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  فعالية طرق اإلرشاد النفسي اإلبداعية في تعديل معتقدات الضبط وتحسني التمكني النفسي لدى املراهقني
  

  *أحمد الشريفين
  
  

 1/8/2019 تاريخ قبوله                                                                                                21/5/2019 تاريخ تسلم البحث

فاعليـة أسـاليب اإلرشـاد اإلبداعيـة فـي       فحـص إلى الحالية هدفت الدراسة  :ملخص
ــراهقين       ــن المـ ــة مـ ــدى عينـ ــي لـ ــين النفسـ ــين التمكـ ــبط وتحسـ ــدات الضـ ــديل معتقـ تعـ

. المسجلين في المدارس العامة للبنين في مديرية التربية والتعليم فـي إربـد األردن  
 توزيعهممن الصف العاشر والحادي عشر، تم  اطالب )30(تكونت عينة الدراسة من 

في برنامج  شاركت، )15=ن(المجموعة التجريبية : في مجموعتين ،شوائيبشكل ع
التـي لـم تشـارك فـي أي برنـامج      ) 15=ن(والمجموعـة الضـابطة    ،اإلرشاد الجمعي

، )CB(لتحقيق أهداف الدراسـة، تـم اسـتخدام مقياسـي معتقـدات الضـبط       و، تدخل
ــين النفســي   ــات الدراســة   ) PE(والتمك ــارات الق لجمــع بيان ــة والبعديــة فــي االختب  بلي

 .أفــراِد المجموعــة التجريبيــة فقــط  مــعالتتبعــي  ختبــاِراالفــي و ،لمجمــوعتي الدراســة
ج أظهـرت نتـائ  . قـائم علـى الفنـون اإلبداعيـة     ،باإلضافة إلى برنامج إرشـادي جمـاعي  

ــاحب  ــاين المصـ ــوع   تحليـــل التبـ ــين المجمـ ــة إحصـــائية بـ ــروق ذات داللـ تين وجـــود فـ
، )CB(الـدرجات علـى مقـاييس معتقـدات الضـبط      التجريبية والضـابطة فـي متوسـط    

لصـالح المجموعـة التجريبيـة، ممـا     و ،فـي االختبـار البعـدي   ) PE(والتمكـين النفسـي   
أشارت نتائج المقارنات البعدية والتتبعيـة  كما  .برنامج اإلرشادياليشير إلى فعالية 

توسطات بين م اإحصائي ةدالوجود فروق عدم لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى 
، والتمكـين النفسـي   )CB(معتقدات الضـبط   مقياسيالقياسين البعدي والتتبعي، في 

)PE(، مما يعكس ثبات تأثير البرنامج.  

طرق اإلرشاد اإلبداعية، معتقـدات الضـبط، التمكـين النفسـي،     : الكلمات المفتاحية(
  ).المراهقون

  
 العـالج  العديـد مـن المـراهقين المشـاركة فـي      مـا يقـاوم   اغالب :مقدمة

فإننـــا بحاجـــة إلـــى التــــدخالت     ؛تهممـــن مقـــاوم   ومـــن أجـــل الحـــد    ،النفســـي 
 اإلرشـادية التــي تتناســب مـع طبيعــة النمــو، والتــي تتطلـب تفــاعًال لفظيــًا أقــل     

(Riley, 1993) .  المنظـرون وعلمـاء اإلرشـاد النفسـي     لـذلك البتكـار   عمـد
كبـر مــن  أنفسـهم بشـكل   أالتعبيـر عـن   علـى  تسـاعد المـراهقين   عالجيـة  طـرق  

، منطلقـين مـن فكـرة أن توظيـف بعـض      )Hanes, 2001(العالج التقليـدي  
طرق وأساليب اإلبداع الشخصي في البرامج اإلرشـادية، يـؤدي إلـى تسـهيل     

 ,Mitchell & Campbell(عملية النمو وزيادة الوعي لدى المسترشد 
يعــيش الخبــرة    لكــي ،للمسترشــد تــوفير الفــرص  وذلــك مــن خــالل    ،)1972

 ,Smith(بالطاقة التي تجعله أكثر حساسية تجـاه نفسـه واآلخـرين     دزويو
النفسـي  اإلرشـاد  بـرامج  األساليب اإلبداعية فـي   ستخداما ما يجعل ؛)2011

تســـهل تســاعد فـــي الكشــف عــن الخبـــرات الداخليــة للفــرد، و     وســيلة فعالــة   
 .نفسالعن  كشفعمليات ال

ذي يستخدم ، بوصفه أحد صور العالج الثبت العالج بالفنأوقد 
فاعليته في مساعدة المراهقين  الطرق اإلبداعية في برامج اإلرشاد النفسي،

وبناء المهارات االجتماعية  ،وزيادة تقدير الذات ،حل المشكالت على
  .(Edgar-Bailey & Kress, 2010)وإدارة السلوك 
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The Effectiveness of Creative Counseling Methods in 
Modifying the Control Beliefs and Improving 
Psychological Empowerment Among Adolescents 

 
Ahmad Al-Shraifin, Yarmouk University, Jordan. 
 
Abstract: The study aimed at examining the effectiveness of 
the creative counseling methods in modifying control beliefs 
and improving psychological empowerment among a sample 
of adolescents enrolled in the public schools for boys in the 
Directorate of Education in Irbid, Jordan. The study sample 
consisted of 30 tenth and eleventh-grade male students. They 
were randomly assigned to two equal groups: An experimental 
group (n=15), who participated in the group counseling 
program, and a control group (n=15) that did not participate in 
any intervention program. To achieve the aims of the study, 
measures of the Control Beliefs (CB), and Psychological 
Empowerment (PE) were used to gather the data from the two 
study groups in the pre-post tests, and from the experimental 
group, only for the follow-up test. In addition to a creative arts 
based- group counseling program. ANCOVA results showed 
that there were statistically significant differences between the 
experimental and the control groups in the mean scores of 
Control Beliefs (CB), and Psychological Empowerment (PE) 
scales in the post-test, in favor of the experimental group, 
indicating the effectiveness of the counseling program. 
Furthermore, results of the post-follow-up tests comparisons 
for each of the dependent variables for experimental group, 
showed that differences were not significant on the two scales 
of Control Beliefs (CB), and Psychological Empowerment 
(PE), which reflects the stability of the program effect. 

 

 (Keywords: Creative Counseling Methods; Control Beliefs 
(CB); Psychological Empowerment (PE); Adolescents). 

  
  

لتطبيقات والمبادئ التي لمن المدى الواسع  وقد استفاد الباحثون
 حيثيوفرها اإلرشاد الجمعي وبرامجه المختلفة في مجالي الوقاية والعالج، 

 دمج المفاهيم واالفتراضات التي تقوم عليها األساليب اإلبداعية فيتم 
 ،مع عدد من المبادئ والتطبيقات اإلرشادية والتدريبية الجمعية ،اإلرشاد

لوضع نماذج عالجية توظف الطرق اإلبداعية بطريقة جيدة في تلك 
المستندة ي الجمع برامج اإلرشادوقد ظهرت بعض النماذج من  .البرامج

ن على سترشديتدريب المخالل  استخدامها األساليب اإلبداعية، بهدف إلى
ن مستوى يوتحس الضبطعض األساليب التي تساعدهم في تغيير معتقدات ب

ن يومدرك ،التمكين النفسي لديهم؛ بحيث يصبحون على وعي بتفكيرهم
أكثر  تكون تفكيرطرق هم، وقادرين على استبداله بياتبسلوك لعالقة تفكيرهم

  .موضوعية، وتعديل استجاباتهم في التعامل مع مواقف الحياة المختلفة
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األساليب اإلبداعية الطرق وستخدام ابرشاد النفسي اإلويوظف 
 ة،والكتاب ،والشعر ،والموسيقى ،والرقص ،مختلف الفنون كالرسم

التعبير عن في لتجربة ولفي بيئة داعمة  ،والسيكودراما ،الدراماو
العالج  طلق علىيو ).Koiv & Kaudne, 2015(المشاعر

 أو ،التعبيرية بالفنون العالج اأيض بداعيةساليب اإلبإستخدام األ
 من متنوعة مجموعة ستخداما الذي يتضمن ،المتكامل الفني العالج
 ,Graham & Sontag(النفسي  العالجو برامج اإلرشاد في الفنون
 أنواع ستخداما :أنه علىويعرف العالج بالفنون التعبيرية ). 2001
 ،والرسم ،والموسيقى ،والدراما ،الرقص مثل الفنون من عديدة

 والشعر، والدراما، ،والكتابة ،والنحت ،الفوتوغرافي والتصوير
 إعادة أو اإلرشاد، أو ،النفسي العالج سياق في المضمنة والمسارح

كما عرف العالج  .)Adibah & Zakaria, 2015( التأهيل
 ،للنمو ومولدة ،متكاملة إبداعية تقنيات: بالفنون التعبيرية بأنه

 والنمو النفسي والعالج االستشارات في التغيير نحو وموجهة
 ).Riley, 1993( الشخصي

 أن) Green & Drewes, 2013(ودروز  غرين ويرى
الفن؛ إذ  طريق عن العالج في األساسي الهدف هو الثقة تأسيس

وأضاف هانيس . والمسترشد المعالج بين آمنة عالقة يوفر
)Hanes, 2001 (موثوقة عالجية عالقةإطار  في المطبق أن الفن 

 تقدير بناء وإعادة المخاوف، لمواجهة الشجاعة بناء في مفيدا يكون
 من يعانون الذين ألولئك المشكالت حل مهارات وتعليم الذات،

إلى أن ) Franklin, 2000(كما أشار فرانكلين  .مشاكل متعددة
 أفكاره للتأمل في نفسية للفرد مساحة العالجية توفر العملية

 واقترح .اإلبداعي قيامه بممارسة النشاط أثناء وسلوكياته ومشاعره
 واألحاسيس والشعور ستبصار بالتفكيرواال عمليات الوعي أن

حدوث  إلى تؤدي والسلوك الخاص بالفرد الناتجة عن هذه العملية،
  .الفرد داخل الهادفة التغييرات

قدرة المرشد  باعتبارهاساليب اإلبداعية في اإلرشاد ألوينظر ل
الجديدة نفتاح على الخبرة واال تقليدي،لتفكير خارج ما هو على ا

 ,Gladding(والحرية في التعبير لكل من المرشد والمسترشد 
تسهيل عملية النمو وزيادة وعي المسترشد وذلك بهدف  ،)2014
وال . )Mitchell & Campbell, 1972(من المخاوف  هوتحرر

ن يعيش الخبرة ألللمسترشد  حة المجالإتامن خالل يتم ذلك إال 
بالطاقة التي تجعله أكثر حساسية تجاه نفسه الجديدة، وإمداده 

 مما يساعده على التطور والتعبير عن، )Smith, 2011(واآلخرين 
زيادة معدالت إحساسه  مع كامل، بشكل ومشاعره وسلوكه أفكاره

 اإلبداعية لألساليب يمكنو). Leggett, 2009(بالتمكين النفسي 
وتزويدفي المجموعات اإلرشادية،  التماسك تسهيل اأيض 

في  الخفية الجوانب أو مهاراتهم كتشافال بفرصة المسترشدين
  ). Veach & Gladding, 2007(اتهم شخصي

مع مختلف ستخدام األساليب اإلبداعية في اإلرشاد ا ويمكن
للدور الذي تلعبه هذه األساليب في تنمية  ا، نظرالمراحل العمرية
، وتطوير مهنة اإلرشاد من خالل المسترشدو كل من المرشد

ويسهل  .(Gladding, 2014) ستخدامها ألساليب غير تقليديةا
خالل العملية م مع المسترشدين بتكار المستخداإلبداع واال

عد على تسا ةبمثابة آلي ه يعدنَّأكما  .التعبيرعملية  اإلرشادية
 ةالفنون التعبيريتسهل كما  .ت الشخصيةالتكيف وحل المشكال

ويمكن أن تكون العملية اإلبداعية جذابة بشكل  .الوعي الذاتي
وقد يساعد التعبير اإلبداعي في تحقيق  .طبيعي ومهدئة للذات

 أنويعود ذلك إلى . (Thomas & Morris, 2017)الوعي 
 أو المشاعر عن التعبير على قادرين يكونون ما اغالب المسترشدين

 التعبير يستطيعون ال بطريقة بداعيةاإل الفنون خالل من الخبرات
  ). Bailey & Kress, 2010-Edgar( اشفهي عنها

مرحلة  بين نتقاليةا مرحلة في المراهقين يمرون ألن ونظرا
 وسيلة بمثابة تكون قد اإلبداعية األساليب فإن الطفولة والرشد،

 5Koiv(تقليدي  معرفي مقاربة أو أسلوب كونها من أكثر للفهم،
& Kaudne, 201 .(التطورية، الناحية فمن التدخالت تعد 

 على المراهقين قدرات هؤالء لدى نإ إذ مالءمة؛ أكثر التعبيرية
 وغير اللفظية التعبيرات ما يمكنهم من ؛التجريدي والشعور التفكير
 خالل من بيسر وسهولة؛ والسلوكيات والمشاعر لألفكار اللفظية

