
االرشاد االنتكائي لتكوية املناعة النفشية  قائم على فاعلية برنامج
 الطالب املتعثرين باجلامعةلدى 

 

 د/أمين عبد العزيز سالمه محاد

 :مشتخلص الدراسة 
استيجفت الجراسة الحالية التعخف عمى فاعمية بخنامج قائع عمى االرشاد االنتقائي        

واستخجم الباحث السشيج التجخيبي لتقػية السشاعة الشفدية لجػ الصالب الستعثخيغ بالجامعة ، 
( شالب مغ شالب الجامعة الستعثخيغ، تع تقديع العيشة 04، وتكػنت عيشة الجراسة مغ  )

، وتع ( لكل مشيسا04بػاقع ) السجسػعة التجخيبية( –السجسػعة الزابصة الى مجسػعتيغ ) 
(، وتع تصبيق البخنامج االرشادؼ 0402تصبيق مكياس السشاعة الشفدية مغ اعجاد الذخيف )

االنتقائي السقتخح لتقػية السشاعة الشفدية لجػ السجسػعة التجخيبية، وتػصمت الجراسة الى 
تقػية السشاعة الشفدية لجػ عيشة البحث مغ السجسػعة التجخيبية فاعمية البخنامج السقتخح في 

شالب الجامعة الستعثخيغ، واقتخحت الجراسة العسل عمى االىتسام باإلرشاد األكاديسي مغ 
بالجامعة والعسل عمى اعجاد مجسػعة مغ البخامج االرشادية لمحج مغ السذكالت األكاديسية 

 لصالب الجامعة.
 بخنامج ارشادؼ انتقائي . –التعثخ األكاديسي  –السشاعة الشفدية : الكمسات السفتاحية
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اعلية برنامج قائم على االرشاد االنتكائي لتكوية املناعة النفشية ف
 لدى الطالب املتعثرين باجلامعة

                                     

 د/أمين عبد العزيز سالمه محاد

 مكدمة:
مسا يتدبب في  تقجمو األكاديسييسخ الصالب خالل مديختو التعميسية بعكبات تعخقل       

وتججر االشارة الى , اكسال دراستو في الػقت السحجد لو ،تعثخه أكاديسيًا، وعجم القجرة عمى 
دورًا والتي ليا العػامل الذخرية لمصالب  ثسة عػامل تمعب دورا مؤثخا لمتعثخ األكاديسي ومشيا

في ابخاز ىحه السذكمة، وعمى الصالب أن يتحرغ نفديًا مسا يسكشو مغ التخمز مغ ىامًا 
أسباب الزغػط الشفدية واالحباشات والتيجيجات واألزمات ، وىحا ما دعسو كل مغ ىػرجخ 

(Hoerger, 2012  ) ، وجيمبخت وآخخون (Gilbert, et. al, 1998  ) ،ة وكحلظ  صػالح
( مغ خالل تػصياتيع التي اقتخحػىا في دراساتيع والتي تسثمت في تشسية بعس 0402)

الجػانب الذخرية لجػ الصالب، ولحا تيتع الجراسة الحالية بتشسية شخرية الصالب 
في ذلظ عمى االسمػب االرشادؼ  ةمعتسجلجييع  الستعثخيغ مغ خالل تشسية السشاعة الشفدية 

( أن (Capuzzi, David,2000كابػزؼ و (، 0440أشار كل مغ عدب )و ، االنتقائي
سي فييا تاالرشاد االنتقائي يعج مشطػمة ذات شابع متدق مغ الفشيات اإلرشادية والعالجية، تش

كل فشية إلى نطخية عالجية خاصة بيا، إال أن انتقاء ىحه الفشيات يتع بذكل تكاممي بحيث 
وأبخزت بعس الجراسات أىسية ، نب الذخريةتديع كل مشيا في عالج جانب مغ جػا

السشاعة الشفدية في التغمب عمى السذكالت االكاديسية ومشيا التحريل الجراسي مثل دراسة 
(  ، كسا تػصمت نفذ الجراسة Stack ,Parrila ,Torppa, 2014ستاك وباريال وتػربا )

جتياد ، والجافيية لجػ شالب الى وجػد عالقة وشيجة بيغ السشاعة الشفدية والسثابخة والجج واال
الجامعة ،مسا يحدغ مغ التحريل لجييع، وكحلظ وجج أن ذوؼ السشاعة السختفعة نفديا لجييع 

( أن السشاعة الشفدية بسثابة القػة 0402،00، وتذيخ إيسان عرفػر )رضا عام عغ الحات
ات، وتخجع التي تدسح لإلندان أن يتغمب عمى التحجيات ويتجاوز العثخات ليحقق الشجاح

أىسية السشاعة الشفدية إلى صقل تفكيخ الفخد وتػجييو إلى حدغ التعامل مع الزغػط 
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والتػتخات في البيئة السميئة بالسذكالت، ويسكغ تشسية تػجو عقمي لجػ الفخد يشذط السشاعة 
الشفدية لجيو ليكػن أكثخ قجرة عمى التعامل بكفاءة مع مجخيات الحياة برعػباتيا وتحجياتيا، 
وعمى تحجيج أىجاف واقيية، والدعي الجؤوب لتحكيقيا، وعمى التفكيخ بصخق إيجابية يتخمز 

، وىشاك بسسارستيا مغ قمقو وتداعجه عمى حل مذكالتو ومسارسة حياتو بخوح ايجابية متفائمة
عالقة وثيقة بيغ تفكيخ الفخد ودرجة تحسمو لمسراعب والتحجيات، ورغبتو في تحقيق أىجافو، 

شاعة الشفدية بجرجة كبيخة عمى اعتقاد الفخد حػل قجراتو، ودرجة صسػده أمام وتؤثخ الس
 Quality of، كسا أن عمع الشفذ اإليجابي لو دور كبيخ في زيادة جػدة الحياة التحجيات

Life  وذلظ مغ خالل استخجام التعديد اإليجابي في إدارة الدمػك التشطيسي وخمق الجافيية
 لإلنجاز والعسل عمى زيادة شخق البحث عغ الشجاح وتجشب الفذل.

 مشكلة الدراسة: 
مغ خالل عسل الباحث كعزػ ىيئة تجريذ بالجامعة ومخشج أكاديسي الحع زيادة       

سخاجعة التقخيخ اإلحرائي لػحجة الجعع والتصبيقات بعسادة وب الصالب،مغ  عثخيغأعجاد الست
كمية العمػم أن  وججشئػن القبػل والتدجيل بجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية 

الفرل  شالبَا خالل( 204) الستعثخيغ بيااالجتساعية التي يعسل بيا الباحث عجد الصالب 
وتذيخ االحرائيات الى تدايج معجالت  ،ىـ 0021/0004الجراسي األول مغ العام الجامعي 
 (.ـى0021/0004،)وحجة الجعع الفشي التعثخ الجراسي بيغ شالب الجامعة

وىحا دعا  لمتشسية،ميجرة لذباب السجتسع ومعصمة  أنيع شاقةويشطخ لمستعثخيغ عمى      
ومغ أحج الجػانب التي عسل عمييا الباحث في  الحالي،الباحث الى استيجافيا في بحثو 

االرشاد األكاديسي تشسية الجػانب اإليجابية، والعسل عمى تقػية السشاعة الشفدية لجييع 
خت بيخػ جمي، حيث ليدتصيعػا مػاجية الرعاب وتخصي األزمات، وجعل الفذل بجاية نجاح

أنيا تحػل الفذل الى  أن مغ خرائز السشاعة الشفدية  (Gilbert, et. al,1998)وآخخون 
زسغ مخاقبة مػارد ت( أن السشاعة الشفدية ت0402ويؤكج زيجان )، حشة الى مشحةسنجاح وال

التكيف لجػ الفخد وتعبئتيا الدخيعة والكافية مسا يداعج عمى تخصي التعثخ األكاديسي، 
الشفدية لجػ الفخد يداعج عمى  ( الى أن تجعيع السشاعة0402وتػصمت دراسة الذخيف )

وتشسية ، خفس اضصخابات ما بعج الرجمة ، وبالكياس يعج التعثخ صجمة في حياة الصالب
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عمى التكيف وتخصي عكبة التعثخ واالنجماج في الحياة  هداعجتالسشاعة الشفدية لجيو 
 .الجاميية مخة أخخػ 

دراسات عجيجة حجع وآثار مذكمة التعثخ األكاديسي عمى الفخد والسجتسع ومشيا  نتائج وأضيخت
(، ودراسة عثسان 0442(، ودراسة البديػني )0442دراسة كل مغ حدايشة وقاسع )

 .( 0440(، ودراسة الذامدي )0442( ، ودراسة العكايذي والدبيجؼ )0442)
عػامل عجيجة  وتػصمت دراسات عجيجة الى أن الصالب الستعثخيغ يخجع التعثخ لجييع الى 

القجرة عمى التكيف  نقزو  لسا يتعخضػن لو مغ ضغػطذخرية في الصالب العػامل مشيا ال
ودراسة البديػني ,  (Thompson, Carteter,  Warren, 2004) مبدػن ػ مثل دراسة ث

(، ودراسة 0404( ، ودراسة األستاذ وصبح )0442(، ودراسة حدايشة وقاسع )0442)
وليحا تجخل الباحث باقتخاح بخنامج ارشادؼ (، 0400( ، ودراسة الذسخؼ )0402الرػالحة )

انتقائي يجعع السشاعة الشفدية لجػ الستعثخيغ مدتفيجا مغ نتائج دراسات عجيجة أوضحت أن 
السشاعة الشفدية لجػ الفخد يؤدؼ الى خفس ادارة الزغػط الدمبية، وتخفيف الزغػط  تجعيع 

واالنياك الشفدي ، وذلظ مغ خالل مسارسة استخاتيجيات ايجابية لسػاجيتيا، والقجرة عمى 
تصبيق استخاتيجيات التكيف مع الحياة مثل القجرة عمى التخصيط وحل السذكالت، والتفديخ 

الت، وتػصمت أيزا الى أن السشاعة الشفدية السختفعة تعتبخ عامال االيجابي لحل السذك
انخفاض درجات االنياك الشفدي، وبالتالي تعج بسثابة الجانب الػقائي  الىيؤدؼ  اً ىاما ومؤثخ 

ضج االنياك الشفدي، والسشاعة الشفدية ليا عالقة وشيجة بسعخفة وتأكيج واثبات الحات وادارتو، 
( ، Kristensen, et. al ,2005)وآخخون  كخيدشديغ ت دراسةومغ أمثمة ىحه الجراسا

 Weinstein, et. al) وآخخون  وندتيغ (، ودراسةGombor,2009) جػمبخ ودراسة
 (.0402( ، ودراسة الذخيف )2012,

( أن الذجة والزغػط التي يتعخض ليا الفخد، تعتبخ مغ العػامل 0404ويحكخ عبج الجبار )
( أن استسخار التعخض Marzieh,2005، وأشار )الشفدية لجيو السدببة لزعف السشاعة

لمسحغ والذجائج يؤدؼ تجريجيا الى انييار مقاومة الفخد، وال يدتصيع السػاجية، وتقل معشػياتو 
أن  (00،ص 0442، وأضاف عبج القادر وأبػ ىاشع )ويفقج القجرة عمى التػاصل والتكيف

الذخز قػؼ السشاعة لجية ثقة بقجراتو ويستمظ األدوات  مثل السثابخة والتجرج الػاعي في 
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التي تداعجه عمى التغمب عمى السذكالت األكاديسية ، أما األشخاص االخخيغ  التفكيخ
 .فدخعان ما يدتدمسػن لمفذل مغ أول تجخبة يتعخضػن ليا 

الشفذ  أىسية عمع عمى Harris, et. Al, 2007)) وآخخون  و ركدت دراسة  ىاريذ
واستخجمت الجراسة  اإليجابي في اإلرشاد الشفدي مغ أجل االرتقاء بالقػػ اإلندانية ، 

استخاتيجيات التدامح والخوحية كأمثمة لتػضيح فخص استخجام عمع الشفذ اإليجابي في 
 اإلرشاد الشفدي.

األكاديسي  التي تشاولت أسباب التعثخ الدابقة الجراسات تػصمتوعمى حج عمع الباحث       
والعػامل السختبصة باألستاذ والسقخرات، والعػامل  لمصالب،العػامل الذخرية  في:تكسغ  أنيا

السختبصة ببيئة الجامعة، ووضعت مجسػعة مغ التػصيات والسقتخحات كان مغ أىسيا 
الحالية الى التعخف عمى  االىتسام بتجعيع الجػانب االيجابية لمصالب، ليحا فقج سعت الجراسة

بخنامج ارشادؼ قائع عمى االنتقائية لتقػية السشاعة الشفدية لجػ الصالب مجػ فاعمية 
 .الستعثخيغ بالجامعة بيجف تخصي التعثخ األكاديسي لجييع 

بخنامج قائع عمى االرشاد االنتقائي لتقػية وفي ضػء ما سبق يدعى الباحث إلى اقتخاح 
بيجف مداعجتيع عمى تخصي مذكمة  بالجامعة،السشاعة الشفدية لجػ الصالب الستعثخيغ 

 التعثخ األكاديسي لجييع .
 :الىتهجف الجراسة الحالية  :الدراسةأهداف 

السشاعة الشفدية لجػ  قػيةارشادؼ قائع عمى االنتقائية لت بخنامج التعخف عمى فاعمية      
 بالجامعة.الصالب الستعثخيغ 

 أهمية الدراسة: 
 الحالية فيسا يمي :تكسن أهسية الجراسة       

 األهسية الشظخية: -1
، وكحلظ االكاديسي(التعثخ  –)السشاعة الشفدية أىسية الستغيخات التي تشاولتيا الجراسة بالبحث-

، وانعكاس متغيخات البحث عمى تػافق الذباب الجامعي الجامعة(أىسية عيشة الجراسة )شالب 
 .ومداىستيع في مجاالت التشسية السجتسيية داخل الجامعة وخارجيا

 وىي:التعخف عمى االشخ الشطخية وأدبيات البحث حػل متغيخات الجراسة الحالية اال -
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 األكاديسي.التعثخ  –السشاعة الشفدية  –االرشاد االنتقائي 
 (:التصبيكية )العسميةاألىسية  -0

اعجاد بخنامج ارشادؼ قائع عمى االنتقائية لتقػية السشاعة الشفدية لجػ شالب  -
 الستعثخيغ.الجامعة 

 الدراسة:مصطلحات 
 وىي:تشاول ثالث مرصمحات في ىحا البحث يتع سػف      

 األكاديسي.التعثخ –السشاعة الشفدية  –االرشاد االنتقائي 
( أن اإلرشاد االنتقائي ىػ أحج أنػاع اإلرشاد الشفدي الحؼ 0404يحكخ العصاس )-

يقػم عمى االنتقاء مغ كل نطخية بسا يتشاسب مع السذكمة، أو الدمػك، وىحا يتصمب مغ 
بالشطخيات اإلرشادية، ومعخفة مرادر القػة والزعف في كل نطخية، ومعخفة  السخشج اإللسام 
 الشطخية.عشاصخ بشاء 

( البخنامج االرشادؼ  بأنو خصػه ىامة مغ خصػات العسمية 040،0400يعخف سعفان)
اإلرشادية التي تعتسج عمى مديج مغ األىجاف الخاصة االستخاتيجيات اإلرشادية  السػجية 
لتحقيق ىحه األىجاف والترسيع البحثي السالئع ومحتػػ البخنامج واإلجخاءات التشطيسية وتشفيح 

 والتشديق بيغ كل ما سبق . البخنامج وتقػيسو
( السشاعة الشفدية بأنيا "نطام افتخاضي وججاني تفاعمي 0402) ويعخف الذخيف

مغ خالل  ،يذتخك مع نطام السشاعة الحيػية بالحفاظ عمى استقخار واتدان الفخد متغيخ,
خفة، الُسحافطة عمى الحالة  الػججانية مغ تيجيج السذاعخ الدمبية الشاتجة عغ األحجاث الستص

ودرجة عالية مغ االستقخار بسػاجية تقمبات الحياة، مغ خالل القجرات السعخفية لالوعي 
، والتي تداعج عمى التعامل مع الزغػط ومقاومتيا تػافقي السدتقاة مغ مجخالت الػعيال

السػاجية التكيفية وتجعيع  –وتجعيع الرحة الشفدية، عبخ ثالثة أنطسة فخعية )االحتػاء
التشطيع الحاتي( الستفاعمة مع بعزيا البعس لػصف العػامل الجافعة التي  –ة الرحة الشفدي

قج تشسي القجرات التكيفية الجاعسة لمتشاغع ما بيغ الفخد ومتصمبات الدياق، وتقاس  بالجرجة 
، وتعبخ الجرجة  الكمية (0402السفحػص عمى مكياس الذخيف )الكمية التي يحرل عمييا 

عف نطام السشاعة الشفدية لجػ السفحػص، وتذيخ الجرجة السشخفزة لمسكياس عمى ض
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، وتذيخ الجرجة السشخفزة عمى الحتػاء عمى ضعف الجانب الػججانيالسشخفزة عمى بعج ا
 .  بعج السػاجية التكيفية عمى ضعف الجانب السعخفي مغ نطام السشاعة الشفدية

عجم قجرة الصالب ( التعثخ األكاديسي بأنو : 00، 0404ويعخف األستاذ و صبح ) -
انجاز الداعات السقخرة عميو خالل الفرػل الجراسية السحجدة لو مغ جية ، أو تجني  ىعم

و حرػل الصالب عمى ، األمخ الحؼ يتختب عمييمو والحؼ يعكدو معجلو التخاكسيمدتػػ تحر
 . ، أو وقف قيجه ، أو اجباره عمى التحػيل لكمية أخخػ انحار أكاديسي

 النظري: اإلطار
 التعثخ األكاديسي.-السشاعة الشفدية-سػف اتشاول ثالث مباحث وىي: االرشاد االنتقائي    

 :االرشاد االنتقائي-أ
( أن االتجاه االنتقائي يخاعي (Malcolm Stuart payne,1997,52يحكخ مالكػلع 

تالئع العسالء شبقَا لفاعميتيا التي دعسيا نتائج العسل البحثي أؼ  الخاصة التياالحتياجات 
 االىتسام باالنتقائية بجاًل مغ االتجاه الحؼ ييتع بالشطخية بسفخدىا.

