنية ..سي ُك ّت المراحت ال ّ
ان ّ
الطيما مرحل ي ال فولة ف ُ
المراهقون ي ّورفن مهل للارات ال فاير الم قل للدمل للة ،فمه ل لارات ال فاير المجر ،
الُن ّ
مو المعرسيُ :
كيفية ش ل ل ل ل للعورهم فما
فاإ راك الفوقي (عملية ال فاير ال ي يسل ل ل ل ل ل يع األس ار من اللها ال فاير سي ّ

أكثر جدلية).
يفارفن سيه ،فكذلك القدرأل على ال فاير سي ّ
كيفية إ راك اآل رين لهم سيصلحون ُ
ذاتية جديدأل بس ل ل لللب
فسي ال ُمراهقة ّ
الملكرأل (من عمر  11إلى  )13ي ّور ال ُمراهقون ص ل ل للورأل ّ

ال غيَّرات ِ
المراهقة (بين  14إلى  )15يس ل للعون ل خفي
يولوجية .ف الا من صل ل ل
الفسل ل ل
ّ
ُ
المراهقة الم أ رأل (من  16طنة).
آبائهم ،بينما يالحظ زيا أل القدرات العاطفية فالفارّية الا س رأل ُ

الرفابط مع

فال ّور العاطفي يظهر بس لللس لللة من األزمات ال ي يجب على ال ُمراهد اللها إكماا المهام
موي سعاا).(Kulashekara, 2015,p.7
الصعلة فالمهمة من أجت الحفاظ على مسار تن ّ

ومائي ةل ُمراهقين:
 2-19-2اةمهام اة ّ

 القيام بالمزيد من الخ وات من أجت االط قالا فتحقيد تمايز عن األطرأل أكثر فضوحا.
فقيمة ،تولي مسؤفلية اح ياجاته فمشاعره فطلوكه
هوية ّ
قت له ّ
 السلوك تدريجيا كشخص مس ّ

مو الجنسي.
 م ابعة الُن ّ
مو فقد يولد ذلك:
الفشت سي تحقيد هذا ال اامت طي رك ال ُمراهد مج أز الُن ّ
 انشغاال ملالغا بأمور م علقة بالجنس ،المالبس فالمظهر فاألصدقا .
 ضع

ذاتية فالخضوع لضغوط األقران.
الثقة بالقيمة ال ّ

 مشاكت مع بد فإنها الوظائ

فاأل فار فالعالقات.

 اإسراط سي االع ما على األطرأل أف أي اع ما آ ر).(Graham, 2003,p. 10
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ُ 20-2نم ّ النا اةراشدة في مرحلتي اة

اةمراهق :
ة و ُ

امالت سي فرشل ل ل ل للات عمت ألكثر من  40عاما سي عملية ال نمية،
الم رع ر
بعد اط ل ل ل ل ل خدام تحليت ُ
مر بها ال ُمراهد من أجت ظهور األنا الراشدأل:
اط قت لفين  Levinطلع مراحت أفلية لمهام ي ّ
 -1توحيد أج از َّ
الشخصيَّة سي ُك ّت م ماطك موحد.

 -2إعا أل النظر سي الخلرات السابقة الم احة بسهولة ،فت وير أي نمط طابد حسب الضرفرأل.
 -3تنمية ف م المفاهيم الجنسية إعا أل معايرأل صورأل الذات ل قارب ال غيَّر الفيزيولوجي.
 -4االه مام المسلد بالسلوك لمواجهة الخو

فعواقب اال لار.

 -5الفصت بين طل ة الوالدين أف الموجهين فاالط عاضة عنها بسلوك ذاتي اص.
مرأل ل ن.
المفرط "ال علد" بالوالدين أف أية عالقة طل وية مس ّ
 -6الحد من ال دسد العاطفي ُ
 -7بنا جسر بين عالم ال فولة ح ى مرحلة الللوغ ).)Levin, 2009

اةشكل (ُ )23نم ّ حاالت النا Fundamental stages of ego state development
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 1-20-2اةمهم الوةى :ت حيد حاالت النا اةمو رل في بوي متماسك كامل :
عرض تفاصيلها فسد حاالت األنا سيما يأتي:
طُ ر
بيعي اةع ّي (مرحل اة ج ) :أفا حالة أنا ت شل ل ل ل ل ل ل ّلكت بعد
 1-1-2-2ال نا اة ّلي اة ّ

الوال أل؛ للحصوا على الرعاية "غذا فاه مام" من أجت اللقا  ،ينميها الصغير سي أفا ط ة أشهر.

فسي أفا ال ُمراهقة ي م اطل ل ئنا ال ركيز على هذه المرحلة ل ز ا توط للعا ،سال ُمراهد اللالغ 13
طللنة يخ لر االح ياجات المماثلة ل لك ال ي ينشللدها الرضللع سمويا ،لان من الا فاقع أكثر ت و ار؛
سلديه شللحنة عاطفية فيشللعر باالع ما  ،كما قد يكون لديه زيا أل حسللاطللية سي الجهاز الهضللمي مع
زيا أل الرغلة سي األطعمة ط لريعة الهضللم كالنشللويات ،فيلفت ان لاهه الض لربات اإيجابية فما يشلللع
الحاجة لالن ما  ،مع نشاط قليت " موا" فرغلة بنيت مزيد من المحلة فالم ارعاأل من اآل ر ،ف اصة
أفلئك ارج أطرته الملاشرأل).(Levin,2015,232
 2-1-20-2اةبروفسااااااا

اةراااااااغير " مرحل اة عل" :يلدأ ال ُمراهقون سي اك شل ل ل ل للا

العالم

الحس للي بذهوا فنش للاط ،فتظهر س رأل اه مام قص لليرأل فنموذجية اطل ل اش للاسية ،فمسل ل وى منخفض من
لهر ،ال يه مون بال فاصل ل ل ل ل لليت كما أن
االل زام ل حمت األشل ل ل ل ل لليا  ،مثت األطفاا بعمر  6إلى  18شل ل ل ل ل ل ا
للعواقللب ،فأطل ل ل ل ل ل لللوبهم سي

تزا محجوبللة ،س لالحيللاأل حللدس عللاا فقلللة اك ار
عمليللاتهم المعرسّي لة ال ا
ال واصت فسقا لل لعية العاطفية ،إال أنهم ينقلون اع ما هم من آبائهم إلى أقرانهم.

َّرت ال ي
 3-1-20-2النا اةراشااااادة( :مرحل اةت كير) :تلدأ سي م لع الس ل ل للنة الثانية ال غي ا
تؤ ي إلى األنا ال ارشل ل ل للدأل " .حركات الدسع السل ل ل للحب فال فحص" ال واصل ل ل للت بغض ل ل ل لب فمقافمة عنيدأل
مرأل "المرحلة الش ل ل للرجية" ،في م العو أل إلى هذا ال فاير سي نحو السل ل ل لنة
فمخالفة مع العالقات المسل ل ل ل ّ

 ،14إذ يخ لر ال ُمراهد الواقع من الا ال فاير من تلقا نفسه.

 4-1-20-2النا اة ّلي اةخا ق ةلع ي (مرحل اةه ي ) :تسل ل ل ل ل للمى األب الصل ل ل ل ل للغير أف

"القزم" ،فت مثت مهم ه سي ال نمية الص ل ل ل ل للحية فربط جميع أج از الدماغ ،فحاالت األنا سي تش ل ل ل ل للكيت
الهوية على غرار ابن  4ط ل ل للنوات "المرحلة ال ناط ل ل لللية" ،سال ُمراهقون بعمر  15- 16ط ل ل للنة يخ لرفن
قوتهم ال َّشل ل لخص ل لليَّة فعواقب الواقع ل ش ل للمت تجاربهم الاذب فإقامة معارك بين ش ل للخص ل لليات الس ل للل ة

"الوالدين ضلد بعضلهم" فتضلرهم عواقب طللوكهم الخ ير (القيا أل فن ر صلة ،ال حدي ،ال د ين).
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).(Levin,2015,p.232إذ أن عللدم اليقين بش ل ل ل ل ل ل للأن فر الفر قللد يؤ ي إلى حللدف تعللارض سي
العديد من األحيان يجلب تحديات عديدأل).(Kulashekara, 2015,p.6
مو
 5-1-20-2مرحل النا اة ّ
اةدي (مرحل اةمها ات) :ي م توجيه ال ركيز األط ل ل للاط ل ل للي للُن ّ
العللاطفي لل ُمراهقين إلى مصل ل ل ل ل ل لللحللة القيم ،فال ُمراهقون سي عمر 17يعو فن إلى آليللات ت وير األنللا
الدية كما كانوا بعمر  6الى " 12مرحلة الامون" ،يجا لون فيس لعدفن األ الق فالقيم ما يجعلهم
الو ّ
ذاتية باع لارها طللل ة ا لية
غير مع رضللين كثي ار ،فت ّور قيمهم ال َّشلخصلليَّة فت حوا للوال لألنا ال ّ
الخارجية كس ل ل ل للل ة الوالدين فالمعلمين ،سال ُمراهقون قد قاموا ب وحيد حالة األنا سي
بدال من الس ل ل ل للل ة
ّ

لانه غير من ه كليا).(Levin,2015,pp.232-233
إطار شخصي م ماطك ّ
 2-20-2اةمهم اةثاني  :تحديث النماط اةتوم ّ ي اةسابق

نمائية السل للابقة فاط ل ل اماا ال جارب غير المك ملة ،ألن
من الا إعا أل النظر سي ال جارب ال ّ

ال ُمراهقة أفا فرأل بيولوجية كاملة ال ارار بعد الوال أل ،س نفيذ هذا ال دبير الدا لي سي ال ُمراهقة؛ يقلت
الر ِاشد الحقا ،سال ُمراهد لديه الفرصة إعا أل النظر سي المسائت ال الية
من الحمت العاطفي سي حياأل ّ

 1-2-20-2حاة النا اة ل اةع ّي (أخذ ق ار ات) :هت من المناط ل ل ل ل للب فجو ي هنا؟ هت

اح ياجاتي فمشاعري بخير؟

 2-2-20-2حاة أنا اةبروفيس
للعالم فاالط ل ل ل ل ل ل ل اشل ل ل ل ل ل للا

اةرغير (االستوتاجات االست العي ) :هت أط يع الخرفج

فأبقى أحظى برعاية؟ أأبدأ سي بنا جسل ل ل ل ل ل للر بعيد عن عالقات االع ما

).(Levin,2015,233-234
قال فمع ذلك
 3-2-20-2حاة النا اةراشاادة (خيا ات اةت كير) :هت يمكنني أن أكون مس ل ّ
أح لاسظ على تواصل ل ل ل ل ل لللي؟ هللت أسار بنفسل ل ل ل ل ل للي أم أه م ب لالنللاس اآل رين؟ هللت من اآلمن أن تاون
اط دالالتي ُمخ لفة عن اط دالا اآل ر.
 4-2-20-2اة ل اةخا ق (اساااااتوتاجات اةه ي ) :ال ُمراهقون يخ لرفن ما يريدفن فيهوفن
عند ال خلي عن أطل ل ل ورأل "ةن يحدث ةك معي" سس ل للالم هم فأمنهم فنجاحهم مع مد على إنها سارأل
السللية.
أنهم بمنأى عن عواقب طلوكهم
ّ
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مو فال ّور حيزه،
 5-2-20-2ال نا اة ّ
اةدي (تحديث اةمها ات والخالق واةقيم) يأ ذ الُن ّ
مثت ص ل للغار ال يور ال ي اع ا ت العيش بس ل للالمة سي العش فهي اآلن سي ط ل ل ّلن مناط ل لللة لل يران،

سلديهم المهارات فالقدرات ال ي يح اجونها ،فعليه يخ ل الس ل ل ل ل للياق النفس ل ل ل ل للي-االج ماعي لل ُمراهقين
ّ
ا السا ملحوظا عن طللياق األطفاا فالالار؛ س مر العالقات مع األقران فاألطللرأل فالمج مع ب رغِييرات
م ميزأل الا هذه الف رأل ).(Kulashekara, 2015,pp. 8
 3-20-2اةمهم اةثاةث  :اةت ّ واالندماج اةجوسي

دية فالعاطفية المميزأل للللوغ تلدأ قلت حدفثه؛ إال ّأنها تؤثر
على الرغم من ّ
أن ال غيَّرات ال رج رس ّ
سي حياأل ال ُمراهقين عندما ين قت ال ُمراهقون من مرحلة ال فولة إلى مرحلة النضل ل ل ل ل ل ل  ،فيح اجون إلى
إكماا مهمة االندماج الجنسي " .أي ُم ابقة الخصائص الجنسية الم الحقة فصورأل الجسد.

 1-3-20-2حاة النا اة ّلي اةع ّي (اة ج ) :ال ُمراهقون يريدفن ال واص ل ل ل ل للت فكس ل ل ل ل للب

الرعاية ،لان المش ل ل للاعر فالنض ل ل للوج الجنس ل ل للي جار ،ما يولد ص ل ل لراعا يش ل ل للغلهم بمواضل ل ل لع كالمال مة
فالجاذبية فالقضايا الجنسية.
 2-3-20-2اة يلس ف اة رغير (اةمستكشي) :يغدف العالم ك لة من األحاطلليس الجديدأل،
القضل للايا الجنسل للية ،في م ال عامت مع األحاطل لليس ف مجها مع ت ّور

يحث ال ُمراهد على اط ل ل اشل للا
ال ُمراهقين لاائنات جنسية ناضجة.

 3-3-20-2النا اةراشااااااادة (اةت كير واالساااااااتقالل) :ال ُمراهد بحاجة إلى الحصل ل ل ل للوا على
معلومات عن الحياأل الجنسية فإ ارأل السلوك غير الالئد ،فإعا أل النظر سي َّ
الشخصيَّة ضمن حدف
لسلوك الفر فطلوك اآل ر.
 4-3-20-2اة ل اةخا ق (اةه ي ) :ت ّور الهوية الجنس ل للية من ال فولة إلى ال ُمراهقة سي
ال ريد إلى الللوغ ،إذ تدم هوية مرحلة ال فولة مع الهوية الجنسل ل ل للية ،ليشل ل ل للمت ال عّلم عن عواقب
النشاط الجنسي).(Levin,2015, 234-235
ادي ا (مهااا ات وأخالق وقيم) ينخرط ال ُمراهقون سي ت وير
 5-3-20-2حاااة ا النااا اة اةا ّ

أ القهم فقيمهم حوا حياتهم الجنس ل ل ل ل للية ،في ّلب ذلك النضل ل ل ل ل ل لحماية أنفس ل ل ل ل للهم من اآل ر الذي
يضغط على ال ُمراهد للمشاركة الجنسية.
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مو الذي يلدأ سي الس للنوات ال اوينية لل فولة
نسااتوتج :من الناحية الليولوجية يسل ل مر نمط الُن ّ
سي مرحلة ال ُمراهقة بنفس طريقة ت ّور سص ل للوا الس ل للنة ُك ّت عام ،ففسد مالحظة بيرن :ال ُمراهقة هي
الوقت الذي تاون سيه جميع حاالت األنا األط للاط للية م اررأل لدى الش للخص نفس لله ،في م تنش لليط هذا
ال ارار على مس وى فراثي سي تارار الحمض النوفي ) .(Levin, 2009,236فقد اش د من عمت
ب للاميال ليفين الن للدهير) Pamela Levin-Landheer (1982الم ارح للت ال نمويل لة ل قييم المل للا ئ
مو َّ
النفسي فالعاطفي لألبنا مع األهت فمقدمي الرعاية سي مرحلة ال ُمراهقة.
ال وجيهية للرعاية فال ُن ّ
ّ
ةلمراهقين  18-13سو
اةجدول ( :)5مرحل اةتكامل ُ
االحتياجات واةضربات

اةمهام يحتاجها االبواء

اةاتاماياز واالنا راااااااااااااال ةاتاحاقاايااق ت هم ،تشاااااااااجيع ،تقباال،
االساااااااتقالل وت ةي اةمساااااااؤوةي ،

اةسل كات اةم يدة واةتأ يدات اةرئيسي
عم اة رد ،م اجهااا اةسااااااااال

عم ،مواقشاااااااااا وح ا  ،تشااااجيع االسااااتقالل ،اةت او

اةمااادمر،
على اةق اعد

ةديهم احتياجات وقيم ووعي بها ،بهج و واء واحت ال.

واةمسؤوةيات.

وبحاج ةمتابع اةوم اةجوسي.

).(Cornell, et al., 2016,p.179

 21-2اةحاجات َّ
اةمراهق :
اةو َّ
سي و ُ
تعري الحاجة َّ
النفسل ل لليَّة فسد مورسي " :Murphyهي الشل ل للعور بنقص ش ل للي معين ،إذا ما
فجد تحقيد اإشل لللاع بوصل للفها شل للعور الاائن الحي باالس قا لشل للي معين" كما فر سي (المياحي،
.)38 ،2010
 1-21-2اةحاجات َّ
سي و و ها في اةسل :
اةو َّ
تعد الحاجات َّ
عر عليها كي نسل ل ل ل يع سهم
ّ
النفس ل ل لليَّة من المحد ات الرئيس ل ل للية ال ي يجب ال ّ

السلللوك ،فهي المف اح األطللاطللي للسلللوك الطل ّليما عندما يواجه الفر صللعوبات سي إشلللاع الحاجات.

فتز ا لدى المراهقين الحاجة لالط ل ل ل ل ل ل ل قالا فلل غيير فال نوع ،سشل ل ل ل ل ل للعورهم بال اقة فالحيوية يجعلهم
يعملون على اط اشا

العالم فيجعلهم يسعون نحو ال غيير فال جريب فربما المخاطرأل.

الحاجة تدسع اإنسللان فتوجهه للقيام بنشللاط ما بهد

إشلللاع أمر ما ،ليزيت ال وتر فاأللم مما

يجعت الفر مقلال على الحياأل باطل ل ل ل قرار فهدف  ،لذلك تعمت الحاجات على إعا أل االتّزان االنفعالي،
ّ
مو السليم ( ميس.)16 ،2014 ،
فتسهيت الُن ّ
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 2-21-2ترويي اةحاجات َّ
سي :
اةو َّ
إن حاجات اإنس ل ل للان كثيرأل فم دا لة يص ل ل للعب حص ل ل للرها ،فتصل ل ل لنيفها يس ل ل للاعد على تنس ل ل لليد
المعلومات ،لهذا لجأ علما النفس إلى تصني

الحاجات إلى الحاجات األفلية فالثانوية.

فسيولوجية (الحاجة إلى ال عام ،الشراب،
أوالً :اةحاجات الوةي  :فهي الحاجات العضوية ال
ّ

النوم )...سهي اطل ل عدا ات س رية تظهر مع الوال أل ،هدسها المحاسظة على النوع .فض للمن الحاجات

األفلية هناك تفافت ،إذا عدم تحقيد بعضل لها يو ي بالحياأل ،مثت الحاجة إلى الهوا فالما فال عام
فالحرارأل فالراحة فالنوم ،فمنها ما هو مهم لان غيابه ال يهد الحياأل كالحاجة إلى الجنس.
ثانيا :الحاجات الثانوية المك سللة أف الحاجات َّ
ذاتية(ال َّشلخصليَّة) ت ميز
ماعية فال ّ
النفسليَّة االج ّ
األس ار فسد

بدفاسع ُمعّقدأل ،إذ تنشللأ سي ظت الظرف ال ُمخ لفة للفر فت أثر بالليئة ،فت غيَّر با ال
مو تدريجيا ح ى تصل ل ل ل للل موجهة للسل ل ل ل لللوك ،فلها
الفرفق الفر ّية ف لرات الفر فميوله فاتجاهاته ل ن ّ
أنواع عديدأل فسد النظريات المفسل ل ل ل ل ل للرأل أبرزها الحاجة لألمن فاالن ما فالمعرسة فتحقيد الذات فسد

طرح ماطلو (مخ ار.)161 ،2001 ،
فحسلل ل ل ل ل للب هورني هناك العديد من الحاجات تُا سل ل ل ل ل ل للب عند اللحث غير الم وازن عن حلوا
ماعية لذلك اع لرها حاجات عصابية فهي:
لمشاكت اض راب العالقات االج ّ
 -1الحاجة العصابية إلى الحب فال قلت.
 -2الحاجة العصابية إلى "شريك" أف شخص ي حمت مسؤفلية حياته.
 -3الحاجة العصابية إلى تقييد الفر لحياته ا ت حدف ضيقة.
 -4الحاجة العصابية إلى القوأل.
 -5الحاجة العصابية إلى اط غالا اآل رين.
 -6الحاجة العصابية إلى المكانة المرموقة.
 -7الحاجة العصابية إلى اإعجاب الشخصي.
 -8الحاجة العصابية إلى االك فا الذاتي فاالط قالا.
 -9الحاجة العصابية إلى نيت إعجاب اآل رين به.
 -10الحاجة العصابية إلى الاماا فاط حالة ال عرض للهجوم.
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مو منها الص ل ل ل ل ل لراعات الدا ّلية ،سالحاجة
إن هذه الحاجات العشل ل ل ل ل للر هي المص ل ل ل ل ل لا ر ال ي تن ّ
العص ل للابية هي ش ل للعور ملالغ سيه نحو أمر ما ،يعكس رغلة ملحة تريد ال حقيد بش ل للكت عاجت غير
م وازن .الحقا ص ل للن

هورني الحاجات العش ل للر تحت ثال

سئات تعلر عن اتجاه الفر نحو الذات

فاآل ر فهي:
 ال حرك نحو الناس ،كالحاجة للحب. ال حرك بعيدا عن الناس ،كالحاجة لالط قالا. ال حرك ضد الناس ،كالحاجة للقوأل ( .ميس)35 ،2014 ،تعقيب :هذه الحاجات الس للابقة موجو أل عند كت اللش للر ،فتخ ل

ش للدتها تلعا للموق

فالفر ،

فمن هنا تظهر الفرفق الفر ّية سي الحاجات م ى تاون م وازنة فم ى تاون ُعصل ل ل ل ل ل للابية ،فكما فر

سي محور "االتّزان االنفعللالي" بللأنلله ط م صل ل ل ل ل ل ل للت بين ق لين أحللدهمللا قمللة االتّزان فاآل ر قمللة
ّ
العصل للابية ،لذلك تلدف الفرفق سي شل للدأل المثير ،فبال الي عندما تاون لدينا أي من الحاجات بشل للكت
مو فنضل ل ل ل ؛ سالحاجة إلى االطل ل ل ل قالا فالحاجة إلى القوأل فح ى
في إلى م وط ل ل للط ،تاون عامت ُن ّ
الحاجة ل لقي المس ل ل للاعدأل بدرجات فيفة تُش ل ل للكت اسعا لس ل ل للوك محفز فناضل ل ل ل  ،لان إذا ما تفاقمت
موه فصح ه.
بشكت كلير تصل حاجات عصابية تعيد تواسد المر فُن ّ
 3- 21-2اةحاجات َّ
امالت:
اةو َّ
سي وفق ّ
اةم َع َ
نظري تحليل ُ

تحدثت نظرّية تحليت الم رعامالت عن االح ياجات َّ
النفسيَّة ،إذ أطلد عليها بيرن تعلير "الجوع
ُ ر
بغض النظر عن عمره فمكللان لله
النفسل ل ل ل ل ل ل
لي" أي رغلللة المر الف ريللة ب لقي مالطفللات من اآل رّ ،
ّ
ماعية .فللجوع َّ
النفسي أنواع م لاينة من المهم المواسقة بينها فهي:
االج ّ
ّ
 الجوع للمثيرات :نحن نح اج أن نخ لر شعور ّأننا أحيا (اللحث عن اإثارأل الفيزيولوجية) -الجوع للمي ازت أف الضربات :نحن بحاجة الشعور ّأننا مميزين فمخصوصين فكأنه قد تم

سب حسابنا (اللحث عن ال عزيز اللفظي فالما ي فالمعنوي).
شملنا ف ُح ر
ّ
 الجوع لل راكيب أف الفهم الشامت :نحن بحاجة ل وقع ماذا طو يحصت الحقا ،سهو يشلهالفضوا ،مفيد بدرجات بسي ة؛ فبدرجات شديدأل يصل هاجسا لللحث عن اليقين.
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مو الص للحي فيؤثر سي األ ا  ،فهذه
فتوازن هذه االح ياجات األط للاط للية ،يس للاعد على الُن ّ
االح ياجات من المهم مراعاتها ضللمن إ ارأل الصل  ،ل حسللين الرساه النفسللي .فسي الصل نن له
ّ
بين الحين فاآل ر ل غ ية هذه المس ل ل ل ل ل ل ل ويات فأحيانا نسل ل ل ل ل ل للأا (هت يح اج ال الب للمزيد من
األنش ة اآلن؟) فما هو بالضلط الهد

المناطب الالحد؟ ل صل بعد ذلك نوعا من المهارات

ذاتية عند الجميع). (Barrow and Newton, 2016,p. 57
ال ّ
امالت:
اةم َع َ
 22-2اةمداخالت اةجماعي ةوظري تحليل ُ

تعللد نظرّي لة تحليللت الم رع لامالت من النظريللات َّ
النفس ل ل ل ل ل ل لَّي لة ال ي عني لت بللدرجللة كليرأل بللالعالج
ُ ر
فال دريب الجمعي ،فركزت على عالقات ال فاعت سي السياق الجماعي تغ يها مفاهيم عديدأل أبرزها
ّ
(األلعاب َّ
النفسلليَّة فال قوس فال سلللية ففقت الفراغ) فركز على تقنيات شللعورية فغير شللعورية عميقة
تميز فتعمقلا سي
أبرزهلا (النقللة فالللورأل فالمواجهلة فالنملذجلة فتقللت اللذات فاآل ر) فهو ملا أع لاهلا ا
سهم طلوك الفر فضل ه من الا الجلسات الجماعية.
امالت:
اةم َع َ
 1-22-2فائدة اةمداخالت اةجماعي ةتحليل ُ

امالت بشكت جماعي بما يلي:
الم رع ر
ت ض سائدأل اط خدام مدا الت نظرّية تحليت ُ

 ي صر األس ار بعفوية فسد اسع س ري فيلدفن حرية السلوك فال علير. ي الشى الحذر ل ظهر الحرية عند فجو عم من اآل رين فتحقيد للذات. -سي النمط الجماعي يكونون فجها لوجه مع مشاكلهم فبال الي تناش

بسهولة أكثر.

 تاون الدساعات أقت حضو ار فضلط النفس فال سام يكون أكثر. تظهر ساعات األنا الراشدأل بوضوح ح ى لو كانت مجموعة أطفاا أف ُمراهقين ت عزز لديهم الثقة بالنفس ال ي كانت غائلة أف محدف أل طابقا.ُ -يحد

جو الجماعة الل ي  ،ال قلت الم لا ا بسهولة فن ساعات.

أن مشاعرهم فمشاكلهم م شابهة فليس هناك ر سعت طللي من أحد ألحد.
 يع قد الجميع ّّ
امالت:
اةم َع َ
 2-22-2أهداف اةمداخالت اةجماعي ةتحليل ُ

امالت ،سات ما يقاا فيفعت ط ل ليشلللاهد
إن لالمة "مجموعة" ا
الم رع ر
أثر طل للحريا سي نموذج تحليت ُ

فلية فالط خدام المش رك لأللعاب فالحيت َّ
النفسيَّة.
بشكت جماعي ،فهناك قاطم مش رك بين األنا ال ّ
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سي المجموعات يلدف األس ار كما لو أنهم سي بيئاتهم الحقيقية ،فهناك هدسان أطل ل ل ل ل ل للاطل ل ل ل ل ل لليان
أن الناس يمض ل ل ل ل ل ل لون نحو ال غيَّر
امالت اةهدف الول هو ّ
الم رع ر
للمدا الت الجماعية لنموذج تحليت ُ
مو ،فعلى الرغم أن األنا
بش ل ل للكت أط ل ل للرع؛ سيلدؤفن يش ل ل للاهدفن فيش ل ل للعرفن بما هو حقيقي أف قابت للُن ّ
فلية أيضا ترغب سي المشاركة فاط خدام
الراشدأل تقوا أحيانا " ال تنشر أطرار العائلة" ،لان األنا ال ّ
ألعاب " أنا مس ل ل ل ل للكين" ،فيل ار المدرب أنشل ل ل ل ل ل ة تحفز ال ارش ل ل ل ل للد ،ليكون فاعيا لحاالت األنا المحفزأل
للمشاكت.
الر ِش ل ل ل ل لد
اةهدف اةثاني ي عّلم ُك ّت سر مشل ل ل ل للارك سي المجموعة أن يميز كال من ال فت الوالد ف ّا
امالت ضل ل ل ل ل ل للمن المجموعة ،سمن الضل ل ل ل ل ل للرفري أن يميز الم درب تأثير تحليت
الم رع ر
الذي يظهر سي ُ

امالت ،فيلقى فاعيا ل واصت ُك ّت أعضا المجموعة اللفظي أف غير اللفظي ،فيميز لماذا يلكي
الم رع ر
ُ
ّ
ّ
ال فت فيضحك ،فيعر ألعاب األطفاا مثت اركلني " طو أريك" ،سالعمت الجماعي يسد الفجوات
سي المعلومات الناقصة ).(Harris,2004,p.210-215

امالت
الم رع ل ر
فذكر بللارفن فنيوتن أن تمل لت ) ”Temple (2008اع لر ال للدريللب فسد تحليللت ُ

ممارطل للة عملية لعلم النفس ال ربوي ،تركز بشل للكت عملي فإيجابي فتفاؤلي على مقاربة فاطل للعة ،هي

مسللاعدأل الناس لأل ا بشللكت أسضللت ،إنها سلسللفة عملية ملنية ب ريقة م سللقة ،سال دريب فسد مفاهيم
موهم اآلمن فالواعي فتفهمهم ضل ل ل للمن عالقة آمنة
امالت يشل ل ل للجع المدرطل ل ل ل ّلين على نقت ُن ّ
الم رع ر
تحليت ُ
موثوقة عملية للنا مهارات ،إنه يسل ل ل ل ل ل للاعد الم دربين على تنمية تفهم عاطفي طويت األمد فت وير
ذاتية للموضل للوعية فالعدالة فالشل للجاعة ،فيوض ل ل حدف ال أثير الصل للحي ضل للمن جو المرح
إمكانية ّ
الخارجية ).(Barrow and Newton, 2016,p. 52
فرباطة الجأش لمواجهة الضغوط
ّ

موهم اآلمن
امالت يشل ل ل ل ل ل للجع المدرطل ل ل ل ل ل ل ّلين على نقت ُن ّ
الم رع ر
كما أن ال دريب فسد مفاهيم تحليت ُ
فتفهمهم للم دربين ،فذلك ض ل ل للمن عالقة آمنة موثوقة عملية للنا المهارات ،إنه يس ل ل للاعد الم دربين
ذاتية على الموض للوعية فالعدالة فالش للجاعة،
على تنمية تفهم عاطفي طويت األمد ،فت وير إمكانية ّ

الخارجية
فيوض ل ل ل ل ل حدف ال أثير الصل ل ل ل للحي ضل ل ل ل للمن جو مرح فرباطة الجأش لمواجهة الضل ل ل ل للغوط
ّ

).(Barrow and Newton, 2016,p. 52
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امالت:
اةم َع َ
 23-2اةمداخالت اةتد يبي وفق تحليل ُ

هناك عدأل أنواع للمدا الت الجماعية ،بداية كانت مدا الت عالجية ،ثم توطل ل ل ل ل ل للعت ل اون

تدريلية فتنموية فح ى ضل ل للمن المجاا ال نظيمي فاإعالمي فاالط ل ل ل شل ل للاري ،طل ل للنوض ل ل ل المدا الت
نمائية؛ ل قاطعها مع أهدا
ال دريلية ال ّ

الدراطة.

ذاتي المكونات الرئيسللية
هناك فعي م زايد حوا أهمية ال دريب ،فتعد المفاهيم اال
جتماعي اة ّ
ّ

امالت تُصلن
امالتُ ،ي ُ
الم رع ر
مكن اطل خدامها لل نمية الالية ،س حليت ُ
الم رع ر
لل دريب فسد نموذج تحليت ُ
كنظرّية تنموية للشخصية ) (TA theory of personality developmentتن مي إلى المدرطة

لانية لعلم النفس ،باتت تسل ل خدم من قلت ممارط للين سي مراكز ال دريب فسي المدارس االب دائية
اإنس ل ّ
فالثانوية فالجامعات ح ى سي مرحلة ما قلت المدرطل ل ل ل ل ل للة ،من جميع األعمار ل ز هر سي األط ل ل ل ل ل ل لر

امالت ب ريقة تواصت الناس مع بعضهم ،فال دريب هو مجاا
الم رع ر
فالمنظمات .فيه م نموذج تحليت ُ
مكث بين األشللخاص ال لار فت وير الوعي الذاتي باط ل خدام هذا النموذج فمن ثم إحدا تغيير
سي السلوك).(Rajan &ChackoK 2013,p. 2-3
امالت اةتوم ي :
اةم َع َ
-1-23-2تحليل ُ
مو فال غيير
امالت هي نظرّية إنسللانية شللخصللية بعلم النفس االج ماعي ،فنه منظم للُن ّ
الم رع ر
تحليت ُ

8
امالت
الم رع ر
الش ل ل ل ل للخص ل ل ل ل للي لألس ار فالجماعات فالمنظمات ) .(IDTA,2017إن مصل ل ل ل ل ل ل تحليت ُ

ال نموية يسل ل خدم اآلن لإلش للارأل إلى مجاالت "غير عالجية" ل ليد النظرية ض للمن ال دريلات ،يه م
قنية على عملية ال غيير فال ُنمو على المس ويات َّ
المهنية فالجماعية
الشخصيَّة ف ّ
ب ليد المساعدأل ال ّ
ّ
امالت إلى منه يركز على مسل للاعدأل
فال نظيمية ،إذ يشل للير برنام المسل للاعدأل اإ ّ
الم رع ر
نمائية ل حليت ُ

األس ار على ت وير أنفسللهم بدال من عالج األمراض ،فاط ل خدمت هذا المص ل ل ألفا مرأل كعنوان
ك اب جولي هي((9 .Julie hay )1995ال وجه ال حويلي إنشلا تحالفات تنموية) فتم ت ليقه بعد
امالت ال نموي سي بري انيا ضل للمن االتحا األفربي ل انولوجيا
الم رع ر
ذلك عندما تأطل للس معهد تحليت ُ
المعلومات) ،(2003ليشمت المجاالت ال نظيمية فال عليمية فالمشورأل ).(IDTA,2017
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امالت لل خص ل ل للص النمائي ،أف
الم رع ر
فمن الا هذه المعاهد ي م إعدا مخ ص ل ل للين نفس ل ل لليين ب حليت ُ
اإرشا ي أف ال نظيمي أف ال ربوي ،ليكونوا مدرطين أف مدربين أف معالجين أف مشرسين.
فثمة أربعة مجاالت للنظرية (اإرش ل ل ل ل ل ل للا  ،ال دريب فال عليم ،ال نظيم ،العالج)) (king,2005هذه
ال خص لصللات ال نموية لها قواطللم مش ل ركة ،تركز على تدريس النماذج فالمفاهيم مع العمال فالعمت
العمليات الفعالة
سلوكية ،فتساعد على سهم
يارتهم ال
ا
ل سهيت زيا أل سهمهم للذات ،فبال الي تحسين
ّ
ّ
ا ت المجموعات فبين المنظمات ) .(ICDTA, 2017,p. 5كما تعو اط ل ل ل ل ل ل ل خدامات النظرية

ال نموية إلى ما قلت ذلك بكثير ،إذ نشر ك ور تيري كييلرز ( Terry Keepers)1976مدا الت
امالت سي
الم رع ر
تنموية فتربوية سي ك اب (تنمية مفهوم أنا بخير عند األطفاا فسد اط ل ل ل ل خدام تحليت ُ
مو اإنساني) 10فال ّور مس مر ح ى يومنا هذا ،سقد نشر سي السنوات الس ة األ يرأل سي االتحا
الُن ّ

الم رعامالت ،كانت ()18
امالت ( )37فرقة بحثية الطل ل ل خدام تحليت ُ
الم رع ر
الدفلي لللحو عن تحليت ُ
نمائية ،فاثن ان كان ا
منها تسل ل ل ل ل ل خدم سي العالج النفس ل ل ل ل ل
لي ف( )16سي ال نمية فال ليقات ال دريلية ال ّ
ّ
امالت.
الم رع ر
تضم القائمة األصلية لجميع راطات تحليت ُ
حوا منهجية اللحث ،ففاحدأل ّ

الم رعامالت سي عام )( 2010ل حفيز اللحو فالجهو
فقد تم إنشل ل ل ل ل ل للا قاعدأل األ ّلة العلمية ل حليت ُ
الم رع لامالت بللاللرهللان 11من قلللت تومس أفهلسل ل ل ل ل ل للون) (Hay, 2016,p.4في م تفعيللت
لللدعم تحليللت ُ

الم رع ل لامالت من قلل للت عل للدأل جهل للات عل للالميل للة أهمهل للا :الراب ل للة الل للدفليل للة ل حليل للت
عمليل للات تحليل للت ُ
الجمعيات ل حل يت
الم رعامالت (EATA) 12اتحا
ّ
الم رعامالت) (ITAAفالراب ة األفربية ل حليت ُ
ُ
الم رعامالت( 13اطل ل ل ل ل ل راليا فنيوزيلندا) ) (FTAAفت ص ل ل ل ل للت هذه الهيئات الثال
ُ

لض ل ل ل ل للمان أن تاون

مؤهالتها بمس ويات م ااسئة ).(Icdta, 2017,p. 2-3

اةم َعامالت في اةتد يب:
اةم َعامالت باستخدام تحليل ُ
 2-23-2اةتد يب على تحليل ُ
ق
الم رعامالت فبين اط ل ل ل ل ل ل ل خدام تحليت ال عامت سي ال دريب
هناك سر بين ال دريب على تحليت ُ
فال دريس ،عند اللد باط ل ل ل ل خدام تحليت ال عامت سي المدارس لل للة بعمر  11ح ى  16طل ل ل للنة كان
الهد

جعلهم يم لاون ت ليقا شخصيا لمعار النظرية.

Raising Kids O. K. - Transactional Analysis in Human Growth and Development.
Scientific Evidence Base for Transactional Analysis by Thomas Ohlsson.
The European Transactional Analysis Association
Federation of Ta Associations

10
11
12
13
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من الا شللرح حاالت األنا فالعمت على تجنب الوالد الناقد للياسعين ،فتدريلهم على محافلة
أن نموذج تحليت
أن يكون ض للمن األنا ال ارش للدأل قدر اإمكان ،فيكونوا فاعين بمعارسهم القديمة ،كما ّ

أن ت لد ل ع ي أسضت ما لدى الم علمين ،سي أي تدريب على موا
مكن ّ
تقنية ُي ُ
الم رعامالت أ األ أف ّ
ُ
امالت ُك ّت من الفريد فال للة يمكنهم أن
الم رع ر
تعليمية أف تنموية ،من الا اط ل ل ل ل ل ل ل خدام لغة تحليت ُ

أن إ ارأل المدرطل ل للة تاون
موا ،باإضل ل للاسة إلى ّ
ي حدثوا عن العالقات سي الص ل ل ل فيحدثوا تحسل ل للنا فُن ّ
امالت سي المدرطة ك ريقة لضلط العن  ،سيكون تحليت
الم رع ر
فاعية بأن سريد العمت ي س خدم تحليت ُ

امالت سي المدرطل ل ل للة مقاربة شل ل ل للائعة فمفيدأل) .(Cornell et al., 2016,p. 383فبات هناك
الم رع ر
ُ
تمكن من اطل ل ل خدام ( )TAسي ال عليم ،إذ تفيد ال الب بش ل للكت سر ي أف
العديد من األ ّلة الواط ل للعة ّ

مو فال غيَّر المنظم ،فغاللا يعمت المخ صل ل للون سي المدارس
جماعي فتس ل ل لاهم بشل ل للكت اح راسي سي الُن ّ
مو فال ور ،فقد قام نيوتن فبارفن باطل ل ل ل خدام ال دريب المحوا من
بهد توسير سرص مناط ل ل لللة للُن ّ
الموا ليكون بشكت عفوي فطليعي فسد السلوك الم لع؛ فأظهرت أ ّلة مدى سائدأل ذلك لدى األطفاا
ّ
يقين بللأن مللدربين تحلي لت
فال ُمراهقين ) .(Cornell et al., 2016,p. 384تقوا نيوتن "أنللا على ّ

مو اإنسل ل ل ل ل ل للاني من الا إع ا األس ار معلومات صل ل ل ل ل ل للحيحة
امالت بإمكانهم تقديم الاثير للُن ّ
الم رع ر
ُ
امالت" سالما حصلوا
الم رع ر
فمحفزات لوظائ األنا الراشدأل ،فهو ما أطلد عليه "ال دريب على تحليت ُ
على لرأل أكثر ،أصلحت لديهم اط قاللية أكلر").)Barrow and Newton2016,p.249

امالت في اةتد يب:
اةم َع َ
 3-23-2مبا ئ تحليل ُ
الجمعية اللري انية َّ
النفسيَّة.
أبرز الملا ئ العالمية الحديثة ،المنسجمة فشرفط اللحث سي
ّ
الحصوا على المواسقة المس نيرأل من الموضوعات.
عينة مع منحهم حد االنسحاب سي أي فقت.
ضمان عدم فجو إكراه لل ّ
اإنسانية فاالط قاللية لألس ار .
اح رام الارامة
ّ
الحفاظ على السرية فالخصوصية للليانات فاألس ار .
معرسة هذه الملا ئ لات أط ار

العقد (مدربين ،م ِّ
دربين ،منظمة)). (Hay,2016,p.4
ُ

تعقيب :ت واسد هذه النقاط مع أ القيات اللحث العلمي فقد تم مراعاتها سي ال صل ل ل ل ل ل للميم ال جريلي
فال ليد العملي.
ّ
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امالت وعلم اةو س االجتماعي:
اةم َع َ
 4-23-2تحليل ُ
ِ
األفا ضل ل ل ل ل ل للمن المجاا
امالت ال نموية:
ُ
الم رع ر
بات اليوم هناك مجاالن ال لار نظرّية تحليت ُ
َّ
خدم لمعرسة ماذا يجري سي الص ِ ضمن تصميم تقنيات فاط راتيجيات لنشر ال َّعاط
ال ربوي تُس ُ
فال َّفهم بين ال الميذ من بيئات ُمخ لفة ،فالثاني لنش للر رفح الحماط للة فال َّحرر؛ إذ تس للاعد سي مجاا

امالت كنظرية سي
الم رع ر
ال غيير االج ماعي فالنمو ،سلات هناك تر روجه لالن قاا من فص ل ل ل ل ل ل ل تحليت ُ
ماعية .فذلك بحسب المنظمة
علم النفس االج ماعي إلى تعزيز مشارك ها سي حقت المسؤفلية االج ّ

ماعية لش ل ل لللكة أهداسها ،ل حقيد
امالت ITAAال ي ض ل ل للمنت االطل ل ل ل جابات االج ّ
الم رع ر
الدفلية ل حليت ُ
امالت ل اون سعالة؛ يجب أن
ال غيَّر االج ماعي اإيجابي من الا تشل ل ل ل ل ل للجيع ّ
الم رع ر
نظرية تحليت ُ

ت ضل ل ل ل ل ل ل ّلمن اط ل ل ل ل ل ل ل خللدام مهللارات مللدا التهللا للعمللت بللال عللافن مع القيللا أل المج معيللة من الحكومللات
فالمؤطسات ال عليمية فال دريلية فالمنظمات ال جارية فالمؤطسات الدينية ).(Campos,2011
فض ل ل ل ل للمن المجاا المهني تلين أنه ثمة إط ل ل ل ل للقاط فسد حاالت األنا سي العمت بين الموظفين
فاإ ارات ،إذ هنللاك إط ل ل ل ل ل ل لقللاط أبوي من قلللت المللد ار بمخ ل

أن بعض الموظفين
مهللامهم ،كمللا ّ

مكن
فلية بش ل ل ل ل للكت م يع أف م مر "انظر إلى إنجازي يا مديري" ،فعليه ُي ُ
ي صل ل ل ل ل لرسون فسد األنا ال ّ
اإسا أل من ذلك سي ارطل للات ال نميط َّ
النفسل للي ل حديد مالم األشل للخاص الذين طل للو ينجحون سي
ّ
أعماا تجارية.
فهذا ال واسد الثقاسي تسل ل ل ل للعى إليه المنظمات سي طل ل ل ل للياطل ل ل ل للة ال وظي
).(Best, 2008,p. 21-31

للوكية
فسد معايير طل ل ل ل ل ّ

مجر نظرّية تُس خدم مع األطفاا فالياسعين
امالت ليس ّ
الم رع ر
فعليه يكون ال دريب على تحليت ُ
بت هي مدا لة لل غير االج ماعي ف َّ
الر ِشل ل ل ل ل ل ل لد لألس ار
مو ّا
النفسل ل ل ل ل ل ل
لي من الا االه مام بال غيَّر فالُن ّ
ّ

).(Barrow and Newton, 2016,p. 182

امالت اةتد يبي :
اةم َع َ
 24-2برامج تحليل ُ

المع مد عليها ل صميم برنام ال دريب:
ط ّ
امالت ُ
الم رع ر
وض أبرز اللرام ال دريلية العالمية ل حليت ُ
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 1-24-2برنامج تاباسي : TAPACY
امالت لألطفاا فالياسعين 14.فهو برنام مص للمم فسد
الم رع ر
ا ص للار جائزأل الافا أل سي تحليت ُ
مو المناط ل ل ل للب فاالطل ل ل ل ل قرار العاطفي فسد ط ل ل ل للياق تحليت
مدا لة نفس ل ل ل ل ّلية تهد إلى الحفاظ على الُن ّ
امالت فت ليد مفاهيمها الس ة األ طاطية .فيمكن لألطفاا إثلات تميزهم بأي شكت يرغلون سيه
الم رع ر
ُ

(كاألعماا الفنية ،األغاني ،األلعاب ،الفيديو فالنماذج) فقد ص للمم اللرنام

صل لوص للا لدعم مراكز

تعليم الياسعين ال واصت لعالقات أسضت مع اآل رين ،فت ليد مفاهيم النظرية مع األقران فاللالغين،
سهو من ن اج ال عليم المعاصل ل ل للر ،بعيدا عن النه ال قليدي لل علم سي المملاة الم حدأل ،فالمشل ل ل للاركة
سيه تع ي الياسعين سرصللة لل جربة .فعلى مدى السللنوات الماضللية تم تفعيت اللرنام سي العديد من
المدارس فالمراكز ال علمية لنيت جائزأل الافا أل الفنية لألطفاا فالياسعين من عمر  9طل ل ل ل ل ل للنوات ح ى
 16عاما ) .(EATA,2010فيدرب ال الميذ على المفاهيم األطللاطللية فهي (حاالت األنا -المثلث
امالت ال وكيدية -بنية الوقت -العمت فالقيا أل  -المشل ل ل ل ل ل للاعر
الم رع ر
الدرامي -المخ وطات القديمةُ -
المرتدأل -ال عاقد -الض ل ل لربات -الخصل ل للومات ف وات النجاح)) .(TAPACY,2009, 1-5فمن
الا ال دريب يساعد المدرطون الياسعين على الشعور بأنهم على ما يرام ،فذلك عند عمهم بمزيد
من األ ّلة فمس ل ل ل للاعدتهم على الوعي بها .فسي نهاية ال دريب ي م ال قييم من قلت األنا ال ارش ل ل ل للدأل من
مو فسد مفللاهيم النظريللة ،فيمكن االع مللا سي
الا األ ّل لة ال ي يلللديهللا اليللاسعون عن الوعي فالُن ّ
ال قييم على رأي الزمال من الياسعين ).(June,2012, 5-6
اةجدول ( )6مداخالت موهج تاباسي
نمط اةعمل واةدوافع

اةضربات

اةمثلث اةد امي واةترب ي

نم ج ( )P.A.Cحاالت النا

تومي النا اةراشدة

م اقف اةحياة

اةمخ طات اةقديم

اةخرم وخ ات ةلوجاح

توظيم اة قت

اةتعاقد

امالت
اةم َع َ
أشكال ُ

اةحاةي اةمرتدة
اةمشاعر
ّ

 2-24-2برنامج سيل SEAL:
15
قدم
أقر هذا اللرنام من قلت الحكومة اللري انية ،ي ّ
الجوانب االج ّ
ماعية فالعاطفية لل عليم ّ

توجهل لا نحو إ للاا الجوان للب االج م للاعّيل لة فالع للاطفي للة لل عليم سي الم للدارس ،إذ تم إ للاا الموا

الوطنية ) (DfES 2005- 2007فكان
ماعية فالعاطفية لل عليم باط ل ل ل ل للم اطل ل ل ل ل ل راتيجية يفيس
ّ
االج ّ
Transactional Analysis Proficiency Award for Children and Young people.
Social and Emotional Aspects of Learning

14
15
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ماعية فالعاطفية بكفا أل عند جميع ال الميذ.
المقصللو توسير فطلليلة ل عزيز ال نمية ال َّشلخصلليَّة فاالج ّ

أن االه مام بالوعي االج ماعي فالعاطفي بدأ قلت ذلك ال اريخ بعش ل لرات السل للنوات،
فعلى الرغم من ّ
فكون مفاهيم ال َّشل ل لخص ل لليَّة فالثقة فالمواطنة عند ال الميذ؛ إال أّنه تحت ض ل للغط االندماج االج ماعي
ّ
ور من تراكم الدراطات فمع مدا بشكت فاطع.
(الهجرات ،فمشاكت السلوك )..أصل برنامجا م ا
لأثير بكثير من ال فسل ل ل ل ل ل لليرات
أن القللدرات العللاطفيللة فاالج مللاعّي لة هي أكثر تل ا
فاق رح م ورفه ّ
ال قليدية للذكا سي الحياأل ال َّشل لخص لليَّة فالنجاح سي المدرط للة) ،(Tilley,2009,p. 3سص للحة ال فت
ماعية فسي رعاي ه العقلّية
العاطفية تؤثر سي ت وره المعرسي فال عليمي فسي صل ل ل ل ل ل للح ه اللدنية فاالج ّ

سي مراحت الللوغ .لذلك فضل ل ل ل ل لع برنامجا ُينفذ سي المدارس فالجامعات ض ل ل ل ل للمن نه تردريلي ل عزيز
ّ
لحة العاطفية فالرساهية) .(Paula & Robson 2015,p. 3سالمعرسة العاطفية تض للم مجموعة
الص ل ّ
اطل ل ل ل ل ل راتيجيات ها سة للوص ل ل ل ل للوا إلى محو األمية العاطفية ،أما ال فاعت االج ماعي سيهد

ل وجيه

تمكن ال الميذ من اتخاذ ق اررات مسل ل ل ل نيرأل حوا
ان لاه األس ار لفهم طليعة طل ل ل للوكهم ،ل وير مهارات ّ
ط ل لللوكهم ) .(Garner,2013,p.5فح ى عام ) (2000كانت أكثر من  %60من مدارس بري انيا
ارطل ل ل ل للة أمريكية

ماعية فالعاطفية الخمسل ل ل ل للة ،فعند إج ار
الحكومية تُدرب على مفاهيم طل ل ل ل لليت االج ّ
ّ
( )2009على برنام طيت تلين ّأنه مفيد فعملي فقا ر على إحدا سرق ،فتمت ال وصية لل دريب
عليه فاع ما ه سي الواليات الم حدأل ).(Humphrey et all. 2009, pp.34- 51-52

 1-2-24-2محاو برنامج سيل اةخمس :
بمزجنا الخاص فالظرف
 الوعي الذاتي Self- awareness:فعي ا
 ال فهم العاطفي Empathy:القدرأل على ال عاط

المؤثرأل سينا.