" الكالم" من كل بين تجمع التي األساليب اإلرشادية ستخداما
وهذا ما أكده ). Adibah & Zakaria, 2015( "اللعب"و
أن  الى اشارأذ إ) Capuzzi & Gross, 2013(ابوزي وجروس ك
في  اكون مفيديمختلفة يمكن أن ال األساليب اإلبداعيةستخدام ا

كتساب او ،على التعامل مع المشكالت العاطفية المراهقينمساعدة 
 )Lopez & Burt, 2013(كما أشار لوبيز وبيرت . الوعي الذاتي

إلى أن استخدام اإلبداع في تقديم اإلرشاد للمراهقين مفيد لعدة 
، وزيادة تدفق الطاقة، مالترابط بين العقل والجس: أسباب هي

شعور بالذات، ال وتنميةاع، والتركيز على الهدف، وتنمية اإلبد
وإنشاء تدخالت فعالة، يمكن أن تعزز التعاون والتكيف النفسي 

  .لهمواإلجتماعي 

التي تترتب على استخدام المرشدين  المزايا من العديد وهناك
 طلبة مع اإلبداعية أو األساليب اإلبداعية في اإلرشاد التدخالت
 اإلرشادية، العالقة بناء في تسهم أن إذ يمكن الثانوية؛ المدارس
 المراهقين ومساعدة المرشد والمسترشدين، بين التواصل وتعزيز

 وتزويد الذات، عن التعبير وتشجيع معتقداتهم، على التعرف على
متنوعة من األدوات العالجية  بمجموعة المرشد النفسي

)Gladding, 2011 .(ستخدام األساليب اإلبداعيةا وعليه، فإن 
نظر  وجهاتللمرشد النفسي التعامل مع مشكلة المراهق من  يتيح

ستفادة من أسلوب التعلم المرئي والسمعي متعددة الحواس، واال
مما يساعد على تلبية  ؛(Lopez & Burt, 2013)والتجريبي 

منهج عالجي متعدد األوجه تبني حتياجات المرشد النفسي لا
  ).Slyter, 2012(لمساعدة المراهقين 

من جميع  ةالعالج بالفنون اإلبداعية مجموعة واسعيتضمن 
 ،والحركة ،والرقص ،الشعر :إلى الفنون مثل ةالعالجات المستند

وقد وصفت الفنون التعبيرية بأنها  .والموسيقى ،والفن ،والدراما



  الشريفين

47 
 

الدراما النفسية  :يشمل مجموعة واسعة من التدخالت مثل ،مصطلح
 عرائس، وصينية الرمال والطين، والصور الموجهة، وال)السيكودراما(
)Thomas & Morris, 2017.(  وقد أشار العديد من الباحثين

او التدخالت التي مجموعة متنوعة من األساليب اإلبداعية الى 
والتي يمكن توظيفها في برامج اإلرشاد الجمعي  ،الفنون إلىتستند 
 :تتضمنوالتي 

  بالفن العالج)Art Therapy(: العالج  اويطلق عليه أحياًن
 ويشجع هذا النوع من العالج المسترشدين. بالفنون التعبيرية

كما  .الفني التعبير خالل من وفهمها المشاعر عن التعبير على
 واألفكار العواطف في ثاقبة نظرة للمسترشد بالفن العالج يوفر

 طريق عن العالج لعملية الرئيسية المزايا ويتضمن. والمشاعر
والتمكين،  وتحقيق الذات، الذات، اكتشاف: يلي ما الفن

 التأهيل وإعادة األعراض وتخفيف التوتر، وتخفيف واالسترخاء
 & ,Kheibari, Anabat, Largany, Shakiba) البدني

Abadi, 2014). 

  العالج بالموسيقى)Music Therapy(: العالجات أحد 
 لمساعدة الموسيقى المعالج فيها يستخدم التي التعبيرية

 المعرفي، وأدائهم النفسي، أدائهم تحسين على المسترشدين
الحياة  ونوعية االجتماعية، والمهارات الحركية، والسلوك ومهاراتهم

)Koiv & Kaudne, 2015(. 

  العالج بالدراما)Drama Therapy(: العمل على عتمدي 
 المشاكل خالله من المشارك يعرض الذي األدوار ولعب ،الدرامي

 وذلك التعامل، وطرق حلولال إلى باإلضافة .الشخصية والصعوبات
 أنماط وتوضيح عالقاته نظام وفهم الداخلي، الفرد عالم عن للكشف
 األمر الذي يسهل). Veach & Gladding, 2007( السلوك

 & Karatas( النفسية للمسترشد الصحة ويعزز الشخصي النمو
Gokcakan, 2009.( 

  الحركة /الرقصبالعالج)Dance-Movement Therapy(: 
. عالج تعبيري، يفترض أن العقل والعاطفة يرتبطان ارتباًطا مباشرا

ويعمل على توظيف الحركة والرقص كعملية لتعزيز النمو والتكامل 
 ,Gladding( العاطفي والمعرفي والسلوكي والجسدي للمسترشد

2011.(  

 بالشعر  العالج)Poetry Therapy :(المتعمد يصف االستخدام 
 ويتمثل .الشخصي والنمو للشفاء المختلفة األدب وأشكال للشعر
 التجارب عن الكتابة على الشباب تشجيع في الرئيسية أهدافه أحد

 على لمساعدتهم التجارب؛ بتلك المرتبطة المؤلمة، ومشاعرهم
 استجاباتهم في من الوعي والتحكم المزيد واكتسابهم التعامل معها،

(Croom, 2014).  

دوات التي يمكن من األ ةأدا باإلرشاد، دمج الفن ويعد
 .فهمهوتطوير  الطالبستخدامها لتعزيز نمو المرشدي المدارس 

الطلبةعلى حياة  يؤثراستخدام اإلبداع في تقديم اإلرشاد  كما أن 

الفنون التعبيرية، ف. التقليدية القيام بها الطرقبطرق ال تستطيع 
كما توفر  .خيالهم بطرق إنتاجية وتصحيحيةالطلبة استخدام  تمّكن
، اكتشاف الذاتآخر للتعبير عن أنفسهم وتسهيل  امنفًذ لهم

   .hibbaro & Camacho, 2011)(C تعافيوالتغيير، وال

النفسيين استخدام الرسم  مرشدين والمتخصصينيمكن للو
 ةتعزيز الصحو ،االتعبير عن مشاعرهم بصري تسمح للطلبة ،كأداة
 اإلفصاحصعوبة في أحياًنا لطلبة وقد يجد ا .عافية النفسيةوال ةالعام
 التي تعرضوا لها، إّال من خاللحداث الحياة الحرجة والمؤلمة أعن 

يمكن كما  .في العملية اإلرشادية يتم توظيفه ،وسيط فني
 ىالمسترشدين عل ةاستخدام الفن لمساعدلألخصائيين النفسيين 
تطوير المهارات ووتعزيز الوعي الذاتي،  ،حل القضايا العاطفية

 وحّل ،من القلق باإلضافة إلى الحد .السلوك ةدارإو ،االجتماعية
 hibbaro & Camacho, (Cوزيادة احترام الذات ،المشاكل
إلى أن ) Gladding, 2011(وقد أشار جالدينغ . (2011

 إيجابية ألنها المدرسية؛ للبيئة اتمام مناسبة اإلبداعية التدخالت
 أن ويمكن قتصادية،ا تكون ما اغالب التدخالت ن هذهإ إذ ومثمرة؛

 يكون أن ويمكن. قصيرة زمنية فترة الطالب، إيجابا، خالل على تؤثر
 ألنه ا؛جد امالئم -إلى األساليب اإلبداعية ااستناد-الجمعي اإلرشاد

  . واالتصال لدى المراهقين باالنتماء الشعور يعزز

 تعمل أساليب اإلرشاد اإلبداعية أن األبحاث نتائجوقد أظهرت 
 الفئات مختلف ومع المجموعات اإلرشادية، إطار في بفاعلية،
اإلرشاد المستندة إلى الفنون  مجموعات تكون أن ويمكن .العمرية

 ،الذاتي والوعي التبصر تسهيل في خاص بشكل اإلبداعية مفيدة
وقد . )Veach & Gladding, 2007(وتعديل سلوك المراهقين 

إلى أن العالج  (Kheibari et al., 2014)أشار كيباري وآخرون 
إال أنه  ،باستخدام األساليب اإلبداعية يوظف بشكل فردي أو جمعي

ويساعد . يفضل توظيف العالج الجمعي مع األطفال والمراهقين
 خلقالعالج الجمعي القائم على استخدام األساليب اإلبداعية على 

 التبادل أنواع من ذلك وغير والتفاوض والتفاعل لتواصلا فرص
ن المجموعات إإذ ). Adibah & Zakaria, 2015( الشخصي

 التفاعالتعكست  )األساليب اإلبداعية(التي استخدمت العالج بالفن 
 قام ومن ؟القيادة بدور قام من مثل الفني، النشاط خالل حدثت التي

بعضهم البعض  مع المجموعةأفراد  تعاون ومدى ؟النشاط بتوجيه
)Graham & Sontag, 2001(. 

) Control Beliefs( أما فيما يتعلق بمعتقدات الضبط
ينظم عالقة الفرد بالمحيط  ا،معرفي بناًء فينظر لها باعتبارها

السيطرة والتحكم من خالل تقييمه الشخصي لمستوى  ،الخارجي
ها رته على ضبطقدأو عدم  ،ألحداث المحيطة بهالتي يملكها على ا

)Zuckerman, Knee, Kieffer, & Gange, 2004 .(هو و
ن معتقدات الضبط من أ) Anakwe, 2018(ناكوي أإليه أشار ما 
عبارة عن بنية نفسية تشير إلى المدى الذي يعتقد األفراد أنه  يه

 واوويرى زوا وزن وكما  .األحداث التي تؤثر عليهم بإمكانهم ضبط
)Zhoua, Zhen, & Wua, 2017 (شير ت ن معتقدات الضبطأ
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الذي يرى األفراد من خالله أن لديهم بعض  معتقداتإلى نظام ال
ن أ فيرى) Lee, 2016(لي  أما. السيطرة على أحداث الحياة

قدرته في التأثير على ما لشير إلى إدراك الفرد ت معتقدات الضبط
 ن يؤدي السلوك الشخصيأي درجة ممكن أوإلى  ة،يحدث في الحيا
اعتقاد الشخص  :ابأنه عرف معتقدات الضبطوت .ةإلى نتائج مفضل

 فارقةعتقاد بأن أعماله واال ما، بأنه قادر على أداء فعل أو سلوك
 & ,Deardorff, Gonzales(لنتائج واألحداث إلى ابالنسبة 

Sandler, 2003.(  

 األولية معتقدات الضبط: هما ؛فئتين تتضمن معتقدات الضبطو
 من معتقدات الضبط األولية معتقدات الضبطوتتألف  .والثانوية
ن الناس يطورون الشعور أوالتي تعني  ،وغير المباشرة ةالمباشر
أو غير  ،أو التغيير المباشرالمعالجة من خالل  ،الشخصية ةبالسيطر

لتناسب احتياجاتهم  ؛و البيئيةأ ،المباشر في الظروف الخارجية
العاطفية والمعرفية  قدات الضبطوفي المقابل، تشكل معت. ورغباتهم

تغيير بالناس يقومون أن الثانوية، والتي تشير إلى  معتقدات الضبط
إلستيعاب الواقع  ظروفهم الداخلية، بما في ذلك اإلدراك والعواطف

األولية  ولكل من معتقدات الضبط ).Zhoua et al., 2017(القائم 
 معتقدات الضبط تدفععلى وجه التحديد، ف. ةتكيفي ةوظيف ةوالثانوي

و التغلب أ ،تحقيق الهدفلالناس إلى استثمار الوقت والجهد  ةاألولي
هداف أو شخاص الذين ينجحون في تحقيق األواأل .على المشاكل

ا أفضل في التعامل مع المواقف حل المشاكل سيطورون شعور
 ,Hall(منه  يقل مستوى اإلجهاد الذي يعانونبالتالي و .ةالحرج

Chipperfield, Heckhausen, & Perry, 2010(.  

