
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دادإـع
 يـــة املساعـــدأستـــاذ الصحـــة النفس

جامعـــة الباحـــة –كليـــة الرتبيـــة 
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 جامعة الباحة –كلية الرتبية  
جامعة الباحة –وكيلة عمادة شؤون الطالبات 
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 دادإـع
 أستـــاذ الصحـــة النفسيـــة املساعـــد

جامعـــة الباحـــة –كليـــة الرتبيـــة 
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 جامعة الباحة –كلية الرتبية  
جامعة الباحة –كيلة عمادة شؤون الطالبات و
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 :  اـــــــوة األنـــــــق

(Markestrom et. al., 2014, P11-13 ) 

 :ابـــــــاالكتئ
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 :  املداخل املتعدد اإلرشادي الربنامج

 :اــــوة األنــــق: احملور األول

تعريف قوة األنـا 
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(gahlout et.al.,2010,P120) 

David

David, 2009, P521
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الخصائص الشخصية المرتبطة بقوة األنا 

( fromm,2015,P102 ) 

Hall & Micheal, 2013, P12

Sprock et. al., 2008, P549
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 :ابـــــــــــاالكتئ: احملور الثاني

تعريف االكتئاب -1

Nielsen, 2013: P589

 

 : تصنيف االكتئاب -2

ICD – 10 
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 Mild Depression

 Simple Depression

 Acute Depression

 Chronic Depression

 Reactive Depression

 

 Involutional Depression Reaction

 Neurotic Depression

 Psychotic Depression
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 : ابـــــراض االكتئـــــأع -3

Gilbody, 2013: P3195

 

 

 

 

ابـــــــاب االكتئـــــــأسب 
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 :نامج اإلرشادي متعدد املداخلاحملور الثالث: الرب
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العالج المعرفي السلوكي 

Ston. & Garland

( Ston & Garland , 2008 , p 55 ) 
Steven & John

(Steven & John , 2005 , P 267) 

 :  فنيات العالج املعريف السلوكي
فيإعادة البناء المعر 
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اءـــــــــسترخاال 

إيقاف التفكير 

( Emery , 2008 , P 175 ) 

يــــب المنزلــــواجــــال 

( Kate & Viroel , 2008 , P 96 )

Burnett & Dunsmore , 2008 , P 130 

لـــــالتخي 
Becker & Grunwald

( Becker & Grunwald , 2006 , P 61 ) 
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رضــــــالتع

(Walz , 2008 , P 127) 

( Stiles & Seltzer , 2004 , P 112 )

حل المشكالتأسلوب  -هـ

( Spivack & Shure , 2008 , P 44 )

(Overholser, 2006, P. 55) 
 :  ( التدريب على املهارات االجتماعية2) 
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 :  ت االجتماعيةتعريف التدريب على املهارا
Sdorow

 Sdorow , 2010 , P 534 

( Senatore & Matson , 2006 , P 316 ) 

 :  اسرتاتيجيات التدريب على املهارات االجتماعية
دورــــب الـــــلع 

Benson & Darlath

Benson & Darlath , 2008 , P 208 

Evensen & Hmelo

( Evensen & Hmelo , 2006 , P 68) 

ةــــــــــــذجــــالنم 
Marshall

( Marshall , 2004 , P 175 ) 

التدعيم اإليجابي 
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 ثـــــــن أو الحـــــــالتلقي 

 

 

 التغذية المرتدة 

( Dressel , 2008 , P 60 ) 

 
 ةــــــــــالممارس 
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( Stabb , 2008 , P 58 ) 

( العالج العقالني االنفعالي3)

Albert Ellis

REBT

Edelstein, 2013: P1

 :  أهداف العالج العقالني االنفعالي
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 :  مزايا العالج العقالني االنفعالي
 

 

 

 

 

 :  عــــــــــالج بالواقــــــــــ( الع4)

Reality

Responsibility

Right and Wrong

 

عــــالج بالواقـــداف العـــأه

Choice Behavior
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 :  مسلمات العالج بالواقع

 

 

 

 

 

 
Butkus, 2006

Sava, F. et al., 2009

Aikawa et al., 2007

Stark, K. et al., 2009

Rhodes, R., 2007
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عينة الدراسة: أواًل
 : عينة الدراسة االستطالعية –أ 

 : عينة الدراسة اإلجرائية -ب
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 (1جدول )
 قيمة )ت( لداللة الفروق بني متوسطي درجات طالب اجملموعتني

 التجريبية والضابطة يف القياس القبلي يف متغريي قوة األنا واالكتئاب
 الداللة متوسط )ت( قيمة االحنراف املعياري وسطاملت ن اجملموعة املتغريات

 قوة األنا
 12621 14.641 11 ضابطة

 غري دالة 16114
 11623 631..1 11 جتريبية

 االكتئاب
 4624 11631 11 ضابطة

 غري دالة 164.1
 .464 14631 11 جتريبية

 

 :  ةــــــأدوات الدراس: ثانيًا
 مقيـاس قـوة األنـا( 1)