االرشاد االنتقائي  أن (Capuzzi, David,2000,460)كابػزؼ  الرجد يحكخوفي ىحا 
وىحا يتصمب مغ السعالج معخفة  كل نطخية، االرشادية مغيعتسج عمى اختيار أفزل األساليب 

قػة وضعف كل نطخية يتع االستفادة مشيا وذلظ مغ أجل  العالجية، ومرجردقيقة بالشطخيات 
مع مذكمة العسيل فالعالج االنتقائي اتجاه عسمي يخفس  فعالة لمتعاملتقجيع أساليب عالجية 

 الشطخة األحادية.
ع متدق مغ الفشيات اإلرشادية ( أن االنتقائية مشطػمة ذات شاب0440وأشار عدب )

، تشسي فييا كل فشية إلى نطخية عالجية خاصة بيا، إال أن انتقاء ىحه الفشيات يتع والعالجية
بذكل تكاممي بحيث تديع كل مشيا في عالج جانب مغ جػانب اضصخاب شخرية العسيل، 

لحالة العسيل ويتع انتقاء ىحه الفشيات لتذكيل مشطػمة تكاممية بالخجػع إلى تذخيز دقيق 
االضصخاب أو السذكمة  متيا لمخصة العالجية ولصبيعةءلتحجيج أفزل الفشيات ومجػ مال

 الدمػكية.
اإلرشاد االنتقائي ىػ أحج أنػاع اإلرشاد الشفدي الحؼ  ( أن0404يحكخ العصاس )و 

سا يتشاسب مع السذكمة، أو الدمػك، وىحا يتصمب مغ بيقػم عمى االنتقاء مغ كل نطخية 
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بالشطخيات اإلرشادية، ومعخفة مرادر القػة والزعف في كل نطخية، ومعخفة  السخشج اإللسام 
 الشطخية.عشاصخ بشاء 

شكل مغ أشكال اإلرشاد  عمى أنو( االرشاد االنتقائي 020 ،0404أبػ الشػر ) عخفو 
لسبادغ الشفدي قائع عمى نطخية العالج الشفدي االنتقائي، والحؼ يعج نطاما يقػم عمى تحجيج ا

خاصة تمظ االستخاتيجيات  الشفدية األخخػ،األساسية الفعالة في العالجات  واالستخاتيجيات
 العسيل.التي ثبت فعاليتيا في عالج السذكالت وتالئع حاجات 

( االرشاد االنتقائي بأنو الشطام الحؼ يدسح لمباحث باستخجام الفشيات 1،0409ويعخف العمع )
مغ التي تتشاسب مع مػضػع الجراسة وتتشاسب مع العيشة السدتخجمة عغ شخيق جسع عجد 

االجخائي لمسجرسة الدمػكية واإلرشاد العقالني  مثل االشخاطمغ الشطخيات  الفشيات السدتسجة
 سعخفي الدمػكي.دمػكي واإلرشاد الاالنفعالي ال

 السشظهر التاريخي لمشظخية االنتقائية:
وتصػر الشطخيات الشفدية مع ضيػر ارتبصت البجايات االنتقائية في اإلرشاد الشفدي 

ومخورًا بشطخيات عجيجة مثل نطخية التحميل الشفدي االجتساعي عمى يج الكالسيكية القجيسة، 
وتبمػرت التحميمية الذاممة عمى يج اريكدػن، ثع ، ثع تػالت الشطخيات سػليفان وىػرني وفخوم

ضيخت الدمػكية القجيسة عمى يج بافمػف وواشدػن، وضيخت أيزًا الدمػكية االجتساعية عمى 
يج بانجورا، ومسا ىػ ججيخ بالحكخ أن كل ىحه الشطخيات شكمت االتجاه االنتقائي التعجدؼ، 

 (.0400ػ أسعج، وىحا ما عخف باالنتقائية عجيجة الصخز )الغخيخ وأب
  Eclecticism Theoryالشظخية االنتقائية 

لفخيجريظ ثػرن ىحا االتجاه االنتقائي يخجع ( بأن 0444أبػ عصية )سيام تحكخ 
(Frederick thornوفيو ،)   يحاول السخشج جسع فشيات اإلرشاد الشفدي مغ خالل أسمػب

انتقائي تكاممي، حيث يخػ ثػرن أن انتقائية الفشيات التي يتع استخجاميا مع السدتخشج تتػقف 
 عمى حالتو، وعمى شخريتو، وخبخة، وميارة السخشج السيشية.

اإلرشاد تعتبخ ( حيث يخػ بأن وجية الشطخ االنتقائية في 0440ويؤكج ذلظ ممحع )
التصبيق العسمي ألسذ وتقشيات تؤخح مغ مجاالت السعخفة العمسية الستػافخة في السعالجات 

 الشفدية مغ أجل رسع استخاتيجية عالجية مشطسة تكػن مشاسبة لمحالة التي وضعت ليا.
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 ( إلى األىجاف اإلرشادية في االتجاه االنتقائي:0402ويذيخ أبػ الشػر)
ية العسمية التكاممية بيجف الػصػل إلى مدتػيات أعمى مغ تحديغ وتقػية نػع .0

 تحقيق الحات.
 تحجيج السذكمة، وتعخيفيا، ومعخفة أسبابيا. .0
 إعادة التػازن لمذخرية. .2
اإلرشاد االنتقائي ال يأتي بفشيات ججيجة ( عمى أن 0404وعبج الرسج وأبػ الشػر ) وأجسع دمحم

العالجية التي تع انتقاءىا ومسارستيا  شياتفخاصة بو، ولكشو يقػم عمى دمج مجسػعة مغ ال
 .مغ خالل العالج العالجات الشفدية السختمفة

 يمي:( فيسا 1118أوجدها الديهد ) مبادئ اإلرشاد االنتقائي:- 
التعخف عمى العشاصخ السشاسبة في جسيع أنطسة الذخرية ودمجيا في كل واحج  .0

 يتسثل في الدمػك ألجل تفديخىا.
الشطخيات وأساليب الكياس والتقييع مغ العػامل التي تداعج في عالج اعتبار جسيع  .0

 السدتخشج.
 عجم التخكيد عمى نطخية واحجة.  .2

 أنهاع اإلرشاد االنتقائي:
 :ىيأنػاع اإلرشاد االنتقائي  أن  ( إلى0400تذيخ إيسان الصائي)

ومختمفة غ األساليب: يتعامل السخشج التخبػؼ مع أساليب متعجدة ياالختيار ب .0
بحياد، وال يتحيد ألسمػب معيغ دون آخخ، ولحا عميو أن يختار بسخونة وذكاء 

 األسمػب السشاسب لمحالة، أو السذكمة.
الجسع بيغ األساليب: قج يجسع السخشج التخبػؼ بيغ األساليب، فيختار مغ كل  .0

أسمػب أفزل ما فيو، ويسدجيا معًا ليخخج بأسمػب ججيج يكػن مشاسبًا لحل 
 مة.السذك

 األهجاف اإلرشادية في االتجاه االنتقائي: 
 فيسا يمي :( 0402عجدىا أبػ أسعج وعخيبات )

تحديغ نػعية العسمية التكاممية بيجف الػصػل إلى مدتػيات أفزل في  .0
 تحقيق الحات.
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 تحجيج السذكمة وتعخيفيا ومعخفة أسبابيا. .0
 .  إعادة التػازن لمذخرية .2

 ستخاتيجيات اإلرشاد االنتقائي :ا
 يمي: فيسا( 0449فيسي ) أوضحيا

 ييتع السخشج أساسًا عمى إقامة عالقة إيجابية مع لسدتخشج مغ خالل ما يمي:
 الجه اإلرشادي: .1

يجب أن تكػن الطخوف السشاخية اإلرشادية فعالة مغ حيث الخاحة الججية، 
 والعاشفية، واالنفعالية، وكحلظ جػ )غخفة( اإلرشاد يجب أن يكػن مخيحًا.

 العالقة اإلرشادية:مهارات  .2
إن السخشج في االتجاه االنتقائي يدتخجم مجااًل كاماًل مغ ميارات العالقة 
وأساليب تأسيذ عالقة إيجابية مفتػحة، تتزسغ الحزػر، واإلصغاء، واالحتخام، 
والتقبل، والفيع، ومغ وجية نطخ العسيل تتسثل بالثقة في الشفذ، وباآلخخيغ، والذعػر 

 ستو.بأنو مفيػم ولو قي
 غيخ المفظي(: –االترال)المفظي  -

يعتبخ االترال ميارة تتصمب أن يكػن السخشج واعيًا وماىخا ومتقشًا ليا مغ حيث 
اإلصغاء الحؼ يتصمب حزػرًا  كاماًل، واالنتباه لمخسالة المفطية وغيخ المفطية مع 

 تفديخىا جيجًا.
 خرائز السخشج في الشطخية االنتقائية: -

 ( فيسا يمي :0402يبات )ذكخىا أبػ سعج وعخ 
 االىتسام بدمػك السدتخشج الخاىغ والحالي. .0
أن يجعل مغ عسمية االرشاد رحمة مستعة لمسدتخشج في اكتذاف ذاتو،  .0

 ومداعجتو عمى تشسية ذاتو وخبخاتو.
 أال يبشي السخشج أدوارًا تدمصية لمتأثيخ عمى السدتخشج. .2
بل، والعشاية، وتشسية تأسيذ عالقة إيجابية مفتػحة تتزسغ الحزػر، والتق .0

 الثقة بشفذ السدتخشج، وأنو مفيػم ولو قيستو.
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أال يكػن التجخل مغ قبل السخشج في شؤون حياة السدتخشج إال بالحج األدنى  .2
 لحساية صحتو ورفاىيتو.

أن يكػن مؤىاًل تألياًل كاماًل في مجال اإلرشادـ، وأن يكػن عارفًا لصخق  .2
 العالج السختمفة بذكل جيج.

 يدتخجم السشيج العمسي في الكياس، وتحميل السعمػمات.أن  .0
 مخاحل العسمية اإلرشادية في اإلرشاد االنتقائي: -

 :  ( أن 0404وآخخون )  أبػ الشػريحكخ 
 وىي: مغ السخاحل العسمية اإلرشادية تسخ وفقُا لشطخية اإلرشاد االنتقائي بسجسػعة 

 استكذاف السذكمة: -أ
مخاحل العسل اإلرشادؼ عشج ثػرن، بحيث يقػم بيا السخشج تعتبخ ىحه السخحمة أول 

الشفدي مغ خالل )اإلصغاء( الىتسامات السدتخشج، وإقامة عالقة يدػدىا الػد والعصف 
لتحقيق أىجاف العسمية اإلرشادية، مع االىتسام بالدمػك المفطي وغيخ المفطي لمعسيل، بسا 

 يداعجه عمى تحجيج السذكمة واكتذافيا.
 السذكمة ذات البعجين: تعخيف -ب

تعتبخ ىحه السخحمة مغ أىجاف العسمية اإلرشادية عشج ثػرن، والتي تؤدؼ إلى الػصػل 
لمسذكمة الحكيكية، ومشيا يتػصل الصخفان إلى تعخيف السذكمة، وأسبابيا، وتحجيج جػانبيا 

 اسبة.غ خالل استخجام العجيج مغ الفشيات السشماالنفعالية والسعخفية والدمػكية، وذلظ 
  تحجيج البجائل: -ج

يكػن دور السخشج ىػ التعخف عمى البجائل الستػفخة بجسع الخيارات السعقػلة، 
يا تومداعجة العسيل في تحجيج واقتخاح بعس البجائل السالئسة والػاقيية كحمػل لسذكمتو، وكتاب

 أثشاء الجمدات اإلرشادية أو في السشدل.
 التخطيط: -د

ػل السعالج إلى تصػيخ خصة ناجحة وقابمة لمتشفيح، كسا تيجف ىحه السخحمة إلى وص
 يجب أن تكػن واقيية ويقتشع بيا السدتخشج، وذلظ مغ خالل أساليب عالجية مشتقاة.

 :بعس الفشيات العالجية االنتقائية- 
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 ( فيسا يمي :022،0110أوجدىا الذشاوؼ )
       فاعل.تغييخ الدمػك إلى سمػك إيجابي  .0
             .إلى مذاعخ إيجابيةتغييخ السذاعخ  .0
      .تغييخ األحاسيذ الدمبية إلى إيجابية  .2
 .تغييخ الرػر العقمية الدمبية لمحات إلى صػر إيجابية .0
  .تغييخ الجػانب السعخفية غيخ السشصكية إلى جػانب مشصكية .2
 ترحيح األفكار الخاشئة. .2
 .إكداب العسيل السيارة في تكػيغ عالقات اجتساعية شيبة .0
 . السداعجة عمى تحديغ الجػانب البيػلػجية .9

وتمعب الفشيات االرشادية دورُا ايجابيًا في تشسية شخرية الصالب الجامعي ، وتجعع السشاحي 
لجيو مسا يحقق تشسية متكاممة لمجػانب الذخرية اإليجابية لجيو وتدعى لتعجيل ما ىػ سمبي 

 ساعية والخوحية لمصالب بالجامعة.واالجت
 الحالي:البحث لتي اعتسج عميها البخنامج االرشادي االنتقائي في الفشيات ا-
 الفشيات السعخفية:-1

مغ  صالبوتتزسغ عسميات إعادة البشية السعخفية لتعجيل األفكار الدمبية والخاشئة لم    
فيع نفدو وفيع اآلخخيغ وفيع البيئة  ىخالل العجيج مغ االساليب السعخفية التي تداعجه عم

 السحيصة.
السشاقذة السشصكية: ويتع ذلظ مغ خالل قيام السخشج بحرخ األفكار الدمبية لجؼ الصالب -أ 

الستعثخ ثع ترشيفيا عغ شخيق السعخفة والتحكخ والتحميل العمسي ويتع مشاقذة تمظ األفكار 
( ويتع مشاقذة 202 ،0440كامل بيجف تغيخىا وتكػيغ أفكار إيجابية مشصكية بجيمة )

  لجييع.تيع التي تعػق االستسخار بالجامعة الصالب في مذكال
التفكيخ اإليجابي وذلظ مغ خالل تشسية التفكيخ االيجابي لجؼ الصالب السدتخشج لفيع -ب

دوافع سمػكو وترخفاتو مع نفدو ومع اآلخخيغ ففي كثيخ مغ األحيان ال يشتبو الصالب إلى 
ستجعاء والتفديخ والتػضيح تأثيخ سمػكو وترخفاتو في اآلخخيغ، ويعتسج السخشج عمى اال

 (.  000،0444 )عبج الخالق االيجابي لمسدتخشج لتػجيو عسميات التفكيخ
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تكػن نتيجة عجم قجرتو عمى الفخد  مػاجية الػاقع: كثيخا مغ السذكالت التي تػاجو -ج
مػاجية الػاقع والتعامل معو فالعجيج مغ األمخاض الشفدية التي تريب اإلندان ال يخجع إلى 
أسباب عزػية إنسا يخجع إلى انذغاالت الفخد بأمػر كثيخة ال يسمظ حياليا شيئا مثل 

، )الذشاوؼ  والصسػحات التي يأمل الفخد في تحكيقيا اآلمالاالنذغال بالغج وبسا فيو مغ 
042،0444.)  