مع ال الميذ فسهم لفياتهم الثقاسية

سية فسهم م ى تسير األمور بشكت اطئ.
فالمعر ّ
 إ ارأل المش ل ل للاعر Managing Feelings:أن ناون على ّبينة من مش ل ل للاعرنا بدال من
إطقاطها على اآل رين ،فال دريب على تهدئة مشاعرنا ل جنب تفاقمها السللي.
 ال حفيز الذاتي Motivation:إظهار الحماس ،فتقاطم أهداسنا َّ
الشخصيَّة مع اآل رين
فاالح فاا باإنجازات سي المدرطة ف ارجها.

 المهللارات االج مللاعّيلة Social skills :كمهللارات إ ارأل المش ل ل ل ل ل ل للاعر عنللد ال فللاعللت مع

اآل رين الطل ّليما عند االنفعاا ،فإظهار مهارات رح ّت النزاع ،فالموضللوعية سي األفضللاع

الصعلة). (Tilley,2009,p. 3
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 2-2-24-2مست يات عمل برنامج سيل:
فيعمت من الا مس ويات "موجات" من ال د ت اةم ج الوةى ترتاز على ت وير المدرطة
بأكملها بمناخ اج ماعي فت وير مهارات عاطفية ،أما اةم ج اةثاني س ضل ل ل ل ل ل للم تد الت موجهة
مو شللخصللي هم من الا
فقصلليرأل لمجموعة من األطفاا ُيع قد أنهم بحاجة لدعم إضللاسي ،ل وير ُن ّ
مس للاعدتهم لل عمد أكثر سي القض للايا َّ
النفس لليَّة الرئيس للية فالمهارات الجديدأل سي بيئة آمنة تعّلمهم عن
للوكية (مشللاكت
ماعية أف عاطفية أف طل ّ
أنفسللهم فعن تفايرهم ،في م ان قا أطفاا لديهم صللعوبات اج ّ

للوكية) .بينما اةم ج اةثاةث علارأل عن تد ت سر ي مع أحد
سي تاوين صل ل ل ل ل للداقات ،مشل ل ل ل ل للاكت طل ل ل ل ل ل ّ
لحة َّ
النفسل َّلية
األطفاا الذين لم يس ل فيدفا من المدرطللة ،أف المعرضللين لخ ر اإصللابة بالمشللاكت الصل ّ

لحة َّ
النفس ل لليَّة المدرط ل للي
أف من يعانون منها بش ل للكت فاضل ل ل  ،يجري تنفيذ المرحلة فسد برنام الص ل ل ّ
ّ
).(Humphrey et al., 2009,pp. 34-35
 3-2-24-2أهداف برنامج سيل :

ماعية فالعاطفية لل عّلم ،تس ل خدم مص ل لحات عالمية لل نمية ال َّش لخصلليَّة فمحو
الجوانب االج ّ
للوكية
ماعية فالعاطفية فالس ل ل ل ل ل ّ
ماعية فاالتّزان العاطفي فالمهارات االج ّ
األمية العاطفية فالافا أل االج ّ

ماعية فال عّلم الفعاا فال واص ل ل للت ،سهي لرات مشل ل ل ل ركة ترب نا جميعا
سي الجوانب الد ارط ل ل للية فاالج ّ
برفابط بشرية تل ار بيئات تفاعت تحد كيفية تراب نا ،فتهد
 سعالين فناجحين ،يلعلون فيعملون ب عافن.

هذه المدا الت ليكون ال الميذ:

فعالية.
 ي عاملون مع النزاع على نحو سعاا ،في علمون رح ّت مشاكلهم فمشاكت اآل رين ب ّ
 ي دربون على "االتّزان االنفعالي" إ ارأل المشاعر القوية كاإحلاط فالغضب فالقلد.
ّ
 يم لاون القدرأل على تعزيز الهدف فال فاؤا فتحقيد األهدا .
مرار سي مواجهة الصعوبات.
 يقدرفن ال عاسي من االن ااطات فاالط ّ
 يخ لرفن ال ناسس بعدالة فالفوز فالخسارأل بكرامة فاح رام المناسسين.

 تقدير الفرفق فالرفابط المش ركة بين الناس ،فاح رام حد اآل رين سي تفر هم بمع قداتهم.
 يع رسون بحقوقهم فحقوق اآل رين فالحفاظ عليها).(Tilley, 2009.1

الدراطة ،لانها

تعقيب :اطلعت اللاحثة على برنامجي تاباطي فطيت فالحظت أنهما ُيناطلان أهدا
لم تحصل للت على كت تدريلاتهما فأ فاتهما؛ لذلك ترجمت مجموعة أنش ل ل ة فتدريلات من ك ب تحليت

المعامالت ،ففزع ها على  20جلسة ،ما شكت برنام تدريلي تنموي لشخصية فانفعاالت المراهقين
فسد نظرية تحليت المعامالت ،فمس ند سي

وطه العريضة لخ ة عمت برنامجي تاباطي فطيت.
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امالت:
اةم َع َ
 25-2اإلطا اةمرجعي ةتحليل ُ

بحس ل ل ل ل ل ل للب لرأل ترافيدا نيوتن Trudi Newtonال ربوية لملدأل ثالثين عاما سي ال علامت مع

العديد من الثقاسات العالمية فجدت أن المعرسة تقو للمزيد من المعرسة ،فبذلك توص لللت لما أط للم ه
امالت ” TA Maps “Topologicalال ي ته ّم بال واصللت الفر ّي فالمنظماتي،
الم رع ر
رائط تحليت ُ
فتُشكت بنى حيوية تنظم الفهم الفر ّي ).(Barrow and Newton, 2016,p. 191
امالت اةسبع ةلمد بين اةترب يين :
اةم َع َ
 1-25-2خرائط تحليل ُ
امالت نظمت نيوتن طلعة جوانب رئيسية لمدربي ال علم.
الم رع ر
الا ال دريب على تحليت ُ

تربوي

أن ال دريب تصني
نظري اةدو ” :Role theory “Schmidt 1994تعني ّ
أوالً ّ

ماعية ،فتسل ل لاعد
مو الفر ّي ض ل للمن األ فار ال
فاعلية ،تعمت ض ل للمن أنظمة اج ّ
ّ
يركز على ال عّلم فال ُن ّ
برمجة ال دريب فسد أ فار تعلمية ،من الا تحليت الظرف المحي ة ل وضي األ فار ال ُمخ لفة.
انياُ اةج ع ةلتعّلم ضاااامن اةعالقات  :Berne 1972هناك جوع نفسل ل للي بيولوجي ،يؤثر سي
اطل ل ل ثارأل

فاسع األس ار  ،فحس ل للب ارط ل للات علم النفس العص ل لللي الحواس بحاجة إثارأل ائمة ،تحد
ّ
فإشلاع ،كالجوع لل واصت ،فالجوع لللنى فاألنظمة الجماعية ،فالجوع لل قدير ،فالجوع للقيا أل.

اةثاً اةقيا ة  :Berne 1963ت ض ل ل ل ل ّلمن قيا أل المجموعة ففض ل ل ل للع المدرب حدف ا للمجموعة
العملية غير الواعية للمش ل للاركين ،سهو مس ل للؤفا عن اح وا ال دريب فمن المهم للمش ل للاركين
فاح وا
ّ

رؤية لسلل ه كونها نابعة من لراته ،فمن الا تفاعت الم دربين فالقائد للوصللوا إلى ثقاسة ال عّلم
صدسة فبعضها عقب عوأل.

نفسية بعضها إلزامي فبعض يحد
اآلمن ،تحد اط نا ا الرتلاطات ّ
ابعاً تراااااا اةمجم ع ةل روق َّ
اااااي واةُوم ّ اةجماعي  :Berne 1963تحد
اةو سا َّ

بيرن

عن بنى نفسل ّلية غير شللعورية فطل ّلماها اللنى الخاصللة ،فركز على النقلة غير الشللعورية بين المدرب

مو المجموعة ،فهي أ األ لثقاسة تعّلم مثمر.
فالم دربين ،سالنقلة مفهوم مركز سي تصور ُن ّ
خامسااااً اةمعاةجات اةظاهرة واةعق اةبساااي  : Sills 1984فهو ما يحد على المسل ل ل وى

َّ
النفسي من تفاعت مس مر يكون مثت تحد ل ي
ّ
ساااا سااااً اةتراااميم اةتعليمي اةتجريبي اة ج ي  : Kolb 1984إحدا
ي ي إمكانية ال غيَّر.

تجربة عن فجو نا

فمن ثم قياس أهمي ها فمدى القابلية للحت فالقدرأل الفر ّية سيها ،ثم المزيد من ذلك.
سابعاً اةتعّلم كوم ج إليجا معوى  : Schiff 1975نحن نل ار معنى بشكت جماعي
( .(Barrow and Newton, 2016,p. 191-201
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 2-25-2اةمداخالت اةتد يبي الساسي ةبيرم:
طور بيرن ( )1966ثمانية مدا الت عالجية ،للمس ل ل ل للاعدأل على تنمية األنا ال ارش ل ل ل للدأل يقوا" :عندما
امالت كجز من ال دريب ،طل ل ل ل ل للألت نفسل ل ل ل ل للي ما الفرق بين العالج فال دريب!
الم رع ر
بدأت تعليم تحليت ُ
العمليات العالجية" كعمليات تدريلية " سيكون تعليم مفاهيم
فاحد من أهم مالحظاتي عن اط ل خدام "
ّ

(فالد -ارشللد -طفت) تعليم اح راسي ،سا ّت من العالج فال دريب يهدسان ل نمية فتوكيد ال ارشللد ،فيكون
الر ِشل لد فتنمية ال َّشل لخص لليَّة" .فعليه
ال دريب من ش للخص لش للخص بش للكت سر ي أف جماعي ،ل وير ّا
اط خدم المدا الت العالجية الثماني بال دريب؛ ل عليم أ فار ُمخ لفة ضمن مجموعات ُمخ لفة.
تقنية فصفها بيرن ،تُقّيم مس وى ال الميذ فتُخ ط للقا م
أوالً االستج اب  :Interrogationأفا ّ

من الا تحري ارش للدهم فاطل ل جاباتهم فمش للاعرهم ،تُ رح أط للئلة عن معار ال الميذ؟ فما تعلموه؟
فلية ،فم ى يس خدمون رشدهم؟
الدية فال ّ
فبماذا سارفا فشعرفا؟ فكي ي واصلون مع أنأهم الو ّ
انياً اةتحديد  :Specificationمن الله ي م ال ركيز على ما قام به الم درب لمس ل للاعدته

مكن من إعا أل ال فاير فإ حدا
على ال فاير سي االط ل ل ل ل ل ل ل جابة ،فيعني بيان ال ّ

تغيير .فذلك عندما

يسمع ما قاا ،فعليه ت ولد أساار جديدأل ما يدعم تفاير ال الميذ ضمن عمليات األنا الراشدأل.

أساار ارجية جديدأل ،فهو أمر مهم سي ال عّلم
ا
اةثاً اةشاارح  : Explanationيعلم ال الميذ

ال عافني من الزمال فالمدرب ،فيسم للراشد بالفهم ل جنب ال ّلو فال فسيرات الخاطئة.
ابعاً اإليضاح اةتر يري : Illustrationأ األ تقوي الراشد ،تس خدم عقب ال فسير فالشرح،

ل دعم ال عّلم من الا تقديم أمثلة مخ صرأل صورية.

خامساً Confrontationاةم اجه  :تعني اإشارأل لعدم االتساق فال ناقض ،عندما ينجر

ال الميذ إلى تجاهت بعض المعلومات ،أف عند العو أل ل فايرهم السل ل ل ل ل ل للابد ،ت م المواجهة من الا
تحديد الالمات فالمواق

الم ناقضة ،فثم نقاش تعلمي جماعي تعافني.

الر ِاشد ضمن موق
سا ساً Confirmationاةتعزيز أو اةت كيدّ :
تقنية تهد ل قوية ّ
ذاتية تُشكت اإطار يساعدهم سي ظرف عديدأل.
من الا تأكيدها ّ
أن ال الميذ لديهم بصيرأل ّ
سااااابعاً اةت سااااير : Interpretationمن الا اط ل ل ل عارات فمقارنات للمفاهيم يلحث ال الميذ

تربوي

عن أ ّلة توطع سهم الظواهر الجديدأل فتقوي عمليات ال فاير ل دعم األنا الراشدأل بشكت موطع.

امواً اةبل ة : Crystallizationتسل ل ل ل خدم الرط ل ل للائت األطل ل ل لاط ل ل للية الم رفحة فتعمت على
قدم مفاهيم جديدأل للم ابعة سي اللحث المس ل ل ل مر عن
اط ل ل ل خالصل ل للها من ال الميذ ل اون أكثر قوأل ،س ّ
مزيد من المعار الجديدأل.(Barrow and Newton, 2016,p. 228-231) .

العملية ال دريلية ألطس فت د ت سيها عوامت عديدأل ما يجعلها عملية مركلة.
فعليه تس ند
ّ
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اةم َع َامالت). (Cox, et all, 2010,pp. 180
اةشكل ()24موظ م اةتد يب وفق تحليل ُ

امالت عملية ُمعقدأل ،كما هو موضل ل ل ل
الم رع ر
يعد ال دريب فالعالج النفس ل ل للي فسد نظرّية تحليت ُ
سي الشلل ل ل للكت السلل ل ل للابد ،إذ تف رض أن اةموظ م اةتد يبي تضل ل ل ل ل ّلم الحدف الواجب اع لارها ،فالثقاسة
الجماعية فالفر ّية ،فاأل فار القيا ية سي حياأل الم درب فسي جو ال دريب ،فهناك فر لألش ل ل ل ل ل للخاص
اآل رين الذين ي فاعت معهم الم درب ا ت ال درّيب ف ارجه فيش ل ل للجعون األلعاب َّ
النفس ل ل لليَّة فمواق

الحياأل غير الصلحية .أما اةعالق في اةتد يبا سينلغي أن تاون قائمة على عقو فاضلحة طللد أن
تحدثنا عنها ،فعن معامالت م ااملة فعن ضل ل لربات ترض ل للي أش ل للكاا الجوع ال ُمخ لفة .أما اةمتد ب

َّ
امالت الخفية
الم رع ر
سيأتي لل دريب أف العالج حامال معه العديد من المع قدات فاأللعاب النفسل ل ل ل ل ل لليَّة ف ُ
موه
ي رحها أمام اةمد ب الذي ينلغي أن يصل ل ل ل ل ل ل ّلوب هيكلية حاالت األنا لدى الم درب ،فأن يدعم ُن ّ
فت وره فأن ي واصت معه فسد موق

أهم ما و في اةمح
ُّ

أنا بخير فأنت بخير ليمكنه من حريه اإ ار أل فال غيير.

اةثاةث:

العفوية غريزية
فلية الطل ل ل ل ل ل ّليما
ّ
مو حاالت األنا من طل ل ل ل ل للنوات ملكرأل جدا ،سحالة األنا ال ّ
يلدأ ُن ّ
تظهر بوا رها عقب الوال أل ،ثم تلدأ بوا ر األنا الراشدأل سي نهاية السنة األفلى عند محافلة الصغير

الدية ،فسي عمر المراهقة
رح ّت المش للكالت بش للكت عملي ،مزامنة مع النمذجة
الخارجية لحالة األنا الو ّ
ّ
فلية فال ارشلدأل
مو أكثر توطلعا من السلابد ،ل ع ي األنا ال ّ
تعو هذه الحاالت الثال لل جد بحلقة ُن ّ

الدية تجارب أكثر ،فطل ل ل ل ل ل للمات تفاعت لفظي فغير لفظي أفض ل ل ل ل ل ل ل من ال ي كانت موجو أل سي
فالو ّ
ال فولة ،فتز ا بعض اح ياجاته الموجو أل ط ل ل ل للابقا ،كما فتظهر اح ياجات جديدأل ،فعليه سإن المر
مو شخصي ه فتصل أكثر تماطكا ففضوحا فتغي ار فنموا.
بعمر المراهقة ت وطع حلقات ُن ّ
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متغيرات اةد اس :
 1-3أبرز اةد اسات اةعربي اةسابق اةمتعلق ب ّ
 1-1-3اس حالوة ( )2016س ي :
عو ام اةد اساااااا  :اال ّتزام االن عاةي وعالقته بتقدير اةذات .اساااااا ميداني على عّيو من
ّ
طلب اةتعليم اةثان ي اةمهوي في محافظ مشق.
عر على طليعة العالقة بين االتّزان االنفعالي فتقدير الذات
هدست الد ارط ل ل ل للة
ّ
الحالية إلى ال ّ
ّ
عينة الدراطة ،فمعرسة الفرفق بين الجن سين على مقياس االتّزان االنفعالي فتقدير الذات.
لدى أس ار ّ
ّ
عينلة مؤّلفلة من ( )428طالللا فطالللة ،من الص ل ل ل ل ل ل ل الثلاني الثلانوي الص ل ل ل ل ل ل لنلاعي فال جلاري
على ّ

فالنس للوي ،اطل ل ُخدم مقياس االتّزان االنفعالي فتقدير الذات من إعدا اللاحثة .فتوص لللت الن ائ إلى
ّ
عي نة
فجو عالقة ارتلاطية ذات اللة إحص ل ل ل ل ل ل للائية بين االتّزان
االنفعالي فتقدير الذات لدى أس ار ّ
ّ
غير الجنس.
الدراطة ،فعدم فجو سرفق على مقياس االتّزان
االنفعالي فسقا لم ّ
ّ
 2-1-3اس اةوابلسي ( )2014س ي :
عو ام اةد اسااااااا " :اال ّتزام االن عاةي وعالقته باةبيئ اةرااااااا ي اةمد ك ةدى طلب اةمرحل
ّ
اةثان ي اةعام ".
الدرط ل للة إلى الاشل ل ل عن العالقة بين االتّزان االنفعالي فالليئة الص ل للفية المدركة لدى
هدست ا
ّ
عينة الد ارطل ل ل ل ل ل للة ( )719طاللا فطاللة
طللة المرحلة الثانوية سي مدارس محاسظة مشل ل ل ل ل ل للد .بلغت ّ

موزعين على النحو ال الي )565( :طاللا فطاللة من الفرع العلمي )154( ،طاللا فطاللة من الفرع
ّ

األ بي .اط خدمت الدراطة مقياس االتّزان االنفعالي من إعدا ريان ( )2006فمقياس الليئة الصفية
ّ
المدركة إعدا اللاحثة .فأظهرت أهم ن ائ الد ارطل للة فجو عالقة ارتلاطية ذات اللة إحصل للائية بين
ِ
بين م وط ات رجات
االتّزان
االنفعالي فالليئة الصفية المدركة .ففجوُ سرفق ذات اللة إحصائية ر
ّ
غير الجنس لصال اإنا .
عينة الدراطة على مقياس االتّزان
االنفعالي تُعزى لم ّ
ال للة أس ار ّ
ّ
 3-1-3اس بن عما ة وب عيش ( )2013اةجزائر:
عو ام اةد اس  :اةح ا السري وعالقته باال ّتزام االن عاةي ةدى اة ُمراهقين.
ّ
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هدست الدراطة إلى راطة فجو عالقة بين الحوار األطري فاالتّزان االنفعالي لدى ال ُم ارهقين.
ّ
عينة الد ارط ل للة ( )197طاللا فطاللة من ال ُمراهقين من طللة الس ل للنة الرابعة ،اطل ل ل ُخدم مقياس
تمثلت ّ

الحوار األطل ل ل ل ل ل للري فمقي للاس االتّزان االنفع للالي .فتلين فجو عالق للة بين االتّزان االنفع للالي فالحوار
ّ
ّ
المراهقين ،فكان هناك سرفق بين الجنسين لصال اإنا سي االتّزان االنفعالي.
األطري لدى ُ
ّ
 4-1-3اس اةدةيمي ( (2010اةعراق:
فاعلي برنامج إ شا ي في توظيم حاالت النا ةدى طلب كلي اةتربي .
عو ام اةد اس :
ّ
هدست الد ارط للة إلى بنا مقياس ل ش للخيص حاالت األنا لدى طللة كلية ال ربية ،فبنا برنام

ساعلية اللرنام ال ردريلي ل نظيم حاالت األنا
عينة الد ارطل ل للة فالاش ل ل ل عن
ّ
ل نظيم حاالت األنا لدى ّ
ّ
بعد ت ليقه .اط ل ل ل ل ل خدمت الد ارطل ل ل ل للة مقياط ل ل ل ل لا للاش ل ل ل ل ل عن حاالت األنا الثال من إعدا اللاحث،
ائية مؤّلفة من
عينة عشل ل ل ل ل للو ّ
فبرنامجا تدريليا فسد نظرّية بيرن .فتم ت ليد ا لار حاالت األنا على ّ
( )200طالب فطاللة ،فأظهرت الن ائ فجو سرفق ذات اللة إحص ل ل ل ل ل ل للائية بين المجموع ين بعد
أن اإنا
يلية .ف ّ
ت ليد اللرنام لصللال المجموعة ال ّجر ّ

يلية تفوقن على ذكور
سي المجموعة ال جر ّ

أن
فلية .كما ّ
الدية فال ّ
يلية سي تنمية حالة األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل ،ف فض حال ي األنا الو ّ
المجموعة ال جر ّ

يلية.
لللرنام ال در
يلي ف ار مهما سي إعا أل تنظيم حاالت األنا لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ر ّ
 5-1-3اس اةقا ي ( )2008س ي :

متغيرات (اال ّتزام االن عاةي ،اةتروي،
عو ام اةد اسااااااا " :اةت كير اإلبداعي وعالقته ببعض اة ّ
ّ
اةتسرع ،اةتر ) ةدى طلب اةري اةثاني اةثان ي ب رعيها اةعلمي وال بي".
غيرات (االتّزان االنفعالي،
هدست الدراطة إلى معرسة العالقة بين ال فاير اإبداعي فبعض الم ّ
ّ
عينة الد ارط ل ل ل ل ل للة من ( )600طالب فطاللة من مدارس محاسظة
ال رفي ،ال س ل ل ل ل ل للرع ،ال ر ) .تاونت ّ
سية
مشللد .اط ل خدم اللاحث ا لار ت انس ( )Torranceلل فاير االبداعي ،فمقياس اللنية المعر ّ

فمقياس االتّزان االنفعالي من إعدا ه .فأظهرت أهم ن ائ الدراطة فجو عالقة ذات اللة إح صائية
ّ
عينللة على ا لللار ال فاير اإبللداعي ف رجللاتهم على مقيللاس االتّزان االنفع لالي
بين رجللات أس ار ال ّ
ّ
ِ
عينللة على ا لللار ال فاير اإبللداعي
فعللدم فجو سرفق ذات اللللة إحص ل ل ل ل ل ل للائيللة ر
بين رجللات أس ار ال ّ
غير الجنس.
ف رجاتهم على مقياس االتّزان
االنفعالي تلعا لم ّ
ّ
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( )2008اةعراق:

عو ام اةد اساااا " :اال ّتزام االن عاةي وعالقته بم ه م اةذات ةدى اة لب اةمتميزين ،وأقرانهم
ّ
اةعا يين".
هدست الدراطة إلى قياس االتّزان االنفعالي فمفهلوم الذات لدى ال للة فالعالقة بينهما.
ّ
تاون للت العين للة من ( )200ط للال للب فط للالل للة من ال لل للة الم ميزين فالع للا يين سي المرحل للة
الثانوية .اطل ل ل ل ل خدم اللاحث مقياس االتّزان االنفعالي فمقياس مفهوم الذات من إعدا ه ،فأظهرت أهم
ّ
أن عينة الدراطة ت م ع باالتّزان االنفعالي فمفهوم ذات عاليا ،ففجو عالقل ل ل ل ل ل ل للة ارتلاطي ل ل ل ل ل ل ل لة
الن ائ ّ
ّ
موجلللة بلين مفهلوم االتّزان االنفعالي فمفهللوم الللذات لل لدى ال لللة الم ميزين فالعا يين ،فعدم تواسر
ّ
غير الجنس.
سرفق ذات اللة إحصائية سي مفهوم الذات فسقا لم ّ
 7-1-3اس خليل ( )2007اةعراق:
جتماعي ةدى طاةبات اةمرحل
عو ام اةد اساااا " :اال ّتزام االن عاةي وعالقته باةمسااااؤوةي اال
ّ
ّ
اإلعدا ي ".
ماعية
عر على طليعة العالقة بين االتّزان
االنفعالي فالمسؤفلية االج ّ
هدست الدراطة إلى ال ّ
ّ
لدى طللة المرحلة اإعدا ية .حيث قامت اللاحثة بلنا أ اتين لات من م غيري الد ارطل ل ل ل ل ل للة (االتزان
االنفعالي فالمسؤفلية االج ماعية) اط هدست عينة مؤلفة من ( )192طاللة.
أظهرت أهم الن ائ أن مسل ل وى االتزان االنفعالي لدى ال اللات أ نى من الم وط للط الفرض للي
للمقياس ،فتلين فجو عالقة ارتلاطية موجلة بين االتزان االنفعالي فالمسل ل ل ل ل ل للؤفلية االج ماعية لدى
طاللات المرحلة اإعدا ية.
 8-1-3اس سرج ( )2007مرر:
عيو
عو ام اةد اسااااااااا " :اةعالق بين اال ّتزام االن
عاةي واةقد ة على اةت كير االبتكا ي ةدى ّ
ّ
من طالب اةري الول اةثان ي".
ساعية،
هدست الد ارط للة إلى معرسة طليعة العالقة بين االتّزان
االنفعالي بأبعا ه (ال رّفي -االنّد ّ
ّ
عي نة من طالب الص ل ل ل ل ل ل ل األفا الثانوي.
المرفنة – الجمو ) فالقدرأل على ال فاير االب ااري لدى ّ
عينة الد ارطلل للة من ( )150طاللا فطاللة من طالب مدارس مدينة بنها المص ل ل لرية .اط ل ل ل خدم
تاونت ّ
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اللاحث مقياس االتّزان االنفعالي فالقدرأل على ال فاير االب ااري من تصل ل ل ل ل للميمه ،فأظهرت أهم ن ائ
ّ
بين مرتفعي فمنخفضلي القدرأل على ال فاير االب ااري سي
الد ارطلة فجو سرفق ذات اللة إحصلائية ر
بعد االندساع لمصلحة منخفضي القدرأل على ال فاير االب ااري.

 9-1-3اس

يام ( )2006غزة:

عو ام اةد اساااااا  :اال ّتزام االن عاةي وعالقته بكل من اةساااااارع اإل ا ي واةت كير االبتكا ي
ّ
ةدى طلب اةري اةحا ي عشر.
هدست الد ارط ل ل للة إلى الاشل ل ل ل عن العالقة بين االتّزان االنفعالي فالس ل ل للرعة اإ راكية فال فاير
ّ
عينة الد ارطل للة مؤّلفة من ( )530طاللا فطاللة
االب ااري لدى طللة الص ل ل الحا ي عشل للر .فكانت ّ
من الصل ل ل ل ل الحا ي عش ل ل ل للر بمحاسظة غزأل .اطل ل ل ل ل ُخدم مقياس االتّزان االنفعالي من إعدا اللاحث،
ّ
فا لار السل ل ل ل ل ل للرعة اإ راك ية ،فا لار القدرأل على ال فاير االب ااري .فأظهرت الن ائ أنه ال توجد
عينة الد ارط ل ل ل ل ل للة ،فأنه ال توجد
عالقة ارتلاطية الة بين االتّزان
االنفعالي فالس ل ل ل ل ل للرعة اإ راكية لدى ّ
ّ
عينة الدراطة.
عالقة ارتلاطية الة بين االتّزان
االنفعالي فال فاير االب ااري لدى ّ
ّ
 10-1-3اس اةراةحي ( )2005اةعراق:
عو ام اةد اسااااا  :أ ر اةتحليل اةت اعلي في خ ض مسااااات ى اةحرمام اةعاط ي ةدى طاةبات
اةمرحل اةمت ّس .
عر على أثر ال حليت ال فاعلي سي فض مس وى الحرمان العاطفي.
هدست الدراطة إلى ال ّ
اط خدمت مقياطا لقياس مس وى الحرمان العاطفي فبرنامجا إرشا يا فسد نظرّية بيرن .كانت

عينللة الللد ارطلل ل ل ل ل ل للة مؤّلف لة من ( )56طللاللللة سي المرحلللة اإعللدا يللة توزعن على مجموع ين تجريلّي لة
ّ
يلية) انخفض
فضل ل ل للاب ة .فأظهرت الن ائ ّ
أن ال اللات الالتي حضل ل ل للرن اللرنام (المجموعة ال ّجر ّ

مس وى الحرمان العاطفي لديهن بداللة إحصائية ،مقارنة بال اللات الالتي لم يحضرن اللرنام .
متغيرات اةد اس :
 2-3أبرز اةد اسات الجوبي اةمتعلق ب ّ
 1-2-3اس س ندا ( Sundah )2018إندونيسيا:

The Effectiveness of Transactional Analysis Counseling to Increase
Self Esteem.
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عنوان الدراطة :ساعلية المشورأل فسد تحليت المعامالت سي تحسين مفهوم الذات.
تهد

الدراطة ال لار ساعلية المشورأل فسد تحليت المعامالت لزيا أل ال قدير الذاتي عند طللة

المرحلة الثانوية ،ارطل ل ل ل للة تجريلية على عينة مؤلفة من ( )80طالب فطاللة سي المدرطل ل ل ل للة الثانوية
شملت مجموع ين تجريلية ( )39فضاب ة ضعت لقياس قللي فبعدي ،اط خدمت مقايس الح رام
الذات فبرنام إرش ل ل ل ل للا ي فسد نظرية تحليت المعامالت طلد على ش ل ل ل ل للعلة كاملة (صل ل ل ل ل ل ) كانت
المجموعة تجريلية تم سيه توضل ل ل ل ل ل للي مفاهيم (حاالت األنا ،مواق

الحياأل ،الضل ل ل ل ل ل للربات ،األلعاب

النفسل ل ل ل للية ،المخ وطات القديمة ،أشل ل ل ل للكاا المعامالت) فأظهرت أبرز الن ائ لوجو سرفق الة بين
المجموع ين سي القياس اللعدي فعليه لص ل ل للت إلى أنه يمكن لنه تحليت المعامالت أن يس ل ل للاهم
سي تحسين اح رام الذات فتعزيز الثقة بالنفس.
 2-2-3اس ما هافن ( Madhavan )2017اةهود:
Emotional Stability and Adjustment Perspective of Mental Health
among Rural School Students in Tiruchirappalli District.
الصحة َّ
النفسيَّة بين طلله المدرطة الريفية.
عنوان الدراطة :االتّزان االنفعالي فتعديت منظور
ّ
ّ
النفسل ل لليَّة بين طللة المدارس الريفية سي
هدست إلى ارطلل للة المنظور
لحة ّ
االنفعالي فال ّ
اي سي الصل ل ل ّ
ّ
َّ
النفس ل للي الش ل للاملة سي ن اق
اي
من قة تيرفش ل لليرابالي .اطل ل ل ُخدم ا لار االتّزان
االنفعالي فأبعا ال ّ
ّ
ّ
لحة َّ
أن ما يقارب نصلل ل ل ل
عينة مؤّلفة من ( )50طاللا فطاللة .فأثل ت الن ائ ّ
النفس ل ل ل لليَّة على ّ
الص ل ل ل ل ّ
اي
عينة لديهم مس ل ل ل ل ل ل ل وى عاا من ال ّ
ال ّ

أن عدم االتّزان
فاالط ل ل ل ل ل ل ل قرار العاطفي ،كما أثل ت الن ائ ّ

يخلد مزيدا من المشل للاكت مثت اإجها فاالك ئاب فالخو

اي
فالقلد فال ّ

اي
االنفعالي فطل للو ال ّ
ّ
أن المدرط للة تلعب ف ار حيويا سي تنمية ش للخص للية ال ُمراهقين فتحسل لين
مع فالديهم فأش للقائهم .فتلين ّ
مفهوم الذات لديهم ،فأن الجلسل ل للات ال نموية المدرطل ل ل ّلية مفيدأل للمراهقين سي تحقيد ال اامت َّ
النفسل ل للي
ُ
ّ
فالرساهية فال أمت فتحسين ال ركيز فتخفي ال وتر ،فبال الي االح ياجات َّ
اعية كالثقة
النفسيَّة فاالج م ّ
بالنفس فاح رام الذات ت عزز بين ال الب من الا ال قنيات ال نموية المذكورأل .فتوصل لللت الد ارط ل لة

اي
أن االتّزان
إلى ّ
االنفعالي فال ّ
ّ

َّ
النفسي يكونان أسضت عند ال ُمراهقين أثنا الدفام بالمدرطة.
ّ

 3-2-3اس ب بيك واي انيسكا ( Bubic &. Ivanisevic)2016كرواتيا:
The Role of Emotional Stability and Competence in Young
Adolescents' Career Judgments.
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عنوان الللد ارط ل ل ل ل ل ل للة :فر االتّزان االنفعللالي فالافللا أل سي األحكللام المهنّي لة لل ُمراهقين الي لاسعين.
ّ
هدست الدراطة إلى معرسة ال غيير لإلجها المح مت المراسد الن قاا ال ُمراهقين من المدرطة االب دائية

عينة مؤّلفة
إلى المدرطللة الثانوية فكي يؤثر على ا يارهم المهني في أثر باتزانهم
االنفعالي .على ّ
ّ
هنية
من ( )303طالب فطاللة سي السنة األ يرأل من المدرطة االب دائية .اط ُخدم مقاييس الافا أل الم ّ

المقلت .فأشل للارت الن ائ
فالقرار الذاتي فاالتّزان
االنفعالي فالافا أل العاطفية فالمخاف نحو االن قاا ُ
ّ
ذاتية للقرار الوظيفي ،فكان
االنفعالية كانت مؤشل ل ل ا
أن الافا أل
َّ
إلى ّ
فعالية ال ّ
لر ذات اللة إحصل ل للائية لل ّ
المهنية ،فل ثليت العالقة ال ُمعّقدأل بين االع قا الذاتي المهني
االتّزان االنفعالي مؤش ار مهما للشواغت
ّ
ّ
لألس ار فمعالج هم العاطفية.
كيشافرزي وعزت وميرناس ( Keshavarzi, Azat& Mirnasab )2016إيرام:
ا
 4-2-3اس
Effects of a Transactional Analysis Program on Adolescents’ Emotion
Regulation.
امالت على ال نظيم االنفعالي ال ُمراهقين.
عنوان الدراطة :أثر برنام تدر
الم رع ر
يلي فسد تحليت ُ
ّ
ر ّ
المراهقين معرضون الض رابات عاطفية بسلب ال غيَّرات السريعة ال ي تحد
معظم ُ
المراهقة ،فلل عامت مع مثت هذه القضل ل للية هدست الد ارطل ل للة إلى ت ليد برنام تد ت من أجت ت وير
ُ
الا

امالت على تنظيم االنفعاالت ل الب المدارس الثانوية سي
الم رع ر
كفا اتهم .فتم سحص تأثير تحليت ُ
الصل العاشللر ،من الا اطل خدام بحث شللله تجريلي (قياس قللي ،قياس بعدي ،فقياس مؤجت).

ِ
يلية ( )21طاللا فض للاب ة( )20طاللا .فتم توزيع
عينة عنقو ية فثم توزيعها عشل لوائيا ك جر ّ
ُطل لحلت ّ
يلية
اطل ل ل ليان ال نظيم
امالت للمجموعة ال جر ّ
الم رع ر
االنفعالي ،فتنفيذ برنام مسل ل ل ند إلى نظرّية تحليت ُ
ّ
مؤّل من ( )8جلسللات ،تم إعا أل تقييم كل ا المجموع ين للم ابعة بعد شللهر ،فأظهرت الن ائ فجو
زيا أل كليرأل سي اط ل ل ل راتيجيات ال نظيم االنفعالي الفعالة فظيفيا ،فانخفاض ملحوظ سي اط ل ل ل راتيجيات
ّ
تنظيم االنفعاالت غير الفعالة فظيفيا ،فتلين سي الم ابعة فجو اط ل ل قرار انفعالي مناطل للب لدى أس ار
المراهقين.
المجموعة ال ّجر ّ
امالت على انفعاالت ُ
الم رع ر
يلية؛ إذ تلين فجو أثر للرنام تحليت ُ
5 -2 -3

اسااااااااااا نيترويتلي وف ك م وناااناادنغ )Netrawati Furqon& Nandang (2016

إندونيسيا:
Solving Adolescent Verbal Aggressions through Transactional
Analysis Counseling Approach.
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امالت.
عنوان الد ارطل ل ل ل للة :رح ّت االع دا ات
ّ
الم رع ر
اللفظية لل ُمراهقين بالمشل ل ل ل للورأل فسد نه تحليت ُ

هدست الدراطة إلى مساعدأل مرشدي المدارس على رح ّت القضايا الم علقة بالعدفان اللفظي لل ُم ارهقين،
ّ
امالت ( .)TAفقد تمت الد ارط ل ل للة على طالب سي
الم رع ر
من الا تنفيذ المش ل ل للورأل فسد مجاا تحليت ُ

المهنية العامة الذين تخصل ل لصل ل لوا سي الهندط ل للة ،إذ كش ل للفت الد ارط ل للات الحديثة أن من بين
المدارس
ّ
السلوكات الحرجة سي معظم المدارس الثانوية؛ فجو طلوك عدفاني لل الب تُسلب معاناأل اآل رين

دية .لذلك ركزت الد ارطل للة على معرسة أنواع االع دا ات
إما عن طريد اإطل للا ات
اللفظية أف ال رج رس ل ل ّ
ّ
اللفظّيلة ال ي يق رسهللا ال الب كلاالن قللا فالسل ل ل ل ل ل للخريللة فاإهللانللة فتهللديللد اآل رين ،فعلى إعللدا ليلت

امالت لل غلب عليها ،من الا تحليت حالة األنا فنصللوص المع قدات القديمة
الم رع ر
إرشللا ي ل حليت ُ
عند ال الب .فتم تص ل للميم هذه الد ارط ل للة لللحث فال وير النفس ل للي ،فحافلت بلورأل من نهائي فهو
ّ
امالت اإرشل ل ل ل ل للا ي ،باط ل ل ل ل ل ل خدام المنه ال جريلي ،فأظهرت ن ائ اال لارات
الم رع ر
أطل ل ل ل ل لللوب تحليت ُ

اللفظية.
يلية أظهرت حدا من االع دا ات
ّ
امالت أن المجموعة ال جر ّ
ال جر ّ
الم رع ر
يلية ل حليت ُ
 6-2-3اس ك الشيكا ي ( Kulashekara )2015اةهود:

Impact of Transactional Analysis on Parent-Adolescent conflict,
Aggression and Depression among Adolescent Students.
امالت سي الص ل لراع بين ال ُمراهقين فاآلبا فالعدفان فاالك ئاب
الم رع ر
عنوان الد ارطل للة :أثر تحليت ُ
بين ال الب ال ُمراهقين.
امالت سي الص ل ل ل ل ل ل لراع بين الوالدين فال ُمراهقين فالعدفان
الم رع ر
كان الهد الرئيس تأثير تحليت ُ
امالت على الفرفق بين الجنسل ل للين ،ف ارطل ل للة العالقة بين ص ل ل لراع
الم رع ر
فالاآبة ،ف ارطل ل للة تأثير تحليت ُ

الوالدين فعدفان فكآبة ال ُمراهقين .فقد توزيع ا لار طل ل ل ل ل ل لللوك النزاع على ( )400من ال ُمراهقين ،ثم

عينة مقص ل ل ل ل للو أل ( )200من
عينة إلى ذفي الدرجات األعلى فاأل نى بعد ذلك تم ان قا ّ
صل ل ل ل ل لنفت ال ّ
ُ

ال ُمراهقين ذفي الل لدرج للات العلي للا على مقي للاس النزاع ترافح للت أعم للارهم بين ( )16-14ع للامل لا فسد

يلية فض ل للاب ة ،فأُقيم بقياس
رجاتهم على اال لارات الس ل للابقة ،ثم فزعت عشل ل لوائيا لمجموع ين تجر ّ

(قللي -بعللدي) للمجموع ين ،المجموعللة ال ّجريلّي لة فزعللت إلى  6مجموعللات كللانللت  4مجموعللات
منها تض ل ّلم ُ 17مراهقا ،فمجموع ان تض ل ّلم ُ 16مراهقا ،سي مدرطل ل ين ثانوي ين فاطل ل خدمت اطل ل ليان
ط لللوك النزاع مع الوالدين المخ ص للر سي اللداية ثم ا لار العدفانية ،فا لار بيك لالك ئاب فبرنام
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يلية السل ل ل ل ل ل ة ،بمعدا
من  14جلس ل ل ل ل للةّ ُ ،ربت عليه المجموعات ال جر ّ

امالت مؤّل
الم رع ر
فسد تحليت ُ
امالت
جلس ل ل ل ين أطلل لللوعيا مدأل الجلسلل للة ( 60إلى  90قيقة) .فأظهرت أبرز الن ائ ّ
الم رع ر
أن ل حليت ُ
تأثير إيجابي سي الحد من ص ل ل ل ل ل ل لراع ال ُمراهقين فالوالدين ،فتأثير إيجابي سي الحد من عدفان ال للة

امالت لها تأثير إيجابي سي الحد من كآبة ال للة ال ُمراهقين.
الم رع ر
ال ُمراهقين ،فأيضا تحليت ُ

 7-2 -3اساااااا ساااااايغاتي وشااااااي باني وساااااا اني وا با ي (Seghati, Shafiabady, )2014

 Sodani, &. Akbariإيرام:
Effectiveness of Group Training Based On Transactional Analysis in
Reducing Loneliness Girl students of High School First Grade in Rasht.
امالت ل خفيض الشل ل ل ل للعور بالوحدأل
عنوان الد ارطل ل ل ل للةّ :
الم رع ر
سعالية ال دريب المع مد على تحليت ُ
لدى طالب الص األفا الثانوي.
فكي

امالت،
هدست الد ارطل ل ل ل ل ل للة إلى ال حقد من ّ
الم رع ر
سعالية ال دريب الجماعي على أطل ل ل ل ل ل للس تحليت ُ
يؤثر ذلك على الش ل للعور بالوحدأل لدى طالب الصل ل ل

يلية
األفا الثانوي .أُجريت ارط ل للة تجر ّ

على ( )40طاللا ،تم تقييم رجة عالية من الشل ل ل ل ل ل للعور بالوحدأل فسد ا لار كاليفورنيا ،فتم توزيع
يلية برنامجا تدريليا فسد نظرّية
يلية فضل للاب ة ،حضل للرت المجموعة ال ّجر ّ
عينة إلى مجموع ين تجر ّ
ال ّ
لدي على
بيرن مؤّلفلا من  8جلس ل ل ل ل ل ل للات لملدأل تسل ل ل ل ل ل للعين قيقلة ُكل ّت أطل ل ل ل ل ل لللوع ،ثم ُ
طلد اال للار اللع ّ

يلية فالض للاب ة لص للال
المجموع ين ،فأش للارت الن ائ إلى فجو سرفق كليرأل بين المجموع ين ال جر ّ
يلية سي نهاية ال ليد إذ حّد
يلية كما فجدت سرفق سي الش ل ل للعور بالوحدأل لدى المجموعة ال جر ّ
ال جر ّ
يلية.
نه تحليت ال عامت من الشعور بالوحدأل لدى المجموعة ال ّجر ّ

 8-2-3اس سيك

( Ciucur )2013ومانيا:

The Ego States and the “Big Five” Personality Factors.
عنوان الدراطة :حالة األنا فالعوامت الخمسة الالرى للشخصية.
يلية إلى إمكانية اك شل للا
هدست الد ارطل للة ال جر ّ

فجو عالقات بين حاالت األنا الدا ّلية سي

عينة الد ارط ل ل ل ل للة ( )42من
امالت فالعوامت الخمسل ل ل ل ل لة الالرى للش ل ل ل ل للخص ل ل ل ل للية ،فقد مثلت ّ
الم رع ر
تحليت ُ
المخ صل للين النفسل ل ّليين سي المدارس من اإنا ترافحت أعمارهن بين ( 24ف 54عاما) .اط ل ل خدمت
قائمة جر العوامت الخمس الالرى فاط ل ل ليان حالة األنا .فأشل للارت أبرز الن ائ إلى فجو ارتلاطات
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العفوية مع
فلية
ّ
ايفة فبعد الوعي ،فعالقة ارتلاطية بين األنا ال ّ
فلية الم ّ
بين حالة كت من األنا ال ّ

الدية الحازمة فال واسد "المقلولية".
بعد االنلسللاط .أيضللا ظهرت ارتلاطات عكسللية بين حالة األنا الو ّ
العفوي فبعد ال واسد أف "المقلولية".
اي فاالتّزان االنفعالي ،فبين ال فت
فبين حالة أ نا ال فت الم ّ
ّ
ّ
مكن فصلل للفها ب ريقة فاض ل للحة من قلت مزي من
مكن القوا إن جميع صلل للائص ال َّش ل ل لخصل ل لليَّة ُي ُ
فُي ُ

العوامت الخمسة :االنف اح ،فاالنلساط ،فالوعي ،فال واسد ،فاالتّزان االنفعالي ،فحاالت األنا.
ّ
 9-2-3اس كريس سيتن ( Cherisse Seaton )2013كودا:

The Role of Positive Emotions and Ego-Resilience in Personal Strivings.
عنوان الدراطة :فر المشاعر اإيجابية فمرفنة األنا سي كفاح َّ
الشخصيَّة.
هدست الد ارط ل ل للة إلى معرسة الفرفق الفر ّية سي المش ل ل للاعر اإيجابية فمرفنة األنا سي الس ل ل للعي

عينة من ( )182طاللا جامعيا
فالافاح الشخصي فالرساهية .فتمت الدراطة على مجموع ين األفلى ّ

من الجنسين ،اط ُخدم مقياس المشاعر اإيجابية فمقياس طي رأل األنا فمقياس مرفنة األنا فمقياس
ِ
الافاح الش ل ل ل ل للخص ل ل ل ل للي فالرساهية َّ
لللية The
النفس ل ل ل ل لليَّة .اع ُمد على جدفا ال أثيرات اإيجابية فالس ل ل ل ل ل ّ
 Positive and Negative Affect Scheduleل صل للميم األ فات األطل للاطل للية .فأظهرت الن ائ

ذاتية الم الية ،فكت من المشل ل ل ل ل ل للاعر اإيجابية فمرفنة األنا ارتلاطا
ارتلاط مرفنة األنا باألهدا ال ّ
مو َّ
قدم نحو األهدا فالرساهية
النفس ل ل ل ل ل
لي فال علير الش ل ل ل ل للخص ل ل ل ل للي فال ّ
ب حقيد األهدا اإيجابية فالُن ّ
ّ
أن المرفنة َّ
َّ
النفس ل ل ل َّلية توطل ل ل ل ت العالقة بين المش ل ل للاعر اإيجابية فالس ل ل للعي ل حقيد
النفس ل ل لليَّة .فتلين ّ
عي نة الثانية المؤّل فة من ( )133من طللة ال جامعة الذين أكملوا مقاييس مرفنة
األهدا  .أما سي ال ّ
األنا فالمشاعر اإيجابية؛ س م ان قا بعضهم بشكت عشوائي لمشاهدأل سيديو صغير يحفز المشاعر

طلب منهم اط اماا تحديد العديد من األهدا
اإيجابية فبعده ُ

َّ
الشخصيَّة ال ي يرغلون سي تحقيقها

قدم
سي غضون أربعة أطابيع ،فبعد أربعة أطابيع عا المشاركون إلى المخ لر الط اماا م ابعة ال ّ
نحو أهداسهم فتدابير الرساهية َّ
النفس ل ل لليَّة فالمش ل ل للاعر اإيجابية فإعا أل تقييم قدرأل األنا على الص ل ل للمو ،

مو الشخصي ،فتوقعت المشاعر
فحيث تلين ّ
أن األس ار سي حالة الرعب ذكرفا العديد من أهدا الُن ّ
اإيجابية ال ي بلغت عنها ذاتيا ،فعلى مدار األطل ل ل ل ل ل للابيع األربعة تلين زيا أل مرفنة األنا مما يدعم
أن المش ل ل ل للاعر اإيجابية تُش ل ل ل للكت موار قوأل
سرض ل ل ل للية المش ل ل ل للاعر اإيجابية لفر يكس ل ل ل للون ،ال ي تع قد ّ
ال َّش ل ل ل ل ل ل لخص ل ل ل ل ل ل لَّيل لة ،فمرفن للة األن للا على عالق للة مع المش ل ل ل ل ل ل ل للاعر اإيج للابي للة فالرس للاهي للة َّ
النفس ل ل ل ل ل ل لَّيل لة.
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اي
فعموما كال الد ارط ل ين تشللير ن ائجهما إلى ّ
أن المشللاعر اإيجابية فالقدرأل على ال ّ

فمرفنة األنا

نفسية طويلة األجت).(Crawford, 2004,p. 262
تدعم بعضها بعضا فتعزز بنا رساهية ّ
 10- 2-3اس ك ما ( Kumar )2013اةهود:
A Study of Emotional Stability and socio-economic-status of students
studying in secondary schools.
عنوان الد ارطل ل ل ل للة :االتّزان االنفعالي فعالق ه بالوضل ل ل ل للع االج ماعي فاالق صل ل ل ل للا ي لدى طللة
ّ
مدارس المرحلة الثانوية.
هدست الد ارطل ل للة إلى الاش ل ل ل عن مس ل ل ل وى االتّزان االنفعالي فعالق ه بالمس ل ل ل وى االج ماعي
ّ
فاالق صا ي لدى ال للة الذين يدرطون سي المدارس الثانوية الحكومية فالخاصة.
ائية ،فأظهرت
عينة الد ارطل ل ل ل ل للة من ( )1000طالب فطاللة اُ يرفا بال ريقة العش ل ل ل ل ل لو ّ
تاونت ّ
ن ائجها عدم فجو سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل للائية سي مس ل ل ل ل ل وى االتّزان االنفعالي لدى ال الب الذين
ّ
يدرطل ل ل ل للون سي المدارس الحكومية فالخاصل ل ل ل للة ،ففجو سرفق سي المعدا العام للوضل ل ل ل للع االج ماعي
أن مسل ل ل ل ل وى االتّزان
فاالق ص ل ل ل للا ي لل الب تلعا لالتزان
االنفعالي الذي يم ازفن به ،فبينت الن ائ ّ
ّ
عينة الدراطة كان م وط ا.
االنفعالي لدي أس ار ّ
ّ
 11-2-3اس كا ين وعلي ( Karen & Ali )2011إنكلت ار:
The use of Transactional Analysis in Secondary Education: A Case
Study.
امالت سي المدارس الثانوية سي بري انيا.
الم رع ر
عنوان الدراطة :اط خدام تحليت ُ
عينة
امالت ،كانت ال ّ
الم رع ر
هدست الد ارطل ل ل ل ل للة إلى زيا أل الوعي الذاتي بعد شل ل ل ل ل للرح نموذج تحليت ُ

