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 ملخص البحث:
هدف البحث إلى اختبار فعالية اإلرشااااام اليعافس اليااااخفضس فس خ ا عيااااتف  الع   

( طالًبا عن 40كفنت عينة الدراساااااااااااااة عن  ،وت ال اععة اليتعثاين أكامييًيااليتعخم لد  طالب 
ا ة خيااة التاميااة راااععااة عطاو  ( 24-20عن   ، تااوحاات أعيااارهمالطالب اليتعثاين أكاااميييااً

، تم تقيييهم إلى ( 1.628( ، وانحااف ععياري قدره  22.625عاعًا ةيتفسط حيابس قدره   
( طالًبا، وقد 20نها  ع يفعتين عت انياااتين ج ع يفعة ت اي ية وع يفعة طااااةطة قفا  ض  ع

تم تط يق األموات اآلتياةج عييااا الع   اليتعخم عإعادام البااحاث،  عييااا سااااااااااااااتاان فرم بينيا  
(، عييااا تقاد ا الييااااااااااااااتف  2011لخاكضااا الراااااااااااااافر/ الوااعن ، إعادامع أبف النيا  و خاو   

، ، وقد أسااااا ات (2018االرتياعس االقتراااااامي الثقافس لاساااااا/ اليرااااااية ، إعدامع حيااااان  
دراساااااااااة عن النتا:  اآلتية ج ورفم فاوص مالة إحراااااااااا:يًا  بين عتفساااااااااطس رت  مررات أفاام ال

الي يفعتين الت اي ية والضااااةطة عخى عيياا الع   اليتعخم فس اليياا البعدي لراااالد أفاام 
الي يفعة الت اي ية ، ورفم فاوص مالة إحرااا:يًا  بين عتفسااطس رت  مررات أفاام الي يفعة 

عيياا الع   اليتعخم فس اليياساااااااين الق خس والبعدي لراااااااالد اليياا البعدي ،  الت اي ية عخى
عد  ورفم فاوص مالة إحرااااااااا:يًا  بين عتفسااااااااطس رت  مررات أفاام الي يفعة الت اي ية عخى 

 عيياا الع   اليتعخم فس اليياسين البعدي والتتبعس.
طالب ال اععة اليتعثاو   -الع   اليتعخم -اإلرشااااام اليعافس اليااااخفضس الكلمات المفتاحية :

 أكامييًيا.
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 مقدمة: 

إ  التعخيم ال اااععس هف الياحخااة ال ااا ااااااااااااااخااة فس حيااا/ الطااالاا  حيااث يعت ا ال فاةااة 
ة التس ت تد ل  الدراسااة اليتوراارااة ضيا يعد وساايخة أساااسااية إلعدام الطال  وتهي ت  األساااسااي

لاللتحاص ةيفص العي ؛ ولكلك يأع  أي طال  أ  ي تاز الياحخة ال اععية بن ا  وت فص حتى 
يياااااااااااتطير إكياع عيااااااااااايات  العخيية والعيخية، ومالامم عن اللك هنان العد د عن الطالب الك ن 

ماخ  ال اععة، وعن ثم  فارهف  العد د عن اليشااااا الت الن ياااااية والياااااخفضية  تعثاو  أكامييًيا 
 ةي   فشخهم اليتكار وطعف أما:هم األكامييس.

وتعت ا عشاااااااااا خة الع   اليتعخم عن طااااااااااين هكه اليشاااااااااا الت التس قد يقابخها ةعا 
حيث يشااااعا هاالا الطالب ةضااااعف قدراتهم الوا ااااة عيا  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا

ا أنهم ساااااااااااااافف ي  قاادهم القاادر/ عخى أماا اليهااا  األكاااميييااة التس تطخاا  عنهم، ويعتقاادو  موعااً
 & Abimbola). ي شاااااااااااخف  أكامييًيا ويحراااااااااااخف  عخى مررات ساااااااااااي ة عهيا بكلفا عن رهد

Ugbede,2018) 
لبااااااااحثين، فيت ق                               Filippello et al., (2020)وياياااااااد اللاااااااك العاااااااد اااااااد عن ا

أ  التعثا األكامييس وطااااااعف األماا لد  الطالب  اثا   Raufelder et al., (2018)عر
عخى تفافقهم الن ياااس واالرتياعس، ويامي إلى شاااعفرهم ةالع   اليتعخم، وفقدا  الثقة ةالن ن، 

 وطعف القدر/ عخى عفارهة التحديات التس تقابخهم.
فر ةالع   فس هكا الراااااااااااادم أ  الشااااااااااااع Song and Vilares(   2021ويكضا  

ا أعا ضثيا الحاادوا، فااالطالب النااارحف  ت مام  اليتعخم لااد  الطالب الااك ن  تعثاو  أكاااميييااً
ثقتهم فس أن يااااااااااااااهم، وثقتهم فس قاادراتهم عخى إتقااا  الي ااا يم ال ااد ااد/، وعفارهااة التحااديااات 
التعخييية، أعا الطالب الك ن  تعاطااااف  لختعثا تضااااعف ثقتهم فس أن يااااهم عيا قد يقفمهم إلى 

 لشعفر ةاليأا، وانو اض الدافعية، والشعفر ةالع  .ا
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وتعت ا عشااااااااااا خة الع   اليتعخم لد  الطالب أعًاا ةالي الوطفر/ لين عخى ال ام فقط 
ب  عخى الي تير ض   حيث تياااااا   عشاااااا خة الع   اليتعخم العد د عن اليشاااااا الت األكامييية 

ب الك ن يعانف  عن الع   والياااااااااخفضية عث  عشااااااااا خة التنيا والتيام ، فقد يحاوع ةعا الطال
اليتعخم إلى تعفيا فشااااخهم الدراسااااس ؛ يحاولف  إثبات الواتهم عن خالع الواوع عن اليعا يا 
واألعااف اليتبعة فيتحفلف  إلى عتنياين ماخ  مافة الدراسااااااااااااااة ،أو ساااااااااااااااخاين عن زعال:هم 

ف  أكثا عدا:ية وأسااااتكتهم عيا يعفص العيخية التعخييية وياثا ساااخ ًيا عخى زعال:هم، وقد يرااابح
 .(Qasemi, & Karimi,2021)ماخ  الي تير 

وماإلطااااااااااااااافة إلى اللك يياااااااااااااا   الع   اليتعخم ارت ا  ععدالت القخق لد  الطالب، 
 Akcaويضعف عن قدراتهم عخى عفارهة االختبارات الدراسية، ويت ق اللك عر عا اله  إلي  

ختبااارات الاادراساااااااااااااايااة حيااث أ  الع   اليتعخم يعفص قاادر/ الطالب عخى عفارهااة اال (2011)
يراااااااابد الطالب الك ن يعانف  عن الع   اليتعخم أكثا تشااااااااامًعا وقخًقا عند عفارهة االختبارات 

 الدراسية.
ونظًاا لوطفر/ هكه اليشاااااا خة  نب س خ ا عيااااااتف  الع   اليتعخم والتقخي  عن  ثاره 

ث فس وهكا عا مفر الباح ،(Hooper & McHugh ,2013) الياااااااااخ ية لد  طالب ال اععة
الدراسة الحالية إلى ترييم باناع  إرشامي ععافس سخفضس واختبار فعاليت  فس خ ا عيتف  
الع   اليتعخم لد  عينة عن طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا، وهف عا  ت خفر فس عشاااااااااااااا خة 

 الدراسة.
 مشكلة الدراسة 

ب اليتعثاين عشاا خة الدراسااة الحالية عيا الحظ  الباحث خالع ت اعخ  عر الطال نبعت
أكامييًيا ماخ  ال اععة حيث الحظ الباحث أ  ضثيًاا عن هاالا الطالب تظها لد هم العد د 
عن عظاها الع   اليتعخم عث  طعف الثقة فس الن ن، وتفقر ال ش ، والشعفر ةعد  ال عالية، 

س وياثا وعد  القدر/ عخى أماا اليها  ال اععية التس تطخ  عنهم؛ عيا يعفص أمااهم األكاميي
 سخًبا عخى العيخية التعخييية.

ويت ق هكا عر عا اله  إلي  العد د عن الباحثين أ  الطالب اليتعثاين أكامييًيا مالًبا 
ويتفقعف  ال شاااااااا ، ويات ر ويشااااااااعاو  ةانو اض تقد ا الكات، عا ي تقدو  الثقة فس أن يااااااااهم، 
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  ميا اليتعثاين.عقاااارناااة ة ياهم عن الطالب  لاااد هم عيااااااااااااااتف  الشااااااااااااااعفر ةاااالع   اليتعخم
(Macías & Quiñonez,2012; Nenty et al.,2017; Sorrenti et al., 2015)   

وتحي  عشاااااااااااا خة الع   اليتعخم العد د عن التأثياات اليااااااااااااخ ية عخى طالب ال اععة 
 امي الع   اليتعخم إلى انو اض الدافعية نحف التعخم، وطااااااعف التحرااااااي  الدراسااااااس، حيث 

ة، ةاإلطافة إلى اليعانا/ عن ةعا اليش الت االن عالية واليخفضية وانو اض الدررات الدراسي
 Firmin et al.,2004;  Yee)عث  الح   ، والقخق، واإلحباط ، والالعباال/ ، واالكت اب. 

et al., 2003) 
أ  األفاام الك ن يعانف  عن الع    Jacob (2019) وماإلطااااااااافة إلى اللك يشاااااااايا

ص، وانو اض الشااااعفر ة فم/ الحيا/، وتياااايطا عخيهم األفكار اليتعخم يشااااعاو  ةالدونية والنق
 االنتحارية.

ونظًاا لوطفر/ عشاااااا خة الع   اليتعخم هدف الباحث فس الدراسااااااة الحالية إلى خ ا 
عيتف  الع   اليتعخم لد  عينة عن طالب ال اععة عن خالع ترييم واختبار فعالية باناع  

 إرشامي ععافس سخفضس.
عافس اليااااخفضس عن طااااين األسااااالي  اإلرشااااامية اليناساااابة التس ويعت ا اإلرشااااام الي

يي ن اسااااتوداعها لو ا عيااااتف  الع   اليتعخم حيث ييااااهم اإلرشااااام اليعافس اليااااخفضس فس 
 & Marla)ت ييا ال نية اليعا ية اليشاااااااااااااافهة لد  ال ام، وييااااااااااااااااعد ال ام فس تأكيد الات .  