 الفشيات الدمهكية: -2
ومغ ىحه األساليب الصالب، بجور أكثخ إيجابية في مداعجة  ويقرج بيا أن يقػم السخشج     

 ما يمي: 
أسمػب عالجي يشتسي إلى نطخية التعمع االجتساعي وتعخف بالتعمع  الدمػكية:الشسحجة  - أ

نسػذج سمػكي مغ أجل إيرال معمػمات أو صػر أو  رصجبالسالحطة والقائسة عمى 
ميارات تداىع في إحجاث تغييخ في األنساط الدمػكية إما باكتداب سمػك ججيج أو 
التشسية لدمػك حالي أو إنقاص وتعجيل سمػك غيخ مشاسب مغ خالل محاكاة الشساذج 

لى مداعجة وتيجف الشسحجة إ اإليجابية التي يغمب عمييا الخفق والتدامح واالتدان،
 .(0442ػكو واالرتقاء بيا )سعفان، ومذاركة العسيل في تعجيل أنساط سم

تػفيخىا الشساذج الدمػكية التي تػفخ لشا السعمػمات التي يسكغ  الىوتخجع أىسية الشسحجة    
عمى التقميج  ارشادؼوتعتسج الشسحجة كأسمػب ، عغ شخيقيا اكتداب أنساط الدمػك السختمفة

لشساذج مغ الصالب الستفػقيغ ػك السالحع وذلظ مغ خالل تقجيع نساذج القجوة والسحاكاة لمدم
 العمسية.كالسعيجيغ باألقدام 

مجسػعة مغ السيارات واألنساط الدمػكية في صػرة تعييشات، يتع  يى الػاجبات السشدلية:-ب 
تحجيجىا عقب كل مقابمة يقػم العسيل بتشفيحىا في السشدل أو في العسل بعج التجريب عمييا 

وىي تبجأ  أثشاء السقابمة وترسع ىحه الػاجبات في شكل متتابع بحيث يتع تشفيحىا عمى مخاحل،
والػاجبات السشدلية ، ( 0442 )سعفان، ارف إلى األفعالمغ البديط إلى السعقج ومغ السع

تقػم عمى فكخة تكميف العسيل ببعس الػاجبات السشدلية عقب كل جمدة، فالسيارات التي 
تعمسيا العسيل  البج لو مغ التجريب عمييا في مػاقف الحياة الػاقيية ويتع ذلظ في نياية كل 

ركة زمالئو في الكيام بشذاط معيغ أو مقابمة حيث يعصى الصالب واجب مشدلي مثل مذا
أو تكميفو بقخاءة كتيب يفيجه في تعاممو مع  وضع ججول ألوقات السحاكخة وااللتدام بو,
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مذكالتو الحالية ويداعجه عمي التػافق معيا ويتع مخاجعة ومتابعة تشفيح العسيل ليحه الػاجبات 
 في بجاية السقابمة . 

ع االجتساعي الحؼ يتزسغ تجريب الفخد عمى أداء ىػ أحج أساليب التعم لعب الجور:-ج
عميو أن يتقشيا ويكتدب السيارة فييا ويدتخجم لعب الجور  جػانب مغ الدمػك االجتساعي،

والتجريب عمى تحسل  كأسمػب في العالج إلعصاء الفخد فخصة مشاسبة لسسارسة التعاير،
كسا يتزسغ ترسيع حجث  ة،لمسذكماإلحباط والتحكع في الغزب واختبار الحمػل الستعجدة 

  .(0442وعبػد،  مغ خالل السػاقف السثيخة لمغزب واإلحباط )عبػد مفتعل،
يعج التعديد مغ أكثخ الفشيات العالجية استخجاما وتأثيخا عمى  التعديد والعقاب الحاتي:-د

 مغ خالل تقجيع مكافآت أو تويالدمػك ,والتعديد يذيخ إلى تقػية الدمػك السخغػب فيو وتثب
معدزات رمدية أو تعديد معشػؼ بيجف تقػية الدمػكيات لجػ العسيل ويشقدع التعديد إلى 
تعديد إيجابي وتعديد سمبي ويعسل كل مشيسا عمى تقػية الدمػك والتعديد اإليجابي يتزسغ 
تقجيع السثيخات الدارة التي يخغب فييا العسيل والتعديد الدمبي يتزسغ إيقاف واستبعاد 

والتعديد مغ أكثخ فشيات العالج الدمػكي  ,سدتخشجسة التي ال يخغب فييا الالسثيخات السؤل
 (.0449استخجامًا وخاصة في السجال السجرسي والتخبػؼ )بصخس, 

ومغ خالل التعديد يتع تخغيب العسيل في الدمػك السخغػب بتقجيع السكافأة السادية     
وتتخاوح اإلثابة ما بيغ مجخد الثشاء واإلشادة والسعشػية تذجيًعا وتثبيًتا عمى الدمػك السخغػب 
 (,0449 ،)زيجان عمى ىحا الدمػك إلى السكافآت بأنػاعيا السختمفة

 الفشيات االنفعالية:-3 
بالتخفيف مغ السذاعخ الدمبية السختبصة بالسذكالت التي تػاجو العسيل السخشج يقػم     

ويعتسج في ذلظ عمي العجيج مغ األساليب العالجية نحكخ  االنفعالي،وذلظ مغ خالل التشفيذ 
 مشيا.

مغ األساليب الفشية التي تشتسي لالتجاه التحميمي وتكتدب أىسية  التشفيذ االنفعالي:-أ 
والتشفيذ االنفعالي ترخيف أو تفخيغ الذحشة االنفعالية عشج  خاصة في الشطخية التحميمية.

 االنفعاالت والتػتخات ومذاعخ الخػف واآلالم السحبػسة أوالعسيل أو تصييخ الحات مغ 
 .(090 ،0440، )سعفان  السكبػتة داخل الحات
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 الزبط الحاتي: -ب
لزبط الحاتي الجيج الحؼ يبحلو الفخد بيجف السبادأة في التحكع في االنفعاالت ايسثل 

ألسمػب عمى قجرة والسذاعخ واألفكار والتأثيخ السدبق عمى الدمػك الذخري ويعتسج ىحا ا
 العسيل ورغبتو ومقجار الجيج الحؼ يبحلو الفخد والسجاىجة الحاتية التي يفخضيا عمى نفدو،
وبسقجار ذلظ يتع اكتدابو لسيارات ىحا األسمػب التي تديج مغ قجراتو وكفاءتو الحاتية في 

تى التعامل مع السػاقف واألحجاث ويقػم الباحث بتجريب العسيل عمي الزبط الحاتي ح
، ويدتصيع الصالب مغ خالل الزبط يدتصيع التحكع في انفعاالتو والتعامل مع السػاقف

الحاتي التحكع بدمػكياتو وأفعالو وانفعاالتو عغ شخيق السخاقبة الحاتية والتقييع الحاتي والتعديد 
الحاتي، ومغ ثع تػضيف ىحا األسمػب في السػاقف السختمفة ويدتخجم أسمػب الزبط الحاتي 

مػاجية العجيج مغ السذكالت مثل: الرخاعات االجتساعية واالنجفاع والخػف وعجم أداء في 
 ( .0442السيسات األكاديسية واإلفخاط الحخكي وضعف الجافيية لجيو )حجاد، وأبػ سميسان، 

عمى اشسئشانو إلى  لفخدوفي الػاقع أن التعاشف والتقارب يداعج ا التقارب:التعاشف و  -ج
التعبيخ عغ حكيقة  عمى فخداألخرائي وأنو قادر عمى تفيع حكيقة مػقفو وىحا يذجع ال

مذاعخه في السػاقف السختمفة ويداعجه عمى عجم إخفاء بعس جػانب الزعف أو السعمػمات 
ألنو يذعخ أنو بيغ أيجؼ تدتصيع  السخشجالسختبصة بالسػقف إلحداسو بحخارة عالقتو مع 

 (.0112ل األمػر بسا يدتحق مغ اىتسام )رمزان ،تشاو 
عغ شخيق إزالة  فخدويدتيجف التعاشف والتقارب كأسمػب عالجي تحقيق االستقخار لم  

مذاعخ التػتخ والخػف السراحبة لسذكمة العسيل وتقع مدئػلية التعاشف والتقارب عمى 
ىي السحظ  فخادات األوتعتبخ استجاب وميارة،األخرائي االجتساعي األكثخ عمًسا وخبخة 

عمى تصبيق التعاشف والتقارب كأسمػب عالجي بسعشى أن  سخشجاألساسي لبيان قجرة ال
العسيل يحتاج في كثيخ مغ مػاقف األلع واإلحباط والسعاناة إلى الذعػر بأن األخرائي يقجر 

 .(0444الغفار ،)عبج  سدتخشجىحه السػاقف ويذعخ بسجػ ألسيا عمى ال
 البيئية:الفشيات -0
السدتخشج والتي تتسثل في الخجمات السباشخة وغيخ السباشخة التي يتع تقجيسيا لسداعجة  

في الحرػل عمي الخجمات الستاحة بالجامعة ليع مثل  لستعثخالباحث إلي مداعجة ا ويدعى
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، ليداىع ذلظ في الخجمات التعميسية واالجتساعية والرحية واإلعاشة والخجمات التخفييية
 . عمى التعثخ األكاديسي لجيو التغمب

فاعمية اإلرشاد االنتقائي في عالج الكثيخ مغ السذكالت، وتشسية  وتع قياس
أشارت العجيج مغ الجراسات إلى فعاليتو في تشسية الدمػكيات  ، وفي ىحا الرجد اإليجابيات

(، أو 0449) ؼالسخغػبة والدػية مثل تشسية السكػنات اإليجابية لمحات، كسا في دراسة ششج
(، بيشسا 0449فعاليتو لخفس الدمػك العجواني لجػ السخاىقيغ كسا في دراسة الذيخؼ )

( إلى فعاليتو في خفس الػسػاس القيخؼ لمسخضى، ودراسة أبػ 0442أشارت دراسة سعفان )
( التي أشارت إلى فعاليتو في تعجيل اتجاه شالب الجامعة نحػ الدواج العخفي، 0444الشػر )

( إلى فعاليتو في تحديغ مدتػػ الشزج السيشي، وأشارت 0404راسة العصاس )كسا أشارت د
( في دراستيا إلى مجػ فعالية اإلرشاد االنتقائي لخفع مدتػػ تقجيخ الحات 0442ىالة الديج )

 لجػ الصالب السػىػبيغ.
 الشفدية:السشاعة -ب

الشفذ االيجابي في الػقت مغ السفاليع السيسة التي أسفخ عشيا عمع تعتبخ السشاعة الشفدية    
مجسػعو مغ الدسات الذخرية التي تجعل الفخد  ابأني (0402)سػيعج  االخاىغ ويعبخ عشي

قادرا عمى تحسل التأثيخات الشاتجة عغ الزغػط الشفدية واالنياك الشفدي، ومقاومة ما يشتج 
اجيػا  نفذ عشيا مغ مذاعخ وأحاسيذ وأفكار تجعمو في مأمغ مسا يعاني مشو  أقخانو مسغ و 

وتعج السشاعة الشفدية نطام نسائي وقائي يعسل عمى التكامل بيغ استعجادات أو الطخوف 
امكانيات السشاعة الشفدية وىي تعطع وتقػؼ عسميات التفاعل بيغ الفخد وبيئتو التي تجعع 

 .الحات برفة أساسية.
وحجة متعجدة مفيػم السشاعة الشفدية عمى أنيا olah,1996-2009)  ( وقجم أواله    

األبعاد ولكشيا متكاممة  مغ مػارد القجرة عمى الرسػد الذخري أو القجرات التكيفية التي 
تػفخ الحرانة ضج االضخار واالجياد، وىحه السػارد متسثمة في التفكيخ االيجابي ، والذعػر 
بالشسػ الحاتي، وأيزا تػجج أمػر أخخػ تداعج الفخد عمى التعامل بصخيقة ال تزخ 

ذخرية بأؼ شكل مغ االشكال بل تثخؼ فعاليتو وقجرتو التشسػية في السذاركة في بال
 األنذصة الفعالة والبشاءة .
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( أن ىشاك عالقة ارتباشية بيغ الحرانة (Lorincz,et. al, 2011   وآخخون وذكخ لػرنكد 
وأن التفكيخ االيجابي والتفاؤل ومذاعخ الزبط وكل  لمذخرية،الشفدية والسداج العاشفي 

 .(20، 0402العاشفي )في سػيعج ، الفخد والتحكعذلظ يداعج في تجفق الخبخات وأنذصة 
 وكميا تجور في فمظ الجعائع االيجابية لمفخد نحكخ مشيا : الشفدية،تشػعت تعخيفات السشاعة 

دفاع العقل عمى أنيا نطام مشاعي  ( لسيكاندماتVailliant,1992,P.11ويشطخ فايمشت )
 لمجدع.

يمي: ( نطام السشاعة الشفدية فيسا Gilbert, et .al,1998) بيشسا لخز جيمبخت وآخخون 
االستشتاج الجافعي  -خفس التشافخ -لسشصق التحفيدؼ او التبخيخؼ ا -دفاع االنا  ميكاندمات

وتبخيخ –أثبات الحات  –الحات تعديد  –الشدعة الحاتية  –األوىام االيجابية والخياالت  –
 الحات .

( فيخػ أن  نطام السشاعة الشفدية مختبط بالرحة الشفدية  Olah, 1998, p38)أما أواله 
عكذ ُبعج الذخرية السختبط  التي توالزغػط البيئة، ويعتبخه عاماًل مغ عػامل الذخرية 

 بالتعامل مع الزغط واإلنياك الشفدي .
( مع افتخاض جيمبخت وآخخيغ Abelson, et .al,2004 ,p31) ويتفق ابيمدػن وآخخون 

مثمو مثل  بعيجًا،حػل أن العقل البذخؼ يذسل نطام مشاعي نفدي يحفع السذاعخ الدمبية 
يتعخض ليا  الخصيخة التينطام السشاعة الحيػية القائع عمى أبعاد الػقاية مغ السيكخوبات 

 الجدع. 
والسمكية  -اليػية–عمى الحياة والكيان الجدجؼ  ( أن الحفاظKagan,2006واعتبخ كاجان )

 الشفدية.الفكخية االبجاعية تأتي عبخ عسميات ونطع تحخك وتجعع نطام السشاعة 
( أن امتالك الفخد لشطام نفدي وقائي عالجي 02-02ص ،0402وذكخ الذخيف )

 حياتو.يجعع نطام السشاعة الحيػية الجدسية لجية مسا يحافع عمى  الشعػرؼ،
السشاعة الشفدية بأنو "مرصمح  (Gilbert, et. al,1993,p618ن )و ف جيمبيخت وأخخ ويعخ 

يدتخجم الختدال عجدًا مغ التحيدات واآلليات السعخفية التي تحسي مغ الذعػر بالسعاناة مغ 
وبشاء  –التحػيل  -التجاىل خالل  (، مغالسػضػع -السذاعخ الدمبية الستصخفة )الحات

ل الحالة الخاىشة أكثخ احتسااًل لمسػقف وأكثخ امتالكا لمبجائل السداعجة في عالسعمػمات ،لج
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تخصي السػقف حيث تعسل خارج أدراك ووعي الفخد وقج تع أعجاد ىحا التعخيف استشادًا إلى 
 نطام السشاعة الحيػية كخمد ليحه العسميات . 

رج بو قجرة الفخد "مفيػم فخضي يق الشفدية بأنيا ( السشاعة12 ،0444ويعخف مخسي )  
يشتج عشيا مغ أفكار  ومقاومة ما والسرائب،الرعػبات  األزمات، وتحسلعمى مػاجية 

 ومذاعخ الغزب والدخط والعجاوة واالنتقام واليأس والعجد واالنيدامية والتذاؤم".
"الجفاعات الشفدية  يابانالسشاعة الشفدية ( Wilson ,2002,p.38-40ويعخف ويمدػن )  

عمى تبخيخ واعادة تفديخ ومعادلة وتذػيو السعمػمات الدمبية بأسمػب يحدغ مغ التي تعسل 
وترل بالفخد لمذعػر الجيج، عبخ أغفال التذػه الحادث  الػججاني،آثارىا التي تيجد الكيان 
 لتبخيخ األحجاث الدمبية". 