تض ل ل ل ل ّلم معلمين فطالبا سي المدرط ل ل ل للة الثانوية عد هم  20مش ل ل ل للاركا من عمر( 9إلى  )10ط ل ل ل للنوات
باإضاسة إلى ( )9مشاركين من الراشدين ،اط ُخدم أطلوب المحاضرأل فمن ثم راطة الحالة.
أن المعلمين فاألطفل للاا فال الب الل للذين تعلموا نموذج تحليل للت
فأظهرت ن ل للائ الل للد ارطل ل ل ل ل ل ل ل للة ّ

امالت كانوا أسض ل ل ل ل للت من حيث فعي الذات فزيا أل سهم اآل رين ،فزيا أل سهم العالقات بش ل ل ل ل للكت
الم رع ر
ُ
المهنية فالمناخ الدراطي بشكت عام.
أسضت .كما أثر ذلك إيجابيا على ال حصيت ،فالدفام فالحياأل
ّ

110

اة رل اةثاةث  -اةد اسات اةسابق

Chapter 3: Previous Studies

 12-2-3اس أشمام وهاي ( Hay & Ashman )2003أستراةيا :
The Development of Adolescents' Emotional Stability and General
Self-Concept: The interplay of parents, peers, and gender.
غيرات العالقة مع
مو االتّزان
للمراهقين ،ض ل للمن م ّ
عنوان الد ارط ل للةُ :ن ّ
االنفعالي فمفهوم الذات ُ
ّ
اآلبا  ،األقران فالجنس.
هدست الد ارطل للة إلى ال حقد من الفرفق المرتل ة بمفهوم الذات (الثقة فتقدير الذات) فاالتّزان
غيرات العالقة مع األهت فالجنس.
االنفعالي (الهدف  ،فال حرر من القلد فاالك ئاب) بال واسد مع م ّ
ّ
أن هنللاك عالقللة بين االتّزان
عينللة مؤّلفلة من (ُ )655مراهقللا ،أظهرت الن للائ ّ
بللاط ل ل ل ل ل ل ل خللدام ّ
االنفعالي فالعالقة المس ل ل قرأل مع األهت لدى الذكور فن اإنا  ،فهذا يدحض االع قا الشل للائع بأن
ّ
المراهقين
الذكور أكثر قلقا من االط ل ل ل ل ل ل ل قالا العاطفي عن الوالدين من اإنا  ،كما تحدى سارأل ّ
أن ُ
الذكور أقت اه ماما سي العالقات ال َّشل ل ل لخص ل ل لليَّة مع األندا مقارنة بالف يات .فكانت الص ل ل للداقات عند

المراهقين مع األقران من الجنس نفسل ل ل ل ل ل لله فمن الجنس اآل ر تؤثر سي تشل ل ل ل ل ل للكيت االتّزان االنفعالي
ُ
ّ
للمراهقين أكثر من العالقللات الوالللدّي لة ،فأظهرت الن للائ فجو عالقللة بين مفهوم الللذات ال ُم لدركللة
ُ
المراهقين ذاتهم ،فأشارت ن ائجه إلى
فاالط قرار العاطفي .فأُجريت مرحلة قياس بعد  18شه ار على ُ
المراهقين نقلوا بشكت م زايد ارتلاطهم العاطفي من آبائهم إلى أقرانهم ضمن عملية ال ميز.
ّ
أن ُ
 3-3تعقيب على اةد اسات اةسابق :
عينة
غيرات ف ّ
عقب االطالع على بعض الدارطل ل ل ل ل ل للات السل ل ل ل ل ل للابقة فِثقت الم قارب منها مع م ّ

العملية ،فتم مالحظة ما يلي:
الدراطة لإلسا أل منها من الناحية النظرية ف ّ

الحالية فهما :راطة طيكور ()2013
غيرين مع الدراطة
ّ
 فجو راط ين م قارب ين سي كال الم ّسي رفمانيا؛ فهي راطة ارتلاطية رطت العالقات بين حاالت األنا فالعوامت الخمسة الالرى

سي ال َّش ل لخصل لليَّة ،ف ارطل للة كشل للفرازي فآ رفن ( )2016سي إيران؛ اط ل ل خدمت مدا الت منه
ن
للمراهقين ،فكانت أكثر
للمراهقين ف رطل ل ل ل ل للت أثر ذلك على ال نظيم
االنفعالي ُ
بير سي برنام ُ
ّ
الحالية؛ ح ى سي اللرنام الم لد فأيضللا سي
ارطللة سي تصللميمها ف واتها مقاربة للد ارطللة
ّ

ِ
امالت مقللاربللة للخ وات
ّ
الم رع ل ر
عينللة اللرنللام إذ ُ ربللت عللدأل مجموعللات على مفللاهيم تحليللت ُ
الحالية.
المس خدمة سي الدراطة
ّ
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 فجو العديد من الد ارط ل للات أبرزها ارط ل للة ط ل للوندا ( )2018ال ي اطل ل ل خدمت مدا الت نظريةتحليت المعامالت مع المراهقين سي المدارس ،فاط ل ل ل ل ل ل خدمت سي برامجها أبرز مفاهيم النظرية
كمفهوم مواق

الحياأل ،حاالت األنا ،ال نمية الراشدأل ،إ ارأل الوقت ،الضربات .فهذا ينسجم مع

ة فمنه هذه الدراطة.
فعالية أ رى ،فمنها ارط ل للة الص ل للالحي
غيرات ان ّ
 العديد من الد ارط ل للات تابعت حالة األنا مع م ّغيرات الدراطة.
( )2005سي العراق ،فذلك يعكس الصلة الوثيقة تجريليا بين م ّ

امالت -اع مدت مدا الت نظرّية
الم رع ر
 جميع الد ارط ل ل ل ل ل للات الس ل ل ل ل ل للابقة -الم علقة بنظرية تحليت ُالحالية.
إيريك بيرن اإرشا يَّة أف ال دريلية للنا اللرام المس خدمة فهذا ما قامت به الدراطة
ّ

غيرات معرسية(الس ل ل ل للرعة اإ راكية ،ال فاير االب ااري ،مفهوم
 -بعض الد ارط ل ل ل للات قارنت فسد م ّ

غيرات عاطفية
غيرات
ماعية) فبعضها فسد م ّ
طلوكية(المسؤفلية االج ّ
ّ
الذات) فبعضها فسد م ّ
( الذكا العاطفي ،الحرمان العاطفي) ،ذلك يعني لداللة أهمية النظرية سي ال أثير الشللخص لي

من نواح عديدأل.
امالت –الطل ل ّليما العربية -اع مدت منهجا تجريليا ،ف رطل للت
الم رع ر
 أغلب ارطل للات نظرّية تحليت ُالحالية.
الفرفق فسد مقارنات زفجية ،فهذا ما اع ُمد سي الدراطة
ّ
امالت –الطل ل ل ل ّليما العربية -ص ل ل ل لممت برام (إرشل ل ل للا يَّة أف
الم رع ر
 أغلب ارطلل ل للات نظرّية تحليت ُامالت.
الم رع ر
تدريلية) فسد نظرّية تحليت ُ
عينة سي الدراطات السابقة ،فذلك فسد المنه الم لع "تجريليا كان أف فصفيا".
 تفافت حجم ال ّالحالية.
عينة الدراطة
ّ
عينة مقاربة عمريا ل ّ
يلية على ّ
 أُجريت الدراطات السابقة ال جر ّيلية فض ل للاب ة ،فقياطل ل لا قلليا فبعديا ،فهذا ما
عينة تجر ّ
 اطل ل ل خدمت معظم الد ارط ل للات الس ل للابقة ّالحالية ال ي تعقلت الفرفق بين المجموعات فضمن المجموعات.
اع مدته الدراطة
ّ
 تم اإسا أل من بعض اللرام السل ل ل ل للابقة سي إعدا محافر اللرنام ال ردريلي الخاص بالد ارطل ل ل ل للةّ
الحالية ،فتقاربت عد الجلس ل للات مع ارط ل للة كيش ل للفرازي فآ رفن ( )2016على الرغم من أنه
ّ

أن الوقت المخص ل ل ل ل للص للجلس ل ل ل ل للة كان أطوا،
سي هذه األ يرأل كان عد ها  14جلس ل ل ل ل للة؛ إال ّ
فبال الي حصت م ِّ
دربو الدراط ين على فقت مقارب.
ُ
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المراهقين األط للويا الذين كانت اال لارات تش للير إلى
 سي الد ارط للةالحاليةُ ،طل لحلت ّ
ّ
عينة من ُ
أن اتزانهم االنفعالي غير مس قر كفاية ،كالعديد من الدراطات ال ي اه مت بالجانب االنفعالي
ّ
ّ
ّ
امالت.
الم رع ر
سي ال دريب فسد نظرّية تحليت ُ
نظرية بيرن بمص ل ل ل ل ل ل ل ل ،Transactional Analyses
 ا لفت ال رجمات العربية لمفهوم ّسمعظم الد ارط للات العربية ترجمت المصل ل ل باةتحليل اةت اعلي أف اةتحليل اةبوي ي ،فحس للب
اع مدت ال رجمة بمر ل "تحليل
مخ صللين لغويين فنفس ليين ،ففسقا ألغلب المراجع الحديثة ُ

امالت" ،لاون ال علير أكثر قة لغويا فنفسيا.
اةم َع َ
ُ

 مفهوم االتّزان االنفعالي فر سي الد ارط ل للات األجنلية فسي المراجع الحديثة Oxford 2018-ّ
 فسي أ بيات العوامت الخمس الالرى ك ل ل ل ل Emotional Stabilityفذكرت معظم الدراطاتالسل ل ل ل للابقة مص ل ل ل ل ل لحات عدأل مثت ال وازن العاطفي ،فالحالة المزاجية ،فاالط ل ل ل ل ل قرار العاطفي،
فالذكا االنفعالي لل علير عن مجموعة ص ل للفات عاطفية سي ش ل للخص ل للية الفر تعكس مجموعة
ّ
ط ل ل للمات فنقيض ل ل للها تؤثر سي ش ل ل للخص ل ل للية الفر  ،فمنها (الس ل ل للي رأل ،ال س ل ل للام  ،الهدف  ،ال فهم،
قدرأل المر على تحديد

غيرات االتّزان فالنضل ل ل ل ل االنفعالي الثال
ال فاؤا)؛ المهم أن ت نافا م ّ
ّ
حكم بها) فهذه األبعا مشل ل ل للمولة بأ فات فمدا الت
(نوع االط ل ل ل ل جابة
َّ
االنفعالية ،شل ل ل للدتها ،فال ّ
الحالية.
الدراطة
ّ
 بعض الدراطات األجنلية قاطت مفهوم االتّزان االنفعالي بال حرر من القلد فاالك ئاب.ّ
 كانت الد ارطل ل ل ل للات األجنلية لالتزان االنفعالي أكثر حداثة فمرفنة من الد ارطل ل ل ل للات العربية ،سيّ
ش للقيها النظري فالعملي؛ إذ كانت غنية باأل فات فالمدا الت العاطفية ،سمع مض للي أكثر من
ّ
ثمانين عاما على نظرّية أللورت للعوامت الخمس ل ل للة الالرى-االتّزان مقابت العص ل ل للابية -لم يعد
االنفعالية بنفس القوللة ،سمن أبحا
عالميا ُينظر ألبعا ال َّش لخصلليَّة
َّ

أللورت ،مرف ار بكاتت ،ثم

طرحت عشل ل ل لرات المفاهيم العاطفية ال ي تسل ل ل ل ند تاريخيا إلى جذفر النظريات
كولمان فغيرهم ُ
إليها

العاطفية القديمة ،فهي(الذكا العاطفي ،فال فهم االنفعالي ،فالحالة المزاجية ).فتضل ل للي
ّ
لحالية
ماعيا ،فح ى بيولوجيا كما سعت بلوتش للك ،فهذا ما حافلت الد ارط للة ا ّ
تاامال ط لللوكيا فاج ّ
يلية فالنظرية ،عن طريد المزج بين المعلومات المعرفسة مسلللقا عن
تقديمه سي الد ارطللة ال جر ّ

االتّزان االنفعالي ،مع ال ركيز على الجديد غير الم رجم للعربية.
ّ
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 ا لفت الد ارط ل ل ل ل للات –الط ل ل ل ل ل ّليما العربية -سي المقاييس الم لعة لالتزان االنفعالي ،فسي األبعاّ
الدا ّلية فعد الفقرات بدرجة م فافتة جدا ،سلعض الدارطات اع مدت أ األ مخ صرأل مؤّلفة من

تس ل ل ل للعة عش ل ل ل للر بندا ،بينما اع مدت أ رى أ فات مؤّلفة من طل ل ل ل ل ين بندا ،لذلك اع ُ ِمد سي هذه

المراهقين.
الدراطة أكثر من أ األ لقياس الجانب
االنفعالي فمدى اتزانه عند ُ
ّ

-

قت
الطيما العربية -لم تس خدم قياطا قلليا فبعديا للم ّ
يليةّ -
بعض الدراطات ال جر ّ
غير المس ّ

ألن اللرنام ال ردريلي أف اإرشا ي أهم أ األ لذلك ،فاك فت سقط بأ فات
غير حاالت األنا" ّ
"م ّ
ّ
غيرين ال ابع
غير ال ابع ،بينما سي هذه الدراطة اع ُ ِمد القياس القللي ف
اللعدي للم ّ
بسي ة للم ّ
ّ
قت لضمان ضلط تجريلي أكلر على غرار
فالمس ّ

ة اللحو المحلية ،مع مراعاأل أن تاون

األ فات بسي ة فمخ صرأل.
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 1-4موهج اةد اس :
ا ُط خدم المنه شله ال جريلي الذي ي شير إلى "تغيير مضلوط فمقصو لجملة من الشرفط
ال ي تحد الظاهرأل ،فمالحظة ال غيَّرات الناجمة عنها ثم تحليت ال غيَّرات فتفسل ل ل ل ل ل لليرها .فيضل ل ل ل ل ل ل ّلم

المؤجت ،الذي يقوم على
الحالية القياس القللي ف
ص ل ل ل ل لميم شل ل ل ل للله ال جريلي سي الد ارطل ل ل ل للة
ّ
اللعدي ف ّ
ّ
ال ّ
اطل ل خدام مجموع ين م ااسئ ين من طللة الصل ل الثامن /مرحلة ال عليم األط للاط للي  -الحلقة الثانية
فطللة الص

العاشر  /مرحلة ال عليم الثانوي ،من مدارس محاسظة مشد.

عيو اةد اس :
 2-4اةمجتمع الصلي و ّ

المراهقين المقيمين سي محاسظة مش ل ل للد ،فيش ل ل للمت
 1-2-4اةمجتمع الصااااالي :ي اون من ُ
مج مع الد ارطللة جميع طللة الص ل الثامن تعليم أطللاطللي حلقة ثانية اللالغ عد هم ( )1685طاللا

فطاللة .فطللة الص ل ل ل ل ل ل ل

الثاني الثانوي العام اللالغ عد هم ( )1920طاللا فطاللة سي مدارس

مشد الخاصة المسجلين سي الفصت الدراطي األفا للعام الدراطي .2018 \2017
عد مالئما
عينة الذي ي رافح بين (ُ )500 -30مفر أل ُي ّ
ّ 2 -2 -4
عيو اةد اساااااااا  :إن حجم ال ّ
ِ
عشرأل أضعا
عينة
لمعظم أنواع اللحو  ،فعند اط خدام ا لارات ُمماثلة ُيفضت أن يكون حجم ال ّ
ُ
إن
غيري الدراطة
الحالية (الجنس فالعمر) س ّ
غيرات الدراطة ( فيدري ،)308 ،2000 ،فبما ّ
ّ
أن م ّ
م ّ
عينة بين (ُ )40-30مفر أل ،ففسد هذه الملا ئ فما فر سي الد ارطل ل ل ل ل للات السل ل ل ل ل للابقة؛ فتوزيع
حجم ال ّ
المجموعات ال دريلية ُحِد حجم كت مجموعة ( )36م ِّ
عينة مؤلفة من( )72م درب.
دربا ،ل شكت ّ
ُ
عينة مقصو أل ،لمراعاأل أهدا
تم ان قا ّ

الدراطة فت لع الفرفق
النمائية بين ثال
ّ

مجموعات

مرت بحض ل للور أش ل للهر ال دريب من كال الجنس ل للين ،فلم يكن األمر هينا على اإطالق بس ل لللب
اطل ل ل ّ
عينة الد ارطللة بال ريقة المقصللو أل م عد أل المراحت ،بعد
محدف ّية المدارس المخ ل ة ،لذلك ُطلحلت ّ
الوطنية فعار
عينة من مدرطل ل ين هما مش للد
ّ
الد ارط للة االطل ل العية سي عدأل مدارس تم ان قا ال ّ

النادي حيث ُط ِحلت شعل ان من طللة الص
للاش ِ عن حالة األنا فاالتّزان االنفعالي لديهم ثم االن قا .
ّ

الثامن فمن طللة الص

تم المس ُ سيها،
العاشرَّ .

يلية فالضاب ة:
اتلعت الخ وات اآلتية سي ا يار المجموعة ال جر ّ
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ميدانية إلى عد
 سي بداية الفصت الدراطي الثاني للعام الدراطي  2017-2016أُقيمت زياراتّ

من المدارس بش ل للكت عشل ل لوائي سي محاسظة مش ل للد (ثانوية جو ت الهاش ل للمي للذكور /مدرط ل للة
ّ
تعليم أطاطي حلقة ثانية ،آية حليب لإلنا  ،ثانوية الصناعة المخ ل ة /مدرطة تعليم أطاطي

حلقللة ثللانيللة ،زين العللابللدين لإلنللا  ،مللدرط ل ل ل ل ل ل للة الم فوقين المخ ل للة ،ثللانويللة الاواكلي للللذكور،
مدرط ل ل ل ل للة األ وأل) .لمناقش ل ل ل ل للة مالحظات الموجهين فاإ ارأل فال ُمراهقين فمعرسة أبرز اح ياجات

يلية.
ال دريب فال يار مكان الدراطة ال جر ّ

بأنها جمعت مدارس مخ ل ة فغ ت مرحل ي ال عليم األط ل ل للاط ل ل للي حلقة ثانية/
 -تميزت الزيارات ّ

نوعية
فال عليم الثانوي .لص ل ل ل للت ل قارب مالحظات الموجهين بانش ل ل ل للغاا ال ُمراهقين بمش ل ل ل للاكت ّ

حديثة ن يجة ت ّور ال انولوجيا ،فان شللار ال د ين ،فعدم االطل قرار االج ماعي لدى العديد من
أطل ل للر ال للة .أما بالنسل ل لللة لل للة لصل ل للت بن يجة شل ل للكوى ال ُمراهقين من اك ظاظ األعدا سي

صلعلة لل الب ،فشللكوى
المدارس ،فطريقة تعامت المدرطللة بشللكت صللارم ال يراعي الظرف ال ّ
مو ال ُمراهقين االنفعالي.
من السات مع األهت يز ا توترها ن يجة الظرف الراهنة فُن ّ
ّ
أجري سي ع لة الصي عام ( )2017تدريب موجز على بعض تدريلات اللرنام .
 ُالعية سي م لع العام الد ارطل ل للي ( )2018-2017لد ارطل ل للة الخصل ل للائص
 أُقيمت ارطل ل للة اط ل ل لّ

النهائية بعد ال حكيم سي
الد ارطل ل ل ل للة على الليئة السل ل ل ل للورّية سي صل ل ل ل للورتها
السل ل ل ل لليكوم رّية أل فات ّ
ّ

الد ارطلل للة
(مدرط ل ل ل ي األطلل للية فمعهد الشل ل للهيد باطل ل للت األطلل للد المخ ل ين) فُبحث إمكانية إج ار ّ
ال جريلّي لة سي إحللدى هللذه المللدارس المخ ل للة ،لان لم ي م المواسقللة ب لالرغم من فجو مهمللة
رطمية.
ّ

مر اللحث عن مدرطل للة مخ ل ة أف مدرطل للة سيها طالب تعليم أطل للاطل للي حلقة ثانية فتعليم
 -اط ل ل ّ

الوطنية الخاصة للذكور فمدرطة عار النادي لل دريب
ثانوي ،إلى أن فاسقت مدرطة مشد
ّ

ص ل لفين الثامن
يلية على ّ
ال ّش ل ل وي المسل للائي لإلنا على القيام بالد ارطل للة ال جر ّ
عينة من طللة ال ّ
فالعاشر على ام دا الفصت الدراطي األفا.
الدراطة المسحية سي حوالي من ص
 -فزعت اط مارات ّ

عينة مؤّلفة
شهر أيلوا ( )2017على ّ

الوطنية الخاص ل ل ل للة للذكور ،فعار النادي ال دريب
من ( )250طاللا سي مدرطل ل ل ل ل ي مش ل ل ل للد
ّ
الش وي المسائي.
ّ

 ُسرزت رجاتهم على االتّزان االنفعالي فسد ربيعيات.ّ
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 ا ُ ِير م ِّيلية فالض ل للاب ة (الثامن فالعاش ل للر) الذكور من مدرط ل للة فاحدأل
دربو المجموع ين ال جر ّ
ُ

لذلك ش للكت الذكور مجموع ين تدريلين ،تلقت كت فاحدأل منهما ال دريب بش للكت منفر ؛ ألن كت

مجموعة عد أس ار ها من ( )15-13م ِّ
درب فهو العد األقصى المسموح به سي ال دريب.
ُ
 ا ُ ِيرت م ِّيلية فالضاب ة اإنا (ثامن -عاشر) من مدرطة فاحدأل،
دربات المجموع ين ال جر ّ
ُ
ل وسير الوقت فتحقيد هد

ال ناغم فال قارب سي ال دريب فتحقيد ضل ل ل ل ل لللط تجريلي ،شل ل ل ل ل للكلت

تمكن م م ِّ
دربات الص ل ل ل
اإنا مجموعة تدريلية فاحدأل ،بسل ل لللب ّ
ُ
بحيث ال يزيد العد على ( )15م ِّ
دربة.
ُ

الثامن( )7فالعاشل ل للر()8

يلية،
 لل أكد من فجو تجانس بين المجموع ين ُق ِرنت م وطل ل ل ات رجات أس ار المجموعة ال جر ّفالمجموعة الضل ل ل ل ل للاب ة سي القياس القللي على مقياس حالة األنا فعجلة جيني

للمشل ل ل ل ل للاعر.

باطل ل ل خدام ا لار (ت) للفرفق بين م وطل ل ل ات رجات المجموعات المسل ل ل قّلة ،فكانت الن ائ
كما هي موضحة سي الجدفا اآلتي:
عيو اةد اس على اختبا حاالت النا واال ّتزام االن عاةي في اةت بيق اةقبلي
اةجدول ( )7تجانس ّ
ّ
البعا

اةمت سط

االنحراف

اةحسابي

اةمعيا ي
4.819

اةمجم ع

اةعد

تجريبي
ّ

36

36.83

ضاب

36

36.94

6.328

تجريبي
ّ

36

32.13

6.289

ضاب

36

31.61

6.871

تجريبي
ّ

36

68.97

8.520

ضاب

36

68.55

10.879

تجريبي
ّ

36

68.86

6.468

ضاب

36

69.91

5.410

اةع ّي

تجريبي
ّ

36

37.22

5.409

ضاب

36

37.55

4.108

اة ل

تجريبي
ّ

36

31.00

5.601

اةمتكيي
ّ

ضاب

36

31.11

5.192

تجريبي
ّ

36

68.22

7.834

ضاب

36

68.66

7.394

تجريبي
ّ

36

39.86

6.174

اة اةد اةراعي
اة اةد اةواقد
اةدي
النا اة ّ
النا اةراشدة
اة ل

النا اة ّلي

قيم ت
-0.84-

0.340

0.133

-0.751-

-0.294-

-0.087-

-0.248-0.405-

ج

اةقيم

اةق ار

اةحري

االحتماةي

70

0.933

غير اة

0.735

غير اة

0.857

غير اة

0.544

غير اة

0.769

غير اة

0.931

غير اة

0.805

غير اة

0.687

غير اة

70

70

70

70

70

70
70
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ضاب

36

40.38

4.806

اةمشاعر

تجريبي
ّ

36

32.86

8.011

اةسلبي
ّ

ضاب

36

29.50

7.481

اال ّتزام

تجريبي
ّ

36

57.00

9.316

االن عاةي
ّ

ضاب

36

60.88

9.585

اإليجابي
ّ

1.84

-1.746-

70

70

0.070

غير اة

0.85

غير اة

نتائج اةجدول اةسابق إةى:
 تشيرُ
يلية
عدم فجو سرفق ُ
ذات اللة إحصل للائية ر
بين م وط ل ل ات رجات أس ار المجموع ين (ال جر ّ

فالضل ل ل ل ل ل للاب ة) سي القياس القللي على مقياس حاالت األنا فعجلة جني لالتزان االنفعالي ،إذ بلغ
ّ
يلية لحالة األنا ( )68.86رجة ،بينما بلغ الم وط للط الحس للابي
الم وطل ل ُ
ط الحس للابي للمجموعة ال جر ّ

للمجموعللة الض ل ل ل ل ل ل للاب للة ( )69.91رجللة .فهللذا ليللت ال اللاسؤ فال جللانس بينهمللا من حيللث المرحلللة

المدرطية ،فتقارب رجات المقاييس النفسية.
ال ُعمرّية ،فالليئة
ّ
متغير اةجوس واةعمر.
تبعاً ة ّ

اةتجريبي واةضاب
اةجدول ( )8ت زع أف ار اةمج عتين
ّ
ضابطة 36
تجريبيّة 36
اإلناث
المراهقة المبكرة مواليد ذكور
المراهقة المبكرة مواليد
2003 -2004
2003 -2004
6
11
7
12
المراهقة المتوسطة
المراهقة المتوسطة
مواليد 2001 -2002
مواليد 2001 -2002
13
23

المجموع
ذكور اإلناث
6
11
7
12
13
23

36
36
72

 3-4أ وات اةد اس :
صممت ب ارّية ا لارات ل حقد أهدا
ُ
 1-3-4قائم

تضم:
الدراطة أطوأل بمناه ال دريب
ّ
العالمية ف ّ

صد حاة النا اةمرمم بشكل عجل النا:

اع مد سي تص للميمها على منه عجلة جيني

الذي ط لليوضل ل سي الفقرأل ال الية ،فمح ويات

قائم ي الرصل للد لاوجت فهاريسل للون .تضل ل ّلم القائمة مجموعة صل للفات بس للي ة ففاضل للحة ،ي لب من
المفحوص أن ُيّقّدر على مقياس ماطل ل ل ل ل للي شل ل ل ل ل للدأل فجو ُك ّت صل ل ل ل ل للفة لديه .فعلى الرغم من فجو

أن هذه القائمة ت ميز بالوضل ل ل ل للوح فاال صل ل ل ل للار فطل ل ل ل للهولة ال ليد الطل ل ل ل ل ّليما
ا لارات أحد ؛ إال ّ

للمراهقين ،كما ّأنها ت شل ل ل ل ل ل للابه بدرجة كليرأل مع المقاييس الحديثة ،بت تغ ي محافر أكثر عمقا سي
ُ
النظرّية بأطلوب فاض فبسيط.
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 1-1-3-4قائم ك جت ةرصد حاة النا:
العالمية من إعدا جين كوجت )Jean Davidson Kuijt (1978
اع ُمدت قائمة الرص ل ل ل ل للد
ّ
طورت سي مركز األبحا ال ربوي من قلت اللاحثين الذين ي ابعون بحث ميلر فآ رين
ص ل ل ل ل ل ل لنفت ف ُ
ُ
امالت سي كندا فالواليات الم حدأل على اط خدام
الم رع ر
) ،Miller et al. (1967اع مد ل ار تحليت ُ
امالت ،من
الم رع ر
تحليت ال قس ل لليم الاامن من بيانات فار أل من ( )111ممارط ل للا من ممارط ل للي تحليت ُ

امالت  ITAAلمجموعة الص ل للفات كانت تض ل ل ّلم( )97ص ل للف ّة،
أعض ل للا الراب ة
ّ
الم رع ر
الدفلية ل حليت ُ
ُعدت فسد تحليت فظيفي للالمات فال عليرات
تع مد
منهجية تصلني أصللحت تض ّلم ( )86صلفة ،أ ّ
ّ
الوظيفّي لة فاإيمللا ات فالمواق  ،كمللا تم إج ار تحليللت بنيوي للص ل ل ل ل ل ل لفللات مع م ارعللاأل تحليللت بيرن
للية فالنفس ّلية فال صلنيفات ال ي تمت بعدها،
الوظيفي ( )1961الذي ُيعنى بالعناصلر النفس ّلية العص ّ
ّ
ك صل ل ل ل للني

فطل ل ل ل للي  )1976( Dusayفمالحظات بورتر ( Porter)1976فتصل ل ل ل للني

كوهلر

صل لنفت حاالت األنا ض للمن عش للرأل محافر فهي حاالت ترتلط بش للكت
)Kahler (1977للس لللوكُ .
فثيد مع مفهوم بخير أف على ما يرام األطللاطللي للنظرّية ،فتم إضللاسة مفهوم على ما يرام لحاالت

األنا من قلت كابرس فكوهلر( Capers And Kahler )1977أف ما يعني إيجابي فطللي ،فمن

هرمية ل ُشكت فحدأل جديدأل.
اللها تم م طمات
ّ
العية ل جميع ال ص للنيفات العشل لرأل
قام ميلر فآ رفن ( Miller et al )1975بد ارط للة اطل ل
ّ

ص لنفت الصللفات فسد معايرأل الجو أل إلى عشللر سئات
سي مس لة محافر مواسقة ل صللني فتسلليُ ،
ن
امالت فمواق الحياأل الم علقة بالمشاعر المرتل ة بها:
الم رع ر
كامنة تقار بشكت فثيد بين تحليت ُ

اةداخلي
اةجدول ( )9حاالت النا اةخمس ومك نتها
ّ
)OK Nurturing Parent(ONPالوالد الراعي
سيطر
OK Controlling Parentالوالد الم ّ
الخيّر
الخيَرOCP
الراعي
 (NP) Nurturing Parent(OCP+ONP=NP).الوالد ّ
سيطر  Not-OK Nurturing Parentالوالد الراعي غير
 Not-OK Controlling Parentالوالد الم ّ
الخ ّير
غير الخ ّير
سيطر
) Controlling Parent(NONP+NOCP=CPالوالد الم ّ
شد المختبر
شد المحاسب
الرا ِ
الرا ِ
ّ Experiencing Adult
ّ Computing Adult
) Adult (Aالراشد
) Natural Child (NCالطفل التّلقائي
) Little Professor (LPالبروفيسور الصّغير
العفوي
) Free Child (LP + NC =FCالطفل
ّ
) Compliant Child (CCالطفل الطيّع
المتمرد
) Rebellious Child (RCالطفل
ّ
) Adapted Child (CC + RC = ACالطفل المتكيّف
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فحس ل للب ص ل للدقها فثلاتها ،إذ
تُرجمت هذه األ األ ُ
فعرضل ل لت على ال حكيم فال دقيد لل رجمةُ ،
تلين ّأنها ت م ع بمواصفات طيكوم رّية جيدأل ،سقد تم إج ار صدق محكمين فصدق مح وى فحسب

الثلات من الا معامت ألفا كرفنلاخ إذ بلغ ( )0.86فهو مؤشر ثلات مرتفع.

تم ان قا ( 60ص للفة) تغ ي حاالت األنا الثال -عش للرين ص للفة لات حالة أنا -تغ ي كت
سلوكية الم علقة بكت حالة أنا ،فبذلك يكون اال لار مؤّلفا من ثال
االنفعالية فال
الصفات
َّ
ّ

حاالت

أنا يغ ي المحافر ال سعة لحاالت األنا فهي:


اعية
يجابية فالر ّ
اعية اإ ّ
لللية ،الر ّ
يجابية فالمسل ل ل ل ل ل للي رأل السل ل ل ل ل ل ل ّ
الدية (المسل ل ل ل ل ل للي رأل اإ ّ
األنا الو ّ



المخ لرأل).
(المحاطلة ف ُ
األنا ال ارشدأل ُ
مر  ،الخاضع فاللرفسيسور الصغير).
فلية (
األنا ال ّ
العفوي ،الم ّ
ّ

سللية).
ال ّ


ُع ِرض ل ل لت صل ل للفات هذه القائمة فسد عجلة ائرّية على غرار نموذج عجلة جيني  ،الشل ل للكت

اآلتي يوض ال وزيع فالحجم النسلي لللنو بشكت مقارب ل وزعها على اط مارأل الدراطة.

اةشكل ( )25ت زيع اةبو
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اةجدول ( )10ت زيع بو

عجل حاالت النا

أ -عجلة حالة األنا الوالد ّية أول عجلة توزعت وفق اآلتي
األنا الوالديّة الناقدة :نصف العجلة األيسر (الربع
األنا الوالديّة الراعيّة :نصف العجلة األيمن
سلبي والربع السفلي رعاية سلبيّة).
العّلوي تحكم
العّلوي تحكم إيجابي والسفلي رعاية إيجابية
ّ
من البند  11حتى البند .20
من البند 1حتى البند .10
ب -عجلة حالة األنا الراشدة :ثاني عجلة توزعت بنودها من البند  21حتى  40وال تحوي أي انقسام.
ج -عجلة حالة األنا الطفل ّية ثالث عجلة توزعت وفق اآلتي
الطفل المتكيّف :يض ّم الطفل الخاضع الربع السفلي
العفوي الربع
العفوي :يض ّم الطفل
الطفل
ّ
ّ
األيمن من البند  46حتى .50
العّلوي األيسر من البند  65حتى 60
المتمرد الربع السفلي األيسر من البند  51حتى
البروفيسور الصغير الربع العلوي األيمن من والطفل
ّ
.55
البند  41حتى .45

ذاتي ةلشخري Adjective Checklist,(ACL) :
 2-1-3-4قائم اةرصد اة ّ

تم اإطالع عليها فتلين ّأن ها مقاربة لقائمة كوجت ،فهي أ األ رصل ل ل ل ل ل للد تم ت ويرها من قلت

هريسون غون فالفريد هيللرافن  Harrison G. Gough and Alfred B.Heilbrunسي جامعة
بريكلي بكاليفورينا (الواليات الم حدأل) .فهي قائمة تضل ل ل ّلم نحو ( )300صل ل للفة فجدت لقياس نواحي
لشخصيَّة ،سهي بمثابة ب ارّية شاملة لقياس ُكت أج از َّ
عدأل سي ا َّ
الشخصيَّة كما يع قد فاضعوها؛ إذ
ّ

تضم أكثر من ( )20محو ار للشخصية ،فمن ضمن ذلك محافر حاالت األنا فهي أ األ رصد
ّأنها
ّ
المراهقين فال ارشللدين ،عام ( )2001فتضل ّلم مقياس لحاالت األنا الثال
ذاتية ُقننت على ّ
ّ
عينة من ُ
فلية) سي ُك ّت منها ( )30صفة ،تُ شكت قائمة مؤّلفة من ( )90صفة ل اون
الدية -الراشدأل -ال ّ
(الو ّ

الدرجة ( 45-ح ى .(Schaefer, 1976,pp. 59-60) )45+

 2-3-4عجل جويي ): Geneva Emotion Wheel (GEW
انفعالية حديثة سي عام
بحثية مجهزأل بشكت جيد ل وير مقاييس
ّ
صممت من قلت مجموعة ّ
ُ

( )2004لقياس توازن المشل للاعر أثنا ال عّلم سي الليئات االس ارضل ل ّلية ،Tran 2004فطورها ل ار

العاطفية (Geneva
المركز الوطني الس ل ل للويس ل ل للري لللحو فالمركز الوطني الس ل ل للويس ل ل للري للعلوم
ّ
) Emotion Research Group,2017فمركز Karl Benz-Foundationاأللماني ،فذلك

انفعالية فاط ل للعة ّجدا علر عنها األس ار من مخ ل
من الا ارط ل للة مصل ل ل لحات
ّ

األعمار بثال

لمانية فسرنس ل ل ل ّلية فإناليزّية ،اع مت ملدأ الجشل ل ل ل الت سي ال مثت العاطفي (أي الات أكلر من
لغات أ ّ
ذاتية ل قدير الشل ل ل للعور الذاتي فمدى طل ل ل للي رته فضل ل ل للعفه ،تسل ل ل للم للفر
مجموع أجزائه) ل اون أ األ ّ

عر علما نفس سي المركز الس ل للويس ل للري
بالوص ل للوا إلى الوعي الذاتي فتس ل للمية مش ل للاعرهُ ،
حيث ّ
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العاطفية ال ي يعكسها تاامت سريد من ال غيَّرات
بأنها إ راك ذاتي للحالة
للعلوم
العاطفية "المشاعرّ :
ّ
ّ
الجسدية سي طياق حد
العقلية ف
ّ
ّ

معين" .يخ ل

األس ار سي فص

مشاعرهم سي علارات فكلمات

االنفعالية سي
اللغوية ،ما يجعت المقارنة
اللفظية فث ار المفر ات
الطل ل ل ل ل ل ّليما سي الفهم الداللي فالقدرأل
ّ
ّ
ّ

يلية غير قيقة؛ ل جنب هذه الص ل ل ل ل للعوبة اب ُارت ا لارات تع مد على فض ل ل ل ل للع الالمة
األمور ال جر ّ
المناطلة سي الفراغ فنه ان قا األبعا  ،فلان هذا النه فاجه صعوبة الفرفق بين الثقاسات ،فالفهم
للالمات نفسل ل ل ل ل ل للها سي الالت ُمخ لفة لذلك ُبنيت هذه األ األ ال ي تع مد على مقاربة األبعا ال ي
عالمية فأعراض سيسيولوجية مراسقة).(Scherer, 2005
نمائية شله
تحوي اط ّا
ّ
مررّية ّ
لر سي النفس ،مع مللدا على ترتيللب ائري قللائم على
كللان هللذا النه منفصل ل ل ل ل ل للال فم لصل ل ل ل ل ل ل ا
يجابية ،فاأل األ تسللم ب قييم منهجي لشللدأل
مصل لحات
عاطفية تحقد تااسؤا سي بعدي السللي رأل فاإ ّ
ّ
إيجابية فمس ل ل للي رأل أف ض ل ل للعيفة
لللية ف ّ
الش ل ل للعور فط ل ل للي رته ،فبال الي مدى توازن المش ل ل للاعر بين ط ل ل ل ّ

الس للي رأل ،س عكس توازن ال َّشل لخص لليَّة االنفعالي .كما تقيس تواتر المش للاعر فالهيمنة بش للكت فاضل ل
ّ
فبسل لليط ،فتراعي اط ل ل يعاب جميع المس ل ل خدمين ،تصل للن المشل للاعر ضل للمن عناقيد م سل للافية الوزن

فالاثاسة .ت ميز بسل ل للهولة االط ل ل ل خدام فالفهم من قلت المشل ل للاركين ،سي لب من الم دربين تقييم شلل للدأل
بديهية تماما بعيدأل عن أي تأفيت فطهلة
أن يارات اإجابة
المساسة على محور العجلة ،ما يعني ّ
ّ
مقابت العدا  ،الحب مقابت

(الم ناخ بين األس ار  ،الد
الق ار أل ،تراعي مفاهيم القياس الس ل ل ل ل ل ل للابقة ُ
أن الهيمنة فالخضل ل للوع
اهية ،فالهيمنة مقابت الخضل ل للوع) كما يرى ترفبسل ل للت (ّ Trobst )1997
الار ّ
حكم فالقوأل سي أ ب العوامت الخمس(Wiggins, & Trobst. 1997).
يقابالن ال ّ

فترتيب الالمات سيها يشللله إلى حد كلير عجلة بلوتشللك) Plutchil (1980على الرغم من
طرحت كمفهوم للعواط
كونها ُ
لألشيا فاألحدا
سعجلة جيني

اطفية
اي  ،فا ُِلرت تجريليا سي قياس ال فاعالت الع ّ
األطاطية لل ّ
ّ

فالحاالت" كما فر سي" ). (Scherer, et al., 2013,p. 1-9

أ األ مسل ل ل ل ل مدأل من الناحية النظرّية لد ارط ل ل ل للة العواط  ،فتُخ لر تجريليا لقياس

العاطفية لألشيا فاألحدا
ال فاعالت
ّ

فالحاالت ).(Scherer, 2005

تع مد على نه مميز سي قياس األبعا ض للمن ال ااسؤ فالس للي رأل ف ار ترتيب المصل ل لحات
على محيط العجلة ،إذ يش للير المش للاركون إلى مش للاعرهم على األبعا المجر أل ال ي تُش للكت الهيكت

األطاطي للعواط  ،سمن ناحية يكون هذا الشكت مناطلا للمشاركين ألن إجاباتهم تقع على بعدين
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عاطفية منفصلة ،فمن ناحية أ رى تاون ن ائ هذا
أف أربعة أبعا سقط بدال من عدأل مص لحات
ّ
الشكت م احة بسهولة لل حليت فهي أقت تالفة سي ال حليت من باقي ال رق.

صدر منها عدأل إصدارات م والية ،سي نسخة اإصدار األفا  -كان عد بنو ها  ،16فبعد
يلية ال ي رسحصت ُبنية النموذجِ ،
فطور نموذج جديد.
العديد من الدراطات ال جر ّ
العاطفية
سي النس للخة النموذجّية الثانيةُ ،رتب ( )40مصل ل لحا سي أزفاج من المصل ل لحات
ّ
ضللمنها ،فسي اإصللدار الثالث

المصللن
ل أكيد ّ
أن لات يار اط ل جابة ت واسد مع العائلة العاطفة ُ
أصل ل للل عد اللنو ( )20بندا فهذا ما اع ُ ِمد سي هذه الد ارطل ل للة (عجلة جيني  ،اإصل ل للدار الثالث،

المؤّل من أربع محللافر ُكل ّت محور يضل ل ل ل ل ل ل ّلم مس ل ل ل ل ل ل للة علللارات) (المركز السل ل ل ل ل ل للويسل ل ل ل ل ل للري للعلوم
العاطفية.)2018،
 1-2-3-4فائدة عجل جيويي:
يعد نه عجلة جيني
ّ

العاطفية منفص ل ل ل ل لللة على نحو
 GEWمفيدا لاون المصل ل ل ل ل ل لحات
ّ

م واسد مع اللغة المحكية ،أما الحكم عليه سواضل ل ل ل ل فمفيد فذلك بس ل ل ل لللب ال مييز بين المش ل ل ل للاعر،
العاطفية سي
فجاذبية تصلميمه اللصلري ،كما يميز العجلة ال حقد ال جريلي لموا مة المصل لحات
ّ

حكم المنخفض  /المرتفع النات عن تقاطع األبعا الاامنة بنا
ال ااسؤ السللللي  /اإيجابي فربع ال ّ
على االع لارات النظرية.
إن طرح مثت هذا النموذج يهد

لل غلب على القيو المفرفض ل ل للة على اال لارات الس ل ل للابقة

النفسية فالفهم الضلابي ،ا ط خدم هذا النظام طابقا سي مجموعة
من حيث صحة المح وى فالجو أل
ّ
الدرط للات على ط للهولة اطل ل خدام نظام عجلة جيني
اللحثية ،إذ تش للهد هذه ا
م نوعة من الس للياقات
ّ

اص تحت ض للغط
فقابلي ه بش للكت أكثر ملاش للرأل .سهو حس للب الد ارط للات ،أ األ قياس مفيدأل بش للكت ّ
الوقت فالقياس الم ارر (قللي فبعدي) حس ل ل للب ترن  2004سض ل ل للت العديد من المجيلين اطل ل ل ل خدام
نموذج عجلة جيني

على تدابير قياس بديلة ،سيما يلي أمثلة على ت ليقات عجلة جيني .

 ال ّقييم العاطفي لحركات الجسم Caicedo& van Beuzekom, 2006, 2008العاطفية Longhi, Pereira, Bercht, & Behar, 2009
 ا يار الالماتّ
 -المشاعر أثنا ال علمTran, 2004.

 المشاعر على مس وى الفر فالفريد سي اتخاذ القرارTschan et al., 2010.124
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 إ راك المعنى العاطفي من الصوت المسموع Pammi&Schröder, 2009العاطفية Santos, 2008
 ا يار الالماتّ
 المناخ العاطفي فاالط عدا لل غيير سي المس شفى Wittgenstein, 2008تم اع ما عجلة جيني

سي العديد من الد ارط ل ل ل للات بمخ ل

المجاالت فمع ا ال

الليئات

ال جريلّيلة على فجلله الخصل ل ل ل ل ل للوص ،ألّنله أ األ ال قرير الل ّذاتي العللاطفّيلة عميقللة الجللذفر سي اإطللار
يلية ،ساط ل ل ل ل ل ل ُخدمت سي عملية صل ل ل ل ل للنع القرار الجماعي سي عام
النظري اط ل ل ل ل ل ل نا ا إلى األ ّلة ال جر ّ

المناخ العاطفي ،عالفأل على ذلك تمت
( )2012كأ األ لمناقشل ل ل ل ل ل للة المشل ل ل ل ل ل للاعر فت لع ال غيَّرات سي ُ
مقللارنللة قللابلّي لة اط ل ل ل ل ل ل ل خللدام عجلللة جيني أيضل ل ل ل ل ل ل للا سي ا لللار ش ل ل ل ل ل ل للامللت مع العللديللد من األ فات
أن نه جيني
األ رى )2006).فاق رحت الن ائ ّ

أكثر طهولة ).(Fritz,2015,p.21

قدمت العديد من الد ارط للات النفس ل ّلية على االتس للاق الدا لي لأل األ فتُرجمت هذه الد ارط للات

الية فالهنغارّية  /تسل ل ل ل ل خدم حاليا من
إلى العديد من اللغات /الفرنس ل ل ل ل ّلية فاأللمانية ف
الهولندية فاإي ّ
ّ

اللحثية سي جميع أنحا العالم).(Scherer, 2013
قلت العديد من المجموعات
ّ

ِ
صل ل ل لِنفت الالمات الر يفة الن قا الالمات العاطفّية
فُسرزت ل ص ل ل للنيفات تض ل ل ل ّلم ُك ّت الفئات ،ف ُ
عاطفية مع ر بها لدى الجميع ،فأُجريت تحليت
ضلابية ،الدالة على حالة
األكثر فضوحا فاألقت
ّ
ّ
عنقو ي لها ).(Cherer, 2016,p.716

 2-2-3-4محاو أبعا اةعجل :
حكم
حكم المرتفع /اإيجابي ال ّ
حكم المنخفض ،فالسل ل ل لللي ال ّ
تض ل ل ل ّلم أربعة أرباع :الس ل ل للللي ال ّ
حكم المرتفع .في لد عليها أيضللا بعد السللي رأل" السللل ة أف القوأل" السللللي
المنخفض ،فاإيجابي ال ّ
فاإيجابي.
يصل ل ل

الم ص ل للت العامو ي للس ل للي رأل هد

قياس االنس ل للحاب مقابت الس ل للي رأل ،أما األسقي

باعية اآلتية:
سيقيس المشاعر اإيجابية مقابت
ضمن قياس المحافر الر ّ
ّ
السللية ،فتاون ّ
 -1ال ا ل للاسؤ أف المواسق ل للة( “Valence: How positive is this situation :العل ل للارات
السللية) لألس ار سي مواقع ُمخ لفة.
اإيجابية ف ّ
ّ
اي  ،فذلك ب قدير قدرأل
 -2ال أثير أف الس ل للي رأل “Influence/Control :تقيس القدرأل على ال ّ
الش ل ل ل ل للخص على ال أثير على الوض ل ل ل ل للع أف الظرف

المحي ة مع الحفاظ على تحس ل ل ل ل للنه،
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 what extent can you influence the situationبمقابت عدم قدرأل الش ل ل ل للخص
موه.
المحي ة فالحفاظ على تقدمه فُن ّ

على ال أثير على المواق

االنفعالية للمواق
 -3اإثارأل أف الحماطل ل ل ل ل ل للة Arousal:تعني ال أثيرات
ّ

على ر ف

فاألحدا

لدية على طل للليت المثاا(تسل للرع النلض ،معدا ال نفس)How ،
سعت الفر
َّ
االنفعالية فالجسل ل ّ

? active/aroused are you in this situationمقللاب لت الهللدف فعللدم ظهور أي لة

عالمات إثارأل سيسيولوجية للفر .
 -4ال أثير “Impact:يقيس أيض ل ل ل للا مدى تغيَّر األساار فالس ل ل ل لللوك للفر How strong is ،
"?the impact of the situation on you, your thoughts, and behaviors
فاعلية ضل للئيال على أساار فطل لللوك الشل للخص فا يار عواط
أف إن كان ال أثير فحجم ال ّ

أ رى يع ي الحرية لل علير أكثر عن مشاعرهم).(Sacharin, 2012, 6-8
 3-2-3-4كي ّي االستخدام:

إمكانية ت ليقها سي الد ارط ل ل ل ل للات علر الحض ل ل ل ل للارّية فاألبحا
من ميزات العجلة
ّ

االلا رفنية،

ُي لب من المفحوص اإشللارأل للعاطفة ال ي يشللعر بها با يار شللدأل الشللعور ضللمن مزي من عدأل

العاطفية على شل ل ل ل للكت عجلة ،مع تحديد
عاطفية م ميزأل ،تُرتب المجموعات
مشل ل ل ل للاعر ( )20عائلة
ّ
ّ

االنفعالية ،فتق رح مس رجات من الشدأل ،ممثلة بدفائر ذات
المحافر من جانلين رئيسين للخلرأل
ّ
أحجام ُمخ لفة ،باإضاسة إلى "ال شي " (أي غياب الشعور) ف يار مشاعر ُمخ لفة.

للية من العجلة ،فعدم تغيير تص ل ل ل للني
يق رح الم وعون عموما اطل ل ل ل ل خدام النس ل ل ل للخة األص ل ل ل ل ّ

يلية فاع لارات نظرّية.
العائالت
العاطفية فموقعها حوا العجلةّ ،
ألنها تس ند إلى بيانات تجر ّ
ّ

العاطفية ل ناطب مع غرض الدراطة.
مكن تعديت بعض المص لحات
سي بعض الحاالت ُي ُ
ّ
 4-2-3-4متى تستخدم:
مكن تايي
 -1تس ل ل خدم بحرية ألغراض اللحث العلمي "غير ال جاري" ُي ُ

الشل للكت على النحو

المناطب للحاجة فالهد (.

