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، األطرفحة ههذ ازنجرب العالمين الذي مّن علّي بالفضلللللت فال وسيد فطلللللد    اي إ هللاالحمد 
 إلى:  بجزيت الشكرقّدم أتفمن بعد شكر هللا تعالى 

مة سي كت القيّ  همالحظاتل محمد عزت عربي كاتبياذ الدك ور حضلللرأل األطللل السللليد المشلللر   •
 .على مدار طنوات  راط ي الجامعية دراطة، فل عافنه بكت مرفنة  وات ال

فما  ،كم على الرطللالة بكت أمانة فل  الح ين تفضلللوا بقلوا المشللاركة سياللجنة الذأعضللا   •
 فهم السا أل: بذلوه من فقت فجهد سي تصويب الرطالة

ل   فما قّدم من مالحظات قّيمة بكت  محمد قاسم عبد هللاالدك ور حضرأل السيد األط اذ  
 .فال قدير نفتواضع، سله مني جزيت االم نا

 ،دم لي من علم فمعرسةما ق علىالمح رم  غسااام موراا  الدك ور حضلللرأل السللليد األطللل اذ  
 ن فال قدير.، سله مني العرساعية فالطّيما سي مرحلة الدك وراه طنوات  راط ي الجامكت سي 

فما قدمت لي من مالحظات قيمة، المح رمة   غداء نعيساااااا الدك ورأل األطلللللللللل اذأل أل حضللللللللللر  
 ل صويب هذه الرطالة.

لمة مز هرأل بثقاس ها ال ي كانت فطللل لقى قدفأل فمعالمح رمة  مسااع  سااواء حضلللرأل الدك ورأل  
 فإنساني ها بكت عذفبة فرقة.

مكنني من الذي المح رم،  ي سااااي ة ي  الدك ور األطللللللل اذ  كما يسلللللللعدني أن أشلللللللكر حضلللللللرأل •
 .على مدار أربع طنوات المواطاألسي مس شفى النَّفسّي ال دريب 

  إجرا اهملقلو ل الوطنّيةمدرطللللللل ي عار  النادي ف مشلللللللد فسريد عمت الشلللللللكر الالير إ ارأل  •
 .الدعم فال عافن قديمهما كت أشكاا فتة الدراطة الميدانيّ 

المراهقين الذين ال زموا بكت إ الص فتفاعت من  دراطلللللللللللللللةلعّينة الالجزيت  توجه بالشللللللللللللللكرأف  •
 ن ثالثة أشهر.ع س رأل تزيدة على مدار العمليّ بالم ابعة 

 كلية ال ربية سيكاترأل فالد األط اذألمن  راط ي الجامعية كت طنواتي سي طاعدني علمني ف من  اتلف 
ال قدير فالمو أل،  لام مني كت فالدك ورأل العزيزأل رنا قوشحة سليمام كاس ح الفاضت الدك ور الطيما 

، لام مني جزيت المحلة فالعرسان.مس شفى المواطاأل فسيسي كلية ال ربية فاألصدقا  الزمال  أشكر ف 



   Dedication اإلهداء

 

إلى الحكمة والرعاية رجل التسامح والثقة والسالم.. وإلى المرساة التي تجعل حياتي أكثر     
            دًا                    من في يوم مشمس جتوازنًا ... إلى الظل اآل

 

ز الدؤوب، الصديقة األبدية والمعلمة المخلصة،    إلى النور المشرق صفاًء، سيدة الهمة واإلنجا   
                     إلى االرتواء العذب في يوم مشمس جدًا                          

 

إلى زنبقة فؤادي وصديقة مخطوطاتي القديمة، الفتاة المتقدة ذكاًء وعفويًة وأصالًة.. إلى    
                         م مشمس جدًا                                  صديقة الدرب في يو

 

نا           تدعم مه معهم كيك يمكن للطقوس أن  بة، ومن تعل مام والمح قاسممممموني االهت إلى من 
 وتعالجنا وتعلمنا، إلى من يسعدني انتمائي لهم                                     

 

 كل االحترام.إليك بيرن            الرجل الذي علمني الكثير من غير أن يعرفني.             إلى 
 

ا في ظروك غير مسمممتقرة، وفي أسمممر غير مسمممتقرة   وإلى األطفال والمراهقين الذين نشمممؤ
                              ويحاولون فهم الحياة بشكل أخالقي.                                       

 

 في العقل قبل القلب.... صديقاتي العزيزاه. ًاأثر إلى من تشاركنا محطاه عديدة، وتركَن
 

 في أوقاه الحقة والمتمرد وطفلهم العفوّيدمون راشدهم في بعض األوقاه إلى الذين يستخ
 ن ويترددون ويشعرون بالوحدة،خافويسألون ويوأنفسهم وغيرهم،  الذين يرعون

 إلى الذين يضيفون للطرقاه ازدحامها الصباحي، ويمضون في اختبار طريق غير مألوك، 
 لعيشها قبل فهمها.                                    نحو الحياة إلى من يمضون

Alaa Morad 17-9-2018   
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  Abstractملخص 

ة دراطللللللللللللللللةالللهللدسللت  ة لمعرسللة أثر الحللاليللّ ة  فسدتللردريلّي برنللام   سللاعليللّ امرالتحليللت نظريللّ  تالُمعللر
ين ُمراهقمن ال ةعّينعلى  تجريلّيةشله  ،  راطة  االّتزان االنفعاليّ من األنا الراشدأل ف ُكّت  على ،اإنسانّية

قياس الفرفق ، ف ة فعار  النادي( سي محاسظة  مشلللللللديّ ) مشلللللللد الوطن لجنسلللللللين سي مدرطللللللل يمن ا
 .(فالعمرالجنس ) الدراطةي م غّير  فسد اللعدّيةف  القللّية

فضلللللللاب ة بال سلللللللافي.  تجريلّيةن على مجموع ي موّزعين فطاللة طاللا   (72) عّينةبلغ حجم ال 
 طللالللللا ، (11) الملّكرألة ُمراهقلللور سي مرحللللة الالللذك مجموعللات، مجموعللةاللرنللام  على ثال   ُطلد

 تضللللللللللللللمّ نا  اإثالثة من  مجموعة، ف طاللا   (12) الم وطللللللللللللللّ ةة ُمراهقالذكور سي مرحلة ال مجموعةف 
ل حقيد  اتا  لار  ب ارّيةخدمت فقد اط ُ  ( طاللة .13) فالم أ رأل الملّكرأل دربات سي مرحل ي الُمراهقة مُ 

، عجلة جيني  للمشلللللللاعر، مقياس حالة األنا المخ صلللللللر األنات عجلة حاالأهدا  الدراطلللللللة فهي: )
ّت  ا  لارالمخ صللللللللر، االّتزان االنفعالّي فمقياس   ا  برنامج، ف ب اقة مالحظة، المشللللللللكالت الراشللللللللدألحر

امرالتتحليت نظرّية  تدريليا  فسد مدا الت وعات المجم ُ ّربت(، جلسللللللة تدريلية (20)من  مؤّل  الُمعر
االت ح م غّيرعلى  اللعديّ القللي ف  ينبين القياطلللللللللللللل الن ائ  فجو  سرفق   ظهرت أهم  أف  الثال  مزامنة ،

وعة لدى مجم اللعديّ صلللللللللللللللال  القياس لاالّتزان االنفعالّي ف  ،العفويّ نا ال فت أفحالة  الراشلللللللللللللللدأل األنا
ةبين  ، ففجو  سرفق  المجموعللة الّ جريليللّة ى عل اللعللديّ فالضلللللللللللللللاب للة سي القيللاس  المجموعللة الّ جريليللّ

ي سق . ففجو  سرف  جريلّيةة المجموعلصللللللللللللال  ال العفويّ  أنا ال فتفحالة  األنا الراشللللللللللللدألحالة  م غّير
ا فجدت كم ،نا اإ لصللللللللللال الراعية  الوالدّيةاألنا حالة  م غّيرإنا  سي االقياس القللي بين الذكور ف 

حالة  م غّيرعلى  الم وطللللللللللللللّ ةة ُمراهقفسي مرحلة ال الملّكرألة ُمراهقين سي مرحلة الُمراهقسرفق بين ال
 أثرُ   مرّ اطللللللللكما  ،الم وطللللللللّ ةلصللللللللال  طللة الُمراهقة  الم اّي أنا ال فت حالة ، ف الناقدأل الوالدّيةاألنا 

  التداجدفى م الدراطلللللللللللللللةثلت تُ فعليه  ،بدرجة كليرأل المؤّجت اللعديّ سي ال  ليد  ردريلّي ال اللرنام 
امرالتتحليت نظرّية   فضللللللللعت خ ام. سي الاالّتزان االنفعاليّ األنا الراشللللللللدأل ف  ُنموّ ى عل اإنسللللللللانّية الُمعر

 .الدراطةجملة مق رحات منلثقة من أبرز ن ائ  
 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 نا اةراشدة، اةمشاعر، اةُمراهق ، حاالت النا.ال  ُنم ّ ، االّتزام االن عاةيّ ، اةُمَعاَمالتاةكلمات اةم تاحي : تحليل 
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 مقدم  اةد اس :  1-1
 ؛معها  فاعتُ فير سيها  عيُش ي الليئة ال ي ير س فر ِ لوك الطلللللُ ف  النَّفسللللليَّة الظَّواهر النفسِ  علمُ  ُس درُ ي

عات ية هي الموضللو سللِّ فالحِ  االنفعاليَّةف  العقلّية، فهذه األنشلل ة رعلِّ فعت فيُ درك في ذكر فير ساإنسللان يُ 
يؤ ي هذا ف عن اآل رين،  ا  زِ ع  مر اإنسللللللان ال ي حقد بِ  و ُ جُ وُ ، سر اللشللللللرية فسِ  راطللللللة النَّ   نافلهات ال ي

ةِ اال من العالقلللللاتِ  م علللللد أل   ال فلللللاعلللللت إلى ظهور أنملللللاط    هلللللدا ِ فاأل دألِ الملللللُ   فلللللافتلللللةِ مُ  ،ج ملللللاعيلللللّ
 عيقة  مُ  ون غير صلللللللحية  فقد تا ،نمائّية  ف  ية  صلللللللحّ  فقد تاون هذه ال فاعالتُ  .(2، 2015)الخفاجي،

امرالتهذه  مُ وِّ قر تُ  مدا التالحاجة ل سللللّوغ، مما يُ ُنموّ لل النَّفسللللّي العالج فال دريب  رر هر ظر من هنا  ؛الُمعر
، قامت بها المدارس عديدأل   بأشلللكاا  فمحافالت  بالسللللوك؛  فال نلؤُ  فالضللللطِ  للفهمِ  عقو  كمحافلة   منذ

خصلية،  فالجشل الية فغيرهاالوجو ية ف ة ال حليليف  سللوكّيةالمدرطلُة الالنفسلية ك عرت  لدراطلة الشلَّ لان طلر
ونر  ُؤفادر بر  قد الناس نَّ أر  ظر وحِ   القرن الماضللللي لُ في من صللللس ها،من هناك ان قا ات للعديد ج   من يرضللللُ

 نظريةُ "لذلك ظهرت  ؛ةِ مر هر ل  فن ائجه المُ  ةلاهظال هس رأل العالج فتااليفوا را  ل ُ ظر نر بعض المدا الت 
َعاَمالتتحليل أو  يِّ لِ ال فللاعُ  ليللتِ  حال  حقللائد مر دِّ قللر "،  ل ُ  Transactional Analysis(1952)اةُم

 ي للأقلموا، أن   الفا رُ يَّ غر  ر ير  خللاطللب النللاس الللذين يريللدفن أن   ُ فل"، ؟هُ ملللُ عمللا نر  لمللاذا نعمللتُ : "أل عنمجّر 
سي   ر در ظر عما حر النَّ  ّضِ غر قلت بِ طلليحد  له سي المسلل  ن جز  كلير ممافا عؤ مسلل هُ بأنَّ  الفر ر  هُ جِّ ور  ُ س

إريك  هذه النظرية و ُ عُ تر   .م فتوجيه ذاتيا  حُ  قامةر إف  رِ ي  غر إمكانية ال ر  ه ي  لتُ بال الي ف  ،الماضللللللللللللللي
فس يك شللل  تركيب النَّ  طليب نفسلللي أمريكي، حافا أن   فهو Eric Berne( 1970-1910)بيرن 

امرالمفهوم تحليت  رر وَّ  ر ، سر اإنسللللللللللانّية  أل  در ح  وِ كر  "اةمعامل "تخذ تعلير افسللللللللللي، ف عن ال حليت النَّ  تالُمعر
ةأطللللللللللللللللاطلللللللللللللليللة لل علير عن العالقللات اال ُيحللد  اطلللللللللللللل جللابللة  Releaser ثيرُ مُ سظهور ال ،ج مللاعيللّ

Response بيرن  فعد ،مقابت( )أقوم بعمت شلللي  فأنت تر  بشلللي   إنسلللانية سلللمى معاملة تُ ، فهذه
نا أبثال  حاالت  زُ رُ ل  تر  فعالّيةفان طللللوكّيةظاهر م لها ُمخ لفةتنظيمات  من مكونة   اإنسلللانّيةفس النَّ 

Ego States  فهي غيرها( مح ملة   حاالت   نار فجو ر لم يُ  ه)لان ئيسلللللللللة  ا رر عّده ،انر لِ امُ عر ت حكم سي تر 
نا ال فحالة  .(14، 1992)هاريس،تلقائيا ، بسللللي ا ، ف ياليا   ا  لوكطللللُ  ُس اِ ع  ال ي تر      ليَّ النا اة ّ  حالة 

نا حالة أما  دعم.اللف  عايةالرِّ ف هديد ال َّ ف  وجيلهفال َّ  قدالنَّ ف   لقلةتح وي على الليلانات المُ ف  اة اةدّي  ال
  ريقة  بو للحت حُ ن  تر ف ، م  ا  حُ   فن إطالقِ  اطلل اشللاسية   تح وي بيانات  ف ، مالةِ عا ا مواق  الزَّ  ُ س اةراشدة
 (Hicks & McCracken,2010,p.81). ساعِ الدِّ  مر در عر  زُ زِّ عر تُ ف ، عاطفيا   محايدأل   فلهجة   تعافنية  
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امرالتحليللت   األنللا لفر    مللا، فحللاالتِ     ر  فر بين حللاالت األنللا لِ  ةِ لللر ا ِ در  للر المُ  تِ اعللُ فللر عني طريقللة ال ر ت يالُمعللر
  (.31، 1992عامت )هاريس،سي ال َّ نشط  يةصخ  سي الشر     ز  جُ  يِّ أر  تحديدِ ف  المعاملةلفحص  ؛آ رر 

 ي فالعالجِ فسلللللللِّ النَّ  بِّ مجاا ال ِّ  مسلللللللينيات القرن الماضلللللللي سي لنظرية سي بدأت ت ليقات ا
مع  ال واصتف  اإ ارأل،ف ، ج ماعّيةاال العالقاتِ ف ، ال ربيةِ  مجاالتِ ثم سي السلعينيات شملرت ، يِّ ِس فالنَّ 

 . (Hay, 2016) فاالط شاري نظيمي فال َّ ربوي ال َّ ف نفس االج ماعي السئات عديدأل ضمن علم 

خصللليَّة ُنموّ األنا جز  من  ُنموّ ن أكما  خصللليَّةسمفهوم  يناميكية  ؛الشلللَّ صلللفات  ُيعلر عن الشلللَّ
دّية   فالثلات النسلللللي، من  الا عوامت ر غي  فال ُنموّ ال سللللر نشللللئة ُتسللللاعد فتتعّلم  ف اج ماعّية   فعقلية  ف جر

 حسلللب بيرن تاون ف  (.18، 2015ارية فالنما  )الشلللمالي، طللل مرّ ن االيضلللمّ الذي  ر غي  على الالفر  
ةاألنللا ال ةف   فليللّ حرأل  اهللونلا ُنموّ سي الاألنللا الراشللللللللللللللللدأل  تسلللللللللللللل مر، بينمللا درجللة كليرألبلل ثللاب للة الوالللديللّ

المع يات فاالح ماالت األطلللللاطلللللية لل عامت مع  ُتعدّ  ار الحياأل؛ إذطللللل مرّ فضلللللرفرية ال فموضلللللوعية
 (. 29، 1991بيرن،)فنجاحه الفر  من ا  لار إ فاقه تمّكن العالم، ف 

ة ئللليلم علللا أل  ين ُمراهقحيلللاأل التاون بين مرحل ي ال فوللللة فالنضلللللللللللللل ، ف  ُنموّ المراهقلللة س رأل الف 
دّية ترغري رات لديهمس "بالمثيرات،  سلللللر وم لى للناجات أعيفاح  ،من ال اقةمرتفعة فمسللللل ويات  أل واتر م جر

 تحديف   ال مرّ مظاهر ، فتظهر فالمظهر فالهويةطلللللئلة الفلسلللللفية فالنشلللللاط فالجنس فالموطللللليقى فاأل
 د  عر يُ ف . Graham,2003,p.11)ف االنفصللللللللللللللاا عنها فبين الحاجات )أالقواعد فالموازنة بين القيم 

خصلللللللللللليَّةسي الالرى  ةمن العوامت الخمسلللللللللللل دا  فاحاالّتزان االنفعالّي   (1936) أللورت عّده، الشللللللللللللَّ
Alport  خصلللليَّة طللللماتمن   ال تمضللللي حياأل الفر ؛ ألن مهم، فهو جانب نمائي شللللله الثاب ة الشللللَّ

 فطعا أل( ف و  ال ي تلعث مخ ل  المشاعر)حزن فغضبال جارب بت تز ُر بعلى فتيرأل  فاحدأل ، 
سي مرحلة  الطّيمام نمائي مهن مكوّ االنفعالّي  لجانبسا (.10،2010)حمدان،ل صر فتدسعنا إلى ا

 (حزن ، قلد، )توتر السللللللللللللللللّيةالمشللللللللللللللاعر  فن خ لر يبعض العلما  أّن الُمراهقين إذ يع قد ؛ ةالمراهق
ثير نزاعات فانفعاالت طلللللللللللية يكون لها تأمن  قد يعانون فبال الي  ؛مقارنة  ب فول همبشلللللللللكت م زايد 

 الحظ موريسلهم، إذ  ةمهم توسير برام   اعملللمن الس؛ مع اآل رين متهاعالقلللهم ف ُنموّ  سيعميد 

Morris (2006)  امر فقت مناطللللللللللللب ل وسير برام  تحليت  الُمراهقةعمر أّن ّية نظر  ؛ ألّنهاالتالُمعر
  الشخصي فتحسين العالقات بين األسرا ُنموّ ت علد بال

.(Keshavarzi, Azar, Mirnasab & Gargar 2016, 51)  
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امرالتدريب على تحليت ال َّ  فلم يعد  ؛مع األطفاا فالياسعين مُ در خ   ر س  تربوية تُ نظرّية  مجّر  الُمعر
 لألسرا اشللللللللللللللللد مو الرَّ ر فالن  يُ غر ام بللال َّ ن  الا االه مللفسللللللللللللللي ماالج مللاعي فالنَّ  لل غي ردا لللة بللت مللُ 

(Barrow and Newton,2016,p.182).  ل نمية األنا الراشلللللللدأل  الحالّيةلذلك تسلللللللعى الدراطلللللللة
امرالتتحليت نظرّية  فسد مدا الت ُهم  سي سر  ُمراهقين،للاالنفعالّي  الجانب سيل عقب أثر ذلك ؛ الُمعر

 .ل دريب فاإرشا ل ن هذا العمر أحوج ما يكونو 

 ومبر اتها: شكل  اةد اس م 1-2
ميز لما ت  ؛من أعظم س رات األزماتف  مر سي حياأل ال حيوية  ة من أكثر المراحت ُمراهقال عدت  
يولوجيّ الات  غيَّر ال تلدأ إذفتأثيرات تسلللللللل مر بعدها،  ،تراسقهالقها ف تسلللللللل ترغري رات به من س رأل قلت  ةِفسلللللللل 
على  تترغري را ، كما تشلللللللهدُ سي الا لة العضللللللللية فالشلللللللحميةف  الوزن فال وا سي زيا أل   ة  حدث، مُ الللوغ

 مع ،هلذات إ راكه نحو ُمراهديز ا  قلد ال إذ ،االنفعاليّ  ُنموّ ، تؤثر على الالدماغت ّور مسلللللللللللللل وى 
 .فاليأس مشللللللاعر مخ ل ة باألمتل راسد هذه الف رأل  ،غاللا   سي  وض تجارب عاطفية م هورألرغلة 
 عراشللللللم زيدت سي صللللللورأل صللللللراعات أطللللللرية مع الوالدين تلدف، قد النفسلللللليّ  ُنموّ سي ال راتترغري   فثمة

صللللللداقات الفتظهر ، أكثر فضللللللوحا   تأثيرات مجموعة األقرانصللللللل  بالمقابت ت، األطللللللري  غ راباال
ات  غيَّر ، كت هذه الأمرا  شللللللللائعا   العضللللللللوية سي مجموعات فتصللللللللل  ،لدى الف يات الطللللللللّيماوثيقة ال

لك يكون ذ حداالطللللل قالا الذاتي، لان إلى أي ا  لار على ال حرك نحو  ُمراهدتسلللللاعد ال ةالنَّفسللللليَّ 
االطلللل قالا ب الرغلةأّن  إذ .(Harrison, Cowen, Burns &Fazel., 2018, p. 765)؟ ممكنا  

لى أنفسللللهم عإلى ينظرفن ف  ساعّيةدي صللللرسون بانون ُمراهقسال ؛إلى كسللللر القواعد غاللا  ؤ ي الذاتي ت
 ،فليةسي السالمة فالمسؤ  فن يفار إذ ذلك، تقّلت  سي جد اآلبا  صعوبة  يبينما فراشدفن؛  بالغون أنهم 

 .(Kulashekara, 2015,p.114)الصراع   فاقمفمن هنا ين فينظرفن إليهم كأطفاا م هّوري

 الملّكرألة ُمراهقالمشللللللللللللكالت الشللللللللللللائعة سي مرحلة ال( سإّن 2018)  ففسقا  ألبحا  أكسللللللللللللفور 
، ُمخ لفةالالقلد  فأشللكاا، منخفضأف الم قلب المزاج ت جلى سي ال عاما   (16إلى  12) الم وطللّ ةف 
 إلىفتشللللير األبحا  أل. المضللللر طللللة، فتجريب الموا  عن المدر  يببما سي ذلك ال غي ال مّر ك ف االعر ف 

ة سلللللل ية أكثر باح ماا حدف  ن ائ  طللللللللمشللللللاكت سي الُمراهقة لديهم  يواجهون ن الذين راشللللللديال أنّ 
 .(Harrison et al., 2018, pp. 766-767) ةسي مراحت عمرية الحق من غيرهم  أضعا
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لإلجها  من  الا  ُمراهد، إذ يسلللللللللللللل جيب الملي  بال حدي بالنسلللللللللللللللة ل با  فعمر الُمراهقة
 ؛مين تحوالت طلللريعة سي حياتهُمراهقلدى ال زُ رُ ل  تر فقد  ،سلللللية فعدفانيةال صلللر  بإظهار الغضلللب ف 

 من هنا تظهرن يجة ضللللللع  مشللللللاعر األمان فالثقة.  ؛هِ دِّ شللللللُ سي أر االنفعالّي  جعت عدم االطلللللل قرارت
لدى ُم أججة  تانفعاال دُ لِّ ور ة ال ي تُ ُم قاطعال التِ امر عر لمُ ل الملحوظ ن شلللارباال ُم مثلةمشلللكلة الدراطلللة 

بحاجة إلى الشلللللللعور بال فهم  ينالُمراهقإلى أّن ( 2015 لصلللللللت  راطلللللللة كولشلللللللكير )إذ  ،ينُمراهقال
لخاصللللللللة بهم، فإيال  االه مام إلى هم بحاجة للوعي بحاالت األنا اف القلوا ل حسللللللللين ال واصللللللللت، ف 
امرالت، فزيا أل  واصلللللللللللتة سي الاللفظيّ ة فغير اللفظيّ إشلللللللللللارات ا ى تغيير ال اميلية، فالقا رأل عل الُمعر

امرالت  فإالّ  فسيَّةالنَّ عاب بدال  من اع ما  الحيت فاألل أكثر حميمية  تواصت الم قاطعة، فممارطة  الُمعر
  (Kulashekara, 2015,p.115) .نمائّية فعالّيةظهرت لديهم مشاكت ان

 في العيا ألذلك بوضلللوح؛ س ِحظر لو النَّفسلللّي سي مجاا الدعم فالعالج  عمت اللاحثةفمن  الا 
من  ون راهقمُ الي ذمر  بينما، بنائهنّ أل ألالم مّر  أف رألالم هوّ سات  صللرّ المن  السلليدات تشلل اي النَّفسلليَّة

 ( من اإشللللللكاليات ال ي تظهر1962ذهب إليه بيرن ) فمافذلك ينسللللللجم  ،المفرطةاألهت طللللللي رأل 
، دى األهتل الوالدّيةأف   فلّيةالاألنا  مع ُمراهدعند ال  فلّيةأف ال الوالدّية األناحالة تعارض عند 

  .النفسيّ ه ُنموّ تعيد ليس على ما يرام، فبال الي  هو أف اآل ربأنه  ا  ل ولد لدى المر  شعور 

بهد  تقدير  وةىال مرحل  اة :على مرحل ين اطلل  العية   ُأقيمت  راطللة  ؛ فبنا  على ما طلللد
بلغت  عّينةعلى  شللللللللللدأل فمعرسة نسللللللللللب توزع حاالت األناال نمية األنا الر تردريلّي للرنام  ات الحاج

رقم  صلللللر الوار  سي الملحد اطلللللُ خدم سيها مقياس حالة األنا المخ سي مدينة  مشلللللد، ا  ُمراهق (60)
%. 78 بنسللللللللللللة عّينةالهي األكثر ان شلللللللللللارا  لدى  الوالدّيةحالة األنا إلى أّن ن ائجها  أشلللللللللللارت (4)
ة، فجللا ت حللالللة األنللا الإنللا ا عّينللةلللدى  ا  أكثر ارتفللاعلل ةالنسلللللللللللللللللف  سي المرتلللة الثللانيللة بمللا   فليللّ

فمن  الا هذه الن ائ  %. 70نسلة بدأل بينما كانت حالة األنا الراش ككت، عّينة% لدى ال73يقارب
أّن هناك إشللللللللللللللكالية سي توازن حاالت األنا تنعكس على مشلللللللللللللللاعر الُمراهقين، فلل عمد سي  تلين

رصللللللللللللد أبرز لبعد عام  ثاني اةمرحل  اة سي راطللللللللللللة اطلللللللللللل  العية العوامت المؤثرأل سي ذلك ُأقيمت 
 عليم السي بعض مدارس  ينر هِ جِّ ور فالمُ  ين،ُمراهقنظر ال ةمن فجه ج ماعّيةفاال النَّفسلللللللللللليَّةالمشللللللللللللاكت 

 مشكالت المراهقين ت مثتسيرفن  نر و هُ جِّ ور المُ أما ثانوي سي  مشد، ال عليم الف  (حلقة ثانية)طاطي األ
فاإسراط ، بعد جيت جيال    زايدالمدراطللللي ال سللللرب الف نشللللاط ال طِ ر  سر ر ف مّ نر  ر ال، ف عاطفيةالمشللللاكت ال سي
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طلللللل قرار ضللللللع  االمن  عُ لُ ن  هم تر كالتنت مشللللللون سااُمراهقال بينما ،نيةاألجهزأل االلا رف اطلللللل خدام سي 
 . لهواياتالذات فاتنمية  رصِ تراجع سُ ف ال فهم العاطفي،   ِ ع  ج ماعي، فشعور بضر االف  ي  رِ طر األُ 

د بنا  على ما طلللف  ،ضلل  اإشللكالية ن ائ  الدراطللات السللابقة ت زِ رر ب  أف  هذه المالحظاتمن ف 
حليل ت"نظرّي   وفقَتد يبّي برنامج اساااتخدام  فاعلي ما ": تيالسللللؤاا اآلبُيمكن صللللياغة المشللللكلة 

  ؟ينراهقمُ عود اةوعلى االتزام االن عاةي النا اةراشدة  ُنم ّ  على "اإلنساني  اةُمَعاَمالت

 همي  اةد اس :أ 1-3
 :يأتا يمالدراطة م هتنلع أهمية هذ

امر يت تحلنظرّية  فسدتردريلّي أهمية إعدا  برنام   1-3-1  دراطلللللللللللللللة" فا  لاره بالتالُمعر
 سي حدف  علم اللاحثة. للمرأل األفلى محليا   تجريلّيةشله 

موها يم نُ يت األنا فتقحاالف االّتزان االنفعالّي لقياس  جدأل األ فات المسلللللللللل خدمة 1-3-2
 .النفسيّ سا أل منها سي ال قييم فال دريب عديدأل، فإمكانية اإ  رق ب

 عرضانية ُتغ ي عّينة- هااللرنام  ل مُ دَّ قر العمرية ال ي يُ  شريحةتدريب الأهمية  1-3-3
خصلللليَّةي سعلى مفاهيم أطللللاطللللية  -الم وطللللّ ةف  الملّكرألالُمراهقة  مرحل ي من تمّكن  الشللللَّ
 انهماتز من زيا أل تمّكن ، ج ماعّيةالمهارات العاطفية فاالعلى ف  ،راشلللللد لديهم ُنموّ تحقيد 

 .االنفعاليّ 

هين فأفليا  األمور سي مساعدأل الموج  ي من الممكن أن تسهمالأهمية الن ائ   1-3-4
 عن نفسللللللّيةتوسير أ فات فمعلومات  علىالنَّفسللللللّي فالعاملين سي مجاا ال قييم فال دريب 

خصيَّة  إمكانقدر ا ا  طليم ا  ُنموّ فاالنفعاالت فعن ال عامت مع المراهقين بشكت يحقد  الشَّ

 أهداف اةد اس : 1-4
 سلل ندا  إلىل نمية األنا الراشللدأل متردريلّي برنام   ساعلّيةعلى   عّر ال: دراطللةالهد  الّرئيس لل

امرالتتحليت نظرّية    .ينُمراهقللاالّتزان االنفعالّي فأثر ذلك على  اإنسانّية الُمعر

 أهدا  سرعّية هي:  الرئيس فينلثد من هذا الهد  
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 الملّكرأللمجموع ي المراهقة ن االنفعالّي االّتزافسد حاالت األنا ف  ُنموّ  راطلللللللللة مؤشلللللللللرات ال 1-4-1
 .الم وّط ةف 

زان االنفعالّي االتّ  علىفأثر ذلك  ،األنا الراشللللللللدأل ُنموّ على  ردريلّي اللرنام  ال ساعلّية قياس 1-4-2
 .المؤّجتف  اللعديّ سي القياس القللي ف   جريلّيةالمجموعة اللدى 

االّتزان االنفعالّي  علىفأثر ذلك ، األنا الراشللللللللدأل ُنموّ على  ردريلّي رنام  الالل ساعلّيةقياس  1-4-3
 .اللعديّ فالضاب ة سي القياطين القللي ف   جريلّيةلامن  الا مقارنة الفرفق بين المجموع ين 

 ّية جريلالمجموعة ال، العمر( لدى الجنس) ي م غّير  راطلللللللللللة الفرفق سي حاالت األنا فسد  1-4-4
 .اللعديّ سي القياطين القللي ف 

المجموعة العمر( لدى  ،سالجن) الدراطة ي م غّير فسد االّتزان االنفعالّي  راطة الفرفق سي  1-4-5
 .المؤّجتف  اللعديّ القللي ف  سي القياس  جريلّيةال

 ات اةد اس :متغّير  1-5
الّ جريلي الذي  م غّيرالهو " سلللللللل قتّ مال م غّيرال  جريلّيةال سي اللحو  :مساااااتقلاة متغّيرةا 1-5-1

ي س مسلللللللللللللل قتّ ال م غّيرفال .(57 ،2004الّ ابع" )أبو عالم، م غّيرث ليرى أثره على اليعالجه اللاح
امرالتتحليت نظرّية  القائم على ردريلّي هو اللرنام  ال الحالّيةالّدراطة   .ةاإنسانيّ  الُمعر

 رم غيّ فبال الي سال ،سيه مسلللللللللللللل قتّ ال م غّيرالذي يظهر أثر ال م غّير: هو الاةّتابع متغّيرةا 1-5-2
 .االّتزان االنفعاليّ ف نا الراشدأل األ هو الحالّيةالّ ابع سي الدراطة 

 : وفرضياتها أسئل  اةد اس  1-6
 أسئل  اةد اس :  1- 1-6

 ؟حاالت األناعلى نمائيا  ا  أثر  ردريلّي ت ُيحد  اللرنام  اله 1-6-1-1
االّتزان ألنا الراشلللللللللللللللدأل ف ا حالة ُنموّ لى عيلّي  ردر اللرنام  ال طلللللللللللللل خدامال أثر   ثمةهت  1-6-1-2

 ؟للُمراهقيناالنفعالّي 
 ؟من الُمراهقين عّينة   على ردريلّي للرنام  الا أثرِ  ما حجمُ  1-6-1-3
 ؟ب اقة المالحظة الثال  فسدر  تِ موعاالمج ُنموِّ  مؤشرِ  ما شكتُ  1-6-1-4 
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 :فرضيات اةد اس  1-6-2
 (:0.05مس وى  اللة ) ية عندت، ُا  لرت الفرضيات اآلالدراطةمن أهدا   لل حقد

لمجموعة اتوجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصلللللللللللللللائّية بين م وطلللللللللللللل ات  رجات أسرا   1-6-2-1
 على مقياس حاالت األنا. اللعديّ فم وطط  رجاتهم سي القياس  ،الّ جريلّية سي القياس القللي

لمجموعة اتوجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصلللللللللللللللائّية بين م وطلللللللللللللل ات  رجات أسرا   1-6-2-2
 .عاليّ االّتزان االنفعلى مقياس  اللعديّ فم وطط  رجاتهم سي القياس جريلّية سي القياس القللي ال ّ 

لمجموعة اتوجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصلللللللللللللللائّية بين م وطلللللللللللللل ات  رجات أسرا   1-6-2-3
 نااأل ةعلى مقياس حال اللعديّ سي القياس لمجموعة الّضاب ة الّ جريلّية فم وط ات  رجات أسرا  ا

لمجموعة اتوجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصلللللللللللللللائّية بين م وطلللللللللللللل ات  رجات أسرا   1-6-2-4
اب ة سي القياس   االّتزانعلى مقياس  اللعديّ الّ جريلّية فم وطلللللللل ات  رجات أسرا  المجموعة الضللللللللّ

 .االنفعاليّ 

وطللللل ات توجد سرفق ذات  اللة إحصلللللائية بين م وطللللل ات  رجات الذكور فم  1-6-2-5
 . جريلّيةالمجموعة المقياس حاالت األنا سي القياس القللي لدى أسرا    رجات اإنا  على

وطللللل ات توجد سرفق ذات  اللة إحصلللللائية بين م وطللللل ات  رجات الذكور فم  1-6-2-6
 .ة جريليللّ سي القيللاس القللي لللدى أسرا  المجموعللة الاالّتزان االنفعللالّي  رجللات اإنللا  على مقيللاس 

 رجات  إحصلللائية بين م وطللل ات  رجات الذكور فم وطللل اتتوجد سرفق ذات  اللة  1-6-2-7
 . جريلّيةالمجموعة اللدى أسرا   اللعديّ اإنا  على مقياس حاالت األنا سي القياس 

من الثاطللة الصلللل  توجد سرفق ذات  اللة إحصللللائية بين م وطلللل ات  رجات  1-6-2-8
حاالت األنا لدى أسرا  على مقياس سي القياس القللي العاشلللللر طللة الصللللل  فم وطللللل ات  رجات 

 . جريلّيةالمجموعة ال

الثامن لصلللل  طللة اتوجد سرفق ذات  اللة إحصللللائية بين م وطلللل ات  رجات  1-6-2-9
سي القياس القللي لدى االّتزان االنفعالّي العاشللللللر على مقياس طللة الصلللللل  فم وطلللللل ات  رجات 

 . جريلّيةالمجموعة الأسرا  
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الثامن  صل طللة ال ائية بين م وطل ات  رجاتتوجد سرفق ذات  اللة إحصل 1-6-2-10
لدى أسرا   اللعديّ العاشللللر على مقياس حاالت األنا سي القياس طللة الصلللل  فم وطلللل ات  رجات 

 . جريلّيةالمجموعة ال

الثامن صل  طللة التوجد سرفق ذات  اللة إحصلائية بين م وطل ات  رجات  1-6-2-11
لدى  اللعديّ سي القياس االّتزان االنفعالّي  العاشلللللر على مقياسطللة الصللللل  فم وطللللل ات  رجات 

 . جريلّيةالمجموعة الأسرا  

سرا  المجموعة أتوجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصللللللللللائّية بين م وطلللللللللل ات  رجات  1-6-2-12 
 .لحت المشكالت األنا الراشدأل ُنموّ  ا  لارعلى   جريلّيةفم وط ات  رجات المجموعة ال الضاب ة

مجموعلللللللة را  ال  اللة  إحصائّية بين م وط ات  رجات أستوجلللللللد سرفق  ذاتُ  1-6-2-13
ة سي القيللاس  تفم وطللللللللللللللط  رجللاتهم سي القيللاس  اللعللديّ الّ جريليللّ  على مقيللاس حللاالت األنللا المؤجللّ

 .االّتزان االنفعاليّ ف 

سرا  المجموعة توجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصللللللللللائّية بين م وطلللللللللل ات  رجات أ 1-6-2-14 
 على مقياس حاالت األنا اللعديّ فم وطللللللللللللللط  رجاتهم سي القياس ي ة سي القياس القللضلللللللللللللللاب ال
  .االّتزان االنفعاليّ ف 

 حدو  اةد اس :  1-7
-24الفصلللللت الدراطلللللي األفا  سي ردريلّي بدأ ت ليد اللرنام  ال اةحدو  اةزموي : -1-7-1

 .2018-2-15لمؤجت سي االقياس  تمف  2017-12-21الجلسات  تان هف  9-2017

 الدراطة سي مدينة  مشد. ُأجريت اةمكاني :اةحدو   1-7-2

  .اشرالّثامن فالع ينطللة الّصفُمراهقا  من  (72)قوامهاعّينة  اةحدو  اةبشرّي : 1-7-3

األمريكية؛ سإّن الحدف   ج ماعّية  العلوم االابحأفسد فرقة  اةحدو  اةم ضااااا عي : 1-7-4
أي النواحي ال ي ال  —ألبحا  النوعيةسي ا الطللللّيما-الموضللللوعية توضللللي  القيو  الفعلية للدراطللللة 

 ال حّكمأفجه القصللور أف الظرف  أف المؤثرات ال ي ال ُيمكن ك ،السللي رأل عليهايسلل  يع أي باحث 
 (James& Muran, 2004). لم ت م( ت، أل فات، إجرا اعّينةها من فجهة نظر اللاحث)من ب
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أل مفاهيم النظرية فبال الي صلللللعوبة سي هذه الدراطلللللة كانت القيو  سي ضللللليد الوقت عموما ، مع كثر 
تغ ي مرحل ين  عّينةال دريب على ُكّت مفاهيم النظرية، فكت ال دريلات المحضللللرأل فصللللعوبة إيجا  

 من الُمراهقة من الجنسين سي مدرطة فاحدأل.

ي  لب تصلللللللميم  الذي ال جريليشلللللللله المنه    امع ا ت مثت سي  اةحدو  اةموهجي : 1-7-5
.  ةيراعي ضللط الشلرفط المحيف  ،م ااسئ ين مجموع ين باطل خدام (المؤّجتف  اللعديّ ف  القياس)القللي

ال ابعة  اتم غّير من أجت ترعرر ِ  األثر سي ال ردريلّي لرنام  الهو ال تجريلي م غّيرن  الا تنافا م
 العمر، الجنس،)ات األ رى فهي م غّير ، فتم ضلللللللللللللللط ال"االّتزان االنفعاليّ األنا الراشلللللللللللللللدأل ف فهي "

 (.ج ماعّيةال حصيت، تقارب الليئة اال الص ،

 مر لحات اةد اس :  18-
ّي اة 1-8-1 نام  د أهدا  النظلام أف اللر تعني مدى تحق :The Effectiveness  اعل

 (.317، 2001)القال فناصر، 

سي   جريلّيةا سللللللب لدى أسرا  المجموعة الاألثر اإيجابي المُ  أّنهاب إجرائيًا:  اعلّي اةوتعرف 
امرالتتحليت نظرّية  ال دريب علىألنا الراشللدأل فسد ا ُنموّ  ق بين ف ر الذي تم قياطلله بحسللاب الف ،الُمعر

 سي فالضللللاب ة  جريلّيةق بين  رجات أسرا  المجموع ين الف ، فالفر  جريلّية رجات أسرا  المجموعة ال
 قلت ت ليد اللرنام  فبعده.االّتزان االنفعالّي األنا الراشدأل ف  ُنموّ 

 : Trainingيب اةتد   1-8-2

تسهيت ""ال دريب" هو  :سي المجاا ال دريليالذي طلد نظري ه  (Roger) كارا رفجر يقوا
من  فاالن قللاا ،ال للالللب هُ رُ ور ح  مِ  التلللاع نه   ف عللا رفجر  ،فالمللدرب هو "الميسللللللللللللللر لل علم" .ال علم"

  .مص ل  ال دريبإلى اط خدام مص ل  ال ربية 

"الد   فالحماس فاطلل خدام أطللاليب  المدربشللخصللية  سيمهم حضللورها عوامت أربعة عّد ف 
 .(Rajan & ChackoK,p. 2013,p. 7)" عالي المس وى  ال نظيم المعرسيف االط اشاسي  عّلم ال
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  :Training Programَتد يبّي اةبرنامج اة -1-8-3

خ  للة ال ي تهللد  إلى ت وير معرسللة ال الب نظمللة فالمُ هو مجموعللة من األنشلللللللللللللل للة المُ 
ر تجديد معلوماتهم فرسع كفا اتهم، فحت مشللكالتهم، فت وي علىال ي تسللاعد ف ، ف لراتهم نالم دربي
 (.13، 2017الشللي،)أ ائهم 

  :Transaction Analysais اإلنسانّي  اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   -1-8-4

 ةج ماعيّ من ظمة م سقة للشخصية، فللديناميكيات االنظرّية  أّنهاب( 1961)إريك بيرن  عّرسها
لفهم لدى لشللللللكال  عمليا  فعقالنيا  مناطلللللللا  قّدم ت ،النَّفسلللللليّ فالعالج  الُمسلللللل مدأل من ال جربة السللللللريرية
سلللللللل خدم سي ال دريب فال عليم ، باتت تُ بأطلللللللللوب بسلللللللليط ينالنفسلللللللليّ الغاللية العظمى من المرضللللللللى 

 .(Tilney, 2001,p. 126)فاإ ارأل

 ُأقيمتل ي اة العمليّ : هو الخ وات اإلنساااااانّي  اةُمَعاَمالتاةتعريف اإلجرائي ةبرنامج تحليل 
امرالتتحليت نظرّية  أنشللللللللللللل ة فسنياتمفاهيم ف فسد  ةمصلللللللللللللمم منظومة جلسلللللللللللللاتمن  الا   الُمعر

 .الدراطة عّينةلدى أسرا  االّتزان االنفعالّي األنا الراشدأل فزيا أل  ُنموّ لغرض  ،اإنسانّية

لشللخصللية، يعني لالنَّفسللّي  حليت صلل ل  يسلل خدم سي الم فهو Ego :تعريف النا 1-8-5
مع العالم الخارجي، ضلللللمن مقاربة فطللللل ية بين م لب الهو فاألنا  ت فاع  الجز  الذي ي عامت بشلللللك

 .(Tilney, 2001,p. 35) األعلى

 :Ego State :تعريف حاة  النا 1-8-6

نمط ثابت من الشللعور فالخلرأل ذات الصلللة الملاشللرأل بنمط طلللوك هي " (1952) فسد بيرن 
  (Psychotherapy Institute of Manchester,2017,p.12)."م سدف ابت ث

 ط.أف تا ب الّراِشد سق  (Adult Ego State):اشدةالنا اةرَّ حاة   1-8-7

خصلللللللليَّة ُض نل أّنهاب Tudor ((2003تو ر عّرسها اعر الم ااملة للمشلللللللل ةُ جر الر عر سهي المُ  الشللللللللَّ
ات الفر  من الوال أل ح ى الممسي  "،هنا فاآلن"دأ فاالتجاهات فاألساار فال صللللللرسات بما يناطللللللب مل

  .(Widdowson,2010,p.351) كما فر  سي:
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دةاةتعريف اإلجرائي ةحاة  النا   ائهم الدرجة ال ي يحصلللللللللللت عليها الم دربون سي أ: اةّراشااااااا 
جيني  للمشلللللللللاعر، الم لع سي الدراطلللللللللة  نموذجصلللللللللممة فسد على مقياس عجلة حاالت األنا، المُ 

ّت  فالدرجة الالية ال ي يحصللللللللللللللت عليها الم دربون سي أ ائهم على مقياس .الحالّية كالت المشللللللللللللللحر
 .الحالّيةسي الدراطة  الرَّاشد المع مد

 : ((Emotional Stabilityاالّتزام االن عاةيّ تعريف  1-8-8

خصيَّة سي األطاطية األبعا  أحد هو  شكت لىيم د ع ،النَّفسيَّة الصّحةمظاهر أهم  من ف  الشَّ

 تمثله السلللللالب الذي الق ب إلىاالّتزان االنفعالّي  يمثله الذي الموجب الق ب من مسللللل مر م صلللللت

لّي االّتزان االنفعا الم صللت فيمثت هذا على مكان أي سي يكون  أن ُيمكن شللخص أي نإف  صللابية،العُ 
 .(35، 2010،)حمدان) الم فائت العدفاني، غير المنضلط، الرزين، الها ئ، الشخص)

ي أ ائهم على بأنه الدرجة ال ي يحصت عليها الم دربون س :إجرائياً االّتزام االن عاةّي  ُيعّرفو 
، السللللللللللللّيةمقياس عجلة جيني  للمشللللللللللاعر سي أبعا ها الفرعية )المشللللللللللاعر اإيجابية، المشللللللللللاعر 

ن  دربو ، فالدرجة الالية ال ي يحصللللت عليها المالحالّية( المسلللل خدم سي الدراطللللة ةاالنفعاليَّ  السللللي رأل
 المخ صر.االّتزان االنفعالّي سي أ ائهم على مقياس 

من  شلللللللللللللللامللت ين قللت  اللهللا الفر  ُنموّ س رأل  :(Adolescence)  ُمراهقتعريف اة 1-8-9
ت طلللنة(. تشلللم 21-11) مرحلة ال فولة إلى مرحلة الرشلللد. سهي مرحلة ال أهب للرشلللد تم د ما بين

( 18-15) المم دأل ما بين الم وطلللللللللّ ةة ُمراهقفالة، طلللللللللن (14-11ال ي تم د بين ) الملّكرألة ُمراهقال
 (.267-266، 2003)مخوا، ة( طن21 -18ة الم أ رأل مم دأل بين )ُمراهقطنة، فال

الص   هم طللة سي هذه الدراطة: (The Adolescents)ن"تعريف "اةُمراهقي 8-10 -1
ر سي الص  العاشفطللة  .الملّكرألة ُمراهقالمرحلة  رحلة ال عليم األطاطي حلقة ثانية(مسي )الثامن 

( طللللنة 16 -13أعمارهم بين ) ةم فافت، فالالم وطللللّ ةة ُمراهقمرحلة الحلة ال عليم الثانوي العام( مر )
 سي محاسظة  مشد.
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 أ وات اةد اس :  1-9
  :تضمّ بمناه  ال دريب العالمية ف  أل  أطو ا  لارات  ب ارّيةتم تصميم  الدراطةأهدا  من حقد ل ل

  ، فت أل  من ثالاألنا تالمصلللممة بشلللكت عجلة حاال :النا تد حاالقائم   صاا 1-9-1
 .( صفة20ُكّت عجلة ) تضمّ عجالت لقياس حاالت األنا الثالث؛ 

 .عاليّ االّتزان االنف( تعليرا  انفعاليا  لقياس 20) تضمّ  :عجل  جويي ةلمشاعر 1-9-2

ح ي ر  أف مشللللكلة يومية موقفا   (24)من  مؤّل لا :اةمشاااكالت اةراشااادةَحّل  اختبا  1-9-3
 (.  فلّيةالف ، الراشدأل، الوالدّيةحاالت األنا )لات مشكلة ثالثة حلوا فسد 

ب عليها، تم ال دري معلومات تضللللمّ ( بندا  35من ) مؤّل : ختبا  اةتقييم اةتد يبيا 1-9-4
 . ، لقياس معامت األثر عقب ت ليد اللرنامالمناطبر  الجوابر  رر دِّ قر ن يُ أي لب من الم درب 

 ع ما  عجلة جيني  لالتزانا لل أكد من مناطلللللللللللللة اةمخترااااااار: االّتزام االن عاةّي اختبا   1-9-5
 . جريلّيةال مع المجموعةاط خدم ( بندا  19من ) مؤّل  مقياس اعُ ِمداالنفعالّي 

 ةمع المجموعاطلللللللللللل خدم ( بندا ، 30من) مؤّل الحاالت النا اةمخترااااااار: اختبا   1-9-6
 .اللعديّ للقياس القللي ف كأ األ   جريلّيةال

نظرّية  فسد ممصللللالمُ فهو اللرنام  : اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   وفقَتد يبّي برنامج  1-9-7
امرالتتحليت   ة، تغ ي محافر النظريةيجلسلللللللللللللللة تدريل (20)من  مؤّل ة فال دريلية،  نمويال الُمعر

 فال ربية.  ُنموّ اطية المرتل ة بالاألط

 عقب اللفظيّ فغير  اللفظيّ أطلللللاليب ال واصلللللت  أهمّ تقيس :  ب اق   صاااد ومالحظ 1-9-8
سي  تقويم نهائي توزع تب اقا، باإضاسة إلى جو ال فاعت الجماعيتقدر ف  ،ُم درِّب جلسة لاتُكّت 

 .ة على الم دربين ضمن مجموعات تقيس نوات  الجلسةيجلسة تدريلُكّت  نهاية
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 :Transactional Analysis اةُمَعاَمالتم ه م تحليل  2-1 
امرالتتحليت  دتعّ    .(Steiner, 2014,p. 2)فال غييرللشخصية  طلوكّيةمعرسية نظرّية  الُمعر

فضللللللللللللللع الذي نت بداي ها مع بيرن اك(Steiner, 2009,p. 137)  نمائّية فاعلّيةتنظرّية  سهي
سي القرن  الخمسلللين عقدالاالطللليكي مع بدايات ال نموذجبالاإطار العام ألطلللاطللليات هذه النظرية 

رشلللللا ي، ال حليلي، )اإ األطلللللاطلللللية سي أربعة مجاالت هي هات ليقاتباتت ف  ،(1950s)الماضلللللي
ق سي مكان، لان تامن الفرف ُكّت  ن أطلللللللللاطللللللللليات النظرية تسللللللللل خدم سيإإذ ال دريلي، ال نظيمي( 

خصلللللللللليَّةسي نظرّية  ُتعدّ إذ  ال قنيات فالنلرات.  وّ ُنمفسي ال سلللللللللللوكفال واصللللللللللت فالعالقات فال الشللللللللللَّ
(Newell and Jeffery,2013,p.3). 

امرالتلراب ة الدفلية ل حليت ا عّرسهاتف  سي  اج ماعّيةنظرية بأّنها " ITAA 2017 إي ا 1الُمعر

خصلللليَّة  .)p.,2017PIM, 3(2 "الشللللخصللللي فال غيير الشللللخصللللي ُنموّ فاألطلللللوب المنهجي لل الشللللَّ

خصلللللللليَّة هيكت حالة األنا ُتشللللللللكتف  ،ر غيّ قا رفن على ال فاير فالف  الناس جيدفن،أّن  تف رض  الشللللللللَّ
(Newell and Jeffery, 2013,p.5). 

  :م جز عن حياة إيريك بيرم  2-2
 فحلللاز كنلللدا سي دفلللل Eric Lennard Bernstein(1970 -1910)إيريلللك ليونلللار  بيرن 

ب  شها أل   )فالد، راشد،نظرّية  هيكلية فضع، سي أمريكا  McGill( 1935)مكجيتمن جامعة ال ِّ
ا  ( عام35 عال  عمره )، س رجم سارأل مالمعلمين عالجين فليس طفت( عندما قرر االطلللل ماع إلى المُ 

 ؟ سي هذهاآلن من مناما ي حد  بيرن: ثم طأا ا "صغير   ا لي طفال  أّن  أشعر كما لو عندما قاا"
امرالتتحليت نظرية اللحظة ظهرت  ك سي نيويور النَّفسللللللللللّي تدريله كمرشلللللللللل  لل حليت بيرن . بدأ الُمعر

فأصلللللللللللللل  م حمسلللللللللللللا   الجماعية  التابالمدبدأ العمت بالجيش ف  ل حداف أفق  تدريله ثم  (1941)
ن بير تابع العالمية الثانية بعد الحرب ف  ،الصللللللللارم يال حليلالشللللللللكت ب عا  عن للعالج الجماعي فاال

  ّور حلت فعالم نفس نمائي ُعر  بنظرية الم -  Erik H. Erikson  راط ه مع أريك اريكسون 
 لم يخضللللللللع ألّنه ؛النفسلللللللليّ ت يهد ال حلنضمام لمعالل بيرن  طلب سضرُ  تلك الف رألسي  -االج ماعي

النَّفسللللللللللّي يت لنه سصللللللللللت نفسلللللللللله عن ال حصللللللللللرح أ، فاسد على الحكم بسللللللللللهولة ف النفسلللللللللليّ لل حليت 
(Stewrt,2014,p.165). 

                                           
1 International Transactional Analysis Association 
2 Psychotherapy institute of Manchester 
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ب  النَّفسلليّ ن ب( أجرى ندفات للمه ميّ 1950sسي )  االج ماعي فسد ملدأ )االضلل رابات ال ِّ
سي عام ف . (Tilney, 2001,p. 37)(اعّيةاج مبت مسللللللألة سر ّية أمراض مجّر   ليسللللللت النَّفسلللللليَّة

امرالتعن تحليت  فرق ه األفلىقّدم  (1957)  ،الجمعيّ  الطلللللللللّيماالنَّفسلللللللللّي سي العالج   قنّيةك الُمعر
خصلللليَّةم هِ لفر  نظامك هاطورّ  يا  فتدريجّ ، رهيات من عمالخمسللللينّ حين كان سي  ت أبحاثه اطلللل مرّ  ،الشللللَّ

 كان بيرن ملدعا   .3(1964) لعاب يلعلها الناسأ هة ك ابه بشللللللللللللللكت ملحوظ مع شللللللللللللللعليّ ّنفوذزا  ف 
"حضللللور" فيف قر لااريزما  أيضللللا  كان  جوال   لاّنه ااهة،الفُ  ع بحّس ي م ّ كان ف   ا  جدّ فمُ  ،ففاضللللحا  

 الصلللللللّحةالمهنيين سي مجاا  سيسي محافلة ال أثير  الطلللللللّيمادا  ج م واضلللللللعا  فكان  ،سلللللللينالمؤطلللللللّ 
خصلللللللللللللليَّةحياته  بجز  كلير من بيرن  ىضللللللللللللللحّ ، النَّفسلللللللللللللليَّة  ي. توسالمهنّيةمن أجت حياته  الشللللللللللللللَّ

 رر   يّ . فاُ دّ ى الحب الذي يسلللل حفي لقّ قّدم لم ي ألّنهفكان مكسللللور القلب  ة  قلليّ  بذبحة  ( 1970بيرن)
 (مرحلللا  تقوا  )مللاذا تقوا بعللد أن  4بعنوان  (1972)ك للاب نشللللللللللللللر بعللد فسللاتلله عللام  أسضللللللللللللللللت

(Stewrt,2014,p.166). 

 :Ego States ام ه م حاة  الن 2-3
خصللللللللللليَّة ُنموّ من  طليعيّ جو أل كجانب حالة األنا مو  ات سر  لديه عد  من حاالت س ؛الشلللللللللللَّ

ئات اللي ُم  ّللاتت مع قة لل عامك رق  اّل  ت  ّور ،خصلللليَّةالشللللدت لمسللللاعدأل ، فجِ ُمخ لفةاألنا ال
ة سي قلولن الر ف  المية، مثت ال مييز بيموّ نال  ال حّدياتالسلللللللللللي رأل على  لمر  ي  لما يُ ، الخارجّية

مع   ال ايّ ي علمون يلدأ األطفاا سي المدرطة  عندماس ؛المدرطّيةة ف طريفاأل ج ماعّيةاألفضاع اال
كن االل زام بأماف ، مثت رسع أيديهم للحصلللللوا على إذن للسلللللؤاا- المدرطلللللّيةلليئة ا توّقعاتقواعد ف 

ظهر تكما  ، ارار هذه الر ف  بماعّيا   اج حالة أنا م واسقة ت شللللّكت -الدراطللللة فاالطلللل راحة فأفقاتهما
 ر اواأف ال مراضكاألعلى األحدا  الصلللللا مة ) رّ ا  أن تنشلللللأ  ُيمكنإذ  ؛ُنموّ نا فسد الاألحاالت 

معاملة( ل سلللللاعد ال فت على االنفصلللللاا عن اإطلللللا أل. فعلى مدى طلللللنوات قد تأ ذ الطلللللا أل أف إ
دّيةشلللكت إشلللارأل  سلللر نلرأل صلللوت  تغيَّرمثت  ،ما طللللوكسة قلت " ألم رأس، معدأل" أف إشلللارات مألو  جر

اصلللللت مع ية لحالة األنا حماية الذات فال و طلللللاطلللللوظيفة األ. فعليه تاون الاللكا  أف الصلللللراخقلت 
 .(Phillips & Frederick, 2010,p.p. 3) غير فاع   بشكت   الملّكرأل جارب ال

                                           
3 Game People Play 
4 What Do you say after you say Hello? 
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دّيةحاالت األنا أحاطللليس  تضلللمّ ف   سلللر  ةأ لّ فهناك  ،العصللللّية المشلللابكسي  زُيرمّ  فإ راك طللللوكف  جر
األنا  حاالت أنّ على  سسلللليولوجّية عصلللللّيةعلى األطفاا ف راطللللات  نمائّيةمن ت ليقات  راطللللات 

 سللللنا ُأنشللللئت بيولوجيا  هي ليسللللت مجازات سقط بت جوانب من أنف. سسي الدماغ لها فجو  عصللللليّ 
 فاعلّيةتأنماط ت ّور ف ، ّية  ال نظيم، غير  ذاتّية) قوانين ةفسد ثالث ُمعّقدأل ذهنّيةبحالة ل اون 

أّن  نعيش سي عصلللر ندرك سيه أّننابات من الواضللل   لذلكرأل( أف م ارّ  مسللل مّرأللديها  صلللائص 
"بأّنها  د بيرن فس حالة األنا  عرّ تُ  فعليه .ر الدماغغيّ يُ النَّفسلللللّي فالعالج النَّفسلللللّي ال دريب كال  من 

سارّي تواصلللللت نظام  لة تملكحا اتّ س ؛ةطللللللوكيّ  جلى سي أنماط ُم ماطلللللك ي يّ فشلللللعور  ساريّ ظام ن
 .(English, 2014,p.80) " مح مال   كا  طلو ن   يُ ميز م شعوريّ ف 

 :حاالت النا نش ءت ّ    2-4
 الُمالحظ تلعا  لحالة األنا المسللي رأل" الفر يّ ( "ُيمكن تصللني  السلللوك 1957حسللب بيرن )

 ،بصلللللر  النظر عن عمر الشلللللخص راشلللللدأل(ف  طفلّيةف  فالدّيةا الثال  )فضلللللع حاالت األنفعليه 
والد والد الناقد، الال)ها فهيضللمن الدا لّيةإلى االنقسللامات   Dusay (1972) فطلليأشللار  فالحقا  

  .(kuijt, 1979,p. 2)(  فن انقسام سي األنا الراشدألالعفويّ فال فت  الم اّي الراعي، ال فت 

  The Parent Ego State اة اةدّي حاة  النا  2-4-1

"مشللللللللللللللاعر  أّنهاب عّرسهاف  Exteropsyche الخارجّيةالنفس (1961)بيرن طللللللللللللللّماها  بداية  
ق لسلللة عن رموز فالديه أف من ينوب مكانهما، فظيف ها توسير ال اقة فطللللوك فاتجاهات المر  المُ 

بالظهور عند  أتلد. ة"من  الا أ ذ قرارات موثوقة فثاب ة نسللللللللللللللليا " أفتوماتيكيّ  ،فتخفيض القلد
ماله فما ليس له(  مّيزو  عالم يُ فج )فإ راكاالز فاجية فال ناقض بين نفسللللللللللله فالعالم المر  راك إ 

(Kuijt,1979,p.19-5).  ّال ي فعاها الشخص  ،سي الدماغ الخارجّيةتسجيالت األحدا   تضم
فتشللللللمت تسللللللجيالت الوالدين  ،قلت   وا المدرطللللللة ج ماعّيةال ي تسلللللللد الوال أل اال سللللللنواتالسي 

كت سر  له فالد ا  لر من  ،للسللللوك ا  تضلللع حدف ف أقارب، إعالم( )يأ ذ  فرهما  أف من الحقيقيين
ةاألنللا خللارجي سي السللللللللللللللنوات الخمس األفلى. معلومللات  الللله الحللاسز ال تح فظ بقواعللد  الوالللديللّ

النظر عن  بغّض مصلللللللللدر ثقة  ت كحقائد عنُتسلللللللللجّ ف ، الجسلللللللللديّ ف  اللفظيّ ن فتواصللللللللللهما الوالدي
، فكي  ت نللافا مكي  تسلللللللللللللللّ تعّلم )"تفعللت!؟ تحللت بنللد " كي لومللات معهللذه الفتظهر  ،طليع هللا

 .(42 -37، 1992هاريس، )علومات المة ضخمة من كميّ  لة  ُمشكّ ( ، فكي  تس أذن..عامال 
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  .(Harris, 2004,p. 24)هإ راك العالم فالعيش سي كيفّية  تعليم األبنا؛ الوالدّيةبه األنا قوم ت ماأهم  س

 ية:تأبرزها الوظائ  اآلعديدأل  طلوكاتتظهر سي  الوالدّيةنا األأّن  لذلك نالحظ

 ،القوانين ضلللللللعط، يالم سللللللللّ ف  حازمال بال واصلللللللتيظهر Critical Parent  اةواقد:  اةدةا -أ
 فيفرط سي الرعاية أف النقد فالرغلة سي السي رأل.فيس عمت كلمات فتعابير بلهجة قاطية، 

ن ، م رينباآل ه مّ المُ  بال واصتيظهر  Nurturing Parent: راعي أو اةمربياة  اةداة -ب
 .(21، 2015)الخفاجي، ة داعمة فال عابير الم مئنة ال الا اللهجة الحنون

 

  .اة اةدّي حاة  النا ( 1) اةشكل
 عّلم ياطللل نا ا  للنمذجة من األهت فالمحيط،  الوالدّيةن حالة األنا يوضللل  الشلللكت السلللابد تاوّ 

 .أيضا   ال فت االط جابات الراعية الُمنف حة فاالط جابات الناقدأل فالصارمة فالراغلة سي الاماا

 The Child Ego state:   لّي حاة  النا اة 2-4-2
الرتلاطها باح ياجات غريزية  Archeopsycheبداية  اطللللللللللللللم النفس القديمة بيرن أطلد عليها    

 (Kuijt, 1979,p. 5).ب فول ه" المرتل ةفطلوك المر  سها بمشاعر فاتجاهات فعرّ  ،بيولوجية

لى ع ؛ فلّيةال نااألمن الحياأل سي صلللللللورأل تسللللللل مر آثار ال فولة معنا إلى المراحت ال الية إذ 
 تحت  فلّيةالحالة األنا اون تف  ،فقت سي أيّ  ملاشلللرأل   تشلللغّ يُ  ،مسللل غير قابت لل سي الدماغشلللريط 

  .(215 :2009 الخواجا،)غضب ف تسام  من  ابما سيه الوالدّيةنا تأثير األ
خصلللللليَّةأسضللللللت جز  سي  أّنها فيع قد، بداعفاإ العفوّيةمصللللللدر  فهي  ا  عملي م ع ت ّنهاأل الشللللللَّ

  (Prochaska & Norcross, 2003,p. 5).ألبالحيا
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بدا له طفت يشللعر  كت شللخص ؛، أنا لسللت بخيرالدا لّيةته م باإحسللاطللات   فلّيةاألنا الس
ا فهي منّ سر  ُكّت  دفهذه األنا موجو أل عن. (Harris, 2004,pp. 24-30)ا يرام ه ليس على مأنّ 

 مةمنظّ غير ف شلللة فليسلللت مشلللوّ  شلللعورالال تال تمثّ ف ( عند سرفيد Idفهي ليسلللت الهو ) ،أنا ناضلللجة
إم اع الجز  الوحيد الذي يسللل  يع  ّنهاأل ،خصللليَّةالشلللر من جز  مهم  . بت(349 :1994 )الشلللنافي،

 خصيَّةشالبقايا ُتمّثت  بت ،السللّيةسقط من  ة  مؤّلف ت، فليسناض غير  ا  طلوكعني تال ف  ،ذاتهالمر  
 فسد السلوك فالشعور هي:  عّدألأشكاال  تأ ذ ف  .بما سيها من تجارب فعواط  فأحالم  فلّيةال

 ا  ، جذابا  موحفط ا  فأناني ا  فملدع ا  يكون تلقائي ، ليعيّ ال Free Child: اةع  يّ اة  ل  -أ
، خصللليَّةالشلللَّ جز  سي أهم  ه نأيع قد )بيرن(  ،اتباالك شلللاس ا  مرتل  اإثارألب شلللعورهف  ،اللديهيةع فطلللري
 له. الوالدينتقّلت  فمن  الاتحقيقه ألهداسه من  الا  ،اإشلاع على او حصللالّراِشُد يدسع 

عض على معرسة أطللللاب ب ا  قا ر  يكون ال فت Little Professor :اةرااغير السااتا  -ب
 (.23، 2015)الخفاجي، اةبروفيس   اةرغيرى فيسمّ  ،مواجهة الظرف لها حلّ ف له مشاك

ين، يسلللللين، اج ماعيكونون م حمّ غاللا  ما سي تعامالتهم  العفوّيةاألشلللللخاص الذين تسلللللي ر ف 
ات عن أحاطلليس جديدأل سي السللياق يلحثون فغاللا  ما  ،تفاؤا فثقة بالنفسف  لديهم جرأأل سي العالقات

نشلللللللللللللل ة العمت بسللللللللللللللرعة فقضللللللللللللللا  بعض الوقت سي األف ملا رأل الهم يحلون اتخاذ نّ إ، ج ماعّيةاال
ية، االنلسللللللاطّ  خصلللللليَّةالشللللللر فصلللللل  ت واسد مع  العفويّ  اإيجابية لل فت هذه الصللللللفات، ج ماعّيةاال
قة للا فقلة ملاالألالف    رلة ، مع عدم حساطيّ أفال   فضع مصالحهعلى أيضا  يعمت  العفويّ  ال فتف 

 .(Ciucur, 2013,p.585) للعفوية آل رين فذلك الجز  السلليسي ال عامت مع ا
ال سللللللللام ( مع اللرفسيسللللللللور )المرح،  العفويّ  ال فتأنا بات ال صللللللللني  الحديث يدم   تعقيب:

 لإلبداع. العفوّيةذ تقو  إ ل  ر؛قارب م( فكالهما الملدع فالمجد  فالفضولي)الصغير 

سي مرحلللللة مللللا قلللللت  الم اّي ل فللللت ا  ّور ي Adapted Child :اةمتكّيياة  ااال  -ج
ال فت  يكون طلللللللللللللللوكف  (Kuijt, 1979,p. 15)."ج ماعّيةالمهارات االتعّلم المدرطللللللللللللللة مع بداية 

شلللع ال ي تُ  ةالليئيّ  ُم  ّللاتصللراع بين البال يشللعر إذ ،الوالدّيةمن قلت األنا  ا  فمراقل ا  منظم الم اّي 
ال ي يرغب ب نفيذها للحصللللللللللللوا على االطلللللللللللل حسللللللللللللان  ةالخارجيّ  الوالدّية ُم  ّللاتفبين ال ،حاجاته
غم ر في مر  أحيانا  قد يثور  لذلك ه،إرضللللا  فالدي المحللة لب ابعض الم ييلغ هما يجعل ؛الوالديّ 

  .(216 :2009 )الخواجا، مظهره المساير
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 لي الخضوع قُ  يضمّ ت   سحسب، بال تعني هنا الجانب اإيجابي لل ايّ  م اّي كلمة  تعقيب:
لدي طلللللوكا   اضللللعا  ؛ سهو قد يُ سي أقصللللى  رجاته الطللللّيما طللللللّي لل اّي  ، فكالهما مظهر مّر الف 

)مشلللللللاكسلللللللة، مماطلة(. رّ ا  لدي طللللللللوكا  م م، حزنا ( أف قد يُ ا ،  جال ، رغلة سي إرضلللللللا  اآل ر)توتر 
 .ال مّر خضوع ف ة طللا  بالالم اّيف  فلّيةاألنا الحالة قياس ل الجانب العملي  سي ال صنيهذا  اعُ ِمد

 .  لّي ( حاة  النا اة2) اةشكل
، ل لدف بسلوك الدا لّيةحاج ها فمشاعرها سد تس جيب ف ال ي   فلّيةاألنا ال (2)يوض  الشكت 

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

 The Adult Ego Stateاشدة: ا اةرّ حاة  الن 2-4-3
ُد في لد عليها اطللللم  ال ي تااس   Neopsyche، بداية  طللللّماها بيرن النفس الجديدأل سقطالّراشللللِ

 مسلل قّلةبأّنها " صللاا  عّرسها)الوالد(. ف  الخارجّيةل حقيد ال وازن بين النفس القديمة)ال فت( فالنفس 
تلدأ بوا ر (Kuijt, 1978,p.5). الحاليّ وق  لمإلى امن المشللللللاعر فالسلللللللوك فاالتجاهات تسلللللل ند 

صل  من قاأل، تُ  عشوائّيةفالعاجزأل الالط جابات ا لدأ سظهور من الشهر العاشر من العمر، بالالّراِشُد 
من  بدال   مربك   خرفج من موق   فالعمت للسي األشلللللللللليا ،  ال حّكمف ص  فحّ فاله الذاتي، يظهر ال وجّ ف 

د عنها ة ي ولّ األ مس قلليّ د حيل ؤكّ  ال لقائّيةفبذلك تظهر الحركة  ،ماعّيةج لألنش ة االقّدم ال ف اللكا ، 
معلومات، ثم الصللللللللللللغير مفهوم ال فاير سي الحياأل من  الا جمع ال ي ّور ذإ". سي ال فت "راشللللللللللللد

ت بعض الثوابت ي شلللكب لومات ال ي يجمعها  الا ال جاربفتلدأ المع ها فسد الخلرأل.لّ رتيفها ف صلللنّ ي
ُد م قيّ يُ ف  الموثوقة،  (.51-45، 1992االح ماالت، ليل ار الحلوا لمواجهة المواق  )هاريس، الّراشلِ

جة المع يات العلى مع قا ر -ن فالمرضلللىبما سي ذلك األطفاا فالم خلفيّ -سر فيرى بيرن أّن ُكّت 
 (.19، 2010إنسان بالغ )بيرن، هسر  بدا لُكّت  أي ة،عيّ و بموض
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فتامن  .عقالنّيةة، فتع ي قرارات بالحقائد الواقعيّ  ىتعن إذ، يَّةخصالش حاطوبا الراشدأل ت األنتمثّ 
ُد مات " فت راكم معلو  ،عقالنّيةسي تقييم الخلرات ب رق   هافظيف  أنعلى   " ن يجة لقدرأل المر الّراشللللللِ

الشللللللللعور  "ف الوالديّ  "للحياأل عّلم ال " مفهومعن  الحياألمور أيك شلللللللل  لنفسلللللللله ما الذي يخ ل  من 
 .(215 :2009 )الخواجا، " سي الحياأل ال فاير“الّراِشُد  ي ّور  فوليّ ال "بالحياأل

مصدر  -تلك األ يرأل - الراعية ال ي هي الوالدّيةت األنا يفتفعيت األنا الراشدأل يؤ ي إلى تفع
  .(Loffredo& Harrington , 2008,p.7)تعو  بالنفع على الفر  فالمج معف  ،ثار فال عافن ياإ

مهما فجدت عقلات فتحديات  ،فمناطلللللب صلللللحيّ أمر  فهذا ،ُنموّ د  عم الكّ الراشلللللدأل تؤ فاألنا 
 ُنموّ ظرف  ال ل حسلللللين نفسلللللّيةبأ فات فطرق  االطللللل عانة ينلغيلذلك  ؛على المضلللللي قدما   تسلللللاعد

مو  ترتلط س .(Widdowson, 2010,pp. 351-353)ل نضللل  األنا الراشلللدأل  قدرأل األنا على الصللل 
لذين رأل بالشلللللللللللللللدائد، سالناس اغير م أثّ  عّدها؛ بدال  من الجديدأل ّيةالليئمع الظرف   ال اّي بمدى 

، اّيفا  تأكثر  هم أ ا جعتما ي، فعالّيةع المحن بم ي عاملون عون بالقدرأل على المواجهة الراشلللدأل، ي م ّ 
بمعنى  ؛الحاليّ الوضللللللع  ُم  ّللاتة فسقا  لعديت طلللللللوكهم فتحقيد األهدا  الهامّ فيسللللللاعدهم على ت

 . (Seaton,2013,p.22)فليس االناسار""االنحنا  

 اةراشد:وظائي أهمُّ و  2-4-3-1
 ف أيقللها سلل  ليد اليوم  ليخ لر صلللللللللللللالحي ها ر،ملكّ معلومات " الوالد " سي عمر  سحص

 . يرسضها

  يجعت ف  بأمان،ر عنها أن يعلّ  ُيمكن" ل حديد المشلللللللللللللللاعر ال ي  ال فت"معلومات تحديث
 ، سهو يسم  لل فت بأن يمرح أحيانا .طليما  ير عن العواط  ال علالّراِشُد 

 سلللللارألالحاط  ائما  باال  لارات غير مُ  سال فت ،ُنموّ فظيفة ب يئة الي فه االح ماالتيم يقت 
 .(50 :1992 )هاريس،  لارها ال قليلة ه فاسعف 

  ُد س، االنف اح الشللخصلليالمسللاهمة سي  ل نميةعالج فافال عّلم  فرا  محوريا  سي ال يلعبالّراشللِ
ا  لار إلى ف رقنا المألوسة ط تارارمن  لحدا ىإل نح اجاليومي  عّلم ال؛ سفي الشللللللللللخصللللللللللية

ضللللمن األنا الراشللللدأل  دم  بشللللكت ال فاع  يُ جديد،  عّلم لفمسللللارات جديدأل  طرق غير مألوسة
(Summers & Tudor, 2014,p.95).  

  ُد رف  ُيقارن الّراشلللللللللللللللِ فهذه المعالجات  ،ميّ قيف خ ل  ي لد ف يف قد فينز يّ يمف  ُيعّر ف  ُيفسللللللللللللللّ
 (Widdowson,2010,p.352).العقلّيةالّراِشُد تعكس فظائ   المعرسّية
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ُد ةل ص ل ةل عي  2-4-3-2   :ما يلي Mezirow (2000)وضع ميزيرواةّراش 

 .االنف اح على فجهات نظر بديلة 

 فتاامال   ة  معلومات أكثر  قّ فاللحث عن  فعالّيةفتقييم الحج  ب  ّلةموازنة األ. 

 بشكت ناقد.ة الفر يّ زيا أل الوعي بسياق األساار فعكس الفرضيات لذاتي ال ال حّكم 

  ُمخ لفة فاعلّيةللمشاركة سي أ فار تمع اآل ر تااسؤ الفرص العمت على. 

  ال شويه الذاتي المخا عال حرر من الاراهية ف Barrow, 2007,p.5).)  

 
 اشدة.حاة  النا اةر ( 3) اةشكل

ُد يوضللللل  الشلللللكت السلللللابد  فر  اج ه ح، فبين الوالدّيةف   فلّيةسي الموازنة بين حال ي األنا الالّراشلللللِ
 الم اّي هن فسد هنا فاآلن، سهو قا ر على إيقا  اطللللللللل جابات ال فت ا فمسلللللللللؤفلياته فالوضلللللللللع الر 

 ا يعنيلزم األمر، مفالوالد الراعي، م ى  العفويّ  فالوالد الناقد، فقا ر على تفعيت اطلللل جابات ال فت
 ي. شكت  ساعبقات سي الحياأل بشكت تعلمي فليس الالع مراعاألال فاير مع  أي تكامل النا اةراشدة

 مثال على حاالت النا:
 صالت.الموااح اار  بسلبالحاسلة سي هذه المدينة نا را  ما تصت سي فق ها، هذا  :اة اةدّي النا 

 طأا السائد عن طلب ال أ ير.أدما تصت طو  الحاسلة قد تأ رت، عن :النا اةراشدة
 (.22، 2018الحمدافي، )! ائما  ذلك أنا أشعر باللر  فعدم الراحة، لماذا يحد  لي  :  لّي النا اة
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 :ةحاالت النا سل كّي اةخرائص اة 2-4-4
 ة،اللفظيّ  )الالمات أناُكّت حالة  تعلر عنهناك  مسلللة معايير  Steiner( 2003) ينر طلللحسلللب 

دّيةال تالصلللوت، اإيما األ نلر  سلللر   سيما يلي توضللليف  تعابير الوجه( الجلوس أف الوقو ، فضلللعّية، جر
 (2003( فط نر )1980)بيرن عماا لحاالت األنا فسقا  أل سلوكّيةالخصائص الألبرز 

 ةحاالت النا  سل كّي اةخرائص اة (1) اةجدول

 اةمتكّيياة  ل  اةع  يّ اة  ل  اةراشد اةراعي اة اةد اة اةد اةواقد 

 اةكلمات

سااي رة. معاقب . 
يجب )إصاااااااارا . 

أم، يااجاااااب أال. 
ال. أباادًا.  ائمااًا. 
جيد. ساااااااي . ال 

  ت عل، ال تقل،
ن اااااذ كالمي، ال 

 .صمت(تسأل، ا

ةرعاااااايااااا . اةااااادعم.  ا
اةمسااااعدة. اةحماي . 
اةااتااعاالااياام. اةااتااثااقاايااي 
ل ي  ة واالهتاماااااام. ا
واةااااتاااا   . مااااباااااا  ة، 

)انتبه، يي اةقلق.تخ 
ي، يؤسااا وي، يا عزيز 

أحساااوت، أخبرني، ال 
 ح(عليك، استر  

 .إحراااااءو  ما قأ
َحّل    اسااااااااااات.

اةاامشااااااااااااااا ااااال. 
 اااايااااي. أياااان. )

ماااااتاااااى. ماااااا ا. 
. احتماااااال. واقع

 أواجاااااهممكن. 
بااااادل. أجاااارب. أ

 .(أفهم. أعتقد

اةمرح واةتسااااااااالي . 
إبااداعياا . بااديهياا . 