( مع Gomber,2009وجػمبيخ) (،Voitkan,2004,p.22فػتكان ) ويتفق  
"وحجة متكاممة لسػارد  أنوتعخيف نطام السشاعة الشفدية مغ حيث  في) (olah,2004أواله

الذخرية السعخفية والػججانية والدمػكية ، والتي تقجم لمفخد مشاعة يدتصيع مغ خالليا 
التعامل مع التعامل مع الزغػط ومقاومتيا وتجعيع الرحة الشفدية ، عبخ أنطسة فخعية 

لتشطيع الحاتي ( ، والتي تتفاعل مع بعزيا لتشسية القجرات متسثمة في )الثقة ومخاقبة األداء وا
 التكيفية بيجف دعع التشاسق بيغ مبادغ الفخد ومتصمبات بيئتو .

"نطام وججاني تفاعمي قائع  بأنيا( السشاعة الشفدية Kagan,2006,p94ويعخف كاجان )
بالتخيل  والقجرة  عمى استخجام القجرة عمى التسييد بيغ ما يزخ وما يفيج ، عبخ االستعانة

عمى التخصيط، بيجف إعصاء القجرة عمى إدراك الخصخ والحساية مشو، وكحلظ إدراك ما يعدز 
الحياة، وأيزًا القجرة عمى صياغة خصط العسل  مغ أجل الػقاية والتجعيع  واالحداس  

 باليػية والحات.
كيف االيجابي "القجرة عمى الت ا( بأنيBarbanell.2009,p.16-17باربانيل ) اويعخفي

الالوعي التي تعسل بشطام معقج ومشطع وانعكاسي، أسػة بشطام السشاعة الحيػية، مغ أجل 
حساية الفخد مغ االعتجاءات الشفدية والبيئية، ويتفاعل معو لمحفاظ عمى البقاء عبخ التكيف  

 مع الزغط الػججاني. 
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"نطام متكامل ألبعاد (  بأنيا Dubey and Shahi ,2011,p.40) يعخفيا دوبي وشاىي
الذخرية تيجف الى أحجاث التػازن بيغ  متصمبات الذخرية والدياق مغ أجل زيادة عسمية 

 التكيف الشفدي واالجتساعي والفيديقي.
( بأنيا "مجسػع سسات Aibert, et. al  ,2012, p.104) ون ويعخفيا البخت وآخخ 

نياك والزغط ، وعمى دمج الخبخة الذخرية التي تجعل الفخد قادرًا عمى تحسل تأثيخات اإل
السكتدبة مغ ذلظ ، بشسط ال يؤثخ عمى الػضائف الفعالة لمفخد ، كسا انو يشتج مشاعة نفدية 

 مزادة تحسي الفخد مغ التأثيخات البيئية الدمبية ".
"قجره الفخد عمى حساية نفدو مغ التأثيخات الدمبية  ( بأنيا900، 0402ويعخفيا زيجان )
الشفدية والتخمز مشيا عغ  واالحباشات واألزماتػط والتيجيجات والسخاشخ السحتسمة لمزغ

 السػارد الحاتية واإلمكانات الكامشة في الذخرية". الشفدي، باستخجامشخيق التحريغ 
( أن السشاعة الشفدية مغ السفاليع األساسية والسيسة في 042، 0400ويحكخ الذعخاوؼ )

ج عمى الجػانب اإليجابية لمذخرية وتشسيتيا أكثخ مغ مجال عمع الشفذ االيجابي" الحؼ يؤك
مجخد الشطخ إلى الرحة عمى أنيا غياب السخض، وعمى ذلظ تغيخت التػجيات مغ 
االستغخاق في عالج االضصخابات الشفدية إلى االىتسام بجراسة جػانب القػة والتسيد التي 

فق مع الحات والبيئة واالنفتاح يتستع بيا اإلندان وتحديغ الرحة الشفدية نحػ مديج مغ التػا
 عمى السػارد الستاحة لتحقيق أقرى استفادة مغ االستخجامات الكامشة". 

( أن اإليجابييغ مغ الشاس ىع مغ يترفػن بالدعادة لسا يتبشػن مغ 0400وأشارت أسساء )
عس تمظ األفكار العقالنية التي تيجييع في تػجياتيع الذخرية والدمػكية واالجتساعية مثل ب

السعتقجات الفكخية والدمػكية: كقجرة الفخد عمى مػاجية الرعاب وليذ اليخوب، الحل الديل 
الدخيع قج يؤدؼ عمى السجػ الصػيل إلى آثار سيئة، وسعادة اإلندان تختبط بقجرتو عمى 
الفعل والشذاط ومجاىجة الشفذ، والشجاح في حياتشا مخىػن بػجػد ما لجيشا مغ ميارات ونذاط 

 األبػاب الستاحة. وشخق كل
( بأنيا "نطام افتخاضي وججاني تفاعمي متغيخ ,يذتخك مع نطام 0402) ويعخفيا الذخيف 

مغ خالل الُسحافطة عمى الحالة   ،السشاعة الحيػية بالحفاظ عمى استقخار واتدان الفخد
الػججانية مغ تيجيج السذاعخ الدمبية الشاتجة عغ األحجاث الستصخفة ، ودرجة عالية مغ 
االستقخار بسػاجية تقمبات الحياة ، مغ خالل القجرات السعخفية لالوعي التػافقي السدتقاة مغ 
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وتجعيع الرحة الشفدية  مجخالت الػعي ، والتي تداعج عمى التعامل مع الزغػط ومقاومتيا
التشطيع  –السػاجية التكيفية وتجعيع الرحة الشفدية  –، عبخ ثالثة أنطسة فخعية )االحتػاء 

الحاتي ( الستفاعمة مع بعزيا البعس لػصف العػامل الجافعة التي قج تشسي القجرات التكيفية 
ية التي يحرل عمييا الجاعسة لمتشاغع ما بيغ الفخد ومتصمبات الدياق، وتقاس بالجرجة الكم

(، وتعبخ الجرجة  الكمية السشخفزة لمسكياس عمى 0402السفحػص عمى مكياس الذخيف )
ضعف نطام السشاعة الشفدية لجػ السفحػص، وتذيخ الجرجة السشخفزة عمى بعج االحتػاء 
عمى ضعف الجانب الػججاني، وتذيخ الجرجة السشخفزة عمى بعج السػاجية التكيفية عمى 

 نب السعخفي مغ نطام السشاعة الشفدية .ضعف الجا
( أكثخ شسػلية حيث اعتسج عمى قجرة الفخد عمى 04402الذخيف )ويالحع أن تعخيف 

الذخرية اعتسادًا عمى أكثخ مغ  ووججاني، ووصفتخصي األحجاث الرادمة ببشاء معخفي 
ػقف والقجرات مجرسة نفدية دمج مغ خالليا الخبخات الدابقة واالىتسام باإلدراك الػاضح لمس

التشطيسية لمذخرية وىػ بحلظ قخيب ججا إلى مدببات تصػر أعخاض االضصخابات التي تأتي 
كسا أن تعخيفو اختدل كافة السجخالت بالتعخيفات السشدجسة مع تػجيات  ةمغ الخبخات الحاد

، وتتبشى الجراسة الحالية تعخيف األركانبشاء نطام السشاعة الشفدية كبشاء شخري متكامل 
 .هالذخيف لمسشاعة الشفدية حيث أن السكياس السدتخجم في الجراسة مغ اعجاد

إلى أن العقل والجدع ال يشفرالن،   Psychoimmunologyويذيخ مفيػم السشاعة الشفدية
وأن العقل يؤثخ عمى جسيع أنػاع العسميات الفديػلػجية لجػ الفخد. ومغ رواد ىحا السجال " 

 George Solmonبجامعة روشيدتخ وجػرج سػلسػن  "George" Engelجػرج أنجل" 
 (02، 0402 ،)عرفػر . فيبجامعة ىارفارد

فيحا الجدج ىػ  وجدج،االندان مغ نفذ  ( ن هللا عد وجل قج خمق0402وتحكخ سػيعج ) 
خية كحلظ، ذعبارة عغ أجيدة متكاممة ومتخابصة بذكل دقيق ججا، وفي السقابل فإن الشفذ الب

اض واالضصخابات البجنية والشفذ كحلظ تريبيا االمخاض، فالجدج تريبو االعخ 
واالضصخابات الشفدية، وقج مشح هللا نطام مشاعة عزػؼ لمجدع كي يحسيو ويكيو، ويجافع 

وعمى التػازؼ في مقابل ذلظ ال بج أن يكػن ىشاك نطام  العزػية،عشو ضج االمخاض 
لحا نحتاج  ،االمخاض الشفدية لمسشاعة الشفدية كي يحافع عمى الحات ويقييا ويحسييا مغ

لمسشاعة الشفدية لتكػن السخفأ اآلمغ الحؼ نحفع بو ذواتشا، حيث يسكغ القػل أن القخن 
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العذخيغ ىػ عرخ عمع الشفذ االيجابي وتعج الحرانة الشفدية مغ السفاليع السيسة في عمع 
 .لمفخدالشفذ االيجابي وذلظ بدبب ما يتختب عمييا مغ آثار عمى التػافق الشفدي 

فكخة الجفاع الشفدي مغ خالل اآلليات الشفدية الجفاعية، إال  رغع أنو سبق أن تشاول "فخويج"
أن مفيػم السشاعة الشفدية الججيج يختمف تساما عغ مفيػم الجفاع الشفدي القجيع، وقج ضيخ 

في نياية التدعيشات مغ القخن   Psychological Immunityمفيػم السشاعة الشفدية 
غ وبجاية األلفية الججيجة. وقج تعجدت السدسيات التي أشمقت عمى ىحا السفيػم مشيا: العذخي

 Mental، السشاعة العقمية Behavioral Immunity Systemنطام السشاعة الدمػكية
Immunity إمكانية ) استعجاد( السشاعة الشفدية ،Psychological Immunity 

Competence السشاعة االنفعالية ، Emotional Immunity  السشاعة الػججانية ، 
Affective Immunity ونطام السشاعة االنفعالية ، Emotional Immune System  ،

، ونطام السشاعة  Affective Immune Systemونطام السشاعة الػججانية
،  إال أن السرصمح االكثخ استخجاما ىػ  Psychological Immune Systemالشفدية

 (.900، 0402لديػلتو وبداشتو وشسػلو ودقتو.) زيجان، عرام دمحم:  السشاعة الشفدية
 أهسية السشاعة الشفدية:

أن السشاعة الشفدية بسثابة القػة التي  إلى (0402،00يسان عرفػر )إتذيخ  
تدسح لإلندان أن يتغمب عمى التحجيات ويتجاوز العثخات ليحقق الشجاحات، وتخجع أىسية 
السشاعة الشفدية إلى صقل تفكيخ الفخد وتػجييو إلى حدغ التعامل مع الزغػط والتػتخات في 

د يشذط السشاعة الشفدية لجيو البيئة السميئة بالسذكالت، ويسكغ تشسية تػجو عقمي لجػ الفخ 
ليكػن أكثخ قجرة عمى التعامل بكفاءة مع مجخيات الحياة برعػباتيا وتحجياتيا، وعمى تحجيج 

واقيية، والدعي الجؤوب لتحكيقيا، وعمى التفكيخ بصخق إيجابية يتخمز بسسارستيا  أىجاف
وىشاك عالقة ة، رسة حياتو بخوح ايجابية متفائممغ قمقو ونداعجه عمى حل مذكالتو ومسا

لمسراعب والتحجيات، ورغبتو في تحقيق أىجافو،  مػاجيتووثيقة بيغ تفكيخ الفخد ودرجة 
وتؤثخ السشاعة الشفدية بجرجة كبيخة عمى اعتقاد الفخد حػل قجراتو، ودرجة صسػده أمام 

ة ذو السشاعالفخد  باإلضافة إلى أن ،التحجيات وبحثو عغ الصخق التي تحدغ االمػر والسػاقف
الشفدية القػية يتعمع ويدتفيج مغ الخبخات الريبة حتى لػ تعخض فييا لإلخفاق وال يعتبخىا 

 نقصة تػقف ال يسكغ تعجيميا.
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 يمي:( فيسا 2112يعجدها الذخيف ) الشفدية:أبعاد السشاعة -
: ويقرج بو الصابع الػججاني الحؼ يكيع السذاعخ الستصخفة Introjection االحتػاء  -0

بعيجا عغ الػعي، والتخمز مغ الصاقة الدمبية، والحؼ يذسل االستيعاب والتحػيل وتحػيميا 
 السزاد لمسذاعخ الدمبية .

: ويقرج بيا مجسػعة االستخاتيجيات   Adaptable Confrontationالسػاجية التكيفية -0
نياء تجاعيات التي تحث األدوات السعخفية نحػ التكيف مع الحجث، والتي تعتبخ ىامة إل

متفاعمة تتذابو بالذكل العام بالحفاظ عمى كيشػنة  تخاتيجياتسلحجث الػججانية، وىي اا
 ووججان الفخد، وتتبايغ برفات لتؤدؼ نحػ تكامل اليجف.

: ويقرج بو االعتساد عمى مبجأ التعػيس الالوعي مغ  Self-Regulationتشطيع الحات -2
ع األحجاث البيئية كسجخالت معخفية ناحية، ومغ ناحية أخخػ عمى حث الفخد عمى التعامل م

ومعمػمات مػجية النتقاء االختيار بالخبخات الججيجة بعج دمجيا في البشية السعخفية والتي 
بفعالية وذلظ بيجف متابعة عسل الشطام الػججاني تداعجه عمى استخجام مرادر التكيف 

ة السدتشفحة مغ التكيف مع والسعخفي، وكحلظ تعديد التغحية الخاجعة ومخاقبة الصاقة الشفدي
 الزغط 

 ( فيسا يمي :2111مكهنات السشاعة الشفدية : أوجدها أبه العدايم )-
 الذعػر بالتحكع  -الذعػر بشسػ الحات  -الذعػر باالتداق  –التفكيخ االيجابي 

التػجو حيال التغيخ والتحجؼ  -التػجو حيال اليجف  -الكفاءة الحاتية  -مفيػم ذات متصػر 
 جرة عمى حل السذكالت.الق –
 خرائص السشاعة الشفدية:-

( الخرائز العامة لمسشاعة الشفدية Gilbert, et. al,1998ويحجد جمبخت وزمالؤه )      
 فيسا يمي:

 تحػيل الفذل إلى نجاح والسحشة إلى مشحة. -
 التفديخ والتبخيخ العقالني والسقشع. -
 التحدغ الجدئي السػقت.العسل عمى االصالح والتأىيل الذامل وليذ مجخد  -
 تعديد التخيالت اإليجابية. -
 إلغاء االستجابة الدمبية أو تػقع أحجاث سمبية. -
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( أن الخرائز العامة لمسشاعة الشفدية تتسثل Olah, 2005بيشسا يخػ أواله وزمالؤه )      
 فسا يمي:
 أنيا تزبط الجياز السعخفي نحػ إدراك الشتائج االيجابية السسكشة. -
 عسمية تػقع إمكانية نجاح الدمػك االيجابي. أنيا تقػؼ  -
أنيا تديع في تحقيق تغيخات ايجابية في حالة الفخد، وتؤكج عمى فخص الشسػ  -

 .والتصػر
أنيا تزسغ اختيار اساليب التأقمع أو التكيف )استخاتيجيات السػاجية( التي  -

 تشاسب كال مغ خرائز السػقف وحالة الفخد الخاصة ومداجو.
 الدخيعة والكافية.تزسغ مخاقبة مػارد التكيف لجػ الفخد وتعبئتيا أنيا تؤكج أو  -
 (.900- 900، 0402في ) زيجان، عرام دمحم:  

 األكاديسي:التعثخ  -ج
الخدارة الشاجسة في عسميات التعميع  بأنو:( التعثخ األكاديسي 009،0440) يعخف الخشجان

وما تختب عمى ىحا مغ خدارة في االنفاق وفى الجيج  تدخبػا،مغ خالل أعجاد الصمبة الحيغ 
 السبحول فيو

عجم قجرة الصالب عل انجاز  بأنو:التعثخ األكاديسي  (00،0404) وصبح يعخف األستاذ -
أو تجني مدتػػ  جية،الداعات السقخرة عميو خالل الفرػل الجراسية السحجدة لو مغ 

األمخ الحؼ يتختب عميو حرػل الصالب عمى انحار  التخاكسي،يعكدو معجلو  تحريمو والحؼ
 أخخػ.أو اجباره عمى التحػيل لكمية  قيجه،أو وقف  أكاديسي،