اللحثية ال ُمخ لفة ،الطل ل ل ل ل ل ل ّليما عند الحاجة ل ا ارر
 -2تفيد سي المقارنة الملاشل ل ل ل ل ل للرأل للمجموعات
ّ
القياس سي مجاا أبحا

االنفعاا.
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العاطفية فتربط القوأل
 -3تناطللب القياس تحت ضللغط الوقت فالقياس الم ارر فتوائم الشللرفط
ّ
مع ال ااسؤ ،فتفيد لل صني

فاالط الع ح ى مع العينات الصغيرأل.

عاطفية سي أغراض بحثية.
 -4تس خدم عند راطات المقارنات ال ّ
 -5تس خدم ل عقب سرفق فقياس األثر سي الن ائ .
السللية.
 -6تفصت المشاعر
اإيجابية ف ّ
ّ

 -7تسم بال ّقييم المنهجي لشدأل الشعور.
 -8تسم بال ّقييم ال ليعي لألصت العاطفي.
ّ
 -9ت ميز بقياس عدم االنفعاا" االط قرار" سي مشاعر عديدأل).(Scherer, 2013
 -5-2-3-4تتميز عجل جويي بأّنها:
األطاطية للمشاعر من حيث (ال ااسؤ ،اإثارأل ،الهيمنة ،ال ّقييم الذاتي).
تضم اللنية
ّ
ّ -1
ليعية للمشاعر ،إذ تُعلر عن المشاعر ال ُمخ لفة بكلمات فاضحة.
 -2ت واسد مع اللغة ال ّ
 -3اط خدمت عالميا سي العديد من األبحا

فالدراطات.

حكم.
 -4طورت على عينات عمرّية ُمخ لفة الط قا توطع بنو ها بما
يضمن ال ااسؤ فال ّ
ّ
عاطفية فمشاعرها المراسقة.
 -5تحد األبعا ال ّ
تمكن المس خدمين من ال علير عن شدأل العاطفة فالشعور.
ّ -6

 -6-2-2-4مس غات اعتما عجل جيويي ةتقدير اال ّتزام االن عاةي:
ّ
لعالمية الموجهة لألطفاا فال ُمراهقين ،حيث
يلية ا ّ
 -1اع ُمدت على غرار بعض الدراطات ال جر ّ
ترعي قلة الخلرأل سي ال عامت مع اال لارات
صل ل ل ل ل لممت أ فات رص ل ل ل ل للد فقياس مخ ص ل ل ل ل للرأل ا
ُ

الطيما لغير الراشدين.
المقالية ال ويلة ّ
ّ
 -2كون بنو هللا تُغ ي اح يللاجللات المقللاييس العللالمّيلة ل قللدير االتّزان االنفعللالي الطل ل ل ل ل ل ل ّليمللا مع
ّ

السي رأل.
تميزها بقياس تااسؤ األبعا ف ّ
العالمية ُيعر االتّزان االنفعالي بالاثير من األط ل ل للما بما سيها
 -3فسقا للعديد من الد ارط ل ل للات
ّ
ّ
اإيجابية ،سهو ُك ّت
عر بأنه المش للاعر
اي النفس ل
ّ
لابية ،فيس للمى بال ّ
العص ل ّ
لي ،فُي ّ
انخفاض ُ
ّ
اإيجابية فاالطمئنان العاطفي فعدم االط ل فزاز فاالك ئاب
ما يشللير إلى المرفنة فالمشللاعر
ّ
فالقلد بسهولة ) (Tameh & Aghaei, 2014,p. 241فهذا ما تغ ية اللنو بوضوح.
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 -4تنس ل للجم عجلة جيني مع توزيع المش ل للاعر فسد مقياس االتّزان االنفعالي العالمي لش ل للاندر
ّ
فشل ورسيدي ( Chander & Chaturvedi )2010سي الواليات الم حدأل الذي حد أبعا
االتّزان االنفعالي سي مس ل ل للة محافر فهي (ال ش ل ل للاؤم مقابت ال فاؤا ،فالقلد مقابت الهدف ،
ّ
العدفانية مقابت ال سام  ،االع ما مقابت االط قاللية ،الالملاالأل مقابت ال عاط ).
فهذه المقاييس ت قاطع مع بنو عجلة جيني

سيما يلي:

 ال فاؤا فال شاؤم موجو سي اللنو (.)15 ،14 ،13 ،9 ،6 ،4
 القلد فالهدف سي اللنو (.)16 ،12 ،11 ،9 ،5
انية مقابت ال سام (.)20 ،19 ،18 ،17 ،4
 العدف ّ
 االع ما مقابت االط قاللية (.)3 ،2 ،1
 الالملاالأل مقابت ال عاط

(.)10 ،9 ،8 ،7

مالحظ  :تم م ارطلللة المركز السلويسللري للعلوم العاطفية ل وضللي تواسر ترجمة مع مدأل لديهم
بالغة العربية أف إمكانية القيام بذلك ،فمعرسة الفئة العمرية الممكن أن تسل ل ل ل ل ل ل خدم معها ،ففضل ل ل ل ل ل ل
المركز أنه ليس هناك نسخة م رجمة للغة العربية من عجلة جيني  ،فبال الي يمكن ترجم ها ،فأنه
مكن ت ويعها ألي مرحلة عمرية ،من الا تعديت بنو ها فسد أهدا
ُي ُ

الدراطة ،الملحد (.)17

اةشكل ()26أبعا عجل جيويي.
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اةجدول ( )11ت زع بو

عجل جيويي ةتقدير اال ّتزام االن عاةي
ّ

اإليجابي اةمسي رة
اةمشاعر
ّ

اةسلبي اةمسي رة
اةمشاعر
ّ

الربع العلوي اليميني من اللند 1ح ى 5

الربع العلوي اليساري من اللند 16ح ى 20

اإيجابية منخفضة السي رأل
المشاعر
ّ

السللية منخفضة السي رأل
المشاعر
ّ

الربع السفلي اليميني من اللند  6ح ى 10

الربع السفلي اليساري من اللند  11ح ى .15

 -3-3-4اختبا َح ّل اةمشكالت ةُوم ّ النا اةراشدة:

يومية ،من إعدا اللاحثة ي رح لات مش ل ل للكلة
هو ا لار مؤّل من ( )24موقفا أف مش ل ل للكلة ّ
دية ،رح ّت مشل ل ل للكالت
ثالثة حلوا تعلر عن ثال طرق تفاعت (حت مشل ل ل للكالت فسد حالة األنا الوال ّ

فلية).
فسد حالة األنا الراشدأل فالم وازنة انفعاليا ،فحت المشكالت فسد منظور حالة األنا ال ّ

يلية فالض ل ل ل للاب ة سي أفا ر جلس ل ل ل للات ال دريب بهد
ُ
طلد اال لار على المجموع ين ال جر ّ

مو األنا ال ارشل ل ل ل ل للدأل بال واسد مع الحلوا الم زنة انفعاليا ،تم إج ار صل ل ل ل ل للدق محكمين لهذا
ارطل ل ل ل ل للة ُن ّ
اال لار فحساب ثلات ألفا كرفنلاخ إذ بلغ للدرجة الالية (.)0.69
 -4-3-4اختبا اة ّتقييم اة َتد يبي :
ّ
فهو ا لار مؤّل من ( )35بندا من إعدا اللاحثة ،يضل ل ّلم معلومات فأطل للاليب تواصل للت من
مح وى جلسل ل ل للات ال دريب ،ي لب من الم درب أن ُيقدر الجواب المناطل ل ل للب من عدأل يارات ،كأن

الدية الناقدأل ،أف يميز
اعية عن علارات األنا الو ّ
الدية الر ّ
يميز العلارات ال ي تس ل ل ل ل ل ل ل خدمها األنا الو ّ
تفللاعللت ا ِ
طلقللت هللذه األ األ مرتين على المجموعللة ال ّجريلّيلة سي أفا
العفويُ ،
الرشل ل ل ل ل ل ل لد عن ال فلت ّ
ّ

ال دريب فسي نهاي ه.

 -5-3-4اختبا اال ّتزام االن عاةي اةمخترر:
ّ
العالمية لقياس االتّزان االنفعالي،
المحلية فالعربية ف
تم االطالع على العديد من المقاييس
ّ
ّ
ّ

أبرزها - :مقياس االتّزان االنفعالي لللاحثة حياأل النابلسي .2015
ّ

 مقياس محمو إطماعيت لللاحث ريان سي غزأل .2015 مقياس االتّزان االنفعالي لللاحثة ياطمين حالفأل سي طورية .2016ّ
 مقياس االتّزان االنفعالي من إعدا محمد كماا حمدان سي غزأل .2010ّ
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ِ
عينة من
اع ُمد مقياس ياط ل ل ل ل للمين حالفأل ،لاونه ُقنن فطلد سي الليئة السل ل ل ل ل لورية مؤ ار على ّ

قدم شل ل ل ل للكال مخ ص ل ل ل ل ل ار لقياس االتّزان االنفعالي ،اط ل ل ل ل ل ُخدم
المراهقين من طللة المدارس الثانوية ،ف ّ
ُ
ّ
اللعدي.
يلية كأ األ للقياس القللي ف
للمجموعة ال جر ّ
ّ
 -6-3-4اختبا حاة النا اةمخترر:
العالمية فالعر ّبية لحاالت األنا فأبرزها.
تم االطالع على العديد من المقاييس
ّ
 مقياس جون فتسللي  Dusay, J. M. (1972).لحالة األنا المدركة  Egogramsفزنُ
األنا.
 مقياس فيليم ففيليم ( Williams & Williams )1982لحاالت األنا الخمس المؤّل( )52بندا.
 مقياس حالة األنا من إعدا جامعة كيوتوا سي اليابان. -مقياس م ر ) (2004المؤّل

من ) (40بندا لقياس حاالت األنا الثال .

 مقياس كميلة شاكر محمو ) (2010من ) (65بندا لقياس حاالت األنا الثال . -مقياس لوسريدف  Loffredoلحالة األنا المخ ص ل ل ل ل للر ( )2004مؤّل

من ( )40بندا ،من

تصميم كال من لينورسد فهارنغ ون فمونز ف كانلوس
Donald A. Loffredo, &Rick Harrington, &Martin K. Munoz,&Laura
Ruth Knowles.
اط خدم ا لار مؤّل

دي.
من ( )30بندا مع المجموعة ال جر ّ
يلية كأ األ للقياس القللي فاللع ّ
اةجدول ( )12ت زع بو

متغير
اة ّ

الدية:
حالة األنا الو ّ

حالة األنا الراشدأل:

فلية:
حالة األنا ال ّ

حاة النا اةمخترر
قم اةبود

(.)1-5-10-16-15-14-13-12-19-29
(.)3-4-9-17-18-20-21-23—24-28
(.)2-6-7-10-11-22-25-26-27-30
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 4-4اةد اس اةسيك متري ةأل وات:
لحس ل للاب ص ل للدق فثلات المقياس فزعت( )200اطل ل ل مارأل على أربع ش ل للعب ،كانت اثن ان من
ص للفي الثامن فالعاش للر سي مدرط للة اللاط للت ،فاثن ان من ص للفي ال اط للع فالحا ي عش للر سي مدرط للة
فح ِسلت ن ائ الدراطة السيكوم رية على اط مارات طللة مدرطة اللاطت ،كونها
المخ ل ةُ ،
اآلطية ُ
يلية ،اللالغ عد ها ( )109اط ل ل ما ارت
تغ ي الش ل لريحة العمرية الم ماثلة مع ش ل لريحة الد ارطل للة ال جر ّ

اط ُلعدت ( )7اط مارات ناقصة ،تم اإبقا على ( )100لسهولة توزيع الربيعيات.
 -1-4-4اةردق :Validity
تم ال حقد من صدق المقياس باط خدام:
 1-1-4-4صدق اةمحكمينFace validity:

تم عرض أ فات الدراطة على عد من السا أل المحكمين من أطاتذأل كلية ال ربية سي جامعة
مشد فعلى مخ صين لغويين (لغة عربية فاناليزية) الملحد رقم ( )1أطما السا أل المحكمين.
مع تقديم ال عري

للية باللغة اإنجليزّية للقائمة األط ل للاط ل للية فعرض
النظري فالص ل للورأل األص ل ل ّ

عر على:
أبعا المقياس فذلك لل ّ

اللغوية ففضوح بنو المقياس فال عليمات لل للة.
مدى طالمة ال رجمة
ّ
مدى مناطلة بنو المقياس لقياس حاالت األنا لدى ال للة.
فتمت اإسا أل من آرائهم فمالحظاتهم فمق رحاتهم سي تعديت صل ل ل ل ل ل للياغة بعض الالمات ،تم اإبقا
على العلارات ال ي حصلت على نسلة اتفاق تصت إلى ( )%80من تقييم المحكمين.
ق اةظاهريLogical Validity :
2 -1 -4 -4
ّ
اةرد ُ

فتم ال أكد من هذه النق ة سي
في حقد من الا ما يلدف سي نظر المفحوص ل ل ل للين أنف ِسل ل ل ل لهمَّ ،

مرحّل ِة ال جر ِ
يب االط ل ل ل ل ل العي بعرض المقياس على مجموعة من ال الب فمناقش ل ل ل ل ل هم سي مدى
الب صعوبة سي سهمها.
فضوح أطئلة المقياس ،فتعديت صياغة بعض العلارات ال ي ر
فجد ال ُ
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 3-1-4-4اةردق اةتمييزي :Discriminate Validation
األسر
ا
هو مفهوم كمي فإحص للائي ،يعلر عن الحس للاط ل ّلية فمدى القدرأل ال مييزّية لل فريد بين
ِ
مقارنة الفئات الم ّرسة سي المقياس
سي المظهر من السمة ال ّي ي صدى لقياطها ،فذلك من الا ّ

نفسل ل ل ل لله" ،عند ترتيب الدرجات تصل ل ل ل للاعديا فتحديد الربع األعلى فاأل نى ،ثم حسل ل ل ل للاب ا لار "ت"

ط يو نت لقياس اللة الفرفق بين المجموع ين العليا فالدنيا.
اةجدول ( )13نتائج اختبا "ت" ةقياس الة اة روق بين اةمجم عتين اةعليا واةدنيا في مقياس حاة النا.
المتغيّر

المجموعة

العدد

المتوسط

األنا
الوالديّة

دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

52.55
79.80
54.70
90.15
54.15
78.15
20.75
37.85
28.05
44.10
29.35
44.30
20.55
36.90

األنا
الراشدة
األنا
الطفليّة
الوالد
الناقد
الوالد
الراعي
الطفل
العفوي
ّ
الطفل
المتكيّف

االنحراف
المعياري
8.29
3.58
6.80
3.00
4.75
5.45
4.06
3.44
5.39
2.07
3.47
1.81
2.93
3.43

قيمة ت

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

13.49

48

0.000

دال عند
()0.01

15.32

48

0.000

دال عند
()0.01

14.85

48

0.000

دال عند
()0.01

14.37

48

0.000

دال عند
()0.01

12.42

48

0.000

دال عند
()0.01

17.09

48

0.000

دال عند
()0.01

16.21

48

0.000

دال عند
()0.01

ي ضل من ن ائ الجدفا ( )13فجو سرفق الة إحصلائيا عند مسل وى الداللة ( )0.01بين
المجموع ين العليا فالدنيا ،ما يدا على القدرأل ال مييزّية لمقياس حالة األنا.
طلد مقياس عجلة جيني
اةردق اةتمييزي ةعجل جيويي ةلمشاعرُ :

عينة
للمشلاعر على ّ

فرتلت تنازليا ،فتم أ ذ أعلى ( )%25منها
مؤّلفة من ( )100طالب فطاللة ،ثم ُحس ل ل لللت رجاتهم ُ

فأ نى ( ،)%25ثم حسل لللت م وط ل ل ات هاتين المجموع ين فانحراسهما المعياري ،فاط ل ل خدم ا لار

الالية ،فالجدفا سي
ت ط ل ل ل ل ل و نت لداللة الفرفق بين الم وط ل ل ل ل ل ات على محافر المقياس فالدرجة ّ
الصفحة ال الية يوض الفرفق بين المجموع ين:
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جدول ( )14نتائج اختبا "ت" ةقياس اة روق بين بيعيات مقياس عجل جيويي ةلمشاعر.
المتغيّر

الربيع

العدد

المتوسط

االنحراف

المشاعر
اإليجابيّة

دنيا
عليا
دنيا
عليا
دنيا
عليا

25
25
25
25
25
25

30.50
47.95
17.45
39.55
47.00
75.10

8.10
1.19
3.69
3.75
10.12
3.78

المشاعر
السلبيّة
االتّزان
االنفعالي
ّ

قيمة ت

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

9.53

48

0.000

دال عند
()0.01

18.79

48

0.000

دال عند
()0.01

11.63

48

0.000

دال عند
()0.01

أن الفرق اا بالنسلللة للمقياس ،فهذا يشللير إلى أنه صللا ق
ي ض ل من ن ائ الجدفا (ّ )14

فللنو ه القدرأل ال مييزّية سي قياس ما فضعت لقياطه.
 4-1-4-4صدق اةبواء اةداخلي:

يعني الصدق سي اللحث العلمي مدى قة اللحث سي قياس الغرض المصمم من أجله
صدق اةبواء اةداخلي ةمقياس حاة النا :تم حساب معامت االرتلاط بيرطون بين المحافر
عية لمقياس حالة األنا سيما بينها فبين الدرجة الالية كما هو ملين سي الجدفا ال الي:
الفر ّ
اةجدول ( )15معامل اال تباط بيرس م بين اةمحاو
المتكيّف

عفوي

راعي

الناقد

طفليّة

راشدة

**.967

.988
**
.000
100
.987
**
.000
100
.993
**
.000
100
.976
**
.000
100

.987
**
.000
100
.982
**
.000
100
.984
**
.000
100
.947
**
.000
100

.986
**
.000
100
.980
**
.000
100
.988
**
.000
100
.986
**
.000
100

.971
**
.000
100
.967
**
.000
100
.975
**
.000
100
1

.990
**
.000
100
.989
**
.000
100
1

.000
100
**.967
.000
100
**.974
.000
100
**.994
.000
100

اةكلي
ةمقياس حاة النا فيما بيوها وبين اةد ج
ّ
عالمة
والد ّية
الكلية
العالمة
معامل االرتباط
1
*.986
كلية
*
القيمة االحتمالية
.000
العيّنة
100
األنا
معامل االرتباط
1
الوالديّة
القيمة االحتمالية
العيّنة
األنا
معامل االرتباط
الراشدة
القيمة االحتمالية
العيّنة
األنا
معامل االرتباط
الطفليّة
القيمة االحتمالية
العيّنة
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.000
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.000
100
**.974
.000
100
1

.988
**
.000
100
.979
**
.000
100
1

.973
**
.000
100
1
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1

معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
العيّنة
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
العيّنة
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
العيّنة
معامل االرتباط
القيمة االحتمالية
العيّنة

الوالد
الناقد

الوالد
الراعي

الطفل
العفوي
ّ
الطفل
المتك ّيف

لائية ،عند مس ل ل ل ل وى الداللة
ي لين من ن ائ الجدفا السل ل ل للابد ّ
أن هناك ارتلاطات ذات اللة إحصل ل ل ل ّ

الالية ،فهذا يدا
عية لمقياس حالة األنا مع بعضل للها بعض ل لا فمع الدرجة ّ
( )0.01بين المحافر الفر ّ
على صدق اال لار.

صااااااادق اةبواء اةداخلي ةمقياس عجل جوييُ :حس ل ل ل ل للب معامت االرتلاط بيرط ل ل ل ل للون بين المحافر

عية لمقياس عجلة جني
الفر ّ

مع بعضها بعضا كما هو ملين سي الجدفا اآلتي:

عي ةمقياس عجل جويي مع بعضها بعض ًا
اةجدول ( )16معامل اال تباط بيرس م بين اةمحاو اة ر ّ
مشاعر
مشاعر
الدرجة الكليّة
ايجابيّة
سلبيّة
معامل االرتباط
1
**.997
**.998
مشاعر
القيمة االحتمالية
.000
.000
إيجابيّة
العيّنة
100
100
مقياس
معامل االرتباط
1
**.998
مشاعر عجلة
القيمة االحتمالية
.000
سلبيّة جينيف
العيّنة
100
للمشاعر
معامل االرتباط
1
الدرجة
القيمة االحتمالية
.000
الكل ّية
العيّنة
100

لائية عند مسل ل ل ل ل وى
ي لين من ن ائ الجدفا الس ل ل ل للابد ّ
أن هناك ارتلاطات ذات اللة إحص ل ل ل ل ّ

عية لمقياس عجلة جني
الداللة ( )0.01بين المحافر الفر ّ

مع بعض ل ل ل ل للها بعضل ل ل ل ل لا ،فهذا يدا على

صدق اال لار.
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 2-4-4اةثباتReliability :
مدى قياس اال لار للسمة ال ي ُي ار قياطها فله أشكاا عديدأل طنوض ما ُحسب بالدراطة.
 1-2-4-4اةثبات ب ريق أة ا كرونباخ :
اةثبات ب ريق أة ا كرونباخ ةمقياس حاة ال نا :بلغ معامت الثلات ب ريقة ألفا كرفنلاخ
بالنسل لللة للمقياس الالي ( )0.861كما ترافحت معامالت الثلات بين ( )786.0 -0.602بالنسل لللة
عية ،فيوض الجدفا ( )16معامالت الثلات لمقياس حالة األنا.
للمقاييس الفر ّ
اةجدول ( )17معامالت اةثبات ب ريق أة ا كرونباخ واةتجزئ اةور ّي ةمقياس حاة ال نا
البعد

التجزئة النصفيّة

ألفا كرونباخ

حالة األنا الوالد ّية
البعد األول :الوالد الناقد
البعد الثاني :الوالد الراعي
حالة األنا الراشدة
حالة األنا الطفليّة
البعد الثالث :الطفل المتكيّف
العفوي
البعد الرابع :الطفل
ّ
الدرجة الكليةللمقياس
مو
مقياس مؤشر النُ ّ

.660
.624
.658
.772
.814
.702
.711
.827
.730

.733
.602
.703
.786
.744
.673
.634
.861
.603

اةثبات ب ريق أة ا كرونباخ ةمقياس عجل جيويي ةلمشااااااااعر :بلغ معامت الثلات ب ريقة
ألفا كرفنلاخ بالنسل ل ل ل ل ل لللة للمقياس الالي ( ،)0.722كما ترافحت معامالت الثلات بين (-0.603
عية ،فيوض الجدفا ال الي معامالت الثلات لمقياس حالة األنا.
 )0.823بالنسلة للمقاييس الفر ّ
 2-2-4-4اةثبات ب ريق اةتجزئ اةور ّي :

لفية ،باط ل خدام معا لة طللليرمان
ةمقياس حاة ال نا :تم حسللاب الثلات ب ريقة ال جزئة النصل ّ
الالي للمقي للاس فللمح للافر
– برافن  Sperman-Brawonفال ي تُفي للد ب للال نلؤ بمع للام للت الثل للات ّ
النصفية بالنسلة للمقياس الالي (.)0.827
عية ،فقد بلغ معامت الثلات ب ريقة ال جزئة
ّ
الفر ّ

اةثبات ب ريق اةتجزئ اةورااااااا ّي ةمقياس عجل جيويي ةلمشااااااااعر :تم حسل ل ل ل للاب الثلات

لفية ،باط ل ل خدام معا لة طل للليرمان – برافن  Sperman-Brawonفال ي تُفيد
ب ريقة ال جزئة النصل ل ّ
الالي للمقيلاس فللمحلافر الفرعّيلة ،فقد بلغ معلامت الثللات ب ريقلة ال جزئة
بال نلؤ بمعلامت الثللات ّ

النصفية بالنسلة للمقياس الالي (.)0.798
ّ
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النصفية لمقياس عجلة جيني
الجدفا ( )18معامالت الثلات ب ريقة ألفا كرفنلاخ فال جزئة
ّ
معامل ثبات ألفا
معامل ثبات
البعد
كرونباخ
التجزئة النصفيّة
.722
.798
عجلة جينيف للمشاعر
.823
.763
المشاعر اإليجابيّة
.790
.709
المشاعر السلب ّية

للمشاعر

 5-4اةبرنامج اة َتد يبي :

ّ

اع مد سي تصميمه
يليةُ ،
امالت ال نموية فال در ّ
الم رع ر
الم صمم فسد نظرّية تحليت ُ
فهو اللرنام ُ
العملية للنظرّية كما اع ُمد على برام مشل لابهة الط ل ّليما برنامجي
على العديد من األط للس النظرّية ف ّ

امالت لألطفاا فالياسعين ،فبرنام ط ل ل ل لليت
الم رع ر
تاباط ل ل ل للي لل دريب من أجت جائزأل الافا أل سي تحليت ُ
لل دريب العاطفي فاالج ماعي لل ُمراهقين.
ي أل اللرنام من ( )20جلس للة تدريلية ،تغ ي محافر النظرية األط للاط ل ّلية المرتل ة بالُنم ّو
فال ربيةُ ،حام اللرنام فذلك بعرضل ل ل لله على السل ل ل لليد المشل ل ل للر فعلى أطل ل ل للاتذأل سي كلية ال ربية من

ا ص للاص للات مهمة (قياس فتقويم ،علم نفس اج ماعي فمعرسي فاتص للاا فتدريب النفس للي) فعلى
ّ
يلية قصيرأل.
فمراهقين ،ثم ضع لدراطة تجر ّ
موجهين فأفليا أمور ُ
اةجدول ( )19جلسات اةبرنامج اةتد يبي
امالت ةألط ال واةيافعين.
اةم َع َ
برنامج تاباسي  TAPACYفي تحليل ُ
م ه م حاالت النا

اةجلس 1

امالت
اةم َع َ
أشكال ُ

اةجلس 6

اةمثلث اةد امي

اةجلس 10

م اقف اةحياة

اةجلس 7

اةمخ طات اةقديم

اةجلس 15

اةضربات

اةجلس 14

اةت كيدي

اةجلس 9

توظيم اة قت

اةجلس 16

اةسل

جتماعي اةخمس
برنامج سيل تومي اةمها ات اةعاط ي واال
ّ
اة عي اةعاط ي

اةجلس 11

اةت هم اةعاط ي

اةجلس 12

إ ا ة اةمشاعر

اةجلس 13

اةتح يز اةذاتي

اةجلس 18-17

جتماعي
اةمها ات اال
ّ

اةجلس 8

جتماعي
اةمها ات اال
ّ

اةجلس 20-19
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ت اصيل ترميم ومضم م اةبرنامج اة ّتد يبي:
ُعد اللرنام ال ردريلي من الخ وات اآلتية:
أ ّ
ّ
 1-5-4تحديد اإلطا اةمرجعي اةعام والساس اةوظري ةلبرنامج:
امالت إيريك بيرن ك اب
الم رع ر
اطلعت اللاحثة على أبرز ك ب فمنش ل ل للورات رائد نظرّية تحليت ُ
"األلعاب فالناس" فك اب "ال ِّ ب َّ
النفسللي فالعالج النفسللي" فك اب "ماذا تقوا بعد أن تقوا مرحلا؟"
ّ
ّ
امالت مع األزفاج فمع
الم رع ر
فتم اإسا أل من تجاربه اإرشل ل للا يَّة مع سئات ُمخ لفة كاط ل ل ل خدام تحليت ُ

الياسعين فمع ذفي االح ياجات الخاص للة .فاالطالع على ك اب "ال واسد َّ
امالت
النفس ل
الم رع ر
لي تحليت ُ
ّ
لانية" فك اب "أنا على ما يرام فأنت على ما يرام" ،ل لميذ بيرن توماس هاريس .فمقاالت
اإنس ل ل ل ل ل ل ل ّ
فك للب جولي هي ،فتوني فاي للت الح للديث للة عن تحلي للت المع للامالت ال نموي للة فالعالجي للة ،فبعض

ال رجمات فالد ارط ل للات العربية عن النظرية فتم جمع مقاطع سيديو تعليمية عن النظرية ،ثم ترجمت
امالت فال ي شكلت رصيد ال دريلات فهي:
الم رع ر
تدريلات اللرنام من الا ب ال دريلية ل حليت ُ
16
امالت)
الم رع ر
( إ ارأل السلوك سي الص  ،اط نا ا لمقاربة تحليت ُ
17

تقنية)
امالت مئة نق ة ف ّ
الم رع ر
( تحليت ُ
18
امالت ال ربوي :الدليت العالمي للنظرية فال ليد)
الم رع ر
( تحليت ُ
امالت مع تجارب الغش الت)
الم رع ر
”( فلدت ل اسب“ تحليت ُ
20
امالت سي المشورأل الفعالة)
الم رع ر
( تحليت ُ
امالت)
الم رع ر
 ( ا ت تحليت ُ

19

21

22

امالت لألطفاا)
الم رع ر
( تحليت ُ
23
( ك اب المشاعر الرائع الالير)

 ليت تدريلات منه (العالج المعرسي الجدلي) DBT 24للوعي العاطفي

16

Behaviour Management in the Classroom 2016.
Transactional Analysis 100 key points and Techniques 2010.
18
Educational Transactional Analysis an international guide to theory and practice 2016.
19 Born to Win, Transactional Analysis with Gestalt Experiments 2004.
20 Transactional Analysis Counselling in Action 2014.
21
In to T.A 2016
22
T.A. For Tots 1991
23
The Great Big Book of Feelings 2013
17

24

Dialectical Behavioral Therapy
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من هذه المصللا ر تم اط ل خراج أكثر من ( )70تدريلا شللكلت القاعدأل األطللاطللية لجلسللات ال دريب
فالواجلات المنزلية ،فزعت هذه ال دريلات حسب عنافينها فأهداسها على جلسات اللرنام .
 2-5-4الساس اةعملي ةلبرنامج:
ّ
عالمية عدأل بنفس األهدا
تم جمع بعض اللحو فالدراطات السابقة فاالطالع على برام
ّ

أهمها:

العاطفية لل عليم SEAL
ماعية ف
ّ
 -1برنام الجوانب االج ّ
األطاطية لليرن1966
يلية
ّ
 -2المدا الت ال در ّ

 -3مدا الت برنام  TAPACYلجائزأل الافا أل لألطفاا فالياسعين.
امالت ال نموية جولي هايJulie Hay 1995-2017
الم رع ر
 -4تحليت ُ
امالت”TA Maps “Topological
الم رع ر
 -5رائط تحليت ُ

امالت سي المل للدارس .ترافيل للدا فنيوتن Trudi
الم رع ل ل ر
 -6مل للدا الت تل للدريس ( )TAتحليل للت ُ
.)Newell and Jeffery,2013( 1986-2016Newton
وقد تم اةحرد في إعدا اةبرنامج اة َتد يبي على مراعاة التي:
ّ
الطيما المرتل ة بالمشاعر فإ اراتها الراشدأل.
 تغ ية محافر النظرّية
األطاطية ّ
ّ

قدم للم دربين بنهاية كت جلسة لإلسا أل منها الحقا سي حياتهم.
 توسير موا
علمية تُ ّ
ّ
 اع ما اللرنام على أمثلة فاقعية نابعة من تجارب الم دربين تاون اسعا جيدا لهم.
الحيوية فالحماطة للمحاسظة على ال فاعت فاالن لاه فتجنب الملت.
 فجو عنصر
ّ
يلية فالحقيلة ال دريلية فاأل فات.
 ال نظيم المسلد للموا ال در ّ

 مراعاأل ال س ل لللس ل ل رلت المن قي سي الجلس ل للات ،بد ا من المفاهيم العامة ثم ال وط ل للع بش ل للرح
تخصصية ،مع مراعاأل الربط الدائم بين الجلسات.
مفاهيم أكثر
ّ

ماعية.
 مال مة ال دريلات للفئة العمرّية ال ي ُي لد عليها فمراعاأل ثقاس هم فبيئاتهم االج ّ
 مراعاأل اح ياجات الم دربين فمالحظاتهم فمالحظات األهت سي األمثلة المقدمة.

 أن يكون أ اه فاضللحة توطد العالقات األط لرّية للم دربين فأالّ يشللكت ما أل يسللا سهمها
من قلت األهت (من الا ال دريلات فاألمثلة فالنقاشل للات) الطل ل ّليما أنه يناقش السل للمات

الدية.
فسر ذلك بعضهم على ّأنها نقد
طللي للقيم الو ّ
الو ّ
الدية الناقدأل إذ قد ُي ّ
ّ
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 3-5-4تحديد أهمي اةبرنامج:
الشخصية.
علمية هي نظرّية حالة األنا سي
ّ
 اط نا ه إلى أطس نظرّية ّ
ليد هذا اللرنام بصورأل سر ية أف جماعية.
ُ ي ُ
مكن ت ُ
الجماعية بين ال الب فمالحظة النماذج
اح الفرص ل ل ُة للمناقشل للة
ّ
 عند ت ليقه بصل للورأل جماعية ت ُ
يلية بقدراتهم فإمكانياتهم.
السلوكية ،ما يساعد على زيا أل اط لصار المجموعة ال جر ّ
ّ

 بعد ان ها جلس للات اللرنام ي وقع أن ت ش ل ّلكت لدى الم دربين معلومات عملية عن ش للخص للي هم
مو نفسل ل للي
فتعاملهم ،تسل ل للاعدهم على تنظيم فإ ارأل انفعاالتهم فطل ل لللوكهم ،فما يصل ل للاحب ذلك من ُن ّ
سر ي فاج ماعي.
 4-5-4تحديد أهداف اةبرنامج:
اعلية برنام تردريلي قائم على نظرّية تحليت
 1-4-5-4اةهدف اةرئيسااي ةلبرنامج :ال حقد من س ّ
ّ
عينلة من
مو األنلا ال ارش ل ل ل ل ل ل للدأل فأثر ذللك على االتّزان االنفع
لالي للدى ّ
امالت اإنس ل ل ل ل ل ل للانّيلة سي ُن ّ
الم رعل ر
ُ
ّ
غيري (الجنس فالعمر).
المراهقين سي محاسظة مشد فسد م ّ
ُ
تم اش ل ل ل ل ل قاق أهدا

اللرنام فسد الخ ة العامة للرنامجي تاباطل ل ل ل للي ( :TAPACYمفهوم

امالت– المثلث الدرامي -المع قدات القديمة -مواق
الم رع ر
حاالت األنا– أشل ل ل ل ل ل للكاا ُ

الحياأل– إ ارأل

ماعية (الوعي
الوقت -الض ل ل ل ل ل لربات) فسد محافر برنام طل ل ل ل ل لليت  SEALللمهارات العاطفية االج ّ
ماعية).
العاطفي ،ال فهم العاطفي ،المهارات االج ّ
تم لت ترجمللة األهللدا

العللام لة لاللت محور إلى أنش ل ل ل ل ل ل ل للة معرسّي لة فطل ل ل ل ل ل لللوكّي لة ،بم لا ي نللاغم

فاح ياجات الم دربين ف ة ال دريب فأهداسه.
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كي ةلبرنامج :
 2-4-5-4الهداف اةسل ّ
َّ
الم دربون سي نهاية اللرنام األهدا
ُي وقع أن يحقد ُ

اآلتية:

كي ةلبرنامج
اةجدول ( )20الهداف اةسل ّ
األهداف السلوكيّة المتوقع اكتسابها عند المتدربين في نهاية كل جلسة
الهدف العام
تعرف على مفهوم حااااالت األناااا تعريف الشَّخصيَّة من خالل األنظمة األربعة.
ال ّ
اللفظي.
اللفظي وغير
تقديم أمثلة على أشكال التواصل
لزيادة الوعي الشخصي.
ّ
ّ
تفحص الرساااائل الطفل ّية الداخل ّية ،تعداد ثالث طرق تفاعل سااالوك ّية وغير سااالوك ّية وفق حالة األنا الطفل ّية.
الاااعااافاااوي التحدث عن أشكال حالة األنا الطفل ّية.
وتااافاااعااايااال الاااطااافااال
ّ
تحديد حالة األنا من خالل أمثلة مقدمة
والبروفيسور الصغير.
تفحص الرسااااائل الوالديّة الداخليّة تعداد ثالث طرق تفاعل سلوكيّة وغير سلوكيّة وفق األنا الوالديّة.
تعداد أشكال األنا الوالديّة.
لتفعيل األنا الوالديّة الراعية.
زيادة الوعي لتمكين األنا الراشدة تعداد ثالث أمثلة سلوكيّة غير وسلوكيّة للتفاعل وفق األنا الراشدة.
تنمية المهارات االجتماع ّية ،لتبني تقديم أمثلة على أشكال ال ُم َعا َمالت.
معامالت خطيّة وتجنب المتقاطعة .رسم شكل المعاملة على دوائر حالة األنا.
تعداد مواقف الحياة األربعة ،مع أمثلة عملية.
تبني موقف أنا بخير وأنت بخير
تقديم فرص نمائيّة للذات واآلخرين تعداد أشكال الفرص والرخص النمائيّة والتدريب على زيادة مساحتها.
التدريب على االسااتجابات الراشاادة التحدث عن أشكال سلوك توكيدي.
تمييز السلوك التوكيدي من األمثلة ال ُمقدمة.
التوكيدية.
زيادة الوعي العاطفي (محو األمية تعداد وشرح المشاعر األساسية.
الربط بين الخبرات اليومية والمشاعر.
العاطفية).
تعداد أه ُّم المشاعر ال ُمركبة.
زيادة التفهم العاطفي
تمييز المشاعر المبطنة والمختلطة.
تحديد الفروق بين المشاعر والحقائق.
تفعيل الوعي الراشد
تقديم أمثلة توضّح العالقة بين المشاعر والسلوك.
تقديم ضربات إيجابية لآلخرين وألنفسهم.
تنمية المهارات االجتماعيّة
إدراك أثر المخطوطاااات القاااديماااة ذكر أمثلة عن مخطوطاتهم القديمة.
تفسير أثر المعتقدات في الشعور والسلوك.
على حياتنا.
اساااااات بدال المث لث التربوي بمث لث رسم أركان المثلث الدرامي.
تقديم أمثلة عن المثلث التربوي.
الدرامي.
كتابة ُك ّل دور من أدوار المثلث التربوي.
التحدث عن أهمية تنويع أنشطة الحياة اليومية.
تنمية مهارة إدارة الوقت
رسم مربع األولويات.
ذكر أمثلة نمائيّة من حياتهم األكاديمية.
تنمية المهارات االجتماعيّة
رسم وتزيين بطاقات تحليل ال ُمعَا َمالت.
الراشدة.
تنميااة المهااارات الراشاااااااادة (هنااا تدريب على تقنيّة "هنا واآلن" ّ
تعداد مراحل تقنيّة َح ّل المشكالت.
واآلن وحل المشكالت)
الراشااادة تسيير وقيادة الجلسة من قبل المتدربين.
لتمكين التدريب على األنا ّ
إنجاز بطاقات األنا الراشدة.
لزيادة الثقة بالنفس
تقديم رسائل راشدة لآلخرين.
وتعزيز األلفة الجماعية
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 5-5-4تحديد أسل ب اةبرنامج وعد اةجلسات:
تم اع ما منه ال دريب الجمعي الم لع سي الد ارطللات السللابقة ،سقد كانت معظم برام بيرن
ّ
الدرطللة
المراهقين فاألزفاج) تم د ما بين ( )15ف( )20جلسللة ،اع ُ ِمد ذلك سي هذه ا
فتالميذه (على ُ

بسلسة جلسات ( )20جلسة لات مجموعة ما مجموعه ( )60جلسة تدريلية.
 6-5-4تحديد مضم م اةجلسات وت زعها:

يلية الم مثلة بنحو هدسين أف
الجلسللة ال در ّ

ُعد اللرنام ال ردريلي فتم فضللع أهدا
 أ ّ
ّ
ثالثة أهدا  ،فتوض ل ل ل ل للي ال مهيد فإج ار ات ط ل ل ل ل للير الجلس ل ل ل ل للة ،فأ فات ال دريب من
جمعية فحوار فاط ن اج جمعي ،فتحضير سقرات ال قويم فاإغالق.
تدريلات سر ّية ف ّ

 ُ صص لات جلسة ( )45قيقة بمعدا حصة راطة فاحدأل ،فتم تخصيص حوالي
(ثال

قائد) لمراجعة الجلس للة الس للابقة ( ،مس قائد) لمناقش للة الواجب المنزلي،

(ثالثين إلى مس فعشل ل ل ل لرين قيقة) إج ار تدريلات الجلس ل ل ل للة الجديدأل فمناقشل ل ل ل ل ه
مس قائد) لل قويم النهائي فت حديد
معلوماتها فتقديم ال غذية الراجعة فال عزيز ( ،ر ُ

الواجب القا م ( ،مس قائد) لإلغالق فال قييم.
 7-5-4تحديد أ وات ومستلزمات اةبرنامج:

مص ل للن تدريلي لات م ِّ
درب يض ل ل ّلم قرطاط ل للية ف س ر فش ل للعار ال دريب ،معززات للم دربين،
ُ
أقالم فأفراق ،كرتون ،ط ل ل لللورأل أفراق عمت كليرأل ،مجموعة أنشل ل ل ل ة حس ل ل للية حركية ،ص ل ل للور ملونة،
ب اقات تقويم ،أ فات تزيين فز رسة ،بريد ،كرات المشل للاعر ،علب بالط ل ل اية شل للفاسة ،ألعاب ليغو
مع جسم نابض.
 8-5-4اةتجريب اةت

ي ةلبرنامج (أهدافه وإجراءات ت بيقه):

تم ت وير اللرنام من الا الخ وات اآلتية:
 1-8-5-4تحكيم اةبرنامج:
بهد

تعر مدى مال مة اإج ار ات فاألنش ة ل حقيد أهدا
ّ

الجلسة فالزمن الضرفري للجلسة؛

األفلية على الس ل لليد المش ل للر فمجموعة من األط ل للاتذأل المحكمين (انظر
ُع ِرض اللرنام بص ل للورته
ّ

الملحد رقم  )1ثم أُجريت ال عديالت الم لوبة فسقا لذلك.
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أبرز مالحظات اةسيد اةمشرف واةسا ة اةمحكمين اةخاص بالهداف واةتد يبات:
 إعا أل صياغة األهدا
 مراجعة أهدا

العامة لل دريب فاألهدا

طلوكية قابلة للقياس.
الخاصة ب ريقة
ّ

بعض الجلسات كونها أفطع من أن تُ لد فسد عد الم دربين.

إيحائية لل دريلات ،مثاا (بدال من تدريب حالة األنا
 إزالة ال ّسل ل ل ل ل ل للميات ال ي تع ي اللة
ّ
الدية لديك ،ال دريب .)16
الو ّ

تحم رت بدا كلمة كابد .فكلمة
 اط خدام مص لحات بسي ة مفهومة لل ُمراهقين مثاا (كلمة ّ
الناتجة بدا كلمة المنلثقة).
 ا صار بعض ال دريلات لاثرتها ففجو تدريلات تحقد هدسها.
 إعدا ب اقة مالحظة لات جلسة.
 تخصيص المزيد من الوقت للعض ال دريلات.
 تحضير مسلد لل غذية الراجعة لات جلسة.
 2-8-5-4اةتجريب االست العي ةلبرنامج اة َتد يبي (أهدافه -إجراءاته):
ّ
أ -أهداف اةت بيق االست العي:
عر على سهم ال ُمراهقين للنظرّية ،فمدى طهولة مناقشة مفاهيمها معهم أف صعوب ها.
 ال ّ
تعر مدى مال مة مضمون اللرنام فال دريلات المس خدمة للفئة المس هدسة بال دريب.
ّ 
 ال أكد من مال مة الزمن المقدر للجلسة فالزمن الالزم ل دريلات الجلسة.

 تعزيز القدرأل ال دريلية لللاحثة إ ارأل جلسلات اللرنام  ،من حيث توزيع الوقت فإج ار األنشل ة،
كيفية ال عامت مع بعض المواق
فا لار ّ

ال ارئة.

ب -إجراءات اةت بيق االست العي اةتجريبي:
يلية ،إذ ُ ّربت ثال
عينة مشابهة للمجموعة ال جر ّ
أُقيم ال جريب االط العي لللرنام على ّ

شل للعب من الص ل ل

الثامن فال اطل للع فالعاشل للر ،سي شل للهر أب عام ( )2017بمعدا ثال

جلسل للات

لهر كامال ،فذلك ضل ل للمن عمت اللاحثة سي مجاا الدعم َّ
النفسل ل للي
أطل ل لللوعيا ،فاط ل ل ل غرق ال ليد شل ل ل ا
ّ
طلقت أبرز تدريلات
االج ماعي سي مدرط ل للة عار النادي المخ ل ة (الدفرأل الص ل لليفّية الخاص ل للة) ُ
اللرنام بشكت موجز (إ ارأل الوقت ،توكيد ال ّذات ،مفهوم َّ
الشخصيَّة فحاالت األنا ،الضربات).
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ت -نتائج اةت بيق االست العي:
فسي ضو ال جريب االط العي لللرنام أُقيم باآلتي:
-

االل زام بالوقت المحد لات إج ار فتجنب وض نقاشات م ولة.

-

طلاعة تدريلات ُك ّت جلسة قلت يوم ال دريب ل وسير الوقت على الم دربين.
يلية لات م ِّ
درب؛ لما لل دريب من ت ابع فاح ياج ك ابة فرطم.
توسير حقيلة تدر ّ
ُ
حذ بعض ال دريلات فا صار صياغة بعضها ل وحيد سهمها بين المجموعات.

-

الطيما تدريلات المشاعر.
ال وطع سي شرح بعض ال دريلات ّ

-

-

أن ال ليد حد
سنية؛ ل جنب الملت الطل ل ّليما ّ
إضل للاسة تدريلات تح وي على أنش ل ل ة ّ

سي

سيهية فتعليمّية.
فرأل
نفسية فتر ّ
صيفية تنموية يجب أالّ تش مت جوانب أكا يمية سقط بت ّ
ّ

 9-5-4اة ويات واةمها ات اةمستخدم في اةبرنامج:
تم اع ما العديد من المهارات فالفنيات فأبرزها مهارات بيرن الثمانية األطل ل ل للاطل ل ل للية فمهارات
ال دريب العاطفي االج ماعي فهي:
 1-9-5-4اةتساؤل  :Interrogationمن الا أطللئلة ارشللدأل موجهة لألنا ال ارشللدأل سي
معاملة

ّية ،مثاا عليها (برأيك ما سائدأل معرسة هذه المعلومات سي حياتنا ال َّشل ل ل ل ل لخص ل ل ل ل لليَّة! كي

مكن اإسا أل من ذلك! كي
ُي ُ

مكن أن نجرب أن نقوا األمر ب ريقة ُمخ لفة!).
عرست ذلك! هت ُي ُ

 2-9-5-4اةتحااادياااد  :Specificationتثليل للت مثل للاا أف سارأل مل للا م رفحل للة من قلل للت
الم دربين؛ ثم مناقش ها فسد مفهوم حاالت األنا مثاا (أنت اآلن تقوا عن زميلك إنه ...برأيك من
الر ِاشد أم ال فت أم الوالد سي ا لك!)
ي الم اآلن! هت هذا كالم ّ
 3-9-5-4اةم اجه  :Confrontationتعني اإشل ل للارأل إلى عدم االتس ل للاق بين طل ل لللوك
الم درب أف تناقض كالمه ،فهي مهارأل يجب أن تس ل ل ل ل ل خدم بل

ففضل ل ل ل للوح فبشل ل ل ل للكت محدف سي

ال لدريلب؛ أملا سي العالج َّ
النفسل ل ل ل ل ل للي سيكون فرهلا أكلر ،مثلاا عنهلا سي ال لدريلب (تقوا أنلك مه م
ّ
بلال للدريلب ،كمللا أنلك لم تن للله لاالم زميلللك هلت ترغلب سي م للابعللة الجلس ل ل ل ل ل ل للات كمللا اتفقنللا سي أفا
الجلسات باإصغا فعدم المقاطعة! أم لديك أمر جديد!)
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 4 -9-5-4اةت ساااااااااير واةشااااااااارح  :Explanationفهي المهللارات األكثر اع مللا ا سي
مكن القوا إنها ش للكلت العمو الفقري لجلس للات ال دريب؛ اص للة بعد ال دريلات فبعد
ال دريب ،إذ ُي ُ

األط ل ل للئلة االطل ل ل ل ن اجية ،فهي تعني تفس ل ل لليرات قيقة فموجزأل للمعلومات النظرية ل جنب ال ش ل ل للويش

توض جدفاه.
فتقوية األنا الراشدأل عند الم دربين ،فكانت ت م ب قديم تغذية راجعة عن ُك ّت تدريب ّ
 5-9-5-4اةت ضاااااي اةترااااا يري  :Illustrationفيعني إغنا ال فسل ل ل للير بأمثلة ليكون
ال دريب مرتل ا بالحياأل فيثير الحماطل ل ل للة فينشل ل ل للط ال خيت فال صل ل ل للور عند الم دربين مثاا" أفا من
ي عامت مع األحدا

بابك
ّ
الخارجية سي شل للخصل للي ك هو..؟" (سلنفرض أنك تجلس سي المنزا فرقرع ُ

شخص مزع ! برأيك من طيف

اللاب! كي

طي صر ال فت! الوالد! الراشد! سي ا لك!).

 6-9-5-4اةت كيد واةتعزيز  :Confirmationفيعني تعزيز ال واصللت فال فاير الناضل
المناطب للموق

سي أية حالة أنا فليس حص ار الراشدأل.