 ( 2) جـدول رقم
 معامالت االرتباط بني األبعاد اخلمسة ملقياس قوة األنا 
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 الوفاء الكفاءة اهلدف اإلرادة األمل التعدد
     - األمل

     .16 اإلدارة
    ..16 16.3 اهلدف

   16.3 1644 1644 الكفاءة
  16.4 16.4 1643 164 الوفاء

 16.4 1611 1614 .162 1624 الدرجة الكلية

 ( 3) جـدول رقم
 تمعامالت االرتباط بني األبعاد اخلمسة ملقياس قوة األنا والدرجة الكلية للطالبا

 الدرجة الكلية البعــد
 1642 األمـل
 1644 اإلرادة
 .161 اهلـدف
 1642 الكفاءة
 1643 الوفاء

 :صـدق املقيـاس
صدق المحـك الخارجى( 1) 

صدق المقارنة الطرفية( 2) 

 ( 4) جـدول رقم
اإلرباعى ) ومتوسط أقل جمموعة( اإلرباعى األعلى) الفروق بني متوسط درجات جمموعة أعلى الدرجات

 لتها على مقياس قوة األنـاودال( األدنى
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 مستوي الداللة قيمة ت ع م ن 
 614. 1.262 .3 اإلرباعي األعلي

1.6.1 1611 
 611. 12.6.1 .3 اإلرباعي األدني

 (1444)إعداد/ غريب عبد الفتاح غريب،         لالكتئاب BDI( د) مقياس -2
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 :  اســــــــات املقيــــــــثب

 :  صدق املقياس

 :  ثبات املقياس

 إعداد / الباحثتان :             الربنامج االرشادي متعدد املداخل-3
 : مة الربنامجمقد
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 :  جـــــــة الربنامـــــــأهمي

 

جــــــداف الربنامــــــأه

جــــــدف الربنامــــــه
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 :جــــات الربنامــــــفني

الدراسة اإلحصاء الوصفي لنتائج: أواًل

 (.جدول )
 املتوسطات واالحنرافات املعيارية لدرجات طالبات اجملموعتني التجريبية والضابطة

 على متغريات الدراسة األساسية يف القياسات القبلي والبعدي والتتبعي
املتغريات 
 ن اجملموعات الفرعية

 بعــيتت بعـــدي قبلـــي
 ع م ع م ع م
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 االكتئاب
 16211 1461 26141 14621 .4621 11631 11 الضابطة

 62.4. .46 6111. 11631 .4644 14631 11 التجريبية

 قوة األنا
 2.614 14461 ..2164 14.62 12621 14.64 11 الضابطة

 246211 .1216 226441 12461 11622 63..1 11 التجريبية

 :نتائج فروض الدراسة وتفسريها: ثانيًا
نتائج الفرض األول للدراسة -1

 (.دول )ـــــــــج
 " لداللة الفروق بني متوسطي رتب طالبات اجملموعةZمعامل ولكوكسون وقيمة " 

 القبلي والبعدي ملتغري قوة األنا  التجريبية يف القياسيني
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 املتوسط اسالقي املتغريات
االحنراف 

 املعياري

متوسط 
الرتب 
 السالبة

جمموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 املوجبة

جمموع الرتب 
 املوجبة

 قيمة
( Z ) 

مستوى 
 الداللة

 قوة األنا
 226441 1246111 بعدي 1611 1..26 .4 . 1 1 .11622 6311..1 قبلي

Z

نتائج الفرض الثاني للدراسة 

 (2جدول )
 الفروق بني متوسطي رتب طالبات اجملموعة" لداللة Zمعامل ولكوكسون وقيمة " 

 القبلي والبعدي ملتغري اإلكتئاب التجريبية يف القياسيني
 

 املتوسط القياس املتغريات
االحنراف 

 املعياري

متوسط 
الرتب 
 السالبة

جمموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط الرتب 
 املوجبة

جمموع الرتب 
 املوجبة

 قيمة
( Z ) 

مستوى 
 الداللة

 تئاباالك
 6111. 116311 بعدي 1611 26.23 1 1 .4 . .4644 146311 قبلي

Z

نتائج الفرض الثالث للدراسة 
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 (1جدول )
طالبات اجملموعة الضابطة ملتغري قوة األنا يف  " لداللة الفروق بني متوسطي رتب zمعامل ولكوكسون و قيمة " 

 القبلي والبعدي القياسيني
 

 املتوسط القياس املتغريات
االحنراف 

 املعيارى

متوسط 
الرتب 
 السالبة

جمموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 املوجبة

جمموع 
الرتب 
 املوجبة

 قيمة
( Z ) 

مستوى 
 الداللة

 قوة األنا
 ..2164 14.6211 بعدي غري دالة 1641 21 4 1 1 126213 14.6411 قبلي

Z

نتائج الفرض الرابع للدراسة 

 (4جدول )
 طالبات اجملموعة الضابطة  " لداللة الفروق بني متوسطي رتب zمعامل ولكوكسون و قيمة " 

 القبلي والبعدي ملتغري االكتئاب يف القياسيني
 

 املتوسط القياس املتغريات
االحنراف 

 املعيارى

متوسط 
الرتب 

جمموع 
الرتب 

توسط م
الرتب 

جمموع 
الرتب 

 قيمة
( Z ) 