 اآلثار الستختبة عمى التعثخ األكاديسي:-
 : ي( فيسا يم90،0112أوجدىا القادر )

سية والسؤىمة لتمبية متصمبات التش العاممة السجربةإعاقة تشسية السػارد البذخية والقػػ -0
 واالجتساعية.االقترادية 

 .يإعاقة تحقيق أىجاف الشطام التعميسي الجامع -0
 االقترادية.ضياع جدء مغ مػارد البالد -2
عساًل، تفذي ضاىخة البصالة حيشسا يتخك الصالب الجامعة دون اكسال تأىيمو فقج ال يجج -0

 لمبالد.االجتساعي والشطام األمشي  يؤدؼ الى خمل في الشطام وىحا
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 :فيسا يمي (004-001 ،0440) عجدىا الذامدي األكاديسي:أسباب التعثخ -
 الرفية. الصالب باألعسالعجم اىتسام  -0
 الجراسي.مشترف الفرل  االمتحانات فيضعف الجرجات في -0
 الغياب.كثخة اإلنحارات التي يحرل عمييا الصالب بدبب -2
 الصالب.عجم اختيار التخرز السشاسب لسيػل واستعجادات -0
 عجم دراسة العبء الجراسي السالئع لقجرات الصالب في ضػء التخرز العمسي.-2
 اإلنجميدية.الخسػب في التخررات التي تجرس بالمغة -2

التعثخ األكاديسي فيسا  أسباب( 20، 0110( و مخابعة )02،0442واليباش ) وصشف حساد
 يمي:

 -شخرية تعػد الى الصالب وقجراتو  أسباب -
 واقترادية.أسباب اجتساعية وسياسية  -
 والقػانيغ.أسباب إدارية جامجة تسارسيا الجامعة في تشفيح المػائح  -
  أسباب اكاديسية تخجع الى األستاذ الجامعي والسشاىج -
 يمي:فيسا ( أسباب التعثخ األكاديسي 0404األستاذ وآخخ ) مخزوي -
 وسياسية.أسباب اجتساعية ونفدية  -0
 لخصط السدتسخ باألقدام العمسية تغييخ ا -0
وبالتالي  األكاديسييغ،عجم وجػد مبجأ الثػاب والعقاب فيسا يخز السخشجيغ  -2

 مشيع.تكاسل بعس السخشجيغ وعجم قياميع بالسيام السصمػبة 
 الصالب.دي أو اجتساعي لحل مذاكل عجم تػافخ مخشج نف-0

( الى أن تعثخ الصالب الجامعي يعػد الى أسباب عجيجة 0440وتػصمت جػزيت عبج هللا )
وأن مغ أىع مطاىخ تعثخ الصالب  مادية،أسباب نفدية أو اجتساعية أو عقمية أو  مشيا:

بالتحريل الجراسي الزييف وزيادة مجة الجراسة واالضصخابات الدمػكية مثل الغياب والغر 
 الجراسة.خد الفعمي واالندحاب مغ واالنحار بالصخد والص

مغ أسباب التعثخ األكاديسي عجم فيع الصالب لمشطام الجراسي  ( ان0191وأضاف البيارؼ )
وتخكيد االدارة عمى التجريذ واىساليا االنذصة االجتساعية والثقافية والخياضية  األكاديسي،

واجخاءات العقاب والثػاب ليا دور كبيخ في ضيػر  الصمبة،الزخورية لتججيج نذاط 
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السذكالت األكاديسية وبالتالي تؤثخ عمى مدتػػ التحريل الجراسي مسا لو دور كبيخ عمى 
 (.0400ضيػر التعثخ األكاديسي )في الذسخؼ ،

 ىي:( أن أسباب التعثخ األكاديسي مغ وجية نطخ الصالب 00،0112ويحكخ مرصفى )
 بة الطاىخ محبصة الباشغ .مباني جاميية ميي-0
 االمكانات.مكتبات جاميية متخمفة -0
 التاريخي.بخامج تعميع وتجريب مغخقة في بعجىا -2
 الذباب.تدمط االدارة الجاميية القاىخة ألماني -0
 العمسية.قرػر السعامل واألجيدة والسخاجع -2
 (.0400، في )الذسخؼ  الييا.تخخيج أعجاد في تخررات سػق العسل ال يحتاج -2

 الدراسات الشابكة :
 سيتشاول الباحث دراسات سابقة في ثالث محاور وهي :    

 االنتقائي:دراسات تشاولت االرشاد  األول:السحهر 
( بجراسة استيجفت الكذف عغ فعالية بخنامج ارشادؼ انتقائي في 0449قام أبػ عخاد )

شالب السخحمة الثانػية بسكة معالجة السسارسات العشيفة والتقميل مغ مدتػػ العشف لجػ 
( شالب بالسخحمة الثانػية تع تقديسيع الى مجسػعتيغ 00السكخمة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

واستخجمت الجراسة السشيج التجخيبي، وشبقت الجراسة أداتيغ وىسا  تجخيبية(، –)ضابصة
سجسػعة مكياس العشف لجػ السخاىقيغ وبخنامج ارشادؼ انتقائي لعالج العشف لجػ ال

التجخيبية، وتػصمت الجراسة الى الشتائج التالية :وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػػ 
العشف وأبعاده بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية، وكحلظ 
وجػد فخوق ذات داللة احرائية في مدتػػ العشف وأبعاده بيغ درجات أفخاد السجسػعة 

في الكياسيغ القبمي والبعجؼ لرالح الكياس البعجؼ مسا يجل عمى فعالية البخنامج  التجخيبية
 االرشادؼ االنتقائي في خفس مدتػػ سمػك العشف لجػ شالب السخحمة الثانػية .

( التعخف عمى فعالية بخنامج ارشادؼ انتقائي لمحج مغ الدمػك 0400واستيجفت دراسة عمي )
تعخف عمى مجػ استسخارية أثخه، وتكػنت عيشة الجراسة مغ الفػضػؼ لجػ الذباب، وكحلظ ال

عام، واستخجمت الجراسة السشيج التجخيبي،  04الى  09( شابا ، وتخاوحت أعسارىع مغ 00)
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وشبقت الجراسة اداتيغ ىسا مكياس الدمػك الفػضػؼ والبخنامج االرشادؼ االنتقائي، وتػصمت 
ت داللة احرائية بيغ متػسصات رتب السجسػعتيغ الجراسة الى الشتائج التالية: وجػد فخوق ذا

التجخيبية والزابصة في التصبيق البعجؼ حػل مكياس الدمػك الفػضػؼ لجػ الذباب لرالح 
السجسػعة التجخيبية ، ووجج أيزا عجم وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسط الختب 

ػضػؼ مسا يجل عمى استسخار عمى مكياس الدمػك الف والتتابعيفي درجات الكياسيغ البعجؼ 
 فعالية البخنامج االرشادؼ السدتخجم في الجراسة . 

( بجراسة استيجفت فعالية بخنامج ارشادؼ لسػاجية سمػك االستقػاء لجػ 0402وقام دمحم )
( 09شالب الرف األول الستػسط بإحجػ مجارس مكة السكخمة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

شيج الذبو التجخيبي، وشبقت الجراسة اداتيغ وىسا مكياس شالب، واستخجمت الجراسة الس
والبخنامج االرشادؼ االنتقائي السقتخح في الجراسة، وتػصمت الجراسة الى  االستػائيالدمػك 

الشتائج االتية: وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعتيغ 
االستقػائي لرالح السجسػعة التجخيبية مسا  التجخيبية والزابصة في التصبيق البعجؼ لسكياس

يجل عمى فاعمية البخنامج االرشادؼ السقتخح لسػاجية سمػك االستقػاء لجػ عيشة الجراسة، 
وكحلظ عجم  وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ متػسصات رتب درجات السجسػعة 

 ي.التتابععمى مكياس الدمػك  والتتابعيالتجخيبية في الكياسيغ البعجؼ 
( بجراسة ىجفت التعخف عمى فعالية االرشاد االنتقائي في 0400قامت حشان أبػ العال )و 

ارشادية، وتكػنت عيشة  –خفس التشسخ االلكتخوني لجػ عيشة مغ السخاىقيغ دراسة وصفية 
السشيا بسرخ (  شالب مغ شالب السخحمة الثانػية مغ مجارس محافطة 094الجراسة مغ )

( شالبة ، وشبقت الباحثة أدوات الجراسة وىي مكياس التشسخ 10( شالب، و)99بػاقع )
االلكتخوني والبخنامج االرشادؼ السقتخح )اعجاد الباحثة( وتػصمت الجراسة الى فعالية البخنامج 
السقتخح في خفس سمػك التشسخ االلكتخوني لجػ أفخاد العيشة وىحا ضيخ مغ خالل وجػد 

وق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابة السجسػعتيغ )الزابصة والتجخيبية( في فخ 
 التصبيق البعجؼ لسكياس التشسخ لرالح شالب السجسػعة التجخيبية . 

التعخف عمى فاعمية بخنامج قائع عمى اإلرشاد االنتقائي  ( بجراسة استيجفت0409وقام العمع )
 السخحمة االبتجائية بسجيشة الخياض.في تشسية الحكاء الصبيعي لجػ شالب 
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(، 02( شالب تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ مجسػعة تجخيبية )02وتكػنت العيشة مغ عجد)
(، مغ شالب الرف الثالث والخابع االبتجائي، وقج تخاوحت أعسارىع 00ومجسػعة ضابصة )

ء الصبيعي )مغ مكياس الحكاجمت في الجراسة األدوات التالية: واستخ ،( عاماً 04-1ما بيغ )
إعجاد الباحث(، والبخنامج اإلرشادؼ االنتقائي في تشسية الحكاء الصبيعي السرسع لمجراسة مغ 

وتػصمت الجراسة إلى: وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ درجات السجسػعة ، إعجاد الباحث
د فخوق وجػ ، و التجخيبية والزابصة )الجرجة الكمية وجسيع األبعاد( لرالح السجسػعة التجخيبية

دالة إحرائية بيغ درجات السجسػعة التجخيبية الجرجة الكمية وجسيع األبعاد قبل وبعج تصبيق 
 االنتقائي لرالح التصبيق البعجؼ.البخنامج اإلرشادؼ 

 السحهر الثاني : دراسات تشاولت السشاعة الشفدية :
الشفدية لتشسية بجراسة استيجفت العسل عمى تشذيط السشاعة ( 0402قامت ايسان عرفػر )

ميارات التفكيخ االيجابي وخفس قمق التجريذ لجػ الصالبات الستجربات عمى ميشة التعمع 
عجاد بخنامج لتشذيط السشاعة الشفدية لجػ عيشة إ)شيبة االجتساع والفمدفة(، وقامت الباحثة ب

ة الجراسة الجراسة ، وأعجت أيزا مكياسا لمتفكيخ االيجابي، ومكياس قمق التجريذ، وكانت عيش
( شالبة مغ شالب التجريب السيجاني عمى ميشة التجريذ، واستخجمت الباحثة السشيج 00)

التجخيبي، وقامت الباحثة بتصبيق السكياسيغ قبل وبعج البخنامج السقتخح لتشذيط السشاعة 
الشفدية، وبالتحميل االحرائي لمشتائج التي حرمت عمييا الباحثة تػصمت الى فاعمية 

   السقتخح في تشسية التفكيخ وااليجابي وخفس قمق التجريذ لجػ عيشة الجراسة.البخنامج 
بجراسة استيجفت التعخف  (Stack ,Parrila ,Torppa, 2014قام ستاك وباريال وتػربا )و 

غمب عمى صعػبات التعمع في القخاءة والتحريل الجراسي، تعمى دور السشاعة الشفدية في ال
( شالب جامعي، وتػصمت الجراسة الى أنو تػجج عالقة 004وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

وشيجة بيغ السشاعة الشفدية والسثابخة والجج واالجتياد، والجافيية لجػ عيشة الجراسة مسا يحدغ 
 مغ التحريل لجييع، وكحلظ وجج أن ذوؼ السشاعة السختفعة نفديا لجييع رضا عام عغ الحات.

جف الى البحث عغ العالقة بيغ السشاعة الشفدية ( بجراسة تي0402قامت غشى نجاتي )و   
( 022والتقبل الػالجؼ لجػ عيشة مغ شمبة كمية التخبية بجامعة دمذق، وتكػنت العيشة مغ )

السشاىج وشخائق التجريذ(، وتع  -شالب وشالبة مغ كمية التخبية في تخررات )ارشاد نفدي
الجراسة الى الشتائج التالية:  وتػصمت تصبيق مكياس السشاعة الشفدية ومكياس التقبل الػالجؼ،
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عالقة ارتباشية ذات داللة احرائية بيغ السشاعة الشفدية والتقبل الػالجؼ لجػ أفخاد  وجػد
العيشة، ووججت فخوق ذات داللة احرائية في استجابة عيشة الجراسة عمى مكياس السشاعة 

في استجابات   لة احرائيةالشفدية تبعا الختالف الدشة الجراسة، وال تػجج فخوق ذات دال
عيشة الجراسة عمى مكياس السشاعة الشفدية تخجع الى الجشذ، ووججت فخوق ذات داللة 

 احرائية في التقبل الػالجؼ تبعا لستغيخ الدشة الجراسية.
( التعخف عمى العالقة االرتباشية بيغ السشاعة الشفدية 0400واستيجفت دراسة العكيمي )

لجػ شالب الجامعة، وأيزا التعخف عمى مجػ اسيام متغيخؼ الػعي  والػعي بالحات  والعفػ
( 004بالحات والعفػ في التبايغ الكمي لستغيخ السشاعة الشفدية، وتكػنت عيشة الجراية مغ )

شالب وشالبة مغ شالب جامعة بغجاد، وتع تصبيق ثالثة مقاييذ وىي مكياس لمسشاعة 
وبتحميل استجابات عيشة الجراسة تػصمت الى ػ، الشفدية ومكياس الػعي بالحات ومكياس العف

الشتائج التالية: تػجج عالقة ارتباشية مػجبة بيغ السشاعة الشفدية وكل مغ الػعي بالحات 
%( في 09.0والعفػ لجػ أفخاد عيشة الجراسة، وكحلظ يديع متغيخ الػعي بالحات والعفػ ب )

 التبايغ الكمي لمسشاعة الشفدية لجػ أفخاد العيشة.
( التعخف عمى شبيعة مدتػػ السشاعة الشفدية لجػ شالب 0409استيجفت دراسة دنقل )و 

الجامعة ، والتي تخجع الى أساليب الجفاع التي يدتخجمػنيا ، والكذف عغ القجرة التشبؤية  
السشاعة الشفدية التي يتستع بيا أفخاد العيشة مغ لمسيكاندمات الجفاعية في التشبؤ بسدتػػ 

وكحلظ التعخف عمى السيكاندمات الجفاعية األكثخ استخجاما، وكانت عيشة  شالب الجامعة،
 –( شالب وشالبة مغ شالب الجراسات العميا بجامعة جشػب الػادؼ 242الجراسة عبارة عغ )

( عام، وتع تصبيق قائسة جياز السشاعة 00-00كمية التخبية بقشا، وتخاوحت أعسارىع بيغ )
( ، وبتحميل نتائج استجابات العيشة DSQ-60ميكاندمات الجفاع )(، واستبيان PISIالشفدية )

عمى األدوات تػصمت الجراسة الى الشتائج االتية : يتستع عيشة الجراسة بسدتػػ أعمى مغ 
الستػسط في مدتػػ السشاعة الشفدية، ويدتخجمػن ميكاندمات دفاعية تشتسي الى أساليب 

أسمػب الزبط السؤثخ واألسمػب التكيفي، وأقل  أكثخ نزجا، وكانت أكثخ األساليب استخجاما
تذػيو الرػرة، ووججت عالقة ذات داللة احرائية في مدتػػ األساليب استخجاما أسمػب 

السشاعة الشفدية لجػ عيشة الجراسة وتخجع الى أساليب الجفاع السدتخجمة، وبيشت الجراسة 
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مغ خالل أساليب الجفاع بشدبة أيزا أنو يسكغ الشبؤ بالسشاعة الشفدية لجػ شالب الجامعة 
(00. )% 

(، بجراسة بعشػان: أثخ بخنامج إرشادؼ قائع عمى الصاقة 0409وقامت رييام خصاب )
االعاقة  ذوؼ اإليجابية في تقػية السشاعة الشفدية لجػ عيشو مغ شالب جامعة حمػان مغ 