قد تكون غير  ةاألولي فإن معتقدات الضبط ،بالرغم من ذلكو
األهداف تكون غير  أنللتكيف في سياق الفشل واإلجهاد، ذلك  ةقابل
 إلى معتقدات الضبط الفردقد يلجأ  ،وفي هذه الحالة .للتحقيق ةقابل

من  عن طريق الحد ؛تسهم في تحقيق التكيف قدالثانوية، والتي 
 عن األهداف التي يتعذر تحقيقها التخليأو  ،الضائقة العاطفية

(Hall et al., 2010) .ر كومباس وآخرون وقد أشا)Compas 
et al., 2006 ( بشكل  - الثانوية ترتبط  أن معتقدات الضبطإلى

مع  إيجاباترتبط فيما  مع االكتئاب والشعور بالوحدة، - أضعف 
 ،وبالتالي .من اإلرهاق الفرديؤدي بدوره إلى حماية الذي  ،المزاج

 الشعور خفف منتفمن األرجح أن معتقدات الضبط يمكن أن 
,.Zuckerman et al ( ن وآخرونكما أشار زوكرما .اإلرهاقب

 للصحة فائدة إلى أن معتقدات الضبط الداخلية أكثر) 2004
  .معتقدات الضبط الخارجية من والعافية النفسية

من معتقدات احتمالية ومعتقدات  معتقدات الضبط وتتكون
حتمال أن اويقصد بالمعتقدات االحتمالية اعتقاد المراهق ب .الكفاءة

أما . يؤدي قيامه بأفعال معينة إلى الحصول على نتائج معينة
معتقدات الكفاءة فهي اعتقاد المراهق حول قدرته على القيام بالفعل 

ن اعتقاد الفرد بأنه يملك إ ).Solvberg, 2003(المطلوب منه 
 ،يعزز امكانية بذل جهد أكبر ،األشياء المحيطة به ضبطالقدرة على 

في حال أما . كل ما من شأنه أن يحول دون تحقيق الهدف متابعةو

سيوسم فإن سلوكه  الضبط،بأنه يملك درجة منخفضة من  هاعتقاد
: من معتقدات الضبط نومن الممكن التمييز بين نوعي. االنسحابب

وتتطلب . غير الواقعية ، ومعتقدات الضبطالواقعية معتقدات الضبط
ألحداث ل الضبطاإلدراك لمستوى  الواقعية معتقدات الضبط

ويتطلب هذا  .للضبطمع األخذ بعين االعتبار قابليتها  ،المحيطة
. وما يترتب عليه من نتائج الضبط،تحمل مسؤولية التجريب لهذا 

صحابها ال يفرقون بين األحداث أغير الواقعية ف دات الضبطأما معتق
 إلى إدراكويعود . للضبطواألحداث غير القابلة  للضبطالقابلة 
ثم  ).Zuckerman et al., 2004( صحابهاألدى  مشوه معرفي

إن إدراك الفرد لمعتقداته يرتبط بمختلف النتائج اإليجابية التي 
األداء األفضل في المهام تنعكس على تحسين رفاهية الفرد و

المختلفة، والتعامل بشكل أفضل مع المواقف الصعبة التي يمر بها 
)Deardorff et al., 2003.( 

 Perceived(ة دركالم تظهر أدلة كبيرة أن معتقدات الضبطو
control beliefs ( تؤثر على أدائهم المدرسي الفعلي الطلبةلدى. 

ت بالفلسفات أو األديان ومن المرجح أن تتأثر هذه المعتقدا
المسافة بين  مستوىمثل  السائدة، مناالجتماعية  والثقافةالمهيمنة 

والتوجه الثقافي  ؛أو بين األطفال والوالدين ؛ومعلميهم الطلبة
عن البيئات المدرسية والبيئات فضًلا  ة؛المهيمن لألفراد والجماع
وممارسات  ،واإلعدادات ،واإلجراءات ،المنزلية، مثل األهداف

التغذية الراجعه للتعليم، والتفاعالت الوسيطة بين اآلباء واألطفال 
)Liu & Yussen, 2005.(   

أن معتقدات الضبط تحدد ) Wells, 2009(ويرى ويلز 
األسلوب الذي يستجيب من خالله الفرد أثناء تفاعله مع اآلخرين، 

 نإ. دنتيجة لدورها في التأثير على أسلوب التفكير الخاص بالفر
بأنه يملك  هاعتقادقد يعزز من شعور المراهق بالتمكين النفسي 

لديه القدرة على مواجهة المشكالت  ضبط ما حوله، وأنالقدرة على 
وهو هدف  ،من خالل شعوره بالمسؤولية ؛التي قد تعترض طريقه

من خالل استخدام األساليب  ،البد من العمل على تحقيقه ،ساسيأ
  .ةوالبرامج اإلرشادي

 Psychological(لتمكين النفسي فيما يتعلق باو
Empowerment(التصورات  مركب من :بأنه ، يمكن القول

 ةالسيطرة المتزايد مقداروالتفاعالت والسلوكيات التي تشير إلى 
أو تأثيره في مجاالت الحياة ذات الصلة  /على ظروف حياة الفرد و

(Holden, Crankshaw, Nimsch, Hinnant, & Hund, 
 & ,Scheel, Davis)وهندرسون  وديفيس وأشار شيل .(2004

Henderson, 2013) يتم حيث ،النفسي كمحفزات التمكين إلى 
 لديهم، وتحسين المحددة القوة نقاط تجربة على تحفيز المراهقين

 اإطارZimmerman, 1995 ((رمان موقد اقترح زي. استخدامها
ن  )1(: هي مكونات ةللتمكين النفسي يتضمن ثالث امفاهيميالمكو

يشير إلى الطريقة التي يفكر الذي ) Intrapersonal(الشخصي 
فيما يتعلق بقدرتهم على تحقيق نتيجة  ،بها األفراد عن أنفسهم

ويشمل مفاهيم السيطرة المدركة،  .معينة في مجال معين من حياتهم
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لتفاعلي االمكون ) 2(. والكفاءة، والفعالية الذاتية، والدافع للسيطرة
)Interactional ( عنىبتقييم كيفية فهم األفراد لبيئتهم وي

فراد لألتشمل الخصائص التفاعلية و .رتباطهم بهاااإلجتماعية و
مثل صنع القرار وحل  ، منالذين يمتلكون المهارات ذات الصلة

السلوكي المكون ) 3(و المشكالت والوعي النقدي والقيادة،
)Behavioral ( يشير إلى اإلجراءات التي يتخذها األفراد الذي

مثل المشاركة في األنشطة (التغييرات المرغوبة في بيئتهم  إلحداث
بناء التمكين النفسي الذي لن يكون أومن المتوقع ). االجتماعية

ظهره هذه المكونات، تأثير إيجابي على تنمية المراهقين ُت
)Eisman et.al, 2016.( 

 التمكين النفسي عملية إلى أن )Duff, 2013(أشار دف  وقد
إذ  المراهقة؛ فترة خالل ااجتماعي والمالئم اإليجابي للتطور ضرورية
 إيجابية هوية تطوير عملية في المراهقين إشراك على تساعد

 في والنظر المختلفة، أدوارهم استكشاف خالل من ومستقرة،
 كأداة النفسيالتمكين  استخدام ويمكن. المؤثرين اآلخرين مالحظات

 هذه فخالل. بالمراهقة المرتبطة التنموية التحوالت خالل فعالة
 عن فضًال. وهويتهم مفهوم الذات لديهم المراهقون يستكشف الفترة
 يبدؤون أنهم كما .مجتمعهم في مختلفة ومسؤوليات أدوار تجربة

 والمجتمع األقران مع سيما ال العالقات االجتماعية، تطوير في
  .(Holden et al., 2004)األوسع 

 ,Gullan, Power & Leff( يرى جوالن وباور وليفو
التمكين النفسي يعزز وعي الفرد واإليمان بالكفاءة  نأ) 2013

ساعد على كما ي .الذاتية، والمعرفة والوعي بالمشاكل والحلول
 ،عزز الثقة بالنفسيو .همعالجة المشاكل التي تضر بجودة حيات

ويتم تمكين . بالمهارات الالزمة إلكتساب المعرفة تزويدهيعمل على و
المراهق من خالل تسليط الضوء على نقاط القوة والموارد 

ونتيجة لذلك، تزداد مشاعر الثقة بالنفس وتقدير الذات . الشخصية
). Eisman et.al, 2016(والقدرة على حل المشاكل التي تواجهه 

أن يختار : ئ أساسية، هييرتكز التمكين النفسي على عدة مبادو
تخاذ القرارات حول وأن يبادر إلى االمراهق أهدافه الخاصة بنفسه، 

للتعلم وبناء  االنجاح والفشل فرص كما يعدالمشكالت التي تواجهه، 
باإلضافة  .القدرات، واكتشاف القوى الداخلية للمراهق وتحصينها

المشاركة في حل المشكالت لتعزيز إحساس المراهق إلى 
مثل تحقيق أهدافه، ( هبالمسؤولية، وتعزيز الدافعية لتحسين ظروف

 & Scales, & Benson) (أو تحقيق الرفاهية له
Roehlkepartain, 2011 .(ترتكز مبادئ التمكين على المراهق و

على توليد القوة التي تنبثق من  هفدور المرشد هنا هو حث ؛نفسه
 .داخله

ثالثة ) Corsum & Enz, 1999(وقد حدد كورسم واينز 
 Sense of)اإلحساس باألثر : أبعاد نفسية للتمكين هي

Impact)( والكفاية ،)Competence( ،ختيار االو)Choice .(
يجب أن يكون لديه ثالث  ،ولكي يشعر المراهق بالتمكين النفسي

. توظيف القوة لتحقيق األهدافوالتحكم، والكفاءة، : خصائص هي

ذين يشعرون بالتمكين النفسي لديهم القدرة وبالتالي فإن األفراد ال
للعمل أكثر، والتعاون مع المحيطين بهم، ويوفرون احتياجاتهم في 

كما أنهم يملكون  .ضوء ما هو متاح في بيئتهم التي يعيشون بها
 وفي المقابل، فإن ذوي. فعالأتحويل أفكارهم إلى على  ةالقدر

ن أكما  ،أقل قوة يكونون ،منخفض من التمكين النفسيالستوى الم
يعد التمكين كما  .هفيتأثيرهم محدود في الوسط الذي يعيشون 

يتم من خالله تحرير المراهق من قيود  ،النفسي مصدر قوة وطاقة
جماعة الرفاق، ويستطيع من خالله تحقيق  ومن تحكم ،اآلخرين

 ,Blanchard(هدافه الخاصة، والتعامل مع المواقف الضاغطة أ
Carlos & Randolph, 1999(.  وحتى يكون لدى المراهق

مستوى من التمكين النفسي يعزز قدرته على األداء ومواجهة 
هناك العديد من األدوات التي من المتوقع أن و ،نجازالمشكالت واإل

وتعزيز  ،والمكافآت ،والمعرفة ،إعطاء المعلومات: تحقق ذلك، وهي
  . لتزاموتعميق اال ،الذات

 التي النتائج خالل من النفسي للمراهقينالتمكين  قياس ويمكن
الذاتية، والثقة بالذات،  الكفاءة :النتائج هذه وتشمل .منه اجزًء تعد

ويجب أن يتم تطويرها . وتقدير الذات، والقدرة على حل المشكالت
لدى المراهقين في بيئة داعمة وتعاونية، وقد يكون اإلرشاد الجمعي 

األساليب اإلبداعية هي إحدى  القائم على استخدام التدخالت أو
  .(Duff, 2013)الطرق للقيام بذلك 

) Zimmerman et al., 2018(ه ؤرمان وزمالمشار زيوأ
رشادية القائمة على تعزيز التمكين لدى الشباب ن البرامج اإلألى إ
جتماعية محددة، مثل الكفاءة اساعدهم على تطوير قدرات نفسية ُت

 .وهي مهارات ضرورية للنجاح في المستقبلوالثقة والفعالية الذاتية، 
 ببناء للمراهقين تسمح التي البرامج في المشاركة خاللفمن 

 وتطبيق بحرية، حياتهم مسار ستكشافاو للذات، الخاص تعريفهم
 المراهقون يكتسب مستقبلهم، خطط أو بهم الخاصة التغيير خطط
 الجمعي، التياإلرشاد  لبرامج ويمكن. الخاصة لهويتهم أفضل فهما

أن  الشخصيين، والدعم للنمو للمراهقين مساحة إتاحة إلى تهدف
 والفعالية الذاتية، بالهوية المتعلقة النمو مجاالت تعمل على تسهيل

  .(Holden et al., 2004)الذاتية  والمعتقدات الذاتية،

ثير البرامج أتمن الدراسات التي تناولت عدد  يأجروقد 
على مؤشرات الصحة  الفنيات اإلبداعيةالطرق واإلرشادية باستخدام 

، فقد جتماعي لدى طلبة المدارسالنفسية والتوافق النفسي واال
دراسة لتقييم فاعلية برنامج ) Singal, 2003(جال نسيأجرى 

رشاد جمعي قائم على السيكودراما للتخفيف من حدة بعض إ
منها التي يعاني ) ةومتحدي ةسلوكات معارض(المشاكل السلوكية 

تم  اطالب) 24(تكونت عينة الدراسة من . نوالمراهقالطلبة 
لى إوتم تقسيمهم . ختيارهم من مدرسة ثانوية في مونتريال، كنداا

برنامج إرشاد جمعي قائم  ى أفرادهاوطبق عل، تجريبيةال: مجموعتين
وتم استخدام مقياس تقييم الشخصية . ةوالضابط .على السيكودراما

 .)كثر حدةلتحديد المشكالت السلوكية األ( واالضطراب الشخصي
بين المجموعتين  اأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيو
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ختبار على مقياس المشكالت السلوكية في اال ةالتجريبية والضابط
  .لصالح المجموعة التجريبية ،البعدي

دراسة لتقييم ) AL-Khatib, 2007(أجرى الخطيب كما  
) الدراما -الفن(ستخدام أساليب اللعب امعي بفاعلية برنامج إرشاد ج

