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١٢/٦/٢٠٠٦ر : تاریخ قبول النش ؛ ٢/١/٢٠٠٦تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ثــر برنــامج إرشــادي فــي تنمیــة الثقــة بــالنفس لــدى طــالب أاســتهدف البحــث الحــالي معرفــة 

نینوى من خالل التحقق من صحة الفرضیتین اآلتیتین :معهد أعداد المعلمین /

ال فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة علـــى مقیـــاس الثقـــة . ١

.نفس قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي وبعده بال

ال فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة . ٢

اإلرشادي.على مقیاس الثقة بالنفس بعد تطبیق البرنامج 

ن الباحثین اختارا طالب الصف الثـاني فـي معهـد أعـداد إوللتحقق من هاتین الفرضیتین ف

) ٦٢العــدد اإلجمــالي لمجتمــع البحــث (وقــد بلــغ  ٢٠٠٤/٢٠٠٥ نینــوى للعــام الدراســيمــین /المعل

.طالباً 

) طـــــالب ١٠قســــمت إلــــى قســــمین فكانــــت () طالبــــاً ٢٠أمــــا عینــــة الدراســــة فقــــد بلغــــت (

 والمتغیـرات مـن عـدد مـنالمجموعتـان  تالضابطة، وكوفئـلمجموعة لمجموعة التجریبیة ومثلها لل

مقیاس الثقة بالنفس الذي أعـده البـد رانـي فـي رسـالته (بنـاء مقیـاس الثقـة بـالنفس استخدم الباحثان 

علــى طــالب  ١٩٨٦ولمــا كــان المقیــاس قــد أعــد عــام ،) ١٩٨٦ لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة

ــــــى طــــــالب معهــــــد أعــــــداد المعلمــــــین للعــــــام الدراســــــي  ــــــة المتوســــــطة والبحــــــث الحــــــالي عل المرحل

المقیاس وذلك بعرض فقراته على لجنة من الخبراء في فقد أوجد الباحثان صدق م٢٠٠٤/٢٠٠٥

میدان التربیة وعلم النفس للتأكد مـن سـالمة اعتمـاده علـى طـالب المعهـد ، وبـذلك تـالف المقیـاس 

) فقــرة سـالبة وقــد تـراوح المــدى النظـري مــن درجــة ٣٣) فقــرة موجبـة و(٣٣منهـا (فقــرة ، )٦٦مـن (

   .)٦٦-(صفر

لتجزئة النصفیة باستخدام معادلة سبیرمان براون التصحیحیة اعتمد الباحثان على طریقة ا

وبعـد التصـحیح أصـبحت  ٠ ,٥٨قبـل التصـحیح =)وكانت قیمة معاملة االرتبـاط ( معامـل الثبـات

٠ ,٧٣   
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،یعتمـد أســلوب اإلرشــاد المباشــراً برنامجــا إرشــادی"وفـي ضــوء هــدف البحــث اعـد الباحثــان 

.جلسات إرشادیة) ٦وقد استغرقت مدة تنفیذ البرنامج (

وتني واختبـار ولكوكسـن فـي تحلیـل البیانـات وأظهـرت النتـائج مـا -استخدم الباحثان اختبار مان

یأتي :

یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة علــى مقیــاس الثقــة . ١

   ه.بالنفس قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي وبعد

ئیة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة علــى یوجــد فــرق ذو داللــة إحصــا .٢

اإلرشادي.مقیاس الثقة بالنفس بعد تطبیق البرنامج 

The Effect of Guidance Program on Developing Self-
Confidence of Ninava Teacher Training Institutes

Students

Dr.Mohana Basher Abduall

State Faculty of Ninevh

Governorate-Teaches Institution

Dr.Shwki Yosif Behnam

University of Mosul–Center

Library

Abstract:

The effect of guidance program on developing self-confidence of

Ninava Teacher training Institutes students. The research aims to know

the effect of guidance program on self-confidence of Ninava Teacher

training Institutes students By investigating of the two following

hypotheses: A-There is no statistical difference between the means

(which are two) of experimental group scores on self-confidence

measurement before guidance program application and after it . B-There

is no statistical difference between the means of scores experimental

group and controlling group of self confidence measurement after

guidance program application and in order to investigate of these two

hypotheses, both researchers chose the second class students in Ninava

Teacher treaning institute-2004-2005. All the research students were (62).

where as the study sample was (20) students ,and they divided into two
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parts. (10) Students for experimental group and (10) for regulating group.

The two groups were equivelated for some difference. The researchers

used self-confidence measurement which was intended by Al-Badrani in

his thesis (self-confidence measurement for intermediate school students)

in 1986. As the measurement was prepaid in 1986 for intermediate school

students, and the present research of for Teacher training institute

students 2004-2005, the researchers found that the measurement is quite

correct as they displayed its paragraphs to experts committee of education

and psychology to be sure that is quite sound for institute students. The

measurement of (66) paragraphs, (33) of them were positive and (33)

were negative, and the theory degree were between (0-66). The

researchers depended on clasificational partition method by using

sperman Brown corrective equilibrium. The Reliability dealer value

before correction was 0.58 and after correction became 0.73. On the light

of this research, the researchers intended guidance program depending on

the direct guidance, which had taken (6) guidance settings. The

researchers used mann-witnny test and Wilcokson test for analysis data.

The results were as following:

1. There is a difference with statistics indication between experimental

group of mean scores in self-confidence measurement before

guidance program application and after it.

2. There is difference with statistics indication between experimental

group of mean scors in self-confidence measurement and controlling

group after guidance program application.
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:المقدمة
ن هنــــــاك عالقــــــة بــــــین ســــــمة الثقــــــة بــــــالنفسالشخصــــــیة، أتؤكــــــد الدراســــــات فــــــي مجــــــال 

(self-confidence) وبـــین بعـــض المظـــاهر الهامـــة فـــي الشخصـــیة والصـــحة النفســـیة فقـــد دلـــت

بط بالتكیف إحدى عوامل الشخصیة األساسیة التي ترتن الثقة بالنفس هيأالدراسات العاملة على 

فالعالقــة بــین الثقــة بــالنفس والتكیــف عالقــة متبادلــة بحیــث یــؤدي التكیــف الفعــال إلــى ، العــام للفــرد

إلــى  ن الثقــة بــالنفس تجعــل الفــرد فعــاال فــي تكیفــه والعوامــل التــي تــؤديأ كمــاتنمیــة الثقــة بــالنفس ،

هــا أهمیــة یــرتبط بظــروف ن معظــم هــذه العوامــل وربمــا أكثر أال انمــو الثقــة بــالنفس كثیــرة ومتنوعــة 

ولضـعف الثقـة بـالنفس تـأثیر ضـار علـى تكیـف الفـرد ،التنشئة االجتماعیة في اآلسرة والمدرسة ،

یكــون مســتوى أدائــه وبالتــاليبحیــث تجعلــه مقیــدا فــي تصــرفاته الشخصــیة وتفاعالتــه االجتماعیــة 

.قلقـا فـي المواقـف العادیـةلتجنب الخبرات والمواقـف الجدیـدة و دون مستوى قدراته كما تجعله میاالً 

  ) ١٤٠ص، ١٩٧٨،  م(أبو عال

الفصل األول 
:لیھإمشكلة البحث والحاجة .أوالً 

تنشئةجل أمن بین اهتمامات التربویین ذلك من خاصاً لقد احتلت الثقة بالنفس اهتماماً 

العراق  لیس في ةالحضاریالواقع ومتغیراتهاإلنسان القادر على تحمل مسؤولیاته أمام تحدیات 

فحسب بل باآلمة العربیة واإلنسانیة اجمع، والثقة بالنفس تتركز أهمیتها في كونها تساعد في 

نفسیاً متكامالً أعداد إنسان قادر على أن یتبوأ المكانة المرموقة في قیادة المجتمع ویكون شخصاً 

مناسب والعیش في ، كما أنها تساعد في التغلب على حل المشكالت واتخاذ القرار الواجتماعیاً 

  . )٢١ص ،١٩٧٨ في المجتمع (أبو عالم،ناجحاً توافق لیكون أنساناً 

شخصــیة واحــد معــاییر الشخصــیة الســویة للاألساســیة الثقــة بــالنفس إحــدى الســماتوتعــدّ 

ن مســـاعدة الطالـــب علـــى تحقیـــق األهـــداف التـــي ینشـــدها تعـــد أحـــد إ تـــرتبط بالســـلوك بشـــكل عـــام.

لــم یكــن الطالــب یملــك ثقــة بنفســه تســاعده علــى وهــذا لــن یــتم مــالنفســيوا أهــداف اإلرشــاد التربــوي

، ومـن ثـم یحقـق هـذه األهـداففالطالب الواثق بنفسه یحدد أهـدافا ثابتـة وواقعیـة،تحقیق األهداف.

الطالــب غیــر الواثــق بنفســه والقلــق فیختــار أهــدافا غیــر واقعیــة ،وتكــون أمــا عالیــة أو منخفضــة  اأمــ

  . )٤٨٥ص ،١٩٥٦ (السید،جداً 

وبفضـــل الثقـــة بـــالنفس یشـــعر الطالـــب براحـــة البـــال والطمأنینـــة فـــي عیشـــة المنفـــرد، وفـــي 

كما أن للثقة بالنفس أهمیة سرته وأصدقائه،أویعیش حیاة هادئة ومستقرة مع لقاءاته مع اآلخرین،

تـه بمقدر خاصة كونها تساعد الفرد على التخلص من القلق الذي ینتابه في حیاته وتجعلـه متبصـراً 

(الهاشـــمي،.فیضـــع نفســـه فـــي موضـــعها ألنـــه یعـــرف قـــدر نفســـهالخاصـــة مـــدركا واقـــع إمكاناتـــه،
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الفرد وعلى تمتعه بصـحة نفسـیة ) كما تعد إحدى المؤشرات التي تدل على توافق١٣ص ،١٩٧٢

  )٢٧٩ص ،١٩٨٠، (تركي.جیدة

ألن  ،)١٣ص ،١٩٨٤ كما أن الثقة بالنفس هي إحدى مصادر الصـحة النفسـیة (األمـام،

وتحمــل معظــم الجوانــب اإلیجابیــة فــي شخصــیة الفــرد مثــل احتــرام ألــذات واالعتمــاد علــى الــنفس،

وتحقیــق ألــذات والتكییــف والطمــوح واإلنجــاز ال تنمــو أال بنمــو الثقــة المســؤولیة واالســتقالل الــذاتي،

بالنفس.

نفسیة ال ویجمع معظم األطباء النفسیین على أن اغلب االضطرابات السلوكیة واألمراض

ایزنك. ویذكرتبدأ دائما من غیاب أو تعثر نمو الثقة بالنفس النمو الصحیح

)ysencE أن أحد المظاهر األساسیة للمنطوین والعصابین هو ضعف أو فقدان الثقة بالنفس (

)Eysenck, 1974, p.246 ومن الصفات التي تدل على ضعف الثقة بالنفس عند األفراد (

التشكك باآلخرین ونوایاهم،الحذر الشدید،وتوقع الشر،التخوف،ء الرأي،عطاإ (التردد بالحكم و 

، الكسل وتأجیل الواجبات، التهیب من الیقظةاالندماج بأحالم تجنب مواجهه األمور وتحدیها،

.اآلخرین وعدم االشتراك معهم في الحدیث والعمل معهم

  )٢٢٦ص ،١٩٨٤ (االلوسي،

لكثیــرین مــن الطلبــة فــي مرحلــة المراهقــة یعــانون مــن لقــد أوضــحت معظــم الدراســات أن ا

الــخ ومــن المشــكالت النفســیة الشــائعة،…صــحیة ، دراســیة،ةاجتماعیــنفســیة،مشــكالت مختلفــة،

مشكلة ضعف الثقة بالنفس. 