Erin,2009) 
ية فس اإلراةة عن الياااااالين اآلتيينج عا عشاااا خة الدراسااااة الحال  اااايامة وعن ثم يي ن

فعالية اإلرشاااااااااام اليعافس الياااااااااخفضس فس خ ا عياااااااااتف  الع   اليتعخم لد  عينة عن طالب 
 ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ؟ عا عد  استياارية فعالية ال اناع  خالع فتا/ اليتاةعة؟

 أهداف الدراسة:
عينة عن طالب ضخية التامية خ ا عيااااااااتف  الع   اليتعخم لد  هدفت الدراسااااااااة إلى 

راععة عطاو  اليتعثاين أكامييًيا عن خالع تراااااااييم واختبار فعالية باناع  إرشاااااااامي ععافس 
 والتحقق عن عد  استياار تخك ال عالية أثناا فتا/ اليتاةعة. سخفضس، 
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 أهمية الدراسة:
ية تظها أهيية الدراسااة الحالية فس اليفطااف  الكي تترااد  ل  وهف مراسااة فعال -1

اإلرشااااااااام اليعافس اليااااااااخفضس فس خ ا عيااااااااتف  الع   اليتعخم لد  عينة عن 
طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا خا ااااااااة أ  الدراسااااااااات العامية التس تناولت 

لم تتناوع هكا اليفطااااااااااااااف  ب  حاولت  -فس حدوم عخم الباحث –الع   اليتعخم
م ومعا البحاااث فس عحااااور أخا  عثااا  مراساااااااااااااااااة العالقاااة بين الع   اليتعخ

اليت ياات األخا ، وعن هكه الدراسات عخى س ي  اليثاع ال الحرا ابن هداية 
أ (، أو حاولت مراسة  2021؛ العبامي، 2020؛ الحارثس،  2021والي اس ة،

(، أو حاولت 2020  اليعيدية والظ اي،  الع   اليتعخم ضيت يا وسيط ،وعنها
أو  (،2020وعنها   اااد ق،  التعاف عخى ال ناا الن ياااس لكوي الع   اليتعخم،

(، عيا  اضد 2019  اليراااااااااااااااي،  حاولت بناا عيياا لخع   اليتعخم، وعنها
أهيية الدراسااااااااااة الحالية وياضد أننا فس أعن الحارة إلى الي يد عن الدراسااااااااااات 
التس تاض  عخى خ ا عيااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين 

 أكامييًيا. 
عافس سااااااخفضس واختبار فعاليت  فس خ ا عيااااااتف  ترااااااييم باناع  إرشااااااامي ع -2

الع   اليتعخم لد  عينة عن طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا عيا قد يياااااااااهم 
فس وقا تهم عن األطاااااااار الن يااااااية واالرتيايية واألكامييية النات ة عن ارت ا  

 ة.عيتف  الع   اليتعخم، وي عخهم أكثا تفافقًا عن الناحيتين الن يية واالرتيايي
ترااااااااااااييم عيياا ليياا الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا  -3

عيا قد ي يد الباحثين اآلخاين فس االستعانة ة  فس الي يد عن الدراسات األخا  
 التس تتناوع الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا.

أنظار الباحثين إلى   -تةيا تواع ة  عن تف اااااايا –قد تخ ت الدراسااااااة الحالية  -4
ترااااااييم الي يد عن ال ااع  العالرية واإلرشااااااامية فس ع اع الع   اليتعخم لد  

 طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا. 
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كيا تكين أهييتها  ييا تياااااااا ا عن  عن نتا:  فس ع اع مراسااااااااة الع   اليتعخم  -5
ام اليعافس لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا، وفس ع اع اساااتودا  اإلرشااا

 اليخفضس فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم.
 مصطلحات الدراسة:

 Learned helplessnessالعجز المتعلم  -1
يعاف الع   اليتعخم ةأن ج اعتقام ال ام ةضعف قدرات  أو انعداعها فس الييطا/ عخى 
الظاوف واألحداا اليحيطة ة ؛ عيا ي عخ   نراف عن أماا اليها  أو  دفع  إلى عد  

نتي ة فشخ  فس إن ازها خالع اليحاوالت ؛ تياار فس إكيالها ةي   اعتقامه أن  سي ش  فيها االس
الياةقة أو فشخ  فس أماا اليها  اليشابهة لها، ويحدا اللك مالًبا عندعا  ا  ال ام أن  هف 
الي   فس األحداا اليخ ية التس تحدا ل  حيث يشعا أ  فشخ  سفف ييتيا إلى األبد، وعن 

 (Comer, 2004). ف عن ح  اليش الت التس تفاره ثم  نرا 
ويقاا الع   اليتعخم إراا:يًا فس الدراسة الحالية ةالدررة اليات عة التس يحر  عخيها 
 طالب ال اععة اليتعثاو  أكامييًيا عخى عيياا الع   اليتعخم الييتود  فس الدراسة الحالية.

 Cognitive behavioral counselingاإلرشاد المعرفي السلوكي  
يعاف اإلرشاااااااام اليعافس الياااااااخفضس ةأن جة طايقة إرشاااااااامية يي ن عن خاللها إكيااااااااب 
األفاام أسااالي  ععا ية وسااخفضية رد د/ تي نهم عن ت ييا عفاق هم اليااخ ية ت اه أن يااهم والعالم 
واليياااااتق   ،كيا تيااااااعدهم فس ععال ة عشااااا التهم الحالية و زالتها، وتراااااحيد ال نية اليعا ية 

ا ة ال واااااااط ااااااة اليفرفم/ لااااااد هم عيااااااا  فساااااااااااااار عن عيااااااااااااااتف  إمراكهم وي عخهم أكثا تكي ااااااً
(Farhodimoghadam et al., 2020,188) 

 Program Counselingالبرنامج اإلرشادي  -2
يعاف ال اناع  اإلرشاااااااامي فس الدراساااااااة الحالية إراا:يًاج ةأن  باناع  عوطط وعنظم 

س اليااخفضس، وييااتود  ع يفعة عن ال نيات، فس طاافا أساان عخيية قا:م عخى اإلرشااام اليعاف
وهسج ح  اليشاااااا خة،  اااااااف االنتباه، إعام/ ال ناا اليعافس، االسااااااتاخاا، اليناقشااااااة، القرااااااة 
الاع ياااة، تاااأكياااد الاااكات، التحخيااا  النقااادي لخاااكات، الفارااا  الين لس؛ لتقاااديم ةعا الوااادعاااات 

خ ا عياااااااااااااتف  الع    اإلرشاااااااااااااامية لد  عينة عن طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا بهدف
 اليتعخم لد هم.  
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 Academic Underperformanceالتعثر االكاديمي  -3
يعاف التعثا األكامييس ةأن  الرااااعفمات التس  فارهها اليتعخم فس عياااااره التعخييس، 
والتس تعفق  عن التواع فس ال تا/ ال عنية اليناسبة ةي   رسفم  فس ةعا اليفام أو انيحاة  

، 2013راااااااااافل  عخى ععدع تااكيس أق  عن عق فع   اااااااااافالحة ، عن ةعا ال راااااااااافع أو ح
130-131.) 

ويعاف الباحث الطالب اليتعثاين أكامييًيا فس الدراسة الحالية إراا:ًيا ةأنهمج طالب 
راععة عطاو  الك ن تكف  حالة القيد الوا ااة بهم فس الكشاافف الاساايية ةال اععة أعا ةاقف  

 . لإلعام/ أو ةاقف  لإلعام/ عن الوارع
 إطار نظري ودراسات سابقة

 العجز المتعلم
 Sense ofإ  الع   اليتعخم حالة يعانس فيها ال ام عن اإلحياا ةالع    

powerlessness    وهكا اإلحياا ةالع   ي ف  ناتً ا عن التعاض لحاما  ام ، 
Traumatic event أو اليعانا/ عن ال ش  اليتكار  (Joy et al., 2021)  

ام الك ن يعانف  عن الع   اليتعخم ةان  ال حفع لهم وال قف/ وأنهم ي تقدو  ويشعا األفا 
عيا يضطاهم إلى تحي  اليثياات ميا ،  (Jacob, 2019)القدر/ فس الييطا/ عخى األحداا 

حتى  ماليار/ أو اليالية ةي   شعفرهم ةالع   وعد  الاغبة فس أماا اليهية التس تطخ  عنه
 .( Braunwell, 2016):ها ولف ضا  هنان وسيخة ألما
عن أوا:  العخياا الك ن اهتيفا  Maier وعا ا  Seligman ويعت ا سيخ يا 

( حيث أراا أةحاثهيا الوا ة ةالع   1967ةيرطخد الع   اليتعخم وضا  اللك ةالتحد د عا   
 اليتعخم عخى الحيفانات عث  الكالب والقفارض، وقد الحظا أ  الحيفانات التس تتعاض لخض فط
الواررية عث  الردعات الكهاما:ية يظهاو  طعً ا فس األماا حتى لف تم نقخهم إلى بي ة رد د/ 

 (Filippello et al., 2020 )خالية عن الض فط.
ثم ةعد اللك انتقخت األةحاا فس ع اع الع   اليتعخم إلى التط يق عخى اإلنيا ، 

، Seligman، وسيخ يا    Abramsonوعن أشها هكه األةحاا عا قا  ة  ض  عن أبااعيف  
( بنشا ةحث عفطفع  الع   اليتعخم لد  1978حيث قاعفا عا    Teasdaleوتييداع 

 Learned helplessness in humans: Critique andالبشا النقد و عام/ الريامة 
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reformulation أكدوا  ي  أ  الع   لين   ة  فلد بها اإلنيا  ولكن  عتعخم وع تي  عن ،
نتي ة التعاض لخيفاقف اليالية وميا اليار/ فس عفاقف ععينة حيث يقف  اإلنيا  بتعييم ال ي ة 

 Gacek) الحالة التس و   إليها عن الشعفر ةالع   إلى اليفاقف اليشابهة فس الييتق  .
et al., 2017; Song  & Vilares, 2021) 

عظاها الع    ويتيم الع   اليتعخم ةالعد د عن اليظاها التس تيي ه ، وعن أهم
اليتعخمج انو اض عيتف  الدافعية لد  ال ام حيث يشعا ال ام الكي يعانس عن الع   اليتعخم 

، وضكلك يعد (Cemalcilar et al., 2003)ةأن  ال ييخك القدر/ فس التح م فس األحداا، 
الع   اليعافس عن طين عظاها الع   اليتعخم ،ويظها الع   اليعافس فس طعف قدر/ 

فس تفظيف ال نية اليعا ية لدي  لح  اليش الت التس تفاره  واعتقامه أن  سفف ي ش  ال ام 
،وأيًضا  (Chambers, & Hammonds,2014; Derhami, 2013)عهيا بكع عن رهد 

يعت ا الع   االن عالس عن طين عظاها الع   اليتعخم حيث يراح  الع   اليتعخم العد د 
 االكت اب ، والقخق ، وال ض ، ونقص تقد ا الكات عن اليشاعا اليخ ية لد  ال ام عث 