. بتدائية الدنيافي تخفيف المشكالت السلوكية لدى طلبة المرحلة اال
، وعينة من اطالب) 1121(طبق البرنامج على عينة من الذكور 

تم  ،بتدائيالصفين الثاني والثالث اال منطالبة، ) 1162(اإلناث 
عليهم قائمة  تطبقو. ختيارهم من عشر مدارس في قطاع غزةا

تضمن برنامج اإلرشاد الجمعي النفسي . المشكالت السلوكية
التربوي إدخال العنصر الفني الترفيهي المنظم ضمن العملية 
التربوية، من خالل تقديم المادة العلمية باستخدام التقنيات 

، والفن )التمثيل(اإلرشادية الفنية التربوية والنفسية كالدراما 
 ينختباربين اال ارت النتائج وجود فروق دالة إحصائيأظه ).الرسم(

ختبار لصالح اال ،القبلي والبعدي على مقياس المشكالت السلوكية
  .البعدي

دراسة لتقييم آثار ) Rousseau, 2007(أجرت روسو و
بالدراما داخل الصف للمراهقين والالجئين المراهقين  يبرنامج عالج

المشاكل العاطفية  قاية منلوالمقيمين في كندا، والمصمم ل
شارك في البرنامج الذي . والسلوكية وتحسين األداء المدرسي

 12(تتراوح أعمارهم بين  وطالبة اطالب )136(أسابيع  تسعةاستمر 
. ضابطةالتجريبية أو اللمجموعات على ا م، تم توزيعهًاعام )18-

 تمشكالالواستخدمت مقاييس للتقرير الذاتي لتقييم تقدير الذات 
وعلى الرغم من عدم وجود  أظهرت النتائج أنه. العاطفية والسلوكية

تقدير الذات أو المشاكل العاطفية على مقياس  جوهريتحسن 
أشاروا إلى ن في المجموعات التجريبية يالمراهقإال أن والسلوكية، 

المجموعات ، مقارنة بالمشاكل العاطفية والسلوكيةفي انخفاض 
مقارنة بأداء  ،الرياضياتمادة هم في ئأدامستوى زاد كما  .الضابطة

  . ابطةالض المجموعةأقرانهم في 

إلى  فقد أجرى دراسة هدفت) Sarraj, 2009(اج سر أما
برنامج قائم على الدراما النفسية المدرسية لتحسين  فاعليةتقييم 

تكونت عينة . الصحة النفسية لألطفال الفلسطينيين في قطاع غزة
تم  .اعام) 17-12(تراوحت أعمارهم بين  ،اطالب) 84(الدراسة من 

 ةنقاط القومقياس تم تطبيق و .ختيارهم من ثالث مدارس في غزةا
في القياس القبلي  عينة الدراسةلصحة النفسية على ل والصعوبات

نتهاء ابعد  ، وفي القياس البعديسبوع من بدء البرنامجأقبل 
في القياس  اإحصائيداّل نخفاض ا وجودأظهرت النتائج و .البرنامج

 .حسب تقارير الطلبة مشاكل الصحة النفسيةالبعدي على مقياس 
في و أعراض فرط النشاطداّل في نخفاض ا وجودأظهرت النتائج  كما

  .آلباء واألمهاتا حسب تقاريرأعراض الوسواس والقلق المفرط 

 & Karatas(كاراتاس وغوككان  هدفت دراسةو
Gokcakan, 2009 (ثر برنامج اإلرشاد الجمعيأ إلى تقييم، 

ستخدام تقنيات الدراما النفسية على مستوى العدوان لدى اب

من مدرسة نزيهي  اطالب) 23(تكونت عينة الدراسة من  .المراهقين
 على مقياس ةدرجات مرتفعسجلوا  الذين ،يالفاك األناضولية

 اق عليهطبحيث تجريبية ال: لى مجموعتينإوتم تقسيمهم العدوان، 
 ،اأسبوع )14(قائم على الدراما النفسية لمدة برنامج إرشاد جمعي 

وجود أشارت النتائج إلى  .البرنامج ضابطة لم تتلقالمجموعة الو
المجموعة التجريبية في  للطلبةمستويات العدوان داّل في نخفاض ا

 مرور بعد في قياس المتابعةستمر التأثير اكما . الضابطةبمقارنة 
)16( العالج انتهاءمن  اأسبوع .  

دراسة لفحص آثار ) Karatas, 2011(كاراتاس  وأجرى
اإلرشاد الجمعي باستخدام تقنيات الدراما النفسية على مهارات حل 

نصفهم ، )36(ختيار أفراد الدراسة اتم و. النزاعات بين المراهقين
الذين لديهم  ،المدارس الثانوية التركية طلبةمن الطالبات، من بين 

حل المشكالت،  منومستويات منخفضة  ،مستويات عدوانية عالية
التجريبية، والعالج : على ثالث مجموعات، وتم توزيعهم بالتساوي

ستخدام مقياسي تحديد سلوك حل اوتم . المموه، والضابطة
. والمتابعة ختبار القبلي والبعديالنزاعات وحل المشكالت في اال

لدراما النفسية التجريبية لعشر جلسات لمدة وقد تعرضت مجموعة ا
المجموعة  لطلبةأظهرت النتائج أن مستويات العدوان . أسابيع )10(

وزادت مستويات حل المشكالت  ،نخفضت بشكل دالاالتجريبية قد 
كما استمر . الوهمي والضابطة ،العالج تيلديهم مقارنًة بمجموع

  . من العالج اأسبوع )12(التأثير بعد هذا 

دور اللعب المسرحي ) Tsiaras, 2012(فحص تسياراس و
بتدائية في المدارس اال طلبةكوسيلة لتطوير مفهوم الذات لدى 

تم جمع البيانات باستخدام مقياس هارتر لقياس مفهوم . اليونان
؛ اعام 11-8(تتراوح أعمارهم بين  وطالبة، االبط) 141(الذات من 

وكشفت . ختبار القبلي والبعديفي اال) طالبة 75طالب و 66(منهم 
على تعزيز  اإيجابي اأن أنشطة اللعب المسرحي لها تأثير النتائج

التأثير اإليجابي للعب وأن . المرحلة االبتدائية لطلبةمفهوم الذات 
  .الطلبةبعمر ال يرتبط المسرحي 

بدراسة ) Sidney Ando, 2014(قامت سيدني آندو  كما
بداعية في عالج السلوك المزعج لدى هدفت إلى توظيف الفنون اإل

. سنة )19- 12(بعمر  ةفتا) 12(تكونت عينة الدراسة من  ،الفتيات
شارت نتائج الدراسة إلى دور الفنون اإلبداعية في الكشف عن أ

كدت المشاركات على الشعور أو .النظام القيمي للفتيات والمجتمع
ن، والتفاعل مع بالتقبل، وزيادة الثقة بالنفس، والتعاطف مع اآلخري

تصال والتعاطف نتيجة لتنمية مهارات اإل ؛يجابيإقران بشكل األ
 .والكفاءة

 وعبادي وشكيبا والرجاني وعناباتخيباري كما أجرت 

)Kheibari, Anabat, Largany, Shakiba, & Abadi, 
فعالية برنامج عالجي قائم على الفنون لتقييم دراسة  )2014

الالتي يعشن في مراكز  ،اتتيمالفتيات اليالتعبيرية في الحد من قلق 
) 26(تكونت عينة الدراسة من  .يةيرانإحدى المدن اإلاأليتام في 
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تم اختيارهن من مراكز مجتمعية لأليتام شبيهة بالبيوت  ،فتاة
ا التجريبية وطبق عليه: مجموعتين توزيعهم فيوتم  .األسرية

والكوالج، وتشكيل  الرسم، والطالء الحر،(برنامج الفنون التعبيرية 
 انخفاضأظهرت النتائج . البرنامج تتلقوالضابطة لم  ،)الطين

مستوى القلق للفتيات في المجموعة التجريبية مقارنة بالفتيات في 
 .المجموعة الضابطة

دراسة ) Koiv & Kaudne, 2015(جرى كويف وكودن وأ
تيات قائم على الفنون المتكاملة على الف يلتقييم أثر برنامج عالج

تكونت عينة . الالتي عانين من مشاكل عاطفية وسلوكية ،الجانحات
صالحية في إختيارهن من مؤسسة اتم  ،فتاة) 29(الدراسة من 

 ةستخدام مقاييس للتقرير الذاتي لنقاط القواوتم . ستونياأ
. ةلتقييم المشاكل العاطفية والسلوكي ؛وتغيير السلوك ،والصعوبات

برنامج ا طبق عليهة والتجريبي: مجموعتين توزيع الفتيات فيتم 
والعالج  ،تضمن العالج بالفن( سابيعأ ةالفنون المتكامل لمدة خمس

 ،)الحركة/وجلسات عالج الرقص ،والعالج بالموسيقى ،الدرامي
نخفاض اأشارت النتائج الى وجود . ي تدخالتأ تتلقوالضابطة لم 

اعي لدى الفتيات السلوك االجتمفي السلوك العدواني وزيادة  في
  .ةمقارنة بالضابط ،المشاركات في المجموعة التجريبية

دراسة لفحص فقد أجرى ) Joumah, 2016(جمعة  أما
ة فعالية برنامج إرشاد جمعي قائم على السيكودراما للتخفيف من حد
. بعض المشكالت السلوكية لدى عينة من طالب المرحلة اإلعدادية

ختيارهم من واحدة من اا تم طالب )35(تكونت عينة الدراسة من 
ممن حصلوا على  .مدارس الذكور اإلعدادية بمدينة غزة، بفلسطين

أعلى الدرجات على مقياس المشكالت السلوكية، وتم تقسيمهم إلى 
برنامج إرشاد جمعي قائم على  اوطبق عليه، التجريبية: مجموعتين

أظهرت النتائج وجود . السيكودراما، والضابطة على قائمة اإلنتظار
ا بين المجموعتين على مقياس المشكالت فروق دالة إحصائي

لصالح المجموعة التجريبية، كما تبين  ،السلوكية في اإلختبار البعدي
بين  ا لدى المجموعة التجريبيةعدم وجود فروق دالة إحصائي

االختبارين البعدي والتتبعي بعد شهرين على مقياس المشكالت 
 .السلوكية

دراسة ) Palavan, 2017(أجرى باالفان من جانب آخر، و
الدراما والتربية الدرامية على الثقة بالنفس ومهارات حل  أثرلفحص 

أجريت . المشكالت لدى مجموعة من الطلبة الجامعيين في تركيا
أن مستويات  ت النتائجكشف. ياجامع ًاطالب )34(الدراسة على 

 بةطلالمهارات حل المشكالت ومستويات الثقة بالنفس لدى 
  .مساق التعليم الدرامي بعد إضافتها إلى قد تحسنت يينالجامع

بدراسة فعالية برنامج ) Abu Asad, 2017(وقام أبو أسعد 
 ةالحياعن إرشادي يستند إلى التمكين النفسي في تحسين الرضا 

. طلبة من ذوي األسر المفككة في محافظة الكركالواألمل لدى 
من طلبة الصفوف السابع  اطالب) 64(من تكونت عينة الدراسة 

ختيارهم من أربع اتم  ؛والثامن والتاسع من ذوي األسر المفككة

 ؛تم توزيعهم على أربع مجموعاتومدارس في محافظة الكرك، 
 ماطبق عليه كور واإلناث،من كل من الذمجموعتين تجريبيتين 

لى التمكين النفسي، ومجموعتين إرشاد جمعي يستند إبرنامج 
أشارت  .لم تتلقيا البرنامج من كل من الذكور واإلناث،ضابطتين 

في تحسين  أن البرنامج اإلرشادي كان فعاًالإلى نتائج الدراسة 
 ،المجموعتين التجريبيتينفي طلبة الالرضا الحياتي واألمل لدى 

   .المجموعتين الضابطتينفي طلبة بالمقارنة 

الدراسات السابقة أّنها قد تناولت فعالية  من عرضالحظ ي
في التأثير برنامج اإلرشاد الجمعي باستخدام األساليب اإلبداعية 

باستثناء دراسة أبو أسعد  ،متنوعةعلى مؤشرات نفسية ومعرفية 
)Abu Asad, 2017 ( لم و. النفسيالتي تناولت متغير التمكين

يعثر الباحث على دراسات أخرى على الصعيدين العربي واألجنبي 
وهذا ما تتميز به  ،التمكين النفسي وأ معتقدات الضبطتناولت 

الدراسة الحالية، وهذا ما يدعو إلى ضرورة إجراء مثل هذه 
قد ا برنامج للمتخصصين والمرشدينبحيث توفر  ،الدراسات

 كالت واالضطرابات والتخفيف منهايساعد في مواجهة تلك المش
  .لدى طلبة المدارس

  مشكلة الدراسة 

خاصًة مع  الذاتية يشعر المراهقون بحساسية تجاه صورتهم
إلى العديد من الصعوبات ضون أنفسهم ما يعر اأقرانهم، وغالبوجود 