سال وكيد يش ل للله تقديم عم يع ي مؤشل ل ل ار للم درب أنه أجا ا يار المعاملة ،سحس ل للب بيرن
امالت م ى
الم رع ل ر
تامن حريللة اإ ار أل سي (الوعي ،العفوّي لة ،الحميميللة) فعلى المللدرب تعزيز هللذه ُ
ظهرت ،فعن للد تحليله للا نج للده للا ن للابع للة من الح للاالت الثال الحميمي للة من الوال للد الراعي ،فالوعي
العفوي ،فك للان ي م تعزيزه للا سي ال للدري للب م ى ظهرت مث للاا على
ال ارشل ل ل ل ل ل ل للد ،فاأللف للة من ال ف للت
ّ
ذلك(الحظت أنك طللاعدت صللديقك سي ا يار الجواب المناطللب أثنا عمت المجموعات فشللرحت

له الفارأل ،هذا يعكس ألفة فنض للجا ش للك ار لاما .الحظت أنك رب ت تدريب اليوم بفقرأل ط للابقة؛ هذا
يعني فعيا فان لاها راشدا منك شك ار لك).
 7-9-5-4اةتأويل (اةت سااااير)  :Interpretationتعني إزالة ال ّلو عن األنا ال ارش ل للدأل
النللات عن هيمنللة األن لا ال فلّي لة أف الوالللدّيلة ،فهللذه ال قنّي لة عالجيللة بللالللدرجللة األفلى ،سي ال للدريللب

نح اجها بدرجة أقت ،فكان ي م ال فسير على مس وى جماعي بشرح بعض المزالد غير الموضوعية
الر ِش ل ل لُد مثاا (الحظ أنك ت ذمر كثي ار من مشل ل للاركة زمالئك فت لب أن تاون أنت فما
ال ي تعيد ّا
من يجيب ،قد يلدف ذلك رغلة طفلية سي المزيد ،ك فت يريد أن يأكت ُك ّت ق ع المثلجات ما رأيك!)
 8-9-5-4اةبل ة  :Crystallizationتعني فضل ل ل ل ل ل للوح األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل عند الم دربين،
فيحد

هذا الصل ل ل للفا عندما تاون األنا ال ارشل ل ل للدأل مرتاحة فمسل ل ل للي رأل فن مناسسل ل ل للة ملحة من األنا

الدية فال فلية ،فهذه الللورأل ت م عندما يسل ل للم الم درب لات حالة أن تعلر عن نفسل ل للها ،ثم تأ ذ
الو ّ
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القرار األنا ال ارش للدأل فمن األمثلة على الللورأل ال ارش للدأل سي ال دريب (اإص للغا إلى الم حد
المخ لفة لحاالت األنا ،فمناقش ل ل ل للة كي
مع محافلة لمناقش ل ل ل للة الخيارات ُ
فلية ثم يارات األنا ال ارش ل ل للدأل فعواقب االطل ل ل ل جابات الثال
الدية ،فاألنا ال ّ
الو ّ

باه مام

ممكن أن تسل ل ل ل ل جيب األنا

الحت سي ال ارشل للد) .أمام موق
الم دربين ّ
أن ّ
فالقصل للير ،ليس ل ل خلص ُ
الناقد" ال تحافا بمفر ك أنت ُم سل ل ل للرع ائما ،كت مرأل تحافا تُحد
تس جيب :من المخي

على المدى ال ويت

جديد قد تاون اط ل ل جابة الوالد

فلية قد
سوضل ل ل للى .أما األنا ال ّ

أن يحافا المر ذلك لوحده ثم يفشت...قد يسخر الناس منه ...هذا صعب

ّجدا ال يمكنني تحمله .بينما االطل ل ل ل ل ل جابة ال ارش ل ل ل ل للدأل س قوا "سي ُك ّت أمر هناك أفا مرأل ،مح مت أن
تاون هناك صل للعوبة فأال ينج األمر ،لان بهذه المحافلة أكون ا لرت نفسل للي فظرفسي فأصل للل
عندي تجربة أتعّلم منها ما ينلغي أن أعدا للمرأل القا مة).
الر ِشل ل ل ل لُد ال فت يجب أن تُلس ل ل ل للط
إن مفاهيم الوالد ّا
 9-9-5-4اةتعّلم اةتد يجي :يقوا بيرن ّ

ليفهمها ابن الثماني ط ل ل للنوات بس ل ل للهولة فبس ل ل للاطة ،لذلك ي م مراعاأل هذه ال وجهات قدر اإمكان سي
االن قاا من العام للخاص فسي اط خدام أمثلة عملية فاع ما أمثلة الم دربين فتجاربهم.

 10-9-5-4اةتعّلم اةتعاوني :فهو جوهر ال للدريللب فسد نظرّيلة بيرن ،سهللذه النظريللة على

عكس نظريات ال عّلم القديمة ،ال تنظر للمدرب أف المعال على أنه يعر ُك ّت شل ل ل ل ل ل للي فالم درب
نمائية لل رسين ،لذلك ال عّلم هنا قائم على
ليس لديه شل ل ل ل ل ل للي  ،بت تنظر لل فاعت على أنه عملية
ّ

العمت الجماعي فاألط للئلة االطل ل ن اجية فاألنشل ل ة ال عافنية فاالع ار

من قلت الم درب بمحدف ي ه

فاط ل ل ل فا ته من اآل ر .مثاا سي العديد من الجلسل ل للات بعد الشل ل للرح ن الب الم دربين إع ا أمثلة،
فعندما يقدمون شل ل للرفحات جديدأل ي م اإشل ل للارأل لجدتها سي تفسل ل للير الفارأل بشل ل للكت ُمخ ل

عند الفهم

الس للابد فلمدى اإسا أل من أمثل هم فتجرب هم ال َّشل لخص لليَّة) .فحقيقة أبدى الم دربون عمقا سي سهمهم
الطيما الذكور ،فقد رب وا جلسات ال دريب العاطفي مع جلسات حاالت األنا.
لمعاني الجلسات ّ
 11-9-5-4اةتلخيص وإعا ة اةراااااااياغ  :من أهم المهارات ال ي يجب أن تاون سي أي
عمت جماعي فسر ي نفس ل ل ل ل للي ،إعا أل ص ل ل ل ل للياغة أساار الم دربين بعلارات فاضل ل ل ل ل لحة قريلة من سارأل
قدم عما على المس ل ل ل ل ل ل ل وى العاطفي فيعني أنه قد تم سهم كالمهم ،فأمثلة على
ال دريب ،فهو ما ي ّ
ذلك (أسهم من كالمك أنك تع قد أنه يجب أن يخفي الش ل للخص مش ل للاعره لي جنب ان قا ات اآل رين
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له ،هت ذلك ما تعنيه! هت صللحي ما سهم ه) ثم أصل ّلوب بمعلومة علمية (هذه الفارأل شللائعة جدا،
أن هذا ال فاير الشائع غير مفيد).
لان الدراطات العلمية باتت اليوم تثلت أمو ار ُمخ لفة ،فتثلت ّ
 12-9-5-4عكس اةمشاااااااااااعر واةت بيع اةعاط ي :يعني ذلللك تحويللت الالمللات فاألمثللة
العديدأل للمشاعر إلى جز من ال دريب على إ راك المشاعر فتسمي ها فالوعي العاطفي ،من المهم
توضللي الجانب المعرسي فالسلللوكي لهذه المشللاعر مع توضللي ان شللارها فمشللرفعي ها مثاا (أسهم
أنك تشل للعر بالغضل للب ...هذا يعني أنك تُريد لشل للي ما أن ي غيَّر ،هذا الشل للعور شل للائع ّجدا فكأننا
نقوا "ال أريد أن يحد

هذا" سقد ال

توقعاتنا فرغل نا ..لان كي

ت صر عندما تغضب!).

 6-4إجراءات ت بيق اةد اس :
طبقت أ وات اةد اس على اةوح التي:
ُ 1 -6 -4
-

عينة فسد عدأل شرفط أهمها:
فزعت اط مارأل الدراطة على( )250طاللا ،ان قيت منهم ال ّ
 .1ال وعية فالحماط ل ل للة للمش ل ل للاركة سي الد ارط ل ل للة ال جريلية :إذ ف ِ
ضل ل ل لع سي نهاية اال لار
ّ
ّ
ائية العلارأل اآلتية( :عزيزي ال الب :إن كنت ترغب سي
عي نة العش ل ل ل ل ل ل لو ّ
الموزع على ال ّ

المش ل للاركة سي برنام تردريلي يناقش العلارات الوار أل باالطل ل ل مارأل ط ل للجت اط ل للمك هنا).
ّ
فهذا اإج ار ينسل ل للجم مع نه النظرّية سي ضل ل للمان حرية اإ ار أل فاال يار للم دربين،
فمن هذه األطما تم م ابعة االن قا فسد الخ وأل ال الية.

 .2رجات كت طالب على اطل ل ل ل مارأل الد ارط ل ل للة :فتض ل ل ل ّلم أربعة مؤشل ل ل لرات ترط ل ل للم برفسايت”
الصل للفحة َّ
فلية فاالتّزان االنفعالي.
الدية فال ارشل للدأل فال ّ
النفسل لليَّة” (فص ل ل ) حالة األنا الو ّ
ّ
لر على صللورأل حالة
ت ميز هذه األ األ بسللهولة ال ليد فطللرعة الفرز ،كما تع ي مؤشل ا
لللية فمدى طلي رتها فاتزانها بنظرأل طلريعةُ .رشل األس ار
يجابية فالس ّ
األنا فالمشلاعر اإ ّ

السللية
الطيما سي المشاعر
ّ
الذين عكست ا لاراتهم اتزانا انفعاليا م وط ا فمنخفضا ّ
فالس ل ل للي رأل فأيض ل ل للا انخفاض توازن توزع حاالت األنا ،ما يعلر عن حاجة ل نمية األنا

ألنها علرت عن رجة اتزان انفعالي كاملة (ضمن
الراشدأل .ا ط ُلعدت اط مارات قليلة ّ

قدم أف ال راجع
موا فسرقا سي ال ّ
ألن ذلك يعني ّ
الربيعي الرابع) ّ
أن رجاتهم لن تعكس ُن ّ
يلية أم ضل للاب ة ،فلضلللمان الض لللط ال جريلي بين المجموعات
عينة تجر ّ
ط ل لوا أكانت ّ

الثال

اتُِلع سي إج ار الخ وات ال الية.
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اطية
 ُقّدر االن قا من الم دربين الذين حققوا الشرفط السابقة فسد تحصيلهم سي الموا الدر ّاألطللاطل ّلية ،بعد ذلك تم تنسلليد األطللما على قاعدأل اكسللت ثم عرضللها على إ ارأل المدرطللة

فالموجه إبدا رأيهم سي مس ل ل وى هؤال ال الب األكا يمي ،ألنهم رط ل لوا لسل للنوات طل للابقة

سي هذه المدرطل ل ل ل ل ل للة؛ فذلك لضل ل ل ل ل ل للمان تجانس المجموعات الثال

فبعد فضل ل ل ل ل ل للع تقديرات

للعالمات تم مراعاأل االن قا فسد توزع الربيعيات.
ِ
يلية فضاب ة ( )45طاللا
عينة الدراطة ( )90طاللا فزعت على مجموع ين تجر ّ
ُطحلت ّ
عينة حسب العمر فالجنس إلى طت مجموعات
سي كت منها ،ف ا ت المجموعات ُسرزت ال ّ

تدريلّية ( )15م ِّ
دربا سي كت منها ،ثال
ُ
يلية ،فثال مجموعات لم ُي ِلد اللرنام ِ ال ردريلي عليها فهي المجموع ُة الضل لاب ُة،
ال جر ّ
ّ
مجموعات ضل ل للعت لل دريب تُشل ل للكت المجموعة

فهذا أكثر من العد الم لوب لمراعاأل ال سرب ال جريلي.

عينة لل َّ
أكد من تجانس المجموع ين.
 ُحسلت الفرفق بين ن ائ القياس القللي لل ّ ُقلللت المجموعات ال جريلّيلة الثالالصل

( )15طالللا من الص ل ل ل ل ل ل ل

العاشلر ف( )15طاللة من الصل

ال ثامن ف( )15طالللا من

العاشلر ( )8طاللات ف ( )7طالب من الصل

الثامن) .ف ُش لرحت لهم ة ال دريب فالعقد ال ردريلي شللرحا موج از لمعرسة مدى اط ل عدا هم
ّ
لالل زام بكامت الجلس للات فإع ائهم سرص للة لمناقش للة قرارهم سي االل حاق أف االنس للحاب من
ال للدريللب مع أفليللا أمورهم ،بللدأ ال للدريللب ب ( )43م ل ِّ
لدرب لا من مجموع ي الللذكور()28
ُ
دربا ،فمن مجموعة اإنا ( )15م ِّ
م ِّ
دربة.
ُ
ُ
غير العمر فالجنس فالعد المناطل ل للب لسل ل للير الجلسل ل للات
 فزعت المجموعات السل ل للت فسد م ّال دريلية؛ حيث كان طللة الص ل ل ل ل

الثامن من الذكور مجموعة تدريلية قائمة بذاتها فذلك

بس لللب أن عد هم يفوق العش للرأل فحس للب قاعدأل ال دريب فالط ل ّليما فسد طرح بيرن يعد العد

المناطل ل للب للمشل ل للاركين سي الجلسل ل للات ( 10ح ى  .)15فاألمر ذاته كان لمجموعة الذكور
صل

عاشللر ،أيضللا شللكلوا مجموعة تدريلية مس ل قّلة بذاتها ،أما مجموع ا اإنا

سقد كان

من الممكن مجهم بمجموعة فاحدأل بسلب العد المقلوا للمجموعة.
طِلد اللرنام ال دريلي ،فأثنا ط ل ل ل للير ال دريب تس ل ل ل للرب م ِّ
دربان اثنان من الذكور بس ل ل ل لللب
 ُُ
ان قاا فاحد منهما إلى مدرطل للة ثانية سي أفا ال دريب فان قاا الثاني لشل للعلة ثانية سي آ ر
اللعدي
اللعدي فطالب عن القياس
ال دريب ،بينما تغيب طاللان عن جلس ل ل ل ل ل ل للات القياس
ّ
ّ
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المؤجت ،فبذلك حاسظ ( )23م ِّ
دربا على ش للرفط االل زام فال دريب .بينما تسل لربت م ُد ّرب ان
ّ
ُ

وية ،طاللة منهما سي من صل ل ل ل ل
اثن ان من اإنا بس ل ل ل لللب انق اعهن عن الدفرات الشل ل ل ل ل ّ
ال دريب فالثانية سي آ ر الجلسل ل للات؛ فبال الي حاسظت ( )13م ِّ
دربة على شل ل للرفط االل زام
ُ
أن بعض ل ل للهم تس ل ل للرب بآ ر جلس ل ل للات ال دريب س ّم اطل ل ل ل لعا هم،
فال دريب .فعلى الرغم من ّ
تغيب عن
فالم دربون الذكور الذين لم يكملوا ا لاراتهم النفسل ل ل ل ل ّلية فالطل ل ل ل ل ّليما ّ
أن بعضل ل ل ل للهم ّ

المؤجت.
اللعدي
اللعدي الملاشر أف
القياس
جلسات ّ
ّ
ّ
ّ
ارية اال لارات النفسل ل ل ل ل ل ل ّلية كاملة فلم
يلية ال ي أكملت ب ّ
 بلغ عد أس ار المجموعة ال جر ّت غيب ألكثر من جلس ين اثن ين أثنا ال دريب ( )36طاللا فطاللة.

-

ِ
يلية.
لعدي للمجموعة ال جر ّ
ُحسلت الفرفق بين ن ائ القياس القللي فن ائ القياس ال ّ
يلية فالضاب ة.
ُح ِسلت الفرف ِق بين ن ائ القياس
اللعدي لات من المجموع ين ال جر ّ
ّ
اللعدي للمجموعة الضاب ة.
ُح ِسلت الفرفق بين ن ائ القياس القللي فن ائ القياس
ّ
ِ
المؤجت" بعد مرفر شل ل ل ل للهر فنص ل ل ل ل ل على االن ها من ت ليد اللرنام سي
أُنج رز القياس " ّ
من ص

شهر شلاط  2018-2-15م لع الفصت الدراطي الثاني من العام الدراطي.

ِ
يلية.
 ُحسلت الفرفق بين ن ائ القياس اللعدي فن ائ القياس المؤجت للمجموعة ال جر ّتجريبي :
 2-6-4أوقات ت بيق اةبرنامج على اةمجم عات اة
ّ
طلد اللرنام على المجموعات ال دريلية الثال
ُ

بال زامن ،مع مراعاأل الض ل ل لللط ال جريلي مس ل ل لللقا

ب قارب المجموعات من حيث العمر فال حص ل ل ل لليت فالمسل ل ل ل ل وى االج ماعي فمكان الس ل ل ل للكن ،كما تم
الضل ل لللط أثنا ال جريب ب وزيع ال دريلات بال سل ل للافي فكذلك الوقت فاأل فات فتسل ل لللسل ل للت الجلسل ل للات
فاألمثلللة فالموا العلميللة فالحقيلللة ال للدريليللة فح ى المعز ازت بين المجموعللات .كمللا لم ي م تثليللت
هن ثانية
مواعيد الجلسات الا س رأل ال دريب ح ى ال تاون إحدى المجموعات األفلى ائما ،فإحدا ّ
أف ثالثة ،لذلك فحسل ل للب جدفا الحصل ل للص كان هناك مرفنة سي أجندأل ال دريب ،سخصل ل للص يومان

لإلن للا

(االثنين فاألربع للا أف الخميس) بع للد الظهيرأل ،فيوم للان لل للذكور ث للامن ،األح للد فاألربع للا

صل لللاحا ،فيومان للذكور عاشل للر االثنين فاألربعا صل لللاحا ،في م تلديت مواعيد الحصل للص س نافب
مواقيت حص ل ل للص المجموعات أط ل ل لللوعيا ل اون بعد أطل ل ل للوع بنفس اليوم لان غير حص ل ل للة ،كي ال
ي عارض ذلك من الحصص ال عليمية ،سال ي غيب ال الب عن نفس الما أل ُك ّت أطلوع.
148

اة رل اةرابع  -موهج اةد اس وإجراءاتها

Chapter 4 Methodology & practical operation

 7-4خ ات تو يذ اةعمل شبه اةتجريبي وإجراءات ت بيق اةبرنامج:

اةشكل ( )27اةترميم اةتجريبي ةلبحث

 1-7-4مرحل اةقياس اةقبلي:
شل ل ل ل للمت القياس القللي اط ل ل ل ل ل مارأل الد ارطل ل ل ل للة ال ي تضل ل ل ل ل ّلم مقياس حالة األنا فاالتّزان االنفعالي
ّ
يلية فالضاب ة ،سي شعل ين من الص الثامن فشعل ين من الص العاشر سي
للمجموع ين ال جر ّ
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الوطنية الخاصة فسي تدريلات مدرطة عار النادي الش وية ،سي الجلسة ( )0بعد
مدرطة مشد
ّ

يلية الثال  ،ثم تم ت ليد مقياس حالة األنا المخ صل ل ل ل ل ل للر فمقياس
أن تم ان قا المجموعات ال جر ّ

يلية سقط سي الجلسة (.)2
االتّزان االنفعا
لي المخ صر فا لار ال قييم الشامت للمجموعة ال جر ّ
ّ
 1-7-4مرحل ت بيق اةبرنامج:
 1-2-7-4آةي سير فعاةيات اةجلسات اةتد يبي :

العملية الا
العملية الم واضل ل ل ل ل للعة سي تدريس ما أل ال ربية
اط ل ل ل ل ل ل فا ت اللاحثة من تجرب ها
ّ
ّ

ثماني ط ل ل ل للنوات سي تنس ل ل ل لليد هيكلية الجلس ل ل ل للات فسد جو أكا يمي تدريلي ،فمن تجرب ها سي مجاا
النفسل ل ل ل للي فتيسل ل ل ل للير جلسل ل ل ل للات جماعية ،سي مراعاأل الجوانب َّ
ال دريب فالدعم َّ
ماعية
النفسل ل ل ل لليَّة فاالج ّ
ّ
للم دربين .سي بداية ُك ّت جلسللة ي م أ ذ تفقد للحضللور ثم ي م تذكرأل مخ صللرأل بالجلسللة السللابقة ،ثم

مناقشللة الواجب المنزلي ،بعد ذلك ي م طرح ط لؤاا اط ل ن اجي مرتلط بالجلسللة الجديدأل في م اإجابة
عنه من الا تدريلات جماعية على شل ل ل ل ل ل للكت مجموعات ،أثنا ذلك ي م تدفين ال فاعت فال عامت

اللفظي فغير اللفظي لدى الم دربين على ب اقة المالحظة ،بعد ذلك ت م مناقشل ل ل ل ل ل للة الفقرأل فتقديم
ّ
ّ
الما أل العلمية فرب ها بالحياأل ،ثم ي لب من الم دربين تقديم أمثلة أف ت ليد تدريب يعكس سهمهم
لها .بعد ذلك ي م إع ا تدريب كواجب منزلي يس ل ل ل ل ل للاعد على نقت المعلومات الحديثة المك س ل ل ل ل ل لللة
لمرحلة ال ليد؛ فبعدها ي م تلخيص مجمت معلومات الجلس ل ل ل ل ل ل للة فإغالقها ،فالس ل ل ل ل ل ل لؤاا عن رأيهم
بالجلس للة .فلوحظ أن الواجب يسل ل غرق فق ا طويال على حس للاب ال دريلات؛ لذلك تم ا ص للاره كيال
يأ ذ من فقت الم دربين سي المنزا على حسللاب الد ارطللة ،كما لوحظ أن بعض ال دريلات تسل غرق
فق ا عند تقديم أمثلة عديدأل ،لذلك اع ُمدت طريقة المجموعات مع حوار اطل ل ل ل ل ن اجي فمن ثم يكون
النقاش جماعيا ،فكانت مناطلة إحدا

ال فاعت فتوسير الوقت.

 3-7-4مرحل اةقياس اةمرحلي:
سي نهاية الجلسة الثالثة تم ت ليد ا لار ال دريب الشامت الذي يشمت محافر ال دريب كلها
لرص ل ل ل للد معار الم دربين المس ل ل ل لللقة ،فسي نهاية ُك ّت جلس ل ل ل للة ي م تقييم مرحلي فسد ب اقات العمت

الجماعي.
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ةبعدي:
 4-7-4مرحل اةقياس ا ّ

لدي
تم ت ليد ا لللار ال قويم النهللائي للمرأل الثللانيللة سي الجلس ل ل ل ل ل ل للة ( )19فإج ار القيللاس اللعل ّ
ب وزيع اط ل ل ل مارأل الد ارطل ل للة ال ي تضل ل ل ّلم عجالت حالة األنا الثال فعجلة جيني  ،فاط ل ل ل مارأل ا لار

حاالت األنا المخ ص ل ل ل للر فا لار االتّزان االنفعالي ،فا لار رح ّت المش ل ل ل للكالت ال ارش ل ل ل للدأل للمجموعة
ّ
يليةُ .مزامنة مع ت ليد اطل ل ل ل ل ل مارأل الد ارط ل ل ل ل للة (ال ي تض ل ل ل ل ل ّلم عجالت حالة األنا الثال فعجلة
ال جر ّ
جيني ) فا لار رح ّت المشكالت الراشدأل للمجموعة الضاب ة.
 5-7-4مرحل إغالق اةتد يب:
كان الم دربون يعلمون من اللداية

ة ال دريب ،فسي كت جلس ل ل ل ل للة كنا نذكر رقم الجلس ل ل ل ل للة

فترتيلها (اليوم سي الجلس ل للة  8من أص ل للت  )20كانت الجلس ل للة ( )20سي نهاية ش ل للهر كانون الثاني
( )2017علارأل عن تلخيص لات الجلس للات الس للابقة فرحلة ال دريب فطل لؤاا عن رأيهم عليها فأثرها
ضل ل لرت مجموعة اإنا
سي حياتهم .ح ّ

اح فالية بس ل للي ة ،فزعت سيها ب اقات األنا ال ارش ل للدأل فهدايا

تذكارية على الم دربات ،فكانت الحفلة من إعدا هن فتحضل ل ل لليرهن ،فالالست أن الم دربات أيضل ل ل للا

قدمن للعض ل ل للهن هدايا ن يجة ص ل ل للداق هن الا س رأل ال دريب ،فطللن جلس ل ل للة الحقة يقدمن اللها
مسل ل ل ل للرحية عن ال دريب للاقي زميالتهن .فسي مجموعة الذكور أيضل ل ل ل للا أُقيمت جلسل ل ل ل للة إغالق بعد
اللعدي تم سيها سيه توزيع ب اقات األنا الراشدأل فهدايا تذكارية بسي ة.
القياس
ّ
اةمؤجل:
 6-7-4مرحل اةقياس
ّ

ِ
يلية سي الفصل للت الد ارطل للي الثاني من ص ل ل
فزعت اط ل ل مارات الد ارطل للة على المجموعة ال ّجر ّ
شل للهر شل لللاط ( .)2018طلب الم دربون الطل ل ّليما الثامن ذكور إعا أل ال دريب ،فذكرفا كي تحدثوا
الطيما سي
فاط فا فا من المعلومات مع أهلهم ،كما تمنى أس ار المجموعة الضاب ة إعا أل ال دريبّ ،

المؤجت ،إذ توقعوا أن فرهم قد حان للمشاركة سي تدريب جديد.
مرحلة القياس
ّ

اةتحديات وميسرات اةد اس :
8 -4
ّ
العملية فالنظرية فمن نقاط القوأل ال ي
بداية ال يخلو العمت األكا يمي من الصل ل ل ل ل للعوبات
ّ
تسللاعد اللاحث على تحدي هذه الصللعوبات فالمضللي قدما بالد ارطللة ،فسي هذه الد ارطللة
طنوض با صار أبرز الصعوبات فنقاط القوأل إنجاز الدراطة.
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 1-8-4صع بات اةد اس :
 تعذر إيجا مدرطل للة مخ ل ة عامة أف اصل للة تس للهت ت ليد اللرنام ؛ سأغلب المدارس
تقلت بإج ار
كانت ّ

ارطل ل ل ل ل ل للة ميدانية ارتلاطية فليس ت ليقا تجريليا لللرنام

الا عدأل

جلسات ،على الرغم من تقديم ك اب تسهيت مهمة من مديرية ال ربية.
 ضيد الوقت عموما فكثرأل مفاهيم النظرية فال دريلات فاألنش ة.
عينة الذكور ،س م ت ليد اللرنام سي أثنا
 تعذر ال دريب بعد فقت الدفام المدرطل ل ل ل ل ل ل
لي ل ّ
ّ
الدفام المدرطي سي حصص منوعة.
ّ
 فجو ثال

مجموعات تدريلية (ذكور ثامن ،ذكور عاشر فإنا

سع ل ليد اللرنام نفس ل ل ل ل ل ل لله ثال

ثامن فعاشر) فهذا ما

مرات ،سات يوم ت م جلس ل ل ل ل ل ل للات تدريلية سي أفقات

فحصص ُمخ لفة ،حسب برام المجموعات.
 تسللرب بعض أس ار المجموعة ال دريلية اإنا
بس لللب ان قالهم من الصل ل

بسلللب تركهن الدفرات الش ل وية ،فالذكور

فمن المدرط للة إلى أ رى ،فرغلة طالب آ رين باالنض للمام

للمجموعللة ال للدريليللة بللدال من زمالئهم المنسل ل ل ل ل ل للحلين ،فرغلللة أس ار المجموعللة ال للدريليللة
بإحضار أصدقائهم للجلسات.
تغيب بعض الم دربين عن جلسات ال قييم النهائية فتعذر توثيد كاسة لراتهم ال دريلية.
ّ 
 2-8-4اةع امل اةمساعدة على ت بيق اةبرنامج:
 ال فاعت فالحماطل ل للة ال ي أبداها الم دربون مع نشل ل للاطات اللرنام فالفنيات المس ل ل ل خدمة،
العاشر.

الطيما الذكور من طللة الص
ّ
 تعافن إ ارأل المدرطة فالفريد ال وجيهي مع طير ال دريب فتوسير ال سهيالت الممكنة.
 ال دريب على مقاربات العالج َّ
الصحة العالمية.
النفسي سي مس شفى المواطاأل فمنظمة
ّ
ّ
 المعلومات المهمة ال ي حصلل لللت عليها اللاحثة من الا ال واصل ل للت مع الدك ورأل جولي
ضل بعض
امالت ال نموية ،حيث كانت تو ّ
الم رع ر
هي سي بري انيا ،مؤطلسلة راب ة تحليت ُ
المعلومات عن النظرية فالط ل ل ل ل ّليما الجانب النمائي فال ردريلي الحديث لها ،فال ي اق رحت
ّ
طرح الدراطة سي راب ة تحليت المعامالت ال نموية بعد إجازتها.
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 3-8-4اةخبرة اةتد يبي ةلباحث :
قلت اللد بالعمت على اللرنام ال دريلي تم اإطالع على األ ب النظري فالعملي لللرام
ّ
امالت صل للوصل للا ،فسي أثنا ذلك كانت اللاحثة تعمت سي مجاا
الم رع ر
عموما فبرام نظرّية تحليت ُ
ال دريب فالدعم َّ
النفس ل ل ل للي الفر ّي فالجماعي لس ل ل ل للنوات ،فال دريب على مهارات تيس ل ل ل للير الجلس ل ل ل للات
ّ
ال دريلية الجماعية "مهارات الحياأل" ،عقب ذلك ت ُد ّربت على ال ش ل للخيص َّ
النفس ل للي ()2016-2015
ّ
فعلى طل ل لللسل ل لللة مدا الت العالج َّ
النفسل ل للي (( )2018-2016المش ل للورأل النفس ل للية الم قدمة -العالج
ّ
المعرسي السل لللوكي األفلي فالعالج المعرسي السل لللوكي الم قدم -العالج األطل للري فالعالج النظمي-
فالعالج للحاالت الشل للديدأل سي ظت الظرف

غير المس ل ل قرأل) سي مس ل ل شل للفى المواطل للاأل بال نسل لليد مع

لحة فمش لرسي ف ل ار ال دريب األجانب ،مرسد سي الملحد رقم ( ،)15ما شللكت أرضللية
منظمة الصل ّ
مكن نوعا ما من ال دريب َّ
النفسل ل ل ل ل ل للي فالعمت مع الفريد فإ ارأل مجموعات النقاش
تدريلية لللاحثة لل ّ
ّ
فالعمت الجماعي .كما شللكت اللرنام ال ردريلي بحد ذاته وأل تنموية لللاحثة مثت الم دربين فربما
ّ
أكثر ،سق للد ك للان ال ليد العملي يول للد ل ارت غني للة تُغني المع للار النظري للة ب للال جرب للة ،س ليد
ّ
فسر سرص ل ل ل للة مناط ل ل ل لللة
اللرنام على ثال مجموعات بمعدا( )20جلس ل ل ل للة تدريلية لات مجموعةّ ،
ال لار ما يفوق عن ( )60جلسة تدريلية غنية ،سال دريب كان مجاال تنمويا شخصيا طلط الضو

على مهللارات عللديللدأل أبرزهللا (ال خ يط ،اإ ارأل ،الم للابعللة فاالل زام ،ال لسل ل ل ل ل ل لليط ،ال حفيز ،ترتيللب
األفلويات فتنظيم الوقت ،ال حرير ،المالحظة) فهو جوهر العمت األكا يمي فال نموي الذي ينسللجم
مع أهدا

النظرية؛ سحسل ل ل ل للب ل ار ال دريب سي برنام طل ل ل ل لليت سي بري انيا سإن المدرب جز من

العم ّلية ال نموية فينلغي أال يكون يعر كت شللي عن النظرية قلت اللد بال دريب عليها ،بت يدع
مجللاال للخلرأل العملّيلة ل غني معللارسلله بللال جربللة .إذ تقوا نيوتن" Newton :يع قللد بعض المللدربين

امالت قلت تدريب األطفاا عليها ،لان
أنهم يجب أن يعلموا كت شل ل ل ل ل ل للي عن ّ
الم رع ر
نظرية تحليت ُ
عد معرسة المدرب الااملة
امالت لألطفاا فالياسعين ت ّ
الم رع ر
المناه اللري انية لل دريب على تحليت ُ
عن النظرية من األ

ا الشل ل ل ل ل ل للائعة ال ي يقع سيها بعض المدربين ،سمن المهم للمدرب أن يكون

لانه يساعد األطفاا بشكت أكثر نفعا ف يمومة عندما
على راية فاضحة فتحضير قلت الجلساتّ ،

يكون منف حا على ملدأ "ال أعر كت ش للي "؛ سال الميذ بحاجة إلى أن يش للعرفا بأّنهم قا رفن على

ال عّلم بعفوية فإبداع بمشاركة المدرب"). (Barrow and Newton, 2016,p. 140
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 1-5اإلجاب عن أسئل اةد اس :
 1-1-5هل ُيحدث اةبرنامج اة َتد يبي أ اًر نمائياً على حاالت النا؟
ّ
غيرات الد ارطل ل للة للمجموعات الثال  ،ال ي
مو لم ّ
لإلجابة عن هذا الس ل ل لؤاا تُدرج مؤش ل ل لرات الُن ّ

المراهقة الم و ّطل ل ة ،فالمحس للوبة
المراهقة ّ
تُش للكت ّ
الملكرأل ف ُ
عينة الد ارط للة العرض للية ،فتغ ي مرحل ي ُ
يلية.
من م وط ات القياس القللي ف
اللعدي للمجموعات ال جر ّ
ّ
اةمبكرة:
اةجدول ( )21مؤشر اةُوم ّ ةمرحل اة ُمراهق
ّ
ُمراهقة
مبكرة

األنا المشاعر المشاعر االتّزان
الطفل الطفل
األنا
الوالد الوالد األنا
االنفعالي
ة
ي
السلب
اإليجابية
ة
ي
طفل
ال
المطيع
العفوي
الراشدة
ة
ي
ّ
ّ
الراعي الناقد الوالد ّ
ّ
ّ

ثامن قبلي

37

30

67

68

38

29

67

39

30

59

ثامن بعدي

38

31

69

72

40

30

70

43

28

65

ثامن بعدي

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

تراجع

زيادة

80
70

60
50
ثامن قبلي

40

ثامن بعدي

30
20
10
0
األنا
األنا
الطفل الطفل
االتزان المشاعر المشاعر األنا
االنفعالي السلبية اإليجابية الطفلية المطيع العفوي الراشدة الوالدية

الوالد
الناقد

الوالد
الراعي

اةمبكرة.
اةشكل ( )28مؤشر اةُوم ّ ةمرحل اةمراهق
ّ

غيرات الد ارطلللة ،الطل ل ّليما
نمائية بسلللي ة سي أغلب م ّ
نالحظ من ن ائ الجدفا السل للابد ،فجو سرفق ّ

العفوي فاألنا الراشدأل فعلى المشاعر اإيجابية ،فهذه الن يجة تنسجم مع صائص
حال ي أنا ال فت
ّ
موهم،
عي نة العمرية س للة الص ل ل ل ل ل ل ل الثامن سي عمر ال ُمراهقة ّ
ال ّ
الملكرأل يكونون سي أفج تسل ل ل ل ل ل للارع ُن ّ

مو سي حال ي األنا
فشل ل ل ل للخصل ل ل ل للي هم يوما بعد يوم ت للور فتأ ذ قاللها ال فاعلي .كما لوحظ أيضل ل ل ل للا ُن ّ
اي  ،فهذا ينسجم مع طليعة المرحلة العمرية ال ي يمرفن بها.
الدية الناقدأل فال فت الم ّ
الو ّ
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اةجدول ( )22مؤشر اةُوم ّ ةمرحل اة ُمراهق اةمت ّس :
ُمراهقة
متوسطة

الوالد
الراعي

الوالد
الناقد

األنا المشاعر المشاعر االتّزان
الطفل الطفل
األنا
األنا
االنفعالي
العفوي المطيع الطفليّة اإليجابية السلب ّية
الوالديّة الراشدة
ّ
ّ

قبلي

36.5

34

70.6

69.3

36.5

33

69

40.5

35.6

55.8

بعدي

37.6

33.3

71

74.7

39

30.8

70

42

31.5

61

بعدي

زيادة

تراجع

زيادة

زيادة

زيادة

تراجع

زيادة

زيادة

تراجع

زيادة

80
70
60
50
عاشر قبلي

40

عاشر بعدي

30
20

10
0
األنا
األنا
الطفل الطفل
االتزان المشاعر المشاعر األنا
االنفعالي السلبية اإليجابية الطفلية المطيع العفوي الراشدة الوالدية

الوالد
الناقد

الوالد
الراعي

اةشكل ( )29مؤشر اةُوم ّ ةمرحل اةمراهق اةمت ّس

المراهقة الم و ّط ل ل ل ة ،نمت
نالحظ من ن ائ الجدفا السل ل للابدّ ،
أن مؤش ل ل لرات الُن ّ
مو سي مرحلة ُ
لدية (الراعية
المراهقة ّ
الملكرأل ،إذ نالحظ ّ
أن األنا الوا ّ
بوتيرأل ُمخ لفة نوعا ما عن نظيراتها سي مرحلة ُ
فالناقدأل) ي زايد م وط ل ل ها بدرجة بسل للي ة ل صل للل أكثر توازنا إذ انخفضل للت نوعا ما السل للمات الناقدأل
موهما أكثر فض للوحا ،إذ ارتفعت
فتحس للنت الراعية .أما حال ا األنا ال ارش للدأل فال فت
ّ
العفوي سقد كان ُن ّ
العفوي بش ل ل للكت فاضل ل ل ل  ،فهو ما ينس ل ل للجم مع عمر
غير األنا ال ارش ل ل للدأل فال فت
الم وطل ل ل ل ات على م ّ
ّ

المراهقين
وط ة إذ تاون الدفرأل ال ّ
نمائية أب أ فأعمد سي الُن ّ
المراهقة الم ّ
مو ،فهو ما يجعت انفعاالت ُ
ُ
سي هذه المرحلة أكثر طللية من المرحلة السابقة.
العفوي باالنفعاالت،
فهو ما ينسل ل ل ل للجم أيضل ل ل ل للا مع الجانب االنفعالي إذ ترتلط حالة أنا ال فت
ّ
ّ
العفوية ،فهذا ما تلين بالد ارط ل ل للة إذ كان لللرنام فر نمائي سي تخفيض
مو
ّ
ال ي ت حس ل ل للن ب وازن ُن ّ

السللية فزيا أل اإيجابية منها لدى هذه المجموعة.
المشاعر
ّ
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اةجدول ( )23مؤشر ُنم ّ اةمجم ع اةتجريبّي .
مراهقة

الوالد
الراعي

الوالد
الناقد

األنا المشاعر المشاعر االت ّزان
الطفل الطفل
األنا
األنا
العفوي المطيع الطفليّة اإليجابية السلب ّية االنفعال ّي
الوالديّة الراشدة
ّ

ثامن قبلي

37

30

67

68

38

29

67

39

30

59

ثامن بعدي

38

31

69

72

40

30

70

43

28

65

ثامن بعدي

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

زيادة

تراجع

زيادة

عاشر قبلي

36.5

34

70.6

69.3

36.5

33

69

40.5

35.6

55.8

عاشر بعدي

37.6

33.3

71

74.7

39

30.8

70

42

31.5

61

عاشر بعدي

زيادة

تراجع

زيادة

زيادة

زيادة

تراجع

زيادة

زيادة

تراجع

زيادة

الثامن؛ أبدت زيا أل سي

يلية من طللة الص ل
نالحظ من ن ائ الجدفا السللابد ّ
أن المجموعة ال ّجر ّ

نمائية للمجموعة؛ سهذه المجموعة سي
مو جميع نواحي حاالت األنا فهذا ينسللجم مع الخصللائص ال ّ
ُن ّ
موها أصلحت أكثر
مو تاون على أشدها ،كما نالحظ ّ
أن مؤشرات ُن ّ
المراهقة فعجلة الُن ّ
بداية مرحلة ُ
نمائية.
الدية ل قارب حدف ها ال ّ
مو األنا الراعية الو ّ
توازنا؛ سمن المفيد تحسن ُن ّ

فليس سقط زيا أل فكسب،

مرأل فهي عملية تغيَّر فا ال
من المفيد اإشارأل إلى ّ
مو عملية مس ّ
أن الُن ّ
مو ليس
مو بش ل ل للكت تراجع فانخفاض قيمة فأحيانا على ش ل ل للكت ثلات فاطل ل ل ل قرار ،سالُن ّ
سأحيانا يكون الُن ّ
مو سي تراجع صل للفات ما ُيقابله ُنمو بديت عنها ،فمن هنا
محصل للو ار سقط بالمزيد بت سي ال وازن ،فالُن ّ
مجر ال غيَّر بالزيا أل ،ساألمر يخ ل
مو بشكت أعمد من ّ
يمكننا سهم عملية ال ُن ّ

غير.
بحسب الم ّ

مو عندهم حقد تقدما على
أما المجموعة ال دريلية من طللة الص ل العاشللر ،سنالحظ ّ
أن مؤشللر الُن ّ
مو مفيد سي
الدية الراعية فاألنا الراشدأل فأنا ال فت
حالة األنا الو ّ
ّ
العفوي فالمشاعر اإيجابية ،فهذا الُن ّ
تحسين المزاج فتحسين االتّزان االنفعالي.
ّ

اللعدي فكان هذا ال راجع يعكس
الدية الناقدأل سنالحظ ّأنها تراجعت سي القياس
أما بالنسل لللة لألنا الو ّ
ّ
توازنا سي حاالت األنا؛ إذ ال يهد ال دريب إلى تحقيد طل ل ل للي رأل إحدى حاالت األنا بشل ل ل للكت م لد
على حساب الوزن النسلي للاقي الحاالت ،بقدر ما يعكس توازنا مريحا للشخصية.
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امالت على ُنم ّ حاة
 -2-1-5هل ي جد أ ر السااااااتخدام برنامج تد
يبي وفق ّ
اةم َع َ
نظري تحليل ُ
َ ّ
النا اةراشدة واال ّتزام االن عاةي ةل ُمراهقين!
ّ
لإلجابة عن هذا السل ل ل ل ل لؤاا تم حس ل ل ل ل للاب أثر ال دريب لألبعا الدا ّلية لحاالت األنا من الا
ت ليد القانون ال الي:

اللعدي ×.2
أثر ال دريب الملاشر= الم وطط القللي  -الم وطط
ّ
اللعدي الملاشر × 100
مؤجت  /القياس
أثر ال دريب المس مر = القياس
اللعدي ال ّ
ّ
ّ
اةجدول ( )24أ ر اةتد يب اةمباشر واةمستمر.

متغير
اة ّ

مشاعر

مشاعر

اتزام

اةدي
اةراعي اةواقد اة ّ

اةراشدة اةع ّي
اةمتكيي اة ّلي
ّ

إيجابي

سلبي

ان عاةي

اةقبلي

36

32

70

68

37

31

68

39

32

57

اةبعدي
ّ

37

32

71

73

39

30

70

42

30

62

%2

0

%1

%10

%4

%2

%4

%6

%6

%10

اةقياس

أر

اة اةد

اة اةد

النا

النا

اة ل

اة ل

النا

اةتد يب
اةمباشر

ُنم ّ

بات

ُنم ّ

ُنم ّ

ُنم ّ

ُنم ّ

ُنم ّ

ُنم ّ

ُنم ّ

ُنم ّ

اةمؤجل
ّ

39

31

70

71

40

30

70

41

31

60

أر

105

103

100

97

102

100

100

97

97

96

اةتد يب
اةمستمر

ُنم ّ

ُنم ّ

بات

تراجع

ُنم ّ

بات

نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل للابد أن ال دريب أحد

بات

تراجع

تراجع

تراجع

أث ار نمائيا طفيفا سي أغلب حاالت األنا

المؤجت فحاسظت مؤشرات
مو بعد ال دريب سي القياس
الطيما ال ارشدأل فال فت
ّ
ّ
العفوي ،كما اط ّ
ّ
مر الُن ّ
مو على قيمها مع تراجع طفي ال ي جافز ( )%4أي أ ّن ال دريب حقد أث ار نمائيا ترافح بين(2
الُن ّ
ح ى  )% 10فهذا األثر بعد شل ل ل للهر فنص ل ل ل ل

بقي مس ل ل ل ل م ار بما يفوق  .%95فعند مقارنة القياس

مؤجت مع القياس القللي نجد القيم ال ي انخفضت نوعا ما مازالت أعلى من ن ائ القياس القللي.
ال ّ
قدم سي حدف ( )% 10-4نسل لللة من قية الطل ل ّليما لللحو َّ
النفسل لليَّة ،سسل للمات
تعقيب :نسل لللة ت ّ
مر السل ل للنوات ،فكذلك تعديلها ليس
ال َّش ل ل لخصل ل لليَّة ح ى ت اون ي ّلب األمر عش ل ل لرات ال جارب على ّ
باألمر الهين.
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عيو
امالت
 -3-1-5ما حجم ال ر ةلبرنامج اةتد
اإلنساااااااااني على ّ
ّ
يبي وفق ّ
اةم َع َ
نظري تحليل ُ
َ ّ
من اة ُمراهقين.

غيرات ال دريب
يهد قياس حجم األثر لمعرسة المعار المك سل ل ل ل لللة من ال دريب؛ فبما ّ
أن م ّ
غيرات سي َّ
الشخصيَّة ال ت غيَّر بشكت كلير سي أشهر فح ى طنوات ،تم تصميم أ األ لقياس معرسة
م ّ
الم لدربين عن مفلاهيم النظريلة قللت اللرنلام فبعلده ،فهكلذا يكون للدينلا طرق علدأل ل قلدير الفلاعلّيلة؛
كاال لارات فب اقة المالحظة فأ األ ال قويم الشامت.

سي الجلسللات األفلى من ال دريب فتحديدا سي الجلسللة الثانية تم توزيع ا لار ال قييم الش لامت
لمحافر ال دريب المؤّل

من ( )35بندا لمعرسة معلومات الم دربين عن النظرية فسي نهاية ال دريب

تم إعا أل توزيع هذا اال لار.
فتم من الا ذلك حساب حجم األثر فسد معامت بالك
اللعدي.
اللعدي /الدرجة الالية – القياس
معا لة جوتمان = القياس القللي – القياس
ّ
ّ
16 − 27
حجم األثر =
27 − 35

= 1.4

سعالية سي تحقيد أهداسه.
أي أ ّن اللرنام ذف ّ
فهو يعني تحقيد حجم أثر كلير ّ
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 4-1-5ما مؤشر ُنم ّ اةمجم عات اةثالث وفق ب اق اةمالحظ .

ومائي ةلمجم ع اةتد يبي الوةى
اةجدول ( )25اةمالحظات اة ّ

المجموعة ال دريلية األفلى :طللة الص

الثامن الذكور.

العفوية بالدرجة األفلى ،ثم توازن ال عامت فسد
فلية
ّ
سي ال دريب كان فاضل ل ل للحا تفاعلهم فسد األنا ال ّ
الدية الناقدأل فالراعية.
األنا الراشدأل فاألنا الو ّ

كانت هذه المجموعة نشل ل ل للي ة فم حمسل ل ل للة فح ى سوضل ل ل للوية سي بعض األفقات ،فمن أمثلة ال فاعت

العفوي عند م ِّ
دربين المجموعة األفلى ذكور الص
ّ
ُ

الثامن:

 تصميم مسابقة حاالت األنا فسد لعلة من طيرب المليون.
فلية.
الدية فال ّ
 ك ابة نصوص للعب الدفر فسد حاالت األنا الو ّ
 اب اار فارتجاا سي ال دريلات فاألنش ة.

 رغلة سي أنش ة جماعية أكثر من الرغلة سي العمت مع مجموعات.
 تفاعت مع أ فات القياس الجديدأل المصل ل ل ل للممة على شل ل ل ل للكت عجلة فتفض ل ل ل لليلها على األ فات
الا ابية على عكس مجموعة اإنا .
دربي المجموعة األفلى ذكور الص
مظاهر األنا الراشدأل عند م ّ

الثامن:

الطيما جلسات المشاعر مع جلسات حاالت األنا.
 القدرأل على ربط الجلسات بلعضها ّ

الهامة ،سفي بعض الجلسل ل ل للات
 الرغلة سي أال ت عاض جلسل ل ل للات ال دريب مع بعض الدرفس ّ
كانوا ي للون تأجيت الجلسة لحضور رس مهم.
دربي المجموعة األفلى ذكور الص
مظاهر األنا الو ّ
الدية عند م ّ

الثامن:

الدية الراعية بشكت بسيط من الا السؤاا عن زمالئهم سي حاا غيابهم.
ظهرت األنا الو ّ

الدية الناقدأل بشللكت جلي سي شللكت تعليقات فتقييمات على أ ا بعضللهم الطل ّليما
بينما ظهرت األنا الو ّ
سي أفا الجلسل ل ل للات (هذا الم درب ال يسل ل ل للمع الاالم ،هذا مشل ل ل للاكس فيحد

سوضل ل ل للى ،يجب معاقلة

سالن)..
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مائي ةلمجم ع اةتد يبي اةثاني
اةجدول ( )26اةمالحظات اةو ّ

المجموعة التدريبية الثانية :تض ّم طلبة الذكور الصف العاشر.
وهذه المجموعة برزت عفويتها من خالل أسئئة ة وفلئئول عق ي عفوث أمثر من المجموعة ال ئئابقة
التي مانت عفويتها تبدو بمظاهر حرمية إذ مان تفاع ها حواريا ً بالدرجة األولى.
ث السيّما البروفي ور الصغير لديهم فيما ي ي:
وظهر الطفل العفو ّ
 طرح أسئئئئئئة ئئة توسئئئئئئعيئئة في المئئاب ،والتئئدريئئب ،منهئئاممئئا الفرت بين ع م النف التطبيقي
والنظرث؟ ما الفرت بين ع م النف والبرمجة العصبيّة؟ ما الفرت بين األنا والالشعور؟
ي؟ ما اإليحاء وما ع م الطاقة!).
ما الفرت بين التدريب والعالج النف ّ
 تصميم بطاقات لتدريب "بطاقة األنا الراشد "،وفق التقويم ال نوث مع مط ع العام .2018
 رغبتهم في ج ة تدريبية ع ى االنتقاء المهني واألمابيمي يتعرفون خاللها ع ى ميولهم.
التفاعل وفق الطفل الخاضع لمجموعة الذمور عاشر.
مان واضئئئحا ً ّ
أن التفاعل وفق الطفل الخاضئئئع لدذ هذه المجموعة أوضئئئ من المجموعة ال ئئئابقة
مذمور ثامن) لكنّه فرت ب يط وظهر من خالل:
 خجل في التفاعل ولعب الدور السيّما في الج ات األولى ،وعند التصوير.
 سئئمات تمرب طفيفة ظهرت تمث ت في بزوغ مشئئامل عاطفية ومشئئامل مع األهل والمدرسئئة
ب بب االلتزام بالدوام والمظهر وال وك عند بعض المتدربين.
 مشئئئئاعر ق ق وحزن تمث ت بتوتر ج ئئئئدثمقلئئئئم أظافر ،طقطقة أ ئئئئابع )...أوضئئئئ من
المجموعة ال ابقة التي أظهرت ال مباال ،أمثر.
مما ظهرت لديهم األنا الراشد ،بدرجة أمبر من المجموعة ال ابقة السيّما فيما ي ي:
 سؤال عن المصط حات األساسية في ال غة اإلنك يزية لبعض بطاقات التدريب المترجمة.
 إبداء مالحظات ع ى الفقرات الغاملة.
 تقديم أمث ة عن فقرات التدريب تربط الج ات ببعلها وتعك

وعيا ً عميقاً.