(Gomez et al., 2015)  ، وضكلك يعت ا الع   اليخفضس عن عظاها الع   اليتعخم،
ويظها اللك فس ترافات ال ام وأفعال  عث  نقص عحاوالت ال ام فس ان از اليها ، وتراف 

  Hooper) العتيام عخى اآلخاينال ام ةيخ ية فس اليفاقف التعخييية، واليي  إلى االتكالية وا
& McHugh,2013; Li et al.,2012; Mitina & Mitin,2020  ) 

ويظها الع   اليتعخم لد  الطالب عند تعاطهم ليفقف  ام  حيث يشعاو  ةقخة 
الحيخة واالستيال  لخيفاقف الضامطة، وعن ثم يياو  ةحالة عن الت خد عر االعتقام الااسخ 

اولة يقفعف  بها لختعخم ةالامم عن تفافا اإلع انيات والقدرات لد هم.  لد هم ةعد  ردو  أي عح
 (.  2021ابن هداية والي اس ة،

وعن أهم الورا:ص التس تيي  الطالب اليتعثاين أكامييًيا الوي الع   اليتعخمج 
طعف أما:هم األكامييس عقارنة ب عال:هم اآلخاين، انو اض عيتف  مافعيتهم نحف التعخم، ت ا د 

 (Wax et al., 2012) تف  اليشاعا اليخ ية لد هم عث  التشام  وتفقر ال ش  األكامييسعي
، انو اض عيتف  تقد ا الكات لد هم، الخف  الكاتس وع و ال ش  إلى أسباب ماخخية، انو اض 
عيتف  الطيف  األكامييس لد هم، اعتقامهم أنهم ال ييخكف  القدر/ فس التح م فس اليفاقف 

 ( Filippello et al., 2020; Firmin et al., 2004 )واألحداا.  
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كيا أنهم  ت ن ف  االنوااط فس اليفاقف التعخييية وموا ة تخك اليفاقف التس تتطخ  
ح  اليش الت، ةي   اعتقامهم أنهم سيقعف  فس ال ش  عيا  امي إلى انو اض ثقتهم ةأن يهم، 

عن اليحاولة، وينرافف  عن أماا  ويضعف عن قدراتهم عخى أماا اليها ، وعن ثم  تفق ف  
 (Gotshall & Stefanou,2011) اليهية.

ويعت ا الع   اليتعخم عن أهم اليش الت التس تاثا سخ ًيا عخى األفاام حيث أث تت 
العد د عن الدراسات أ  األفاام الك ن يعانف  عن الع   اليتعخم   مام لد هم الشعفر ةاإلحباط 

ف  تقد ا الكات، وطعف القدر/ عخى اإلن از، وقد يعانف  عن والقخق واالكت اب وتدنس عيت
 Akca,2011; Bargai et)اططااب عا ةعد الردعة، وسيطا/ األفكار االنتحارية عخيهم 

al., 2007; Jacob,2019)  
ونظًاا لوطفر/ الع   اليتعخم لد  الطالب معا العد د عن الباحثين إلى طاااااااااااااااور/ 

 ;Joy et al., 2021  ;Qasemi  &  Karimi ,2021) خ ا عياااتف  الع   اليتعخم؛
Ulusoy & Duy , 2013)  ، 

 وقد تنفعت االستااتي يات الييتودعة فس اللك، وهف عا  تضد فس اآلتسج
 لخفض مستوى العجز المتعلم استراتيجيات التدخل

إ  اليتأع  لخدراساااااااااااااااات التس حاولت خ ا عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم  الحظ تنف  
  التس حاوع الباحثف  عن خاللها خ ا عياااتف  الع   اليتعخم، وال شاااك اساااتااتي يات التدخ

أ  الباحث فس ع اع الع   اليتعخم يحتاع إلى التعاف عخى ريير هكه االسااااااااتااتي يات عخى 
اختالف طااااااااااومها حتى  تعاف عخى عد  فعاليتها فس خ ا عياااااااااتف  الع   اليتعخم، وعن 

 Cemalcilar et al., (2003)ا الرااااااادم قا هكه االساااااااتااتي يات التدخ  اليعافس، وفس هك
بدراساااة عفطااافعهاج الع   اليتعخم، العالع ، وسااايات الشاااوراااية، هدفت الدراساااة إلى خ ا 

( طالًبا راععًيا 92عيتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة، وقد تكفنت عينة الدراسة عن  
( 22-19عن   ، تااوحاات أعيااارهم Bogazici( أنثى عن طالب راااععااة 50( الضا و 42 

عاًعا، تم تقيييهم إلى ع يفعتين ع يفعة ت اي ية ، وع يفعة طاةطة حيث طخ  عن أفاام 
العينااة انهاااا عتاااهاة ميا قاابخااة لخحاا ، وتخقى أفاام الي يفعاة الت اي يااة بانااع  ععافس تم  يا  
تدري  أفاام الي يفعة الت اي ية عخى ع و أسااااباب ال شاااا  إلى أسااااباب خاررية ولين أسااااباب 
الاتية، فس حين لم  تخق أفاام الي يفعة الضاةطة أي شسا، وقد أس ات الدراسة عن ع يفعة 
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عن النتا:  عن أهيهاج فعالية ال اناع  اليعافس فس خ ا عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  أفاام 
 الي يفعة الت اي ية.

التدخ  اليعافس حيث قا   Hooper and McHugh (2013)وضكلك اساااااااااااتود  
ها التشااااافه اليعافس عقاب   ااااااف االنتباه فس خ ا عياااااتف  الع   اليتعخم بدراساااااة عفطااااافع

هدفت الدراسااااااااااااااة إلى خ ا عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة، وقد تكفنت عينة 
( 27-18( طالًبا وطالبة عن طالب راععة سااافانياااس تااوحت أعيارهم عن  74الدراساااة عن  

(، وقد تم تقيااااااييهم إلى ثالا 4.72اري بخي  ( عاًعا وانحااف ععي20.9عاًعا ةيتفسااااااط بخي  
ع يفعاتج ع يفعة طاااااااااااااااةطة، وع يفعتين ت اي يتين، الي يفعة األولى اسااااااااااااااتود  ععها 
اساااتااتي ية  ااااف االنتباه عن األفكار ميا اليامفمة التس تيااا   الع   اليتعخم، والي يفعة 

 ي  األفكار اليشفهة اليفرفم الثانية استود  ععها استااتي ية إعام/ ال ناا اليعافس إلعام/ تش
لد هم التس تي   الع   اليتعخم، وقد أس ات الدراسة عن العد د عن النتا:  عن أهيها فعاليةج 

 استااتي يتس  اف االنتباه، و عام/ ال ناا اليعافس فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم. 
الراادم فس حين حاوع ةعا الباحثين اساااتودا  التدخ  اليعافس الياااخفضس وفس هكا 

بدراساااااااة عفطااااااافعها فعالية العالع اليعافس الياااااااخفضس فس  Marla and Erin (2009)قا  
خ ا الع   اليتعخم لد  األط اع اليياااااااااا إليهم، هدفت الدراسااااااااة إلى اختبار فعالية باناع  

( ط اًل 20ععافس سااااخفضس فس خ ا عيااااتف  الع   اليتعخم، وقد تكفنت عينة الدراسااااة عن  
( إناا تم تقياااييهم إلى ع يفعتينج 10( الضفر و 10ععاعختهم، ةيعدع   عن األط اع الييااااا

ع يفعة ت اي ية، وع يفعة طاااااااااةطة حيث تعاض أفاام الي يفعة الت اي ية ل اناع  ععافس 
سااخفضسج وأساا ات الدراسااة عن العد د عن النتا:  عن أهيها ج فعالية العالع اليعافس اليااخفضس 

 ع اليياا ععاعختهم.فس خ ا الع   اليتعخم لد  األط ا
     وهناان ةعا البااحثين الاك ن حااولفا ال ير بين أكثا عن اسااااااااااااااتااتي ياة وعن هاالا

(2013)  LI   حيث قا  بدراسااااااة عفطاااااافعها اسااااااتااتي يات اليفارهة والع   اليتعخم، هدفت
الدراسااااااااااة إلى خ ا عيااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  ع يفعة عن الياااااااااايدات، وقد تكفنت عينة 

( اعاأ/ ميا عاعخة، حيث 100( اعاأ/ عاعخة،  100( اعاأ/، عقياايين إلى  200 الدراسااة عن 
تم تعايضااااااااااااااهم ل انااع  قاا:م عخى اسااااااااااااااتااتي ياات اليفارهاة اآلتياةج التاأقخم اليعافس ، التاأقخم 
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ال يدي، التأقخم االرتياعس واالن عالس، وقد أس ات الدراسة عن العد د عن النتا:  عن أهيهاج 
    اليتعخم لد  أفاام العينة.انو اض عيتف  الع

 Ulusoyوهنان ةاحثف  استودعفا التدخ  العقالنس االن عالس ،وفس هكا الردم قا  
and Duy ( 2013 )  بدراسااة عفطاافعهاج فعالية باناع  لختامية الن يااية عخى الع   اليتعخم

ةعا واليعتقدات الالعقالنية، هدفت الدراسااااااااة إلى خ ا عيااااااااتف  الع   اليتعخم وتحيااااااااين 
( طالًبا عن طالب الرااااااااااااااف الثاعن 27األفكار الالعقالنية ، وتكفنت عينة الدراسااااااااااااااة عن  

االبتدا:س، تم تقياااااااااييهم إلى ثالا ع يفعات عت انياااااااااةج ع يفعة ت اي ية، وع يفعة الدواا 
الفهيس، وع يفعة تعاطااااات ل اناع  تامفي ن ياااااس قا:م عخى التدخ  العقالنس االن عالس، وقد 

ن ع يفعة عن النتا:  عن أهيهاج فعالية ال اناع  التامفي الن يااااااااااس فس أساااااااااا ات الدراسااااااااااة ع
تحياااين األفكار الالعقالنية لد  طالب الي يفعة الت اي ية، ولكن لم  تحيااان عياااتف  الع   

 اليتعخم لد  الطالب.
( التدخ  العقالنس االن عالس حيث قا  2014وضكلك اساااااااااااتود  الاشااااااااااايدي  عحيد  

العقالنس االن عالس والع   اليتعخم ، هدفت الدراساااااة إلى التعاف بدراساااااة عفطااااافعهاج العالع 
عخى عاااد  فعاااالياااة العالع العقالنس االن عاااالس فس خ ا الع   اليتعخم، وقاااد تكفنااات عيناااة 

( عاًعا، 13-11( طالب عن طالب الياحخة اليتفسطة تااوحت أعيارهم عن  6الدراسة عن  
الس اساااااااتيا ليد/ خين رخياااااااات ، وأسااااااا ات وقد تم تعايضاااااااهم ل اناع  عالرس عقالنس ان ع

الدراسة عن العد د عن النتا:  عن أهيهاج فعالية العالع العقالنس االن عالس فس خ ا عيتف  
 الع   اليتعخم.