ها يه ي . انب قائ . تل
. ياا . خيااااةيااا تحر  

. أ ياااد). ساااااااااحريااا
وي. يحزنوي.  رحي

يا صااااااااابي. أحب. 
أ ره. ال مشاااااااااكل . 

 .(. هذا فظيعخمن

امتثاال. تمر . ةع ب. 
. طاااااعاااا . خضااااااااا ع

أعتاذ . يجاب علي. )
ال ياااااامااااااكااااااوااااااوااااااي. 
حااااااضاااااااااااار.أ جااا  . 

فقك اةرأي سااايدي. او أ
 اةراااااا اب؟هل فعلت 
 .إ ا( فقطأخجل. 

إيماءات 
 و

 اةم اقف

اةاااااااتااااااالااااااا يااااااا  
وضااع  صاابع.باإل

اةااكاا ااياان عاالااى 
 اةظهر. تق يااااب

تحرياااك  اةجبين.
اةاااااااااعااااااااايااااااااا م 
باشامئزاز. تجهم 

 اة جه.

اةيااد على اةخااد. فت  
 ابتسام . اةذ اع.

أو  باةتربيتم اسااااااااة 
س أمسااااااااا  على اةر اة

أو احتضااام أو مسااك 
 اةيد. ت اصاال برااري.

إيماءة  تعاطي وفخر.
 .باةرأس

مااااااااااااا اقاااااااااااااف 
 غيرمسااااااتقيم  

، ت اصاال ي قاساا
برااري مباشاار، 
مااظااهاار وا ااق، 
موتبه، نشاااااايط، 
مو ت ، مرغي، 

 .وق  

ساااااااااتهتر، خليع، م
، طبيعيّ تلقاااااائي، 

فضاااااااااااااااااا اااااااااا ، 
انبسااااطي، مبتهج، 
 .مرح، كثير اةحرك 

مااتااقاا اااااب وحاازياان. 
عااااااجااز. مااكااتاائاااااب. 
مساااااااااااااادل اةعيوين. 
خج ل.  أس مااااائااال 
ةااااااجااااااانااااااب واحااااااد. 

 موسحب. ها ئ.

نبرة 
 اةر ت

وا ق ، قاسااااااااي . 
معاقب . م اجئ  
صااا م . سااريع  
اةحكم. توااازةياا . 
 مثيرة ةالشمئزاز.

متعااااااط ااااا . ةيوااااا . 
 . مهم مااااا .  اعيااااا

قلقاااا . مشاااااااااجعاااا . 
و و ة.  اعااااااامااااااا . 

 محب .

.  واضح . ها ئ
وا اااااااااااااااقااااااااااااااا . 
مسااااااااات سااااااااارة. 
موتظم . س ي . 

 مسترخي 

نشاااي  ، صااااخب . 
. متحمساااااا . ي عاة

تلقائي . ضحك من 
اةقلاااااب. قهقهااااا . 

 سخري  ومرح.

 متاااااذمرة.جاااااذابااااا ، 
مااازعاااجااااا  النااايااان. 

 حااااااقااااادة. محتجااااا .
مسااااااااات هماا . ت لااب 

  م. مسترضي .إ

 .(PIM,2017,p. 15)ف  (Ernst,2008,pp.35-40)عن 
طمات اللرفسيسور الصغير تم  مجها ضمن طمات أّن  تعقيب: نالحظ من الجدفا السابد      
 .الم اّي ال فت  طماتضمن  ُ مجتفالخاضع  الم مّر فطمات ال فت  ،العفويّ ال فت 
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 :الت النا واةدماغاحت ّ   ة اةوَّ سيَّ الجهزة  2-4-5
  أثرا  ، مُ فالدّيةبوجو  حالة أنا  لراشللللللللللللللدأل، ثم أقرّ فا  فلّيةلااألنا   يلحاإلى أشللللللللللللللار بيرن   

اك ريين؛ هنعصاب فعلما  النفس ال  وّ حسب ن ائ  علما  األفب ،العصلّيةف  نمائّيةالنظريات الب
 ، ماغي تشلللري ف بنية  لهذه الحاالتيحد  أن  كان بيرن يأمت سيف  ،أل فظائ  م ناطلللقة لألناعدّ 

نفت  ئي من الجز  اللدا سي  فلّيةاألنا الف نا الراشللللللللدأل سي القشللللللللرأل المخية الجديدأل، األالحقا  صللللللللُ
 لّيةالعصاللحو  س ا  لذلك،مخ لف ا  نجد طرحبالمقابت ف  .(Steiner, 2009,p. 26)الدماغ القديم

فظائ  محد أل مرتل ة بمناطد محد أل من الدماغ،  يس ثّمةه لبشلللكت م زايد أنّ  توضلللّ الحيوية 
 شللللكة كليرأل من ُتشلللكتال ي  العصللللّيةسي الدماغ عن طريد الشللللكات  ُمخ لفةائ  ذ فظنفّ بت تُ 

من ال فاير فالشللللللللللعور فاللهجة العاطفية  هذا يخلد نم ا  ف  ،بشللللللللللكت طلللللللللللاي العصلللللللللللّيةالخاليا 
فمع  خاص.ال ه المرجعيإطار فسد ال ي يخ لرها الشلللللخص  الدا لّيةفالسللللللوك فالذاكرأل فالنماذج 

 سي القشللللللللرأل المخية،  اصللللللللة قشللللللللرأل الفّص  حالة األنا الراشللللللللدأل فظيفيا  ط   أغلب  رائحدّ ذلك تُ 
"مح ة تلديت" بين مد الت الحواس فالمخرجات من حيث ال ي ُتعّد  نسللللي المداري،الجلهي األُ 

كرأل حيث الذاكرأل العاملة فال اامت بين الذا ،إضلللللللللللللللاسة لذاكرأل العمت المكاني ،المهارات الحركية
  سيمنة  هيا  ف أكثر حضللللللللللور   فلّيةحالة األنا التاون عند الوال أل  .مزاجال مينظ لفال قييم العاطفي 

السللللللللنة  سي (الالفعي) لرات سي الذاكرأل الضللللللللمنية  نتخزيي م إذ النصلللللللل  األيمن من الدماغ 
الصللللريحة سي  ذاتّيةلسلللليرأل الار ذاكرأل يال فت ب  و  أيلدف  ،الاالم فاللغةت ّور مع  تزامنا   -الثانية

قده" سااطللل خدام ملدأ " اطللل خدمه أف بتلدأ   فلّيةلحاالت األنا ال العصللللّيةلكات قرن آمون. فالشللل
ألنا حالة ا ت  ّورثم  .تصللللاالت ال ي ي م تنشللللي هااالح فاظ باال ي مّ  ((Use it or lose itأي 

هما االسالوالد فال فت،  رائط منذ الوال أل عن طريد اتصلللللللللللللللاا بديهي غير لفظي بين  الوالدّية
ذات بال إحساطا   ي ّورف ال فت تنظيم اح ياجاته فعواطفه،  عّلم س الدماغ األيمن، لييس خدم أطا

ماغ، لدلجزا  الجديدأل األف بين األجزا  القديمة  عصلّيةنشا  اتصاالت إفي م  ، على أطاس ال فرّ 
، فتلين ذلك ب غير صلللور نشلللاط الدماغ بدائيتسللل جيب بسللللوك  ر المخي الجديدالقشللل ف اصلللة

 . (Cornell,& Graaf, & Newton, 2016,pp. 29-30) ال دريب النفسيبعد العالج ف 

كملا الحظنلا فجهلات نظر م للاينلة نوعلا  ملا حوا جغراسيلة حلاالت األنلا فاللدملاغ، تعقيلب: 
 ال حّكمفظائ  ترتلط ف  ،يالشللللللللللللللمّ بالدماغ القلديم  ةاالنفعلاليلَّ  لان على العموم ترتلط الوظائ 

 . حسب النظرية المفسرأل تالدالال ل  تسمية هذه بالقشر الجلهي، لان تخ محاكمةفال
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 .( اةتشري  اةدماغي ةلدماغ اةقديم واةجديد4) اةشكل

 :حاالت النااةوسبي  ةوزام ال  2-4-6
الذي  "Dusay Egogram"غرام  فطلللللللي إغو  "مقياسمن أبرز ال رفح ل قدير حاالت األنا؛ 

كي  ):هسي ك اب هطرح " John M. Dusay(1972)"جون  فطي ر من قلت وّ طُ ، يعني فزن األنا
محافر عمو ية  ة مسمن  مؤّل  ،الُمدركةرطم بياني لحاالت األنا علارأل عن  5ك فكي  تراني(اأر 
 .(الم اّي ، ال فت العفويّ )الوالد الناقد، الوالد الراعي، األنا الراشدأل، ال فت حاالت األنا الخمسل

                                           
5" How I See You and You See Me"  
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ه ُيقّدر ُيمكن أن منها، كما ما لديه  ذاتيا   ّدرُيقف  على المفحوص األنات حاالت عرض صلللللللللللللفاتُ  
بعد  هأن "طي ف  يرى"ف  الراشدأل،باط ثنا  طللّي  فكت من هذه الحاالت لها جانب . رآعنه شخص 

سيما بينها حاالت األنا ينشللللللغت المر  سي مسلللللل ويات ل ،القلد حوا األرقامي الشللللللى  رطللللللم المخ ط
ن الراشلللللللللدأل تسللللللللل هلك أكلر قدر م األناف ، العفويّ ا ال فت إذ أن ؛فهو األهم ها بلعضلللللللللهايقارن عندما

ط سي إحدى اسر إال اقة ال ي ُتصللللللللللللللر  بكما أّن  ،يكون أقت طاقة   الم اّي نما ال فت ال اقة، بي
 الصلللللللللللللّحةف  ،فبال الي تخ ل  مشلللللللللللللاكت ال واسد ،توازن حاالت ثانية على حسلللللللللللللاباون الحاالت ت

 ةحاجفتخ ل  مدا الت المعال  أف المدرب حسللب  "؛الجينوغرامالمخ ط "ا  ال  هذا ب ،النَّفسلليَّة
  اصة فسد تدريلات فتقنيات تخ ل  با  ال  األنا ال ي ي م العمت ي  لب مدا التما  الُم درب،

ة األنللال نميللة توكيللديللة؛ تقنيللات على تنمي هللا، سللالمللدرب بحللاجللة إلى   لىفبحللاجللة إ، النللاقللدأل الوالللديللّ
تقنيات  إلىف  الراشدأل،األنا  ل نميةتقنيات معرسية يح اج ف الراعية،  الوالدّية ل نمية األنات  اعمة تقنيا

لى إال دريب على الحوار فالمسللللللللللللللافمة  يح اجكما  .العفويّ ال فت ، فتنمية ةالعفويّ ل حرير  إبداعية
قوأل  توازن نسلللللللللللي بين مقياس األنا السللللللللللليم عندما يكون هناكيظهر . ةالم اّيف  فلّيةاألنا ال تنمية

 .(Nelson-jones, 2011,p. 166)"كما فر  ففثد سي" ( 5)كما سي الشكت  ،حاالت األنا

 

 مخ ط مقياس وزم النا. (5) اةشكل

عقو ، فح ى اليوم  ت الدراطات العالمية عن حاالت األنا فأفزانها النسلية منذُ اط مرّ : تعقيب
نا، إذ يخ ل  األمر من سر  قاعدأل تحد  الوزن النسلللللللللي بشللللللللكت ثابت فقاطع لحاالت األ ليس ّثمة

") ك ور فمعال  Tony White( 2018بحسللللللب أهدا  ال د ت فالعمر، فيرى "توني فايت) آل ر
عاما  سي العمت مع األطفاا فالُمراهقين( أنه  30 لرأل  ،العديد من الا ب الدفرية مؤّل نفسللللللللللللللي، 

         فلّية% ألن األنا ال60أفال  بنسلللللللللللللللة ريا أل تفوق   فلّيةاألنا الحالة ى ضلللللللللللللللط "يجب العمت عل
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، سي حاا لم تان حاضرأل  بوضوح" لذلك أفلى مويّ نر ُكّت جانب عالجي فتتدمّ  -ألالم مّر  الطّيما-
ت أل عند الُمراهقين  فن الحديث عنها ملاشللللللللللللللرأل كما الم وقع من كالم األهالم مّر اه ماما  باألنا 

 .(White, 2018)ن، بت من  الا اللحث عن مشاعر عدم األمان الاامنة  لفها،" المدرطيّ ف 
امرالتفمحررأل الراب ة األفربية ل حليت  "أطلللللللللللل اذأل Julie Hay( 2018جولي هي)أما"   الُمعر

امرالتتحليت ة نظريّ  عن النَّفسيَّةة لعشرات الا ب مؤّلففمدربة ف -( (IDTAة  نمويال  " س قوا-الُمعر
 "ح ى اليوم ليس هناك معيار عالمي يحد  بأرقام  قيقة الوزن النسللللللللللي لات من حاالت األنا، لان

خصللليَّةسي  سللللوكّيةهناك توجه ألن تاون األنا الراشلللدأل هي المسلللي رأل على النواحي ال جة بالدر  الشلللَّ
 الراعية". الوالدّيةف   فلّيةاألفلى، مع مراعاأل مناطلة لألنا ال

من  بشكت أفض بعضها فسد   واصتحاالت األنا فيُكّت  الجميع يحمت من أنّ على الرغم ف 
 األنا األكثرإلى أّن  فتشلللير الدراطلللات ،شلللله ثابت لات شلللخص ا  أّن هناك نم  ؛ إالُمخ لفةمواق  

ال فت ف الراعية،  الوالدّيةسي جميع أنحا  ال واصلللت بين األشلللخاص هي األنا الراشلللدأل، فاألنا  سعالّية  
جللا  سي هي األكثر حر  الم مّر سي المقللابللت تاون أنللا الوالللد النللاقللد فأنللا ال فللت ف  ،فويّ العف  الم اّي 
 .(Sengul, 2015,p. 52)ال واصت

 بعض االفتراضات اةمتعلق  بحاالت النا. 2-4-7
ات فنظريالنَّفسللّي ة من ال حليت شلل قّ بيرن لاونها مُ نظرّية  هناك بعض األساار الضلللابية عن

 الضو  على أبرزها فهي:، تم تسليط نمائّية

لات سر  ثال  حاالت فلان  رجة سحاالت األنا ليس لها عالقة بالعمر، أّن  يجب أن نالحظ 
 اط خدام هذه الحاالت تخ ل  من سر  إلى آ ر.

 بحسب عالق ها بالخلرأل. ةأف غير مرغوب ةكت حالة مصحوبة ب صرسات مرغوب 
 .الحاليّ المناطلة له فللموق   ااألن صحيا ؛ ي واصت فسد حالة الم اّي ن المر  إ 

نا مفاهيم حاالت األنا ال تشللللللللللللللله مفاهيم سرفيد )األنا، فاألنا العليا، فالهو( ألن حاالت األ 
 .ةطلوكيّ حقائد  ّنهافأل  لل جريب فال عديت فالسي رألفقابلة   ، فعملية  شعورية فأكثر طهولة  

 .ة فليّ ، فأقواها األنا اللوالدّيةا السل ة األ القية، أضعفها األنا ُتشكت الحاالت الثال  

القي المرشد األ م دا لة، تلدأ باألنا األب،  ترطم بيانيا  كثال   فائر غير الحاالت الثال   
 .(25، 2018، حمدافي )ال  فلّيةبالحقائد، ثم األنا الته ّم ثم يليها األنا الراشدأل، ال ي 
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 :Life Positionم اقف اةحياة ال بع   2-5
 تسللللللللل خدم ل لرير، فاحدأل من المع قدات األطلللللللللاطلللللللللية حوا النفس فاآل رينياأل أفضلللللللللاع الح

 أربعة مواق  م قاطعة هي: تضمّ ف (Newell and Jeffery,2013,p.8) فقراراته الفر  تصرسات

 أنا ةست بخير وأنت بخير 2-5-1
ه بخير من  الا ات طفت يشلللللللللللعر أنّ سطلللللللللللنوات ال فولة األفلى،  سيي شلللللللللللكت هذا المع قد 

دّيةام فالمداعلة الااله م سر يشعر  ات اإيجابيةعندما يفقد ال فت هذه الضربف  ،من األهت فالمحيط جر
 "ئأنت طللللليّ " عليرات من المحيط الف  السلللللللّيةضلللللربات الن يجة يشلللللعر بذلك فأحيانا  ، ه ليس بخيرأنّ 
 الشلعور هرذرا . فغاللا  يخزن ئا "فطلو  أبقى طلي ئنا صللي صلغير طليّ أنا لسلت بخير أ"ال فت  ع قدي

ر فأحيانا  يشللع ،لسللنا بخيرالمؤلم سي مع قدات معرسية ليسلل مر كما هو أف يسلل مر بشللعور أنا فأنت 
 الوالدّيةحالة األنا ة قوية من أكون بخير إال إذا تلقيت ضللللللللللللللربات إيجابي أنه ليس بإمكاني أن  ب

ير ليشللعر من الذين يع قد أنهم بخ ،ل  رين ا  فيلقى م لهف ا ،مشللرفط عوريصللل  الشللف  لشللخص ما
 ما فصت إلى قمة جلت شعر باإحلاط اللهم أنه بخير، فيلقى بهذا الوضع كأنه ي سلد الجلاا كلّ 

يعلر عن الخسللللارأل "  قا  فبذلك يصللللل  شللللعور لسللللت بخير مؤر  ،هاهناك قمة جلت ثانية لم يللغ ألنّ 
 .(Harris, 2004,p. 46-48)“أني بخير بمهما سعلت لن أشعر 

 :وأنت ةست بخير أنا ةست بخير 2-5-2
؛ بينخفض االه مام اإيجابي بال فت الذي يشلللللعر ية السلللللنة األفلى سي نها   أنه ه بشلللللكت  فاضللللل  

اآل ر أيضلللللللللللللللا  ليس أّن  شللللللللللللللعور ي ّورطلللللللللللللللب ذلك معاناأل اآل رين س قد يفهم أنّ ف  ،ليس بخير
نظرأل  منفسللهأل فن ظر ينال الميذ س ،الوضللع األكثر طللللية  هرذرا  ُيعدّ ف  (Harris, 2004,p. 49).بخير

 .غير ناج للمدرس أف المدرب على أنه  فن نظر فيكما  ،يةن ف 

  غاللا :هم مع أنفسهم ف  بخيرشخاص ليسوا أ مه ؛ال الميذ الذين لديهم تصرسات مزعجة 
 رين أف مشاركة الموا .اآلطفاا األ ععلى اللعب م ين ر ال الميذ غير القا  

  ئيةطللية أف ان وا اترفن طلوكظه؛ الذين يال الميذ الخائفون أف الم وترفن. 

  عدفانيالمسلك ال اتف ذ المشاكسةالف وات (Newell and Jeffery,2013,p.5-13). 
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 :أنا بخير وأنت ةست بخير 2-5-3
رأحد مقدمي الرعاية؛ من عامت بعن  ففحشللية من الوالدين أف ال فت الذي يُ  ما يشللعر  ُيفسللّ

ض عندما ي عر  ،فالثالثة الشللللللللعور بين السللللللللنة الثانيةي ولد هذ  ،بخير يسللللللللوال ملاّنهبخير أنني ببه 
وني بمفر ي، أنا أكون بخير إذا ترك مطقناعة  ي ّورس ؛جسدي من اآل رين عن  نفسي أفلال فت 

الشعور مع هرذرا  . فيس مرصال أنت تؤذيني ألنك شخص لست  ،ير معكلست بخف بخير لوحدي 
عجة مز ال صللللرسات ال سللللّوغيما  ؛يحد  الحقا   قدقا  ، ما حد  طللللابا  ملكر  ا  عنف ن األطفاا الذين ي لقو 

 عر ما خ ير الالشعور هرذرا  يولدس ؛مؤذ  ، سهو سي كنانة نفسه يشعر أنه محد فاآل ر رنحو اآل 
فيسلللل حد أن  "طللللّيئ مرؤا"هو  سارألعمم يُ  " إذMoral Imbecility" القية األلالهة ال بمصلللل ل 

 .(Harris, 2004,pp. 51-52)ى تناا ذلك" بأطلوب " اق رب مني ح  ُيخدع، سيقوم بذلك

 :أنا بخير وأنت بخير 2-5-4
 لكيعني "أنا شللللللللخص مقلوا فلدي الحد سي العيش فتللية م اللي، فأنت شللللللللخص مقلوا 

 .(Kulashekara, 2015,p.88)لعيش فتللية م اللكباالحد 
لا  ما الثال ، فغالسللنوات األفلى السي  ا  ال شللعوري ي م تلنيهاأفضللاع الحياأل السللابقة كلها  إن

دأل شللللللاطلللللل جابة را ،الموق  األ يريكون ، بينما الوالدّيةف   فلّيةت ثلت فسد مشللللللاعر فبيانات األنا ال
 علد الموق  الرابع مُ ف المواق  الثالثة األفلى م علقة بالمشاعر،  ،من ال فت ل فسير من قي للحياأل

ال  لمف  ب فهم ؟ بينملا الرابع يق رن Why لملاذااح جلاج ثلة تق رن بلالالمواق  الثف بلاألسالار األسعلاا. 
Why Not? ال ُيمكن أن نخ ار ف فهمنا لمعنى بخير يع مد على ما نملك من تجارب شلللخصلللية. س
ك فبذل ،اللها قيمة أنفسلللللنا فقيمة اآل رينمن من  ال من  الا معلومات عديدأل نثّ إالموق  الرابع 

   .(Harris, 2004,p. 53)شلللللعور عابر مجّر  سفلي ا  فاعي ا  موقفف  ا  ر قرار ييكون أنا بخير فأنت بخ
ة  وسير بيئة أكا يمية مناطللللللللل ؛ل الميذلالمدرس ظهره يُ  يجب أن  الذي  ة  كثر صلللللللحاألموق  الفهو 

ة تسللاعد على تلني قرار أنا بخير فأنت بخير عند ال الميذ من  الا اطلل خدام اطلل راتيجيات تدريلي
 الميذ فيل عد عن السخرية لمساعدأل ال يكون عا ال   أن   ربمهم للمعلم أف المدف  ،الذاتتقّلت  ل دعيم

  .(Newell and Jeffery,2013,pp.9- 8)ما كانوا ينه معهم أنينقلو لموق  أنا بخير ف  يل لن
قيمللة، سهو موثد أ القي حين أرى نفسللللللللللللللي  سر اللت لنللت بخير هو اع قللا  أّن أبخير ف أنللا 

 (. 34، 1991)هاريس،  سليةي قدرتنا النسلخلط ا  فن فاأل سي الحقوق، المساقّدم فاآل رين على 
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 :وم أنهم بخيرر الط ال اةذين يشع
 لديهم اح رام ذاتي صحي ألنفسهم فل  رين. 

  أل ا بملدأ المساف ف فحاجاتهم لديهم فعي بسلوكهم. 

 باألساار فالموا ال شارك معهم لفارأل ف ون ل  رين  قللم . 

   الضرفرأل عندمنهم ع ذار فاال فمساعدتهم اآل رينلديهم قدرأل على مدي. 

 .لديهم ثقة ل جربة األشيا  الجديدأل 

  مإمكاناته لقيام بأسضتسي ارغلة  ن يظهرف. 

  عدفانييظهرفن طلوك توكيدي غير. (Newell and Jeffery,2013,p.5) 

 
 م اقف اةحياة ال بع . (6) اةشكل

 .فعاليّ االنلحياأل، فسقا  إ راك الذات فاآل ر فأثرها السلوكي ف يوض  الشكت السابد تلاين النظرأل ل  

ي شلللللللللللكت سي طلللللللللللنوات  ات سر لالوجو ي من الحياأل  أّن الموق  Berne (1975) بيرن  ذكر     
 في الصلللللللللللللراع نحافا تجنب لوم أنفسلللللللللللللنا فنح   على برا تنا أف برنا، فال نرغبس ،الملّكرألال فولة 

لوضللللللللللللع إلى انا   مشلللللللللللللاكلنا هو ما ينقللان أن نصلللللللللللللنّ  (- -)باالن قاا الى موق  ميؤفس منه 
  الصحي )+ +( من  الا تحمت مسؤفلية أسعالنا.

للظرف   يخ ل  تلعا  ف ّجدا   مواق  الحياأل األطللللللاطللللللية، سسلللللللوكنا معقدُكّت  لدينا نحن جميعا  
. (Ok Mix)فضع بخير المزي   Anita (2009)ني ا أ، فهذا ما أطم ه فأ رى لحظة بين   غيَّرفي
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 ة فالعمت من أجت الصللللراع فال عافن فالجماعية الفر يّ  العقلّيةسهم  علىفسهم هذه المواق  يسللللاعدنا 
لذي يع ي سرصة الط اشا  ا عّلم ضمن إطار ال االن قاا ل رق بنا أل سي العمت لمساعدأل علىفا

  .(Dees,2011) عّينةسي ظت ظرف  م   فيشعري صرّ ف  عّلم يفار المكي  

 
  6OK Communication-OKبخير ةلت اصل. -بخير نم  ج (7) اةشكل

 احاالت األنا الثال  فانقسلللللاماته؛ ف ةمواق  الحياأل األربع م  ، من الشلللللكت السلللللابد ي ضللللل 
العمت على  الدراطلللة، فهذا المربع تمّ ة فال دريلية الُم لعة سي  نموي؛ فهذا مقارب للمدا لة الالدا لّية

 قله للم دربين  الا جلسات ال دريب.ن
 شكاا ال واصت فسد مواق  الحياأل األربع لات حالة أنا.فل وضي  الشكت السابد نقارن أ

                                           
6 (Adapted from Pratt, 2011 and modified from Temple, 2009). 
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 أشكال اةت اصل )اإليجابي واةسلبي( وفقًا ةمختلي حاالت النا. (2) اةجدول

 Okay (NP)اة اةد اةراعي اإليجابي 
شاااااااااخاااد الخرين عوااد اةحاااجاا  وعواادمااا يهتم بااال

 ي لب م  ةك.

 Negative (NP)اة اةد اةراعي اةسلبي 
كل  يهتم بالخرين عودما ال ي لب م  ةك، أو بشااااااااا

 قمع مها تهم.إةى يؤ ي ، مما فيه مباةغ

 Positive (CP)اإليجابياة اةد اةمساااااااااي ر 
يدافع عن حق قه بشاااااكل حازم وت كيدي، يوتقد  وم 

 خرين.إهان  ال

 Negative (CP)ة اةد اةمسااااي ر اةساااالبي ا
قيم   فيأسااااال ب يؤ ر برفض ييوتقد بشاااااكل مدمر، 

 الخر. ةدىاةذات 

 Positive (AC)اإليجااابي  اةمتكّيياة  اال 
 ةغ  ، مستخدماً جتماعّي اال ت ّقعاتلة مسايراً يتررف 
 .سي(آبها)من فضلك، شكرًا ةك،  اً رحبمُ ُمحبب  و 

لبي  اةمتكّيياة  ااااال   Negativeاةساااااااااا

(AC)  ّ ت ّقعاتخا ج اةسااااااااال   تدمير  اتي،  ي 
 . )تمر ، تأخر مستمر، غ رس (.جتماعّي اال

 Positive (FC)اإليجااااابي  اةع  يّ  اة  اااال
 ، ا ه ب ريق  ممتع  ال تضااااااااار الخرينيعبر عن أفك

 محب ب وةديه مظاهر ع  ي .

 Negative (FC)اةسلبي  اةع  يّ  اة  ل
الخرين، أناني إةى ساايء يُ  أساال بيعبر عن أفكا ه ب

 (Hollins, 2011,p. 8).ومغرو 

  :اةُمَعاَمالتأشكال  2-6
 :من مفاهيم ضمنية تضمّ طنشرحها فما  ، م قاطعة ف فية  ّيةأشكاا فهي  ةهناك ثالث

 Complementary Transaction: خ ّي اةتكاملي  أو اة اةُمَعاَمالت 2-6-1
، حالة األنا المواجه للمثير   لب اطللللللللل جابةتف  ألناُترطلللللللللت من أي  من حاالت ا معامالت موازية  

امرالتف  تعقيب الد ف –سهي تمضللللللي سي حوار فالد ناقد  عا أل ، ال ااملية معامالت طويلة األجت الُمعر
نوعا  ما، سهي غاللا  ُترطللت  ةالد.. بشللكت مثير فاطلل جابة ثاب ف  -راشللد أف ح ى طفت–ناقد أف راشللد 

امرالتي أنض  فه ،ثم تعو  فترطت بنفس المسار  ارا  فاط قرارا .اط مرّ فأكثرها  الُمعر

 : Crossed Transactionsاةمتقاطع  أو اةمتعا س   اةُمَعاَمالت 2-6-2
تحد  حينما ترطلللت رطلللالة حالة أنا ما إلى حالة أنا بشلللكت   ي؛ ثم يأتي الر  غير م وقع 

لب فقد ي سللللللل ،االتصلللللللااسي  يحد  انق اعف  .(Hollins, 2011,pp. 11-13)من حالة أنا ثانية
طلللو  يح اج أحد األسرا  أفكالهما إلى ف إعا أل تأطللليس ال واصلللت،  تسللل دعي سي غضلللب أف إحلاط

 (Keshavarzi, et al,. 2016,p. 52).تحويت "تلديت" حالة األنا ال ي ترطت الرطالة فتس جيب
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 :  Ulterior Transactionsاةخ ي  اةُمَعاَمالت 2-6-3
امرالتتحد      فاحدأل ظاهرية ،سي المعاملة ذاتها  انما يكون هناك رطللللللللللللللالعندفية الخ الُمعر

 ."النفسيّ "ترطت على المس وى  المس وى االج ماعي"، فثانية  فيةعلنية "ترطت على 
رض أحيانا  ت عا .(Hollins, 2011,pp. 11-13) ُمخ لفةحالة أنا  نابعة منمنهما ُكّت  

 النَّفسلليَّة ةالرطللاليكون مصللدر ما فغاللا   ،المخفية لنَّفسلليَّةاالظاهرأل مع الرطللالة  ج ماعّيةالرطللالة اال
 . السللّيةالمسي رأل  الوالدّيةاألنا ؛ حالة الخفية

 ةنزيهغير معاملة ُتمّثت  فقد مل ن،معنى  إلىاالتصلللاا يسللل ند تعني أّن ، المعاملة الخفيةس
 (Keshavarzi, et al,. 2016,p.52). لل واصت فغير من جة

المدرب يملك س ؛ال واصت فهملحضور األنا الراشدأل  الخفية؛ الرطائتمع لل عامت  أسضت طريقة
  .(Newell and Jeffery,2013,p.62) راشد   فتوكيدبهدف  ئترطاهذه الأل على مواجهة قدر ال

 
 اةثالث. اةُمَعاَمالتأشكال  (8) اةشكل

 :اةوَّ سيَّ الةعاب  2-6-3-1
امرالتمن  لعاباأل من  ُمعّقدألفهي طلللللللللللللللسلللللللللللللللة  الناس،نظم تواصلللللللللللللللت تُ  إذ ،إثارأل   أهم  الُمعر

امرالت  ، غضللللللللللللللللب( فهي علنيللة فطللللللللللللللريللةثللارألإمرتللد ) و ، قلد،  شللللللللللللللعور دعملللالخفيللة  الُمعللر

.(Prochaska & Norcross, 2003 ,pp.9) فسد  فاعتمعامالت ت ارر سي الهي حسب بيرن 
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أف  الظلم فأمشللاعر الغضللب أف الحيرأل ف  ةراسق ُ م النقاش،صللعوبة بما تظهر عندسآلية  ساع نفسللي. 
 .نفسّيةفجو  لعلة ني عذلك ي ؛طو  سهمحدف  

ةمسلللللللللللللل ويللات لأللعللاب  ةهنللاك ثالثلل ةلقب ل الللدرجللة األفلى ألعللاب تهللد  تاون  ،النَّفسلللللللللللللليللَّ
نية األكلر سي الصلللل . الدرجة الثاالجز   ُتشللللكتن بشللللكت  في  عدم الراحة،  ضللللمّ فت االجتماعي

ن  ضللللللللللمّ . الدرجة الثالثة ألعاب تاج ماعّيا  غير مقلولة  فهي عا أل  خرق اةقان م،  ن ضللللللللللمّ لعاب تأ
 قد تصت ح ى الموت.  ُمخ لفةبأشكاا  أ ى اةو س أو الخرين

 من أكثر األلعاب ان شارا  بين ال الميذ سي الص  ما يلي:ف 

 ُمريع.هرذرا  نظر كما 
 ركلني.ا 

 تصر . عني أتد ت فأأعمت أف   عني 

   أسعت. ال أحد يخلرني ماذا يجب أن 

 .لقد نلت منك أيها الوغد 

 .أنا سقط أحافا مساعدتك 

   فمازلت أسشت. انظر كم حافلت جاهدا 

 ...نعم فلان.ِلمر ال 

  نت.أفرصة فتسق ني القلت أن تناا طو  أطقط نفسي 

 لم يكن لك. لو 

  بدا  ألم تخلرني أنت. 

 .المسكين أنا 

 .أنا عديم الفائدأل 

 دي أسضت مما لديكما ل (Newell and Jeffery,2013,p.93-94). 

ى ما عل أّنناحوا من نحن فكم نشلللعر  الملّكرألفسي ُكّت مرأل نشلللارك سي اللعلة، ُنعّزز قرارتنا 
 .(Cox, Bachkirova, &Clutterbuck, 2010,pp. 178)يرام 

لذلك من  الا  ال يقظفعلى المدرب فالمدرس  ،مواجهة المشللكالتمن  ا  تاون األلعاب جز 
 هفكأن أسعت لمسللاعدتك حيالها؟ ماذا تريدني أن   لةيلدف أّن لديك مشللكاألنا الراشللدأل سمثال قد يسللأا: 

أقّدم طالموق ، هرذرا  لل عامت مع ا  كاسي لديك ذكا   أّن  قوا له أنت بخير سي نظري، أنا أؤمنيبذلك 
 .(Newell and Jeffery,2013,pp.94-98)شلك من مشاكلك  نأنقذك ف ألك مساعدأل لان لن 
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 :اةد امي واةمثلثات اةبديل  عوهاةمثلث  2-6-3-2
 ةد امياةمثلث ا-أحد طالب بيرن – Stephen karpman (1968) ر طللللل يفن كاربمانطوّ 

 ن اللشلللر ي نقلو الذي يصللل  االطللل جابات غير الفعالة ال ي ن خذها عند مواجهة صلللراع اج ماعي؛ س
 .جال ف نقذ، مف حية، الدرامي: ضلللللللللللللل أركان المثلثُتمّثت  ،فسلللللللللللللليَّةالنَّ أ فار سي األلعاب  ةبين ثالث

 رهافتغيي ج ماعّيةتفاعالتهم االُتسللللللاعد األسرا  على فعي  نفسللللللّيةأل فُيسلللللل خدم المثلث الدرامي كأ ا 

(Tomkinson, 2017,p. 12) . 

نسلللللخة محدثة  David Emerald  إميرالدمن قلت  يفيد  فضلللللع مثلث اةتمكين اةديواميكي
ن ممناسس بدال  الالمدرب بدال  من المنقذ، ف ف فضلللع المل ار بدال  من الضلللحية،  ،كاربمان من مثلث

دال  مناسسللللين ب ون نقاط قوتهم بدال  من العجز، فيصللللل  الناجعلى ل ركيز ا الم دربينعلم فيُ جال . ال
 .(Phillips & Frederick, 2010,p. 13)فهو جوهر  يناميكية ال مكين ،مع ديناع لارهم من 

لث اةترب ي   Dekoninck (1994) يكونيللك  هفضللللللللللللللعلل Educational Triangleاةمث
 نظر للجال  كمصللللدر للقوأل أف السللللل ة الموجو أل عموما ،فسيه يُ  ؛كلديت نجعي عن المثلث الدرامي

لمواجهة القوأل، فيسلللل لدا  ا  فر صلللل ا  ب سرصللللمجاا ي  لّ ك ،دفر الضللللحية مفهوم الحاجةبسلللل لدا يُ ف 
 ُيفّسررين ف   لللذات ف  السللّيةلعد النظرأل يُ  ألّنهمفيد فهو  ،ر الحماية من القوأليوس ا  مصدر  ،المنقذب

  س خدم سي ال دريب فمع ال الميذ بشكت موطع.يُ حاليا  بات ف  ،مر بشكت عملياأل

 
  ( اةمثلث اةد امي واةمثلثات اةبديل  عوه.9اةشكل )

ن المصللللللللللللللا ر المثلث الدرامي، أما المثلث ال ربوي رغم أهمي ه لم مالحظة: ذكرت العديد م
   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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سي ا ام ا من نقت ال شلللللعوريا  بين أركان المثلث الدرامي يوميا ، فهذا األمر مقلو  ّنناإ تعقيب:
هرذرا ته، أما تلني  فر ثابت من أركان اصلللللللللحة المر  فصلللللللللحة عالق  رجات بسلللللللللي ة ال تؤثر سي

 ر قا رُيع ي المر  اع قا ا  بأنه غيالضحية  على  فر الثلاتسالصحي للفر ؛  ُنموّ سُيعيد ال المثلث
؛ سللكينص القوي للضللحية المنقذ الذي يلعب  فر الُمخلّ على مسللاعدأل نفسلله، فكذلك األمر عند المُ 

ذه هاره بدفره. فلألط  ط مر فهو ما يع ي الجال  مجاال  الفثق ه بنفسه،  يسلب الضحية بقايا قوته
، ينمسللللاكهم على أنهم عند األهت الذين يعاملون أبنا  الطللللّيماسي ال عامت اليومي،  الفارأل من شللللرأل  

ية، سالمسلللللللللاعدأل فليس تضلللللللللح   رهو توسير حماية لس. أما اللديت الصلللللللللحي فعليهم إنقاذهم  فما  
 لسوي.االنَّفسّي  ُنموّ المواق  الصعلة، فهنا يكمن السي الحقيقية سي جعت األسرا  يساعدفن أنفسهم 

 Strokes:اةضربات  2-6-3-3
 . (English, 2014,p.81)ل عامت ل ا  أطاط ُتشكتاط خدم بيرن تعلير الضربات ال ي 

  صلللللللللوصلللللللللا  سي مرحلة ال فولة، نا من قلت اآل رينبع ر  نحن بحاجة ألن نعر  أنه مُ س
 مرغوبة لانالغير  السلللللللللّيةف ، ا  س ريمرغوبة كاإيجابية اللالع را ؛ مصلللللللدرا  الضلللللللربات  ُ شلللللللكتس
 .(Prochaska&Norcross, 2003 ,p.7) ال شي من أسضت  سهي ،للجوع اللشري  ةمرضيال

 :هيعّدأل ها أنواع لف ، ج ماعّيةأل األطاطية لألعماا االالوحد ُتشكتالضربات  (1984)حسب بيرن 
 ت المهمة.لأحسنت سي ذلك طو  أكاسئك إذا أكمإيجابية مشرفطة:  -

 إيجابية غير مشرفطة: أنت تلميذ محلوب. -

 .، لن أقلت مالم تقم ب...ف...ثم...ح ى.العمت هرذراطللية مشرفطة: غير مواسد على  -

 من العمت لديك. ئطللية غير مشرفطة: كم هو جز  طي -

 ت(.أحسنت، رائع، لم توسد، أ  أرأل تهكم( فلفظية )غير لفظية )علوس، نظ -

شلللي  أهم  هي طريقة عفوية ل قلت الضلللربات، ف " س لكقوا " شلللكرا  ؛ جز  من قلوا الضلللربات
 .(Newell and Jeffery,2013,pp.21-23)لاشرأل للسلوك كون ال عزيز أف الضربات مُ يأن 

ر تعقيب: األطفاا  الطلللّيماألشلللخاص مفهوم الضلللربات السللللوك المشلللاكس عند بعض ا ُيفسلللّ
 م هور أف مزع  يقومون بسلللوكي راجع تواصللت اآل رين معهم لسلللب أف آل ر سعندما فالُمراهقين؛ 

سعقاب األهت فلومهم فتعليقهم السلللللي تشلللعرهم بوجو هم، ما  من أجت تفعيت ال واصلللت مع اآل ر،
واصلللللللت اللنا  معهم سي ار السللللللللوك السلللللللللي، فعليه يكون اللديت الصلللللللحي تعزيز ال اطللللللل مرّ يغذي 

 مواق  إيجابية يصنعونها؛ بدال  من تجاهت إنجازهم فلومهم على طلوكهم المزع .
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 :اةو سيّ  اةرراعو  اةُمَعاَمالتأشكال  2-6-4
امرالترن أن أطللهت فأبسللط ييع قد ب  يسهاألنا الراشللدأل،  ةحالعند ال واصللت فسد تحد   الُمعر

 ت الراشدأل. المس قلاط جابة ة سي الم الم حالة األنا المرطلتوجه  ،معاملة تاميلية

 بينما ،مليةاملة تاامعحاسظ كال طرسي الحوار على يسلللللللللللللل مر ال واصللللللللللللللت إذا  ،لليرن  ففسقا  
طلللللللللللللليت  على. حياننزاع سي كثير من األ، فهو ما قد يعقله  واصلللللللللللللتال تع تالم قاطعة  ةمعاملال

ُد رطلللللللت يقد المثاا،  ُد  إلى لةتحفيز المعامما سر  سي الّراشلللللللِ أيت ر سي سر  آ ر، يسلللللللأا "هت الّراشلللللللِ
أنت فيرطللت اطلل جابة إلى الوالد سي الفر  األفا، " مع في؟" فلان ال فت سي الفر  الثاني قد ي حفز

فت إذا اطللل جاب الوالد أف ال  الطلللّيمافهنا قد ي حوا شلللكت المعاملة  "!تلومني على كت شلللي   ائما  
ُد أيضلللللا  بدا   !(نت ُتسلللللي  سهمي  فما ، أف هت تع قد أنك تسللللل حد ذلكك أم  كأن ير  )لم ألُ الّراشلللللِ

(Good therapy, 2016).  امرالتفطنوض  أبرز أشكاا  السليم.النَّفسّي  ُنموّ المعيقة لل الُمعر

 Contamination: حاالت النا تلّ ث 2-6-4-1
حالة  دف على ح  فلّيةأف حالة األنا ال الوالدّيةبمثابة تد ت حالة األنا   لّو ال عدّ ُيمكن 

د يقلللت األنلا الراشلللللللللللللللدأل، فيحللد  عنللدملا  الم حيزأل  غير الحقيقيللة الواللديلّةمع قللدات البعض الّراشلللللللللللللللِ
(Prejudice أف ) األمخاف  أف السي   فلّيةال شللللللللللللللوهات البعض(فهامDelusion)  فن الرجوع 

ائ  أنا   :قوا لهماالإلى غرسة نوم فالديه ليال  ف  اع ا  الذهابا ال فت اعالجة المعلومات. مثلم
ا و قالثم  ،تحت السرير ثلحالبنه للغرسة ف اب ألب اايوجد تحت طريري نمر، هنا سي حاا اص ح

 للنمر أن  "ُيمكن  الخيالي عزز مع قد ال فتييكون بذلك  ،وجد شللللللللللللللي  يمكنك النوم مجد ا  يال  :له
جد ا و تأن  ورللنم ُيمكنن، ال ن أنت بخير اآلار" لان األنسلللللللب أن يقوا الوالدتحت السلللللللري خ لئي

 .(Stewart,2014,p.175)ذهب بمفر ك إلى طريرك اطرأل، تحت األ

 
 حاالت النا. تلّ ث (10) اةشكل
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 Exclusion:إلقراء ا 2-6-2-4
 أف أكثر من حاالت األنا مغلقة تماما  أف معرقلة لعمت الشللللللللللللللخص، فالد قد ا  فاحدأّن  يعني

كما يظهر سي ال واصللللللت تشللللللويه فحذ . مثاا: أنا أريد  ا ،فطفت قد يسلللللل لعد فالد، ا  يسلللللل لعد راشللللللد
" منهم "من تقصد ون ن؟" الناس ظالممر " مِ  ا  المساعدأل "مساعدأل بخصوص ماذا" أريد أن أكون مقرب

 .(Stewart,2014,pp.169-170)قصا  الغائب فالمشوه سي الحديث اإ هنا المدربيوض  ف 

 
 أشكال اإلقراء وأ رها اةسلبي. (11) اةشكل

 : Scriptخ  طات اةقديم  ماة 2-7

ب رأل فال فولة الم أ رأل، مع مدأل على ال جار كّ مح ويات المخ وطات سي ال فولة المل ت شّكت
 . المعرسّيةمكونات المخ وطات  ُتشكتللعالم الخارجي ف  أل المر نظر  يلنتفالمشاعر ال ي 

ل فاير تع مد على اف اللغة،  ُنموّ ك ماا اقلت  ت شللللّكتبكونها  الملّكرألدات ال فولة فت ميز مع ق
ات بينما المع قد ؛ة من حاجات غريزية أطاطية لللقا نابع ي فتاون طهلة االن شار فال عميمالسحر 
على اللغة المن وقة،  ها اع مابال فت ت ميز  ُنموّ الحقا  سي مراحت أنضلللللللللللللل  من  ت شللللللللللللللّكتال ي 

 . (Stewart,2014,pp.80-81)اير المن قي، فهي ذات طليعة محدف أل ال فف 

امرالتفحسلللب تحليت   لمدا الت العالجيةل ا  أطلللاطلللالمخ وطات القديمة  ُتشلللكت  نموي ال الُمعر
 .(Hay,2015,p. 3)من الماضي للحاضر ا  فإطقاط ا  منظماتي ا  فإطار  ةتنموية مقاربف  فال دريلية
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ي ن الذكريات ال ي تنفألاطللللللل قرار الذات فمنع ال ناسر  على العمتيمة دالمع قدات القهد  ف 
 ،قدات فبنية ال نظيم الذاتي برم هطلللللللللللو  ت حدى المع  ّنهاالمع قدات القديمة ُترسض أف تنسلللللللللللى أل

يولوجّيةمن ال أثيرات الشللللللللللديدأل عند االح ياجات  غير فاعيفعملية تنظيم المشللللللللللاعر تراكم   الِفسلللللللللل 
  .ا  فتارار  فالعالئقية مرارا  

ضللللللللللللللمنية أف الالذاكرأل  ّنها سيما تاون غير فاعية أل  ياجات عا أل  هذه المشلللللللللللللللاعر فاالحف 
يحد  سي طللللللنوات طفولة  أف تعكس تجربة صللللللريحة تم قمعها، فبعضللللللها ،نفصللللللاليةاالصللللللدمية ال

هذه ف  ، جريلّيةعية لفهم االطللللللل ن اجات المحافلة إبدا  ؛المع قدات السلللللللابقةإ راك كون يفعليه  ،ملكرأل
 شللللل ت فت نصلللللوص المع قدات، الا من كنا ضلللللد الوعي الملاشلللللر ا ر إات تعمت فطلللللط المخ وط

 .(Erskine & Knapp, 2010,p.25)ة  نمويال ةالحاليّ باالح ياجات 

عملية  ّنهلاإن طلليناريو الحياأل أف المخ وطات القديمة ليس قرارا  لمرأل فاحدأل أف قرارا  أبديا ، ف 
ة حياتنا، فالمشللللللاركة سي  لد طللللللر  جديد سي الحاضللللللر لل علير فإعا أل ال علير عن قصلللللل مسلللللل مّرأل

 .(Cox, Bachkirova, &Clutterbuck, 2010,p. 179)الط لداا السر  القديم غير المفيد 

 :قدات اةشائع تعأبرز اةم 2-7-1
عشلللر  ياثن Robert and Mary Goulding (1979) ولدنغفقد طلللجت رفبرت فماري 

 ُ شكتترتلط بنواهي األهت "ال تفعت " عن مواق  محد أل ل لملّكرألاسي ال فولة  ت شّكتعا  مع قدا  شائ
يات المخ وطات. فالشلللخص مح و  ُ شلللكتلديهم قرارا  ملكرا  يجب أال أسعت... ح ى أكون مقلوال .. ل

تد معه لسللللللللللللللنوات طويلة فيظهر بشللللللللللللللكت مر قرارا  ملكرا  من هذه المخ وطات؛ ينقله  الذي ي لّنى
(.(Stewart, 2014,p. 83



 لمعامالت اإلنسانيةتحليل ا المحور األول -الفصل الثاني

41 

 

 :اةشائع  اةعقلّي اةمخ  طات أبرز  (3) جدولاة

 اةمعتقدتشّكل ت سير  اةمعتقد

 يجب أال أوجد

 I mustn’t exist  

نا ال أستحق اةحياة" أي" أو " و ن" م تي يجعلهم يحب اضموي  اشكل عوده قراية ،خلقة  أنه ميت أو ةم يُ  م واةديه يتمو أّم  اةقرا  إ ا شعر َهَذااة  ل  يتبّوى غاةباً 
 برغب  في االنتحا  أو إيذاء اةذات. ويستمر اةقرا  ةيظهر الحقاً 

 أنا يجب أال أ  م 

 I mustn’t be me 

ةدين يخبرو  يتبّوى كان ا يتمو ناة  ل هذا اةقرا  ةك م اة ا عامل   ط الً  م ه أنهم  نه من جوس  نهمن جوس آخر، أو ي ي  وحتى اةر و من حيث اةملبس  خرآكأ عا
 يجب أال أ  م كما أنا الم. هق ي  ةمعتقد أ ّة اختيا  االسم، ةيع ي  ةك 

 يجب أال أ  م ط الً 

I mustn’t be a child 

   لّي نا اةال  هر غيرة عوده مرااد  موافس ةه في سااحب اةمحب ، فتظأنة  ل على إةى اإ ا ما كام أحد اة اةدين "أو كالهما" يوظر  اةقرا َهَذا اة  ل  يتبّوىغاةبًا 
بقى أجب أم يحتى ال يغضب موي ) اضموي انه من غير اةمواسب أم يمرح ويلعب ويتخذ قرا  أمن وج   بديل. وتظهر تعامالت مع اة  ل بترلب وجدي ، ةيشعر 

 .(  لّي ع  يتي اة أخ يو  اً موضب 

 يجب أال أ بر

I mustn’t grow up 

ي غيابه من بن مرافقهما ويخاف م فم االايرى اة اةد إ " أ ج   ال تتركوي"    لّي رة. إ  غاةبًا ما تق ل أنا أحد اة اةدين اةهذا اةقرا  أصاغر أبواء السا يتبّوى غاةباً 
 ل في شيخ ختهم.ويبقى في اةموزل يوتظر  عاي  اله تجوب اةمسؤوةي ي، اً اتكاةي اً ويظهر سل ك ُنم ّ ةيقر  اة  ل أنه يجب أال أ ،اة راغ إ ا ما غا  هم

 يجب أال أق م ب

 I mustn’t make it 

" سااااتحق نها وةم يحراااال ا عليها.اة  ل نال امتيازات يأّم  يعتقدوم  إ  ،بوهم يهد هم بإنجازهام أ"   لّي م في "النا اةااة  ل هذا اةقرا  إ ا ما شااااعر اة اةد يتبّوى
 .يخرب ما ةديه ةيك م مقب الً  عليه أم  أّم  ةيعتقد اة  ل يغا وم موه"

 ال أق م بأي شيءأجب ي

I mustn’t do 

anything 

ع ب  في االحتراز، ص ما تق م به خ ير" ةيشعر بشكل كبير باةحيرة،ُكّل  مةدين تعوي " ال تقم بأي شيء، ل ايقر  اة  ل  ةك من خالل  ساة  غير ة ظي  من اة  
 مر جديد.أفي أي  ءاةبد

 ايجب أال أ  م مهم

 I mustn’t be 

important 

ع م تك م م ضاااااااأبي أو ح ةي ةكن من غير اةمواساااااااب  اً أم تك م محي  من اةجيد"نه موافس، أعلى  معهالط ال هذا اةمعتقد من خالل تعامل اة اةدين  ىيتبوّ 
 .رباءشع   باةدوني  وخجل من اةتحدث مع اةغو انتظا  م  ل ةألشياء  وم طلبها، صع ب  في قيا ة اةم اقف  على نح اهتمام. ةتظهر هذه اةقواع  
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 اةمعتقدتشّكل ت سير  اةمعتقد

 ختصأ \يجب أال أتدخل 

 I mustn’t belong 

حقًا من خالل شااااااع   المع اةجماع ، وتظهر اةقواع   امبمأزق عودما يك ن اأنهم امخرين من واةدين يشااااااعر عن ال نه يجب أم يبقى موعزالً أب اً اة  ل قرا   يتبّوى
 .في اةتجمعات اةتي يشعر أنه  خيل عن هذا " ويستمر هذا اةتررف حتى عزل ن سي خا جاً أنه يجب أم "أمستمر ب

 يجب أال أقترب

 I mustn’t be close 

صاال مع واةديه وتم تجاهله اة  ل اةقرا  إ ا ت ا يتبّوى ق بذةك. أت اصاال جسااديًا أو عاط يًا أو أقترب أو أباةومذج  من اة اةدين، يجب أال  أيضااًا ه  قرا  يكتسااب
ي اةع اء وتلقي اصاال اةمقرب. ويظهر  ةك في ساال كه اةمسااتقبلي بافتقا  ةلتعبير اةعاط ي في اةت اصاال وصااع ب  فأو اةغضااب موه، ةيعتقد أنه غير م   ق باةت  

 .ةاةم  

 يجب أال أ  م بخير

 I mustn’t be will 

اة  ل أم أ  م  لخرين. ويقر ةخدع  ا أو اةتغافل اةمر  امكتسب باةومذج  من واةدين يستخدميقرا   ،عاقالً أو  I mustn’t be saneمعافى يجب أال أ  م 
 ةتجوب اةمسؤوةي . َجَسدّي ، أو قد يتخذ شكل اةتما   وكثرة الوجاع اةأمر مواسب أبله

 يجب أال أفكر

 I mustn’t think 

ويظهر  ،  أفكا هقب نتيج  عاة  ل يقر   ةك إ ا ما و  ،ئل ساااااااااأةت كير وطرح ابوتها أم ت يع الوامر  وم ام اةتي ت لب من الك ،يكتساااااااااب هذا اةقرا  باةومذج 
  ةك.تعّلم يمكووي  فكر، عقلي مغلق، الأاستخدام تعابير يجب أال يظهر ب، واةحقائقفي حيرة وشع   باةعزة ، استخدام اةمشاعر بدل الفكا   اةمعتقد الحقاً 

 يجب أال أشعر

I mustn’t feel 

 ،ن أةم  اخليمظهر مشاااعري مهما عانيت يجب أال اُ  اً قرا    من اة اةدين ويرااب وم  جاةيكتسااب اةقرا   ،هاحاساايس كلها أو بعضااتجوب اةمشاااعر والأيجب أم 
 .(Stewart, 2014,p. 83-89) ك رط ال ل أو فرط اةو م   تع يضي كعا ة ما أو سل  ل  ظه   سبفي حجب اةتعبير عن اةمشاعر  ويظهر الحقاً 

 

هذه المع قدات عند ُكّت شللخص  ت شللّكت ه ليس بالضللرفرأل أنّ كما أنّ  ا؛ بت أي طللل ة مسللي رأل سي ال فولة،يرهمن ُيغذيان هذه المع قدات فغسقط ليس الوالدان  تعقيب:
 نض  شخصي هم بدال  من مرضها. ، طاهمت الحقا  سي رأليمّر بظرف  صعلة طيشعر بالرسض؛ سالاثير من األشخاص تحدفا ظرفسا  أطرية  عس
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 :االن عاةيّ  االّتزامفي  اةمؤ رة اةوَّ سيَّ ةتعامل مع اةمعتقدات ا -2-7-2
حريللة   ن يم لللك المر أالن يجللة المثللاليللة لل حرر من المخ وطللات القللديمللة هي أّن بيرن يرى 

ال  بشكت فاقعي بد هوا والمال فاير فالشعور الم ولد من ف  ال ي تعني السلوك Autonomyاإرا أل 
يمية فالحم العفوّيةف إطالق العنان للوعي، من االطلللللللل جابة للمع قدات القديمة. فت جلى حرية اإرا أل ب

 .(PIM,2017,p. 49)مع اآل ر 

 :يجب أن يقوم الشخص بأمرين السللّيةفلل عامت الصحي مع المع قدات  
  ّمح ويات مع قدات مخ وطاته القديمة عن نفسه فاآل رين فالحياأل.يحد   

 يحت المشاعر القديمة المرتل ة بالمع قدات السابقة(Stewart,2014,p.39). 

خصلليَّةن يل ار قصلل ه ات شللخص بحاجة ألس، ة  فما  المخ وطات القديمة طللللي تليسللف   ؛الشللَّ
 ,Barrow and Newton)شلللللللللللخصلللللللللللي تعّلم ُكّت  بعددا  حإع ا  معنى من األهم  الهد  األف 

2016,p. 35).  
يعني أن الدماغ يمكن أن يغير  العصللللللللللللّيةالمرفنة مفهوم " Frederick  (2009)فحسلللللللللللب

شلللللل ة هذه األنُكّت  ،فالجدأل فالمفاجأأل من  الا ال فاير فالسلللللللوك فال عليم فال دريب فااله مام نفسلللللله
 ن اوّ فبال الي تالنظام الشلللللللللللللللكي العصلللللللللللللللي، ( ا طفإف  تيلديها القدرأل على تحويت الجينات )تشللللللللللللللغ

كت  راك فالقدرات الحسللية السلللوك اللشللري فالعواط  فاإليكون الدماغ،  سي شللريحية ال شللكيالت ال
 . (Phillips & Frederick, 2010,p. 16)قابت لل عديت" ذلك 

ن أنظمة أف  ،للماضللللي تماما   ا  م ابق ئا  م أّن الذكريات ليسللللت شلللليعصللللاب ب نا نعلعلم األ منف 
 من موجهة بشللكت أسضللت الطلل اشللا  إمكانيات الحياأل سي المسلل قلت بدال   عّلم الدماغ من الذاكرأل فال

ي سي ال اّيفك لسلو لط راتيجية إن هذه السجالت تشكت أف  ،الماضياظ على طجالت  قيقة من الحف
ات السلللللللابقة إعا أل تنظيم الذكري كيفّيةمل ارأل حوا  ايفّيةت نمائّيةنظرّية  على  ليال  قّدم فت ،المسللللللل قلت

 .(Rossi &Rossi, 2008,p.27)فالمس قللي  الحاليّ ي ال اّيفسي طيناريوهات جديدأل للسلوك 
ا نفاأل الوالدّيةعند فجو  تعارض بين األنا ، و  ال واصتطكي  يحد   الُمدرب من المهم أن يعي  
ةال ّت  لمع قللدات فذلللك تلعللا   ، فليللّ  " حريللة اإرا أل" ملللدأعلى ال ركيز المللدرب  علىلللذلللك  ؛منهمللاكللُ

 هقدات  صر  فسد مععلى ال ا  مجلر  فليس: )كت شخص لديه  يارات، تيت اآل  بالشكالالخ إ ارأل
 .(Barrow and Newton, 2016, 63)السابقة
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  :النا اةراشدة ُنم ّ  2-8
 ا:هأهمعّدأل ت تدريلات م فسد الّراِشد  ةتقويف  ،الوالدّيةف   فلّيةاألنا ال ُنموّ بعد  موّ نر يالّراِشد 

، فلّية ال سي أناهضلللع  النقاط الفر  ل من  الا مراعاأل :إلشااعا ات اة اةد واة  ل ي زيا ة اةحساااساا
 .فقوانين أفامرف   ابمن ع الوالدّيةمراعاأل كالم األنا ف  ،شاعرالمل علير عن ل هارقطف ، امخافسهف 

 قيقي؟ هتح ا: هت هذالُمخّزنة لمعلوماتلمن  الا األطللللئلة الراشللللدأل  :اة اةدّي إ ا ة إشاااعا ات النا 
 ؟يهاالدليت عل اهذه المعلومة؟ مبت ئين جأت ليقه؟ هت هذا مناطب؟ من  ُيمكن
 حسللللللللللللنلي  ال فت أن نحبّ  بينما يمكن ،اآل رسي نحن نخا  من الوالد  :رالخعود  ة  لا ُمراعاة

 عنه. مسؤفليةالتحمت  فن  ،ل جريبلر اح ياجاته يقدتل فت، ف ل يةرعاالم تقدي يمكن ؛ال واصت

عا أل إ ةاالنفعاليَّ  سي اللحظات 10ح ى العد من  الا  :ةضب ها اة عي ةالستجابات الت ماتيكي 
 .ر باالرتلاكو شعالللعض الوقت عند  مر جانلا  األ تركأف  ،يقو  المعاملةلاشد المهمة للر 

 .قيمي إطارضمن يعمت الّراِشد  ؛ فن فجو  إطار أ القي ما  ذ قرارأ ي عذر ي:نظام قيم وضع

 ؛ ارجا   سرز نفسللكا ”Sorting Yourself Out“ يةإناليز  حكمةتقوا  تجوب شخرو  الحداث:
 .(Harris,2004,p. 97-101)شخصيا   كوق   فن االع قا  أنه يمسّ ية للمأي انظر بحيا 

من قية حوا المخ وطات القديمة، فتقدر م ى  أ ّلةال ي تلحث عن  :اساااتخدام اةمراااا   اةراشااادة
 ةفبرمجتلدريجيلا   لهجر اطلللللللللللللل جلابلات ال فلت فالواللد وقلت للم لابعلة فلل وق  فاالطلللللللللللللل راحلة،يحين ال

 .ا لةمجالار سي ط مرّ االبدال  من على األحدا  ، تص  رّ  سعلها اط جابات راشدأل
 المر ، عند عاقب ال فتيُ الناقد يعني الوالد  ، فاألطلل الغامر بالحزن الشللعور  :اة عي ةلح ا  اةذاتي

 .(Widdowson,2010,p.210)فيقاطع األمر يسأا لماذا!الّراِشد 
لية  افسد لغة   واصلتل  د،الجسللغة أل الصلوت ف نلر إ ارأل ل : يلدأ ذلك بجهد فاع  ت اصل  اشد ةراشد

 .(Hicks& McCracken 2010. 82)ق الضمني قدر اإمكان من ال قييم فال فوّ 

 رين، ما ال عديت السلللللللللوكي سي ثالثة مجاالت )ر  سعلي على طلللللللللوك اآل :تحساااااين اة عي اةذاتي
 .(Rajan &ChackoK 2013,p. 6)( ؟هنا فاآلن فسد، فكي  أعدا السلوك اج ه حاالذي 

 يدفالرغلة بالمز  الوالدّية ماافهو عكس الرغلة سي الا Good Enough :وية مفهوم جيد كفايةتق
حالة ن  لب اليقيتالمقابت سي ؛ م اليقيندعلى تحمت عدم المعرسة فال جزؤ فع قا رالّراِشد س،  فلّيةال

  .(Summers & Tudor, 2014,p.95) للدساع عن ال جارب غير المعرفسة الوالدّيةاألنا 
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 :اةُمَعاَمالتتحليل    ةوظري اةعمليّ ةت بيقات ا 2-9
لنظرية، األفا م علد ب دريب األسرا  األطلللللويا  ل  ليقات اأطلللللاطللللليين طلللللن حد  عن محورين 

فهو مللا ينسللللللللللللللجم مع الجللانللب العلمي  مللاعيفعلم النفس االج  ُنموّ كجز  من مقللاربللات علم نفس ال
 .النفسيّ العالج فاإرشا  نظرية سي اط خدام الثاني م علد بمقاربات فالللدراطة، 

امرالتإن تلللللدريلللللب األطفلللللاا فاليلللللاسعين على تحليلللللت  عالجهم ب حليلللللت  نمخ ل  ع الُمعلللللر
امرالت  ،ماعيف الثانوية كي ي علموا المجاا االج أرس اإعدا ية المدإلى ا ن ، ساألطفاا يذهلو الُمعر

سي الصلللللللللل   ج ماعّيةتهم اال دريب على حياالمن  جز ك ؛سي الصلللللللللل إليه  ةهو تدريب هم بحاجف 
امرالتس حليت  ،ج ماعّيةطللللللللرية فاالفح ى  ارج الصلللللللل  سي حياتهم األ هو تدريب فتعليم على  الُمعر

خصيَّةمفاهيم سي   للعالج. سر ّية فال واصت، قلت أن تاون حاجة  الشَّ

اه ن ل؛ فهو الحفاظ على الحدف  فاضلللللحة سي االعمليّ بين العالج فال دريب  ا  هناك سرقأّن  كما
 .(Barrow and Newton, 2016,p. 141)المشاركين فالممارطين  الا اللرنام  

امرالت دريب على تحليت الفعليه يكون  تعقيب: جة قد تقي الفر  من الحا مدا لة قيمة الُمعر
 .ينمناطلففقت لعالج نفسي إذا ما تمت بشكت إلى ا

 :بفي اةتومي  واةتد ي اةُمَعاَمالتاستخدام تحليل  2-9-1
امرالتتعني تحليت   ال واصللت بين شللخصللين من  الا ال دريب فسد العديد تغيَّربلسللاطة  الُمعر

 .(Stewrt,2014,p.166)من ال قنيات

قائد طلللللللللللللللابد، تعني القيا أل  Ex-Ducereمن ُمشلللللللللللللل دمصلللللللللللللل ل  التيني  "تدريب"ة مكلو
 .(Barrow and Newton, 2016,p. 98)على االتجاه النمائياالنف اح  أي ،Leading Out ارجا  

امرالتتحليت على أّن أصلللللللر بيرن  طلللللللنوات  8 سي عمر لألطفاا يجب أن يكون مفهوما   الُمعر
(English, 2014,p.87)  ظهر سي غرب لندن مدارس ثانوية فإعدا ية  (2000العام )سي بدايات

امرالتتحليللت  نموذجلل للدريللب على  رت فظه ،النظريللة فسد هللا، فبللدأ سهم العالقللات فإصللللللللللللللالحالُمعللر
س منه  فتأطللللللللل ،الب فسرق العمت فت ورهمميذ فبأ ا  األسرا  فال بال الته ّم ات دراطلللللللللالعديد من ال

امرالتطلللللللل خدام تحليت ال ظهر برنام  لنيت جائزأل سفاكب ذلك مدا الت مشللللللللابهة  ؛مع األطفاا الُمعر
امرالتاللراعة سي اطللللللللللللل خدام تحليت  ار لعمت طللللللللللللل مرّ كاال .TAPACYعند األطفاا فالياسعين  الُمعر
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امرالتمؤطلللسلللة تحليت  هذه المؤطلللسلللات تم تشلللجيع ال الميذ سي ف  ،انياسي بري  IDTAالنمائي  الُمعر
أل سي عديده المؤطسات فان شرت سي مناطد فت ورت هذ ،م مفاهيم النظرية سي حياتهمااط خدعلى 

 .(Barrow and Newton, 2016,p. 138) أسريقياأفرفبا ثم سي أمريكا فآطيا فجنوب 

امرالتلهد  من ال دريب على اطللللللللل خدام تحليت إن ا  على حرية اإرا ألالمر  هو تدريب  الُمعر
لخيار فسد يكون اأن ليس بالضللللللللللللللرفرأل ف  ،لمثيرات الجديدأللالطلللللللللللللل جابة افاال  يار فحرية ال غيير ف 

 .(Harris,2004,p.61)جيدأل لحت المشكالت  عصلّيةمن  الا معالجة  ، لرات ال فولة السابقة

 سنتابع في مقاربات وبرامج التدريب في المحور الثالث من الفصل الثاني.مالحظة: 

 :اةُمَعاَمالتوفق تحليل اةعالج  2-9-2
امرالتتحليلت نظرّية  فسدالنَّفسللللللللللللللّي  العالج ، اؤامت فال فلقائم على ال حلال  فالثقلة فاأل الُمعلر

عقو  م فد  ةثالثأطاس ي م العمت على " إذ حسب بيرن عالج تعاقدي" فاحدأل:بكلمة  فهيمكن فصف 
يناقش قضلللللللللللللللايا  الذي ري ا اإقد عالالمرجوأل فهي: هدا  األعليها بين الم عال  فالمعال  ل حقيد 

وضلللللللللللل  هد  العالج مهني يالعقد الف  .ية فالالفة "هيكت العالج" فقيو هالوقت فالجلسللللللللللللات فالسللللللللللللر 
ا هو غير علني فغير يه م بمفسلللللللّي النعقد الف  ار.، ليكون المسلللللللار فاضلللللللحهاإلفالوطلللللللائت للوصلللللللوا 

 .(Johnsson, 2011,p. 21) عند الم عال  شعوري 

 :اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   أهداف اةعالج في 2-9-2-1
 مساعدأل الفر  على اك ساب اط قاللية ت ميز بالوعي أي الفهم الواقعي للعالم الذي يعيش سيه. 
 ة.صحيالحياأل الاالنسجام سي أعلى صور  دّ تعال ي أللفة الوصوا ل 
   (16 ،2005خاطر إلى راب  )الصالحي، التحويت. 