إلى  تهماالعتراف بحاج عندما يمتنعون عن ةعاطفيواألخطار ال
فهم قد  .بسبب ما يشعرون به من توتر وضيق متخصصة، مساعدة
ط األقران والشكوك الذاتية، وقد يشعرون بأنهم ومن ضغيعانون 

غارقون في التوتر والغموض والتعقيد في العالقات والخيارات التي 
العديد من المراهقين ويلجأ  .صحتهم النفسية يهدديواجهونها، مما 

ويعتقدون أن العالج  ،المشاركة في العالج تجنبأو  إلى مقاومة
" االضطرابات العقلية"هو فقط للحاالت ذات " بالكالم"النفسي 
 Art)لعالج بالفن لفإنهم يأتون  ،وعلى النقيض من ذلك. الخطيرة

Therapy)،بدون  ، الذي يوظف العديد من األساليب اإلبداعية
مثل هذه األفكار المسبقة، خاصة أن هذا النوع من العالج قد أثبت 

وسيلة مثالية  عديالعالج بالفن  فإنلذلك . ليته مع المراهقينفعا
من  لتواصل مع األفكار والمشاعر الصعبةلللمراهقين تاحة الفرص إل

 ،أو الفنون ،كاأللوان ،أساليب فتية مختلفةوستخدام وسائل اخالل 
للتعبير عن األفكار والمشاعر  ؛أو الحركة ،أو األنشطة ،أو الموسيقى
ودورها في تحرير األفراد من التوتر وتحسين العافية  ،والسلوكيات

نشأ عن  ،جديد وثيق الصلة بالفرد من خالل توظيف منتج ،النفسية
ندرة الدراساِت التي سعت للتعامل مع الصعوبات  ويالحظ. تفرده

والتمكين  ،المتعلقة بمتغيري معتقدات الضبط الواقعية وغير الواقعية
، ما استدعى إجراء الدراسة النفسي لدى الطلبة الذكور المراهقين

" من خالل طرح السؤال الرئيسي  الدراسة مشكلة الحالية وتتلخص
 معتقدات تعديل في اإلبداعية النفسي اإلرشاد طرق ما مدى فعالية

   ."عينة من الطلبة المراهقين لدى النفسي التمكين وتحسين الضبط
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  لدراسةفرضيات ا

 )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية ال : الفرضية األولى
الذين طبق عليهم  المجموعة التجريبيةمتوسط درجات أفراد بين 

متوسط وبرنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى األساليب اإلبداعية 
الذين لم يطبق عليهم أي برنامج  المجموعة الضابطةدرجات أفراد 

  .معتقدات الضبطالبعدي على مقياس  االختبارفي  إرشادي،

 )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية ال : الفرضية الثانية
الذين طبق عليهم  المجموعة التجريبيةمتوسط درجات أفراد بين 

متوسط وبرنامج اإلرشاد الجمعي المستند لألساليب اإلبداعية 
يهم أي برنامج الذين لم يطبق عل المجموعة الضابطةدرجات أفراد 

  .البعدي على مقياس مقياس التمكين النفسي االختبارفي  إرشادي

) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية الثالثة
: على مقياسي الدراسةالمجموعة التجريبية متوسطات أداء بين 

في االختبار البعدي، وبين  والتمكين النفسيمعتقدات الضبط 
بعد مرور  متوسط درجاتهم على المقياسين في االختبار التتبعي

  .من انتهاء البرنامجشهر 

  أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة في أنها تلقي الضوء على أحد المجاالت 
همة في علم النفس اإلرشادي والتربوي المرتبط بدراسة فاعلية مال

برنامج إرشادي لتغيير معتقدات الضبط وتحسين مستوى التمكين 
النفسي لدى المراهقين، والذي يستند إلى توظيف األساليب 

إضافة وبالتالي فإنها قد تعد . اإلبداعية في اإلرشاد النفسي
التي اهتمت بمتغيرات الدراسة، كما تتعزز أهميتها  للدراسات العربية

من خالل أهمية المرحلة التي تجري عليها، وهي مرحلة المراهقة، 
التي ينطوي عليها العديد من القرارات المستقبلية، والتي تحدد 

  .في المجتمع مدى فاعلية الفرد مستقبًال

ي كونها العملية التطبيقية للدراسة الحالية فتبرز األهمية كما 
المستقبلية، كما أن ومقدمة لألبحاث والدراسات  تعد إطارا مرجعيا

في اإلرشاد قد  األساليب اإلبداعيةالبرنامج المطور باإلستناد إلى 
يعزز استخدام المرشدين التربويين للبرامج اإلرشادية أثناء تعاملهم 

الحالية إضافة إلى ذلك، فإن الدراسة . مع مشكالت الطلبة المختلفة
الباحثين إلجراء العديد من الدراسات المستقبلية، تح المجال أمام تف

إطار نظري وتصوري  باإلستناد إلى ما وفرته الدراسات الحالية من
  .والفنيات اإلرشادية ،والمعلومات ،والبيانات ،من المفاهيم

  الدراسة حدود

 شروط لعدة اتبع الحالية الدراسة نتائج تعميم إمكانية تتحدد
 الصف طالب من الدراسة عينة ألفراد الديموغرافية الخصائص: هي

 -15(، ممن تتراوح أعمارهم بين ذكورمن الوالحادي عشر  ،العاشر
 ، األردن،ربدإفي المدارس التابعة لمديرية تربية قصبة  سنة،) 17

 ممن، 2018/2019لفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي في ا

هم يعانون من مستويات متدنية في معتقدات الضبط الواقعية، أن تبين
ومرتفعة في مستوى معتقدات الضبط غير الواعية، ومنخفضة في 

 الدراسة نتائج تعميم إمكانية وتتحدد. مستوى التمكين النفسي
 ،فيها المستخدمة لألدوات السيكومترية للخصائصتبعًا  أيضًا الحالية
 على المشاركين ونتائج الذاتي التقرير لوبأس إلى استندت والتي

 مكونات إلى باإلضافة .معتقدات الضبط، والتمكين النفسي مقياسي
 الظروف وطبيعة الحالية الدراسة في المستخدم اإلرشادي البرنامج
 خالل امتدتالتي و الدراسة، إجراءات لتطبيق والزمانية المكانية
  ).21/4/2019-12/2/2019( من الواقعة الفترة

  التعريفات اإلجرائية

 مجموعة من الجلسات : اإلبداعية النفسي اإلرشاد طرق
جلسة إرشادية ) 11( ـِب ًااإلرشادية المنظمة والمجدولة زمني

) 120-90( مدة كل منها بين ترواحتأسابيع، ) 9(استمرت 
التي تم توظيفها، لى بعض األساليب اإلبداعية إ واستندت ،دقيقة

 ،وفنون الكتابة ،والقصائد الشعرية ،واألناشيد األغانيوتتضمن 
 ،وصنع الملصقات ،والتلوينوالرسم  ،والتسجيالت الشخصية

وتحسين مستوى  ،لى تغيير معتقدات الضبطإوالتي تهدف 
  .التمكين النفسي لدى المراهقين

 الدرجة التي حصل عليها المراهق على مقياس  :معتقدات الضبط
  .الدراسة الحاليةالمستخدم في  معتقدات الضبط

 الدرجة التي حصل عليها المراهق على مقياس  :التمكين النفسي
 . في الدراسة الحالية المستخدمالتمكين النفسي 

 طالب الصف العاشر والحادي عشر مجموعة من  :ونالمراهق
وشكلوا أفراد  الدراسة عليهموات والذين تم تطبيق أد

  .بطةالمجموعتين التجريبية والضا

  الطريقة 

  الدراسة وعينتها مجتمع

ذكور في التكون مجتمع الدراسة من جميع المراهقين الطلبة 
عامًا من  -17)15(الفئة العمرية  الصف العاشر والحادي عشر في

 إربد، األردن، التابعة لمديرية تربية قصبةالحكومية المدارس طلبة 
تم قد و. 2018/2019للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 المتيسرة، اختيار إحدى المدارس الثانوية الشاملة للبنين بالطريقة
اإلعالن عن البرنامج  نظرًا لضمان تعاون اإلدارة مع الباحث في

حددت  .اإلرشادي والذي نفذ في إحدى قاعات الجمعيات الخيرية
الذين سجلوا  اطالب) 35(طالب والبالغ عددهم عينة الدراسة من ال

الواقعية وغير  الضبطأدنى وأعلى الدرجات، على مقياس معتقدات 
تم  وقد. وعلى أدنى الدرجات على مقياس التمكين النفسي الواقعية،
ممن تتوافر لديهم الرغبة في االشتراك  ،اطالب) 30(اختيار 

 ،أفراد الدراسة توزيعكما تم . عينة الدراسةأفراد  ابالبرنامج ليمثلو
 اطالب) 15(المجموعة التجريبية : مجموعتين في ،عشوائيًا

) 15(والمجموعة الضابطة ) مجموعة برنامج اإلرشاد الجمعي(
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، وهم الذين خضعوا إلجراءات )بدون أي تدخل إرشادي(طالبا 
الدراسة في القياسات القبلية والبعدية والتتبعية بعد مرور شهر على 

  .لقياس البعدي بعد انتهاء تطبيق البرنامجا

المعلومات األساسية لجمع تم تطبيق استبانة وقد 
وتحليلها وذلك بهدف  ،الديموغرافية الخاصة بأفراد العينة الكلية

وقد تبين لدى تحليل . التعرف إلى خصائص عينة الدراسة
 طالبالالمعلومات الديموغرافية فيما يتعلق بتوزيع أفراد العينة من 

حسب و ).16.3( بلَغ بالسنوات حسب السن، أن المتوسط الحسابي
؛ طالبا) 14( العاشر: ما يلياألعداد كتوزعت  ،الصف الدراسي
 .طالبا) 16( والحادي عشر

  الدراسة أداتا

  مقياس معتقدات الضبط: ًالأو

 ,Zuckerman, et al(تم استخدام مقياس زوكرمان ورفاقه 
يتكون المقياس من . معتقدات الضبطبهدف الكشف عن  )2004

) 21(فقرة لقياس معتقدات الضبط الواقعية، و) 21(فقرة؛ ) 42(
فقرة لقياس معتقدات الضبط غير الواقعية، يستجيب عنها المراهق، 

وتعطى درجة واحدة، ) غير موافق(وفق تدريج سباعي يتراوح بين 
االرتباط وقد بلغت قيمة معامل . درجات) 7(وتعطى ) موافق(إلى 

، )09.-(معتقدات الضبط الواقعية، وغير الواقعية : بين البعدين
ويعد هذا مؤشرا على استقاللية البعدين الخاصين بمعتقدات 

تم  ويتمتع المقياس بخصائص سيكومترية مقبولة، حيث. الضبط
وقد  تساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،تقدير ثبات اال

) 0.79(لمعتقدات الضبط الواقعية  ثباتلا ت قيمة معاملبلغ
وقد تم التحقق من صدق . )0.77(ولمعتقدات الضبط غير الواقعية 

المقياس بأكثر من طريقة، حيث أشارت النتائج إلى تمتع المقياس 
من خالل تطبيقه مع العديد من المقاييس مثل التالزمي  بالصدق

  .)Levenson(ومقياس ليفنسون  )Rotter(مقياس روتر 

 صدق المقياس وثباته

  الصدق الظاهري

مقياس معتقدات الضبط على النسخة المترجمة من تم عرض  
 علم النفس التربويو في اإلرشاد النفسيمن المحكمين  عشرة

والطلب إليهم الحكم على ، في جامعة اليرموك والقياس والتقويم،
سالمة مالءمة الفقرات للفئة العمرية المستهدفة في الدراسة، ومدى 

وفي ضوء آراء . وللمقياس ككل مجاللاللغة، ومدى انتماء الفقرات ل
اس من يأجريت التعديالت المقترحة على فقرات المق ،المحكمين

لالتفاق بين ) %80( نسبةكانت حيث الصياغة واللغة، وقد 
المحكمين على صياغة الفقرات هي النسبة المعتمدة لدى الباحث 

من  ابعد التحكيم مكوًن ياسصبح المقوبذلك أ .العتماد الفقرات
فقرة لقياس معتقدات الضبط ) 21: (فقرة، موزعة على بعدين) 42(

  .فقرة لقياس معتقدات الضبط غير الواقعية) 21(الواقعية، و

  

  صدق البناء

على عينة استطالعية مقياس معتقدات الضبط تم تطبيق  
من خارج عينة الدراسة المستهدفة،  وطالبة اطالب) 40(مكونة من 

م حساب مؤشرات صدق البناء باستخدام معامالت ارتباط الفقرة ث
بعد قيم معامالت ارتباط فقرات وقد تراوحت  .المصحح مع البعد

وتراوحت ). 0.53– 0.45(بين معتقدات الضبط الواقعية مع البعد 
لضبط غير المتعلقة ببعد معتقدات افقرات القيم معامالت ارتباط 

معيار قبول الفقرة أن اليقل كان و). 0.50 – 0.39(بين الواقعية 
  .وبذلك قبلت جميع فقرات المقياس، )0.20(معامل ارتباطها عن 