فس حين استود  ةعا الباحثين التدخ  اليخفضس، وفس هكا الردم قا  يييى وأبف 
لو ا الع   اليتعخم لد  التالعيك ( بدراسة عفطفعها فاعخية باناع  إرشامي 2018اليعفم   

الوي  عفمات التعخم ةالياحخة االبتدا:ية، هدفت الدراسة إلى التعاف عخى نيبة الع   اليتعخم 
لد  التالعيك الوي  عفمات التعخم ةالياحخة االبتدا:ية ةيحافظة الطا:ف ةالييخكة العامية 

ف  الع   اليتعخم لد  عينة اليعفمية ،واختبار فعالية باناع  إرشامي سخفضس فس خ ا عيت
( تخييكًا 115عن التالعيك الوي  عفمات التعخم ، وقد تكفنت العينة االستطاليية لخدراسة عن  

( تخييكًا ةالرف 24عن الوي  عفمات التعخم ، فس حين تكفنت العينة التط ييية لخدراسة عن  
عيتف  الع   اليتعخم، الواعن االبتدا:س عن الوي  عفمات التعخم الك ن يعانف  عن ارت ا  
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تالعيك  6تالعيك ييثخف  ع يفعة طاةطة،  6( تخييكًا الوي  عفمات تعخم قااا/   12عنهم   
تالعيك ييثخف   6( تخييكًا الوي  عفمات تعخم رياطيات   12ييثخف  ع يفعة ت اي ية ( ،و  

يفعة تالعيك ييثخف  ع يفعة ت اي ية (، وقد تم تعايا أفاام الي  6ع يفعة طاةطة، 
انو اض  وأس ات الدراسة عن العد د عن النتا:  عن أهيهاج الت اي ية لخ اناع  اإلرشامي ،

عيتف  الع   اليتعخم لد  الطالب عينة الدراسة حيث وردت فاوص مالة إحرا:ياً بين عتفسطس 
 رت  مررات التالعيك الوي  عفمات التعخم أفاام الي يفعة الت اي ية عخى عيياا الع   اليتعخم

 فس اليياسين الق خس والبعدي لرالد اليياا البعدي. 
فس حين حاوع ةعا الباحثين تنيية االن عاالت اإلي ابية لو ا عيااااااااااااااتف  الع   

( بدراسااااة عفطاااافعهاج فعالية باناع  تدري س فس 2019اليتعخم، وفس هكا الراااادم قا  حياااان  
بار فعالية باناع  تدري س فس تنيية االن عاالت األكامييية اإلي ابية، هدفت الدراسااااااااااااااة إلى اخت

تنيية االن عاالت االكامييية اإلي ابية  الت امع، االساااااااااااتيتا ، ال وا ، الحياا( وأثا اللك فس 
خ ا الع   اليتعخم لد  تالعيك الياحخة االبتدا:ية الوي  ااااااااااااااعفمات التعخم، وتكفنت عينة 

ي  ااعفمات التعخم، ( طالًبا وطالبة عن طالب الرااف الياااما االبتدا:س الو 16الدراسااة عن  
( طالب 8تم تقياااااييهم إلى ع يفعتينج ع يفعة ت اي ية ، وع يفعة طااااااةطة قفا  ض  عنها 

وطالبة، وأسااااااااا ات الدراساااااااااة عن ع يفعة عن النتا:  عن أهيهاج فعالية ال اناع  التدري س فس 
 خ ا عيتف  الع   اليتعخم ، واستياار النتا:  خالع فتا/ اليتاةعة.

عن اساااااااتود  الدراعا العالرية لو ا عياااااااتف  الع   اليتعخم ،  وهنان عن الباحثين
( بدراسااة عفطاافعها اسااتودا  الدراعا العالرية فس الحد 2019وفس هكا الراادم قا  الطيبانس  

عن الع   اليتعخم لد  األط اع اليعاقين ساااااايعًيا ، هدفت الدراسااااااة إلى اختبار فعالية باناع  
عن الع   اليتعخم لد  األط اع طااااااااااعاف اليااااااااااير ، وقد قا:م عخى الدراعا العالرية فس الحد 

( أط اع عن طااااااااعاف اليااااااااير، تم تعايضااااااااهم ل اناع  لخدراعا 10تكفنت عينة الدراسااااااااة عن  
( أسااا فعًا ، وقد أسااا ات الدراساااة عن العد د عن النتا:  عن أهيهاج 12العالرية اساااتيا ليد/  

ألط اع ، واسااتيات النتا:  خالع فتا/ فعالية الدراعا  العالرية فس خ ا الع   اليتعخم لد  ا
 اليتاةعة.

ب( بدراسااااااااااة عفطاااااااااافعها ج أثا باناع  إرشااااااااااامي فس  2021وضكلك قا  العبامي  
خ ا عيااااااااتف  الع   اليتعخم لد  عينة عن النياااااااااا اليعن ات، هدفت الدراسااااااااة إلى اختبار 
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وقد تكفنت  فعالية باناع  إرشاااااامي قا:م عخى الياااااي فمراعا فس خ ا عياااااتف  الع   اليتعخم،
( عاًعا ، تم تفزيعهن عشااااااافا:ًيا 53-19( اعاأ/ تااوحت أعيارهن عن  30عينة الدراساااااااة عن  

إلى ع يفعتينج ع يفعااة ت اي يااة، وع يفعااة طاااااااااااااااااةطااة، وقااد تم تعايا أفاام الي يفعااة 
( رخيااات ، وقد أساا ات الدراسااة عن العد د عن 10الت اي ية ل اناع  سااي فمراعا اسااتيا ليد/  

 عن أهيهاج فعالية اليي فمراعا فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم.النتا:  
وهنان عن الباحثين عن اساااتود  األنشاااطة التح ي ية لو ا عياااتف  الع   اليتعخم، 

بدراسة عفطفعهاج الع   اليتعخم Qasemi  and  Karimi (2021) وفس هكا الردم قا  
ى أنشاااطة تح ي ية، هدفت الدراساااة فس اليدارا اليتفساااطة العاعةج  ثار باناع  تدخ  قا:م عخ

إلى اختبار فعالية باناع  تدخ  قا:م عخى ةعا األنشطة التح ي ية فس تحيين عيتف  الع   
ا عن طالب إحااد  الياادارا 154اليتعخم، وقااد تكفناات العينااة الكخيااة لخاادراساااااااااااااااة عن   ( طااالبااً

ًبا تااوحت أعيارهم ( طال58اليتفساااطة العاعة، فس حين تكفنت العينة التط ييية لخدراساااة عن  
( عاعًا تم تقيااااااااييهم إلى ع يفعتين عت انيااااااااتين ج ع يفعة ت اي ية وع يفعة 15-13عن  

طااااااااااااااااةطااة حيااث تم تعايا طالب الي يفعااة الت اي يااة ل اناااع  قااا:م عخى اسااااااااااااااتااتي يااات 
Dörnyei  التح ي ية عر تقديم عع زات ارتيايية ماخ  ال راا  الدراسااس، وقد أساا ات الدراسااة
ة عن النتا:  عن أهيهاج فعالية ال اناع  فس تحيااااااين عيااااااتف  الع   اليتعخم ورفر عن ع يفع

عيااااتف  التحرااااي  األكامييس لد  أفاام الي يفعة الت اي ية، واسااااتياار هكه النتا:  ةعد سااااتة 
 أشها عن اليتاةعة.

 ثالًثا: اإلرشاد المعرفي السلوكي
التداخ  والت اع  بين اليخفضية  يعت ا اإلرشام اليعافس اليخفضس هف الثيا/ النات ة عن

والنيفالع اليعافس حيث ي تاض النيفالع اليعافس أ  الت كيا اليضطاب هف العاع  الكاعن 
وراا ض  االططااةات الن يية، فالت كيا اليضطاب هف عن يقفم ال ام إلى اليخفن اليضطاب، 

يا الي ف  اليخفضس (، بينيا يش(Miggiels et al., 2021وي ع  ال ام ميا قامر عخى التكيف
إلى ضيفية است اةة األفاام لاحداا واليفاقف حيث إ  اإلمران العييق لاحداا والت ارب  اثا 

 (.(Corey, 2017 عخى االست اةات االن عالية واليخفضية وال يدية
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وعن ثم ييعى اإلرشام اليعافس اليخفضس إلى عياعد/ ال ام فس التوخص عن أنياط 
رفم/ لدي ، ضيا ييعى إلى عياعد/ ال ام فس ح  عش الت  عن خالع رع  الت كيا اليخ س اليف 

 (.(Wallace et al.,2021ت كياه أكثا تفازًنا حتى تتحين قدرت  فس التعاع  عر عش الت  
وقد ظها التدخ  اليعافس اليخفضس فس الثخث األخيا عن القا  العشاين نتي ة 

حيث لم تاض  التدخالت اليخفضية عخى ال نية  لالنتقامات التس ورهت إلى التدخالت اليخفضية
( ، ثم ظها التدخ  اليعافس اليخفضس 2020اليعا ية لخ ام، ف اا التدخ  اليعافس  ع د هللا ، 

لياض  عخى است داع عا ييتخك  الييتاشد عن أفكار وترفرات سخ ية إلى ع يفعة عن األفكار 
  ةش   أفض  ةاإلطافة إلى اكياة  والترفرات اإلي ابية عيا يياعده عخى عيارسة حيات

  (AlHadi et al., 2021)عهارات وسخفضيات رد د/. 
ويي ن إررا  تطفر التدخ  اليعافس اليخفضس إلى ثالثة عفرات أساسيةج اليفرة 
األولى ضا   تم فيها التاضي  عخى ض  عن ال ان  اليخفضس وال ان  اليعافس ةش   عن ر  

ا فس اللك الفقت عخى ال ان  اليخفضس ، وعندعا راا بيك اهتم حيث ضا  اهتيا  العخياا عنربً 
ةال ان  اليعافس حيث ضا  يعال  االكت اب عن خالع التاضي  عخى إعام/ تش ي  ال نية اليعا ية 

 ((Zahra et al., 2019لد  ال ام ةاستودا  نيفالع ألييف . 
ليعافس عن حيث النظاية اليفرة الثانيةج تم فيها الدع  بين العالع اليخفضس والعالع ا

والتط يق حيث تم االستعانة ة   عن ال نيات اليعا ية واليخفضية اليردص عخيها ت اي ًيا، أعا 
 Acceptance ةالق فع وااللت ا  العالعاليفرة الثالثة شهدت أسالي  عالرية رد د/ عث  

and commitment therapy العالع اليخفضس ال دلس ، Dialectical behavior 
therapy  ،Nakao et al.,2021 ).) 