  :حسب بيرم اةوَّ سّي مست يات ومراحل اةعالج  2-9-2-2
 مس ويات م عاقلة فهي: ة( مراحت العالج فسد أربع1972-1961صن  بيرن )

 االج ماعي: الخ وأل األفلى للعالج أن يسي ر الم عال  على األعراض فالسلوك ال حّكم -1
 يشعر باالنزعاج من مشاكله. بقيلسياق االج ماعي، ح ى لو غير الفعاا سي ا

 كسي رأل على السلو ال ال ي  لب الذي تعني أن ال عاسي ةتخفيض األعراض: الخ وأل الثاني -2
 .أيضا   الدا لّية، بت تخفيض مشاعر القلد فال شوش سحسب
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ما هو بوعي ل صية القديمةقداته الن عالعالجي: المعال  يحرر نفسه من ما النقلة أف ال حوّ  -3
 عند المعال . الوالدّية، طالما يشعر بدعم المعال ، إذ يع مد على األنا غير فاع  

يشعر تماما  س االم عال  المسؤف  دعنالّراِشد عالج المخ وطات القديمة: هنا يظهر الذكا   -4
 .(Johnsson, 2011,pp,. 21-22)الحاليّ فسد الواقع  مس قتّ فيفار في صر  بشكت 

 .العالج نها ثم على إبالحياأل،  ال جربة العالجية م  على  ال ركيز سي ابعُي د ذلك عب

 :اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   وفقاةتقويات اةعالجي   2-9-2-3
  هي:  األكثر شيوعا  ال قنيات لان  هناك العديد من

 تحاكي الجانب المعرسي سي الم عال ، تناقش: Decontamination  لّو إزالة ال -
 .نهنا فاآلملدأ فسد  الطّيما أل،الراشداألنا بين الماضي فالحاضر، ما يقوي لمع قدات ا

ير عن علمن  الا السللللللللللللللمللاح ل فللت بللال   Deconfusionأف االرتلللاك إزالللة ال شللللللللللللللوش  -
لل فت بال علير عن المشلللللللللللللاعر فاألساار  يسلللللللللللللم المشلللللللللللللاعر المكلوتة سي مرحلة ال فولة 

ال فولة فتوضلللللي  االرتلاك الذي نشلللللأ سيما  عنها سي فالسللللللوكيات ال ي كان ُيحظر ال علير
 .من  الا اط خدام تقنيات كالارطي الفارغ .ي علد بهذا القمع

  قدات النصللللللوص القديمةمن  الا اطلللللل قالا عن مع  : Re-decision قرار إعا أل اتخاذ -
 فالوجدانية ت وير شللعور  ا لي باألمان لمشللاعر ال فت غير المعرسّيةات العمليّ تجمع بين 

  .(Johnsson, 2011,p. 22)ققةحمال
رار قيح اج إعا أل اتخاذ للمسللل قلت لذلك معه  مسللل مّرألتاون القرارات ال ي ي لناها ال فت إذ 

 .(Hay,2013,p.1) ا  ثر نفعكالعالم فالحياأل بشكت أفعن عن نفسه، راشد 

 :اةجمعيّ اةوَّ سّي محاو  اةعالج -2-9-2-4
امرالتتحليللت  تقنيللاتالعالج النَّفسللللللللللللللّي فسد تم إجرا  مللارثون  نيللت كبعللد ذلللك أجرى م ،الُمعللر

(1982 )McNeel سي  العالج اتمن قلت قا أل مجموع عالجية مسللللللللللللل خدمة تقنّية 47 راطلللللللللللللة ا
 ة.فض  سيه المحافر السلع مفصال   تحليال   سيهاقّدم ف  ،سي سئات ُجمعت "الجماعي ماراثون العالج"

خصيَّةفالمسؤفلية  سل ةعلى ال ركيزال  -1  غاللا  ) ""عناصر القوأل فاإرا ألالم عال   ت  ا الشَّ
 (.لل غي رلل رفي  ة بالمواجه ذلك ي م
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تشجيع المرح )من من أجت أن توسر الثقة فاألراعية  اعمة ف بيئة  العمت على إيجا  -2
 (. م عالجيندعم ال ا ت المجموعة ما ييجابية المشاعر اإ ال علير عنف 

 تصرسات توّض  ت ميسري مجموعات العالجالنمذجة من  الا تقديم طلوكيات من قل -3
 . الم لوبة  واصت الصحيةفأطاليب ال

ال ي تقيد الفر ، من  الا طرق معرسية غير المالئمة فالمع قدات تحدي األفهام  -4
 . النهاتخ لر صحة المع قدات المعيقة، فتثلت ب  تجريلّيةفمدا الت 

 ما يناقض ا لغة الجسد كثيرا  من  الالنَّفسّي المس وى  سي ، سال واصتال ناقضتوضي   -5
 . مقافمة العمال  فال خريب الذاتي يكش النَّفسّي ال واصت ف  ال واصت العلني الظاهر،

  "الارطي الفارغك"حسب حاجة أعضا  مجموعة العالج محد أل  تجريلّيةاط خدام تقنيات  -6
موعة لوك المجالم علقة بس فاإجرا اتالمجموعة العالجية  لهيكليةالناظمة قواعد ال تأثير -7

 . (Widdowson, 2013, 61-62) ، ما له عالقة بسلوك الفر  ضمن مجموعةتهافإ ار 
 المزعجلللة،فتق رح هلللذه المللللا ئ أن العالج الفعلللاا ين وي على تحلللديلللد فتعلللديلللت المع قلللدات 

في م تحقيد ذلك على أسضت فجه من  الا نه  تجريلي حيث ي م تشجيع الفر   ة،فاألطر ال فسيري
سي سهم فقلوا فتنظيم الم عال  فيدعم  بوعي،سي صلللللللللللللحة هذه المع قدات الضلللللللللللللارأل  شلللللللللللللكعلى ال

ي م  عم الفر  سي  فعالفأل على ذلك السلللللللللللللية، العاطفية مواق طللللللللللللت تحويت التعّلم عواطفهم فسي 
في م ذلك سي طللللللللللللللياق عملية  ،تدعم ال غييرف  لل فاعت مع اآل رين أكثر جدفى  إيجا  طرق جديدأل 
ع سي جمي ا  منهجي ا  ن تغيير  ضللللللللللللمّ عملية ال ي ت سإن العالج األمثت فبال الي، ظمةعالجية مركزأل فمن

خصلللليَّة العالقات"العاطفية فالعالئقية ف  سلللللوكّيةفال المعرسّيةالمجاالت  الجي طللللياق إطار عسي " الشللللَّ
  (Widdowson, 2013, 69-70) . تجريلي مركزأل

امرالتعلى ت غذى  النَّفسللليَّةاألمراض من هنا نوضللل  أن تعقيب:  االم قاطعة ف  الُمعر  مرالتالُمعر
عض ب اهمللحاضر، كما تسالّراِشد عن تصور  بعيدأل نفسّيةبألعاب  لالنزالقالخفية ال ي تدسع الفر  

فسللّي النَّ المرضللية، بينما العالج  سلللوكّيةاألعراض البعض ار اطلل مرّ ب ج ماعّيةأف اال ذاتّيةال قوس ال
 م عال ال ،من  الا تعزيز األنا الراشللللللللللللدأل، على الحكم الذاتي الحفاظ علىمسللللللللللللاعدأل الفر  يهد  ل

خصلللليَّةسي تحمت المسللللؤفلية  اهميسلللل ما ؛الم لوبةعقد الن ائ   يضللللعانفالمعال   عن األحدا   الشللللَّ
ة عالقة إيجلابي  لد عنلدف  ،فاالح رام منفاأل الراحة يوسرالعالجي  الجو ،جال ي تحلد  أثنلا  العال

 .العالج للعالقات الالحقة  ارج ا  نموذجوسر ت ،لم عال بين المعال  فا
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 :أهمُّ ما و   في اةمح   االول

 خصللللللليَّة، تظهر من  الاحاالت األنا ثال  )فالدّية، راشلللللللدأل، طفلّية( هي جز  فاع  سي الشلللللللَّ 
مّو ، فهي قابلة لل عديت فالنُ فأسااره، ُيمكن مالحظ ها فقياطلللللللللللللهافتؤثر سي مشلللللللللللللاعره  طللللللللللللللوك الفر 
من ف قصللا ، ترتلط بالصللّحة النَّفسلليَّة فالنضلل  الشللخصللي بغّض النظر عن عمر الفر ، فال ثليت فاإ

 ُكّت حاالت األنا فال نافب باط خدامها تلعا  للموق  فالوقت المناطب. بين موازنة الالمهم 
سي هذه  تح وي مفاهيم فتقنيات عديدأل،، إذ تسللللل خدم مدا التها سي العالج فال دريب النفسللللليّ 

العمت قدر اإمكان على توضي  المفاهيم األطاطية الم علقة بالجانب النمائي فال ردريلّي المحافر تم 
 ، ما ينسجم مع أهدا  الدراطة فتخصص اللاحثة. ال دريلية ال نموية تمدا ال قنيااع ُ قد ف  للنظرية

مفللاهيم الوار أل سي أ بيللات النظريللة عن ال فيللد اإشللللللللللللللللارأل إلى أنلله تعللذر تغ يللة كللتفمن الم
عن أهدا  الدراطللة،  ملّي؛ نظرا  لغزارتها فاب عا  بعضللهاليقاتها العالجية سي الجانلي النظري فالعت 

 -فرغلة  سي توضللللللللللللللي  المفاهيم الم علقة بالجانب النمائي ال دريلي، فأبرز هذه المفاهيم )ال قوس
سجوات الهرفب(. -المصفوسات -المنافرات-ال سلية
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 :االّتزام االن عاةيّ ه م اةتا يخي ةم ت ّ   اة 2-10
 العوامت الخمسللللللللللة الالرى سينظرّية  من المفاهيم األطللللللللللاطللللللللللية سياالّتزان االنفعالّي مفهوم  

خصيَّة   لل  ليد سي علم النفس المعاصر.، هذه النظرية األكثر عملية  فان شارا  فقابلية  الشَّ

ت بجر  أبرز صفات ت ورت من  الا بحو  علم النفس اإحصائي بعد قيام أللورت فأ فبر 
خصللليَّة ( با  صلللار العديد من 1943ال  الصلللفات، عقب ذلك قام كاتت )، ضلللمت قائمة من آالشلللَّ

خصلليَّةسي  16 اا بالعوامتنظرّية  هذه الصللفات فتجميعها سي محافر أطللاطللية، مسلل خلصللا   ، ثم الشللَّ
العوامت نظرّية  بإعا أل جر  قائمة اللورت فكاتت، ف ُتعّد بداية ظهور Fiske( 1949قام سيسللللللللللللللك )

الخمس الالرى على يللديلله، فت ورت األبحللا  إلى ثمللانينللات القرن المللاضللللللللللللللي حوا هللذه العوامللت 
أبرز أ األ لقياس العوامت  Costa&McCraeفتسلللللللمي ها الدقيقة إلى أن فضلللللللعت كوطللللللل ا فماكري 

ت مقابّي االّتزان االنفعالالخمس الالرى ففضللللللللللللللحت أبرز مكوناتها. ف الا ُكّت تلك الف رأل كان بعد 
العصللللللللابية فمازاا من األبعا  األطللللللللاطللللللللية سي النظرية على مر ت ورها الواطللللللللع. سهذا اللعد ثنائي 

ية، ، فبين ا  الا هذا ال واسد سي العصاباالّتزان االنفعاليّ الق ب بين مظاهر حسن ال واسد فنض  
إلى عدم الرضلللللللللللللللا، ، سهي تعكس أسرا ا  يميلون بدرجة كليرأل االنفعاليّ  ال ي هي عكس االطلللللللللللللل قرار

الحياأل فترتلط مع القلد فاإحراج فالشلللللللللعور بالذنب فال شلللللللللاؤم  ُم  ّللاتمع  ال اّي فصلللللللللعوبة سي 
االّتزان ف ذف أ-باالندساعات، سالشللللللللللللخص العصللللللللللللابي  ال حّكمفالحزن فانخفاض اح رام الذات فقلة 

رات شلللللللللخص لديه  ل  Costa&McCrae  (1995)فسد كوطللللللللل ا فماكري  -المنخفضاالنفعالّي 
 (.41-35، 2015الشمالي، )كما فر  سي   غضب عالية فاشمئزاز فحزن فارتلاك فانفعاالت طللية

 :االّتزام االن عاةيّ تعريف  2-11
 االّتزانهما  ضللللللللللللمن مفهومين من مفاهيم علم النفساالّتزان االنفعالّي ي ضلللللللللللل  مصلللللللللللل ل  

أما . في  وط ة ال وتر فموزعة بال سا ا له طاقة م ( أّن الفر Stability) االّتزانيعني ف فاالنفعاا، 
لفظ  يدا عليه الفر  سي مظهره الخارجي، للنا  شخصيةر  ةِ نر اوِّ المنظومات المُ  إحدىاالنفعاالت سهي 

(Emotion أي )مشللللللللل قة من  فهي (.1117، 2016،ة فالربيعع ي)سلللللللللكون ال ي ت عدى ال حركةُ ال
 اللغوي لذلك هو إ راج األحاطيس. ( فتعني ال حرك إلى الخارج سالمعنىEmovireالالتينية )

ال ي تظهر بشللللللللكت مفاجئ  الخارجّية"بأنه حالة من الالتوازن العضللللللللوية، فالمنلهات  فُيعر 
دّيةسي صورأل فق ية زائلة، مصحوبة  باض رابات  سر  (.17-12، 2010 ارجية فحشوية" )حمدان، جر
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 د، إذ يع قد بعض العلما ه نحو الهد  بحثا  عن توازن جدي: يعني ال صلللللللللر  الموجّ االّتزانف 
ة سي علم النفس االج ماعي أن الضلط نفسه، موجو  لدى األسرا  فالمج معات، ال اط قرار إال بحرك

 (. 67، 2001)طيالمي،  م غّير يبت  يناميكليه العو أل لل وازن ليس طكونيا  فع الحيوية، االّتزان

تحت سجأأل، سي  نفسللللللللللّيةمية ف ففر  سي المعجم الموطللللللللللوعي لعلم النفس: االنفعاا حالة جسلللللللللل
أعقاب حا   غير م وقع له  اللة  اصلللللللة بالنسللللللللة للفر . سهو ارتااس حا  قصلللللللير المدأل، مرتلط 

 .(366، 2001)طيالمي، بالحاجات فالدفاسع 

نه:  ضلللمّ ن سيما ت ضلللمّ الخاصلللة ال ي ت المعرسّيةفهو مفهوم عام يسللل خدم ل وصلللي  الحاالت 
فالدهشللللللللللللللة...فال يوجد ح ى اآلن تعري  ب ليعة  شللللللللللللللمئزازفاال فالحزن فالفرح  فالغضللللللللللللللب الخو 

 (.196، 2013طائدأل تشرح فظائفها. ")تيلرغيان،نظرّية  االنفعاالت حظي بإجماع، فال

الذي ، ت بالشللللللللللللللخص الها ئي مثّ  :هبأن االّتزان االنفعاليّ  Cattel (1961) اتل  فقد عرّ 
عارضة إزا  أي نوع من الماالنفعالّي  ال هي  من فتظهر عليه عالمات قليلةاالنفعالّي  ي سم بالثلات

 فالغضب، فيكون فاقعيا  سي الحياأل منضل ا  ذاتيا  فمثابرا .
ية سي االّتزان االنفعالّي سعدر  Eysenck( 1969أما آيزنك ) بعدا  من األبعا  األطلللللللللللللللاطلللللللللللللل

خصيَّة ن الق ب ن نق  ين، م  ا  م صال  مس مرا  يم د بياالّتزان االنفعالّي إذ يقوا:)يشكت بعد  الشَّ
 ؛ إلى الق ب السللللالب الذي تمثله العصللللابية، فإن أي شللللخصاالّتزان االنفعاليّ الموجب الذي يمثله 

 الشللخص الها ئ، الرزيناالّتزان االنفعالّي . فيمثت يكون سي أي مكان على هذا الم صللت ُيمكن أن
 .(67، 2008، مد)مح الثابت، المنضلط، غير العدفاني، الم فائت، الدقيد. نقال  عن

تعقيب: من  الا ال عاري  السلللللللللللللابقة، فاالطالع على األ ب النظري لالنفعاالت، يمكن أن 
نفهم أّن االنفعاالت آلية بيولوجية غريزية موجو أل عند ُكّت الاائنات الحية، هدسها األطاطي الحماية 

ط س عني الضل االّتزانعملية اللوزأل، أما  الطّيمامن الخ ر، فهي تشريحيا  موجو أل سي الدماغ القديم 
فموجو أل سي الدماغ  عّلم م وازن؛ فهي مهارأل إنسانية راقية، مرتل ة بالإعا أل االط قرار فال صر  ال

فعليه سأغلب الاائنات تملك مشلللللللللللللللاعر، فتحد  لها إثارأل الجديد سي القشللللللللللللللر الدماغي الجلهي، 
  .النفسلللللللليّ المناطلللللللللة إعا أل االطلللللللل قرار  ، لان ليس جميعها لديها قدرأل على إعا أل السللللللللي رألفعالّيةان

دّيةتشللمت إثارأل شللعورية  ُمعّقدألعملية االّتزان االنفعالّي فبذلك  سللر فاعية،  طلللوكّية، فطللي رأل معرسية ف جر
ارات قابلة لل دريب فاالك سلللللللللللللللاب، بهد  المواسقة بين الحاجات فاإمكانات الم احة؛ فهي عدأل مه

  رأل الدماغ الجديد على الدماغ القديم.ثر سي تواسد الفر . سهي با  صار طيتؤ 
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 :)آةي  عملها، وظائ ها، مضا ها، اة روق اة ر ي  فيها( تاالن عاالبي ة جيا  2-12
سهي تظهر  ؛اج ماعّية   تؤ ي فظيفة   أّنهامن رغم على ال ،النفعاالت لها أطلللللللللللللللاس بيولوجيا

 تحد ، ف العظمي تت فالهيكمع حركة العضال الدا لّيةرا ية سي األعضا  إغير  ةحشوير ف  سعت 
 لىإ  ّلةاألفتشللللللللللللللير  (اللعابف المثانة،  ،ب، الغد  العرقيةالقلك) معلى بعض أجهزأل الجسلللللللللللللل ترغري رات

  .(Vaughan,2011,p.34) لالنفعاالت تاامت األبعا  الفسيولوجية فالعصلية فالشخصية فالمعرسية
 ي:و اآلتفحسب رأي كانون، سإّن تسلست االنفعاا ي م على النح

 تنليه المها  )الثالموس( )مركز اإ راك الحسي، اللصري(.( حريد أف عراككرؤية   ر ) .1

 ل قوم بإ راك الخ ر فال أهب له. CORTEXيقوم المها  ب نليه القشرأل المخية  .2

 تنليه ما تحت المها  الهيلوثالموس )مركز اإ راك العاطفي( التخاذ إجرا اته. .3

لجهاز لذي يؤ ي إلى إثارأل األ النخامية فإسراز األ رينالين ايقوم ما تحت المها  ب نليه الغد .4
ضللغط الدم، زيا أل الدم، فاتسللاع حجم الرئة، توق  الهضللم، ارتفاع زيا أل طللكر السللملثافي ف 

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

يرتلط مع سأما الغضللللب  ،زأل الدماغيةسيرتلط الخو  مع اللو  اةتح يز اةدماغي ةالن عاالتأما عن 
ال ي تقرر إذا ما حد  ان هاك سي المعايير  ؛جلهية فالقشللللللللللللللرأل الحزامية األماميةالقشللللللللللللللرأل المدارية ال

 ،يع قد أّنه مرتلط باالنسللللللللللللللحابالخو  فالحزن( ف ) لط مع اللوزأل أيضللللللللللللللا  تر يأما الحزن سف  ،االج ماعّية
فمع ذلك سإّن  ،مع ال جنب المرتل ةحزامية األمامية فيرتلط االشللللللللللللللمئزاز مع الجزيرأل فمع القشللللللللللللللرأل ال

  .(Vaughan,2011,p.38)من ذلك العاطفة أكثر تعقيدا  يات العصلّية المشاركة سي ال علير عن لالعم

 مواطق اةتح يز اةدماغي ةالن عاالت. (12) اةشكل
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 : الساسي  وظائي االن عاالت 2-12-1
فإيما اتنا  صلللللللللوتنا نلرألف  فجوهنا علىالمشلللللللللاعر  ظهرت :Communication لاةت اصاااااا  -1

دّيةال سر ا ح ى عندما نحاف  نشعر بهللناس اآل رين معرسة ما  ُيمكنسي كثير من األحيان  ،جر
اون أن نيمكن ح ى  ال من هذا النوع يحد  بسرعة كليرأل اللفظيّ ال واصت غير  ؛إ فا  ذلك

 لفظيا . ن نعلر عنهأل  رين شعورنا  فن نقت ن ،على بينة من أنه يحد 

 " ..حاسظ على تركيزك......"اآلن"تصلللللللر   تخلرنا مشلللللللاعرال :Motivation ي اةدافع  -2

 ليس علينا أن نفارس ؛ةهممتنقذنا سي أفقات عديدأل ف ع، ف الداسع ل غيير الوضلللللللللللللل نها تع يناإ

أفا اطللللل جابة شلللللي  من  الا الموق  )إذا كنا سي   ر فشللللليك، طللللليكون الخو  سي ُكّت 
على ال غلب على  القوية  سلللللللللللاعدنا االنفعاالتل (ريابسلللللللللللرعة تدفن تف تولد الهرفب للحماية

 بسلب الخو (. نأل عن أطفالهحا ال األمهات األ فات لعدبيئ نا )تُ سي عقولنا ف  مخاطرال

مؤشللللللرات بمثابة  تاون  المشللللللاعر يمكنها أن :Validationو اةمرااااداقي  أ  عاةّي تحري اة -3
عندما تاون المشاعر بأقصى حد)م أججة( ي م ال عامت  ،على األفضاع الملهمة الةفرموز  

 حقائد )أشللعر باألمان الدا لي؛ هذا يعني أني محد( )أشللعر باال  ناق؛ إذا   أّنهامعها على 
 (Linehan, 2004,p. 42) .يساعدني(ل طريقة أف شخصاللحث عن  يَّ عل

 كيفّيةحوا فأهمي ها المعلومات  قيمة ّقدرت هانّ أل ،المشللللللللللللاعر حاطللللللللللللمة سي ال فاير العقالني -4
 ،على العمت ا  ب جر  عاطفي لن يكون قا ر  يفار مثت حاطللللللبالذي شللللللخص سال ،المسهمنا للع

 (.Hume,2012,p, 263) تنااقرار اط خدام ال فاير فالشعور سي  ؛سمف اح القرار الجيد

 على ا  ساريّ ف  ا  طلللللللللوكي ا  طللللللللة ف اسعللفر ، فتضللللللللي  حما ا  فجو ي ن االنفعاالت تع ي معنى  إ تعقيب:
 . غيَّر اسعية لل فاير فال ُتشللكتالغضللب  فأالحزن أف  الم عةأف  لة من الخو سدرجات مقلو  ،نشللاطه

عاالت سغياب االنف ،النَّفسلللللليَّةللصللللللحة لية حماية آعلى توازن الفر  من  الا كونها  تحاسظ أّنهاكما 
 ما.  ا  عكس اض رابى تللد انفعالي يمنها مؤشر عل السللّيةح ى 

 مضا  االن عاالت اةم رط : 2-12-2
 على نواح  عديدأل أبرزها: ديدأل من االنفعاالت تلحد مضارالدرجات المزمنة أف الش



    Axis II: Emotional Stability               االتزان االنفعالي- الثاني المحور -الثاني الفصل

55 

 

يولوجّية، تؤ ي إلىام غّير ، ي رتب عليها العديد من الاالنفعاالت الشللللللللللديدأل   ي راتترغر  ت الِفسلللللللللل 
 .أف النفسجسمية اض السيكوطوماتيةعضوية سي األنسجة فينشأ سي هذه الحالة األمر 

 نفعاا.سيما ي صت باألحدا  ال ي ت م أثنا  س رأل االفال ركيز االن لاه فالذاكرأل  جو أل سييؤثر  

 ال قويم فإصدار األحكام الصحيحة يقلت االنفعاا من قدرأل الشخص على 

الغضللللللب  ندعار، كما هو الحاا طلللللل مرّ تفاير الفر  سيمنعه من اال سييؤثر االنفعاا المفرط  
 (.65، 2001،)المزيني عند الحزن أف يجعت ال فاير ب يئا  كما هو الحاا 

 (.366، 2001مي القابلية لإليحا  )طيالمي، عية، فينا الو  العقلّيةقص الرقابة اإرا ية ُين 

 :في االن عاالت  اة ر يّ اة روق  2-12-3
بحجم الجوزأل  ماغ، فهوسي الد Limbic System الُحوِسيّ جميع المشلاعر تنشلأ سي النظام 

فيكون الناس أميت للسعا أل عندما  (12) كما هو موض  سي الشكت السابد ،يقع قرب جذع الدماغ
تهيمن المشلللللللاعر بينما  ،ُ فسلللللللر األحدا  بشلللللللكت إيجابيس غير نشلللللللط نسلللللللليا   سيالحو يكون نظامهم 

ط النظام انشلللل عندطللللللّي  حدا  بشللللكتاألفسللللر تف  ؛الذنبمشللللاعر مثت الغضللللب فالحزن ف  السللللللّية
أكثر ن النظام بين اللشر، إذ يكو هذا فيخ ل  .  فسير األحدا ل فعالّيةانعدطة  يوسرالذي  ؛الُحوِسيّ 

أكثر نشلللللللللللللللللاطلللا  من  يسحو ال هنفتميلللت النسلللللللللللللللللا  إلى أن يكون نظلللام ،للللدى المك ئلين نشلللللللللللللللللاطلللا  
  .(Vaughan,2011,p.38)الرجاا

فطلللللي رأل  ا  ب ضلللللل الجراحين ت  لّ  ةمهنمع المشلللللاعر س ا  مخ لف ب تفاعال  فبعض المهن ت  لّ 
أّن  ظهر الدراطاتتُ   ما.  ما  على تغيير شدأل المشاعرب االعبينما مهن المذيعين فالمحامين ت  لّ 

سي قّدم تسللللللللل مر األمزجة اإيجابية لف رات أطوا مع ال  إذ ،بالعمرقّدم مع ال  تقتّ اطفية ال لدالت الع
  . (Hume,2012,p.263-270) لر من السابدكأالسن فت الشى األمزجة السيئة بسرعة 

 :االن عاالت واةمر لحات اةمشتق  موها -2-13
 )كاألمزجة نفسلللللللللهاال تع ي الداللة م قاربة لان  ،ةانفعاليمصللللللللل لحات لعدأل اطللللللللل خدام  ثّمة

 أحيلللانللا  ، ف عم منهلللااألمن مفلللاهيم  "علللاطفلللةال" تعليرسي حين أّن  (وايلللاالنف االتجلللاهلللات، ف الرغللللات، ف 
الموق  يصلللللل  نية س ،ينيمن قلت مخ صللللللين لغويين فنفسلللللل "موق "الف "عاطفة"الاطلللللل خدام  دا تي 

بين العاطفة  ا  هناك سرقأّن  كما .نظام شللامت معقد من ضللمنه العواط  سلل خدم لوصلل ي ،ال صللر 
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 أنه الخلفيةن ينظر للمزاج على أك ،  من مجموعة صللفات أفطللعاجز أفالمزاج فالموق  كونها ثالثة 
  (Vaughan, 2011,p. 55) .تلقائية  بينما االع لارات العاطفية أقصر فأكثر  مداألطويت  ألّنه

فيعني ما يحرك  Affectالعواط  مصلللل لحات ت شللللابك بشللللكت فثيد فهي  ةثالث طللللنوضلللل 
 .Moodsاألمزجة  فمص ل ، Emotions، فمص ل  انفعاالت المشاعر
 تؤثر بالفر  اعر ال ية من المشللللللغ ي مجموعة فاطللللللع: مصلللللل ل  عام يُ Affectاةع اطي  

 فاألمزجة. رالمشاع -نفعاالتاالمظلة تشمت كال  من ُتمّثت  فهي ،خ لرها الناسفي
 ما. لشخص أف شي  ةإحساطات مكثفة تاون موجه :Emotions اةمشاعر-االن عاالت 

غاللا  تاون  ،من المشلللاعر فكثاسة   إحسلللاطلللات تميت ألن تاون أقت حدأل  : Moodsالمزج   
ن مكثر علورا  أالمشللللللللللاعر  إذ يع قد معظم الخلرا  أنّ  ،السللللللللللياقي كثيرا  بال حفيز ت أثر مسلللللللللل قرأل سال

تي فيذهب من الغضللب يأ ا  شللديد را  زع  قد يجلب شللعو سحدف  موق  مُ  ،بالثلات موصللو الالمزاج 
  بينما عندما تاون بمزاج طيئ طيس مر ذلك لعدأل طاعات فربما أيام. ،بسرعة ربما سي بضع ثوان

بينما المزاج ال ي م إرجاعه  ،أف شخص ماما سعت على شي  أف حد  هي ر ف   االتنفعاال
 قد ال ركيز على أن ت حوا إلى أمزجة عندما تف ُيمكنلان المشللللللللاعر  ،عا أل إلى شللللللللخص أف حد 

ي س انفعاال  كثر لك أعجُيمكن أن ت فعلى نفس المنواا األمزجة الجيدأل أف السللللللللليئة ،الحد  أف الاائن
 ال يمكن مشللل تبينما الشلللعور عموما  أنك  سالغضلللب من زميت شلللعور محد ، ؛لألحدا االطللل جابة 

 .(Hume, 2012, 261-260) لحد  فاحد بت لنفسكه عزف 

 
 اة رق بين المزج  واةمشاعر (13) اةشكل
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خصليَّةرجة كليرأل، فبسلمات تعقيب: يرتلط المزاج بالوراثة بد مزاج فالمضل ربة، سال السلوية الشلَّ
 عّيةاج مافبيوكيمائية؛ أكثر من كونه م أثرا  بعوامت  بسللللللهولة، سهو حصلللللليلة عوامت فراثية  غيَّرال ي

، ار المشلللاعر أيا  كانت بنمط مقولب يحولها إلى مزاج شلللله ثابتاطللل مرّ مثت المشلللاعر، لان سر ّية ف 
 تن قت فراثيا  جيال  بعد جيت.فيجعلها أصعب تعديال ، فأكثر طي رأل  على الفر ، فيجعلها 

 :أن اع اةمشاعر 2-14
 ز فجة، فالمفاإيجابية السللّيةفالثانوية،  ةاألفلي)منها  مات للمشاعر طن نافايعدأل تقسهناك 

 المخ ل ة(:ف 

 :وةي  واةثان ي اةمشاعر ال  2-14-1
 ،ه العالميةذلت جهو  بحثية عديدأل ل حديد المشاعر األطاطية، من  الا  راطة تعابير الوجب

بحا  أبحا  رينية  يكارت" مؤطللللس الفلسللللفة الحديثة" مرفرا  بأب بد ا  ، ا  ففاضللللح ا  فلم يكن األمر هين
ه، لاون الليولوجية لدراطللللة تعابير الوجو  النَّفسلللليَّة، إلى أحد  األبحا  المعاصللللرأل "طلللللينوزا"ف "هوبز"

 ة مشاعر طبين اللاحثين ل حديد  تفاقاالم تف بدرجة كليرأل.  قاسة فال نشئةبالث ألفم أثر  ُمعّقدألالمشاعر 
مشللللاعر بسللللي ة فبدائية أطللللاطللللية هي )الخو ، الغضللللب، الحزن، السللللعا أل، االشللللمئزاز  أّنهاعلى 

فيق رب الغضللللللللب من  ،لمشللللللللاعر ضللللللللمن إحدى هذه الصللللللللفات السللللللللتفالمفاجأأل( ل صللللللللن  باقي ا
 بشللللللللللللللكت   سيهاوامت الثقاسية لعفتؤثر ا ،تعابير الوجه فالمفاجأأل بالسللللللللللللللعا ألسي  االشللللللللللللللمئزاز عالميا  

( 1980" )بلوتشلللك "صلللمملذك تم تصلللميم عجلة المشلللاعر حيث  . (Hume, 2012,263)فاضللل 
(Plutchik) ي يح و  للمشلللللاعر، إذ ال شلللللابه فاالطللللل ق ابيظهر سيه ثالثي األبعا  للاثاسة،  ا  نموذج

ته عن االنفعاالت سي  راطا اط مرّ ، ف على ثمانية مشاعر أطاطية فثمانية مشاعر مخ ل ة نموذجال
مع األضلللللدا  الق لية على الجانب  بعضلللللا  مماثلة بجانب بعضلللللها المشلللللاعر لعقو ، حيث صلللللن  ال

أأل فالمفاج ،الثقة مقابت االشللللمئزازف  ،الخو  مقابتغضللللب الف  ،الفرح مقابت الحزن من الدائرأل، اآل ر 
فتسلللللللل خدم األلوان  ،لاثاسةاحرك سي محور ما أطللللللللفت محور تتنخفض الاثاسة كلما . ف مقابت ال رقب

الثانوية بين  ةاالنفعاليَّ  من المشلللللللللللللللاعر األطلللللللللللللللاطللللللللللللللية الثمانية مع الحاالت ُمخ لفةل مثيت  رجات 
  .(Vaughan, 2011,p. 48)من األلوان العاطفية األفلية  ا  االنفعاالت األفلية كونها  لي 
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 "اة  ق  اةكامل "ب تشك نظرّي   وفق عر الساسي ةلمشااةوَّ سّي ت ّ   اة (14) اةشكل



    Axis II: Emotional Stability               االتزان االنفعالي- الثاني المحور -الثاني الفصل

59 

 

 
 

  .وفق ب تشك ت ريل اةمشاعر الساسي  واةمتشابه (15) اةشكل
 اللها طرفحات قّدم ألكثر من ثالثة عقو   ةاالنفعاليَّ  ت أبحا  بلوتشللللللللللللللكاطلللللللللللللل مرّ تعقيب: 
 حقا .ال تفاصيلها  وّض االنفعاالت ثالثية األبعا  ط عجلةتجلى أبرزها ب ،االنفعاليّ  م  الية لل فسير
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 الزواج الوةي  واةثان ي  واةعك س في اةمشاعر. (16) اةشكل

 
 .االن عاةيّ   كريّ ( اةتكامل اةسل كي اة17) اةشكل
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 ةلمشاعر عجل  بل تشك (18) اةشكل

، فسي هذه الدراطة كانت جز ا  من ةاالنفعاليَّ  تعقيب: تعّد عجلة بلوتشك األطاس النمائي للدراطات 
 اللرنام  ال دريلي، ضمن جلسات ال ثقي  العاطفي، فالمشاعر المركلة.
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 :اةسلبّي و  اإليجابي اةمشاعر  2-14-2

إذا الحظنا ال صللللللنيفات طللللللللية أف إيجابية، لان  هاأنّ  تصللللللني  المشللللللاعر علىطللللللابقا  كان  
فبذلك يكون هناك  ،نوعهالشللللللللللدتها ف  تميت إلى أن تفرز المشللللللللللاعر فسقا   نجدها الحديثة للمشللللللللللاعر

من هذه األجزا   فكت ،ةإيجابية فطللللللللليمرتفعة فمنخفضلللللللة الشلللللللدأل  قد ترتلط باطللللللل جاباتمشلللللللاعر 
ينظر إلى طللي رأل  ؛ُنموّ نفس ال  فحسللب علما ،رجموعة مشللاعر م قاربة سي ال عابيح وي مياألربعة 

فأقت  مجموعة مشلللاعر، أكثر  يمومة   يضلللمّ ربع من عجلة المشلللاعر كمؤشلللر على المزاج، سهو ُكّت 
 .منها السللّية الطّيما  رجم المشاعر إلى أمزجة ل ،بشكت آني الخارجّيةباألحدا   ا  تأثر 

ية مزجة اإيجابلان األ ،من اإيجابيةلر أكسللللللللهولة ب السللللللللللّيةسالناس يميلون ل ذكر ال جارب 
فقد  ،بشللللللللكت إيجابير فسللللللللمؤثرأل تُ  ا  فيعلر عنها الناس ح ى لو لم تحد  أحداث ،رلر أكتحد  ب وات

عن أمزجة فالمرهد  م عبال% من فقت العمت 58عن  فاعلر الناس أّن  ؛ راطلللللللة بري انيةكشلللللللفت 
  (Hume,2012, p.266).إيجابية

أهمية بترتلط قلت ُكّت شللللللي   السللللللللّيةأن االنفعاالت اإيجابية ف  إلى ّية جريلال  ّلةفتشللللللير األ
الحاجة فاح ماا اإشلللللللللللللللاع، سالدماغ يمارس رقابة على هذه االح ماالت تلعا  للعا ات فالمعار  

ات تاون آلي طللّيةفالقدرات الضرفرية لعمت موجه نحو إشلاع الحاجة، فعدم الافاية يولد انفعاالت 
 (. 269، 2001)طيالمي،  عن عدم الافاية سي السلوكات الموجهة نحو الهد   ماغية تعوض

 ، من االنفعاالت الشلللللللديدأل طلللللللوا  كانت إيجابية أف طلللللللللية، أكثر تذكرا  عند الفر  كت  تعقيب: 
مفهوم إيجابي فطلللللللللللللي  عند األسرا  إال أنّ  االنفعاليّ  على الرغم من فجو    وط عامة لل فسللللللللللليرف 

ص فالهد  فالحاجة، فعلى العموم ُيمكن لألحدا  نفسلللللللللها أن تحفز مشلللللللللاعر يخ ل  تلعا  للشلللللللللخ
 كت شللللللخص فسقا  لحاج ه فإ راكه. فهنا يظهر أن اللنيةيت فتصللللللرسات طللللللللية أف إيجابية؛ تلعا  ل أف 

خصلليَّةسي  ةاالنفعاليَّ  ا  نسللليا  سنحن جانلا  إ راكيا  عقليا ، فجانل تضللمّ ليسللت بنية شللعورية سقط، بت  الشللَّ
إلى مثيرات  ارجية ح ى نشلللللللعر بالفرح أف الخو  أف الغضلللللللب، بت نح اج إلى نا بحاجة سقط لسللللللل

تنشئ نا ف لنا بالشعور الم وقع فالمدرك، فسد حاج نا الم وقعة اسعأغ ر ف  عقلية تصلُ  فعالّيةمعالجة ان
 فتجاربنا السابقة. ج ماعّيةاال
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 مد ج اةمشاعر اةتراعدي. (19) اةشكل

 امتوام. –ري  اإل ا ة ح -حب  م –ب ح –متع   10+
 ج  . –وفرة  –كرم  –ع اء  10+
 هج .ب –مرح  -طاق   9+
 سعا ة. –حماس   8+
  ق . 7+
 ت اؤل. –أمام  6+
 ق ة. 5+
 أمل. 4+
 تخريص. –ت رغ  – افعي   3+
 على ما يرام. –خير  –سي رة  –احت اء  2+
 هدوء. –سالم  1+
 عا ل.ت –حيا ي   –استرخاء  0
  اح . –فت    - 1
 تشاؤم. –ربر اة  ن ا - 2
 إزعاج. –إحباط  - 3
 ت تر. –قلق  - 4
 شك. –ملل  - 5
 ت جس. –ة م  - 6
 تثبيط اةعزيم . –فقدام اةشجاع   –صعاب  - 7
 ع ز. -جشع –انتقام  –غضب  - 8
 ستياء.ا –غيرة  –هياج  – راهي   - 9
 كآب . –لمام فقدام ا – نب  - 10
 اةذات. غّض ب –بؤس  –ت  ط  – عر  –خ ف  - 10
 خزي. –  عا –قدام اةقيم  ف –انهيا  –تعب  - 10
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من مح ويات اللرنام   ا  جز  ، الذي يشلللللّكتمدرج المشلللللاعريوضللللل  تعقيب: الشلللللكت السلللللابد 
نه ترتيب أيع قد مع ما   -أبحا  بلوتشللللللللك طللللللللّيماال -ال دريلي، يوضلللللللل  حسللللللللب  راطللللللللات عالمية

 زن نسلي فكت لون له  اللة عالمية.يراسقها من ف المشاعر تصاعديا  

فنالحظ  ، لان طلللي رأل أحدها أمر نسللللي،ُمخ لفةنا جميعا  بأفقات يدهذه المشلللاعر موجو أل لف 
فالخزي فذلك أّن هذه  االنهيارأ ناها كانت مشلللللاعر كانت على مسللللل ويات،  السلللللللّيةأّن المشلللللاعر 

اعر يصعب على المر  مناقش ها مع اآل رين فتاون إ راكا  شعوريا  لمواق   ارجية ضاغ ة. المش
اعر أما سي قمة المدرج العاطفي، سنجد مشلللاعر المحلة فاالم نان فالوسرأل بالدرجة األفلى فهذه المشللل

 اعي،اإنسلللللللللللاني الو  ُنموّ مثمرأل، تعكس ال نمائّيةترتلط ب فاعالت مع اآل رين، تفاعالت تصلللللللللللالحية 
 عالق ه باآل ر.ف تصال  الفر  مع نفسه ينسجم أّن هذا يعني ف 

 Ambivalence: أو اةمختل   اةمشاعر اةمز وج  2-14-3

يحصلون على معلومات م عاكسة فذلك عندما  ،األطفاا ف صوصا   أحيانا   رطت للناستُ فهي 
م تقوا األ أحيانا  مشللللوشللللا ، ف  فهذا يولد شللللعورا   (نعمتقوا: )فالجدأل  : )ال ُيمكن(تقوا األهت، األممن 

األب  ،األم تضللللللحك إنه عنيد مثلك !سعت ذلكاف  ا  ال تان عنيديقوا: ب ثم األ ،سعت ذلكا :ببغضللللللّ 
ملهمللا   ا  ذلللك يع ي شللللللللللللللعور ف  ،ال فللت ربط كلمللة عنيللد بمعنى غضللللللللللللللللب فضللللللللللللللحللك ،يضللللللللللللللحللك

 .(Freed,1991,p.115-114)ا  مشوشف 

لمشلللللللللاعر سي الوقت نفسللللللللله، سهي تع ي ي ذلك ال ناقض سي ا  لار اثنين أف أكثر من ايؤ 
خص فكراهية للشلل ا  أحيانا  حل از فاجية للفر  سي تجربة م زامنة من القلوا فالرسض سي الوقت نفسلله،

 . (TenHouten, 2007,p.102)ا  ساريّ ا  انفعاليا  ف فالموق  نفسه؛ ما يولد صراع

و ما يحد  ألغللنا سي تعني المشلللللللاعر المخ ل ة ظهور مشلللللللاعر عدأل سي الوقت ذاته، فه تعقيب:
معظم األفقات، سال يوجد شلعور  صلا   مسلي ر كليا ، سغاللا  مع الحزن يشلعر المر  بلعض الخو  

ضلللب قد يشلللعر بلعض ، فمع السلللعا أل قد يشلللعر بلعض ال وتر فالمفاجأأل فالحماطلللة، فمع الغفالندم
تي فمعرسي، م أثر بنية المشللللللللللللاعر تع مد على مزي  جسللللللللللللدي فهرموني فذا ألنّ النفور أف الحزن، 

ط جابة ب االنة، فتجنّ نا، لذلك من المهم الوعي بمشاعرنا المخ ل ة فالمل ّ توّقعاتب فسيرنا فتجاربنا ف 
 الم أججة. اما تمليه علينا انفعاالتنلالحرجة  ةاالنفعاليَّ  العاجلة سي األفقات
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 :واةمشاعر اةمرتدة  اةحاةيّ اةمشاعر  2-14-4
The Racket Feeling and Authentic Feeling  

امرالتتحليت ) سدف   الخو ف  الحزن ف  )الغضللللب :هيف سقط صلللللية أمشللللاعر  ة( هناك أربعالُمعر
هذه المشللللللاعر األصلللللللية الف رية ال ي  (Mad, Sad, Scared & Glad)السللللللعا أل( يعلر عنها ف 

 Berneبيرم اطللل خدم راقب. أنه مُ بتظهر عند الرضللليع بشلللكت عفوي قلت أن ي شلللكت لديه شلللعور 

مح ويات  ت منتاون ،المشلللللللللللللللاعر المرتدألف  ،مرتد سي معالجة المشلللللللللللللللاعر اللديلة تعلير (1966)
صللللللية سقد يغل  الشلللللخص مشلللللاعره األ ،لاكرألمع  لرات ال فولة ال ت شلللللّكتالقديمة، سهي  عار الم

د قف  ،ةدسينمرتدأل بسرعة كليرأل  فن فعي ألصت المشاعر الاللمشاعر ا تنقلب فغاللا   .بمشاعر مرتدأل
 كما أّن هذه ،مشاعر س رية سهي الحقيقةمن تعلير المشاعر  صلية بدال  دم تعلير المشاعر األاط خ

اعر المرتدأل ال تعني المشللللسإن تاون سي بعض الحاالت مشللللاعر مرتدأل، فبذلك صلللللية المشللللاعر األ
ا ظهر إذاالن لاه  ،ا  أف مرتد ،ا  إذا كان هذا الشعور أصليما يز يال ريقة األنسب ل م، ف مشاعر مزيفة

سهو  ،ُمخ لفةي ارر سي مواق  فكان  ةمركب غير المشلللللللاعر األطلللللللاطلللللللية األربعلدى الفر  شلللللللعور 
رتدأل المشاعر المأّن  . كمافيا  ا  أف موقِ أصلي ا  ت القديمة فليس شعور مع قدامن مشاعر الشعور مرتد 

لمرتدأل ّت المشاعر اكُ  ليستف ( عجزالحراج، اإحلاط، اإحيرأل، الرأل، غيالقلد، الم نوعة فعديدأل مثت )
 .(Stewart ,2014. 93-94)عر طارأل ل غ ي مشاعر غير مقلولةتاون مشا أحيانا  سغير طارأل 

عن  سد مشللللاعر بديلةين ف آل ر سلللل خدم تعلير مشللللاعر مرتدأل لوصلللل  أسرا  ي عاملون مع اكما ي
فيحصللللللت على تعليقات " أنت محظوظ،  يحزن  ،ماعندما يواجه شللللللخص  سللللللارأل  ؛الحاليّ الموق  

ما فاجه موق  كل ، يظهر على الس  اج ماعّيا  يصل  هناك شعور زائ  مقلوا سيجب أال تحزن،" 
اطلللل لداا الخو   الناس اطلللل لداا الغضللللب بالحزن، أف عّلم بهذه ال ريقة ي ، سللللارأل يسلللل دعي الحزن 

 ؛مفرط ا لي  إحلاط فتخ ي   لب القلوال سيهم شلللعور زائ  زرعإذ يُ  ؛ارم أف الجشلللع فهلم جرا  بال
"المضلللللللرب" ذلك بيرن  ا عفقد  ،دفن ال عامتي، فبال الي ال يجا  ما  اطئ ئا  أن هناك شلللللللي ن يشلللللللعرف س

 .(English, 2014,p.85)بديلة  سهي مشاعر الب زاز ضربات إيجابيةبالمشاعر المرتدأل 

ّت  تسللاعد سيف  ،صلللية تظهر سي المواق  اليوميةالمشللاعر األ جز  س، ناتواجه المشللكالت ال يحر
طللللب فيفيد سي ال عامت الحزن، المرتلط بالموق  األصلللللي مناأف  الغضللللبأف ر السللللعا أل مشللللاعمن 

 ،الشللخص ألموق  حالي  فن فعي فبصللير بينما تظهر مشللاعر مرتدأل من الماضللي ل ،لحت المشللكلة
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ن يسللللللأا الشللللللخص نفسللللله من المهم أف  ،موق  مزع ُكّت  سي كون غير مناطللللللب لحت المشللللللكالتي
شعوري  :)مايسأا نفسه ا ،أف أصلي ا  إذا كان مرتد شعوره، فيميزيسمي ن؟( بعد أن آلماذا أشعر اب)

  .(؟( )كي  يظهر هذا الشعور علي؟نحو شعوري هذا

 لعالمامع قدات الفر  عن نفسه فاآل رين ف من بسلب تعزيزها المس مر، المرتدأل  رتس مر المشاع
كنت  ،؟ا   د  ذلك مجدلماذا يح ،المحيط، سهو سي موق  ما يقوا طلللللللد فحصللللللت معي هذا طللللللابقا  

-Stewart ,2014, pp, 95فهذا يعزز الداسع للعب ) ،مثت الماضلللللللي لاّنهقد أّن ذلك مخ ل  ع أ 

99).  

ال علير المناطلب فالصلحي عن مشلاعرهم  كيفّيةتدريلهم على ف  ّ للةمسلاعدأل ال على المدربف 
 .(Newell and Jeffery,2013,p.10)ساارهم أف 

 ي.ي سقرأل ما فرا  االنفعاا ال ي ته م بال عمد فالوعي االنفعالتعقيب: طنوض  هذه الفارأل س

 :االن عاةيّ  ُوم ّ اة 2-15
ّي االنفعال مدرجعدأل مصا ر أهمها ال، فسد االنفعاليّ  ُنموّ سي هذه الفقرأل طو  ن حد  عن ال 

سي ك ابه القوأل  David Hawkins (2002)دك ور  يفيد هوكينزال رأل من قلتالم وّ لخري ة الوعي 
الوعي يشله النظر؛ سله مس ويات قد تحد  قصر نظر، فتجعت يع قد هوكنز أّن إذ  مقابت السل ة،

يض يحد  إحساطا  مشوشا  بالذات فالعالم، أف على النقُيمكن أّن شة؛ كذلك قصر الوعي الرؤية مشوّ 
 تاون الرؤية فاضحة. 

خصيَّة ُنموّ  ري ة الوعي ل ميةت ض  أه  طللين: سي الشَّ
: م  ، ل حديد نق ة اللداية.الحاليّ عرسة مكاننا أفال 

إطارا   شكتتُ بلوغها، فبال الي  ُيمكنُ ال ي  ُمخ لفةال ةاالنفعاليَّ  جميع المس ويات: معرسة ثاني ا
 .(Hawkins, 2012, 94)هما  للحياأل الواعية، ل وسر نق ة ان الق جيدألم
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 .عاةيّ االن  ُوم ّ اة (20) اةشكل
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خريَّ  اةمعرفّي االن عاالت و الالتها أهمُّ ( ت سير 4اةجدول )  .اةشَّ

 اةت سير اةمعرفي واةسل كي ةلشع   مشاعر   ي   اةشع  
اإلهاااااانااااا  وفااقااااادام  اةعا 

 واةخجل اةقيم 
ى اةذات ةمجتمع بجم   أو عدواني ، نتيج  شااااادة اةبؤس اةتي تقضاااااي علتقدير موخ ض ةلذات، يتموى صااااااحبه ة  أنه غير مرئي، ويتعامل مع ا 

ب ما فه  ةيس بسااب ويرتبط باةعا  شااع   اةخجلا اةذي يعوي تقييمًا ساالبيًا ةلذات من قبل الخرين، اجتماعّي   اتّي . وه  جزء من مشاااعر والخر
 . (TenHouten, 2007, p.186)دة إةى االنتحا الخروم عوا، وقد يق   في حاالت شدي يعتقدحدث معواا بل ت قعوا ةما 

 .ما يؤ ر على سل كه وت كيره بشكل ُمدمرما رالخ وأاةذات  ة معلى  شخصفيركز اةمشاعر اةودم واةحزم  ةد اةذنب ي  واةحزم  اةل م واةودم اةذنب
 .عن اةسل   ةغيره تخلىةييك م معتمًدا على الخرين، و يدفعه ة، و باةثقلاةمرء  ُيشعر اةيأس أو اةقو ط اة ت  
 م ةًدا اةشع   باةودم واال تئاب والسي. ،يهز اةواس عقب اةخسا اتان عال  اةخسا ة واةحزم  السى
ؤ ي يقد ا شااخراايته، م ُنم ّ كد فيوسااحب، ويت قف يعتقد اةمرء أم كل شاايء غير مؤ ه إةى هاجس، ةتح ةشااع   طبيعي وضاارو ي، ةكن شاادته قد  مشاعر اةقلق اةخ ف

 .آمناةعاةم مكام غير أّم  جو م اةعظم  واالض ها  واالعتقا إةى 
اة مخيب  ةآلمال تهدف ةلحرااااا ل على حياة أفضااااالا وقد يك م اإل مام أحد مخرجات كثرة اةرغب ، لم اةرغب  عاط   ال توتهي أبًدا، وقد تبدو اةحي مشاعر اةشغي اةرغب 

 .ةشخص نح  هدفه بداًل من انسحابها ى من اةخ ف لّنها توتهي بسعي  أعلعودما ال يست يع اةمرء اةحر ل ما يريد، واةرغب
 راهياا ، اساااااااااتياااء،  اةغضب

 ، وت قعإحباط
 .(Widdowson,2010,p.217)ح ةوا(  يتغير تررف مناةماضي، يتغير ) تغيَّرينريد ةشيء ما أم  أّنواعودما نك م غاضبينا  ةك يعوي 

بشكل  ه جيهت ُيمكنُ ضيه غير اة  ي بت اصل متعكر وعويي. فه  شع   مشح م ان عاةيًا ةلغاي ، و يعبر اةغضب عن ن سه بسل   اة ر  تجاه معا  
 .(TenHouten, 2007, 60-61)، وقد يك م اةغضب مب وًا بشكل سلبي  عدواني  يأخذ أسل ب مواو ة غير غاضب  ًا إيجابياً ُنم ّ  ي ةدبواء 

 اةكبرياء
 اة خر

تسب اةواس اة خر ويكضل اةواس، ايؤ ي الز واجي  غير مرئي  ةت  حقيق ً  ةكّوهتشجيعه شعبيًا على اعتقا  أنه إيجابي، يتم شع    اتي اجتماعيا  اةغرو 
 بم ض عي . وهذا أمر خ ير، نتائج اةكبرياء تدفع اةمرء ةتضخيم النا بداًل من  ؤي  الشياء اةمهوّي وإنجازاتهم  على أساس ممتلكاتهم

اةعاةم أّم  ن فكرةميساااتخدم اةمرء اة اق  بشاااكل بواء بداًل من جعلها تدميري ، وهي بداي  اة عي، ةلخروج  إ وهي نق   اة رااال بين اةق ة واةعوي،  اجه ةم  ا -اةت كيد  اةشجاع 
د إ  ا  اةمرء اة ج ة عو ، و ةكُوم ّ بداي  اةسعي ةوشاط اةاةوَّ سّي مكام مأساوي ومخيي إةى االعتقا  بأم اةعاةم مثير ومليء باإلمكانيات، اةتمكين 

 جديد بشجاع .تعّلم ب ابين معا فه وقد اته، حيوها يعمل على ملئه
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آخر، فه   د بشاايءمن اةحراا ل على ما يريدا يسااعتمّكن واةوتائج، وإ ا ةم يعلق باةممتلكات متاةقضااائي، وغير اةم ضاا عي، غير اةاةمرء تراارف  مامالثق  و اة  اةحيا 
  .يتكيي مع اةرعاب بمرون 

  بات أي شاااايءبحاج  إةى إ يعتقد أنه ةيسإيجابي يعكس فهم اةمرء ةقد ته وقيمته،  ناتج  عن شااااع   باةتخلي، بل م قف ةيساااات المباالةاةثق  و 
 لي شخص.

ي  ةلترااااااااارف نمحدو ة اةدخل لم ةديه اةمرء غير مقيد بأحكام الخرين، متحمس ةلجديد حتى ة  كام أقل من اةمت قع، كأم يعمل ب ظي   يعوي  اةت اؤل و  االن تاح االستعدا 
 )فعل أي شيء(  ةك يعوي نجاحًا مت قعاً 

 بداًل منَحّل  ، يتخذ سااااال   اةقب ل من خالل اةبحث عنجتماعّي سااااال ته على ن ساااااه وفق اةبوى االاةمرء  يد  تحدث عودما نق   اةتيقظ اةثاني ،  مشاعر مغ رة اةقب ل
 .ومقب ة  تبدو متواغم ة ،حياة بانسجامفي اة نخراطاال ويعمل على إطالق أحكام، 

االسااااااااااااااتاااااياااااعااااااب  اةت هم
 عقالنّي واة

وافًرا معرفيًا، ت من خالل جمع معل مات وتحليلها ةلت صااااااااال ةوتيج  جديدة تق  ه ةتبداع واةتميز، كما قد تق  ه ةتفراط في اةت كير وتحدثيحدث 
 .ةلحياة بدافع إيجا  معوى

 اةحب
 

 اةمحب ، اةسالم.
 

اةتعلق، وةيس نقيض واةغيرة و  اخر واةسااااي رة واالعتيا  تاةشااااه ة واةرغب  واةأنه  خاةرااااًا غير مشااااروط، بعيدًا عما يروج ةه إعالمًيا من يمثل حباً 
ع اةمجمل "اةشاكل يتعامل ماةحب شاع   اةكراهي . اةحب غير اةمشاروط يت ساع فيما و اء اةذات، اةعقل يتعامل مع اةبيانات واةت اصايل اةراغيرة أما 

 ويرتبط باةحدس. قد ة على اةت هم اة   ي اةما يع ي اةكلي" 
 ُتشاااكلرين، وقد اةرااابر ةم اجه  اةشااادائد اةقاساااي  بإيجابي ، يوظر ةلعاةم بجمال يتجلى بتأةق و ق  مع الخاةمرء  ، يع ي اخليمن مراااد  اة رح  اةرحم  -اةر اء اةمتع 

لخر، حين يك م اة ر  كما أم اةمتع  توبثق من اةتشااااا كي  مع ا في اةحياة. اة يدفعهم ةلتمتعسااااالمًا  اخليًا مع اةحي تجا ب اةم ت اة شاااايك أحياناً 
 في تقبل غير مشروط ةو سه ومن ح ةه، يتمتع بم اقف فر ي  واجتماعي  بت هم وبهج  ت  ق اةسعا ة.

 يتراة  اةمرء مع اةم اقف بداًل من ك نه مراقًبا ةها. عودما اةسرو  اةسالم
  .(Hawkins, 2012, 95-114)ةيعيش أفضل مراحل حياته هقم  اة عي اةبشري، يحقق فيها اةمرء أعلى إمكانات ةتسام ا -ةوضجا اةحكم 
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 االن عاالت:ب اةتحّكماةسي رة و  2-16
موجات انفعالية يكونها بت  ،ثاب ةفقناعات  ا  ليسللللللت أحداثاألساار؛ سهي  العواط  عكسإن 

 دم فال فهي قابلة لإل ارأل، موجات شعورية م غيرأل ة  حدثمُ  ،العصلّيةلخاليا نواقت اكيميائية ف طوائت 
عي الو فيد من الملذلك  ،بمرفر الوقتمشللاعر أ رى إلى فال راجع   قلصالف  ُنموّ فأيضللا  لل فال الشللي

  .(Steiner,2009, 118) بعضا  تفاعت العواط  مع بعضها  كيفّيةب

ليس لدية  هأنيعني  ذلكس ؛حدا   ارجيةألب مشلللاعره تصلللنع بسلللأّن  عندما يع قد الشلللخص
السللللي رأل على المشللللاعر ليسللللت باألمر ف . (Stewrt,2014,p.187)على مشللللاعره  للسللللي رألطاقة 
سي ضلللللللط األصللللللعب  يفتعديت المشللللللاعر ه ،سهي جز  من تركيب الدماغ القديم فالحديث الهين،

أل العاطفية من  الا محو فهو الهد  األطلللللللاطلللللللي لل دريب على السلللللللي ر  ،القشلللللللرأل المخية الحديثة
 قر اس إذاس (Steiner, 2009, 27).الراشللللللللدألبسللللللللي رأل األنا  "بيرن  "ما  عاه ياألمية العاطفية، فه
؛ ما ُيمكُن أن يكون ضلحية اضل رابف  ُعرضلة  لالطل غالا من اآل رين؛يكون  الفر  لقوأل السلي رأل،
كما  ،ا  قهريمن  الله طللللوكا   ي ّور  لّو شلللعور مزمن بالقد ُيراسقه أف  ا  أف مدمن سقد يصلللير كسلللوال  

صللللللل  س  ه،فكمية طعامفنومه  هسعالأف ه مشللللللاعر فالحزم باالنضلللللللاط إلى ف قر ي هأنعلى ه ينظر إلي
أل ، لزيا المشلللاعرإ ارأل على ال دريب  من ا  محو األمية العاطفية جز كون ي ُه، لذلكهاجسلللالسلللي رأل 

 .(Steiner,2009,89) ُنموّ فالاالّتزان االنفعالّي 

 :اةُمَعاَمالتاةعاط ي وفقًا ةتحليل  اةتثقيي 2-16-1
امرالتحليت ت    عواط لل ةالالفع  ارألللدراطلللللللللللللللة فاإ هات ليقفحاليا  ي م ، نمائّية فاعلّيةتنظرّية  الُمعر

(Steiner,2009,p.109-137). 

ك من ي م ذلفسقا  لليرن ي م ال ثقي  فزيا أل ال وعية العاطفية كجز  من محو األمية العاطفية، ف    
 :ا )س   القلب( من  الابهال وعية ي م ف   Struck الا مفهوم الضربات العاطفية

 إع ا  أنفسنا فاآل رين الضربات العاطفية اإيجابية. -1

 الضربات العاطفية اإيجابية. عنالسؤاا  -2

  .(نريد ما نريد فما التعّلم غير المرغوبة ) رسضقلوا الضربات العاطفية ال ي نريد ف  -3

 حيد المشاعر ال ي أثرت سينا.نُ طالق أحكام أف اتهامات بت إن د  مع الناس  ف ال ح -4
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 شخص آ ر.سي بعض المشاعر  أثارتقلوا  فن  ساع أّن أعمالنا  -5

 قدر اإمكان. جانلا   ،العمت على فضع مشاعر العار، الذنب، الغضب -6

 كام فاتهامات عن مخافسنا فشكوكنا.أح لار الناس  فن اِ  -7

 سعي للحصوا على الحقيقة المشرفعة.الف  ،لمخاف  فالشكوك  فن  ساعاالع را  بهذه ا -8

 الغفرانطلب االع ذار ف  سللللوغا ب ريقة تتصللللرسن أّننازيا أل المسللللؤفلية من  الا االع را  ب -9
 طلب تغيير السلوك. ف ، من اآل ر فقلوا أف رسض االع ذار فالغفران من اآل ر،

 القلواف  ،ب إع ا  الذات ضلللللللللربات إيجابيةت  لّ عة إن ال فاني الحقيقي فاإبداع فالمرفنة فالشلللللللللجا
 ا  يففع ا  أن لديهم صدقاإيمان بف ،  رينث عن ال عافن مع اآلاللحف  لدينا أ  ا  فطلب الغفرانأن ب

 .(Steiner,2009, p.122-121)العاطفي هو جوهر الوعي  ،فعفوية فحميمية

 ين:ُمراهقتثقيي اةعاط ي ةألط ال واةاة 2-16-2
 ليس شلللللللللللللليئا   دريبإن ربط العواط  بال  ؟ة لل علمفالعاطفي ج ماعّيةبالجوانب االلماذا نه م 

 أ ّلةنا أصللللللللللللللل  لدي قاعدأل عاطفية" فحاليا   هلديتعّلم ُكّت  " ":قلت الميال  أسالطون "قاا  سقد ،جديدا  
 سيل ؤثر ، سي عد  من المجاالت فعاطفيا   ا  اج ماعياألطفاا  نمية شللللللللللللللخصلللللللللللللليةم اللة ب التدعم 
طلللللة، اح ماا االطللللل لعا  من المدر   ا از  سقد ،زيد االندماج فال ماطلللللك االج ماعيفت عّلم وك فالالسلللللل

ت وير ف  مان ما، فإطلللللللللللللري، أ ارالنهيللمج مع فح ى تصلللللللللللللت  معا    فاإطلللللللللللللا أل فت وير طللللللللللللللوك
 على العكس من ذلك أفلئك الذين لديهم مس ويات عاليةف  ،عقب الللوغ العقلّية الصّحة رابات اض

حسلللللب الدراطلللللات يكونون أسضلللللت سي المدرطلللللة فالعمت فالحياأل  ،ج ماعّيةفاال ا أل العاطفيةمن الاف
دى ل النَّفسللللليَّة الصلللللّحةقلت مشلللللاكت أن يُ  ُيمكنُ العاطفي االج ماعي  ُنموّ السإّن  فعليه ة،الشلللللخصلللللي

 (..األكت.اضللللللل رابات ف رغلة سي إيذا  الذات، فالك ئاب، فاالقلد، ال) الياسعين فمعلميهم كمشلللللللاكت
فية فالعاط ج ماعّيةاآلثار المفيدأل لل ركيز على الجوانب االباللحو   ه متا  ،فسي اآلفنة األ يرأل

 معظم عمليلات ال عليم ت م سيس ،األ ا  األكلا يميت ّور ت ل حسللللللللللللللين بلسقط ليس لل الميلذ  ،لل علم
ياق اج ماعي تفاعلي،  إلى أن  ون يح اج ،المعرسّيةمعالجة الم الب بقلت أن يلدأ ال الميذ سطلللللللللللللل

سرصلللللة منظمة  ون فيح اج ،المصلللللاحلة ج ماعّيةعلى معالجة المكونات العاطفية اال ينقا ر  وايكون
  .(Tilley,2009,p. 2)لل فاير فبيان ت ورهم الشخصي
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أصلللللللللللللللحت ال وعية العاطفية مؤ را  ت م سي السللللللللللللللنوات األفلى من رياض األطفاا بال وعية 
سي مناقشلللات رطلللائت تح وي على معلومات عن إ ارأل بأطلللما  المشلللاعر، فتأثيرها فتسللل خدم كذلك 

 لألطفاا فالُمراهقين: ةاالنفعاليَّ  الشعور مثاا على ذلك يس ند إلى ك ب ال نمية

 تنام؟ ا ؟تلقى ها ئ نفعت؟، ت؟هت تلكي ا !ماذا تفعت عندما تاون حزين يأ لرن

، كثيرا   لون أنفسللللهم، يأك يجرحوان أك بعض األشللللخاص يعلرفن عن غضلللللهم بإيذا  أنفسللللهم
نك بأت طريقة ل شلللعر أسضللل .ن شلللعرهم، هذه األمور ال تجدي بت تؤذيسلللحلو ي يقضلللمون أظاسرهم،

مثت أصابعك، إذا  المشاعر جز  منك"تذكر  ،ن ت حد  عن مشاعرك فطو  ت حسنأسضت هي أ
أنت لديك الحد سي بعض  ، بتر بما تشللللللللللللعر بهعن تشللللللللللللسأنت لديك الحد سي أ ا  لم تان طللللللللللللعيد

 ا  ليسللاعدفك ل اون أقت غضللل ،ن تخلر اآل رين عن ذلكفأ ، الخو ..لشللعور بالغضللببااألفقات 
 .(Freed, 1991,pp. 54-68)ط  حسن بل   لذلك  ع مشاعرك تخرج  " فأكثر طعا أل  

عندما يكون لديك شلللللللللللللعور إيجابي أ لر اآل رين عن مشلللللللللللللاعرك الل يفة، أنت ال تح اج "
تشلللعر بالحزن أف الخو  أ لره حدهم ب ريقة ما جعل ك تصلللر  أإذا  أيضلللا   ا ،ل اون طلللعيد ا  أطللللاب
  ه.ل  لان ال تملك الحد سي تسي ،مشاعركة نت لديك الحد سي مناقشأ "ما ا  مر أ رييغ سقد ،بذلك

 :إل ا ة اةغضب ذكرهما نأن  نابر ن يجداهناك أمر 

  نا غاضب"أ" ال شي   اطئ سي أن تقوا  ،يه م بسماع مشاعرك ا  فجد طريقة أف شخصأ 

قم ب صلر  جسلدي )لعب، رياضلة،  -المقربين الطلّيماف -ال تسلقط مشلاعرك على اآل رين  
 .(Freed, 1991,pp. 93-96) تنظي (

  Meta Communication:اةت اصل  ءا و ام  االن عاةيَّ  اةت عي  2-17
فإ ارتها الواعية؛ ظهرت مفاهيم جديدأل  تضللللللللللللللمن ال رفحات سي الوعي العاطفي لالنفعاال

لمزاج( االمعرسة فما فرا  االنفعاا فما فرا    )ما فرا تضللللللمّ مهارات ال واصللللللت العليا ال ي لنوعا  ما 
سقط على  بدال  من ال ركيز ”zoom in \ zoom out“للموق ؛  الخارجّيةتناقش النظرأل العليا أف 

 فليس لشخص من رؤية األمور من عدأل نواح  اتمّكن ف  فاضحة ففاطعة الخارجّيةجز  منه، سالنظرأل 
السلللللوي  ُنموّ يسلللللاعد الفر  على القّدم سيه، فهو فعي م  ا  سقط من تفصللللليت صلللللغير يكون عا أل  غارق

 .ما فرا  المعرسة فاالنفعاالت عي، فمن أبرز هذه ال رفحات مفهومااالج ماالنَّفسّي فال واسد 
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 : Metacognition  ما و اء اةمعرف  2-17-2
ةات يلللّ العمليعني ال فاير سي ال فاير، فااله ملللام بللل داتللله ، فنظرأل الفر  ألسالللاره فمع قلللالعقليلللّ

ي س جديدا   ظهر مفهوم "سوق المعرسي" سي بداية السلللللعينات ليضللللي  بعدا  . المعرسّيةفاطلللل راتيجياته 
فالمناقشللللللللللللللات النظرية سي   جريلّيةللدراطللللللللللللللات ال فاطللللللللللللللعة   فيف   آساقا   ،مجاا علم النفس المعرسي

 (.43، 1999)جرفان  عّلم الط يعاب فمهارات الموضوعات الذكا  فال فاير فالذاكرأل فا

ه بفهم نفسللللل عّلم قيام الم كيفّيةه م با الذي Flavel (1976)  أفا من أشلللللار إليه سالسيت
االه ملللام بهلللذا ت ّور بعلللد ذللللك  ،ل خ يط فالم لللابعلللة فال قويم لعمللللهأي قلللدرتللله على ا كم علم،
فال يزاا يلقى الاثير من    ليقي،النظري فال سي عقللد الثمللانينللات على المسلللللللللللللل ويينالمفهوم 

ّت  فاطللللللل راتيجيات عّلم الالذكا  ف  الرتلاطه بنظريات االه مام نظرا    لقرارالمشلللللللكالت فاتخاذ احر
 (.2003،95)بهلوا، 

 :Meta- Emotion ما و اء االن عال 2-17-2
س  رين، ي لد علما  النفة على عواطفنا الضلللللعيفة فعواط  اآللدينا ر ف  عاطفية فإ راكي

 " الخارجّيةعلى هذه العواط  اطم ما فرا  العاطفة، أف العواط  الفوقية" 

هي المشللللاعر ال ي تحد  اطلللل جابة لمشللللاعر أ رى )على طللللليت المثاا، الشللللعور بالذنب ف 
 .(Haradhvala,2016,1)( ، الندم ن يجة الخو ن يجة شعوري بالغضب

نة طللسي  النَّفسلليَّة الصللّحةم النفس ف مصلل ل  "ما فرا  االنفعاا" ألفا مرأل سي أ بيات علقّدم 
سي طلللللللللياق الدراطلللللللللات اللحثية عن  (Gottman et al.,1996)ن يعلى يد جوتمان فآ ر  1996

فجو  سرفق بين اآلبا  سيما ي علد بال ريقة  جوتمان فيف رض Family Therapyالعالج األطللري 
ال ي تؤثر بدفرها على ، من حولهم سيها سيما يخص انفعاالتهم فمشلللللللاعرال ي يشلللللللعرفن فيفارفن 

بمجموعة المشللللللللاعر فاألساار عن  ُيعر فيمثت ذلك ما  .سي الحياأل اليوميةإ ارأل المشللللللللاعر طريقة 
 ." Meta-Emotional Philosophy االنفعاالت فيشللار إليها بمسللمى "سلسللفة ما فرا  االنفعاا

 علم النفس. هذا المص ل ، تلناه كثير من اللاحثين سي كت من الفلسفة ف قّدم فمنذ أن 

ا أطللللاطللللي ا سي  فأصلللللحت  راطللللات فبحو  ما فرا  االنفعاا من منظور علم النفس موضللللوع 
خصيَّةنفس  مجاا علم   صناعة القرار.سي مجاا ال واصت ف ف  عيا يالف  ، فعلم النفس اإعالميالشَّ
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مصلللللللللللللل ل  "ما فرا  االنفعاا بأنه  لةالعلارأل األكثر تعلير ا عن  ال يمكن اإشلللللللللللللللارأل إلى أن
 ما يقارب طرح ما فرا  المعرسة."Emotions about Emotions االنفعاالت عن االنفعاالت"

يعني أن ما فرا  االنفعاا يعني  فهذاإلى صحة هذا القياس،  (1996) أشار جوتمان فآ رفن  فقد
بلساطة "الضلط ال نفيذي لالنفعاا"، فمع ذلك يجدر مالحظة أن مص ل  ما فرا  االنفعاا يع ي 

النفعلللاا" "يعني سلللإذا كلللان "ملللا فرا  ا Meta-moodقريللللة من  الالت ملللا فرا  المزاج   الالت
 ال ي خ يطمزاج يعني "عمليات ال فاير فال سإن مصلللللللل ل  ما فرا  ال ""االنفعاالت عن االنفعاالت

اقل ها فتقييمها نه من ال فاير ال أملي سي المشلللللللللاعر فمر  ضلللللللللمّ تصلللللللللاحب الحاالت المزاجية، بما ت
ة بالوظيفة ال نظيمي ُيعر بأن ما فرا  االنفعاا يجسللد ما   عا االسضللال  عن  ،فضللل ها فتنظيمها

جد شللللللللللله اتفاق بين اللاحثين سي المجاا . فيو لالنفعاالت فالمشللللللللللاعر فأنه ظاهرأل ذات طابع ذاتي
  مثتأطللاطللية ت نفسللّيةن ثالثة تاوينات  ضللمّ م عد أل األبعا  ت نفسللّيةعلى أن ما فرا  االنفعاا بنية 

  :(Norman & Furnes, 2016) سيما يلي

  :Meta-emotional Experiences ةاالنفعاليَّ  الخلرات ما فرا  -1
ب دبر الشخص سي انفعاالته  ذاتّيةيوص  ما فرا  االنفعاا بصفة عامة بأنه " لرأل 

فمشاعره ففعيه بها  اصة االنفعاالت األطاطية: الغضب، الحزن، ال وتر، الخزي، 
  .ن الذات لما فرا  االنفعاالتمكوّ  ةاالنفعاليَّ  لخلرات ما فرا القلد، فتمثت ا

  :Meta-emotional Knowledge ةاالنفعاليَّ  عرسة ما فرا الم -2
اعر نة سي ال دبر فال فاير سي االنفعاالت فالمش ضمّ الم المعرسّيةات العمليّ ن  ضمّ في

 .الت فالمشاعربالمعرسة ال قريرية باالنفعا ُيعر فاالع قا ات حولها، أف ما 
  :Meta-Emotional Strategies فعالّيةناالمافرا  الاالط راتيجيات   -3

ية ها أف الوظيفة ال نظيم ارأل االنفعاالت فالمشاعر فتنظيمفي علد هذا المكون ب رق إ
فترتلط كلها بقدرأل الشخص على  ،نه من ضلط أف قمع ضمّ لالنفعاالت فالمشاعر بما ت

  (Norman & Furnes, 2016,pp.189-191 ). مشاعرهتنظيم فإ ارأل انفعاالته ف 
 مع المشاعر الالحقة بوعي. ؛ تعاملناعّينةأنه كلما اط نل نا عاطفة مفتشير العاطفة 

اطفة قد االج ماعي العاطفي ألبنائهم، فما فرا  الع  ّور فال الوالدّيةفهي تركز على العاطفة 
 خصيَّةالشَّ  سيفلها أثر ، عّينةف تشجيع مشاعر مأالنَّفسّي يكون مصدرا  لل ثليط أف ح ى القمع 

 لعاطفي.فالوعي فالذكا  ا ةاالنفعاليَّ  فالديناميكيات العائلية فالمناخ ال نظيمي فاالض رابات
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ما أشار مع اآل رين ك ج ماعّيةالعالقات االالذاتي ثم تغ ي االنفعالّي  الفهم من  لدسهي تن 
فصوال   نفعاا ثم معرسة مشاعر األبنا  فتدريلهم على سهمها،الوعي الذاتي باالمن ، بد ا  غوتمان

 إذ ،زفاجألمع الشركا  فا ثم ج ماعّيةسي العالقات اال إلى االط قرار طويت األمد مع األ رين
 ،انفعاال   أكثر تفهما  فأقت ؛بنائهنأفمشاعر  بمشاعرهنفعي  نللواتي لديهحظ أن األمهات او ل
اأف  ا  محأكثر تسا أيضا   نزفاجهأكان ف   .(Gottman et al.,1997)قت از را  

 
  .ةت اصلمثال على م ه م ما و اء ا (21) اةشكل
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ما، بينما  سي الجانب األيمن تع ي الصللللللورأل تفصلللللليال   الصللللللور السللللللابقة نّ تعقيب: نالحظ أ
، فكذلك هو ا  مخ لف ا  تفسلللللللللير ني فربما يالصلللللللللورأل الالية اليسلللللللللارية تع ي معنى أكلر من الجز  اليم

 نظر ذ بعين الاألالفر  من تمّكن األمر سي ال فاير سي ال فاير أف سي ال فاير سي المشاعر، كلما 
ن يساألشللللخاص الذ ّا ذلك على اتزان فتفهم أكلر،   رين؛ له فل الحاليّ مواق  فظرف  الوضللللع 

 اج نح بعض األفقات كما أننا سيف يا ، أكثر اتزانا  انفعال ؛  رينلديهم نظرأل سوقية لمشللللللللللللللاعرهم فل
النظرأل  ، فالسقط الالية الخارجّيةال يعني النظرأل  االّتزانسإن فعليه  ؛ فاصلللللللليتالفسللللللللر لنظرأل قريلة تُ 

 ن كت ذلك، كقدرأل عدطلللللللة العين علىل فاصللللللليت القريلة، بت قدرأل المر  على الموا مة بيالضللللللليقة ل
 نمية على هذا المفهوم سي مجاا ال ال دريبمن المهم إن س، فعليه  نافبالفبعيدا  ب ال حديد قريلا  

 .النفسيّ فالعالج 

، قلت ت ليد برنام  الدراطللللللة ال دريلي ما فرا  ال واصللللللتمفهوم مالحظة: تُدّربت اللاحثة على 
 .Laurie L( 2016مع الدك ورأل لوري تشللللللارز) ،ضللللللمن ال دريب على العالج النظميفذلك تّم 

Charlés  من مأ وذأل ( 13)السلللابد الصلللور سي الشلللكت أن ف األطلللري فالنظمي. ،  ليرأل العالج
 . (16)انظر الملحد رقم  .الما أل العلمية لل دريب

  :ةاةراشداالن عاالت وفق حاة  النا  2-18
د ة ن فظيفأبنحن نؤمن   ا لية ليس لديهآلاس ؛لياناتلل ة آليةعالجمسقط ك اامت ت الالّراشلللللللللللللللِ

سإّن  فت لرم  من تلقا  نفسللللللللللللللها. لذلك  غيَّرتال  ، يارات عاطفيةفليس لديها  نظام قيم أ القي
د تاامت   المشلللللللللاعرألن  ل دريب على المهارات فالقدراتفل األ القية هفلقيم هتابع لمشلللللللللاعر الّراشلللللللللِ

  .الوالدّيةاالتجاهات فالمع قدات  فسد ت اي  عا أل    فلّيةال

 العفوّيةلفة ف األتخ لر سي ف  ،اآلناطللل جابة جينية لألفضلللاع الحقيقية ال ي تحد  المشلللاعر س
ِد ن بعض  ضمّ ت ، كما فلّيةال  يةعاطفالال فت  ةباط جتاون االّراِشُد ضمن معلومات س ، ا لهاالر ش 

 ،مزاج الغضلللب :على طلللليت المثاا ،راشلللدالضلللمن تاامت اطللل جابة مرتدأل أف آنية  ةالحاليّ للمواق  
ان االطلل يا  الشللرعي أف الغضللب الذي يع مد غضللب تاون مشللاعر مرتدأل من ال فولة، لالفنوبات 

  اط جابة راشدأل. ُيعدّ  موق  ظالمعلى مراقلة 

ح رام األصلللليت االلان  ؛ل فت الذي يع قد أّن اآل رين بخيرا لدىعجاب مشللللاعر الثقة فاإ 
 .اط جابة الراشد هيموضوعية المالحظة الأطاس على   ر ل
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س بينما اليأ بالذات، طفولي انغماس  االك ئاب ف ، ات ال فولةيذكر  من خزن  ر  مُ شلللللللللعو الغيرأل س
ُد  إ راكيدا عليه  نا من األ ينمنقول انعا أل يكونفالشللللللللفقة ال عاط  ، ف مأطللللللللافيةالحقائد البالّراشللللللللِ

 .الراشد اط جاباتمن ضمن الوجداني فالمعرسي سبينما ال فهم  الراعية، الطّيما الوالدّية
(James & Jongward, 1996,p. 299-300). 

خصللللللللللليَّةالجانب العاطفي سي ّن إعقيب: ت لان  ، فلّيةبحالة األنا ال كليرأل   بدرجة   منوط   الشلللللللللللَّ
فالشلللللللعور المراسد،  الحاليّ اللوصللللللللة ال ي تعي الموق  هي  الناضلللللللجة كفاية تاون األنا الراشلللللللدأل 

فتقدر اإمكانية لل علير عن المشلللللللاعر، سقد تع ي إشلللللللعارا  لل فت أنه ال مشلللللللكلة اليوم سي بعض 
ال دسد   إيقاالمرح فال سللللية، أف من المناطلللب هنا ال علير عن  وسك أف حزنك، أف من المناطلللب 

د فبال الي  السلللللي رأل عليه قدر اإمكان.ف العاطفي سي موق  ما   العفويّ  هو ما يسلللللم  لل فتالّراشلللللِ
انا  بال علير المناطلللللللب عن انزعاجه أحي الم مّر بال صلللللللر  بعفوية بعض األفقات، فأيضلللللللا  لل فت 

 هو السبفرض رقاب ها فقيا أل الموق  سي بعض األحيان، فعليه  الوالدّيةفكذلك هو ما يسلللم  لألنا 
 يعني حياأل  الية من اإثارأل العاطفية؛ بقدر ما يعني توازنا  انفعاليا  فاعيا . 

 اةمح   اةثاني:ما و   في أهمُّ 

خصللللليَّةمكون أطلللللاطلللللي سي االّتزان االنفعالّي  ال ي  مسللللل مّرأليعني الثلات بت الحركة الال فهو ، الشلللللَّ
فح ى  المعرسّيةف  ةاالنفعاليَّ  تسلللعى لل وازن مجد ا ، فهو من العوامت الخمسلللة الالرى الم علد باللنية

يخ ار تصلللللرساته  لاّنهللمر ، إذ هو ال يخ ار ما قد يؤثر سيه فيحفز مشلللللاعره أيا  كانت؛  سللللللوكّيةال
سإن ، فبال الي فعالّيةالنا وازن أف غير ذلك عقب هذه اإثارأل فطريقة تعليره عن انفعاالته بشللللللللكت م

خصلللللليَّةطللللللمات  تشللللللكتي اون مع االّتزان االنفعالّي مفهوم  ما يللث أن يأ ذ ثم  ،سي ال فولة الشللللللَّ
خصلللليَّةشللللكال  شللللله ثابت سي أفا ر مرحلة الُمراهقة بداية الرشللللد، ليشللللكت مع باقي طللللمات  ما  الشللللَّ

، موثقة أنماط تفاعلنا فإ راكنا العصلللللّيةة ال ي ت اون سي نهايات المشللللابك بالخرائط الدماغي ُيعر 
مرفنة  مؤ را   العصلللللللللّيةفطللللللللمات شللللللللخصللللللللي نا، فمع ذلك تاون قابلة لل عديت، سقد أثل ت اللحو  

  الدماغ فقدرته على تعديت مساراته القديمة من  الا ال دريب. 
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 : ُمراهقاالنتقال ةمرحل  اة 2-19

إذ أن  ،مرحلة صللللا لةم بأّنهب –مقدمو الرعاية  مفكذلك يصللللفه -أنفسللللهم ون ُمراهقصلللل  الي
 بيولوجيا   يصلللللل  قا را  س ،خصلللللائص الجنس الثانوي تؤثر ب نمائّية تغيَّرشلللللهد طفرات ي ُمراهدال دجسللللل

ِييرات الدماغشللللللللللللللهد يف الللوغ.  "ال ااثر" عقبعلى   سي مؤثرأل  الما أل الرما ية ة، س نخفض ولوجيبي ترغ 
يز ا  ف  ،مراكز األنشلللل ة العاطفية فالغريزية سي اللوزأل نشللللط تف ، المعرسّية ال رابط فال اامت فالمعالجة

 ةجسلللللللللللر طلللللللللللنوات ال فولت ،ة هي مرحلة االن قاا المدسوع بيولوجيا  ُمراهقالس ،الجلهي الفّص نشلللللللللللاط 
 عقيدات المسلللل مدأل من ال فولة، سي جز  منها الها أكلر من فتعقيد ،لسللللنوات الحقة من طللللن الللوغ

عدطللة ال توضللّ ف . م ماطللك   ُكتّ   تاون م ااملة سي ب أن  ي  لّ ف  جميع حاالت األنا الثال ،لن  ضللمّ م
ة  نمويممرات الالف  لها نفس الهيكلية الدفرية ،ُمراهقةاألطللللللللللللللس الاامنة للأّن األنا  تة لحاال نمويال

 نموذجسي  ة ت مثتُمراهقالفوضلللى الظاهرأل سي مرحلة الأّن  Levin يرى ليفنإذ  ،األ رى سي الحياأل
امرالتتحليت نظرّية   ، موضحا  ثال النا األة فسد حاالت ُمراهقمرحلة اللية مهام ال نم قد سسرف  ؛الُمعر

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

  
 7 ُمراهقاةحاالت النا وفق  ُوم ّ اةهيا ل اةدو ي  ة (22) اةشكل

السلللابد؛  ُنموّ فال نمائّيةشلللخصلللي نا ي شلللابه سي كت مرحلة  ُنموّ نالحظ من الشلللكت السلللابد أن 
 لان بشكت أكثر اتساعا  فتف حا  فنضجا .

                                           
7 (Levin, 2015,p.230) Fractal spiral ( Photo by Nilsson, 2005).  
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 :في مرحل  اةُمراهق  ُوم ّ مظاهر اة 2-19-1
سنحن ال  أفال ؛ الراشللللللللللدأل األنا مظاهرل ت األنا( عند طرحه لمفهوم حاال1957)بيرن أشللللللللللار 
ة ُيمكُن رؤيف ،   ويرها فتنمي هالنولد بقابلية  بت ؛نا تعمت بشللللللللللللللكت م اامتأحاالت  نولد مع ثال 

األصللغر طللنا  على  فأحيانا   ا  عام 12ألطفاا من عمر سي طلللوك فشللخصللية ابوضللوح  حاالت األنا
 .امت فنهائيالعمر ال تعمت بشكت ك بهذا من أّنهاالرغم 

طللي فإيجابي( على أصعدأل شخصية عديدأل معرسية، )تحد  باتجاهين  مس مّرألية لمع ُنموّ ال
 ضحة المعالم.مرحل ي ال فولة فالُمراهقة تاون فا الطّيما نمائّية، بدنية.. سي ُكّت المراحت الفعالّيةان

، المجر  ارات ال فايرفن مهللللارات ال فاير الم قللللدمللللة، فمهللللي ّور  المعرسي: الُمراهقون  ُنموّ ال
ما شلللللللللللعورهم ف  كيفّيةاير سي ال ف فاإ راك الفوقي )عملية ال فاير ال ي يسللللللللللل  يع األسرا  من  اللها

 (.جدلية   يصلحون أكثرُ س لهمإ راك اآل رين  كيفّية ه، فكذلك القدرأل على ال فاير سيسييفارفن 
جديدأل بسللللللللب  ذاتّيةون صلللللللورأل ُمراهقال ي ّور (13إلى  11)من عمر  الملّكرألة ُمراهقال فسي 

يولوجّية غيَّر ال ع ميسللللللعون ل خفي  الرفابط  (15إلى  14من صلللللل  الُمراهقة )بين   الا. ف ات الِفسلللللل 
 .طنة( 16ا س رأل الُمراهقة الم أ رأل )من  ال ةفاريّ زيا أل القدرات العاطفية فال ، بينما يالحظآبائهم

 اللها إكماا المهام  ُمراهدجب على السلللللسلللللة من األزمات ال ي ييظهر بالعاطفي   ّور الف 
 .(Kulashekara, 2015,p.7)ي سعااموّ نالصعلة فالمهمة من أجت الحفاظ على مسار ت

 :ينُمراهقةل ومائّي اةمهام اة 2-19-2
 تحقيد تمايز عن األطرأل أكثر فضوحا .ف  القيام بالمزيد من الخ وات من أجت االط قالا 

 هفطلوكفمشاعره  هتولي مسؤفلية اح ياجات، مةة فقيّ هويّ له  مس قتّ كشخص  تدريجيا   سلوكلا 

 الجنسي. ُنموّ م ابعة ال 

 : فقد يولد ذلك ُنموّ مجزأ ال ُمراهدال اامت طي رك ال االفشت سي تحقيد هذ
   فاألصدقا  المالبس فالمظهر ،م علقة بالجنس ملالغا  بأمور انشغاال. 