ومــن بــین الدراســات التــي أوضــحت ضــعف الثقــة بــالنفس لــدى الطلبــة دراســة هیــر لــوك

(Hurlock, ة بـــالنفس تضـــعف فـــي مرحلـــة البلـــوغ والتـــي تتمثـــل التـــي أوضـــحت أن الثقـــ(1968

(تناظرهما تقریبا ) سنة بالنسبة للبنین١٦-١٢) سنة بالنسبة للبنات ومن (١٥-١١باألعمار من (

مرحلــة الدراســة المتوســطة) وان اســتعادة الثقــة خــالل فتــرة المراهقــة یعــد مــن أهــم المشــكالت التــي 

,Hurlock-(365.یواجهها المراهقون 1968, p340(

الطـالب وخاصـة الـذین یعـانون وٕارشـادومن هنا یأتي دور المرشدین التربویین من توجیـه 

من ضـعف الثقـة بـالنفس لتنمیـة الثقـة بنفوسـهم وذلـك عـن طریـق األسـالیب اإلرشـادیة حیـث الحـظ 

نینــوى أن الكثیــر مــن الطــالب فــي فــي معهــد أعــداد المعلمــین /اً الباحــث ومــن خــالل عملــه مدرســ

عطـاء الـرأي وتجنـب إ هم السمات التي تدل علـى ضـعف الثقـة بأنفسـهم كـالتردد بـالحكم و المعهد لدی

مواجهـه األمـور وتحـدیها واالنـدماج بـأحالم الیقظـة والكسـل وتأجیـل الواجبـات وخاصـة االمتحانــات 

علـــى االشـــتراك فـــي المناقشـــات التـــي تـــدور أثنـــاء الـــدرس وبالتـــالي  ةالشـــهریة والفصـــلیة وعـــدم القـــدر 

الدراسـة لتعمـل علـى تنمیـه الثقـة بـالنفس لـدى طـالب معهـد أعـداد المعلمـین مـن خـالل جاءت هذه 

برنامج إرشادي جمعي یمكن استخدامه من قبل المدرسین والمرشـدین فـي معاهـد أعـداد المعلمـین، 
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فالبرنامج اإلرشادي یعد عنصرا جوهریا في العملیة التربویة ألنة یقوم علـى أسـس علمیـة مخططـة 

) فالســلوك ٢٣٨ص ،١٩٨٥ملــة مــع البــرامج والمنــاهج التربویــة األخــرى (الدوســري ومنظمــة ومتكا

للتعدیل والتغییر من خالل استخدام أسـالیب متنوعـة مـن البـرامج اإلنساني یتصف بالمرونة وقابالً 

اإلرشادیة التي تعمل على إكساب األفراد مهارات ومفاهیم واتجاهات جدیدة تسـاعدهم علـى تعـدیل 

  .) ٨٢-٨٠ص،١٩٨٦،ك(الفرحانوتغییر السلو 

ن مشكلة البحث الحالي تتلخص في السؤال األتي :إف خیراً أو 

هل باإلمكان تنمیة الثقة بالنفس لدى طالب معاهد أعداد المعلمین باستخدام برنامج 

  ؟متعددةإرشادي یتضمن نشاطات متنوعة وٕاستراتیجیات 

أھداف البحثثانیاً. 
مج إرشــادي فــي تنمیــة الثقــة بــالنفس لــدى طــالب معهــدإلــى معرفــة اثــر برنــاالبحــثیهــدف 

التحقق من صحة الفرضیتین اآلتیتین :خاللمنعداد المعلمینإ

ال فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة علـــى مقیـــاس الثقـــة  .١

وبعده.بالنفس قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي 

توســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة ال فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین م.٢

.على مقیاس الثقة بالنفس بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي

البحث حدود ثالثاً. 
نینــــــوى –یقتصــــــر البحــــــث علــــــى طــــــالب الصــــــف الثــــــاني فــــــي معهــــــد أعــــــداد المعلمــــــین 

   م٢٠٠٥-٢٠٠٤للعام الدراسي 

المصطلحات تحدید رابعاً. 
تعریف محدد لها هي : إلىة من المصطلحات التي تحتاج تضمن البحث مجموع

البرنامج اإلرشادي .أوالً 
"انـــه مجموعـــة مـــن األنشـــطة والفعالیـــات والتجـــارب التـــي : )١٩٧٦وآخـــرون (یعرفـــه بـــاقر

."االجتماعیـةو تمارسها المدرسة واألجهزة التربویة وتخططها لتساعد على تحقیق أهدافها التربویة 

  ) ١٤، ص١٩٧٦وآخرون، (باقر 

بأنـــه برنـــامج مخطـــط ومـــنظم علـــى أســـس علمیـــة ســـلیمة "فیعرفـــه )١٩٨٥(الدوســـري أمـــا 

هــذه الخــدمات لجمیــع  مالمباشــرة، تقــدیتكــون مــن مجموعــة مــن الخــدمات اإلرشــادیة المباشــرة وغیــر 
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١٠٥

والمهنـــي ویقـــوم ي واالجتمـــاع يمـــن تضـــمهم المدرســـة وذلـــك لتحقیـــق النمـــو الســـوي والتوافـــق النفســـ

.البرنامج وتنفیذه فریق عمل من المختصین المؤهلین اذبتخطیط ه

  )٢٣٨، ص١٩٨٥، (الدوسري

أما التعریف اإلجرائي للبرنامج اإلرشادي فهو:

(مجموعة النشاطات والفعالیات التي یضعها الباحثان بشكل منظم ومخطط وتقدم لطالب 

یــادة قــدرتهم علــى مواجهــة الصــف الثــاني فــي معهــد أعــداد المعلمــین بهــدف تنمیــة الثقــة بأنفســهم وز 

.)المشكالت وحلها

(Self-Confidence)بالنفس الثقة .ثانیاً 
)p788،1974،Hornby(بأنها "اعتقاد الفرد بقدراته "(Hornby)هورنبايیعرفها

ـــیم تكامـــل شخصـــیة)White(وایـــتفـــي حـــین یـــرى ـــالنفس هـــي (قیمـــة مـــن ق أن الثقـــة ب

احترامه لها ،تنعكس في اعتماده على نفسه وعدم شعوره بالدونیة اإلنسان تنبثق من اعتباره لذاته و 

(White,1951,p52).و المذلة ، وفي مقدرته على اتخاذ القرار والمبادأةأو النقص أ

سـمة مـن سـمات تكامـل شخصـیة الفـرد (أما التعریف اإلجرائي لمفهـوم الثقـة بـالنفس فهـو:

بقابلیتــه الخاصــة المتمثلــة بفقــرات المقیــاس  هیمانــتتمثــل باتجــاه الفــرد نحــو ذاتــه ونحــو اآلخــرین وأ

ویمكن االستدالل على تلك السمة(الثقة بالنفس) من خالل الدرجة التي یحصـل المعتمد بالبحث ،

.)عند استجابته لفقرات المقیاس المعد لهذا الغرض الطالبعلیها 

اإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني
النظري:أوالً. اإلطار 

لقد اتفقت نتائج دراسات التحلیل العاملي، علـى الـرغم مـن االختالفـات النظریـة والمنهجیـة 

ولعـل ،  ةتكـوین الشخصـیعلى إبراز عامل الثقة بالنفس كأحد العوامل المهمة في ،لتلك الدراسات

قــام حیــث ،تعــد مــن الدراســات البــارزة والمبكــرة فــي هــذا المجــال)،Flanagan(دراســة فالنجــان

والــذي صــمم ،بتحلیــل معامــل االرتبــاط بــین المقــاییس األربعــة فــي اســتبیان برنرویتیــر للشخصــیة

أصال لیحل محل أربعة اختبارات تقیس االنطـواء واالنبسـاط والسـیطرة والخضـوع والمیـل العصـابي 

علـى عـاملین (Flanagan)ومن خالل بحـوث التحلیـل العـاملي حصـل فالنجـان ،والكفایة الذاتیة 

.ستقلین تماما هما الثقة بالنفس والمیل االجتماعيم

Ferguson,1952,P.P173-184)(
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-كمــا ظهــر عامــل الثقــة بــالنفس مــن بــین العوامــل التــي حصــل علیهــا كــل مــن جبلفــورد

,Guilford-martn(Guilford(مـارتن 1954, P. وأیضـا ظهـر هـذا العامـل كإحـدى )(225

.)cattel(Cattell,1957,P310)(سمات المصدر األولیة في أبحاث كاتل 

له تندرج ثالث حاجات اً العالقة بین الثقة بالنفس وحاجات اآلمن فطبقوقد أوضح جیتس

أساســـیة هـــي : الحاجـــة إلـــى النجاح،الحاجـــة إلـــى االستحســـان االجتماعي،الحاجـــة إلـــى االســـتقالل 

   )١٣-١٢ص ،١٩٥٥ .(جیتس،تحت الحاجة إلى الشعور بالكفایة

حــافز إلــى التــأثیر الفعــال فــي البیئــة بجانــب وجــود)(White,1959ایــت و  وقــد افتــرض

ویــرتبط هــذا فـــي الطفولــة بالنشــاط التلقــائي لألطفــال والســلوك الكشـــفي خــرى ،ألالحــوافز األولیــة ا

نمــو الــدافع إلـــى الكفایــة عــن طریـــق  إلـــىلــى تـــداول األشــیاء ،ویــؤدي إشـــباع هــذا الحــافز إوالمیــل 

نمـــو اإلحســـاس بالكفایـــة أحـــد مظـــاهرWhite,1959)وایـــت (ئـــة ویعـــد التـــأثیر الفعـــال فـــي البی

Sense(الشخصیة السویة of Cometence()White, 1959, P297-333(.

آن الشخصیة السویة تنمو فـي اتجـاهین رئیسـیین Angyal)(1951انجیالوقد افترض

یـــــد ألـــــذات والحریـــــة ومظـــــاهره التلقائیــــة وتأك)Autonomy(همــــا المیـــــل إلـــــى االســــتقالل الـــــذاتي

أن تعویق نمو هذین االتجاهین یؤدي إلى و،والسیطرة على البیئة واالندماج والتكامل االجتماعي

حیث یشعر الفرد بأنة غیر كفء للسیطرة علـى المواقـف التـي فقدان احترام ألذات والثقة بالنفس ،

منـذ الطفولـة بسـب عوامـل تواجهه وانه غیر جدیر بحب اآلخرین، وفقـدان الثقـة بـالنفس قـد یحـدث 

، لعل أهمها الحمایة المفرطة والنواهي المتعددة وقلق الوالدین وانتقاداتهم وتوقعاتهم العالیة متعددة

ویعتقـد هـذا الباحـث أن الشـعور بعـدم الجـدارة هـو أسـاس تكـوین.احترامهم للطفلوعدم فهمهم أو

االضطرابات العصبیة .

(Angyal,1951,P.P.131-142)

,Erikson(یكســونالمعلــوم أن أر  نومــ یحــدد ثمانیــة اتجاهــات أساســیة یكتســبها )1965

الفـــــرد أثنـــــاء نمـــــوه كمعـــــاییر للشخصـــــیة الســـــویة. وأول هـــــذه االتجاهـــــات هـــــو اإلحســـــاس بـــــاآلمن

)Sense of Security( الـذي ینشـأ نتیجـة اسـتقرار إلشـباع حاجـات الطفـل وثبـات القـائمین علـى

نه إلى قدرته على مواجهـة هـذه الحاجـات مـن ناحیـة أخـرى ، وثـاني هـذه رعایته من ناحیة واطمئنا

الـــذي ینمـــو فـــي أواخـــر العـــام )Self-Autonomy(اإلحســـاس باالســـتقالل الـــذاتيالحاجـــات هـــو

,Erikson(الثاني إذا ما أعطي الفرص الكافیة لتنمیة ثقته بقدراته 1965, P.P243-246(.