 Kellyوقد تطفر التدخ  اليعافس اليخفضس عخى  د العد د عن العخياا وعنهم ضيخس 
حيث رض  بيك عخى استودا  التعد   اليعافس اليخفضس فس عالع  Beckوميك  Ellisوألين 

لكاتس ييهيا  حاالت االكت اب عن خالع عحاولة اقنا  الييتاشد أ  أفكاره اليخ ية وحفاره ا
فس سفا تكي  ، ويي ن عياعد/ الييتاشد فس التوخص عن عش الت  عن طايق تعد   بنيت  

 (Parker et al., 2021) اليعا ية اليشفهة إلى بينية ععا ية سخيية.
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 وعن خالع استعااض العد د عن الدراسات التس تناولت التدخ  اليعافس اليخفضس
(Beck, 2011; Urao et al., 2021; Walter et al.,2021; Yin et al., 2021) 

 يي ن تحد د أهم عبامئ التدخ  اليعافس اليخفضس فس النقاط اآلتيةج
 هتم التااادخااا  اليعافس اليااااااااااااااخفضس ةاااالتعاف عخى ال نياااة اليعا ياااة اليفرفم/ لاااد   -1

 الييتاشد.
  تضين التدخ  اليعافس اليخفضس تحالً ا عالرًيا. -2
تحقيق التعاو  واليشاااارضة النشاااطة بين الياشااد   دعف التدخ  اليعافس الياااخفضس إلى -3

 والييتاشد.
 يعت ا التدخ  اليعافس اليخفضس عالًرا عفرًها. -4
  اض  التدخ  اليعافس اليخفضس عخى الحاطا. -5
  اضد التدخ  اليعافس اليخفضس عخى طاور/ معم الييتاشد لينر حدوا االنتكاا. -6
 التدخ  اليعافس اليخفضس عحدم بفقت. -7
 يعافس اليخفضس عالًرا عنظًيا.يعد التدخ  ال -8
 هدف التدخ  اليعافس الياااااااخفضس إلى إكيااااااااب اليياااااااتاشاااااااد القدر/ عخى تقييم أفكاره  -9

 والتعاف عخى ععتقدات .
ييااااااااتود  التدخ  اليعافس اليااااااااخفضس ع يفعة عن ال نيات التس تيااااااااهم فس تعد    -10

 اليخفن واإلمران لد  ال ام. 
 لو ا عيااااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  ويعد التدخ  اليعافس اليااااااااااااخفضس تدخاًل فعاالً 

الطالب حياااث يقف  فس رفهاه عخى إعاااام/ ال نااااا اليعافس لخيتعخم وتعاااد ااا  ال نياااة اليعا ياااة 
اليشفهة لدي ، ضيا يي ن عن خالل  إكياة  عهارات ععا ية رد د/ تي ن  عن عفارهة اليفاقف 

 (.2021الحياتية اليوتخ ة.   نفيا، 
عن إطار نظاي ومراساااات سااااةقة اتضاااد خطفر/  عيا سااا ق عن خالع عا تم عاطااا 

ا   ;Filippello et al., 2020 )عشاااااااااااااا خاة الع   اليتعخم لاد  الطالب اليتعثاين أكاامييياً
Firmin et al., 2004 ) 



 
 

 

 

) 16) 

 د. شادي حممد السيد أبو السعودأ.م.

 2021 ديسمرب، 3ج، 68جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

كيا اتضااااااااااد تنف  وفعالية اسااااااااااتااتي يات التدخ  اليوتخ ة التس اسااااااااااتودعت لو ا 
؛ 2019؛الطيبانس، 2014؛الاشاااااااااااايدي  عحيد، 2019 حياااااااااااان ، عيااااااااااااتف  الع   اليتعخم. 

 ( Qasemi  &  Karimi ,2021; Ulusoy & Duy,2013)ب(،  2021العبامي،
ا اتضااااد أ  بااع  التدخ  اليوتخ ة اليعا ية واليااااخفضية ضانت الات فعالية فس  وأيضااااً

 Cemalcilar et al., 2003;Hooper & McHugh) خ ا عياااااااااتف  الع   اليتعخم.
,2013;Marla & Erin ,2009) 

 عخى اللك  اغ الباحث فاوض الدراسة عخى النحف التالسجومناا 
 فروض الدراسة

تفرد فاوص مالة إحرااااا:يًا بين عتفسااااطس رت  مررات طالب ال اععة اليتعثاين  -1
أكامييًيا أفاام الي يفعتين الت اي ية والضاااااااااااااااةطة عخى عيياا الع   اليتعخم فس 

 اليياا البعدي لرالد أفاام الي يفعة الت اي ية.
فاوص مالة إحرااا:يًا بين عتفسااطس رت  مررات طالب ال اععة اليتعثاين تفرد   -2

أكامييًيا أفاام الي يفعة الت اي ية عخى عيياا الع   اليتعخم فس اليياسين الق خس 
 والبعدي لرالد اليياا البعدي.

ال تفراد فاوص مالاة إحراااااااااااااااا:يااًا بين عتفسااااااااااااااطس رتا  مرراات طالب ال اااععاة  -3
ا أفاام الي يفعااااة الت اي يااااة عخى عيياااااا الع   اليتعخم فس  اليتعثاين أكاااااميييااااً
 اليياسين البعدي والتتبعس.

 إجراءات الدراسة:
 تضينت الدراسة اإلراااات اآلتيةج

اعتيدت الدراساااااااااة الحالية عخى الينه  شاااااااااب  الت اي س الكي يوت ا  أواًل المنهج المستتتتتتتخد :
عياااااتف  الع   اليتعخم    خ افس فعالية باناع  إرشاااااامي ععافس ساااااخفضس  عت يا عياااااتق ( 

 عت يا تاةر ( لد  عينة عن طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا.
 ثانيًا األساليب اإلحصائية المستخدمة:

اعتيد األسااااااخفب اإلحرااااااا:س الييااااااتود  فس البحث عخى ط يعة الدراسااااااة، واليت ياات 
د اسااتود  الباحث التس تيت فس طااف:ها، وح م العينة، وط يعة اليقا ين الييااتودعة فيها، فق
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اختباري عا  وتنى وويخك ياااااااف ، واللك لختحقق عن   SPSSعن خالع ال اناع  اإلحراااااااا:س 
 نتا:  فاوض الدراسة. 

 ثالثًا مجتمع الدراسة وعينتها:
تكف  ع تير الدراسااااااااااااااة عن الطالب اليتعثاين أكامييًيا ة خية التامية راععة عطاو   

والااةعة ة يير الشاع  الدراساية ةياحخة الب الفريفا،  عن طالب ال اص األولى والثانية والثالثة
( طالًبا تم اختيارهم بناا عخى ارت ا  مرراتهم عخى عيياا 40وتكفنت عينة الدراسااااااااااااااة عن  

( 24 -20الع   اليتعخم اليياااااااتود  فس الدراساااااااة الحالية، وقد تااوحت أعيارهم ال عنية عن  
وتم اللك وفًقا  (،1.628عياري بخي  (، وانحااف ع22.625عاعًا ةيتفسااااااااااااااط حيااااااااااااااابس بخي  

 لإلراااات اآلتيةج
 إجراءات اختيار العينة

( طالًبا، 160ة خية التامية راععة عطاو  وعدمهم   الطالب اليتعثاين أكامييًيا تم حراااا -1
 وقد تم تط يق عيياا الع   اليتعخم عخيهم رييًعا.

الع   اليتعخم، تم تحااد ااد الطالب الااك ن حرااااااااااااااخفا عخى أعخى الاادررااات عخى عيياااا  -2
 ( طالًبا، وقد تم أخك عفافقتهم عخى اليشارضة فس الدراسة.40وعدمهم  

تم تقياااااااايم أفاام العينة إلى ع يفعتين عتياااااااااويتينج ت اي ية وطاااااااااةطة ةحيث تكفنت ض   -3
لي انيااااااة  Mann Whitney، وقد تم اسااااااتودا  اختبار عا  وتنس  ( طالًبا20ع يفعة عن  

 ليت ياات اآلتية ج أفاام الي يفعتين عن حيث ا
 20العيا ال عنسج تااوحت األعيار ال عنية ألفاام الي يفعتين الت اي ية والضاااااااةطة عن   -أ

( بين عتفسااااااااااااااطس رتاا  أعياااار أفاام الي يفعتين الت اي ياااة Z( عاااعااًا، ومخ ااات  يياااة  24ج 
 ( وهس ميا مالة عيا  دع عخى ت انيهم فس هكا اليت يا. 0.194-والضاةطة  

( بين عتفسااااااااااااااطس رت  مررات أفاام الي يفعتين  Zج بخ ت  يية    عيااااااااااااااتف  الكضاا -ب
( عخى عيياا سااااااااااااتان فرم بيني  لخكضاا 0.230-الت اي ية والضاااااااااااااةطة فس عيااااااااااااتف  الكضاا  
( ،وهس ميا مالة عيا  دع عخى ت انيهم 2011 الرفر/ الواعية( إعدام أبف الني  و خاو   

 فس هكا اليت يا.
(  بين عتفسطس رت   Zي الثقافس لاسا/ج بخ ت  يية   الييتف  االرتياعس االقترام -ع

( عخى عيياا تقد ا الييااااااااااااااتف  0.341-مررات أفاام الي يفعتين الت اي ية والضاااااااااااااااةطة  
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وهس ميا مالة عيا ، (2018االرتياعس االقترامي الثقافس لاسا/ اليراية ج إعدامع حين  
  دع عخى ت انيهم فس هكا اليت يا.