  ران.قلضغوط األ خضوعفال ذاتّيةضع  الثقة بالقيمة ال 

 فار فالعالقات.مع بد  فإنها  الوظائ  فاأل مشاكت  

 رآ اع ما ف أي أطرأل على األ االع ما سي  اإسراط .(Graham, 2003,p. 10) 
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 :النا اةراشدة في مرحلتي اة   ة  واةُمراهق  ُنم ّ  2-20
امرالتتحليت  بعد اطلللللللللل خدام  ،عملية ال نميةسي عاما   40فرشللللللللللات عمت ألكثر من  سي الُمعر

 :الراشدأل ناظهور األ من أجت ُمراهدبها ال مرّ ي طلع مراحت أفلية لمهام Levin لفيناط قت 
خصيَّةتوحيد أجزا   -1  .موحد   م ماطك   ُكتّ   سي الشَّ

 إعا أل النظر سي الخلرات السابقة الم احة بسهولة، فت وير أي نمط طابد حسب الضرفرأل. -2

 .الفيزيولوجي  غيَّررأل الذات ل  قارب العا أل معايرأل صو إتنمية ف م  المفاهيم الجنسية  -3

 االه مام المسلد بالسلوك لمواجهة الخو  فعواقب اال  لار. -4

 الفصت بين طل ة الوالدين أف الموجهين فاالط عاضة عنها بسلوك ذاتي  اص. -5

 . نل مس مّرألعالقة طل وية  ةف أيأالوالدين ب علد" ال"الُمفرط ال دسد العاطفي  الحد من -6

 (.(Levin, 2009ين عالم ال فولة ح ى مرحلة الللوغ بنا  جسر ب -7

 
 Fundamental stages of ego state development حاالت النا ُنم ّ  (23) اةشكل
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 : ةمهم  الوةى: ت حيد حاالت النا اةمو رل  في بوي  متماسك  كامل ا 2-20-1
 سيما يأتي: نافسد حاالت األطُ عررض تفاصيلها 

بعد  ت شللللللللللللللّكت: أفا حالة أنا )مرحل  اة ج  (  ةع  يّ ا   بيعيّ اة   لّي ا اةالن 2-2-1-1
  ر.سي أفا ط ة أشه ينميها الصغير،  من أجت اللقا فاه مام"غذا  "رعاية اللحصوا على ل ؛الوال أل

 13لغ اللا ُمراهدالس، ا  توطللللع  ز ا لال ركيز على هذه المرحلة  ا ئن ي م اطللللة ُمراهقسي أفا الف 
 ؛را  لان من  الا فاقع أكثر ت و  ،االح ياجات المماثلة ل لك ال ي ينشللدها الرضللع سمويا   خ لرطللنة ي

زيا أل حسللاطللية سي الجهاز الهضللمي مع  كما قد يكون لديهع ما ، باال يشللعرف شللحنة عاطفية  لديهس
 يشلللعما يجابية ف اإضللربات ال ان لاههيلفت لنشللويات، ف اطللريعة الهضللم كألطعمة سي ارغلة الزيا أل 

ة ف اص من اآل ر،عاأل المحلة فالمرا مزيد من نيت ب فرغلة قليت " موا" نشاطمع الحاجة لالن ما ، 
 .(Levin,2015,232)الملاشرأل هتأفلئك  ارج أطر 

ون سي اك شلللللللللللا  العالم ُمراهقيلدأ ال: راااااااغير " مرحل  اة عل"اةبروفسااااااا   اة 2-20-1-2
فمسلللل وى منخفض من  ،ية اطلللل اشللللاسيةنموذجهر س رأل اه مام قصلللليرأل ف تظف  بذهوا فنشللللاط،الحسللللي 

كما أن  فاصللللللللللللليت بال يه مون  ال ،ا  شلللللللللللللهر  18إلى  6بعمر  ألطفاااالل زام ل حمت األشللللللللللللليا ، مثت ا
ةعمليللاتهم  أطلللللللللللللللوبهم سي ف  ،لعواقللباك را  لفقلللة  لحيللاأل حللدس عللاا  ا، سللا محجوبللة  اال تز  المعرسيللّ

 من آبائهم إلى أقرانهم.  اع ما همينقلون  إال أنهم ،ةلل لعية العاطفي ا  ال واصت فسق

ال ي  تا غيَّر ال السللللللللنة الثانيةم لع سي تلدأ  (:ة: )مرحل  اةت كيرالنا اةراشاااااد 2-20-1-3
دأل عنيب فمقافمة بغضلللللللل ال واصللللللللت " فحصفالسللللللللحب الدسع الحركات " ألنا الراشللللللللدأل. إلى اتؤ ي 

نة السلللللللل سي نحوي م العو أل إلى هذا ال فاير لشللللللللرجية"، ف "المرحلة ا مسلللللللل مّرألالالعالقات  مع فمخالفة
 نفسه. ال فاير من تلقا الواقع من  الا  ُمراهدالإذ يخ لر  ،14

أف األب الصلللللللللللللغير تسلللللللللللللمى  :اةخا ق  ةلع  ي  )مرحل  اةه ي (   لّي اةالنا  2-20-1-4
األنا سي تشلللللللللللكيت  "القزم"، فت مثت مهم ه سي ال نمية الصلللللللللللحية فربط جميع أجزا  الدماغ، فحاالت

يخ لرفن طللللللللنة  15- 16بعمر ن و ُمراهقالس، "المرحلة ال ناطلللللللللية" طللللللللنوات 4 ابنالهوية على غرار 
خصللللليَّةقوتهم  إقامة معارك بين شلللللخصللللليات السلللللل ة ف الاذب  م شلللللمت تجاربهلعواقب الواقع ف  الشلللللَّ

 .(، ال د ين، ال حديقيا أل  فن ر صلةال) خ يرالواقب طللوكهم ع فتضلرهم"الوالدين ضلد بعضلهم" 
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(Levin,2015,p.232). ن عللدم اليقين بشلللللللللللللللأن  فر الفر  قللد يؤ ي إلى حللدف  تعللارض سي أإذ
 .(Kulashekara, 2015,p.6)عديدأل تحدياتاألحيان يجلب العديد من 

 ُنموّ ي م توجيه ال ركيز األطللللللللاطللللللللي لل: )مرحل  اةمها ات( ة اةدّي امرحل  النا  2-20-1-5
يعو فن إلى آليللات ت وير األنللا  17عمر سين و ُمراهقصلللللللللللللللحللة القيم، فالمإلى ين ُمراهقالعللاطفي لل

جعلهم ما يفالقيم  األ القون فيس لعدفن ليجا  "،مرحلة الامون " 12الى  6 كما كانوا بعمر الوالدّية
خصلليَّةقيمهم  ت  ّور، ف غير مع رضللين كثيرا    ة  ا لية طللل ع لارهااب ذاتّيةنا الفت حوا للوال  لأل الشللَّ

ألنا سي ن قد قاموا ب وحيد حالة او ُمراهقلفالمعلمين، سا الوالدين ةكسلللللللللل  الخارجّيةمن السلللللللللل ة  بدال  
 .(Levin,2015,pp.232-233)كليا   غير من ه   لاّنه م ماطك شخصيإطار 

 ي  اةسابق وم ّ اةمهم  اةثاني : تحديث النماط اةت 2-20-2
 مك ملة، ألنالفاطلللل اماا ال جارب غير  السللللابقة نمائّيةالإعا أل النظر سي ال جارب  من  الا

يقلت  ؛ةُمراهقالسي  نفيذ هذا ال دبير الدا لي سرار بعد الوال أل، اة أفا  فرأل بيولوجية كاملة ال ُمراهقال
 ت ال اليةعا أل النظر سي المسائإفرصة اللديه  ُمراهدلاالحقا ، سالّراِشد ن الحمت العاطفي سي حياأل م

هنا؟ هت  فجو يمناطللللللللللللب من الهت خذ قرا ات(: أ) ع  يّ اة  لحاة  النا اة  2-20-2-1
 اح ياجاتي فمشاعري بخير؟ 

الخرفج  هت أط  يع )االستوتاجات االست العي (: ا اةبروفيس   اةرغيراة  أنح 2-20-2-2
 ات االع ما سي بنا  جسللللللللللللللر بعيد عن عالق أبدأأ للعالم فاالطلللللللللللللل اشلللللللللللللللا  فأبقى أحظى برعاية؟

(Levin,2015,233-234). 
 فمع ذلك مسلل قاّل  هت يمكنني أن أكون  ةراشاادة )خيا ات اةت كير(:حاة  النا ا 2-20-2-3

أن تاون  رين؟ هللت من اآلمن النللاس اآلبللأه م  ماسظ على تواصلللللللللللللللي؟ هللت أسار بنفسللللللللللللللي أحللأ
  ر.عن اط دالا اآل ُمخ لفة ياط دالالت

 فيهوفن يريدفن ن ما يخ لرف ون ُمراهقال: )اساااااتوتاجات اةه ي ( اة  ل اةخا ق  2-20-2-4
مد على إنها  سارأل  عمنجاحهم أمنهم ف سللللللالم هم ف س" معي ةك ةن يحدث ال خلي عن أطلللللل ورأل " عند
 .السللّيةطلوكهم بمنأى  عن عواقب  أنهم
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زه، حي  ّور فال ُنموّ يأ ذ ال )تحديث اةمها ات والخالق واةقيم(  اة اةديّ النا  2-20-2-5
لل يران، مناطللللللة  سي طلللللنّ اآلن  يالعش فهسي لعيش بسلللللالمة ا تمثت صلللللغار ال يور ال ي اع ا 

ين ُمراهقعي للاالج ما-النفسلللللللللللليّ يخ ل  السللللللللللللياق فعليه  ،هم المهارات فالقدرات ال ي يح اجونهايلدس
ِييرات ر مع األقران فاألطللرأل فالمج مع ب العالقات مر س ؛طللياق األطفاا فالالار ا  السا  ملحوظا  عن  غ 

 .(Kulashekara, 2015,pp. 8) رأل هذه الفم ميزأل  الا 

 واالندماج اةجوسيت ّ   اةمهم  اةثاةث : اة 2-20-3
دّيةات ال غيَّر الأّن على الرغم من   سر  تؤثر أّنها إال ؛حدفثهقلت لللوغ تلدأ ل مميزألفالعاطفية ال جر

ى جون إليح اف ون من مرحلة ال فولة إلى مرحلة النضلللللللللللللل ، ُمراهقين قت العندما  ينُمراهقحياأل ال سي
 " أي ُم ابقة الخصائص الجنسية الم الحقة فصورأل الجسد. .االندماج الجنسيإكماا مهمة 

فكسلللللللللللب ال واصلللللللللللت  فن يريد ون ُمراهقال (:)اة ج   اةع  ّي    لّي اةحاة  النا  2-20-3-1
المال مة ك عضلللللللابمو يشلللللللغلهم  ا  ما يولد صلللللللراعان المشلللللللاعر فالنضلللللللوج الجنسلللللللي جار، رعاية، لال
 الجنسية. قضاياالف  الجاذبيةف 

من األحاطلليس الجديدأل،  ة لك العالميغدف : مستكشي(ر )اةيغراة يلس ف اة 2-20-3-2
ت ّور ي م ال عامت مع األحاطلللليس ف مجها مع ف على اطلللل اشللللا  القضللللايا الجنسللللية،  ُمراهديحث ال

 ين لاائنات جنسية ناضجة.ُمراهقال

بحاجة إلى الحصللللللللللوا على  ُمراهدال: ة )اةت كير واالساااااااتقالل(النا اةراشاااااااد 2-20-3-3
خصيَّةإعا أل النظر سي ف إ ارأل السلوك غير الالئد، ف معلومات عن الحياأل الجنسية    ضمن حدف  الشَّ

 اآل ر.لسلوك الفر  فطلوك 

ة سي ُمراهقإلى ال ال فولةالجنسلللللية من  الهويةت ّور  :)اةه ي ( اة  ل اةخا ق  2-20-3-4
 عن عواقب عّلم يشلللللللللمت اللرحلة ال فولة مع الهوية الجنسلللللللللية، م هويةتدم  إذ ال ريد إلى الللوغ، 

 (Levin,2015, 234-235).النشاط الجنسي

ون سي ت وير ُمراهقينخرط ال خالق وقيم(أ)مهااا ات و   اةااديااّ اةحاااةاا  النااا  2-20-3-5
اآل ر الذي  منحماية أنفسلللللللللللهم لالنضللللللللللل  ذلك ب في  لّ ، أ القهم فقيمهم حوا حياتهم الجنسلللللللللللية

 . الجنسيةللمشاركة  ُمراهدى اليضغط عل
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 فولة الذي يلدأ سي السللللنوات ال اوينية لل ُنموّ من الناحية الليولوجية يسلللل مر نمط ال نسااتوتج:
 ة هيُمراهقال: مالحظة بيرن  سدف م، ف عاُكّت السللللللنة  سصللللللوات ّور ة بنفس طريقة ُمراهقمرحلة السي 

تنشللليط هذا  في م ،الشلللخص نفسلللهلدى  ألم ارر ميع حاالت األنا األطلللاطلللية الوقت الذي تاون سيه ج
فقد اش د من عمت  .(Levin, 2009,236)ال ارار على مس وى فراثي سي تارار الحمض النوفي 

 قييم المللللا ئ ل ة نمويلللالمراحلللت ال Pamela Levin-Landheer (1982)بلللاميال ليفين النلللدهير
 .ةُمراهقلامرحلة  سي ت فمقدمي الرعايةهمع األ لألبنا فالعاطفي النَّفسّي  ُنموّ ال وجيهية للرعاية فال

 سو  18-13ةلُمراهقين  مرحل  اةتكامل(: 5) اةجدول

 اةم يدة واةتأ يدات اةرئيسي  سل كاتاة االحتياجات واةضربات اةمهام يحتاجها االبواء

ةاتاحاقاايااق  اةاتاماياز واالنا راااااااااااااال
مساااااااؤوةي ، اة يت ةو  االساااااااتقالل 

، ووعي بها قيمو تياجات ةديهم اح
 .جوسياة وبحاج  ةمتابع  اةوم 

ع، تقباال، ت هم، تشاااااااااجي
وح ا ،  عم، مواقشاااااااااا  

 . واحت البهج  و واء 

 عم اة رد، م اجهااا  اةسااااااااال   اةمااادمر، 
تشااااجيع االسااااتقالل، اةت او  على اةق اعد 

 .واةمسؤوةيات

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

 :اهق اةُمر و  اةوَّ سيَّ اةحاجات  2-21
"هي الشللللللعور بنقص شللللللي  معين، إذا ما  :Murphy فسد مورسي النَّفسلللللليَّةتعري  الحاجة 

)المياحي، سي كما فر  فجد تحقيد اإشللللللاع بوصلللللفها شلللللعور الاائن الحي باالس قا  لشلللللي  معين" 
2010 ،38.) 

 و و ها في اةسل  : اةوَّ سيَّ اةحاجات  2-21-1
نسللللللل  يع سهم  يعليها ك  عّر ات الرئيسلللللللية ال ي يجب المن المحد  النَّفسللللللليَّةالحاجات  تعدّ 

 . عندما يواجه الفر  صللعوبات سي إشلللاع الحاجات الطللّيماالسلللوك، فهي المف اح األطللاطللي للسلللوك 
م تز ا  لدى المراهقين الحاجة لالطلللللللللللللل قالا فلل غيير فال نوع، سشللللللللللللللعورهم بال اقة فالحيوية يجعلهف 

  م يسعون نحو ال غيير فال جريب فربما المخاطرأل.يعملون على اط اشا  العالم فيجعله

ما مالحاجة تدسع اإنسللان فتوجهه للقيام بنشللاط ما بهد  إشلللاع أمر ما، ليزيت ال وتر فاأللم 
، فعاليّ االّتزان االنعلى إعا أل الحاجات على الحياأل باطللللللل قرار فهدف ، لذلك تعمت  يجعت الفر  مقلال  

 (.16، 2014) ميس،  السليم ُنموّ فتسهيت ال



  Axis III: Adolescence  &TAةمراهق  وتحليل اةمعامالتا  -اةمح   اةثاةث -اة رل اةثاني

86 

 

 :اةوَّ سيَّ ترويي اةحاجات  2-21-2
نيفها يسلللللللاعد على تنسللللللليد تصلللللللف  ،يصلللللللعب حصلللللللرهام دا لة ف إن حاجات اإنسلللللللان كثيرأل 

 أ علما  النفس إلى تصني  الحاجات إلى الحاجات األفلية فالثانوية.، لهذا لجالمعلومات

لشراب، اجة إلى ال عام، ا)الح فسيولوجّيةفهي الحاجات العضوية ال :أواًل: اةحاجات الوةي  
ضلللمن الحاجات لنوع. ف اهدسها المحاسظة على  ،النوم...( سهي اطللل عدا ات س رية تظهر مع الوال أل

 عام مثت الحاجة إلى الهوا  فالما  فال يو ي بالحياأل، هابعضلللل إذا عدم تحقيد، األفلية هناك تفافت
 .هد  الحياأل كالحاجة إلى الجنسي فالحرارأل فالراحة فالنوم، فمنها ما هو مهم لان غيابه ال

( ت ميز خصليَّةالشلَّ )ذاتّيةفال ج ماعّيةاال النَّفسليَّةثانيا : الحاجات الثانوية المك سللة أف الحاجات 
ألسرا  فسد با  ال  ا  غيَّرتللفر  فت أثر بالليئة، ف  ُمخ لفة، إذ تنشلللأ سي ظت الظرف  الُمعّقدألبدفاسع 
ها فل ،للسلللللللللللوك ةتدريجيا  ح ى تصللللللللللل  موجه موّ نميوله فاتجاهاته ل ف لرات الفر  ف  الفر ّيةالفرفق 

سد فاالن ما  فالمعرسة فتحقيد الذات ف  منأنواع عديدأل فسد النظريات المفسللللللللللللللرأل أبرزها الحاجة لأل
 (.161، 2001، مخ ار) طرح ماطلو

عن حلوا وازن  مالغير اللحث  عندلحاجات ُتا سللللللللللللللب افحسللللللللللللللب هورني هناك العديد من 
 فهي: لذلك اع لرها حاجات عصابية ج ماعّيةاالاض راب العالقات  تاكلمش

 الحاجة العصابية إلى الحب فال قلت. -1
 فلية حياته.ؤ ي حمت مس الحاجة العصابية إلى "شريك" أف شخص -2
 الحاجة العصابية إلى تقييد الفر  لحياته  ا ت حدف  ضيقة. -3
 الحاجة العصابية إلى القوأل. -4
 الا اآل رين.الحاجة العصابية إلى اط غ -5
 الحاجة العصابية إلى المكانة المرموقة. -6
 الحاجة العصابية إلى اإعجاب الشخصي. -7
 الحاجة العصابية إلى االك فا  الذاتي فاالط قالا. -8
 الحاجة العصابية إلى نيت إعجاب اآل رين به. -9
 الحاجة العصابية إلى الاماا فاط حالة ال عرض للهجوم. -10
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، سالحاجة الدا لّيةمنها الصلللللللللللللراعات  موّ نا ر ال ي تإن هذه الحاجات العشلللللللللللللر هي المصللللللللللللل
ل حقيد بشللللللكت عاجت غير ا ريديعكس رغلة ملحة ت ،نحو أمر ماسيه هي شللللللعور ملالغ العصللللللابية 

نحو الذات الفر  هورني الحاجات العشللللللر تحت ثال  سئات تعلر عن اتجاه  صللللللن الحقا  م وازن. 
 فاآل ر فهي: 

 ال حرك نحو الناس، كالحاجة للحب. -
 ال حرك بعيدا  عن الناس، كالحاجة لالط قالا. -
 (35، 2014) ميس،  ال حرك ضد الناس، كالحاجة للقوأل. -

تعقيب: هذه الحاجات السلللابقة موجو أل عند كت اللشلللر، فتخ ل  شلللدتها تلعا  للموق  فالفر ، 
 فر كما ف ، صللللللللللللللابيةاون عُ سي الحاجات م ى تاون م وازنة فم ى ت الفر ّيةفمن هنا تظهر الفرفق 

فاآل ر قملللة  االّتزان ط م صلللللللللللللللللت بين ق لين أحلللدهملللا قملللة بلللأنللله " االّتزان االنفعلللاليّ " محورسي 
ت العصللللابية، لذلك تلدف الفرفق سي شللللدأل المثير، فبال الي عندما تاون لدينا أي  من الحاجات بشللللك

 ى الطلللللللل قالا فالحاجة إلى القوأل فحإلى اسالحاجة  ؛فنضلللللللل  ُنموّ  في  إلى م وطللللللللط، تاون عامت 
لسلللللللوك محفز فناضللللللل ، لان إذا ما تفاقمت  ا   اسع ُتشلللللللكتالحاجة ل لقي المسلللللللاعدأل بدرجات  فيفة 

 ه فصح ه.ُنموّ بشكت كلير تصل  حاجات عصابية تعيد تواسد المر  ف 

 :اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   وفق اةوَّ سيَّ اةحاجات  3- 2-21
امرالتتحليت نظرّية  تحدثت جوع "ال بيرن تعليرأطلد عليها ، إذ فسيَّةالنَّ عن االح ياجات  الُمعر

النظر عن عمره فمكللان لله  بغّض " أي رغلللة المر  الف ريللة ب لقي مالطفللات من اآل ر، النفسلللللللللللللليّ 
 :فهيبينها  أنواع م لاينة من المهم المواسقةالنَّفسّي لجوع . فلج ماعّيةاال

 لوجية(اإثارأل الفيزيو  اللحث عن)أحيا   أّنناثيرات: نحن نح اج أن نخ لر شعور لمالجوع ل -
مميزين فمخصوصين فكأنه قد تم  أّننات أف الضربات: نحن بحاجة الشعور لميزاالجوع ل -

 .فالما ي فالمعنوي( اللفظيّ اللحث عن ال عزيز ) حسابناُحسبر ف شملنا 
 يشله، سهو : نحن بحاجة ل وقع ماذا طو  يحصت الحقا  الشامتأف الفهم  ل راكيبالجوع ل -

 . لللحث عن اليقين ا  فبدرجات شديدأل يصل  هاجس بدرجات بسي ة؛ الفضوا، مفيد
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فهذه  ،األ ا  سييؤثر ف صلللحي ال ُنموّ على ال دسلللاعي ،هذه االح ياجات األطلللاطللليةفتوازن 
. فسي الصلل  نن له النفسلليّ  هل حسللين الرسا ،رأل الصلل ا إضللمن  ااالح ياجات من المهم مراعاته

لمزيد من لت فأحيانا نسلللللللللللللللأا )هت يح اج ال الب  ر ل غ ية هذه المسلللللللللللللل ويابين الحين فاآل
من المهارات  ا  األنش ة اآلن؟( فما هو بالضلط الهد  المناطب الالحد؟ ل صل  بعد ذلك نوع

  .(Barrow and Newton, 2016,p. 57) عند الجميع ذاتّيةال

 :اةُمَعاَمالتتحليل  اةمداخالت اةجماعي  ةوظري  22-2
ة  تعللد امر تحليللت نظريللّ ةمن النظريللات  التالُمعللر ج ت بللدرجللة كليرأل بللالعاليللال ي عن النَّفسلللللللللللللليللَّ
ا مفاهيم عديدأل أبرزه تغ يها، فركزت على عالقات ال فاعت سي السياق الجماعي الجمعيّ فال دريب 
ميقة عفال قوس فال سلللية ففقت الفراغ( فركز على تقنيات شللعورية فغير شللعورية  النَّفسلليَّة)األلعاب 

سي  ا  مقلفتع ا  فهو ملا أع لاهلا تميز  (فالنملذجلة فتقللت اللذات فاآل ر ةللورأل فالمواجهلأبرزهلا )النقللة فال
 سهم طلوك الفر  فضل ه من  الا الجلسات الجماعية.

 :اةُمَعاَمالت  ةتحليل جماعيفائدة اةمداخالت اة 2-22-1
امرالتتحليت نظرّية  مدا التاط خدام  سائدأل ت ض   بما يلي: بشكت جماعي الُمعر

 فال علير. سلوكحرية الفيلدفن األسرا  بعفوية فسد  اسع س ري  ي صر  -

 .ذاتلل رين فتحقيد اآل عم من  فجو حرية عند ل ظهر الحذر ال ىي الش -

 بسهولة أكثر.اش  فبال الي تن لوجه مع مشاكلهم سي النمط الجماعي يكونون فجها   -

 ل سام  يكون أكثر.افضلط النفس ف حضورا  ت أقتاون الدساعات  -

 ينُمراهق ساعات األنا الراشدأل بوضوح ح ى لو كانت مجموعة أطفاا أف  تظهر -

 .طابقا  أف محدف أل ت عزز لديهم الثقة بالنفس ال ي كانت غائلة  -

 ال قلت الم لا ا بسهولة  فن  ساعات. ،ل ي حد  جو الجماعة اليُ  -

 حد.ألمن أحد طللّي  فليس هناك ر  سعت شابهة م همفمشاكل مشاعرهمأّن  يع قد الجميع -

 :اةُمَعاَمالت  ةتحليل جماعيأهداف اةمداخالت اة 2-22-2
امرالتتحليت  نموذجسي  ا  طللللحري ا  أثر  "مجموعة"ن لالمة إ د يشللللاهطللللات ما يقاا فيفعت س، الُمعر

 .سيَّةالنَّفلأللعاب فالحيت مش رك الط خدام الف   فلّيةاألنا ال بينهناك قاطم مش رك ف بشكت جماعي، 
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 فهناك هدسان أطلللللللللللللللاطلللللللللللللليان نهم سي بيئاتهم الحقيقية،أاألسرا  كما لو سي المجموعات يلدف 
امرالتتحليت  نموذجل الجماعية تللمدا ال  ر غيَّ نحو ال ون مضلللللللللللللليالناس أّن  هو اةهدف الول الُمعر
األنا  على الرغم أنف  ،ُنموّ ما هو حقيقي أف قابت للن بفيشلللللللعرف  شلللللللاهدفن ي ن يلدؤف س ؛أطلللللللرع بشلللللللكت  
كة فاط خدام ترغب سي المشار  أيضا    فلّيةطرار العائلة"، لان األنا الأ" ال تنشر  تقوا أحيانا  الراشدأل 

 المحفزأللحاالت األنا  ا  ليكون فاعي ،المدرب أنشللللللللللل ة تحفز الراشلللللللللللديل ار لعاب " أنا مسلللللللللللكين"، ف أ
 .لمشاكتل

د الّرامن ال فت الوالد ف  يميز كال   أنالمجموعة سي سر  مشللللللللللارك ُكّت  عّلم ي اةهدف اةثاني شللللللللللِ
امرالتالذي يظهر سي  تأثير تحليت  الم درب يميز نأ ضللللللللللللللرفري ال سمن ،ضللللللللللللللمن المجموعة الُمعر

امرالت ذا يلكي فيميز لما ،اللفظيّ  أف غير اللفظيّ أعضا  المجموعة ُكّت  ل واصت ا  فيلقى فاعي ،الُمعر
لفجوات العمت الجماعي يسد اس ،لعاب األطفاا مثت اركلني " طو  أريك"أفيعر   ،ال فت فيضحك

 .(Harris,2004,p.210-215)سي المعلومات الناقصة 

امرالتال للدريللب فسد تحليللت   لراع” Temple (2008) تتمللل فذكر بللارفن فنيوتن أن  الُمعللر
هي  ،على مقاربة فاطللللعة فتفاؤليإيجابي عملي ف ركز بشللللكت ت ،ممارطللللة عملية لعلم النفس ال ربوي 

م ال دريب فسد مفاهيس ،ة عملية ملنية ب ريقة م سللقةنها سلسللفإ ،مسللاعدأل الناس لأل ا  بشللكت أسضللت
امرالتتحليت  منة آمن فالواعي فتفهمهم ضللللللللمن عالقة هم اآلُنموّ ن على نقت المدرطلللللللليّ يشللللللللجع  الُمعر

 رت ويف ي طويت األمد فعاط على تنمية تفهم  دربيننه يسللللللللللللللاعد المإ ،موثوقة عملية للنا  مهارات
المرح  ضللللمن جو أثير الصللللحي ال يوضلللل  حدف ف  ،فالشللللجاعةفالعدالة  لموضللللوعيةل  ذاتّيةإمكانية 

 .(Barrow and Newton, 2016,p. 52) الخارجّيةفرباطة الجأش لمواجهة الضغوط 

امرالتال دريب فسد مفاهيم تحليت أن كما  من هم اآلُنموّ ن على نقت المدرطلللللللللللللليّ يشللللللللللللللجع  الُمعر
  دربيننه يسللللللللاعد المإ ،مهاراتالا  منة موثوقة عملية للنآضللللللللمن عالقة للم دربين، فذلك فتفهمهم 

 ،فالعدالة فالشللللجاعة على الموضللللوعية ذاتّيةإمكانية  رت ويف  ،ي طويت األمدفعاط على تنمية تفهم
 الخارجّيةمرح فرباطة الجأش لمواجهة الضللللللللللغوط  ضللللللللللمن جو أثير الصللللللللللحي ال يوضلللللللللل  حدف ف 

(Barrow and Newton, 2016,p. 52). 
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 :اةُمَعاَمالتتحليل  وفقاةتد يبي  اةمداخالت  2-23
عالجية، ثم توطللللللللللللللعت ل اون مدا الت بداية  كانت  ،هناك عدأل أنواع للمدا الت الجماعية

طللللللنوضلللللل  المدا الت  ا ال نظيمي فاإعالمي فاالطلللللل شللللللاري،ة فح ى ضللللللمن المجاتنموية ف يتدريل
 ؛ ل قاطعها مع أهدا  الدراطة.نمائّيةة اليال دريل

رئيسللية المكونات ال ذاتّي اة جتماعّي االالمفاهيم تعد ف ريب، دهناك فعي م زايد حوا أهمية ال 
امرالتتحليت  نموذجلل دريب فسد  امر س حليت  ،اليةال نمية لمها لااطل خد ُيمكنُ  ،الُمعر ُتصلن   التالُمعر

مدرطة الن مي إلى ت (TA theory of personality development)شخصية لل ويةتنمنظرّية ك
ئية سللل خدم من قلت ممارطلللين سي مراكز ال دريب فسي المدارس االب داباتت ت ،لعلم النفس اإنسلللانّية

ر طللللللللللللللمن جميع األعمار ل ز هر سي األ ،ح ى سي مرحلة ما قلت المدرطلللللللللللللللة فالثانوية فالجامعات
امرالتتحليت  نموذجفالمنظمات. فيه م   هو مجاا فال دريب ،ب ريقة تواصت الناس مع بعضهم الُمعر

ر يحدا  تغيإفمن ثم  نموذجالوعي الذاتي باطلل خدام هذا الفت وير    لارمكث  بين األشللخاص ال
  .(Rajan &ChackoK 2013,p. 2-3)سي السلوك

 :  توم ياة اةُمَعاَمالتتحليل -2-23-1
امرالتتحليت  فال غيير  ُنموّ علم النفس االج ماعي، فنه  منظم للبشلللخصلللية إنسلللانية نظرّية  يه الُمعر

امرالتتحليت مصلللللللللللل ل  إن  .)IDTA,2017(8اتاعات فالمنظمالشللللللللللللخصللللللللللللي لألسرا  فالجم  الُمعر
 ه م، ي دريلاتالة يسللل خدم اآلن لإلشلللارأل إلى مجاالت "غير عالجية" ل  ليد النظرية ضلللمن  نمويال

خصيَّةعلى المس ويات  ُنموّ على عملية ال غيير فال  قنّيةب  ليد المساعدأل ال فالجماعية  المهنّيةف  الشَّ
امرالتل حليت  نمائّيةيشلللللير برنام  المسلللللاعدأل اإ إذ ،فال نظيمية لى منه  يركز على مسلللللاعدأل إ الُمعر

هذا المصللل ل  ألفا مرأل كعنوان  اطللل خدمتف  ،ير أنفسلللهم بدال  من عالج األمراضاألسرا  على ت و 
فتم ت ليقه بعد ة( تنموي)ال وجه ال حويلي إنشلا  تحالفات Julie hay .9 (1995)جولي هيك اب 

امرالتما تأطلللللس معهد تحليت ذلك عند ضلللللمن االتحا  األفربي ل انولوجيا  بري انياسي   نموي ال الُمعر
  .(IDTA,2017)يشمت المجاالت ال نظيمية فال عليمية فالمشورأل ل ،)2003(المعلومات

                                           
8 Institute of Developmental Transactional Analysis 
9 Transformational Mentoring: Creating Developmental Alliances 



  Axis III: Adolescence  &TAةمراهق  وتحليل اةمعامالتا  -اةمح   اةثاةث -اة رل اةثاني

91 

 

امرالتن ب حليت يعدا  مخ صلللللللين نفسللللللليإ فمن  الا هذه المعاهد ي م  ، أف نمائيلل خصلللللللص ال الُمعر
 كونوا مدرطين أف مدربين أف معالجين أف مشرسين. يل ،ل نظيمي أف ال ربوي أف ا يرشا اإ

هذه (king,2005) أربعة مجاالت للنظرية )اإرشلللللللللللللللا ، ال دريب فال عليم، ال نظيم، العالج( فثمة
تركز على تدريس النماذج فالمفاهيم مع العمال  فالعمت  ،قواطللم مشلل ركةة لها  نمويال خصللصللات ال
 الفعالةات العمليّ فتساعد على سهم  ،سلوكّيةتهم الامهم للذات، فبال الي تحسين  يار ل سهيت زيا أل سه

كما تعو  اطلللللللللللللل خدامات النظرية  .(ICDTA, 2017,p. 5) ا ت المجموعات فبين المنظمات 
 مدا الت Terry Keepers(1976نشر  ك ور تيري كييلرز ) إذقلت ذلك بكثير، إلى ما ة  نمويال

امرالتك اب )تنمية مفهوم أنا بخير عند األطفاا فسد اطلللللللل خدام تحليت  ة فتربوية سيتنموي سي  الُمعر
 تحا االسي السنوات الس ة األ يرأل سي  نشرسقد  ،ح ى يومنا هذامس مر   ّور الف  10(اإنساني ُنموّ ال

امرالتالدفلي لللحو  عن تحليت   (18)، كانت الُمعرامالتفرقة بحثية الطللللل خدام تحليت  (37) الُمعر
ن كان ا ا، فاثن نمائّيةسي ال نمية فال  ليقات ال دريلية ال (16)ف النفسلللللللللللليّ منها تسلللللللللللل خدم سي العالج 

امرالتالقائمة األصلية لجميع  راطات تحليت  تضمّ حوا منهجية اللحث، ففاحدأل    .الُمعر

امالتالعلمية ل حليت   ّلةقاعدأل األإنشللللللللللللللا  فقد تم  فالجهو  ل حفيز اللحو  ) 2010( عام سي الُمعر
امالتلللدعم تحليللت  في م تفعيللت  )p.Hay, 201,46(من قلللت تومس أفهلسللللللللللللللون  11بللاللرهللان الُمعللر

امالتعمليللللات تحليللللت  الراب للللة الللللدفليللللة ل حليللللت  أهمهللللا: من قلللللت عللللدأل جهللللات عللللالميللللة الُمعللللر
امالت امالتالراب ة األفربية ل حليت ف   )ITAA(الُمعر يت لات ل حالجمعيّ اتحا   )EATA(  12الُمعر

ضلللللللللللمان أن تاون لصلللللللللللت هذه الهيئات الثال   فت )FTAA()اطللللللللللل راليا فنيوزيلندا(  13عرامالتالمُ 
 .(Icdta, 2017,p. 2-3)ااسئة  بمس ويات م هامؤهالت

 :في اةتد يب اةُمَعامالتاستخدام تحليل ب اةُمَعامالتاةتد يب على تحليل  2-23-2
امالتهناك سرق بين ال دريب على تحليت  دريب  م تحليت ال عامت سي الفبين اطلللللللللللللل خدا الُمعر

طللللللللنة كان  16ح ى  11بعمر  لل للةرس امت سي المدعااطلللللللل خدام تحليت ال ب عند اللد  ،فال دريس
 .لمعار  النظرية ا  صيشخ ا  الهد  جعلهم يم لاون ت ليق

                                           
10 Raising Kids O. K. - Transactional Analysis in Human Growth and Development. 
11 Scientific Evidence Base for Transactional Analysis by Thomas Ohlsson. 
12 The European Transactional Analysis Association 
13 Federation of Ta Associations 
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ة فتدريلهم على محافل ،الناقد للياسعين لوالدح حاالت األنا فالعمت على تجنب اشلللر من  الا 
ليت تح نموذجأّن  كما ،فيكونوا فاعين بمعارسهم القديمة ،ن األنا الراشللللدأل قدر اإمكانن ضللللمأن يكو 

ى موا  ، سي أي تدريب علم علمينت لد ل ع ي أسضت ما لدى الُيمكُن أّن  تقنّيةأف  األ أ  الُمعرامالت
امرالتمن  الا اطلللللللللللللل خدام لغة تحليت  ،ةتنمويتعليمية أف  أن  مكنهمي  للةمن الفريد فالُكّت  الُمعر

ون إ ارأل المدرطلللللللة تاأّن  باإضلللللللاسة إلى ،ا  ُنموّ ف  ا  ي حدثوا عن العالقات سي الصللللللل  فيحدثوا تحسلللللللن
امرالتتحليت  مس خديأن سريد العمت بفاعية  ت يكون تحليس ،لضلط العن ك ريقة سي المدرطة  الُمعر

امرالت هناك فبات  .(Cornell et al., 2016,p. 383)مفيدألف سي المدرطللللللللة مقاربة شللللللللائعة  الُمعر
ف بشلللللكت سر ي أ ال البفيد ت إذ ،( سي ال عليمTAمن اطللللل خدام )تمّكن الواطلللللعة   ّلةالعديد من األ

س المخ صللللللون سي المدار يعمت  فغاللا   ،المنظم  غيَّرفال ُنموّ ال سيح راسي بشللللللكت ا اهمفتسللللللجماعي 
 ل دريب المحوا منادام فقد قام نيوتن فبارفن باطلللللللل خ ،فال  ور ُنموّ توسير سرص مناطلللللللللة لل بهد 

ا األطفا لدىمدى سائدأل ذلك  أ ّلةظهرت أف  ؛لع فسد السلوك الم طليعيّ الموا  ليكون بشكت عفوي ف 
ت تحليلل مللدربينن بللأن أنللا على يقيّ "تقوا نيوتن  .(Cornell et al., 2016,p. 384)ين ُمراهقفال

امرالت  حةإع ا  األسرا  معلومات صللللللللللللللحي اإنسلللللللللللللللاني من  الا ُنموّ ر لليالاث بإمكانهم تقديم الُمعر
امرالتال دريب على تحليت "فهو ما أطلد عليه  ،فمحفزات لوظائ  األنا الراشدأل  صلواالما حس "الُمعر

 (.(Barrow and Newton2016,p.249"أكلر أصلحت لديهم اط قاللية   ،أكثر  لرأل   على

 :اةتد يب في اةُمَعاَمالتمبا ئ تحليل  2-23-3

 .يَّةالنَّفسة اللري انية الجمعيّ فشرفط اللحث سي المنسجمة المية الحديثة، أبرز الملا ئ الع

 الحصوا على المواسقة المس نيرأل من الموضوعات. 

 سي أي فقت. االنسحابمع منحهم حد  عّينةكراه للإضمان عدم فجو   

 فاالط قاللية لألسرا . اإنسانّيةاح رام الارامة  

 .فاألسرا انات الحفاظ على السرية فالخصوصية لللي 

 .(Hay,2016,p.4) ُم درِّبين، منظمة( أطرا  العقد )مدربين، تلا هذه الملا ئمعرسة   

صللللللللللللللميم ال جريلي  تم مراعاتها سي ال القيات اللحث العلمي فقد تعقيب: ت واسد هذه النقاط مع أ
 .العمليّ فال  ليد 
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 :وعلم اةو س االجتماعي اةُمَعاَمالتتحليل  2-23-4
امرالتتحليت نظرّية  ال  لارِ  نمجاال هناكبات اليوم  ا ضللللللللللللللمن المجا األفاُ ة:  نمويال الُمعر

ط  عالنشر ال َّ  تفاط راتيجياضمن تصميم تقنيات  لمعرسة ماذا يجري سي الص ِ  س خدمُ ربوي تُ ال َّ 
اا ي مجإذ تسللللاعد س ؛حررالثاني لنشللللر رفح الحماطللللة فال َّ ، ف ُمخ لفةفهم بين ال الميذ من بيئات فال َّ 

امرالتلالن قاا من فصلللللللللللللل  تحليت  ه  ج  ور سلات هناك تر  ،موال غيير االج ماعي فالن   ية سي كنظر  الُمعر
حسب المنظمة بفذلك . ج ماعّيةها سي حقت المسؤفلية االعلم النفس االج ماعي إلى تعزيز مشارك 

امرالتالدفلية ل حليت  ل حقيد  ،داسهالشللللللللكة أه ج ماعّية جابات االضلللللللمنت االطللللللل ال يITAA الُمعر
امرالتتحليت نظرّية  االج ماعي اإيجابي من  الا تشللللللللللللللجيع  غيَّرال  يجب أن ؛ل اون سعالة الُمعر
مللدا التهللا للعمللت بللال عللافن مع القيللا أل المج معيللة من الحكومللات  ن اطلللللللللللللل خللدام مهللارات ضللللللللللللللمّ ت

 .(Campos,2011)فالمؤطسات ال عليمية فال دريلية فالمنظمات ال جارية فالمؤطسات الدينية 

طللللللللللللقاط فسد حاالت األنا سي العمت بين الموظفين إ ثمةضللللللللللللمن المجاا المهني تلين أنه ف  
بعض الموظفين  كملللا أنّ  ،وي من قللللت الملللدرا  بمخ ل  مهلللامهمطللللللللللللللقلللاط أبإذ هنلللاك إفاإ ارات، 

ُيمكُن فعليه  "،نجازي يا مديري إانظر إلى   "بشللللللللللللكت م يع أف م مر   فلّيةي صللللللللللللرسون فسد األنا ال
ألشلللللخاص الذين طلللللو  ينجحون سي ال حديد مالم  النَّفسلللللّي طلللللات ال نميط سا أل من ذلك سي  رااإ

 أعماا تجارية. 

 طلللللللللللوكّيةليه المنظمات سي طللللللللللياطللللللللللة ال وظي  فسد معايير إفهذا ال واسد الثقاسي تسللللللللللعى 
(Best, 2008,p. 21-31).  

امرالتفعليه يكون ال دريب على تحليت  اسعين س خدم مع األطفاا فاليتُ نظرّية  مجّر  ليس الُمعر
د ُنموّ فال  غيَّرمن  الا االه مام بالالنَّفسللللللللللللللّي االج ماعي ف  لل غي رمدا لة  بت هي لألسرا   الّراشلللللللللللللللِ

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

  :اةتد يبي  اةُمَعاَمالتتحليل برامج  2-24
امر ل حليت العالمية   دريليةاللرام  الأبرز   وّض ط  :  ال دريبعليها ل صميم برنام الُمع مد التالُمعر
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 :  TAPACY تاباسي برنامج 2-24-1

امرالتتحليت الافا أل سي جائزأل ا  صللللار  فهو برنام  مصللللمم فسد  14طفاا فالياسعين.لأل الُمعر
المناطلللللللللب فاالطللللللللل قرار العاطفي فسد طلللللللللياق تحليت  ُنموّ تهد  إلى الحفاظ على ال نفسلللللللللّيةمدا لة 

امرالت  ي شكت يرغلون سيهأثلات تميزهم بإطاطية. فيمكن لألطفاا ليد مفاهيمها الس ة األفت  الُمعر
صلللا  لدعم مراكز و لرنام   صلللاللعاب، الفيديو فالنماذج( فقد صلللمم غاني، األعماا الفنية، األاألك)

قران فاللالغين، عالقات أسضت مع اآل رين، فت ليد مفاهيم النظرية مع األلل واصت الياسعين اتعليم 
المشلللللللللاركة ف ، لم حدألسي المملاة ا عن النه  ال قليدي لل علم ا  بعيد ،ج ال عليم المعاصلللللللللرسهو من ن ا

سيه تع ي الياسعين سرصللة لل جربة. فعلى مدى السللنوات الماضللية تم تفعيت اللرنام  سي العديد من 
طللللللللللللللنوات ح ى  9المدارس فالمراكز ال علمية لنيت جائزأل الافا أل الفنية لألطفاا فالياسعين من عمر 

المثلث  -مفاهيم األطلللاطلللية فهي )حاالت األناالال الميذ على  فيدرب .(EATA,2010) ا  عام 16
امرالت -ت القديمةالمخ وطا -الدرامي المشلللللللللللللللاعر  -العمت فالقيا أل  -الوقتبنية  -ال وكيدية الُمعر
فمن  (TAPACY,2009, 1-5). الخصللللللومات ف  وات النجاح( -الضللللللربات -ال عاقد -المرتدأل

 عمهم بمزيد  فذلك عند ،هم على ما يرامأنب الا ال دريب يساعد المدرطون الياسعين على الشعور 
الراشللللللللللدأل من األنا فمسللللللللللاعدتهم على الوعي بها. فسي نهاية ال دريب ي م ال قييم من قلت   ّلةمن األ

ة الا األ مكن االع ملللا  سي في ،فسد مفلللاهيم النظريلللة ُنموّ ال ي يللللديهلللا اليلللاسعون عن الوعي فال  للللّ
 .(June,2012, 5-6)ال قييم على رأي الزمال  من الياسعين 

 مداخالت موهج تاباسي (6) اةجدول
 ( حاالت الناP.A.C) نم  ج اةمثلث اةد امي واةترب ي  اةضربات نمط اةعمل واةدوافع
 خ  ات ةلوجاحو  اةخرم ديم اةمخ  طات اةق م اقف اةحياة تومي  النا اةراشدة

 اةمرتدة اةحاةّي اةمشاعر  اةُمَعاَمالتل اأشك اةتعاقد اة قتتوظيم 

 :SEALسيل برنامج  2-24-2
قّدم ي ،من قلت الحكومة اللري انية اللرنام هذا  أقرّ  15فالعاطفية لل عليم ج ماعّيةالجوانب اال

ة  للللاا الجوانللللب االإنحو  ا  توجهلللل تم إ  للللاا الموا   ، إذليم سي المللللدارسفالعللللاطفيللللة لل ع ج مللللاعيللللّ
فكان  (DfES 2005- 2007) الوطنّيةفالعاطفية لل عليم باطللللللللللللم اطلللللللللللل راتيجية  يفيس  ج ماعّيةاال

                                           
14 Transactional Analysis Proficiency Award for Children and Young people. 
15 Social and Emotional Aspects of Learning 
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خصلليَّةالمقصللو  توسير فطلليلة ل عزيز ال نمية  العاطفية بكفا أل عند جميع ال الميذ. ف  ج ماعّيةفاال الشللَّ
عي فالعاطفي بدأ قلت ذلك ال اريخ بعشلللللرات السلللللنوات، االه مام بالوعي االج مامن أّن رغم على الف 

خصللللليَّةن مفاهيم فكوّ   ه تحت ضلللللغط االندماج االج ماعينّ أإال  ؛فالثقة فالمواطنة عند ال الميذ الشلللللَّ
 .بشكت فاطع ا  من تراكم الدراطات فمع مد ا  م ور  ا  أصل  برنامج (مشاكت السلوك..ف )الهجرات، 

ةطفيللة فاالالقللدرات العللاأّن م ورفه  فاق رح  بكثير من ال فسلللللللللللللليرات ا  هي أكثر تللأثير  ج مللاعيللّ
خصللليَّةال قليدية للذكا  سي الحياأل  فت صلللحة ال ، س(Tilley,2009,p. 3)فالنجاح سي المدرطلللة الشلللَّ

 ّيةالعقلرعاي ه فسي  ج ماعّيةصللللللللللللللح ه اللدنية فاالسي ت وره المعرسي فال عليمي ف  سيالعاطفية تؤثر 
ل عزيز تردريلّي المدارس فالجامعات ضللللللللللللمن نه   سي نفذيُ  ا  برنامجع لذلك فضللللللللللللسي مراحت الللوغ. 

مجموعة تضلللم المعرسة العاطفية س(Paula & Robson 2015,p. 3). العاطفية فالرساهية الصلللّحة
يهد  ل وجيه سما ال فاعت االج ماعي أ ،للوصللللللللللللوا إلى محو األمية العاطفيةها سة اطلللللللللللل راتيجيات 

 حوا  الميذ من اتخاذ قرارات مسللللللل نيرألالتمّكن  وير مهارات  ل ،لوكهمن لاه األسرا  لفهم طليعة طلللللللا
% من مدارس بري انيا 60كانت أكثر من  )2000(فح ى عام  .(Garner,2013,p.5)طللللللوكهم 

جرا   راطلللللللللللة أمريكية إفعند  ،فالعاطفية الخمسلللللللللللة ج ماعّيةدرب على مفاهيم طللللللللللليت االة تُ الحكوميّ 
ل دريب ل فتمت ال وصية ،سرق  إحدا مفيد فعملي فقا ر على  هعلى برنام  طيت تلين أنّ  (2009)

 .(Humphrey et all. 2009, pp.34- 51-52)الم حدأل  الوالياتعليه فاع ما ه سي 

 :خمس اةبرنامج سيل   محاو  2-42-2-1
 :الوعي الذاتي Self- awareness  ينا.سظرف  المؤثرأل اللخاص ف اجنا افعي بمز 

  العاطفي:ال فهم Empathy الثقاسية  القدرأل على ال عاط  مع ال الميذ فسهم  لفياتهم
 األمور بشكت  اطئ. سيرفسهم م ى ت المعرسّيةف 

 :إ ارأل المشلللللللاعر Managing Feelings  من بدال  من مشلللللللاعرنا  نة  اون على بيّ نأن 
 .ل جنب تفاقمها السلليعلى تهدئة مشاعرنا  ال دريبف  ،إطقاطها على اآل رين

 :ال حفيز الذاتي Motivation خصيَّةفتقاطم أهداسنا  ،إظهار الحماس   رينمع اآل الشَّ
 المدرطة ف ارجها.  سيفاالح فاا باإنجازات 

 ةاالمهللارات ال ال فللاعللت مع  عنللدإ ارأل المشلللللللللللللللاعر كمهللارات Social skills : ج مللاعيللّ
ّت  فإظهار مهارات ،عند االنفعاا الطللّيما اآل رين  األفضللاع سيية النزاع، فالموضللوعحر
 .(Tilley,2009,p. 3) ةالصعل
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 :مست يات عمل برنامج سيل 2-42-2-2

ترتاز على ت وير المدرطة  اةم ج  الوةى  الا مس ويات "موجات" من ال د ت يعمت منف 
تد الت موجهة  ضللللللللللللللم س ةم ج  اةثاني ، أما ااخ اج ماعي فت وير مهارات عاطفيةمنببأكملها 

من  الا   همشللخصللي ُنموّ   وير ل ،م بحاجة لدعم إضللاسينهأع قد فقصلليرأل لمجموعة من األطفاا يُ 
عن هم متعلّ  جديدأل سي بيئة آمنةالمهارات الف رئيسلللية ال النَّفسللليَّةقضلللايا سي المسلللاعدتهم لل عمد أكثر 

ت )مشللاك طلللوكّيةأف عاطفية أف  اج ماعّيةطفاا لديهم صللعوبات ي م ان قا  أف  ،أنفسللهم فعن تفايرهم
أحد  عتد ت سر ي معلارأل عن  اةم ج  اةثاةث بينما  (.طلللللللللللللوكّيةسي تاوين صللللللللللللداقات، مشللللللللللللاكت 

 ةالنَّفسلليَّ  صللّحةمشللاكت الالالمعرضللين لخ ر اإصللابة ب، أف من المدرطللة فاديلم يسلل ف ناألطفاا الذي
 المدرطللللليّ  النَّفسللللليَّة الصلللللّحةالمرحلة فسد برنام   ذ، يجري تنفيبشلللللكت فاضللللل  منها يعانون من أف 

(Humphrey et al., 2009,pp. 34-35). 

 :أهداف برنامج سيل  2-24-2-3
خصلليَّةل نمية تسلل خدم مصلل لحات عالمية ل ، عّلمعاطفية للالف  ج ماعّيةاالجوانب ال حو فم الشللَّ

 سلللللللللللللوكّيةالف فالعاطفية  ج ماعّيةاال العاطفي فالمهارات االّتزانف  ج ماعّيةاألمية العاطفية فالافا أل اال
 عا  سهي  لرات مشللللللل ركة ترب نا جمي، فال واصلللللللتالفعاا  عّلم فال ةج ماعيّ االف  سي الجوانب الدراطلللللللية

 تهد  هذه المدا الت ليكون ال الميذ:ية تراب نا، ف يئات تفاعت تحد  كيفب ل ارتبرفابط بشرية 
 يلعلون فيعملون ب عافن.سعالين فناجحين ، 

  ّت  ي علمون ، ف نحو سعااعلى لنزاع اي عاملون مع  . فعالّيةبمشاكلهم فمشاكت اآل رين حر

  اإحلاط فالغضب فالقلد.كإ ارأل المشاعر القوية " االّتزان االنفعاليّ "ي دربون على 

  القدرأل على تعزيز الهدف  فال فاؤا فتحقيد األهدا .يم لاون 

  ار سي مواجهة الصعوبات.ط مرّ ال عاسي من االن ااطات فااليقدرفن 

  ح رام المناسسين.فالفوز فالخسارأل بكرامة فا ةلاعدال ناسس بيخ لرفن 

 فاح رام حد اآل رين سي تفر هم بمع قداتهم ،فالرفابط المش ركة بين الناس فرفق تقدير ال. 

  بحقوقهم فحقوق اآل رين فالحفاظ عليها يع رسون.(Tilley, 2009.1) 

 هالان ،الدراطة ظت أنهما ُيناطلان أهدا فالح فطيت للاحثة على برنامجي تاباطيا اطلعت تعقيب:
لذلك ترجمت مجموعة أنشلللل ة فتدريلات من ك ب تحليت  هما؛فأ فاتهما تدريلاتعلى كت  لم تحصللللت

تدريلي تنموي لشخصية فانفعاالت المراهقين برنام   ما شكت جلسة، 20المعامالت، ففزع ها على 
 .فطيت برنامجي تاباطيفمس ند سي   وطه العريضة لخ ة عمت  ،فسد نظرية تحليت المعامالت
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  :اةُمَعاَمالتةمرجعي ةتحليل اإلطا  ا 2-25
ال علامت مع سي  ال ربوية لملدأل ثالثين عاما  Trudi Newtonتن و حسلللللللللللللللب  لرأل ترافيدا نيب

 ه ما أطللللمفبذلك توصلللللت ل ،ن المعرسة تقو  للمزيد من المعرسةأفجدت  يةالعالم ثقاساتال العديد من
امرالتتحليت  ائط ر  ، فالمنظماتي الفر يّ ل واصللت ابته ّم  ال ي  ”TA Maps “Topologicalالُمعر
 .(Barrow and Newton, 2016,p. 191) الفر يّ حيوية تنظم الفهم  بنى ُتشكتف 

 :اةسبع ةلمد بين اةترب يين  اةُمَعاَمالتخرائط تحليل  2-25-1
امرالت الا ال دريب على تحليت   مدربي ال علم.لت نيوتن طلعة جوانب رئيسية نظم الُمعر

تصني  تربوي  تعني أّن ال دريب :”Role theory “Schmidt 1994اةدو  نظرّي   أوالً 
اعد فتسللللل ،اج ماعّيةتعمت ضلللللمن أنظمة  ،فاعلّية فار ال ألضلللللمن ا الفر يّ  ُنموّ فال عّلم يركز على ال

  .ُمخ لفةل وضي  األ فار ال محي ةتحليت الظرف  ال من  الا ،أ فار تعلمية فسدال دريب برمجة 
 سي، يؤثر هناك جوع نفسلللللللي بيولوجي :Berne 1972ضاااامن اةعالقات تعّلم اةج ع ةل انيُا 
ارأل اطلللللل ث تحد الحواس بحاجة إثارأل  ائمة، عصلللللللّي علم النفس ال راطللللللات حسللللللب ف ،  فاسع األسرا 

 .الجوع للقيا ألف ، جوع لل قديرفالجوع لللنى فاألنظمة الجماعية، فال، كالجوع لل واصت ،شلاعإف 

للمجموعة  ا  المدرب حدف  ضللللللللللعف ف مجموعة الن قيا أل  ضللللللللللمّ ت :Berne 1963اةقيا ة   اةثاً 
 لمشللللللاركينفمن المهم ل عن اح وا  ال دريب مسللللللؤفا سهو، ة غير الواعية للمشللللللاركينالعمليّ ح وا  اف 
 عّلم ثقاسة الإلى للوصللوا  لقائداف دربين  الم فاعتفمن  الا ت ،همن  لراتكونها نابعة   ه للسلل ؤيةر 

 صدسة فبعضها عقب  عوأل. يحد  بعض ف زامي إلبعضها  نفسّيةلاطات رتال تحد  اط نا ا   اآلمن،
يرن تحد  ب :Berne 1963اةجماعي  ُوم ّ اةو  اةوَّ ساااااايَّ ل روق ةتراااااا   اةمجم ع    ابعاً 

 الشللعورية بين المدرب فركز على النقلة غير ،اللنى الخاصللة طللّماهاغير شللعورية ف  نفسللّيةعن بنى 
 مثمر.تعّلم المجموعة، فهي أ األ لثقاسة  ُنموّ سي تصور سالنقلة مفهوم مركز  ،فالم دربين

على المسللللل وى فهو ما يحد   :Sills 1984 اةمعاةجات اةظاهرة واةعق   اةبساااي   خامسااااً 
 . غيَّري ي  إمكانية المن تفاعت مس مر يكون مثت تحد ل ي  النَّفسّي 

 نا و ربة عن فجحدا  تجإ Kolb 1984 : اةتراااميم اةتعليمي اةتجريبي اة ج  ي ساااا سااااً 
  .مزيد من ذلكالسيها، ثم  الفر ّيةمدى القابلية للحت فالقدرأل ف فمن ثم قياس أهمي ها 

     نحن نل ار معنى بشكت جماعي:  Schiff 1975  معوى اجيإل وم  جكتعّلم اة سابعاً 
 ( (Barrow and Newton, 2016,p. 191-201. 
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 :  الساسي  ةبيرم يمداخالت اةتد يباة 2-25-2

عندما "يقوا:  مسلللللللللاعدأل على تنمية األنا الراشلللللللللدأللل ،عالجية ثمانية مدا الت (1966) طور بيرن 
امرالتتحليت  ميبدأت تعل  !طللللللللللللألت نفسللللللللللللي ما الفرق بين العالج فال دريب دريب،كجز  من ال  الُمعر

فاهيم مم يكون تعليسعمليات تدريلية " جية" كات العالالعمليّ اطللل خدام " مالحظاتي عن أهم  فاحد من 
 يكون ف  ، نمية فتوكيد الراشللدل نايهدسفال دريب الج عالمن  تّ سا ،تعليم اح راسيفت( ط -راشللد -)فالد

د ل  وير  ،جماعيال دريب من شلللخص لشلللخص بشلللكت سر ي أف  خصللليَّةفتنمية الّراشلللِ . فعليه "الشلللَّ
 ة.ُمخ لفوعات ضمن مجم ُمخ لفة فار ل عليم أ ؛ دريببال الثمانيالعالجية المدا الت  اط خدم
للقا م  خ طتُ مس وى ال الميذ ف  ميّ ُتق ،بيرن  فصفها تقنّيةأفا  : Interrogationاالستج ابأواًل 

؟ هما تعلمو ف ال الميذ؟  معار عن  ةلأطلللئ ُت رح ،شلللدهم فاطللل جاباتهم فمشلللاعرهمامن  الا تحري ر 
 ؟م ى يس خدمون رشدهمف  ، فلّيةالف  أهم  الوالدّيةون مع أنكي  ي واصلف ماذا سارفا فشعرفا؟ بف 

ه تسلللللاعدملما قام به الم درب على  ركيز الي م  همن  الل : Specificationتحديداة انيًا  
 تغيير. فذلك عندما  حدافإمن إعا أل ال فاير  مّكن يعني بيان الف ، طلللللللللللللل جابةالاال فاير سي على 

 مليات األنا الراشدأل.ضمن عال الميذ ما يدعم تفاير  فعليه ت ولد أساار جديدأل ،يسمع ما قاا

 عّلم ل ارجية جديدأل، فهو أمر مهم سي ا ا  يعلم ال الميذ أساار  : Explanation اةشاارح اةثًا 
 فال فسيرات الخاطئة.  لّو فيسم  للراشد بالفهم ل جنب ال ،ال عافني من الزمال  فالمدرب

رح، فالشال فسير  تس خدم عقب ،أ األ تقوي الراشد Illustration :اةتر يري يضاح اإل  ابعاً 
 .من  الا تقديم أمثلة مخ صرأل صورية عّلم دعم ال ل

 جر عندما ين ،تعني اإشارأل لعدم االتساق فال ناقض اةم اجه : Confrontationخامساً 
من  الا ت م المواجهة  ،العو أل ل فايرهم السلللللللللللللللابدعند ، أف المعلوماتبعض  تجاهتإلى ال الميذ 

 فثم نقاش تعلمي جماعي تعافني. ناقضة،تحديد الالمات فالمواق  الم 

وي ترب موق ضمن الّراِشد تهد  ل قوية  تقنّية اةتعزيز أو اةت كيد: Confirmationسا ساً 
 عديدأل. سي ظرف  يساعدهمطار اإ ُتشكت ذاتّيةال الميذ لديهم بصيرأل أّن  من  الا تأكيدها

ات للمفاهيم يلحث ال الميذ اطلللللل عارات فمقارن من  الا :Interpretation سااااابعًا اةت سااااير
 .يات ال فاير ل دعم األنا الراشدأل بشكت موطعلعم فتقوي توطع سهم الظواهر الجديدأل  أ ّلةعن 

الم رفحة فتعمت على اطللللللللية تسلللللللل خدم الرطللللللللائت األطلللللللل Crystallization :اةبل  ة  امواً 
ن ي اللحث المسلللللل مر عمفاهيم جديدأل للم ابعة سقّدم س  ،كثر قوأل  أ اون ل ال الميذاطلللللل خالصللللللها من 

  .(Barrow and Newton, 2016,p. 228-231)مزيد من المعار  الجديدأل. 

 د ت سيها عوامت عديدأل ما يجعلها عملية مركلة.  ألطس فت  دريليةة الالعمليّ تس ند فعليه 
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 .(Cox, et all, 2010,pp. 180) اةُمَعاَمالتموظ م  اةتد يب وفق تحليل (24اةشكل )
امرالت العالج ف  ال دريب عدي هو موضللللللل  كما  ،دألُمعقعملية النفسللللللللي فسد نظرّية تحليت الُمعر

ة الحدف  الواجب اع لارها، فالثقاس تضللللللللللمّ  اةموظ م  اةتد يبي ف رض أن ، إذ تسللللللللللابدسي الشللللللللللكت ال
 لألشللللللللللللللخاص فهناك  فر ب،سي حياأل الم درب فسي جو ال دري ة، فاأل فار القيا يةالفر يّ الجماعية ف 

ق  فموا النَّفسللللللليَّةيشلللللللجعون األلعاب  ارجه ف ب ف ال دريّ  ا ت ذين ي فاعت معهم الم درب الاآل رين 
ن سينلغي أن تاون قائمة على عقو  فاضلحة طللد أ اةعالق  في اةتد يباالحياأل غير الصلحية. أما 

 اةمتد بأما  .ُمخ لفةال تحدثنا عنها، فعن معامالت م ااملة فعن ضللللللربات ترضللللللي أشللللللكاا الجوع
امرالف  النَّفسلللللللللللللليَّةسيأتي لل دريب أف العالج حامال  معه العديد من المع قدات فاأللعاب  الخفية  تالُمعر

ه ُنموّ ن يدعم حاالت األنا لدى الم درب، فأ ب هيكليةينلغي أن يصللللللللللللللوّ الذي  اةمد ب ي رحها أمام
 .ليمكنه من حريه اإرا أل فال غيير رعه فسد موق  أنا بخير فأنت بخيفت وره فأن ي واصت م

 :اةمح   اةثاةثما و   في أهمُّ 
غريزية  العفوّية الطلللللللللللللّيما  فلّيةأل جدا ، سحالة األنا الر حاالت األنا من طلللللللللللللنوات ملك ُنموّ يلدأ 

 األنا الراشدأل سي نهاية السنة األفلى عند محافلة الصغيرعقب الوال أل، ثم تلدأ بوا ر  تظهر بوا رها
ّت  ، فسي عمر المراهقة الوالدّيةلحالة األنا  الخارجّيةجة ذمع النم مشلللكالت بشلللكت عملي، مزامنة  الحر

فالراشلدأل   فلّيةألنا الأكثر توطلعا  من السلابد، ل ع ي ا ُنموّ تعو  هذه الحاالت الثال  لل جد  بحلقة 
أل سي فطللللللللللللللمات تفاعت لفظي فغير لفظي أفضلللللللللللللل  من ال ي كانت موجو  ،تجارب أكثر الوالدّيةف 

المر  سإن عليه تز ا  بعض اح ياجاته الموجو أل طللللللللللابقا ، كما فتظهر اح ياجات جديدأل، ف ال فولة، ف 
 .فتغيرا  فنموا   فتصل  أكثر تماطكا  ففضوحا  صي ه شخ ُنموّ المراهقة ت وطع حلقات عمر ب
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 :ات اةد اس متغّير برز اةد اسات اةعربي  اةسابق  اةمتعلق  بأ 3-1

 :س  ي  (2016  اس  حالوة ) 3-1-1
من  ّيو عوعالقته بتقدير اةذات.   اساااااا  ميداني  على االّتزام االن عاةّي عو ام اةد اساااااا : 

 طلب  اةتعليم اةثان ي اةمهوي في محافظ   مشق.

لذات اير فتقداالّتزان االنفعالّي ى طليعة العالقة بين عل  عّر إلى ال الحالّيةهدست الدراطلللللللللة 
الذات.  فتقديراالّتزان االنفعالّي سين على مقياس فمعرسة الفرفق بين الجن ،الدراطة عّينةلدى أسرا  

لثلانوي الصللللللللللللللنلاعي فال جلاري ( طالللا  فطالللة، من الصلللللللللللللل  الثلاني ا428ة من )مؤّلفل عّينلةعلى 
إلى ئ  إعدا  اللاحثة. فتوصللللت الن ا فتقدير الذات منزان االنفعالّي االتّ خدم مقياس اطللل ُ  ،فالنسلللوي 

 نةعيّ فتقدير الذات لدى أسرا  االّتزان االنفعالّي عالقة ارتلاطية ذات  اللة إحصلللللللللللللللائية بين فجو  
  الجنس. م غّيرفسقا  لاالّتزان االنفعالّي عدم فجو  سرفق على مقياس ف  ،الدراطة

 :( س  ي 2014  اس  اةوابلسي ) 3-1-2
اةمرحل   وعالقته باةبيئ  اةرااااااا ي  اةمد ك  ةدى طلب االّتزام االن عاةّي "عو ام اةد اسااااااا : 

 اةثان ي  اةعام ". 

دى فالليئة الصلللللفية المدركة لاالّتزان االنفعالّي اطلللللة إلى الاشللللل  عن العالقة بين الدر  تهدس
فطاللة  ا  طالل (719)لدراطلللللللللللللللة ا عّينةس محاسظة  مشللللللللللللللد. بلغت ر طللة المرحلة الثانوية سي مدا

لفرع فطاللة من ا ا  طالل (154) فطاللة من الفرع العلمي، طاللا   (565) :على النحو ال الي موّزعين
لصفية فمقياس الليئة ا (2006)عدا  ريان إ من االّتزان االنفعالّي  بي. اط خدمت الدراطة مقياس األ

ة بين ذات  اللة إحصللللائي ارتلاطيةجو  عالقة راطللللة ف ن ائ  الدأهم  عدا  اللاحثة. فأظهرت إ المدركة 
 ات  رجات م وط فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصائية  بينر فالليئة الصفية المدركة. ف االّتزان االنفعالّي 

 ا .اإن جنس لصال ال م غّيرل ُتعزى االّتزان االنفعالّي الدراطة على مقياس  عّينةال للة أسرا  

 :اةجزائر (2013وب عيش  )عما ة بن   اس   3-1-3

 .ينُمراهقةدى اةاالّتزام االن عاةّي عو ام اةد اس : اةح ا  السري وعالقته ب
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 ين.هقُمرا لدى الاالّتزان االنفعالّي  راطة فجو  عالقة بين الحوار األطري ف  إلى الدراطة تهدس
قياس م ، اطللللللُ خدمالرابعةطللة السللللللنة من ين ُمراهقمن ال لة  لطاف  طاللا  ( 197) الدراطللللللة عّينة تمثلت

وار فالحاالّتزان االنفعلللالّي تلين فجو  عالقلللة بين ف  .االّتزان االنفعلللاليّ مقيلللاس ف الحوار األطللللللللللللللري 
 .االّتزان االنفعاليّ فكان هناك سرفق بين الجنسين لصال  اإنا  سي  ،األطري لدى الُمراهقين

 :اةعراق) 2010)   اس  اةدةيمي 3-1-4

 .ربي برنامج إ شا ي في توظيم حاالت النا ةدى طلب  كلي  اةت  فاعليّ عو ام اةد اس : 

 بنا  مقياس ل شلللخيص حاالت األنا لدى طللة كلية ال ربية، فبنا  برنام  إلى الدراطلللة تهدس
 األنا ل نظيم حاالت ردريلّي اللرنام  ال ساعلّيةفالاشللللللل  عن  الدراطلللللللة عّينةلدى  ل نظيم حاالت األنا

إعدا  اللاحث، من  الثال  للاشلللللللللل  عن حاالت األنا ا  مقياطلللللللللل الدراطللللللللللة تاطلللللللللل خدم. بعد ت ليقه
ة من فمؤلّ ة ائيّ عشللللللللللللو  عّينةعلى  األنا ت ليد ا  لار حاالتتم ف  .بيرن نظرّية  فسد ا  تدريلي ا  برنامجف 
بعد  ين اللة إحصلللللللللللللللائية بين المجموعن ائ  فجو  سرفق ذات  ال، فأظهرت ( طالب فطاللة200)

ذكور  على نتفوق  جريلّيةوعة الماإنا  سي المجأّن ف . المجموعة الّ جريلّيةل  ت ليد اللرنام  لصللا
أّن  ماك.  فلّيةفال الوالدّية سي تنمية حالة األنا الراشلللللللللللللللدأل، ف فض حال ي األنا  جريلّيةالمجموعة ال

 .ة جريليّ  فرا  مهما  سي إعا أل تنظيم حاالت األنا لدى أسرا  المجموعة ال ردريلّي للرنام  الل

 :( س  ي 2008  اس  اةقا  ي ) 3-1-5
، اةتروي، يّ االّتزام االن عاةات )متغّير بداعي وعالقته ببعض اة"اةت كير اإل: عو ام اةد اسااااااا 

 اةتسرع، اةتر  ( ةدى طلب  اةري اةثاني اةثان ي ب رعيها اةعلمي وال بي".

، فعاليّ االّتزان االنات )غّير م بداعي فبعض الالعالقة بين ال فاير اإ معرسة لىإهدست الدراطة 
فطاللة من مدارس محاسظة ب طال (600)الدراطلللللللللللللة من  عّينةال رفي، ال سلللللللللللللرع، ال ر  (. تاونت 

 ةالمعرسيّ لل فاير االبداعي، فمقياس اللنية  (Torrance)ت  انس  مشللد. اطلل خدم اللاحث ا  لار 
صائية حإعالقة ذات  اللة فجو   لدراطةن ائ  اأهم  فأظهرت .  همن إعدااالّتزان االنفعالّي فمقياس 

الّي االّتزان االنفعلللعلى ا  للللار ال فاير اإبلللداعي ف رجلللاتهم على مقيلللاس  عّينلللةبين  رجلللات أسرا  ال
اعي على ا  لللار ال فاير اإبللد عّينللة رجللات أسرا  ال سرفق  ذاِت  اللللة  إحصلللللللللللللللائيللة  بينر  فجو  فعللدم

 .الجنس م غّيرتلعا  لاالّتزان االنفعالّي ف رجاتهم على مقياس 
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 :( اةعراق2008  اس  مبا   ) 3-1-6
 ن، وأقرانهمتميزياة لب  اةمةدى وعالقته بم ه م اةذات االّتزام االن عاةّي " :عو ام اةد اساااا 

 اةعا يين".

 .فمفهلوم الذات لدى ال للة فالعالقة بينهمااالّتزان االنفعالّي قياس هدست الدراطة إلى 

طلللاللللب فطلللالللللة من ال لللللة الم ميزين فالعلللا يين سي المرحللللة  (200)من العينلللة تاونلللت  
هم  أ فأظهرت  ه،فمقياس مفهوم الذات من إعدا االّتزان االنفعالّي اطللللللللل خدم اللاحث مقياس  الثانوية.

 ةرتلاطيللللللللللللللللللففجو  عالقللللللللللللللللللة ايا ، ت عالفمفهوم ذااالّتزان االنفعالّي ت م ع ب الدراطةعينة أّن  ن ائ ال
لة بل لذات للاالّتزان االنفعالّي ين مفهلوم موجلل لوم الل دم تواسر عف  ، يينلدى ال لللة الم ميزين فالعافمفهل

 .الجنس م غّيرسرفق ذات  اللة إحصائية سي مفهوم الذات فسقا ل

 :( اةعراق2007  اس  خليل ) 3-1-7
اةمرحل   تاةباةدى ط جتماعّي اال وعالقته باةمسااااؤوةي االّتزام االن عاةّي عو ام اةد اساااا : "

 عدا ي ".اإل

 ماعّيةج فالمسؤفلية االاالّتزان االنفعالّي على طليعة العالقة بين   عّر هدست الدراطة إلى ال
ان حيث قامت اللاحثة بلنا  أ اتين لات من م غيري الدراطللللللللللللللة )االتز  لدى طللة المرحلة اإعدا ية.

 .( طاللة  192من )االنفعالي فالمسؤفلية االج ماعية( اط هدست عينة مؤلفة 

أظهرت أهم الن ائ  أن مسللل وى االتزان االنفعالي لدى ال اللات أ نى من الم وطلللط الفرضلللي 
دى للمقياس، فتلين فجو  عالقة ارتلاطية موجلة بين االتزان االنفعالي فالمسللللللللللللللؤفلية االج ماعية ل

 طاللات المرحلة اإعدا ية.

 :( مرر2007  اس  سرج ) 3-1-8

 عّيو  ي ةدى واةقد ة على اةت كير االبتكااالّتزام االن عاةّي "اةعالق  بين  عو ام اةد اسااااااااا :
  من طالب اةري الول اةثان ي".

، ّدساعّيةناال -ّفي  ر البأبعا ه )االّتزان االنفعالّي هدست الدراطللللة إلى معرسة طليعة العالقة بين 
طالب الصلللللللللللللل  األفا الثانوي.  من عّينةالجمو ( فالقدرأل على ال فاير االب ااري لدى  – المرفنة
طاللا  فطاللة من طالب مدارس مدينة بنها المصللللللرية. اطلللللل خدم  (150)الدراطللللللة من  عّينةتاونت 



                        Chapter 3: Previous Studiesاةد اسات اةسابق -   اة رل اةثاةث

104 

 

 ن ائ أهم  فأظهرت  ه،فالقدرأل على ال فاير االب ااري من تصللللللللللللميماالّتزان االنفعالّي اللاحث مقياس 
نخفضلي القدرأل على ال فاير االب ااري سي مرتفعي فم سرفق  ذات  اللة  إحصلائية  بينر الدراطلة فجو  

 .بعد االندساع لمصلحة منخفضي القدرأل على ال فاير االب ااري 

 :غزة (2006  اس   يام ) 3-1-9
االبتكا ي  وعالقته بكل من اةساااااارع  اإل  ا ي  واةت كيراالّتزام االن عاةّي عو ام اةد اساااااا : 

 .ةدى طلب  اةري اةحا ي عشر

ير السلللللللرعة اإ راكية فال فاف االّتزان االنفعالّي عالقة بين عن الشللللللل  اال إلى الدراطلللللللة تهدس
فطاللة  ا  ( طالل530ة من )مؤّلف الدراطللللة عّينة. فكانت االب ااري لدى طللة الصلللل  الحا ي عشللللر
من إعدا  اللاحث، االّتزان االنفعالّي مقياس  . اطلللللللللُ خدممن الصللللللللل  الحا ي عشلللللللللر بمحاسظة غزأل

وجد ه ال تأن الن ائ  أظهرتف  فا  لار القدرأل على ال فاير االب ااري.، يةفا  لار السللللللللللللللرعة اإ راك
 توجد ه الفأن، الدراطللللللللللللللة عّينةفالسللللللللللللللرعة اإ راكية لدى االّتزان االنفعالّي  الة بين  ةعالقة ارتلاطي

 .الدراطة عّينةفال فاير االب ااري لدى االّتزان االنفعالّي  الة بين  ارتلاطيةعالقة 

 :اةعراق (2005)  اةراةحي   اس 3-1-10

ةدى طاةبات  عو ام اةد اسااااا : أ ر اةتحليل اةت اعلي في خ ض مسااااات ى اةحرمام اةعاط ي
 .اةمت ّس  اةمرحل  

 .على أثر ال حليت ال فاعلي سي  فض مس وى الحرمان العاطفي  عّر الإلى  الدراطة تهدس

ت . كانبيرن نظرّية  فسد ا  شا يإر  ا  برنامجف  اط خدمت مقياطا  لقياس مس وى الحرمان العاطفي
ةعلى مجموع ين  توزعنسي المرحلللة اإعللدا يللة  طللاللللة (56)ة من مؤّلفلل الللدراطللللللللللللللللة عّينللة  تجريليللّ

انخفض  )المجموعة الّ جريلّية( ال اللات الالتي حضلللللللللرن اللرنام أّن  ظهرت الن ائ فأ فضلللللللللاب ة.
 اللرنام .لات الالتي لم يحضرن مقارنة بال ال ،ان العاطفي لديهن بداللة إحصائيةمس وى الحرم

  :ات اةد اس متغّير أبرز اةد اسات الجوبي  اةمتعلق  ب 3-2

 :اونيسيدإن Sundah( 2018) س ندا  اس   3-2-1
The Effectiveness of Transactional Analysis Counseling to Increase 

Self Esteem. 
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 ي تحسين مفهوم الذات.عنوان الدراطة: ساعلية المشورأل فسد تحليت المعامالت س

 للةطتي عند ساعلية المشورأل فسد تحليت المعامالت لزيا أل ال قدير الذا رتهد  الدراطة ال  لا
 المدرطللللللللللة الثانوية طالب فطاللة سي (80) ،  راطللللللللللة تجريلية على عينة مؤلفة منالمرحلة الثانوية

دمت مقايس الح رام اط خ قياس قللي فبعدي، ضعت ل فضاب ة( 39)شملت مجموع ين تجريلية 
فسد نظرية تحليت المعامالت طلد على شللللللللللللعلة كاملة )صلللللللللللل ( كانت رشللللللللللللا ي إالذات فبرنام  

تم سيه توضللللللللللللللي  مفاهيم )حاالت األنا، مواق  الحياأل، الضللللللللللللللربات، األلعاب  المجموعة تجريلية
بين  لوجو  سرفق  الةأبرز الن ائ   ظهرتفأ النفسللللللللللية، المخ وطات القديمة، أشللللللللللكاا المعامالت(

إلى أنه يمكن لنه  تحليت المعامالت أن يسللللللللاهم فعليه  لصللللللللت  ي سي القياس اللعدالمجموع ين 
 .سي تحسين اح رام الذات فتعزيز الثقة بالنفس

 :اةهود Madhavan( 2017  اس  ما هافن ) 3-2-2
Emotional Stability and Adjustment Perspective of Mental Health 

among Rural School Students in Tiruchirappalli District.  
 .ة الريفيةبين طلله المدرط النَّفسيَّة الصّحةفتعديت منظور االّتزان االنفعالّي عنوان الدراطة: 

سي  يةبين طللة المدارس الريف فسلللللليَّةالنّ  الصللللللّحةسي  ال اّي ف االنفعالّي  منظورالإلى  راطللللللة  تهدس
سي ن اق  الشلللللاملةالنَّفسلللللّي  ال اّي فأبعا  االّتزان االنفعالّي لار خدم ا  اطللللل ُ  .من قة تيرفشللللليرابالي

صللللللللل  نما يقارب أّن  أثل ت الن ائ ف فطاللة.  ( طاللا  50ة من )مؤّلف عّينةعلى  النَّفسللللللللليَّة الصلللللللللّحة
زان االتّ عدم أّن  كما أثل ت الن ائ  ،فاالطلللللللللللللل قرار العاطفي ال اّي من  لديهم مسلللللللللللللل وى عاا   عّينةال

 اّي ال من المشلللللاكت مثت اإجها  فاالك ئاب فالخو  فالقلد ف  دا  يخلد مزي ال اّي فطلللللو   االنفعاليّ 
ين ين فتحسللللُمراهقب  فرا  حيويا  سي تنمية شللللخصللللية العلفتلين أّن المدرطللللة تمع فالديهم فأشللللقائهم. 