( شالب وشالبة مغ شالب الجامعة السعاقيغ حخكيا 004وتكػنت عيشة البحث مغ ) الحخكية،
، 0409وتع تصبيق الجراسة خالل العام الجامعي  سشة، (02: 09وتخاوحت أعسارىع ما بيغ )

وأعجت الباحثة بخنامج انتقائي ارشادؼ يتزسغ أنذصة تعميسية وتخبػية محفدة لمصاقة 
واستخجمت الباحثة السشيج  لجييع،يجف تقػية السشاعة الشفدية اإليجابية لجػ عيشة الجراسة ب

وتػصمت الجراسة الى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية الستجابات عيشة الجراسة  التجخيبي،
)السجسػعة التجخيبية( عمى مكياس السشاعة الشفدية لرالح التصبيق البعجؼ وىحا يجل عمى 

  العيشة.ػية السشاعة الشفدية فاعمية البخنامج االرشادؼ السقتخح في تق
 دراسات تشاولت التعثخ الجراسي: الثالث:السحهر 

جامعة –( التعخف عمى أسباب رسػب الصالب بكمية التخبية 0440استيجفت دراسة حدغ )
الدقازيق وذلظ مغ وجية نطخىع ، وتػصمت الجراسة الى أن أسباب رسػب الصالب عيشة 

مختبصة بالطخوف الذخرية لمصالب، وأسباب مختبصة الجراسة تتمخز فيسا يمي: أسباب 
بالطخوف االقترادية واالجتساعية ، وأسباب مختبصة بالشطام التعميسي في الكمية، وفي ضػء 

 ىحه الشتائج تع وضع ترػر مقتخح لسعالجة  أسباب الخسػب.
داء ( بجراسة استيجفت تحميل العػامل السؤثخة عمى االDiGreasia, 2003قام ديجخسيا )و 

األكاديسي لصالب الجامعات األرجشتيشية، وكانت عيشة الجراسة شالب الجامعات الحكػمية ، 
وتػصمت الجراسة الى أن نطام الجامعات االرجشتيشية بسا فييا مغ مقخرات تجريدية ومشاىج 
تعميسية ونطع امتحانات وغيخىا مغ العػامل الجاخمية لمجامعات مغ العػامل السؤثخة عمى 

حريل الصالب، وأضافت الجراسة أن مجػ اىتسام الصالب وعزػ ىيئة التجريذ مدتػػ ت
بالعسمية التعميسية لو تأثيخ بالغ عمى مدتػػ الصالب وانتطامو في العسمية التعميسية، وكحلظ 

 استثسار وقت الصالب وتشطيسو  يعتبخ مغ العػامل اليامة والسؤثخة عمى مدتػاه االكاديسي . 
 (Thompson,Carteter,Warren,2004 ) مبدػن وكارتيخ وواريغدراسة ثػ واستيجفت 
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التعخف عمى العػامل السؤدية الى تجني مدتػػ التحريل لجػ الصالب مغ وجية نطخ 
( معمسًا في السجارس العميا بالػاليات الستحجة 000معمسييع، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

األمخيكية، وكانت أىع سسة لجػ السعمسيغ أنيع يمػمػن الصالب واولياء أمػرىع عمى السدتػػ 
%( مغ ىؤالء السعمسيغ اعتقجوا أن 20ت الجراسة الى أن: ندبة )السشخفس ليع، وتػصم

 اآلباء وأولياء األمػر يقع عمى عاتقيع بذكل كبيخ سبب تجني مدتػػ أبشائيع . 
( بجراسة ىجفت التعخف عمى األسباب األكاديسية لتعثخ الصالب 0442وقام حدايشة وقاسع )

ات، وكانت أىع الشتائج ىي تبمػر أسباب الجامعي، وتقجيع رؤية تحميمية لمػاقع واالشكالي
التعثخ فيسا يمي: شبيعة اعجاد األستاذ الجامعي ودوره في إرشاد الصالب، وكحلظ السشيج 
الجراسي وعجم مالحقتو لمتصػرات العالسية، وعجم كفاية السختبخات والكتاب الجامعي في اعجاد 

 تقبمية لمتغمب عمى التعثخ األكاديسي.الصالب أكاديسيًا، وقجمت الجراسة استخاتيجية مقتخحة مد
( التعخف عمى دور جامعة السشرػرة في حل مذكمة التعثخ 0442وىجفت دراسة البديػني )

األكاديسي لصالبيا، وأضيخت الجراسة حرخًا أسباب التعثخ األكاديسي في: األستاذ والسشيج 
ة ميارات أعزاء ىيئة والسختبخات، وفي ضػء ذلظ تبشت الجامعة مذخوعًا أكاديسيًا لتشسي

التجريذ، وأسدت مخكدًا لتصػيخ ميارات أعزاء ىيئة التجريذ والحؼ يزع وحجات فخعية 
مشيا وحجة السشاىج ووحجة التعميع االلكتخوني ووحجة التصػيخ اإلدارؼ ووحجة التجريذ السدتسخ 

 ووحجة مذخوعات التصػيخ، وانذاء مختبخات لتعميع المغة بكل كمية . 
( بجراسة استيجفت وضع استخاتيجية لخفس تعثخ الصالب 0449صان وآخخون )وقام الدم

عمى أسباب التعثخ  الى التعخفوسعت الجراسة  األكاديسية،الستعثخيغ في ضػء العػامل 
 والسعادن،األكاديسي وحرػل الصالب عمى االنحار األكاديسي في جامعة السمظ فيج لمبتخول 

واقتخحت  أكاديسيًا،عجد الستعثخيغ  استخاتيجية لتقميلميل وبالتالي وضعت في ضػء نتائج التح
الجراسة أيزا مجسػعة مغ معاييخ القبػل بالجامعة، وكحلظ أوصت بخفع معجل قبػل شالب 

 الدشة التحزيخية بالدشة األولى  بكمية اليشجسة.
ابو  ( بجراسة استيجفت التعخف عمى مدتػػ التعثخ األكاديسي وأسب0404قام األستاذ وصبح )

لجػ شمبة جامعة األقرى ، وكحلظ دور تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في معالجة ىحا 
التعثخ، واتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، وأعج الباحثان استبانة تتكػن مغ ثالثة 
محاور شسمت أسباب التعثخ األكاديسي السختبط بكل مغ االرشاد األكاديسي والقبػل والتدجيل 
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صط الجراسية، وتع تشاول أيزا دور تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في عالج ىحه والخ
( شالب وشالبة تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية، 244السذكمة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

وتػصمت الجراسة الى أن مدتػػ التعثخ األكاديسي لجػ شمبة جامعة األقرى ال يقل عغ 
أن أكثخ أسباب التعثخ االكاديسي متعمق بالخصط الجراسية، %( كسعجل افتخاضي، و 94)

وتمعب تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت دورًا كبيخًا في معالجة التعثخ األكاديسي لجػ عيشة 
 .%( 94الجراسة بشدبة )

( بجراسة تيجف التعخف عمى مدتػػ تقجيخ الصمبة في جامعة 0402وقامت صػالحة ) 
التعثخ األكاديسي، وعالقة ىحه األسباب بستغيخات الجشذ ونػع الكمية عسان األىمية ألسباب 

والدشة الجراسية لمصالب، لحا فقج اتبعت الجراسة السشيج الػصفي التحميمي، وشبقت الجراسة 
استبانة تكػنت مغ ثالثة مجاالت ألسباب التعثخ وىي : السجال التخبػؼ )األكاديسي(، 

ومجال العػامل األسخية واالجتساعية، وكانت عيشة  والسجال الستعمق بذخرية الصالب،
( شال وشالبة مغ شالب جامعة عسان وكانت العيشة قرجية، وتػصمت 022الجراسة )

الجراسة  الى: مدتػػ تقجيخ الصمبة في جامعة عسان األىمية ألسباب التعثخ األكاديسي عمى 
جسيع أبعاد األداة كل عمى داة الكمية جاءت متػسصة، كسا جاءت تقجيخات الصمبة عمى اال

حجة ضسغ األىسية الستػسصة، وجاءت الرعػبات الستخبصة بالسجال التخبػؼ )االكاديسي( 
في السختبة األولى، والرعػبات الستعمقة بذخرية الصالب في السختبة الثانية، والرعػبات 

الفخوق  السختبة بالعػامل االسخية والطخوف االقترادية جاءت بالسدتػػ الثالث، وجاءت
الجالة احرائيا مغ حيث الجشذ )شالب/شالبات( لرالح الصالبات، ومغ حيث التخرز 

أدبي( جاءت الفخوق لرالح الكميات العمسية، ومغ حيث سشػات الجراسة جاءت ي /)عمس
 الفخوق لرالح أول سشتيغ جاميية.

 ( بجراسة استيجفت تحجيج أسباب التعثخ2010-2002، 0400وقامت مػضي الذسخؼ )
شالب وشالبات الجراسات العميا بجامعة السمظ سعػد،  واستخجمت  يػجيياالجراسي التي 

( شالبة مغ كميات األداب 022الباحثة السشيج الػصفي التحميمي، وكانت عيشة الجراسة )
والتخبية وادارة األعسال، وأعجت الباحثة استبانة لتحجيج العػامل السؤثخة أكاديسيا عمى التعثخ 

ي، وتػصمت الجراسة الى أن أىع العػامل السؤثخة عمى التعثخ االكاديسي ىي: صعػبة األكاديس
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مدتػػ السػاد السقخرة، واعتساد السقخرات عمى الحفع، وعجم التػاصل الجيج مع األستاذ، 
 وأضيخت الجراسة انو ال تػجج فخوق في التعثخ 

ف الخجمة االرشادية مغ قبل وبيشت الجراسة ضع الكمية،األكاديسي تخجع الى متغيخ اختالف 
 بالكميات.السخشج األكاديسي 

 الدراسة: افرض سابعًا:
 :في ضػء ما سبق يسكغ صياغة فخوض الجراسة الحالية عمى الشحػ التالي  
تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في متػسط رتب درجات السشاعة الشفدية بيغ السجسػعة  -0

 الكياس البعجؼ في اتجاه السجسػعة التجخيبيةالزابصة والسجسػعة التجخيبية في 
تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في متػسط رتب درجات السشاعة الشفدية بيغ قياس  -0

 ؼ.اتجاه الكياس البعج يمسجسػعة التجخيبية فل ؼالقبمي والبعج
 واجخاءاتها:مشهجية الجراسة  ثامشا:

 التجخيبي. عمى السشيجاعتسجت الجراسة  الجراسة:مشهج  -أ
 حجود الجراسة :

التعثخ  –غيخات االتية : السشاعة الشفدية تيتحجد البحث بجارسة الس الحجود السهضعية:
 األكاديسي .

 . /كمية العمػم االجتساعيةجامعة االمام دمحم بغ سعػد االسالمية الحجود السكانية :
 .ىـ(0021/0004)الفرل الجراسي الثاني مغ العام الجامعي  الدمانية:الحجود 
 . كمية العمػم االجتساعية – شالب الجامعة الستعثخيغ مغعيشة  البذخية:الحجود 
 االجتساعية.( شالب متعثخ مغ شالب كمية العمػم 204تتكػن مغ ) الجراسة:مجتسع 
( شالب في كل مغ 04تع تقديسيع الى ) متعثخ،( شالب 04تتكػن مغ ) الجراسة:عيشة 

حيث أنيا ىي التي  قرجية،وتعتبخ عيشة البحث عيشة  والتجخيبية،السجسػعة الزابصة 
وبانحخاف مييارؼ قجره  عام،( 00.1-04.2وتخاوحت أعسار العيشة بيغ ) لمباحث،أتيحت 

 عام.( 0.2)
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 الجراسة:دوات أ -ج
 الستعثخ الصالب الجامعي السشاعة الشفدية لجػ مقتخح لتقػيةبخنامج ارشادؼ انتقائي -

 (0ممحق )  .اعجاد الباحث األكاديسي مغمذكمة التعثخ تخصي  فيلمسداىسة 
 ( 0ممحق )  (.0402مكياس السشاعة الشفدية اعجاد الذخيف )

التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لسكياس السشاعة الشفدية  بالجراسة الحالية، حيث تع 
 شالبا مغ شالب الجامعة . 04التصبيق عمى عبشة استصالعية مكػنة  مغ 

 ىسا صجقحداب صجق السكياس بالجراسة الحالية بصخيقتيغ صجق السقياس: تم -
عخض مكياس السشاعة الشفدية اعجاد  ففي صجق السحكسين، تم التقاربي،السحكسيغ والرجق 

( عمى مجسػعة مغ الستخرريغ في عمع الشفذ لتعخف عمى آرائيع 0402الذخيف )
ء اليبارات لألبعاد الثالثة لمسكياس ممحق  ومالحطاتيع حػل وضػح عبارات السكياس وانتسا

(  ، وقج تخاوحت ندب االتفاق بيغ السحكسيغ عمي صالحية ووضػح عبارات وبشػد 2)
وبالتالي يسكغ الحكع برجق مكياس %, 10% إلي92مكياس السشاعة الشفدية  ما بيغ

   السشاعة الشفدية برػرة أولية .
 حداب   ( ، ثع0402)  الشفدية  اعجاد سػيعج تع تصبيق مكياس الحرانة الرجق التقاربى:

الشتائج إلى  وأسفخت، العيشة االستصالعية عمى السكياسيغبيغ درجات  بيخسػن  معامل ارتباط
 لكال السكياسيغ..(  بيغ الجرجة الكمية 4.90) معامل ارتباط قيستو

خيقتيغ ىسا بالجراسة الحالية بص مكياس السشاعة الشفديةحدب ثبات تع : ثبات السقياس-
حداب  وكحلظ  االستصالعية،عمى أفخاد العيشة خسدة عذخ يػم إعادة التصبيق بعج مخور 

 السكياس، وكانت الشتائج كالتالي  معامل ألفا لسفخدات
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 (0 ججول)
 04السشاعة الشفدية     ن=يػضح معامالت ثبات مكياس 

 معامل ألفا  إعادة االختبار السشاعة الشفديةأبعاد مقياس 
 4.94 4.00 تعخضك لخيخة مؤلسة

 4.90 4.02 السعتقجات والدمهكيات
 4.94 4.02 امتالك السهارات الحياتية

 4.90 4.00 لمسقياس الجرجة الكمية
 

( معامالت ارتباط لجرجات مكياس السشاعة الشفدية بعج اعادة تصبيقو عمى 0يػضح الججول )
(، وتع 4.02-4.00االرتباط لبيخسػن بيغ )العيشة االستصالعية وقج تخاوحت قيسة معامل 

( ، وىحا يعبخ عغ 4.90-4.94حداب معامل ألفا لسفخدات السكياس وتخاوحت قيستو بيغ )
 ثبات السكياس.

مكياس السشاعة الشفدية وقج اشسأن الباحث لمخرائز الديكػمتخية لمسكياس، وبالتالي يتستع 
 ثبات.بجرجة جيجة مغ الرجق وال السدتخجم في الجراسة 

 إجخاءات الجراسة :-د
تع تصبيق مكياس السشاعة الشفدية عمى عيشة مغ الصالب الستعثخيغ بكمية العمػم  -

( شالب، واعتبار ذوؼ السشاعة الشفدية السشخفزة ىع عيشة الجراسة 002وقػاميا )االجتساعية 
( شالب، وتقديع ىحه العيشة الى مجسػعتيغ )ضابصة وتجخيبية( 04وقػاميا )  )عيشة قرجية(
 ( شالب.04قػام كل مشيا )

 التجخيبية.تصبيق جمدات البخنامج االرشادؼ االنتقائي السقتخح عمى شالب السجسػعة -
تصبيق مكياس السشاعة الشفدية عمى شالب السجسػعة التجخيبية بعج تصبيق جمدات -

 السقتخح.رشادؼ البخنامج اال
باستخجام بخنامج  التحميل االحرائي السشاسب لمبيانات التي حرل عمييا الباحث-
(SPSS،)  وأىجافو.في ضػء فخوض البحث 
 التػصيات.واقتخاح  الدابقة،تفديخ نتائج البحث في ضػء األشخ الشطخية والجراسات -
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قام الباحث بتصبيق مكياس السشاعة الشفدية عمى كل مغ السجسػعة الزابصة والتجخيبية 
 السجسػعتيغ:لمتأكج مغ تكافؤ 

في متػسط رتب درجات السشاعة  ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية وذلظ لمتحقق مغ أنو
 ذلظقق مغ الشفدية. بيغ السجسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية في الكياس القبمي، ولمتح

 ( يػضح نتائج تمظ السقارنات.0والججول )حداب قيسة مان وتشى، تع 
 (0ججول )

 يػضح نتائج اختبار مان وتشى لمفخوق بيغ السجسػعة الزابصة والتجخيبية في الكياس القبمي لمسشاعة الشفدية

 (  الشتائج التالية:0يتزح مغ الججول)
عجم وجػد فخوق دالة في متػسط رتب درجات التعخض لمخبخة السؤلسة بػصفيا أحج ابعاد -0

 السشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس القبمي. 
عجم وجػد فخوق دالة في متػسط رتب درجات السعتقجات والدمػكيات بػصفو أحج ابعاد -0

 السشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس القبمي.