  ثبات االتساق الداخلي

ثبات االتساق الداخلي لمقياس معتقدات الضبط  تقدير تم 
على بيانات  Cronbach Alpha)(ألفا ستخدام معادلة كرونباخ اب

 اطالب) 40(التطبيق األول للعينة االستطالعية، والمكونة من 
قد و). 0.81( لمعتقدات الضبط الواقعية، حيث بلغت قيمته وطالبة
  .لمعتقدات الضبط غير الواقعية) 0.78(بلغت 

  ثبات اإلعادة

إعادة التطبيق على العينة االستطالعية سالفة الذكر  تمت 
ن بين ابفاصل زمني مقداره أسبوع ،عادتهبطريقة االختبار، وإ

التطبيق األول والثاني، حيث تم حسابه باستخدام معامل ارتباط 
 لمعتقدات الضبط الواقعيةبيرسون بين التطبيقين، وبلغت قيمته 

  .لمعتقدات الضبط غير الواقعية) 0.81(و). 0.83(

  معتقدات الضبطتصحيح مقياس 

) 42(اشتمل مقياس معتقدات الضبط بصورته النهائية على  
، ومعتقدات ضبط فقرة) 21(معتقدات ضبط واقعية فقرة، موزعة إلى 

وال . يجاب عنها بتدريج ليكرت الخماسي. فقرة) 21(غير واقعية 
وبذلك تتراوح درجات كل بعد من . توجد درجة كلية للمقياس

كلما ارتفعت الدرجة كان  درجة، بحيث) 21 - 105( االبعاد بين
ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى معتقدات الضبط الواقعية وغير 

ثالث فئات وقد صنف الباحث استجابات أفراد الدراسة في . الواقعية
فئة المستوى المنخفض من معتقدات الضبط، : على النحو اآلتي

فئة المستوى . فأقل) 2.33(وتتمثل في الحاصلين على درجة 
من معتقدات الضبط، وتتمثل في الحاصلين على درجة  المتوسط

وفئة المستوى المرتفع من . درجة) 3.66 – 2.34(تتراوح بين 
  .فأكثر) 3.67(معتقدات الضبط، وتتمثل في الحاصلين على درجة 

مقياس التمكين النفسي: اثاني  

 الطلبةبهدف الكشف عن مستوى التمكين النفسي لدى  
أوزير وشوتالند المقياس الوارد في دراسة  ستخدامتم ا، ينالمراهق

)Ozer & Schotland, 2011( . تكون المقياس بصورته األصلية
 ، بحيثالمراهق وفق تدريج سباعي عنهايستجيب فقرة، ) 61(من 

للبديل ) 7(، ودرجة "غير موافق"للبديل  )1(تعطى درجة 
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) 439(، وبعد إجراء التحليل العاملي على عينة مكونة من "موافق"
من المراهقين المتنوعين عرقيًا، أشارت نتائج التحليل العاملي إلى 

 االجتماعية المهارات: فقرة، تغطي أربعة أبعاد هي )26(بقاء 
 والسلوك ومجتمعاتهم، مدارسهم على للتأثير يةوالدافع والسياسية،
المقياس بخصائص قد تمتع و .المتصور والضبط التشاركي،

الستخدام المقياس  ان الممكن االعتماد عليهوم ة،سيكومترية مقبول
  . في دراسات مشابهة

  صدق المقياس وثباته

  الصدق الظاهري

من على مجموعة  بصورته األولية عرض المقياس 
وعلم النفس التربوي والقياس في اإلرشاد النفسي  المتخصصين

عشرة، لبيان مدى  )10(، وبلغ عددهم في جامعة اليرموكوالتقويم، 
الفقرات وسالمتها اللغوية، ومناسبتها للفئة المستهدفة في وضوح 

أجريت التعديالت على  نتائج التحكيموفي ضوء . الدراسة الحالية،
فأكثر لالتفاق ) %80(نسبة  اعتمد الباحث وقداس، يفقرات المق

، وبذلك بين المحكمين على تعديل الفقرة أو االبقاء عليها كما هي
موزعة على فقرة، ) 22( من ابعد التحكيم مكوًن ياسأصبح المق

 والدافعالعامة،  والسياسية االجتماعية المهارات: أربعة أبعاد هي
إال أن الباحث وفي  .المتصور ، والضبطالتشاركي والسلوك ،للتأثير

للمقياس ضوء مقترحات المحكمين قد تعامل مع الدرجة الكلية 
  .لخاصتين بالتمكين النفسيحصائيتين األغراض فحص الفرضيتين اإل

  صدق البناء

 اطالب) 40(اس على عينة استطالعية مكونة من يطبق المق 
معامالت ارتباط الفقرة المصحح مع البعد  وتم ايجاد، وطالبة

بعد قيم معامالت ارتباط فقرات  وقد تراوحتوالمقياس ككل، 
، )0.56–0.39(مع البعد بين  المهارات االجتماعية والسياسية

وتراوحت . مع الدرجة الكلية للمقياس )0.55–0.36(بين وتراوحت 
على المدرسة  بعد الدافع للتأثيرقيم معامالت ارتباط فقرات 

 –0.46(بين وتراوحت ، )0.67–0.50(مع البعد بين والمجتمع 
قيم معامالت ارتباط فقرات أما . مع الدرجة الكلية للمقياس )0.61

وتراوحت ، )0.53–0.47(بين وحت فقد ترا بعد السلوك التشاركي
تراوحت  ا، وأخيرمع الدرجة الكلية للمقياس )0.51–0.43(بين 

 – 0.42(مع البعد بين قيم معامالت ارتباط فقرات التمكين النفسي 
، مع الدرجة الكلية للمقياس )0.54–0.38(بين وتراوحت ، )0.58

  .وبذلك قبلت جميع فقرات المقياس

  تساق الداخليثبات اإل

 ثبات اإلتساق الداخلي لمقياس التمكين النفسي تقدير تم 
على بيانات  Cronbach Alpha)( ألفا باستخدام معادلة كرونباخ

 اطالب) 40(التطبيق األول للعينة االستطالعية، والمكونة من 
تراوحت القيم و). 86.(ككل  للمقياس، حيث بلغت قيمته وطالبة

  .)0.84–0.79(لألبعاد بين 

  اإلعادةثبات 

إعادة التطبيق على العينة االستطالعية بطريقة االختبار، تمت 
ن بين التطبيق األول والثاني، ابفاصل زمني مقداره أسبوع، وإعادته

حيث تم حسابه باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين، 
لألبعاد فقد تراوحت القيم بين أما ). 0.89(مقياس لوبلغت قيمته ل

)0.77–0.88.(  

  التمكين النفسيتصحيح مقياس 

) 22(اشتمل مقياس التمكين النفسي بصورته النهائية على  
فقرة، يجاب عنها بتدريج ليكرت الخماسي، وبذلك تتراوح درجات 

درجة، حيث كلما ارتفعت الدرجة ) 22 - 110(المقياس ككل بين 
وقد صنف  .التمكين النفسيكان ذلك مؤشرًا على ارتفاع مستوى 

: ثالث فئات على النحو اآلتيحث استجابات أفراد الدراسة في البا
فئة المستوى المنخفض من التمكين النفسي، وتتمثل في الحاصلين 

فئة المستوى المتوسط من التمكين . فأقل) 2.33(على درجة 
 – 2.34(النفسي، وتتمثل في الحاصلين على درجة تتراوح بين 

ن التمكين النفسي، وتتمثل وفئة المستوى المرتفع م. درجة) 3.66
  .فأكثر) 3.67(في الحاصلين على درجة 

  البرنامج المستند إلى األساليب اإلبداعية في اإلرشاد: اثالًث

 صال ممباستخدام األساليب اإلبداعية في  ياإلرشاد برنامج
اإلرشاد  وفنيات استراتيجياتكما تم استخدام  .اإلرشاد النفسي

واشتمل البرنامج على مجموعة من  .والتعليم النفسيالجمعي 
تغيير معتقدات على المراهقين المهارات اإلرشادية التي تساعد 

 استنادتم بناؤه او. التمكين النفسي لديهمتحسين مستوى الضبط، و
الباحث  ، قامالدراسة متغيراتلبرامج المماثلة التي استهدفت إلى ا

على عدد من المصادر والمراجع العلمية  اعتمادابإعداده 
 Joumah, 2016;Kheibari( مثل ،المتخصصة في هذا المجال

et al., 2014; Sidney - Ando, 2014; Singal, 200( 
: غطي العديد من األساليب اإلبداعية المستخدمة في اإلرشاد وهيوي

 الرسم،وكتابة الرسائل، والكتابة والتسجيالت الشخصية، والشعر، 
استخدام المواد المعاد تدويرها، وغيرها من ولعب الدور، و

وقد تم تنفيذ  .األساليب التي تحقق هدف البرنامج اإلرشادي
) 9(إرشادية على مدى  جلسة) 11( وعددها جلسات البرنامج

حسب  دقيقة) 120-90( بين وتراوح زمن الجلسة ما يع،باأس
  :هذه الجلساتمضمون وفيما يأتي توضيح ل .مضمون كل جلسة

، وبين والمراهقينهدفت إلى التعارف بين الباحث  :الجلسة األولى
حول البرنامج، وتعرف  الطلبةتوقعات  إلى، والتعرف مأنفسه الطلبة
  .على البرنامج، والدور المتوقع من الباحث ومنهم الطلبة

هدفت إلى زيادة مستوى الوعي لدى المراهقين  :الثانيةالجلسة 
ف األغاني واألناشيد لمساعدتهم في التعبير عن بكيفية توظي

 .مشاعرهم والتعامل مع مشاعر األلم والحزن
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هدفت إلى زيادة مستوى الوعي لدى المراهقين  :الجلسة الثالثة
بكيفية توظيف الشعر للمساعدة في التعبير عن المشاعر 

 .واالستبصار، والتنفيس االنفعالي

تدريب المراهقين على هدفت إلى  :والخامسة الرابعةتان الجلس
  .استخدام فن الكتابة والتسجيالت الشخصية

تنمية وعي المراهقين بكيفية هدفت إلى  :السادسةالجلسة 
استخدام الرسم مع التوترات واإلجهاد، أو تغيرات الحياة، وتقوية 

  .الذات عن طريق الفن

ون بكيفية توظيف الفنهدفت إلى تنمية الوعي  :السابعةالجلسة 
  .البصرية في العملية اإلرشادية

المراهقين بكيفية توظيف  تنمية وعيهدفت إلى  :الثامنةالجلسة 
  .الرسم والكوالج في اإلرشاد في التعامل مع القضايا التعددية

بكيفية توظيف لعب الدور هدفت إلى زيادة الوعي  :التاسعةالجلسة 
  .في اإلرشاد النفسي

بكيفية توظيف المواد دة الوعي هدفت إلى زيا :العاشرةالجلسة 
  .المعاد تدويرها في اإلرشاد النفسي

األعمال غير المنتهية مناقشة هدفت إلى  :الحادية عشرةالجلسة 
 الطلبةتطبيق المقياس على ، والتي برزت في الجلسات السابقة

ما كان ناجحًا وما من خالل إبراز  الطلبةل يتحل، و)تقييم بعدي(
  .الجلساتكان أقل نجاحًا في 

اإلرشاد الجمعي تمَ التحّقق من الصدق المنطقي لبرنامج وقد 
 من خالل عرضه على ،المستند إلى األساليب اإلبداعية في اإلرشاد
لتحديد مدى مناسبته ستة متخصصين في اإلرشاد النفسي، 

ن أن البرنامج والمحكم رأىوقد  .لألهداف التي ُأعد من أجلها
ء المقترحات أجريت ضو فيو ،ض التعديالتمناسب مع إجراء بع

  .ذلكتطبيق البرنامج بعد  التعديالت المطلوبة وتم

  اجراءات الدراسة

   :التالية للخطوات اتنفيذ الدراسة وفًق تم

تطبيق مقياسي التمكين النفسي، ومعتقدات الضبط على ) 1(
مجموعة الطالب المسجلين في الصفين العاشر والحادي عشر في 
مدرسة بيت يافا الثانوية الشاملة للبنين والمترددين على الجمعيات 
والنوادي الرياضية في البلدة تمهيدًا للوصول إلى أفراد عينة 

  . لدرجات على مقياسي الدراسةالدراسة الذين يسجلون أدنى ا

تحديد أفراد عينة الدراسة من خالل جمع البيانات ) 2(
الديموغرافية عنهم، والحصول على موافقة أولياء أمورهم والتوزيع 

التجريبية : مجموعتين العشوائي بشكل متساٍو لعينة الدراسة في

ب والضابطة، وتطبيق برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى األسالي
  . اإلبداعية في اإلرشاد على أفراد المجموعة التجريبية

تطبيق القياس البعدي باستخدام مقياسي الدراسة، ومن ثم ) 3(
تطبيق القياس التتبعي بعد شهر من انتهاء البرنامج على أفراد 

  . المجموعة التجريبية فقط

  تصميم الدراسةتصميم الدراسة

بلية استخدم في هذه الدراسة المنهج التَّجريبي بقياسات ق
وبعدية لمجموعتين تجريبية وضابطة وتتبعية للتجريبية فقط، ويمكن 

  : التعبير عن تصميم الدراسة الحالية كما يلي

R G1: O1ab X O2ab O3 ab 

R G2: O1ab - O2ab - 

المجموعة : (G2). المجموعة الّتجريبية: (G1): حيث
بمقياسي القياس القبلي : (O1). توزيع عشوائي: R). (الضابطة
: (X). معتقدات الضبط والتمكين النفسي: ab). (الدراسة
القياس البعدي بمقياسي : (O2). بدون معالجة: )-. (المعالجة
  .قياس المتابعة بمقياسي الدراسة: (O3). الدراسة

  متغيرات الدراسة

البرنامج المستند إلى (أسلوب المعالجة : لمتغير المستقلا 
: المتغيرات التابعةو ،)، ال برنامجرشاداألساليب اإلبداعية في اإل
  .معتقدات الضبط، والتمكين النفسيدرجات الطلبة على مقياسي 

  المعالجة اإلحصائية

تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات أفراد عينة الدراسة على القياس القبلي والبعدي 

 المصاحباستخدام أسلوب تحليل التباين و والمتابعة،
)ANCOVA( .اختبار و)ت ((T-test) لعينتين مستقلتين.  