فسللللللّي النَّ  سي تحقيد ال اامت ينُمراهقمفيدأل لل المدرطللللللّيةة  نمويجلسللللللات الالأن ف ، لديهم مفهوم الذات
كالثقة  اعّيةج مفاال النَّفسيَّةفبال الي االح ياجات  ،  ال وتريفالرساهية فال أمت فتحسين ال ركيز فتخف

 ةالدراطللللل تتوصللللللة المذكورأل. ف  نمويل قنيات ال عزز بين ال الب من  الا اتبالنفس فاح رام الذات 
 المدرطة.بثنا  الدفام أين ُمراهقضت عند الأس نيكوناالنَّفسّي  ال اّي ف االّتزان االنفعالّي إلى أّن 

 :كرواتيا Bubic &. Ivanisevic (2016 اس  ب بيك واي انيسكا )  3-2-3
The Role of Emotional Stability and Competence in Young 

Adolescents' Career Judgments. 
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ةالمهفالافللا أل سي األحكللام االّتزان االنفعللالّي عنوان الللدراطللللللللللللللللة:  فر   اسعين.ُمراهقين اليلللل نيللّ
 الب دائيةين من المدرطة اُمراهقهدست الدراطة إلى معرسة ال غيير لإلجها  المح مت المراسد الن قاا ال

ة مؤّلف ةعّين. على االنفعاليّ  على ا  يارهم المهني في أثر باتزانهم إلى المدرطللة الثانوية فكي  يؤثر
 هنّيةالمخدم مقاييس الافا أل من المدرطة االب دائية. اط ُ فطاللة سي السنة األ يرأل  طالب( 303من )

شلللللارت الن ائ  قلت. فأفالافا أل العاطفية فالمخاف  نحو االن قاا المُ االّتزان االنفعالّي فالقرار الذاتي ف 
فكان  ،وظيفيلللقرار ا ذاتّيةال فعالّية اللة إحصلللللللائية لل ذات ا  كانت مؤشلللللللر  ةاالنفعاليَّ  الافا ألأّن  إلى
ا  الذاتي المهني بين االع ق ُمعّقدألالعالقة ال ل ثليتف  ،المهنّيةللشواغت  مهما   مؤشرا  ّتزان االنفعالّي اال

 لألسرا  فمعالج هم العاطفية. 

 :إيرام Keshavarzi, Azat& Mirnasab( 2016زي وعزت وميرناس )اكيشافر   اس   3-2-4
Effects of a Transactional Analysis Program on Adolescents’ Emotion 

Regulation. 
امرالتفسد تحليت تردريلّي عنوان الدراطة: أثر برنام    ُمراهقين.الاالنفعالّي  على ال نظيم الُمعر

ات السريعة ال ي تحد   الا  غيَّر معظم الُمراهقين معرضون الض رابات عاطفية بسلب ال 
لى ت ليد برنام  تد ت من أجت ت وير الُمراهقة، فلل عامت مع مثت هذه القضللللللية هدست الدراطللللللة إ

امرالتكفا اتهم. فتم سحص تأثير تحليت  سي  على تنظيم االنفعاالت ل الب المدارس الثانوية الُمعر
قياس قللي، قياس بعدي، فقياس مؤجت(.  )الصلل  العاشللر، من  الا اطلل خدام بحث شللله تجريلي 

ِحلت  توزيع  ( طاللا . فتم20( طاللا  فضلللاب ة)21)  جريلّيةعنقو ية فثم توزيعها عشلللوائيا  ك عّينةطلللُ
امرالتتحليت نظرّية  ، فتنفيذ برنام  مسللللل ند إلىاالنفعاليّ  اطللللل ليان ال نظيم   جريلّيةلاللمجموعة  الُمعر

و  المجموع ين للم ابعة بعد شللهر، فأظهرت الن ائ  فج  ا( جلسللات، تم إعا أل تقييم كل8من ) مؤّل 
يجيات الفعالة فظيفيا ، فانخفاض ملحوظ سي اطللللللل راتاالنفعالّي  ال نظيمزيا أل كليرأل سي اطللللللل راتيجيات 

أسرا   تنظيم االنفعاالت غير الفعالة فظيفيا ، فتلين سي الم ابعة فجو  اطلللل قرار انفعالي مناطللللب لدى
امرالتالمجموعة الّ جريلّية؛ إذ تلين فجو  أثر للرنام  تحليت   قين.على انفعاالت الُمراه الُمعر

 Netrawati Furqon& Nandang (2016) ف  ك م وناااناادنغنيترويتلي و   اسااااااااااا   3-2-5
 :ندونيسياإ

Solving Adolescent Verbal Aggressions through Transactional 

Analysis Counseling Approach. 
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ّت  عنوان الدراطللللللللللة: امر نه  تحليت فسد المشللللللللللورأل بين ُمراهقة للاللفظيّ الع دا ات احر  .التالُمعر
ّت  علىالدراطة إلى مساعدأل مرشدي المدارس  تهدس  ،ينهقُمرا لل اللفظيّ القضايا الم علقة بالعدفان حر

امرالتمجاا تحليت  فسدمن  الا تنفيذ المشلللللللورأل  الدراطلللللللة على طالب سي  تفقد تم .(TA) الُمعر
ن الحديثة أن من بي دراطلللللاتكشلللللفت ال إذ ،العامة الذين تخصلللللصلللللوا سي الهندطلللللة المهنّيةالمدارس 

 سلب معاناأل اآل رينلل الب تُ  فجو  طلوك عدفاني ؛الحرجة سي معظم المدارس الثانوية سلوكاتال
دّيةالأف  ةاللفظيّ إما عن طريد اإطلللللا ات  سلللللر  ات أنواع االع دا معرسةالدراطلللللة على  تلذلك ركز  .جر

ت إعللدا   ليلل علىف ، آل ريناتهللديللد ف  هللانللةاإف سللللللللللللللخريللة الف  ن قللا االكللال الب  ق رسهللاة ال ي ياللفظيللّ 
امرالتإرشللا ي ل حليت   يمةلمع قدات القداصللوص فنمن  الا تحليت حالة األنا  ،يهالل غلب عل الُمعر

من   نهائي فهو  بلورألفحافلت  ،النفسلللللليّ . فتم تصللللللميم هذه الدراطللللللة لللحث فال  وير عند ال الب
امرالتأطلللللللللللللوب تحليت  ن ائ  اال  لارات فأظهرت  ، جريليالمنه  ال اطلللللللللللل خدامب ،يرشللللللللللللا اإ الُمعر

امرالتل حليت   جريلّيةال  .ةاللفظيّ من االع دا ات  ا  حد أظهرت  جريلّيةمجموعة الالأن  الُمعر

 :اةهود Kulashekara( 2015  اس  ك الشيكا ي ) 3-2-6
Impact of Transactional Analysis on Parent-Adolescent conflict, 

Aggression and Depression among Adolescent Students.  
امرالتعنوان الدراطللللة: أثر تحليت  الك ئاب ين فاآلبا  فالعدفان فاُمراهقالصللللراع بين ال سي الُمعر

 ين.ُمراهقبين ال الب ال

امرالتكان الهد  الرئيس تأثير تحليت  ين فالعدفان ُمراهقصللللللللللللللراع بين الوالدين فالال سي الُمعر
امرالتفالاآبة، ف راطللللللة تأثير تحليت  على الفرفق بين الجنسللللللين، ف راطللللللة العالقة بين صللللللراع  الُمعر

ين، ثم ُمراهق( من ال400توزيع ا  لار طلللللللللللللللوك النزاع على ) قدف ين. ُمراهقالوالدين فعدفان فكآبة ال
نفت  ( من 200مقصلللللللللللو أل ) عّينةإلى ذفي الدرجات األعلى فاأل نى بعد ذلك تم ان قا   عّينةالصلللللللللللُ

فسد  ا  ( علللامللل16-14لى مقيلللاس النزاع ترافحلللت أعملللارهم بين )درجلللات العليلللا عاللللين ذفي ُمراهقال
بقياس  ُأقيمفضلللللاب ة، ف  تجريلّيةعشلللللوائيا  لمجموع ين  فزعت هم على اال  لارات السلللللابقة، ثم رجات
ة، مجموع ينبعللدي( لل -)قللي مجموعللات  4مجموعللات كللانللت  6إلى  فزعللت المجموعللة الّ جريليللّ
اطلللل ليان  اطلللل خدمتف   ينسي مدرطلللل ين ثانوي، ا  ُمراهق 16 ضللللمّ تن ا، فمجموع ا  ُمراهق 17 تضللللمّ منها 

طللللوك النزاع مع الوالدين المخ صلللر سي اللداية ثم ا  لار العدفانية، فا  لار بيك لالك ئاب فبرنام  
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امرالتفسد تحليت  السلللللللللللل ة، بمعدا   جريلّيةلمجموعات الا عليه ُ ّربتجلسللللللللللللة،  14من  مؤّل  الُمعر
امرالت حليت لأّن   قيقة(. فأظهرت أبرز الن ائ  90إلى  60جلسللللللة )مدأل ال ا  جلسلللللل ين أطلللللللوعي  الُمعر

تأثير إيجابي سي الحد من عدفان ال للة ف  ُمراهقين فالوالدين،تأثير إيجابي سي الحد من صللللللللللللللراع ال
امرالتتحليت  ين، فأيضا  ُمراهقال  ين.ُمراهقلها تأثير إيجابي سي الحد من كآبة ال للة ال الُمعر

 ,Seghati, Shafiabady( 2014) شااااااي باني وساااااا  اني وا با ي و اساااااا  ساااااايغاتي     2-7 -3

Sodani, &. Akbari يرامإ: 
 Effectiveness of Group Training Based On Transactional Analysis in 

Reducing Loneliness Girl students of High School First Grade in Rasht. 

امرالتيب المع مد على تحليت ال در  سعالّية عنوان الدراطللللللللللة: أل ل خفيض الشللللللللللعور بالوحد الُمعر
 .لدى طالب الص  األفا الثانوي 

امرالتتحليت  أطللللللللللللللسال دريب الجماعي على  سعالّيةلى ال حقد من إهدست الدراطللللللللللللللة   ،الُمعر
 تجريلّيةجريت  راطلللللة فكي  يؤثر ذلك على الشلللللعور بالوحدأل لدى طالب الصللللل  األفا الثانوي. أُ 

 توزيعتم ف  ،فورنيايلا رجة عالية من الشللللللللللللللعور بالوحدأل فسد ا  لار ك تقييمتم  ،ا  طالل (40)على 
ظرّية ن فسد ا  تدريلي ا  برنامج المجموعة الّ جريلّيةحضللللرت  ،فضللللاب ة تجريلّيةإلى مجموع ين  عّينةال
ّت  جلسلللللللللللللللات لملدأل تسللللللللللللللعين  قيقلة 8من  ا  مؤّلفلرن يب على  اللعلديّ   للار اال ُطلدأطلللللللللللللللوع، ثم كلُ
  فالضللللاب ة لصللللال  جريلّيةرفق كليرأل بين المجموع ين الفجو  سإلى مجموع ين، فأشللللارت الن ائ  لا
 دّ ح إذسي نهاية ال  ليد   جريلّيةسي الشلللللللعور بالوحدأل لدى المجموعة ال سرفق  تكما فجد  جريلّيةال

 .المجموعة الّ جريلّيةنه  تحليت ال عامت من الشعور بالوحدأل لدى 

 : ومانيا Ciucur( 2013  )  اس  سيك   3-2-8
The Ego States and the “Big Five” Personality Factors. 

 عنوان الدراطة: حالة األنا فالعوامت الخمسة الالرى للشخصية.

سي  الدا لّيةإلى إمكانية اك شللللا  فجو  عالقات بين حاالت األنا   جريلّيةهدست الدراطللللة ال 
امرالتتحليت  من  (42)الدراطللللللللللللة  عّينةفقد مثلت  ،ة الالرى للشللللللللللللخصلللللللللللليةفالعوامت الخمسلللللللللللل الُمعر

 اطلللل خدمت(. ا  عام 54ف 24بين ) ن  ترافحت أعمارهإناين سي المدارس من االنفسلللليّ المخ صللللين 
فجو  ارتلاطات إلى الة األنا. فأشلللللارت أبرز الن ائ  قائمة جر  العوامت الخمس الالرى فاطللللل ليان ح
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مع  العفوّية  فلّيةبين األنا ال، فعالقة ارتلاطية الوعيبعد ة ف  اّيفالم  فلّيةمن األنا ال بين حالة كت  
الحازمة فال واسد "المقلولية".  الوالدّيةارتلاطات عكسلللية بين حالة األنا  تاالنلسلللاط. أيضلللا  ظهر بعد 

. "ةالمقلولي"ف أال واسد  بعدف  العفويّ  ال فت فبين ،االّتزان االنفعاليّ ف  الم اّي نا ال فت أفبين حالة 
خصلللللليَّةالقوا إن جميع  صللللللائص  ُيمكنُ ف  من قلت مزي  من  فاضللللللحةفصللللللفها ب ريقة  ُيمكنُ  الشللللللَّ

 ، فحاالت األنا.االّتزان االنفعاليّ ف ال واسد، ف الوعي، ف النلساط، اف العوامت الخمسة: االنف اح، 

 :كودا Cherisse Seaton( 2013)   اس  كريس سيتن 3-2-9
The Role of Positive Emotions and Ego-Resilience in Personal Strivings. 

خصيَّةكفاح  عنوان الدراطة:  فر المشاعر اإيجابية فمرفنة األنا سي  . الشَّ

سي المشلللللللاعر اإيجابية فمرفنة األنا سي السلللللللعي  الفر ّيةهدست الدراطلللللللة إلى معرسة الفرفق 
( طاللا  جامعيا  182من ) عّينةاألفلى  مجموع ينالدراطة على  تفالافاح الشخصي فالرساهية. فتم

خدم مقياس المشاعر اإيجابية فمقياس طي رأل األنا فمقياس مرفنة األنا فمقياس من الجنسين، اط ُ 
 The السللللللللللللللّيةجدفا ال أثيرات اإيجابية ف  ىلع اعُ ِمد. النَّفسلللللللللللليَّةالافاح الشللللللللللللخصللللللللللللي فالرساهية 

Positive and Negative Affect Schedule  األطللللاطللللية. فأظهرت الن ائ  فات  األل صللللميم
 طا  امن المشلللللللللللللللاعر اإيجابية فمرفنة األنا ارتل فكت، الم  الية ذاتّيةألنا باألهدا  الارتلاط مرفنة ا

 فالرساهيةنحو األهدا  قّدم فال علير الشللللللللللللخصللللللللللللي فال النَّفسللللللللللللّي  ُنموّ ب حقيد األهدا  اإيجابية فال
توطلللللللل ت العالقة بين المشللللللللاعر اإيجابية فالسللللللللعي ل حقيد  ةالنَّفسلللللللليَّ المرفنة أّن  . فتلينالنَّفسلللللللليَّة

مرفنة س يأكملوا مقايالذين جامعة الطللة  من( 133ة من )مؤّلفالالثانية  عّينةاألهدا . أما سي ال
و صغير يحفز المشاعر ي م ان قا  بعضهم بشكت عشوائي لمشاهدأل سيد؛ ساألنا فالمشاعر اإيجابية

خصيَّةاط اماا تحديد العديد من األهدا   لب منهمبعده طُ ف اإيجابية  سي تحقيقها ال ي يرغلون  الشَّ
قّدم ال فبعد أربعة أطابيع عا  المشاركون إلى المخ لر الط اماا م ابعة  ،سي غضون أربعة أطابيع

 ،لى الصلللللللمو فالمشلللللللاعر اإيجابية فإعا أل تقييم قدرأل األنا ع النَّفسللللللليَّةأهداسهم فتدابير الرساهية نحو 
فتوقعت المشاعر  ،شخصيال ُنموّ الا  دأهالعديد من  فاحالة الرعب ذكر األسرا  سي أّن  تلينيث حف 

مرفنة األنا مما يدعم  لين زيا ألت فعلى مدار األطلللللللللللللللابيع األربعة ،عنها ذاتيا تاإيجابية ال ي بلغ
  قوأل موار  ُتشلللللللللكتالمشلللللللللاعر اإيجابية أّن  ال ي تع قد ،لفر يكسلللللللللون  سرضلللللللللية المشلللللللللاعر اإيجابية

ة خصلللللللللللللليلللَّ ةفالرسلللاهيلللة مرفنلللة األنلللا على عالقلللة مع المشلللللللللللللللللاعر اإيجلللابيلللة ف  ،الشللللللللللللللَّ                 .النَّفسلللللللللللللليلللَّ
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فمرفنة األنا  ال اّي المشللاعر اإيجابية فالقدرأل على أّن إلى  امكال الدراطلل ين تشللير ن ائجه ا  مفعمو 
 ).p.ord, 200Crawf,4 262(األجت ةطويل نفسّية يةبنا  رساه عززفت ا  عضبدعم بعضها ت

 :اةهود Kumar( 2013  اس  ك ما ) 10- 3-2
A Study of Emotional Stability and socio-economic-status of students 

studying in secondary schools.  
لدى طللة  فعالق ه بالوضلللللللللللع االج ماعي فاالق صلللللللللللا ياالّتزان االنفعالّي عنوان الدراطلللللللللللة: 

 .نويةمدارس المرحلة الثا

فعالق ه بالمسللللللل وى االج ماعي االّتزان االنفعالّي إلى الاشللللللل  عن مسللللللل وى  الدراطلللللللة هدست
 فاالق صا ي لدى ال للة الذين يدرطون سي المدارس الثانوية الحكومية فالخاصة.

، فأظهرت عشللللللللللللوائّيةالبال ريقة  ُا  يرفا( طالب فطاللة 1000طللللللللللللة من )الدرا عّينةتاونت  
لدى ال الب الذين االّتزان االنفعالّي رفق ذات  اللة إحصلللللللللللائية سي مسللللللللللل وى ن ائجها عدم فجو  س

يدرطللللللللللون سي المدارس الحكومية فالخاصللللللللللة، ففجو  سرفق سي المعدا العام للوضللللللللللع االج ماعي 
االّتزان مسللللللللل وى أّن  الذي يم ازفن به، فبينت الن ائ االنفعالّي  لالتزان فاالق صلللللللللا ي لل الب تلعا  

 . ا  الدراطة كان م وط عّينةسرا  لدي أاالنفعالّي 

 :نكلتراإ Karen & Ali( 2011  اس  كا ين وعلي ) 3-2-11
The use of Transactional Analysis in Secondary Education: A Case 

Study. 

امرالتعنوان الدراطة: اط خدام تحليت   .سي المدارس الثانوية سي بري انيا الُمعر

امرالتتحليت  نموذجوعي الذاتي بعد شللللللللللللرح الزيا أل إلى  الدراطللللللللللللة تهدس  عّينةكانت ال ،الُمعر
طلللللللللنوات  (10 إلى 9)من عمر ا  مشلللللللللارك 20سي المدرطلللللللللة الثانوية عد هم  ا  معلمين فطالب تضلللللللللمّ 

  .المحاضرأل فمن ثم  راطة الحالةأطلوب  خدماط ُ  ،نمن الراشدي( مشاركين 9)باإضاسة إلى 

تحليللللت  نموذجاألطفللللاا فال الب الللللذين تعلموا المعلمين ف ن للللائ  الللللدراطللللللللللللللللللة أّن فأظهرت 
امرالت أل سهم العالقات بشللللللللللللكت زيا ف زيا أل سهم اآل رين، ف كانوا أسضللللللللللللت من حيث فعي الذات  الُمعر

 ام.عفالمناخ الدراطي بشكت  المهنّيةالحياأل ف الدفام ف على ال حصيت،  ا  إيجابي ذلكثر أأسضت. كما 

  



                        Chapter 3: Previous Studiesاةد اسات اةسابق -   اة رل اةثاةث

111 

 

  :أستراةيا Hay & Ashman( 2003) وهاي شمام  اس  أ 3-2-12
The Development of Adolescents' Emotional Stability and General 

Self-Concept: The interplay of parents, peers, and gender. 

قة مع ات العالم غّير فمفهوم الذات للُمراهقين، ضلللللمن االّتزان االنفعالّي  ُنموّ عنوان الدراطلللللة: 
 اآلبا ، األقران فالجنس.

زان االتّ ف  فهوم الذات )الثقة فتقدير الذات(هدست الدراطللللة إلى ال حقد من الفرفق المرتل ة بم
 الجنس.ف ات العالقة مع األهت م غّير )الهدف ، فال حرر من القلد فاالك ئاب( بال واسد مع االنفعالّي 

االّتزان أظهرت الن للائ  أّن هنللاك عالقللة بين  ُمراهقللا ، (655)ة من مؤّلفلل عّينللةبللاطلللللللللللللل خللدام  
فالعالقة المسلللل قرأل مع األهت لدى الذكور  فن اإنا ، فهذا يدحض االع قا  الشللللائع بأن االنفعالّي 

الذكور أكثر قلقا  من االطلللللللللللللل قالا العاطفي عن الوالدين من اإنا ، كما تحدى سارأل أّن الُمراهقين 
خصللللللليَّةالذكور أقت اه ماما  سي العالقات  ف يات. فكانت الصلللللللداقات عند مع األندا  مقارنة بال الشلللللللَّ

االّتزان االنفعالّي الُمراهقين مع األقران من الجنس نفسللللللللللللللله فمن الجنس اآل ر تؤثر سي تشللللللللللللللكيت 
ةللُمراهقين أكثر من العالقلللات  دركلللة الواللللديلللّ ، فأظهرت الن لللائ  فجو  عالقلللة بين مفهوم اللللذات الملللُ

ى الُمراهقين ذاتهم، فأشارت ن ائجه إلى شهرا  عل 18فاالط قرار العاطفي. فُأجريت مرحلة قياس بعد 
 أّن الُمراهقين نقلوا بشكت م زايد ارتلاطهم العاطفي من آبائهم إلى أقرانهم ضمن عملية ال ميز.

 :اةسابق تعقيب على اةد اسات  3-3

 عّينةات ف م غّير فِثقت الم قارب منها مع عقب االطالع على بعض الدارطلللللللللللللللات السلللللللللللللللابقة 
 ما يلي: مالحظة تمف ة، العمليّ من الناحية النظرية ف  لإلسا أل منهاالدراطة 

( 2013فهما:  راطة طيكور ) الحالّيةين مع الدراطة م غّير فجو   راط ين م قارب ين سي كال ال -
سي رفمانيا؛ فهي  راطة ارتلاطية  رطت العالقات بين حاالت األنا فالعوامت الخمسة الالرى 

خصلللليَّةسي  ( سي إيران؛ اطلللل خدمت مدا الت منه  2016ن )، ف راطللللة كشللللفرازي فآ رف الشللللَّ
للُمراهقين، فكانت أكثر االنفعالّي  بيرن سي برنام  للُمراهقين ف رطلللللللللللللت أثر ذلك على ال نظيم

؛ ح ى سي اللرنام  الم لد فأيضللا  سي الحالّية راطللة سي تصللميمها ف  واتها مقاربة للدراطللة 
امرالتم تحليللت اللرنللام  إذ ُ ِربللت عللدأل مجموعللات على مفللاهي عّينللة مقللاربللة للخ وات  الُمعللر

 .الحالّيةالمس خدمة سي الدراطة 
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( ال ي اطللللل خدمت مدا الت نظرية 2018فجو  العديد من الدراطلللللات أبرزها  راطلللللة طلللللوندا ) -
تحليت المعامالت مع المراهقين سي المدارس، فاطلللللللللللل خدمت سي برامجها أبرز مفاهيم النظرية 

م مع ا، ال نمية الراشدأل، إ ارأل الوقت، الضربات. فهذا ينسجكمفهوم مواق  الحياأل، حاالت األن
   ة فمنه  هذه الدراطة.

ي  راطللللللة الصللللللالحأ رى، فمنها  فعالّيةات انم غّير العديد من الدراطللللللات تابعت حالة األنا مع  -
 ات الدراطة.م غّير ، فذلك يعكس الصلة الوثيقة تجريليا  بين ( سي العراق2005)

امرالتية تحليت الم علقة بنظر - ةالسللللللللللللللابق دراطللللللللللللللاتجميع ال - نظرّية  مدا التاع مدت  -الُمعر
 .ةالحاليّ  دراطةبه ال تماقفهذا ما للنا  اللرام  المس خدمة  أف ال دريلية رشا يَّةاإيريك بيرن إ

، ال فاير االب ااري، مفهوم ةات معرسية)السللللللللللرعة اإ راكيم غّير بعض الدراطللللللللللات قارنت فسد  -
ة ات عاطفيم غّير فسد  ها( فبعضج ماعّية)المسؤفلية االطلوكّيةات  غّير مالذات( فبعضها فسد 

ي ) الذكا  العاطفي، الحرمان العاطفي(، ذلك يعني لداللة أهمية النظرية سي ال أثير الشللخصلل
 من نواح  عديدأل.

امرالتتحليت نظرّية  أغلب  راطللللات - ف رطللللت  ع مدت منهجا  تجريليا ،ا  -العربية الطللللّيما– الُمعر
 .الحالّيةفق فسد مقارنات زفجية، فهذا ما اعُ مد سي الدراطة الفر 

امرالتتحليت نظرّية  أغلب  راطللللللللات  - أف  إرشللللللللا يَّةممت برام  )صلللللللل -العربية الطللللللللّيما– الُمعر
امرالتتحليت نظرّية  تدريلية( فسد  .الُمعر

 ا ".أف فصفيفذلك فسد المنه  الم لع "تجريليا  كان  ،الدراطات السابقةسي  عّينةفافت حجم الت -

 .الحالّيةالدراطة  عّينةمقاربة عمريا  ل عّينةعلى   جريلّيةالالدراطات السابقة  ُأجريت -

ا م ذا، فها  فبعدي ا  قللي ا  فضلللللاب ة، فقياطللللل تجريلّية عّينةالدراطلللللات السلللللابقة  معظماطللللل خدمت  -
 .فضمن المجموعات تالفرفق بين المجموعا تتعقلال ي  الحالّية دراطةال هتمداع 

لدراطللللللللللة الخاص با ردريلّي ال لرنام محافر ال إعدا لرام  السللللللللللابقة سي بعض المن  اإسا أل تم -
( على الرغم من أنه 2016)فتقاربت عد  الجلسلللللات مع  راطلللللة كيشلللللفرازي فآ رفن  ،الحالّية

جلسللللللللللللة؛ إال أّن الوقت المخصللللللللللللص للجلسللللللللللللة كان أطوا،  14سي هذه األ يرأل كان عد ها 
 الدراط ين على فقت مقارب.و ُم درِّب فبال الي حصت
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حلت الحالّيةسي الدراطلللة  - إلى  من الُمراهقين األطلللويا  الذين كانت اال  لارات تشلللير عّينة، طلللُ
نفعالّي اال غير مس قر كفاية ، كالعديد من الدراطات ال ي اه مت بالجانباالنفعالّي  أّن اتزانهم

امرالتتحليت نظرّية  سي ال دريب فسد  .الُمعر

 ،Transactional Analyses بمصلللللللللللللل ل بيرن نظرّية  جمات العربية لمفهوما  لفت ال ر  -
، فحسلللب اةتحليل اةبوي ي أف  باةتحليل اةت اعلي المصللل ل  سمعظم الدراطلللات العربية ترجمت

تحليل مر ل  "ب مدت ال رجمة غلب المراجع الحديثة اعُ فسقا  ألف  ،ينيمخ صللين لغويين فنفسلل
 .ر  قة لغويا  فنفسيا  أكث ، لاون ال علير"اةُمَعاَمالت

 Oxford 2018-سي المراجع الحديثة الدراطلللللات األجنلية ف سي  فر االّتزان االنفعالّي مفهوم  -
ذكرت معظم الدراطات ف  Emotional Stability كللللللللل العوامت الخمس الالرى أ بيات فسي  -

اطفي، االطللللللللللل قرار العف الحالة المزاجية، ف عدأل مثت ال وازن العاطفي، مصللللللللللل لحات السلللللللللللابقة 
لل علير عن مجموعة صلللللفات عاطفية سي شلللللخصلللللية الفر  تعكس مجموعة االنفعالّي  الذكا ف 

، ال سلللللللام ، الهدف ، ال فهم، تؤثر سي شلللللللخصلللللللية الفر ، فمنها )السلللللللي رألطلللللللمات فنقيضلللللللها 
ى تحديد الثال  قدرأل المر  علاالنفعالّي  فالنضللللللللل  االّتزانات م غّير ؛ المهم أن ت نافا ال فاؤا(

الت بها( فهذه األبعا  مشللللللللمولة بأ فات فمدا  ال حّكم، شللللللللدتها، ف ةاالنفعاليَّ   جابة)نوع االطلللللللل
 .الحالّيةالدراطة 

 بال حرر من القلد فاالك ئاب.االّتزان االنفعالّي بعض الدراطات األجنلية قاطت مفهوم  -

ي سة، أكثر حداثة  فمرفنة  من الدراطلللللللللللات العربياالنفعالّي  كانت الدراطلللللللللللات األجنلية لالتزان -
؛ إذ كانت غنية باأل فات فالمدا الت العاطفية، سمع مضلللي أكثر من العمليّ شلللقيها النظري ف 

لم يعد  -مقابت العصلللللللابية الّتزانا-أللورت للعوامت الخمسلللللللة الالرى نظرّية  ثمانين عاما  على
خصلليَّةعالميا  ُينظر ألبعا    بكاتت، ثم رت، مرفرا  و بنفس القوللة، سمن أبحا  ألل ةاالنفعاليَّ  الشللَّ

كولمان فغيرهم ُطرحت عشلللللللرات المفاهيم العاطفية ال ي تسللللللل ند تاريخيا  إلى جذفر النظريات 
إليها  ، فالحالة المزاجية.( فتضلللللللي االنفعاليّ  العاطفية القديمة، فهي)الذكا  العاطفي، فال فهم

 لحالّيةاالدراطلللة  ، فح ى بيولوجيا  كما سعت بلوتشلللك، فهذا ما حافلتاج ماعّيا  تاامال  طللللوكيا  ف 
عن  فالنظرية، عن طريد المزج بين المعلومات المعرفسة مسللللقا    جريلّيةتقديمه سي الدراطلللة ال

 ، مع ال ركيز على الجديد غير الم رجم للعربية.االّتزان االنفعاليّ 
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، فسي األبعا  االنفعاليّ  الم لعة لالتزان سسي المقايي -العربية الطلللللللللللّيما–ا  لفت الدراطلللللللللللات  -
ة من مؤّلفاع مدت أ األ مخ صرأل  تفعد  الفقرات بدرجة م فافتة جدا ، سلعض الدارطا دا لّيةال

لك اعُ ِمد سي هذه ة من طللللللللل ين بندا ، لذمؤّلفتسلللللللللعة عشلللللللللر بندا ، بينما اع مدت أ رى أ فات 
 فمدى اتزانه عند الُمراهقين.االنفعالّي  أكثر من أ األ لقياس الجانب الدراطة

 مس قتّ ال م غّيرلم تس خدم قياطا  قلليا  فبعديا  لل -العربية الطّيما-ريلّية جبعض الدراطات ال -
أ األ لذلك، فاك فت سقط بأ فات أهم  أف اإرشا ي  ردريلّي اللرنام  ال ألنّ حاالت األنا"  م غّير"

ابع ين ال م غّير لل اللعديّ بينما سي هذه الدراطة اعُ ِمد القياس القللي ف  ال ابع، م غّيربسي ة لل
لضمان ضلط تجريلي أكلر على غرار   ة اللحو  المحلية، مع مراعاأل أن تاون  مس قتّ فال

  األ فات بسي ة فمخ صرأل.
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 موهج اةد اس : 4-1
 الشرفط من لجملة فمقصو  تغيير مضلوط" إلى شيري الذي ال جريليشله  المنه   خدمطُ ا

 يضللللللللللللللمّ . ف فتفسلللللللللللللليرها ات غيَّر ال ليتتح ثم عنها الناجمة ات غيَّر ال فمالحظة الظاهرأل، تحد  ال ي
 ىعل يقوم الذي ،المؤّجتف  اللعديّ ف  القلليالقياس  الحالّية الدراطللللللللللة سي ال جريليشللللللللللله  ميمال صللللللللللّ 

نية الحلقة الثا -الثامن/ مرحلة ال عليم األطلللاطلللي اطللل خدام مجموع ين م ااسئ ين من طللة الصللل  
 .رس محاسظة  مشدمدامن  ،العاشر / مرحلة ال عليم الثانوي  فطللة الص 

 اةد اس : عّيو اةمجتمع الصلي و  4-2
ة  مشللللللللد، فيشللللللللمت ي اون من الُمراهقين المقيمين سي محاسظ اةمجتمع الصااااالي: 4-2-1

( طاللا  1685مج مع الدراطلللة جميع طللة الصللل  الثامن تعليم أطلللاطلللي حلقة ثانية اللالغ عد هم )
( طاللا  فطاللة سي مدارس 1920عد هم ) فطاللة. فطللة الصلللللللللللللل  الثاني الثانوي العام اللالغ
 . 2018 \2017للعام الدراطي   مشد الخاصة المسجلين سي الفصت الدراطي األفا

مالئما   ر أل ُيعدّ ( ُمف500 -30)لذي ي رافح بين ا عّينةإن حجم ال اةد اساااااااا : عّيو  4-2-2
  أضعا عشرألِ  عّينةحجم اللُمعظم أنواع اللحو ، فعند اط خدام ا  لارات ُمماثلة ُيفضت أن يكون 

إّن س فالعمر( الجنس) الحالّيةي الدراطة م غّير أّن  فبما ،(308، 2000) فيدري،  ات الدراطةم غّير 
 السللللللللللللابقة؛ فتوزيعت الدراطللللللللللللاسي  ما فر ففسد هذه الملا ئ ف ُمفر أل،  (40-30بين ) عّينةحجم ال

 . ب( م در 72، ل شكت عّينة مؤلفة من)ا  ُم درِّب (36مجموعة )كت   حجم دِ حُ   دريليةالمجموعات ال

 عاتثال  مجمو  بينة لدراطة فت لع الفرفق النمائيّ أهدا  المراعاأل  مقصو أل، عّينةتم ان قا  
بسللللللب األمر هينا  على اإطالق الجنسلللللين، فلم يكن  كال ت بحضلللللور أشلللللهر ال دريب مناطللللل مرّ 
حلت ،ة المدارس المخ ل ةمحدف يّ  عد ب ، عد أل المراحتمالمقصللو أل  ريقة بال الدراطللة عّينة لذلك طللُ

فعار   الوطنّيةمن مدرطللل ين هما  مشلللد  عّينةالدراطلللة االطللل  العية سي عدأل مدارس تم ان قا  ال
تمَّ المسُ  سيها،  .العاشرمن طللة الص  ف  طللة الص  الثامنمن  ان شعل النادي حيث ُطِحلت

 االن قا .  لديهم ثماالّتزان االنفعالّي ف حالة األنا للاشِ  عن 

 ة فالضاب ة:سي ا  يار المجموعة ال جريليّ  تيةلعت الخ وات اآلت  ا
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ى عد  ة إلزيارات ميدانيّ ُأقيمت  2017-2016الفصت الدراطي الثاني للعام الدراطي  سي بداية   -
مدرطلللللة  مشلللللد )ثانوية جو ت الهاشلللللمي للذكور/سي محاسظة   عشلللللوائيّ بشلللللكت من المدارس 

 مدرطة تعليم أطاطي لإلنا ، ثانوية الصناعة المخ ل ة/ية حليب آ ة،تعليم أطاطي حلقة ثاني
اواكلي للللذكور، زين العللابللدين لإلنللا ، مللدرطلللللللللللللللة الم فوقين المخ ل للة، ثللانويللة ال، حلقللة ثللانيللة

فمعرسة أبرز اح ياجات  ينُمراهقالموجهين فاإ ارأل فالمدرطلللللللللللة األ وأل(. لمناقشلللللللللللة مالحظات 
 ة. ة ال جريليّ ال  يار مكان الدراطال دريب ف 

 /حلقة ثانية جمعت مدارس مخ ل ة فغ ت مرحل ي ال عليم األطلللللللاطلللللللي بأّنهاالزيارات  تميزت -
ة ين بمشلللللللللاكت نوعيّ ُمراهقبانشلللللللللغاا الفال عليم الثانوي.  لصلللللللللت ل قارب مالحظات الموجهين 

ن ميد عدم االطلل قرار االج ماعي لدى العد، ف ال د ينان شللار ف  ال انولوجيا،ت ّور حديثة ن يجة 
ين من اك ظاظ األعدا  سي ُمراهق لصللللللت بن يجة شللللللكوى الأطللللللر ال للة. أما بالنسلللللللة لل للة 

فشللكوى  ،ل البعلة لصللارم ال يراعي الظرف  الصللّ  المدارس، فطريقة تعامت المدرطللة بشللكت  
 .االنفعاليّ  ينُمراهقال ُنموّ ترها ن يجة الظرف  الراهنة ف من  السات مع األهت يز ا  تو 

 تدريلات اللرنام . تدريب موجز على بعض (2017)ع لة الصي  عام  سيأُجري  -

لخصللللللائص دراطللللللة ال (2018-2017) راطللللللة اطلللللل  العّية سي م لع العام الدراطللللللي ُأقيمت  -
 ة بعد ال حكيم سيسي صللللللللللورتها النهائيّ  ةعلى الليئة السللللللللللوريّ  راطللللللللللةأل فات الدّ ة السلللللللللليكوم ريّ 

راطللللللة إجرا  الدّ ُبحث إمكانية ف المخ ل  ين( معهد الشللللللهيد باطللللللت األطللللللد ف  األطللللللية )مدرطلللللل ي
فجو  مهملللة من رغم البلللالملللدارس المخ ل لللة، لان لم ي م المواسقلللة هلللذه  إحلللدىة سي ال جريليلللّ 

 ة.رطميّ 

طالب تعليم أطلللللاطلللللي حلقة ثانية فتعليم سيها اللحث عن مدرطلللللة مخ ل ة أف مدرطلللللة  اطللللل مرّ  -
دي لل دريب لذكور فمدرطة عار  النافاسقت مدرطة  مشد الوطنّية الخاصة ل أن ، إلىثانوي 

فين الث عّينةلإلنا  على القيام بالدراطلللللة ال جريلّية على  الشلللللّ وي المسلللللائي امن من طللة الصلللللّ
 . على ام دا  الفصت الدراطي األفافالعاشر 

ة مؤّلف عّينة( على 2017) أيلوا من ص  شهرحوالي  فزعت اط مارات الّدراطة المسحية سي -
عار  النادي ال دريب ف ، الخاصلللللللللة للذكور  مشلللللللللد الوطنّية  يسي مدرطللللللللل طاللا   (250)من 

 الّش وي المسائي.

 فسد ربيعيات.االّتزان االنفعالّي ُسرزت  رجاتهم على  -
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ب  ِيرا ُ  -  احدأل  من مدرطللللللة  ف عاشللللللر( الذكور فالضللللللاب ة )الثامن فالة ال جريليّ   ينالمجموع وُم درِّ
ألن كت احدأل منهما ال دريب بشللللكت منفر ؛ ت كت ف الذكور مجموع ين تدريلين، تلق ذلك شللللكتل

   األقصى المسموح به سي ال دريب.فهو العد  درِّبمُ  (15-13مجموعة عد  أسرا ها من )

 فاحدأل ،من مدرطة  اشر( ع-ال جريلّية فالضاب ة اإنا  )ثامن   ينات المجموعُم درِّب ت ِير ا ُ  -
، شلللللللللللللكلت ال دريب فتحقيد ضللللللللللللللط تجريليل وسير الوقت فتحقيد هد  ال ناغم فال قارب سي 

 (8)فالعاشلللللللر (7)ات الصللللللل  الثامنُم درِّب  م تمّكن اإنا  مجموعة تدريلية فاحدأل، بسللللللللب 
 .ةُم درِّب (15) لىبحيث ال يزيد العد  ع

ة، م وطللللل ات  رجات أسرا  المجموعة ال جريليّ ُقِرنت  لل أكد من فجو  تجانس بين المجموع ين -
 حالة األنا فعجلة جيني  للمشلللللللللللللاعر.القياس القللي على مقياس  المجموعة الضلللللللللللللاب ة سيف 

، فكانت الن ائ  مسللللل قّلةت المجموعاللفرفق بين م وطللللل ات  رجات ال باطللللل خدام ا  لار )ت(
 كما هي موضحة  سي الجدفا اآلتي:

 في اةت بيق اةقبليّتزام االن عاةّي اال على اختبا  حاالت النا و  اةد اس  عّيو س تجان (7) اةجدول

 اةعد  اةمجم ع  البعا 
اةمت سط 
 اةحسابي

االنحراف 
 اةمعيا ي 

 قيم  ت
  ج  
 اةحري 

اةقيم  
 االحتماةي 

 اةقرا 

 اة اةد اةراعي
 -0.84- 4.819 36.83 36  تجريبيّ 

 
 غير  اة  0.933 70

 6.328 36.94 36 ضاب  

 اة اةد اةواقد
 6.289 32.13 36  تجريبيّ 

 غير  اة  0.735 70 0.340
 6.871 31.61 36 ضاب  

  النا اة اةديّ 
 8.520 68.97 36  تجريبيّ 

 غير  اة  0.857 70 0.133
 10.879 68.55 36 ضاب  

 النا اةراشدة
 6.468 68.86 36  تجريبيّ 

 غير  اة  0.544 70 -0.751-
 5.410 69.91 36 ضاب  

اة  ل 
 ةع  يّ ا

 5.409 37.22 36  تجريبيّ 
 غير  اة  0.769 70 -0.294-

 4.108 37.55 36 ضاب  

اة  ل 
 اةمتكّيي

 5.601 31.00 36  تجريبيّ 
 غير  اة  0.931 70 -0.087-

 5.192 31.11 36 ضاب  

  النا اة  ليّ 
 7.834 68.22 36  تجريبيّ 

 غير  اة  0.805 70 -0.248-
 7.394 68.66 36 ضاب  

 غير  اة  0.687 70 -0.405- 6.174 39.86 36  تجريبيّ 
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اةمشاعر 
  اإليجابيّ 

 4.806 40.38 36 ضاب  

اةمشاعر 
  اةسلبيّ 

 8.011 32.86 36  تجريبيّ 
 غير  اة  0.070 70 1.84

 7.481 29.50 36 ضاب  

االّتزام 
 االن عاةيّ 

 9.316 57.00 36  تجريبيّ 
 غير  اة  0.85 70 -1.746-

 9.585 60.88 36 ضاب  

 تشير نتائُج اةجدول اةسابق إةى: -

ة م وطلللل ات  رجات أسرا  المجموع ين )ال جريليّ   اللة  إحصللللائية  بينر  ذاتُ  سرفق عدم فجو  
بلغ  إذ، االنفعاليّ  حاالت األنا فعجلة جني  لالتزانالقياس القللي على مقياس  يفالضللللللللللللللاب ة( س

، بينما بلغ الم وطلللط الحسلللابي (  رجة  68.86)لحالة األنا ة لحسلللابي للمجموعة ال جريليّ الم وطلللُط ا
 فال جللانس بينهمللا من حيللث المرحلللة  رجللة. فهللذا  ليللت ال اللاسؤ (69.91للمجموعللة الضلللللللللللللللاب للة )

  .فتقارب  رجات المقاييس النفسية ،المدرطّيةفالليئة  ،ةمريّ عُ ال

 .واةعمر اةجوس متغّيرت زع أفرا  اةمج عتين اةتجريبّي  واةضاب   تبعًا ة (8) اةجدول

 المجموع 36ضابطة  36تجريبيّة 

مواليد  المراهقة المبكرة

2004- 2003 

 مواليد المراهقة المبكرة اإلناث ذكور

 2004- 2003 

  اإلناث ذكور

11 6 11 6 36 

 المراهقة المتوسطة

 2001 -2002مواليد 

 المراهقة المتوسطة 7 12

 2001 -2002مواليد 

12 7 36 

23 13 23 13 72 

 :اةد اس أ وات  4-3
 :تضمّ ف ة أطوأل بمناه  ال دريب العالميّ  الدراطةة ا  لارات ل حقد أهدا  ب اريّ  ُصممت

 :قائم   صد حاة  النا اةمرمم  بشكل عجل  النا 4-3-1
الذي طلللليوضلللل  سي الفقرأل ال الية، فمح ويات  جيني اع مد سي تصللللميمها على منه  عجلة 

مجموعة صللللفات بسللللي ة ففاضللللحة، ي لب من  قائمةال تضللللمّ  قائم ي الرصللللد لاوجت فهاريسللللون.
فجو  من رغم على الف  .هصللللللللللللفة لديُكّت  على مقياس  ماطللللللللللللي شللللللللللللدأل فجو  ُيّقّدرالمفحوص أن 

 الطلللللللللللّيما لة ال  ليدطلللللللللللهو ف اال  صلللللللللللار ف هذه القائمة ت ميز بالوضلللللللللللوح أّن  ا  لارات أحد ؛ إال
ي س ا  عمقبدرجة كليرأل مع المقاييس الحديثة، بت تغ ي محافر أكثر  ت شللللللللللللللابه كما أّنها ،للُمراهقين

 فاض  فبسيط.بأطلوب ة النظريّ 
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 :رصد حاة  الناك جت ةقائم   4-3-1-1
  Jean Davidson Kuijt (1978)مدت قائمة الرصللللللللللللد العالمّية من إعدا  جين كوجتاع ُ    

نفت  ن الذين ي ابعون بحث ميلر فآ رينفُطورت سي مركز األبحا  ال ربوي من قلت اللاحثي صللللللللللللللُ
Miller et al. (1967) امرالت، اع مد  لرا  تحليت ط خدام ايات الم حدأل على السي كندا فالو  الُمعر

امرالت( ممارطلللللا  من ممارطلللللي تحليت 111من ) ألتحليت ال قسللللليم الاامن من بيانات فار  ، من الُمعر
امرالتأعضلللللا  الراب ة الدفلّية ل حليت   صلللللفّة، (97)تضلللللمّ كانت صلللللفات اللمجموعة ITAA  الُمعر

فسد تحليت فظيفي للالمات فال عليرات  أُعّدت ،صلفة   (86) تضلمّ أصللحت  ة تصلني تع مد منهجيّ 
تحليللت بيرن  ألتم إجرا  تحليللت بنيوي للصللللللللللللللفللات مع مراعللا كمللا ة فاإيمللا ات فالمواق ،الوظيفيللّ 

 ،هابعد تفال صلنيفات ال ي تم النفسلّيةة ف عصلليّ ال النفسلّيةعناصلر بال ىعنيُ  ذيال (1961)في الوظيّ 
 فتصللللللللللني  كوهلر Porter (1976) تربور فمالحظات  Dusay (1976) ك صللللللللللني   فطللللللللللي

Kahler (1977)بشللللكت  لطتتر  حاالت محافر فهي ألضللللمن عشللللر نفت حاالت األنا صللللُ  .وكللسللللل
 تم إضلللاسة مفهوم على ما يرام لحاالتف ة، يرام األطلللاطلللي للنظريّ  على ما أففثيد مع مفهوم بخير 

فمن  ،ف ما يعني إيجابي فطلليأ Kahler And Capers (1977كابرس فكوهلر) من قلت نااأل
 . فحدأل جديدأل ُ شكتة ل اللها تم  م  طمات هرميّ 

لعشلللرأل ة ل جميع ال صلللنيفات ابدراطلللة اطللل  العيّ  Miller et al (1975) فآ رفن قام ميلر 
ن، محافر مواسقة ل صللني   فتسللي ةسي  مسلل عشللر سئات إلى الجو أل  ألمعاير فت الصللفات فسد صللُ
امرالتن بشكت فثيد بين تحليت ار كامنة تق  : هاببالمشاعر المرتل ة  فمواق  الحياأل الم علقة الُمعر

 اةداخلّي ( حاالت النا اةخمس  ومك نتها 9) اةجدول
OK Controlling Parent الوالد المّسيطر

 OCPالخيَر

OK Nurturing Parent(ONP) الوالد الراعي

 الخيّر

(NP) Nurturing Parent(OCP+ONP=NP). الوالد الّراعي 

Not-OK Controlling Parent  الوالد المّسيطر

 غير الخيّر

Not-OK Nurturing Parent  الوالد الراعي غير

 ريّ الخ

Controlling Parent(NONP+NOCP=CP) الوالد المّسيطر 

Computing Adult المحاسبالّراِشد Experiencing Adult المختبرالّراِشد 

Adult (A) الراشد 

Little Professor (LP) البروفيسور الّصغير Natural Child (NC) الطفل التّلقائي 

Free Child (LP + NC =FC)  العفويّ الطفل 

Rebellious Child (RC)  المتمّردالطفل Compliant Child (CC) الطفل الطيّع 

Adapted Child (CC + RC = AC)  المتكيّفالطفل 
 



 Chapter 4 Methodology & practical operation  موهج اةد اس  وإجراءاتها- اة رل اةرابع 

121 

 

إذ  ،فثلاتها هاصلللللدق فُحسلللللب لل رجمة، لى ال حكيم فال دقيدع ترضلللللفعُ  هذه األ األ  ُترجمت 
دق مح وى فحسب فصتم إجرا  صدق محكمين  سقد ،ة جيدألصفات طيكوم ريّ ات م ع بمو  أّنهاتلين 

  .( فهو مؤشر ثلات مرتفع0.86) بلغإذ  عامت ألفا كرفنلاخالثلات من  الا م

تغ ي كت  -ن صللللفة لات حالة أنايعشللللر -( تغ ي حاالت األنا الثال صللللفة   60تم ان قا  )
  حاالت من ثال ا  مؤّلف  لار فبذلك يكون االالم علقة بكت حالة أنا،  سلوكّيةفال ةاالنفعاليَّ  الصفات

 :هيف األنا ة لحاالت  سعغ ي المحافر اليأنا 

  ّة راعيّ لاة ف يجابيّ اإة راعيّ الة، سلللللللللللللللليّ المسللللللللللللللي رأل الة ف يجابيّ اإمسللللللللللللللي رأل الة )األنا الوالدي
 .ة(سلليّ ال

 شدأل )الُمحاطلة فالُمخ لرأل(األنا الرا. 
  ّصغير(.اللرفسيسور الخاضع ف ال، الم مّر ، العفويّ ة )األنا ال فلي 

 الشلللللللكت ،عجلة جيني  نموذجة على غرار القائمة فسد عجلة  ائريّ  صلللللللفات هذه تضلللللللرِ عُ 
 .دراطة وزيع فالحجم النسلي لللنو  بشكت مقارب ل وزعها على اط مارأل الاليوض   اآلتي

 
 ت زيع اةبو   (25) اةشكل
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 الت النا( ت زيع بو   عجل  حا10) اةجدول
 جلة حالة األنا الوالديّة أول عجلة توزعت وفق اآلتيع -أ

من األنا الوالديّة الراعيّة: نصف العجلة األي

 العّلوي تحكم إيجابي والسفلي رعاية إيجابية

 .10حتى البند 1من البند 

بع األنا الوالديّة الناقدة: نصف العجلة األيسر )الر

 ي رعاية سلبيّة(.والربع السفلسلبّي  العّلوي تحكم

 .20حتى البند  11من البند 

 سام.وال تحوي أي انق 40حتى  21لة توزعت بنودها من البند األنا الراشدة: ثاني عج عجلة حالة -ب

 الث عجلة توزعت وفق اآلتيثعجلة حالة األنا الطفليّة  -ج

الربع  العفويّ  الطفل يضمّ : العفويّ الطفل 

 60حتى  65العّلوي األيسر من البند 

البروفيسور الصغير الربع العلوي األيمن من 

 .45حتى  41البند 

الطفل الخاضع الربع السفلي  يضمّ : المتكيّفالطفل 

 .50حتى  46األيمن من البند 

تى ح 51الربع السفلي األيسر من البند  المتمّردوالطفل 

55. 

 CL)Adjective Checklist,(A :ةلشخري   ذاتّي قائم  اةرصد اة 4-3-1-2

تم ت ويرها من قلت تم اإطالع عليها فتلين أّنها مقاربة لقائمة كوجت، فهي أ األ رصلللللللللللللللد 
سي جامعة  Harrison G. Gough and Alfred B.Heilbrunهريسون غون فالفريد هيللرافن 

( صللللللفة فجدت لقياس نواحي 300نحو ) تضللللللمّ فهي قائمة  .بريكلي بكاليفورينا )الواليات الم حدأل(
خصيَّةاعدأل سي  خصيَّةشاملة لقياس ُكّت أجزا   ب ارّية، سهي بمثابة لشَّ ضعوها؛ إذ كما يع قد فا الشَّ

( محورا  للشخصية، فمن ضمن ذلك محافر حاالت األنا فهي أ األ رصد 20أكثر من ) تضمّ أّنها 
ال  لثمقياس لحاالت األنا ا تضللمّ ( ف 2001من الُمراهقين فالراشللدين، عام ) عّينةُقننت على  ذاتّية

( صفة ل اون 90ة من )مؤّلفقائمة  ُتشكت( صفة، 30( سي ُكّت منها ) فلّيةال -الراشدأل -الوالدّية)
  .(Schaefer, 1976,pp. 59-60) (45ح ى + 45-الدرجة )

 : Geneva Emotion Wheel (GEW)عجل  جويي  4-3-2
سي عام  ة حديثةمن قلت مجموعة بحثّية مجهزأل بشكت جيد ل  وير مقاييس انفعاليّ  تُصمم 

  ، فطورها  لراTran 2004ةسي الليئات االس راضلللليّ  عّلم المشللللاعر أثنا  اللقياس توازن  (2004)
 Geneva)فالمركز الوطني السللللللللويسللللللللري للعلوم العاطفّية  المركز الوطني السللللللللويسللللللللري لللحو 

Emotion Research Group,2017) فمركز Karl Benz-Foundation فذلك  ،األلماني
بثال   من مخ ل  األعمار سرا األعلر عنها ّجدا   ة فاطلللللعة الا  راطلللللة مصللللل لحات انفعاليّ من 

)أي الات أكلر من  لت سي ال مثت العاطفيادأ الجشلللللللل مل تاع م، ةناليزيّ فإة ة فسرنسلللللللليّ لمانيّ ألغات 
فمدى طلللللللللي رته فضلللللللللعفه، تسلللللللللم  للفر   ة ل قدير الشلللللللللعور الذاتيأ األ ذاتيّ ل اون  (مجموع أجزائه

علما  نفس سي المركز السللللللويسلللللري   حيُث عرّ  لوصللللللوا إلى الوعي الذاتي فتسللللللمية مشللللللاعره،با
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ات  غيَّر عكسها تاامت سريد من الية ال ي إ راك ذاتي للحالة العاطفيّ بأّنها المشاعر: ة "للعلوم العاطفيّ 
مات سي فص  مشاعرهم سي علارات فكل يخ ل  األسرا  ة سي طياق حد  معين".الجسديّ ة ف العقليّ 

سي  االنفعالّية نةة، ما يجعت المقار اللغويّ  المفر اتة فثرا  اللفظيّ سي الفهم الداللي فالقدرأل  الطللللللللللللّيما
ا  لارات تع مد على فضلللللللللللع الالمة  ابُ ارتهذه الصلللللللللللعوبة  ة غير  قيقة؛ ل جنباألمور ال جريليّ 

فالفهم  ،ساتاالثق بينفرفق صعوبة ال فاجه النه هذا  فلان، األبعا المناطلة سي الفراغ فنه  ان قا  
ال ي  األبعا نيت هذه األ األ ال ي تع مد على مقاربة لذلك بُ  ُمخ لفةللالمات نفسللللللللللللللها سي  الالت 

 .(Scherer, 2005)سيسيولوجية مراسقة فأعراضة ة شله عالميّ ة نمائيّ اريّ اط مرّ تحوي 

ي قللائم على ترتيللب  ائر  مع مللدا  علىلنفس، اسي  ا  فم لصللللللللللللللر  نه  منفصللللللللللللللال  كللان هللذا ال
أل شللدلم منهجي ياأل األ تسللم  ب قيف ة، يجابيّ سي بعدي السللي رأل فاإ ا  حقد تااسؤ تة مصلل لحات عاطفيّ 

ف ضلللللللعيفة أمسلللللللي رأل ف ة ة فإيجابيّ الشلللللللعور فطلللللللي رته، فبال الي مدى توازن المشلللللللاعر بين طللللللللليّ 
خصلللليَّةتوازن  السللللي رأل، س عكس ة بشللللكت فاضلللل  قيس تواتر المشللللاعر فالهيمنت كما. االنفعاليّ  الشللللَّ

راعي اطلللل يعاب جميع المسلللل خدمين، تصللللن  المشللللاعر ضللللمن عناقيد م سللللافية الوزن فتفبسلللليط، 
ن تقييم شللللللدأل يي لب من الم دربسام فالفهم من قلت المشللللللاركين، داالطلللللل خ ة ميز بسللللللهولتالاثاسة. ف 

هلة فيت فطأأل عن أي تيدة تماما  بعبديهيّ  يارات اإجابة أّن  المساسة على محور العجلة، ما يعني
ابت ناخ بين األسرا ، الد   مقابت العدا ، الحب مقالقياس السلللللللللللللللابقة )المُ  مفاهيمالقرا أل، تراعي 

الهيمنة فالخضللللللوع أّن  Trobst (1997) ترفبسللللللت ة، فالهيمنة مقابت الخضللللللوع( كما يرى الاراهيّ 
 .(Wiggins, & Trobst. 1997) ب العوامت الخمسأفالقوأل سي  ال حّكم نيقابال

على الرغم من  Plutchil (1980)كلير عجلة بلوتشللك يشللله إلى حد  ها رتيب الالمات سيفت
ة اطفيّ سي قياس ال فاعالت الع ا  يتجريل فا ُ ِلرت ،لل اّي ة رحت كمفهوم للعواط  األطاطيّ كونها طُ 

 .(Scherer, et al., 2013,p. 1-9) " كما فر  سي" لألشيا  فاألحدا  فالحاالت

س تجريليا  لقيا فُتخ لرأل مسللللللللل مدأل من الناحية النظرّية لدراطلللللللللة العواط ، سعجلة جيني  أ ا 
  .(Scherer, 2005)ال فاعالت العاطفّية لألشيا  فاألحدا  فالحاالت 

نه  مميز سي قياس األبعا  ضلللمن ال ااسؤ فالسلللي رأل فرا  ترتيب المصللل لحات  على ع مدت
 تالهيك ُتشللللكتعلى األبعا  المجر أل ال ي يشللللير المشللللاركون إلى مشللللاعرهم  إذ ،على محيط العجلة
على بعدين ألن إجاباتهم تقع سمن ناحية يكون هذا الشكت مناطلا  للمشاركين  ،األطاطي للعواط 
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ن ائ  هذا فمن ناحية أ رى تاون  ،ة منفصلةمن عدأل مص لحات عاطفيّ  سقط بدال  أبعا   أف أربعة
  ال حليت من باقي ال رق.سي  لفة  الشكت م احة بسهولة لل حليت فهي أقت تا

 دبعف  ،16 بنو هاكان عد   - األفا صدارسي نسخة اإم والية،  صدر منها عدأل إصدارات
 جديد.  نموذج فطِور ،نموذجنية الحصت بُ ة ال ي سر العديد من الدراطات ال جريليّ 

ة العاطفيّ  سي أزفاج من المصلللل لحات مصلللل لحا   (40) ُرت بة الثانية، يّ نموذجالنسللللخة ال سي
ث فسي اإصلللدار الثال الُمصلللن  ضلللمنها، العاطفةعائلة ال واسد مع تات  يار اطللل جابة لل أكيد أّن 

 )عجلة جيني ، اإصلللللللدار الثالث، سي هذه الدراطلللللللة ( بندا  فهذا ما اعُ ِمد20أصلللللللل  عد  اللنو  )
ّت محور من أرب مؤّل ال )المركز السللللللللللللللويسللللللللللللللري للعلوم   مسلللللللللللللللة علللارات( يضللللللللللللللمّ ع محللافر كللُ

 (.2018فية،العاط

 فائدة عجل  جيويي: 4-3-2-1
 على نحو  ة منفصلللللللللللللة لاون المصلللللللللللل لحات العاطفيّ  ا  مفيد GEWعجلة جيني  نه   يعدّ  

مييز بين المشللللللللللاعر،  ال فذلك بسلللللللللللب واضلللللللللل  فمفيد، أما الحكم عليه سم واسد مع اللغة المحكية
سي  ةالمصل لحات العاطفيّ لموا مة  فجاذبية تصلميمه اللصلري، كما يميز العجلة ال حقد ال جريلي

 نة بنا   تقاطع األبعا  الاام النات  عن مرتفعالمنخفض / ال ال حّكمال ااسؤ السللللي / اإيجابي فربع 
 .على االع لارات النظرية

قيو  المفرفضللللللللة على اال  لارات السللللللللابقة اليهد  لل غلب على  نموذجمثت هذا الإن طرح 
 ط خدم هذا النظام طابقا  سي مجموعةافالفهم الضلابي،  النفسّيةمن حيث صحة المح وى فالجو أل 

 عجلة جيني اطللللات على طللللهولة اطلللل خدام نظام تشللللهد هذه الدر  إذ ة،م نوعة من السللللياقات اللحثيّ 
تحت ضللللغط  أ األ قياس مفيدأل بشللللكت  اّص  ،سهو حسللللب الدراطللللات .بشللللكت أكثر ملاشللللرأل  هفقابلي

سضللللللللت العديد من المجيلين اطلللللللل خدام  2004 م ارر )قللي فبعدي( حسللللللللب ترن الوقت فالقياس ال
 .عجلة جيني سيما يلي أمثلة على ت ليقات  بديلة،على تدابير قياس  عجلة جيني  نموذج

 Caicedo& van Beuzekom, 2006, 2008قييم العاطفي لحركات الجسم ال ّ  -

  Longhi, Pereira, Bercht, & Behar, 2009ةا  يار الالمات العاطفيّ  -

 Tran, 2004   ال علم.المشاعر أثنا -

 Tschan et al., 2010المشاعر على مس وى الفر  فالفريد سي اتخاذ القرار. -
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  Pammi&Schröder, 2009إ راك المعنى العاطفي من الصوت المسموع -

 Santos, 2008ة ا  يار الالمات العاطفيّ  -

 Wittgenstein, 2008المس شفى المناخ العاطفي فاالط عدا  لل غيير سي  -

سي العديد من الدراطللللللللللات بمخ ل  المجاالت فمع ا  ال  الليئات  عجلة جيني  ما  تم اع
 عميقللة الجللذفر سي اإطللار ةيللّ اتي العللاطفذّ أ األ ال قرير اللل هال جريليللّة على فجلله الخصللللللللللللللوص، ألنللّ 

سي عام  الجماعي سي عملية صللللللللللللنع القرار تخدمطلللللللللللل ُ سا ،ال جريلّية  ّلةالنظري اطلللللللللللل نا ا  إلى األ
تمت  ذلك عالفأل  على ،ناخ العاطفيات سي المُ  غيَّر ال فت لع مشللللللللللللللاعرالأل لمناقشللللللللللللللة أ ا ك (2012)

 العللديللد من األ فات سي ا  لللار شللللللللللللللللامللت مع أيضللللللللللللللللا   عجلللة جيني ة اطلللللللللللللل خللدام مقللارنللة قللابليللّ 
 .(Fritz,2015,p.21) أكثر طهولة   جيني نه  أّن  فاق رحت الن ائ ( .(2006األ رى 

 هذه الدراطللللات ترجمتُ ف  الدا لي لأل األ على االتسللللاق  ةالنفسلللليّ قدمت العديد من الدراطللللات  
من  ا  حالي سللللللللل خدمت /ة ة فالهنغاريّ ة فاإي اليّ فالهولنديّ  فاأللمانيةة الفرنسللللللللليّ  /إلى العديد من اللغات

  .(Scherer, 2013)العالم ة سي جميع أنحا قلت العديد من المجموعات اللحثيّ 

ة يّ الالمات العاطف الن قا  الالمات الر يفة تفنِ صلللللللُ الفئات، ف ُكّت  تضلللللللمّ ل صلللللللنيفات  تز رِ سُ ف 
ليت تح فُأجريتة مع ر  بها لدى الجميع، على حالة عاطفيّ الدالة  ،ة  قت ضلابيّ األف  فضوحا  األكثر 

 .(Cherer, 2016,p.716)عنقو ي لها 

 محاو  أبعا  اةعجل : 4-3-2-2
 مال حكّ  مرتفع/ اإيجابيال مال حكّ لي لالمنخفض، فالسللللللل ال حّكمأربعة أرباع: السلللللللللي  تضلللللللمّ 
سلللللي رأل" السلللل ة أف القوأل" البعد السلللي  المرتفع. في لد عليها أيضلللا   ال حّكمفاإيجابي المنخفض، 

 يجابي. فاإ

، أما األسقي مقابت السلللللي رأل نسلللللحابااليصللللل  الم صلللللت العامو ي للسلللللي رأل هد  قياس  
 اآلتية:ة قياس المحافر الرباعيّ ن ضمّ فتاون  ،السللّيةسيقيس المشاعر اإيجابية مقابت 

)العللللللارات  Valence: How positive is this situation“ المواسقلللللة:أف  ال الللللاسؤ -1
 . ُمخ لفة( لألسرا  سي مواقع فالسللّيةة اإيجابيّ 

قدرأل ب قدير ، فذلك ال اّي القدرأل على  تقيس Influence/Control“السللللللي رأل:  أف ال أثير -2
الحفاظ على تحسللللللللللللنه، مع  ةلوضللللللللللللع أف الظرف  المحي أثير على االشللللللللللللخص على ال 
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what extent can you influence the situation  عدم قدرأل الشللللللللللخص  بمقابت
 ه.ُنموّ تقدمه ف على  ثير على المواق  المحي ة فالحفاظعلى ال أ

  على ر ف  اللمواق  فاألحد االنفعالّية تعني ال أثيرات Arousal اإثارأل أف الحماطللللللللللللللة: -3
 How تسللللرع النلض، معدا ال نفس(،)ة على طللللليت المثااالجسللللديّ ف  ةاالنفعاليَّ  لفر سعت ا

active/aroused are you in this situation? ةالهللدف  فعللدم ظهور أيلل تمقللابلل 
 للفر . سيسيولوجيةعالمات إثارأل 

 How strong isللفر ،  سللللللللللوكاألساار فال تغيَّرمدى  يقيس أيضلللللللللا   :Impact“ال أثير -4
the impact of the situation on you, your thoughts, and behaviors?" 

عواط   ا  يارف  الشلللللخص طللللللوكعلى أساار ف  ضلللللئيال   فاعلّيةأف إن كان ال أثير فحجم ال
 (Sacharin, 2012, 6-8).أ رى يع ي الحرية لل علير أكثر عن مشاعرهم

 :  االستخدامكي يّ  4-3-2-3
ة فاألبحا  االلا رفنية، الحضلللللللللللاريّ  علرلدراطلللللللللللات سي اا ة ت ليقهمن ميزات العجلة إمكانيّ 

ضللمن مزي  من عدأل لشللعور ا شللدألار يشللعر بها با  يال ي للعاطفة  اإشللارأل مفحوصب من ال ليُ 
مع تحديد  ،ة على شللللللللللكت عجلةالعاطفيّ المجموعات  ُترتب ،ة م ميزألعاطفيّ  عائلة   (20)مشللللللللللاعر 

ات  مس  رجات من الشدأل، ممثلة بدفائر ذ ، فتق رحةاالنفعاليّ  ألخلر انلين رئيسين للالمحافر من ج
 .ُمخ لفة ، باإضاسة إلى "ال شي " )أي غياب الشعور( ف يار مشاعرُمخ لفةأحجام 

ة من العجلة، فعدم تغيير تصلللللللللني  ون عموما  اطللللللللل خدام النسلللللللللخة األصلللللللللليّ عيق رح الم و 
 ة.ة فاع لارات نظريّ نات تجريليّ تس ند إلى بيا ألّنهاة فموقعها حوا العجلة، العائالت العاطفيّ 

 .ةدراطالغرض ب مع ة ل  ناطتعديت بعض المص لحات العاطفيّ  ُيمكنُ سي بعض الحاالت 

 متى تستخدم: 4-3-2-4
ي  الشللللكت على النحو يتا ُيمكنُ بحرية ألغراض اللحث العلمي "غير ال جاري" تسلللل خدم   -1

 .)المناطب للحاجة فالهد 
ر عند الحاجة ل ارا الطللللللللللللللّيما، ُمخ لفةة المجموعات اللحثيّ تفيد سي المقارنة الملاشللللللللللللللرأل لل -2

 .االنفعااالقياس سي مجاا أبحا  
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ة فتربط القوأل القياس تحت ضللغط الوقت فالقياس الم ارر فتوائم الشللرفط العاطفيّ  ناطللبت  -3
 .لعينات الصغيرألمع اح ى  فاالط  الع  صني لفتفيد ل ال ااسؤ،مع 

 . بحثيةة سي أغراض عاطفيّ نات المقار الراطات  خدم عند  تس -4
 سي الن ائ .  ثراألخدم ل عقب سرفق فقياس  تس  -5
 .ةة فالسلليّ تفصت المشاعر اإيجابيّ  -6
 .م المنهجي لشدأل الشعوريقيتسم  بال ّ  -7
 .صت العاطفيلأل  ليعيّ م اليقيتسم  بال ّ  -8
 .(Scherer, 2013)ي مشاعر عديدألسبقياس عدم االنفعاا" االط قرار"  زيم ت -9

 بأّنها:تتميز عجل  جويي  -4-3-2-5
  .م الذاتي(يقيمشاعر من حيث )ال ااسؤ، اإثارأل، الهيمنة، ال ّ لة لاللنية األطاطيّ  تضمّ  -1
 .فاضحة بكلمات ُمخ لفةالمشاعر الإذ ُتعلر عن  ،ة للمشاعر ليعيّ ت واسد مع اللغة ال -2
 .فالدراطاتسي العديد من األبحا   اط خدمت عالميا   -3
 .ال حّكمن ال ااسؤ ف يضمّ بما  هاالط قا  توطع بنو  ُمخ لفة ةطورت على عينات عمريّ  -4
 ة فمشاعرها المراسقة.عاطفيّ البعا  األتحد   -5

 شدأل العاطفة فالشعور. ال علير عن من لمس خدمين اتمّكن  -6

 :االّتزام االن عاةيّ اعتما  عجل  جيويي ةتقدير  مس غات -4-2-2-6
يث ، حينُمراهقة الموجهة لألطفاا فاللعالميّ ة االدراطات ال جريليّ بعض على غرار  اعُ مدت -1

ممت أ فات رصلللللللللللد فقياس مخ صلللللللللللرأل  عي قلة الخلرأل سي ال عامت مع اال  لارات ا تر صلللللللللللُ
 لغير الراشدين.  الطّيماة ال ويلة المقاليّ 

ع م الطللللللللللللللّيمللااالّتزان االنفعللالّي ير ة ل قللديس العللالميللّ  هللا ُتغ ي اح يللاجللات المقللايبنو كون  -2
 ي رأل.بعا  فالسّ األ تميزها بقياس تااسؤ

 ما سيهاببالاثير من األطلللللللما  االّتزان االنفعالّي ُيعر   ةفسقا  للعديد من الدراطلللللللات العالميّ  -3
ّت كُ  ة، سهوبأنه المشلللاعر اإيجابيّ  ُيعّر ، ف النفسللليّ  ال اّي فيسلللمى ب ،ةصلللابيّ انخفاض العُ 

ئاب م االطلل فزاز فاالك ة فاالطمئنان العاطفي فعدما يشللير إلى المرفنة فالمشللاعر اإيجابيّ 
 فهذا ما تغ ية اللنو  بوضوح. (Tameh & Aghaei, 2014,p. 241)فالقلد بسهولة 
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لشلللللاندر  العالمياالّتزان االنفعالّي مقياس  فسدنسلللللجم عجلة جيني  مع توزيع المشلللللاعر ت -4
سي الواليات الم حدأل الذي حد  أبعا   Chander & Chaturvedi (2010) فشلل ورسيدي

،  فالقلد مقابت الهدف  ،بت ال فاؤافهي )ال شللللللللاؤم مقامحافر سي  مسللللللللة النفعالّي االّتزان ا
 مقابت ال عاط (.  ألالالملاال، االع ما  مقابت االط قاللية، العدفانية مقابت ال سام 

 يلي:  سيمات قاطع مع بنو  عجلة جيني   سيالمقايفهذه 

  (15، 14، 13، 9، 6، 4سي اللنو  )موجو  ال فاؤا فال شاؤم. 
   (16، 12، 11 ،9، 5)القلد فالهدف  سي اللنو. 
  ّ(20، 19، 18، 17، 4ة مقابت ال سام  )العدفاني. 
 ( 3، 2، 1االع ما  مقابت االط قاللية). 
 (.10، 9، 8، 7مقابت ال عاط  ) الالملاالأل 

تواسر ترجمة مع مدأل لديهم ويسللري للعلوم العاطفية ل وضللي  المركز السللتم مراطلللة مالحظ : 
 ففضللللللللللللل سللللللللللللل خدم معها، مكن أن تالفئة العمرية الم فمعرسة أف إمكانية القيام بذلك، العربية ةلغبا

أنه ف  ،فبال الي يمكن ترجم هامن عجلة جيني ،  نسخة م رجمة للغة العربية أنه ليس هناكالمركز 
 .(17ملحد )تعديت بنو ها فسد أهدا  الدراطة، ال من  الا ت ويعها ألي مرحلة عمرية، ُيمكنُ 

 (أبعا  عجل  جيويي.26) اةشكل
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 االّتزام االن عاةيّ ةتقدير  جيوييت زع بو   عجل   (11) اةجدول
   اةمسي رةاةمشاعر اةسلبيّ    اةمسي رةاةمشاعر اإليجابيّ 

 20ح ى 16وي اليساري من اللند الربع العل 5ح ى 1الربع العلوي اليميني من اللند 
 المشاعر السللّية منخفضة السي رأل المشاعر اإيجابّية منخفضة السي رأل

 .15ح ى  11الربع السفلي اليساري من اللند  10ح ى  6الربع السفلي اليميني من اللند 

 :النا اةراشدة ُوم ّ اةمشكالت ةَحّل  اختبا  -4-3-3

من إعدا  اللاحثة ي رح لات مشلللللللكلة ، ةيوميّ  ا  أف مشلللللللكلة  موقف( 24)من  مؤّل ا  لار  هو
ّت  ،ةديّ والالسد حالة األنا )حت مشللللللللكالت ف  تفاعتثالثة حلوا تعلر عن ثال  طرق  مشللللللللكالت حر

  (.ة فليّ األنا الفسد منظور حالة فحت المشكالت  ،م وازنة انفعاليا  الف  راشدألفسد حالة األنا ال
ة فالضللللللللللاب ة سي أفا ر جلسللللللللللات ال دريب بهد  ال جريليّ  مجموع يناال  لار على ال لدطُ 
ذا تم إجرا  صلللللللللللللدق محكمين لهبال واسد مع الحلوا الم زنة انفعاليا ، األنا الراشلللللللللللللدأل  ُنموّ  راطلللللللللللللة 

 .(0.69إذ بلغ للدرجة الالية ) اال  لار فحساب ثلات ألفا كرفنلاخ

 :َتد يبّي قييم اةاختبا  اةتّ  -4-3-4

من معلومات فأطللللاليب تواصللللت  يضللللمّ احثة، اللمن إعدا  ( بندا  35من ) مؤّل ا  لار فهو 
كأن  ،در الجواب المناطلللللللللب من عدأل  ياراتقيُ  أن، ي لب من الم درب مح وى جلسلللللللللات ال دريب

أف يميز  ،ة الناقدألة عن علارات األنا الوالديّ ة الراعيّ يميز العلارات ال ي تسلللللللللللللل خدمها األنا الوالديّ 
د تفللاعللت  ةهللذه األ األ مرتين على  ُطلقللت ،فوي ت العّ عن ال فللالّراشللللللللللللللللِ  أفاسي  المجموعللة الّ جريليللّ

 .ه نهايال دريب فسي 

 :اةمخترراالّتزام االن عاةّي اختبا   -4-3-5
يّ  ، نفعاليّ االّتزان االة لقياس ة فالعربية فالعالميّ تم االطالع على العديد من المقاييس المحل

 .2015للاحثة حياأل النابلسي لاالّتزان االنفعالّي مقياس  -: أبرزها

 .2015سي غزأل ريان لللاحث مقياس محمو  إطماعيت  -

  .2016حالفأل سي طورية  ياطمين لللاحثةاالّتزان االنفعالّي مقياس  -
 .2010 سي غزأل من إعدا  محمد كماا حمداناالّتزان االنفعالّي مقياس  -
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من  عّينةورية مؤ را  على اعُ مد مقياس ياطلللللللللللمين حالفأل، لاونه ُقِنن فطلد سي الليئة السللللللللللل
خدم اطلللللللللل ُ  ،االّتزان االنفعاليّ مخ صللللللللللرا  لقياس شللللللللللكال  قّدم طللة المدارس الثانوية، ف من الُمراهقين 

 .اللعديّ كأ األ للقياس القللي ف   جريلّيةللمجموعة ال

 :اختبا  حاة  النا اةمخترر -4-3-6

 نا فأبرزها. حاالت األة لة فالعربيّ تم االطالع على العديد من المقاييس العالميّ 

فزن  Egograms ا الُمدركةلحالة األن .Dusay, J. M. (1972)  فتسللي جون مقياس  -
 األنا.