مج تم ع انية الطالب اليتعثاين أكامييًيا أفاام الي يفعتين الت اي ية عيتف  الع   اليتعخ -م
؛ حتى يي ن رم أي ت ياات فس ال اوص  والضاااةطة عخى عيياا الع   اليتعخم عإعدام الباحث

ةعد التط يق بين أفاام الي يفعتين الت اي ية والضاةطة فس عيتف  الع   اليتعخم إلى اليت يا 
  فطد اللكجرشامي اليعافس اليخفضس(، وال دوع اآلتس الييتق    ال اناع  اإل

 (1جدول )
 ( ومستوى الداللة ألفراد المجموعتين التجريبية، والضابطة Zيوضح قيمة ) 

 (40على مقياس العجز المتعلم قبل التطبيق، حيث )ن= 

ًا بين عتفسااطس رت  أفاام ال تفرد فاوص مالة إحرااا:ي تضااد عن ال دوع اليااابق أن  
الي يفعتين الت اي ية والضاااةطة عخى عيياا الع   اليتعخم ة يير أةعامه فس اليياا الق خس 

 عيا  دع عخى ت انيهم فس عيتف  الع   اليتعخم ق   التط يق.
 رابعًا أدوات الدراسة:

 ث.مقياس العجز المتعلم لدى طالب الجامعة المتعثرين أكاديمًيا، إعداد/ الباح -أ
 هدف الييياا إلى  ياا عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  طالب  وصتتتتتتتتت: المقياس:

( يبار/ عفزعة 56ال اععة اليتعثاين أكامييًيا، وقد تكف  الييياا فس  ااااااااااافرت  النها:ية عن  

متوسط  العدد المجموعة األبعاد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة 

 0.913 0.109- 406.00 20.30 20 الضاةطة تفقر ال ش 
 414.00 20.70 20 الت اي ية ميا مالة

انو اض القدر/ 
فس التح م 
 ةاألحداا

 0.978 0.027- 409.00 20.45 20 الضاةطة
 411.00 20.55 20 الت اي ية ميا مالة

 0.564 0.578- 431.00 21.55 20 الضاةطة لف  الكات
 389.00 19.45 20 الت اي ية ميا مالة

 فر/ الطال  
 اليخ ية

 0.673 0.422- 425.50 21.28 20 الضاةطة
 394.50 19.72 20 الت اي ية ميا مالة

 0.734 0.339- 422.50 21.12 20 الضاةطة الدررة الكخية
 397.50 19.88 20 الت اي ية ميا مالة



 م
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عخى أرمعة أةعام هسج ةتفقر ال شااا ، انو اض القدر/ فس التح م ةاألحداا، لف  الكات،  ااافر/ 
( يبار/ ، ويقف   14اشااااااااااااااتي  ض  ةعد عن أةعام الييياا عخى    الطال  اليااااااااااااااخ يةة  ، وقد

ا، وقااد تم إعاادام الييياااا  ةاااإلراااةااة عخى يبااارات الييياااا طالب ال اااععااة اليتعثاو  أكاااميييااً
ةطايقة لي ات خياسااااااس االساااااات اةة    ميا  ااااااحيد عطخقًا، ميا  ااااااحيد ،  ااااااحيد أحيانا 

( عخى التاتي ، عر  5،  4، 3، 2، 1، ااااااااااااااحيد ،  ااااااااااااااحيد تياعًا( والتس تأخك الدررات  
عااعا/ أ  هنان ةعا العبارات التس  تم ترااااااااحيحها ع يااااااااًيا، وال دوع اآلتس  فطااااااااد أرقا  

 العبارات الوا ة ة   ةعد، وأرقا  العبارات التس ترحد ع يًيا.
 (2جدول ) 

 يوضح أرقا  عبارات المقياس الخاصة بكل بعد ،وأرقا  العبارات التي تصحح عكسًيا 
أرقا  العبارات الخاصة بكل  دالبع

 بعد
 أرقا  العبارات التي تصحح عكسًيا

 13، 10،  7، 4 14-1 توقع الفشل
انخفاض القدرة في التحكم 

 باألحداث
15-28 17 ،19 ،21 ،23 ،25 ،27 

 40، 31،43،37 42-29 لو  الذات
، 54، 53، 52، 50، 48، 47، 45، 43 56-43 صورة الطالب السلبية

55 

 تم بناا الييياا فس الدراسة الحالية وفقًا لخوطفات اآلتيةجالمقياس: بناء 
تم االطال  عخى العد د عن األطا النظاية والدراسااااااااااااااات الياااااااااااااااةقة التس تناولت الع    -1

 اليتعخم ، وعنها عخى س ي  اليثاع ال الحراج 
(Abimbola & Ugbede,2018; Cruz et al., 2013; Derhami ,2013; Joy et 
al., 2021; Li et al., 2012; Raufelder et al., 2018; Song, & 
Vilares,2021;; Sutherland, & Singh, 2004; Ulusoy & Duy,2013 ) 

تم اإلطال  عخى العااد ااد عن اليقااا ين العاميااة واألرن يااة التس تناااولاات الع   اليتعخم،  -2
 وعن هكه اليقا ين التس أطخر عخيها الباحثج

؛ العبامي ،  2016؛ شااااااااهين ، 2014؛الاشااااااايدي  عحيد، 2021،  ابن هداية واليااااااا اسااااااا ة
 ( 2019؛ اليراي، 2020؛ ال اطفسس و خاو  ،2018أ ؛ يييى وأبف اليعفم،  2021

(Quinless & Nelson , 1988;Sorrenti et al., 2015    
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تم عقابخة العد د عن طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ألخك يبارات عن أففاههم تع ا  -3
 عن الع   اليتعخم.

بناًا عخى الوطفات اليااااةقة تم تحد د أةعام عيياا الع   اليتعخم ويبارات  ثم تم عاض  -4
 الييياا عخى اليام/ اليح يين. 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
( عح يين عن اليااام/ 10تم عاض الييياا فس  اافرت  األولية عخى  صدق المحكمين: -1

ين اليتوررين فس الرحة الن يية وعخم الن ن ة اععات عين األساتك/ أعضاا هي ة التدر 
شاااااااااااااين، واالسااااااااااااا ندرية، واألزها، ورنفب الفامي، واللك ليعافة  را:هم فس الح م عخى عد  
عناساااااابة العبارات ليياا عيااااااتف  الع   اليتعخم ت اه طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا، وقد 

ا لختط يق عر حكف يبارتين عن ض  ةعد أسااااا ا رأي الياااااام/ اليح يين عن  اااااالحية اليييا
   عن أةعام الييياا.

تم التحقق عن  اااااااااادص الييياا ةاسااااااااااتودا  طايقة  اااااااااادص اليحك : صتتتتتتتدق المح  -2
( طالًبا 160عيياا الع   اليتعخم الحالس عخى عينة بخ ت  الواررس عن طايق تط يق 

تامية راععة عطاو  ، وطالبة عن طالب عاحخة الب الفريفا اليتعثاين أكامييًيا ة خية ال
عخى ن ن أفاام العينااة ( 2016وضااكلااك تط يق عيياااا الع   اليتعخم إعاادام شاااااااااااااااااهين  

الياااااةقة وحياااااب ععاع  االرتباط بين الييياسااااين ، حيث بخي ععاع  االرتباط بين مررات 
 ( ، عيا  دع عخى  دص عاع لخييياا. 0.01( عند عيتف  ماللة  0.72الييياسين   

تم حيااااااب االتيااااااص الداخخس لخييياا ةاساااااتودا  ععاع  لداخلي للمقياس : االتستتتتاق ا  -3
ارتباط بياسااااااف  عن طايق اسااااااتوااع ععاع  ارتباط مررة ض  يبار/ بدررة البعد الكي تنتيس 

 لخييياا.، ثم استوااع ععاع  ارتباط مرراة ض  ةعد ةالدررة الكخية  إلي 
 (3جدول )

 160للمقياس حيث ن= الكلية  الدرجةو بعد  كل درجتةبين رتباط اال  تمعاماليوضح  
 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد

 0.01 0.76 توقع الفشل
 0.01 0.74 انخفاض القدرة في التحكم باألحداث

 0.01 0.78 لو  الذات
 0.01 0.68 صورة الطالب السلبية
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 (    4جدول )
 160عد الذي تنتمي إليه حيث ن= االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البيوضح معامالت 

رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

معامل 
معامل  رقم العبارة االرتباط

 االرتباط
رقم 
 العبارة

معامل 
 االرتباط

1 0.72 15 0.73 29 0.65 43 0.62 
2 0.81 16 0.84 30 0.85 44 0.82 
3 0.71 17 0.65 31 0.64 45 0.63 
4 0.62 18 0.65 32 0.68 46 0.73 
5 0.75 19 0.74 33 0.78 47 0.74 
6 0.76 20 0.78 34 0.64 48 0.64 
7 0.63 21 0.72 35 0.74 49 0.72 
8 0.74 22 0.63 36 0.62 50 0.64 
9 0.64 23 0.74 37 0.76 51 0.60 
10 0.63 24 0.64 38 0.60 52 0.64 
11 0.65 25 0.68 39 0.67 53 0.60 
12 0.59 26 0.64 40 0.64 54 0.65 
13 0.64 27 0.63 41 0.64 55 0.65 
14 0.64 28 0.58 42 0.71 56 0.67 

( أ  عيياا الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة 4( ،  3 تضااااد عن ال دولين الياااااةقين      
اليتعثاين أكامييًيا  تيتر بدررة عالية عن االتيااااااااااااااااص الداخخس حيث ضانت ريير ععاعالت 

 0.01االرتباط مالة عند عيتف  
ب ععاع  تم اسااااااااتودا  ععاع  أل ا ضاونبا  لحيااااااااا معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:  -4

( 0.74( لبعد تفقر ال شاااااااا ،  0.83الثبات ل يير يبارات الييياا، وقد بخي ععاع  الثبات   
( لبعد  ااااااافر/  0.70( لبعد لف  الكات،   0.76لبعد انو اض القدر/ فس التح م ةاألحداا ،  

 ( لخييياا ض  . 0.75الطال  اليخ ية،  
طايقة إعام/ االختبار ة ا ااااااااااااااا  زعنس تم إرااا طريقة إعادة االختبار: معامل الثبات ب-5

عقداره أس فعا ، وتم استوااع ععاعالت االرتباط ةاستودا  ععاعالت ارتباط بياسف ، وقد بخي 
( لبعد انو اض القدر/ فس التح م ةاألحداا 0.72( لبعد تفقر ال شاا ،  0.78ععاع  الثبات   

( لخييياا ض  ،  0.73 ية،  ( لبعد  فر/ الطال  اليخ 0.68( لبعد لف  الكات،   0.74،   
 0.01وضانت ريير ععاعالت االرتباط مالة عند عيتف  
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 (.2011مقياس ستانفورد بينيه للذكاء: الصورة الخامسة، إعداد / أبو النيل وآخرين ) -ب
سنة  70هف عيياا عقنن ييتود  لتقييم الكضاا والقدرات اليعا ية عن عيا سنتين وحتى     

  ر:ييااااااة هس االسااااااتدالع اليااااااا: ، اليعافة، االسااااااتدالع الكيس، ( عفاع5فأعخى، ويتضااااااين  
 اليعال ة البراية الي انية، الكاكا/ العاعخة.

مقياس تقدير المستتتوى االجتماعي االقتصتتادي الثقافي ل ستترة المصتترية: إعداد/ حستتن  -ج
(2018). 