 تحقيق تفاعل راشد مع زمالئهم باخل التدريب في التعاون واإل غاء.
 نقل مفاهيم النظرية إلى أسرهم وتقديم أمث ة من تفاعل أخوتهم وفق حاالت األنا.
 االلتزام بالوقت والهدوء واإل غاء بدرجة مبير.،
 ط ب الحصول ع ى مواب ع مية إضافية عن النظرية وعن ج ات التدريب.
 ط ب المشارمة في تدريبات ومحاضرات في الجامعة.
ظهرت األنا الوالديّة الراعية عند ط بة الذمور الصف العاشر فيما ي ي:
 المحافظة ع ى الحقيبة التدريبية حتى آخر التدريب.
 التعاون في توزيع األبوات والتصوير والكتابة ضمن ج ات التدريب.
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ومائي ةلمجم ع اةتد يبي اةثاةث
اةجدول ( )27اةمالحظات اة ّ

تضم طاةبات اةري اةثامن واةري اةعاشر من اإلناث.
اةمجم ع اةتد يبي اةثاةث  :و ّ
تميزت اإنا

من طللة الصل ل ل

العاش ل للر سيها ب فاعت ال فت الخاض ل للع بالدرجة األفلى الط ل ل ّليما سي

الجلسات األفلى أكثر من مجموع ي الذكور.

وظهرت سمات اة ل اةخاضع عود اإلناث طلب اةري اةعاشر فيما يلي:
 الخجت من طرح أطئلة أف تقديم إجابات علنية سي الجلسات األفلى.
الطيما لدى م ِّ
دربات الص
 مشاعر حزن ّ
ُ


و

العاشر ،ظهرت من الا طلوك انسحابي.

من لعب الدفر فالعمت مع مجموعات سي أفا الجلسات.

 عدم تغيَّر أماكن جلوطهن فالحديث مع الزميالت الجد سي الجلسات األفلى.
العفوي لديهن ،فلوحظ تح ّس ل ل ل ل ل لن سي ال فاعت بعد الجلسل ل ل ل ل للة
فلذلك تم إ راج أنش ل ل ل ل ل ل ة ل حرير ال فت
ّ
العفوي بالظهور من الا:
السا طة ،فبدأت بوا ر ال فت
ّ
 المشاركة الفعالة سي لعب فر.
 ال حد

مع زميالتهن فاالنخراط سي جو ال دريب.

 ال عليد فالسؤاا عن الهويات فالزينة.
فظهرت بعد ذلك طمات اللرفسيسور الصغير لديهن بشكت عملي من الا:
 المهارات الفنية سي الرطم فالز رسة.
 اق راح تصميم مسرحية عن حاالت األنا من إعدا هن فتمثيلهن سي أ ر ال دريب.
الطيما م ِّ
دربات الص
الدية الراعية تظهر لديهن بشكت فاض
فكانت األنا الو ّ
ّ ُ

العاشر من الا:

 االب سامة فاللهجة الحنونة الل يفة.

 اط خدام كلمات تشجيعية سي ال دريب تعكس عمهن للعضهن.
الطيما الفنية منها.
 طلوك مساعدأل سي األنش ة ّ

 تاوين صداقات جديدأل فتفاعت اط مر بعد جلسات ال دريب.
الر ِاشد لدى الم دربات من الا:
ظهر ال فاعت ّ
 اإصغا الفعاا لل دريب.

 االل زام فال عافن سي المجموعات.
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الثامن

الملكرأل طاللات الص
أما اإنا سي مرحلة ال ُمراهقة ّ
العفوية أكثر فض للوحا الط ل ّليما سي الرغلة سي الغنا فالعز فالمرح ،بينما
سقد كانت لديهن ص للفات
ّ

وط ة.
صفات األنا الو ّ
المراهقة الم ّ
الدية الناقدأل فالراعية أقت من نظيراتهن سي ُ
العفوية لديهن سي الرغلة بحض للور حص للص الرياض للة فالموط لليقا سي بعض األيام ،فال فاعت
س جلى
ّ
الواض مع األنش ة ال ي سيها لعب فر.

المراهقة الم و ّطل ل ل ة،
أما األنا ال ارش ل للدأل ساانت ت واص ل للت بس ل لللوك "هنا فاآلن" أكثر من نظيراتهن سي ُ
وط ة ظهر باالل زام ،فال عافن فالملا رأل.
المراهقة الم ّ
بينما طلوك األنا الراشدأل عند ُ
فعليه من ب اقة المالحظة للمجموعات الثال

نلخص أبرز المالحظات سي الجدفا ال الي:

اةجدول ( )28اةمالحظات اةكمي ةحاالت النا ةلعيوات اةثالث.

ذكور8
ذكور10
إناث 8
إناث10

الدرجة األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

طفل عفوي (العفويّة)
%50
طفل عفوي (بروفيسور صغير)
%30
طفل خاضع
%25
طفل خاضع
%35

والد ناقد
%20
أنا راشدة
%20
طفل عفوي
%25
والد راع
%20

والد راعي
%15
والد راع
%20
أنا راشدة
%20
أنا راشدة
20

أنا راشدة
%10
طفل خاضع
%20
والد راع
%20
والد ناقد
%15

طفل خاضع
%5
والد ناقد
%10
والد ناقد
%10
طفل عفوي
%10

والد راعي
والدناقد

60

راشد

50

طفل عفوي

40

طفل متكيف

30
20
10
0
ثامن ذكور

عاشر ذكور

إناث

اةشكل ( )30بروفايل ”اةر ح َّ
سي ” اةمجم عات وفق حاالت النا
اةو َّ
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حسللب بيرن أن يم لك المر حرية اإ ار أل  Autonomyتعني السلللوك فال فاير فالشللعور الم ولد
من "هنا فاآلن" بشل للكت فاقعي بدال من االط ل ل جابة للمع قدات القديمة .فت جلى حرية اإ ار أل بإطالق
العنللان للوعي ،العفوّي لة فالحميميللة إذ تعني العفوّي لةSpontaneity :القللدرأل على اال يللار ال لقللائي
من بين مجموعة يارات سي األساار فالمش ل ل للاعر فالس ل ل لللوك .فالحميمة Intimacy :االنف اح على

مش للاركة فتقاط للم المش للاعر فاالح ياجات مع اآل ر فالوعي Awareness:عدم تفس للير تجرب نا بما
ي ناطب مع مفاهيم اآل رين). (PIM,2017, p. 49
امالت ،إذ أن الوعي مرتلط ب للاألن لا
الم رعل ل ر
ه للذه المح للافر الثالثل لة ،نج للده للا ت للور بنظري للة تحلي للت ُ

أي
فلية ،أما الحميمية س رتلط باألنا الو ّ
العفوية ترتلط باألنا ال ّ
ال ارش ل ل ل ل ل للدأل ،ف ّ
الدية الراعية .فعليه سإن ّ
الحالية
مدا لة تدريلية أف عالجية يجب أن تراعي هذه المحافر فتعمت على تنمي ها ،فسي الد ارط للة
ّ
اللعدي فأثرت سي المشاعر.
العفوية تحسنت سي القياس
نالحظ ّ
الدية ف ّ
أن األنا الو ّ
ّ

 2-5مواقش فرضيات اةد اس :
اة رضي الوةى :ت جد فروق ات الة إحرائي بين مت س ات جات اةقياس اةقبلي ومت س ات
تجريبي على مقياس حاالت النا.
اةبعدي اةتي يسجلها أف ار اةمجم ع اة
جات اةقياس
ّ
ّ
لل حقد من هذه الفرضية تمت راطة الفرفق فسد اال لار الثنائي لمجموع ين م راب ين( Paired
عينة الواحدأل ،فكانت الن ائ كما يلي:
 )Samples Statisticsللمقارنة ق ار تين (قللية فبعدية) لل ّ
متغير حاة النا.
اةجدول ( )29إحراء اة روق ةلمجم ع اة
تجريبي في اةقياسين ة ّ
ّ

فروق مقياس حالة
األنا في القياسين
Natural Parent
الوالد الراعي2
Control Parent
الوالد 2المسيطر
Parent Ego state

األنا2الوالديّة
Adult
األنا2الراشدة
Free Child
العفوي
الطفل2
ّ

القيمة
مجموعة العدد المتوسط االنحراف قيمة ت درجة
تجريبيّة
الحرية االحتمالية
المعياري
0.237
-1.20- 4.819 36.83 36
قبلي
35
4.737 37.88 36
بعدي
0.850
.196.289 32.13 36
قبلي
35
5.642 32.36 36
بعدي
0.392
-.878.520 68.97 36
قبلي
35
7.048 70.25 36
بعدي
0.000
-4.59- 6.468 68.86 36
قبلي
35
5.872 73.53
بعدي
36
قبلي
بعدي

36
36

37.22
39.61

5.409
4.304

-2.61-

35

0.013

القرار
غير دال
غير دال
غير دال
فروق دالة عند
مستوى()0.01
مربع ايتا()0.3
فروق دالة عند
مستوى()0.01
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Adapt Child
الطفل2المتكيّف
Child Ego state
األنا2الطفليّة
األنا1الوالديّة
األنا2الوالد ّية
األنا1الراشدة
االنا2الراشدة
األنا1الطفليّة
األنا2الطفليّة

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
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36
36
36
36
36
36
36

31.00
30.44
68.22
70.06
22.31
23.50
21.64

5.601
5.331
7.834
7.444
2.35
2.20
2.95

36

23.22

2.76

36
36

22.14
22.33

3.06
2.72

بعدي
قبلي
بعدي

.56
-1.27
1.973
2.689

0.280

35
35
35

35

35

0.582

مربع ايتا
()0.16
غير دال

0.211

غير دال

0.056

غير دال

0.011

دال عند
مستوى()0.05
ومربع ايتا
()0.17

0.781

غير دال

80
70
60
50
40
30
20
10
0

تجريبة قبلي

تجريبية بعدي

تجريبي في اةقياسين
اةشكل ( )31حاالت النا ةلمجم ع اة
ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيس ل ل ل ل ل للية لمقياس حاالت األنا
نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل ل ل ل للابد ّ

فلية الالية
الدية ا
الرعية ،فاألنا ال ّ
الدية الناقدأل فاألنا الو ّ
كانت أكلر من ( )0.05سي أبعا (األنا الو ّ
اللعدي فسد هذه األبعا  ،بينما بلغت
اي ) أي ال توجد سرفق بين القياط ل للين القللي ف
فأنا ال فت الم ّ
ّ

القيمة ال ائية للعد األنا ال ارشل ل ل ل للدأل ( ).000فهي أصل ل ل ل للغر من ) (0.01فكان م وطل ل ل ل للط الدرجات سي
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اللعدي سأص للل الم وط للط )(73.53
القياس القللي على بعد األنا ال ارش للدأل ) (68.86أما سي القياس
ّ
يلية.
مو األنا الراشدأل لدى المجموعة ال جر ّ
فهذا يعني تحسنا سي ُن ّ
العفوي ( ).01أي أصل ل ل ل ل ل للغر من
كما بلغت الدرجة ال ائية لداللة الفرفق للعد حالة أنا ال فت
ّ
العفوي
يلية سي القياس القللي على بعد أنا ال فت
( )0.05فكان م وطل ل ل ل ل ل للط رجات المجموعة ال ّجر ّ
ّ
اللعدي ( )39.61فهذا يعني تحسللنا
( )37.22فسي نهاية ال دريب بلغ م وطللط الدرجات سي القياس
ّ
يلية.
مو حالة أنا ال فت
العفوي لدى المجموعة ال جر ّ
ّ
سي ُن ّ
اللعدي على هذين
فبال الي نقلت الفرضل ل ل ل ل ل للية المق رحة توجد سرفق بين القياطل ل ل ل ل ل للين القللي ف
ّ
العفوي.
اللعدين ،أي أ ّن ال دريب أحد سرقا نمائيا على بعدي األنا الراشدأل فال فت
ّ
ّ
أيض ل ل ل للا قورنت الفرفق ذاتها فسد أ األ ثانية فهي ا لار حالة األنا المخ ص ل ل ل للر ،فأفض ل ل ل للحت
فلية الالية سي القياط للين ،بينما فجدت سرفق
الدية فال ّ
الن ائ ؛ أنه ال توجد سرفق سي حال ي األنا الو ّ

اللعدي على بعد حالة األنا ال ارشل ل ل ل ل للدأل؛ فكانت الدرجة ال ائية( )0.011فهي
بين القياطل ل ل ل ل للين القللي ف
ّ
اللعدي ،إذ
أصل ل للغر من ( )0.05فبال الي توجد سرفق على بعد األنا ال ارشل ل للدأل سي القياطل ل للين القللي ف
ّ
اللعدي ( )23 .22فهذا يعني سرفقا
كان م وطلط القياس القللي ( )21.64بينما بلغ م وطلط القياس
ّ
اللعدي ،فقيمة مربع اي ا كانت ( )0.17فهي تعني حجم أثر كلي ار.
نمائية لصال القياس
ّ
ّ
أن األ اتين سي الد ارط ل ل ل ل للة توص ل ل ل ل للل ا للن يجة ذاتها ،بت تفوقت عجلة حالة األنا سي
كما يعني ّ

الدية ،لذلك طي م تفسير باقي ن ائ الدراطة فسرضياتها
فلية فالو ّ
قياس األبعا الدا ّلية لحالة األنا ال ّ
باالك فا بن ائ ا لار عجلة حالة األنا.

اة رضي اةثاني  :ت جد فروق ات الة إحرائي بين مت س ات جات اةقياسين اةقبلي
تجريبي على مقياس اال ّتزام االن عاةي.
اةبعدي اةتي يسجلها أف ار اةمجم ع اة
و
ّ
ّ
ّ
تم حساب الفرفق فسد أ اتين كما سي الفرضية السابقة (مقياس االتّزان االنفعالي المع مد على عجلة
ّ
جيني فمقياس االتّزان االنفعالي المقالي المخ صر).
ّ
اللعدي بدراطة اللة الفرفق فسد ا لار إحصا الفرفق
تم حساب الفرفق بين القياطين القللي ف
ّ
فسد األزفاج الواحدألPaired Samples Test
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تجريبي على اختبا اال ّتزام االن عاةي.
اةجدول ( )30اة روق بين مت س ات اةقياسين ةلمجم ع اة
ّ
ّ
الفروق مقياس االت ّزان
االنفعالي في القياسين
ّ
1Positive Emotion

عينية
تجريبيّة
قبلي

36

مشاعر2ايجابية

بعدي

36

42.61

1Negative Emotion

قبلي
بعدي

36

32.86

8.011

36

29.69

6.537

1Emotional Stability

قبلي
بعدي

36

57.00

9.316

36

62.91

8.768

اختبار االت ّزان1

قبلي
بعدي

36

52.44

6.822

36

56.36

6.582

مشاعر2سلبية

اتزان2انفعالي

اختبار االت ّزان2

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

39.86

6.174
4.947

قيمة ت

درجة
الحرية

3.525-

35

القيمة
االحتمالية
.001

2. 742

35

.010

4.977-

35

.000

2.105-

35

.034

القرار
دال عند
مستوى()0.01
مربعا ايتا ()0.2
دال عند
مستوى()0.05
مربع ايتا ()0.17
دال عند
مستوى()0.01
مربع ايتا ()0.3
دال عند
مستوى()0.05
مربع ايتا ()0.11

للمجموعة التجريبية
االتزان االنفعالي
62
52

56

70

56

60

33

39
30

43

50
40

30

تجريبية بعدي

20

تجريبية قبلي

10
0

تجريبي في اةقياسين.
اةشكل ( )32اال ّتزام االن عاةي ةلمجم ع اة
ّ
ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيسللية لمقياس االتّزان االنفعالي
نالحظ من ن ائ الجدفا السللابد ّ
ّ
كانت أص ل ل ل ل للغر من ( )0.05سي كت األبعا ال ي تقيس االتّزان االنفعالي سي ا لار عجلة جيني .
ّ
غير ،سقد كان م وطل ل للط الدرجات سي
إن هناك سرفقا بين القياطل ل للين القللي ف
أي ّ
اللعدي على هذا الم ّ
ّ
لدي سللغ ((42.61
القيللاس القللي على بعللد المش ل ل ل ل ل ل للاعر اإيجللابيللة) ، (39.86أمللا سي القيللاس اللعل ّ
يلية.
فكانت الدرجة ال ائية ( )0.001فهذا يعني تحسنا سي المشاعر اإيجابية لدى المجموعة ال جر ّ

اللعدي)،(29.69
السللية سقد كان م وط ها سي القياس القللي ) (32.86فسي القياس
أما المشاعر
ّ
ّ
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فكانت الدرجة ال ائية ) (0.010فهذا يعني سرفقا بين القياط ل للين الة عند مس ل ل ل وى ) (0.05تعكس
يلية.
تحسن المشاعر
السللية لدى المجموعة ال ّجر ّ
ّ
كما فبلغت الدرجة ال ائية لداللة الفرفق لعجلة جيني ( )0.00أي أصل ل ل ل ل ل للغر من ()0.01
يلية سي القياس القللي ( )57.00فسي نها ية ال دريب بلغ
فكان م وطل ل ل ل ل ل للط رجات المجموعة ال ّجر ّ
يلية.
م وطط الدرجات( )62.91فهذا يعني تحسنا سي توازن االنفعاالت لدى المجموعة ال جر ّ
اللعدي على هذين
فبال الي نقلت الفرضل ل ل ل ل ل للية المق رحة ،فتوجد سرفق بين القياطل ل ل ل ل ل للين القللي ف
ّ
أن ال دريب أحد سرقا نمائيا سي االتّزان االنفعالي.
اللعدين ،أي ّ
ّ
ّ
كما فُق ِرنت الفرفق سي مقياس االتّزان االنفعالي المخ صل ل ل ل ل ل للر إذ بلغت الدرجة ال ائية لداللة
ّ
الفرفق للعد الدرجة الالية لالتزان االنفعالي) ).034أي أصغر من ( )0.05إذ كان م وطط رجات
ّ
المجموعلة ال ّجريلّيلة سي القيلاس القللي ( )52.44فسي نهلايلة ال لدريلب بلغ م وطل ل ل ل ل ل للط اللدرجلات سي
يلية.
اللعدي ( )56.36فهذا يعني تحسنا سي االتّزان االن
القياس
فعالي لدى المجموعة ال جر ّ
ّ
ّ

اة رضاااي اةثاةث  :ت جد فروق ات الة إحراااائي بين مت سااا ات جات اةتي يساااجلها
تجريبي واةضاب
أف ار اةمجم عتين اة
ّ

اةبعدي.
على مقياس حاالت النا في اةقياس
ّ

لل حقد من هذه الفرضللية اطل خدم ا لار ت تسللت  T-Testللعينات المسل قّلة فكانت الن ائ
كما سي الجدفا:
اةبعدي ةلمجم عتين.
اةجدول ( )31مت س ات اةقياس
ّ
البعد
الوالد
الراعي
الوالد
الناقد
األنا
الوالديّة
األنا
الراشدة

القياس
البعدي
ّ

االنحراف
العدد المتوسط
المعياري

تجريبيّة

36

37.88

4.747

ضابطة

36

37.38

6.208

تجريبيّة

36

32.36

5.642

ضابطة

36

31.61

6.547

تجريبيّة
ضابطة
تجريبيّة

36
36
36

70.25
69.44
73.53

7.048
10.39
5.872

ضابطة

36

69.66

6.723

قيمة
ت

القيمة
درجة
الحرية االحتمالية

القرار

0.043

70

0.966

ال توجد فروق

0.521

70

0.604

ال توجد فروق

0.468

70

0.641

ال توجد فروق

2.595

70

0.012

توجد فروق عند
مستوى ( )0.05مربع
ايتا ()0.08
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تجريب ّية

36

39.61

4.304

ضابطة

36

37.47

3.367

الطفل تجريبيّة
المتكيّف ضابطة
تجريب ّية
األنا
الطفليّة ضابطة

36
36
36
36

30.44
30.30
70.06
67.77

5.331
5.523
7.444
7.095

الطفل
العفوي
ّ

70

0.022

توجد فروق عند
مستوى ( )0.05مربع
ايتا ()0.07

0.109

70

0.914

ال توجد فروق

1.257

70

0.213

ال توجد فروق

انا والدية

والد مسيطر

2.348

80
70
60
50
40
30
20
10
0
انا طفلية

طفل متكيف

طفل عفوي

انا راشدة

ضابطة بعدي

والد راعي

تجريبية بعدي

اةشكل ( )33حاة النا ةدى اةمجم عتين

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيس ل ل ل ل ل للية لمقياس حاالت األنا
نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل ل ل ل للابد ّ

اي  ،أي أ نه ال توجد
الدية فحالة أ نا ال فت الم ّ
كانت أكلر من ( )0.05سي ُب عدي حالة األنا الو ّ
سرفق بين المجموع ين على هللذه األبعللا  ،بينمللا بلغللت القيمللة ال للائيللة للعللد حللالللة األنللا ال ارشل ل ل ل ل ل ل للدأل

اللعدي
)(0.012ما هو أصغر من ( .)0.05فكان م وطط رجات المجموعة الضاب ة سي القياس
ّ
يلية سللغ م وطل ل ل ها ( )73.53فبلغ مربع اي ا
على بعد األنا ال ارش ل للدأل ( )69.66أما المجموعة ال جر ّ

مو األنا ال ارش ل ل ل للدأل لدى المجموعة
( )0.08فهو يعني حجم أثر م وطل ل ل ل ل ا ،فهذا يعني تحس ل ل ل للنا سي ُن ّ
يلية ،مقارنة بالمجموعة الضاب ة.
ال جر ّ
العفوي ( ).022أي أصللغر من
كما فبلغت القيمة ال ائية لداللة الفرفق للعد حالة أنا ال فت
ّ

اللعدي على بعد حالة أنا ال فت
( )0.01إذ كان م وط ل للط رجات المجموعة الض ل للاب ة سي القياس
ّ
لعدي ( )39.61فبلغ
العفوي ( )37.47فبلغ م وطل ل ل ل ل ل للط الدرجات المجموعة ال جر ّ
ّ
يلية سي القياس ال ّ
يلية ،فهذا يعني تحس للنا سي
معامت اي ا ( )0.07فهو يعني حجم أثر م وطل ل ا على المجموعة ال جر ّ
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يلية ،فبال الي نقلت الفرض ل ل للية المق رحة توجد سرفق
مو حالة أنا ال فت
العفوي لدى المجموعة ال جر ّ
ّ
ُن ّ
اللعدين ،أي أ ّن ال دريب أحد سرقا نمائيا على
يلية فالض ل ل ل ل للاب ة على هذين
ّ
بين المجموع ين ال جر ّ
العفوي.
بعدي حالة األنا الراشدأل فحالة أنا ال فت
ّ

بين مت س ا ات اةد جات اةتي يسااجلها
اة رضااي اةرابع  :ت جد فروق ات الة إ إحرااائي إ َ

تجريبي واةضاب
أف ار اةمجم عتين اة
ّ

عدي.
على مقياس اال ّتزام االن
عاةي في اةقياس اةب ّ
ّ

اةبعدي.
اةجدول ( )32اة روق بين مت س ات اةمجم عتين على مقياس اال ّتزام االن عاةي في اةقياس
ّ
ّ
البعد
مشاعر
إيجابية

القيمة
درجة
االنحراف
القياس
قيمة ت
العدد المتوسط
الحرية االحتمالية
المعياري
البعدي
ّ
تجريب ّية 4.947 42.61 36
0.032
70
2.186
ضابطة 6.771 39.55 36

المشاعر تجريبيّة
السلبيّة ضابطة

36

29.69

6.537

36

29.33

6.283

االتّزان تجريبيّة
االنفعالي ضابطة
ّ

36
36

62.91
60.22

8.768
9.014

القرار
توجد فروق عند
مستوى( )0.05مربع
ايتا ()0.06

0.239

70

0.812

ال توجد فروق

1.286

70

0.203

ال توجد فروق

االتزان االنفعالي لدى عينة الدراسة
70
60
50
40
30
20
10
0
اتزان انفعالي

مشاعر سلبية
تجريبة بعدي
ضابطة بعدي

مشاعر إيجابية

اةبعدي
اةشكل ( )34اال ّتزام االن عاةي ةدى اةمجم عتين في اةقياس
ّ
ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيسللية لمقياس االتّزان االنفعالي
نالحظ من ن ائ الجدفا السللابد ّ
ّ
لللية فالدرجة الالية ،أي ال توجد سرفق بين المجموع ين
كانت أكلر من ( )0.05سي المش ل للاعر الس ل ل ّ
على هذه األبعا  ،بينما بلغت القيمة ال ائية للعد المشل ل ل ل ل ل للاعر اإيجابية ( ).032فهي أصل ل ل ل ل ل للغر من

يلية سي المشللاعر اإيجابية ) (42.61أما المجموعة
( )0.05فكان م وطللط رجات المجموعة ال جر ّ
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الضاب ة سللغ الم وطط ( )39.55فمربع اي ا) (0.06فهو حجم أثر م وطط ،فهذا يعني تحسنا سي
السللية بشكت اا
يلية ،بالمقابت لم ت غيَّر طي رأل المشاعر
ّ
المشاعر اإيجابية لدى المجموعة ال جر ّ
بين المجموع ين.

المسلد سي القياس القللي بدرجة طفيفة على المجموعة
فسر ذلك ل ّ
ُي ّ
قدم المجموعة الضاب ة ُ
يلية ،فعليه لم ت غيَّر الدرجة الالية لالتزان االنفعالي سقد فجدت سرفق بين المجموع ين على
ال جر ّ
ّ
يلية؛ فهذه الن يجة تنس ل ل ل للجم مع الن يجة
محور المش ل ل ل للاعر اإيجابية كانت لص ل ل ل للال المجموعة ال جر ّ

العفوي سي تحسللين المزاج فزيا أل طللي رأل االنفعاالت اإيجابية،
مو حالة أنا ال فت
ّ
السللابقة إذ تؤثر ُن ّ
يلية فالضاب ة.
فهذا ما نج ال دريب سي تحقيقه بين المجموع ين ال جر ّ
بين مت ساااااا ات جات اةذك
اة رضااااااي اةخامساااااا  :ت جد فروق ات الة إ إحرااااااائي إ َ

تجريبي .
واإلناث على مقياس حاالت النا في اةت بيق اةقبلي ةدى أف ار اةمجم ع اة
ّ
اةجدول ( )33اة روق بين اةجوسين في مت س ات حاة النا في اةقياس اةقبلي.
البعد
الوالد
الراعي
الوالد الناقد
األنا
الوالديّة
األنا
الراشدة
الطفل
العفوي
ّ
الطفل
المتكيّف
األنا
الطفليّة

تجريبيّة
قبلي
ذكور

االنحراف
العدد المتوسط
المعياري
3.776 35.47 23

إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور

13
23
13
23
13
23
13
23
13
23

39.23
31.91
32.53
67.39
71.76
69.52
67.69
37.21
37.23
30.69

إناث

13

31.53

ذكور

23

67.91

7.482

إناث

13

68.76

8.706

5.644
5.035
8.282
5.883
11.620
4.943
8.654
4.502
6.942
5.595
5.796

قيمة ت

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

2.390

34.00

0.023

توجد فروق عند
مستوى ()0.05

-0.283

34.00

0.779

ال توجد فروق

-1.580

34.00

0.123

ال توجد فروق

.811

34.00

0.423

ال توجد فروق

-.007-

34.00

0.994

ال توجد فروق

1.097-

34.00

0.280

ال توجد فروق

-0.729

34.00

0.758

ال توجد فروق
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الوالد
الراعي
ذكور
%47

الوالد الناقد
إناث
%50

الوالد الناقد ذكور

الوالد الراعي إناث

الوالد
الراعي إناث
%53

الوالد الراعي ذكور

األنا الراشدة
إناث
%49

ذكور
%51

الطفل العفوي

الطفل المتكيف
إناث
%48

ذكور
%52

ذكور
%48

إناث
%52

متغير حاة النا.
أفر اةمجم ع اة
اةشكل ( )35ت زع ا
متغير اةجوس على ّ
تجريبي وفق ّ
ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيسل للية لمقياس حاالت األنا كانت
نالحظ من ن ائ الجدفا السل للابد ّ

فلية) أي
الدية الناقدأل فحالة األنا ال ارشل للدأل ،فحالة األنا ال ّ
أكلر من ( )0.05سي أبعا (حالة األنا الو ّ
اللعدي على هذه األبعا  ،فبال الي نرسض الفرض ل ل للية المق رحة
ال توجد سرفق بين القياط ل ل للين القللي ف
ّ
فال توجد سرفق بين الذكور فاإنا

فلية).
عدي (األنا الراشدأل فاألنا ال ّ
على ُب ّ

الدية الراعية ) (0.023أي أصل ل ل ل للغر من ()0.05
بينما بلغت القيمة ال ائية للعد حالة األنا الو ّ

إذ كان م وطل ل ل ل ل ل للط الدرجات سي القياس القللي للذكور ( )35.47أما عند اإنا

ساان الم وطل ل ل ل ل ل للط

يلية لصال اإنا .
( )39.23هذا يعكس سرفقا سي طمة الرعاية لدى المجموعة ال جر ّ
فبال الي نقلت الفرضل ل ل ل ل ل للية المق رحة أي توجد سرفق بين الذكور فاإنا

على بعد حالة األنا

فلية الراعية سقط.
ال ّ
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فهذه الن يجة تلدف من قية فتنسل ل ل ل ل ل للجم مع ما فِثد سي ب اقة المالحظة فمع ن يجة المس ل ل ل ل ل ل ل
األفلي الذي تم سي الد ارط للة االطل ل العية فالذي أش للار إلى فجو هذه الفرفق ،كما تنس للجم هذا مع
أن صللفة الرعاية تاون أكثر فجو ا لدى اإنا ،
األ ب النظري فالد ارطللات السللابقة ال ي تشللير إلى ّ

ماعية تسل ل للاعد على ت ليعها تربويا ،كما ّأنها م أصل ل لللة بيولوجيا بالجنس
الطل ل ل ّليما أن ال نشل ل للئة االج ّ

اللش ل ل ل للري ،ساإنا

لديهن مؤشل ل ل ل لرات هرمونية ففراثية بيولوجية تمكنهن من ممارط ل ل ل للة أ فار الرعاية

فااله مام باآل رين أكثر من الذكور.
اة رضاااااي اةساااااا سااااا  :ت جد فروق ات الة إحراااااائي بين مت سااااا ات جات اةذك
يبي .
واإلناث على مقياس اال ّتزام االن
عاةي في اةت بيق اةقبلي ةدى أف ار اةمجم ع اةتجر ّ
ّ
لل حقد من هذه الفرضية ُق ِرنت الفرفق فسد قانون ت ط يو نت.T -test
اةجدول ( )34اة روق بين اةجوسين في اال ّتزام االن عاةي.
ّ
البعد
مشاعر
إيجابية
مشاعر
سلبية
اتزان
انفعالي

تجريب ّية
قبلي

االنحراف
العدد المتوسط
المعياري

ذكور

23

40.30

4.321

إناث
ذكور
إناث

13
23
13

39.07
32.43
33.61

8.712
8.156
8.016

ذكور

23

57.87

8.013

إناث

13

54.46

11.468

مشاعر إيجابية
مشاعر
إيجابية
ذكور
%52

مشاعر
إيجابية
إناث
%48

اةشكل ( )36اة روق بين اةذك

قيمة
ت

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

. 567

34.00

0.574

ال توجد
فروق

-.420-

34.00

0. 677

ال توجد
فروق

.744

34.00

0.464

ال توجد
فروق

مشاعر
سلبية
ذكور
%49

مشاعر سلبية
مشاعر
سلبية
إناث
%51

واإلناث في اال ّتزام االن عاةي.
ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيسللية لمقياس االتّزان االنفعالي
نالحظ من ن ائ الجدفا السللابد ّ
ّ
أن
كانت أكلر من ( )0.05أي ال توجد سرفق بين الذكور فاإنا على هذه األبعا  ،فبالرغم من ّ

أن هذه الفرفق غير الة إحصائيا.
م وط ات الذكور أكثر اط ق ار ار من م وط ات اإنا ؛ إال ّ
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فبال الي نرسض الفرضية القائلة بوجو سرفق بين الجنسين على االتّزان االنفعالي ،فال توجد
ّ
سرفق بين الجنسين سي االتّزان االنفعالي سي القياس القللي.
ّ
فهذه الن يجة أيضا تلدف من قية فمنسجمة مع تفاعت المجموع ّين مع ب اقة المالحظة.
لللية ال ي
ساإنا كانت انفعاالتهن اإيجابية أقت فضل ل للوحا ،على العكس من االنفعاالت السل ل ل ّ
ظهرت من الا لغة الجس ل للد فال واص ل للت على المسل ل ل وى َّ
النفس ل للي سي ال دريب ،لان الفرفق لم تان
ّ
لدى كت اإنا فهذا ما يؤكد ما فصلت إليه الن يجة.
فتفس ل لر اللاحثة ذلك بأطل لللوب ال نشل للئة األط ل لرية الذي يع ي للذكور سي بعض األطل للر مجاال
مو شخصي هم.
أكل ار لل رسيه فلل علير عن مشاعرهم فأساارهم ،ما ينعكس إيجابا على ُن ّ
اة رضااي اةسااابع  :ت جد فروق ات الة إحرااائي بين مت سا ات جات اةذك

واإلناث على

تجريبي .
اةبعدي ةدى أف ار اةمجم ع اة
مقياس حاالت النا في اةت بيق
ّ
ّ
اةجدول ( )35اة روق بين اةجوسين في حاالت النا
البعد
الوالد
الراعي
الوالد الناقد
األنا الوالديّة
األنا الراشدة
الطفل
العفوي
ّ
الطفل
المتكيّف
األنا الطفليّة

تجريبيّة
بعدي
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث
ذكور
إناث

االنحراف
العدد المتوسط
المعياري
-1.935 4.747
36.78 23
4.200
39.84 13
34.00 1.616 4.943
33.47 23
6.436
30.38 13
34.00 .012
6.517
70.26 23
8.186
70.23 13
 34.006.124 73.34 23
0.241- 5.625 73.84 13
34.00 1.128 3.919
40.21 23
4.892
38.53 13
34.00
5.66
5.457
30.82 23
5.246
29.76 13
34.00 1.084 7.618
71.04 23
7.075
68.30 13
قيمة ت

درجة
الحرية
34.00

القيمة
االحتمالية
0.06

القرار
ال توجد
فروق

0.115

ال توجد
فروق

0.990

ال توجد
فروق

0.811

ال توجد
فروق

0.267

ال توجد
فروق

0.575

ال توجد
فروق

0.296

ال توجد
فروق
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أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيس ل ل ل ل ل للية لمقياس حاالت األنا
نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل ل ل ل للابد ّ

أن م وط ل ل ل ل ل ل ل ات اإنا
كانت أكلر من ( )0.05سي كت األبعا  ،فعلى الرغم من ّ

مازالت على بعد

عد ذات اللة ،فذلك
أن هذه الفرفق التُ ّ
الدية الراعية أعلى من م وطل ل ل ات الذكور؛ إال ّ
حالة األنا الو ّ

عي نة الذكور ،إذ كانت سي القياس القللي
الدية الراعية لدى ّ
مو حالة األنا الو ّ
يعني تحسل ل ل ل ل ل للنا سي ُن ّ
لدي ) (36.78فهو مللا جعلهللا م وازنللة مع بللاقي الحللاالت ،فعل ّلد را
) (35.47فبلغللت سي القيللاس اللعل ّ

عينة اإنا
الفرفق مع ّ
توازن فجو هذه السمة بحدف ها المناطلة.

موها مناطل ل ل ل لللا سي طل ل ل ل للمة الرعاية ،إذ حاسظت تلك األ يرأل على
ال ي كان ُن ّ

اة رضاااي اةثامو  :ت جد فروق ات الة إحراااائي بين مت سااا ات جات طلب اةراااي
اةثامن ومت س ات جات طلب اةري اةعاشر على مقياس حاالت النا في اةت بيق اةقبلي ةدى
تجريبي .
أف ار اةمجم ع اة
ّ
متغير اةعمر.
اةجدول ( )36حاالت النا وفقاً ة ّ
البعد
الوالد
الراعي
الوالد
الناقد
األنا
الوالديّة
األنا
الراشدة
الطفل
العفوي
ّ
الطفل
المتكيّف
األنا
الطفليّة

تجريب ّية
قبلي

االنحراف
العدد المتوسط
المعياري

قيمة ت

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

.331

34.00

.743

ال توجد فروق

34.00

.046

توجد فروق عند
مستوى ()0.05

.233

ال توجد فروق
ال توجد فروق

ثامن

17

37.11

4.166

عاشر

19

36.57

5.439

ثامن

17

29.94

7.861

عاشر

19

34.10

3.649

2.075-

ثامن

17

67.05

8.656

عاشر

19

70.68

8.248

1.215-

34.00

ثامن
عاشر

17
19

68.29
69.36

5.892
7.074

-.492

34.00

.626

ثامن
عاشر

17
19

37.94
36.57

5.225
5.630

0.750

34.00

.459

ال توجد فروق

ثامن

17

29.00

5.369

عاشر

19

32.78

5.175

3.024-

34.00

.005

توجد فروق عند
مستوى ()0.01

ثامن

17

66.95

8.459

عاشر

19

69.26

7.342

1.506-

34.00

.141

ال توجد فروق
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حالة األنا وفقا ً لمتغير العمر
80
70
60
50
40
30
20

10
0
األنا الطفلية

الطفل المتكيف

الطفل العفوي

األنا الراشدة
عاشر

األنا الوالدية

الوالد الناقد

الوالد الراعي

ثامن

متغير اةعمر
اةشكل ( )37حاالت النا وفقاً ة ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيس ل ل ل ل ل للية لمقياس حاالت األنا
نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل ل ل ل للابد ّ

اي ) أي توجد
الدية الناقدأل فحالة أنا ال فت الم ّ
كانت أصغر من ( )0.05سي بعدي (حالة األنا الو ّ
دين ،بينما نالحظ أنه ال توجد سرفق على أبعا (حالة األنا
سرفق بين المجموع ين على هذين اللع ّ
العفوي) إذ كانت القيمة ال ائية أكلر من
الدية الراعية ،فحالة األنا ال ارش ل ل ل ل ل ل للدأل ،فحالة أنا ال فت
الو ّ
ّ
يلية سي
عينة الد ارط للة ال جر ّ
( )0.05فهذا يعني عدم فجو سرفق بين ال ُمراهقين على هذا اللعد لدى ّ
القياس القللي.

فبال الي نقلت الفرض للية المق رحة فتوجد سرفق بين م وطل ل ات طللة الصل ل

الثامن فالعاش للر

اللعدي.
سي حاالت األنا سي القياس القللي ،فنحن بحاجة ل عقب هذه الفرفق سي القياس
ّ
أن م وطل ل ل ل ل ل للط حللالللة األنللا الوالللدّي لة النللاقللدأل كللانللت لل للللة الص ل ل ل ل ل ل ل
فل عقللب الفرفق نالحظ ّ

الثامن( )29.94فبلغت) )34.10لدى طللة الصل ل ل ل
الص

الثامن)(29فعند طللة الص

اي
العاش ل ل للر ،بينما بلغ ال فت الم ّ

عند طللة

العاشر(.)32.87

الم اي
فبال الي كانت حالة األنا الو ّ
الدية الناقدأل فحالة أنا ال فت ُ

موا من م وط ها عند طللة الص
وط ة) أكثر ُن ّ
(المراهقة الم ّ

عند طللة الصل ل

العاش للر

الثامن.
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اة رضاااااي اةتاساااااع  :ت جد فروق ات الة إحراااااائي بين جات طلب اةراااااي اةثامن
تجريبي
واةري اةعاشر على مقياس اال ّتزام االن عاةي في اةت بيق اةقبلي ةدى أف ار اةمجم ع اة
ّ
ّ
متغير اةعمر في اةقياس اةقبلي
اةجدول ( )37اال ّتزام االن
عاةي وفقاً ة ّ
ّ
االنحراف
تجريبيّة
العدد المتوسط
البعد
المعياري
قبلي
8.252 39.11 17
ثامن
34.00 -.678مشاعر إيجابية
3.459
عاشر 40.52 19
9.039 29.70 17
ثامن
34.00
مشاعر سلبية
عاشر 2.379- 5.859 35.68 19
قيمة ت

اتزان انفعالي

ثامن
عاشر

17
19

59.41
55.84

12.33
4.798

1.497

القيمة
درجة
الحرية االحتمالية

34.00

القرار

0.502

ال توجد
فروق

0.023

فروق عند
مستوى
()0.05

0.144

ال توجد
فروق

70
60
50
40
30
20
10
0
اتزان انفعالي

مشاعر سلبية
عاشر ثامن

مشاعر إيجابية

متغير اةعمر في اةقياس اةقبلي.
اةشكل ( )38اال ّتزام االن
عاةي وفقاً ة ّ
ّ

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيسللية لمقياس االتّزان االنفعالي
نالحظ من ن ائ الجدفا السللابد ّ
ّ
لللية فسي الدرجة الالية لالتزان االنفعالي ال لار
كانت أكلر من ( )0.05سي بعد المش ل ل ل ل للاعر الس ل ل ل ل ل ّ
ّ
عجلة جيني ؛ أي ال توجد سرفق بين م وط ل ل ات طللة الص ل ل الثامن فالعاشل للر على هذه األبعا ،
السللية ( ).020فهي أصغر من (.)0.05
بينما بلغت قيمة ا لا ارت (ت) للمشاعر
ّ
فكان م وط للط رجات طللة الصل ل
رجات طللة الصل ل

لللية ) (29.70فم وط للط
الثامن على بعد المش للاعر الس ل ّ

لللية لص للال طللة
العاش للر) (35.68فهذا يعني سرفقا على بعد المش للاعر الس ل ّ
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لللية كان أكثر حض للو ار
الم ارهقة الم و ّطل ل ة؛ فهذ يعني ّ
أن المش للاعر الس ل ّ
الصل ل العاش للر سي مرحلة ُ
لدى طللة الص العاشر.
فهذا مرتلط بن يجة الفرضية السابقة ،ال ي أشارت إلى سرفق بين الفئ ين العمري ين سي حالة
اي  ،ساالهما حسللب ميلر فميلر Miller& Miller
الدية الناقدأل فسي حالة أنا ال فت الم ّ
األنا الو ّ
لللية ،فمع ذلك لم تؤثر هذا الفرفق على الدرجة الالية
مرتلط بدرجة ملحوظة من المشل ل ل ل ل للاعر السل ل ل ل ل ل ّ

لال ل للار ،فب للال للالي نرسض الفرض ل ل ل ل ل ل لي للة المق رح للة فال توج للد سرفق بين المجموع ين على االتّزان
االنفعالي.
ّ
اة رضاااي اةعاشااارة :ت جد فروق ات الة إحراااائي على مت سااا ات جات طلب اةثامن
تجريبي .
اةبعدي ةدى أف ار اةمجم ع اة
واةعاشر على مقياس حاالت النا في اةت بيق
ّ
ّ
اةبعدي.
متغير اةعمر في اةقياس
اةجدول ( )38حاالت النا وفقاً ة ّ
ّ
البعد
الوالد الراعي
الوالد الناقد
األنا الوالديّة
األنا الراشدة
العفوي
الطفل
ّ
الطفل المتكيّف
األنا الطفليّة

تجريبيّة
بعدي
ثامن
عاشر
ثامن
عاشر
ثامن
عاشر
ثامن
عاشر
ثامن
عاشر
ثامن
عاشر
ثامن
عاشر

العدد

المتوسط

17
19
17
19
17
19
17
19
17
19
17
19
17
19

38.17
37.63
31.23
33.36
69.41
71.00
72.11
74.78
39.76
39.47
30.04
30.89
69.41
70.98

االنحراف
المعياري
3.970
5.337
5.997
5.281
6.310
7.630
5.655
5.921
5.080
3.611
5.249
5.506
6.461
7.673

قيمة ت
0.692
-1.07-.386-.964
.977
-.530.179

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

34.00

0.736

ال توجد فروق

34.00

0.290

ال توجد فروق

34.00

0.702

ال توجد فروق

34.00

0.176

ال توجد فروق

34.00

0.843

ال توجد فروق

34.00

0.689

ال توجد فروق

34.00

0.859

ال توجد فروق

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيس ل ل ل ل ل للية لمقياس حاالت األنا
نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل ل ل ل للابد ّ

كانت أكلر من ( )0.05سي كت األبعا أي ال توجد سرفق بين القياط ل للين لدى طللة الصل ل ل

الثامن

غيرات حاالت األنا.
فالعاشر بعد ت ليد اللرنام على م ّ
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الملكرأل فالم و ّطل ل ل ة على
فبال الي نرسض الفرض ل للية القائلة بوجو سرفق بين مرحل ي المراهقة ّ
الدية الراعية لدى طللة الصل ل ل ل ل ل
هذين
اللعدين ،أي أ ّن ال دريب أحد سرقا نمائيا على بعد األنا الو ّ
ّ
تعد هنا سرفق بينهم فبين طللة الص ل ل ل ل العاش ل ل ل لر،
الثامن مقارنة بن ائجهم سي القياس القللي ،إذ ال ّ

اي
مو ال فت الم ّ
الم اي ؛ فيعني ذلك توازنا سي ُن ّ
فكذلك األمر بالنسل ل ل ل ل ل لللة لحالة أنا ال فت ُ
الص العاشر.

لدى

اة رضاااي اةحا ي عشااارة :ت جد فروق ات الة إحراااائي على مت سااا ات جات طلب
اةبعدي ةدى أف ار
اةري اةثامن وطلب اةري اةعاشر على مقياس اال ّتزام االن عاةي في اةت بيق
ّ
ّ
تجريبي .
اةمجم ع اة
ّ
اةبعدي.
اةجدول ( )39اة روق حسب اةعمر على مقياس اال ّتزام االن عاةي في اةت بيق
ّ
ّ
تجريبيّة
بعدي

البعد
مشاعر
ايجابية
مشاعر
سلبية
اتزان
انفعالي

االنحراف
العدد المتوسط
المعياري

قيمة ت

ثامن

17

43.00

4.50

عاشر

19

42.263

5.407

ثامن

17

28.00

6.726

1.569-

عاشر
ثامن
عاشر

19
17
19

31.21
65.00
61.05

6.142
8.790
8.547

1.761

.984

درجة
الحرية

القيمة
االحتمالية

القرار

34.00

0.66

ال توجد فروق

34.00

34.00

0.14

0.18

ال توجد فروق
ال توجد فروق

أن القيمة ال ائية لألبعا الرئيسل للية للمقياس كانت أكلر من
نالحظ من ن ائ الجدفا السل للابد ّ

للعدي بين طللة الص
( )0.05أي ال توجد سرفق سي القياس ا ّ

الثامن فطللة الص

العاشر.

ِ
بين م وط ل ات رجات طللة
المق رحة ،ال توجد سرفق ذات اللة إحصللائية ر
نرسض الفرضللية ُ
أن اللرنام أحد
الص ل ل الثامن فالعاشل للر على مقياس االتّزان االنفعالي سي ال ليد
اللعدي ،أي ّ
ّ
ّ
الطيما لدى طللة الص العاشر.
سرقا نمائيا على االنفعاالت ّ
عيو اةد اساااا على
اة رضااااي اةثاني عشاااارة :ت جد فروق ات الة إحرااااائي بين أف ار ّ

اختبا ُنم ّ حاة النا اةراشدة ةحل اةمشكالت.

لل حقد من هذه الفرض ل ل ل ل للية ُق ِرنت الفرفق فسد اختبا ت ساااااااتي نت T- Studentلمجموع ين
مس قّل ين.
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اةجدول ( )40اة روق بين اةمجم عتين في ُنم ّ النا اةراشدة.
اةبعد
ُنم ّ أنا
اةدي
و ّ

ُنم ّ أنا
ةراشدة
ُنم ّ

اة ّلي

اةمجم ع

االنحراف

قيم

ج

اةمعيا ي

ت

اةحري

االحتماةي

1.56

70

0.122

اةعد

اةمت سط

تجريبي بعدي

36

8.11

3.03

بعدي

36

9.14

2.52

تجريبي بعدي

36

11.31

3.22

بعدي

36

9.56

2.73

تجريبي بعدي

36

4.61

2.10

بعدي

36

5.36

2.57

تجريبي و ضاب
ّ
ضاب
ضاب
ضاب

اةقيم

70

2.49

1.36

اةق ار
غير ال
عود مست ى()0.05

0.021

70

مربع ايتا ()0.08

0.184

غير دال

12

11
9

9

10

8
8
6
6

5

4
2
0
تجريبية
حل مشكالت طفولي

ضابطة
حل مشكالت راشد

حل مشكالت والدي

اةشكل ( )39مؤشر ُنم ّ َح ّل اةمشكالت اةراشد.