) یعتقـدان أن الثقـة بالبیئـة والثقـة Stone-Church(1957,ن ستون وتشیرشإوبالمثل ف

بــالنفس اللتــین تكتســبان خــالل األعــوام األولــى مــن حیــاة الطفــل أساســیتان لنمــو الشخصــیة الســویة 

وهمــا تنــاظران اإلحســاس بــاألمن واألســاس باالســتقالل الــذاتي فــي نمــو الشخصــیة عنــد اریكســون.
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ل التالیــة مــن أن یســتقل عــن والدیــه ومــن ثــم كمــا أن نمــو الثقــة بــالنفس یمكــن الطفــل خــالل المراحــ

.واجتماعیاً نفسیاً أقرانه لیصبح متكامالً 

)Stone-Church, 1957 P58,112,114,336(

, اركـوف لــ وطبقاً  1968)Arkoff قـد یـتعلم الطفـل الشـك فـي نفسـه وفـي كفایتـه نتیجـة (

امــل النفســي فــي نظــر هــذا ویتمیــز التك.فشــله فــي عمــل األشــیاء بنفســه وفــي مواجهــة مطالــب البیئــة

في السلوك وعدم االعتماد علـى األسـالیب الدفاعیـة وذلـك عنـدما یشـعر الباحث بالمرونة والتلقائیة

الفرد بأنة غیر قادر على مواجهة القوى الداخلیة والخارجیة على حد سواء.

)Arkoff, 1968,P.P233-236(

هر الشخصــیة أهمیــة كثــر مظــاأن أ )1965Shaffer_shoben,(شــوبن-ویــرى شــافر

  . هللتكیف هي المظاهر التي ال تتضمن الصراع أو تخلو من

فـــالتكیف الســـوي الفعـــال فـــي نظرهمـــا هـــو الـــذي یتضـــمن اســـتجابات واضـــحة مـــن األقـــدام 

وبالعكس فـان التكیـف غیـر مالئمة.واألحجام دون أن یقترن أي نوع منهما بمیول متناقضة بدرجة 

الجتمــاعي فــي تكــوین الشخصــیة إلــى غــرس اتجاهــات متناقضــة الســوي ینشــأ عنــدما یــؤدي الــتعلم ا

مـــن بـــین نتـــائج الـــتعلم ثالثـــة أنفـــي الـــذكر نحـــو نفـــس الخبـــرات األساســـیة للحیـــاة .ویبـــرز الباحثـــان

أمــا اتجاهــات حاســمة فــي نمــو الشخصــیة الســویة هــي الثقــة بــالنفس والمیــل إلــى التعــاون والحریــة.

فهــي تضــر بــالتكیف الســوي والعدوانیــة واألتكالیــة،نقــائض هــذه االتجاهــات هــي الخــوف أو القلــق

كمـا أوضـح هـذان الباحثـان بـان ضـعف بـالعجز.ما تؤدي إلى صـراعات تصـیب الفـرد ألنها كثیراً 

الثقـــة بـــالنفس ینشـــأ نتیجـــة ارتبـــاط الخـــوف باألشـــخاص المحیطـــین بـــالفرد وبـــالمواقف التـــي یتكـــرر 

الطموحــات العادیــة للفــرد وعنــدما یــدعم الخــوف أو مواجهتهــا فــي الحیــاة أو ارتبــاط القلــق بــاألدوار و 

فانهما یعممان على المواقف التي تقع خـارج نطـاق مواقـف الـتعلم األصـلیة ومـن ثـم القلق بالعقاب

بالصراعات في مجاالت كثیرة من النشاط یصبح الفرد مثقالً 

Shaffer-shoben, 1956, PP.406-407)(.

ن الثقـة بـالنفس ومشـاعر الكفایـة تبـدأ فـي النمـو فـي یتضح من النظریات واآلراء السـابقة أ

األعــوام األولــى مـــن حیــاة الطفـــل أثنــاء ممارســـته لقدراتــه النامیـــة ومحاولتــه إتقانهـــا واســتقاللها فـــي 

إشـــباع حاجاتـــه العضـــویة وحاجتـــه إلـــى االســـتقالل وتســـتمر هـــذه االتجاهـــات األساســـیة فـــي النمـــو 

.فسي واالجتماعي وتكوین الشخصیة السویةوتؤدي في النهایة إلى تحقیق التكامل الن
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ثانیاً.الدراسات السابقة:
:١٩٨٥دراسة الشوك .١

"اثر استخدام أسلوب الندوة في تحصیل طالب الصف الخامس األدبي وتنمیة ثقتهم بأنفسهم "

أجریت هذه الدراسة في بغداد وهدفت إلى معرفة "اثر استخدام أسلوب النـدوة فـي تحصـیل 

ـــة بأنفســـهم "طـــالب الصـــ ـــة الثق ـــة وفـــي تنمی وكـــان للبحـــث ف الخـــامس األدبـــي فـــي مـــادة الجغرافی

فرضیتان هما :

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط تحصـــیل الطـــالب الـــذین یدرســـون بأســـلوب . ١

لتحصـیلياالتقلیدیـة فـي االختبـار یدرسـون بالطریقـةالندوة وبین متوسط تحصیل الطالب الذین 

.ي نهایة التجربةالذي طبق ف

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطالب الذین یدرسون بأسلوب الندوة . ٢

وبین متوسط درجات الطالب الذین یدرسون بالطریقة التقلیدیـة فـي مقیـاس الثقـة بـالنفس وكـان 

غــداد مــن طــالب الصــف الخــامس األدبــي فــي مــدارس باً طالبــ)١١٩عــدد أفــراد عینــة البحــث (

عدادیتین بصورة عشوائیة ، وتم اختیار شعبتین مـن كـل مدرسـة إالكرخ واختیرت من مدرستین 

یدرســـون بأســـلوب النـــدوة، واألخـــرى ◌ً  ا) طالبـــ٥٩لتكـــون إحـــداهما مجموعـــة تجریبیـــة وعـــددها (

وقــــد قــــام الباحــــث بنفســــه بتــــدریس .یدرســــون بالصــــورة التقلیدیــــةاً )طالبــــ٦٠ابطة وعــــددها(ضــــ

.) فقرة من نوع االختیار من متعدد٦٠یتألف من (اً تحصیلناً اختبار المجموعتین واعد

كما استخدم الباحث مقیاس (أبو عالم) للثقـة بـالنفس بعـد أن قـام بتكیفـه لیناسـب الطـالب 

) ١٣وعند انتهاء فترة التجربة التـي اسـتمرت (–لبیان مدى صدقه  نعلى المختصیوذلك بعرضه 

ومقـــاس الثقـــة بـــالنفس واســـتخدم االختبـــار التـــائي ،ألتحصـــیليطبـــق الباحـــث االختبـــار أســـبوعًا،

لعینتین مستقلتین فتوصل إلى النتائج آالتیة :

ابطة ضـتفوق طالب المجموعة التجریبیة التي تدرس بأسلوب النـدوة علـى طـالب المجموعـة ال .١

التي تدرس بالطریقة التقلیدیة (االعتیادیة) في التحصیل.

بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة التــي تــدرس بأســلوب اً ائیلــم یظهــر فــرق دال إحصــ .٢

ابطة التـي تـدرس بالطریقـة التقلیدیـة علـى مقیـاس الثقـة ضالندوة ومتوسط درجات المجموعة ال

  . ) ١٩٨٥(الشوك،بالنفس
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Maxwell(.دراسة ماكسویل و ویلكرسون: ٢ and Wilkerson,
1980(

باستخدام اإلرشاد الجمعي العقالني االنفعالي""خفض القلق وتنمیة الثقة بالنفس 

لدى  يوجدا إن اإلرشاد الجمعي العقالني االنفعالي قد أدى إلى زیادة االستقرار االنفعال

أدى إلى تحسین شعورهن بالسكینة والقدرة على تحمل  امجموعة من الطالبات الجامعیات، كم

المشكالت وفي التعامل مع مشكالت الحیاة اإلحباط وتنمیة الثقة بأنفسهن حول قدرتهن على حل 

الیومیة والى انخفاض ملحوظ في القلق المتعلق بالتحصیل . 

)1982, P.P135-140,(Maxwell and Wilkerson

(. دراسة وودز ٣ :Woods, 1987(

"ضبط التوتر عن طریق العالج العقلي االنفعالي"

ل ضبط التوتر عن طریق العالج دراسة اشتملت على تنظیم عدد من ورشات العمل حو 

) موظفًا لدى أحدى المؤسسات الكبرى، وقد شملت ٤٩العقلي االنفعالي لمجموعة مكونة من (

المتغیرات التابعة نمط الشخصیة من نوع (أ): القلق، الغضب، االكتئاب وضعف الثقة بالنفس ، 

الالعقالنیة. وقد تضمنت وأعراض األمراض الجسدیة، أما المتغیر المستقل فقد كان المعتقدات 

ورشة العمل أربعة لقاءات أسبوعیة مدة كل منها ساعة ونصف یتم فیها إعطاء محاضرة یتلوها 

نقاش حول العالج العقلي االنفعالي ومبادئه وتطبیقاته في خفض التوتر بشكل عام وخفض القلق 

ئج فعالیة هذا والغضب واالكتئاب وتنمیة الثقة بالنفس بشكل خاص.هذا وقد أظهرت النتا

التغییر االیجابي المطلوب فیما یتعلق بعدد من المشكالت السلوكیة إحداثاألسلوب في 

واالنفعالیة المختلفة لدى المشاركین في ورشات العمل . 

7),P.P213-23Woods,1987(

نهم یحتلون مكانة بارزة في الیتضح من الدراسات السابقة أن هناك من اهتم بالشباب 

فهم الحاضر الذي تتلخص فیه الماضي واألمل الذي ننشده في المستقبل  رلبناء والتطویاعملیة 

دي إلى ؤ من خالل رسم األهداف والطموحات وان معالجة مشكالت الشباب واألخذ بیدیهم سی

توفیر األمن واالطمئنان النفسي واالجتماعي لهم مما ینعكس بصورة إیجابیة على أدائهم 

المختلفة.حیاتهم ونشاطاتهم في میادین
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إجراءات البحث:الثالث الفصل 
باإلجراءات اآلتیة :  انفقد قام الباحثوفرضیاتهلتحقیق هدف البحث الحالي

:التصمیم التجریبيأوالً. 
اعتمد البحث التصمیم التجریبي ذا االختبار القبلي والبعدي لمتغیر الثقة بالنفس ویعد من 

یعــرض فیــه أفــراد المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة علــى اختبــار ، المحكــمالتصــامیم ذات الضــبط 

قبلـــي وبعـــدها تعـــرض المجموعـــة التجریبیـــة للمتغیـــر المســـتقل "البرنـــامج اإلرشـــادي "علـــى حـــین ال 

نهایة التجربة یطبق اختبار بعدي على  ياإلرشادي، وفتعرض المجموعة الضابطة على البرنامج 

تغیـــر التــابع تنمیـــة "الثقـــة اإلرشــادي " فـــي المالبرنـــامج"مســـتقل الالمجمــوعتین لقیـــاس اثـــر المتغیــر 

  .  )١تخطیط توضیحي للتصمیم التجریبي جدول (یأتي" وفي ما بالنفس

  ) ١( الجدول

للبحثالتجریبيالتصمیم یوضح 

اختبار بعديمتغیر مستقلاختبار قبليالمجموعة التجریبیة

ار بعدياختبـــاختبار قبليالمجموعة الضابطة 

وعینتھمجتمع البحث ثانیاً.
مجتمع البحث.١

حـــدد الباحثـــان مجتمـــع البحـــث بحیـــث تضـــمن جمیـــع طـــالب الصـــف الثـــاني فـــي معهـــد أعـــداد 

) ٦٢وقـــد بلـــغ العـــدد الجمـــالي لمجتمـــع البحـــث (م  ٢٠٠٥ -٢٠٠٤نینـــوى للعـــام الدراســـي المعلمـــین /

.طالباً 

:عینة البحث .٢



  … سثر برنامج إرشادي في تنمیة الثقة بالنفأ 

١١١

بـالنفس الـذي أعـده البـد رانـي فـي رسـالته الموسـومة "بنـاء مقیـاس بعد تطبیق مقیـاس الثقـة 

"علـى مجتمـع البحـث (االختبـار القبلـي) كانـت  ١٩٨٦الثقة بالنفس لدى طلبة المرحلة المتوسطة /