  نتائج الدراسة

توجد فروق ذات داللة ال  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: أوًال
 المجموعة التجريبيةمتوسط درجات أفراد بين  )α=0.05(إحصائية 

الذين طبق عليهم برنامج اإلرشاد الجمعي المستند لألساليب 
الذين لم يطبق  المجموعة الضابطةمتوسط درجات أفراد و اإلبداعية،

معتقدات البعدي على مقياس  االختبارفي  عليهم أي برنامج إرشادي،
  .الضبط

نحرافات وساط الحسابية واإلتم حساب األلفحص الفرضية،  
للقياسين القبلي والبعدي لمستوى معتقدات الضبط المعيارية 

 لمجموعةلمتغير ا ًاوفق ينلدى المراهق) واقعيةالالواقعية، غير (
  .نتائجيوضح هذه ال) 1(، والجدول )التجريبية، الضابطة(
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معتقدات  على مقياس) 30=ن(أفراِد المجموعتين التجريبية والضابطة نحرافات المعيارية الستجابات الحسابية واال األوساط :)1( جدول
 لمجموعةمتغير ال اوفًقالضبط في االختبار القبلي والبعدي 

  
  المتغير

  العدد  المجموعة
  القياس البعدي  القياس القبلي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معتقدات الضبط 
  الواقعية

 43900. 4.7127 39146. 2.1967  15  تجريبيةال
 25615. 2.1853 26316. 2.1733  15  ضابطةال

معتقدات الضبط 
  غير الواقعية

  42205. 2.6540 32153.  4.9353  15 تجريبيةال
  32951. 4.9080 33423.  4.9173  15 ضابطةال

          

 األوساطوجود فروق ظاهرية بين ) 1(يالحظ من الجدول 
الحسابية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على 

تم وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرية،  .مقياس معتقدات الضبط
 One-way)شترك األحادي المستخدام تحليل التباين ا

ANCOVA)، القبلي القياس درجات االعتبار بعين األخذ بعد 

 من لكل ،)واقعية، غير واقعية(معتقدات الضبط مقياس  لفقرات
 البعدي المقياس في التباين لوجود مشترك كمتغير، المجموعتين

 وذلك كما هو مبين  ،)واقعية، غير واقعية(معتقدات الضبط لمقياس
   .)2(الجدول في 

  لمجموعةمتغير اوفقًا لفي االختبار البعدي ) غير الواقعيوالواقعي (الضبط األحادي المشترك لمقياس معتقدات تحليل التباين  :)2(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

  الحريةدرجات 
وسط مجموع 

  المربعات
  حجم األثر  احتمالية الخطأ  ف

معتقدات  القياس القبلي
 429. 000. 20.324 1.553 1 1.553  الضبط الواقعية

 908. 000. *617.885 47.221 1 47.221  المجموعة
       076. 27 2.063  الخطأ
         29 51.522  الكلي

معتقدات القياس القبلي 
 504. 000. 27.398 2.022 1 2.022 الواقعيةالضبط غير 

 901. 000. *522.774 38.573 1 38.573 المجموعة
       074. 27 1.992 الخطأ
        29 42.118 الكلي

  )α =0.05(عند مستوى داللة  اإحصائي دالة*

ا فروق دالة إحصائيوجود ) 2(جدول اليتضح من 
)=0.05α ( لكل بين الوسطين الحسابيين للقياس القبلي والبعدي

من معتقدات الضبط الواقعية، ومعتقدات الضبط غير الواقعية 
ولتحديد لصالح أي من مجموعتي  .للمجموعةوفقًا  للمراهقين

كانت الفروق الظاهرية، تم حساب ) التجريبية، الضابطة(الدراسة 
سابية المعدلة للقياس البعدي لمعتقدات الضبط األوساط الح

بين المراهقين وفًقا للمجموعة واألخطاء ) الواقعية، غير الواقعية(
  ). 3(المعيارية لها، كما هو مبين في الجدول 

  لمجموعةمتغير ال اوفًق المعتقدات الضبط في االختبار البعدي قياسمل المعيارية الحسابيه المعدلة واألخطاء األوساط :)3(جدول 

  الخطأ المعياري  الوسط الحسابي المعدل  المجموعة  المتغير

  معتقدات الضبط الواقعية
 0.07 4.704 تجريبيةال
 0.07 2.194 ضابطةال

  معتقدات الضبط غير الواقعية
 0.07 2.647 تجريبيةال
 0.07 4.915 ضابطةال
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أن الفروق الظاهرية كانت لصالح ) 3(يتضح من الجدول 
األساليب اإلبداعية في ا على الذين تلقوا تدريبالمجموعة التجريبية 

الذين لم يتلقوا  بزمالئهم أفراد المجموعة الضابطة ةمقارناإلرشاد، 
أن حجم  اعلم ،دراسةال فرضية قبول إلى يؤدي أي تدريب، ما

على  ،%)90.1(و %)90.8(األثر للبرنامج قد بلغ قيمته 
 ما يشير إلى وجود أثر ذي داللة عملية لبرنامج اإلرشاد الترتيب،
 مقياس المستند إلى األساليب اإلبداعية في اإلرشاد على يالجمع

ي ي الذالجمع ويعني أن برنامج اإلرشاد .معتقدات الضبط
 معتقدات الضبطالباحث قد أحدث تحسنًا في مستوى  استخدمه

اإلرشاد الجمعي المستند إلى  في برنامج الذين شاركوا لدى الطلبة
  . األساليب اإلبداعية في اإلرشاد

توجد فروق ذات ال  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية: ثانيًا
المجموعة بين متوسط درجات أفراد ) 0.05α=(داللة إحصائية 

التجريبية الذين طبق عليهم برنامج اإلرشاد الجمعي المستند 
لألساليب اإلبداعية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة الذين 
لم يطبق عليهم أي برنامج إرشادي، في االختبار البعدي على مقياس 

  .التمكين النفسي

تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات  لفحص الفرضية،
معيارية للقياسين القبلي والبعدي لمستوى التمكين النفسي لدى ال

) 4(، والجدول )تجريبية، ضابطة(المراهقين وفقًا للمجموعة 
  .يوضح هذه النتائج

التمكين النفسي  على مقياس) 30=ن(أفراِد المجموعتين التجريبية والضابطة الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  االوساط :)4( جدول
 ةلمجموعمتغير اوفقًا لفي االختبار القبلي والبعدي 

  
  المتغير

  العدد  المجموعة
  القياس البعدي  القياس القبلي

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  التمكين النفسي
  14715. 3.9060 28402.  2.0160  15 تجريبيةال
  21870. 1.8700 22261.  1.8513  15 ضابطةال

          
وجود فروق ظاهرية بين ) 4(يالحظ من خالل الجدول 

الحسابية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  األوساط
وللتحقق من جوهرية الفروق . مقياس التمكين النفسيعلى 

-One( شتركستخدام تحليل التباين األحادي الماتم الظاهرية، 

way ANCOVA(، القياس درجات االعتبار بعين األخذ بعد 
 وذلك، المجموعتين من لكل ،التمكين النفسيمقياس  لفقرات القبلي
التمكين لمقياس  ديالبع المقياس في التباين لوجود مشترك كمتغير
   .)5(وذلك كما هو مبين في الجدول  ،النفسي

  لمتغير المجموعة ااألحادي المشترك لمقياس التمكين النفسي في االختبار البعدي وفًقتحليل التباين  :)5(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

  الحرية درجات
وسط مجموع 

  المربعات
  حجم األثر  احتمالية الخطأ  ف

القياس القبلي للتمكين 
 26.8 004. 9.895 261. 1 261. النفسي

 92.4. 000. 996.922 26.285 1 26.285 البرنامج
       026. 27 712. الخطأ
       32.062 29 32.062 الكلي

       

  )α = 0.05(عند مستوى داللة  اإحصائي دالة*   

) 0.05α=(ا وجود فرق دال إحصائي) 5(يتضح من جدول 
لمقياس التمكين بين الوسطين الحسابيين للقياس القبلي والبعدي 

ولتحديد  ).تجريبية، ضابطة(للمجموعة ا وفًق النفسي للمراهقين
كانت الفروق ) تجريبية، ضابطة(الدراسة  لصالح أي من مجموعتي

الظاهرية، تم حساب األوساط الحسابية المعدلة للقياس البعدي 
للتمكين النفسي بين المراهقين وفًقا للمجموعة واألخطاء المعيارية 

  ). 6(لها، وذلك كما هو مبين في الجدول 

  

  

  

 المعيارية واألخطاء المعدلةة الحسابي األوساط: )6(جدول 
  لمتغير المجموعة  وفقًا التمكين النفسي بين المراهقين قياسمل

  المجموعة  المتغير
الوسط 
الحسابي 
  المعدل

الخطأ 
  المعياري

  التمكين النفسي
 0.43 3.875  التجريبية
 0.43 1.901 الضابطة

أن الفروق الظاهرية كانت لصالح ) 6(يتضح من الجدول 
األساليب اإلبداعية في على  االذين تلقوا تدريبالمجموعة التجريبية 

الذين لم يتلقوا  بزمالئهم أفراد المجموعة الضابطة ةمقارناإلرشاد 
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علمًا أن حجم  ،دراسةال فرضية قبول إلى يؤدي أي تدريب، ما
ما يشير إلى وجود أثر ذي داللة  ،%)92.4(هو األثر للبرنامج 

في  المستند إلى األساليب اإلبداعية يالجمع عملية لبرنامج اإلرشاد
 ويعني أن برنامج اإلرشاد .التمكين النفسي مقياس اإلرشاد على

في مستوى  االباحث قد أحدث تحسًن استخدمهي الذي الجمع
اإلرشاد  في برنامج الذين شاركوا لدى الطلبة التمكين النفسي

  . الجمعي المستند إلى األساليب اإلبداعية في اإلرشاد

ال توجد فروق ذات  :الثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية: ثالثًا
بين متوسطات أداء المجموعة ) α = 0.05(داللة إحصائية 

دات الضبط والتمكين النفسي معتق: التجريبية على مقياسي الدراسة
ختبار البعدي، وبين متوسط درجاتهم على نفس المقياسين في اال

  .في االختبار التتبعي بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج

الحسابية واالنحرافات  األوساطاحتساب لفحص الفرضية، تم 
-Paired) المترابطة للعينة "ت" ختبارا ستخداماو المعيارية

Sample t-test) ألداِء المجموعة التجريبية في القياسين البعدي ،
 معتقدات الضبط والتمكين النفسي: والتتبعي عَلى مقياسي الدراسة

 المتوسطات الحسابية) 7( الجدول ويوضح). الدرجة الكلية(
والتتبعي ونتائج  البعدي القياس المعيارية لدرجتي واالنحرافات

للفروق بين درجتي القياسين البعدي والتتبعي على " ت"اختبار 
 ، والتمكين النفسي)واقعية، غير واقعية(معتقدات الضبط  مقياسي

) 15( لدى أفراد المجموعة التجريبية وعددهم )الدرجة الكلية(
  .ًامشارك

للفروق بين درجتي القياسين البعدي والتتبعي على مقياسي " ت"ونتائج اختبار  ةالمعياري اتواإلنحراف ات الحسابيةالمتوسط :)7(جدول 
 )15=ن( ألفراد المجموعة التجريبيةمعتقدات الضبط والتمكين النفسي 

  الداللة اإلحصائية  )t(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  القياس  المتغير

  معتقدات الضبط الواقعية
 1.33290 3.4490  البعدي

1.824  0.079  
 1.30389 3.4187  المتابعة

 1.20513 3.7810 البعدي  معتقدات الضبط غير الواقعية
 1.19257 3.7547 المتابعة  0.076 1.839

 1.05148 2.8880  البعدي  التمكين النفسي
0.660 0.515  

 1.01688 2.8783  المتابعة
  )α = 0.05(عند مستوى داللة  اإحصائي دالة*

داّلةفروق  وجودعدم  إلى أعاله،) 7( الجدول بيانات تشير 
 التجريبية الدراسة عينة أفراد درجات بين )α = 0.05( إحصائيًا