 مؤّل لحاالت األنا الخمس ال Williams & Williams( 1982مقياس فيليم ففيليم ) -
 ( بندا .52)

 مقياس حالة األنا من إعدا  جامعة كيوتوا سي اليابان. -
  .بندا  لقياس حاالت األنا الثال  )40(من  مؤّل لا )2004(مقياس م ر   -
 .نا الثال لقياس حاالت األ ا  بند )65( من )2010(ميلة شاكر محمو  مقياس ك -

من ( بندا ، 40من ) مؤّل ( 2004)األنا المخ صلللللللللللر  لحالة Loffredo فدوسريمقياس ل -
 لينورسد فهارنغ ون فمونز ف كانلوس تصميم كال من

 Donald A. Loffredo, &Rick Harrington, &Martin K. Munoz,&Laura 

Ruth Knowles. 

 .ديّ اللعكأ األ للقياس القللي ف   جريلّيةلمجموعة المع ا ( بندا  30من ) مؤّل اط خدم ا  لار 

 حاة  النا اةمختررت زع بو    (12) اةجدول
 قم اةبود   متغّيراة

 (.1-5-10-16-15-14-13-12-19-29)  :الوالدّيةحالة األنا 

 (.3-4-9-17-18-20-21-23—24-28) حالة األنا الراشدأل: 

 .(2-6-7-10-11-22-25-26-27-30) : فلّيةحالة األنا ال

http://journals.sagepub.com/author/Loffredo%2C+Donald+A
http://journals.sagepub.com/author/Loffredo%2C+Donald+A
http://journals.sagepub.com/author/Harrington%2C+Rick
http://journals.sagepub.com/author/Munoz%2C+Martin+K
http://journals.sagepub.com/author/Knowles%2C+Laura+Ruth
http://journals.sagepub.com/author/Knowles%2C+Laura+Ruth
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  :ةأل وات اةد اس  اةسيك متري  4-4
ن من اب، كانت اثن ( اطللللل مارأل على أربع شلللللع200فزعت) لحسلللللاب صلللللدق فثلات المقياس

ن من صلللفي ال اطلللع فالحا ي عشلللر سي مدرطلللة اسي مدرطلللة اللاطلللت، فاثن  صلللفي الثامن فالعاشلللر
نها على اط مارات طللة مدرطة اللاطت، كو  السيكوم ريةاآلطية الُمخ ل ة، فُحِسلت ن ائ  الدراطة 

ت ( اطلللل مارا109 ها )، اللالغ عد جريلّيةتغ ي الشللللريحة العمرية الم ماثلة مع شللللريحة الدراطللللة ال
 .( لسهولة توزيع الربيعيات100تم اإبقا  على )( اط مارات ناقصة، 7اطُ لعدت )

 :Validity ردقاة -4-4-1
 :تم ال حقد من صدق المقياس باط خدام 

 Face validity:صدق اةمحكمين 4-4-1-1
ة سي جامعة المحكمين من أطاتذأل كلية ال ربيالسا أل على عد  من أ فات الدراطة تم عرض 

 .أطما  السا أل المحكمين (1رقم )الملحد )لغة عربية فاناليزية(  مشد فعلى مخ صين لغويين 

طللللللاطللللللية فعرض ة للقائمة األة باللغة اإنجليزيّ مع تقديم ال عري  النظري فالصللللللورأل األصللللللليّ 
 على:  عّر المقياس فذلك للأبعا  

 لل للة.ال عليمات ف ة ففضوح بنو  المقياس مدى طالمة ال رجمة اللغويّ  

  مدى مناطلة بنو  المقياس لقياس حاالت األنا لدى ال للة. 

من آرائهم فمالحظاتهم فمق رحاتهم سي تعديت صللللللللللللللياغة بعض الالمات، تم اإبقا   اإسا ألفتمت 
 .%( من تقييم المحكمين80على العلارات ال ي حصلت على نسلة اتفاق تصت إلى )

 Validity icalLogاةرّدُق اةظاهري:  4-4-1-2

هم، فتمَّ ال أكدفي حقد من  الا ما يلدف سي نظر  من هذه النق ة سي  المفحوصلللللللللين أنفسلللللللللِ
فمناقشلللللللللل هم سي مدى  البمجموعة من ال مرحّلِة ال جريِب االطلللللللللل  العي بعرض المقياس على 

 .ال ي فجدر ال الُب صعوبة  سي سهمها علاراتفتعديت صياغة بعض ال المقياس،فضوح أطئلة 
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 :Discriminate Validationاةردق اةتمييزي  4-4-1-3
هوم كمي فإحصللللائي، يعلر  ا  ل فريد بين األسر لة ة فمدى القدرأل ال مييزيّ الحسللللاطلللليّ عن هو مف 

اس المقي ، فذِلك من  الا مقاّرنة الفئات الم  ّرسة سيي ي صدى لقياطهال ّ ا المظهر من السمةسي 
 ع األعلى فاأل نى، ثم حسلللللللللللاب ا  لار "ت"ديد الربتحف  الدرجات تصلللللللللللاعديا  ترتيب  عند ،نفسللللللللللله"

 .العليا فالدنيا  ينلقياس  اللة الفرفق بين المجموع ط يو نت

 .اةعليا واةدنيا في مقياس حاة  النا تيناختبا  "ت" ةقياس  الة  اة روق بين اةمجم عنتائج  (13) اةجدول

 المتوسط العدد المجموعة متغيّرال
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

األنا 

 الوالديّة

 8.29 52.55 25 دنيا
13.49 48 0.000 

عند  دال

 3.58 79.80 25 عليا (0.01)

األنا 

 الراشدة

 6.80 54.70 25 دنيا
15.32 48 0.000 

عند  دال

 3.00 90.15 25 عليا (0.01)

ا األن

 الطفليّة

 4.75 54.15 25 دنيا
14.85 48 0.000 

عند  دال

 5.45 78.15 25 عليا (0.01)

الوالد 

 الناقد

 4.06 20.75 25 دنيا
14.37 48 0.000 

عند  دال

 3.44 37.85 25 عليا (0.01)

الوالد 

 الراعي

 5.39 28.05 25 دنيا
12.42 48 0.000 

عند  دال

 2.07 44.10 25 عليا (0.01)

الطفل 

 العفويّ 

 3.47 29.35 25 دنيا
17.09 48 0.000 

عند  دال

 1.81 44.30 25 عليا (0.01)

الطفل 

 المتكيّف

 2.93 20.55 25 دنيا
16.21 48 0.000 

عند  دال

 3.43 36.90 25 عليا (0.01)

( بين 0.01فجو  سرفق  الة إحصلائيا  عند مسل وى الداللة )( 13) من ن ائ  الجدفاي ضل  
 .نالمقياس حالة األة ما يدا على القدرأل ال مييزيّ ، المجموع ين العليا فالدنيا

 عّينةعلى  د مقياس عجلة جيني  للمشلاعرلطُ  اةردق اةتمييزي ةعجل  جيويي ةلمشاعر:
منها ( %25) تلت تنازليا ، فتم أ ذ أعلىفرُ  سلللللللللت  رجاتهمثم حُ ( طالب فطاللة، 100ة من )مؤّلف

ي، فاطللللل خدم ا  لار م وطللللل ات هاتين المجموع ين فانحراسهما المعيار  تثم حسلللللل(، %25) فأ نى
سي  ، فالجدفاةفالدرجة الاليّ  محافر المقياسعلى  اتداللة الفرفق بين الم وطللللللللللل لت طللللللللللل و نت 

 المجموع ين:الفرفق بين  يوض  ةال اليالصفحة 
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 عجل  جيويي ةلمشاعر.مقياس   بيعيات"ت" ةقياس اة روق بين اختبا  ( نتائج 14جدول )

 قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الربيع متغيّرال
درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

المشاعر 

 اإليجابيّة

 8.10 30.50 25 دنيا
9.53 48 0.000 

عند  دال

 1.19 47.95 25 عليا (0.01)

المشاعر 

 السلبيّة

 3.69 17.45 25 دنيا
18.79 48 0.000 

عند  دال

 3.75 39.55 25 عليا (0.01)

االتّزان 

 االنفعاليّ 

 10.12 47.00 25 دنيا
11.63 48 0.000 

عند  دال

 3.78 75.10 25 عليا (0.01)

صللا ق  هأن إلىمقياس، فهذا يشللير لالفرق  اا بالنسلللة لأّن  (14) من ن ائ  الجدفاي ضلل  
 ة سي قياس ما فضعت لقياطه.رأل ال مييزيّ فللنو ه القد

 اةداخلي:  اةبواءصدق  4-4-1-4
 قياس الغرض المصمم من أجله سيمدى  قة اللحث سي اللحث العلمي  قالصديعني 

فر حساب معامت االرتلاط بيرطون بين المحا تمصدق اةبواء اةداخلي ةمقياس حاة  النا: 
 الدرجة الالية كما هو ملين سي الجدفا ال الي: بينف  سيما بينهاة لمقياس حالة األنا الفرعيّ 

 اةد ج  اةكلّي بين و  فيما بيوهامعامل اال تباط بيرس م بين اةمحاو  ةمقياس حاة  النا  (15) اةجدول

عالمة  

 الكلية

 المتكيّف عفوي راعي الناقد طفليّة راشدة والديّة

العالمة 

 كلية

الرتباطمعامل ا  1 .986*

* 

.990

** 

.971

** 

.986

** 

.987

** 

.988

** 

.967** 

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.  القيمة االحتمالية

عيّنةال   100 100 100 100 100 100 100 

األنا 

 الوالديّة

989. 1  معامل االرتباط

** 

.967

** 

.980

** 

.982

** 

.987

** 

.967** 

 000. 000. 000. 000. 000. 000.   القيمة االحتمالية

عيّنةال    100 100 100 100 100 100 

األنا 

 الراشدة

975. 1   معامل االرتباط

** 

.988

** 

.984

** 

.993

** 

.974** 

 000. 000. 000. 000. 000.    القيمة االحتمالية

عيّنةال     100 100 100 100 100 

األنا 

 الطفليّة

986. 1    معامل االرتباط

** 

.947

** 

.976

** 

.994** 

 000. 000. 000. 000.     القيمة االحتمالية

عيّنةال      100 100 100 100 
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الوالد 

 الناقد

973. 1     معامل االرتباط

** 

.988

** 

.987** 

 000. 000. 000.      القيمة االحتمالية

عيّنةال       100 100 100 

الوالد 

 الراعي

979. 1      معامل االرتباط

** 

.943** 

 000. 000.       القيمة االحتمالية

عيّنةال        100 100 

الطفل 

 العفويّ 

 **974. 1       معامل االرتباط

 000.        القيمة االحتمالية

عيّنةال         100 

الطفل 

 المتكيّف

 1        معامل االرتباط

         القيمة االحتمالية

عيّنةال          

ة، عند مسللللللللل وى الداللة  اللة إحصلللللللللائيّ  ارتلاطات ذاتهناك أّن  السلللللللللابد من ن ائ  الجدفاي لين 
دا ، فهذا يةفمع الدرجة الاليّ  ا  بعضللللة لمقياس حالة األنا مع بعضللللها المحافر الفرعيّ ( بين 0.01)

 .على صدق اال  لار

رطلللللللللللون بين المحافر معامت االرتلاط بي ُحسلللللللللللب: اةداخلي ةمقياس عجل  جويي اةبواءصااااااادق  
 :تيكما هو ملين سي الجدفا اآل ا  بعضة لمقياس عجلة جني  مع بعضها الفرعيّ 

 بعضاً معامل اال تباط بيرس م بين اةمحاو  اة رعّي  ةمقياس عجل  جويي مع بعضها  (16) اةجدول

 
مشاعر 

 ايجابيّة

مشاعر 

 سلبيّة
 الدرجة الكليّة

مقياس 

عجلة 

جينيف 

 للمشاعر

مشاعر 

 إيجابيّة

 **998. **997. 1 معامل االرتباط

 000. 000.  القيمة االحتمالية

 100 100  عيّنةال

مشاعر 

 سلبيّة

 **998. 1  معامل االرتباط

 000.   القيمة االحتمالية

 100   عيّنةال

الدرجة 

 الكليّة

 1   معامل االرتباط

 000.   يةالقيمة االحتمال

 100   عيّنةال

عند مسللللللللل وى  ة اللة إحصلللللللللائيّ  ارتلاطات ذاتهناك أّن  السلللللللللابد من ن ائ  الجدفاي لين  
، فهذا يدا على ا  عضللللللللللللة لمقياس عجلة جني  مع بعضللللللللللللها بالمحافر الفرعيّ ( بين 0.01الداللة )

 .صدق اال  لار
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 Reliability اةثبات: 4-4-2
 فله أشكاا عديدأل طنوض  ما ُحسب بالدراطة. قياطهارا  يُ مدى قياس اال  لار للسمة ال ي 

 : اةثبات ب ريق  أة ا كرونباخ 4-4-2-1
فنلاخ ألفا كر بلغ معامت الثلات ب ريقة  :ناةمقياس حاة  ال  اةثبات ب ريق  أة ا كرونباخ

( بالنسللللللة 0.786 -0.602معامالت الثلات بين )كما ترافحت  (0.861بالنسللللللة للمقياس الالي )
 نا.( معامالت الثلات لمقياس حالة األ16ة، فيوض  الجدفا )للمقاييس الفرعيّ 

 ناةمقياس حاة  ال  واةتجزئ  اةور ّي  معامالت اةثبات ب ريق  أة ا كرونباخ (17) اةجدول

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفيّة البعد

 733. 660. حالة األنا الوالديّة

 602. 624. بعد األول: الوالد الناقدال

 703. 658. البعد الثاني: الوالد الراعي

 786. 772. حالة األنا الراشدة

 744. 814. حالة األنا الطفليّة

 673. 702. المتكيّفالبعد الثالث: الطفل 

 634. 711. العفويّ البعد الرابع: الطفل 

 861. 827. للمقياسالدرجة الكلية

 603. 730. نُموّ ر المقياس مؤش

قة بلغ معامت الثلات ب ري :عجل  جيويي ةلمشااااااااعرةمقياس  اةثبات ب ريق  أة ا كرونباخ
لة للمقياس الالي )  -0.603، كما ترافحت معامالت الثلات بين )(0.722ألفا كرفنلاخ بالنسلللللللللللللل

 .ناحالة األ معامالت الثلات لمقياس ال اليالجدفا ة، فيوض  ( بالنسلة للمقاييس الفرعيّ 0.823

 :  اةثبات ب ريق  اةتجزئ  اةور يّ  4-4-2-2
ان طللليرم ا لةمعة، باطلل خدام حسللاب الثلات ب ريقة ال جزئة النصللفيّ  تم :ناةمقياس حاة  ال 

فللمحلللافر  لي للمقيلللاسملللت الثللللات الاّ فال ي ُتفيلللد بلللال نلؤ بمعلللا Sperman-Brawonبرافن  –
 .(0.827ة بالنسلة للمقياس الالي )ال جزئة النصفيّ بلغ معامت الثلات ب ريقة فقد  ،ةالفرعيّ 

حسلللللللللللاب الثلات  تم :عجل  جيويي ةلمشااااااااعرةمقياس   اةثبات ب ريق  اةتجزئ  اةورااااااا يّ 
فيد فال ي تُ  Sperman-Brawonبرافن  –طللللليرمان   لةاة، باطلللل خدام معب ريقة ال جزئة النصللللفيّ 

جزئة ال بلغ معلامت الثللات ب ريقلة فقد  ،ةيلّ فللمحلافر الفرع لي للمقيلاسبال نلؤ بمعلامت الثللات الاّ 
 .(0.798ة بالنسلة للمقياس الالي )النصفيّ 
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 عجلة جيني  للمشاعر لمقياسفال جزئة النصفّية معامالت الثلات ب ريقة ألفا كرفنلاخ ( 18الجدفا )

 البعد
معامل ثبات 

 التجزئة النصفيّة

معامل ثبات ألفا 

 نباخكرو

 722. 798. عجلة جينيف للمشاعر

 823. 763. ةالمشاعر اإليجابيّ 

 790. 709. المشاعر السلبيّة

 :َتد يبّي اةبرنامج اة 4-5

امرالتتحليت نظرّية  فسدالُمصمم فهو اللرنام    هتصميم  مد سية، اعُ ة فال دريليّ  نمويال الُمعر
امجي برن الطلللّيما ةبهاشلللمى برام  عل مداع ُ ة كما ة للنظريّ العمليّ ة ف على العديد من األطلللس النظريّ 

امرالتتحليت الافا أل سي جائزأل لل دريب من أجت طلللللللللي اتاب ت فبرنام  طلللللللللي ،فالياسعينطفاا لأل الُمعر
 ين.ُمراهقلل دريب العاطفي فاالج ماعي لل

 وّ ُنمة المرتل ة بالة، تغ ي محافر النظرية األطلللاطللليّ يتدريل جلسلللة   (20)من  اللرنام ي أل  
ن مأطللللللللاتذأل سي كلية ال ربية على على السلللللللليد المشللللللللر  ف  ُحام اللرنام  فذلك بعرضلللللللله ،فال ربية

فعلى  (النفسللليّ  تدريبفاتصلللاا ف اج ماعي فمعرسي  ا  صلللاصلللات مهمة )قياس فتقويم، علم نفس
 ة قصيرأل. ين، ثم  ضع لدراطة تجريليّ فُمراهقأمور  فأفليا موجهين 

 ( جلسات اةبرنامج اةتد يبي19) اةجدول
 ةألط ال واةيافعين. اةُمَعاَمالتفي تحليل  TAPACYسي ابرنامج تاب

 6اةجلس   اةُمَعاَمالتأشكال  1اةجلس   م ه م حاالت النا

 7اةجلس   م اقف اةحياة 10اةجلس   اةمثلث اةد امي

 14اةجلس   اةضربات 15اةجلس  اةمخ  طات اةقديم 

 16اةجلس  توظيم اة قت 9اةجلس     اةت كيدياةسل  

 اةخمس  جتماعّي تومي  اةمها ات اةعاط ي  واال برنامج سيل

 12اةجلس   اةت هم اةعاط ي 11اةجلس   اة عي اةعاط ي

 18-17اةجلس   اةتح يز اةذاتي 13اةجلس  إ ا ة اةمشاعر

 20-19  اةجلس جتماعّي اةمها ات اال 8اةجلس   جتماعّي اةمها ات اال
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 اةّتد يبي: اةبرنامجت اصيل ترميم ومضم م 
 : تيةمن الخ وات اآل ردريلّي اللرنام  ال أُعدّ 

 الساس اةوظري ةلبرنامج:و اإلطا  اةمرجعي اةعام تحديد  4-5-1

امرالتتحليت نظرّية  منشلللللللورات رائدك ب ف على أبرز  اطلعت اللاحثة ب إيريك بيرن ك ا الُمعر
ب  النَّفسلللّي اب "ك ف "األلعاب فالناس"  ؟" وا مرحلا  "ماذا تقوا بعد أن تق ك ابف " النفسللليّ فالعالج ال ِّ

امرالتكاطلللللل خدام تحليت  ُمخ لفةمع سئات  رشللللللا يَّةفتم اإسا أل من تجاربه اإ فمع ج مع األزفا الُمعر
الت امر تحليت الُمعر ك اب "ال واسد النَّفسللللّي فاالطالع على ذفي االح ياجات الخاصللللة. فمع  الياسعين

. فمقاالت ل لميذ بيرن توماس هاريس، " فك اب "أنا على ما يرام فأنت على ما يرام"اإنسلللللللللللللللانّية
فبعض  ،يللللت المعللللامالت ال نمويللللة فالعالجيللللةفتوني فايللللت الحللللديثللللة عن تحل ،فك للللب جولي هي

 تترجمثم  ،نظريةفتم جمع مقاطع سيديو تعليمية عن ال رجمات فالدراطللللللات العربية عن النظرية ال
امرالت حليت من الا ب ال دريلية لتدريلات اللرنام    فهي: تال ي شكلت رصيد ال دريلاف  الُمعر

  امرالت)إ ارأل السلوك سي الص ، اط نا ا  لمقاربة تحليت  16(الُمعر

 ( امرالتتحليت   17(تقنّيةمئة نق ة ف  الُمعر
 (امرالتحليت ت  18ال ربوي: الدليت العالمي للنظرية فال  ليد( الُمعر

 (” امرالتتحليت  “لدت ل اسبف  19مع تجارب الغش الت( الُمعر

 ( امرالتتحليت   20سي المشورأل الفعالة( الُمعر

  امرالت) ا ت تحليت  21(الُمعر
  امرالت)تحليت   22لألطفاا( الُمعر
 )23)ك اب المشاعر الرائع الالير  
 24منه  )العالج المعرسي الجدلي(  ليت تدريلات DBT  للوعي العاطفي 

                                           
16 Behaviour Management in the Classroom 2016. 
17  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 
24   Dialectical Behavioral Therapy    
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( تدريلا  شلللكلت القاعدأل األطلللاطلللية لجلسلللات ال دريب 70ر تم اطللل خراج أكثر من )من هذه المصلللا 
 .حسب عنافينها فأهداسها على جلسات اللرنام  تال دريلا، فزعت هذه فالواجلات المنزلية

 :ةلبرنامج اةعمليّ الساس  4-5-2

ألهدا  بنفس اعدأل  ةبرام  عالميّ على  طالعاالف  تم جمع بعض اللحو  فالدراطات السابقة
 :أهمها

 SEALة لل عليم ة فالعاطفيّ برنام  الجوانب االج ماعيّ  -1

  1966ة لليرن ة األطاطيّ يليّ المدا الت ال در  -2

 جائزأل الافا أل لألطفاا فالياسعين.ل TAPACY برنام مدا الت  -3
امرالتتحليت  -4  Julie Hay 1995-2017جولي هاي ة نمويال الُمعر

امرالت رائط تحليت  -5  ”TA Maps “Topologicalالُمعر

امرالت( تحليلللللت TAتلللللدريس )ملللللدا الت  -6  Trudiتن و فنيترافيلللللدا  .الملللللدارسسي  الُمعلللللر

Newton2016-1986 (Newell and Jeffery,2013).  

 :التيعلى مراعاة َتد يبّي رنامج اةفي إعدا  اةب حردتم اةوقد 

  دأل.المرتل ة بالمشاعر فإ اراتها الراش الطّيماتغ ية محافر النظرّية األطاطّية 
  ُهمها الحقا  سي حياتسا أل منللم دربين بنهاية كت جلسة لإلقّدم توسير موا  علمّية ت. 
  لهم  اسعا  جيدا   تجارب الم دربين تاون اللرنام  على أمثلة  فاقعية  نابعة  من  اع ما. 
  الحيوّية فالحماطة للمحاسظة على ال فاعت فاالن لاه فتجنب الملت. عنصر  فجو 
 فاأل فاتللموا  ال دريلّية فالحقيلة ال دريلية  مسلدال نظيم ال. 
 وطلللللع بشلللللرح عامة ثم المن المفاهيم ال بد ا  الجلسلللللات، ال سللللللسلللللتر المن قي  سي  مراعاأل 

 بين الجلسات. الدائم ربطال ، مع مراعاألمفاهيم أكثر تخصصّية  
  ماعّيةم االجثقاس هم فبيئاته مراعاألف  لد عليها ال ي يُ للفئة العمرّية  مة ال دريلاتمال . 

 سي األمثلة المقدمة فمالحظات األهت اح ياجات الم دربين فمالحظاتهم مراعاأل. 

  مها يشلللكت ما أل يسلللا  سه ة للم دربين فأالّ توطد العالقات األطلللريّ  ه  فاضلللحة  ا أن يكون أ
أنه يناقش السلللللمات  الطلللللّيمامن قلت األهت )من  الا ال دريلات فاألمثلة فالنقاشلللللات( 

 ة.لقيم الوالديّ لطللّي  نقد ذلك بعضهم على أّنها ُيفّسرإذ قد لناقدأل ة االوالديّ 
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 :اةبرنامجأهمي  تحديد  4-5-3
 ةحالة األنا سي الشخصيّ نظرّية  يه ةعلمي ّ نظرّية  س  أط إلى اط نا ه. 

  ُت ليُد هذا اللرنام  بصورأل  سر ية  أف جماعية . ُيمكن 

 ذج ة بين ال الب فمالحظة النمامناقشللللة الجماعيّ بصللللورأل  جماعية  ت اُح الفرصللللُة لل هعند ت ليق
 .مفإمكانياته مة بقدراتهما يساعد على زيا أل اط لصار المجموعة ال جريليّ  ة،السلوكيّ 

  الم دربين معلومات عملية عن شلللخصلللي هم  لدى ت شلللّكتجلسلللات اللرنام  ي وقع أن  ن ها ابعد
نفسلللللللي  ُنموّ فما يصلللللللاحب ذلك من  ،مهفإ ارأل انفعاالتهم فطللللللللوكتنظيم  على سلللللللاعدهمت، فتعاملهم

 .سر ي فاج ماعي

 :اةبرنامجأهداف تحديد  4-5-4

تحليت نظرّية  قائم علىتردريلّي برنام   اعلّيةسال حقد من  ةلبرنامج:اةهدف اةرئيسااي  4-5-4-1
امرالت من  نلةعيّ للدى االّتزان االنفعلالّي  علىاألنلا الراشلللللللللللللللدأل فأثر ذللك  ُنموّ  سي اإنسلللللللللللللللانيلّة الُمعلر

 .فالعمر( الجنسي )م غّير فسد  الُمراهقين سي محاسظة  مشد

: )مفهوم TAPACY لرنامجي تاباطللللللللللليل الخ ة العامة تم اشللللللللللل قاق أهدا  اللرنام  فسد
امرالتأشللللللللللللللكاا  –حاالت األنا إ ارأل  –ألامواق  الحي -لمع قدات القديمةا -لمثلث الدراميا –الُمعر

)الوعي  ج ماعّيةعاطفية االللمهارات ال SEALطللللللللللللليت برنام  محافر فسد الضلللللللللللللربات(  -الوقت
 (.ج ماعّيةالعاطفي، ال فهم العاطفي، المهارات اال

ة إلى أنشلللللللللللللل للة محوراللت ل ةعللامللترجمللة األهللدا  ال تتملل ة فطلللللللللللللللوكيللّ  نللاغم ا يمللب، معرسيللّ
 .هف  ة ال دريب فأهداس اح ياجات الم دربينف 
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 :امج ةلبرن  الهداف اةسل كيّ  4-5-4-2

 :ةاآلتي هدا األاللرنام  الُم دربون سي نهاية حقد ُي وقَّع أن ي

 لبرنامجة سل كّي ف اةاهدال( 20) اةجدول

 ل جلسةالمتوقع اكتسابها عند المتدربين في نهاية ك سلوكيّةاألهداف ال الهدف العام

على مفهوم حااااالت األناااا  تعّرفال

 لزيادة الوعي الشخصي.

 من خالل األنظمة األربعة. لشَّخصيَّةاتعريف 

 .اللفظيّ وغير  اللفظيّ تقديم أمثلة على أشكال التواصل 

، الداخليّة طفليّةتفحص الرساااائل ال

 الاااعااافاااويّ وتااافاااعااايااال الاااطااافااال 

 .والبروفيسور الصغير

. ةطفليّ وفق حالة األنا ال سااالوكيّةوغير  سااالوكيّةتعداد ثالث طرق تفاعل 

 .طفليّةال التحدث عن أشكال حالة األنا

 تحديد حالة األنا من خالل أمثلة مقدمة

 الداخليّة الوالديّةتفحص الرسااااائل 

 الراعية. الوالديّةلتفعيل األنا 

 . الوالديّةوفق األنا  سلوكيّةوغير  سلوكيّةتعداد ثالث طرق تفاعل 

 .الوالديّةتعداد أشكال األنا 

 ة.للتفاعل وفق األنا الراشد سلوكيّةغير و سلوكيّةة تعداد ثالث أمثل زيادة الوعي لتمكين األنا الراشدة

، لتبني جتماعّيةتنمية المهارات اال

 .وتجنب المتقاطعة خطيّةمعامالت 

 .الُمعَاَمالتتقديم أمثلة على أشكال 

 رسم شكل المعاملة على دوائر حالة األنا.

 ة عملية.تعداد مواقف الحياة األربعة، مع أمثل تبني موقف أنا بخير وأنت بخير

 والتدريب على زيادة مساحتها. نمائيّةتعداد أشكال الفرص والرخص ال للذات واآلخرين نمائيّةتقديم فرص 

التدريب على االسااتجابات الراشاادة 

 التوكيدية.

 التحدث عن أشكال سلوك توكيدي.

 تمييز السلوك التوكيدي من األمثلة الُمقدمة.

زيادة الوعي العاطفي )محو األمية 

 عاطفية(.ال

 تعداد وشرح المشاعر األساسية. 

 الربط بين الخبرات اليومية والمشاعر.

 المشاعر الُمركبة. أهمُّ تعداد  زيادة التفهم العاطفي

 والمختلطة. تمييز المشاعر المبطنة

 تحديد الفروق بين المشاعر والحقائق.  تفعيل الوعي الراشد

 السلوك.العالقة بين المشاعر و توّضحتقديم أمثلة 

 تقديم ضربات إيجابية لآلخرين وألنفسهم.  جتماعيّةتنمية المهارات اال

إدراك أثر المخطوطاااات القاااديماااة 

 على حياتنا.

 ذكر أمثلة عن مخطوطاتهم القديمة.

 تفسير أثر المعتقدات في الشعور والسلوك.

لث  لث التربوي بمث بدال المث اساااااات

 الدرامي.

 رسم أركان المثلث الدرامي. 

 يم أمثلة عن المثلث التربوي.تقد

 دور من أدوار المثلث التربوي.ُكّل  كتابة

 التحدث عن أهمية تنويع أنشطة الحياة اليومية. تنمية مهارة إدارة الوقت

 رسم مربع األولويات. 

 من حياتهم األكاديمية.  نمائيّةذكر أمثلة  جتماعيّةتنمية المهارات اال

 .اَمالتالُمعَ رسم وتزيين بطاقات تحليل 

تنميااة المهااارات الراشاااااااادة )هنااا 

 واآلن وحل المشكالت(

 "هنا واآلن" الّراشدة. تقنيّةتدريب على 

 المشكالت.َحّل  تقنيّةتعداد مراحل 

لتمكين التدريب على األنا الّراشااادة 

 لزيادة الثقة بالنفس

 وتعزيز األلفة الجماعية

 تسيير وقيادة الجلسة من قبل المتدربين. 

 اقات األنا الراشدة.إنجاز بط

 تقديم رسائل راشدة لآلخرين.
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 :وعد  اةجلسات تحديد أسل ب اةبرنامج 4-5-5

ن بير  برام معظم كانت  سقد ،السللابقة لم لع سي الدراطللاتا الجمعيّ تم اع ما  منه  ال دريب 
 اطلللةالدر ه اعُ ِمد ذلك سي هذ ،( جلسلللة20)ف( 15ما بين )فاألزفاج( تم د على الُمراهقين ) فتالميذه

 ( جلسة تدريلية.60لات مجموعة ما مجموعه )( جلسة  20)بسلسة جلسات 

  وت زعها: تحديد مضم م اةجلسات 4-5-6

   ّين أف هدسنحو مثلة ب مالة الجلسلللة ال دريليّ  فضلللع أهدا تم ف  ردريلّي اللرنام  ال أُعد
من  ال دريب أ فاتال مهيد فإجرا ات طلللللللللللير الجلسلللللللللللة، ف توضلللللللللللي  ف  ،ثالثة أهدا 

 ر سقرات ال قويم فاإغالق.ي، فتحضجمعي اط ن اجة فحوار ف جمعيّ ة ف سر يّ  تدريلات

 ( قيقة بمعدا حصة  راطة فاحدأل، فتم45ُ صص لات جلسة  ) حوالي تخصيص 
 المنزلي، لمناقشللللة الواجب(  قائد  مس( لمراجعة الجلسللللة السللللابقة، )ثال   قائد)
 فمناقشلللللللللل هالجديدأل الجلسللللللللللة  اتتدريلجرا  ( إ قيقة فعشللللللللللرين ثالثين إلى  مس)

مُس  فال عزيز، فتقديم ال غذية الراجعة تهاامعلوم حديد  قائد( لل قويم النهائي فت) ر
 ل قييم.لإلغالق فا ( مس  قائد، )القا مالواجب 

 أ وات ومستلزمات اةبرنامج:تحديد  4-5-7
 م دربين،معززات لل ،قرطاطللللللية ف س ر فشللللللعار ال دريب ضللللللمّ ي ُم درِّب لات مصللللللن  تدريلي

صلللللللور ملونة، أفراق عمت كليرأل، مجموعة أنشللللللل ة حسلللللللية حركية، أفراق، كرتون، طللللللللورأل ف  أقالم
أ فات تزيين فز رسة، بريد، كرات المشللللاعر، علب بالطلللل اية شللللفاسة، ألعاب ليغو ب اقات تقويم، 

 مع جسم نابض.

 اةتجريب اةت   ي ةلبرنامج )أهدافه وإجراءات ت بيقه(: 4-5-8
 :تيةرنام  من  الا الخ وات اآلاللتم ت وير 

 اةبرنامج:تحكيم  4-5-8-1
؛ فالزمن الضرفري للجلسة ت فاألنش ة ل حقيد أهدا  الجلسةمة اإجرا ا   مدى مالتعرّ بهد  
مجموعة من األطلللللاتذأل المحكمين )انظر السللللليد المشلللللر  ف ة على اللرنام  بصلللللورته األفليّ  ُعِرض

 لذلك.لم لوبة فسقا  ت ال عديالت ايجر أُ ثم  (1رقم الملحد 
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 :واةتد يباتاةخاص  بالهداف اةسا ة اةمحكمين اةسيد اةمشرف و أبرز مالحظات 

  لقياس.لة قابلة ب ريقة طلوكيّ الخاصة هدا  األعامة لل دريب ف الهدا  صياغة األإعا أل 
  ُلد فسد عد  الم دربين.مراجعة أهدا  بعض الجلسات كونها أفطع من أن ت  

  ّ نا حالة األ تدريبلل دريلات، مثاا )بدال  من  ة ي تع ي  اللة إيحائيّ سللللللللللللللميات الإزالة ال
 (.16  دريبة لديك، الالوالديّ 

 كلمة كابد. فكلمة بدا  كلمة تحّمتر ين مثاا )ُمراهقاط خدام مص لحات بسي ة مفهومة لل
 .المنلثقة(كلمة  بدا الناتجة

 تحقد هدسها تدريلاتلاثرتها ففجو    دريلاتا  صار بعض ال. 

  ات جلسة.لإعدا  ب اقة مالحظة 

 المزيد من الوقت للعض ال دريلاتص يتخص. 

 .تحضير مسلد لل غذية الراجعة لات جلسة 

 :(هإجراءات -)أهدافهَتد يبّي ةلبرنامج اة االست العياةتجريب  4-5-8-2

  :االست العيأهداف اةت بيق  -أ
 هاصعوبأف  معهم ااهيمهمف ةمناقش، فمدى طهولة ةلنظريّ لين ُمراهقال سهمعلى    عرّ ال . 

  المس خدمة للفئة المس هدسة بال دريب.  دريلاتمال مة مضمون اللرنام  فالمدى  تعّر 

  الجلسة ل دريلاتلجلسة فالزمن الالزم المقدر لالزمن  مال مةال أكد من. 

  ةشلاألن إجرا الوقت ف توزيع من حيث  ، ارأل جلسلات اللرنام إ لللاحثة  دريليةقدرأل الالتعزيز ، 
 ة ال عامت مع بعض المواق  ال ارئة.كيفيّ ا  لار ف 

 اةتجريبي: االست العيإجراءات اةت بيق  -ب

ال  ث ُ ّربتإذ ة، ة ال جريليّ مجموعمشابهة لل عّينةلللرنام  على  االط  العيال جريب  ُأقيم
ثال  جلسلللللات  بمعدا (2017)عام شلللللهر أب سي  فالعاشلللللر،  اطلللللعالالثامن ف من الصللللل  شلللللعب 

النَّفسلللللللّي سي مجاا الدعم  ا  كامال ، فذلك ضلللللللمن عمت اللاحثةشلللللللهر ال  ليد  ق ر غ، فاطللللللل أطللللللللوعيا  
 تدريلات برزأ تُطلقة الخاصلللللة( يّ المخ ل ة )الدفرأل الصللللليفالنادي سي مدرطلللللة عار   االج ماعي

خصيَّةات، مفهوم الذّ  توكيد)إ ارأل الوقت، ز موجبشكت  اللرنام   .(فحاالت األنا، الضربات الشَّ
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 :االست العياةت بيق  نتائج -ت

 :اآلتيب ُأقيملللرنام   االط  العيفسي ضو  ال جريب 
 نقاشات م ولة.  وض تجنبلات إجرا  ف  بالوقت المحد  االل زام -

 ير الوقت على الم دربين. ل وس  دريبجلسة قلت يوم التدريلات ُكّت طلاعة  -

  ياج ك ابة فرطم.؛ لما لل دريب من ت ابع فاحُم درِّب ة لاتة تدريليّ لتوسير حقي -

 سهمها بين المجموعات. ها ل وحيدا  صار صياغة بعضحذ  بعض ال دريلات ف  -

 .المشاعر تدريلات الطّيما  دريلاتبعض الشرح ال وطع سي  -

سي  حد  ال  ليدأّن  الطللللّيما؛ ل جنب الملت ةسنيّ  ةأنشلللل  إضللللاسة تدريلات تح وي على -
 .ةيّ مية فتعلة فترسيهيّ سقط بت نفسيّ  ةيميمت جوانب أكا  تش ة يجب أالّ تنموية  فرأل صيفيّ 

 اةمستخدم  في اةبرنامج:واةمها ات اة ويات  4-5-9
ات تم اع ما  العديد من المهارات فالفنيات فأبرزها مهارات بيرن الثمانية األطلللللللللاطلللللللللية فمهار 

 ال دريب العاطفي االج ماعي فهي:

هة لألنا الراشللدأل سي ة راشللدأل موجمن  الا أطللئل :Interrogationاةتساؤل  4-5-9-1
خصللللللللللليَّة، مثاا عليها )برأيك ما سائدأل معرسة هذه المعلومات سي حياتنا   ّيةمعاملة   ! كي الشلللللللللللَّ

 .!(ُمخ لفة  ُيمكُن اإسا أل من ذلك! كي  عرست ذلك! هت ُيمكُن أن نجرب أن نقوا األمر ب ريقة  

من قلللللت  رفحللللةتثليللللت مثللللاا أف سارأل مللللا م : Specificationاةتحااادياااد  4-5-9-2
من  الم دربين؛ ثم مناقش ها فسد مفهوم حاالت األنا مثاا )أنت اآلن تقوا عن زميلك إنه... برأيك

 أم ال فت أم الوالد سي  ا لك!(الّراِشد ي الم اآلن! هت هذا كالم 

تسللللللاق بين طلللللللوك تعني اإشللللللارأل إلى عدم اال :Confrontation اةم اجه  4-5-9-3
هي مهارأل يجب أن تسلللللللللل خدم بل   ففضللللللللللوح فبشللللللللللكت محدف  سي الم درب أف تناقض كالمه، ف 

 سيكون  فرهلا أكلر، مثلاا عنهلا سي ال لدريلب )تقوا أنلك مه مالنَّفسللللللللللللللّي ال لدريلب؛ أملا سي العالج 
بلال للدريلب، كمللا أنلك لم تن للله لاالم زميلللك هلت ترغلب سي م للابعللة الجلسلللللللللللللللات كمللا اتفقنللا سي أفا 

 يك أمر جديد!(! أم لدفعدم المقاطعة  الجلسات باإصغا
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كثر اع مللا ا  سي فهي المهللارات األ: Explanationاةت ساااااااااير واةشااااااااارح  4 -4-5-9
د دريلات فبعال دريب، إذ ُيمكُن القوا إنها شلللكلت العمو  الفقري لجلسلللات ال دريب؛  اصلللة بعد ال 

، فهي تعني تفسلللللللليرات  قيقة فموجزأل للمعلومات النظرية ل جنب ال شللللللللويش األطللللللللئلة االطلللللللل ن اجية
 فاه.جد توّض تقوية األنا الراشدأل عند الم دربين، فكانت ت م ب قديم تغذية راجعة عن ُكّت تدريب ف 

سللللللللير بأمثلة ليكون فيعني إغنا  ال ف: Illustrationاةت ضاااااي  اةترااااا يري  4-5-9-5
ال دريب مرتل ا  بالحياأل فيثير الحماطللللللللة فينشللللللللط ال خيت فال صللللللللور عند الم دربين مثاا" أفا من 

سي شلللللخصلللللي ك هو..؟" )سلنفرض أنك تجلس سي المنزا فقررع باُبك  الخارجّيةمع األحدا  ي عامت 
 شخص  مزع ! برأيك من طيف   اللاب! كي  طي صر  ال فت! الوالد! الراشد! سي  ا لك!(.

اصللت فال فاير الناضل  فيعني تعزيز ال و : Confirmation اةت كيد واةتعزيز 4-5-9-6
 ة أنا فليس حصرا  الراشدأل.المناطب للموق  سي أية حال

سال وكيد يشللللللله تقديم  عم يع ي مؤشللللللرا  للم درب أنه أجا  ا  يار المعاملة، سحسللللللب بيرن  
ةتامن حريلللة اإرا أل سي )الوعي،  امرالت، الحميميلللة( فعلى الملللدرب تعزيز هلللذه العفويلللّ  م ى الُمعلللر

الواللللد الراعي، فالوعي ميلللة من ظهرت، فعنلللد تحليلهلللا نجلللدهلللا نلللابعلللة من الحلللاالت الثال  الحمي
، فكلللان ي م تعزيزهلللا سي ال لللدريلللب م ى ظهرت مثلللاا على العفويّ الراشلللللللللللللللللد، فاأللفلللة من ال فلللت 

ذلك)الحظت أنك طللاعدت صللديقك سي ا  يار الجواب المناطللب أثنا  عمت المجموعات فشللرحت 
 طلللابقة؛ هذاله الفارأل، هذا يعكس ألفة فنضلللجا  شلللكرا  لاما. الحظت أنك رب ت تدريب اليوم بفقرأل 

 يعني فعيا  فان لاها  راشدا  منك شكرا  لك(.

عن األنا الراشللللللدأل   لّو لتعني إزالة ا: Interpretationاةتأويل )اةت سااااير(  4-5-9-7
ةال االنللات  عن هيمنللة األنلل ةأف   فليللّ ة، فهللذه الالوالللديللّ ل للدريللب عالجيللة بللالللدرجللة األفلى، سي ا  قنيللّ

بعض المزالد غير الموضوعية  فسير على مس وى جماعي بشرحال  فكان ي م ،نح اجها بدرجة أقت
ُد ال ي تعيد    فما  مشلللللللاركة زمالئك فت لب أن تاون أنت  منكثيرا   مثاا )الحظ أنك ت ذمرالّراشلللللللِ
 ك!( فت يريد أن يأكت ُكّت ق ع المثلجات ما رأيطفلية سي المزيد، ك ، قد يلدف ذلك رغلة  من يجيب

تعني فضللللللللللللللوح األنا الراشللللللللللللللدأل عند الم دربين، : Crystallizationاةبل  ة  4-5-9-8
فيحد  هذا الصللللللللفا  عندما تاون األنا الراشللللللللدأل مرتاحة فمسللللللللي رأل  فن مناسسللللللللة ملحة من األنا 

ة، فهذه الللورأل ت م عندما يسلللللللم  الم درب لات حالة أن تعلر عن نفسلللللللها، ثم تأ ذ  فليفال الوالدّية
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لم حد  باه مام إلى االللورأل الراشلللدأل سي ال دريب )اإصلللغا   القرار األنا الراشلللدأل فمن األمثلة على
مع محافلة لمناقشللللللللللة الخيارات الُمخ لفة لحاالت األنا، فمناقشللللللللللة كي  ممكن أن تسلللللللللل جيب األنا 

ثم  يارات األنا الراشلللللللدأل فعواقب االطللللللل جابات الثال  على المدى ال ويت   فلّية، فاألنا الالوالدّية
دربين أّن الحّت سي الراشللللد(. أمام موق  جديد قد تاون اطلللل جابة الوالد فالقصللللير، ليسلللل خلص الُم 

قد   فلّيةالناقد" ال تحافا بمفر ك أنت ُم سلللللللللرع  ائما ، كت مرأل تحافا ُتحد  سوضلللللللللى. أما األنا ال
 تس جيب: من المخي  أن يحافا المر  ذلك لوحده ثم يفشت...قد يسخر الناس منه... هذا صعب

مله. بينما االطللللللللللل جابة الراشلللللللللللدأل س قوا "سي ُكّت أمر هناك أفا مرأل، مح مت أن ال يمكنني تحّجدا  
تاون هناك صللللعوبة  فأال ينج  األمر، لان بهذه المحافلة أكون ا  لرت نفسللللي فظرفسي فأصللللل  

 منها ما ينلغي أن أعدا للمرأل القا مة(.تعّلم عندي تجربة أ

ُد الرّ الوالد يقوا بيرن إّن مفاهيم اةتد يجي: تعّلم اة 4-5-9-9 ال فت يجب أن ُتلسلللللللللط اشللللللللللِ
إمكان سي ي م مراعاأل هذه ال وجهات قدر ا ني طللللللللنوات بسللللللللهولة فبسللللللللاطة، لذلكليفهمها ابن الثما

 فاع ما  أمثلة الم دربين فتجاربهم. االن قاا من العام للخاص فسي اط خدام أمثلة عملية

رن، سهللذه النظريللة على بية نظريللّ  فهو جوهر ال للدريللب فسداةتعاوني: تعّلم اة 4-5-9-10
القديمة، ال تنظر للمدرب أف المعال  على أنه يعر  ُكّت شللللللللللللللي  فالم درب  عّلم عكس نظريات ال

 هنا قائم على عّلم لل رسين، لذلك ال نمائّيةليس لديه شللللللللللللللي ، بت تنظر لل فاعت على أنه عملية 
 ه  را  من قلت الم درب بمحدف ياألنشللل ة ال عافنية فاالعف األطلللئلة االطللل ن اجية ف العمت الجماعي 

فاطللللللل فا ته من اآل ر. مثاا سي العديد من الجلسلللللللات بعد الشلللللللرح ن الب الم دربين إع ا  أمثلة، 
فعندما يقدمون شللللللرفحات جديدأل ي م اإشللللللارأل لجدتها سي تفسللللللير الفارأل بشللللللكت ُمخ ل  عند الفهم 

خصللليَّةالسلللابد فلمدى اإسا أل من أمثل هم فتجرب هم  سهمهم  قيقة  أبدى الم دربون عمقا  سي(. فحالشلللَّ
 الذكور، فقد رب وا جلسات ال دريب العاطفي مع جلسات حاالت األنا. الطّيمالمعاني الجلسات 

المهارات ال ي يجب أن تاون سي أي أهم  من اةتلخيص وإعا ة اةراااااااياغ :  4-5-9-11
حة قريلة من سارأل عمت جماعي فسر ي نفسلللللللللللي، إعا أل صلللللللللللياغة أساار الم دربين بعلارات فاضللللللللللل

على المسلللللللللللللل وى العاطفي فيعني أنه قد تم سهم كالمهم، فأمثلة على  ا   عمقّدم ال دريب، فهو ما ي
مشلللللاعره لي جنب ان قا ات اآل رين  ذلك )أسهم من كالمك أنك تع قد أنه يجب أن يخفي الشلللللخص
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جدا ، شلللائعة ارأل معلومة علمية )هذه الفب بيه! هت صلللحي  ما سهم ه( ثم أصلللوّ هت ذلك ما تعن له،
 ، فتثلت أّن هذا ال فاير الشائع غير مفيد(.ُمخ لفة  لان الدراطات العلمية باتت اليوم تثلت أمورا  

لالمللات فاألمثللة يعني ذلللك تحويللت اعكس اةمشاااااااااااعر واةت بيع اةعاط ي:  4-5-9-12
ي، من المهم المشاعر فتسمي ها فالوعي العاطف لمشاعر إلى جز  من ال دريب على إ راكالعديدأل ل

توضلللي  الجانب المعرسي فالسللللوكي لهذه المشلللاعر مع توضلللي  ان شلللارها فمشلللرفعي ها مثاا )أسهم 
فكأننا ّجدا   ، هذا الشلللللعور شلللللائع غيَّرما أن ي .. هذا يعني أنك ُتريد لشلللللي لغضلللللب.أنك تشلللللعر با

 تغضب!(. تنا فرغل نا.. لان كي  ت صر  عندماانقوا "ال أريد أن يحد  هذا" سقد  ال  توقع

  إجراءات ت بيق اةد اس : 4-6

 :تيأ وات اةد اس  على اةوح  ال ُطب قت 4-6-1

 فسد عدأل شرفط أهمها: عّينةالمنهم  ان قيت ،ا  ( طالل250)على الدراطةفزعت اط مارأل  -
ع سي نهاية اال  لار فضلللللللِ  إذة: ة فالحماطلللللللة للمشلللللللاركة سي الدراطلللللللة ال جريليّ ال وعيّ  .1

: )عزيزي ال الب: إن كنت ترغب سي اآلتيةة العلارأل عشللللللللللللللوائيّ ال عّينةالموزع على ال
يناقش العلارات الوار أل باالطللللل مارأل طلللللجت اطلللللمك هنا(. تردريلّي المشلللللاركة سي برنام  

 ،ة سي ضلللللللمان حرية اإرا أل فاال  يار للم دربينفهذا اإجرا  ينسلللللللجم مع نه  النظريّ 
 ل الية.فمن هذه األطما  تم م ابعة االن قا  فسد الخ وأل ا

” برفسايتمؤشلللللللرات ترطلللللللم  ةأربع تضلللللللمّ : ف الدراطلللللللةعلى اطللللللل مارأل   رجات كت طالب .2
. االّتزان االنفعاليّ ة ف ة فالراشللللدأل فال فليّ )فصلللل ( حالة األنا الوالديّ  ”النَّفسلللليَّة الصللللفحة

على صللورأل حالة  ا  مؤشللر  كما تع ي ،ت ميز هذه األ األ بسللهولة ال  ليد فطللرعة الفرز
األسرا   ُرشل بنظرأل طلريعة.  اة فمدى طلي رتها فاتزانهة فالسللليّ يجابيّ األنا فالمشلاعر اإ

ة سي المشاعر السلليّ  الطّيما ا  فمنخفض ا  م وط  ا  انفعالي ا  اتزان مالذين عكست ا  لاراته
ما يعلر عن حاجة ل نمية األنا  ،توازن توزع حاالت األنا انخفاض فأيضلللللللا   فالسلللللللي رأل
رجة اتزان انفعالي كاملة )ضمن علرت عن   ليلة ألّنهاطُ لعدت اط مارات قالراشدأل. ا

أف ال راجع قّدم سي ال  ا  فسرق ا  ُنموّ  رجاتهم لن تعكس أّن  ذلك يعني ألنّ الربيعي الرابع( 
فلضللللمان الضلللللط ال جريلي بين المجموعات  ضللللاب ة، مأ ةتجريليّ  عّينةطللللوا  أكانت 

 ال الية. اتالخ و إجرا  سي  ُتِلعاالثال  



 Chapter 4 Methodology & practical operation  موهج اةد اس  وإجراءاتها- اة رل اةرابع 

147 

 

ة راطيّ الن قا  من الم دربين الذين حققوا الشرفط السابقة فسد تحصيلهم سي الموا  الدا ُقّدر -
المدرطللة  ثم عرضللها على إ ارأل كسللتاذلك تم تنسلليد األطللما  على قاعدأل بعد  ة،األطللاطلليّ 

طللللوا لسللللنوات طللللابقة  ر  ألنهماألكا يمي،  بدا  رأيهم سي مسلللل وى هؤال  ال البإالموجه ف 
فبعد فضللللللللللللللع تقديرات  الثال  تك لضللللللللللللللمان تجانس المجموعافذل سي هذه المدرطللللللللللللللة؛

 االن قا  فسد توزع الربيعيات. ألمراعاللعالمات تم 

 ( طاللا  45فضاب ة ) تجريلّيةفزعت على مجموع ين ( طاللا  90)الدراطة  عّينة ُطِحلت   -
طت مجموعات إلى  الجنسحسب العمر ف  عّينة ا ت المجموعات ُسرزت الف  ،سي كت منها

المجموعة  ُتشلللللللكتثال  مجموعات  ضلللللللعت لل دريب  ،ا  سي كت منهاُم درِّب (15)ة يّ تدريل
، اب ةُ المجموعُة الضللل هيعليها ف  ردريلّي اللرنامِ  الِلد ُي لم فثال  مجموعات  ، جريلّيةال

 .مراعاأل ال سرب ال جريليل فهذا أكثر من العد  الم لوب

 المجموع ين. تجانسلل أكَّد من  عّينةالفرفق بين ن ائ  القياس القللي لل ُحسلت -

من  ا  ( طاللل15ثامن ف)الصلللللللللللللل  ا  من ال( طاللل15)ة الثال  المجموعات ال جريليلّ  ُقلللت -
طالب من الصل  ( 7) طاللات ف (8عاشلر )الصل  المن  ( طاللة  15عاشلر ف)الصل  ال

هم دا مدى اطلل عشللرحا  موجزا  لمعرسة  ردريلّي ال العقد  ة ال دريب ف  لهم ترحشللُ الثامن(. ف 
االل حاق أف االنسلللحاب من فإع ائهم سرصلللة لمناقشلللة قرارهم سي  لجلسلللاتاكامت لالل زام ب

بللل (43ال لللدريلللب مع أفليلللا  أمورهم، بلللدأ ال لللدريلللب ب )  (28)ا  من مجموع ي اللللذكورُم لللدرِّ
 ة .ُم درِّب (15)فمن مجموعة اإنا  ،ا  ُم درِّب

سللللللير الجلسللللللات عد  المناطللللللب لفال الجنسالعمر ف  م غّيرفزعت المجموعات السللللللت فسد  -
ال دريلية؛ حيث كان طللة الصللللللللل  الثامن من الذكور مجموعة تدريلية قائمة بذاتها فذلك 

فسد طرح بيرن يعد العد   الطلللّيماف  بفحسلللب قاعدأل ال دري يفوق العشلللرألبسللللب أن عد هم 
كان لمجموعة الذكور ذاته األمر (. ف 15ح ى  10كين سي الجلسلللللللات )المناطلللللللب للمشلللللللار 

اإنا  سقد كان  أما مجموع ا ا،بذاته مسلل قّلة تدريليةشللكلوا مجموعة  عاشللر، أيضللا   صلل 
 بسلب العد  المقلوا للمجموعة. فاحدأل من الممكن  مجهم بمجموعة 

ب أثنا  طلللللللللير ال دريب تسلللللللللربف اللرنام  ال دريلي، ُطِلد  - ان اثنان من الذكور بسللللللللللب ُم درِّ
فا ال دريب فان قاا الثاني لشللللعلة ثانية سي آ ر سي أمدرطللللة ثانية فاحد منهما إلى  ان قاا

 اللعديّ عن القياس  طالبف  اللعديّ عن جلسلللللللللللللللات القياس  انطاللال دريب، بينما تغيب 
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 انُدّرب ا  على شلللرفط االل زام فال دريب. بينما تسلللربت م ُم درِّب (23فبذلك حاسظ ) ،المؤّجت
سي من صللللللللل   منهما طاللة ،ةمن اإنا  بسلللللللللللب انق اعهن عن الدفرات الشلللللللللل ويّ اثن ان 

ة على شلللللللرفط االل زام ُم درِّب (13فبال الي حاسظت )جلسلللللللات؛ الفالثانية سي آ ر  ال دريب
م اطللللللل لعا هم،  ر جلسلللللللات ال دريب س ّ بعضلللللللهم تسلللللللرب بآ من أنّ الرغم فال دريب. فعلى 

ب عن تغيّ  بعضللللللللللهمأّن  الطللللللللللّيماف  النفسللللللللللّية مالذكور الذين لم يكملوا ا  لاراته م دربون الف 
 .المؤّجت اللعديّ الملاشر أف  اللعديّ اس جلسات القيّ 

لم ف كاملة  النفسللللللللللللللّيةب ارّية اال  لارات  ة ال ي أكملتبلغ عد  أسرا  المجموعة ال جريليّ   -
 ( طاللا  فطاللة.36) ال دريباثن ين أثنا   ت غيب ألكثر من جلس ين

 ة.للمجموعة ال جريليّ  لعديّ الالفرفق بين ن ائ  القياس القللي فن ائ  القياس  ُحِسلت -

 .الضاب ةة ف ال جريليّ   ينالمجموعلات من  اللعديّ الفرفِق بين ن ائ  القياس  ُحِسلت -

 ة.ضاب اللعدّي للمجموعة الالفرفق بين ن ائ  القياس القللي فن ائ  القياس  ُحِسلت -

سي   االن ها  من ت ليد اللرنام علىفنصلللللللللل   بعد مرفر شللللللللللهر "المؤّجت"القياس  ُأنِجزر  -
 .اطي الثاني من العام الدراطيم لع الفصت الدر  2018-2-15شهر شلاط من ص  

 ة.للمجموعة ال جريليّ  مؤجتالفن ائ  القياس  لعديالفرفق بين ن ائ  القياس ال ُحِسلت -

 :تجريبّي على اةمجم عات اة اةبرنامج أوقات ت بيق 4-6-2

ا  مراعاأل الضللللللللط ال جريلي مسللللللللقل زامن، مع اللرنام  على المجموعات ال دريلية الثال  با ُطلد  
فال حصللللللللليت فالمسللللللللل وى االج ماعي فمكان السلللللللللكن، كما تم  من حيث العمر المجموعاتب قارب 

الضللللللللط أثنا  ال جريب ب وزيع ال دريلات بال سلللللللافي فكذلك الوقت فاأل فات فتسللللللللسلللللللت الجلسلللللللات 
ليللت بين المجموعللات. كمللا لم ي م تث تالحقيلللة ال للدريليللة فح ى المعززافاألمثلللة فالموا  العلميللة ف 

ية ثان هنّ ا حدإحدى المجموعات األفلى  ائما ، فإمواعيد الجلسات  الا س رأل ال دريب ح ى ال تاون 
أف ثالثة، لذلك فحسللللللب جدفا الحصللللللص كان هناك مرفنة سي أجندأل ال دريب، سخصللللللص يومان 

لللللذكور ثلللامن، األحلللد فاألربعلللا  ثنين فاألربعلللا  أف الخميس( بعلللد الظهيرأل، فيوملللان لإلنلللا  )اال
س  نافب  يت مواعيد الحصللللصدثنين فاألربعا  صلللللاحا ، في م تل، فيومان للذكور عاشللللر االصلللللاحا  

ال لوع بنفس اليوم لان غير حصلللللللة، كي مواقيت حصلللللللص المجموعات أطللللللللوعيا  ل اون بعد أطللللللل
 أطلوع. ي عارض ذلك من الحصص ال عليمية، سال ي غيب ال الب عن نفس الما أل ُكتّ 
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 اةتجريبي وإجراءات ت بيق اةبرنامج:شبه خ  ات تو يذ اةعمل  4-7

 
 اةترميم اةتجريبي ةلبحث (27) اةشكل

 مرحل  اةقياس اةقبلي: 4-7-1
االّتزان االنفعالّي مقياس حالة األنا ف  تضللللللللللمّ ال ي  شللللللللللمت القياس القللي اطلللللللللل مارأل الدراطللللللللللة

فالضاب ة، سي شعل ين من الص  الثامن فشعل ين من الص  العاشر سي   جريلّيةللمجموع ين ال
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بعد  (0سي الجلسة ) الخاصة فسي تدريلات مدرطة عار  النادي الش وية، الوطنّيةمدرطة  مشد 
تم ت ليد مقياس حالة األنا المخ صللللللللللللللر فمقياس ثم  ،الثال   جريلّيةأن تم ان قا  المجموعات ال

 .(2)سقط سي الجلسة   جريلّيةالشامت للمجموعة ال مالمخ صر فا  لار ال قييلّي االّتزان االنفعا

  مرحل  ت بيق اةبرنامج: 4-7-1

  :اةتد يبي آةي  سير فعاةيات اةجلسات  4-7-2-1
ة  الا العمليّ سي تدريس ما أل ال ربية  الم واضلللللللللللللعة ةالعمليّ   هاتجرباطللللللللللللل فا ت اللاحثة من 

ة الجلسلللللللللات فسد جو  أكا يمي تدريلي، فمن تجرب ها سي مجاا ثماني طلللللللللنوات سي تنسللللللللليد هيكلي
 ةج ماعيّ فاال النَّفسلللللللللليَّةفتيسللللللللللير جلسللللللللللات جماعية، سي مراعاأل الجوانب النَّفسللللللللللّي ال دريب فالدعم 

ثم   م تذكرأل مخ صللرأل بالجلسللة السللابقة،يجلسللة ي م أ ذ تفقد للحضللور ثم  للم دربين. سي بداية ُكتّ 
ة الجلسلللة الجديدأل في م اإجاببعد ذلك ي م طرح طلللؤاا اطللل ن اجي مرتلط بمناقشلللة الواجب المنزلي، 

من  الا تدريلات جماعية على شللللللللللللللكت مجموعات، أثنا  ذلك ي م تدفين ال فاعت فال عامت  عنه
 فتقديمم مناقشلللللللللللللللة الفقرأل  لدى الم دربين على ب اقة المالحظة، بعد ذلك ت اللفظيّ فغير  اللفظيّ 

مهم بالحياأل، ثم ي لب من الم دربين تقديم أمثلة أف ت ليد تدريب يعكس سهالما أل العلمية فرب ها 
لها. بعد ذلك ي م إع ا  تدريب كواجب منزلي يسلللللللللللللاعد على نقت المعلومات الحديثة المك سللللللللللللللة 

ا، فالسللللللللللللللؤاا عن رأيهم لمرحلة ال  ليد؛ فبعدها ي م تلخيص مجمت معلومات الجلسلللللللللللللللة فإغالقه
ال كيسللل غرق فق ا  طويال  على حسلللاب ال دريلات؛ لذلك تم ا  صلللاره حظ أن الواجب يبالجلسلللة. فلو 

حظ أن بعض ال دريلات تسلل غرق المنزا على حسللاب الدراطللة، كما لو  يأ ذ من فقت الم دربين سي
 فق ا  عند تقديم أمثلة عديدأل، لذلك اعُ مدت طريقة المجموعات مع حوار اطللللللللل ن اجي فمن ثم يكون 

 لة إحدا  ال فاعت فتوسير الوقت.النقاش جماعيا ، فكانت مناط

 مرحل  اةقياس اةمرحلي: 4-7-3
ها نهاية الجلسة الثالثة تم ت ليد ا  لار ال دريب الشامت الذي يشمت محافر ال دريب كلسي 

عمت الم مرحلي فسد ب اقات يلرصلللللللللد معار  الم دربين المسللللللللللقة، فسي نهاية ُكّت جلسلللللللللة ي م تقي
 جماعي.ال
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 :ةبعديّ امرحل  اةقياس  4-7-4
 اللعللديّ ( فإجرا  القيللاس 19تم ت ليد ا  لللار ال قويم النهللائي للمرأل الثللانيللة سي الجلسللللللللللللللللة )

عجالت حالة األنا الثال  فعجلة جيني ، فاطلللللل مارأل ا  لار  تضللللللمّ ال ي  الدراطللللللةب وزيع اطلللللل مارأل 
ّت  ، فا  لاراالّتزان االنفعاليّ حاالت األنا المخ صللللللللللر فا  لار   للمجموعةالمشللللللللللكالت الراشللللللللللدأل حر

عجالت حالة األنا الثال  فعجلة  تضلللللللللللمّ )ال ي  الدراطلللللللللللة. ُمزامنة مع ت ليد اطللللللللللل مارأل  جريلّيةال
ّت  فا  لار جيني (  المشكالت الراشدأل للمجموعة الضاب ة. حر

 :مرحل  إغالق اةتد يب 4-7-5
كان الم دربون يعلمون من اللداية   ة ال دريب، فسي كت جلسلللللللللللة كنا نذكر رقم الجلسلللللللللللة 

( سي نهاية شلللللهر كانون الثاني 20( كانت الجلسلللللة )20من أصلللللت  8 ترتيلها )اليوم سي الجلسلللللةف 
( علارأل عن تلخيص لات الجلسلللات السلللابقة فرحلة ال دريب فطلللؤاا عن رأيهم عليها فأثرها 2017)

ب اقات األنا الراشلللللدأل فهدايا  فزعت سيهارت مجموعة اإنا  اح فالية بسلللللي ة، سي حياتهم. حضلللللّ 
ة على الم دربات، فكانت الحفلة من إعدا هن فتحضللللللللليرهن، فالالست أن الم دربات أيضلللللللللا  تذكاري

يقدمن  اللها  ةجلسللللللللة الحقاق هن  الا س رأل ال دريب، فطللن قدمن للعضللللللللهن هدايا ن يجة صللللللللد
جلسلللللللللللة إغالق بعد  ُأقيمتمسلللللللللللرحية عن ال دريب للاقي زميالتهن. فسي مجموعة الذكور أيضلللللللللللا  

 سيها سيه توزيع ب اقات األنا الراشدأل فهدايا تذكارية بسي ة.  تم اللعديّ القياس 

 :اةمؤّجلمرحل  اةقياس  4-7-6
على المجموعة الّ جريلّية سي الفصلللللت الدراطلللللي الثاني من صللللل   الدراطلللللةفِزعت اطللللل مارات 

الثامن ذكور إعا أل ال دريب، فذكرفا كي  تحدثوا  الطلللللّيما(. طلب الم دربون 2018شلللللهر شللللللاط )
سي  الطّيما فا من المعلومات مع أهلهم، كما تمنى أسرا  المجموعة الضاب ة إعا أل ال دريب، فاط فا

 ، إذ توقعوا أن  فرهم قد حان للمشاركة سي تدريب جديد. المؤّجتمرحلة القياس 

 :اةد اس وميسرات  اةتحّديات 4-8
ي اط القوأل ال ة فالنظرية فمن نقالعمليّ كا يمي من الصلللللللللللللعوبات األعمت يخلو البداية  ال 

، فسي هذه الدراطللة بالدراطللةهذه الصللعوبات فالمضللي قدما   يتسللاعد اللاحث على تحد
 طنوض  با  صار أبرز الصعوبات فنقاط القوأل إنجاز الدراطة.
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 صع بات اةد اس : 4-8-1

 ت ليد اللرنام ؛ سأغلب المدارس رطللللة مخ ل ة عامة أف  اصللللة تسللللهت إيجا  مد تعذر
أل  الا عدفليس ت ليقا  تجريليا  لللرنام  ارتلاطية  راطلللللللللللللللة ميدانية بإجرا  تقّلت  كانت

 ة.ديرية ال ربيلرغم من تقديم ك اب تسهيت مهمة من معلى اجلسات، 

 .ضيد الوقت عموما  فكثرأل مفاهيم النظرية فال دريلات فاألنش ة 

  أثنا  سي، س م ت ليد اللرنام  الذكور عّينةل المدرطلللللللللللللليّ  الدفام فقتبعد تعذر ال دريب 
 .سي حصص منوعة المدرطيّ الدفام 

  فجو  ثال  مجموعات تدريلية )ذكور ثامن، ذكور عاشر فإنا  ثامن فعاشر( فهذا ما
 سع ل  ليد اللرنام  نفسللللللللللللللله ثال  مرات، سات يوم ت م جلسلللللللللللللللات تدريلية سي أفقات 

 ، حسب برام  المجموعات.ُمخ لفةفحصص 

 بسللللب تركهن الدفرات الشللل وية، فالذكور تسلللرب بعض أسرا  المجموعة ال دريلية اإنا  
المدرطللللة إلى أ رى، فرغلة طالب آ رين باالنضللللمام من بسلللللب ان قالهم من الصلللل  ف 

للمجموعللة ال للدريليللة بللدال  من زمالئهم المنسللللللللللللللحلين، فرغلللة أسرا  المجموعللة ال للدريليللة 
 بإحضار أصدقائهم للجلسات.

  ّية.ة فتعذر توثيد كاسة  لراتهم ال دريلالنهائي مب بعض الم دربين عن جلسات ال قييتغي 

 اةبرنامج:ت بيق على  اةمساعدةاةع امل  4-8-2

  طات اللرنام  فالفنيات المسلللللل خدمةمع نشللللللا ال فاعت فالحماطللللللة ال ي أبداها الم دربون ،
 .الذكور من طللة الص  العاشر الطّيما

  سهيالت الممكنة.مع طير ال دريب فتوسير ال ارأل المدرطة فالفريد ال وجيهيتعافن إ  

  العالمية. الصّحةمس شفى المواطاأل فمنظمة  سيالنَّفسّي ال دريب على مقاربات العالج 

  مع الدك ورأل جولي المعلومات المهمة ال ي حصلللللللت عليها اللاحثة من  الا ال واصللللللت
امرالتمؤطلسلة راب ة تحليت  ،هي سي بري انيا بعض  توضلّ ، حيث كانت ة نمويال الُمعر

ال ي اق رحت ف  ،الحديث لها ردريلّي الجانب النمائي فال الطلللللللللّيماعن النظرية ف  المعلومات
 .إجازتهابعد تحليت المعامالت ال نموية راب ة رح الدراطة سي ط
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 :ةلباحث  اةخبرة اةتد يبي  4-8-3
لللرام   العمليّ تم اإطالع على األ ب النظري ف    بالعمت على اللرنام  ال دريليقلت اللد 
امرالتتحليت نظرّية  فبرام عموما    صللللوصللللا ، فسي أثنا  ذلك كانت اللاحثة تعمت سي مجاا  الُمعر

على مهارات تيسلللللللللير الجلسلللللللللات  ال دريبفالجماعي لسلللللللللنوات، ف  الفر يّ النَّفسلللللللللّي ال دريب فالدعم 
( 2016-2015)النَّفسلللللّي على ال شلللللخيص  ُدّربتعقب ذلك تال دريلية الجماعية "مهارات الحياأل"، 

العالج  -الم قدمةالنفسللللللية ( )المشللللللورأل 2018-2016)النَّفسللللللّي طلللللللسلللللللة مدا الت العالج فعلى 
 -العالج األطلللللري فالعالج النظمي -الم قدمالعالج المعرسي السللللللوكي المعرسي السللللللوكي األفلي ف 

بال نسلللليد مع  سي مسلللل شللللفى المواطللللاألفالعالج للحاالت الشللللديدأل سي ظت الظرف  غير المسلللل قرأل( 
ما شللكت أرضللية ، (15سي الملحد رقم )مرسد  ،األجانب ف لرا  ال دريبفمشللرسي  ةالصللحّ منظمة 
نقاش الفالعمت مع الفريد فإ ارأل مجموعات النَّفسللللللللللللللّي نوعا  ما من ال دريب  مّكن لللاحثة لل تدريلية

 للاحثة مثت الم دربين فربماة لتنمويبحد ذاته   وأل  ردريلّي كما شللكت اللرنام  ال .جماعيالعمت الف 
المعلللار  النظريلللة بلللال جربلللة، س  ليد  ت غنيلللة ُتغنييوللللد  لرا العمليّ سقلللد كلللان ال  ليد  أكثر،

( جلسلللللللللة تدريلية لات مجموعة، فسّر سرصلللللللللة مناطللللللللللة 20اللرنام  على ثال  مجموعات بمعدا)
ا  شخصيا  طلط الضو  تنمويسال دريب كان مجاال   ( جلسة تدريلية غنية،60)ما يفوق عن ر ال  لا
ال خ يط، اإ ارأل، الم للابعللة فاالل زام، ال لسلللللللللللللليط، ال حفيز، ترتيللب )مهللارات عللديللدأل أبرزهللا على 

الذي ينسللجم   نموي األفلويات فتنظيم الوقت، ال حرير، المالحظة( فهو جوهر العمت األكا يمي فال
حسلللللللللللب  لرا  ال دريب سي برنام  طللللللللللليت سي بري انيا سإن المدرب جز  من مع أهدا  النظرية؛ س

ينلغي أال يكون يعر  كت شللي  عن النظرية قلت اللد  بال دريب عليها، بت يدع ف  ة نموية الليّ العم
يع قللد بعض المللدربين " Newtonبللال جربللة. إذ تقوا نيوتن:  معللارسلله ة ل غنيالعمليللّ مجللاال  للخلرأل 

امرالت تحليتنظرّية  يعلموا كت شللللللللللللللي  عن نهم يجب أن  أ ان ل عليها، ألطفاااقلت تدريب  الُمعر
امرالتليت ه  اللري انية لل دريب على تحاالمن  الااملةمعرسة المدرب  عدّ تلألطفاا فالياسعين  الُمعر

يكون  هم للمدرب أن  ممن الس، ال ي يقع سيها بعض المدربين الشلللللللللللللللائعةالنظرية من األ  ا  عن 
عندما  يمومة  ف  يساعد األطفاا بشكت أكثر نفعا   لاّنه ،فتحضير قلت الجلسات فاضحة   على  راية  

على ن ف هم قا ر نّ بأيشلللعرفا  ال الميذ بحاجة إلى أن  س ؛"عر  كت شلللي أ على ملدأ "ال  ا  يكون منف ح
.(Barrow and Newton, 2016,p. 140) "المدرب ةبداع بمشاركإبعفوية ف  عّلم ال
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 :اةد اس اإلجاب  عن أسئل   5-1

 حاالت النا؟ علىأ رًا نمائيًا َتد يبّي هل ُيحدث اةبرنامج اة 5-1-1
 ال يات الدراطللللللة للمجموعات الثال ، م غّير ل ُنموّ مؤشللللللرات السللللللؤاا ُتدرج لإلجابة عن هذا ال

سللللوبة ، فالمحالم وطللللّ ةفالُمراهقة  الملّكرألتغ ي مرحل ي الُمراهقة ف  ،الدراطللللة العرضللللية عّينة ُتشللللكت
 . جريلّيةت الللمجموعا اللعديّ من م وط ات القياس القللي ف 

 :اةمبّكرة  ُمراهقمرحل  اةة ُوم ّ ( مؤشر اة21) اةجدول

ُمراهقة 

 مبكرة

الوالد 

 الراعي

الوالد 

 الناقد

األنا 

 الوالديّة

األنا 

 الراشدة

الطفل 

 العفويّ 

الطفل 

 المطيع

األنا 

 طفليّةال

المشاعر 

 اإليجابية

المشاعر 

 السلبيّة

االتّزان 

 االنفعاليّ 

 59 30 39 67 29 38 68 67 30 37 ثامن قبلي

 65 28 43 70 30 40 72 69 31 38 من بعديثا

 زيادة تراجع زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة ثامن بعدي

 

 

 .اةمبّكرةةمرحل  اةمراهق   ُوم ّ مؤشر اة (28) اةشكل
 الطللللّيما، الدراطللللةات  غّير مأغلب  سيبسللللي ة  نمائّيةالسللللابد، فجو  سرفق  من ن ائ  الجدفانالحظ 
ائص المشاعر اإيجابية، فهذه الن يجة تنسجم مع  صعلى فاألنا الراشدأل ف  العفويّ  أنا ال فتحال ي 

 ،همُنموّ سي أفج تسلللللللللللللللارع  يكونون  الملّكرألُمراهقة ال الصلللللللللللللل  الثامن سي عمر س للة العمرية عّينةال
 ناحال ي األسي  ُنموّ حظ أيضللللللللللا  . كما لو لور فتأ ذ قاللها ال فاعليفشللللللللللخصللللللللللي هم يوما  بعد يوم ت ل

 ، فهذا ينسجم مع طليعة المرحلة العمرية ال ي يمرفن بها.الم اّي الناقدأل فال فت  الوالدّية
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 :اةمت ّس  ُمراهق  مرحل  اةة ُوم ّ مؤشر اة (22) اةجدول

ُمراهقة 

 متوسطة

الوالد 

 الراعي

الوالد 

 الناقد

ا األن

 الوالديّة

األنا 

 الراشدة

الطفل 

 العفويّ 

الطفل 

 المطيع

األنا 

 طفليّةال

المشاعر 

 اإليجابية

المشاعر 

 السلبيّة

االتّزان 

 االنفعاليّ 

 55.8 35.6 40.5 69 33 36.5 69.3 70.6 34 36.5 قبلي

 61 31.5 42 70 30.8 39 74.7 71 33.3 37.6 بعدي

 زيادة تراجع زيادة زيادة راجعت زيادة زيادة زيادة تراجع زيادة بعدي

 

 
 اةمت ّس  ةمرحل  اةمراهق   ُوم ّ اةمؤشر  (29) اةشكل

، نمت الم وطللللللّ ةسي مرحلة الُمراهقة  ُنموّ نالحظ من ن ائ  الجدفا السللللللابد، أّن مؤشللللللرات ال
)الراعية  لدّيةالوا، إذ نالحظ أّن األنا رألالملكّ نوعا  ما عن نظيراتها سي مرحلة الُمراهقة  ُمخ لفةبوتيرأل 

قدأل لنا  أكثر توازنا  إذ انخفضللللت نوعا  ما السللللمات ال صللللل  وطلللل ها بدرجة  بسللللي ة  فالناقدأل( ي زايد م
ارتفعت  ا أكثر فضلللوحا ، إذمهُنموّ سقد كان  العفويّ األنا الراشلللدأل فال فت  فتحسلللنت الراعية. أما حال ا

بشلللللللكت  فاضللللللل ، فهو ما ينسلللللللجم مع عمر  العفويّ  الراشلللللللدأل فال فت األنا م غّيرم وطللللللل ات على ال
ت الُمراهقين ، فهو ما يجعت انفعاالُنموّ سي ال فأعمدأب أ  نمائّيةإذ تاون الدفرأل ال الم وّط ةالُمراهقة 

 سي هذه المرحلة أكثر طللية  من المرحلة السابقة.