ولما كـان ،) درجة١٦أدنى درجة هي(و ) درجة ٥٩عن المقیاس ( الطالبستجابات إلأعلى درجة 

بـــین الـــدرجتین المتطـــرفتین ن درجـــة الحیـــاد تقـــع وســـطاً ) درجـــة ال٣٣الوســـط الفرضـــي للمقیـــاس (

الســـلبیة واإلیجابیـــة ، فـــإذا كانـــت درجـــة المســـتجیب عـــن القیـــاس أعلـــى مـــن درجـــة الحیـــاد (الوســـط 

نها تشیر إلـى مؤشـر إیجـابي عـن ثقـة الطالـب بنفسـه وٕاذا كانـت درجـة المسـتجیب اقـل إالفرضي) ف

ثقة الطالب بنفسه على هذا األساس تـم اختیـار لى مؤشر سلبي عنإنها تشیر إمن درجة الحیاد ف

.)طالباً ٣٩الطالب الذین كانت درجاتهم على المقیاس اقل من الوسط الفرضي وكان عددهم (

وتــم .ثــم اســتخدم الباحثــان طریقــة المعاینــة العشــوائیة البســیطة الختیــار أفــراد عینــة البحــث

. ثـــم قـــام الباحثـــان بتـــوزیعهم عشـــوائیاً اً ) طالبـــ٢٠اختیـــار إفـــراد عینـــة البحـــث األساســـیة وعـــددهم (

.) طالب لكل منهما١٠على المجموعتین التجریبیة والضابطة وبواقع (عشوائیاً 

التكافؤ بین المجموعة التجریبیة والضابطة.ثالثاً 
یأتي:جري ماأللتكافؤ 

 واحد.كون الطالب من معهد

 واحدة.كون الطالب من مرحلة

البسیط.تین على وفق األسلوب العشوائي تقسیم الطالب على مجموع

 ًعـــن ذلــــك كوفئـــت المجموعتـــان وذلــــك بقیـــاس الثقـــة بــــالنفس وٕایجـــاد الوســـط الحســــابي فضـــال

واالنحراف المعیاري لكل من المجموعتین ووجد أن الفرق لیس ذا داللة إحصائیة كما هو فـي 

  ) ٢الجدول (

   )٢الجدول (

لمتغیر الثقة بالنفسیوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

والضابطةالتجریبیة ة المجموعبین

  ت
المجموعة

  العدد
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

قیمة 

u1

قیمة 

u2

الداللة المعنویة 

)٠١,٠(  

١.  

٢.

التجریبیة 

الضابطة

١٠  

١٠  

٧ ٢٥ ,٩ 

,٢٥  

١٥ ,١٩ 

١٤ ,٥٠  
غیر دال٥٢ ,٤٧٥ ,٥

ثأداتا البح.رابعاً 
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على أداتین هما :عتمد البحث أ

األولى : أداة لقیاس الثقة بالنفس
اعتمـــد البحـــث علـــى مقیـــاس الثقـــة بـــالنفس الـــذي أعـــده البـــد رانـــي فـــي رســـالته الموســـومة 

ولمــا كــان المقیــاس قــد اعــد  )١٩٨٦بـــ (بنــاء مقیــاس الثقــة بــالنفس لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة 

لي علــى طــالب معهــد أعــداد المعلمــین علــى طــالب المرحلــة المتوســطة والبحــث الحــا ١٩٨٦عــام 

فقد أوجد الباحثان:) ٢٠٠٥-٢٠٠٤للعام الدراسي (

* في میدان علم النفس والتربیـة )*(: وذلك بعرض فقراته على لجنة من الخبراءصدق المقیاس. أ

  ١للتأكد من سالمة اعتماده على طالب المعهد . ملحق /

ق التجزئــة النصـفیة باســتخدام معادلـة ســبیرمان تـم أیجــاد ثبـات األداة عــن طریـ:ثبـات المقیــاس.ب

 ٠ ,٥٨قبــل التصــحیح = بــراون التصــحیحیة ، وكانــت قیمــة معامــل االرتبــاط (معامــل الثبــات)

وهــذا معامــل ثبــات عــال ویعتمــد ) ١٤٥،ص ١٩٩١(فركســون،٠ ,٧٣وبعــد التصــحیح أصــبحت 

یكـــــون مـــــن علیـــــه ، حیـــــث یقـــــول" لیكـــــرت" (إن معامـــــل الثبـــــات الـــــذي یمكـــــن االعتمـــــاد علیـــــه

"٠.٩٣-٠.٦٢) ("Lazarus, 1963, P. 228(

بغیــة الحصــول علــى الدرجــة الكلیــة للثقــة و ة ، هــذا وقــد وضــع مقیــاس ثنــائي أمــام كــل فقــر 

وتــم تحدیــد  ال) ،بـالنفس ، وضــع أمــام كــل فقــرة مــن فقــرات المقیـاس بــدیالن لالســتجابة وهــي (نعــم

ة واالسـتجابة علیهــا بـــ ( نعـم) تعطــى درجــة ، فــإذا كانــت الفقـرة إیجابیــ) لكــل بـدیل١، وزن (صـفر

(صـــفر) لـــى نفـــس الفقـــرة اإلیجابیـــة فتعطـــى درجـــةعواحـــدة للفقـــرة ، أمـــا إذا كانـــت اإلجابـــة بــــ (ال) 

تي :اآلوبالعكس وكانت أوزان الفقرات ك

درجة الفقرات السلبیةدرجة الفقرات اإلیجابیةالبدائل

صفر١نعم

١صفرال

:لجنة الخبراء هم)(*

.كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصل/أ.م.د. خشمان حسن علي  .١

ة الموصل./ كلیة التربیة األساسیة/جامعأ.م.د. احمد محمد نوري . ٢

./ كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلد. أنور علي صالح  م. .٣

. م.د. سمیر النعمة / كلیة التربیة / جامعة الموصل.٤
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لـى الدرجـة الكلیـة للثقـة بـالنفس عـن طریـق جمـع الـدرجات وعلـى وهكذا یحصل الطالـب ع

) درجة وأقل درجة هـي (صـفرًا) والوسـط ٦٦علمًا إن أعلى درجة للمقیاس (جمیع فقرات المقیاس، 

  ).٣٣الفرضي (
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الثانیة: البرنامج اإلرشادي
–البرمجــــة –ســـیعتمد الباحثـــان فـــي تصــــمیم البرنـــامج اإلرشـــادي علــــى نمـــوذج التخطـــیط 

لمیزانیة . ألنة أحد األسالیب اإلداریة الفعالة في التخطـیط حیـث یسـعى للوصـول إلـى أقصـى حـد ا

من الفعالیة والفائدة وبأقل التكالیف وهو یقوم على عدة خطوات :

.المسارات تحدید. ١

اإلرشادیة . تحدید الحاجات  .٢

اختیار األولویات .. ٣

  األهداف .تحدید وكتابة . ٤

،١٩٨٥رنــامج (أیجــاد نشــاطات وفعالیــات لتحقیــق األهــداف الموضــوعة) (الدوســري ، تنفیــذ الب. ٥

المیزانیة. قام الباحثان بما یأتي :-البرمجة-ولتنفیذ نموذج التخطیط،  )٢٣٨ص

:تحدید أهداف البرنامج اإلرشادي .أ

.ین تنمیة الثقة بالنفس لدى طالب الصف الثاني في معهد أعداد المعلم:العامالهدف . ١

 ىوالحاجـات اشـتقت أهـداف سـلوكیة یسـعالعـام للبرنـامجفي ضوء الهـدف األهداف السلوكیة: . ٢

  الطالب.تحقیقها في سلوك  إلىالبرنامج 

:أنشطة البرنامج وفعالیاته .ب

رأى الباحثـــان مـــن الضـــروري أن تتنـــوع أنشـــطة البرنـــامج اإلرشـــادي وفعالیاتـــه بمـــا یحقـــق 

یة.السلوكالهدف العام واألهداف 

:صدق البرنامج .ج

عرضت الجوانب األساسیة للبرنامج على مجموعة من الخبراء المتخصصین فـي اإلرشـاد 

) خبـراء لمعرفـة مـدى شـمول ووضـوح ومالئمـة ٥وبلغ عـددهم ()*(التربوي والعلوم النفسیة والتربویة

) ٦اق علـى (هداف الجلسات التي تقدم للطالب وفي ضوء مالحظاتهم تم االتفأعناوین ومحاور و 

إرشادیة.جلسات 

:تیةاآلمن خالل اإلجراءات ، وذلك تنفیذ البرنامج .د

لجنة الخبراء هم:)*(

  . يأ.م.د. خشمان حسن عل .١

.سمیر النعمة م.د.. ٢

.م.د. أنور علي صالح .٣

/ نینوىلمعلمینمعهد أعداد ا/بدران محمود عبید .. م.م٤

نینوى/عداد المعلمینإمعهد /محسن محمود احمد .. م.م٥
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التحــدث مــع طــالب المجموعــة التجریبیــة عــن اإلرشــاد وأخالقیاتــه وطبیعــة البرنــامج اإلرشــادي . ١

اإلرشادیة.واالتفاق معهم على مكان وموعد الجلسة 

:وشملت ٤/٤/٢٠٠٥ولغایة ٦/٣/٢٠٠٥ مننفذت الجلسات اإلرشادیة  .٢

) جلســات جماعیــة مــع طــالب المجموعــة التجریبیــة ٦الجلســات اإلرشــادیة الجماعیــة ، حققــت (. ١

،ألنه یقـوم علـى أسـاس )دقیقة واسـتخدم اإلرشـاد المباشـر٥٠-٤٥تراوحت مدة كل جلسة بین (

افتراض رئیسي وهو نقص معلومات المسترشـد وعجـزه عـن حـل مشـكالته مـن ناحیـة ، وزیـادة 

المرشــد وخبرتــه فــي حــل المشــكالت مــن ناحیــة أخــرى . ویســتخدم اإلرشــاد المباشــر معلومــات 

عادة مع المسترشدین الذین تنقصهم المعلومـات ویحتاجونهـا ویطلبونهـا ، ویسـتخدم كـذلك مـع 

المسترشدین من ذوي المشكالت الواضحة وهو بصفة عامة أكثر استخداما في مجال اإلرشاد 

  )٣١٢، ص١٩٨٠العالجي. (زهران،

  :)٢(ملحق /یأتي وتضمنت ماوالفعالیات: األنشطة . ٢

المحاضرات

إثارة أسئلة

المناقشة

التقویم

الوسائل اإلحصائیة:
ن الوسائل اإلحصائیة التي استخدمت في هذا البحث هي:إ

للعینــات متوســطة الحجــم لمعرفــة داللــة الفــرق بــین Mann-whitinyوتنــي –اختبــار مــان .١

بیـــة والضـــابطة بعـــد االنتهـــاء مـــن التجربـــة وفـــي المتغیـــر الـــذي اجـــري علیـــه المجمـــوعتین التجری

.التكافؤ

  ١)_ر١+١(ن١ن+٢ن١=ن١ي 

 ٢  

   ٢_ر )١+٢(ن٢ن+٢ن١=ن٢أو ي

 ٢  

= عدد أفراد العینة األولى. ١حیث إن : ن

= عدد أفراد العینة الثانیة. ٢ن 

= مجموع رتب درجات أفراد العینة األولى. ١ر 

جات أفراد العینة الثانیة.= مجموع رتب در ٢ر 

  ) ١٦٠-١٥٩، ص١٩٨٥(البیاتي، 
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لعینتــین متــرابطتین لمعرفــة داللــة الفــرق بــین االختبــار القبلــي Wilcoxonاختبــار ولكوكســن. ٢

.واالختبار البعدي للمجموعة التجریبیة

:Wilcoxonاختبار ولكوكسنخطوت 

ـــار ال١ ـــي واالختب ـــار القبل ـــدرجات الخاصـــة باالختب بعـــدي لكـــل فـــرد مـــن أفـــراد المجموعـــة .تكتـــب ال

التجریبیة.