نالحظ من ن ائ الجدفا السل للابد فمن الرطلللم اللياني أن قيمة ا لار ت ط ل ل يو نت كانت أكلر من
مو األن للا الوال للدّيل لة فاألن للا ال فلّيل لة؛ أي ال توج للد سرفق بين المجموع ين سي
( )0.05سي بع للدي ُن ّ
أن قيمة ال ائية للعد األنا ال ارش ل ل للدأل بلغت ( )0.021فهي أص ل ل للغر من ()0.05
اللعدين ،بينما لوحظ ّ
ّ
مو األنا ال ارش ل ل ل لدأل
أي توجد سرفق بين المجموع ين ،إذ بلغ م وطل ل ل للط المجموعة ال جر ّ
يلية على بعد ُن ّ
يلية؛
( )11.31بينما بلغ م وطط المجموعة الضاب ة ( )9.5سالفرفق كانت لصال المجموعة ال جر ّ
مو سي رح ّت المشل ل ل ل ل للكالت فسد األنا ال ارشل ل ل ل ل للدأل .فهذا يعني أن المجموعة ال جريلية كان
فكان لديهم ُن ّ
لديهم توجه لحت المشكالت فسد األنا الراشدأل بالدرجة األفلى ،ما يعني أن اللرنام طاعد الم دربين

على اك ساب مهارات حت المشكالت الراشدأل.
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فل عقب حجم أثر الفرفق تم حسل ل للاب مربع اي ا لحالة األنا ال ارشل ل للدأل فبلغت قيم ه ( )0.08هو يعني
يلية
حجم أثر م وط ا مقلوال ،فبال الي نقلت الفرضية السابقة فتوجد سرفق بين أس ار المجموعة ال جر ّ
مو حالة األنا لراشدأل.
فأس ار المجموعة الضاب ة على مقياس ُن ّ

اة رضي اةثاةث عشرة :ت جد فروق ات الة إحرائي بين مت س ات جات اةقياس اةبعد ّي
تجريبي على مقياس حاالت
اةمؤجل اةتي يساااجلها أف ار اةمجم ع اة
ومت سااا ات جات اةقياس
ّ
ّ

النا واال ّتزام االن عاةي.
ّ

اةجدول ( Paired Samples Statistics )43إحراءات اة روق في اةقياسين بعدي ومؤجل
الفروق أبعاد مقياس تجريبيّة

العدد

المتوسط

حالة األنا في القياسين

االنحراف

قيمة ت

المعياري

Natural Parent

بعدي

36

38.88

4.735

-

الوالد الراعي3

مؤجل

36

39.27

4.456

1.910-

Control Parent

بعدي

36

32.36

5.642

0. 647

الوالد 3المسيطر

مؤجل

36

31.91

6.068

Adult

بعدي

36

73.53

5.872

األنا3الراشدة

مؤجل

36

71.77

8.014

Free Child

بعدي

36

39.61

4.304

-

العفوي
الطفل3
ّ

مؤجل

36

40.19

4.227

0.925-

Adapt Child

بعدي

36

30.44

5.331

-.480-

الطفل3المتكيّف

مؤجل

36

30.83

5.332

positive Emotion

بعدي

36

42.61

4.947

المشاعر 3اإليجابية

مؤجل

36

41.69

5.869

Negative Emotion

بعدي

36

29.69

6.537

-

المشاعر 3السلبيّة

مؤجل

36

31.69

8.598

1.586-

Emotional Stability

بعدي

36

62.91

8.768

1.869

االنفعالي3
االت ّزان
ّ

مؤجل

36

60.00

10.49

1.502

1.279

درجة

القيمة

الحرية

االحتمالية

35

0.064

35

35

35

35

35

35

35

0.595

0.146

0.361

0.635

0.206

0.128

0.097

القرار
غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

المؤجت ،فبال الي حاسظ
نالحظ من ن ائ الجدفا السللابد ،أنه ال توجد سرفق بين القياطللين
اللعدي ف ّ
ّ
ال دريب على أثره النمائي اإيجابي بعد شل للهر فنص ل ل  ،لذا نرسض الفرضل للية المق رحة فجو سرفق
يلية.
بين القياطين
المؤجت لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
اللعدي ف ّ
ّ
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اة رضااي اةرابع عشاارة :ت جد فروق ات الة إحرااائي بين مت س ا ات جات اةقياس اةقبلي
اةبعدي اةتي يساااجلها أف ار اةمجم ع اةضااااب
ومت سااا ات جات اةقياس
ّ
النا واال ّتزام االن عاةي.
ّ

على مقياس حاالت

لل حقد من هذه الفرض ل ل ل ل ل للية ُ ِرط ل ل ل ل ل للت الفرفق سي اختبا اةمجم عات اةمرتب Paired Differences

عينة الواحدأل .فكانت الن ائ كما يلي:
اة روق بين الزواج لدراطة الفرفقات ال ُمخ لفة لل ّ

اةجدول ( )41إحراءات اة روق وفق الزواج اة احدة في اةقياسين ةلمجم ع اةضاب .
الفروق في أبعاد مقياس
حالة األنا في القياسين
Natural Parent
الوالد الراعي2
Control Parent
الوالد 2المسيطر
Adult
األنا2الراشدة
Free Child
العفوي
الطفل2
ّ
Adapt Child
الطفل2المتكيّف
positive Emotion
المشاعر 2اإليجابية
Negative Emotion
المشاعر 2السلبيّة
اتزان انفعالي1
EN2

ضابطة

العدد

المتوسط

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

36.94
37.38
31.61
31.61
69.91
69.66
37.55
37.47
31.11
30.30
40.38
39.55
29.50
29.33
60.88
60.22

قبلي
بعدي
قبلي
بعدي
قبلي
بعدي

االنحراف
المعياري
6.328
6.208
6.871
6.547
5.410
6.723
4.108
3.367
5.192
5.523
4.806
6.771
7.481
6.283
9.585
9.014

قيمة ت

القيمة
درجة
الحرية االحتمالية
.549

-.602-

35

00

35

1

.174

35

.863

.094

35

.925

.638

35

.526

.602

35

.549

35

.916

35

.718

.102
.297

القرار
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال
غير دال

أن القيمة ال ائية للمقاربات الزفجية بين القياط ل ل ل للين القللي
نالحظ من ن ائ الجدفا الس ل ل ل للابد ّ

اللعدي للمجموعة الضللاب ة كانت أكلر من ( )0.05سي كت أبعا حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي؛
ف
ّ
ّ
اللعدي
أي نرسض الفرض ل ل ل ل ل للية المق رحة فال توجد سرفق سي أبعا حالة األنا بين القياط ل ل ل ل ل للين القللي ف
ّ
للمجموعة الضاب ة ،كما ال توجد سرفق سي االتّزان االنفعالي.
ّ
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 3-5ت سير نتائج اةد اس :
فاعلية تفوق ن ائ
ت ساااااااير نتيج ساااااااؤال اةد اسااااااا الول واةثاني :تظهر ن ائ قياس حجم ال ّ

لدي على ن للائجهللا القللّي لة ،األمر الللذي يلين سللاعلّي لة اللرنللام
المجموعللة ال جريلّي لة سي القيللاس اللعل ّ
مكن تفسيرها بما يلي:
ال ردريلي سي تنمية األنا الراشدأل فاالتّزان
فاعلية ُي ُ
للمراهقين ،فهذه ال ّ
االنفعالي ُ
ّ
ّ
غير األنا ال ارش ل ل ل ل ل للدأل فال فت
ُ )1ي ُ
يلية على م ّ
مكن إرجاع الفرفق ال ي ظهرت لدى المجموعة ال جر ّ
العفوي فاالتّزان االنفعالي لاون اللرنام حقد هدسه ال نموي؛ إذ تم سي اللرنام تقديم معلومات
ّ
ّ
فتدريلات تعكس فر حاالت األنا على َّ
الشخصيَّة فإمكانية الضلط فال غيَّر.

 )2مح ويللات المللا أل العلميللة لللرنللام ال ر لدريلي الم ميزأل بللالجللدأل فبللارتلللاطهللا بللالحيللاأل ،ال ي تجلللت
ّ
الر ِاشُد بشكت عملي.
مو ّ
بال فاعت فالحماطة للجلسة فال وطع سي معلومات إضاسية ما ّ
سعت الُن ّ

 )3اع ما ال دريب أنش ل ل ل ل ة جماعية فتعلما تعافنيا فتجنب اع ما أطل ل ل لللوب المحاضل ل ل للرأل أف ال لقين
سقط ،بت ال دريب تفاعت عمليا هد

إحدا

نمائية بسي ة عند الم دربين.
سرفقات شخصية ّ

العملية لدى الم دربين ،من الا العمت ضمن مجموعات.
 )4ترطخ المفاهيم النظرية فمقارب ها
ّ
 )5تم سي ال دريب مراعاأل الخصللائص َّ
النفسلليَّة للم دربين عموما فلللعض منهم صللوصللا؛ إذ بدت
على بعضللهم  -الطل ّليما سي بداية الجلسللات  -طللمات قلد أف انخفاض الثقة بالنفس ،ساان ي م

العمت على إشراك أنش ة مناطلة ل عزيز جو تعّلم آمن.

 )6عمت ال دريب على توسير جو نمائي ل ليد األنا ال ارشل ل ل للدأل بأطل ل ل لللوب ال واصل ل ل للت مع الم دربين؛
الدية الط ل ّليما الناقدأل ،الس للائدأل سي المجاا ال ربوي فاألكا يمي ،سفي
فتجنب قدر اإمكان األنا الو ّ

أفا الجلس ل ل ل للات ،توقع أغلب الم دربين تفاعال سيه حجب لفض ل ل ل للولهم فتجاهال ل جاربهم ،فالنظر
للما أل العلمية فال دريب على أنه شل ل ل ل ل ل للي غير قابت للنقاش فالنقد فإطالق أحكام تقييمية على
أن ال دريب ال يحمت هذه الصيغة سي ال واصت
طلوكهم ،لان جلسة بعد جلسة الحظ الم دربون ّ
بت عاملهم ك ارشل ل للدين؛ فهو ما فضل ل للعهم أمام مسل ل للؤفليات فمهام جديدأل نوعا ما كإع ا سرص

لل واصت فالمساهمة سي األنش ة فاط خالص معاني إيجابية من أمثل هم.
العملية فاألنش ل ل ل ل ة ،ال ي
 )7فجو موا مثيرأل للحماطل ل ل للة سي ال دريب فغنى الجلسل ل ل للات بال ليقات
ّ
تنمي الراشد ،فن أن يشعر ال فت ا ت الم درب بالملت.
نظرية تحليت
 )8بسل ل ل ل ل ل للاطة األمثلة فال دريلات الم رفحة سي الجلسل ل ل ل ل ل للات فاللغة ال ي تن لد منها ّ
امالت.
الم رع ر
ُ
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المؤجت كما يلي:
ساعلية اللرنام ال در
تم تفسير
ّ
دي ف ّ
يلي بفرضيات ال ليد القللي فاللع ّ
ر ّ

ِ
بين م وطط رجات أس ار
نتيج اة رضي الوةى تشير إلى فجو سرفق ذات اللة إحصائية ر

غير حالة األنا
اللعدي لمصل ل لللحة ال ليد
يلية سي القياطل ل للين القللي ف
اللعدي على م ّ
المجموعة ال جر ّ
ّ
ّ
العفوي.
الراشدأل فحالة أنا ال فت
ّ
امالت
ال فسل ل ل ل ل ل للير :تُعزى هللذ الن يجللة إلى سللاعلّيلة اللرنللام ال لدر
الم رعل ر
يلي فسد نظرّيلة تحليللت ُ
ر ّ
المراهقين ،فتنسللجم هذه الن ائ ما توصلللت إليه مجموعة من
اإنسل ّ
لانية سي تنمية األنا ال ارشللدأل لدى ُ

الدراطات السابقة ال ي اط خدمت نظرّية ال حليت ال فاعلي فال ي منها :راطة طنو ا ( )2018ارطة

ساعلية
الحمدافي ( )2018ف ارطللة الخفاجي( )2015ف ارطللة الصللالحي( )2005إذ أظهرت ن ائجها
ّ
امالت سي تنمية األنا الراشدأل.
الم رع ر
برام مس ندأل إلى نظرّية تحليت ُ

المراهقين على تنظيم معلوماتهم حوا
سإن تأثير جلسل ل للات اللرنام ال در
فكذلك ّ
يلي طل ل للاعدت ُ
ر ّ
ذفاتهم فتفاعالتهم مع اآل رين ،ما أ ى إلى تنمية األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل ف لد حالة من ال وازن بين األنا
يلية
المراهقين عموما فأس ار المجموعة ال جر ّ
الدية فال ّ
الو ّ
فلية ،فهذا ليت على الراغلة فالداسعية لدى ُ
مو.
صوصا على ال غيير فالُن ّ
عد
كما أ ى إلى ال فاعت المنس للجم بين حاالت األنا ،فال ي يغلب عليها ال فاعت ال ارش للد ،إذ ُي ّ

اإنسانية"(الخواجا.)220 ،2009 ،
"أسضت أنواع ال فاعت؛ حين تغلب األنا الراشدأل على العالقات
ّ

ِ
بين م وط ل للط رجات
نتيج اة رضااااي اةثاني  :تش ل للير إلى فجو سرفق ذات اللة إحص ل للائية ر

اللعدي تُعزى ل ليد
يلية على ا لار االتّزان االنفعالي سي القياط ل ل للين القللي ف
أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
ّ
اللعدي.
اللرنام ال ردريلي لمصلحة ال ليد
ّ
ّ
أن المدا الت ال دريلية الم لعة سي الد ارط للة ،ال ط لليما القائمة منها على
اةت سااير :هذا يعني ّ

ماعية) قد أثمرت سي تحقيد أهداسها فكانت مناطلة لألهدا
برنام طيت (للمهارات العاطفية فاالج ّ

أن محو األمية العاطفية
ال ي فضل ل ل للعت من أجلها ،فهذا ينسل ل ل للجم مع ملا ئها المنهجية سهي تع لر" ّ

جز من السل ل ل ل ل ل للي رأل على المش ل ل ل ل ل ل للاعر فال علير المناط ل ل ل ل ل ل للب عنها ،لزيا أل االتّزان االنفعالي لألس ار "
ّ
).(Steiner,2009,p.89
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فهذه الن يجة تنس للجم مع ن يجة كيش للفارازي ( )2016ف ارط للة كوالش لليكاري()2016ال ي أثل ا
فعالية عند ال ُمراهقين.
غيرات ان ّ
امالت على م ّ
الم رع ر
فجو أثر للرنام تحليت ُ
كم للا أثل للت ال للد ارطل ل ل ل ل ل ل للات النم للائّيل لة سي علم النفس فعلم االعصل ل ل ل ل ل ل للاب فال عليم فغيره للا من
ماعية فالعاطفية هي المكونات األطاطية ل نمية َّ
خصية فلل نمية
الش َّ
ال خصصات ّ
أن المهارات االج ّ

ماعية اإيجابية ).(Garner, 2013,p. 1
االج ّ

أن المدرط للة تلعب ف ار حيويا سي تنمية ش للخص للية ال ُمراهقين
فتلين بد ارط للة مدهاسن (ّ )2017

أن الجلس ل للات ال نموية المدرط ل ل ّلية مفيدأل لل ُمراهقين سي تحقيد ال اامت
فتحس ل للين مفهوم الذات ،فتلين ّ
النفسل ل ل للي فالرساهية فال أمت فتحسل ل ل للين ال ركيز فتخفي ال وتر ،فبال الي تعزز االح ياجات َّ
َّ
النفسل ل ل لليَّة
ّ
ماعية كالثقة بالنفس فاح رام الذات تعزز بين ال الب من الا ال قنيات ال نموية المذكورأل.
فاالج ّ
َّ
النفسل ل ل ل للي يكونان أسضل ل ل ل للت عند
ّ

اي
أن االتّزان
فعليه توصل ل ل ل لللت الد ارطل ل ل ل للة إلى ّ
االنفعالي فال ّ
ّ
ال ُمراهقين سي أثنا الدفام المدرطي.
ّ
فحسب يورك )– York (2015كما فر سي راطة كيشفارازي  -سإن مساعدأل ال الب على

امالت سي ال عليم.
تعزيز السي رأل على أسعالهم فأساارهم فمشاعرهم تُ ّ
الم رع ر
عد أهداسا مهمة ل حليت ُ
امالت كان له
فذلك ينس للجم مع ن يجة ارط للة كيش للفارازي ال ي أش للارت ّ
الم رع ر
أن برنام تحليت ُ

أن تحليت
تلأثير من قي سي اط ل ل ل ل ل ل ل راتيجيلات ال نظيم االنفع
لالي ،إذ توص ل ل ل ل ل ل للت موريس) (2006إلى ّ
ّ
االنفعالية كما ففر سي راطة كيشفارازي
قيمة سي تنظيم الوظيفية
َّ
امالت مهارأل ّ
الم رع ر
ُ
).(Keshavarzi, et al., 2016, 52

ِ
بين م وط للط رجات
نتيج اة رضاااي اةثاةث  :أش للارت إلى فجو سرفق ذات اللة إحص للائية ر

اللعدي على
يلية فم وط ل ل ل ل ل للط رجات أس ار المجموعة الض ل ل ل ل ل للاب ة سي ال ليد
أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
العفوي تعزى ل ليد اللرنام ال ردريلي لمصل ل ل ل ل ل لللحة
ا لار حاالت األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل فحالة أنا ال فت
ّ
ّ
يلية.
المجموعة ال جر ّ
اةت سااااااير :هذا ينسلل ل ل للجم فما ذهلت إليه العديد من الد ارط ل ل ل للات العالمية أبرزها أبحا

نيوتن

تمكن من اطل خدام
فبارفن ( Barrow and Newton )2016إذ هناك العديد من األ ّلة الواطللعة ّ
امالت سي ال دريب فال عليم ،سهي تفيد ال الب بشللكت سر ي أف جماعي ،فتس لاهم بشللكت
الم رع ر
تحليت ُ
مو فال غيَّر المنظم.
اح راسي سي الُن ّ
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مو فال ور ،فينسجم
فيعمت المخ صون بالنظرية سي المدارس على توسير سرص مناطلة لل ُن ّ
هذا فما توصل ل للت إليه نيوتن فبارفن عند اط ل ل ل خدام ال دريب المحوا من الموا ليكون بشل ل للكت عفوي
لمد الت النظرية؛ فأظهرت األ ّلة الحقا مدى سائدأل ذلك
ف
طليعي فسد الس ل ل ل ل لللوك الم ّلع اطل ل ل ل ل ل نا ا ُ
ّ
لألطفاا فال ُمراهقين ).(Cornell et al., 2016,p. 384
مو األنا الراشدأل،
أن التلاع ال دريب
كما ّ
امالت أث ار إيجابيا سي ُن ّ
الم رع ر
الجمعي باط خدام تحليت ُ
ّ
اتية
ماعية فالقيمة الذ ّ
إذ أش للارت أ بيات المدا الت الجماعية إلى ساعلي ها سي تحس للين الافا أل االج ّ

ماعية المفيدأل(الحمدافي.)104 ،2018 ،
مو العالقات االج ّ
لألس ار  ،من الا توسير سرص لُن ّ

يلية فالضاب ة على
نتيج اة رضي اةرابع  :أظهرت عدم فجو سرفق بين المجموع ين ال جر ّ
الدرجة الالية لمقياس االتّزان االنفعالي ،على الرغم من فجو سرفق على بعد المش ل ل ل ل للاعر اإيجابية
ّ
السللية فالدرجة الالية.
يلية؛ لان لم تُظهر سرفقا على بعد المشاعر
ّ
لصال المجموعة ال جر ّ
أن اللرنام نج سي
لللية بين المجموع ينّ ،
ُيف ّسل ل ل لر عدم فجو سرفق سي بعد المش ل ل للاعر الس ل ل ل ّ
لللية ،سهي
تحسل ل ل للين االنفعاالت اإيجابية بشل ل ل للكت ااّ ،
لانه لم ُيحد سرقا اال سي االنفعاالت السل ل ل ل ّ

أقرب ما تاون لألمزجة سي ال َّشل ل ل ل ل ل لخص ل ل ل ل ل لليَّة منها لالنفعاالت المؤق ة ،فتعديلها مرتلط بعوامت عدأل،
فيح اج لف رات زمنية طويلة.
فمن الا سهم األ بيات النظرية سإن الفرفق الفر ّية تفس للر ذلك ،لاون االتّزان االنفعالي من
ّ
َّ
مو بوتيرأل
المراهقة فتُن ّ
العوامت الخمس ل للة الالرى سي الشل ل لخص ل ل َّلية ،ال ي ت ش ل ل ّلكت مع ط ل للنوات ال فولة ف ُ
ت ّور ذاتي ،ساألس ار قد (ي حسن ،يس قر ،أف ي راجع) اتزانهم االنفعالي عند مقارن ه مع س ارت طابقة
ّ
أف الحقة سي حياتهم بشكت ملحوظ ،بينما تاون الفرفق مقارنة بأقرانهم أقت فضوحا.
يلية سي القياس القللي ،كانت على
فمن المهم اإش ل ل ل للارأل إلى أ ّن م وطل ل ل ل ل ات المجموعة ال جر ّ

أن هذه
لللية أكثر ارتفاعا من م وطل ل ات المجموعة الض للاب ة ،على الرغم من ّ
محور المش للاعر الس ل ّ
أن اللرنام نج سي تحسل ل ل للين
الفرفق طفيفة فلم تان الةّ ،
لانها ش ل ل ل للكلت عامال مؤث ار فذلك يعني ّ

يلية بشكت مقلوا؛ سجعلهم ي قدمون على رفزهم القللي فأيضا
االتّزان
االنفعالي لدى المجموعة ال جر ّ
ّ
السللية ،فت فوق عليه سي بعد
اللعدي للمجموعة الضاب ة سي بعد المشاعر
ت قارب رجاتهم فالرفز
ّ
ّ
المشاعر اإيجابية.
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نتيج اة رضاااي اةخامسااا واةساااا سااا  :أشل للارت الن ائ إلى فجو سرفق بين الجنسل للين ،سي
اللعدية إلى عدم
سي القياس القللي ،بينما أشللارت الم ابعة
ّ

الدية الراعية لصللال اإنا
حالة األنا الو ّ
فجو سرفق الة بين الجنسين سي أي من حاالت األنا.

مو سي مرحلة ال ُمراهقة
ال فس ل للير :حس ل للب كابالن ) )2018سإن اإنا يس ل لللقن الذكور سي ال ُن ّ
الدية عن الذكور.
) .(Kaplan ,2018,p.101فهذا ما جعلهن ي قدمن بسمة الرعاية الو ّ
ماعية تش ل للجع هذه الفرفق سي ص ل للفة الراعية لص ل للال اإنا  ،فحس ل للب
كما ّ
أن ال نش ل للئة االج ّ

تايلور ( )2002سإن الرعاية ط ل ل ل ل للمة اإنا ؛ فذلك م واسد فما فص ل ل ل ل لللت إليه ن ائ
أن اإنللا
فهللارينغ ون)ّ Loffredo & Harrington (2008

ارط ل ل ل ل للة ليفرف

يملن إلى أن تاون األنللا الوالللدّيلة

الراعية ( )NPلديهن أعلى من الذكور .فهذه الن يجة أيض للا م س للقة مع ن يجة ارط للة هاير)(1979
لانها
الدية الراعية لصل ل ل ل ل ل للال اإنا ّ ،
 Heyerال ي كانت أفا من أثلت الفرفق سي حالة األنا الو ّ

ت ناقض مع ارط ل ل ل ل للة فيليم ففيلمز) Williams & Williams (1980اللذين لم يجدا سرفقا سي
الدية الراعية بين الجنسين .كما فر ت ففثد سي).(Singh&Singh 2017,p. 239
األنا الو ّ
لدي ،حللاسظللت اإنللا
فعنللد مقللارنللة سرفق الم وط ل ل ل ل ل ل ل للات سي القيللاس اللعل ّ
أن اللرنام نج أيض ل للا سي تنمية حاالت
الذكور سي الرعاية ،لان لم تعد الفرفق الة ،فذلك يعني ّ
على تقللدمهن على

الدية الراعية لدى الذكور بشل ل للكت إيجابي بدرجة طفيفة فمحاسظة اإنا
األنا الو ّ

على هذه الصل ل للفات

بشكت مناطب.

دية
فهذا ينسللجم مع العديد من الد ارطللات السللابقة ال ي ترى هناك عالقة ارتلاط بين األنا الوال ّ

الراعية فاألنا الراشدأل.

نتيج اة رضاااااااي اةساااااااابع  :تلين عدم فجو سرفق بين الجنسل ل ل ل للين سي القياس القللي على مقياس
االتّزان االنفعالي.
ّ
أن االتّزان االنفعالي من العوامت الخمسللة الالرى ال ي ت شل ّلكت من
ال فسللير :كما أطلللفنا طللابقا ّ
ّ
ماعية ففراثية تؤثر سي
المراهقة فبال الي سإنها ت أثر بعوامت ش ل للخص ل للية فاج ّ
ط ل للنوات ال فولة فبداية ُ

كال الجنس ل ل ل ل للين بدرجة م قاربة .فهذه الن يجة تنس ل ل ل ل للجم مع ن يجة حالفأل ( )2016ف ارط ل ل ل ل للة القا ري

غير الجنس.
( )2008ال ي أشارت إلى عدم فجو سرفق على مقياس االتّزان
االنفعالي فسقا لم ّ
ّ
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المراهقة
نتيج اة رضااااااااي اةثامو  :أشل ل ل ل ل للارت الن ائ إلى فجو سرفق قللية بين طللة مرحلة ُ

الملكرأل "الصل ل ل
المراهقة ّ
الم و ّطل ل ل ة "الصل ل ل العاش ل للر" فطللة مرحلة ُ
اي .
الدية الناقدأل فحالة أنا ال فت الم ّ
الو ّ

غير حالة األنا
الثامن" سي م ّ

المراهد من الا النمذجة فالدفر االج ماعي ،فكلما
ال فس ل ل ل لليرّ :
إن حالة األنا ت ش ل ل ل ل ّلكت لدى ُ
ماعية أكثر قوللة فنم ية ،لذلك فسد ليفين
المراهد من عمر الرشل ل ل ل ل ل للد؛ تُ لب منه أ فار اج ّ
اق رب ُ

موه السابد سي مرحلة ما قلت الرفضة،
مو مقاربة لُن ّ
المراهقة يكون سي حلقة ُن ّ
المراهد سي بداية ُ
سإن ُ
العفوية بالدرجة األفلى ،سيكون الداسع الفضولي
فلية
ّ
في فاعت بشكت فاض من الا حالة األنا ال ّ
طور نمائي مقارب
المراهقة الم و ّط ل ة سيكون سي ّ
للمعرسة فاالط ل اشللا هو محركه ،أما سي مرحلة ُ
لمرحلة طفت بداية الحياأل المدرط ل ل ل ّلية ،بحاجة أكثر لل واسد فال ليع االج ماعي لالنس ل ل للجام مع تغيَّر
الليئة ،مما قد يثلط عفوي ه نوعا ما ،سهو بمرحلة "األب الصل ل ل ل ل ل للغير" هذا قد يولد رجات من القلد
اي
اي  ،سفي هللذا العمر أحوج مللا يكون لل ّ
مر  ،قللد تظهر ب فللاعللت ال فللت الم ّ
فال وجس فح ى ال ّ

ليحظى بالقلوا االج ماعي).(Levin, 2009,236

المراهقة
فذلك يعني ّ
أن ص ل ل ل للفات اإسراط سي الرعاية فالنقد فالس ل ل ل للي رأل أكثر فض ل ل ل للوحا سي مرحلة ُ

اي ؛ الذي يعني مزيدا
المراهقة -كما هو األمر مع حالة أنا ال فت الم ّ
الم و ّط ل ل ل ل ل ل ل ة -قلب مرحلة ُ
مر ) تُشكالن محور
من المسايرأل االج ّ
مر  ،فهاتان الصف ان(المسايرأل فال ّ
ماعية فأيضا مزيدا من ال ّ
سالمراهقون سي هذا العمر يكونون أش للد قلقا على مسل ل قللهم فأكثر تمرّ ا
فلية الم ّ
حالة األنا ال ّ
ايفةُ ،

الطل ّليما الذكور -فأكثر مسللايرأل ف ضللوعا-الطل ّليما اإنا  -على نحو أكثر فضللوحا من نظرائهمالملكرأل ال ي تاون سيها صائص المراهقين َّ
الشخصيَّة فاالنفعاليَّة أقت فضوحا.
المراهقة ّ
ُ
سي مرحلة ُ
مو مس ل ل ل مر من نهاية السل ل للنة األفلى ،لذلك نجدها لم ت غيَّر بشلل للكت
فحالة األنا ال ارشلل للدأل سي ُن ّ
وط ة.
المراهقة ّ
الملكرأل فالم ّ
ملحوظ بين مرحل ي ُ
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المراهقة
المراهقين لصل ل ل للال طللة مرحلة ُ
نتيج اة رضاااااي اةتاساااااع أشل ل ل للارت إلى سرفق بين ُ
لللية سي مقياس االتّزان االنفعالي ،إذ كانت
الم و ّط ل ل ل ة “الص ل ل ل العاشل ل للر" على بعد المشلل للاعر السل ل ل ّ
ّ
السللية أكثر توت ار فأقت اط ق ار ار فطي رأل.
مشاعرهم
ّ
فتلدف هذه الن يجة من قية فتنس ل للجم مع ن ائ الفرض ل لليات الس ل للابقة ،فمع ال فس ل لليرات النظرية
الدية فالط ل ل ّليما
مو حالة األنا الو ّ
مو حاالت األنا الط ل ل ّليما تفس ل للير مراحت ليفين( ،)2009سمع زيا أل ُن ّ
لُن ّ
ايفة؛ تؤثر طللللا سي مشللاعر الفر ،
فلية الم ّ
المراهقين بعمر ( )15عاما فزيا أل األنا ال ّ
الناقدأل ،عند ُ
الملكرأل.
المراهقة ّ
المراهقة الم ّ
وط ة عنه سي ُ
فتجعله أكثر توجسا فقلقا فهذا ي ض سي ُ

المراهقين سي مرحلة
كما ّ
أن الخصل ل ل ل للائص العمرية للللوغ لها فر أيضل ل ل ل للا سي ذلك ،إذ تجعت ُ
تغيرهم الهرموني فالعاطفي ،فهم ب ور نمائي يجعلهم أقرب لل ارشللدين
المراهقة الم و ّط ل ة؛ سي ذرفأل َّ
ُ
منهم لألطفاا ،بينما طللة الص

للمراهقة.
المراهقة ّ
الملكرأل ،أقرب لمرحلة ال فولة منهم ُ
الثامن ُ

تنسللجم هذه الن يجة مع ما لوحظ على ب اقة المالحظة ،إذ كان طللة الص ل
أكثر عفوية فنشل للاطا سي تفاعلهم ،بينما طللة الص ل ل

الثامن الذكور

العاشل للر الذكور كانوا أكثر رصل للانة فإصل للغا

َّ
فح ى تر ا سي ال فللاعللت ،فكل ّ ق
"مراهقللة ملكرأل
لأن الفر سي العمر فالش ل ل ل ل ل ل لخص ل ل ل ل ل ل ليلَّة بين المجموع ين ُ

كأنه يفوق العامين؛ لذلك تم ال وطل للع سي الما أل العلمية مع طللة الص ل ل
فم وط ل ل ة" يلدف ّ

العاشل للر

مو سي المراهقة الم و ّط ل ة ،على الرغم من
الذكور أكثر من باقي المجموعات ،يعو ذلك لمرحلة الُن ّ
زيللا أل القللدرأل على اإص ل ل ل ل ل ل لغللا فتراجع االنلّدسللاعّيلة ،يلعللب القلد ف ار أكل ار منلله سي مرحلللة المراهقللة
وط ة بدرجة بسي ة فيزيد ترقلهم.
ّ
الملكرأل ،فهو ما يحجم عفوية المراهقين سي المراهقة الم ّ

كانت هذه الفرفق أقت فض ل ل للوحا مع مجموعة اإنا  ،سقد بدت الفرفق بين طاللات الصل ل ل ل
الثامن فالعاشل ل ل ل ل للر م واسقة مع العمر ،إذ كانت طاللات الص ل ل ل ل ل ل
الص

الثامن أكثر عفوية ،بينما طاللات

العاشر أكثر رعاية.

فسي ارط ل للة قام بها ط ل لليكور  )2013( Ciucurرفمانيا عن العالقات الدا ّلية لحاالت األنا
فالعوامت الخمسلة الالرى سي ال َّشلخصليَّة ،فجدت عالقات ترابط طر ية فعكسلية؛ منها عالقة ارتلاط
اي فبين االتّزان االنفعالي؛ فنالحظ من هذه الد ارطللة أن المجموعات
عكسللية بين حالة ال فت الم ّ
ّ
السللية أكثر فضوحا.
ايفة أعلى؛ كانت مشاعرها اإيجابية أقت ف ّ
فلية الم ّ
ال ي كانت لديها األنا ال ّ
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اي
فحسل للب كاهلر ( Kahler )2008يرتلط المس ل ل وى العالي من ال واصل للت فسد أنا ال فت الم ّ
مع عدم االتّزان االنفعالي؛ سعندما يكون ال فت بحالة تاي طل ل ل ل ل ل للللية يظهر إحلاطا أف تهيجا سي
ّ
مواجهة العقلات ،مع عجز فإجها سي إنجاز المهام .فأيضللا غضلللا مع و ف جت فذنب ي حوا
دية ).(Kahler,2008,p.11
نفسية ف رج رس ّ
إلى غضب ا لي ما قد يؤ ي إلى أمراض ّ
نتيج اة رضاااااي اةعاشااااارة واةحا ي عشااااار :لم تعد هناك سرفق ذات اللة سي حاالت األنا
وط ة ،عقب ت ليد اللرنام .
فاالتّزان
المراهقة ّ
الملكرأل فالم ّ
االنفعالي بين مجموع ي ُ
ّ
أن اللرنام حقد توازنا سي توزع حاالت األنا ،فعمت على تنمية حاالت
ال فسل للير :هذا يعني ّ

العفوية) لحدف ها المناط لللة مقابت انخفاض أف ثلات حال ي
اإيجابية ص للوص للا (الراعية ،ال ارش للدأل،
ّ
اي ) فما يحمالن من طمات تُفاقم القلد سي َّ
الشخصيَّة.
(الوالد الناقد -ال فت الم ّ

ن
يلية،
للمراهقين سي المجموعة ال جر ّ
فأن ال فاعت (فالد -ارش ل ل ل ل للد -طفت) بش ل ل ل ل للكت م واز فص ل ل ل ل للت ُ
فأحد سرقا إيجابيا.
امالت هو إعللا أل تنظيم فبنلا (حللاالت
الم رعل ر
فإن الهللد األ ير من مللدا الت نظرّيلة تحليللت ُ
أن الهد من مدا الت نظري ه هو مس ل ل ل ل للاعدأل
األنا) فتوحيد أجزائها؛ حيث أش ل ل ل ل للار بيرن (ّ )1963

الفر على تحقيد االط ل ل ل ل ل ل ل قاللي للة فحري للة اإ ار أل ال ي ت ميز ب للالوعي فالفهم الواقعي للع للالم المحيط

فالعالقات الناجحة مع اآل رين من الا ان عاش ثال
فر سي الحمدافي.)105 ،2018،

لقائية ،الحميمية) (ك ما
قدرات (الوعي ،ال ّ

أن أس ار المجموع ين كانت مشل للاعرهم ُم قاربة ،فهذه الن يجة تلدف من قية
فهذه الن يجة تعني ّ

الملكرأل فالم أ رأل ،تاون انفعاالتهم م أرجحة عموما فغير مس ل ل ل ل ل ل ل قرأل ،سفي
سالمراهقون بين ال ُمراهقة ّ
ُ
الملكرأل يكون القلد عا أل أقت ظهو ار ،لان بالمقابت تاون
ضو ار.
ال ُمراهقة ّ
الرفية كذلك أقت ُح ُ
ّ
مو األنا
نتيج اة رضاااااااي اةثاني عشااااااارة :تلين فجو سرفق بين المجموع ين على مقياس ُن ّ
يلية.
الراشدأل لحت المشكالت لصال المجموعة ال جر ّ
يلية لم يحققوا سرفقا سقط على مقياس يس ل ل ل ند إلى ال قدير
فهذا يعني ّ
أن أس ار المجموعة ال جر ّ

الللذاتي -قلد ي للأثر بللالمقلوليللة فال وقع االج مللاعي -بلت حققوا سرفقللا على ا لللار رحل ّت المشل ل ل ل ل ل للكالت
لد أي تدريب.
فكانت أجوب هم راشدأل بشكت فاض  ،مقارنة بالمجموعة الضاب ة ال ي لم ت َّ
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فهذا ينسللجم مع ما فصللت إليه كام ف أكيون ) Cam and Akkoyun (2001سي ارطل ه
أن
ألثر ال دريب على مهارات ال واص ل ل ل ل ل للت ال ي ركزت على حالة األنا فحت المش ل ل ل ل ل للكالت ،ففجدت ّ
ال عليم فمهارات ال واصت تع مد على عالقة م ينة بين المدرب فالم دربين.

الدية الراعية ،فارتلاطا
فأظهرت ّ
أن هناك ارتلاطا فاض ل ل ل ل للحا بين األنا ال ارش ل ل ل ل للدأل فبين األنا الو ّ

فحت المشكالت).(Barrow and Newton, 2016,p. 65
محدف ا بين الوالد الناقد مع األنا الراشدأل ّ

لالمراهقين من عمر ( )12عللامللا ت للور قللدراتهم على ال جريللد
فتنسل ل ل ل ل ل للجم الن يجللة فُن ّ
موهم المعرسي سل ُ
تقنية رح ّت المشل للكالت فسحص الفرضل لليات ،فتا مت القدرأل على سهم
فاالط ل ل ن اج فال لخيص ،فت ّور ّ

الزمن فال فاير من الا الماضي فالحاضر فالمس قلت ).(Kaplan ,2018,p.101

المؤجت لدى
اللعدي فالقياس
نتائج اة رضاااي اةثاةث عشااارة :ال توجد سرفق الة بين القياس
ّ
ّ
يلية على مقياس حالة األنا فاالتّزان االنفعالي.
أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
مرار أثره اإيجابي بدرجة جيدأل فُيف ّسر ذلك:
مرار
ّ
ساعلية اللرنام ال دريلي ،فاط ّ
ما يعني اط ّ
 نجاح المحاكاأل ال ي ُعرضل ل ل ل ل ل للت سي اللرنام ال ردريلي فمواق
ّ
مرار هذا الربط لف رات أطوا.
ربط الجلسات بالحياأل فاط ّ

الحياأل اليومية ،ما مكن من

تقنية  Teak Home Pointال ي
 تزفيد الم دربين بالعديد من الموا العلمية ،كجز من ّ
تعني تلخيص زبدأل كت جلسة بعلارات مخ صرأل فاضحة يسهت تذكرها فت ليقها.

اللعدي لدى
نتائج اة رضاااااااي اةرابع عشااااااارة :ال توجد سرق الة بين القياس القللي فالقياس
ّ
أس ار المجموعة الضاب ة على مقياس حالة األنا فاالتّزان االنفعالي.
ّ
غيرات نمائّية
مو حاالت األنا فن أي ُمدا لة ،كونها من م ّ
المح مت أن ت غيَّر ُن ّ
ال فسل للير :سمن ُ
سي ال َّش ل لخصل لليَّة ،فموجو أل عند كت سر  ،لان الا س رأل ال دريب_ ثالثة أشل للهر -حاسظت على
موها ال ليعي يح اج فق ا أطوا ل عدا بدرجات طفيفة ،أف يح اج إلى ُمدا الت
اط ل ل ل ل قرارها ،س ُن ّ
ّ
يلية.
نفسية ُماثفة كما تم مع المجموعة ال جر ّ
ّ
ساعلية برنام رتدريلي فسد نظرّية تحليت
الحالية أثل ت
مكن القوا إن الد ارطل ل ل ل ل ل للة
فمما ت ّ
قدم ُي ُ
ّ
ّ
ّ
المراهقين.
امالت لدى ّ
عينة من ُ
الم رع ر
ُ
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 4-5ملخص عام ةوتائج اةد اس :
عما يلي:
أطفرت ن ائ الدراطة ّ
امالت سي تنمية األنا ال ارشل ل ل للدأل فزيا أل االتّزان
ساعلية برنام تدر
.1
ّ
الم رع ر
يلي فسد نظرّية تحليت ُ
ر ّ
المراهقين.
االنفعالي لدى ُ
ّ
الطيما الراشدأل فال فت العفو ّي ،كما
 .2أحد ال دريب أث ار نمائيا طفيفا سي أغلب حاالت األنا ّ

مو على قيمها مع
مو بعد ال دريب سي القياس
ّ
اط ل ل ل ل ل ل ّ
المؤجت فحاسظت مؤش ل ل ل ل ل لرات الُن ّ
مر ال ُن ّ
تراجع طفي ال ي جافز ( )%4أي أ ّن ال دريب حقد أث ار نمائيا ترافح بين (2ح ى )% 10
فهذا األثر بعد شهر فنص

بقي محاسظا على تقدمه بما يفوق .%95

ِ
يلية على
 .3فجو سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل للائية ر
بين م وط ل ل ل ل ل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

اللعدي تعزى
العفوي سي ال ليقين القللي ف
غيري حالة األنا ال ارش ل ل ل ل ل ل للدأل فحالة أنا ال فت
م ّ
ّ
ّ
اللعدي.
ل ليد اللرنام ال ردريلي لمصلحة ال ليد
ّ
ّ
ِ
يلية على
 .4فجوُ سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل للائية ر
بين م وط ل ل ل ل ل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ
السللية فالدرجة الالية لعجلة جيني
غيري حالة المشاعر اإيجابية فالمشاعر
ّ
م ّ

للمشاعر،

فأيض للا على مقياس االتّزان االنفعالي المخ ص للر تعزى ل ليد اللرنام ال ردريلي لمص لللحة
ّ
ّ
اللعدي.
ال ليد
ّ

ِ
ِ
ِ
يلية فم وطل ل ِلط
 .5فجوُ سرفق ذات اللة إحصل للائية ر
بين م وطل للط رجات أس ار المجموعة ال جر ّ
ِ
ِ
ِ
مقياس حاالت األنا على
اللعدي ّّ ،على
ليد
المجموعة الضل ل ل ل ل ل للاب ة سي ال
رجات أس ار
ّ
العفوي).
ُبعدي(األنا الراشدأل فأنا ال فت
ّ
ِ
يلية فم وطل للط
 .6فجوُ سرفق ذات اللة إحصل للائية ر
بين م وطل للط رجات أس ار المجموعة ال جر ّ
اللعدي على بعد المش للاعر اإيجابية ،فعدم
رجات أس ار المجموعة الض للاب ة سي ال ليد
ّ
لللية ،فسي الدرجة الالية لعجلة جيني للمشل ل ل ل للاعر لقياس
فجو سرفق سي المشل ل ل ل للاعر السل ل ل ل ل ّ

االتّزان االنفعالي.
ّ
ِ
يلية فم وطل ل ل ل ل للط
 .7فجوُ سرفق ذات اللة إحصائية ر
بين م وطط رجات أس ار المجموعة ال جر ّ
الرشلدأل على مقياس،
مو األنا ا
رجات أس ار المجموعة الضلاب ة سي ال ليد
ّ
اللعدي على ُن ّ
يلية.
رح ّت المشكالت الراشدأل لصال المجموعة ال جر ّ
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ِ
غيري حالة األنا الوالدّية
 .8فجوُ سرفق ذات اللة إحص ل ل ل ل ل ل للائية ر
بين الذكور فاإنا على م ّ
الراعية ،لصال اإنا سقط سي القياس القللي ،فعدم فجو سرفق بين الجنسين سي القياس
غير
لدي .فعللدم فجو أيللة سرفق ذات اللللة بين الجنسل ل ل ل ل ل للين سي القيللاس القللي فسد م ّ
اللعل ّ
االتّزان االنفعالي.
ّ
 .9فجو سرفق
الدية الناقدأل فحالة أنا
غيرات حالة األنا الو ّ
نمائية قلت ت ليد اللرنام سي م ّ
ّ
اي  ،لمص لللحة طللة الصل ل
ال فت الم ّ
فعدم فجو سرفق الة بين طللة الص

المراهقة الم و ّطل ل ة،
المراهقين سي مرحلة ُ
العاش للر ُ
اللعدي.
الثامن فالعاشر سي القياس
ّ

اللعدي على
نمائية بين طللة الصل ل ل ل الثامن فالعاش ل ل للر سي القياط ل ل للين القللي ف
 .10فجو سرفق ّ
ّ
المراهقة
غير المشل ل للاعر السل ل ل ّ
م ّ
المراهقين سي مرحلة ُ
لللية لمصل ل لللحة طللة الص ل ل ل العاشل ل للر ُ

الم و ّطل ل ة ،فعدم فجو سرفق بين المجموع ين سي القياط للين على بعد المش للاعر اإيجابية
فالدرجة الالية لمقياس االتّزان االنفعالي.
ّ
ِ
يلية على
 .11عدم فجوُ سرفق ذات اللة إحص للائية ر
بين م وط للط رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

المؤجت.
غيري حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي سي ال ليقين
م ّ
اللعدي ف ّ
ّ
ّ
ِ
بين م وطللط رجات أس ار المجموعة الضللاب ة على
 .12عدم فجوُ سرفق ذات اللة إحصللائية ر
اللعدي.
غيري حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي سي ال ليقين القللي ف
م ّ
ّ
ّ
 .13مقارنة توزع اللرفسايت العام "الص للفحة َّ
النفس لليَّة" لات مجموعة فسد حاالت األنا الثال

من

الثامن ذكو ار سي

الا ب اقة المالحظة ،إذ كانت المجموعة األفلى تض ل ل ل ّلم طللة الصل ل ل ل
العفوي فاللرفسيسل ل ل ل ل ل للور
الملكرأل ال ي تميزت ب فللاعللت فسد حللالللة أنللا ال فللت
المراهقللة ّ
ّ
مرحلللة ُ
الدية الراعية ثم حالة أ نا ال فت
الدية الناقدأل فاألنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل فاألنا الو ّ
الصل ل ل ل ل ل للغير فاألنا الو ّ

العاشر ذكو ار سي مرحلة

تضم طللة الص
اي  .بينما تفاعلت المجموعة الثانية ال ي
الم ّ
ّ
المراهقة الم و ّط ل ل ة ال ي تميزت ب فاعت فسد حالة أنا اللرفسيسل للور الصل للغير فاألنا ال ارش ل لدأل
ُ
اي
الدية الراعيلة ثم أنا ال فلت الم ّ
فأنا الو ّ
تفاعت طاللات الص ل ل

العفوي .أما مجموعة اإنا
فمن ثم
ّ

سقلد كان

الدية الراعية ثم األنا
العاشل للر سيها ي ميز بال فت الخاضل للع فاألنا الو ّ

العفوي .بينما كانت مجموعة اإنا
الدية الناقدأل ثم أنا ال فت
ال ارش للدأل ،فأنا الو ّ
ّ

من الصل ل

فلية الراعية ثم
المراهقة ّ
ايف ية ،فثم األنا ال ّ
فلية ال ّ
الملكرأل ت فاعت فسد األنا ال ّ
الثامن سي ُ
الدية الناقدأل.
فلية
العفوية ثم األنا الراشدأل ثم األنا الو ّ
ّ
األنا ال ّ
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 5-5مقترحات اةد اس :
مكن اإسا أل منه سي المجاا ال نموي
لوحظ ّ
أن النظرية تُش ل ل ل ل ل للكت مجاال نمائيا ش ل ل ل ل ل للخص ل ل ل ل ل لليا ُي ُ

العملية المهمة فاللعيدأل عن
فاالج ماعي فألكا يمي سي عش ل ل ل ل لرات اللحو  ،سالنظرية غنية بالمفاهيم
ّ

المك لة العربية عموما لذلك نق رح ما يلي:


العملية ال عليمية.
مو ال ُمخ لفة سي
االه مام باالح ياجات
َّ
ّ
االنفعالية للمراهقين فسد مراحت الُن ّ
نمائية للمراهقين فبأهمية فسائدأل
توعية أفليا األمور فالمعلمين بالخصل ل ل للائص ال َّش ل ل ل لخصل ل ل لليَّة فال ّ



تفعيت فر جلس ل ل للات اإرش ل ل للا الجماعي سي المدارس ح ى يحص ل ل للت المراهقين على جلس ل ل للات



الر ِاشُد فتجنب ال عامت السل وي فالخاضع.
ال واصت معهم برعاية فثقة فتفعيت ال عامت ّ
اعمة تنموية بشكت فري تساهم سي النض شخصي هم.


امالت سي المدارس االب دائية فالثانوية ،فتمكينهم
تثقي المراهقين بمفاهيم ّ
الم رع ر
نظرية تحليت ُ
مو الس للليم -الط ل ّليما اإنا  -كالش للعور بأنهم بخير فأنهم
من المفاهيم الص للحية الض للرفرية للُن ّ
ماعية فذلك من
يملاون حرية اإ ار أل بدرجة مقلولة تمكنهم من تحمت مسل ل ل ل ل ل للؤفلية سر ّية فاج ّ
الا جلسات تنموية فرية.



ماعية-
ماعية الخمس ل ل ل ل ل للة( .ال عاط  ،المهارات االج ّ
نش ل ل ل ل ل للر الوعي بالمفاهيم العاطفية فاالج ّ

الوعي الللذاتي ،إ ارأل المش ل ل ل ل ل ل للاعر -الللداسعيللة) من الا تعّلم مخ ط سي المللدارس على غرار
النماذج العالمية كجز من برام مهارات الحياأل.


امالت فتعريفهم
الم رع ر
تدريب المدرط ل ل ل ل ل ل ّلين فالمرش ل ل ل ل ل للدين سي المدارس على مفاهيم نظرّية تحليت ُ
ب دريلاتها ال ربوية لما لها سائدأل لهما عموما فلل الب صوصا.



بنا برام تدريلية فإرشا يَّة تشمت مفاهيم النظرية الواطعة ال ي لم ي م شملها سي هذا ال دريب
فأبرزها (األلعاب َّ
النفسيَّة ،ال قوس ،المصفوسات فمس ويات الخصم).



ساعلية هذه ال دريلات فغيرها على سئات عمرية ُمخ لفة ( ارش للدين،
إج ار ارط للات مماثلة حوا
ّ
فأطفاا).