، باالنفعاالت العفويّ  أنا ال فت إذ ترتلط حالة االنفعاليّ  فهو ما ينسللللللللللجم أيضللللللللللا  مع الجانب
خفيض تإذ كان لللرنام   فر  نمائي  سي  ، فهذا ما تلين بالدراطلللللللةالعفوّية ُنموّ ال ي ت حسلللللللن ب وازن 

    فزيا أل اإيجابية منها لدى هذه المجموعة. السللّيةالمشاعر 
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 .ّي تجريباةمجم ع  اة ُنم ّ ( مؤشر 23) اةجدول

 مراهقة 
الوالد 

 الراعي

الوالد 

 الناقد

األنا 

 الوالديّة

األنا 

 الراشدة

الطفل 

 العفويّ 

الطفل 

 المطيع

األنا 

 طفليّةال

المشاعر 

 اإليجابية

المشاعر 

 السلبيّة

االتّزان 

 االنفعاليّ 

 59 30 39 67 29 38 68 67 30 37 ثامن قبلي

 65 28 43 70 30 40 72 69 31 38 ثامن بعدي

 زيادة تراجع زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة زيادة بعديثامن 

 55.8 35.6 40.5 69 33 36.5 69.3 70.6 34 36.5 عاشر قبلي

 61 31.5 42 70 30.8 39 74.7 71 33.3 37.6 عاشر بعدي

 زيادة تراجع زيادة زيادة تراجع زيادة زيادة زيادة تراجع زيادة عاشر بعدي

ي سئ  الجدفا السللابد أّن المجموعة الّ جريلّية من طللة الصلل  الثامن؛ أبدت زيا أل نالحظ من ن ا 
 للمجموعة؛ سهذه المجموعة سي نمائّيةجميع نواحي حاالت األنا فهذا ينسلللجم مع الخصلللائص ال ُنموّ 

 كثرها أصلحت أُنموّ تاون على أشدها، كما نالحظ أّن مؤشرات  ُنموّ بداية مرحلة الُمراهقة فعجلة ال
 .نمائّيةل قارب حدف ها ال الوالدّيةاألنا الراعية  ُنموّ توازنا ؛ سمن المفيد تحسن 

 أل فكسب، فا  ال  فليس سقط زيا تغيَّر فهي عملية مس مّرأل  عملية   ُنموّ من المفيد اإشارأل إلى أّن ال
يس ل ُنموّ الفأحيانا  على شلللللللكت ثلات فاطللللللل قرار، س بشلللللللكت تراجع فانخفاض قيمة ُنموّ سأحيانا  يكون ال

هنا  فمنُنمو بديت عنها، سي تراجع صللللفات ما ُيقابله  ُنموّ بت سي ال وازن، فال محصللللورا  سقط بالمزيد
 .رم غيّ األمر يخ ل  بحسب الا أل، سبالزي  غيَّرال مجّر  بشكت أعمد من ُنموّ يمكننا سهم عملية ال

ى عندهم حقد تقدما  عل ُنموّ المؤشللر  أما المجموعة ال دريلية من طللة الصلل  العاشللر، سنالحظ أنّ 
مفيد سي  ُنموّ لافهذا  ،فالمشاعر اإيجابية العفويّ  الراعية فاألنا الراشدأل فأنا ال فت الوالدّيةحالة األنا 

 .االّتزان االنفعاليّ تحسين المزاج فتحسين 

اجع يعكس ا ال ر فكان هذ اللعديّ الناقدأل سنالحظ أّنها تراجعت سي القياس  الوالدّيةأما بالنسللللللة لألنا  
توازنا  سي حاالت األنا؛ إذ ال يهد  ال دريب إلى تحقيد طللللللللي رأل إحدى حاالت األنا بشللللللللكت م لد 

 على حساب الوزن النسلي للاقي الحاالت، بقدر ما يعكس توازنا  مريحا  للشخصية.
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حاة    ّ ُنمعلى  اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   وفقَتد يبّي سااااااتخدام برنامج هل ي جد أ ر ال -5-1-2
 ين!ُمراهقةلاالّتزام االن عاةّي النا اةراشدة و 

لحاالت األنا من  الا  الدا لّيةلإلجابة عن هذا السللللللللللللؤاا تم حسللللللللللللاب أثر ال دريب لألبعا  
 ت ليد القانون ال الي: 

 .2× اللعديّ لم وطط ا -أثر ال دريب الملاشر= الم وطط القللي 
 100× الملاشر  اللعديّ / القياس  مؤّجتال اللعديّ أثر ال دريب المس مر = القياس 

 أ ر اةتد يب اةمباشر واةمستمر. (24) اةجدول

اة اةد  متغّيراة
 اةراعي

اة اةد 
 اةواقد

النا 
 اة اةدّي 

النا 
 اةراشدة

اة  ل 
 اةع  يّ 

اة  ل 
 اةمتكّيي

النا 
   لّي اة

مشاعر 
 إيجابي 

مشاعر 
 سلبي 

اتزام 
 اةقياس عاةيان 

 57 32 39 68 31 37 68 70 32 36 اةقبلي
 62 30 42 70 30 39 73 71 32 37 اةبعديّ 

أ ر 
اةتد يب 
 اةمباشر

2% 0 1% 10% 4% 2% 4% 6% 6% 10% 
          
 ُنم ّ  ُنم ّ  ُنم ّ  ُنم ّ  ُنم ّ  ُنم ّ  ُنم ّ  ُنم ّ   بات ُنم ّ 

 60 31 41 70 30 40 71 70 31 39 اةمؤّجل
أ ر 

اةتد يب 
 اةمستمر

105 103 100 97 102 100 100 97 97 96 
          

 تراجع تراجع تراجع  بات  بات ُنم ّ  تراجع  بات ُنم ّ  ُنم ّ 
 

نا نالحظ من ن ائ  الجدفا السللللللللابد أن ال دريب أحد  أثرا  نمائيا  طفيفا  سي أغلب حاالت األ
ؤشرات مفحاسظت  المؤّجتبعد ال دريب سي القياس  ُنموّ ال اط مرّ ، كما العفويّ شدأل فال فت الرا الطّيما

 2ين)نمائيا  ترافح ب ّن ال دريب حقد أثرا  %( أي أ4ع تراجع طفي  ال ي جافز )على قيمها م ُنموّ ال
فعند مقارنة القياس  %.95%( فهذا األثر بعد شللللللللهر فنصلللللللل  بقي مسلللللللل مرا  بما يفوق  10ح ى 

 للي.  مازالت أعلى من ن ائ  القياس الق ما مع القياس القللي نجد القيم ال ي انخفضت نوعا   مؤّجتال

سسللللمات  ،النَّفسلللليَّةلللحو   الطللللّيماة من قية نسللللل%(  10-4سي حدف  )قّدم قيب: نسلللللة تتع
خصللللللليَّة  ح ى ت اون ي  ّلب األمر عشلللللللرات ال جارب على مّر السلللللللنوات، فكذلك تعديلها ليس الشلللللللَّ

 باألمر الهين.
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 عّيو على  اإلنسااااااااانّي  اةُمَعاَمالتتحليل نظرّي   وفقَتد يبّي اةبرنامج لحجم ال ر ة ما -5-1-3
 ين.ُمراهقمن اة

ات ال دريب م غّير يهد  قياس حجم األثر لمعرسة المعار  المك سللللللللللللة من ال دريب؛ فبما أّن 
خصيَّةات سي م غّير  رسة فح ى طنوات، تم تصميم أ األ لقياس معبشكت كلير سي أشهر   غيَّرال ت الشَّ

؛ ةفلاعليلّ فهكلذا يكون للدينلا طرق علدأل ل قلدير ال ،الم لدربين عن مفلاهيم النظريلة قللت اللرنلام  فبعلده
 ال قويم الشامت. أل كاال  لارات فب اقة المالحظة فأ ا 

امت يم الشللة تم توزيع ا  لار ال قيل دريب فتحديدا  سي الجلسللة الثانيسي الجلسللات األفلى من ا
ريب ( بندا  لمعرسة معلومات الم دربين عن النظرية فسي نهاية ال د35من ) مؤّل لمحافر ال دريب ال

 تم إعا أل توزيع هذا اال  لار. 

 فتم من  الا ذلك حساب حجم األثر فسد معامت بالك

 .اللعديّ القياس  –الدرجة الالية  /اللعديّ القياس  –جوتمان = القياس القللي  معا لة

1.4 =
16 − 27

27 − 35
=  حجم األثر

 سي تحقيد أهداسه. سعالّيةّن اللرنام  ذف هو يعني تحقيد حجم أثر كلير أّي أف 
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 وفق ب اق  اةمالحظ .  اةمجم عات اةثالث ُنم ّ مؤشر ما  5-1-4
 الوةى تد يبي ةلمجم ع  اة ومائّي اةمالحظات اة (25) اةجدول

 وعة ال دريلية األفلى: طللة الص  الثامن الذكور.المجم
فسد  مت عا، ثم توازن البالدرجة األفلى العفوّية  فلّيةسي ال دريب كان فاضللللللللحا  تفاعلهم فسد األنا ال

 الناقدأل فالراعية.  الوالدّيةاألنا ف األنا الراشدأل 
 أمثلة ال فاعت فح ى سوضلللللللللوية سي بعض األفقات، فمن فم حمسلللللللللةكانت هذه المجموعة نشلللللللللي ة 

 :ثامنالص  الين المجموعة األفلى ذكور ُم درِّب عند العفويّ 
 .تصميم مسابقة حاالت األنا فسد لعلة من طيرب  المليون 

  فلّيةفال الوالدّيةك ابة نصوص للعب الدفر فسد حاالت األنا . 

 .اب اار فارتجاا سي ال دريلات فاألنش ة 

 عمت مع مجموعات.السي  رغلة سي أنش ة جماعية أكثر من الرغلة 

  األ فات على تفاعت مع أ فات القياس الجديدأل المصللللللللللممة على شللللللللللكت عجلة فتفضلللللللللليلها
 الا ابية على عكس مجموعة اإنا .

 :ثامنالص  البي المجموعة األفلى ذكور مظاهر األنا الراشدأل عند م درّ 
  الت األنا.جلسات المشاعر مع جلسات حا الطّيماالقدرأل على ربط الجلسات بلعضها 

  ّة، سفي بعض الجلسلللللللللات الرغلة سي أال ت عاض جلسلللللللللات ال دريب مع بعض الدرفس الهام
 كانوا ي للون تأجيت الجلسة لحضور  رس مهم. 

 :ثامنالص  ال المجموعة األفلى ذكور م دّربيعند  الوالدّيةمظاهر األنا 
 سي حاا غيابهم.  ئهمزمالالراعية بشكت بسيط من  الا السؤاا عن  الوالدّيةظهرت األنا 

 ماالطلليّ الناقدأل بشللكت جلي سي شللكت تعليقات فتقييمات على أ ا  بعضللهم  الوالدّيةبينما ظهرت األنا 
سي أفا الجلسللللللللات )هذا الم درب ال يسللللللللمع الاالم، هذا مشللللللللاكس فيحد  سوضللللللللى، يجب معاقلة 

 سالن..(
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 اةثاني   يةلمجم ع  اةتد يب مائّي واةمالحظات اة( 26) اةجدول

 طلبة الذكور الصف العاشر. تضمّ المجموعة التدريبية الثانية: 

قة وهذه المجموعة برزت عفويتها من خالل أسئئة ة وفلئئول عق ي عفوث أمثر من المجموعة ال ئئاب

 إذ مان تفاع ها حوارياً بالدرجة األولى. مانت عفويتها تبدو بمظاهر حرمية التي

 البروفي ور الصغير لديهم فيما ي ي: السيّما العفوثّ  لطفلوظهر ا

  توسئئئئئئعيئئة في المئئاب، والتئئدريئئب، منهئئاممئئا الفرت بين ع م النف  التطبيقي  أسئئئئئئة ئئةطرح

 شعور؟؟ ما الفرت بين األنا والالالعصبيّةوالنظرث؟ ما الفرت بين ع م النف  والبرمجة 

 حاء وما ع م الطاقة!(.؟ ما اإليالنف يّ ما الفرت بين التدريب والعالج  

 2018 تصميم بطاقات لتدريب "بطاقة األنا الراشد،" وفق التقويم ال نوث مع مط ع العام. 

  يولهم.يتعرفون خاللها ع ى م ألمابيمياورغبتهم في ج  ة تدريبية ع ى االنتقاء المهني 

 التفاعل وفق الطفل الخاضع لمجموعة الذمور عاشر.

بقة من المجموعة ال ئئئاأوضئئئ  ق الطفل الخاضئئئع لدذ هذه المجموعة مان واضئئئحاً أّن التفاعل وف 

 فرت ب يط وظهر من خالل: لكنّهمذمور ثامن( 

  في الج  ات األولى، وعند التصوير. السيّماخجل في التفاعل ولعب الدور 

 تمث ت في بزوغ مشئئامل عاطفية ومشئئامل مع األهل والمدرسئئة  سئئمات تمرب طفيفة ظهرت

 .عند بعض المتدربين وام والمظهر وال  وكب بب االلتزام بالد

   )...من أوضئئئئ  مشئئئئاعر ق ق وحزن تمث ت بتوتر ج ئئئئدثمقلئئئئم أظافر، طقطقة أ ئئئئابع

 المجموعة ال ابقة التي أظهرت ال مباال، أمثر. 

 فيما ي ي: السيّمالديهم األنا الراشد، بدرجة أمبر من المجموعة ال ابقة مما ظهرت 

 ة.ة في ال غة اإلنك يزية لبعض بطاقات التدريب المترجمسؤال عن المصط حات األساسي 

 .إبداء مالحظات ع ى الفقرات الغاملة 

 .ًتقديم أمث ة عن فقرات التدريب تربط الج  ات ببعلها وتعك  وعياً عميقا 

 .تحقيق تفاعل راشد مع زمالئهم باخل التدريب في التعاون واإل غاء 

 ث ة من تفاعل أخوتهم وفق حاالت األنا.نقل مفاهيم النظرية إلى أسرهم وتقديم أم 

 .،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 

  ي:الراعية عند ط بة الذمور الصف العاشر فيما ي الوالديّةظهرت األنا 

 محافظة ع ى الحقيبة التدريبية حتى آخر التدريب.ال 

  تعاون في توزيع األبوات والتصوير والكتابة ضمن ج  ات التدريب.ال 
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 اةثاةث  تد يبي ةلمجم ع  اة ومائّي اةمالحظات اة( 27) اةجدول

 من واةري اةعاشر من اإلناث.اةري اةثا طاةبات تضمّ مجم ع  اةتد يبي  اةثاةث : و اة
سي  الطلللللّيماتميزت اإنا  من طللة الصللللل  العاشلللللر سيها ب فاعت ال فت الخاضلللللع بالدرجة األفلى 

 .الجلسات األفلى أكثر من مجموع ي الذكور
  :فيما يليطلب  اةري اةعاشر وظهرت سمات اة  ل اةخاضع عود اإلناث  

  سي الجلسات األفلى.الخجت من طرح أطئلة أف تقديم إجابات علنية 

  ظهرت من  الا طلوك انسحابيات الص  العاشرُم درِّب لدى الطّيمامشاعر حزن ، . 

 .و  من لعب الدفر فالعمت مع مجموعات سي أفا الجلسات  

  األفلى أماكن جلوطهن فالحديث مع الزميالت الجد  سي الجلسات تغيَّرعدم. 

ال فاعت بعد الجلسللللللللللللة سي ن تحسلللللللللللللّ حظ لو ف  ،ديهنل العفويّ  فلذلك تم إ راج أنشللللللللللللل ة ل حرير ال فت
 :بالظهور من  الا العفويّ  فبدأت بوا ر ال فت ،السا طة
 سي لعب  فر.  الفعالة المشاركة 

   ال دريباالنخراط سي جو ال حد  مع زميالتهن ف. 

  الهويات فالزينة.ال عليد فالسؤاا عن 

 :من  الافظهرت بعد ذلك طمات اللرفسيسور الصغير لديهن بشكت عملي 
 الفنية سي الرطم فالز رسةمهارات ال. 

  عدا هن فتمثيلهن سي أ ر ال دريب.تصميم مسرحية عن حاالت األنا من إ اق راح 
 :اات الص  العاشر من  الُم درِّب الطّيماالراعية تظهر لديهن بشكت فاض   الوالدّيةفكانت األنا 

 .االب سامة فاللهجة الحنونة الل يفة 

  تعكس  عمهن للعضهن تشجيعية سي ال دريباط خدام كلمات. 

  الفنية منها. الطّيماطلوك مساعدأل سي األنش ة 

  بعد جلسات ال دريب.اط مر تاوين صداقات جديدأل فتفاعت 
 لدى الم دربات من  الا:الّراِشد ظهر ال فاعت 

 فعاا لل دريب.الصغا  اإ 

 عافن سي المجموعات.الل زام ف اال  
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 طاللات الص  الثامن الملّكرألُمراهقة أما اإنا  سي مرحلة ال
ما ، بينسي الرغلة سي الغنا  فالعز  فالمرح الطلللّيما أكثر فضلللوحا   العفوّيةسقد كانت لديهن صلللفات  

 .الم وّط ةالناقدأل فالراعية أقت من نظيراتهن سي الُمراهقة  الوالدّيةصفات األنا 
الموطللليقا سي بعض األيام، فال فاعت لديهن سي الرغلة بحضلللور حصلللص الرياضلللة ف  العفوّيةس  جلى 

 الواض  مع األنش ة ال ي سيها لعب  فر.
، ةالم وطلللللّ أما األنا الراشلللللدأل ساانت ت واصلللللت بسللللللوك "هنا فاآلن" أكثر من نظيراتهن سي الُمراهقة  

 ظهر باالل زام، فال عافن فالملا رأل. الم وّط ة ةبينما طلوك األنا الراشدأل عند الُمراهق
 

 سي الجدفا ال الي: تب اقة المالحظة للمجموعات الثال  نلخص أبرز المالحظافعليه من 

 اةمالحظات اةكمي  ةحاالت النا ةلعيوات اةثالث. (28) اةجدول

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية الدرجة األولى 

 8ذكور
 طفل خاضع راشدة أنا يوالد راع والد ناقد (العفويّةطفل عفوي )

50% 20% 15% 10% 5% 

 10ذكور
 والد ناقد طفل خاضع والد راع   أنا راشدة طفل عفوي )بروفيسور صغير(

30% 20% 20% 20% 10% 

 8إناث 
 والد ناقد والد راع   أنا راشدة طفل عفوي طفل خاضع

25% 25% 20% 20% 10% 

 10إناث
 طفل عفوي والد ناقد أنا راشدة والد راع   طفل خاضع

35% 20% 20 15% 10% 

 

 
 اةمجم عات وفق حاالت النا ”اةوَّ سيَّ اةر ح  ” بروفايل (30) اةشكل
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ال فاير فالشللعور الم ولد ف  تعني السلللوك Autonomyاإرا أل ن يم لك المر  حرية أ حسللب بيرن 
طالق ة للمع قدات القديمة. فت جلى حرية اإرا أل بإبشللللكت فاقعي بدال  من االطلللل جاب "هنا فاآلن"من 

ة، العنللان للوعي ة تعنيإذ فالحميميللة  العفويللّ  قللائي لالقللدرأل على اال  يللار الSpontaneity :العفويللّ
االنف اح على  Intimacy :الحميمةف  .من بين مجموعة  يارات سي األساار فالمشلللللللاعر فالسللللللللوك

بما عدم تفسلللير تجرب نا  Awareness:يفالوع اآل رع ح ياجات ماالمشلللاعر ف المشلللاركة فتقاطلللم 
 (PIM,2017, p. 49) . ناطب مع مفاهيم اآل ريني

امرالت، نجلللدهلللا ت للور بنظريلللة تحليلللت ةهلللذه المحلللافر الثالثللل ا الوعي مرتلط بلللاألنلللأن ، إذ الُمعلللر
 أيّ سإن فعليه  الراعية. الوالدّية، أما الحميمية س رتلط باألنا  فلّيةترتلط باألنا ال العفوّيةالراشللللللللللللللدأل، ف 

 ةالحاليّ  الدراطلللةفسي  ،مدا لة تدريلية أف عالجية يجب أن تراعي هذه المحافر فتعمت على تنمي ها
 المشاعر. سي  تأثر ف  اللعديّ تحسنت سي القياس  العفوّيةف  الوالدّيةاألنا أّن  نالحظ

 : اةد اس فرضيات  مواقش  5-2
 ات إحرائي  بين مت س ات   جات اةقياس اةقبلي ومت ساة رضي  الوةى: ت جد فروق  ات  الة  

  .على مقياس حاالت النا تجريبّي اةتي يسجلها أفرا  اةمجم ع  اة اةبعديّ   جات اةقياس 

 Paired)اال  لار الثنائي لمجموع ين م راب  ين راطة الفرفق فسد  تلل حقد من هذه الفرضية تم

Samples Statistics ) يلي:ا فكانت الن ائ  كم الواحدأل، عّينةلل)قللية فبعدية( للمقارنة قرا تين 
 حاة  النا. متغّيرة في اةقياسين تجريبّي ةلمجم ع  اةاة روق  إحراء( 29) اةجدول

فروق مقياس حالة 

 األنا في القياسين

 مجموعة

 تجريبيّة

االنحراف  المتوسط العدد

 المعياري

 درجة قيمة ت

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 القرار

Natural Parent 1.20- 4.819 36.83 36 قبلي- 
35 

 غير دال 0.237

 4.737 37.88 36 بعدي 2الوالد الراعي

Control Parent 19. 6.289 32.13 36 قبلي- 
35 

 غير دال 0.850

 5.642 32.36 36 بعدي المسيطر 2الوالد

Parent Ego state 87.- 8.520 68.97 36 قبلي- 
35 

 غير دال 0.392

 7.048 70.25 36 بعدي الوالديّة2األنا

Adult 4.59- 6.468 68.86 36 قبلي- 

35 

فروق دالة عند  0.000

 (10.0مستوى)

 (0.3مربع ايتا)
 الراشدة2األنا

 بعدي
36 

73.53 5.872 

Free Child 2.61- 5.409 37.22 36 قبلي- 
35 

لة عند فروق دا 0.013

( 0.01مستوى)  4.304 39.61 36 بعدي العفويّ 2الطفل
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مربع ايتا 

(0.16) 

Adapt Child 56. 5.601 31.00 36 قبلي 
35 

 غير دال 0.582

 5.331 30.44 36 بعدي المتكيّف2الطفل

Child Ego state 1.27- 7.834 68.22 36 قبلي 
35 

 غير دال 0.211

 7.444 70.06 36 بعدي طفليّةال2األنا

- 2.35 22.31 36 قبلي الوالديّة1األنا

1.973 

35 

 

 غير دال 0.056

 2.20 23.50 36 بعدي الوالديّة2األنا

- 2.95 21.64 36 قبلي الراشدة1األنا

2.689 35 

 
0.011 

دال عند 

 (0.05مستوى)

ومربع ايتا 

(0.17) 
 الراشدة2االنا

 بعدي
36 23.22 2.76 

- 3.06 22.14 36 قبلي طفليّةال1األنا

0.280 

 غير دال 0.781 35

 2.72 22.33 36 بعدي طفليّةال2األنا

 

 
 في اةقياسين تجريبّي ةلمجم ع  اةحاالت النا  (31) اةشكل

لألبعا  الرئيسلللللللللللللية لمقياس حاالت األنا أّن القيمة ال ائية  السلللللللللللللابد من ن ائ  الجدفانالحظ 
الالية   فلّيةعية، فاألنا الا الر  الوالدّيةالناقدأل فاألنا  الوالدّيةاألنا ( سي أبعا  )0.05أكلر من ) كانت

هذه األبعا ، بينما بلغت  فسد اللعديّ وجد سرفق بين القياطلللللين القللي ف ت ال ( أيالم اّي فأنا ال فت 
ان م وطللللللللللط الدرجات سي فك (0.01)أصللللللللللغر من ( فهي 000.للعد األنا الراشللللللللللدأل ) القيمة ال ائية
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 (73.53)أصلللل  الم وطلللط س اللعديّ أما سي القياس (68.86) القياس القللي على بعد األنا الراشلللدأل 
 . جريلّيةالمجموعة الاألنا الراشدأل لدى  ُنموّ سي  ا  فهذا يعني تحسن

من ( أي أصللللللللللللللغر 01.) العفويّ  لداللة الفرفق للعد حالة أنا ال فتالدرجة ال ائية بلغت كما 
 العفويّ  سي القياس القللي على بعد أنا ال فت المجموعة الّ جريلّيةكان م وطللللللللللللللط  رجات ف ( 0.05)
 ا  ( فهذا يعني تحسللن39.61) اللعديّ فسي نهاية ال دريب بلغ م وطللط الدرجات سي القياس ( 37.22)

 .  جريلّيةالمجموعة اللدى  العفويّ  حالة أنا ال فت ُنموّ سي 

ي على هذين  اللعديّ ي ف وجد سرفق بين القياطللللللللللللللين القللت ة المق رحةفبال الي نقلت الفرضلللللللللللللل
 .العفويّ ال دريب أحد  سرقا  نمائيا  على بعدي األنا الراشدأل فال فت ّن أن، أي اللعديّ 

المخ صلللللللللر، فأفضلللللللللحت نت الفرفق ذاتها فسد أ األ ثانية فهي ا  لار حالة األنا أيضلللللللللا  قور 
جدت سرفق ف الالية سي القياطلللين، بينما   فلّيةفال الوالدّيةألنا توجد سرفق سي حال ي االن ائ ؛ أنه ال 

ي ( فه0.011على بعد حالة األنا الراشلللللللللللللدأل؛ فكانت الدرجة ال ائية) اللعديّ بين القياطلللللللللللللين القللي ف 
، إذ اللعديّ ( فبال الي توجد سرفق على بعد األنا الراشلللللللدأل سي القياطلللللللين القللي ف 0.05أصلللللللغر من )

 ( فهذا يعني سرفقا  23. 22) اللعديّ ( بينما بلغ م وطلط القياس 21.64لقللي )كان م وطلط القياس ا
 ( فهي تعني حجم أثر كليرا . 0.17، فقيمة مربع اي ا كانت )اللعديّ لصال  القياس  نمائّية

 كما يعني أّن األ اتين سي الدراطلللللللللللة توصلللللللللللل ا للن يجة ذاتها، بت تفوقت عجلة حالة األنا سي
اطة فسرضياتها ، لذلك طي م تفسير باقي ن ائ  الدر الوالدّيةف   فلّيةلحالة األنا ال لّيةالدا قياس األبعا  

 باالك فا  بن ائ  ا  لار عجلة حالة األنا.

لي اةقب يناة رضي  اةثاني : ت جد فروق  ات  الة  إحرائي  بين مت س ات   جات اةقياس
 .االّتزام االن عاةيّ ياس على مق تجريبّي اةتي يسجلها أفرا  اةمجم ع  اة اةبعديّ و 

المع مد على عجلة االّتزان االنفعالّي )مقياس  الفرضية السابقةسي تم حساب الفرفق فسد أ اتين كما 
 المقالي المخ صر(.االّتزان االنفعالّي جيني  فمقياس 

 بدراطة  اللة الفرفق فسد ا  لار إحصا  الفرفق  اللعديّ تم حساب الفرفق بين القياطين القللي ف 
  Paired Samples Test ج الواحدألفسد األزفا
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 .االّتزام االن عاةيّ على اختبا   تجريبّي ت اةقياسين ةلمجم ع  اة( اة روق بين مت س ا30) اةجدول

االتّزان مقياس  الفروق

 في القياسيناالنفعالّي 

عينية 

 تجريبيّة

االنحراف  المتوسط العدد

 يالمعيار

درجة  قيمة ت

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 القرار

Positive Emotion1 6.174 39.86 36 قبلي 
-

3.525- 
35 

.001 

 

دال عند 

 (0.01توى)مس

 (0.2مربعا ايتا )
 ايجابية2مشاعر

 بعدي
36 42.61 4.947 

Negative Emotion1 8.011 32.86 36 قبلي 

2. 742 35 .010 

دال عند 

 (0.05مستوى)

 (0.17ايتا ) مربع
 سلبية2مشاعر

 بعدي
36 29.69 6.537 

Emotional Stability1 9.316 57.00 36 قبلي 
-

4.977- 
35 .000 

دال عند 

 (0.01مستوى)

 (0.3مربع ايتا )
 انفعالي2اتزان

 بعدي
36 62.91 8.768 

 6.822 52.44 36 قبلي 1االتّزاناختبار 
-

2.105- 
35 .034 

دال عند 

 (0.05مستوى)

 (0.11مربع ايتا )
 2االتّزاناختبار 

 بعدي
36 56.36 6.582 

 

 
 .في اةقياسين تجريبّي ةلمجم ع  اةاالّتزام االن عاةّي  (32) اةشكل

االّتزان االنفعالّي لألبعا  الرئيسلللية لمقياس أّن القيمة ال ائية  السلللابد من ن ائ  الجدفانالحظ 
سي ا  لار عجلة جيني . االّتزان االنفعالّي ال ي تقيس بعا  ( سي كت األ0.05صللللللللللللغر من )كانت أ

كان م وطللللللط الدرجات سي  سقد، م غّيرهذا العلى  اللعديّ بين القياطللللللين القللي ف  ا  سرفق أي إّن هناك
 42.61)سللغ ) اللعللديّ مللا سي القيللاس ، أ(39.86) القيللاس القللي على بعللد المشللللللللللللللللاعر اإيجللابيللة

 . جريلّيةالمجموعة السي المشاعر اإيجابية لدى  ا  فهذا يعني تحسن( 0.001)كانت الدرجة ال ائية ف 
، (29.69)اللعديّ فسي القياس  (32.86)سقد كان م وط ها سي القياس القللي  السللّيةأما المشاعر 
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تعكس  (0.05)  الة عند مسلللللل وى  نبين القياطللللللي فهذا يعني سرفقا    (0.010)الدرجة ال ائية تفكان
 لدى المجموعة الّ جريلّية. السللّيةتحسن المشاعر 

( 0.01أي أصللللللللللللللغر من ) (0.00)لعجلة جيني لداللة الفرفق  الدرجة ال ائيةكما فبلغت  
ية ال دريب بلغ سي نها( ف 57.00سي القياس القللي ) المجموعة الّ جريلّيةكان م وطللللللللللللللط  رجات ف 

 .  جريلّيةالمجموعة السي توازن االنفعاالت لدى  ا  ( فهذا يعني تحسن62.91)م وطط الدرجات

على هذين  اللعديّ وجد سرفق بين القياطللللللللللللللين القللي ف فت ،فبال الي نقلت الفرضللللللللللللللية المق رحة
 .االّتزان االنفعاليّ  سيال دريب أحد  سرقا  نمائيا  أّن  ن، أياللعديّ 

لة لدالالدرجة ال ائية بلغت إذ المخ صللللللللللللللر االّتزان االنفعالّي كما فُقِرنت الفرفق سي مقياس 
ت كان م وطط  رجا إذ( 0.05( أي أصغر من ).(034االنفعاليّ  الفرفق للعد الدرجة الالية لالتزان

سي نهلايلة ال لدريلب بلغ م وطللللللللللللللط اللدرجلات سي ( ف 52.44القيلاس القللي )سي  المجموعلة الّ جريليلّة
 . جريلّيةالمجموعة اللدى فعالّي االّتزان االنا  سي ( فهذا يعني تحسن56.36) اللعديّ القياس 

اة رضاااي  اةثاةث : ت جد فروق  ات  الة  إحراااائي  بين مت سااا ات   جات اةتي يساااجلها 
 .اةبعديّ اةقياس في  واةضاب   على مقياس حاالت النا تجريبّي أفرا  اةمجم عتين اة

ت الن ائ  كانف  مسلل قّلةللعينات الT-Test ا  لار ت تسللت  اطلل خدملل حقد من هذه الفرضللية 
 كما سي الجدفا:

 مجم عتين.ةل اةبعديّ مت س ات اةقياس  (31) اةجدول

 البعد
 القياس

 البعديّ 
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

الوالد 

 الراعي

 4.747 37.88 36 تجريبيّة
 توجد فروق ال 0.966 70 0.043

 6.208 37.38 36 ضابطة

الوالد 

 الناقد

 5.642 32.36 36 تجريبيّة
 ال توجد فروق 0.604 70 0.521

 6.547 31.61 36 ضابطة

األنا 

 الوالديّة

 7.048 70.25 36 تجريبيّة
 ال توجد فروق 0.641 70 0.468

 10.39 69.44 36 ضابطة

األنا 

 الراشدة

 5.872 73.53 36 تجريبيّة

2.595 70 0.012 

توجد فروق عند 

 مربع (0.05مستوى )

 (0.08ايتا )
 6.723 69.66 36 ضابطة
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الطفل 

 العفويّ 

 4.304 39.61 36 تجريبيّة
2.348 

 
70 0.022 

توجد فروق عند 

مربع ( 0.05مستوى )

 (0.07ايتا )
 3.367 37.47 36 ضابطة

الطفل 

 المتكيّف

 5.331 30.44 36 تجريبيّة
 ال توجد فروق 0.914 70 0.109

 5.523 30.30 36 ضابطة

األنا 

 طفليّةال

 1.257 7.444 70.06 36 تجريبيّة

 
 ال توجد فروق 0.213 70

 7.095 67.77 36 ضابطة

 

 
 مجم عتينحاة  النا ةدى اة (33) اةشكل

ا لألبعا  الرئيسلللللللللللللية لمقياس حاالت األن ال ائيةقيمة أّن ال دالسلللللللللللللاب من ن ائ  الجدفانالحظ 
جد و ت نه الأي أ ،الم اّي نا ال فت حالة أف  الوالدّيةاألنا حالة  ُبعدي( سي 0.05كانت أكلر من )

حللالللة األنللا الراشللللللللللللللللدأل للعللد ال للائيللة قيمللة العلى هللذه األبعللا ، بينمللا بلغللت  المجموع ينسرفق بين 
 اللعديّ سي القياس  المجموعة الضاب ةكان م وطط  رجات ف  .(0.05)هو أصغر من ما (0.012)

ي ا ا( فبلغ مربع 73.53) هام وطلللللل سللغ   جريلّيةالمجموعة الأما  (69.66)على بعد األنا الراشللللللدأل 
المجموعة األنا الراشلللللللللدأل لدى  ُنموّ سي  فهذا يعني تحسلللللللللنا  ( فهو يعني حجم أثر م وطللللللللل ا ، 0.08)
 .المجموعة الضاب ةب ، مقارنة   جريلّيةال

( أي أصللغر من 022.) العفويّ  لداللة الفرفق للعد حالة أنا ال فت ال ائيةقيمة الكما فبلغت  
 أنا ال فتحالة على بعد  اللعديّ سي القياس  المجموعة الضللللللاب ةكان م وطللللللط  رجات إذ ( 0.01)

فبلغ ( 39.61) لعديّ السي القياس   جريلّيةالمجموعة ال( فبلغ م وطللللللللللللللط الدرجات 37.47) العفويّ 
سي  ا  فهذا يعني تحسللللن،  جريلّية( فهو يعني حجم أثر م وطلللل ا  على المجموعة ال0.07معامت اي ا )
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وجد سرفق ت فبال الي نقلت الفرضلللللللية المق رحة ، جريلّيةالمجموعة اللدى  العفويّ  حالة أنا ال فت ُنموّ 
ال دريب أحد  سرقا  نمائيا  على ّن أي أن، اللعديّ فالضلللللللللللاب ة على هذين   جريلّيةال مجموع ينبين ال

 .العفويّ األنا الراشدأل فحالة أنا ال فت  حالةدي بع

سااجلها د جات اةتي ياةمت ساا ات  اة رضااي  اةرابع : ت جد فروق  ات   الة إ إحرااائي إ بينَ 
 . عديّ اةباةقياس في االّتزام االن عاةّي واةضاب   على مقياس  تجريبّي أفرا  اةمجم عتين اة

 .اةبعديّ في اةقياس االّتزام االن عاةّي اة روق بين مت س ات اةمجم عتين على مقياس  (32) ةجدولا

 البعد
 القياس

 البعديّ 
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

مشاعر 

 إيجابية

 4.947 42.61 36 تجريبيّة

2.186 70 0.032 

توجد فروق عند 

مربع ( 0.05مستوى)

  (0.06ايتا )
 6.771 39.55 36 ضابطة

المشاعر 

 السلبيّة

 6.537 29.69 36 تجريبيّة
 ال توجد فروق 0.812 70 0.239

 6.283 29.33 36 ضابطة

االتّزان 

 االنفعاليّ 

 8.768 62.91 36 تجريبيّة
 ال توجد فروق 0.203 70 1.286

 9.014 60.22 36 ضابطة

  

 
 اةبعديّ في اةقياس  مجم عتينةدى اةاالّتزام االن عاةّي  (34) اةشكل

االّتزان االنفعالّي لألبعا  الرئيسلللية لمقياس أّن القيمة ال ائية  السلللابدمن ن ائ  الجدفا نالحظ 
وجد سرفق بين المجموع ين فالدرجة الالية، أي ال ت ةالسلللللللليّ المشللللللاعر  ( سي0.05كانت أكلر من )

أصللللللللللللللغر من ( فهي 032.للعد المشللللللللللللللاعر اإيجابية ) القيمة ال ائيةعلى هذه األبعا ، بينما بلغت 
المجموعة أما  (42.61) سي المشللاعر اإيجابية  جريلّيةالمجموعة ال رجات فكان م وطللط ( 0.05)
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فهذا يعني تحسنا  سي فهو حجم أثر م وطط،  (0.06)اي افمربع ( 39.55الم وطط ) سللغ الضاب ة
كت   اا  بش السللّيةطي رأل المشاعر   غيَّرلم تبالمقابت  ، جريلّيةالمجموعة الالمشاعر اإيجابية لدى 

 بين المجموع ين.

عة المجموعة الضاب ة الُمسلد سي القياس القللي بدرجة طفيفة على المجمو قّدم ذلك ل  ُيفّسر
 ين على فجدت سرفق بين المجموعسقد  االنفعاليّ  تزانالدرجة الالية لال  غيَّر، فعليه لم تة جريليّ ال

لن يجة تنسللللللللللجم مع الن يجة ؛ فهذه ا جريلّيةكانت لصللللللللللال  المجموعة المحور المشللللللللللاعر اإيجابية 
، يجابيةاإ تحسللين المزاج فزيا أل طللي رأل االنفعاالت سي العفويّ  ال فتحالة أنا  ُنموّ تؤثر  إذ السللابقة

  .فالضاب ة  جريلّيةمجموع ين الفهذا ما نج  ال دريب سي تحقيقه بين ال

مت ساااااا ات   جات اةذك     ات   الة إ إحرااااااائي إ بينَ اة رضااااااي  اةخامساااااا : ت جد فروق 
 . تجريبّي اةمجم ع  اةواإلناث على مقياس حاالت النا في اةت بيق اةقبلي ةدى أفرا  

 اة روق بين اةجوسين في مت س ات حاة  النا في اةقياس اةقبلي. (33) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 قبلي
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

الوالد 

 الراعي

- 3.776 35.47 23 ذكور

2.390 
34.00 0.023 

توجد فروق عند 

 5.644 39.23 13 إناث (0.05مستوى )

 الوالد الناقد
 5.035 31.91 23 ذكور

 ال توجد فروق 0.779 34.00 0.283-
 8.282 32.53 13 إناث

األنا 

 الوالديّة

 5.883 67.39 23 ذكور
 ال توجد فروق 0.123 34.00 1.580-

 11.620 71.76 13 إناث

األنا 

 الراشدة

 4.943 69.52 23 ذكور
 ال توجد فروق 0.423 34.00 811.

 8.654 67.69 13 إناث

الطفل 

 العفويّ 

 4.502 37.21 23 ذكور
 ال توجد فروق 0.994 34.00 -007.-

 6.942 37.23 13 إناث

الطفل 

 المتكيّف

- 5.595 30.69 23 ذكور

1.097- 
 ال توجد فروق 0.280 34.00

 5.796 31.53 13 إناث

األنا 

 طفليّةال

 7.482 67.91 23 ورذك
 ال توجد فروق 0.758 34.00 0.729-

 8.706 68.76 13 إناث
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 حاة  النا.  متغّيرعلى  اةجوس متغّيروفق  تجريبّي   اةمجم ع  اةات زع أفر  (35) اةشكل

كانت  لألبعا  الرئيسلللللية لمقياس حاالت األنا السلللللابد أّن القيمة ال ائية من ن ائ  الجدفانالحظ     
( أي  فلّيةلنا احالة األاألنا الراشللللدأل، ف حالة الناقدأل ف  الوالدّيةاألنا حالة ( سي أبعا  )0.05أكلر من )

حة الفرضلللللللية المق ر  فبال الي نرسض على هذه األبعا ، اللعديّ القللي ف وجد سرفق بين القياطلللللللين ت ال
 (. فلّيةفاإنا  على ُبعدّي )األنا الراشدأل فاألنا ال الذكورسرفق بين  ال توجدف 

( 0.05أصللللللللللغر من ) أي (0.023)الراعية  الوالدّيةحالة األنا للعد  القيمة ال ائيةبينما بلغت 
( أما عند اإنا  ساان الم وطللللللللللللللط 35.47)كان م وطللللللللللللللط الدرجات سي القياس القللي للذكور  إذ
 لصال  اإنا .  جريلّيةية لدى المجموعة ال( هذا يعكس سرفقا  سي طمة الرعا39.23)

بعد حالة األنا سرفق بين الذكور فاإنا  على  أي توجدفبال الي نقلت الفرضللللللللللللللية المق رحة 
 الراعية سقط.   فلّيةال
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د سي ب اقة المالحظة فمع ن يجة المسلللللللللللللل  فتنسللللللللللللللجم مع ما فثِ  فهذه الن يجة تلدف من قية
نسلللجم هذا مع أشلللار إلى فجو  هذه الفرفق، كما تفالذي عية األفلي الذي تم سي الدراطلللة االطللل  ال

  ،اية تاون أكثر فجو ا  لدى اإنااأل ب النظري فالدراطللات السللابقة ال ي تشللير إلى أّن صللفة الرع
لجنس تسلللللللاعد على ت ليعها تربويا ، كما أّنها م أصللللللللة بيولوجيا  با ج ماعّيةأن ال نشلللللللئة اال الطلللللللّيما

ن مؤشللللللللللرات هرمونية ففراثية بيولوجية تمكنهن من ممارطللللللللللة أ فار الرعاية اللشللللللللللري، ساإنا  لديه
 أكثر من الذكور. فااله مام باآل رين

مت سااااا ات   جات اةذك   بين اة رضاااااي  اةساااااا سااااا : ت جد فروق  ات  الة  إحراااااائي  
  .يبّي تجر اةمجم ع  اةفي اةت بيق اةقبلي ةدى أفرا  االّتزام االن عاةّي واإلناث على مقياس 

 .T -testنون ت ط يو نتالفرفق فسد قا ُقِرنت لل حقد من هذه الفرضية

 .االّتزام االن عاةيّ ( اة روق بين اةجوسين في 34) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 قبلي
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

مشاعر 

 يجابيةإ

 4.321 40.30 23 ذكور
. 567 34.00 0.574 

ال توجد 

 8.712 39.07 13 إناث فروق

مشاعر 

 سلبية

 8.156 32.43 23 ذكور
-.420- 34.00 0. 677 

ال توجد 

 8.016 33.61 13 إناث فروق

اتزان 

 انفعالي

 8.013 57.87 23 ذكور
.744 34.00 0.464 

ال توجد 

 11.468 54.46 13 إناث فروق

 

  
 .االّتزام االن عاةيّ اة روق بين اةذك   واإلناث في  (36) اةشكل

االّتزان االنفعالّي لألبعا  الرئيسلللية لمقياس القيمة ال ائية  السلللابد أنّ من ن ائ  الجدفا نالحظ 
أّن من رغم بالعلى هذه األبعا ، ف  سرفق بين الذكور فاإنا  توجد ال( أي 0.05كانت أكلر من )

 .هذه الفرفق غير  الة إحصائيا  أّن  إال ؛را  من م وط ات اإنا رام وط ات الذكور أكثر اط ق
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ال توجد ف ، االّتزان االنفعاليّ ن الجنسين على   سرفق بيو فبال الي نرسض الفرضية القائلة بوج 
 س القللي.سي القيااالّتزان االنفعالّي سرفق بين الجنسين سي 

  فمنسجمة مع تفاعت المجموع ّين مع ب اقة المالحظة. فهذه الن يجة أيضا  تلدف من قية

 ال ي السللللللللّيةاإيجابية أقت فضللللللوحا ، على العكس من االنفعاالت  نساإنا  كانت انفعاالته
ن سي ال دريب، لان الفرفق لم تاالنَّفسلللللّي ظهرت من  الا لغة الجسلللللد فال واصلللللت على المسللللل وى 

 لدى كت اإنا  فهذا ما يؤكد ما فصلت إليه الن يجة.

طللللرية الذي يع ي للذكور سي بعض األطللللر مجاال  ر اللاحثة ذلك بأطلللللوب ال نشللللئة األفتفسلللل
 شخصي هم. ُنموّ يجابا  على إأكلرا  لل رسيه فلل علير عن مشاعرهم فأساارهم، ما ينعكس 

لى ين مت ساا ات   جات اةذك   واإلناث عاة رضااي  اةسااابع : ت جد فروق  ات  الة  إحرااائي  ب
 .تجريبّي اةمجم ع  اةةدى أفرا   اةبعديّ مقياس حاالت النا في اةت بيق 

 ( اة روق بين اةجوسين في حاالت النا35) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 بعدي
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

مة القي

 االحتمالية
 القرار

الوالد 

 الراعي

ال توجد  0.06 34.00 1.935- 4.747 36.78 23 ذكور

    4.200 39.84 13 إناث فروق

 الوالد الناقد
ال توجد  0.115 34.00 1.616 4.943 33.47 23 ذكور

    6.436 30.38 13 إناث فروق

 الوالديّةاألنا 
ال توجد  0.990 34.00 012. 6.517 70.26 23 ذكور

    8.186 70.23 13 إناث فروق

 األنا الراشدة
- 6.124 73.34 23 ذكور

0.241- 

ال توجد  0.811 34.00

   5.625 73.84 13 إناث فروق

الطفل 

 العفويّ 

ال توجد  0.267 34.00 1.128 3.919 40.21 23 ذكور

    4.892 38.53 13 إناث فروق

الطفل 

 المتكيّف

ال توجد  0.575 34.00 5.66 5.457 30.82 23 ذكور

    5.246 29.76 13 إناث فروق

 طفليّةاألنا ال
ال توجد  0.296 34.00 1.084 7.618 71.04 23 ذكور

    7.075 68.30 13 إناث فروق
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ا لألبعا  الرئيسلللللللللللللية لمقياس حاالت األنأّن القيمة ال ائية  السلللللللللللللابدمن ن ائ  الجدفا نالحظ 
 وطلللللللللللللل ات اإنا  مازالت على بعد مأّن من رغم على الف  ،األبعا كت ( سي 0.05) كانت أكلر من

فذلك ، لةال أّن هذه الفرفق الُتعّد ذات  الالراعية أعلى من م وطلللللل ات الذكور؛ إ الوالدّيةنا حالة األ
نا  سي  نةالراعية لدى  الوالدّيةحالة األنا  ُنموّ يعني تحسلللللللللللللل للي لقالذكور، إذ كانت سي القياس ا عّي

عللّدار فهو مللا جعلهللا م وازنللة مع بللاقي الحللاالت، ف  (36.78) اللعللديّ فبلغللت سي القيللاس  (35.47)
ى ها مناطللللللللللللا  سي طلللللللللللمة الرعاية، إذ حاسظت تلك األ يرأل علُنموّ اإنا  ال ي كان  عّينةالفرفق مع 

 توازن فجو  هذه السمة بحدف ها المناطلة.

طلب  اةراااي  راااائي  بين مت سااا ات   جاتفروق  ات  الة  إح اة رضاااي  اةثامو : ت جد
دى ةاةعاشر على مقياس حاالت النا في اةت بيق اةقبلي مت س ات   جات طلب  اةري اةثامن و 

 .تجريبّي اةمجم ع  اةأفرا  

 اةعمر. متغّيرحاالت النا وفقًا ة (36) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 قبلي
 المتوسط العدد

 نحرافاال

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

الوالد 

 الراعي

 4.166 37.11 17 ثامن
 ال توجد فروق  743. 34.00 331.

 5.439 36.57 19 عاشر

الوالد 

 الناقد

- 7.861 29.94 17 ثامن

2.075- 
34.00 .046 

توجد فروق عند 

 3.649 34.10 19 عاشر (0.05مستوى )

األنا 

 الوالديّة

- 8.656 67.05 17 ثامن

1.215- 
 توجد فروق  ال 233. 34.00

 8.248 70.68 19 عاشر

األنا 

 الراشدة

 5.892 68.29 17 ثامن
 ال توجد فروق 626. 34.00 492.-

 7.074 69.36 19 عاشر

الطفل 

 العفويّ 

 5.225 37.94 17 ثامن
 ال توجد فروق 459. 34.00 0.750

 5.630 36.57 19 عاشر

الطفل 

 المتكيّف

- 5.369 29.00 17 ثامن

3.024- 
34.00 .005 

توجد فروق عند 

 5.175 32.78 19 عاشر (10.0مستوى )

األنا 

 طفليّةال

- 8.459 66.95 17 ثامن

1.506- 
 ال توجد فروق 141. 34.00

 7.342 69.26 19 عاشر
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 اةعمر متغّير( حاالت النا وفقًا ة37) اةشكل

ا لألبعا  الرئيسلللللللللللللية لمقياس حاالت األنأّن القيمة ال ائية  السلللللللللللللابدمن ن ائ  الجدفا نالحظ 
وجد ت ( أيالم اّي حالة أنا ال فت الناقدأل ف  الوالدّيةاألنا حالة ) بعدي( سي 0.05كانت أصغر من )

نا ه ال توجد سرفق على أبعا  )حالة األ، بينما نالحظ أننديّ اللع ينبين المجموع ين على هذ سرفق 
أكلر من  القيمة ال ائية كانتإذ  (العفويّ ، فحالة أنا ال فت حالة األنا الراشلللللللللللللللدألالراعية، ف  الوالدّية

سي   جريلّيةال الدراطللللة عّينةين على هذا اللعد لدى ُمراهق( فهذا يعني عدم فجو  سرفق بين ال0.05)
 لي.القياس القل

ات طللة الصلللل  الثامن فالعاشللللر سرفق بين م وطلللل  توجدفبال الي نقلت الفرضللللية المق رحة ف 
 .اللعديّ األنا سي القياس القللي، فنحن بحاجة ل عقب هذه الفرفق سي القياس  حاالت سي

ةفل عقللب الفرفق نالحظ أّن م وطللللللللللللللط حللالللة األنللا  النللاقللدأل كللانللت لل للللة الصلللللللللللللل   الوالللديللّ
عند طللة  الم اّي ( لدى طللة الصلللللللل  العاشللللللللر، بينما بلغ ال فت (34.10غت( فبل29.94الثامن)

 (.32.87فعند طللة الص  العاشر)(29)الص  الثامن

لعاشلللر اعند طللة الصللل   لناقدأل فحالة أنا ال فت الُم اي ا الوالدّيةفبال الي كانت حالة األنا 
 ص  الثامن.ا  من م وط ها عند طللة الُنموّ ( أكثر الم وّط ة)المراهقة 
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طلب  اةراااااي اةثامن اة رضاااااي  اةتاساااااع : ت جد فروق  ات  الة  إحراااااائي  بين   جات 
 تجريبّي اة ةدى أفرا  اةمجم ع  في اةت بيق اةقبلياالّتزام االن عاةّي على مقياس  واةري اةعاشر

 في اةقياس اةقبلي اةعمر متغّيروفقًا ةاالّتزام االن عاةّي  (37) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 قبلي
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

 مشاعر إيجابية
 8.252 39.11 17 ثامن

-.678- 34.00 0.502 
ال توجد 

 3.459 40.52 19 عاشر فروق

 مشاعر سلبية

 9.039 29.70 17 ثامن
-

2.379- 
34.00 0.023 

فروق عند 

مستوى 

(0.05) 
 5.859 35.68 19 عاشر

 اتزان انفعالي
 12.33 59.41 17 ثامن

1.497 34.00 .1440 
ال توجد 

 4.798 55.84 19 عاشر فروق

 

 
 اةعمر في اةقياس اةقبلي. متغّيروفقًا ةاالّتزام االن عاةّي ( 38) اةشكل

نفعالّي االّتزان االلألبعا  الرئيسلللية لمقياس أّن القيمة ال ائية  السلللابدن ائ  الجدفا من نالحظ 
 ال  لاراالنفعالّي  الدرجة الالية لالتزانسي ف  السلللللللللللللّيةالمشلللللللللللاعر ( سي بعد 0.05كانت أكلر من )
سرفق بين م وطلللل ات طللة الصلللل  الثامن فالعاشللللر على هذه األبعا ،  ال توجدأي عجلة جيني ؛ 

 .(0.05أصغر من ) ي( فه020.) السللّيةلمشاعر )ت( ل تنما بلغت قيمة ا  لارابي

فم وطلللط  (29.70) السلللللّيةالمشلللاعر على بعد  ثامنالصللل  ال طللة رجات فكان م وطلللط  
طللة  صللللال ل السللللللّيةالمشللللاعر  بعدعلى  سرفقا  فهذا يعني  (35.68) رجات طللة الصلللل  العاشللللر
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كان أكثر حضلللورا   السلللللّية؛ فهذ يعني أّن المشلللاعر الم وطلللّ ةهقة عاشلللر سي مرحلة الُمرا الصللل  ال
 لدى طللة الص  العاشر.

الة الفرضية السابقة، ال ي أشارت إلى سرفق بين الفئ ين العمري ين سي ح ةفهذا مرتلط بن يج 
 Miller& Miller، ساالهما حسلللب ميلر فميلر الم اّي الناقدأل فسي حالة أنا ال فت  الوالدّيةاألنا 

فق على الدرجة الالية ؤثر هذا الفر تلم  ، فمع ذلكالسللللللللللللللّيةمرتلط بدرجة ملحوظة من المشللللللللللللاعر 
االّتزان على  نرسض الفرضلللللللللللللليلللة المق رحلللة فال توجلللد سرفق بين المجموع ينفبلللال لللالي ، لال  للللار
 .االنفعاليّ 

من الة  إحراااائي  على مت سااا ات   جات طلب  اةثااة رضاااي  اةعاشااارة: ت جد فروق  ات  
 .تجريبّي اةمجم ع  اةةدى أفرا   اةبعديّ على مقياس حاالت النا في اةت بيق  واةعاشر

 .اةبعديّ اةعمر في اةقياس  متغّيرحاالت النا وفقًا ة (38) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 بعدي
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 الحتماليةا
 القرار

 الوالد الراعي
 0.692 3.970 38.17 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.736 34.00
  5.337 37.63 19 عاشر

 الوالد الناقد
 -1.07- 5.997 31.23 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.290 34.00
  5.281 33.36 19 عاشر

 الوالديّةاألنا 
 -386.- 6.310 69.41 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.702 34.00
  7.630 71.00 19 عاشر

 األنا الراشدة
 964.- 5.655 72.11 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.176 34.00
  5.921 74.78 19 عاشر

 العفويّ الطفل 
 977. 5.080 39.76 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.843 34.00
  3.611 39.47 19 عاشر

 المتكيّفالطفل 
 -530.- 5.249 30.04 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.689 34.00
  5.506 30.89 19 عاشر

 طفليّةاألنا ال
 179. 6.461 69.41 17 ثامن

 ال توجد فروق 0.859 34.00
  7.673 70.98 19 عاشر

ا لألبعا  الرئيسلللللللللللللية لمقياس حاالت األنأّن القيمة ال ائية  السلللللللللللللابدمن ن ائ  الجدفا نالحظ 
ثامن الصللللل  ال طللةلدى سرفق بين القياطلللللين  توجد ال( سي كت األبعا  أي 0.05كانت أكلر من )

 حاالت األنا.ات م غّير فالعاشر بعد ت ليد اللرنام  على 
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ى عل الم وطلللللّ ةف  الملّكرألمرحل ي المراهقة فبال الي نرسض الفرضلللللية القائلة بوجو  سرفق بين 
لة الصللللللللللل  الراعية لدى طل الوالدّيةاألنا  ى بعددريب أحد  سرقا  نمائيا  علال ّن ن، أي أاللعديّ هذين 

، رهنا سرفق بينهم فبين طللة الصلللللللل  العاشلللللللل تعدّ  ئجهم سي القياس القللي، إذ الاالثامن مقارنة بن 
دى ل الم اّي ال فت  ُنموّ سي  ا  فيعني ذلك توازنفكذلك األمر بالنسلللللللللللللللة لحالة أنا ال فت الُم اي ؛ 

 الص  العاشر. 
طلب  : ت جد فروق  ات  الة  إحراااائي  على مت سااا ات   جات ةعشااار اة رضاااي  اةحا ي  

دى أفرا  ة اةبعديّ في اةت بيق االّتزام االن عاةّي على مقياس اةري اةثامن وطلب  اةري اةعاشر 
 . تجريبّي اةمجم ع  اة

 .اةبعديّ في اةت بيق  االّتزام االن عاةيّ اة روق حسب اةعمر على مقياس ( 39) اةجدول

 البعد
 تجريبيّة

 بعدي
 المتوسط العدد

 االنحراف

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية
 القرار

مشاعر 

 ايجابية

 984. 4.50 43.00 17 ثامن
 ال توجد فروق 0.66 34.00

  5.407 42.263 19 عاشر

مشاعر 

 سلبية

 6.726 28.00 17 ثامن
-

 ال توجد فروق 0.14 34.00 -1.569

  6.142 31.21 19 عاشر

اتزان 

 انفعالي

 1.761 8.790 65.00 17 ثامن
 ال توجد فروق 0.18 34.00

  8.547 61.05 19 عاشر

 

من  لألبعا  الرئيسلللللية للمقياس كانت أكلرأّن القيمة ال ائية  السلللللابدمن ن ائ  الجدفا نالحظ 
 ين طللة الص  الثامن فطللة الص  العاشر.ب للعديّ ا سي القياسسرفق  توجد ال( أي 0.05)

م وطلل ات  رجات طللة  ذاِت  اللة  إحصللائية  بينر سرفق  ال توجدالفرضللية الُمق رحة، نرسض 
د  اللرنام  أحأّن  ، أياللعديّ سي ال  ليد االّتزان االنفعالّي الصلللل  الثامن فالعاشللللر على مقياس 

  لدى طللة الص  العاشر. الطّيماعلى االنفعاالت  سرقا  نمائيا  

ى علاةد اساااا   عّيو فرا  أبين   ات  الة  إحرااااائي   جد فروق ت: ةاة رضااااي  اةثاني  عشاااار 
 .ةحل اةمشكالت حاة  النا اةراشدة ُنم ّ  اختبا 

 مجموع ينل T- Student ت ساااااااتي  نت اختبا  الفرفق فسدُقِرنت  لل حقد من هذه الفرضلللللللللللية
  ين.مس قلّ 
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 النا اةراشدة. ُنم ّ في  مجم عتيناة روق بين اة (40) اةجدول

 اةبعد
اةمجم ع  

 و ضاب   تجريبّي 
 اةمت سط اةعد 

 االنحراف
 اةمعيا ي 

قيم  
 ت

  ج  
 اةحري 

اةقيم  
 االحتماةي 

 اةقرا 

أنا  ُنم ّ 
 واةدّي 

- 3.03 8.11 36 تجريبي بعدي

1.56 
 غير  ال 0.122 70

 2.52 9.14 36 يضاب   بعد

أنا  ُنم ّ 
 ةراشدة

 3.22 11.31 36 تجريبي بعدي
2.49 70 0.021 

( 0.05)عود مست ى 
 2.73 9.56 36 ضاب   بعدي (0.08مربع ايتا )

 ُنم ّ 
   لّي اة

- 2.10 4.61 36 تجريبي بعدي

1.36 
 غير دال 0.184 70

 2.57 5.36 36 ضاب   بعدي

 

 
 .اةمشكالت اةراشدَحّل  ُنم ّ مؤشر  (39) اةشكل

السللللابد فمن الرطللللم اللياني أن قيمة ا  لار ت طلللل يو نت كانت أكلر من  من ن ائ  الجدفانالحظ 
ةاألنللللا  ُنموّ سي بعللللدي ( 0.05) ةفاألنللللا ال الوالللللديللللّ  سرفق بين المجموع ين سي توجللللد؛ أي ال  فليللللّ

( 0.05( فهي أصلللللللغر من )0.021للعد األنا الراشلللللللدأل بلغت ) ال ائيةمة قيأّن  ن، بينما لوحظاللعديّ 
دأل األنا الراشلللللللل ُنموّ على بعد   جريلّيةالمجموعة البلغ م وطللللللللط  إذ مجموع ين،سرفق بين ال توجدأي 

؛  جريلّيةة السالفرفق كانت لصال  المجموع( 9.5) المجموعة الضاب ة( بينما بلغ م وطط 11.31)
ّت  سي ُنموّ فكان لديهم  ن فهذا يعني أن المجموعة ال جريلية كاالمشللللللللللللكالت فسد األنا الراشللللللللللللدأل. حر

دربين لديهم توجه لحت المشكالت فسد األنا الراشدأل بالدرجة األفلى، ما يعني أن اللرنام  طاعد الم 
 على اك ساب مهارات حت المشكالت الراشدأل.
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هو يعني ( 0.08)  هبلغت قيمف الراشللللللدأل لحالة األنا  حجم أثر الفرفق تم حسللللللاب مربع اي ا فل عقب
 جريلّية المجموعة السرا  فرضية السابقة فتوجد سرفق بين أفبال الي نقلت ال ،مقلوال  م وط ا  حجم أثر 

 .لراشدألحالة األنا  ُنموّ مقياس على  المجموعة الضاب ةفأسرا  

 يّ اةبعدت اةقياس مت س ات   جا: ت جد فروق  ات  الة  إحرائي  بين ةاة رضي  اةثاةث  عشر 
االت على مقياس ح تجريبّي ي يساااجلها أفرا  اةمجم ع  اةاةت اةمؤّجل ومت سااا ات   جات اةقياس

 .االّتزام االن عاةيّ و  النا

 بعدي ومؤجل في اةقياسينإحراءات اة روق  Paired Samples Statistics (43) اةجدول
أبعاد مقياس  الفروق

 حالة األنا في القياسين

االنحراف  المتوسط العدد تجريبيّة

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 القرار

Natural Parent 4.735 38.88 36 بعدي -

1.910- 

 غير دال 0.064 35

 4.456 39.27 36 مؤجل 3الوالد الراعي

Control Parent غير دال 0.595 35 647 .0 5.642 32.36 36 بعدي 

 6.068 31.91 36 جلمؤ المسيطر 3الوالد

Adult 1.502 5.872 73.53 36 بعدي 

 

35 0.146 

 

 غير دال

 8.014 71.77 36 مؤجل الراشدة3األنا

Free Child 4.304 39.61 36 بعدي -

0.925- 

 غير دال 0.361 35

 4.227 40.19 36 مؤجل العفويّ 3الطفل

Adapt Child 480.- 5.331 30.44 36 بعدي- 

 

 غير دال 0.635 35

 5.332 30.83 36 مؤجل المتكيّف3الطفل

positive Emotion غير دال 0.206 35 1.279 4.947 42.61 36 بعدي 

 5.869 41.69 36 مؤجل اإليجابية 3المشاعر

Negative Emotion 6.537 29.69 36 بعدي -

1.586- 

 غير دال 0.128 35

 8.598 31.69 36 مؤجل السلبيّة3المشاعر 

Emotional Stability غير دال 0.097 35 1.869 8.768 62.91 36 بعدي 

 10.49 60.00 36 مؤجل 3االتّزان االنفعاليّ 

 

اسظ ، فبال الي حالمؤّجتف  اللعديّ توجد سرفق بين القياطللين  الالسللابد، أنه  من ن ائ  الجدفانالحظ 
، لذا نرسض الفرضلللللية المق رحة فجو  سرفق ه النمائي اإيجابي بعد شلللللهر فنصللللل ال دريب على أثر 

 . جريلّيةلدى أسرا  المجموعة ال المؤّجتف  اللعديّ بين القياطين 
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لي : ت جد فروق  ات  الة  إحرااائي  بين مت ساا ات   جات اةقياس اةقبةاة رضااي  اةرابع  عشاار 
 حاالت  على مقياس ي يساااجلها أفرا  اةمجم ع  اةضااااب اةت اةبعديّ ومت سااا ات   جات اةقياس 

 .االّتزام االن عاةيّ و  النا

 Paired Differences اختبا  اةمجم عات اةمرتب  سي الفرفق  ُ ِرطللللللللللللللت لل حقد من هذه الفرضللللللللللللللية

  الواحدأل. فكانت الن ائ  كما يلي: عّينةلل ُمخ لفةلدراطة الفرفقات ال اة روق بين الزواج

   اةضاب  .الزواج اة احدة في اةقياسين ةلمجم عة روق وفق إحراءات ا (41) اةجدول
 

الفروق في أبعاد مقياس 

 حالة األنا في القياسين

االنحراف  المتوسط العدد ضابطة 

 المعياري

درجة  قيمة ت

 الحرية

القيمة 

 االحتمالية

 القرار

Natural Parent 6.328 36.94 36 قبلي 
-.602- 35 

.549 

 

 غير دال

 6.208 37.38 36 بعدي 2اعيالوالد الر

Control Parent 6.871 31.61 36 قبلي 
00 35 1 

 غير دال

 6.547 31.61 36 بعدي المسيطر 2الوالد

Adult 5.410 69.91 36 قبلي 
.174 35 .863 

 غير دال

 6.723 69.66 36 بعدي الراشدة2األنا

Free Child 4.108 37.55 36 قبلي 
.094 35 .925 

 ر دالغي

 3.367 37.47 36 بعدي العفويّ 2الطفل

Adapt Child 5.192 31.11 36 قبلي 
.638 35 .526 

 غير دال

 5.523 30.30 36 بعدي المتكيّف2الطفل

positive Emotion 4.806 40.38 36 قبلي 
.602 35 .549 

 غير دال

 6.771 39.55 36 بعدي اإليجابية 2المشاعر

Negative Emotion 102. 7.481 29.50 36 قبلي 

 
35 .916 

 غير دال

 6.283 29.33 36 بعدي السلبيّة2المشاعر 

 297. 9.585 60.88 36 قبلي 1اتزان انفعالي
35 .718 

 

EN2 9.014 60.22 36 بعدي 

 

للي القيمة ال ائية للمقاربات الزفجية بين القياطلللللللللين القأّن  السلللللللللابد من ن ائ  الجدفانالحظ 
؛ ليّ االّتزان االنفعاكت أبعا  حاالت األنا ف سي  (0.05كانت أكلر من ) للمجموعة الضللاب ة اللعديّ ف 

 اللعديّ سرفق سي أبعا  حالة األنا بين القياطلللللللللللللين القللي ف  توجد النرسض الفرضلللللللللللللية المق رحة ف أي 
 .االّتزان االنفعاليّ جد سرفق سي و ت ، كما الللمجموعة الضاب ة
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 اةد اس : نتائج ت سير  5-3
 تفوق ن ائ  فاعلّيةت ظهر ن ائ  قياس حجم ال تيج  ساااااااؤال اةد اسااااااا  الول واةثاني:ت ساااااااير ن
ةالمجموعللة ال ةعلى ن للائجهللا  اللعللديّ سي القيللاس   جريليللّ ة، األمر الللذي يلين القلليللّ رنللام  الل سللاعليللّ

  تفسيرها بما يلي:ُيمكنُ  فاعلّيةال للُمراهقين، فهذهاالّتزان االنفعالّي سي تنمية األنا الراشدأل ف  ردريلّي ال
 فتاألنا الراشلللللللللللللدأل فال  م غّيرعلى   جريلّيةالفرفق ال ي ظهرت لدى المجموعة الُيمكُن إرجاع   (1

معلومات  إذ تم سي اللرنام  تقديم ؛ نموي لاون اللرنام  حقد هدسه الاالّتزان االنفعالّي ف  العفويّ 
خصفتدريلات تعكس  فر حاالت األنا على   . غيَّرفإمكانية الضلط فال يَّةالشَّ

دريلّي مح ويللات المللا أل العلميللة لللرنللام  ال (2 جلللت ال ي تفبللارتلللاطهللا بللالحيللاأل،  بللالجللدأل ألالم ميز  للر
 ي.بشكت عملالّراِشُد  ُنموّ بال فاعت فالحماطة للجلسة فال وطع سي معلومات إضاسية ما سّعت ال

نب اع ما  أطللللللللللوب المحاضلللللللللرأل أف ال لقين اع ما  ال دريب أنشللللللللل ة جماعية فتعلما  تعافنيا  فتج (3
 بسي ة عند الم دربين. نمائّيةسقط، بت ال دريب تفاعت عمليا  هد  إحدا  سرفقات شخصية 

 من  الا العمت ضمن مجموعات. لدى الم دربين، ةالعمليّ ترطخ المفاهيم النظرية فمقارب ها  (4

 ا  فلللعض منهم  صللوصللا ؛ إذ بدتللم دربين عموم النَّفسلليَّةتم سي ال دريب مراعاأل الخصللائص  (5
انخفاض الثقة بالنفس، ساان ي م  طللمات قلد أف -سي بداية الجلسللات  الطللّيما -على بعضللهم 

 آمن.تعّلم العمت على إشراك أنش ة مناطلة ل عزيز جو 

عمت ال دريب على توسير جو نمائي ل  ليد األنا الراشللللللللدأل بأطلللللللللوب ال واصللللللللت مع الم دربين؛  (6
مي، سفي كا يمجاا ال ربوي فاألالناقدأل، السلللائدأل سي ال الطلللّيما الوالدّيةكان األنا فتجنب قدر اإم

فتجاهال  ل جاربهم، فالنظر  م دربين تفاعال  سيه حجب لفضلللللللللولهمأفا الجلسلللللللللات، توقع أغلب ال
على  ةفإطالق أحكام تقييمي أنه شللللللللللللللي  غير قابت للنقاش فالنقد للما أل العلمية فال دريب على

 ب ال يحمت هذه الصيغة سي ال واصتال دري ن جلسة بعد جلسة الحظ الم دربون أنّ طلوكهم، لا
بت عاملهم كراشللللللدين؛ فهو ما فضللللللعهم أمام مسللللللؤفليات فمهام جديدأل نوعا  ما كإع ا  سرص 

 من أمثل هم. ةلل واصت فالمساهمة سي األنش ة فاط خالص معاني إيجابي

ة فاألنشلللللللل ة، ال ي العمليّ لجلسللللللللات بال  ليقات فجو  موا  مثيرأل للحماطللللللللة سي ال دريب فغنى ا (7
 تنمي الراشد،  فن أن يشعر ال فت  ا ت الم درب بالملت.

تحليت نظرّية  بسلللللللللللللللاطة األمثلة فال دريلات الم رفحة سي الجلسلللللللللللللللات فاللغة ال ي تن لد منها (8
امرالت  .الُمعر
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 كما يلي: المؤّجتف  ديّ اللعبفرضيات ال  ليد القللي ف  ردريلّي اللرنام  ال ساعلّيةتم تفسير   

را  م وطط  رجات أس فجو  سرفق ذاِت  اللة  إحصائية  بينر تشير إلى  نتيج  اة رضي  الوةى
ألنا حالة ا م غّيرعلى  اللعديّ لمصلللللللحة ال  ليد  اللعديّ سي القياطللللللين القللي ف   جريلّيةالمجموعة ال

  .العفويّ الراشدأل فحالة أنا ال فت 

ةجللة إلى ُتعزى هللذ الن يال فسللللللللللللللير:  ة  فسد للردريلّي اللرنللام  ال سللاعليللّ امر تحليللت نظريللّ  التالُمعللر
عة من سي تنمية األنا الراشللدأل لدى الُمراهقين، فتنسللجم هذه الن ائ  ما توصلللت إليه مجمو  اإنسللانّية

طة  را( 2018 راطة طنو ا )ال حليت ال فاعلي فال ي منها: نظرّية  الدراطات السابقة ال ي اط خدمت
 ساعلّية( إذ أظهرت ن ائجها 2005( ف راطللة الصللالحي)2015( ف راطللة الخفاجي)2018ي )الحمداف 

امرالتتحليت نظرّية  برام  مس ندأل إلى  سي تنمية األنا الراشدأل.  الُمعر

 حوا هممعلوماتطللللللاعدت الُمراهقين على تنظيم  ردريلّي تأثير جلسللللللات اللرنام  ال فكذلك سإنّ 
ألنا ما أ ى إلى تنمية األنا الراشللللللللللللللدأل ف لد حالة من ال وازن بين ا ،ذفاتهم فتفاعالتهم مع اآل رين

  جريلّيةوعة ال، فهذا  ليت على الراغلة فالداسعية لدى الُمراهقين عموما  فأسرا  المجم فلّيةفال الوالدّية
 .ُنموّ  صوصا  على ال غيير فال

عّد يُ ا ال فاعت الراشلللد، إذ  فاعت المنسلللجم بين حاالت األنا، فال ي يغلب عليهالا أ ى إلى كم 
 (.220، 2009")الخواجا، اإنسانّية"أسضت أنواع ال فاعت؛ حين تغلب األنا الراشدأل على العالقات 

تشلللللير إلى فجو  سرفق ذاِت  اللة  إحصلللللائية  بينر م وطلللللط  رجات  نتيج  اة رضااااي  اةثاني :
ل  ليد  زى ُتع اللعديّ القياطللللللللين القللي ف  سياالّتزان االنفعالّي على ا  لار   جريلّيةأسرا  المجموعة ال

 . اللعديّ لمصلحة ال  ليد  ردريلّي اللرنام  ال

ا على هذا يعني أّن المدا الت ال دريلية الم لعة سي الدراطلللة، ال طللليما القائمة منه ةت سااير:ا
ا  هد( قد أثمرت سي تحقيد أهداسها فكانت مناطلة لألج ماعّيةبرنام  طيت )للمهارات العاطفية فاال

محو األمية العاطفية سهي تع لر" أّن  ةالمنهجي ت من أجلها، فهذا ينسللللللللجم مع ملا ئهاال ي فضللللللللع
" لألسرا االّتزان االنفعالّي من السللللللللللللللي رأل على المشلللللللللللللللاعر فال علير المناطلللللللللللللللب عنها، لزيا أل  جز   

(Steiner,2009,p.89) . 
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 اال ي أثل  (2016شللليكاري)ف راطلللة كوال( 2016) كيشلللفارازي  فهذه الن يجة تنسلللجم مع ن يجة
امرالتللرنام  تحليت  فجو  أثر    ين.ُمراهقالعند  فعالّيةات انم غّير على  الُمعر

ةثل لللت اللللدراطلللللللللللللللللات الأكملللا  سي علم النفس فعلم االعصلللللللللللللللللاب فال عليم فغيرهلللا من  نملللائيلللّ
خصيَّ فالعاطفية هي المكونات األطاطية ل نمية  ج ماعّيةالمهارات االأّن  ال خصصات نمية فلل  ةالشَّ

  .(Garner, 2013,p. 1) اإيجابية ج ماعّيةاال

ين ُمراهقب  فرا  حيويا  سي تنمية شلللخصلللية العلالمدرطلللة ت( أّن 2017)دراطلللة مدهاسن ب تلينف 
امت سي تحقيد ال ا ينُمراهقمفيدأل لل المدرطللللللّيةة  نمويجلسللللللات الالأّن  فتحسللللللين مفهوم الذات، فتلين

 فسللللللللليَّةالنَّ االح ياجات تعزز فبال الي  ،  ال وتريت فتحسلللللللللين ال ركيز فتخففالرساهية فال أمالنَّفسلللللللللّي 
 ورأل.ة المذك نمويا ال قنيات الكالثقة بالنفس فاح رام الذات تعزز بين ال الب من  ال ج ماعّيةفاال

أسضللللللللللت عند  نيكوناالنَّفسللللللللللّي  ال اّي ف االّتزان االنفعالّي إلى أّن  الدراطللللللللللة تفعليه توصللللللللللل
  .المدرطيّ ثنا  الدفام أسي ين ُمراهقال

ساعدأل ال الب على إن مس -كما فر  سي  راطة كيشفارازي – York (2015) كر و فحسب ي
امرالتأهداس ا مهمة ل حليت  فمشاعرهم ُتعدّ  تعزيز السي رأل على أسعالهم فأساارهم  .  عليمسي ال الُمعر

امرالتحليت برنام  تذلك ينسلللجم مع ن يجة  راطلللة كيشلللفارازي ال ي أشلللارت أّن ف   كان له الُمعر
تحليت  إلى أنّ (2006) موريس ، إذ توصلللللللللللللللتاالنفعلاليّ   نظيمالاطلللللللللللللل راتيجيلات  سين قي تلأثير م

امرالت  سي  راطة كيشفارازي  ففر  كما ةاالنفعاليَّ  مهارأل قّيمة سي تنظيم الوظيفية الُمعر
 .(Keshavarzi, et al., 2016, 52) 

 فجو  سرفق ذاِت  اللة  إحصللللائية  بينر م وطللللط  رجاتأشللللارت إلى  نتيج  اة رضاااي  اةثاةث :
على  اللعديّ فم وطلللللللللللللط  رجات أسرا  المجموعة الضلللللللللللللاب ة سي ال  ليد   جريلّيةأسرا  المجموعة ال

ة لمصلللللللللللللللح ردريلّي تعزى ل  ليد اللرنام  ال العفويّ  ا  لار حاالت األنا الراشللللللللللللللدأل فحالة أنا ال فت
 .  جريلّيةالمجموعة ال

أبرزها أبحا  نيوتن  ا ينسللللللللللجم فما ذهلت إليه العديد من الدراطللللللللللات العالميةهذ اةت سااااااير:
من اطلل خدام تمّكن الواطللعة   ّلةهناك العديد من األإذ  Barrow and Newton (2016فبارفن )

امرالت تحليت  بشلللكت اهمتسلللف  ،سر ي أف جماعي بشلللكت    البلافيد تسهي  ،سي ال دريب فال عليم الُمعر
 المنظم.  غيَّرفال موّ نُ ال سياح راسي 



 .                 Chapter 5: Results of Study  اةد اس  وت سيرها نتائج اة رل اةخامس

186 

 

فينسجم  ،فال  ور ُنموّ توسير سرص مناطلة للعلى سي المدارس بالنظرية ن و المخ صيعمت ف  
ل دريب المحوا من الموا  ليكون بشللللللكت عفوي ااطلللللل خدام عند نيوتن فبارفن  هذا فما توصللللللت إليه

ك مدى سائدأل ذلالحقا    ّلةت األظهر فأ اطللللللللللل نا ا  لُمد الت النظرية؛ عفسد السللللللللللللوك الم لّ  طليعيّ ف 
 .(Cornell et al., 2016,p. 384)ين ُمراهقألطفاا فالل

امرالتباط خدام تحليت  الجمعيّ كما أّن التلاع ال دريب  ألنا الراشدأل، ا ُنموّ أثرا  إيجابيا  سي  الُمعر
 اتّيةذلفالقيمة ا ج ماعّيةإذ أشلللارت أ بيات المدا الت الجماعية إلى ساعلي ها سي تحسلللين الافا أل اال

 (. 104، 2018المفيدأل)الحمدافي،  ج ماعّيةالعالقات اال ُنموّ لألسرا ، من  الا توسير سرص ل

ى فالضاب ة عل  جريلّيةأظهرت عدم فجو  سرفق بين المجموع ين ال نتيج  اة رضي  اةرابع :
ية اإيجاب ، على الرغم من فجو  سرفق على بعد المشللللللللللللاعراالّتزان االنفعاليّ الدرجة الالية لمقياس 

 فالدرجة الالية. السللّيةعلى بعد المشاعر  ا  ظهر سرفق؛ لان لم تُ  جريلّيةلصال  المجموعة ال

ر اللرنام  نج  سي  بين المجموع ين، أنّ  السلللللللللّيةعدم فجو  سرفق سي بعد المشلللللللاعر  ُيفسلللللللّ
 ، ، سهي السلللللللللللّيةالت لم ُيحد  سرقا   اال  سي االنفعا لاّنهتحسلللللللللين االنفعاالت اإيجابية بشلللللللللكت   اا 

خصلللللللللللللليَّةأقرب ما تاون لألمزجة سي  عدأل،  منها لالنفعاالت المؤق ة، فتعديلها مرتلط بعوامت الشللللللللللللللَّ
 .فيح اج لف رات زمنية طويلة

من ّي االّتزان االنفعالتفسللللر ذلك، لاون  الفر ّيةالنظرية سإن الفرفق  األ بياتفمن  الا سهم 
خصللللليَّ العوامت الخمسلللللة الالرى سي  تيرأل بو  ُنموّ مع طلللللنوات ال فولة فالُمراهقة فت ت شلللللّكت، ال ي ةالشلللللَّ

ت طابقة س راعند مقارن ه مع االنفعالّي  ذاتي، ساألسرا  قد )ي حسن، يس قر، أف ي راجع( اتزانهمت ّور 
 بشكت  ملحوظ، بينما تاون الفرفق مقارنة  بأقرانهم أقت فضوحا .أف الحقة سي حياتهم 

سي القياس القللي، كانت على   جريلّيةم وطللللللللل ات المجموعة ال نّ فمن المهم اإشلللللللللارأل إلى أ
أكثر ارتفاعا  من م وطللل ات المجموعة الضلللاب ة، على الرغم من أّن هذه  السلللللّيةالمشلللاعر  محور

ن فذلك يعني أّن اللرنام  نج  سي تحسلللللللللي ا شلللللللللكلت عامال  مؤثرا  لاّنهالفرفق طفيفة فلم تان  الة، 
فأيضا   جعلهم ي قدمون على رفزهم القلليبشكت مقلوا؛ س  جريلّيةالمجموعة ال لدىاالّتزان االنفعالّي 

عد ب، فت فوق عليه سي السللّيةللمجموعة الضاب ة سي بعد المشاعر  اللعديّ ت قارب  رجاتهم فالرفز 
 المشاعر اإيجابية.
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ي أشللللارت الن ائ  إلى فجو  سرفق بين الجنسللللين، س نتيج  اة رضاااي  اةخامسااا  واةساااا سااا :
إلى عدم  ةاللعديّ سي القياس القللي، بينما أشلللارت الم ابعة  الراعية لصلللال  اإنا  الوالدّيةحالة األنا 

 فجو  سرفق  الة بين الجنسين سي أي  من حاالت األنا.