.تســـتخرج الفـــروق بـــین كـــل درجتـــین لكـــل فـــرد وذلـــك بطـــرح درجـــة االختبـــار ألبعـــدي مـــن درجـــة ٢

االختبار القبلي.

.تعاد كتابة الفروق بدون إشارات.٣

.تعطى رتبة لكل فرق من الفروق.٤

.تعاد كتابة الرتب مع إشارتها األصلیة.٥

النتائج مع جدول القـیم النظریـة (و) فـي اختبـار  نوجبة والفروق السالبة، وتقار .تجمع الفروق الم٦

   )١٠٧-١٠٦ص، ١٩٨٥(البیاتي، ولكوكسن لعینتین مترابطتین. 

درجات بین)الثباتاالرتباط (معامل الستخراج معاملParsonمعامل ارتباط بیرسون . ٣

.النصفین

  ر = 

  )١٨٣ص ، ١٩٧٧، خرونآو  البیاتي(

) التصحیحیة.Sperman-prawnسیبرمان براون ( عادلةم.٤

R=
(Anstasi, 1976, p.116)

2r
1+r

(مج س) (مج ص)–ن مج س ص 

]٢(مج ص)–٢] [ ن مج ص٢(مج س)–٢[ ن مج س
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نتائج البحث ومناقشتھاعرض :الفصل الرابع
:عرض النتائج.أوالً 

ثـر برنـامج إرشـادي فـي تنمیـة الثقـة بـالنفس لـدى طـالب أمعرفـة  إلـىیهدف البحث الحـالي 

یتین اآلتیتین :معهد أعداد المعلمین وذلك في ضوء الفرض

ال فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة علـــى مقیـــاس الثقـــة . ١

.بالنفس قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي وبعده

ـــین  ـــار ولكوكســـن لعینت ـــان اختب ـــك للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه متـــرابطتیناســـتخدم الباحث وذل

لتجریبیـــة علـــى مقیـــاس الثقـــة بـــالنفس الفرضـــیة حیـــث كـــان الوســـط الحســـابي لـــدرجات المجموعـــة ا

قبل تطبیق البرنامج اإلرشادي ، أما الوسط الحسابي لهـذه  )١٥ ,١٩) وانحراف معیاري (٢٥ ,٩(

) وظهــر أن ١٨ , ٢٣) وانحـراف معیـاري (٦,٥٥المجموعـة بعـد تطبیــق البرنـامج اإلرشـادي كــان (

عنــد مســتوى داللــة  ةالجــد ولیــ) درجــة وعنــد مقارنتهــا بالقیمــة٥٥ (–قیمــة (و) المحســوبة تســاوي 

) تبین أن الفرق ذو داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة بعد تطبیـق ٣) والبالغة (٠ , ٠١(

لــى فعالیــة البرنــامج اإلرشــادي فــي تنمیــة الثقــة بــالنفس لــدى طــالب إالبرنــامج اإلرشــادي ممــا یشــیر 

) یوضح ذلك.٣جدول (المعهد أعداد المعلمین و 

  )٣الجدول (

وضح متوسط درجات المجموعة التجریبیة وانحرافها المعیاري وقیمة اختبار ولكوكسن قبل ی

بالنفستطبیق البرنامج اإلرشادي وبعده على مقیاس الثقة 

  العددنوع المجموعة  ت
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى قیمة ولكوكسن

  الداللة

 داللة

  ةالجدولیالمحسوبة  لفرقا

١.  
تجریبیة قبل تطبیق ال

البرنامج اإلرشادي
١٥ ,١٩  ٢٥ ,٩  ١٠  

-٠ ,٠١  ٣  ٥٥  
دال 

إحصائیاً 
٢.  

التجریبیة بعد تطبیق 

البرنامج اإلرشادي
١٨ ,٢٣  ٥٥ ,٦  ١٠  

ال فــرق ذو داللــة إحصــائیة بــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــة والمجموعــة الضــابطة . ٢

.على مقیاس الثقة بالنفس بعد تطبیق البرنامج اإلرشادي

اســـتخدم الباحثــــان اختبــــار مـــان وتنــــي لعینتــــین مســـتقلتین وذلــــك للتحقــــق مـــن صــــحة هــــذه 

بیــــة التــــي تعرضــــت للبرنــــامج الفرضــــیة ، حیــــث بلــــغ الوســــط الحســــابي لــــدرجات المجموعــــة التجری

) بینمــــا كــــان الوســــط ١٨ ,٢٣) بــــانحراف معیــــاري (٦,٥٥اإلرشــــادي فــــي مقیــــاس الثقــــة بــــالنفس (

ـــ ) وباعتمــاد اصــغر قیمــة ١٤ ,٥٠) وبــانحراف معیــاري (٢٥ ,٧الحســابي للمجموعــة الضــابطة ( ل
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)U) 1) البالغــــة (صــــفر) ومقارنتهــــا بالقیمــــة الجدولیــــة عنــــد درجــــة حریــــة= (N2،2=N2 وعنــــد

لصـالح المجموعـة ) ممـا یشـیر إلـى أن الفـرق دال إحصـائیاً ١٠) والبالغـة (٠ , ٠١مستوى داللـة (

) ٤جــدول (الالتـي تعرضــت للبرنـامج اإلرشــادي مقارنـة بالمجموعــة الضـابطة التــي لـم تتعــرض لـه و 

یوضح ذلك.

  ) ٤الجدول (

مان اري وقیمة اختباریوضح متوسط درجات المجموعة التجریبیة والضابطة وانحرافهما المعی

وعلى مقیاس الثقة بالنفسألبعديوتني في االختبار -

  ت
نوع 

المجموعة
  العدد

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

قیمة 

U1

قیمة 

U2

مستوى 

  الداللة

داللة 

  الفرق

١٠٦,٥٥٢٣,١٨التجریبیة١

) ٠ ,٠١(  ١٠٠صفر
دال 

إحصائیا   ١٦ ,٤١  ٢٧ ,٦  ١٠  الضابطة  ٢

مناقشة النتائج .ثانیاً 
مـــن خـــالل اســـتعراض نتـــائج البحـــث الحـــالي ظهـــر أن هنـــاك درجـــة عالیـــة مـــن تـــدني فـــي 

اإلرشـادي مستوى الثقة بالنفس لدى طالب المجموعتین الضابطة والتجریبیـة قبـل تطبیـق البرنـامج 

نتهـاء مـن كما ظهرت فروق ذوات داللة إحصائیة بین المجمـوعتین الضـابطة والتجریبیـة بعـد اال،

تطبیق البرنامج اإلرشادي في االختبار البعدي ، مما یدل علـى أن البرنـامج اإلرشـادي المعـد لهـذا 

البرنامج أشتملالغرض له فاعلیة في تنمیة الثقة بالنفس لدى طالب معهد أعداد المعلمین، حیث 

البرنامج اإلرشادي اإلرشادي على األنشطة والفعالیات والمناقشات العلمیة ، أن تجربة تطبیق هذا

أعطـت نتــائج مشــجعة ممـا یؤكــد فاعلیــة هــذا البرنـامج فــي تنمیــة الثقــة بـالنفس مــن الجانــب الســلبي 

.لى اإلیجابي لدى عینة البحثإ

للبرنـامج اإلرشـادي فـي تنمیـة الثقـة بـالنفس ن هنـاك تـأثیراً أن هذه النتائج تظهـر بوضـوح إ

ومبادئ اإلرشاد المباشر الن هذا األسلوب یتیح لدى طالب معهد المعلمین والذي قام على أسس 

ممـا لـه تـأثیر فـي إضـفاء وصـراحة، ألفراد المجموعة اإلرشادیة التعبیر عن آرائهم وأفكارهم بحریـة 

إذ أن مثـل هـذا المنـاخ الـذي یسـود الجلسـات اإلرشـادیة الجماعیـة یســاعد والتـآلف،جـو مـن المـودة 

كـل كما أن نتائج هذه الدراسة تتفـق مـع نتـائج دراسـة یة. على اكتساب قیم تربویة واجتماعیة إیجاب

) واللتــان أظهرتــا أثــر اإلرشــاد الجمعــي ١٩٨٧) ودراســة وودز (١٩٨٠مــن ماكســویل وویلكرســون (

في تغییر األفكار الالعقالنیة وتعدیل بعض األنماط السلوكیة ومنها تنمیة الثقة بالنفس.

:التوصیات.ثالثاً 
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ي الباحثان بما یاتي :في ضوء نتائج البحث یوص

استخدام البرنامج اإلرشادي الذي اعد في البحث الحالي في معاهد أعداد المعلمین والمعلمات . ١

بهدف تنمیة الثقة بالنفس لدى طلبتها .

اســتحداث وحــدة خاصــة لإلرشــاد التربــوي فــي معاهــد المعلمــین والمعلمــات تأخــذ علــى عاتقهــا . ٢

مـــن ضـــعف فـــي الثقـــة بـــالنفس ومـــن ثـــم تنمیتهـــا باســـتخدام الكشـــف عـــن الطلبـــة الـــذین یعـــانون

  الغرض.البرنامج اإلرشادي المعد لهذا 

التأكیــد علــى مدرســي ومدرســات معاهــد المعلمــین والمعلمــات أن یتبعــوا كــل األســالیب التربویــة . ٣

الحدیثة التي من شأنها أن تنمي الثقة بالنفس لدى طلبتهم 

:المقترحات.رابعاً 
ج البحث الحالي یقترح الباحثان أجراء الدراسات آالتیة :في ضوء نتائ

جراء دراسة تستخدم أسالیب إرشادیة أخرى لتنمیة الثقة بالنفس لدى الطلبة .. إ١

جـــراء دراســـات أخـــرى تتنـــاول الثقـــة بـــالنفس لـــدى طلبـــة معاهـــد المعلمـــین والمعلمـــات وعالقتهـــا . إ٢

بمتغیرات أخرى.

ة الحالیــة علــى معهــدي المعلمــات فــي محافظــة نینــوى وباســتخدام جــراء دراســة مماثلــة للدراســ. إ٣

أدوات البحث نفسها.
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:المصادر
:المصادر العربیة 

قیــاس الثقــة بــالنفس عنــد الطالبــات فــي مراحــل الدراســة ) ،١٩٧٨العــادل محمــد(أبــو عــالم ، .١

.، مؤسسة علي جراح الصباح ، الكویتوالجامعیةالثانویة

) ، االستقاللیة والثقة بالنفس عبر مراحـل نمـو الشخصـیة ١٩٨٤محمود ، (األمام ، مصطفى .٢

ودور البیـت والمدرسـة ، الوقــائع الكاملـة للنــدوة العلمیـة حــول توجیـه المنــاهج ووسـائل التــدریس 

التوثیق والدراساتوزارة التربیة ، لتعزیز شخصیة الطالب وثقته بنفسه واتخاذ القرار ، بغداد ،

  ) ١٩٢،العدد ( ١جـ،

، الفجالــة ، القــاهرة ، دار نهضــة مصــر الثقــة بــالنفس) ، ١٩٧٧( اســعد ، یوســف میخائیــل ،. ٣

للطبع والنشر .