 مستوى الداللة
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 املوجبة املوجبة السالبة السالبة

 االكتئاب
 .4621 116311 قبلي

 غري دالة 1612 .316 .62. .136 .46
 26141 146211 بعدي

Z

نتائج الفرض اخلامس للدراسة 

 (11جدول )
 " لداللة الفروق بني متوسطي رتب طالبات zمعامل مان ويتنى وقيمة " 

 يف القياس البعدي ملتغري قوة األنا  اجملموعة التجريبية والضابطة
 

 املتوسط اجملموعة املتغريات
االحنراف 

 املعيارى

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قيمة 
 )ى(

 قيمة
( Z ) 

مستوى 
 الداللة

 قوة األنا
 141 14 226441 1246111 تجريبيةال

1. 26.. 1611 
 21 2 ..2164 14.6211 الضابطة

Z
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نتائج الفرض السادس للدراسة 

 (11جدول )
 " لداللة الفروق بني متوسطي رتب طالبات zمعامل مان ويتنى وقيمة " 

 يف القياس البعدي ملتغري االكتئاب جريبية والضابطةاجملموعة الت
 

 املتوسط اجملموعة املتغريات
االحنراف 

 املعيارى

متوسط 
 الرتب

جمموع 
 الرتب

قيمة 
 )ى(

 قيمة
( Z ) 

مستوى 
 الداللة

 االكتئاب
 .. .6. 6111. 116311 التجريبية

11 264. 1611 
 144 1464 26141 146211 الضابطة

Z

 :  نتائج الفرض السابع للدراسة -2
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 (12) جدول
قوة األنا يف ملتغري  " لداللة الفروق بني متوسطي رتب طالبات اجملموعة التجريبية zمعامل ولكوكسون قيمة " 

 التتبعي والبعدي القياسيني
 

 املتوسط القياس املتغريات
االحنراف 

 املعياري

متوسط 
الرتب 
 السالبة

جمموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 املوجبة

جمموع 
الرتب 
 املوجبة

 قيمة
( Z ) 

 مستوى الداللة

 قوة األنا
 226441 1246111 بعدى

 غري دالة 1614 12 4 24 461
 246211 1216.11 تتبعي

Z

 :  نتائج الفرض الثامن للدراسة -1
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 (13) جدول
  وعة التجريبية" لداللة الفروق بني متوسطي رتب طالبات اجملم zمعامل ولكوكسون قيمة " 

 التتبعي والبعدي ملتغري االكتئاب يف القياسيني
 

 املتوسط القياس املتغريات
االحنراف 

 املعياري

متوسط 
الرتب 
 السالبة

جمموع 
الرتب 
 السالبة

متوسط الرتب 
 املوجبة

جمموع الرتب 
 املوجبة

 قيمة
( Z ) 

 مستوى الداللة

 االكتئاب
 6111. 116311 بعدى

 غري دالة 1644 .26 .26 .216 4612
 62.4. 46.11 تتبعي

Z

 Robert,2006Kslow& Nadin ,2008

Graham 2009
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Trawick ,2002

Overholser ,2008Hamamci, 

2006

Clarke & Goregory ,2009

Forstmeier & Ruddel ,2007
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Pauwert, et al ,2009

Mark et al , 2008

Schwartz , 2009

Hop Ko, D et al ,2008Karp, J 

,2008Warcholam ,2008Sava et al , 2009

Shirk, s. et al , 2009
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Abstract 
This study aims at revealing the effectiveness of a multimethod 

counselling program on raising the ego strength for depressed female 

students at the Faculty of Education- Albaha University, and alleviating 

the depression symptoms. The study sample consisted of (20) female 

students who have high scores in the depression scale and low scores in 

the ego strength scale. It has been divided into two equal groups: the first 

group studied the counselling program and the second group did not 

study the program. The study used the following tools: Ego strength 

scale, Dr. Beck's scale for depression, and the multimethod program. 

The present study showed the following results: 

1- There is significant statistical difference between the mean ranks of 

the experimental group in the pre and post measurements of Ego 

strength variable in favor of the post measurement. 

2- There is significant statistical difference between the mean ranks of 

the experimental group in the pre and post measurements of 

depression variable in favor of the post measurement. 

3- There is no significant statistical differences between the mean ranks 

of the control group in the pre and post measurements of Ego strength 

variable. 

4- There is no significant statistical differences between the mean ranks 

of the control group in the pre and post measurements of depression 

variable. 

5- There is significant statistical differences between the mean ranks of 

the experimental and control groups in the post measurement of Ego 

strength variable in favor of the experimental group. 

6- There is significant statistical differences between the mean ranks of 

the experimental and control groups in the post measurement of 

depression variable in favor of the experimental group. 

7- There is no significant statistical differences between the mean ranks 

of the experimental group in the post and following up measurements 

of Ego strength variables. 

8- There is no significant statistical differences between the mean ranks 

of the experimental group in the post and following up measurements 

of depression variables. 
 