معتقدات : الدراسة مقياسي على اإلرشادي، البرنامج في المشاركين
الدرجة ( ، والتمكين النفسي)الواقعية، غير الواقعية(الضبط 

  .المشاركين بالمكاسِب العالجيةإلى احتفاظ ما يشير . )الكلية

  مناقشة النتائج

فحص الفرضيتين األولى والثانية إلى وجود أشارت نتائج 
بين أفراد المجموعة التجريبية، والمجموعة  فروق دالة إحصائيا

الضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية؛ حيث ارتفع مستوى كل من 
والتمكين النفسي لدى أفراد المجموعة  ةمعتقدات الضبط الواقعي

توى معتقدات الضبط غير إضافة إلى انخفاض مس ،التجريبية
الجمعي،  اإلرشاد برنامج أن إلى النتائج هذهتشير و. الواقعي لديهم

رفع مستوى كل من معتقدات الضبط الواقعي  في فعاليته أثبَت
والتمكين النفسي، وخفض مستوى معتقدات الضبط غير الواقعي 

التجريبية مقارنة بالمراهقين في  المجموعة فيالمراهقين  لدى
 .موعة الضابطةالمج

  نتائج بعض الدراسات إليه توصلت مع ما النتيجة هذه وتتفق
)Joumah, 2016; Karatas, 2011; Karatas & 

Gokcakan, 2009; Khatib, 2007; Kheibari et.,2014; 
Koiv & Kaudne, 2015; Palavan, 2017; Sarraj, 

2009; Sidney-Ando, 2014; Singal, 2003;Tsiaras, 
2012; Taskin-Can, 2013( ، التي أشارت نتائجها إلى فاعلية

ستخدام فنيات اإلرشاد برامج اإلرشاد الجمعي المستندة ال
والتي أجريت  اإلبداعية مع عينات متنوعة من الطلبة والمراهقين،

في معالجة  ،الستكشاف كفاءة الفنيات اإلبداعية اإلرشادية المتنوعة
 ،شكالت األكاديمية والسلوكيةومنها الم ،صعوبات الصحة النفسية

ومستوى المهارات  ،وتحسين مفهوم الذات ،ومهارات حل النزاعات
 .المرتبطة بمراحل العمر المختلفة ومنها المراهقة األكاديمية

لبرنامج اإلرشاد الجمعي النتيجة اإليجابية هذه ويمكن تفسير 
أشارت ما  المستند إلى األساليب اإلبداعية في اإلرشاد، في ضوء

، )Thomas & Morris, 2017(إليه العديد من الدراسات 
التكيف كدور فنيات اإلرشاد اإلبداعية في تسهيل عملية التعبير، و

ل الوعي ن تسهأيمكن  ةن الفنون التعبيريأ يفكووحل المشاكل، 
من خالل ممارسة اإلنتاج  اإلرشاديةالعملية تجعل وأن  ،الذاتي

ويمكن أن يعزى  .طبيعي ومهدئة للذاتجذابة بشكل اإلبداعي 
تعديل معتقدات الضبط غير الواقعي إلى التعبير اإلبداعي الذي زاد 

وهذا ربما ساعد على وعي  .من الوعي الذاتي لدى المراهقين
والعمل بنشاط على  ،المراهقين بمعتقدات الضبط غير الواقعي

دات زاد من مستوى معتقوبالتالي  ،إعادة النظر في منطقيتها
، من خالل يالضبط الواقعي والشعور بالسيطرة والتمكين النفس

ستخدام أساليب إبداعية حرة في التعبير عما يدور داخل النفس ا
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بشكل غير مألوف مقارنة باألساليب التقليدية المتبعة في العملية 
  .اإلرشادية

إن برنامج اإلرشاد الجمعي القائم على العديد من األساليب 
والمستخدم مع المجموعة التجريبية، قد وظف العديد  اإلبداعية

 ،والقصائد الشعرية ،واألناشيد ،من الفنيات اإلبداعية كاألغاني
وصنع  ،والتلوينوالرسم  ،والتسجيالت الشخصية ،وفنون الكتابة

مساعدة المراهقين في التعبير عن  إلىر الذي أدى ألما .الملصقات
كما يبدو أن  .وعلى تعزيز العافية النفسية لديهم ،مشاعرهم

ستخدام األساليب اإلبداعية كوسيط فني في العملية اإلرشادية، قد ا
حل القضايا العاطفية العالقة وتعزيز الوعي الذاتي،  ىعلساعد 

وإدارة السلوك لدى المراهقين  ،وتطوير المهارات االجتماعية
 ،ضافة إلى الحد من القلقالمشاركين بالبرنامج اإلرشادي، باإل

وهذا ربما انعكس بأثره اإليجابي على  .الذاتتقدير وزيادة 
مستوى التمكين النفسي، وعزز من امتالك معتقدات الضبط 

ستخدام اإلبداع في تقديم اإلرشاد ذلك أن ا. الواقعية بشكل أفضل
التقليدية القيام  الطرقعلى حياة الطالب بطرق ال تستطيع  يؤثر
بطرق إنتاجية  الخيالاستخدام ن خالل ما توفره من م ،بها

على المستوى الذهني  وهو ما يحقق تكامل الشخصية، وتصحيحية
إلى إكساب األفراد القدرة جتماعي والسلوكي، إضافة والنفسي واال

  . تصال والتواصل مع اآلخرينعلى اال

ويمكن تفسير هذه النتيجة اإليجابية لتأثير البرنامج 
بأنها  اعلى المراهقين في المجموعة التجريبية أيضاإلرشادي 

التي تحث أعضاء  ،تتعلق بطبيعة عمليات اإلرشاد الجمعي وخبراته
وتعمل على  ،المجموعة على الشعور بالتماسك والوحدة والثقة

 وغرس األمل ،تطبيع المشكالت المعلنة وغير المعلن عنها
)Powell, Illovsky, O'Leary, & Gazda, 1988(،  مما

 ،والكشف عن النفس ،عزز الشعور بالتفاؤل والتفريغ االنفعالي
والحرية في التعبير عن األفكار والمشاعر باستخدام الفنون البصرية 

قد توظيف أسلوب المواد المعاد تدويرها  وقد يكون .والكوالج
تنمية بعض القيم عمل على و ،ساعد على ابتكار أفكار جديدة

وقد يكون للبيئة اإلرشادية اآلمنة . عن الذاتاإلنسانية والتعبير 
ومستوى التزام المراهقين بالقواعد  ،في المجموعة تم توفرهاالتي 

يجابي في الوصول إتفاق عليها عند بدء البرنامج، دور التي تم اإل
كما أن السمات الشخصية التي أظهرها قائد  .إلى هذه النتائج

المتمثلة بالمرونة، والتقبل، المجموعة عند التعامل مع المجموعة و
حيث  ؛والتعاطف، ربما كان لها أثر في الوصول إلى هذه النتائج

أشار المراهقون إلى قدرتهم على االستفادة من هذه الخبرة بسبب 
  .الجو والمناخ الذي وفره القائد وأعضاء المجموعة اآلخرين

وخالل جلسات برنامج اإلرشاد الجمعي كان يطلب من 
أو عمل بعض العالمات والرموز  ،عمل ملصق ،مثًال ،المسترشد
لتوضيح  ؛أو تشكيل قطعة صغيرة من الصلصال ،على الورق

وعندها كان . الصعوبات التي أدت به للوصول إلى العالج النفسي

بأكبر  ة قائد المجموعة التفسيرفي مشارك االمسترشدون أحرار
  .قدر ممكن من معنى إنتاجهم الفني

اوأخيرالمتعلقة ب، أشار الثالثةختبار الفرضية ات النتائج 
استقرار أثر البرنامج لدى المراهقين في المجموعة للدراسة إلى 

وهذا  .واحتفاظهم بالمكاسب العالجية في قياس المتابعة ،التجريبية
برنامج اإلرشاد الجمعي في تحسين استمرار فاعلية يدل على 

ي، وخفض معتقدات معتقدات الضبط الواقعي والتمكين النفس
نتهاء من تطبيق الضبط غير الواقعي حتى بعد مضي شهر على اإل

من  الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتيجة هذه وتتفق .البرنامج
فاعلية برنامج اإلرشاد الجمعي المستند إلى األساليب  استمرارية

 & Karatas(نتيجة دراسة كاراتس وجوكاكان اإلبداعية مع 
Gokcakan, 2009( ، التي أشارت نتائجها إلى استمرار أثر

برامج اإلرشاد الجمعي المستندة الستخدام فنيات اإلرشاد 
يؤكد  نالنفسي الذي الفكرتنسجم مع كما . اإلبداعية مع المراهقين

أو  ،أو الفنون ،أهمية استخدام الفنون اإلبداعية كاأللوان
عن األفكار  التعبير في ؛أو الحركة ،أو األنشطة ،الموسيقى

 ،ودورها في تحرير األفراد من التوتر ،والمشاعر والسلوكيات
من خالل توظيف منتج جديد وثيق  ،وتحسين العافية النفسية

وكيف أن توظيف األساليب ). Rogers, 1993( الصلة بالفرد
ويزيد وعي عملية النمو،  يسهلاإلبداعية في العملية اإلرشادية 

؛ من خالل )Mitchell & Campbell, 1972(المسترشد 
أكثر حساسية تجاه نفسه  ويصبحأن يعيش الخبرة،  لهالسماح 

واآلخر من خالل الكشف عن الخبرات الداخلية والكشف عن الذات 
)Smith, 2011.(  

حتفاظ الطلبة في المجموعة التجريبية اويمكن تفسير 
بمكاسبهم العالجية في ضوء ما توفر للمراهقين من فرصة 
للتواصل في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة، وبالتالي نقل 

فيها، ما قد يعزز  نشؤواالخبرة خارج السياقات المحدودة التي 
 ،وبالتالي .لوعي الذاتي بشكل أفضلإلى اإمكانية الوصول 

واالبتعاد عن تبني  ،ستمرار في تبني معتقدات تحكم واقعيةاال
يعزز من مستوى التمكين النفسي  ما قد ،المعتقدات غير الواقعية

المراهقون  في ضوء الخبرة التي تعرض لها كما. لدى المراهقين
األنشطة المختلفة التي  المتمثلة بتوفيرفي المجموعة التجريبية، 
داعية الفرصة للتعامل مع خصوصية كل تنطوي عليها األساليب اإلب

 من الشعور بعدم الثقة لدى المراهقين، وتحويل ما قّلل ،حالة
 وتخفيفعلى المشكلة لديهم،  ال ،الناتج اإلبداعي إلى همتركيز

 اأكثر وعيو ،وجعلهم أكثر اتصاًال مع أنفسهم ،شعورهم بالقلق
 .)Rousseau, 2007(بذواتهم وآلية التعامل مع اآلخرين 

الوصول إلى مستوى مرتفع من التمكين النفسي ومعتقدات  ،وبالتالي
فترة القياس  خاللن والضبط الواقعية، وهو ما احتفظ به المراهق

  .التتبعي
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البرنامج اإلرشادي أنشطة عملية ممتعة لكل من  وّفركما 
ما ساعد في م ؛المرشد والمراهقين أعضاء المجموعة التجريبية

وقد حازت األفكار الجديدة واألنشطة  .اهبالكشف عن بعض المو
كونها أخرجت العملية اإلرشادية من القالب  ،على اهتمام المراهقين

 تجذب ،ساعد على تشكيل حالة متوازنة جديدةوبدوره التقليدي، 
في  متعة وجدوالذلك،  ،ن إلى عمل الرموز والرسوماتيالمراهق

ثر من أسلوب المعالجين للفن معهم كلغة عالجية أك استخدام
توضيح ما لديهم من سلوك سلبي،  وعندما تم. االستجواب اللفظي

، وبالتالي يصبح للمراهقبالنسبة  اخارجي أصبح هذا السلوك
المراهق الذي توجه إلى العمل نحو السلوك هو المشكلة وليس 

  . حلول بديلة للمشكلة

   التوصيات

مكن تقديم ي ما توصلت إليه الدراسة من نتائج،على  بناًء
  :التوصيات اآلتية

  إعطاء الحصص اإلرشادية في  التقليدي األسلوباالنتقال من
  .إلى األساليب اإلبداعية في تنفيذ التوجيه الجمعي

 مماثلة مع المراهقات اللواتي يواجهن صعوبات دراسات  إجراء
مع إضافة مكون  معتقدات الضبط والتمكين النفسي،مجال في 

طريق تقديم خدمات التعليم النفسي اإلرشاد األسري عن 
للوالدين، من أجل الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من التمكين 

   .النفسي والمعتقدات الواقعية، وضبط المعتقدات غير الواقعية

  العاملين في لمرشدين التربويين ل يةتدريبعقد ورشات عمل
المدارس، وإثارة االنتباه إلى ضرورة االهتمام بحاجات 
المراهقين، عن طريق تطبيق مقاييس تشخيصية للكشف عن 

 .الصعوبات النفسية التي يعاني منها المراهقون
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