التعخض 
لخبخة 
 مؤلسة

 مجسػعة ضابصة
 ( 04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  02.2
 الختب

222.2 U W Z الجاللة 
 

002.2 
 

222.2 
 

4.01 
4.91 

 مجسػعة تجخيبيةا 
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  00.2
 الختب

222.2 

السعتقجات  
 والدمػكيات

 مجسػعة ضابصة
 ( 04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  04.9
 الختب

002 010 040 4.02 4.90 

 مجسػعة تجخيبية
 (04)ن=  

متػسط 
 الختب

مجسػع  04.0
 الختب

040 

امتالك 
السيارات 

 الحياتية

 مجسػعة ضابصة
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  00.2
 الختب

010 002 010 4.00 4.21 

 مجسػعة تجخيبية
 (04)ن=  

متػسط 
 الختب

مجسػع  02.0
 الختب

012 

الجرجة  
 الكمية

 مجسػعة ضابصة
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  02
 الختب

244 022 244 4,09 4.00 

 مجسػعة تجخيبية 
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  02
 الختب

240 
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عجم وجػد فخوق دالة في متػسط رتب درجات امتالك السيارات الحياتية بػصفيا أحج -2
 ػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس القبمي. ابعاد السشاعة الشفدية بيغ مجس

عجم وجػد فخوق دالة في متػسط رتب الجرجة الكمية لسكياس السشاعة بػصفيا أحج ابعاد -0
 السشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس القبمي.

ويتزح مغ الشتيجة الكمية عجم وجػد فخوق ذات داللة احرائية في متػسط استجابات عيشة 
السجسػعة التجخيبية( عمى مكياس السشاعة الشفدية في  –الجراسة )السجسػعة الزابصة 
حيث أن جسيع الصالب  العيشة،وىحا يػضح تجانذ  الجراسة،التصبيق القبمي لمبخنامج مػضع 

 مذتخكة.ائز وسسات شخرية الستعثخيغ تجسعيع خر
 :ومناقشتهانتائج الدراسة 

سػف يتع عخض لمشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة بسا يقابل ىجفيا، والتحقق مغ       
 ختبارىا وذلظ عمى الشحػ التالي:الفخوض التي تدعى إلى ا

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في متػسط  والحؼ يشز عمى : ولبالفخض األ عمق تفيسا ي
رتب درجات السشاعة الشفدية. بيغ السجسػعة الزابصة والسجسػعة التجخيبية في الكياس 

 حداب قيسة مان وتشى، البعجؼ في اتجاه السجسػعة التجخيبية، ولمتحقق مغ ىحا الفخض  تع 
 ( يػضح نتائج تمظ السقارنات.2والججول)
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 (2ججول)
 لمسشاعة الشفدية  البعجؼفي الكياس  والزابصة  والتجخيبيةيػضح نتائج اختبار مان وتشى لمفخوق بيغ مجسػعة 

 

 (  الشتائج التالية:2يتزح مغ الججول)
وجػد فخوق دالة في متػسط رتب درجات التعخض لمخبخة السؤلسة بػصفيا أحج ابعاد  0

في اتجاه  ؼالسشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس البعج
 السجسػعة التجخيبية.

السعتقجات والدمػكيات بػصفو أحج ابعاد وجػد فخوق دالة في متػسط رتب درجات  -0
في اتجاه  ؼالسشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس البعج

 السجسػعة التجخيبية.
وجػد فخوق دالة في متػسط رتب درجات امتالك السيارات الحياتية بػصفيا أحج ابعاد  -2

في اتجاه  ؼلسجسػعة الزابصة في الكياس البعجالسشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية وا
 السجسػعة التجخيبية.

التعخض لخبخة 
 مؤلسة

 ضابصةمجسػعة 
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  02.2
 الختب

222.2 U W Z الجاللة 
22.2 002.2 2.0 4.444 

مجسػعة تجخيبية 
 (04)ن=  بعجػ

متػسط 
 الختب

مجسػع  00.2
 الختب

202.2 

السعتقجات  
 والدمػكيات

 ضابصةمجسػعة 
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  04.9
 الختب

0.0 20 000 2.0 4.444 

 مجسػعة تجخيبية
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  02.2
 الختب

200 

امتالك 
السيارات 

 الحياتية

 ضابصةمجسػعة 
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  00.2
 الختب

012 20.2 020 2.1 4.444 

 مجسػعة تجخيبية
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  00.0
 الختب

222.2 

 ضابصةمجسػعة  الجرجة الكمية 
 ( 04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  02
 الختب

244 24.2 024 0.0 4.444 

 مجسػعة تجخيبية
 (04)ن= 

متػسط 
 الختب

مجسػع  00.1
 الختب

221.2 
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وجػد فخوق دالة في متػسط رتب الجرجة الكمية لسكياس السشاعة بػصفيا أحج ابعاد  -0
السشاعة الشفدية بيغ مجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة في الكياس البعجؼ في اتجاه 

 السجسػعة التجخيبية.
االبعاد( في  –درجات مكياس السشاعة الشفدية )درجتو الكمية خوق في رتب ويفدخ الباحث الف

، وتتفق نتيجة ىحا الفخض مع دراسات عجيجة الكياس البعجؼ في اتجاه السجسػعة التجخيبية 
تؤيج فاعمية البخامج االرشادية في تشسية جػانب الذخرية االيجابية  لمصالب أكاديسيا ونفديا، 

(، ودراسة أبػ عخاد 0442وتعجيل الدمػكيات الدمبية لجييع، نحكخ مشيا دراسة  عجالن )
(، ودراسة 0400راسة صباح )(، ود0402(، ودراسة دمحم )0400(، ودراسة عمي )0449)

(، ويفدخ الباحث الفخوق 0409(، ودراسة العمع )0409(، ودراسة الحمبي)0400أبػ العال )
في ىحا الفخض الى تعخض السجسػعة التجخيبية ألنذصة وجمدات البخنامج االرشادؼ 
االنتقائي السقتخح والحؼ يتزسغ فشيات وأنذصة تشسي الجػانب االيجابية لجػ الصالب 

وذلظ مغ خالل مجسػعة مغ الفشيات لستعثخيغ مسا يقػؼ السشاعة الشفدية لجييع ا
واالستخاتيجيات مثل تعجيل بعس السعتقجات والدمػكيات الدمبية وتشسية السيارات الحياتية 

 –تػضيف قجرات الذخز  –لجييع ، ومغ أىع ما تع العسل عمية في البخنامج الثقة بالشفذ 
 –التعديد االيجابي الحاتي  –الزبط االنفعالي  –جرة عمى اتخاذ القخار الق –الثبات االنفعالي 
الترالح نحػ الحات واالخخيغ ، وكل ما سبق أدػ الى  –التعاشف والحب –األمل والتفاؤل 

 –تقػية السشاعة الشفدية في درجتيا الكمية وأبعادىا ) الذعػر عشج التعخض لخبخة مؤلسة 
، وتتفق أيزا ىحه الشتيجة مع نتيجة ك السيارات الحياتيةامتال –السعتقجات والدمػكيات 

حيث أن وعي الفخد بحاتو وقجراتو وخبخاتو تداعجه عمى تعطيع ما لجيو (0400،009العكيمي )
ومسا ىػ ججيخ بالحكخ أنو تػجج مغ مػارد وفخص لمشجاح وىحا يقػؼ السشاعة الشفدية لجيو، 

مغ السذكالت األكاديسية مثل دراسة عرفػر عالقة وشيجة بيغ السشاعة الشفدية والحج 
( ، ودراسة Stack ,Parrila ,Torppa, 2014وتػربا )( ، ودراسة ستاك وباريال 0402)

( التي تػصمت الى عالقة ارتباشية بيغ مدتػػ السشاعة الشفدية لصالب 21،0409دنقل )
ػية السشاعة الشفدية ، الجامعة والتكيف وأسمػب الزبط السؤثخ ، وكميا ليا عالقة مباشخة بتق

وما يحكخ أيزا أن جمدات البخنامج السقتخح تشسي وكحلظ بالتعثخ األكاديسي لصالب الجامعة ،
ذلظ  ، ويعجةالتكيف االيجابي لجػ الصالب الستعثخ مسا يجعمو يتكيف مع ضخوفو الخاص
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زيق والتػتخ بسثابة السرل الحؼ يقػؼ السشاعة الشفدية، ويحسي الفخد مغ االصابة بالقمق وال
( التي تػصمت 0409وتتفق أيزا نتيجة الجراسة الحالية مع دراسة رييام ) ،واالنياك الشفدي

والصاقة االيجابية  ،الى عالقة قػية بيغ السشاعة الشفدية والصاقة االيجابية لصالب الجامعة
وثقتو في  ،تجعل الفخد يػاجو الرعاب والتحجيات، وتتكػن لجيو القجرة عمى تحقيق أىجافو

قجراتو، وصسػده أمام التحجيات، واعتقاده االيجابي نحػ ذاتو، وكميا تؤثخ بجرجة كبيخة عمى 
( أن الفخد ذو السشاعة الشفدية القػية يتعمع 0402،00السشاعة الشفدية لمفخد، ويحكخ عرفػر )

 جيميا. مغ الخبخات الريبة حتى لػ تعخض فييا لإلخفاق وال يعتبخىا نقصة تػقف ال يسكغ تع
 عمى:والحؼ يشز  نيبالفخض الثافيسا يتعمق 

تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في متػسط رتب درجات السشاعة الشفدية. بيغ قياس 
مغ ىحا الفخض  البعجؼ، ولمتحققالقبمي والبعجؼ لسجسػعة التجخيبية في اتجاه الكياس 

 ( يػضح نتائج تمظ السقارنات. 0تع استخجام اختبار ويمكػكدػن ، والججول)
 (0ججول )

عمى مكياس السشاعة الشفدية  في الكياسيغ القبمي والبعجؼ "Zداللة الفخوق بيغ متػسصات درجات شالبات السجسػعة التجخيبية وقيسة"
 Wilcoxon"مجسػعة التجخيبية استخجام اختبار ويمكػكدػن "

 

متػسط  العجد البيان ابعاد السشاعة الشفدية
 الختب

مجسػع 
 الختب

 مدتػػ داللة Zقيسة

 4.444 2.100 4 4 4 الختب الدالبة التعخض لخبخة مؤلسة
 004 04.2 04 الختب السػجبة

  4 التداوؼ 
 04 السجسػع

السعتقجات 
 والدمػكيات

 4.444 2.902 0 0 0 الختب الدالبة
 041 00 01 الختب السػجبة

 4 التداوؼ 
 04 السجسػع

امتالك السيارات 
 الحياتية

 4.444 2.200 092.2 04.0 09 الختب الدالبة
 2.2 2.2 0 الختب السػجبة

 0 التداوؼ 
 04 السجسػع

 4.444 2.100 4 4 4 الختب الدالبة الجرجة الكمية
 004 04.2 04 الختب السػجبة

 4 التداوؼ 
 04 السجسػع
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( إلى نتائج استخجام اختبار ولكػكدػن لحداب داللة الفخوق بيغ درجات 0الججول)يذيخ 
التجخيبية )القبمي والبعجؼ( وجػد فخوق ذات داللة افخاد العيشة في التصبيقيغ لمسجسػعة 

)بعج  البعجؼإحرائية في السشاعة الشفدية بأبعادىا السختمفة في والفخوق في اتجاه الكياس 
 مج(.تصبيق البخنا

وتتفق نتيجة ىحا الفخض مع دراسات عجيجة نحكخ مشيا عمى سبيل السقال دراسة أحسج 
 (.0409(، ودراسة أبػ عخاد، ودراسة الديج، ودراسة الحمبي ) 0442)

في مدتػػ السشاعة الشفدية لمكياس القبمي والبعجؼ لمسجسػعة ويفدخ الباحث ىحه الفخوق 
تقػية السشاعة االنتقائي مػضع الجراسة قج نجح في التجخيبية في أن البخنامج االرشادؼ 

الشفدية لجػ شالب السجسػعة التجخيبية مغ الستعثخيغ أكاديسيا بالجامعة، وذلظ مغ خالل 
تشفيح مجسػعة مغ األنذصة التخبػية القائسة عمى فشيات ارشادية انتقائية مشيا:  مجسػعة مغ 

التعديد  –الػاجبات السشدلية -لعب الجور –التعاقج الدمػكي –الفشيات الدمػكية )الشسحجة
تشسية  –الحاتي االيجابي(، ومجسػعة مغ الفشيات السيارية ) اقامة عالقات اجتساعية ايجابية 

 –تشطيع الػقت  –السدؤولية االجتساعية(، ومجسػعة مغ الفشيات السعخفية ) التفكيخ العمسي 
(، ومجسػعة مغ الفشيات االنفعالية ) الثقة االيسان بسبجأ الفخوق الفخدية –التفكيخ التخابصي 

التعاشف والحب(، وىحه األنذصة الستزسشة في  –الزبط الحاتي  –األمل والتفاؤل –بالشفذ
البخنامج السقتخح تشسي شخرية الصالب الستعثخ، وتعجل مغ االتجاىات والسذاعخ الدمبية 

النجاز في حياتو والديصخة تجعمو يدتصيع امجسػعة مغ السيارات الحياتية  ولجية، وتكدب
عمى األفكار الدمبية لجيو، والقػة الشفدية مسا يكيو مغ االكتئاب والتػتخ، والػثػق في قجراتو، 
وكحلظ التسكغ مغ تكػيغ عالقات اجتساعية تحطى بالحب والتفاؤل وتحقيق األحالم في 

 السدتقبل.
الستعثخيغ )عيشة البحث( في  ويتػقع الباحث أن تداىع تقػية السشاعة الشفدية لجػ الصالب

، وذلظ مغ خالل تػضيف الحج مغ التعثخ األكاديسي لجييع، وتخصي مذكالتيع الجراسية
قجراتيع التحريمية، وتحػيل الفذل الى نجاح ، والسحشة الى مشحة، والعسل عمى التعامل مع 

ص الشسػ جسيع أوجة التحديغ لمفخد ككل، وتعديد الجػانب اإليجابية، والتأكيج عمى فخ 
والتصػر، وتداعجه أيزًا عمى اختيار أساليب التكيف واستخاتيجيات السػاجية التي تشاسب 
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 Gilbert, et)، وىحا يتفق مع ما تػصل اليو عشاصخ السػقف وجػانب القػة لجيو
.al,1998 (، )Olah, 1998, p38 .) 

 

 البحث:توصيات  عاشرًا:
 األكاديسي لصالبلتعثخ بيغ السشاعة الشفدية وااجخاء دراسة تبحث في العالقة االرتباشية  -

  .الجامعة
 الجامعة.عمى السذكالت األكاديسية لصالب  وعالجية لمتغمبترسيع بخامج ارشادية -
االىتسام ببشاء بخامج تشسية الجػانب الذخرية لصالب الجامعة مغ خالل االىتسام -

 والالتفية.باألنذصة الرفية 
في بخامج ية لمتخفيف مغ حجة السذكالت األكاديسية ودمجيا بشاء بخامج ارشادية وعالج-

 بالجامعة.البكالػريػس 
 التعمع.واستخجام التكشػلػجيا في  واالنتخنت،االىتسام بالػسائط التعميسية مثل السكتبة -
 األكاديسي.االرشاد األكاديسي ليداىع في الحج مغ مذكمة التعثخ  تفعيل دور-
 مبادغمثل تقجيع دروس في  السػاد،تقجيع بعس الجروس االضافية لمستعثخيغ في بعس -

 االحراء.الخياضيات قبل مقخرات 
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 العربية:املراجع 
نطخيات اإلرشاد الشفدي  :م(0402وعخبيات، أحسج ) المصيف،أبػ أسعج، أحسج وعبج -

 .دار السديخة عسان: ،والتخبػؼ 
( : فعالية بخنامج ارشادؼ انتقائي في مػاجية فػضى 0400أبػ عخاد، عبج هللا عمي )-

السسمكة العخبية  –جامعة السمظ خالج  – مجمة السمظ خالج لمعمػم التخبػيةالذباب، 
 . 200-020( ، الرفحات 00الدعػدية، العجد )

 .الشفديااليسان وجياز السشاعة ( : 0400أبػ العدايع، أحسج جسال ماضي )-
WWW.abouelaazaym.com. 

( : فعالية االرشاد االنتقائي في خفس التشسخ االلكتخوني 0400أبػ العال ، حشان فػزؼ )-
، جامعة أسيػط، كمية السجمة العمسيةارشادية،  –لجػ عيشة مغ السخاىقيغ دراسة وصفية 

 . 2، العجد 22التخبية ، السجمج 
فشيات العالج الشفدي  :م(0404وفزل، عبج الرسج ) ،أبػ الشػر، دمحم؛ وسيج، عبج العطيع-

 : دار الفكخ العخبي.هالقاىخ  ،وتصبيقاتيا
بخامج التػجيو  :م(0402سيج ) ،أحسجو عبجالجػاد،  ،أبػ الشػر، دمحم عبج التػاب دمحم وجسعة -

 الجمام: مكتبة الستشبي. ،)الشطخية والتصبيق( واإلرشاد الشفدي
 عسان: دار الفكخ لمصباعة والتػزيع. ،مبادغ اإلرشاد الشفدي :م(0444أبػ عيصة، سيام ) -
(: التعثخ األكاديسي وأسبابو لجػ شمبة 0404األستاذ ، محسػد حدغ وصبح، أيسغ محسػد )-

مجمة الجامعة جامعة األقرى، ودور تكشػلػجيا السعمػمات واالتراالت في معالجتو، 
 .90-21األول، الرفحات ، العجد 09، مجمج اإلندانيةاإلسالمية لمبحػث 

(: التفكيخ اإليجابي والدمػك التػكيجؼ 0400اسساء فتحي احسج، ميخفت عدمي زكي ) -
كسشبئات بأبعاد التجفق الشفدي لجػ عيشة مغ الستفػقيغ دراسًيا مغ الصالب الجامعييغ، 

 .97- 58(، ص ص :  90،العجد ) السجمة السرخية لمجراسات الشفدية
( : دور جامعة السشرػرة في حل مذكمة التعثخ األكاديسي لصالب 0442)البديػني، دمحم -

السؤتسخ الدابع والعذخون لمسشطسة العخبية لمسدؤوليغ عغ القبػل والتدجيل  الجامعة،
 مارس . 24-00، جامعة الذارقة، في الفتخة  مغ في الجامعات العخبية
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، عسان، دار السديخة لمشذخ السذكالت الشفدية وعالجيا :(0449)بصخس، بصخس حافع  -
 ع.والتػزي

(: ميكاندمات الجفاع لجػ مختفعي ومشخفزي السشاعة 0409دنقل ، عبيخ أحسج أبػ الػفا )-
مجمة مخكد االرشاد الشفدي،  –الشفدية مغ شالب الجامعة ، جامعة عيغ شسذ 

 . 99-01، الرفحات  22، العجد االرشاد الشفدي 
، االردن : عسان ، دار وائل لمشذخ في اقتراديات التعميع( : 0440الخشجان ، عبج هللا )-

 والتػزيع .
،كمية الخجمة  مجاالت السسارسة السيشية في خجمة الفخد :( 0449)زيجان, عمي حديغ -

  . االجتساعية، جامعة حمػان
مجمة كمية قياسيا(،  –ىا أبعاد –( : السشاعة الشفدية )مفيػميا 0402زيجان، عرام )-     

           .990-900، جامعة ششصا ، صفحات التخبية
.عسان: دار الفكخ 0ط ،نطخيات اإلرشاد والعالج الشفدي :م(0119الديػد، نادر فيسي. ) -

 لمصباعة والشذخ.
: فاعمية بخنامج إرشادؼ جسعي في التجريب (0442)حجاد، عفاف وأبػ سميسان، بيجت  -

عمى الزبط الحاتي في خفس الزغػط الشفدية لجؼ عيشة مغ شمبة السخحمة الثانػية، 
 . 2، جامعة قصخ، ع  مجمة العمػم التخبػية

السؤتسخ (: األسباب األكاديسية لتعثخ الصالب الجامعي، 0442حدايشة، دمحم وقاسع، دمحم )-
لمسشطسة العخبية لمسدؤوليغ عغ القبػل والتدجيل في الجامعات الدابع والعذخون 

 مارس . 24-00، جامعة الذارقة، في الفتخة  مغ العخبية
مجمة كمية (: أسباب رسػب الصالب بكمية التخبية بجامعة الدقازيق، 0440حدغ، رجب )-

 .20، يشايخ ، العجد التخبية بالدقازيق
ترػر مقتخح لتذخيز أسباب تجني التحريل  (:0442، خميل واليباش، أسامو )دحسا-

مؤتسخ الصفل الجراسي لجػ شمبة السخحمة األساسية في محافطة غدة وسبل معالجتيا، 
 ، الجامعة اإلسالمية، الجدء الثاني .الفمدصيشي
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(: اثخ بخنامج إرشادؼ قائع عمى الصاقة اإليجابية في 0409خصاب ، رييام عرام الجيغ )-
تقػية السشاعة الشفدية لجػ عيشو مغ شالب جامعة حمػان مغ ذوػ االعاقة الحخكية، 

 جامعة حمػان .–، كمية التخبية رسالة دكتػراه 
وس واألفعال اس الػسفاعمية بخنامج إرشادؼ انتقائي في خف :م(0442سعفان، دمحم. ) -

(، 00)0، جامعة الدقازيق، مجمة كمية التخبية ،القيخية السختبصة بالذعػر بالحنب
212-001. 

، مرخ:  العسمية االرشادية )التذخيز والصخق العالجية االرشادية((: 0400سعفان، دمحم )-
 دار الكتاب الحجيث .

(: استخاتيجية لخفس 0449، صالح والسحتدب حدشي وآخخون )والدمصان، خالج ودفػع-
السؤتسخ الثاني لتخصيط وتصػيخ تعثخ الصالب مبشية عمى دراسة العػامل األكاديسية، 

 .040-200، السجمج األول، الرفحات التعميع والبحث العمسي في الجول العخبية
( : الحرانة الشفدية وعالقتيا بقمق السدتقبل وجػدة الحياة 0402سػيعج ، ميخفت ياسخ ) -

، الجامعة رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةلجػ الذباب في مخاكد االيػاء في قصاع غدة، 
 فمدصيغ. –االسالمية بغدة 

: فعالية االرشاد االنتقائي في تحديغ تقجيخ الحات الدمبي  م(0442)أحسج  الديج، ىالة - 
، كمية التخبية ه رسالة دكتػرا لجػ الصالب السػىػبيغ بالسخحمة الثانػية )دراسة تحميمية(، 

 جامعة أسيػط . –
السشطسة العخبية لمسدؤوليغ عغ (: أسباب التعثخ األكاديسي، 0440الذامدي، ميثاء سالع )-

 .002-012، الرفحات 04، العجد الجامعات العخبية القبػل والتدجيل في
(: فعالية بخنامج ارشادؼ لتجعيع نطام السشاعة 0402الذخيف، روال رمزان دمحم الذخيف )-

الشفدية وخفس اضصخابات ما بعج الرجمة لجػ مخاىقي األسخ الستزخرة بالعجوان 
 بغدة .، الجامعة االسالمية رسالة ماجدتيخ(، 0400األخيخ عمى غدة )

(: فعالية بخنامج قائع عمى خرائز الذخرية السحجدة لتجعيع 0402الذخيف، عالء )-
السشاعة الشفدية وأثخه عمى خفس الذعػر باالغتخاب لجػ شالب الجامعات الفمدصيشية، 

 جامعة السشرػرة . –، مرخ  غيخ مشذػرة ه رسالة دكتػرا 
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ج بالسعشى في تحديغ جػدة الحياة لجػ فعالية العال (:0400الذعخاوؼ، صالح فؤاد دمحم )  -
،  الدعػدية، دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذمجمة عيشة مغ الذباب الجامعي، 

 .029 – 040، الرفحات: 0, ج01جد عالسجمج/الع
فاعمية بخنامج إرشادؼ انتقائي تكاممي في تشسية السكػنات  : م(0449، سسيخة دمحم )ؼششج -

(، ص 02، ع )مجمة جامعة عيغ شسذاإليجابية لمذخرية لجػ عيشة مغ السخاىقيغ. 
 .022-040ص 

، القاىخة: دار غخيب نطخيات اإلرشاد والعالج الشفدي(: 0110الذشاوؼ، دمحم محخوس)--
 لمصباعة والشذخ.

 ،بحػث في التػجيو اإلسالمي لإلرشاد والعالج الشفدي م(:0444) الذشاوؼ, دمحم محخوس-
 .القاىخة، دار غخيب لمصباعة والشذخ  والتػزيع

(: التعثخ الجراسي لجػ شالب وشالبات الجراسات العميا 0400الذسخؼ، مػضي مصشي )-
مجمة بجامعة السمظ سعػد )دراسة مصبعة عمى كميات االداب والتخبية وادارة األعسال(، 

كمية الخجمة –، جامعة حمػان دراسات في الخجمة االجتساعية والعمػم االندانية
 .2010-2002، الرفحات 00(، الجدء 22االجتساعية، العجد )

فعالية اإلرشاد االنتقائي في التقميل مغ مدتػػ سمػك العشف  :م(0449الذيخؼ، عبج هللا. )-
 .212-210(، 20، )حػلية كمية السعمسيغ في أبيالجػ السخاىقيغ. 

(: أسباب التعثخ األكاديسي في جامعة عسان 0402صػالحة، عػانية عصا هللا الذيخ )-
عسادة الجراسات العميا  -األىمية كسا يخاىا الصمبة الستعثخون، جامعة عسان األىمية

لعجد األول، الرفحات ا ،02، مجمج مجمة البمقاء لمبحػث والجراساتوالبحث العمسي، 
002-029  . 

ورقة عسل مقجمة في مؤتسخ اإلرشاد ، اإلرشاد االنتقائي التكاممي :م(0400) صائي، إيسانال-
 .90-02، الشفدي في جامعة بغجاد

( : جػدة الحياة الخوحية  وعالقتيا بالحرانة 0400عاير، صباح والذخبخؼ، عسخ خمف )-
الشفدية لجػ شمبة الجدائخ والعخاق: دراسة ميجانية عمى شمبة جامعتي االنبار وسعيجة، 

 .024-000،  الرفحات 2، العجد مجمة جامعة األنبار لمعمػم االندانية
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(: السشاعة الشفدية وعالقتيا بالكفاءة الذخرية 0404عبج الجبار، مػاىب عبج الػىاب )-
، قدع االرشاد الشفدي أشخوحة دكتػراه وسسػ الحات لجػ السرابيغ بالغجة الجرقية، 

 الجامعة السدتشرخية . –كمية التخبية  –والتػجيو التخبػؼ 
السالمح السعاصخة لمسػقف الشطخؼ في شخيقة العسل في :م( 044)عبج الخالق ,جالل الجيغ-

 . دار السعخفة  الجاميية :,اإلسكشجرية ،الحجود السعالجة الحاالت الفخدية
الثقافة  القاىخة، ،االتجاىات الحجيثة في خجمة الفخدم( :0444عبج الغفار, إحدان زكي )-

 السرخية لمصباعة والشذخ . 
لمحكاء في (: البشاء العاممي 0442عبج القادر، فتحي عبج الحسيج، وأبػ ىاشع، الديج دمحم )-

ضػء ترشيف جاردنخ وعالقتو بكل مغ فعالية الحات وحل السذكالت والتحريل 
،  0440، يشايخ 22، العجد مجمة كمية التخبية بالدقازيق، الجراسي لجػ شالب الجامعة

 .000-000ص ص 
(: فاعمية بخنامج إرشادؼ معخفي 0442عبػد، صالح الجيغ وعبػد، سحخ عبجالغشي ) -

السؤتسخ الدشػؼ العاشخ لسخكد اإلرشاد  ،جة العشف لجػ السخاىقيغسمػكي في خفس ح
 . 0 ، جامعة عيغ شسذ: مجيالشفد

تشذيط السشاعة الشفدية لتشسية ميارات التفكيخ  :(0402عرفػر، إيسان حدشيغ دمحم .) -
مجمة اإليجابي وخفس قمق التجريذ لجػ الصالبات السعمسات شيبة الفمدفة واالجتساع، 

، 2ج  ،00الدعػدية، السجمج/العجد: ع  –عخبية في التخبية وعمع الشفذ دراسات
 .22 – 00الرفحات: 

فاعمية بخنامج إرشادؼ انتقائي لتحديغ مدتػػ الشزج  :م(0404العصاس، عبج هللا أحسج. ) -
ورقة عسل مقجمة لمسؤتسخ  ،السيشي لجػ عيشة مغ الصمبة السدتججيغ بجامعة أم القخػ 

 .90-20، لعمع الشفذ رابصة األخرائييغ الشفدييغاإلقميسي الثاني 
( : السشاعة الشفدية لجػ شمبة الجامعة وعالقتيا بالحات 0400العكيمي، جبار وادؼ باىس )-

  90، العجد مجمة دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذوالعفػ، رابصة التخبػييغ العخب، 
 . 020-002الرفحات 
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فاعمية بخنامج قائع عمى اإلرشاد االنتقائي في تشسية الحكاء (: 0409العمع ، بشجر سعيج )-
، جامعة االمام هدكتهرارسالة  الصبيعي لجػ شالب السخحمة االبتجائية بسجيشة الخياض،

 كمية العمػم االجتساعية، قدع عمع الشفذ. –دمحم بغ سعػد اإلسالمية 
األردن: دار  ،في االرشاد التقييع والتذخيز :م(0400) الغخيخ، أحسج، أبػ أسعج، أحسج -

 السديخة لمشذخ والتػزيع.
 األردن: دار الفكخ. ،نطخيات االرشاد والعالج الشفدي :م(0449فيسي، نادر )-
مجمة اتحاد (: اليجر الصالبي في التعميع الجامعي، 0112القادر، عمي عبج العديد )-

 (.09، العجد )الجامعات العخبية
 السرخية . القاىخة ،مكتبة الشيزة ،التعميع العالجيم(: 0440كامل ,عبج الػىاب دمحم )-
(: فاعمية بخنامج ارشادؼ انتقائي لمتخفيف مغ 0402عيداوؼ، ايسان وعسارؼ، ندبية )-

، شيبة رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرةدرجة االحتخاق الشفدي لجػ األستاذ الجامعي، 
االجتساعية، كمية العمػم االجتساعية واالندانية، جامعة الذييج عمػم التخبية، قدع عمػم 

 حسو لخزخ بالػادؼ .
(: السشاعة الشفدية لجػ اميات السعاقيغ عقميا القابميغ لمتعمع 0402دمحم، ايسان نبيل )-

، مرخ، مجمة دراسات تخبػية واجتساعيةوعالقتيا بالكفاءة االجتساعية لجػ أبشائيع، 
 . 092-022لرفحات ، ا2، عجد 00مجمج 

(: نطام التعميع الفمدصيشي بيغ الػاقع وشسػحات بشاء الجػلة 0110مخابعة، صالح )-
جامعة األزىخ بغدة، العجد العاشخ، الدشة  ،مجمة التقػيع والكياس التخبػؼ الفمدصيشية، 

 . 204-220الخامدة، ص 
(: التأصيل االسالمي لإلرشاد والعالج الشفدي الضصخابات ما بعج 0444كسال ) مخسي،-

 .090-042( ، الرفحات 02(، العجد )24، السجمج ) السجمة التخبػيةالرجمة، 
( : فعالية بخنامج ارشادؼ انتقائي في خفس مدتػػ االستقػاء 0402السفخجي، سالع دمحم ) -

جامعة األزىخ  ،مجمة كمية التخبيةة السبكخة، لجػ عيشة مغ الصالب في مخحمة السخاىق
 .24-00: الرفحات 0020سرخ، ب

 ، عسان: دار ميدخة.مبادغ التػجيو واإلرشاد الشفديم(: 0440ممحع، دمحم سامي. ) -
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(: السشاعات الشفدية وعالقتيا بالتقبل الػالجؼ لجػ عيشة مغ شمبة كمية 0402نجاتي، غشى )-
، الرفحات 09، العجد 29، السجمج مجمة جامعة البعثالتخبية في جامعة دمذق، 

002-000 . 
,جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد  عسادة شؤون القبػل والتدجيل: ىـ(0021)وحجة الجعع الفشي -

 اإلسالمية.
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