) ، األســس النفسـیة لمعاملــة التلمیـذ أثرهــا فـي ثقتــه بنفســه، ١٩٨٤االلوسـي ، جمــال حسـین ، ( .٤

یـز شخصـیة الطالـب الوقائع الكاملة للندوة العلمیـة حـول توجیـه المنـاهج ووسـائل التـدریس لتعز 

  ) .١٩١، العدد ( ١جـ ،التوثیق والدارساتثقته بنفسه واتخاذ القرار ، بغداد، وزارة التربیة ، 

، بغداد ، مطبعة دار السالم .المشكالت اإلرشادیة)، ١٩٧٦،( وآخرونباقر ، صباح . ٥

الوصـــــفي اإلحصـــــاء) ،١٩٧٧البیـــــاتي ، عبـــــد الجبـــــار توفیـــــق ، وزكریـــــا زكـــــي اثناســـــیوس ، (. ٦

، بغداد، موئسة الثقافة العمالیة.التربیة وعلم النفسواالستداللي في

، التحلیــل اإلحصــائي فــي البحــوث التربویــة والنفســیة ) ١٩٨٥البیــاتي ، عبــد الجبــار توفیــق ، (. ٧

، الكویت ، مؤسسة الكویت للتقدم العلمي . ٢ط ،معلمیة)ال(الطرق ال واالجتماعیة

القاهرة  لعربیة ،بحوث في سیكولوجیة الشخصیة بالبالد ا) ، ١٩٨٠د ،(تركي ، مصطفى احم .٨

.،المطبعة الفنیة 

،الكتــاب الثالــث ، الصــحة النفســیة فــي علــم الــنفس التربــوي) ،١٩٥٥( خــرون ،آو  جیــتس ، أ، .٩

مكتبة النهضة العربیة .خرون ، القاهرة ،آالتعلم ، ترجمة حافظ و 

، االتجاهـات العلمیـة فـي تخطـیط بـرامج التوجیـه واإلرشـاد )١٩٨٥الدوسري ، صـالح جاسـم ،(.١٠

  .)١٥، العدد (مجلة رسالة الخلیج،الریاض مكتبة الملك بن عبد العزیز الحربیة، 

،القاهرة،عالم الكتب.٢،طالتوجیه واالرشاد النفسي)،١٩٨٠.زهران،حامد عبد السالم،(١١

، القـاهرة،مـو مـن الطفولـة الـى الشـیخوخةاألسـس النفسـیة للن)، ١٩٥٦فؤاد البهي ،(السید ، .١٢

.دار الفكر العربي 

)، اثر استخدام أسلوب الندوة في تحصیل طالب الصف ١٩٨٥بلیغ حمید مجید ،(،الشوك .١٣

رسـالة ماجسـتیر جامعة بغداد ، كلیة التربیة ،الخامس األدبي وتنمیة ثقتهم بنفسهم ، بغداد ،

.غیر منشورة
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  . ٢،طعلم النفس التكویني) ،١٩٧٢الحمید محمد ،(عبد الهاشمي ، .١٤

اإلرشاد التربوي فـي العـراق بـین الواقـع والطمـوح )،١٩٨٦( عبد الجبار غضبان ،الفرحان ، .١٥

العدد الثالث . ،مجلة التربوي،كلیة التربیة جامعة بغداد ،،

ترجمـــة ،علــم الــنفسالتحلیــل اإلحصــائي فــي التربیــة و ، )١٩٨٨( فركســون ، جــورج أ ى ، .١٦

دار الحكمة.،بغداد،هناء محسن العكیلي
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  ) ١حق (المل

بسم اهللا الرحمن الرحیم

معهد إعداد المعلمین

نینوى

مقیاس الثقة بالنفس لطالب معهد إعداد المعلمین

التعلیمات 

عزیزي الطالب 

یتألف المقیاس الحالي من مجموعة من الفقرات التي تصف مشاعرك وصفاتك فـي أمـور 

لیســت امتحانــًا وٕانمــا یقصــد بــه مــا مختلفــة تواجههــا فــي معهــد المعلمــین وفــي خــارج المعهــد ، وهــي

تشعر به تجاه تلك الصفات والمطلوب منك إن تقرأ كـل فقـرة بدقـة وان تجیـب عنهـا بصـراحة تامـة 

، وان إجابتك ستكون سرًا لن یطلع علیها سوى الباحثان .

نموذج للعمل 

إذا كانت الفقرة تنطبق علیك فارسم دائرة حول (نعم)مثال ذلك: 

  ال   مشكالتي دون مساعدة اآلخرین (نعم) أستطیع حل معظم 

مثال وٕاذا كانت الفقرة ال تنطبق علیك فارسم دائرة حول (ال) 

نعم (ال) أستطیع حل معظم مشكالتي دون مساعدة اآلخرین 

حاول أن ال تترك أیة فقرة دون اإلجابة علیهـا، وان ال تقـف طـویًال عنـد إجابتـك علـى أیـة 

صص لإلجابة غیر محدد.فقرة، علمًا إن الوقت المخ

ولك جزیل الشكر

الباحثان

المدرس المساعد

شوقي یوسف

الدكتور 

مهنا بشیر عبداهللا 
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البدائل
  الفقرات

ال  ت نعم

ال نعم أستطیع حل معظم مشكالتي بنفسي دون مساعدة اآلخرین  ١

ال نعم أحب األعمال التي تتطلب مني التصرف السریع  ٢

ال نعم إن أحقق أهدافي في الحیاة رغم صعوبتها أستطیع ٣

ال نعم اشعر باألمن مع اآلخرین  ٤

ال نعم قراراتي صحیحة وواقعیة دائمًا  ٥

ال نعم اشعر بالخجل عند الحدیث أمام اآلخرین  ٦

ال نعم أتقبل النصائح ممن هو اقل مني معرفة  ٧

ال نعم تبتسم الحیاة لي دائمًا  ٨

ال نعم بارتباك أتصرف  ٩

ال نعم أتوقع أن أصبح شخصًا قلیل األهمیة  ١٠

ال نعم أنا منافس قوي أمام اآلخرین  ١١

ال نعم أتردد في تنفیذ األعمال التي قررت تنفیذها  ١٢

ال نعم أتوقع الفشل في ابسط األشیاء  ١٣

ال نعم أقوم بتصحیح أخطاء زمالئي  ١٤

ال نعم المناقشات لیس من السهل أن اهزم في ١٥

ال نعم أشعر بأن قدرتي على التأثیر في اآلخرین حقیقیة  ١٦

ال نعم أجد صعوبة في كسب ثقة اآلخرین  ١٧

ال نعم اهرب من مواجهة المشكالت التي تعترضني  ١٨

ال نعم أتحمس لطرح أفكاري على اآلخرین  ١٩

ال نعم أصمم على تنفیذ قراراتي الصحیحة  ٢٠

ال نعم نا راض عن أفعالي أ ٢١

ال نعم شخص مهم بأننياشعر  ٢٢

ال نعم أتضایق عندما یالحظني أحد الناس  ٢٣

ال نعم أخشى الوقوع في الخطأ  ٢٤

ال نعم أتغلب على مشكالتي دون انفعال  ٢٥

ال نعم أشعر بأنني أستحق ثقة اآلخرین  ٢٦
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البدائل
  الفقرات

ال  ت نعم

ال نعم أشعر بالنقص في شخصیتي  ٢٧

ال نعم بالمستقبل ضعیفأملي ٢٨

ال نعم أشعر بالحرج عندما یطلب مني أن أبدي رأیًا في شيء ٢٩

ال نعم أتخذ قراراتي بنفسي ٣٠

ال نعم یلجأ إلّي زمالئي في حل مشكالتهم  ٣١

ال نعم أشعر بأني أقل فائدة من زمالئي  ٣٢

ال نعم أترك العمل عند ظهور الصعوبات فیه  ٣٣

ال نعم ما تواجهني أیة مشكلة أرتبك عند ٣٤

ال نعم أقدر نفسي حق قدرها  ٣٥

ال نعم أشعر أن أصدقائي یتهامسون علّي  ٣٦

ال نعم أتردد في تجربة بعض المواقف بمفردي  ٣٧

ال نعم أدرك بسرعة المشكلة التي تواجهني  ٣٨

ال نعم أجد صعوبة عند الحدیث مع الفتیات ٣٩

ال نعم كثیر أصدقائي یثقون بي  ٤٠

ال نعم انقاد بسهولة لرأي اآلخرین  ٤١

ال نعم یصعب علّي أن أصدر حكمًا على األشیاء  ٤٢

ال نعم ال أشعر بأن إمكانیاتي اقل من غیري ٤٣

ال نعم اشعر بالندم عندما اتخذ القرار بنفسي  ٤٤

ال نعم أعاني من صعوبة في بدء المناقشة مع شخص غریب  ٤٥

ال نعم عن أرائي عندما أكون على حق أدافع ٤٦

ال نعم ألوم نفسي على أفعالها  ٤٧

ال نعم اشعر باني شخص خامل  ٤٨

ال نعم اآلخرین نأسعى غالبًا لطلب النصیحة م ٤٩

ال نعم اقلق ألشیاء قد ال تحدث لي ٥٠

ال نعم أنا شخص مملوء بالحیویة  ٥١

ال نعم ساعدة احد لي قدرة على تحدید مستقبلي دون م ٥٢

ال نعم أتوقع الفشل في معظم أعمالي التي أقوم بها  ٥٣
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البدائل
  الفقرات

ال  ت نعم

ال نعم اتخذ قراراتي في الوقت المناسب  ٥٤

ال نعم أستطیع االستقرار على رأي واحد  ٥٥

ال نعم إرادتي قویة  ٥٦

ال نعم أتوقع النجاح في معظم األعمال التي أقوم بها  ٥٧

ال نعم ظهري الخارجي اشعر بالحرج بسبب م ٥٨

ال نعم یصعب علي القیام بعملي وحدي وعلى الوجه األكمل  ٥٩

ال نعم أتجنب المواقف التي تحتاج إلى قرار حاسم  ٦٠

ال نعم اقدر على تحمل المسؤولیة  ٦١

ال نعم أتراجع عن أعمال اعتقد بصحتها إذا شعرت بأنها ستسبب لي نقدًا  ٦٢

ال نعم عارف مع الناس أجد صعوبة في الت ٦٣

ال نعم أسعى لتحقیق أهدافي بخطوات ثابتة  ٦٤

ال نعم ارتبك عندما یوجه إلّي النقد  ٦٥

ال نعم أجد صعوبة في اتخاذ القرارات الخاصة بي  ٦٦
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  )٢ملحق (ال

فقرات البرنامج اإلرشادي

:الجلسة األولى

  . ٦/٣/٢٠٠٥ تاریخ الجلسة :

ة بالنفس .مفهوم الثقعنوان الجلسة :

هدف عام :تعریف المسترشدین بمفهوم الثقة بالنفس .

األهداف السلوكیة :

أن یتعرف المسترشدون على مفهوم الثقة بالنفس .. ١

المسترشدون أن مفهوم الثقة بالنفس شيء مكتسب من البیئة التي تحیط بهم ولیس یدركأن . ٢

موروثًا.شیئا

ة بالنفس والغرور .المسترشدون  بین الثقیقارن أن  .٣

المسترشدون بین الثقة بالنفس وانعدام الثقة بالنفس .یمیزأن  .٤

محتوى الجلسة :

تم شرح مفهوم الثقة بالنفس والتي هـي عبـارة عـن إحسـاس الشـخص بقیمـة نفسـه بـین مـن 

ویتصــرف اإلنســان بشــكل طبیعــي دون  وســكناتهحولــه فیتــرجم هــذه الثقــة بكــل حركــة مــن حركاتــه 

رهبة فتصرفاته هو من یحكمها ولیس غیره ، وهي نابعة من ذاته ال شأن لهـا باألشـخاص  قلق أو

المحیطــین بــه ،وبعكــس ذلــك هــي انعــدام الثقــة التــي تجعــل الشــخص یتصــرف وكأنــه مراقــب ممــن 

راءه في بعض األحیان مخالفة لطبیعته ویصبح القلق حلیفه آحوله فتصبح حركاته وتصرفاته بل و 

اع واتخاذ قرار .األول في كل اجتم

مناقشــة أفــراد المجموعــة اإلرشــادیة فــي الفــرق بــین الشــخص الواثــق بنفســه والشــخص المغــرور .١

لى بعض سمات الشخص المغرور والشخص الواثق بنفسه .إوقد تم  التوصل 

المغرور،   لدىالواثق بنفسه وبین تلك االتجاهات لدى شاسعة بین االتجاهات أن هناك فروقاً .  أ

جــد لســان حــال الواثــق بنفســه یقــول لآلخــرین "لســت اقــل مــنكم " أمــا المغــرور فــأن لســان لعلنــا ن

.فضل مني"أحاله یقول لآلخرین "لستم 

أن الثقة بالنفس هي انبثاق داخلـي مـن صـلب شخصـیة اإلنسـان ، أمـا الغـرور فهـو اصـطناع  .ب

خارجي 

طفــرة تتــرك مــن ورائهــا فجــوات أن الثقــة بــالنفس هــي نمــو تــدریجي ،بینمــا الغــرور یكــون بمثابــة .ج

ضخمة في شخصیة المغرور .