قد تم هف عيياا ييين الييااااااااتف  االرتياعس االقترااااااااامي الثقافس لاسااااااااا/ اليراااااااااية، و     
( أسااااااااااااااا/ تنفعت بين عحافظات الحضااااااااااااااا  الايف 701تط يق الييياا عخى عينة بخ ت  

بنس ساااااافيف( والفر   –الينيا  –أساااااايفط  -ساااااافهاع  –واليد نة( فس الفر  الق خس  األقرااااااا 
بفرساااعيد(، وأسااا ات نتا:   –الشاااا ية  –ض ا الشااايخ  –الدقهخية  –القخيفمية  –البحاي  القاها/ 

عت ياات الييتف  االرتياعس االقترامي الثقافس لاسا/ اليراية ،وهسج  التط يق عن تحد د
الياهالت التعخييية واألوطا  الفظيفيةع اليهنية ،والدخ  اليعيشس لكال الفالد ن وأسخفمهم فس 
عيارسااااااااااة الحيا/ اليفعية، ضيا أساااااااااا ات نتا:  التط يق عن ععاملة تن اي  تناساااااااااا  الييااااااااااتف  

 افس  لاسا/ اليراية.االرتياعس االقترامي الثق
  البرنامج اإلرشادي المعرفي السلوكي، إعداد الباحث-2

 الهدف من البرنامج
 هدف ال اناع  اإلرشاااااامي اليعافس الياااااخفضس إلى خ ا عياااااتف  الع   اليتعخم لد  

 عينة عن طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ة خية التامية راععة عطاو .
 ك عن خالع تحقيق األهداف اآلتيةجوييعى ال اناع  إلى تحقيق الل

إتاحة ال ا ة لطالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا لختع يا عن أن يهم وعشاعاهم  -1
 وأفكارهم.

تحد د اليفاقف التس يظها فيها الشااااااااااااااعفر ةالع   اليتعخم لد  طالب ال اععة  -2
 اليتعثاين أكامييًيا.

 اععة اليتعثاين تحد د األفكار واليشااااااااااااااااعا اليااااااااااااااخ ية اليفرفم/ لد  طالب ال -3
 أكامييًيا والتس تي   لهم الع   اليتعخم.
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إرشاااام طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا إلى ضيفية التعاع  عر اليفاقف الياااخ ية  -4
 فس حالة حدوثها.

عياااااااااااااعد/ طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا فس التوخص عن أفكارهم اليااااااااااااخ ية  -5
 تي   لهم الشعفر ةالع   اليتعخم(.  اليعتقدات الواط ة اليفرفم/ لد هم والتس

اساات داع األفكار اليااخ ية اليفرفم/ لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ةأفكار  -6
 أخا  إي ابية.

إرشام طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا إلى ضيفية ح  اليش الت التس تقف فس  -7
 طايقهم وتي   لهم الشعفر ةالع   اليتعخم.

د  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا عن خالع التاضي  تحياااااين  ااااافر/ الكات ل -8
 عخى ت ارب الن ا  لد هم.

تحيااين  اافر/ الكات لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا عن خالع اكتشاااف  -9
 نقاط القف/ اليفرفم/ بداخخهم وحثهم عخى االست ام/ عنها.

ن عن خاللها إرشاااااااااااااااام طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا إلى الطاص التس يي  -10
 تحفي  ال ش  إلى ن ا .
 األسس التي يقو  عليها البرنامج

قا  ال اناع  اإلرشامي اليعافس اليخفضس اليريم واليط ق فس الدراسة الحالية عخى ع يفعة 
 عن األسن التس يي ن إريالها  ييا  خس ج

 األسس العامة :  -أ
مييًيا عن خالع تط يق الع   اليتعخم يي ن خ ض  لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكا -1

 فنيات اإلرشام اليعافس اليخفضس اليناسبة.
 اضد ال اناع  اإلرشامي اليعافس اليخفضس عخى طاور/ تكفين عالقة إرشامية طيبة بين   -2

 الباحث وطالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا.
ة التعاف عخى ال نية اليعا ية اليشفهة الياتبطة ةالع   اليتعخم لد  طالب ال اعع -3

 اليتعثاين أكامييًيا واليعس إلى ت يياها.
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 األسس النفسية :  -ب
 عااعا/ الورا:ص الن يية لطالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا. -1
االهتيا  بدفر طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا إلى طاور/ عقاوعة شعفرهم ةالع  ،  -2

 وتنيية الثقة فس الن ن لد هم. 
 ي لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا.اليعس إلى تنيية اليخفن التفضيد -3

 األسس التربوية :  -جت
عناسبة فنيات ال اناع  لو ا عيتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين  -1

 أكامييًيا.
التنفير فس ال نيات وعحتف  رخيات ال اناع  اإلرشامي اليعافس اليخفضس لت امي   -2

 ين أكامييًيا.تياب اليخ  لد  طالب ال اععة اليتعثا 
تدري  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا عخى ضيفية التعاع  اليخيم عر عش خة   -3

 الع   اليتعخم وضيفية إي ام الحخفع اليناسبة لها.
 األسس االجتماعية: -د
 االهتيا  بدفر طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا إلى طاور/ االندعاع ماخ  الي تير. -4
 لييم االرتيايية اليا:د/ فس الي تير.عااعا/ اليعا يا وا  -5
 تع ي  ت ارب الن ا  االرتياعس لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا. -6
 األساس النظري للبرنامج -هت 

يعتيد األساا النظاي لخ اناع  عخى التدخ  اليعافس اليخفضس ، ويعد التدخ  
إلى عياعد/ الييتاشد فس  اليعافس اليخفضس تحالً ا بين اليخفضية واليعا ية حيث ييعى

التوخص عن أنياط الت كيا اليخ س اليفرفم/ لدي  عن خالع تحد د ال نية اليعا ية اليشفهة 
اليفرفم/ لدي  وأمت إلى سخفض  اليضطاب ،واليعس إلى تعد   هكه ال نية اليعا ية اليشفهة 

  عن خالع إكياة  إلى بينية ععا ية سخيية ، ضيا ييعى إلى عياعد/ الييتاشد فس ح  عش الت
 اليخفضيات الالزعة التس ت عخ  أكثا تفازًنا وقدر/ فس التعاع  عر عش الت  الحياتية.

والع   اليتعخم وفًقا لهكه النظاية هس سخفن ع تي  يي ن ت يياه والحد عن  عن 
  خالع ت ييا ال نية اليعا ية اليشفهة لد  الييتاشد إلى بينية ععا ية سخيية، وعن خالع إكياة

سخفضيات سفية تيهم فس عنح  الثقة ةالن ن وتحيين  فر/ الكات لدي ، عيا ييهم فس رفر 



 م

 

 

) 25) 

 2021 ديسمرب، 3ج 68جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية اإلرشاد املعريف السلوكي يف خفض مستوى العجز املتعلم

عيتف  التفضيدية لدي  فتقف  عناعت  الن يية وقدرت  عخى  نر عيتق خ ، وييتطير الييطا/ 
 (Marla & Erin ,2009) عخى األحداا اليحيطة ة .

 الفنيات المستخدمة في البرنامج 
س ال اناع  اإلرشااااااااااااااامي الحالس ع يفعة عن ال نيات اليعا ية اسااااااااااااااتود  الباحث ف  

 واالن عالية واليخفضية، و ييا  خس هكه ال نيات ةشسا عن الت ري .
هس فنية يي ن عن خاللها تدري  اليياااااااتاشاااااااد  Problem-Solvingح  اليشااااااا خة

ل نية أ  عخى ضيفية التعاع  الياااااخيم عر اليشااااا خة و ي ام الحخفع اليناسااااابة لها، وت تاض هكه ا
ععظم االططااةات وأنياط اليخفضيات ميا التكيفية إنيا تارر إلى فش  ال ام وع  ه عن ح  
اليشااا الت التس تيااا   ل  سااافا التكيف، وعن ثم تيااااعد هكه ال نية ال ام فس ح  اليشااا الت 

ا حتى تتحياااااااااااااان قاادراتاا  فس التس تقااابخاا  ةطايقااة عنظيااة وعوططااة،  ورعاا  ت كياه أكثا تفازنااً
 .(Kgwete, & Malatji ,2021) عر عش الت التعاع  

ويارر الباحث اسااااااااااتوداع  لهكه ال نية نظًاا ألهييتها فس تدري  الييااااااااااتاشااااااااااد عخى 
عفارهة اليشااااا الت التس تيااااا   ل  الشاااااعفر ةالع   اليتعخم حيث يي ن عن خالع هكه ال نية 

ت ح  اليش خة تنيية الفعس لد  الييتاشد أ  ض  عش خة ةيقدوره حخها عن خالع اتبا  خطفا
،و ي ام العد د عن ال دا:  والحخفع اليي نة لها عيا ي عخ  أكثا قدر/ عخى عفارهة اليشااااا الت 
والضاااااا فط الحياتية التس تيااااااهم فس زيام/ عيااااااتف  الع   اليتعخم لدي ، وعن ثم يراااااابد أكثا 

 فعالية وقدر/ فس الييطا/ عخى األحداا.
نتباه فس التدخ  اليعافس ييااااااااااااتود   اااااااااااااف اال   Distraction اااااااااااااف االنتباه 

الياااخفضس لرااااف انتباه ال ام عن التاضي  عخى األعااض الياااخ ية التس يشاااعا بها وتيااا   ل  
م ةاألعااض  االططااب الن يس، ويتم استودا  هكه ال نية ل ع  الييتاشد أكثا قدر/ فس التح ُّ

 (Volkaert et al., 2020) اليخ ية التس تحدا ل .
  لهكه ال نية نظًاا ألهييتها فس عياااااااااااعد/ طالب ال اععة ويارر الباحث اسااااااااااتوداع

ا فس  اااااااااااااااف انتبااههم عن األفكاار اليااااااااااااااخ ياة التس تتامم عخيهم وت عخهم  اليتعثاين أكاامييياً
يشااااااااعاو  ةع  هم وقخة حيختهم عث  اعتقامهم ةأ  اآلخاين  نظاو  إليهم نظا/ سااااااااخ ية تتياااااااام 

تطيعف  التح م فس الظاوف اليحيطة بهم، ةالنقص والدونية، واعتقامهم أنهم عار و  ال ييااااااااا
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فس رعخهم أكثا قدر/ فس التح م ةاألعااض اليااااااااااااااخ ية التس تظها تيااااااااااااااهم هكه ال نية وعن ثم 
 عخيهم وتامي إلى ت اقم شعفرهم ةالع   اليتعخم.