ة ُمراهقسي مرحلة ال ُنموّ ( سإن اإنا  يسللللللقن الذكور سي ال2018(حسلللللب كابالن ال فسلللللير:  
(Kaplan ,2018,p.101) .عن الذكور. الوالدّيةذا ما جعلهن ي قدمن بسمة الرعاية فه 

فحسلللللب تشلللللجع هذه الفرفق سي صلللللفة الراعية لصلللللال  اإنا ،  ج ماعّيةا أّن ال نشلللللئة االكم
سإن الرعاية طلللللللللللمة اإنا ؛ فذلك م واسد فما فصللللللللللللت إليه ن ائ   راطلللللللللللة ليفرف  ( 2002تايلور )

ة اإنللا  يملن إلى أن تاون األنللا أنّ  Loffredo & Harrington (2008) فهللارينغ ون   الوالللديللّ
 (1979)( لديهن أعلى من الذكور. فهذه الن يجة أيضللللا  م سللللقة مع ن يجة  راطللللة هايرNPالراعية )

Heyer   ا لاّنهالراعية لصلللللللللللللللال  اإنا ،  الوالدّيةال ي كانت أفا من أثلت الفرفق سي حالة األنا
اللذين لم يجدا سرفقا  سي  Williams & Williams (1980) ت ناقض مع  راطلللللللللللة فيليم ففيلمز

 .(Singh&Singh 2017,p. 239)الراعية بين الجنسين. كما فر ت ففثد سي الوالدّيةاألنا 

، حللاسظللت اإنللا  على تقللدمهن على اللعللديّ فعنللد مقللارنللة سرفق الم وطلللللللللللللل للات سي القيللاس 
الت رنام  نج  أيضللللللا  سي تنمية حاالذكور سي الرعاية، لان لم تعد الفرفق  الة، فذلك يعني أّن الل

ت فمحاسظة اإنا  على هذه الصللللللفا بدرجة طفيفةالراعية لدى الذكور بشللللللكت إيجابي  الوالدّيةاألنا 
 بشكت مناطب. 

 دّيةالوالفهذا ينسللجم مع العديد من الدراطللات السللابقة ال ي ترى هناك عالقة ارتلاط بين األنا 
 الراعية فاألنا الراشدأل.

تلين عدم فجو  سرفق بين الجنسللللللللللين سي القياس القللي على مقياس  ي  اةساااااااابع :نتيج  اة رضااااااا
 . االّتزان االنفعاليّ 

من  شللّكتت من العوامت الخمسللة الالرى ال ي االّتزان االنفعالّي ال فسللير: كما أطلللفنا طللابقا  أّن 
ر سي ففراثية تؤث ةاج ماعيّ طللللللنوات ال فولة فبداية الُمراهقة فبال الي سإنها ت أثر بعوامت شللللللخصللللللية ف 
ف راطلللللللللللة القا ري ( 2016كال الجنسلللللللللللين بدرجة م قاربة. فهذه الن يجة تنسلللللللللللجم مع ن يجة حالفأل )

 الجنس. م غّيرفسقا  لاالّتزان االنفعالّي عدم فجو  سرفق على مقياس إلى ال ي أشارت  (2008)
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ة رحلة الُمراهقبين طللة مأشللللللللللللارت الن ائ  إلى فجو  سرفق قللية  نتيج  اة رضااااااااي  اةثامو :
ا حالة األن م غّير"الصلللللل  الثامن" سي  الملّكرأل"الصلللللل  العاشللللللر" فطللة مرحلة الُمراهقة  الم وطللللللّ ة

 .الم اّي الناقدأل فحالة أنا ال فت  الوالدّية
فالدفر االج ماعي، فكلما  لدى الُمراهد من  الا النمذجة ت شلللللللللّكتال فسلللللللللير: إّن حالة األنا 

أكثر قوللة  فنم ية ، لذلك فسد ليفين  اج ماعّيةمنه أ فار الرشللللللللللللللد؛ ُت لب  رب الُمراهد من عمر اق
ه السابد سي مرحلة ما قلت الرفضة، ُنموّ مقاربة ل ُنموّ سإن الُمراهد سي بداية الُمراهقة يكون سي حلقة 
ي الفضول بالدرجة األفلى، سيكون الداسع العفوّية  فلّيةفي فاعت بشكت فاض  من  الا حالة األنا ال

نمائي مقارب  طورّ  سيكون سي الم وطللّ ة، أما سي مرحلة الُمراهقة همحركللمعرسة فاالطلل اشللا  هو 
 تغيَّراالج ماعي لالنسلللللللجام مع  ل واسد فال  ليع، بحاجة أكثر لالمدرطلللللللّيةلمرحلة طفت بداية الحياأل 

 رجات من القلد ة "األب الصللللللللللللللغير" هذا قد يولد عفوي ه نوعا  ما، سهو بمرحل الليئة، مما قد يثلط
 لل اّي ، سفي هللذا العمر أحوج مللا يكون الم اّي ، قللد تظهر ب فللاعللت ال فللت ال مّر فال وجس فح ى 

  .(Levin, 2009,236)ليحظى بالقلوا االج ماعي

سراط سي الرعاية فالنقد فالسللللللللللي رأل أكثر فضللللللللللوحا  سي مرحلة الُمراهقة فذلك يعني أّن صللللللللللفات اإ
عني مزيدا  ي ؛ الذيالم اّي مع حالة أنا ال فت  األمركما هو  -راهقةقلب مرحلة المُ - الم وطللللللللللللللّ ة

ن محور ُتشكال( ال مّر ، فهاتان الصف ان)المسايرأل ف ال مّر فأيضا  مزيدا  من  ج ماعّيةمن المسايرأل اال
 رّ ا  ة، سالُمراهقون سي هذا العمر يكونون أشللللد قلقا  على مسلللل قللهم فأكثر تمالم اّيف  فلّيةحالة األنا ال

 نظرائهمعلى نحو أكثر فضلللوحا  من  -اإنا  الطلللّيما-فأكثر مسلللايرأل  ف ضلللوعا   -الذكور الطلللّيما-
خصيَّةال ي تاون سيها  صائص الُمراهقين  الملّكرألسي مرحلة الُمراهقة   أقت فضوحا . االنفعاليَّةف  الشَّ

بشللللللكت   غيَّرجدها لم ت مسلللللل مر  من نهاية السللللللنة األفلى، لذلك نُنموّ  حالة األنا الراشللللللدأل سي ف 
 . الم وّط ةف  الملّكرألملحوظ بين مرحل ي الُمراهقة 
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أشللللللللارت إلى سرفق بين الُمراهقين لصللللللللال  طللة مرحلة الُمراهقة  نتيج  اة رضاااااي  اةتاساااااع 
، إذ كانت االّتزان االنفعاليّ سي مقياس  السللللللللّيةعلى بعد المشللللللاعر  الصلللللل  العاشللللللر"“ الم وطللللللّ ة
 ر توترا  فأقت اط قرارا  فطي رأل .أكث السللّيةمشاعرهم 

فتلدف هذه الن يجة من قية فتنسللللللجم مع ن ائ  الفرضلللللليات السللللللابقة، فمع ال فسلللللليرات النظرية 
 الطلللللّيماف  الوالدّيةحالة األنا  ُنموّ (، سمع زيا أل 2009ن)يتفسلللللير مراحت ليف الطلللللّيماحاالت األنا  ُنموّ ل

شللاعر الفر ، مة؛ تؤثر طللللا  سي الم اّيف  فلّية أل األنا ال( عاما  فزيا15الناقدأل، عند الُمراهقين بعمر )
 .الملّكرألعنه سي الُمراهقة  الم وّط ةفتجعله أكثر توجسا  فقلقا  فهذا ي ض  سي الُمراهقة 

كما أّن الخصللللللللللائص العمرية للللوغ لها  فر أيضللللللللللا  سي ذلك، إذ تجعت الُمراهقين سي مرحلة 
راشلللدين علهم أقرب للجهم الهرموني فالعاطفي، فهم ب ور  نمائي  ير تغيَّ ؛ سي ذرفأل الم وطلللّ ةالُمراهقة 

 اهقة. أقرب لمرحلة ال فولة منهم للُمر ، الملّكرألالص  الثامن الُمراهقة طللة ينما منهم لألطفاا، ب

تنسللجم هذه الن يجة مع ما لوحظ على ب اقة المالحظة، إذ كان طللة الصلل  الثامن الذكور 
 سي تفاعلهم، بينما طللة الصلللل  العاشللللر الذكور كانوا أكثر رصللللانة  فإصللللغا   أكثر عفوية  فنشللللاطا  

ةالفرق سي العمر ف  فح ى تر  ا  سي ال فللاعللت، فكللأنّ  خصلللللللللللللليللَّ  بين المجموع ين "ُمراهقللة ملكرأل الشللللللللللللللَّ
لمية مع طللة الصللللل  العاشلللللر تم ال وطلللللع سي الما أل العلذلك  العامين؛ يفوق ه فم وطللللل ة" يلدف كأنّ 

ن م، على الرغم الم وطللّ ةسي المراهقة  ُنموّ ، يعو  ذلك لمرحلة الن باقي المجموعاتأكثر م الذكور
ةزيللا أل القللدرأل على اإصللللللللللللللغللا  فتراجع االنلل اهقللة ا  أكلرا  منلله سي مرحلللة المر ر ، يلعللب القلد  ف ّدسللاعيللّ

 بدرجة بسي ة فيزيد ترقلهم. الم وّط ة، فهو ما يحجم عفوية المراهقين سي المراهقة الملّكرأل

كانت هذه الفرفق أقت فضلللللللوحا  مع مجموعة اإنا ، سقد بدت الفرفق بين طاللات الصللللللل  
طاللات  ، بينمات الصللللللللللللل  الثامن أكثر عفوية  اكانت طاللإذ الثامن فالعاشلللللللللللللر م واسقة مع العمر، 

 الص  العاشر أكثر رعاية .

حاالت األنا ل الدا لّيةعن العالقات  ( رفمانيا2013) Ciucurطللللليكور فسي  راطلللللة قام بها 
خصليَّةفالعوامت الخمسلة الالرى سي  ط ، فجدت عالقات ترابط طر ية فعكسلية؛ منها عالقة ارتلاالشلَّ

عات ؛ فنالحظ من هذه الدراطللة أن المجمو االّتزان االنفعاليّ فبين  الم اّي عكسللية بين حالة ال فت 
 فضوحا . أكثر السللّيةجابية أقت ف ة أعلى؛ كانت مشاعرها اإيالم اّيف  فلّيةال ي كانت لديها األنا ال
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 الم اّي ال فت ال واصلللللت فسد أنا من  يعالالمسللللل وى ال يرتلط Kahler (2008)كاهلر حسلللللب ف   
 سي ا  تهيجأف  ا  سعندما يكون ال فت بحالة تاي  طللللللللللللللللية يظهر إحلاط ؛االّتزان االنفعاليّ مع عدم 

ت فذنب ي حوا  جمع  و  ف  ا   غضلللاز المهام. فأيضللا  جها  سي إنجإمع عجز ف  ،مواجهة العقلات
دّيةف  نفسّيةما قد يؤ ي إلى أمراض إلى غضب  ا لي  سر   .(Kahler,2008,p.11) جر

لم تعد هناك سرفق ذات  اللة سي حاالت األنا  :واةحا ي  عشااااار نتيج  اة رضاااااي  اةعاشااااارة
 اللرنام . ، عقب ت ليد الم وّط ةف  الملّكرألبين مجموع ي الُمراهقة االّتزان االنفعالّي ف 

ت عمت على تنمية حاالف  ،سي توزع حاالت األنا اللرنام  حقد توازنا  أّن  هذا يعني ال فسللللير:
ي ف ثلات حال ( لحدف ها المناطلللللة مقابت انخفاض أالعفوّية)الراعية، الراشللللدأل،  اإيجابية  صللللوصللللا  

 .خصيَّةالشَّ القلد سي  ن طمات ُتفاقمم( فما يحمالن الم اّي ال فت  -)الوالد الناقد

،  جريلّيةفت( بشلللللللللللكت م وازن فصلللللللللللت للُمراهقين سي المجموعة الط -اشلللللللللللدر -فأن ال فاعت )فالد
 فأحد  سرقا  إيجابيا .

ة  فإن الهللد  األ ير من مللدا الت امرالتتحليللت نظريللّ ا  )حللاالت هو إعللا أل تنظيم فبنلل الُمعللر
ت نظري ه هو مسلللللللللللاعدأل ( أّن الهد  من مدا ال1963بيرن ) األنا( فتوحيد أجزائها؛ حيث أشلللللللللللار

ط الفر  على تحقيد االطلللللللللللللل قالليلللة فحريلللة اإرا أل ال ي ت ميز بلللالوعي فالفهم الواقعي للعلللالم المحي
ما ، الحميمية( )كال لقائّيةفالعالقات الناجحة مع اآل رين من  الا ان عاش ثال  قدرات )الوعي، 

  (.105، 2018فر  سي الحمدافي،

 قية ذه الن يجة تلدف من قاربة، فهمُ  هممشلللللاعر المجموع ين كانت أّن أسرا   فهذه الن يجة تعني
في سأل، فالم أ رأل، تاون انفعاالتهم م أرجحة عموما  فغير مسلللللللللللللل قر  الملّكرألة ُمراهقن بين السالُمراهقو 

 .ا  ر و ُحُض  بالمقابت تاون الرفّية كذلك أقت قت ظهورا ، لانأ يكون القلد عا أل   الملّكرألة ُمراهقال

األنا  ُنموّ على مقياس  مجموع ينتلين فجو  سرفق بين ال :ةضاااااااي  اةثاني  عشااااااار نتيج  اة ر 
 .  جريلّيةالمجموعة الالراشدأل لحت المشكالت لصال  

ل قدير لم يحققوا سرفقا  سقط على مقياس يسللللللل ند إلى ا  جريلّيةفهذا يعني أّن أسرا  المجموعة ال
ّت  حققوا سرفقللا  على ا  لللار تبلل -د ي للأثر بللالمقلوليللة فال وقع االج مللاعيقلل -الللذاتي المشللللللللللللللكالت حللر

 أي تدريب.  فكانت أجوب هم راشدأل بشكت فاض ، مقارنة بالمجموعة الضاب ة ال ي لم ت لدَّ 
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  راطلل ه يس  Cam and Akkoyun (2001)كيون أ كام فما فصللت إليه فهذا ينسللجم مع 

أّن  ففجدت ،لمشلللللللللللللكالتعلى حالة األنا فحت ا تركز ال ي ثر ال دريب على مهارات ال واصلللللللللللللت أل
 .ة م ينة بين المدرب فالم دربينال عليم فمهارات ال واصت تع مد على عالق

 طا  ارتلا، ف الراعية الوالدّيةنا الراشلللللللللللدأل فبين األنا بين األفاضلللللللللللحا   ا  ارتلاط كهناأّن  ظهرتأف  
  .(Barrow and Newton, 2016,p. 65)المشكالت الراشدأل فحتّ مع األنا ناقد ال والدال بين حدف ا  م

 على ال جريللد ( عللامللا  ت للور قللدراتهم12هم المعرسي سللالُمراهقين من عمر )ُنموّ فتنسللللللللللللللجم الن يجللة ف 
ّت  تقنّية ت  ّورفاالطلللل ن اج فال لخيص، ف  المشللللكالت فسحص الفرضلللليات، فتا مت القدرأل على سهم حر

 .(Kaplan ,2018,p.101)الزمن فال فاير من  الا الماضي فالحاضر فالمس قلت 

لدى  المؤّجت فالقياس اللعديّ  الة بين القياس ق ف سر  توجد النتائج اة رضاااي  اةثاةث  عشااارة: 
 .االّتزان االنفعاليّ على مقياس حالة األنا ف   جريلّيةالمجموعة الأسرا  

 ذلك:  ّسرُيفار أثره اإيجابي بدرجة جيدأل ف اط مرّ اللرنام  ال دريلي، ف  ساعلّيةار اط مرّ ما يعني 

 فمواق  الحياأل اليومية، ما مكن من  ردريلّي لمحاكاأل ال ي ُعرضللللللللللللللت سي اللرنام  النجاح ا
 ار هذا الربط لف رات أطوا.اط مرّ ربط الجلسات بالحياأل ف 

  تقنّيةتزفيد الم دربين بالعديد من الموا  العلمية، كجز  من Teak Home Point  ال ي
 تذكرها فت ليقها. تعني تلخيص زبدأل كت جلسة بعلارات مخ صرأل فاضحة يسهت

دى ل اللعديّ  الة بين القياس القللي فالقياس سرق  ال توجد  عشااااااارة: نتائج اة رضاااااااي  اةرابع
 .االّتزان االنفعاليّ على مقياس حالة األنا ف  المجموعة الضاب ةأسرا  

 ّيةمائنات م غّير حاالت األنا  فن أي ُمدا لة، كونها من  ُنموّ   غيَّرال فسلللللير: سمن الُمح مت أن ت
خصلللليَّةسي  حاسظت على  -، فموجو أل عند كت سر ، لان  الا س رأل ال دريب_ ثالثة أشللللهرالشللللَّ

 الت يح اج فق ا  أطوا ل  عدا بدرجات طفيفة، أف يح اج إلى ُمدا  ليعيّ ها الُنموّ اطلللللللل قرارها، س
 . جريلّية ُماثفة  كما تم مع المجموعة النفسّية  

تحليت ة نظريّ  فسدتردريلّي برنام   ساعلّيةأثل ت  الحالّيةُيمكُن القوا إن الدراطلللللللللللللللة قّدم فمما ت
امرالت  من الُمراهقين. عّينةلدى  الُمعر
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 :اةد اس وتائج ملخص عام ة 5-4
 أطفرت ن ائ  الدراطة عّما يلي:

امرالتتحليت نظرّية  فسدتردريلّي برنام   ساعلّية .1 االّتزان  أل سي تنمية األنا الراشلللللللللدأل فزيا الُمعر
 لدى الُمراهقين. االنفعاليّ 

، كما يّ العفو الراشدأل فال فت  الطّيماأثرا  نمائيا  طفيفا  سي أغلب حاالت األنا ال دريب أحد   .2
ع على قيمها م ُنموّ فحاسظت مؤشلللللللللللللرات ال المؤّجتبعد ال دريب سي القياس  ُنموّ ال اطللللللللللللل مرّ 

%(  10ح ى 2) ال دريب حقد أثرا  نمائيا  ترافح بين نّ أ%( أي 4تراجع طفي  ال ي جافز )
 %.95فهذا األثر بعد شهر فنص  بقي محاسظا  على تقدمه بما يفوق 

على   جريلّيةفجو  سرفق ذاِت  اللة  إحصللللللللللائية  بينر م وطلللللللللل ي  رجات أسرا  المجموعة ال .3
زى تع اللعديّ سي ال  ليقين القللي ف  العفويّ  ي حالة األنا الراشلللللللللللللللدأل فحالة أنا ال فتم غّير 

 .اللعديّ لمصلحة ال  ليد دريلّي  ر ل  ليد اللرنام  ال

على   جريلّيةفجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللللللللللائية  بينر م وطلللللللللل ي  رجات أسرا  المجموعة ال .4
عر، فالدرجة الالية لعجلة جيني  للمشا السللّيةي حالة المشاعر اإيجابية فالمشاعر م غّير 

 لمصللللحة ردريلّي لرنام  الالمخ صلللر تعزى ل  ليد الاالّتزان االنفعالّي فأيضلللا على مقياس 
 .اللعديّ ال  ليد 

طللللِط فم و   جريلّيةفجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللللائية  بينر م وطللللط  رجاِت أسرا  المجموعِة ال .5
، على مقياِس حاالت األنا على اللعديّ  رجات أسرا  المجموعِة الضللللللللللللللاب ة سي ال  ليِد  ّّ

 (.العفويّ ُبعدي)األنا الراشدأل فأنا ال فت 

 فم وطللللط  جريلّيةفق  ذاِت  اللة  إحصللللائية  بينر م وطللللط  رجات أسرا  المجموعة الفجوُ  سر  .6
على بعد المشلللاعر اإيجابية، فعدم  اللعديّ  رجات أسرا  المجموعة الضلللاب ة سي ال  ليد 

، فسي الدرجة الالية لعجلة جيني  للمشللللللللللاعر لقياس السللللللللللللّيةفجو  سرفق سي المشللللللللللاعر 
 . االّتزان االنفعاليّ 

 فم وطللللللللللللط  جريلّية سرفق  ذاِت  اللة  إحصائية  بينر م وطط  رجات أسرا  المجموعة الفجو ُ  .7
 ،شلدأل على مقياسااألنا الر  ُنموّ على  اللعديّ  رجات أسرا  المجموعة الضلاب ة سي ال  ليد 

ّت   . جريلّيةالمشكالت الراشدأل لصال  المجموعة الحر
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 ّيةالوالدي حالة األنا م غّير فاإنا  على فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصلللللللللللللللائية  بينر الذكور  .8
الراعية، لصال  اإنا  سقط سي القياس القللي، فعدم فجو  سرفق بين الجنسين سي القياس 

 م غّير. فعللدم فجو  أيللة سرفق ذات  اللللة بين الجنسللللللللللللللين سي القيللاس القللي فسد اللعللديّ 
 .االّتزان االنفعاليّ 

الة أنا الناقدأل فح الوالدّيةات حالة األنا م غّير ام  سي  قلت ت ليد اللرننمائّية  فجو  سرفق   .9
، الم وطلللّ ة، لمصللللحة طللة الصللل  العاشلللر الُمراهقين سي مرحلة الُمراهقة الم اّي ال فت 

 .اللعديّ الثامن فالعاشر سي القياس فعدم فجو  سرفق  الة بين طللة الص  

على  اللعديّ القياطلللللللين القللي ف  بين طللة الصللللللل  الثامن فالعاشلللللللر سي نمائّية  فجو  سرفق   .10
لمصللللللللحة طللة الصللللللل  العاشلللللللر الُمراهقين سي مرحلة الُمراهقة  السلللللللللّيةالمشلللللللاعر  م غّير

، فعدم فجو  سرفق بين المجموع ين سي القياطلللين على بعد المشلللاعر اإيجابية الم وطلللّ ة
 .االّتزان االنفعاليّ فالدرجة الالية لمقياس 

ى عل  جريلّيةإحصللللائية  بينر م وطللللط  رجات أسرا  المجموعة ال عدم فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة   .11
 .المؤّجتف  اللعديّ سي ال  ليقين االّتزان االنفعالّي ي حاالت األنا ف م غّير 

عدم فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللائية  بينر م وطللط  رجات أسرا  المجموعة الضللاب ة على  .12
 .اللعديّ   ليقين القللي ف سي الاالّتزان االنفعالّي ي حاالت األنا ف م غّير 

  من " لات مجموعة فسد حاالت األنا الثالالنَّفسلللليَّةمقارنة توزع اللرفسايت العام "الصللللفحة  .13
طللة الصللللللل  الثامن ذكورا  سي  تضلللللللمّ  الا ب اقة المالحظة، إذ كانت المجموعة األفلى 

فاللرفسيسللللللللللللللور  العفويّ  ال ي تميزت ب فللاعللت فسد حللالللة أنللا ال فللت الملّكرألمرحلللة الُمراهقللة 
نا ال فت الراعية ثم حالة أ الوالدّيةالناقدأل فاألنا الراشلللللللللللللللدأل فاألنا  الوالدّيةالصللللللللللللللغير فاألنا 

ة طللة الص  العاشر ذكورا  سي مرحل تضمّ . بينما تفاعلت المجموعة الثانية ال ي الم اّي 
دأل فاألنا الراشللللال ي تميزت ب فاعت فسد حالة أنا اللرفسيسللللور الصللللغير  الم وطللللّ ةالُمراهقة 

د كان . أما مجموعة اإنا  سقلالعفويّ فمن ثم  الم اّي الراعيلة ثم أنا ال فلت  الوالدّيةفأنا 
نا الراعية ثم األ الوالدّيةتفاعت طاللات الصللللل  العاشلللللر سيها ي ميز بال فت الخاضلللللع فاألنا 

لصللل  اة اإنا  من . بينما كانت مجموعالعفويّ الناقدأل ثم أنا ال فت  الوالدّيةالراشلللدأل، فأنا 
الراعية ثم  ة فليّ ية، فثم األنا الال اّيف  فلّيةت فاعت فسد األنا ال الملّكرألالثامن سي الُمراهقة 

 الناقدأل. الوالدّيةثم األنا الراشدأل ثم األنا  العفوّية  فلّيةاألنا ال
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 :اةد اس مقترحات  5-5
  نموي ال منه سي المجاا إسا ألا ُيمكنُ  نمائيا  شللللللللللللللخصلللللللللللللليا   مجاال   ُتشللللللللللللللكتالنظرية  أنّ  حظلو 

ن لعيدأل عالة ف ة المهمالعمليّ سالنظرية غنية بالمفاهيم   يمي سي عشللللللللللرات اللحو ،ألكافاالج ماعي ف 
 ق رح ما يلي: لذلك نالمك لة العربية عموما  

 ل عليمية.اة العمليّ سي  ُمخ لفةال ُنموّ للمراهقين فسد مراحت ال ةاالنفعاليَّ  االه مام باالح ياجات 

  خصلللللللليَّةتوعية أفليا  األمور فالمعلمين بالخصللللللللائص ئدأل للمراهقين فبأهمية فسا نمائّيةفال الشللللللللَّ
 فتجنب ال عامت السل وي فالخاضع.الّراِشُد ال واصت معهم برعاية فثقة فتفعيت ال عامت 

  تفعيت  فر جلسللللللللات اإرشللللللللا  الجماعي سي المدارس ح ى يحصللللللللت المراهقين على جلسللللللللات
 سي النض  شخصي هم. تساهمت  فري ة بشكتنموي اعمة 

 امرالتتحليت نظرّية  تثقي  المراهقين بمفاهيم تمكينهم ف سي المدارس االب دائية فالثانوية،  الُمعر
أنهم بخير فأنهم بالشللللعور ك -اإنا  الطللللّيما-السللللليم  ُنموّ من المفاهيم الصللللحية الضللللرفرية لل

فذلك من  اج ماعّيةف سر ّية مسللللللللللللللؤفلية يملاون حرية اإرا أل بدرجة مقلولة تمكنهم من تحمت 
 ة  فرية.تنموي الا جلسات 

 ج ماعّيةالخمسلللللللللللللة. )ال عاط ، المهارات اال ج ماعّيةنشلللللللللللللر الوعي بالمفاهيم العاطفية فاال- 
سي المللدارس على غرار مخ ط تعّلم لللداسعيللة( من  الا ا -الوعي الللذاتي، إ ارأل المشللللللللللللللللاعر

 الحياأل. كجز  من برام  مهارات النماذج العالمية

  امرالتتحليت نظرّية  ن فالمرشلللللللللللللدين سي المدارس على مفاهيمالمدرطللللللللللللليّ تدريب فتعريفهم  الُمعر
 ب دريلاتها ال ربوية لما لها سائدأل لهما عموما  فلل الب  صوصا .

  ل دريب اتشمت مفاهيم النظرية الواطعة ال ي لم ي م شملها سي هذا  إرشا يَّةبنا  برام  تدريلية ف
 ، ال قوس، المصفوسات فمس ويات الخصم(.النَّفسيَّةلعاب فأبرزها )األ

  راشلللدين، ُمخ لفةسئات عمرية هذه ال دريلات فغيرها على  ساعلّيةإجرا   راطلللات مماثلة حوا( 
 أطفاا(.ف 

  بين حاالت األنا فبين العوامت الخمسللللللللة الدا لّيةإجرا   راطللللللللات ارتلاطية لدراطللللللللة العالقات 
خصيَّةى سي ات أ ر م غّير الالرى فبين   .الشَّ
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 الدراسةملخص 

 مقدم  اةد اس :  -1
ر  ذكدرك فيُ ساإنسلللللللللان يُ   فاعت معهاعيش فير ي الليئة ال ي ير س فر لوك الدرس علم النفس طلللللللللُ ي

ةِ اال من العالقللاتِ  م عللد أل   يؤ ي هللذا ال فللاعللت إلى ظهور أنمللاط   ر،علِّ فعللت فيُ فير  فللافتللة م  ،ج مللاعيللّ
ة  و ُ عُ تر  .(2015،2هللللللدا  )الخفللللللاجي،المللللللدأل فاأل امرالتتحليللللللت نظريللللللّ  Transactionalالُمعللللللر

Analysis  إريللك بيرن Eric Berne (1952) أن النفس  ع لرا ي، طليللب نفسللللللللللللللي أمريك فهو
النا هي حالة  Ego statesنا تلرز بثال  حاالت لأل طلللللللللوكّيةظاهر لها م ثال  بنى ت اون من

ال ي  ةدّي اة االنا . فحالة (1992،14)هاريس،ف ياليا   تلقائيا ، بسي ا ، ا  ال ي تعكس طلوك   لّي اة
 الناااالعقللاب فال وجيلله. فحللالللة ، الرعللايللة فالللدعم ،النقللد، ال هللديللد :تح وي على الليللانللات الم لقللة

تح وي بيانات اطلللللللللللل اشللللللللللللاسية  فن إطالق حكم، تنحو للحت سي طريقة تعافنية محايدأل  اةراشاااااااادة
 مسلللينيات القرن بدأت ت ليقات النظرية سي . ف (Hicks & McCracken,2010,81)، عاطفيا  

مجاالت  شللللللمت لسي طلللللللعينيات القرن الماضللللللي  ت، فان شللللللر النفسلللللليّ مجاا العالج الماضللللللي سي 
 . ال واصتف ، اإ ارألف ، ج ماعّيةالعالقات االف ال ربية، 

امرالتال دريب على تحليت س  اماله ما من  الا ، ت مالنَّفسللللليّ االج ماعي ف  لل غي رمدا لة  الُمعر
لى ع ةالحاليّ  الدراطةعمت فهذا ما ت (Barrow and Newton,2016,182) لألسراالّراِشد  ُنموّ الب

عّد جانلا  تُ ، ف راطة ما له من أثر سي ال نمية الراشدأل فعلى االنفعاالت، ال ي  جريلّيةنقله للدراطة ال
امرالتتحليت نظرّية  هاما  ركزت عليه جوانب المهمة سي فاحدا  من الزان االنفعالّي االتّ  د  عر يُ . إذ الُمعر

خصلللللللليَّةالالرى سي  ةالعوامت الخمسللللللللحياأل الفر ، كما أنه فاحد من    يعكس قيمة اللرنام ما. الشللللللللَّ
 .ينقُمراهعند الاالّتزان االنفعالّي    ينعكس ذلك علىالها   ل نمية األنا الراشدأل فكي ال دريلي

 مشكل  اةد اس  -2
تراسقها فتأثيرات  ترغري رات لما ت ميز به من األسرا ؛ أغلبة عند رجح نمائّيةمرحلة الُمراهقة  دّ عتُ 

ة سي من  الا عمت اللاحث. ف ال فولة فالنضلل  بين مرحل يالمم دأل  ُنموّ س رأل ال سهيتسلل مر بعدها، 
طفوليا   طلللللللوكا   ن الشللللللكوى فال ذمر من راشللللللدين يسلللللللاو  كثرأل لوحظ ،النفسلللللليّ مجاا الدعم فالعالج 
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   بنائهن الم هورأل، أرا  ما تشلللللل اي السلللللليدات من تصللللللرسات كثي النَّفسلللللليَّةفي العيا أل سحدف  النضلللللل ، م
بانفعاا من السللللللللللللللي رأل المفرطة من قلت األهت، ال ي تظهر  ون أل، فكذلك ي ذمر الُمراهقالم مّر  أف

ك يعكس ملدى ، فذللأيضلللللللللللللللا   الواللديلّةمع ذفات فاللديهم   فليلّةأف ال الواللديلّةن يجلة تعلارض ذفاتهم 
 ون ُمراهقسال .فاالج ماعيالنَّفسّي ال ي تعيد ال واسد  النَّفسيَّة المشكالتاالن شار الواطع للخالسات ف 

دّية ترغري رات لديهم سلللللر وم فالنشلللللاط فالجنس اجات أعلى للنيمضللللل ربة فمسللللل ويات من ال اقة فاح  جر
سر القواعد فالموازنة بين فك ال مّر  طئلة الفلسفية فالمظهر فالهوية الجنسية، فتظهرفالموطيقى فاأل

 . Graham,2003,p.11)ف االنفصاا عنها فبين الحاجات )أالقيم 
 المشلللكالتلرصلللد أبرز اطللل  العية ب راطلللة  متُأقي، لذلك هِ دِّ شلللُ ا يجعت عدم االطللل قرار سي أر م

 طلللللللاطلللللللياأل  عليمالين، فالموجهين سي بعض مدارس ُمراهقنظر ال ةمن فجه ج ماعّيةفاال النَّفسللللللليَّة
مشللللللللللللاكت الان شللللللللللللار  لىمالحظات الموجهين ع ركزتثانوي سي  مشللللللللللللد، ال عليم الف  (حلقة ثانية)
طلللو  ف ، ي زايد جيال  بعد جيتدراطلللي ال سلللرب الف نشلللاط السرط  نمر ف أن الين، ف ُمراهقال بينعاطفية ال

طلللللللللللري أر نت مشلللللللللللاكلهم تنلع من عدم اطللللللللللل قراون سااُمراهقأما الاطللللللللللل خدام األجهزأل االلا رفنية. 
 ة للهوايات فالمهارات الم احة نمويتراجع الفرص الف اج ماعي، فشلللللعور بضلللللع  ال فهم العاطفي، 

ما أ ر "ي: تالمشللللللكلة باإجابة عن السللللللؤاا اآلفيمكن صللللللياغة . سي ظت الظرف  غير المسلللللل قرأل
يل "نظرّي   باساااااااااتخدامَتد يبّي برنامج  َعاَمالتتحل نا اةراشاااااااااادة  ُنم ّ على  "اةُم ّتزام اال ى علال

 ؟"عمرةوا اةجوسي متغّير ة الي تأ ر  ةك وفقتخيوهل  ؟عود اةُمراهقيناالن عاةّي 

 أهمي  اةد اس : -3
   ّامرالتتحليت نظرّية  محافلة محلية ت نافاأفا  ُتعد  .تجريلّية سي  راطة الُمعر

 ها بعدأل طرق.ُنموّ يم يقدمها لقياس حاالت األنا فتقتاأل فات العديدأل ال ي ب اغناه 

 من اللرنام  سي حاا ثلوت  اإسا ألعلى المسلللللللللللللل وى ال  ليقي من  الا  الدراطللللللللللللللة ئدألسا
 ات مماثلة. ه ألغراض بحثية فت ليقية على عينصالحي ه فجدفا 

 ة جريليّ المجموعة الفالعاطفية ال ي ينميها لدى  ج ماعّيةأهمية ال دريلات فالمهارات اال. 

 لل  ليد على العديد من الشرائ  العمرية القابلة ة نموية الالعمليّ بال دريلات  اغناه. 

  ُاللرنام  لها. مُ دَّ قر أهمية الشريحة العمرية ال ي ي 
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 أهداف اةد اس : -4
تحليت ظرّية ن إلى نمية األنا الراشدأل مس ندل تردريلّي إعدا  برنام   الحالّية لدراطةلالهد  الّرئيس   

امرالت ريب على من  الا الّ د ،للُمراهقينن االنفعالّي االّتزاأثر ذلك سي س قياف  اإنسلللللللللللللللانّية الُمعر
 ج ماعّيةتنمية المهارات العاطفية فاالف  Tapacy طللللليامفاهيم النظرية األطلللللاطلللللية فسد برنام  تاب

 فينلثد من هذا الهد  أهدا  سرعّية هي: الخمس فسد برنام  طيت 
دى عّينة من لاالّتزان االنفعالّي  ىه علسي تنمية األنا الراشلللللللللللدأل فأثر  ردريلّي اللرنام  ال ساعلّيةقياس  .1

 .اللعديّ سي القياطين القللي ف  الم وّط ةف  الملّكرألالُمراهقين سي مرحلة الُمراهقة 

من  الا  االّتزان االنفعاليّ فأثر ذلك سي سي تنمية األنا الراشللللللللللللللدأل  ردريلّي اللرنام  ال ساعلّيةقياس  .2
 .اللعديّ  ة سي القياطين القللي ف فالضاب  جريلّيةلامقارنة الفرفق بين المجموع ين 

 .اللعديّ )الجنس، العمر( سي القياطين القللي ف  ي م غّير  راطة الفرفق سي حاالت األنا فسد  .3

 .ديّ اللع)الجنس، العمر( سي القياطين القللي ف  ي م غّير فسد االّتزان االنفعالّي  راطة الفرفق سي  .4

 : هاأسئل  اةد اس  وفرضيات -5

 : أسئل  اةد اس  -1- 5
  ؟حاالت األنانمائيا  على أثرا   ردريلّي هت ُيحد  اللرنام  الالسؤاا األفا: 

نا حالة األ ُنموّ على  المق رح ردريلّي اللرنام  ال طلللللللللللللل خدامالهت يوجد أثر  :السللللللللللللللؤاا الثاني
 ؟للُمراهقيناالّتزان االنفعالّي الراشدأل فعلى 

 ؟من الُمراهقين عّينةعلى المق رح  ردريلّي ما حجم األثر لللرنام  ال :السؤاا الثالث
 ؟موعات الثال  فسد ب اقة المالحظةالمج ُنموّ ما شكت مؤشر  :السؤاا الرابع

 فرضيات اةد اس  -5-2
 (:0.05، ُا  لرت الفرضيات ال الية عند مس وى  اللة )الدراطةمن أهدا   لل حقد

 جموعة الّ جريلّية سيالم توجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصلللللللللائّية بين م وطللللللللل ات  رجات أسرا  .1
 على مقياس حاالت األنا. اللعديّ  رجاتهم سي القياس  م وط اتف القياس القللي 

 المجموعة الّ جريلّية سي توجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصلللللللللائّية بين م وطللللللللل ات  رجات أسرا  .2
 .االّتزان االنفعاليّ على مقياس  اللعديّ  رجاتهم سي القياس  م وط اتف القللي  القياس
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م وطلللللللللللل ات  رجات أسرا  المجموع ين الّ جريلّية د سرفق  ذاُت  اللة  إحصللللللللللللائّية بين توج .3
 .اللعديّ على مقياس حاالت األنا سي القياس  فالّضاب ة

م وطلللللللللللل ات  رجات أسرا  المجموع ين الّ جريلّية توجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصللللللللللللائّية بين  .4
 .اللعديّ سي القياس االّتزان االنفعالّي على مقياس  فالّضاب ة

توجد سرفق ذات  اللة إحصللللللللائية بين م وطلللللللل ات  رجات الذكور فم وطلللللللل ات  رجات  .5
 . جريلّيةالمجموعة الاإنا  على مقياس حاالت األنا سي القياس القللي لدى أسرا  

اإنا  على مقياس ف توجد سرفق ذات  اللة إحصللللللللللائية بين م وطلللللللللل ات  رجات الذكور  .6
 . جريلّيةالمجموعة اللقللي لدى أسرا  سي القياس ااالّتزان االنفعالّي 

اإنا  على مقياس ف توجد سرفق ذات  اللة إحصللللللللللائية بين م وطلللللللللل ات  رجات الذكور  .7
 . جريلّيةالمجموعة اللدى أسرا   اللعديّ حاالت األنا سي القياس 

اإنا  على مقياس ف توجد سرفق ذات  اللة إحصللللللللللائية بين م وطلللللللللل ات  رجات الذكور  .8
 . جريلّيةالمجموعة اللدى أسرا   اللعديّ سي القياس لّي االّتزان االنفعا

العاشللللر ف الثامن طللة الصللللفين توجد سرفق ذات  اللة إحصللللائية بين م وطلللل ات  رجات  .9
 . جريلّيةالمجموعة العلى مقياس حاالت األنا سي القياس القللي لدى أسرا  

الثامن ن طللة الصللللللفيتوجد سرفق ذات  اللة إحصللللللائية بين م وطلللللل ات  رجات . 10
 .ة جريليّ المجموعة السي القياس القللي لدى أسرا  االّتزان االنفعالّي العاشر على مقياس ف 

الثامن طللة الصللللللفين توجد سرفق ذات  اللة إحصللللللائية بين م وطلللللل ات  رجات . 11
 . جريلّيةالمجموعة اللدى أسرا   اللعديّ العاشر على مقياس حاالت األنا سي القياس ف 

ة  ذاُت  اللة  إحصائّية بين م وط ات  رجات أسرا  المجموعة الّ جريليّ توجد سرفق  . 12
 األنا الراشدأل. ُنموّ فم وط ات  رجات المجموعة الضاب ة على مقياس 

 سي  جريلّيةالمجموعة ال توجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصائّية بين م وط ات  رجات أسرا  .13
 .االّتزان االنفعاليّ ف  اعلى مقياس حاالت األن المؤّجتف  اللعديّ  ينالقياط

ة ضللللللاب المجموعة ال توجد سرفق  ذاُت  اللة  إحصللللللائّية بين م وطلللللل ات  رجات أسرا  .14
 .االّتزان االنفعاليّ ف  على مقياس حاالت األنا اللعديّ ف القللي  ينسي القياط
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 حدو  اةد اس :  -6
الفصللللللت  سي يلّية جر المجموعة العلى  ردريلّي بدأ ت ليد اللرنام  ال اةحدو  اةزموي : -6-1

فان هى  2017فان هى مع نهاية شللللللهر كانون األفا  2017الدراطللللللي األفا سي آ ر شللللللهر أيلوا 
 .2018سي من ص  شهر شلاط  المؤّجتالقياس 
اب ة من مدرطلللللللة  مشلللللللد  المجموعة الّ جريلّيةتم ا  يار  اةحدو  اةمكاني : -6-2  فالضلللللللّ
  .دفرات الش وية لإلنا للذكور الخاصة فمدرطة عار  النادي لل الوطنّية

 مر لحات اةد اس :  -7
د يبّي اةبرنااامج اة هو مجموعلللة من األنشلللللللللللللل لللة المنظملللة  :(Training Program)تااَ

فالمخ  ة ال ي تهد  إلى ت وير معرسة ف لرات ال الب الم دربين، فال ي تسللللللللللللللاعد على تجديد 
 (.13، 2017 الشللي،)معلوماتهم فرسع كفا اتهم، فحت مشكالتهم، فت وير أ ائهم 

اَمالتتحلياال نظرياا    ال عري : (Ttransactionnel Analysais) اإلنسااااااااااانيااّ  اةُمعااَ
امرالتراب ة الدفلية ل حليت الرطمي لل امرالتتحليت " [I.T.A.A 2017إي ا ] الُمعر نظرية " هي "الُمعر

خصيَّةسي   ".الشخصي فال غيير الشخصي ُنموّ فاألطلوب المنهجي لل الشَّ

 أّنهااألنا الراشللللللللدأل ب Tudor (2003(عر  تو ر(Adult Ego State): ة النا اةراشاااااد
خصللليَّة ضنل   صلللرسات بما يناطلللبسهي المعالجة الم ااملة للمشلللاعر فاالتجاهات فاألساار فال الشلللَّ

  .(Widdowson,2010,351)سي كت األعمار  "،هنا فاآلن"ملدأ 

 سي األطلللللللللاطلللللللللية األبعا  أحد هو(:  (Emotional Stabilityاالّتزام االن عاةيّ تعريف 

خصللليَّة لّي االّتزان االنفعا يمثله الذي الموجب الق ب من مسللل مر م صلللت شلللكت يم د على الذي الشلللَّ
 هذا على مكان أي سي يكون  أن   يمكن شلللخص أي نّ إف  صلللابية،العُ  تمثله السلللالب الذي الق ب إلى

 .(2010،35،)حمدانت الم ص
شلللللللللللللللامت ين قت من  اللها الفر  من مرحلة  ُنموّ  س رأل :(Adolescence) تعريف اةُمراهق 

تشلللللللللمت ف طلللللللللنة(.  21-11) ال فولة إلى مرحلة الرشلللللللللد. سهي مرحلة ال أهب للرشلللللللللد تم د ما بين
( 18-15) المم دأل ما بين الم وطلللللللللّ ةة ُمراهقة، فالطلللللللللن (14-11ال ي تم د بين ) الملّكرألة ُمراهقال

 (.267-266، 2003)مخوا، نةط( 21 -18ة الم أ رأل مم دأل بين )ُمراهقطنة، فال
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 اةد اس : عّيو  -8
-13ترافحت أعمارهم ) ،فطاللة ( طاللا  72ة من )مؤّلفعنقو ية مقصلللللللللللو أل،  عّينةتم ان قا  

 (. 36) فضاب ة (36) تجريلّيةلمجموع ين  عّينةل( تم تقسيم ا16

 أ وات اةد اس :  -9
 من إعدا  اللاحثة. علارأل(60)قائمة رصد حالة األنا المصممة بشكت عجلة حالة األنا -1

 .الثالثصدار اإ اعُ ِمد علارأل، (20)ة من مؤّلفال عجلة جني  للمشاعر -2
ّت  ا  لار -3  من إعدا  اللاحثة. ،علارأل (24)من  مؤّل : الالمشكالت الراشدألحر

  .من إعدا  اللاحثةبندا ،  (35)من  مؤّل : الا  لار ال قييم ال دريلي -4
 ياطمين حالفأل. من إعدا  ،علارأل (20)لمخ صر ااالّتزان االنفعالّي ا  لار  -5

 .الم رجم ،علارأل (30)من  مؤّل ، الالمخ صر مقياس لحالة األنا -6
امرالتتحليت نظرّية  فسدتردريلّي برنام   -7  .تدريليةجلسة  (20)من  مؤّل ، الُمعر

كت عقب  اللفظيّ فغير  اللفظيّ أطلللللللاليب ال واصلللللللت أهم  تقيس : ب اقة رصلللللللد فمالحظة -8
 تدريليةتقويم نهائي توزع سي نهاية كت جلسلللللة  ت، باإضلللللاسة لل اقاُم درِّب تجلسلللللة لا

 .على الم دربين ضمن مجموعات تقيس نوات  الجلسة

 ات اةد اس :متغّير  -10
امرالتتحليت نظرّية  القائم على ردريلّي اللرنام  ال :مستقلّ اة متغّيراة  .سانّيةاإن الُمعر
 .االّتزان االنفعاليّ ف أل نا الراشد: األاةّتابع متغّيراة

 نتائج اةد اس  -11
 أطفرت ن ائ  الدراطة عما يلي:

امرالتتحليت نظرّية  فسدتردريلّي برنام   ساعلّية .14 دأل فزيا أل سي تنمية األنا الراش الُمعر
 لدى الُمراهقين.االّتزان االنفعالّي 

اشلللللللللدأل فال فت الر  الطلللللللللّيماأحد  ال دريب أثرا  نمائيا  طفيفا  سي أغلب حاالت األنا  .15
 ُنموّ فحاسظت مؤشلللللللللللرات ال المؤّجتبعد ال دريب سي القياس  ُنموّ ال اطللللللللللل مرّ ، كما العفويّ 
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%( أي إّن ال للدريللب حقد أثرا  نمللائيللا  ترافح 4على قيمهللا مع تراجع طفي  ال ي جللافز )
 %.95%( فهذا األثر بعد شهر فنص  حاسظ على تقدمه بما يفوق  10-2بين )

 ة جريليّ لة  إحصللائية  بينر م وطلل ي  رجات أسرا  المجموعة الفجوُ  سرفق  ذاِت  ال .16
 عديّ اللسي ال  ليقين القللي ف  العفويّ  ي حالة األنا الراشلللللللللللدأل فحالة أنا ال فتم غّير على 

 .اللعديّ لمصلحة ال  ليد  ردريلّي تعزى ل  ليد اللرنام  ال

 ة جريليّ مجموعة الفجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللائية  بينر م وطلل ي  رجات أسرا  ال .17
فالدرجة الالية لعجلة جيني   السلللللللللللللّيةي المشلللللللللللاعر اإيجابية فالمشلللللللللللاعر م غّير على 

 .اللعديّ المخ صر لمصلحة ال  ليد االّتزان االنفعالّي للمشاعر، فأيضا  على مقياس 

 ة جريليّ فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللائية  بينر م وطلل ي  رجات أسرا  المجموعة ال .18
 (.العفويّ على بعدي)األنا الراشدأل فأنا ال فت  اللعديّ سي ال  ليد  فالضاب ة

 ة جريليّ فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللائية  بينر م وطلل ي  رجات أسرا  المجموعة ال .19
على بعد المشلللللللللللاعر اإيجابية، فعدم فجو  سرفق سي  اللعديّ فالضلللللللللللاب ة سي ال  ليد 

 . ليّ االّتزان االنفعاجيني  للمشاعر لقياس ، فسي الدرجة الالية لعجلة السللّيةالمشاعر 

 ة جريليّ فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللائية  بينر م وطلل ي  رجات أسرا  المجموعة ال .20
ّت  شدأل فسد مقياسااألنا الر  ُنموّ فالضاب ة على  ة المشكالت الراشدأل لصال  المجموعحر

 الّ جريلّية.

 ي حالة األنام غّير فاإنا  على  فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصلللللللللللللللائية  بينر الذكور .21
ين الراعية، لصللال  اإنا  سقط سي القياس القللي، فعدم فجو  سرفق بين الجنسلل الوالدّية

 . فعدم فجو  أي سرفق ذات  اللة بين الجنسين سي القياس القللي.اللعديّ سي القياس 

ةالوالللدات حللالللة األنللا م غّير قلللت ت ليد اللرنللام  سي  نمللائيللّةفجو  سرفق  .22 دأل النللاقلل يللّ
، لمصللللحة طللة الصللل  العاشلللر، فعدم فجو  سرفق  الة بين الم اّي فحالة أنا ال فت 

 حاالت األنا. م غّيرفسد  اللعديّ طللة الص  الثامن فالعاشر سي القياس 

 اللعديّ بين طللة الصللللفين الثامن فالعاشللللر سي القياس القللي ف  نمائّيةفجو  سرفق  .23
لمصلللللحة طللة الصلللل  العاشللللر، فعدم فجو  سرفق بين  السللللللّيةالمشللللاعر  م غّيرعلى 
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االّتزان المجموع ين سي القياطللللللين على بعد المشللللللاعر اإيجابية فالدرجة الالية لمقياس 
 .االنفعاليّ 

عدم فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللللللللللائية  بينر م وطلللللللللل ات  رجات أسرا  المجموعة  .24
 .مؤّجتالف  اللعديّ سي ال  ليقي نفعالّي االّتزان االي حاالت األنا ف م غّير على   جريلّيةال

عدم فجوُ  سرفق  ذاِت  اللة  إحصللللللللللائية  بينر م وطلللللللللل ات  رجات أسرا  المجموعة  .25
 .اللعديّ سي ال  ليقي القللي ف االّتزان االنفعالّي ي حاالت األنا ف م غّير الضاب ة على 

 مقترحات اةد اس : -12
 امرالتتحليت نظرّية  تفعيت ال دريب على  سي المدارس االب دائية فالثانوية. الُمعر

  تجريلّيةإجرا  المزيد من اللحو  عن اط خدم مفاهيم النظرية العديدأل سي  راطات. 

 يالمعرسي فاالنفعال جرا  برام  تدريلية تشمت الُمراهقين فالوالدين بهد  زيا أل الوعيإ. 

  امرالتالمُ تحليت نظرّية  ن فالمرشدين سي المدارس على مفاهيمالمدرطيّ تدريب  .عر

 سي الليئة السورية لمقياس حاالت األنا. بنا  ا  لارات مقننة فمعيرأل 

  ُمخ لفةهذه ال دريلات فغيرها على عينات  ساعلّيةإجرا   راطات مماثلة حوا. 
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 مراجع الدراسة

 : باةلغ  اةعربي اةمراجع قائم  
 .، مصرهرأل، القامحاضرات سي مد ت علم النفس(، 2015إبراهيم، علد الحميد، )

ر ،  ار النشللللللللل3، طفال ربوية النَّفسللللللللليَّةمناه  اللحث سي العلوم ( 2004أبو عالم، رجا  محمو  )
 للجامعات، القاهرأل.

لدى االّتزان االنفعالّي الحوار األطللللللللللري فعالق ه ب( 2013بن عمارأل، طللللللللللمية. بو عيشللللللللللة، نورأل )
ت اصللللللللدي مرباح فرقلة، منشللللللللورا، جامعة قج ماعّيةفاال اإنسللللللللانّيةكلية العلوم الُمراهقين. 

 نيسان، الجزائر. 9/10المل قى الوطني الثاني حوا االتصاا فجو أل الحياأل سي األطرأل، 

ا أل، اتجاهات حديثة سي اط راتيجيات ما فرا  المعرسة سي تعليم القر  (2003)ابراهيم احمد  بهلوا،
 .280 - 148 فحاتص .30 فالمعرسة، مصر العد مجلة القرا أل 

ب  النَّفسلللليّ ( 1998ريك )يبيرن، إ ة المصللللرية )ترجمة إبراهيم طللللالمة(. الهيئالنَّفسلللليّ فال حليت الّ ِ
 العامة للا ب.

حلب طلللللللورية. )أن وان أكوبيان م رجم(،  ار  .لعلة المشلللللللاعر فالعواط ( 2010بيرن، إيريك. )
 شعاع للنشر فالعلوم.

اا شللحيذ( منشللورات المنظمة العربية ، ترجمة )جمالمعرسّية( قاموس العلوم 2013تيلرغيان، غي)
 لل رجمة، للنان.

م(. تعليم ال فاير مفللاهيم فت ليقللات،  ار الا للاب الجللامعي: 1999جرفان، س حي علللدالرحمن. )
 .العين

من  ةعّينفعالق ه ب قدير الذات  راطللة ميدانية على االّتزان االنفعالّي  .(2016) .حالفأل، ياطللمين
ي سي محاسظة  مشللللللللد. رطللللللللالة ماجسلللللللل ير غير منشللللللللورأل. كلية طللة ال عليم الثانوي المهن

  ال ربية، جامعة  مشد.
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فالقدرأل على اتخاذ القرار لدى ضلللللللللللللللاط الشللللللللللللللرطة االّتزان االنفعالّي  .(2010) .حمدان، محمد
 غزأل.، رطالة ماجس ير غير منشورأل. الجامعة اإطالميةالفلس ينية. 

ن. ي سي تنمية األنا الراشللللللدأل لدى األحدا  الجانحيأثر ال حليت ال فاعل .(2018الحمدافي، جابر)
 ، العراق.اإنسانّيةرطالة ماجس ير غير منشورأل. جامعة اللصرأل، كلية ال ربية للعلوم 

سي تنمية طلللللللوك المسللللللاعدأل  فاعلّية(. أثر أطلللللللوب المواجهة ال 2015الخفاجي، ذكريات كاظم. )
 معة اللصرأل، العراق.غير منشورأل. جا لدى طللة الجامعة. رطالة ماجس ير

حلة لدى طاللات المر  ج ماعّيةفعالق ه بالمسللللللللللللللؤفلية االاالّتزان االنفعالّي  .(2007 ليت، عفرا )
 .206-174، جامعة بغدا ، العراق، صفحات 11، العد النَّفسيَّةاإعدا ية. مجلة العلوم 

ي ام لت لدى المراهقين األفعالق ها بقلد المس ق النَّفسيَّةإشلاع الحاجات  .(2014 ميس، نسرين )
المقيمين سي المؤطللللللسللللللات اإيوائية فغير اإيوائية " راطللللللة مقارنة" رطللللللالة ماجسلللللل ير غير 

 فالمج معية، الجامعة اإطالمية، غزأل. النَّفسيَّة الصّحةمنشورأل، كلية ال ربية، قسم 

 .للنشر، األر ن ،  ار الثقاسةفال ربوي النَّفسيّ اإرشا  ( 2009الخواجا، علد الف اح محمد )

 .يةبرنام  إرشللللللا ي سي تنظيم حاالت األنا لدى طللة كلية ال رب ساعلّية .(2010الدليمي، كميلة )
 . منشورات جامعة تاريت.رطالة ماجس ير غير منشورأل

 ،  ار الفار،ةالعمليّ اللحث العلمي أطلللاطلللياته النظرية فممارطلللاته (. 2000)  فيدري، رجا  فحيد
  مشد.

اير فعالق ه بكت من السلللللرعة اإ راكية فال فاالّتزان االنفعالّي  .(2006إطلللللماعيت ) ريان، محمو 
زهر، لة ماجس ير غير منشورأل( جامعة األاالب ااري لدى طللة الص  الحا ي عشر )رطا

 كلية ال ربية، قسم علم النفس، غزأل.

لدى  ال فاير االب ااري فالقدرأل على االّتزان االنفعالّي  راطلللة العالقة بين  .(2007)أشلللر  طلللرج، 
طللة المرحلة الثانوية، رطلللللللللللالة ماجسللللللللللل ير غير منشلللللللللللورأل، كلية ال ربية، جامعة الزقازيد، 

 .مصر

( منشللورات هأطللعد، فجي)ترجمة ، المعجم الموطللوعي سي علم النفس .(2001)ي طلليالمي، نوربير 
 فزارأل الثقاسة،  مشد.
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لة من طل عّينةة لدى العمليّ نمية المهارات ل تردريلّي برنام   ساعلّية(. 2017الشللللللللللللللللي،  الد. )
غير منشللورأل، جامعة  مشللد كلية  ه الثانويات الصللناعية سي محاسظة  مشللد. رطللالة  ك ورا 

 ال ربية قسم علم النفس.

العوامت الخمسلللة للشلللخصلللية فعالق ها باالك ئاب لدى الم ر  ين على  .(2015الشلللمالي، نضلللاا)
 ر منشورأل( الجامعة اإطالمية، كلية ال ربية، قسممركز غزأل المج معي)رطالة ماجس ير غي

 ، غزأل.النفسيّ علم النفس فاإرشا  

،  ار غريب لل لاعة النفسللللللللللليّ نظريات اإرشلللللللللللا  فالعالج  .(1994الشلللللللللللنافي، محمد محرفس )
 فالنشر: السعو ية.

أثر ال حليت ال فاعلي سي  فض مسلللللللل وى الحرمان  .(2005الصللللللللالحي، نهلة علو ي طللللللللعدفن )
)أطرفحللة  ك وراه غير منشللللللللللللللورأل( الجللامعللة  الم وطللللللللللللللّ للةفي لللدى طللاللللات المرحلللة العللاط

 ة: العراق.كلية ال ربي –المس نصرية 

(. أثر ال حليت ال فاعلي سي تعديت السلللللللللللوك االنسللللللللللحابي ل فت 2007العلو ي،  ولة حسللللللللللن. )
 الرفضة. رطالة ماجس ير غير منشورأل. الجامعة المس نصرية، العراق.

فعالق ه بضلللللللللللللللط الذات لدى طللة االّتزان االنفعالّي ( 2016فالربيع، سيصللللللللللللللت )ع ية، رمزي. 
جلد  راطلللات العلوم ال ربوية، الم .، كلية ال ربية، قسلللم علم النفس االرشلللا يجامعة اليرموك

 .1136-1117، صفحات 3(، ملحد43)

 ، منشورات جامعة  مشد.أصوا ال دريس .(2001القال سخر الدين، ناصر، يونس)

 نهمفعالق ه بمفهوم الذات لدى ال للة الم ميزين فأقرااالّتزان االنفعالّي ( 2008ك، طللللللللللللللعيد)ملار 
( جامعة الموصلللللللت، 2( العد  )7المجلد ) ، مجلة أبحا  كلية ال ربية األطلللللللاطلللللللية،العا يين

 .91 -65العراق. صفحات 

لمين فالمعلمات للة معاهد إعدا  المعلدى طاالّتزان االنفعالّي قياس  .(2008سضلللللللللللللليلة ) -محمد
الذين تعرضللت أطللرهم لحاالت الدهم فال ف يش فاالع قاا من قلت قوات االح الا األمريكي 

ة ال ربية . مجلالنَّفسيَّةفأقرانهم الذين لم ي عرضوا لها. جامعة الموصت قسم العلوم ال ربوية ف 
 .15فالعلم المجلد العد  
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 ، القاهرأل،  ار العلم فالمعرسة.سيَّةالنَّفأبناؤنا فصح هم  .(2001مخ ار، فسيد صفوت )

 ، منشورات جامعة  مشد.8. طعلم نفس ال فولة فالمُراهقة(. 2003مخوا، مالك طليمان. )

ة الجامعة فمس وياته لدى طللاالتّزان االنفعاليّ القيم الدينية فعالق ها ب .(2001) .المزيني، أطامة
 .بية، الجامعة اإطالمية غزألكلية ال ر  .رطالة ماجس ير غير منشورأل .اإطالمية

 . الجزائر.الوطنّيةمنشورات فزارأل ال ربية أطس ال حليت ال عاملي.  .(2004)م ر  علد هللا 

  اسع السلوك، عمان،  ار الانوز المعرسة العلمية للنشر. .(2010المياحي، جعفر )

نية لدى لمدركة  راطللة ميدافعالق ه بالليئة الصللفية ااالّتزان االنفعالّي  .(2014النابلسللي، أطللما  )
العامة بمدارس محاسظة  مشللللللللد، رطللللللللالة ماجسلللللللل ير غير  من طللة المرحلة الثانوية عّينة

 منشورأل، كلية ال ربية، قسم علم النفس،  مشد.

المة . ترجمة إبراهيم، طللللللاإنسللللللانيّة المُعرامرالتتحليت النَّفسلللللليّ ال واسد  .(1992هارس، تومس. )
 المصرية العامة للا اب. اإطكندرية، مصر. إبراهيم منشورات الهيئة

  مشد. ، ار الفاضت، م لعة الصلاح .أنا بخير أنت بخير .(1991)آمي هاريس، 
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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. 



Summary 

  II 
 

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". 
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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. 
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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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Damascus University 

   Faculty of Education 

Department of Psychology 

 

 

 

The Effect of Training Program Based on 

Transactional Analysis Theory to Develop 

Adult Ego State and its impact on the 

Emotional Stability of Adolescents 
 

A Thesis Submitted for a PhD degree in 

Developmental Psychology 
 

 

 

Prepared by 

Alaa MHD Taysir Morad 

 
 

Supervised by 

Dr. Mohammad Ezzat Arabi Katbi 

Professor in Psychology Department 

Damascus University, Faculty of Education  

 

 

 

 
𝟐𝟎𝟏𝟕 − 𝟐𝟎𝟏𝟖 𝑨𝑫

𝟏𝟒𝟑𝟖 − 𝟏𝟒𝟑𝟗 𝑨𝑯
 


	كلمة شكر Thanks Words
	الإهداء Dedication
	ملخصAbstract
	فهرس المحتوياتIndex
	فهرس الجداولIndex of tables
	فهرس الأشكال  Index of formats
	فهرس الملاحق  Appendix
	الفصل الأول التعريف بالدراسة Chapter I: Definition problem of study
	1-1 مقدمة الدراسة:
	1-2 مشكلة الدراسة ومبرراتها:
	1-3 أهمية الدراسة:
	1-4 أهداف الدراسة:
	1-5 متغيّرات الدراسة:
	1-6 أسئلة الدراسة وفرضياتها:
	1-6 -1 أسئلة الدراسة:
	1-6-2 فرضيات الدراسة:

	1-7 حدود الدراسة:
	-18 مصطلحات الدراسة:
	1-9 أدوات الدراسة:

	الفصل الثاني الإطار النظري
	Chapter Two: Theoretical Framework
	المحور الأول: تحليل المُعَامَلات الإنسانيّة  Axis I: Transaction Analysis
	2-1 مفهوم تحليل المُعَامَلات Transactional Analysis:
	2-2 موجز عن حياة إيريك بيرن:
	2-3 مفهوم حالة الأنا Ego States:
	2-4 تطوّر نشوء حالات الأنا:
	2-4-1 حالة الأنا الوالديّة The Parent Ego State
	2-4-2 حالة الأنا الطفليّة :The Child Ego state
	2-4-3 حالة الأنا الرّاشدة: The Adult Ego State
	2-4-3-1 وأهمُّ وظائف الراشد:
	2-4-3-2 للوصول للوعي الرّاشِدُ وضع ميزيرو(2000) Mezirow ما يلي:

	2-4-4 الخصائص السلوكيّة لحالات الأنا:
	2-4-5 الأجهزة النَّفسيَّة لتطوّر حالات الأنا والدماغ:
	2-4-6 الأوزان النسبية لحالات الأنا:
	2-4-7 بعض الافتراضات المتعلقة بحالات الأنا.

	2-5 مواقف الحياة الأربعة Life Position:
	2-5-1 أنا لست بخير وأنت بخير
	2-5-2 أنا لست بخير وأنت لست بخير:
	2-5-3 أنا بخير وأنت لست بخير:
	2-5-4 أنا بخير وأنت بخير:

	2-6 أشكال المُعَامَلات:
	2-6-1 المُعَامَلات التكاملية أو الخطيّة :Complementary Transaction
	2-6-2 المُعَامَلات المتقاطعة أو المتعاكسة Crossed Transactions:
	2-6-3 المُعَامَلات الخفيةUlterior Transactions :
	2-6-3-1 الألعاب النَّفسيَّة:
	2-6-3-2 المثلث الدرامي والمثلثات البديلة عنه:
	2-6-3-3 الضربات Strokes:

	2-6-4 أشكال المُعَامَلات والصراع النفسيّ:
	2-6-4-1 تلوّث حالات الأنا Contamination:
	2-6-2-4 الإقصاء Exclusion:


	2-7 المخطوطات القديمة Script :
	2-7-1 أبرز المعتقدات الشائعة:
	2-7-2- التعامل مع المعتقدات النَّفسيَّة المؤثرة في الاتّزان الانفعاليّ:

	2-8 نُموّ الأنا الراشدة:
	2-9 التطبيقات العمليّة لنظرية تحليل المُعَامَلات:
	2-9-1 استخدام تحليل المُعَامَلات في التنمية والتدريب:
	2-9-2 العلاج وفق تحليل المُعَامَلات:
	2-9-2-1 أهداف العلاج في نظريّة تحليل المُعَامَلات:
	2-9-2-2 مستويات ومراحل العلاج النَّفسيّ حسب بيرن:
	2-9-2-3 التقنيات العلاجية وفق نظريّة تحليل المُعَامَلات:
	2-9-2-4-محاور العلاج النَّفسيّ الجمعيّ:



	المحور الثاني الاتّزان الانفعاليّ  Axis II: Emotional Stability
	2-10 التطوّر التاريخي لمفهوم الاتّزان الانفعاليّ:
	2-11 تعريف الاتّزان الانفعاليّ:
	2-12 بيولوجيا الانفعالات (آلية عملها، وظائفها، مضارها، الفروق الفردية فيها):
	2-12-1 وظائف الانفعالات الأساسية:
	2-12-2 مضار الانفعالات المفرطة:
	2-12-3 الفروق الفرديّة في الانفعالات:

	2-13- الانفعالات والمصطلحات المشتقة منها:
	2-14 أنواع المشاعر:
	2-14-1 المشاعر الأولية والثانوية:
	2-14-3 المشاعر المزدوجة أو المختلطة: Ambivalence
	2-14-4 المشاعر الحاليّة والمشاعر المرتدة:

	2-15 النُموّ الانفعاليّ:
	2-16 السيطرة والتحكّم بالانفعالات:
	2-16-1 التثقيف العاطفي وفقاً لتحليل المُعَامَلات:
	2-16-2 التثقيف العاطفي للأطفال والمُراهقين:

	2-17 التوعية الانفعاليَّة ما وراء التواصل :Meta Communication
	2-17-2 ما وراء المعرفة  Metacognition :
	2-17-2 ما وراء الانفعال Meta- Emotion:

	2-18 الانفعالات وفق حالة الأنا الراشدة:

	المحور الثالث المراهقة وتحليل المُعَامَلات  Axis III: Adolescence  &TA
	2-19 الانتقال لمرحلة المُراهقة:
	2-19-1 مظاهر النُموّ في مرحلة المُراهقة:
	2-19-2 المهام النمائيّة للمُراهقين:

	2-20 نُموّ الأنا الراشدة في مرحلتي الطفولة والمُراهقة:
	2-20-1 المهمة الأولى: توحيد حالات الأنا المنفصلة في بنية متماسكة كاملة :
	2-20-2 المهمة الثانية: تحديث الأنماط التنموّية السابقة
	2-20-3 المهمة الثالثة: التطوّر والاندماج الجنسي

	2-21 الحاجات النَّفسيَّة والمُراهقة:
	2-21-1 الحاجات النَّفسيَّة ودورها في السلوك:
	2-21-2 تصنيف الحاجات النَّفسيَّة:
	2-21 -3 الحاجات النَّفسيَّة وفق نظريّة تحليل المُعَامَلات:

	22-2 المداخلات الجماعية لنظرية تحليل المُعَامَلات:
	2-22-1 فائدة المداخلات الجماعية لتحليل المُعَامَلات:
	2-22-2 أهداف المداخلات الجماعية لتحليل المُعَامَلات:

	2-23 المداخلات التدريبية وفق تحليل المُعَامَلات:
	2-23-1-تحليل المُعَامَلات التنموية :
	2-23-2 التدريب على تحليل المُعَاملات باستخدام تحليل المُعَاملات في التدريب:
	2-23-3 مبادئ تحليل المُعَامَلات في التدريب:
	2-23-4 تحليل المُعَامَلات وعلم النفس الاجتماعي:

	2-24 برامج تحليل المُعَامَلات التدريبية:
	2-24-1 برنامج تاباسي TAPACY  :
	2-24-2 برنامج سيل SEAL:
	2-24-2-1 محاور برنامج سيل الخمسة:
	2-24-2-2 مستويات عمل برنامج سيل:
	2-24-2-3 أهداف برنامج سيل :


	2-25 الإطار المرجعي لتحليل المُعَامَلات:
	2-25-1 خرائط تحليل المُعَامَلات السبع للمدربين التربويين :
	2-25-2 المداخلات التدريبية الأساسية لبيرن:


	الفصل الثالث الدراسات السابقة Chapter 3: Previous Studies
	3-1 أبرز الدراسات العربية السابقة المتعلقة بمتغيّرات الدراسة:
	3-1-1 دراسة حلاوة (2016) سورية:
	3-1-2 دراسة النابلسي (2014) سورية:
	3-1-3 دراسة بن عمارة وبوعيشة (2013) الجزائر:
	3-1-4 دراسة الدليمي (2010 (العراق:
	3-1-5 دراسة القادري (2008) سورية:
	3-1-6 دراسة مبارك (2008) العراق:
	3-1-7 دراسة خليل (2007) العراق:
	3-1-8 دراسة سرج (2007) مصر:
	3-1-9 دراسة ريان (2006) غزة:
	3-1-10 دراسة الصالحي (2005) العراق:

	2-3 أبرز الدراسات الأجنبية المتعلقة بمتغيّرات الدراسة:
	3-2-1 دراسة سوندا (2018) Sundah إندونيسيا:
	3-2-2 دراسة مادهافن (2017) Madhavan الهند:
	3-2-3 دراسة بوبيك وايفانيسكا (2016) Bubic &. Ivanisevic كرواتيا:
	3-2-4 دراسة كيشافرازي وعزت وميرناس (2016) Keshavarzi, Azat& Mirnasab إيران:
	3-2-5 دراسة نيترويتلي وفوركون وناندنغ (2016) Netrawati Furqon& Nandang إندونيسيا:
	3-2-6 دراسة كولاشيكاري (2015) Kulashekara الهند:
	3- 2-7 دراسة سيغاتي وشيفباني وسوداني واكباري (2014) Seghati, Shafiabady, Sodani, &. Akbari إيران:
	3-2-8 دراسة سيكور (2013) Ciucur رومانيا:
	3-2-9 دراسة كريس سيتن (2013) Cherisse Seaton كندا:
	3-2 -10 دراسة كومار(2013) Kumar الهند:
	3-2-11 دراسة كارين وعلي (2011) Karen & Ali إنكلترا:
	3-2-12 دراسة أشمان وهاي (2003) Hay & Ashman أستراليا:

	3-3 تعقيب على الدراسات السابقة:

	الفصل الرابع: منهج الدراسة وإجراءاتها Chapter 4: Methodology and practical operation
	4-1 منهج الدراسة:
	4-2 المجتمع الأصلي وعيّنة الدراسة:
	4-3 أدوات الدراسة:
	4-3-1 قائمة رصد حالة الأنا المصممة بشكل عجلة الأنا:
	4-3-1-1 قائمة كوجت لرصد حالة الأنا:
	4-3-1-2 قائمة الرصد الذاتيّة للشخصية Adjective Checklist,(ACL) :

	4-3-2 عجلة جنيف Geneva Emotion Wheel (GEW) :
	4-3-2-1 فائدة عجلة جينيف:
	4-3-2-2 محاور أبعاد العجلة:
	4-3-2-3 كيفيّة الاستخدام:
	4-3-2-4 متى تستخدم:
	4-3-2-5- تتميز عجلة جنيف بأنّها:
	4-2-2-6- مسوغات اعتماد عجلة جينيف لتقدير الاتّزان الانفعاليّ:

	4-3-3- اختبار حَلّ المشكلات لنُموّ الأنا الراشدة:
	4-3-4- اختبار التّقييم التَدريبيّ :
	4-3-5- اختبار الاتّزان الانفعاليّ المختصر:
	4-3-6- اختبار حالة الأنا المختصر:

	4-4 الدراسة السيكومترية للأدوات:
	4-4-1- الصدق Validity:
	4-4-1-1 صدق المحكمين:Face validity
	4-4-1-2 الصدّقُ الظاهري: Logical Validity
	4-4-1-3 الصدق التمييزي Discriminate Validation:
	4-4-1-4 صدق البناء الداخلي:

	4-4-2 الثبات: Reliability
	4-4-2-1 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ :
	4-4-2-2 الثبات بطريقة التجزئة النصفيّة :


	4-5 البرنامج التَدريبيّ :
	تفاصيل تصميم ومضمون البرنامج التّدريبي:
	4-5-1 تحديد الإطار المرجعي العام والأساس النظري للبرنامج:
	4-5-2 الأساس العمليّ للبرنامج:
	4-5-3 تحديد أهمية البرنامج:
	4-5-4 تحديد أهداف البرنامج:
	4-5-5 تحديد أسلوب البرنامج وعدد الجلسات:
	4-5-6 تحديد مضمون الجلسات وتوزعها:
	4-5-7 تحديد أدوات ومستلزمات البرنامج:
	4-5-8 التجريب التطوري للبرنامج (أهدافه وإجراءات تطبيقه):
	4-5-8-1 تحكيم البرنامج:
	4-5-8-2 التجريب الاستطلاعي للبرنامج التَدريبيّ (أهدافه- إجراءاته):
	أ- أهداف التطبيق الاستطلاعي:
	ب- إجراءات التطبيق الاستطلاعي التجريبي:
	ت- نتائج التطبيق الاستطلاعي:


	4-5-9 الفنيات والمهارات المستخدمة في البرنامج:

	4-6 إجراءات تطبيق الدراسة:
	4-6-1 طُبِقت أدوات الدراسة على النحو الآتي:
	4-6-2 أوقات تطبيق البرنامج على المجموعات التجريبيّة:

	4-7 خطوات تنفيذ العمل شبه التجريبي وإجراءات تطبيق البرنامج:
	4-7-1 مرحلة القياس القبلي:
	4-7-1 مرحلة تطبيق البرنامج:
	4-7-2-1 آلية سير فعاليات الجلسات التدريبية:

	4-7-3 مرحلة القياس المرحلي:
	4-7-4 مرحلة القياس البعديّ:
	4-7-5 مرحلة إغلاق التدريب:
	4-7-6 مرحلة القياس المؤجّل:

	4-8 التحدّيات وميسرات الدراسة:
	4-8-1 صعوبات الدراسة:
	4-8-2 العوامل المساعدة على تطبيق البرنامج:
	4-8-3 الخبرة التدريبية للباحثة:


	الفصل الخامس نتائج الدراسة وتفسيرها
	Chapter 5: Results of the Study
	5-1 الإجابة عن أسئلة الدراسة:
	5-1-1 هل يُحدث البرنامج التَدريبيّ أثراً نمائياً على حالات الأنا؟
	5-1-2- هل يوجد أثر لاستخدام برنامج تَدريبيّ وفق نظريّة تحليل المُعَامَلات على نُموّ حالة الأنا الراشدة والاتّزان الانفعاليّ للمُراهقين!
	5-1-3- ما حجم الأثر للبرنامج التَدريبيّ وفق نظريّة تحليل المُعَامَلات الإنسانيّة على عيّنة من المُراهقين.
	5-1-4 ما مؤشر نُموّ المجموعات الثلاث وفق بطاقة الملاحظة.

	5-2 مناقشة فرضيات الدراسة:
	5-3 تفسير نتائج الدراسة:
	5-4 ملخص عام لنتائج الدراسة:
	5-5 مقترحات الدراسة:

	ملخص الدراسة
	1- مقدمة الدراسة:
	2- مشكلة الدراسة
	3- أهمية الدراسة:
	4- أهداف الدراسة:
	5- أسئلة الدراسة وفرضياتها:
	5 -1- أسئلة الدراسة:
	5-2- فرضيات الدراسة

	6- حدود الدراسة:
	7- مصطلحات الدراسة:
	8- عيّنة الدراسة:
	9- أدوات الدراسة:
	10- متغيّرات الدراسة:
	11- نتائج الدراسة
	12- مقترحات الدراسة:

	مراجع الدراسة
	قائمة المراجع باللغة العربية:
	قائمة المراجع باللغة الإنجليزية

	الملاحق
	Appendix
	Summary
	1- Introduction:
	2 - Research Problem:
	3 - The Importance of Research:
	4 - Research Goals:
	5 - Research questions and hypotheses:
	Research questions:
	Research hypotheses:

	6 - Research limits:
	7 - Research Methodology:
	8 - Research Terms:
	9 - Research Sample:
	10 - Research Tools:
	11 - Research Variables:
	12 - Research Results:
	13 - Research Suggestions:


