
قائم على هندسة الرات خلفض  مجعي فاعلية بسنامج إزشادي
 لدى طلبة اجلامعة التصخس النفسي

 

 د/ سناء حامد شهسان      
 أستاذ الصخة النفسية املساعد            
 جامعة دمياط -كلية الرتبية                         

 :مستخلص
امج إرشادؼ قائع ىشجسة الحات في خفس ىجفت الجراسة الحالية إلى التحقق مغ فعالية بخن   

( شالبًا وشالبة مغ شمبة الفخقة 08الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة. وتكػنت العيشة مغ )
( أنثى، متػسط أعسارىع ما بيغ 26( ذكًخا، و)80الخابعة بكمية التخبية جامعة دمياط، مشيع )

( شالًبا 08وشالبة، وتجخيبية ) ( شالًبا08عاًما، وتع تقديسيع إلى مجسػعتيغ؛ ضابصة ) 68
وشالبة. تع جسع البيانات مغ خبلؿ أدوات مغ إعجاد الباحثة وتذسل ىحه األدوات مقياس 
الترحخ الشفدي لصمبة الجامعة، وبخنامج إرشادؼ جساعي قائع عمى ىشجسة الحات في خفس 

شادؼ الجساعي فعالية البخنامج اإلر  الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة. ودلت الشتائج عمى
وتزسغ البحث  .القائع عمى ىشجسة الحات في خفس الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة

 عجدًا مغ التػصيات والسقتخحات التخبػية.
 الكممات المفتاحية: هنجسة الحات، الترحخ النفدي.
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فاعلية بسنامج إزشادي مجعي قائم على هندسة الرات خلفض 
 عةلدى طلبة اجلام التصخس النفسي

 

 د/ سناء حامد شهسان      
 أستاذ الصخة النفسية املساعد            
 جامعة دمياط -كلية الرتبية                         

 

 مكدمة:
تعج مخحمة الجراسة الجامعية مغ أكثخ مخاحل الحياة أىسية لسا ليا مغ دور رئيذ في      

السيشي، باإلضافة إلى و  ذخزعمى السدتػػ ال صقل شخرية الصالب وتحجيج مدتقبمو
تدويجىا إياه بكع كبيخ مغ السيارات العمسية والعسمية والذخرية، حيث تتخؾ أثًخا كبيًخا لعقػد 

خميط غخيب مغ الشجاح  لمكثيخإف مخحمة التعميع الجامعي بالشدبة فقادمة. وفي الػاقع، 
لزجخ؛ باإلضافة إلى قجر اإلجياد والشذاط، والستعة واو التحجيات واإلنجازات، ومغ والفذل، 

 والبحث عغ الحات.كبيخ مغ الذعػر بأف تمظ السخحمة مخحمة لبلستكذاؼ والتعمع 
إف الزغػط الشفدية والسذكبلت التي يعاني مشيا الذباب تؤدؼ في الغالب إلى أزمات      

ذعخ ؛ تمظ األزمات التي يانفدية قج ترل أحياًنا إلى حج االضصخاب الحؼ يتصمب تجخبًل جادً 
ه االضصخابات الشفدية معيا الذباب باإلحباط واليأس والزياع والبلمباالة. وقج تربح ىح

ا النحخاؼ سمػكو وتسخده عمى حياتو والسجتسع الحؼ يعير فيو )إبخاىيع العطساوؼ، سبًبا رئيدً 
8800، 030.) 

اضي الدراعية بأف ىشاؾ فقج كبيخ مغ األر عمًسا  البيئية والجغخافية الجراسات وتحيصشا      
ذا كاف ىحا السشتجة بدبب الترحخ والجفاؼ وما تفعمو العػامل السشاخية واإلندانية فييا، فإ

التي يعير فييا اإلنداف، فساذا عدانا نقػؿ فيسا يختز بالترحخ وضع البيئة الصبيعية 
واح فالذػاىج اليػمية لسا حػلشا مغ حراد لؤلر  ؟،اإلنداني في البيئة اإلندانية والشفدية

البذخية باأليادؼ البذخية والتػحر اإلنداني وما وصل إليو مغ عشف وعجواف وتشسخ وقتل، 
وما تصالعشا بو وسائل اإلعبلـ بالكثيخ مغ األنباء السفجعة، تػضح لشا مجػ ما وصمت إليو 
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الشفذ البذخية مغ ترحخ نفدي وتغيخ لمفصخة اإلندانية التي خمقيا هللا سبحانو وتعالى عمى 
 (. 728 ،6880سة والسػدة )ماجج الحمفي، الخح
والحات أو الشفذ البذخية شيء معقج جًجا ليذ مغ الديل فيسو أو دراستو، ىحا      

باإلضافة إلى الحياة الستغيخة مغ حػلشا. فاأليجيػلػجيات تتغيخ، وأسمػب الحياة والعادات 
إعادة بخمجتيا لتتشاسب مع  أو ىشجسة الحاتعسمية والقيع تتغيخ، والشاس أنفديع يتغيخوف. و 

ىي التي تسكغ الذباب مغ خػض مخاحل حياتيع بشجاح، وىي التي تسكشيع  الحياة بستغيخاتيا
و مغ مػاجية مذكبلتيع مغ خبلؿ التخصيط الحىشي حيث يحجد أىجافو ويقػؼ تخكيده وانتباى

كاب األخصاء وىي التي تبعجه عغ ارت ،الفخد مقجًرا لشفدو ويجرب قجراتو، وىي التي تجعل
وتسكشو مغ التػفيق بيغ مذاعخه الجاخمية وسمػكو الطاىخ، وىي أيًزا التي تػلج لجيو شعػًرا 

ثقتو بشفدو بالخاحة الشفدية وتسشع عشو السذاعخ الدمبية واالضصخابات الشفدية السختمفة وتقػؼ 
 (662 ،6880)ىجػ مشرػر، 

 مشكلة الدزاسة:
عادات وتقاليج وقيع مجتسعو الحؼ نذأ فيو، ولكي اإلنداف كائغ اجتساعي يكتدب       

يشجح في حياتو العسمية عميو مػاجية بعس السذكبلت الحياتية والعقبات والتػافق معيا كي 
ال يفذل أو ُيقابل بالخفس والشبح االجتساعي أو يقع فخيدة لبلضصخابات الشفدية )صالح أبػ 

 (833 :6880جادو، 
ألكثخ احتياًجا لبخامج اإلرشاد الشفدي الرتفاع مدتػػ الصسػح وُيعج الذباب الذخيحة ا      

وزيادة الزغػط االجتساعية لمحخاؾ االجتساعي الخأسي ووضػح الرخاع بيغ األجياؿ وزيادة 
الفخوؽ في القيع والفخوؽ الثقافية والفكخية خاصة بيغ الكبار والذباب حتى ليكاد التغيخ 

يقيغ في عالع مختمف، باإلضافة الفتقادىع لصخؽ االجتساعي الدخيع يجعل كبَل مغ الفخ 
مػاجية السذكبلت ومػاجية التغيخات الدخيعة في السجتسع والتقجـ العمسي والتكشػلػجي 

 (.32، 6886الدخيع والسزصخد )حامج زىخاف، 
وقج بخزت أنساط مغ السذكبلت االجتساعية نتيجة لمطخوؼ الحياتية الرعبة التي       

شكاوػ مؤسدات عمى القيع والسعاييخ الدائجة في السجتسع، إذ تدايجت أثخت بذكل كبيخ 
اجتساعية متعجدة كاألسخة والسجرسة والجامعة وغيخىا عغ تخمي الذباب عغ روح التعاوف 
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والذعػر بالسدئػلية وعجـ االحتخاـ وافتقاد معشى الحياة وازدياد العشف والشدوع إلى التخخيب 
؛ 08، 6880غيخ البلئقة )مطيخ العبيجؼ، اعي واأللفاظ والغر وضيػر الدمػؾ البلاجتس

 (872 ،6888ماجج الحمفي، 
مغ السذكبلت الخصيخة  Psychological Desertificationعج الترحخ الشفدي ويُ     

وىحا ما أوضحتو دراسات كل مغ ماجج –التي يعاني مشيا الذباب والتي ضيخت مؤخًخا 
وانعكدت ىحه السذكمة عمى  -Ibrahim & Shaban (6887 )و(، 6880الحمفي )

الذباب وضيخت في صػرة نػع مغ التبمج الػججاني واالضصخابات الدمػكية. وقج يخجع الدبب 
أساليب تشذئة اجتساعية  -وخاصة األسخة  –إلى استخجاـ السؤسدات السدئػلة عغ التخبية 

ة بالعشف والعجواف خاشئة تقـػ عمى العشف والذجة، ووسائل اإلعبلـ التي تبث مػاد مميئ
والتجميخ مسا جعل الذباب يعتاد عمييا ويألفيا مسا ساعج وأسيع في ضيػر الترحخ الشفدي 

 (.078 ،6880؛ بجيخ عبج الشبي، Corvo & Delara, 2010, 185) لجييع
اشفة علملحا تخػ الباحثة أنشا أماـ مذكمة جج خصيخة تتسثل في افتقار بعس الذباب      

مع افتقادىع لسعشى الحياة وسيصخة اإلحباط  انية التي تجعل سمػكيع جاًفا حاًداوالسذاعخ اإلند
مسا يدتػجب الػقػؼ عشجىا واقتخاح وإعجاد بخامج  واليأس عمييع وانخفاض دافعيتيع لئلنجاز،

 قائسة عمى أسذ عمسية إلرشاد الذباب ووقايتيع مغ تبعات ىحه السذكمة الخصيخة. 
لسػاجية ىحه إعجاد بخنامج إرشادؼ جسعي قائع عمى ىشجسة الحات بوسػؼ تقـػ الباحثة      

حيث تقـػ عسمية ىشجسة الحات عمى فكخة إجخاء تعجيبلت جحرية  حجتيا،السذكمة وخفس 
أساسية إيجابية في كل مغ الحات والدمػؾ والتفكيخ والسذاعخ بسا يحقق إيجابية كل مغ 

  اتو الخاصة والػضيفية.التفكيخ والدمػؾ وأعمى إنتاجية لئلنداف في حي
 ومن ثم تحاوؿ الجراسة اإلجابة عن التداؤؿ التالي:    
ىشجسة الحات في خفس الترحخ الشفدي ىل يسكغ أف يديع بخنامج إرشادؼ قائع عمى     

 ؟ة الجامعةبلجػ شم
 ويشبثق مغ ىحا الدؤاؿ الخئيذ عجة أسئمة فخعية ىي عمى الػجو التالي:

 لشفدي لجػ شمبة الجامعة؟ما مجػ انتذار الترحخ ا .8
بػيغ أفػخاد السجسػعػة التجخيبيػة قبػل  الترػحخ الشفدػيما مجػ وجػد فػخوؽ عمػى مقيػاس  .6

 تصبيق البخنامج وبعجه؟
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بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبيػة وأفػخاد الترحخ الشفدي ما مجػ وجػد فخوؽ عمى مقياس  .3
 السجسػعة الزابصة بعج تصبيق البخنامج؟

 الشفدػيخفس الترحخ  فيالقائع عمى ىشجسة الحات اإلرشادؼ مبخنامج ل حجع األثخما  .0
 السجسػعة التجخيبية. أفخادلجػ 

لجػ  الشفديخفس الترحخ  الحات فيما فاعمية البخنامج اإلرشادؼ القائع عمى ىشجسة  .0
 السجسػعة التجخيبيةأفخاد 

 أهداف الدزاسة:
 جراسة الحالية إلى:لتهجؼ ا      

 ة الجامعةبملجػ شالترحخ الشفدي ف تعخي. 
  الحات في خفس الترحخ الشفدي فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع عمى ىشجسة التحقق مغ

 لجػ شمبة الجامعة.
  :أهمية الدزاسة

 األهميػػة النيخ ػػةتتسثػػل و  أىسيػة نطخيػػة وأخػػخػ تصبيقيػة. تأمػل الباحػػث أف يكػػف لمجراسػػة     
 فيسا يمي:  لمجراسة

 ضػافة لؤلشػخ الشطخيػة الستعمقػة بالتػجخل اإلرشػادؼتأمل الباحثة أف تكػف ىحه الجراسة إ .8
 .الترحخ الشفدي، ومفيـػ لصمبة الجامعة القائع عمى ىشجسة الحات

التي تشاولت البخامج  –في حجود اشبلع الباحثة - واألجشبية العخبية الجراساتمحجودية  .6
 .القائسة عمى ىشجسة الحات اإلرشادية

التػػػػي تشاولػػػػت  –فػػػػي حػػػػجود اشػػػػبلع الباحثػػػػة -العخبيػػػػة واألجشبيػػػػة  محجوديػػػػة الجراسػػػػات .3
 الترحخ الشفدي.

قائع جساعي بخنامج إرشادؼ التحقق مغ فاعمية  فتتسثل في األهمية التطبيقيةأما  
 الحات في خفس الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة.عمى ىشجسة 
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 مصطلخات الدزاسة:
عة مغ األنذصة ىػ بخنامج جساعي مخصط ومشطع يتزسغ مجسػ البخنامج اإلرشادي:  .1

( والتي تيجؼ إلى 088 ،6886)حامج زىخاف، والخبخات السحجدة بججوؿ زمشي معيغ 
 الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة. خفس

تعخفيا الباحثة بأنيا عسمية إعادة الترسيع : Self-engineering هنجسة الحات .2
والدمػؾ ويحقق  الجحرؼ والدخيع لعسميات التفكيخ والدمػؾ بسا يحقق إيجابية التفكيخ

مة اإلدارة ؿ عجة مخاحل ىي مخحأعمى إنتاجية لئلنداف في حياتو الخاصة وذلظ مغ خبل
لمجػانب اإليجابية والدمبية لمحات، ومخحمة اإلرادة والخغبة في تعمع الجػانب اإليجابية 

   التثبيت والتجعيع. مخحمةلتشفيح، و ا ةمالتخصيط، ومخح وترحيح الجػانب الدمبية، ومخحمة
يعخفو ماجج الحمفي : Psychological Desertification الترحخ النفدي  .3

حالة مغ عجـ التػازف الشفدي واإلحداس بالفتػر والػىغ وعجـ  ( بأنو723 ،6880)
اإلقباؿ عمى الحياة واإلحداس بالفخاغ العاشفي واالجتساعي وافتقاد السعشى الحقيقي 

والتػتخ واليأس واإلحباط والخػؼ  غواآلخخيذ د األمل وعجـ الخضا عغ الشفلمحياة وافتقا
والخعب وافتقاد الخغبة في أداء األعساؿ والحياة ببل أمل وال شسػح أؼ االندحاب مغ 

  .الحياة بكل أحدانيا وأتخاحيا بكل أماليا وآالميا
حالة مغ عجـ التػازف الشفدي واإلحداس بالفتػر والػىغ  بأنو: الباحثة إجخائًيا وتعخفه
إلقباؿ عمى الحياة واإلحداس بالفخاغ العاشفي واالجتساعي والتبمج الػججاني وعجـ ا

والذعػر بخػاء السعشى وافتقاد السعشى الحقيقي لمحياة وافتقاد األمل وعجـ الخضا عغ 
الشفذ واألخخيغ والتػتخ واليأس واإلحباط وانخفاض الجافعية في أداء األعساؿ والحياة 

 ا بجرجة الصالب عمى مقياس الترحخ الشفدي.معبًخا عشي ببل أمل أو شسػح
 اإلطاز النظسي:

 : Self-engineeringأواًل: هنجسة الحات 
تحسل  مخحمة إف مفيـػ الحات يكػف أكثخ إشكالية في مخحمة الذباب ألنيا      

في  ج مغ الجراسات أف الذباب يدتخجمػف السدئػليات والسياـ الكبيخة، وتػضح العجي
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ؿ ما يجور فيو )ىجػ ت فييا تػجو نحػ السدتقبل وقمق حػ اراوصفيع لحواتيع عب
 (662 ،6880مشرػر، 

 مدتػيات الحات في أربعة مدتػيات ىي: Vernonجد فيميب فيخنػف ويح
السدتػػ األعمى: ويتكػف مغ عجد مغ الحوات االجتساعية العامة التي  .8

 يعخضيا الفخد لمسعارؼ والغخباء والسعالجيغ.
اصة: التي يجركيا الفخد عادة ويعبخ لفطًيا ويذعخ بيا الحات الذعػرية الخ .6

 ويكذفيا الفخد ألصجقائو السقخبيغ فقط.
الحات البريخة: التي يتحقق مشيا الفخد عشجما يػضع في مػقف تحميمي شامل  .3

 مثل ما يحجث في عسمية العبلج الشفدي الستسخكد حػؿ الفخد.
 لشفدي.الحات العسيقة: التي يتع الكذف عشيا بالتحميل ا .0

 (070 ،6888)سشاء الخػالجة، 
ؾ اآلخخيغ دراؾ الفخد لدمػ بتقييسات اآلخخيغ لمفخد، وأف إويتأثخ مفيـػ الحات 

أساسًيا في تذكيل ىحا  اأبعج أثًخا في مفيـػ الحات، كسا أف لمسعتقجات دورً ىػ أىع و 
. ووضيفة مفيـػ الحات وضيفة دافعية وتقـػ بتكامل وتشطيع وبمػرة عا لع الخبخة السفيـػ

الستغيخ الحؼ يػجج الفخد في وسصو، لحا فإنو يشطع ويحجد سمػكو. ويشسػ مفيـػ الحات 
تكػيشًيا كشتاج لمتفاعل االجتساعي جشًبا إلى جشب مع الجافع الجاخمي لتأكيج الحات، 

تحت ضخوؼ معيشة تعجيمو وتغييخه وبالخغع مغ أنو ثابت إلى حج كبيخ إال أنو يسكغ 
(. وىشا يبخز مفيـػ ىشجسة الحات الحؼ يسثل وجًيا مغ أوجو 28 ،6880امج زىخاف، )ح

الحات حيث يتكػف ىحا السفيـػ مغ خبلؿ اآلماؿ والصسػحات التي تتصػر في ضػء 
وترل إلى الحات الشامية حيث تسكغ الفخد  ،خوف اآلخالسجارؾ والتػقعات التي يعبخ عشيا 
  مغ خػض التجارب الججيجة بكفاءة.

 والبخمجة المغه ة العربية هنجسة الحات
(NLP) Neuro Linguistic Programming 

 & Bandlerأوؿ مغ وضع ىحا العمع عالساف أمخيكياف ىسا ريتذارد بانجلخ وجػف جخيشجر 
Grender  وىػ عمع يقـػ بيشجسة الشفذ البذخية ويصمق عميو أحياًنا ىشجسة 8876عاـ ،

في حياتو الذخرية ومع اآلخخيغ، فيػ يداعج الشجاح حيث يداعج الفخد عمى تحقيق الشجاح 
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عمى اتقاف ميارات اتراؿ اإلنداف بحاتو فيكتذف شاقاتو الكامشة وبالتالي يتسكغ مغ 
استثسارىا، ويداعجه عمى اتقاف اتراؿ الفخد باألخخيغ وتحديغ تػافقو االجتساعي، باإلضافة 

(. 33، 6880اروؿ ىاريذ، كي )إلى ذلظ فإف تقشياتو تدتخجـ في العبلج واإلرشاد الشفد
وىػ يجيب عغ استفدارات عجة مثل كيف نتحكع في ذواتشا، ونكيف مذاعخنا ونغيخ سمػكشا 

وكيف نتعامل مع الرخاعات  لتحقيق أىجافشا؟ وكيف نكتذف الصاقات الكامشة فيشا وندتغميا؟
غ ونتعامل الشفدية الجاخمية ونتغمب عمييا وعمى مذاعخ اليأس واإلحباط؟ وكيف نفيع اآلخخي

معيع بسختمف أنساشيع ونؤثخ فييع؟ فاليشجسة الشفدية عمع يقػد اإلنداف إلى التحكع في بيئتو 
الجاخمية، وتدخخ شاقاتو وتػجييا إلى ما فيو خيخ الفخد والسجتسع، وىػ عمع ُيعيغ اإلنداف 
 عمى تصػيخ نفدو؛ إصبلح تفكيخه، وتيحيب سمػكو، وتشقية عاداتو، وشحح ىستو، وتشسية
ممكاتو ومياراتو. وميسة ىحا العمع ىي التصػيخ والتأثيخ؛ تصػيخ الشفذ والتأثيخ باآلخخيغ. 

واإلشار اإليجابي، وإعادة الييكمة )إعادة ومغ فشياتو إعادة التأشيخ، وخط الدمغ، والشسحجة، 
التكخيتي، دمحم والسخونة الدمػكية ) وتشسية الكفاءة الحاتية، البشاء السعخفي والتقييع اإليجابي(،

؛ 328، 6882؛ سعاد كمػب وشادية عبج الخالق، 067، 6886؛ سيى نرخ، 63، 8880
وقج استخجمت الباحثة في ىحه الجراسة بعس ىحه الفشيات  - (827، 6882الديج مصحشة، 

مثل السحاضخة، والسشاقذة الجساعية، والتعديد،  -باإلضافة إلى فشيات اإلرشاد الجسعي
 .(368، 6886ساعة السػاجية )حامج زىخاف،والتقبل والتحجؼ في ج

ىحا وتعتسج البخمجة المغػية العربية عمى الجانب الفديػلػجي ونذاط الجياز العربي  
بيشسا تعتسج عسمية ىشجسة الحات عمى الجػانب الشفدية برفة أساسية. لحا تعتسج الباحثة في 

 دية لمستغيخ التابع في الجراسة.لسبلءمتيا لمصبيعة الشف حه الجراسة عمى ىشجسة الحات نطًخاى
متعجدة األبعاد  توإدراؾ قجرا الحات لمفخد الحؼ يتيح لو اكتذاؼالحاتية ىي فغ واليشجسة  

إلى أبعج مغ ذلظ لتجخبة الدعادة القرػػ لمحياة. إنيا عسمية  يأخحهو  ،لوواإلمكانات الحقيقية 
تذخيحيا في كل بعج مسكغ عغ شخيق  نية لكذف اليػية الحقيقية لمفخدذات شبيعة إندا

بذكل شبيعي في الجاخل، فيي الصخيقة التي  مػاىبظالستخبلص معشى الحياة. إنيا تكتذف 
ستيشجس عالسظ الجاخمي لتجعل الحياة  ،يبدط بيا السيشجس األشياء لتجعل حياتظ مخيحة

 .(Pamber, 2016, 118)تجخبة أسيل ومميئة بالشذاط والصبيعة. 
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كثيًخا في سمػؾ األفخاد والسيسا الحيغ يعانػف مغ بعس  وتؤثخ ىشجسة الحات  
خ ػاصل الفخد مع اآلخخيغ وتجعمو يذعالسذكبلت واالضصخابات الشفدية التي تؤثخ عمى ت

بالعدلة والفخاغ العاشفي والتبمج االنفعالي واالكتئاب واإلحباط وانخفاض اليسة. وبحلظ يدتصيع 
تحقيق أىجافو، والتػاصل مع يحافع عمى حقػقو و أف  -ىشجسة الحاتعسمية مغ خبلؿ –الفخد 

 اآلخخيغ بكفاءة.
( ىشجسة الحات 8806، 78) Bandler & Grinderؼ بانجلخ وجخيشجر ويعخ    

بأنيا "ميارة الفخد في تشطيع الخبخات السػضػعية مغ حػلو مغ خبلؿ جيازه الحدي 
 الخاص".

ي تذيخ إلى أفكارنا أو ( بأنيا "البخمجة الت087 ،6888ويعخفيا وائل حامج )  
مذاعخنا وسمػكشا، حيث يسكششا استبجاؿ البخامج السألػفة بأخخػ ججيجة إيجابية باستخجاـ 
المغة السشصػقة أو غيخ السشصػقة مغ خبلؿ التأثيخ عمى جيازنا العربي بػاسصة حػاسشا 

 السختمفة"
الفخد إلى العمع الحؼ يخشج "( إلييا بأنيا 8828 ،6887السعسػرؼ ) عمىويذيخ   

كيفية استخجاـ السػارد العربية والمغػية لتحقيق الحياة الدميسة والدعادة والتػافق 
  .الرحيح مع اآلخخيغ"

  االفتخاضات التي تقـه عميها هنجسة الحات:
 تقـػ ىشجسة الحات عمى عجة افتخاضات ىي:  
لكل فخد شخؽ وأساليب لتحقيق آمالو وشسػحاتو، : Outcomesخخجات الم   .8

ما يعتخض الفخد مغ عػائق لصخؽ واألساليب الشاجحة ىي التي تسحػ كل وا
وعخاقيل، وتؤسذ عشجه حالة شعػرية مدتقخة نحػ أىجافو وشسػحاتو بحيث تسكشو 

 .(Cleveland, 1994, 34)مغ ترػر ىجفو، ويؤمغ بتحقيقو ثع يخػ آثارىا وعػاقبيا 
والحػاس مغ األسذ السيسة وىي مشافح اإلدراؾ، لحا يعج تجريب الصاقات  الحهاس: .6

 في ىشجسة الحات.
تعج السخونة أساس كل تغييخ ناجح وتفػؽ، فالفخد الحؼ ال يتقبل التغييخ  المخونة: .3

 في أساليب حياتو وشخريتو يعجد عغ الديصخة أو التحكع في ذاتو.
 (636 ،6880، ىجػ مشرػر؛ 6086 ،6888مايدة فخغمي، )



 

 

 

) 002) 

 2019 أغسطس ، 1ج، 59جملة اإلزشاد النفسي، العدد 

 فاعلية بسنامج إزشادي مجعي قائم على هندسة الرات خلفض التصخس النفسي

 مخاحل عممية هنجسة الحات:
 ة مخاحل ىي:مية ىشجسة الحات بخسدعستسخ   

 إدارة الجػانب اإليجابية والدمبية لمحات. .8
 إيجاد اإلرادة والخغبة في دعع الجػانب اإليجابية وتقػيع الجػانب الدمبية. .6
 التخصيط. .3
 التشفيح )مخحمة التحػؿ(. .0
 التثبيت والتجعيع. .0

 ,Bradbury)  ؛38 ،6880؛ شو الشعسة وصباح العجيمي، 67 ،6880)سػ نايت، 
2006,21  

 هنجسة الحات:عممية  أبعاد
 ىشجسة الحات مغ عجة أبعاد ىي: عسمية تتكػف 
وتذسل االستفادة القرػػ بالػقت ألنو مغ أثسغ األشياء في حياة الفخد  إدارة الهقت: .8

 وإذا سيصخ الفخد عمى وقتو، سيصخ عمى حياتو.
ستحقاؽ الشفذ. وىػ يشعكذ عمى التقييع الذعػرؼ الذخري لججارة وا تقجيخ الحات: .6

القخار الحؼ يأخحه الفخد كسػقف تجاه نفدو. ويذسل تقجيخ الحات قشاعات الذخز 
حػؿ نفدو )عمى سبيل السثاؿ "أنا كفؤ" أو "أنا ذو قيسة"( باإلضافة إلى الحاالت 

 .والخجل والفخخ واليأسالذعػرية مثل االنترار 
شفخد؛ وتمعب ميارة الػعي بالحات دوًرا وىػ الػعي بالػجػد ككائغ م الهعي بالحات: .3

 كبيًخا في تصػيخ الحات واالرتقاء بيا بفاعمية.
يقرج بيا الذعػر بالقػة والجخأة في إنجاز األعساؿ السصمػبة بالسدتػػ  الثقة بالحات: .0

 السصمػب.
يقرج بو شحغ وتقػية السذاعخ التي تقػد الفخد إلى تحقيق أىجافو أو  حفد الحات: .0

ديل تحقيقيا. وتشصمق شاقة التحفيد عشجما تتفاعل مرادر التحفيد مع عمى األقل ت
عػاشف اإلنداف لتشسػ بعس السذاعخ مثل األمل والتفاؤؿ والحساس واإلصخار 

 وغيخىا.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A3%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AC%D9%84
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ويقرج بو تحديغ الحات وتصػيخىا وتفعيميا لتحقيق األىجاؼ السصمػبة  تنمية الحات: .2
 ي واالستفادة مغ خبخات اآلخخيغ.مغ خبلؿ السخاقبة الحاتية والتفكيخ اإليجاب

 وىػ أف تخػ نفدظ كسا يخاىا اآلخخيغ وامتبلكظ لتقػيع واقعي لحاتظ. إدراؾ الحات: .7
مخاجعة الحات وااللتداـ الذخري بالدمػؾ  وذلظ عغ شخيق تحدين الرهرة الحاتية: .0

 السشاسب واإليجابي.
والتعمع مغ : وذلظ عغ شخيق تقييع الحات وتقبميا تكه ن مفهـه ذات إيجابي .8

 الخبخات الدابقة والتغمب عمى خبخات الفذل.
مجحت أبػ الشرخ،  ؛66 ،6888؛ ستيف تذانجلخ، 30، 6880سعاد جبخ، ) 

 ,Robbins, 2014 ؛Neel, 2012, 5 ؛83 ،6886؛ ريياـ قشجيل، 00، 6888
 (668 ،6880كػثخ رزؽ وآخخوف،  ؛382

 مهارات هنجسة الحات:
 ىسا:تتسثل في ميارتيغ أساسيتيغ 

 ميارة اتراؿ الذخز بحاتو: سػاء عغ شخيق التفكيخ، أو اإلدراؾ، أو االعتقاد. .8
ميارات االتراؿ باآلخخيغ: وتتسثل في العبلقات اإلندانية وحل السذكبلت  .6

 والتػاصل االجتساعي.
 (026 ،6882عبج العاؿ ودمحم بشي ىاني،  )مخيع

 لهنجسة الحات: النيخ ات المفدخة
ا كػنو يختمف ىحه الشطخية اف مفيـػ الدمغ ندبي وليذ محجدً  ضحتػ  :الدمننيخ ة خط  .1

فيي  ،دراؾ الػقتىشجسة الحات عمى شبيعة إثار ، وىشا تطيخ آدراكوا لصبيعة إشبقً 
ففي  .ؼ معمػمةوإيراؿ أ إلتساـا مغ الػقت الستاح ف لجيو فائًز ا بأتسشح الفخد شعػرً 

حاسيذ تاج األصػات ومشح األالرػر وإن بإعجاداثشاء مخور الػقت يقـػ الحىغ 
بيغ السػاقف التي يرفيا الفخد بأنيا مسمة أو مثيخة  والسذاعخ وكل ىحا سػؼ يختمف

يات الذخز والبيئة ا لتػجا لكشو يختمف شبقً ا ثابتً دراؾ الػقت ليذ عشرخً ذلظ أف إ
 (873 ،6887، حديغضياء السحيصة التي يعسل فييا ىحا الذخز )

وفيو تعج التعبيخات  لئلدراؾ والتفكيخ،ه الشطخية الصخؽ السعتادة ت ىحبيش :نيخ ة االدراؾ .2
ية خاصة بالذخز دراؾ والتفكيخ عادات سمػكوااليساءات الذخرية وأنساط اإل
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ط الرػرؼ ويدتجؿ عميو سنساط متعجدة مشيا الشوىشاؾ أصاحب نسط التفكيخ الدائج، 
لرػت ودرجة الرػت مغ ترػرات الحاكخة والشسط الدسعي ويدتجؿ عميو مغ شجة ا

كحلظ الشسط الحدي لو أنساط خاصة بو مثل درجة الحخارة أو البخودة  وااليقاع والشغسة.
شجة االلع ، ومقجار الػزف، و نةو الميػ و الشعػمة مقجار الربلبة أدرجة الخذػنة أ
 (Jafari, 2017, 194؛ 888 ،6880 ،)كاروؿ ىاريذ

شطخية عمى العبلقة بيغ التفكيخ واالنفعاؿ تخكد ىحه ال :االنفعالية -النيخ ة العقمية .3
تزصخب  فاإلنداف .والدمػؾ والتجاخل بيشيا في عبلقات الدبب والشتيجة الستبادلة

مذاعخه ليذ بدبب األحجاث السحيصة بو، إنسا بدبب نطختو إلى تمظ األحجاث وإف 
. أوالً  ولكي نغيخ انفعاالتو يجب أف نغيخ تفكيخه .انفعاالتو تشذأ مغ شخيقة تفكيخه

األفخاد  وتفتخض ىحه الشطخية أف التفكيخ يقخر الدمػؾ، أؼ أف السذكبلت التي يسخ بيا
ىشجسة عسمية  وىحا ىػ ىجؼُتعدػ إلى الصخيقة التي يفدخوف بيا األحجاث والسػاقف. 

بالشفذ والتأثيخ باآلخخيغ وىشا يسكغ الخبط بيغ العبلج  ما والتي تتسثل بتغييخ الحات
عخفشا  إذاخز وباأل ،(Ellis,1993, 199) الحاتوالعبلج بيشجسة بلني العق باألسمػب

مغ  وىػ يغ اثخت افكاره في ىشجسة الحاتمغ الح Ellisإليذ  ألبختباف عالع الشفذ 
. خىا وتػسيعيافي تقجـ ىحه التقشيات ونذ بأفكاره وساىع شاركػا في تصػيخىا،المحيغ 

العبلج ما ىػ إال نػع مغ العبلج عغ حيث أكج في نطخيتو عمى أف ىحا األسمػب في 
شخيق التعميع الشذط السباشخ، ويقـػ عمى أساس بعس الفخوض والتعسيسات الخاصة 
باإلنداف وشبيعتو، وأسباب تعاستو، واضصخابو االنفعالي. وإمكانات اإلنداف وقجرتو 
عمى التغييخ والزبط السدتقبمة. وتشحرخ عسمية العبلج في استبجاؿ البلمعقػؿ 

لحا فإنو يعتسج عمى التعسيسات العقمية ويدتخجـ أساليب تعميع التفكيخ  لسعقػؿ،با
دمحم سعفاف، السشصقي خبلؿ العبلج بيجؼ حل السذكبلت التي يػاجييا الفخد. )

8880 ،608) 
وتفتخض الشطخية بػجػد تذابو بيغ نذاط العقل االنداني  :المعمهمات معالجة نيخ ة .4

، فيي فدخت التفكيخ وحل السذكبلت لحاسػبشخؽ معالجة السعمػمات في او 
، وذلظ بتحجيج الخصػات عسيسات الستبعة في بخامج الحاسػبباستخجاـ بعس الت

في تدمدل مشاسب يتفق مع  ىحه الخصػاتالستزسشة في أؼ نذاط تفكيخؼ وججولة 
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ذكمة معيشة. ف يدتخجميا الستعمع في مػاجية مأتدمدل العسميات التفكيخية التي يسكغ 
ا، ولكغ يسكغ تحميل جػانب الدمػؾ اإلنداني أف دماغ اإلنداف ليذ حاسبا آليً  إال

حل السذكبلت، وتجييد السعمػمات ومعالجتيا و التفكيخ، و  ،والتحكخاإلدراؾ، كاالنتباه، و 
التي تذكل التشطيع السعخفي لجػ الفخد شبقا لشطاـ معالجة السعمػمات الستبعة  في 

بيغ اإلنداف و الحاسب اآللي يتصمب التعاوف القػؼ بيغ ف التكامل وأالحاسب اآللي، 
السشطػمات التي تقـػ بتحػيل السعمػمات أو السجخبلت بصخؽ مختمفة، ثع تذفيخىا 
وتخجستيا إلى نػاتج او مخخجات مبلئسة وبيغ السجخبلت والسخخجات تتع عسميات 

الديج ؛ 636  ،8880صادؽ، آماؿ أبػ حصب و فؤاد  ثمة )التجييد، وعسمية السسا
 (.  027 ،6880رزؽ، 

العبلقة  Banduraحيث اكتذف بانجورا  :Bandura نيخ ة التعمم االجتماعي لبانجورا .5
فعمو بالفعل. وتعتبخ دراساتو مغ أىع األنساط في غ ما يتػقع الفخد أف يفعمو وكيف يبي

ى بسشح ىشجسة الحاتالتفاعل بيغ الخخائط العقمية واألداء الدمػكي الحؼ يعخؼ في 
وإعادة تذكيمو إلدراكاتو واستخاتيجياتو يدسح باكتداب الفخد الػعي  بانجورا الحؼ

الخاصة وتغييخىا. فعشجما يتعمع الفخد مغ نسػذج معيغ فيػ في حاجة إلى إعادة 
استجعاء الرػر التفريمية لمكيفية التي تع بيا إنجاز السياـ بػاسصة الشسػذج فيتعمع 

 ،6888الديج،  ى أنو تغحية مختجة وليذ فذبًل )وائلكيف يجرؾ الشقز في األداء عم
 (82 ،6880 الشبي، وفادية عبج ؛ حشاف أبػ العيشيغ088

ىشجسة الحات عسمية وقامت الباحثة عشج إعجاد البخنامج اإلرشادؼ القائع عمى 
وذلظ نطًخا لصبيعة الستغيخ السدتقل  باالستعانة بفشيات تجسع بيغ التفديخات السختمفة

 جػانب معخفية ووججانية واجتساعية وسمػكية.الشفدي( حيث يذتسل عمى  )الترحخ
 هنجسة الحات:عممية أهمية 

إلدارة حياتو بشجاح وإيجابية، وأيًزا إدارة اآلخخيغ  ىشجسة الحات وسيمة الفخدعسمية تعج  
عمى العكذ مغ وقيادتيع بذكل سميع ومشاسب بدبب تكػيغ شخرية قػية وإيجابية وفاعمة. و 

إدارة حياتو بفاعمية  ة ذاتو ال يدتصيع تحقيق الشجاح أوىشجس فإف الحؼ يعجد عغ ذلظ
 (.667، 6880)كػثخ رزؽ وآخخوف، 
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وتخػ الباحثة أف ىشجسة الحات تسثل القجرة والسيارة الفخدية في بشاء وفيع الحات  
سا األفخاد والتػاصل معيا بذكل إيجابي وفعاؿ، وتؤثخ تأثيًخا كبيًخا عمى سمػؾ الفخد ال سي

الحيغ يعانػف مغ السذكبلت واالضصخابات الشفدية والتي تؤثخ بجورىا عمى تػاصل الفخد مع 
 اآلخخيغ، وعمى تفكيخه وإدراكو ومذاعخه ومغ ثع تشعكذ عمى سمػكو.

 :Psychological Desertification ثانًيا: الترحخ النفدي
ة السحيصة بو سػاء السشاخ تتأثخ شخرية اإلنداف وسمػكو بالسشاخ العاـ والبيئ  

الدياسي أو االجتساعي أو االقترادؼ. ويكػف الترحخ الشفدي عمى مدتػيات عجة مشيا 
الذجيج أو الستػسط أو الخفيف، حيث يعتسج ذلظ ويحجده شخرية الفخد، وأسمػب التشذئة 

 االجتساعية الستبع معو.
الزياع ( الترحخ الشفدي بأنو "حالة 88 ،6882ويعخؼ يدخؼ دعبذ )  

والتسدؽ الشفدي وعجـ الخضا عغ الحات، وزيادة حالة القمق والتػتخ الشفدي، والخػؼ مغ 
السدتقبل والذعػر الجائع باإلحباط والحؼ يراحبو أحياًنا كآبة شجيجة مع شعػر بالفخاغ، 

 باإلضافة إلى عجـ وجػد معشى أو ىجؼ في الحياة، مع فقجاف األمل".
( إلى أف الشفػس السترحخة ىي تمظ 88 ،6883كسا يذيخ سعج الخيالي )  

الشفػس التي تبادر إلى فعل الذخ وإلحاؽ األذػ باآلخخيغ دوف سبب، أو تتجشب خجمة 
 الغيخ وتقترخ نػاياىا عمى مخاقبة مآسي اآلخخيغ.

 النيخ ات المفدخة لمترحخ النفدي:
 نتيجة ألزمةا بأني االضصخابات الشفدية Fruedفدخ فخويج نيخ ة التحميل النفدي:  .8

 اإلنداف،نفدية تكػف مرحػبة بصاقة جشدية، تحجث في الدشػات األولى مغ عسخ 
مغ ثبلث أنطسة مترمة  ـ لمذخرية لجػ الفخد وسمػكو يشبعوافتخض أف البشاء العا

التشطيسات ذات ، وتكػف ىحه ال تعسل بذكل مشفخدببعزيا البعس ومتفاعمة فيسا بيشيا، 
، واف الدمػؾ يكػف دائسا محرمة لمتفاعل بيغ والشفدية د العقميةعمى حياة الفخ  تأثيخ ميع

 ID فاليػ ؛شبيعة كل نطاـ مغ ىحه األنطسة Fruedىحه األنطسة الثبلث. ويؤكج فخويج 
الذخرية واألساس الحؼ يقـػ عميو بشاؤىا، ويعتسج في نذأتو عمى الرفات  محػر

يتكػف مغ الصمقات ػلية مجػ الحياة، و الفصخية، لحا فيي تحتفع بصبيعتيا البجائية أو الصف
وىػ يعج التشطيع األساسي  والعجواف،األساسية لغخائد الجشذ  االشباعاتالسػجية إلى 
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يسثل الجانب الغخيدؼ، لحا فيػ  IDالحؼ يشبثق مشو بقية األنطسة األخخػ ولكػف اليػ 
رية وىػ ال شعػرؼ ويسثل الجانب البلمعقػؿ مغ الذخابع الذخري يخمػ مغ الص

ا يخزع لسبجأ ف البشاء الشفدي لمذاب السترحخ نفديً إمى ما تقجـ، فاإلندانية. وبشاء ع
يجابي لعجـ إج عمى تعجيل الطخوؼ الػاقعية بذكل  مبجأ الػاقع فمع يعتالمحة متجاىبًل 
وفذمو في التػفيق بيغ إشباع مصالب اليػ الغخيدية واالنا األعمى  Egoكفاءة األنا 

Super Ego  ادلخ  ومغ مشصمق اتجاهت نفدو ، قفي الػAdler (8078-8837 ) في
لترحخ الشفدي فإنو يسكغ تفديخ ا في إشاره االجتساعي وليذ بسعدؿ عشو،دراسة الفخد 

 وأف الفخد  بشاىا األفخاد لمتعامل مع السذكبلت الخارجيةػجػد أربع أساليب لمحياة يتب
تحكع مع قميل مغ الحذ واالىتساـ الديصخة والبا يتبشى أسمػب الحياة السترحخ نفديً 

يخفس اآلخخيغ  فالفخد ؛ؼ اىتساـ لآلخخيغفيػ في سمػكو ال يعيخ أ ،االجتساعي
الترحخ نفدو. وعمى ىحا ُيعدػ ويياجسيع بصخؽ غيخ مباشخة عغ شخيق مياجسة 

الشفدي لجػ الذباب إلى ضخوؼ خاصة يسخ بيا الذاب في أثشاء شفػلتو كالخفس 
فيشذئ بشتيجتيا التي تديع في تكػيغ مفاىيع وترػرات عغ العالع واإلىساؿ والعجد و 

ف الدمػؾ أب في نطخيتو Adlerدلخ  عسا ذىب إليو أ، فزبًل أسمػب حياة مشحخؼ
السشحخؼ مػجػد لجػ الفخد الدػؼ وغيخ الدػؼ إال أف الفخؽ يكسغ بأنو )الدمػؾ 

ناجية ؛ 28، 6880، حامج زىخاف) وضػًحالفخد غيخ الدػؼ أكثخ السشحخؼ( يكػف في ا
 .(808 ،6880دايمي، 

السجرسة الدمػكية الترحخ  تفدخ Behavioral perspective الدمهكي:المنيهر  .2
نسط مغ االستجابات الخاشئة وغيخ الدػية الستعمسة بارتباشاتيا بسثيخات  الشفدي بأنو

و خبخات غيخ مشفخة أو التي يحتفع بيا الفخد بفاعميتيا وقػتيا وتأثيخىا في تجشب مػاقف ا
ف سمػؾ الترحخ إلحا ف رفزيا.بسجػ قبػليا أو  مخغػب فييا أو اتجاىات تترف

 أف ومغ الصبيعي الشفدي عبارة عغ مجسػعة مغ االرتباشات يتعمسيا الفخد ويكتدبيا،
، حيث يؤكج السترمة وتعجيميا وضبصيا بالبيئةيشرب االىتساـ عمى تغييخ الستغيخات 

ة والسيسا األحجاث الستعمقة بالتعديد والعقػبة.  ويخػ أصحاب الدمػكيػف عمى دور البيئ
ف نذػء الترحخ الشفدي لجػ الفخد وتصػره يتع تعمسو بشفذ الصخيقة أالسجرسة الدمػكية 

والتعديد السباشخ.  shapingفي تعمع أنساط الدمػؾ األخخػ مغ خبلؿ عسمية التذكيل 
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الشفدي سمػؾ كغيخه مغ الدمػكيات  ف الترحخإف Pavlovايفاف بافمػؼ  وفًقا آلراءو 
يحجث عغ شخيق التعمع، وقج اثبت أف أكثخ سمػؾ الفخد يحجث نتيجة  اإلندانية األخخػ،

التعمع الذخشي، أؼ أف الفخد يتعمع الدمػؾ الدػؼ والدمػؾ السشحخؼ مغ السحيط 
أف تذكيل الدمػؾ يتع مغ صاحب االشتخاط اإلجخائي  Skinnerويخػ سكشخ  الخارجي.

ق التذكيل والتعديد الحؼ يعج جدًء مغ سمػؾ بلؿ سمػؾ معدز يتعمسو الفخد عغ شخيخ
ىحه الشتائج ىي و  رحخ الشفدي إجخاء تحكسو نتائجوف التإفعمى ذلظ و الكائغ الحي، 

ف سمػؾ الفخد ىحا ال يعػد إلى إرادتو أو حخيتو بل إلى الخبخات أمعدزات أو معاقبات، و 
أسساء الخبليمة، ؛ 83، 6880حامج زىخاف ،)ا في حياتو سبق واف مخ بيالدابقة التي 

6882، 888). 
عالع  Bandura بانجورا ألبختيعج : Cognitive perspective المعخفي:المنيهر  .3

بالتفاعل اإلنداني وتخكد عمى  التي تيتع في نطخية التعمع االجتساعي رائج  نفذ معخفي و 
عس اب بقج تشتحجاث شارئة بيئية ستجابة ألأنساط الدمػؾ الحؼ يطيخه الذباب كا

ومغ  حجث نتائج غيخ مخضية،ف سمػكيات أخخػ قج تُ الدمػكيات االجتساعية في حيغ أ
 .اخبلؿ عسمية التعديد السسيد يختار الذباب في الشياية أنساط الدمػؾ األكثخ نجاحً 

ونطخية التعمع االجتساعي تختمف عغ الشطخيات األخخػ في تفديخ الطػاىخ الشفدية 
  عغ العسميات السعخفية،نيا تؤكج عمى أىسية العػامل البيئية فزبًل أواالجتساعية في 
نيع قادروف عمى التشبؤ بالعػاقب إا، فادريغ عمى تسثيل السػقف رمديً ولكػف الذباب ق

وتؤكج نطخية التعمع االجتساعي عمى أىسية  السحتسمة ألفعاليع وتغييخ سمػكيع وفقا لحلظ.
إذا يتع تعمع الكثيخ مغ األنساط الدمػكية بسخاقبة سمػؾ اآلخخيغ التعمع بالسبلحطة 

مػكيات كحلظ تؤكج عمى دور الشساذج في نقل س ومبلحطة العػاقب التي يحجثيا ليع.
لشفدي لجػ الذباب وتفدخ نطخية التعمع االجتساعي الترحخ ا معيشو واستجابات انفعالية.

ؿ تقميجىع لشساذج اآلباء أو اآلخخيغ ليحا الدمػؾ السشحخؼ مغ خبل مغ خبلؿ تعمسيع
كسا أشارت إلى أف ميل  ا الحيغ لجييع عاشفة باردة نحػ اآلخخيغ،السترحخيغ نفديً 

يكػف ف أل مفخد ويييئوالػالجيغ لمخفس وقمة الحب يؤدؼ إلى فذل التصبيع االجتساعي ل
ه الفخد في أف يقمجز خصػرة ما تقجـ في أف األنسػذج الحؼ يسكغ خ وتب .نفدًيا امترحخً 
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 -نطخية التعمع االجتساعيوفق –أو السجرسة أو السجتسع أو ما يقجمو لو اإلعبلـ البيت 
 (8 ،6880)ماجج الحمفي،سمػكو عغ ثقافة قائسة في السجتسع يعبخ في 

 أسباب الترحخ النفدي:
 إلى عجة أسباب مشيا:اتفق العجيج مغ الباحثيغ والكتاب عمى أف الترحخ الشفدي يخجع    

 الشداعات داخل األسخة الػاحجة.و لتفكظ األسخؼ ا .8
 .ىساؿ لؤلوالد مغ قبل الػالجيغاإلحاالت الصبلؽ و  .6
  اإلحباط. .3
 الحياة.  الذعػر بالتعاسة في .0
 اآلخخيغ.مغ قبل  ا الفخدالسعاممة الحؼ يتعخض لي سػء .0
 .الفخد حاالت الطمع والفداد التي يذاىجىا .2
 .اىخة البصالةشيػع ض .7
 .الحياة صعػبةبأىسية في الحياة و نداف عجـ شعػر اإل .0
شيػع ضاىخة العشف داخل السجتسع والحؼ بجورة يػلج حالة مغ الكخه واالشسئداز   .8

  بالػحجة.مغ السجتسع والشاس، ثع العدلة والذعػر 
 . والتي تخمق حالة مغ األنانية والحقجمذاعخ الحب داخل األسخة والسجتسع غياب  .88
 خاعاتوالديئة التي تتحجث عغ الحخوب والر الكع اليائل مغ األخبار الحديشة .88

 .التي تبثيا وسائل اإلعبلـ السختمفة
لجورىا التخبػؼ والتخفييي كسكاف جاذب لمصبلب لتربح مكاف لقتل  افتقاد السجرسة .86

 . اتيع الحىشية والشفدية والسعخفيةقجر 
 سفخط لمحات اإلندانية والشفدية في جػانب سمبية.الستغبلؿ اال .83

 & Ibrahim؛33 ،6880؛ كخيسة شايل، 60 ،6882 دعبذ،)يدخؼ 
Shaban,2017, 222). 

نذاىجه في مػاقع  لساالشفدي يعتبخ مذكمة في غاية الخصػرة ف الترحخ أوتخػ الباحثة      
مغ حياتشا مغ قرز العقػؽ بالػالجيغ واألىل، وغجر األصحاب واألصجقاء، وجحػد  عجة

البلإندانية في التعامل مع اآلخخيغ. وتطيخ و انية، وقصيعة األرحاـ، والعشف األسخؼ، والعجو 
أبخزىا أنيا تعسل عمى التحيد لمدمبية ومغ  ؛اخصار الترحخ الشفدي عمى الجػانب اإلندانية
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، وخػاء السعشى واليأس وانخفاض الجافعية وتشاقز العصاء والتفاؤؿ وفقجاف وخفس اإليجابية
 االجتساعي.ي بالسحيط قجر مغ األمغ الخوحي، واختبلؿ االتداف الشفد

 دزاسات سابكة:
 دراساتيا الدابقة في محػريغ رئيدييغ ىسا: تعخض الباحثة    

 :المحهر األوؿ: دراسات تناولت هنجسة الحات
الى معخفة أثخ أسمػبيغ إرشادييغ  (6888) عبج الخزاؽىجفت دراسة محسػد 

االبتجائية. لجػ تبلميح السخحمة لميشجسة الشفدية والتقػيع الحاتي في تشسية الحكاء األخبلقي 
وفق أسمػبي اليشجسة الشفدية والتقػيع  عغ فاعمية البخنامج اإلرشادؼ نتائج الجراسة أسفخت

الحاتي في تشسية الحكاء األخبلقي لجػ تبلميح السخحمة االبتجائية، وتبيغ أيزًا أف أسمػب 
 نفديا.ية اعماليشجسة الشفدية وأسمػب التقػيع الحاتي ليسا درجة الف

( إلى تعخؼ أثخ بخنامج ليشجسة الحات في 6883ىجفت دراسة ذكخػ اليػسف )و 
ا مجرسً  62التدامح واإلقشاع وبػصمة التفكيخ لجػ مجرسي السخحمة الثانػية. تكػنت العيشة مغ 

وتكػنت األدوات مغ مقياس التدامح، ومقياس بػصمة التفكيخ  ومجرسة لمسخحمة الثانػية،
  .في رفع القجرة عمى التدامح لمبخنامجحات. واضيخت الشتائج أثًخا إيجابًيا وبخنامج ليشجسة ال

( إلى معخفة العبلقة بيغ ىشجسة الحات 6880) كسا ىجفت دراسة ىجػ مشرػر  
مغ شمبة شالب  688وسػء استخجاـ االنتخنت لجػ شمبة الجامعة وتكػنت العيشة مغ 

ػء استخجاـ االنتخنت. وأوضحت الشتائج الجامعة واستخجـ مقياسي ىشجسة الحات ومقياس س
وجػد مدتػػ متػسط مغ ىشجسة الحات لجػ شمبة الجامعة، ووجػد عبلقة سمبية بيغ ىشجسة 

 الحات وسػء استخجاـ االنتخنت.
( إلى قياس اليشجسة الشفدية )البخمجة 6882كسا ىجفت دراسة مخيع الصائي )

تعخؼ العبلقة بيغ اليشجسة الشفدية وأساليب الدمبية لمحات( لجػ شمبة الجامعة، و –اإليجابية 
ة الشفدية )البخمجة اإليجابية مقياس اليشجسالتفكيخ لجػ شمبة الجامعة. اشتسمت األدوات عمى 

( 688الدمبية لمحات( ومقياس أساليب التفكيخ، وُشبق السقياسيغ عمى عيشة مكػنة مغ )–
ج وجػد عبلقة إيجابية بيغ ىشجسة ضحت الشتائغ الجامعة السدتشرخية. وأو وشالبة م اشالبً 

 الحات وأساليب التفكيخ.
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يقػمػف  ما الحؼ يجعل األفخاد( معخفة 6887) Jafariكسا حاولت دراسة جافارؼ 
 مغالدتة لمرػرة الحىشية  باستسخار بإنذاء وإعادة إنذاء العبلقات الثقافية البيشية ذات األبعاد

واإلدارة الستعسجة  الحاتية اليشجسةب شا نقـػنإلى أ وجية نطخ استخاتيجية؟ تػصمت الشتائج
 .اوآمشً  اشا الشفدي مدتقخً ئلمرػرة الحىشية لشحافع عمى بشا

( دراسة ىجفت إلى السقارنة بيغ أبعاد ىشجسة 6880وأجخت كػثخ رزؽ وآخخوف )
 60الحات بيغ الصبلب السػىػبيغ فشًيا وأقخانيع الستمكئيغ أكاديسًيا. وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

شالًبا مغ السػىػبيغ فشًيا وأقخانيع السػىػبيغ فشًيا الستمكئيغ أكاديسًيا بكمية التخبية الشػعية 
بجامعة دمياط. وتع تصبيق مقياس ىشجسة الحات ومقياس التمكؤ األكاديسي وقائسة لتذخيز 

في  فخوؽ  ضيخت الشتائج وجػدأالسػىػبيغ فشًيا وقائسة بالخرائز السسيدة لمسػىبة الفشية. و 
 أبعاد ىشجسة الحات الدتة لرالح السػىػبيغ فشًيا.

 المحهر الثاني: دراسات تناولت الترحخ النفدي:
اقي ( إلى تعخؼ الترحخ الشفدي لجػ الذباب العخ 6880ىجفت دراسة ماجج الحمفي )    

في دور الجولة لخعاية السدشيغ، وكانت عيشة البحث بالسدشيغ  مغ وجية نطخ آبائيع السقيسيغ
ذكػر ( 886( مدغ مشيع )670ستػاججيغ في دور الجولة لخعاية السدشيغ البالغ عجدىع )ال
( إناث، 38( ذكػر و)38( مدغ بػاقع )28مشيع عيشو بمغ عجدىا )( إناث اختيخ 823)و

وتع استخجاـ مقياس يقيذ الترحخ الشفدي لجػ الذباب العخاقي. وتػصمت الجراسة الى أف 
فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في الترحخ  لترحخ الشفدي، وتػججالذباب العخاقي يعاني مغ ا

 الشفدي ولرالح الحكػر.
( إلى تعخؼ 6887) Ibrahim & Shabanىجفت دراسة إبخاىيع وشعباف 

الترحخ الشفدي واالجتساعي لجػ الذباب في جشػب سيشاء. شبق عمييع مقياس الترحخ 
سيشاء يعيذػف في حالة ف شباب أ ىانتيجة مؤدا  الشفدي واالجتساعي. وأسفخت الشتائج عغ

كاف ىشاؾ و إلى البديط والذجيج.  دوف السدتػؼ مغ  يتخاوحمغ الترحخ الشفدي واالجتساعي 
أضيخت الشتائج . كسا الخضا عغ السجتسع والسعاناة مغ القمق واالكتئاب عكدية بيغعبلقة 

ء الصبقة الػسصى فقخا -( ىع مػضفػف مجنيػف % 30أيًزا أف أكثخ مغ ثمثي السدتصمعيغ )
لحلظ  العسل،عاشمػف عغ %(  60.7حػالي ربع السجيبيغ )و رغع أف لجييع دخل معيغ،  -

إلى جانب الجدء األكبخ  .الشفدي واالجتساعي لمترحخليذ لجييع مرجر لمجخل ويتعخضػف 
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تػصل . و تجىػر األوضاع االقترادية واالجتساعية والشفديةمع مغ البصالة يسثمو الذباب 
ة التي أدت إلى الخئيدإلى أف بعس ضغػط الحياة اليػمية كانت األسباب أيَزا البحث 

 الترحخ الشفدي واالجتساعي داخل األسخة. في العسل وفي بيئة الحياة اليػمية.
 صة وتعقيب عمى الجراسات الدابقة:خال

 تدتخمز الباحثة مغ عخض الجراسات الدابقة ما يمي:
 ات في التعامل مع بعس االضصخابالحات ة عمى ىشجسة ة البخامج اإلرشادية القائسفاعمي

 (.6883(، وذكخػ اليػسف )6888محسػد عبج الخازؽ )الشفدية مثل دراسة 
  نجرة الجراسات برفة عامة والجراسات العخبية برفة خاصة التي تشاولت مفيـػ الترحخ

 الشفدي.
 ة الحالية، وصياغة استفادت الباحثة مغ ىحه الجراسات في إعجاد وترسيع أدوات الجراس

 فخوضيا، وتفديخ ومشاقذة نتائجيا. 
 فسوض الدزاسة:

 صاغت الباحثة فخوض دراستيا عمى الشحػ التالي:
 لجػ شمبة الجامعة. يشتذخ الترحخ الشفدي (8
ا بيغ متػسصي درجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة تػجج فخوؽ دالة احرائيً  (6

 لرالح شبلب السجسػعة الزابصة. لشفديالسقياس الترحخ  البعجؼالقياس في 
ا بيغ متػسصي درجػات شػبلب السجسػعػة التجخيبيػة فػي مقيػاس تػجج فخوؽ دالة احرائيً  (3

  .قبل تصبيق البخنامج وبعجه لرالح القياس القبمي الشفديالترحخ 
 الشفدػػيخفػػس الترػػحخ  فػػي 8.80 ≤يحقػػق البخنػػامج القػػائع عمػػى ىشجسػػة الػػحات تػػأثيخًا  (0

 سػعة التجخيبية.لجػ شبلب السج
خفػس الترػحخ  فػي 8.2 ≤ الحات فاعميةيحقق البخنامج اإلرشادؼ القائع عمى ىشجسة  (0

 .لجػ شبلب السجسػعة التجخيبية الشفدي
 منهج وإجخاءات الجراسة:

استخجمت الجراسة الحالية السشيج شبو التجخيبي، حيث تيجؼ إلى دراسة منهج الجراسة:  -أ 
لخفػػس الترػػحخ الشفدػػي لػػجػ  ع عمػػى ىشجسػػة الػػحاتعي قػػائافاعميػػة بخنػػامج إرشػػادؼ جسػػ
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 ا يسثػػػػل متغيػػػػخ، وكػػػػاف البخنػػػػامج اإلرشػػػػادؼ ىػػػػػ الستغيػػػػخ السدػػػػتقل، بيشسػػػػشمبػػػػة الجامعػػػػة
 .الترحخ الشفدي الستغيخ التابع

( شالًبػػا وشالبػػة بالفخقػػة الخابعػػة 308) شبػػق السقيػػاس عمػػى عيشػػة قػاميػػاعينػػة الجراسػػة:  -ب 
ـ لغػػة عخبيػػة ولغػػة فخندػػية ولغػػة إنجميديػػة وريػػاض بكميػػة التخبيػػة جامعػػة دميػػاط مػػغ أقدػػا

تػػػػع . عػػػػاـ 68متػسػػػػط العسػػػػخ  أشفػػػػاؿ ورياضػػػػيات وبيػلػػػػػجي وكيسيػػػػاء وجغخافيػػػػا وتػػػػاري 
( استسارة غيخ صحيحة لشقز البيانات أو لعجـ اسػتكساؿ اإلجابػة أو وجيػة 38استبعاد )

( إنػاث. 670( ذكػػر و)06(، )368االستجابة او عػجـ الججيػة بحيػث أصػبحت العيشػة )
اختيػػػار اإلربػػػاعي األعمػػػى )الػػػحؼ يعبػػػخ عػػػغ مدػػػتػػ مختفػػػع مػػػغ الترػػػحخ الشفدػػػي( وتػػػع 

 مػزعة كسا ىػ مبيغ في الججوؿ التالي: ( شالبًا وشالبة08وعجدىع )
 (8ججوؿ )

 الجراسة عيشةتػزيع  
          الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع            
 السجسػعة

 السجسػع إناث ذكػر

 08 38 88 تجخيبية
 08 36 0 ضابصة
 08 26 80 السجسػع

لخفػػس  جسعػػي قػػائع عمػػى ىشجسػػة الػػحاتبخنػػامج إرشػػادؼ  أعػػجت الباحثػػةأدوات الجراسػػة:  -ج 
الترػػػحخ الشفدػػػي لػػػجػ شمبػػػة الجامعػػػة. كسػػػا أعػػػجت مقيػػػاس الترػػػحخ الشفدػػػي، وحدػػػبت 

( مػػغ شمبػة كميػة التخبيػػة جامعػة دميػػاط. 08الخرػائز الدػيكػمتخية عمػػى عيشػة قػاميػا )
 :  لألدواتوصف مهجد وفيسا يمي 

 مقياس الترحخ النفدي لجى طمبة الجامعة )إعجاد الباحثة(: -1
 الترحخ الشفدي. وتع ترسيسو بإتباع الخصػات التالية:  مقياسأعجت الباحثة 

 االشبلع عمى العجيج مغ السخاجع والجراسات التي تشاولت الترحخ الشفدي. -أ 
رػػػحخ الشفدػػػي، وتػػػع صػػياغة عبػػػارات السقيػػػاس برػػػػرة محػػػجدة ومػػػجدة لمتعبيػػػخ عػػػغ الت  -ب 

تشقػػػيح ىػػػحه العبػػػارات وإعػػػادة صػػػياغتيا، واسػػػتقخ السقيػػػاس فػػػي صػػػػرتو السبجئيػػػة متزػػػسشًا 
 ( عبارة.03)
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( شالبػًا وشالبػة مػغ شمبػة كميػة التخبيػة جامعػة دميػاط وذلػظ 08تع تصبيق السقياس عمى ) -ج 
( عبػارات وأصػبح 7لحداب الرجؽ وإعادة صياغة بعس عبارات السقياس، وتع حػحؼ )

الفػخاغ عبارة. مػزعة عمى أربعة أبعػاد ىػي  (46)ياس في صػرتو الشيائية مكػنًا مغ السق
 انخفػاض الجافعيػة لئلنجػاز، و اإلحباط واليػأسو  ،خػاء السعشى، و العاشفي والتبمج الػججاني

ولمتحقػػػػق مػػػغ الرػػػجؽ البشػػػائي لبلختبػػػار، قامػػػػت مػػػع مخاعػػػاة األوزاف الشدػػػبية لمعبػػػارات. 
بيغ درجات كل ُبعػج والػجرجات الكميػة لمسقيػاس، وجػاءت  رتباطالباحثة بحداب معامل اال

 (:2) الشتائج كسا ىي مبيشة في الججوؿ
 (6ججوؿ )

 (.08يػضح معامبلت االرتباط بيغ درجات كل ُبعج والجرجات الكمية لمسقياس )ف= 

 معامل االرتباط أبعاد المقياس
مدتهى 
 الجاللة

الجاللة 
 االحرائية

 داؿ 8.88 8.08 مج الػججانيالفخاغ العاشفي والتب
 داؿ 8.88 8.73 خػاء السعشى

 داؿ 8.88 8.78 اإلحباط واليأس
 داؿ 8.88 8.78 انخفاض الجافعية لئلنجاز
( معػػػامبلت االرتبػػاط بػػيغ درجػػػات كػػل ُبعػػج والجرجػػػة الكميػػة لسقيػػػاس 6يبػػيغ جػػجوؿ )

رػػػائيًا عشػػػج ( وجسيعيػػػا دالػػػة إح08,8 – 8.78الترػػػحخ الشفدػػػي، حيػػػث تخاوحػػػت مػػػا بػػػيغ )
 ( وبحلظ تعتبخ أبعاد السقياس صادقو وتقيذ ما وضعت لقياسو.8.88مدتػػ معشػية )

وقػج تحققػػت الباحثػة مػػغ ثبػػات  (9.89)تػع حدػػاب الثبػات وكػػاف معامػل الثبػػات لمسقيػػاس  -د 
وجاءت الشتائج كسا ىي مبيشة في الججوؿ  السقياس مغ خبلؿ شخيقة معامل ألفا كخونباخ

(3.) 
 (3ججوؿ )

 (.08نتائج اختبار ألفا كخونباخ لمسقياس وأبعاده )ف=يػضح 
 معامل ألفا كخونباخ عجد العبارات أبعاد المقياس

 8.23 88 الفخاغ العاشفي والتبمج الػججاني
 8.06 88 خػاء السعشى

 8.00 80 اإلحباط واليأس
 8.00 86 انخفاض الجافعية لئلنجاز
 9.89 46 مقياس الترحخ النفدي
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( قيسػػػة معػػػامبلت الثبػػػات لمسقيػػػاس وأبعػػػاده، حيػػػث تخاوحػػػت مػػػا بػػػيغ 3يبػػػيغ جػػػجوؿ )
(، وىػػػي ندػػػبة ثبػػػات مختفعػػػة، مسػػػا 8.08( وبمػػػغ معامػػػل الثبػػػات لمسقيػػػاس )8.00 – 8.23)

 يصسئغ الباحثة لشتائج تصبيق السقياس.
كانػػػػت معػػػػامبلت االتدػػػػاؽ الػػػػجاخمي و  االتدػػػػاؽ الػػػػجاخمي تػػػػع حدػػػػاب االتدػػػػاؽ الػػػػجاخمي:-د 

.( ,78- 8.30)باط بيغ الجرجة الكمية لمسقياس ودرجة كل مفخدة( تتخاوح بيغ )معامبلت االرت
 (.0كسا بججوؿ )

 (0ججوؿ )
 يػضح معامبلت االرتباط بيغ درجات كل عبارة والجرجات الكمية لمُبعج الحؼ تشتسي إليو العبارة. 
أبعاد 
 السقياس

 الجاللة االحرائية مدتػػ الجاللة معامل االرتباط رقع العبارة

ني
ججا

اله
مج 

التب
ي و

طف
لعا

غ ا
لفخا

ا
 

 داؿ 8.88 8.20 1
 داؿ 8.88 8.02 2
 داؿ 8.88 8.08 3
 داؿ 8.88 8.08 4
 داؿ 8.88 8.30 5
 داؿ 8.88 8.07 6
 داؿ 8.88 8.00 7
 داؿ 8.88 8.02 8
 داؿ 8.88 8.30 9

 داؿ 8.88 8.08 19
عنى

الم
اء 

خه
 

 داؿ 8.88 8.20 11
 داؿ 8.88 8.70 12
 داؿ 8.88 8.28 13
 داؿ 8.88 8.28 14
 داؿ 8.88 8.76 15
 داؿ 8.88 8.22 16
 داؿ 8.88 8.28 17
 داؿ 8.88 8.26 18
 داؿ 8.88 8.06 19
 داؿ 8.88 8.08 29

س
واليأ

ط 
حبا

اإل
 

 داؿ 8.88 8.28 23
 داؿ 8.88 8.00 24
 داؿ 8.88 8.00 25
 داؿ 8.88 8.00 27
 داؿ 8.88 8.00 28
 داؿ 8.88 8.03 29
 داؿ 8.88 8.00 39
 داؿ 8.88 8.73 31
 داؿ 8.88 8.22 32
 داؿ 8.88 8.23 33
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 داؿ 8.88 8.00 34
 داؿ 8.88 8.28 35
 داؿ 8.88 8.08 36
 داؿ 8.88 8.08 37

جاز
إلن

ة ل
فعي

الجا
ض 

خفا
ان

 

 داؿ 8.88 8.02 39
 داؿ 8.88 8.70 49
 داؿ 8.88 8.70 41
 داؿ 8.88 8.26 43
 داؿ 8.88 8.78 44
 داؿ 8.88 8.78 45
 داؿ 8.88 8.08 46
 داؿ 8.88 8.08 48
 داؿ 8.88 8.08 49
 داؿ 8.88 8.08 59
 داؿ 8.88 8.08 52
 داؿ 8.88 8.03 53

( معػػامبلت االرتبػػاط بػػيغ درجػػات كػػل عبػػارة والػػجرجات الكميػػة لمُبعػػج 0يبػػيغ جػػجوؿ )
 – 8.30تشتسػػػي إليػػػو العبػػػارة فػػػي مقيػػػاس الترػػػحخ الشفدػػػي، حيػػػث تخاوحػػػت مػػػا بػػػيغ )الػػػحؼ 
 (.8.88( وجسيعيا دالة إحرائيًا عشج مدتػػ معشػية )8.78

 طخ قة ترحيح المقياس: 
يشقدع السقياس لجدأيغ: جدء خاص ببعج الفخاغ العاشفي والتبمج الػججاني وتع 

ئل تسثل درجات ثبلث ىي التبمج الػججاني صياغة البشػد في صػرة مػاقف يمييا ثبلث بجا
. أما 8، والتعاشف الػججاني ويعصى الجرجة 6، والحياد ويعصى الجرجة 3ويعصى الجرجة 

انخفاض الجافعية لئلنجاز فقج تع و  اإلحباط واليأسو  األبعاد الثبلثة الباقية وىي خػاء السعشى
مغ عبارات السقياس بأحج بجائل تتع االستجابة لكل عبارة  صياغة البشػد في صػرة عبارات

ثبلث ىي: "أوافق" تعصى ثبلثة درجػات، و"ال أعخؼ" تعصى درجتاف، "ارفس" تعصى درجة 
، 30، 37، 32، 30، 30، 62واحجة وذلظ لجسيع العبارات عجا العبارات التي تحسل أرقاـ

فعة فتأخح درجات في االتجاه العكدي. وتعبخ الجرجة السخت 02، 00، 00، 03، 08، 38
 عغ مدتػػ عاؿ مغ الترحخ الشفدي. 

حالػػػػة مػػػػغ عػػػػجـ التػػػػػازف الشفدػػػػي  إجخائًيػػػػا بأنػػػػو الترػػػػحخ النفدػػػػيوتعػػػػخؼ الباحثػػػػة        
واإلحداس بالفتػر والػىغ وعجـ اإلقباؿ عمى الحياة واإلحداس بالفخاغ العػاشفي واالجتسػاعي 

لمحيػػاة وافتقػػاد األمػػل وعػػجـ  والتبمػػج الػجػػجاني والذػػعػر بخػػػاء السعشػػى وافتقػػاد السعشػػى الحقيقػػي
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الخضػػا عػػغ الػػشفذ واألخػػخيغ والتػػػتخ واليػػأس واإلحبػػاط وانخفػػاض الجافعيػػة فػػي أداء األعسػػاؿ 
 والحياة ببل أمل أو شسػح. معبًخا عشيا بجرجة الصالب عمى مقياس الترحخ الشفدي. 

 ويذسل الترحخ الشفدي أربعة أبعاد ىي:
: ىػػ نقػز إضيػار السذػاعخ أو مخاعػاة مذػاعخ الهججانيالبعج األوؿ: الفخاغ العاطفي والتبمج 

اآلخػػخيغ أو التفاعػػل العػػاشفي والتعبيػػخ عشػػو لفطًيػػا أو غيػػخ لفطًيػػا، وخاصػػة عشػػج الحػػجيث عػػغ 
األمػػػر التػػي مػػغ الستػقػػع أف يطيػػخ فييػػا العػاشػػف واالنفعػػاالت وتكػػػف اإليسػػاءات نػػادرة مػػع 

 رػت.القميل مغ السطاىخ التعبيخية عمى الػجو ونبخة ال
ىػ شعػر الفخد بفقجاف السعشى في الحياة والبلمبػاالة وأف األشػياء البعج الثاني: خهاء المعنى: 

ال معشػػى ليػػا، والػػحؼ قػػج يجعميػػع عخضػػة لمعجيػػج مػػغ االضػػصخابات الشفدػػية واالجتساعيػػة التػػي 
  (Orbach et al, 2003: 33) تعػؽ تحقيق السعشى في حياتيع

ىػ الحيمػلة دوف تحقيق الخغبات ويراحب ذلظ حالة مغ : البعج الثالث: اإلحباط واليأس
 الحدخة وخيبة األمل واليأس.

وىي حالة داخمية تحػؿ دوف بحؿ الجيج والسثابخة  البعج الخابع: انخفاض الجافعية لإلنجاز:
 وتحجؼ الرعػبات والسعػقات، وإتقاف العسل لتحقيق أفزل مدتػػ مغ األداء والشجاح.

قػػائم عمػػى هنجسػػة الػػحات لخفػػل الترػػحخ النفدػػي لػػجى طمبػػة  بخنػػامج إرشػػادي جمعػػي -2
 الجامعة )إعجاد الباحثة(: 

مػػغ األدوات األساسػػية التػػي تػػع ترػػسيسيا لخجمػػة أىػػجاؼ الجراسػػة بخنػػامج إرشػػادؼ   
 .شفدي لجػ شمبة الجامعةجسعي قائع عمى ىشجسة الحات لخفس الترحخ ال

 األساس النيخي لمبخنامج:
تشاولتو الباحثة في اإلشار الشطخؼ مغ السجاخل الشطخية ُبشي البخنامج عمى ما 

ات الدابقة بيجؼ خفس الترحخ الشفدي مغ لمترحخ الشفدي وىشجسة الحات وبعس الجراس
، وإكدابيع شخؽ خبلؿ تدويج الصمبة بسيارات التػاصل الفعاؿ الحؼ يعدز السذاركة الػججانية

اقة الدمبية لجييع إلى شاقة إيجابية وتدويجىع بسيارات تعديد ػيل الصاكتذاؼ ذواتيع وتح
الثقة بالشفذ وبث األمل واستذعار معشى الحياة ورفع دافعيتيع لئلنجاز، حيث استخجمت 

 الباحثة الفشيات التالية:
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وىي محاضخات أعجتيا الباحثة وتمقييا عمى أفخاد السجسػعة  المحاضخة المرغخة: .8
دقيقة وتعتسج عمى تقديع السحتػػ  80-88قريخة تتخاوح بيغ  التجخيبية في مجة زمشية

 السعخفي إلى أجداء صغيخة.
وىي نذاط عقمي يذتخؾ فيو أفخاد السجسػعة التجخيبية، ويتفاعمػف  المناقذة الجماعية: .6

مًعا ويعبخ كل فخد مشيع عغ رأيو ويتبادلػف اآلراء في حػار جساعي يتدع بالسخونة 
فخصة التشفيذ االنفعالي، وتيجؼ إلى تعميع أعزاء السجسػعة واالحتخاـ، ويتيح ليع 

 (.602 ،6887حشفي، السيارات )عميبعس 
 مرصمح إعادة البشاء السعخفي، يدتخجـ والتقييم اإليجابي: المعخفيفنية إعادة البناء  .3

التي تذسل محاولة تعجيل العػامل السعخفية، فالدمػؾ  لئلشارة الى كل الشساذج اإلرشادية
ُيعامل بػصفو نتاج لمتفكيخ غيخ الػضيفي، وغيخ  -وفق ىحا األسمػب-التػافقي غيخ 

عمى أنو عسمية تعمع داخمية، تذسل إعادة  . وبشاء عمى ذلظ ُيشطخ الى اإلرشادالسشصقي
عادة تشطيع األفكار ذات العبلقة بالخوابط بيغ األحجاث إ تشطيع السجاؿ االدراكي، و 
ىحه تحجيج األنساط الخاصة  تذتسل األساليب اإلرشاديةو والسثيخات البيئية السختمفة، 

بالتفكيخ غيخ السشصقي، ثع مداعجة السدتخشج عمى تفيع األثخ الدمبي ألنساط التفكيخ 
ا تجريب ىحه. كحلظ استبجاؿ أنساط التفكيخ غيخ التػافقية بأنساط تػافقية وفعالة، وأخيخً 

وتذسل  .الزبط الحاتي ستخاتيجياتالسدتخشج عمى االستعانة بكل ما مغ شأنو تصػيخ ا
تحجيج أفكار السدتخشج السختبصة ، و شصقي لعسمية اإلرشادالتبخيخ السإعادة البشاء السعخفي 

بية، الى التخكيد عمى األفكار االنتقاؿ مغ التخكيد عمى األفكار الدمقف الزاغط، و بالسػ 
ى التقجـ الحؼ أحخزه ديد الحات عمتعنسحجة بعس السػاقف أماـ السدتخشج و يجابية، و اإل

 (.8828 ،6882؛ كاضع الجفاعي، 67 ،6880)جساؿ الخصيب، 
ويتزسغ ذلظ قياـ الفخد بتكخيذ الجيج لمعسل، واإلنجاز  تنمية الكفاءة الحاتية: .0

يذعخه لسذخوعات وخصط ججيجة تخضي شسػحاتو، وتصخد األفكار السختبصة بالحجث، مسا 
 شو حديغ وسبلمة حديغ،؛ 82 ،8880يع، )لصفي إبخاى بالكفاءة والخضا عغ الحات

6882، 80.) 
يقرج بو إدراؾ السػقف بذكل مغايخ أو وصفو في إشار آخخ غيخ إعادة التأطيخ:  .0

السػجػد بو حالًيا بحيث يكػف أكثخ إيجابية، أو إدراؾ معشى آخخ محتسل لمحجث أو 
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د مغ الداوية ىػ الشطخ إلى التحجيات والعػائق التي تقابل الفخ الفكخة أو العسل، و 
أحسج العخفج، )السذخقة والجسيمة واإليجابية وعجـ الشطخ إلييا برػرة سمبية تذاؤمية 

6886، 00.) 
وىػ خط وىسي يرل بيغ أماكغ تختيب السعمػمات السخدونة في الدمغ خط الدمن:  .2

الساضي وفي المحطة الحالية ويستج إلى السدتقبل بسحاور محجدة بجقة يتسثل بيا 
الدمغ وىي فشية عبلجية تداعج الفخد عمى التخمز مغ السذاعخ الدمبية،  العبلج بخط

وأف يبشي مدتقبل مذخؽ لشفدو. وىحه التقشية تخػ أنو ليذ ىشاؾ فذل، بل ىشاؾ 
تجارب وخبخات يستمكيا الفخد في الساضي تداعجه ويدتفيج مشيا في التغمب عمى حياتو 

ػد حقيقي، إنسا وجػد ذىشي خيالي في السدتقبل، والساضي والسدتقبل ليذ ليسا وج
 (8870 ،6887السعسػرؼ،  عمىقابل لمتغييخ )

وىػ مداعجة الفخد عمى إيجاد عبلقات جيجة بيغ األفخاد، والعسل عمى  التقارب: .7
استسخارىا حيث يسثل التقارب خصػة أولى لتجعيع التػاصل والتعاشف مع اآلخخيغ 

 (.883 ،6880)كاروؿ ىاريذ، 
يذبو السػقف وىػ خصة مغ خصط السحاكاة في مػقف  ادؿ األدوار:لعب األدوار وتب .0

خد مغ السذاركيغ أحج األدوار التي تػجج في السػقف الػاقعي، الػاقعي، ويتقسز كل ف
ويتفاعل اآلخخيغ في حجود عبلقة دوره بأدوارىع، ويقـػ بيحا الشذاط أكثخ مغ فخد 

 (360 ،6886ع )حامج زىخاف، يسا بيشيحدب أدوار السػقف، ويسكغ تبجيل األدوار ف
وىػ مجسػعة أسئمة يدأليا الفخد لحاتو وتكػف الدبب في تكػيغ شعػر  اإلطار اإليجابي: .8

 ،6888وإحداس مؤثخ في ترخفاتو والشتائج التي يحرل عمييا )مجحت أبػ الشرخ، 
07.) 

: ىػ تجعيع الدمػؾ السخغػب والسشاسب وزيادة احتسالية حجوثو وتكخاره في التعد د .88
 ,Nestler)السدتقبل بإضافة مثيخات إيجابية أو إزالة مثيخات سمبية بعج حجوثو 

2013, 433). 
: وىي الثقة في قابمية الفخد لمتغييخ لؤلفزل أو تقبل األفكار الججيجة، التقبل والتحجي .88

الرعاب  مع أخح الحيصة في السدتقبل دوف التفخيط في السبادغ، مع الخغبة في تحجؼ
 (8870 ،6887 السعسػرؼ، عمى)
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يقـػ عمى معخفة الفخد لشفدو  وتعميع،تػجيو وإرشاد وتخبية  أسمػب :الجينالخجهع إلى  .86
وىػ  خصأ،وتغييخ تعمع سابق  واألخبلقية، تتزسغ ترحيحوالقيع الخوحية ولخبو  ولجيشو

زىخاف،  )حامج والسفاىيع الجيشية والخمقية إرشاد تجعيسي يقـػ عمى استخجاـ القيع
6886، 302) 

  :أنػاعيحجث عشجما يقـػ الستعمع بتقميج سمػؾ يطيخ عشج نسػذج، وليا عجة النمحجة:  .83
الشسػذج بتأدية الدمػكيات السدتيجفة بػجػد الذخز الحؼ يخاد  يقـػ :الحيةالنمحجة  .أ 

الشػع مغ الشسحجة ال يصمب مغ الذخز تأدية  وفي ىحاتعميسو تمظ الدمػكيات 
 .بتيا فقطالشسػذج وإنسا مجخد مخاق سمػكيات

يقـػ السدتخشج بسذاىجة سمػؾ الشسػذج فقط مغ خبلؿ  :النمحجة الخمد ة أو المرهرة .ب 
األفبلـ أو القرز أو الكتب، أو وسائل أخخػ، وىحا الشسػذج يسكغ استخجامو أكثخ 

 .مغ مخة في الجمدات اإلرشادية أو العبلجية
ػذج بسخاقبة نسػذج حي يقـػ السدتخشج مغ خبلؿ ىحا الشس :النمحجة من خالؿ المذاركة .ج 

 أوال ثع يقـػ بتأدية االستجابة بسداعجة وتذجيع السخشج ثع يؤدؼ االستجابة بسفخده
(Jeon, 2018, 19.) 

  .وقج تم استخجاـ النمحجة من النهع الثاني في الجراسة الحالية
 مػاقع ىي: وتقجـ شخًقا لتحقيق التحػؿ في اإلدراؾ مغ خبلؿ ثبلثالمهاقع اإلدراكية:  .80

وىػ يعبخ عغ إدراكشا الحاتي لمسػقف، ولكي يتحقق  لمهقع األوؿ: زاو ة إدراكنا:ا .أ 
ذلظ نحتاج أف نكػف قادريغ عمى رؤية السػقف مغ زاوية إدراكشا. وفي ىحا 
السػقع عشجما نتكمع فإنشا ندتخجـ صيغة الستكمع مثل " أنا أشعخ بػ...، أو أنا أريج 

 أف أعخؼ ....".
وفيو نجرؾ رؤية اآلخخيغ وشخيقة تفكيخىع،  إدراؾ اآلخخ ن:المهقع الثاني: زاو ة  .ب 

والجافع وراء ما يقػلػنو ويفعمػه، وعمى ىحا فيػ يعبخ عغ مجػ فيسشا إلدراكات 
 اآلخخيغ.

يعبخ عغ القجرة عمى مخاقبة السػقف عغ و  قع الثالث: زاو ة إدراؾ متعجد:المه  .ج 
مى أف يخػ ويدسع نفدو بعج مشفربًل عغ السػقف حيث يكػف لجػ الفخد القجرة ع

 واآلخخيغ مًعا
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 (070 ،6883ػؼ ورمزاف حديغ، ي؛ عبج الخحسغ بج328 ،6880)سػ نايت، 
وتػػع إعػػجاد البخنػػامج بيػػجؼ خفػػس الترػػحخ الشفدػػي لػػجػ شمبػػة الجامعػػة، لػػحا فقػػج  

احتػػػت جمدػػات البخنػػامج عمػػى مػضػػػعات تخػػتز بأبعػػاد الترػػحخ الشفدػػي السدػػتخجـ فػػي 
الفػػخاغ العػػاشفي عمػػى أربعػػة أبعػػاد ىػػي: مقيػػاس الترػػحخ النفدػػي السقيػػاس. حيػػث يحتػػػؼ 

 والتبمج الػججاني، خػاء السعشى، واإلحباط واليأس، وانخفاض الجافعية لئلنجاز. 
 بناء البخنامج:

  روعي في بشاء البخنامج ما يمي:  
تحجيج أىجاؼ البخنامج بحيث تتفق مع األىجاؼ التخبػيػة والسدػاعجة فػي خفػس الترػحخ  .8

 فدي لجػ شمبة الجامعة. الش
 مبلءمة البخنامج لعيشة الجراسة التي يصبق عمييا والسػضػعات التي يتشاوليا. .6
 إشخاؾ الصبلب إيجابًيا في تشفيح البخنامج. .3
 التخكيد عمى أف يقاس زمغ البخنامج بالخبخات وليذ بالداعات. .0
 تكامل العشاصخ الشفدية والتخبػية واالجتساعية في البخنامج. .0
 بيغ الجانب العمسي والشطخؼ والجانب التصبيقي العسمي.الجسع  .2

 بيانات عامة عن البخنامج:
 يقـػ البخنامج عمى بعس فشيات ىشجسة الحات والسجاخل الشطخية ليا. .8
 الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة. اليجؼ العاـ لمبخنامج ىػ خفس .6
مػػغ شمبػػة الفخقػػة الخابعػػة  عيشػػة الجراسػػة التػػي شبػػق عمييػػا البخنػػامج " السجسػعػػة التجخيبيػػة" .3

 بكمية التخبية جامعة دمياط.
 مكاف تصبيق البخنامج: شبق البخنامج في إحجػ قاعات كمية التخبية جامعة دمياط. .0
 جمدة بػاقع جمدتيغ أسبػعًيا. 80عجد الجمدات:  .0
زمػػػغ تصبيػػػق البخنػػػامج: شبػػػق البخنػػػامج فػػػي الفرػػػل الجراسػػػي الثػػػاني مػػػغ العػػػاـ الجػػػامعي  .2

6880/6888. 
 دقيقة تقخيًبا. 00غ الجمدة الػاحجة: زم .7
 األسمػب اإلرشادؼ السدتخجـ: اإلرشاد الجساعي. .0
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 خطهات تنفيح البخنامج: 
ويػػػتع مػػػغ خبلليػػػا التعػػػارؼ، والتسييػػػج لمبخنػػػامج وشػػػخح أىجافػػػو وإشػػػار العسػػػل فيػػػو  البػػػجء: -8

 ويدتغخؽ ذلظ الجمدة األولى.
والسشاقذػة الجساعيػة، وإعػادة البشػاء السحاضػخة  ا استخجاـ فشيات: وىجفيساالنتقاؿ والعمل -6

السعخفي، وتشسية الكفاءة الحاتية، وإعادة التػأشيخ، وخػط الػدمغ، والتقػارب، ولعػب وتبػادؿ 
د والتخكيػػػوالتقبػػػل والتحػػػجؼ، والسػاقػػػع اإلدراكيػػػة. ، األدوار، واإلشػػػار اإليجػػػابي، والتعديػػػد

 الترػػػػحخ ىػػػػحاوعمػػػػى العػامػػػػل التػػػػي تطيػػػػخ عمػػػػى أسػػػػباب ومطػػػػاىخ الترػػػػحخ الشفدػػػػي 
وتتدبب فيو سػاء كانت ىحه العػامل تخجع إلى خرػائز الفػخد ذاتػو، أو تخجػع لؤلفػخاد 
مػػغ حػلػػو، أو إلػػى الطػػخوؼ التػػي يعػػير ويسػػخ بيػػا. كسػػا تتزػػسغ ىػػحه السخحمػػة مشاقذػػة 

. ويدػتغخؽ ذلػظ الجمدػات مػغ الجمدػة ليب الفعالة لخفػس الترػحخ الشفدػي لػجييعاألسا
 عذخ.ة لثانية حتى الجمدة الثالثا

وىي السخحمة الختاميػة وىػجفيا تمخػيز مػا تػع إنجػازه مػغ خصػػات فػي البخنػامج  :اإلنهاء -3
وتقيػػػػيع البخنػػػػامج وإبػػػػخاز نقػػػػاط القػػػػػة والزػػػػعف فيػػػػو مػػػػغ وجيػػػػة نطػػػػخ أفػػػػخاد السجسػعػػػػة 

غخؽ ىػحه نفدػًيا إلنيػاء البخنػامج وتدػت تذػسل مخحمػة اإلنيػاء تييئػة الصمبػةالتجخيبية، كسا 
 .خةالسخحمة الجمدة األخي

 : وتشقدع إلى قدسيغ: # أهجاؼ البخنامج
ييػػجؼ البخنػػامج إلػػى خفػػس الترػػحخ الشفدػػي لػػجػ شمبػػة الجامعػػة مػػغ األهػػجاؼ العامػػة:  -1

 خبلؿ استخجاـ بعس الفشيات الستزسشة في البخنامج.
 .(6)كسا في ججوؿ  وىي أىجاؼ تختبط بسحتػػ كل جمدة األهجاؼ اإلجخائية: -2

ختيػػب جمدػػات البخنػػامج اإلرشػػادؼ بذػػكل مشصقػػي يتشاسػػب يػػتع ت# محتػػهى جمدػػات البخنػػامج: 
وشبيعة مذكمة الجراسة، وتكػف عجد الجمدات أربعة عذخ جمدة بػاقع جمدتيغ أسبػعًيا، ويتع 

 تحجيج محتػػ الجمدات بشاء عمى أىجاؼ البخنامج وكحلظ عمى الفشيات الستبعة فيو.
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 ( 5ججوؿ )

 جمدات البخنامج اإلرشادي
رقم 

 الجمدة
 الفنيات محتهى الجمدة وإجخاءاتها ؼ الجمدةأهجا

 المدتخجمة 

1 

  أف يتع بشاء عبلقة إرشادية بيغ الباحثة وأفخاد
السجسػعة اإلرشادية )التجخيبية( تتسيد باأللفة 

 والتقبل والسذاركة والتعاوف 
  أف يعخؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية أف

 .مج قائع عمى ىشجسة الحاتالبخنا
  السجسػعة اإلرشادية اليجؼ أف يتعخ ؼ أفخاد

 مغ ضسيع لمجمدات اإلرشادية 
  أف يتعخ ؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية

الخصػط الخئيدة لمبخنامج والجمدات 
 اإلرشاديػة.

  أف يتعخ ؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية الفشيات
 البخنامج  فيالسدتخجمة 

  أف يتعخ ؼ أفخاد السجسػعة اإلرشادية الفائجة
 البخنامج.مغ تشفيح  تعػد عمييع التي

 تعارؼ:
  التخحيب والتعارؼ بيغ الباحثة وأفخاد

 السجسػعة اإلرشادية 
جػ مغ األلفة  في)االسع، اليػايات(          

 .واالحتخاـ الستبادؿ والتقبل
  اإلرشادؼتػضيح أىسية البخنامج. 
 .تأكيج سخية البيانات والسعمػمات 
  نحػ  اإليجابيتػضيح أىسية االتجاه

اإلرشاد وأثخ ذلظ عمى فعالية عسمية 
 البخنامج.

 .شخح نطاـ وإجخاءات جمدات البخنامج 

 
 
 

        
 

2 

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية مفيـػ
 التبمج الػججاني.و  الفخاغ العاشفي

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية العػامل
 السؤدية إلى الفخاغ العاشفي والتبمج الػججاني

 فخاد السجسػعة التجخيبية خصػرة أف يتعخؼ أ
الفخاغ العاشفي والتبمج الػججاني وأثخه في 

 الحياة االجتساعية
  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية أىسية

التفاعل الػججاني وأثخه في الحياة 
 االجتساعية.

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية أساليب
 تشسية التعاشف والتفاعل الػججاني

 :عاطفي والتبمج الهججانيالفخاغ ال
  محاضخة مرغخة عغ الفخاغ العاشفي

 .والعػامل السؤدية لو. والتبمج الػججاني
 الفخاغ  خصػرةغ مشاقذة جساعية ع

واآلثار الستختبة  العاشفي والتبمج الػججاني
 .عميو في حياتيع االجتساعية

  التجريب عمى التقارب الػججاني قبل
 .السكاني

 لرعبة التي استحزار بعس السػاقف ا
مخ بيا أفخاد السجسػعة وأثخت عمييع 
بذكل سمبي واستخجاـ لعب األدوار وقمب 
األدوار والسػاقع اإلدراكية لتشسية التقبل 

 . والتعاشف والسذاركة الػججانية
 .التعديد 

 السحاضخة 
 شاقذة جساعيةسال 
 .التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 التقارب 

 

3 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 ديدالتع 
 الخجػع إلى الجيغ 
 لعب وتبادؿ األدوار 

4 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 .السػاقع اإلدراكية 
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5 

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية مفيـػ
 خػاء السعشى.

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية العػامل
 السؤدية إلى خػاء السعشى

 ػعة التجخيبية خصػرة أف يتعخؼ أفخاد السجس
 خػاء السعشى وأثخه في الحياة االجتساعية

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية أىسية
 وجػد معشى لمحياة.

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية أساليب
 إيجاد معشى وىجؼ لحياتيع

 خهاء المعنى
  خػاء السعشىمحاضخة مرغخة عغ 

 والعػامل السؤدية لو..
 ة عغ خصػرة خػاء السعشى مشاقذة جساعي

واآلثار الستختبة عميو في حياتيع 
 االجتساعية.

  عخض بعس الخبخات السؤلسة التي مخ
بيا أفخاد السجسػعة والتجريب عمى الشطخ 

بالفعل، انتيت مزت و  عمى أنياإلييا 
 آت.واالستفادة مشيا فيسا ىػ 

  مصالبة أفخاد السجسػعة وضع ىحه
)إعادة الخبخات في إشار إيجابي آخخ 

التأشيخ( لبلستفادة مشيا في السدتقبل مسا 
 يعصي لمحياة معشى ويخمق أىجاؼ ججيجة.

 .التعديد 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 خط الدمغ 

6 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 إعادة التأشيخ 

7 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 غالخجػع إلى الجي 
 اإلشار اإليجابي 

8 

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية مفيـػ
 اإلحباط واليأس.

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية العػامل
 السؤدية إلى اإلحباط واليأس 

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية خصػرة
 اإلحباط واليأس وأثخه في الحياة االجتساعية

 جخيبية أىسية أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة الت
 األمل والتفاؤؿ في الحياة االجتساعية.

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية أساليب
 تشسية األمل والتفاؤؿ.

 اإلحباط واليأس:
  محاضخة مرغخة عغ اإلحباط واليأس

 والعػامل السؤدية لو..
  مشاقذة جساعية عغ خصػرة عغ اإلحباط

واليأس واآلثار الستختبة عميو في حياتيع 
 الجتساعية.ا
  التجريب عمى التفاؤؿ وزرع األمل عغ

 إعادة التقييع اإليجابيشخيق 
  عخض نساذج حػلت اليأس واإلحباط إلى

 أمل ونجاح
  تجريب أفخاد السجسػعة عمى تقبل ما

يحجث في الحياة مغ إخفاقات ألف الحياة 
ال تخمػ مشيا، وتحجيج أىجاؼ وشسػحات 
 مدتقبمية ججيجة وتحجؼ الرعاب مغ أجل

  تحقيق ىحه األىجاؼ.
 .التعديد 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 البشاء السعخفي  إعادة

 التقييع اإليجابيو 
 

9 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 الشسحجة 

19 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 التقبل والتحجؼ 

11   أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية مفيـػ
 .انخفاض الجافعية لئلنجاز

 السحاضخة  انخفاض الجافعية لإلنجاز:
 السشاقذة جساعية 
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  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية العػامل

 .انخفاض الجافعية لئلنجازالسؤدية إلى 
  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية خصػرة

وأثخه في الحياة  انخفاض الجافعية لئلنجاز
 االجتساعية

 سػعة التجخيبية أىسية أف يتعخؼ أفخاد السج
 في الحياة االجتساعية.الجافعية لئلنجاز 

  أف يتعخؼ أفخاد السجسػعة التجخيبية أساليب
 .الجافعية لئلنجاز تشسية

 

  انخفاض الجافعية محاضخة مرغخة عغ
 والعػامل السؤدية لو.. لئلنجاز

  انخفاض مشاقذة جساعية عغ خصػرة عغ
واآلثار الستختبة عميو في ئلنجاز الجافعية ل

 حياتيع االجتساعية.
  تعخؼ ومبلحطة أفخاد السجسػعة لقجراتيع

وتقبميع ليا والعسل عمى تشسيشيا وتحديغ 
 الػعي بالحات لجييع.

  مبلحطة الشساذج التي تعخض عمييع
والتعمع بالقجوة وإعادة تقػيع ذواتيع وإثابتيا 

 وتعديدىا.
 قييع اإليجابي تعجيل األفكار بإعادة الت

لمسػاقف والتجريب عمى تشسية الكفاءة 
 الحاتية

 .التعديد 

 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 التقبل والتحجؼ 

12 

 السحاضخة 
 السشاقذة جساعية 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
  البشاء السعخفي إعادة

 التقييع اإليجابيو 
 الشسحجة 

13 

 السحاضخة 
 ة جساعيةالسشاقذ 
 التعديد 
 الخجػع إلى الجيغ 
 تشسية الكفاءة الحاتية 

14 

  االشسئشاف إلى استيعاب أفخاد السجسػعة
 التجخيبية لسحتػػ البخنامج.

  الترحخ تعخ ؼ مجػ التحدغ الحػ شخأ عمى
 . الشفدي

 التقييم وختاـ البخنامج:
  الجمدات  فيتشاوؿ مػجد لسا تع

 الدابقة.
  البخنامجتقييع درجة االستفادة مغ 
 عمى  تصبيق مقياس الترحخ الشفدي(

أفخاد السجسػعتيغ، التجخيبية والزابصة( 
 )قياس بعجؼ(.

  مخاجعة عامة لجمدات البخنامج
 .اإلرشادؼ

  الجمدات  فيمخاجعة ما تع مغ أحجاث
 اإلرشادية الدابقة.

  تدجيل أية مبلحطات أو مقتخحات حػؿ
 .اإلرشادؼالبخنامج 

 اء احتفاؿ بديط ومرافحة أعز
السجسػعة اإلرشادية، وتػجيو الذكخ ليع 
وتػزيع بعس اليجايا التحكارية، وإنياء 

 البخنامج .
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 خطهات إجخاء الجراسة:
قامت الباحثة باالشبلع عمى بعس السخاجع العخبية واألجشبية والجراسات الدابقة  .8

 السختبصة بسرصمحات الجراسة.
 تع تجييد وإعجاد أدوات الجراسة. .6
 ( )قياس قبمي(.368عمى الصبلب )ف= ق مقياس الترحخ الشفديشب .3
وىع مغ حرمػا عمى ) األعمىتع ترحيح استجابات الصبلب وتع اختيار اإلرباعي  .0

 شالًبا وشالبة. (08)( وكاف عجدىع أعمى الجرجات عمى السقياس
 شالًبا وشالبة.  (08)تع تقديسيع إلى مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة، عجد كل مجسػعة  .0
تصبيًقا جساعًيا  دؼ قائع عمى ىشجسة الحات لخفس الترحخ الشفديشبق بخنامج إرشا .2

 عمى السجسػعة التجخيبية بػاقع جمدتيغ أسبػعًيا. 
 تع تصبيق القياس البعجؼ عمى السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة )قياس بعجؼ(. .7
 أجخيت التحميبلت اإلحرائية السشاسبة لمبيانات. .0

 نتائج الدزاسة:
 .": "يشتذخ الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة : والحؼ يشز عمىالفخض األوؿ تائجن

الشتائج كسا ىػ ولمتحقق مغ ذلظ استخجمت الباحثة اختبار "ت" لمعيشة الػاحجة، وجاءت 
 (2مػضح بالججوؿ )

 (2ججوؿ )
 .(368)ف= لجػ شمبة الجامعة الشفدييػضح انتذار الترحخ  

المتهسط  المجى أبعاد المقياس
 الفخضي

متهسط 
 الجرجات

 اختبار "ت"

درجات  قيمة )ت(
 الحخ ة

مدتهى 
 الجاللة

 8.888 388 80.68 66.80 68.0 (68 - 86) الفخاغ العاشفي والتبمج الػججاني
 8.888 388 80.03 63.67 68 (38 - 86) خػاء السعشى

 8.888 388 38.77 33.02 60.0 (08 - 87) اإلحباط واليأس
 8.888 388 86.60 67.00 60.0 (30 - 82) فعية لئلنجازانخفاض الجا

 9.991 319 66.93 196.49 86 (115 - 57) النفديمقياس الترحخ 
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( يتبيغ أف متػسصات درجات شبلب العيشة الكمية أعمى مغ 2ججوؿ )مغ 
وجاءت جسيع قيع "ت" دالة  ككل،والسقياس  الشفديالستػسصات الفخضية ألبعاد الترحخ 

 لجػ شمبة الجامعة. الشفديلؤلبعاد والسقياس ككل، ويجؿ ذلظ عمى انتذار الترحخ  احرائياً 
( حيث يعمػ مشحشى الستػسصات الفعمية 8ضيح ذلظ مغ خبلؿ شكل )ويسكغ تػ 

 مشحشى الستػسصات الفخضية.

 
 (8)شكل 

 يػضح الستػسصات الفخضية والستػسصات الفعمية لسقياس الترحخ الشفدي وأبعاده.
 .لمجراسة تحقق الفخض األوؿ( يتبيغ 8( وشكل )2)ومغ ججوؿ 

ا بيغ متػسصي عمى أنو "تػجج فخوؽ دالة احرائيً والحؼ يشز  :الثاني نتائج الفخض
لسقياس الترحخ  البعجؼ القياسدرجات شبلب السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في 

 لرالح شبلب السجسػعة الزابصة". الشفدي
جمت الباحثة اختبار "ت" لمعيشات السدتقمة، والختبار صحة ىحا الفخض، استخ

 (:7وجاءت الشتائج كسا ىػ مػضح بالججوؿ )
  

١٠ 

٣٦ 

٦٢ 

٨٨ 

١١٤ 

الفراغ العاطفي   

 والتثلذ الوجذاني

انخفاض الذافعية  اإلحثاط واليأس خواء المعني

 لإلنجاز

مقياس التصحر 

 النفسي
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 المقياس وأتعاده

 انتشار التصحر النفسي

 المتوسط الفرضي 
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  (7ججوؿ )
 السجسػعتيغ التجخيبية والزابصةيػضح داللة الفخوؽ بيغ متػسصي درجات شبلب 

 .يالشفدلسقياس الترحخ  البعجؼ في القياس

متهسط  المجمهعات الجراسية أبعاد المقياس
 الجرجات

 االنحخاؼ
 المعيارى 

 اختبار "ت"

درجات  قيمة )ت(
 الحخ ة

مدتهى 
 الجاللة

الفخاغ العاشفي والتبمج 
 الػججاني

 8.88 80.00 السجسػعة التجخيبية 
2.70 70 9.991 

 6.88 80.38 السجسػعة الزابصة

 خػاء السعشى
 8.80 88.80 السجسػعة التجخيبية 

80.80 70 9.991 
 3.80 68.63 السجسػعة الزابصة

 اإلحباط واليأس
 3.88 80.00 السجسػعة التجخيبية 

80.00 70 9.991 
 0.87 38.70 السجسػعة الزابصة

 انخفاض الجافعية لئلنجاز
 8.20 80.60 السجسػعة التجخيبية 

88.86 70 9.991 
 0.88 66.00 السجسػعة الزابصة

 النفديمقياس الترحخ 
 3.34 58.23 السجسػعة التجخيبية 

34.21 78 9.991 
 5.46 92.85 السجسػعة الزابصة

( يبيغ نتائج اختبار "ت" لجاللة الفخوؽ بيغ متػسصي درجات شبلب 7ججوؿ )
لسقياس الترحخ الشفدي، حيث جاءت  البعجؼالسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في القياس 

ألبعاد الترحخ  ؼالبعج في القياسجسيع متػسصات درجات شبلب السجسػعة التجخيبية 
أقل مغ متػسصات درجات شبلب السجسػعة الزابصة، كسا تخاوحت قيع "ت" لؤلبعاد  الشفدي

 (.8.888( وجسيعيا داؿ عشج مدتػػ داللة )80.00 – 2.70ما بيغ )
ككل؛ فبمغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية  الشفديأما مقياس الترحخ 

(، كسا 86.00رجات شبلب السجسػعة الزابصة )( ومتػسط د00.63) البعجؼ القياس في
(، مسا يجؿ عمى وجػد فخؽ داؿ 8.888( ومدتػػ الجاللة )30.68بمغت قيسة "ت" )

وأبعاده لرالح شبلب السجسػعة  الشفديمقياس الترحخ  فياحرائيًا بيغ السجسػعتيغ 
 الزابصة.
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 .لمجراسة ق الفخض الثانيتحقيتبيغ ئجو ( ونتا7مغ ججوؿ )
بيغ متػسصي  اعمى أنو "تػجج فخوؽ دالة احرائيً يشز الفخض  والحؼ :الفخض الثالثنتائج 

قبل تصبيق البخنامج وبعجه  الشفديدرجات شبلب السجسػعة التجخيبية في مقياس الترحخ 
 لرالح القياس القبمي".

والختبار صحة ىحا الفخض، استخجمت الباحثة اختبار "ت" لمعيشات السددوجة 
 (:0اءت الشتائج كسا ىػ مػضح بالججوؿ ))السختبصة(، وج

 (0ججوؿ )
لسقياس  والبعجؼ القبمي القياسيغ فيالسجسػعتيغ التجخيبية يػضح داللة الفخوؽ بيغ متػسصي درجات شبلب  

 .يالشفدالترحخ 

متػسط  التصبيق أبعاد السقياس
 الجرجات

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 اختبار "ت"

 قيسة )ت(
درجات 
 لجاللةمدتػػ ا الحخية

الفخاغ العاشفي والتبمج 
 الػججاني

 6.08 87.23 القبميالتصبيق 
2.78 38 9.991 

 8.88 80.00 البعجؼالتصبيق 

 خػاء السعشى
 3.28 68.80 القبميالتصبيق 

87.73 38 9.991 
 8.80 88.80 البعجؼالتصبيق 

 اإلحباط واليأس
 0.33 36.03 القبميالتصبيق 

80.30 38 9.991 
 3.88 80.00 البعجؼلتصبيق ا

 انخفاض الجافعية لئلنجاز
 0.38 63.00 القبميالتصبيق 

86.88 38 9.991 
 8.20 80.60 البعجؼالتصبيق 

 الشفديمقياس الترحخ 
 7.92 94.68 القبميالتصبيق 

24.82 39 9.991 
 3.34 58.23 البعجؼالتصبيق 

 الفخوؽ بيغ متػسصي درجات شبلب ( يبيغ نتائج اختبار "ت" لجاللة0ججوؿ )
، حيث جاءت الشفديلسقياس الترحخ  والبعجؼ القبمي السجسػعة التجخيبية في القياسيغ

ألبعاد الترحخ  البعجؼالقياس  فيجسيع متػسصات درجات شبلب السجسػعة التجخيبية 
ما بيغ ، كسا تخاوحت قيع "ت" لؤلبعاد القبميالقياس  يع فيأقل مغ متػسصات درجات الشفدي

 (.8.888( وجسيعيا داؿ عشج مدتػػ داللة )87.73 – 2.78)
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ككل؛ فبمغ متػسط درجات شبلب السجسػعة التجخيبية  الشفديأما مقياس الترحخ 
(، كسا بمغت قيسة 00.63( ومتػسط درجات القياس البعجؼ )80.20) القبميالقياس  في

فخؽ داؿ احرائيًا بيغ  (، مسا يجؿ عمى وجػد8.888( ومدتػػ الجاللة )60.06"ت" )
 وأبعاده لرالح القياس القبمي. الشفديمقياس الترحخ  فيالقياسيغ 

 .لمجراسة تحقق الفخض الثالثيتبيغ ( ونتائجو 0) مغ الججوؿ
يحقق البخنامج القائع عمى ىشجسة " عمى أنو: يشز الفخض الخابع : والحؼالخابعنتائج الفخض 

 لجػ شبلب السجسػعة التجخيبية". الشفدي خفس الترحخ في 8.80 ≤ الحات تأثيخاً 
والختبار صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة معادلة مخبع إيتا )

وقج أعصى (، 2
إذا  صغيًخاحيث حجع التأثيخ يكػف   حجع التأثيخ"" لقيسة( تفديخًا 8800) Cohenكػىغ 

إذا بمغت قيستو  وكبيًخا(، 8.80إذا بمغت قيستو ) ومتػسًصا(، 8.88بمغت قيسة مخبع ايتا )
 (:8ججوؿ ) في(، وجاءت الشتائج كسا ىػ مػضح 8.80)

 (8ججوؿ )
 الشفديخفس الترحخ  فييػضح تأثيخ البخنامج القائع عمى ىشجسة الحات  

 .لجػ شبلب السجسػعة التجخيبية 

 قيمة أبعاد المقياس
 )ت(

 مخبع إيتا درجات الحخ ة
(

2) 
 حجم
 التأثيخ

 كبيخ 8.03 38 2.78 ججانيالفخاغ العاشفي والتبمج الػ 
 كبيخ 8.08 38 87.73 خػاء السعشى

 كبيخ 8.02 38 80.30 اإلحباط واليأس
 كبيخ 8.78 38 86.88 انخفاض الجافعية لئلنجاز

 كبيخ 9.94 39 24.82 النفديمقياس الترحخ 

( يبيغ قيع مخبع إيتا )8ججوؿ )
( لحجع تأثيخ البخنامج اإلرشادؼ القائع عمى 2

(، 8.80و) الشفدي( ألبعاد الترحخ 8.08 – 8.03لحات، حيث تخاوحت ما بيغ  )ىشجسة ا
وىحا  ،لمحكع عمى حجع التأثيخ Cohen  حجدىا كػىيغ التي( 8.80وجسيعيا قيع أكبخ مغ )

 تخجع إلى تأثيخ والتييعشى أف ندبة التبايغ الكمى لجرجات شبلب السجسػعة التجخيبية 
 الشفدي%( ألبعاد الترحخ 08 -% 03) ما بيغثة تخاوحت والحػ استخجمتو الباح البخنامج
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، وقج أدػ كاف كبيًخاالبخنامج %( لمسقياس ككل, مسا يجؿ عمى أف حجع تأثيخ 80وبمغت )
 لجػ شبلب السجسػعة التجخيبية.  الشفديإلى خفس الترحخ 

(: حيث يعمػ مشحشى درجات شبلب 6) ذلظ مغ خبلؿ شكلويسكغ تػضيح 
 .البعجؼالقياس القبمي مشحشى درجاتيع في القياس  فيية السجسػعة التجخيب

 
 (6شكل )

 السجسػعة التجخيبية. في خفس الترحخ الشفدي لجػ شمبةتأثيخ البخنامج القائع عمى ىشجسة الحات يػضح 
 .لمجراسة تحقق الفخض الخابع( يتبيغ 6) ( ونتائجو وشكل8ججوؿ )مغ 

القائع عمى  الجسعي يحقق البخنامج اإلرشادؼ" عمى أنو: والحؼ يشز: لخامذنتائج الفخض ا
 لجػ شبلب السجسػعة التجخيبية". الشفديخفس الترحخ  في 8.2 ≤ الحات فاعميةىشجسة 

والختبار صحة ىحا الفخض استخجمت الباحثة معادلة ندبة الفاعمية، وقج حجد ماؾ 
 (Arman, 2009, 144 )( لمحكع عمى فاعمية البخنامج8.2) الشدبة  McGogianجػجياف

 (:88ججوؿ ) في، وجاءت الشتائج كسا ىػ مػضح 
 (88ججوؿ )

 .لجػ شبلب السجسػعة التجخيبية  الشفديخفس الترحخ  فييػضح فاعمية البخنامج القائع عمى ىشجسة الحات  
 ندبة الفعالية الجرجة العيمى متهسط الجرجات القياس

 80.20 القبمي القياس
830 8.00 

 00.63 البعجؼ القياس

( يبيغ ندبة الفاعمية لمبخنامج القائع عمى ىشجسة الحات، حيث بمغت 0ججوؿ )
لمحكع عمى   McGogianحجدىا ماؾ جػجياف  التي( 8.2ندبة أكبخ مغ ) وىي(، 8.00)

، وقج أدػ إلى استخجمتو الباحثة كاف فعاالً  الحؼالبخنامج مسا يجؿ عمى أف  ،البخنامجفاعمية 
 شبلب السجسػعة التجخيبية. لجػ  الشفديخفس الترحخ 
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 .لمجراسة الخامذ تحقق الفخض( ونتائجو يتبيغ 88ججوؿ )مغ 
 االستنتاجات:

 في ضػء ما تػصمت إليو الجراسة الحالية مغ نتائج يسكغ استشتاج ما يمي:
 يعاني شمبة الجامعة مغ مذكمة الترحخ الشفدي. .8
ت الحؼ أعجتو الباحثة في فاعمية البخنامج اإلرشادؼ الجسعي القائع عمى ىشجسة الحا .6

 خفس الترحخ الشفدي لجػ شمبة الجامعة.
يسكغ استخجاـ ىشجسة الحات في عبلج بعس االضصخابات األخخػ والسذكبلت  .3

 الشفدية والتخبػية لسختمف الذخائح االجتساعية.
 تفسري النتائج ومناقشتوا:

جراسة وقج انتذار الترحخ الشفدي لجػ عيشة الأوضحت نتائج الجراسة الحالية  
يخجع ذلظ إلى ما أصبح سائًجا في بعس األسخ مغ أساليب تشذئة اجتساعية قائسة عمى 
العشف والعجواف وافتقار مذاعخ السػدة والتقبل، وانتذار التفكظ األسخؼ والشداعات الكثيخة 
والسدتسخة داخل األسخة ونقز مذاعخ الحب وما تؤدؼ إليو مغ حاالت الحقج واألنانية، 

معجالت الصبلؽ، وإىساؿ الػالجيغ لؤلبشاء، وشيػع العشف في السجتسع والحؼ يػلج  وارتفاع
لجػ الفخد حالة مغ التبمج الػججاني والعدلة والشفػر مغ اآلخخيغ. ىحا باإلضافة إلى تخاجع 
دور السجرسة في عسمية التخبية بحيث أصبحت مكاف لقتل قجرات التبلميح السختمفة، كسا 

 فييا أكثخ مغ عػامل الجحب.  أصبحت عػامل الصخد
في ازدياد وانتذار الترحخ الشفدي بيغ الذباب بسا  اميسً  اكسا يمعب اإلعبلـ دورً  

مغ مذاىج عشف وقتل، وغخسو لسبادغ ىجامة بجاًل مغ  -خاصة اإلعبلـ السخئيوب–يبثو 
خه قجوة غخس القيع واألخبلقيات، وتقجيسو الشساذج الديئة بذكل جحاب يحاكيو الذباب ويعتب

لو. وال يسكششا عشج مشاقذة انتذار الترحخ الشفدي لجػ الذباب أف نغفل دور البصالة 
 وتجىػر األوضاع االجتساعية واالقترادية وما تدببو مغ مذاعخ بأس وإحباط وخيبة أمل

 .(6880؛ كخيسة شايل، 6882)يدخؼ دعبذ، 
 & Ibrahimراسة (، ود6880وتتفق ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة ماجج الحمفي )

Shaban (6887.) 
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انخفاض درجة الترحخ الشفدي لجػ أفخاد كسا أسفخت نتائج الجراسة الحالية عغ 
السجسػعة التجخيبية مقارنة بالسجسػعة الزابصة نتيجة لتمقييا البخنامج اإلرشادؼ، كسا 
ة أوضحت الشتائج كبخ حجع تأثيخ البخنامج وفاعميتو في خفس الترحخ الشفدي لجػ شمب

  الجامعة.
ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة بأف البخنامج اإلرشادؼ السدتخجـ تزسغ جمدات مفيجة 
تجحب الصبلب لمستابعة واالستسخار، عبلوة عمى حخصيع عمى حزػر الجمدات بانتطاـ 

 وعجـ التغيب لسا استذعخوه مغ الفائجة التي ستعػد عمييع بعج معخفتيع بأىجاؼ البخنامج. 
شتيجة إلى أف ىشجسة الحات التي يقـػ عمييا البخنامج اإلرشادؼ كسا تخجع ىحه ال

تيتع وتعسل عمى تغييخ وتبجيل األفكار الدمبية الجاخمية التي يعتقجىا الفخد ويخسخيا في 
 .إلى أفكار إيجابية بشاءة نافعةوتحػيميا  نفدو وتربح السػجية لدمػكو فيسا بعج

دة انتباه الفخد والتخكيد عمى أفكاره مغ ناحية أخخػ، تعسل ىشجسة الحات عمى زيا
ومذاعخه وانفعاالتو وسمػكياتو االجتساعية وتفديخىا، مسا يؤدؼ إلى تكػيغ أبشية معخفية 
ججيجة، األمخ الحؼ يجعل نطختو تختمف عسا كاف عميو سابًقا فتحل األفكار الججيجة محل 

ت بصخيقة تعصي الفخد القجيسة. ويؤدؼ إعادة بشاء وتكػيغ السفاىيع إلى إعادة السذكبل
إحداًسا بالتفيع والقجرة عمى التحكع، وىحا يجؿ عمى أف الدمػؾ اإلنداني يتدع بالسخونة 
والتغييخ والتشػع والقابمية لمتػافق مع الطخوؼ والسػاقف التي يتعخض ليا الفخد. وبشاء عمى 

عسػرؼ، الس عمى؛ 38 ،6888ب والتعمع )مجحت أبػ الشرخ، ذلظ يسكغ تشسيتو بالتجري
6887، 8808.) 

األىجاؼ ه الشتيجة في ضػء اليجؼ الخئيذ و عبلوة عمى ذلظ، يسكغ تفديخ ىح
التجخيبية السيارات  اإلجخائية لمبخنامج اإلرشادؼ وىي العسل عمى اكداب أفخاد السجسػعة

تشسي الجػانب اإليجابية في الذخرية؛ فيشجسة الحات نسػذج لمدمػؾ البذخؼ  الججيجة التي
رف كيفية تسثيل العالع وكيفية تفاعل ىحا التسثيل مع العالع ومع األشخاص بعزيع الحؼ ي

وكيف يسكغ التعامل مع مػاقف اإلحباط واليأس وانخفاض الجافعية والذعػر بخيبة البعس، 
األمل، وكيف يسكغ أف يداعج ىحا عمى تغييخ إدراكشا لؤلوضاع الحالية لمتخفيف مغ 

؛ ىجػ مشرػر، Heap, 2008, 7بصخيقة أكثخ فاعمية ) محشتيع والتعامل مع الحياة 
6880، 630) 
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كسا أسيست الفشيات السدتخجمة في البخنامج اإلرشادؼ في خفس الترحخ الشفدي 
لجػ أفخاد السجسػعة التجخيبية، حيث أسيست فشية السحاضخة السرغخة وفتح باب السشاقذة 

عػاقب الترحخ الشفدي بأبعاده الجساعية بيا في إضافة معمػمات حػؿ شبيعة وأسباب و 
السختمفة، كسا عسمت فشية إعادة البشاء السعخفي عمى إعادة تشطيع السجاؿ اإلدراكي وتشطيع 
األفكار السختبصة باألحجاث والسثيخات البيئية السختمفة، وساعجت أفخاد السجسػعة التجخيبية 

 عمى تفيع األثخ الدمبي لؤلفكار الدمبية.
وضح ىارؼ أدلخ وبيخيل ىيجز أشيخ واإلشار اإليجابي فقج أأما فشيتي إعادة الت

( أف ىاتيغ الفشيتيغ تجعبل الفخد يجرؾ السػاقف بذكل مغايخ بػضعو في 678 ،6880)
إيجابي غيخ الدمبي السػجػد بو حالًيا، وبالتالي يدمظ تجاه تمظ السػاقف بصخيقة إشار آخخ 

 أكثخ إيجابية.
جة األفخاد السذاركيغ في البخنامج اإلرشادؼ في كسا عسمت فشية التقارب عمى مداع

وساعجت فشيتي لعب األدوار صشاعة التقارب مع اآلخخيغ أثشاء عسمية التفاعل االجتساعي، 
وتبادؿ األدوار في تشسية السذاركة الػججانية والذعػر باآلخخيغ وتقجيخ مذاعخىع ومعاناتيع، 

دراكية في تفديخ سمػكيات اآلخخيغ وكيفية ىحا باإلضافة إلى ما أسيست بو فشية السػاقع اإل
تػقع صجورىا مغ خبلؿ شخؽ التحػؿ في اإلدراؾ عبخ مػاقع ثبلثة، وأكثخ مغ زاوية إدراكشا 

ورمزاف  ػؼ يوحجىا بإضافة زاوية إدراؾ األخخيغ وزاوية إدراؾ متعجدة )عبج الخحسغ بج
 (000 ،6883حديغ، 

ألفخاد السذاركيغ في البخنامج إلى كسا شاركت فشية خط الدمغ في تغييخ نطخة ا
الخبخات الديئة والرادمة الدابقة والتي كانت مغ األسباب الخئيدة لمذعػر باليأس واإلحباط 
وخيبة األمل، حيث تؤكج ىحه الفشية عمى أنو ليذ ىشاؾ فذل، بل تجارب وخبخات يسخ بيا 

ذكبلت والعقبات الحالية الفخد في الساضي تداعجه عمى االستفادة مشيا في التغمب عمى الس
الشسحجة والخجػع إلى الجيغ فشيتي وتع االستعانة بلتجشبيا وتفادييا في السدتقبل ) والتخصيط

 .لتأكيج ىحا السعشى(
دراسة ذكخػ ( و 6888دراسة محسػد عبج الخازؽ )وتتفق ىحه الشتائج مع نتائج 

 (.6883اليػسف )
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 توصيات الدزاسة:

د الشفدي في السجتسػع، وفى ضػء اإلشار الشطخؼ والجراسة إيساًنا بأىسية دور اإلرشا
 السيجانية لمجراسة الحالية ونتائجيا، حخصت الباحثة عمى وضع عجد مغ التػصيات وىي:

ا تكػف مغ األسخة لسا تمعبو مغ دور كبيخ في تخيبو األشفاؿ ودعسيع البجاية دائسً  .8
والذعػر باألماف لجعسيع ببشاء الشفدي وتػفيخ السشاخ السشاسب ليع مغ الحب والحشاف 

 ذاتيع برػرة صحيحة.
ا الخيادؼ في بشاء ذات الصالب وتحفيده عمى التفكيخ سف يكػف لمسجرسة والجامعة دورىأ .6

يع في بشاء جيل يحتـخ مغ ثقافة االنيداـ واالبتحاؿ لتدوالشقج البشاء وتشقية ثقافة الصمبة 
 .ضخوفيال مػاجيو الحياة بكعمى ذاتو واثق مغ نفدو قادر 

لمشيػض بالذباب  غ خبلؿ تبشي بخنامج أو خصةاألىع فيػ لمحكػمة مأما الجور  .3
 إتاحة فخص العسل ليع.و  الجراسي واالجتساعي والشفدي وواقعيع

كشسػذج لبلستخجاـ مع كافة شبلب ىشجسة الحات قائع عمى بخنامج إرشادؼ تصبيق  .0
 .لسذكمةسية السختمفة الحيغ يعانػف مغ نفذ االسخاحل التعمي

مذبعة بالعشف مغ مػاد  –خاصة السخئي وب –اإلعبلـ  فخض ضػابط عمى ما يقجمو .0
 يغ شخرية مترحخة.ػ والعجواف الحؼ يديع في تك

أساًسا عشج  -جشًبا إلى جشب مع نتائج الجراسات األخخػ  -اعتبار نتائج الجراسة الحالية  .2
بكخة لتأسيذ شخريات والتػجيو لمصبلب في السخاحل العسخية السوضع خصط التػعية 

 .سػية متػافقة
إعجاد بخامج إرشاد قائسة عمى أساس الحاجات اإلرشادية لمصبلب، يديع فييا  .7

 الستخررػف في عمع الشفذ واإلرشاد الشفدي والرحة الشفدية.
االكتذاؼ السبكخ والتجخل اإلرشادؼ والعبلجي السبكخ لمحاالت التي تذيخ إلى وجػد  .0

 يع السداعجة اإلرشادية في الػقت السشاسب.مذكبلت لجػ الصبلب، لتقج
إجخاء متابعة لمتأكج مغ استسخار أثخ اإلرشاد والتجريب مع الػقت، وتصبيق السيارات  .8

 السكتدبة في الحياة العسمية.
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 الجساعي. لشفدياالىتساـ بالصبلب بسختمف فئاتيع مغ خبلؿ اإلرشاد ا .88
اإلرشاد التخبػؼ لتحديغ السشاخ تػفيخ مخاكد اإلرشاد الشفدي وتخكيد االىتساـ عمى  .88

 التعميسي وتحقيق االستقخار والرحة الشفدية لمصبلب.
التأكيج عمى البعج الجيشي في التشسية البذخية، وتعديده في مخاحل الشسػ السبكخة مغ  .86

خبلؿ األسخة والسؤسدات التعميسية واإلعبلمية والثقافية، عمى اعتبار أنو يسثل ركًشا 
 فخد والسجتسع، وحساية شاقات السجتسع مغ اليجر واالستشداؼ.أساسًيا في بشاء ال

 بث روح التفاؤؿ وغخس األمل والصاقة الشفدية اإليجابية في نفػس الصبلب. .83
إعجاد بخامج إرشادية تقـػ عمى السذاركة بيغ الستخرريغ واألسخة والسدئػليغ في  .80

 السؤسدات التعميسية.
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 :املساجع
. بغجاد: دار معالع سيكػلػجية الصفػلة والقػة والذباب(. 8800ع العطساوؼ )إبخاىيع كاض .8

 الذئػف الثقافية العاـ.
. الخياض: التيديخ في مفيـػ نطخية التأشيخ(. 6886أحسج عبج الخحسغ العخفج )  .6

 مؤسدة السجيشة لمرحافة والشذخ.
شطخية الدمػكية في (. فاعمية بخنامج إرشاد يدتشج عمى ال6882أسساء رضػاف الخبليمة ) .3

، مجمة كمية التخبية األساسيةخفس القمق الشفدي االجتساعي لجػ السصمقات في األردف. 
 .860-087، 80الجامعة السدتشرخية، عجد 

(. فعالية بخنامج تجريبي لخفس التشسخ السجرسي لجػ 6880بجيخ عبج الشبي بجيخ عقل ) .0
، كمية مجمة العمـػ التخبػيةعية لجييع. السخاىقيغ الرع وأثخه في تحديغ الكفاءة االجتسا

 .008-070، 63التخبية بقشا، عجد 
 . القاىخة: دار الفبلح.تعجيل الدمػؾ اإلنداني(. 6880جساؿ الخصيب ) .0
 القاىخة: عالع الكتب. .3ط .التػجيو واإلرشاد الشفدي(. 6886حامج عبج الدبلـ زىخاف ) .2
القاىخة: عالع  .0ط .والعبلج الشفدي الرحة الشفدية(. 6880حامج عبج الدبلـ زىخاف ) .7

 الكتب.
تشسية الجافعية (. 6880حشاف عثساف دمحم أبػ العشيغ وفادية رزؽ عبج الجميل عبج الشبي ) .0

لئلنجاز كسجخل لتحديغ مدتػػ الصسػح باستخجاـ بعس فشيات البخمجة المغػية 
لجولية التخبػية السجمة االعربية لجػ التمسيحات ذوات صعػبات التعمع بسشصقة نجخاف. 

 .38-86، 8، عجد 7، مجمج الستخررة
(. أثخ بخنامج ليشجسة الحات في 6883ذكخػ عبج الحافع عبج المصيف اليػسف ) .8

، كمية التخبية، رسالة دكتػراه جرسي السخحمة الثانػية. التدامح وبػصمة التفكيخ لجػ م
 جامعة تكخيت.

فاعمي والبخمجة المغػية العربية (. التحميل الت6886ريياـ دمحم فتحي دمحم قشجيل ) .88
، 08، عجد 63، جامعة بشيا، مجمج مجمة كمية التخبيةكسشحى عبلجي إرشادؼ فعاؿ. 

70-88. 
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. تخجسة: عبج الحكيع تحجؼ الصاقة البذخية(. تحفيد الحات: 6888) ستيف تذانجلخ .88
.  الخدامي. القاىخة: الجار األكاديسية لمعمـػ

 عساف: عالع الكتب الحجيث. .ىشجسة الحات(. 6880سعاد جبخ ) .86
(. أثخ بخنامج تجريبي قائع عمى 6882سعاد سعيج كمػب، وشادية أحسج عبج الخالق ) .83

بعس فشيات البخمجة المغػية العربية في تشسية الثقة بالشفذ: دراسة عمى السخاىقات 
 .083-328، 87، عجد مجمة البحث العمسي في التخبيةاأليتاـ السحخوميغ مغ األـ. 

االجتساعية في  –(. ضاىخة الترحخ وأبعادىا البيئة واالقترادية 6883) لخياليسعج ا .80
 .06-66، 268، عجد الستسجفمجمة الحػار العخبي، العالع 

(. أثخ أنساط التشذئة االجتساعية عمى مفيـػ الحات 6888سشاء ناصخ الخػالجة ) .80
لتخبػية، الجامعة األردنية، . مجمة العمـػ افيبلديمفياوالكفاءة االجتساعية لجػ شمبة جامعة 

 .000-370، 6، عجد 02مجمج 
(. فاعمية بخنامج إرشادؼ جسعي قائع عمى البخمجة 6886سيى أحسج أميغ نرخ ) .82

المغػية العربية في خفس حجة الزغػط الشفدية لجػ أميات األشفاؿ ذوؼ اضصخاب 
، عجد 0ية، مجمج ، كمية رياض األشفاؿ، جامعة اإلسكشجر مجمة الصفػلة والتخبيةالتػحج. 

86 ،380- 008. 
، االختبلؼ الحؼ يحجث البخمجة المغػية العربية في العسل NLP(. 6880سػ نايت ) .87

 فارًقا في مجاؿ العسل. تخجسة: مكتبة جخيخ. الخياض: مكتبة جخيخ.
(. فاعمية استخجاـ فشيات البخمجة المغػية العربية كسجخل 6882الديج خالج مصحشة ) .80

، جامعة مجمة كمية التخبيةلمفطي لجػ األشفاؿ ضعاؼ الدسع. لتحديغ التػاصل ا
 .687-800، 0، عجد 36أسيػط، مجمج 

(. دور البخمجة المغػية العربية في خجمة 6880الديج عبج السقرػد أحسج رزؽ ) .88
ة عمى الجساعة لسػاجية قمق االمتحاف بشطاـ البػكميت: دراسة وصفية تحميمية مصبق

بسخحمة الثانػية العامة إدارة الجلشجات التعميسية محافطة البحيخة.  الصبلب الخاسبيغ دراسًيا
، جدء 08، الجسعية السرخية لؤلخرائييغ االجتساعييغ. عجد مجمة الخجمة االجتساعية

6 ،007-086. 
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. عساف: دار سيكػلػجية التشذئة االجتساعية(. 6880صالح دمحم عمي أبػ جادو ) .68
 السديخة.

 . بيخوت: دار الشجػ.بخنامج عقمظ الباشغ اكتذف(. 6887ضياء حديغ ) .68
. الخياض: مكتبة السمظ مجخل إلى عمع الشفذ(. 6880شو الشعسة وصباح العجيمي ) .66

 فيج الػششية.
استخاتيجيات مػاجية (. 6882شو عبج العطيع حديغ وسبلمة عبج العطيع حديغ ) .63

  . األردف: دار الفكخ.الزغػط التخبػية والشفدية
(. فاعمية بخنامج إرشادؼ قائع 6883يػؼ ورمزاف عاشػر حديغ )عبج الخحسغ عمي بج .60

عمى فشيات البخمجة المغػية العربية لتشسية ميارات التػاصل غيخ المفطي لجػ عيشة مغ 
، 3، كمية التخبية، جامعة حمػاف، عجد مجمة دراسات تخبػية واجتساعيةشبلب الجامعة. 

030-080 . 
القمق  خفسمجة المغػية لمجياز العربي في (. أثخ البخ 6887عمي حدغ السعسػرؼ ) .60

، 6، جدء 60، عجد مجمة جامعة بابلاالمتحاني لجػ شمبة الرف الدادس اإلعجادؼ. 
8807-8800. 

دليل  :الخاصةالعسل مع أسخ ذوؼ االحتياجات ( 6887عمي عبج الشبي دمحم حشفي ) .62
 .والتػزيع واإليساف لمشذخالسعمسيغ والػالجيغ. بشيا: دار العمع 

الشفذ التخبػؼ. القاىخة: مكتبة الشيزة  (. عمع8880فؤاد أبػ حصب وآماؿ صادؽ ) .67
 العخبية.

. تخجسة: مكتبة البخمجة المغػية العربية اآلف أكثخ سيػلة(. 6880كاروؿ ىاريذ ) .60
 ، الخياض: مكتبة جخيخ.6جخيخ. ط

 (. فاعمية أسمػب إعادة البشاء السعخفي في خفس6882كاضع عمي ىادؼ الجفاعي ) .68
، عجد 66، الجامعة السدتشرخية، مجمج مجمة كمية التخبية األساسيةانفعاؿ الغزب. 

83 ،8820-8883. 
الباحث في العمـػ  مجمةالشفدي. (. جخيسة قتل سببيا الترحخ 6880ل )يكخيسة شا .38

 .08-68, 7, 88,واالجتساعيةاإلندانية 
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مشار سميساف والي كػثخ إبخاىيع رزؽ، وجساؿ الجيغ دمحم الذامي وفاشسة الديات و  .38
(. أبعاد ىشجسة الحات لجػ الصبلب السػىػبيغ فشًيا الستمكئيغ أكاديسًيا )دراسة 6880)

 .628-668 ،88، عجد 0مجمج ، جامعة كفخ الذي ، مجمة كمية التخبيةمقارنة(. 
 األنجمػ. القاىخة: مكتبة مقياس عسميات تحسل الزغػط(. 8880لصفي إبخاىيع ) .36

 السرخية.
(. القبػؿ/الخفس الػالجؼ وعبلقتو بذخرية أبشائيع 6888جبخ الحمفي ) ماجج رحيسو .33

 ، كمية التخبية، الجامعة السدتشرخية.رسالة دكتػراه التدمصية وسمػكيع البلاجتساعي. 
(. الترحخ الشفدي لجػ الذباب العخاقي مغ وجية 6880ماجج رحيسو جبخ الحمفي ) .30

، مجمة جامعة بابل العمـػ اإلندانيةلسدشيغ. نطخ آبائيع الداكشيغ في دور الجولة لخعاية ا
 .770-700 ،3عجد ، 66مجمج 

(. العبلقة بيغ البخمجة المغػية العربية في خجمة 6888مايدة جساؿ أحسج فخغمي ) .30
الفخد وتشسية ثقافة الحػار لجػ الذباب: دراسة شبو تجخيبية مصبقة عمى عيشة مغ الذباب 

ة دراسات في الخجمة االجتساعية والعمـػ مجمبسكتب شباب السدتقبل ببػر سعيج. 
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engineering in Decreasing Psychological Desertification Among 
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This study specifically aimed at testing the effectiveness of 

counseling program based on self-engineering in decreasing 

psychological desertification among university students. The sample 

consisted of 80 of university students of the faculty of Education, 

Damietta University; (18) males and (62) females. Average age 21 

years. The sample was divided into a control group (N=40) and an 

experimental group (N=40). Data was collected by using the following 

instruments constructed by the researcher: Psychological 

Desertification scale and group counseling program based on Self-

engineering to Psychological desertification among university 

students. The research findings revealed the effectiveness of group 

counseling program based on self-engineering to psychological 

desertification among university students. The research included a 

number of recommendations and educational proposals. 

Keywords:  Self-engineering, Psychological desertification. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