رض صــلبة ال تمیــد مــن تحــت قدمیــه ،أمــا المغــرور فأنــه أنــه یقــف علــى أالواثــق بنفســه یعــرف  .د

یعرف أن شخصیته خاویة وانه زیف من الزیف وبهتان من البهتان .
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 ىنفسه، وعلارفا" قدر الثقة بالنفس تستلزم من الشخص الواثق بنفسه أن یكون متواضعا" ع  .هـ

وینتفخ كالبالون الذي یكون على وشك خده،عكس هذا فان المغرور یتعاظم ویصعر 

  ) ١٢-٥، ص ١٩٧٧،سعدأ(االنفجار 

الطلب من أفراد المجموعة اإلرشادیة أن یكتبوا بعض السلوكیات األخرى غیر التي ذكرت فـي .٢

یتي .المناقشة للشخص الواثق بنفسه والشخص المغرور كواجب ب

الجلسة الثانیة: 

   ٢٠٠٥/ ١٤/٣ تاریخ الجلسة :

أسباب انعدام الثقة بالنفس .عنوان الجلسة :

  .الفرد تعریف المسترشدین باألسباب الحقیقیة الكامنة وراء انعدام الثقة بالنفس عندهدف عام :

:األهداف السلوكیة

الثقــة بــالنفس لــدى األفــراد أن یتعــرف المسترشــدون علــى االنفعــاالت التــي تــؤدي الــى انعــدام .١

كالخوف والقلق .

المسترشـدون بعـض المشـاعر والتصـورات السـلبیة التـي تجعـل مـن الشـخص آنسـانا" یدركأن .٢

عدیم الثقة بنفسه .

  .ذات الالمسترشدون ظاهرة احتقار النفس أو تكسیر یناقشأن .٣

الثقـة بـالنفس المسترشدون  بعض مواقف اإلحباط الحیاتیـة التـي تـؤدي إلـى ضـعفیفسرأن .٤

عند الشخص .

:محتوى الجلسة

لى انعدام الثقة بالنفس ومنها :إتم شرح األسباب التي تؤدي . ١

ن من حولك یركزون على ضعفك ویرقبون كل حركة أتهویل األمور والمواقف بحیث تشعر ب.  أ

غیر طبیعیة تقوم بها .

ال یواجهك اآلخرون باللوم أو الخوف والقلق من أن یصدر منك تصرف مخالف للعادة حتى  .ب

االحتقار .

ن ذاتك ال أبل تشعر بإحساسك بأنك إنسان ضعیف وال یمكن أن تقدم شیئا" أمام اآلخرین ، .ج

 ا،ویسوق في هذحقیراً اً التفكیر الهدام یرى نفسه إنسان امن یعاني من هذشيء یمیزها وغالباً 

حقیقة لألسف .التفكیر حتى تستحكم هذه الفكرة في مخیلته وتصبح

أن تتوقــف عــن فعلیــك أوالً هنــاك اخطــر مشــكلة ألنهــا تــدمرك وتــدمر كــل طاقــة إبــداع لــدیك ،. د

"أنـــا ر علیهـــا بـــبعض األلفـــاظ التـــي تـــدمر شخصـــیتك مثـــل "أنـــا غبـــي" أوااحتقـــار نفســـك والتكـــر 

"أنا ضعیف" فهذه العبارات تشكل خطرا" جسیما" على النفس وتحطمها مـن حیـث ال فاشل" أو
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یشـعر الشــخص بهــا ،فعلیــك أن تعلــم أن هــذه العبــارات مــا هــي أال معــول هــدم وعلیــك مــن هــذه 

اللحظــة التوقــف عــن اســتخدامها ألنهــا تهــدم نفســیتك وتحطمهــا مــن الــداخل وتشــل قــدراتها أن 

.استحكمت على تفكیرك

لحادة قد یكون هذا اإلحساس هو بسبب فشل في الدراسة أو العمل وتلقي بعض االنتقادات ا .هـ

من الوالدین أو المدیر بشكل مؤذي او جارح .

التعــرض لحــادث قــدیم كــاإلحراج أو التــوبیخ الحــاد أمــام اآلخــرین أو المقارنــة بینــك وبــین أقرانــك  .و

والتهوین من قدراتك ومواهبك.

نظـــرة األصـــدقاء أو اآلهـــل الســـلبیة لـــذاتك وعـــدم االعتمـــاد علیـــك فـــي األمـــور الهامـــة أو عـــدم .ل

لفرصة ال ثبات ذلك . إعطائك ا

تــم مناقشــة بعــض اإلرشــادات والمعالجــات مــع أفــراد المجموعــة اإلرشــادیة والتــي مــن شــانها أن . ٢

تؤدي إلى تنمیة الثقة بالنفس وكانت كآالتي :

بعـد یـوم وعلیـك أن تتوقـف عـن اً "اجلس مع نفسك وصارحها وثق بأنك قادر على التحسـن یومـ. أ

فاهللا عندما …جب علیك أن تعلم بأنك إنسان منتج لم تخلق عبثا" ویكل تفكیر یقلل من شانك ،

علــى  أنــت لــك هــدف وغایــة یجــب أن تؤدیهــا فــي هــذه الحیــاة مادمــت حیــاً …خلقنــا لــم یخلقنــا عبثــاً 

وجه األرض ، فإحساسك بالظلم واالحتقار من قبل اآلخرین سـواء اهلـك أو أقاربـك أو زمالئـك لـن 

ید في هـدم ثقتـك بنفسـك فعلیـك الخـالص مـن هـذا التفكیـر السـاذج یغیر في الوضع شیئا" بل قد یز 

واســتبداله بخیــر منــه ،فحــاول اســتبدال الكلمــات الســیئة التــي اعتــدت إطالقهــا علــى نفســك بكلمــات 

.تشجیعیة تزید من قوتك وتحسن من نفسیتك وتزید من راحتها

…لكامنـة فـي نفسـك یجب أن تقنـع نفسـك بأنـك إنسـان قـوي ویجـب أن تتعـرف علـى قـدراتك ا. ب

وانك تملك ثقة عالیة وعلیك من الیوم أن تخرجها .

نهــا تتولــد إاقتناعــك واعتقــادك انــك حقــا" إنســان ذا ثقــة عالیــة ألنهــا عنــدما تترســخ فــي عقلــك ف. ج

وان …فــان ربیــت أفكــارا ســلبیة فــي عقلــك أصــبحت آنســانا" ســلبیا" …وتتجــاوب مــع أفعالــك 

" آنســـانا" إیجابیا"لـــه كیانـــه المســـتقل القـــادر علـــى تكـــوین ربیـــت أفكـــارا" إیجابیـــة فستصـــبح حقـــا

شخصیة ممیزة یفتخر بها بین اآلخرین.

وعدم التفكیر في الماضي یجب أن تعمل على حب ذاتك وعدم كراهیتها أو االنتقاص منها ،. د

أن ال تحاول استرجاع أي علیكیجب و استرجاع أحداث مزعجة قد انتهت وطواها الزمن ،أ

نــك إنســان نــاجح لــه ســماته وقدراتــه ج بــل حــاول أن تســعد نفســك وتفــرح بــذاتك ألشــيء مــزع

الخاصة.

والتكن مرهف الحس أو قدیماً و انتقدك حدیثاً أیجب علیك أن تتسامح مع من اخطأ في حقك  .هـ

أهــدى إلــى  اً مــرءإقلم مــع مــن ینتقــدك وقــل "رحــم اهللا أفــ إلــى درجــة الحقــد أو تهویــل األمــور ،
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ن ألمن انتقدك هو بالطبیعة یكرهك فهذه مغالطـة أحـذر منهـا كـل الحـذر لیس كل…عیوبي 

التفكیــر بهــذه الطریقــة یقــود إلــى الشــعور بــالنقص وان كــل مــن یوجــه لــي انتقــاد هــو عــدو لــي 

أن  علیـك أوالً …ال…ال تشعر نفسك بأن كل ما یقولـه اآلخـرون هـو بالضـرورة حـق …ال…

كر الطرف اآلخر علیه .یؤثر علیك بل تقبله وش ءال تجعل هذا الشي

.تكلیف أفراد المجموعة اإلرشادیة بكتابة مقالة تبین الفروق الجوهریة بین (االفتخار والغرور).  و

الجلسة الثالثة:

   ٢٠٠٥ /٢١/٣تاریخ الجلسة:

.عنوان الجلسة : اختبار األخصائیة النفسیة كاریسیا لوفینیش

على كیفیة استخدام اختبار الثقة بالنفس .تدریب أفراد المجموعة اإلرشادیة  : هدف عام

األهداف السلوكیة:

  س.أن یتعرف المسترشدون على بعض االختبارات النفسیة التي تقیس الثقة بالنف.١

.أن یتدرب المسترشدون على كیفیة تطبیق اختبار كاریسیا لوفینیش .٢

قة بالنفس.ن یتعرف المسترشدون على كیفیة تصحیح االختبارات النفسیة كاختبار الثأ.٣

محتوى الجلسة :

ثـم كـل مـا كتابة فقرات االختبـار علـى السـبورة حتـى یطلـع علیهـا أفـراد المجموعـة اإلرشـادیة ،-١

علیك هنا اإلجابة بنعم أو ال.

:تيأتكلیف أحد أفراد المجموعة اإلرشادیة بكتابة فقرات االختبار على السبورة وهي كما ی-٢

على انفعاالتي وتصرفاتي (            )الثقة بالنفس هي المفتاح للسیطرة .١

سأصل إلى النجاح في حال ما كانت الثقة بالنفس عنواني (             ) .٢

في اجتماع عام بي مكان عملي ،أكون أنا المتحدث األول (            ) .٣

)(وقراراتي حاسمة ونهائیةیتعلق بي أو بعائلتي ال أتردد،عند اتخاذ أي قرار خاص، .٤

)كلما تواجدت في االجتماعات الكبیرة (  اشعر أن هناك عودة لالضطراب في داخلي، .٥

)أنا راضي عن كیاني كمجموع ،وراضي عن نفسي بشكل عام ودونما تفصیالت (    .٦

الخجول لیس بإمكانه أن ینجح اجتماعیا" ،اال في حدود (              ) .٧

)(لى ساعات من التفكیر السترجاع مامر معي خالل الیوم من أحداث أنا احتاج دوما"إ. ٨

اشعر والمس أن الناس ال یقدرونني حق قدري (           )أحیاناً . ٩

لدي قناعة راسخة بأن كلمة تشجیع واحدة قد تغیر كل شيء أمامي وكلمة واحدة محبطة قـد  .١٠

تربكني (             )

ونقطة واحدة لكل إجابة (ال).إجابة (نعم) ،ضع نقطتین لكل اآلن و 
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 نقطة فأنت إنسان واثق من نفسك جداً  ٢٠- ١٧في حال ما كان مجموع نقاطك بین

 نقطة فآنـت واثـق مـن نفسـك فـي حـدود إمكانیاتـك وتثـق  . ١٦-١٢وفي حال ما كان المجموع

فیما تعرفه ، وتخاف مما ال تعرفه 

) بحاجــة إلـى تشــجیع دائــم مـن العائلــة واألصــحاب كــي فأنــت) نقـاط فأقــل ،١٠أمـا لــو جمعــت

تخطو الخطوة األولى نحو الثقة بمواهبك وٕامكانیاتك .

. ابحث في داخلك جیدا" البد أن تجد بداخلك الكثیر مما یدفعك لألمل

توجیـــه أفـــراد المجموعـــة اإلرشـــادیة إلـــى الـــذهاب إلـــى مكتبـــة المعهـــد أو المكتبـــة المركزیـــة فـــي -٣

لبحث في كتب علم النفس عن مقاییس أخرى لقیاس الثقة بالنفس مع ذكر جامعة الموصل وا

أسماء الذین أعدوها وتعلیمات اإلجابة عنها.