إج ار ارطل ل ل للات ارتلاطية لد ارطل ل ل للة العالقات الدا ّلية بين حاالت األنا فبين العوامت الخمسل ل ل للة
غيرات أ رى سي َّ
الشخصيَّة.
الالرى فبين م ّ
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ملخص الدراسة
 -1مقدم اةد اس :
في ذكر
في فاعت معها ساإنس ل ل ل للان ُيدرك ُ
يدرس علم النفس ُطل ل ل ل للوك الفر سي الليئة ال ي ريعيش ر
علر ،يؤ ي هللذا ال فللاعللت إلى ظهور أنمللاط م عللد أل من العالقل ِ
لات االج مللاعّي ل ِة ،م فللافتللة
في ِّ
فيفعللت ُ
ر

امالت Transactional
الم رع ل ل ل ر
المل ل للدأل فاألهل ل للدا (الخفل ل للاجي .)2015،2،تر ُعوُ نظرّي ل ل لة تحليل ل للت ُ
Analysisإريللك بيرن  )1952( Eric Berneفهو طليللب نفسل ل ل ل ل ل للي أمريكي ،اع لر أن النفس
ت اون من ثال

للوكية تلرز بثال
بنى لها مظاهر طل ل ل ل ّ

حاالت لألنا  Ego statesهي حالة النا

ةدي ال ي
اة ّلي ال ي تعكس طلوكا تلقائيا ،بسي ا ،ف ياليا (هاريس .)1992،14،فحالة النا اة ا ّ

تح وي على الليللانللات الم لقللة :النقللد ،ال هللديللد ،الرعللايللة فالللدعم ،العقللاب فال وجيلله .فحللالللة النااا

اةراشاااااااادة تح وي بيانات اط ل ل ل ل ل ل اشل ل ل ل ل للاسية فن إطالق حكم ،تنحو للحت سي طريقة تعافنية محايدأل
عاطفيا .(Hicks & McCracken,2010,81) ،فبدأت ت ليقات النظرية سي مس للينيات القرن
الماضل ل للي سي مجاا العالج النفسل ل للي ،فان شل ل للرت سي طل ل لللعينيات القرن الماضل ل للي ل شل ل للمت مجاالت
ّ
ماعية ،فاإ ارأل ،فال واصت.
ال ربية ،فالعالقات االج ّ
سال دريب على تحليت الم رعامالت مدا لة لل غير االج ماعي ف َّ
النفس ل للي ،ت م من الا االه مام
ُ ر
ّ
الحالية على
الر ِاشد لألس ار ) (Barrow and Newton,2016,182فهذا ما تعمت الدراطة
ّ
مو ّ
بالُن ّ
عد جانلا
يلية ،ف راطة ما له من أثر سي ال نمية الراشدأل فعلى االنفعاالت ،ال ي تُ ّ
نقله للدراطة ال جر ّ

امالت .إذ ُي رعد االتّزان االنفعالي فاحدا من الجوانب المهمة سي
الم رع ر
هاما ركزت عليه نظرّية تحليت ُ
ّ
حياأل الفر  ،كما أنه فاحد من العوامت الخمسل ل ل لة الالرى سي ال َّشل ل ل لخص ل ل لليَّة .ما يعكس قيمة اللرنام
ال دريلي الها

ل نمية األنا الراشدأل فكي

ينعكس ذلك على االتّزان االنفعالي عند ال ُمراهقين.
ّ

 -2مشكل اةد اس
نمائية حرجة عند أغلب األس ار ؛ لما ت ميز به من تر رغيرات تراسقها فتأثيرات
المراهقة مرحلة ّ
تُعّد ُ
مو المم دأل بين مرحل ي ال فولة فالنضل  .فمن الا عمت اللاحثة سي
تسل مر بعدها ،سهي س رأل الُن ّ

مجاا الدعم فالعالج النفسل ل للي ،لوحظ كثرأل الشل ل للكوى فال ذمر من ارشل ل للدين يسل ل لللاون طل ل لللوكا طفوليا
ّ
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محدف النضل ل ل  ،سفي العيا أل َّ
النفس ل لليَّة كثي ار ما تشل ل ل اي الس ل لليدات من تصل ل لرسات أبنائهن الم هورأل،
المراهقون بانفعاا من السل ل ل ل ل ل للي رأل المفرطة من قلت األهت ،ال ي تظهر
أف الم ّ
مر أل ،فكذلك ي ذمر ُ

ن يجلة تعلارض ذفاتهم الواللدّيلة أف ال فلّيلة مع ذفات فاللديهم الواللدّيلة أيض ل ل ل ل ل ل للا ،فذللك يعكس ملدى
النفسيَّة ال ي تعيد ال واسد َّ
االن شار الواطع للخالسات فالمشكالت َّ
النفسي فاالج ماعي .سال ُمراهقون
ّ
دية مضل ل ل ربة فمسل ل ل ويات من ال اقة فاح ياجات أعلى للنوم فالنش ل للاط فالجنس
لديهم تر رغيرات رج رسل ل ل ّ

مر فكسر القواعد فالموازنة بين
فالموطيقى فاألطئلة الفلسفية فالمظهر فالهوية الجنسية ،فتظهر ال ّ

القيم أف االنفصاا عنها فبين الحاجات (. (Graham,2003,p.11

ما يجعت عدم االطل ل قرار سي أر ُشل لِّدِه ،لذلك أُقيمت ارط للة باطل ل العية لرص للد أبرز المش للكالت

َّ
ماعية من فجهة نظر ال ُمراهقين ،فالموجهين سي بعض مدارس ال عليم األط ل ل للاط ل ل للي
النفس ل ل لليَّة فاالج ّ

(حلقة ثانية) فال عليم الثانوي سي مش ل ل ل ل للد ،ركزت مالحظات الموجهين على ان ش ل ل ل ل للار المش ل ل ل ل للاكت
العاطفية بين ال ُمراهقين ،فأن ال نمر فسرط النش للاط فال س للرب الد ارط للي ي زايد جيال بعد جيت ،فط للو

اطل ل ل ل ل ل خدام األجهزأل االلا رفنية .أما ال ُمراهقون ساانت مش ل ل ل ل للاكلهم تنلع من عدم اطل ل ل ل ل ل ق ارر أط ل ل ل ل للري
اج ماعي ،فش ل للعور بض ل للع

سي ظت الظرف

ال فهم العاطفي ،فتراجع الفرص ال نموية للهوايات فالمهارات الم احة

غير المس ل ل ل قرأل .فيمكن صل ل للياغة المشل ل للكلة باإجابة عن الس ل ل لؤاا اآلتي" :ما أ ر

امالت" على ُنم ّ ال نا اةراشاااااااااادة على اال ّتزام
برنامج َتد
يبي باساااااااااتخدام ّ
اةم َع َ
نظري "تحليل ُ
ّ
متغيري اةجوس واةعمر؟"
االن
اةمراهقين؟ وهل يختلي تأ ر ةك وفقا ة ّ
عاةي عود ُ
ّ
 -3أهمي اةد اس :
يلية.
 تُ ّ
امالت سي راطة تجر ّ
الم رع ر
عد أفا محافلة محلية ت نافا نظرّية تحليت ُ
موها بعدأل طرق.
 غناها باأل فات العديدأل ال ي تقدمها لقياس حاالت األنا فتقييم ُن ّ

 سائدأل الد ارطل ل ل ل ل ل للة على المس ل ل ل ل ل ل ل وى ال ليقي من الا اإسا أل من اللرنام سي حاا ثلوت
صالحي ه فجدفاه ألغراض بحثية فت ليقية على عينات مماثلة.
يلية.
ماعية فالعاطفية ال ي ينميها لدى المجموعة ال جر ّ
 أهمية ال دريلات فالمهارات االج ّ
العملية ال نموية القابلة لل ليد على العديد من الشرائ العمرية.
 غناها بال دريلات
ّ
 أهمية الشريحة العمرية ال ي ُيرقَّد ُم اللرنام لها.
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 -4أهداف اةد اس :
الحالية إعدا برنام تردريلي ل نمية األنا الراشدأل مس ند إلى نظرّية تحليت
الرئيس للدراطة
الهد
ّ
ّ
ّ
للمراهقين ،من الا ال ّدريب على
لانية فقياس أثر ذلك سي االتّ ازن
امالت اإنس ل ل ل ل ل ل ل ّ
االنفعالي ُ
الم رع ر
ُ
ّ
ماعية
مفاهيم النظرية األط ل للاط ل للية فسد برنام تاباط ل للي  Tapacyفتنمية المهارات العاطفية فاالج ّ
الخمس فسد برنام طيت فينلثد من هذا الهد

أهدا

عية هي:
سر ّ

عينة من
ساعلية اللرنام ال ردريلي سي تنمية األنا ال ارش ل ل ل ل للدأل فأثره على االتّزان
 .1قياس
االنفعالي لدى ّ
ّ
ّ
ّ
اللعدي.
وط ة سي القياطين القللي ف
المراهقة ّ
ّ
الملكرأل فالم ّ
المراهقين سي مرحلة ُ
ُ
ساعلية اللرنام ال ردريلي سي تنمية األنا ال ارشل ل ل ل ل ل للدأل فأثر ذلك سي االتّزان االنفعالي من الا
 .2قياس
ّ
ّ
ّ
اللعدي.
يلية فالضاب ة سي القياطين القللي ف
مقارنة الفرفق بين المجموع ين ال جر ّ
ّ
اللعدي.
غيري (الجنس ،العمر) سي القياطين القللي ف
 .3راطة الفرفق سي حاالت األنا فسد م ّ
ّ
دي.
 .4راطة الفرفق سي االتّزان
االنفعالي فسد م ّ
غيري (الجنس ،العمر) سي القياطين القللي فاللع ّ
ّ
 -5أسئل اةد اس وفرضياتها:
 -1- 5أسئل اةد اس :
السؤاا األفا :هت ُيحد اللرنام ال ردريلي أث ار نمائيا على حاالت األنا؟
ّ
مو حالة األنا
الس ل ل ل ل ل ل لؤاا الثاني :هت يوجد أثر الط ل ل ل ل ل ل ل خدام اللرنام ال در
يلي المق رح على ُن ّ
ر ّ
للمراهقين؟
الراشدأل فعلى االتّزان
االنفعالي ُ
ّ
المراهقين؟
السؤاا الثالث :ما حجم األثر لللرنام ال در
يلي المق رح على ّ
عينة من ُ
ر ّ
مو المجموعات الثال فسد ب اقة المالحظة؟
السؤاا الرابع :ما شكت مؤشر ُن ّ
 -2-5فرضيات اةد اس
لل حقد من أهدا

الدراطة ،اُ لرت الفرضيات ال الية عند مس وى اللة (:)0.05

يلية سي
 .1توجد سرفق ُ
لائية بين م وط ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة ال ّجر ّ
ذات اللة إحصل ل ل ل ّ
اللعدي على مقياس حاالت األنا.
القياس القللي فم وط ات رجاتهم سي القياس
ّ
يلية سي
 .2توجد سرفق ُ
لائية بين م وط ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة ال ّجر ّ
ذات اللة إحصل ل ل ل ّ
اللعدي على مقياس االتّزان االنفعالي.
القياس القللي فم وط ات رجاتهم سي القياس
ّ
ّ
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يلية
 .3توجد سرفق ُ
لائية بين م وط ل ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموع ين ال ّجر ّ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل ّ
اللعدي.
الضاب ة على مقياس حاالت األنا سي القياس
ف ّ
ّ

يلية
 .4توجد سرفق ُ
لائية بين م وط ل ل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموع ين ال ّجر ّ
ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل ّ
اللعدي.
الضاب ة على مقياس االتّزان االنفعالي سي القياس
ف ّ
ّ
ّ

 .5توجد سرفق ذات اللة إحصل ل ل للائية بين م وط ل ل ل ل ات رجات الذكور فم وط ل ل ل ل ات رجات
اإنا

يلية.
على مقياس حاالت األنا سي القياس القللي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ

 .6توجد سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل للائية بين م وط ل ل ل ل ل ات رجات الذكور فاإنا

على مقياس

يلية.
االتّزان
االنفعالي سي القياس القللي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
 .7توجد سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل للائية بين م وط ل ل ل ل ل ات رجات الذكور فاإنا

على مقياس

يلية.
حاالت األنا سي القياس
اللعدي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
 .8توجد سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل للائية بين م وط ل ل ل ل ل ات رجات الذكور فاإنا

على مقياس

يلية.
االتّزان االنفعالي سي القياس
اللعدي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
ّ
 .9توجد سرفق ذات اللة إحص للائية بين م وطل ل ات رجات طللة الص للفين الثامن فالعاش للر
يلية.
على مقياس حاالت األنا سي القياس القللي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
 .10توجد سرفق ذات اللة إحصل ل للائية بين م وط ل ل ل ات رجات طللة الصل ل للفين الثامن
يلية.
فالعاشر على مقياس االتّزان
االنفعالي سي القياس القللي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
 .11توجد سرفق ذات اللة إحصل ل للائية بين م وط ل ل ل ات رجات طللة الصل ل للفين الثامن
يلية.
فالعاشر على مقياس حاالت األنا سي القياس
اللعدي لدى أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ
يلية
ذات اللة
 .12توجد سرفق ُ
إحصائية بين م وط ات رجات أس ار المجموعة ال ّجر ّ
ّ

مو األنا الراشدأل.
فم وط ات رجات المجموعة الضاب ة على مقياس ُن ّ

يلية سي
ذات اللة
 .13توجد سرفق ُ
إحصائية بين م وط ات رجات أس ار المجموعة ال جر ّ
ّ

المؤجت على مقياس حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي.
القياطين
اللعدي ف ّ
ّ
ّ
لائية بين م وطل ل ل ات رجات أس ار المجموعة الض ل للاب ة
 .14توجد سرفق ُ
ذات اللة إحص ل ل ّ
اللعدي على مقياس حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي.
سي القياطين القللي ف
ّ
ّ
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 -6حدو اةد اس :
يلية سي الفص ل للت
 -1-6اةحدو اةزموي  :بدأ ت ليد اللرنام ال در
يلي على المجموعة ال جر ّ
ر ّ
الد ارطل ل للي األفا سي آ ر شل ل للهر أيلوا  2017فان هى مع نهاية شل ل للهر كانون األفا  2017فان هى
المؤجت سي من ص
القياس
ّ

شهر شلاط .2018

ضل ل ل لاب ة من مدرط ل ل للة مش ل ل للد
يلية فال ّ
 -2-6اةحدو اةمكاني  :تم ا يار المجموعة ال ّجر ّ

الوطنية للذكور الخاصة فمدرطة عار النادي للدفرات الش وية لإلنا .
ّ
 -7مر لحات اةد اس :

اةبرنااامج اة َت اد يبي ) :(Training Programهو مجموع للة من األنش ل ل ل ل ل ل ل للة المنظم للة
ّ
فالمخ ة ال ي تهد إلى ت وير معرسة ف لرات ال الب الم دربين ،فال ي تسل ل ل ل ل ل للاعد على تجديد
معلوماتهم فرسع كفا اتهم ،فحت مشكالتهم ،فت وير أ ائهم (الشللي.)13 ،2017 ،
ااااااااااني ا ) :(Ttransactionnel Analysaisال عري
امالت اإلنسا ّ
اةم َع ا َ
نظريا تحلياال ُ
امالت" هي "نظرية
الم رع ر
امالت [إي ا " ]I.T.A.A 2017تحليت ُ
الم رع ر
الرطمي للراب ة الدفلية ل حليت ُ

َّ
مو الشخصي فال غيير الشخصي".
سي الشخصيَّة فاألطلوب المنهجي للُن ّ

النا اةراشااااادة ) :(Adult Ego Stateعر تو ر) Tudor )2003األنا ال ارش ل ل للدأل ب ّأنها

نلض ال َّشل لخص لليَّة سهي المعالجة الم ااملة للمش للاعر فاالتجاهات فاألساار فال صل لرسات بما يناط للب
ملدأ "هنا فاآلن" ،سي كت األعمار ).(Widdowson,2010,351
تعريف اال ّتزام االن عاةي ) :)Emotional Stabilityهو أحد األبعا األط ل ل ل للاط ل ل ل للية سي
ّ
ال َّشل لخص لليَّة الذي يم د على ش للكت م ص للت مسل ل مر من الق ب الموجب الذي يمثله االتّزان االنفعالي
ّ
العص للابية ،فإ ّن أي ش للخص يمكن أن يكون سي أي مكان على هذا
إلى الق ب الس للالب الذي تمثله ُ

الم صت (حمدان.)2010،35،

مو شل ل ل ل ل ل للامت ين قت من اللها الفر من مرحلة
اةمراهق ) :(Adolescenceس رأل ُن ّ
تعريف ُ
ال فولة إلى مرحلة الرش ل ل ل للد .سهي مرحلة ال أهب للرش ل ل ل للد تم د ما بين ( 21-11ط ل ل ل للنة) .فتش ل ل ل للمت
الملكرأل ال ي تم د بين ( )14-11ط ل ل ل للنة ،فال ُمراهقة الم و ّطل ل ل ل ل ة المم دأل ما بين ()18-15
ال ُمراهقة ّ
طنة ،فال ُمراهقة الم أ رأل مم دأل بين ( )21 -18طنة (مخوا.)267-266 ،2003،
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عيو اةد اس :
ّ -8

عينة عنقو ية مقص ل ل ل ل للو أل ،مؤّلفة من ( )72طاللا فطاللة ،ترافحت أعمارهم (-13
تم ان قا ّ

يلية ( )36فضاب ة (.)36
عينة لمجموع ين تجر ّ
 )16تم تقسيم ال ّ
 -9أ وات اةد اس :

 -1قائمة رصد حالة األنا المصممة بشكت عجلة حالة األنا()60علارأل من إعدا اللاحثة.
 -2عجلة جني

للمشاعر المؤّلفة من ( )20علارأل ،اع ُ ِمد اإصدار الثالث.

 -3ا لار رح ّت المشكالت الراشدأل :المؤّل
 -4ا لار ال قييم ال دريلي :المؤّل

من ( )24علارأل ،من إعدا اللاحثة.

من ( )35بندا ،من إعدا اللاحثة.

 -5ا لار االتّزان االنفعالي المخ صر ( )20علارأل ،من إعدا ياطمين حالفأل.
ّ
 -6مقياس لحالة األنا المخ صر ،المؤّل من ( )30علارأل ،الم رجم.
من ( )20جلسة تدريلية.

امالت ،مؤّل
 -7برنام تدر
الم رع ر
يلي فسد نظرّية تحليت ُ
ر ّ
 -8ب اقة رصل ل للد فمالحظة :تقيس أهم أطل ل للاليب ال واصل ل للت اللفظي فغير اللفظي عقب كت
ّ
ّ
جلسل للة لات م ِّ
درب ،باإضل للاسة لل اقات تقويم نهائي توزع سي نهاية كت جلسل للة تدريلية
ُ
على الم دربين ضمن مجموعات تقيس نوات الجلسة.

متغيرات اةد اس :
ّ -10
متغير
اة ّ
متغير
اة ّ

سانية.
مستقل :اللرنام ال در
اة
امالت اإن ّ
ّ
الم رع ر
يلي القائم على نظرّية تحليت ُ
ر ّ
اة ّتابع :األنا الراشدأل فاالتّزان االنفعالي.
ّ

 -11نتائج اةد اس
أطفرت ن ائ الدراطة عما يلي:
امالت سي تنمية األنا الراشدأل فزيا أل
ساعلية برنام تدر
.14
ّ
الم رع ر
يلي فسد نظرّية تحليت ُ
ر ّ
المراهقين.
االتّزان
االنفعالي لدى ُ
ّ
.15

أحد

الرش ل ل ل للدأل فال فت
ال دريب أث ار نمائيا طفيفا سي أغلب حاالت األنا الط ل ل ل ل ّليما ا

مو
مو بعد ال دريب سي القياس
ّ
العفوي ،كما اط ل ل ل ل ل ّ
ّ
المؤجت فحاسظت مؤش ل ل ل ل لرات الُن ّ
مر الُن ّ
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على قيمهللا مع تراجع طفي

إن ال للدريللب حقد أث ار نمللائيللا ترافح
ال ي جللافز ( )%4أي ّ

بين ( )% 10-2فهذا األثر بعد شهر فنص

حاسظ على تقدمه بما يفوق .%95

.16

ِ
يلية
فجوُ سرفق ذات اللة إحصللائية ر
بين م وطل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

.17

ِ
يلية
فجوُ سرفق ذات اللة إحصللائية ر
بين م وطل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

عدي
غيري حالة األنا ال ارش ل ل ل ل للدأل فحالة أنا ال فت
على م ّ
ّ
العفوي سي ال ليقين القللي فالل ّ
اللعدي.
تعزى ل ليد اللرنام ال ردريلي لمصلحة ال ليد
ّ
ّ
لللية فالدرجة الالية لعجلة جيني
غيري المش ل ل ل ل للاعر اإيجابية فالمش ل ل ل ل للاعر الس ل ل ل ل ل ّ
على م ّ

اللعدي.
للمشاعر ،فأيضا على مقياس االتّزان االنفعالي المخ صر لمصلحة ال ليد
ّ
ّ
.18

ِ
يلية
فجوُ سرفق ذات اللة إحصللائية ر
بين م وطل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

.19

ِ
يلية
فجوُ سرفق ذات اللة إحصللائية ر
بين م وطل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

.20

ِ
يلية
فجوُ سرفق ذات اللة إحصللائية ر
بين م وطل ي رجات أس ار المجموعة ال جر ّ

العفوي).
اللعدي على بعدي(األنا الراشدأل فأنا ال فت
فالضاب ة سي ال ليد
ّ
ّ

اللعدي على بعد المشل ل ل ل للاعر اإيجابية ،فعدم فجو سرفق سي
فالضل ل ل ل للاب ة سي ال ليد
ّ
السللية ،فسي الدرجة الالية لعجلة جيني للمشاعر لقياس االتّزان االنفعالي.
المشاعر
ّ
ّ
الرشدأل فسد مقياس رح ّت المشكالت الراشدأل لصال المجموعة
مو األنا ا
فالضاب ة على ُن ّ
يلية.
ال ّجر ّ
ِ
غيري حالة األنا
.21
فجوُ سرفق ذات اللة إحصل ل ل ل ل ل للائية ر
بين الذكور فاإنا على م ّ
الدية الراعية ،لصللال اإنا سقط سي القياس القللي ،فعدم فجو سرفق بين الجنسلين
الو ّ
اللعدي .فعدم فجو أي سرفق ذات اللة بين الجنسين سي القياس القللي.
سي القياس
ّ

غيرات حللالللة األنللا الوالللدّيلة النللاقلدأل
.22
فجو سرفق نمللائّيلة قلللت ت ليد اللرنللام سي م ّ
اي  ،لمصلللحة طللة الص ل العاشللر ،فعدم فجو سرفق الة بين
فحالة أنا ال فت الم ّ
طللة الص

غير حاالت األنا.
الثامن فالعاشر سي القياس
اللعدي فسد م ّ
ّ

اللعدي
نمائية بين طللة الص للفين الثامن فالعاش للر سي القياس القللي ف
.23
فجو سرفق ّ
ّ
لللية لمص لللحة طللة الصل ل العاش للر ،فعدم فجو سرفق بين
غير المش للاعر الس ل ّ
على م ّ
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المجموع ين سي القياطل ل للين على بعد المشل ل للاعر اإيجابية فالدرجة الالية لمقياس االتّزان
االنفعالي.
ّ
.24

ِ
بين م وطل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
عدم فجوُ سرفق ذات اللة إحص ل ل ل للائية ر

.25

ِ
بين م وطل ل ل ل ل ات رجات أس ار المجموعة
عدم فجوُ سرفق ذات اللة إحص ل ل ل للائية ر

مؤجت.
غيري حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي سي ال ليقي
يلية على م ّ
ال جر ّ
اللعدي فال ّ
ّ
ّ
اللعدي.
غيري حاالت األنا فاالتّزان االنفعالي سي ال ليقي القللي ف
الضاب ة على م ّ
ّ
ّ
 -12مقترحات اةد اس :
امالت سي المدارس االب دائية فالثانوية.
الم رع ر
 تفعيت ال دريب على نظرّية تحليت ُ
يلية.
 إج ار المزيد من اللحو عن اط خدم مفاهيم النظرية العديدأل سي راطات تجر ّ

زيا أل الوعي المعرسي فاالنفعالي.

المراهقين فالوالدين بهد
 إج ار برام تدريلية تشمت ُ
امالت.
 تدريب
ّ
الم رع ر
المدرطين فالمرشدين سي المدارس على مفاهيم نظرّية تحليت ُ
 بنا ا لارات مقننة فمعيرأل سي الليئة السورية لمقياس حاالت األنا.
 إج ار

ساعلية هذه ال دريلات فغيرها على عينات ُمخ لفة.
راطات مماثلة حوا
ّ
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مراجع الدراسة
قائم اةمراجع باةلغ اةعربي :
إبراهيم ،علد الحميد ،)2015( ،محاضرات سي مد ت علم النفس ،القاهرأل ،مصر.

أبو عالم ،رجا محمو ( )2004مناه اللحث سي العلوم َّ
النفس ل ل ل ليَّة فال ربوية ،ط ،3ار النش ل ل ل لر
للجامعات ،القاهرأل.
بن عمارأل ،طل ل ل ل للمية .بو عيشل ل ل ل للة ،نورأل ( )2013الحوار األطل ل ل ل للري فعالق ه باالتّزان االنفعالي لدى
ّ
ماعية ،جامعة قاص ل ل للدي مرباح فرقلة ،منشلل ل للو ارت
لانية فاالج ّ
المراهقين .كلية العلوم اإنسل ل ل ل ّ
ُ
المل قى الوطني الثاني حوا االتصاا فجو أل الحياأل سي األطرأل 10/9 ،نيسان ،الجزائر.

القر أل،
بهلوا ،ابراهيم احمد ( )2003اتجاهات حديثة سي اط راتيجيات ما ف ار المعرسة سي تعليم ا
مجلة الق ار أل فالمعرسة ،مصر العد  .30صفحات .280 - 148

النفس للي فال حليت َّ
بيرن ،إيريك ( )1998ال ِ ّب َّ
النفس للي (ترجمة إبراهيم ط للالمة) .الهيئة المصل لرية
ّ
ّ
العامة للا ب.

بيرن ،إيريك )2010( .لعلة المش ل ل للاعر فالعواط  .حلب ط ل ل للورية( .أن وان أكوبيان م رجم) ،ار
شعاع للنشر فالعلوم.
سية ،ترجمة (جماا شللحيذ) منشللورات المنظمة العربية
تيلرغيان ،غي( )2013قاموس العلوم المعر ّ
لل رجمة ،للنان.

جرفان ،س حي علللدالرحمن1999( .م) .تعليم ال فاير مفللاهيم فت ليقللات ،ار الا للاب الجللامعي:
العين.
عينة من
حالفأل ،ياطللمين .)2016( .االتّزان
االنفعالي فعالق ه ب قدير الذات ارطللة ميدانية على ّ
ّ
طللة ال عليم الثانوي المهني سي محاسظة مش ل ل للد .رط ل ل للالة ماجسل ل ل ل ير غير منش ل ل للورأل .كلية
ال ربية ،جامعة مشد.
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حمدان ،محمد .)2010( .االتّزان االنفعالي فالقدرأل على اتخاذ القرار لدى ضل ل ل ل ل ل لللاط الشل ل ل ل ل ل للرطة
ّ
الفلس ينية .رطالة ماجس ير غير منشورأل .الجامعة اإطالمية ،غزأل.
الحمدافي ،جابر( .)2018أثر ال حليت ال فاعلي سي تنمية األنا ال ارشل ل للدأل لدى األحدا

الجانحين.

اإنسانية ،العراق.
رطالة ماجس ير غير منشورأل .جامعة اللصرأل ،كلية ال ربية للعلوم
ّ
فاعلية سي تنمية ط ل لللوك المس ل للاعدأل
الخفاجي ،ذكريات كاظم .)2015( .أثر أط ل لللوب المواجهة ال
ّ
لدى طللة الجامعة .رطالة ماجس ير غير منشورأل .جامعة اللصرأل ،العراق.

ماعية لدى طاللات المرحلة
ليت ،عف ار ( .)2007االتّزان
االنفعالي فعالق ه بالمسل ل ل ل ل ل للؤفلية االج ّ
ّ
اإعدا ية .مجلة العلوم َّ
النفسيَّة ،العد  ،11جامعة بغدا  ،العراق ،صفحات .206-174
ميس ،نسرين ( .)2014إشلاع الحاجات َّ
النفسيَّة فعالق ها بقلد المس قلت لدى المراهقين األي ام
المقيمين سي المؤطل ل لس ل للات اإيوائية فغير اإيوائية " ارط ل للة مقارنة" رط ل للالة ماجسل ل ل ير غير
الصحة َّ
النفسيَّة فالمج معية ،الجامعة اإطالمية ،غزأل.
منشورأل ،كلية ال ربية ،قسم
ّ

الخواجا ،علد الف اح محمد ( )2009اإرشا َّ
النفسي فال ربوي ،ار الثقاسة للنشر ،األر ن.
ّ

ساعلية برنام إرش ل للا ي سي تنظيم حاالت األنا لدى طللة كلية ال ربية.
الدليمي ،كميلة (.)2010
ّ
رطالة ماجس ير غير منشورأل .منشورات جامعة تاريت.

فيدري ،رجا فحيد ( .)2000اللحث العلمي أط للاط للياته النظرية فممارط للاته العمليّة ،ار الفار،
مشد.

ريان ،محمو إط ل للماعيت ( .)2006االتّزان االنفعالي فعالق ه بكت من الس ل للرعة اإ راكية فال فاير
ّ
االب ااري لدى طللة الص الحا ي عشر (رطالة ماجس ير غير منشورأل) جامعة األزهر،
كلية ال ربية ،قسم علم النفس ،غزأل.
ط للرج ،أش للر ( .)2007ارط للة العالقة بين االتّزان االنفعالي فالقدرأل على ال فاير االب ااري لدى
ّ
طللة المرحلة الثانوية ،رط ل ل ل ل للالة ماجسل ل ل ل ل ل ير غير منش ل ل ل ل للورأل ،كلية ال ربية ،جامعة الزقازيد،
مصر.
طلليالمي ،نوربيري ( .)2001المعجم الموطللوعي سي علم النفس ،ترجمة (أطللعد ،فجيه) منشللورات
فزارأل الثقاسة ،مشد.
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عي نة من طل لة
ساعلية برنام رتدريلي ل نمية المهارات
الشل ل ل ل ل ل للللي ،الد.)2017( .
العملية لدى ّ
ّ
ّ
ّ
الثانويات الصللناعية سي محاسظة مشللد .رطللالة ك و اره غير منشللورأل ،جامعة مشللد كلية
ال ربية قسم علم النفس.
الش للمالي ،نض للاا( .)2015العوامت الخمس للة للش للخص للية فعالق ها باالك ئاب لدى الم ر ين على
مركز غزأل المج معي(رطالة ماجس ير غير منشورأل) الجامعة اإطالمية ،كلية ال ربية ،قسم
علم النفس فاإرشا النفسي ،غزأل.
ّ
الشل ل ل ل للنافي ،محمد محرفس ( .)1994نظريات اإرشل ل ل ل للا فالعالج النفسل ل ل ل للي ،ار غريب لل لاعة
فالنشر :السعو ية.

ّ

الص ل ل للالحي ،نهلة علو ي ط ل ل للعدفن ( .)2005أثر ال حليت ال فاعلي سي فض مسل ل ل ل وى الحرمان
العللاطفي لللدى طللاللللات المرحلللة الم و ّط ل ل ل ل ل ل ل للة (أطرفحللة ك وراه غير منشل ل ل ل ل ل للورأل) الجللامعللة
المس نصرية – كلية ال ربية :العراق.

العلو ي ،ولة حس ل ل ل للن .)2007( .أثر ال حليت ال فاعلي سي تعديت الس ل ل ل لللوك االنس ل ل ل للحابي ل فت
الرفضة .رطالة ماجس ير غير منشورأل .الجامعة المس نصرية ،العراق.
ع ية ،رمزي .فالربيع ،سيصل ل ل ل ل ل للت ( )2016االتّزان االنفعالي فعالق ه بضل ل ل ل ل ل لللط الذات لدى طللة
ّ
جامعة اليرموك ،كلية ال ربية ،قسللم علم النفس االرشللا ي .ارطللات العلوم ال ربوية ،المجلد
( ،)43ملحد ،3صفحات .1136-1117
القال سخر الدين ،ناصر ،يونس( .)2001أصوا ال دريس ،منشورات جامعة مشد.
ملارك ،طل ل ل ل ل ل للعيد( )2008االتّزان االنفعالي فعالق ه بمفهوم الذات لدى ال للة الم ميزين فأق ارنهم
ّ
العا يين ،مجلة أبحا كلية ال ربية األطل ل للاطل ل للية ،المجلد ( )7العد ( )2جامعة الموصل ل للت،
العراق .صفحات .91 -65
محمد -سضل ل ل ل ل ل لليلة ( .)2008قياس االتّزان االنفعالي لدى طللة معاهد إعدا المعلمين فالمعلمات
ّ
الذين تعرضللت أطللرهم لحاالت الدهم فال ف يش فاالع قاا من قلت قوات االح الا األمريكي
فأقرانهم الذين لم ي عرضوا لها .جامعة الموصت قسم العلوم ال ربوية ف َّ
النفسيَّة .مجلة ال ربية
فالعلم المجلد العد .15
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مخ ار ،فسيد صفوت ( .)2001أبناؤنا فصح هم َّ
النفسيَّة ،القاهرأل ،ار العلم فالمعرسة.
مخوا ،مالك طليمان .)2003( .علم نفس ال فولة فالمُراهقة .ط ،8منشورات جامعة مشد.

المزيني ،أطامة .)2001( .القيم الدينية فعالق ها باالتّزان االنفعالي فمس وياته لدى طللة الجامعة
ّ
اإطالمية .رطالة ماجس ير غير منشورأل .كلية ال ربية ،الجامعة اإطالمية غزأل.
الوطنية .الجزائر.
م ر علد هللا ( .)2004أطس ال حليت ال عاملي .منشورات فزارأل ال ربية
ّ
المياحي ،جعفر ( .)2010اسع السلوك ،عمان ،ار الانوز المعرسة العلمية للنشر.
النابلسللي ،أطللما ( .)2014االتّزان االنفعالي فعالق ه بالليئة الصللفية المدركة ارطللة ميدانية لدى
ّ
عينة من طللة المرحلة الثانوية العامة بمدارس محاسظة مش ل ل للد ،رطل ل ل للالة ماجس ل ل ل ل ير غير
ّ
منشورأل ،كلية ال ربية ،قسم علم النفس ،مشد.

هارس ،تومس .)1992( .ال واسد َّ
النفسل ل للي تحليت المُعرامرالت اإنسل ل للانيّة .ترجمة إبراهيم ،ط ل ل لالمة
ّ
إبراهيم منشورات الهيئة المصرية العامة للا اب .اإطكندرية ،مصر.
هاريس ،آمي ( .)1991أنا بخير أنت بخير .ار الفاضت ،م لعة الصلاح ،مشد.
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Summary

Summary

This is an Experimental Study on a group of adolescents: girls and boys, in the
Demashq Al-Wataneea School and Aareef Al-kanadi School in Damascus city. The
sample of the study consists of 72 students (boys and girls) distributed equally into
two groups: experimental and control.
The purpose of this research was to study the effect of training program based on
Transactional analysis theories to develop adult ego state and its impact on the
Emotional Stability. It also aimed to measure the differences between variables of
the research according to the age and gender variables in the pre-and post-tests.
taking into account the age and gender changes.
The experiment battery was used to achieve the research goals: it consists of the
following instruments:
 Ego-State wheel.
 Geneva Emotional Wheel.
 Ego-State and Emotional Stability Brief Measure.
 Adult Solved Problems scale.
 A Note Card and a Training Program of 20 sessions.
The Program was applied on three Samples:
Group1: (11) boys in early adolescents.
Group2:(12) boys in middle adolescence phase.
Group3: (13) girls in early and late adolescence phase.
(60) training-sessions were concluded on these three sample groups; (20)session
for every group The most important results have showed differences between Pre
and Post Test of each of the Adult Ego, The Free Child Ego-State and the emotional
stability of this experimental sample. And there were also differences between the
experimental and control groups in the Post Test in favor of experimental group on
the Adult and the Free Child Ego-State changes. On the other hand, there was a
difference in the Pre Test between Boys and Girls on Natural Parent Ego-State and
Adapt Child Ego-State in favor of the Girls.
Furthermore, there were also differences between Early and Middle Adolescence
on each of the Control Parent Ego-State, and Adapt Child Ego-State in favor of
Middle Adolescence stage, 10th grade students.
The impact of this training program of the Post Deferred Application was clearly
indicated: continued to a large extent. The Accordingly, this research set the
feasibility of Transactions Analysis Theory on Adult Ego-State Development and
Emotional Stability. Finally, a number of suggestions emanating out of this research
were proposed.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Kay Word: Transactional Analysis - Adult Ego state - Emotional
Stability - Adolescents- Ego States.
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1- Introduction:
Emotional Stability is an essential component of adolescents’
development. Some scholars believe that adolescents experience more
negative emotions (such as stress, anxiety and depression) compared to
their childhood, Morris (2006) noted that adolescence is an opportune
time to provide transactional analysis programs. TA was introduced by
Berne in 1957. It is a theory concerning personal growth and also for
improving interpersonal relationships (Riggall, Churches, & Elwick,
2014; Morris,2006).
According to Berne, personality is made up of three ego states called
Parent, Adult, and Child. Each ego state is recognized by a set of
behaviors, thoughts, and feelings.
Psychology examines and studies the individual behavior in the
environment in which he lives and interacts. These mental, emotional
and sensual activities, constitute the subject of human-psychological
study.
This interaction led to the appearance of multiple patterns of social
relation varying in periods and objectives (Al-Khafaji.2.2015).
Therefore, the transactional Analysis Theory emerged within the
Psychological Adjustment approach to present some abstract facts
about: why we do what we do? the answer lies in what it’s called The
Transactional Analysis Theory by the American Psychiatrist Eric Berne
(1952), who considered the self-psycho consists of many different
systematizations with its each behavioral features standing out in three
Ego-States which control our interactions:
 Child Ego-State which reflect auto, simple, and imaginary
behavior (Hares.14.1992).
 Parent Ego-State which contains the absolute data: criticism,
threat, care and support, punishment and guidance.
 Adult Ego: equal fellowship situations that contain exploratory
data without making any verdict and tends to solve in an
emotionally neutral and cooperative way (Chicks & McCracken
2010.18).
Accordingly, Transaction Analysis reflects the interaction method
between Ego-States of each individual. The applications of this theory
started in 1950s to be used in Psychiatry and Psychotherapy, then in
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1970s circulated to include various education fields, Social-Relations,
Administration and Communication.
Therefore the training according to the Transaction Analysis is an
intervention for social and psychological changes through attending to
psychological adult growth of individuals (Barrow & Newton.2016.182)
and this is what the present research trying to do through an
Experimental Study, and to find out its impact on adult development and
on emotions which is considered an important aspect of the Transaction
Analysis Theory.
The Emotional Stability is considered an important aspect of each
individual’s life, and it is also one of the five major factors of
personality. This reflects the value of this training program to develop
the Adult Ego, and how this is turned out to improve the emotional
stability for adolescents. This program is an interactive training
framework, which includes experiences and instructions in an integrated
designed manner, which is subject to a specific period of time during a
series of sessions, where it explains Ego-States function on both
personality and dealing with others.
2 - Research Problem:
Most adolescents are susceptible to exhibit emotional disorders due to
rapid changes that occur during adolescence (Rudolph, 2002). To cope
with such an issue, it is required to apply intervention programs in order
to develop their competencies (Viner et al., 2012).
Through Researcher's work with (PSS) Psychological- Social Support
and Psychotherapy, lots of complains have been noticed of adults
behaving in a childish limited mature way. At the Psychiatric Clinic,
Moms often complain of their children reckless or rebellious attitudes:
on the other hand, Adolescents emotionally complain of their parents
excessive control, which appears as a result of their Parental or Child
Ego-States conflicting with their Parental Ego-States.
This reflects the wide range of differences and psychological problems
that hinder psychological and social Stability.
According to previous studies: "To prove that the individual is treated
in one Ego-State ignoring the role of other Ego-States, reflects
negatively on this individual feeling, life path and his personality
development".
III
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The simplified explanation of the three Ego-States (Child, Parent, and
Adult) was a supportive role to help individuals discover themselves
more toward an oriented change. From the practical experience of
training in applying the theory in the treatment and counselling field, it
was found to be useful in solving individual’s problems, especially
adolescents.
Adolescents have turbulent physical changes, energy levels, and higher
needs for sleep, activity, sexual relations, music, philosophical
questions, attitudes and sexual identity, displaying rebellion, breaking
rules, balancing values or separating them from needs
(Graham,2003,11). This in itself is what causes instability in the most
important stage of adolescence which is one of the most critical stages
in the formation adolescents tend to be independent, have a sense of
personality and emotional changes give rise an independence streak,
self-assertion and identity crises. Adolescents are also subjected to many
traumatic psychological crises, making their emotional stability less
stable which is reflected negatively on their social and academic lives
and their social communication. And this is where the research problem
emerges; Proliferation of Negative Transaction that Generate
UnStability of Emotions in society, especially among Adolescents.
In order to avoid a just treatment experiment, an exploratory study was
carried out to appreciate the need of a Training Program to develop
Adult Ego.
For more in- depth look at the affecting factors, an exploratory study
was carried out to monitor the highlighted psychological and social
problems through the perspectives of Adolescents, and superintendents
in some elementary schools (second stage) and secondary education in
Damascus, where superintendents remarks were about the emotional
problems prevalence among adolescents: Bullying and Hyperactivity are
increasing generation after generation not to mention the uprising of
educational drop out and the misuse of electronic devices. In addition to
new problems caused by the crisis such as adjustment difficulties and
increasing of risk factors.
As to the adolescents, their problems stemmed from social family
instability, a feeling of vulnerability of emotional understanding,
diminished accesses to development opportunities for hobbies and skills
available under unstable conditions.
IV
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Out of these observations, the most prominent results reflected in
previous studies illustrate the complex problem of the personality and
the adolescent feelings.
The problem can be formulated by answering the following question:
"What is The Effect of a training program using Transactional
Analysis Theory on Adult Ego State development among
Adolescents?
Does this training program and Adult Ego State development
affect the Emotional Stability of a sample of adolescents?
Does that have an impact on age and gender variables?”
3 - The Importance of Research:
The importance of this research stems from the following:
 It is considered to be the first local attempt to address the theory
of transaction analysis through an experimental study, to the best of
researcher's knowledge.
 The use of various tools to measure Ego States and evaluate its
development in several ways.
 Use the application of this research by taking advantage of the
proposed program if and its usefulness for similar samples.
 The importance of training and social and emotional skills that
are developed in the experimental research sample.
 It is rich with practical development trainings which are
applicable on many age levels.
 It is adopting modern and global sources of emotions translated
into Arabic for the first time.
 It strives to increase the Adult Ego State development that affects
positively the lives of individuals.
 It strives to strike a balance between the relative weights of Ego
State in personality.
 The importance of the age level presented by this program, a
sample of adolescents who have a need to develop the Adult Ego.
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4 - Research Goals:
The main objective of this research is to prepare a training program to
develop the Adult Ego based on the theory of Transaction Analysis and
its impact on the emotional stability of adolescents by training them on
the concepts of the Basic Theory according to TAPACY Program; The
concept of Ego States, Transactions Forms, Drama and Educational
triangle, (Emotional Awareness, Empathy, Emotional Management,
Self-Motivation and Social Skills).
Sub-objectives are derived from this objective:
 Measuring the effectiveness of the training program in the
development of the Adult Ego and its impact on the emotional stability
of an early stage adolescents of the 8th grade students of basic education;
and on the middle stage adolescents of 10th grade students of the second
secondary stage in both the pre and post-tests.
 Measuring the effectiveness of the training program in the
development of the Adult Ego and its impact on the emotional stability
by comparing the differences between the experimental and control
groups in the Pre and Post-tests.
 Studying the differences in Ego States according to the gender
and age variables in Pre-and Post-tests.
 Studying the differences in emotional stability according to the
research variables (gender , age) in in Pre and Post-tests.
5 - Research questions and hypotheses:
Research questions:
Question 1: Does the training program have a developmental impact
on personality? Does it reflect on any of the ego states?
Question 2: Is there an impact on the use of a training program based
on the theory of transaction analysis on the development of adult ego
state and the emotional stability of adolescents?
Question 3: What is the size effect of the proposed training program
according to theory of human transaction analysis on a sample of
adolescents?
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Question 4: What is the shape of the growth index of the three groups
according to the note card?
Research hypotheses:
To verify the objectives of the research, the following hypotheses were
tested at a significance level (0.05):
1. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental group students in the pre and post-tests on the
ego-state scale.
2. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental group students in the pre and post tests and
their average scores in the post-test on the emotional stability scale.
3. There are statistically significant differences between the average
scores of the students of the experimental and control groups in the post
test of the ego state scale.
4. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental and control group students in the post test of
emotional stability scale.
5. There are statistically significant differences between the average
scores of Boys and Girls on the scale of ego states in the pre-test for the
experimental group.
6. There are statistically significant differences between Boys and Girls
average scores on the emotional stability scale in the pre-test for the
experimental group.
7. There are statistically significant differences between the average
scores of Boys and Girls on the measure of ego states in the post-test for
the experimental group.
8. There are statistically significant differences between the average
scores of Boys and Girls on the measure of emotional stability in the
post test for the experimental group.
9. There are statistically significant differences between the average
scores of the eighth and ten grade students on the scale of the ego state
in the pre-test.
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10. There are statistically significant differences between the average
scores of the eighth and the tenth grade students on the measure of
emotional Stability in the pre-test.
11. There are statistically significant differences between the average
scores of the of the eighth and the tenth grade students on the scale of
the ego states in the post test of the experimental group.
12. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental and control groups on the adult ego scale.
13. There are statistically significant differences between the average
scores of the control group in the pre and post tests on the measure of
ego state and emotional Stability.
6 - Research limits:
Human limits: A sample of adolescents (72 of both sexes) in the early
stages adolescence of the eighth grade and in the middle- stage of
adolescence (the tenth grade students).
Time Limits: The training program was applied on the experimental
group in the first semester at the end of September 2017, till the end of
December 2017. The delayed test ended in mid-February 2018.
Spatial boundaries: The experimental and control groups were
selected from the Damascus National Private School for boys and the
Aref Al Nekdi School winter courses for girls.
7 - Research Methodology:
This research uses the experimental method, by addressing an
experimental variable (training program) that adopts both: SEAL (Social
and Emotional aspects of learning) and TAPACY (Transactional
Analysis Proficiency Award for Children and Young people).
And at the same time, the other variables (age, gender , grade,
achievement, emotional state, social environment) were controlled to
determine the effect of the independent variable on the dependent
variable (the adult ego and the emotional Stability of the sample).
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8 - Research Terms:
The Training Program is a set of organized and planned activities
aimed at developing the knowledge and experiences of trainee students,
which help to renew their knowledge, raise their competencies, solve
their problems, and develop their performance (Shibli, 2017, 13).
Transactional Analysis: A theory developed on the basis of clinical
experience by the psychologist Eric Berne. It considers that people can
move between different interpersonal interactions, sometimes in the
same conversation and certainly in different parts of their lives. These
mental states are grouped into three types that present parent, adult and
child models (Marchant, 2015). the official definition of the
International Association for Transaction Analysis 2017) [ ITAA] states
that, "Transaction Analysis" is the "theory of personality and
methodological approach to personal development and personal
change."
Adult Ego State: Tudor (2003) defines an adult ego as the pulse of
personality, which is the integrated treatment of feelings, attitudes, ideas
and actions in accordance with the principle of "here and now", at all
ages (Widdowson, 2010, 351).
Emotional Stability is one of the basic dimensions of a personality
that extends, in a continuous form, the positive pole represented by the
emotional equilibrium to the negative one represented by the empiric,
and that anyone can be on this continuum (Hamdan, 2010, 35).
Emotional equilibrium is defined procedurally as the degree to which
trainees receive their performance on the Geneva wheel scale of
emotions in their sub-dimensions (positive emotions, negative emotions,
emotional control) used in the present study, and the overall degree
trainees receive in their performance on the short-lived emotional
equilibrium scale.
Adolescence: A period of comprehensive growth through which the
individual moves from childhood to adulthood. It is the stage of
preparation for maturity extending between (11-21 years). It include
early adolescence (11-14 years), mid- adolescence (15-18 years), and
late adolescence (18-21 years) (Makhoul, 2003, 266-266).
IX

Summary

9 - Research Sample:
At the beginning, a random sample of 200 adolescents was chosen to
test their ego state from several basic and secondary schools. A purpose
of cluster sample of 72 students was then selected taking into account
the distribution of age, gender, achievement, and social and academic
convergence. Their age range extends from 13-16 years. The sample was
divided into two groups; experimental (36) and control (36).
10 - Research Tools:
To verify the objectives of the research, a battery of tests similar to the
global training curriculum was designed. This battery includes:
1 - List of monitoring ego state designed in the wheel ego state shape
prepared by the researcher.
2. Geneva Emotional wheel which consists of 20 phrases, version 3.
3 Adult solving problems scale which consists of 24 phrases prepared
by the researcher.
4 - The training evaluation test which consists of 35 phrases prepared
by the researcher.
5 - Test of emotional Stability (short form) which consists of 19phrases.
6 – Ego state test of 30 phrases – Translated by research.
7- A training program according to the theory of transaction analysis,
which was designed by the researcher according to the theory of the
analysis of developmental and training transactions. It was designed on
many of the theoretical and practical foundations in addition to similar
programs, especially the Tapalcy of two programs of training on the
analysis of transactions for adolescents in Europe, and the SEEL
Program for Emotional and Social Training for Adolescents in Europe
and America.
The program consists of 20 training sessions covering basic theoretical
axes related to growth and education. The program was refereed by
specialists in education, training, psychotherapy, and superintendents,
parents and even adolescents.
8 - Monitoring and Note Card for the researcher to measure the most
important methods of verbal and nonverbal communication after each
session to each trainee and to measure the collective interaction
atmosphere, in addition to the final evaluation cards distributed at the
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end of each training session on the trainees in groups that test the
outcomes of each session.
11 - Research Variables:
Independent variable: The independent variable in the present study
is the training program based on the theory of humanitarian transaction
analysis.
The dependent variable is the variable that shows the effect of the
independent variable. Thus, the dependent variable in the present
research is the adult ego and the emotional stability.
12 - Research Results:
The results of the study were the following:
1. The effectiveness of a training program according to the theory of
transaction analysis in the development of the adult ego state and the
increased emotional stability among adolescents.
2. There are simple developmental differences on the most variables of
the research, especially the Free Child, Adult Ego State and positive
feelings.
3. Training has had a slight developmental effect on most ego states,
especially adult and free child ego State. This development continued
after training in the delayed test. Development indicators maintained
their values with a slight decrease of only 4%. This means that the
training achieved a developmental effect ranging from 2-10%. This
effect after 45 days, remained more than 95% above its level.
4. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental and control groups in the post-test on the scale
of the ego state on the both (the adult and the free child ego state).
5. There were statistically significant differences between the average
scores of the experimental and control groups in the post-test on the
positive feelings dimension, and the absence of differences on the
negative feelings, on the Geneva Emotional wheel, tool to measure the
emotional stability.
6. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental group students on the adult ego state and the
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free child in the pre and posttests, due to the effect of the training
program, attributed to the post test.
7. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental group individuals on the adult and the free
child ego State in the pre and post applications due to the application of
the training program for the benefit of the post application.
8. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental group students on the positive and the
negative feelings, and the overall degree of the Geneva Emotional wheel
and the shorten emotional Stability scale due to the application of the
training program in favor of the post application.
9. There are statistically significant differences between the average
scores of the experimental group students and the average score of the
control group individuals in the post-application on the “Adult solving
problems scale” in favor of the experimental sample.
10. The existence of developmental differences before the application
of the program in the critical Parent Ego state and the adapted Child Ego
state, with negative feelings for the benefit of adolescent students in the
tenth grades in the mid- stage adolescence. There was an absence of any
significant differences between the eighth and tenth grade students in the
post test of the ego states and emotional stability variables.
11. There are differences between the gender on the variables of the
Natural Parent Ego State, for the benefit of Girls only in the pretest, and
the absence of any significant differences on the emotional Stability
scale between the gender es on the variable of emotional Stability.
12. There are no statistically significant differences between the
average scores of the control group students on the variables of the ego
states and the emotional stability in the pre and post-test.
13. Comparison of the general profile (Egogram) of each group
according to the three ego states through the observation card. The first
group consisted of students of the tenth grade of Boys in mid
adolescence, characterized by interaction according to the young
professor, Adult Ego and caring parent ego state, child ego, and the free
child ego.
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The second group, which includes eighth grade students, interacted
with early adolescence, with the free child ego state, the young
professor, the critical parent, the adult and the Nature parent, and the
adapted child ego state.
The Girl group interacted with the tenth grade as characterized by the
subject child ego, Nurturing parent, the adult, critical parent and then
free child ego state.
The group of Girls from the eighth grade of early adolescence
interacted according to the adaptive child, the Nurturing parent, and the
free child and then the adult and then critical parent ego state.
13 - Research Suggestions:
- Activating training on the theory of transactions Analysis in primary
and secondary schools.
- Making further researches on the use of many theoretical concepts in
experimental studies.
- Conducting training programs involving adolescents and parents in
order to raise the awareness of many age groups about the theory.
- Training teachers and superintendent in schools on the concepts of
the transactions analysis theory and familiarizing them with their
educational exercises for their benefit in general and students in
particular.
- Constructing standardized legal tests in the Syrian society to test ego
states.
- Conducting similar studies on the effectiveness of these exercises and
others on different samples (adults, children).
- Conducting correlative studies to discover the internal relationships
between ego states and the five major factors and other personality
variables.
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