الجلسة الرابعة :

   ٢٠٠٥ /٢٨/٣تاریخ الجلسة :

: أهمیة  الثقة بالنفس للنجاح في العمل عنوان الجلسة

ء العمل مـن أهـم العوامـل المؤدیـة أن یتعرف المسترشدون أن األیمان بالقدرة على أدا:هدف عام

إلى النجاح .

األهداف السلوكیة:

أن یتعرف المسترشدون على أن الشخص الذي یؤمن بقدرته على األداء ینهض بأعباء العمـل .١

المطلوب أداؤه منه .

یجـب أن الشخص الملم بالعملیات المعرفیة والمهـارات الالزمـة لى ان إأن یتعرف المسترشدون .٢

باإلیمان بنفسه وبقدرته على األداء.یكون مشحوناً 

أن یتعرف المسترشدون على أن االبتكار في العمل بحاجة شدیدة إلى الثقة بالنفس.٣

.لى شخص متمتع باالتزان االنفعاليأن یتعرف المسترشدون على أن العمل الناجح بحاجة إ.٤

:محتوى الجلسة 

ل ، فالشــخص الــذي ال یســتطیع أن تــم شــرح األســس والمبــادئ المؤدیــة إلــى النجــاح فــي العمــ. ١

یســـتطیع بـــدوره أن یـــنهض بأعبـــاء العمـــل المطلـــوب أداؤه منـــه ، ال األداء علـــى یـــؤمن بقدرتـــه

مــن النــاس فإحســاس الشــخص بالقصــور عــن أداء العمــل ینتهــي بــه إلــى التخــاذل ، وان كثیــراً 

أخـر _غیـر واثقـین الذین كـانوا متمیـزین بالقـدرة الفائقـة علـى أداء العمـل ، صـاروا _ لسـبب أو 

بأنفسهم ، ومن ثم فـان مـدى قـدرتهم علـى النهـوض بمـا كـانوا یتقنونـه مـن أعمـال قـد ضـعف ،

وصاروا غیر آهل لثقة رؤسائهم والعاملین معهم في نفس المضمار .
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وعلى الرغم من أن أولئك األشخاص الذین فقدوا الصالحیة لألداء السلیم ما یزالون 

، وما یزالون متمكنین من المهارات التي سبق لهم التمرس بها .متمتعین بالجوانب المعرفیة

الطلب من أحد أفراد المجموعة اإلرشادیة أن یوضح العالقة بین االتـزان االنفعـالي وبـین الثقـة . ٢

بالنفس من خالل مناقشة جماعیة مع بقیة أفراد المجموعة اإلرشادیة .

العالقة بین االتزان االنفعالي وبین الثقة بالنفس لى توضیح إتوصل أفراد المجموعة اإلرشادیة . ٣

ومنها:

هـو شخصـیة أن االتزان االنفعالي هو حالة من حاالت الثقة بالنفس، فالشخص المتزن انفعالیاً آ. 

غیر مندفعة فیما تصدره من أحكام.رزینة هادئة التفكیر،

قالیـد تصـرفاتها ، وال تنـدفع أن الشخصیة المتزنة انفعالیا" شخصـیة تحتـرم نفسـها ، وتمسـك بمب. 

في قول متهور تندم علیه ، وال تتورط في تصرف تؤنب ضمیرها على إتیانه .

الطلب من أفراد المجموعة اإلرشادیة كتابة تقریر یتضمن صفات العامـل الواثـق بنفسـه ومـدى ج. 

تأثیرها على العمل الذي یقوم به كواجب بیتي.

الجلسة الخامسة:

   ٢٠٠٥ /٤/٤:تاریخ الجلسة

الوقایة……األسباب ……الشعور بالنقص :عنوان الجلسة

ـــى أن هنـــاك أســـباباً هـــدف عـــام ودوافـــع كثیـــرة تجعـــل : أن یتعـــرف أفـــراد المجموعـــة اإلرشـــادیة إل

اإلنسان غیر سوي في عالقته مع نفسه ،وان االبتعاد عـن الـنهج الربـاني الـذي تمثـل 

الشـــریفة هـــو مفتـــاح ســـر الكثیـــر مـــن العقـــد ن الكـــریم والســـنة النبویـــة آفـــي تعـــالیم القـــر 

النفسیة .

:األهداف السلوكیة

أن یتعرف المسترشدون على أن التربیة الخاطئة لها تأثیر خطیر في  التكوین النفسي لإلنسان .١

وتوجیه شخصیته باتجاه غیر سلیم .

أن یتعرف المسترشدون على أن النمو النفسي ظاهرة معقدة كل التعقید..٢

لمسترشدون على القیود االجتماعیة التي تؤدي إلى ظاهرة الشعور بالنقص .أن یتعرف ا.٣

.أن یتعرف المسترشدون على (هیمنة النظام السیاسي المتخلف).٤

أن یتعرف المسترشدون على بعض وسائل الوقایة وطرائق العالج لعقدة اإلحساس بالنقص.٥
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محتوى الجلسة :

رشادیة للتوصـل إلـى أهـم أسـباب ودوافـع عقـدة اإلحسـاس جراء مناقشة بین أفراد المجموعة اإل. إ١

بالنقص.

هــذه األســبابالطلــب مــن أحــد أفــراد المجموعــة اإلرشــادیة أن یكتــب علــى الســبورة بعضــا" مــن . ٢

وكما یأتي:

التربیة غیر السویة :.أوالً 

س أن التربیـــة إذا كانـــت قائمـــة علـــى التـــوتر واالنفعـــال الـــدائم أو المتكـــرر فأنهـــا تصـــوغ نفـــ

محال" للعقد بمختلف أنماطها. وان أهم عوامل النجاح اإلنسان صیاغة مضطربة لتصبح بعد ذلك

.شيءلحل العقد النفسیة یأتي بالدرجة األولى باالعتماد على ذات اإلنسان قبل كل

بعض األمور التربویة التي تؤدي إلى بروز هذه العقد الخطرة، من بینها:

  و األب.م أاألالحرمان من رعایة .  أ

شعور الطفل بأنه غیر مرغوب فیه أو منبوذ. .ب

إفراط األبوین في التسامح والصفح عن األبناء. .ج

اإلفراط في رعایة األطفال واالهتمام الزائد .  .د

صرامة األباء ومیلهم إلى االستبداد بأبنائهم . .هـ

باء الزائد.آلطموح ا .و

اتجاهات الوالدین المتضاربة. .ز

القیود االجتماعیة:.ثانیاً 

من هذه القیود التي من بینها:یورد علماء النفس عدداً 

الحرمان من المال.  .أ

الحرمان من الجاه والمكانة االجتماعیة.. ب

الحرمان من إبداء الرأي في اآلسرة بحریة. .ج

هیمنة النظام السیاسي المتخلف:.ثالثاً 

شــعار مواطنیهــا بالضــعف والــنقص ســـواءً إل اً ن األنظمــة السیاســیة المتخلفــة تســعى دائمـــإ

أمام ما یتوجب على السلطات توفیره لمواطنیهـا أو فـي حالـة سـعي المـواطنین فـي سـبیل الحصـول 

 ةلــآو  فــبعض األنظمــة المتخلفــة تــذهب إلــى خلــق هالــة ضــخمة إلمكاناتهــا المادیــةعلــى حقــوقهم.

البطش التي تمتلكها .
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ة إلى مجموعتین األولـى تسـأل واألخـرى تجیـب لمناقشـة وسـائل تقسیم أفراد المجموعة اإلرشادی. ٣

وبعد مشاركة المرشـد التربـوي توصـل الجمیـع الوقایة وطرائق العالج لعقدة اإلحساس بالنقص،

تي:أیإلى ما

الوعي والتربیة السلیمة..   أ

في عالم   طاقات اإلنسان الجبارة : فبرغم اإلنجاز العلمي الهائل الذي توصل ألیه اإلنسان. ب

أن ذلك لیس نتاج طاقة اإلنسان كلها.الّ إالیوم 

:الجلسة السادسة

   ١١/٤/٢٠٠٥:تاریخ الجلسة

.الخصائص النفسیة والمهنیة واالجتماعیة لمعلم الغد:الجلسةعنوان 

أن یتعــرف أفــراد المجموعــة اإلرشــادیة علــى الخصــائص النفســیة والمهنیــة االجتماعیــة :عــامهــدف 

.لمعلم الغد

:األهداف السلوكیة

أن یتعرف أفراد المجموعة اإلرشادیة على الخصائص النفسیة لمعلم الغد .. ١

أن یتعرف أفراد المجموعة اإلرشادیة على الخصائص المهنیة لمعلم الغد.. ٢

أن یتعرف أفراد المجموعة اإلرشادیة على الخصائص االجتماعیة لمعلم الغد.. ٣

:الجلسةمحتوى 

مرشد التربـوي بتوضـیح الخصـائص النفسـیة لمعلـم الغـد حیـث أن الخصـائص الشخصـیة قیام ال. ١

والنفسیة لمعلم الغد تتضح من خالل قدرتـه علـى قیـادة العملیـة التعلیمیـة والتربویـة لـذلك ینبغـي 

ذا شخصـیة نفسـیاً نه إذا كـان معلـم الغـد مسـتقراً أل أن یتصف بالخصائص النفسیة والصحیة ،

فالمعلم السیئ هو الذي ال یتمتع ،سویاً یر الجو المالئم لنمو تالمیذه نمواً سویة تمكن من توف

لـى الجمــود وعـدم القـدرة علـى االســتماع إویمیـل بشخصـیة عملیـة وال یتمتـع بالصــحة النفسـیة ،

ألراء تالمیذه ،ویتسم سلوكه بالعدوانیة .

معلـم الـذي یتمتـع بالصـحة الطلب من أفراد المجموعة اإلرشادیة أن یـذكروا خصـائص أخـرى لل. ٢

النفسیة والمعلم الذي یفتقر ألیها وخاصة الثقة بالنفس .

ـــم الغـــد ،وبعـــدها . ٣ توجیـــه ســـؤال إلـــى أفـــراد المجموعـــة اإلرشـــادیة عـــن الخصـــائص المهنیـــة لمعل

توصلت المجموعة اإلرشادیة إلى جملة من الصفات أهمها :

صــر نــوع ممیــزا" مــن القــدرات والمهــارات التــي ال أن عملیــة التربیــة والتعلــیم تتطلــب فــي هــذا الع  .أ

یتمثـــل فـــي تنویـــع ،یمكــن أن تتحقـــق أال عـــن طریـــق تكــوین مهنـــي خـــاص یعـــد بـــه معلــم الغـــد

القدرات والمهارات والخبرات التي یحصل علیها المعلم من خالل برامج إعداده.
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.أن الخصائص المهنیة لمعلم الغد یمكن أن تتحدد من عناصر كثیرة .ب

یتضـمن یطلب المرشد التربـوي مـن أفـراد المجموعـة اإلرشـادیة أن یكتـب كـل واحـد مـنهم تقریـراً  .ج

الخصائص المهنیة لمعلم الغد.

یشرح المرشد التربوي األدوار االجتماعیة التي یقوم بها معلم الغد كاألتي:. ٤

إلــى جانــب مســئولیته لثقافــة المجتمــعوموجهــاً اجتماعیــاً ن معلــم الغــد فــي المجتمــع یعــد رائــداً إ . أ

ورعایتهم.التربویة في توجیه تالمیذه 

أن المدرسة مؤسسة اجتماعیة تعكس حاجات المجتمع الذي ولدها. .ب

عن أراء بعض علماء االجتمـاع والتربیـة الطلب من أفراد المجموعة اإلرشادیة أن یكتبوا تقریراً  .ج

تمـــاع الفرنســـي دور كـــایم والمفكـــر عـــن دور المؤسســـة التربویـــة فـــي المجتمـــع أمثـــال عـــالم االج

ومــن خــالل االســتفادة مــن مكتبــة المعهــد والمكتبــة المركزیــة لجامعــة التربــوي ســاطع الحصــري.

.الموصل