فنيااة تهاادف إلى التعاف عخى  Cognitive restructuringإعااام/ ال ناااا اليعافس 
ال ام، وزيام/ استبراره ةأفكاره اليخ ية وحث  عخى است دالها ةأفكار  ال ناا اليعافس اليشفه لد 

أخا  إي ابية عيا يياااعد ال ام فس ترااحيد بنيت  اليعا ية حيث تعد ال نية اليعا ية اليشاافهة 
الياا   األساااسااس لالطااطااب الن يااس،  ي تاض النيفالع اليعافس أ  الت كيا اليضااطاب هف 

إلى الياخفن اليضاطاب، وي عخ   الن ياس، وهف عن يقفم ال امالعاع  الكاعن وراا االطاطااب 
 .(Schmid &  Steil, 2019) ميا قامر عخى التكيف

ويارر الباحث اسااااااااااااااتوداع  لهكه ال نية نظًاا ألهييتها فس إعام/ ال ناا اليعافس لد  
وعياااااااااااااااعدتهم فس التوخص عن أنياط الت كيا اليااااااااااااااخ س  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا،

لد هم وترااااااااااااااحيد ععتقداتهم الواط ة الياتبطة ةالع   اليتعخم، عث ج اعتقامهم أنهم  فرفم/الي
ي تقدو  القدر/ عخى الن ا  وأنهم سي شخف  ما:ًيا فس اليها  التس ستطخ  عنهم عهيا بكلفا عن 

 رهد، وأ  قدراتهم طعي ة، وأنهم يع  و  عن الييطا/ والتح م فس األحداا.
يعت ا االستاخاا عن أفض  ال نيات التس تيتود  لو ا  Relaxationاالستاخاا 

الشاااعفر ةالقخق والتفتا واالرهام لد  الطالب اليتعثاين أكامييًيا والوي  اااعفمات التعخم حيث 
إن  يحيااااااااااااان عن الحالة الي ارية لهم وي عخهم أكثا قدر/ عخى عفارهة التحديات والضااااااااااااا فط 

عن الناحية الكهنية، وييااااعدهم فس التوخص الن ياااية التس تفارههم، ضيا ي عخهم أكثا  ااا اا 
عن األفكار الياااااخ ية والراااااااعات الن ياااااية عث  اليشااااا الت الياتبطة ةالدراساااااة األكامييية عيا 

ا عن الناااااااحيتين الن ياااااااااااااايااااااة واالرتياااااااييااااااة  & ,Jones).ييااااااااااااااهم فس رعخهم أكثا تفافقااااااً
Finch,2020)  

تحيااين الحالة الي ارية لد   ويارر الباحث اسااتوداع  لهكه ال نية نظًاا ألهييتها فس
طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ورعخهم أق  تفتًاا وأكثا قدر/ عخى عفارهة الضاااااااااا فط التس 

 تفارههم وتي   لهم الشعفر ةالع   اليتعخم.
تعي  القراااااة الاع ية عخى تراااااحيد  parable methodأساااااخفب القراااااة الاع ية 

يد ععنى عحدم يراااااااااع  التع يا عن  ةالطاص اليعتقدات الواط ة لد  ال ام عن خالع تفطااااااااا
التقخيدية، وععظم القراااااااااااااص الاع ية تتضاااااااااااااين ععا  أخال ية، وعن أعثخة القراااااااااااااة الاع ية 
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القراااااص الاع ية االرتيايية، وقراااااص تطفيا الكات، والقراااااص الفاقعية، وتياااااهم القرااااة 
ر ععاض ليث  الاع ية فس إشااعار الييااتاشااد أن  لين الفحيد الكي لدي  عشاا خة عا وانيا ال يي

 .(Corey ,2012) هكه اليش الت
ويارر الباحث اساااااااااتوداع  لهكه ال نية لتحياااااااااين  ااااااااافر/ الكات الياااااااااخ ية لد  طالب 
ال اععة اليتعثاين أكامييًيا، وعيااااعدتهم فس التوخص عن الشاااعفر ةالف اااية الياتبط ةال شااا  

ا/ ععينة عن حيا/ األكامييس والع   اليتعخم، وحتى  فطااااااااااااااد لهم أ  التعثا األكامييس فس فت
ال ام ال يعنس أ  ال شااا  سااايرااابد  ااا ة عالزعة ل  طفاع حيات  ، واللك عن خالع اساااتعااض 
العد د عن قراااااااص ةعا اليشااااااااهيا الك ن تعثاوا أكامييًيا فس فتا/ عا فس حياتهم ،وعر اللك 

هاالا ج اسااااتطاعفا أ  يحققفا ن اًحا ض يًاا  ييا ةعد نالفا عن خالل  تقد ا الي تير، وعن أعثخة 
ة اسحاص نيفتن عالم ال ي ياا ، رااها  بي  عوتا  التخي ف  ، تفعاا أمييف  عوتا  اليربا  
الكهاما:س ، وعن ثم  ا  الباحث أ  هكه ال نية ستيهم فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم لد  
فا طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا خا ااااااااااة عندعا  درضف  أن  يي نهم تحقيق الن ا  إالا بكل

ال هد اليناساا ، و   ال شاا  األكامييس فس فتا/ ععينة فس حيا/ اإلنيااا  ال يعنس أن  ساايراابد 
فاشاااااااًل ةاسااااااتياار ب  عخي  اليحاولة ما:يًا لخف اااااافع إلى الن ا  وعد  االسااااااتيااااااال  لخشااااااعفر 

 ةال ش .
تعت ا التفضيدية رانًبا هاًعا  دع عخى تيتر    Self-Assertivenessتأكيد الكات 

التفافق الن يااس ضيا أنها تيااهم فس تحيااين عيااتف  تقد ا الكات لد  ال ام، ورعخ  أكثا ال ام ة
حيث عن ييتخك التفضيدية يشعا  ثقة فس الن ن، وأكثا قدره عخى عفارهة التحديات التس تقابخ 

،ويي ن عن (Gotcă et al., 2019) ةأهييت  وفعاليت ، وييااااااااتطير عقاوعة شااااااااعفره ةالع  
رشااااااااام ال ام إلى ضيفية التع يا عن عشاااااااااعاه وأفكاره وتنيية قدرت  فس اتواال خالع هكه ال نية إ

القاار، وحياية ن ياااااااا  عن اإلساااااااااا/ أو االساااااااات الع عن ق   اآلخاين عيا ي عخ  أكثا إي ابية 
 (Nobandegani et al., 2016) وقدر/ عخى عفارهة التحديات التس تقابخ .

ألهييتها فس تحياااااين  ااااافر/ الكات لد   لهكه ال نية نظًاا  ويارر الباحث اساااااتوداع
ورعخهم أكثا ثقة فس الن ن ، وأكثا قدر/ فس الياااااااااااااايطا/  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا،

 عخى الظاوف واألحداا.
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إ  القاااادر/ عخى تحخياااا  الااااكات  self-critical analysisالتحخياااا  النقاااادي لخااااكات 
عات عس التفضيد، وهنان فاص بين لف  ونقدها بداًل عن إلقاا الخف  عخيها يعت ا عن  اااااااااااااا ات 

الااكات ونقاادهااا، فخف  الااكات عيخيااة الات طاااةر ان عااالس  تخوص هاادفهااا فس عقاااب ال ام عخى 
أفعااالاا ، أعااا التحخياا  النقاادي لخااكات  هاادف إلى تطفيا ال ام وحثاا  عخى تالفس تكاار أخطااا:اا . 

 (2014 أبف حيام، 
يتهااا فس تفييااة طالب ال اااععاة ويارر الباااحااث اسااااااااااااااتوااداعاا  لهااكه ال نيااة نظًاا ألهي

اليتعثاين أكامييًيا ةأهيية نقد الواتهم نقًدا عفطااااافيًيا  هدف إلى التعاف عخى أخطا:هم و ي ام 
الطاص اليناساااااااااااابة لخت خ  عخى هكه األخطاا عيا يياااااااااااااعدهم فس تطفيا الواتهم والتراااااااااااااف 

د يياااعدهم فس التوخص بتفضيدية فس اليفاقف الحياتية بداًل عن اليبال ة فس لف  الواتهم؛ عيا ق
 عن الشعفر ةالع   اليتعخم.

تعت ا فنية اليناقشااااااااة عن أهم ال نيات التس تيااااااااتود  فس  Discussionاليناقشااااااااة  
التدخ  اليعافس الياااااااااااااخفضس حيث يي ن عن خالع هكه ال نية التعاف عخى األفكار الياااااااااااااخ ية 

 (Shih et al., 2021) .اليفرفم/ لد  الييتاشد، و قناع  بت نس أفكار إي ابية أخا  بد خة
ويارر الباحث اساااتوداع  ل نية اليناقشاااة ألهييتها فس التعاف عخى األفكار الياااخ ية 
الياتبطة  ةالع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ،و قناعهم ةضاااور/ اساات داع 

الفساااااااااااا:  هكه اليعتقدات الياااااااااااخ ية ةيعتقدات أخا  إي ابية حيث تعت ا اليناقشاااااااااااة عن أكثا 
 اليف خة إلى االقنا .

ج يعت ا الفار  الين لس عن ال نيات التس تيااااااااااااااتود  Homeworkالفار  الين لس 
فس التدخ  اليعافس اليااااااااااخفضس لتدري  ال ام عخى تط يق عا تعخي  خالع ال خيااااااااااات فس 

 (Constantino et al., 2019) . الحيا/ الفاقعية
ين لس فس الدراساااااااااااة الحالية نظاًا ألهيية ويارر الباحث اساااااااااااتوداع  ل نية الفار  ال  

الفار  الين لس فس عياااااااعد/ طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا الك ن يشااااااعاو  ةالع   
فس حياتهم الفاقعية عيا ي عخهم  اليتعخم فس تط يق عا تعخيفن  خالع رخيااااااااااااااات ال اناع 

 م.أكثا قدر/ عخى عفارهة التحديات والض فطات الياتبطة ةالع   اليتعخ
 
 



 م
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 حدود البرنامج : 
( أساابير ةيعدع رخياتين فس األسا ف  الفاحد، ومكلك بخ ت 10اسات اص تط يق ال اناع   

 ( رخية، وال دوع اآلتس  فطد عنفا  رخيات ال اناع  وتفزيعها.20رخيات ال اناع   
 (5جدول )

 عنوان وتوزيع جلسات البرنامج 

 : تقييم البرنامج
عيياااااا الع   اليتعخم لااااد  طالب ال اااااععااااة تم تقييم ال اناااااع  عن خالع تط يق  

اليتاةعة ةعد ثالثة أشااااااااااااااها عن االنتهاا  أرايت، والبعدي( و  اليياا الق خساليتعثاين أكامييًيا 
عن تط يق ال اناع  اإلرشااامي اليعافس اليااخفضس؛ ليعافة عد  فعاليت  واسااتيااريت  فس خ ا 

 عيتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا.

 "عنوان الجلسة" رقم الجلسة األسبوع
 1 األوع

2 
 ع هف  الع   اليتعخم وعي بات  وأطااره

 عالقة الع   اليتعخم ةال نية اليعا ية اليشفهة
 3 الثانس

4 
 التدري  عخى االستاخاا العضخس
 الشعفر ةالف ية والع   اليتعخم

 5 الثالث
6 

 التدري  عخى االستاخاا ةالتن ن
 الرفر/ اليخ ية فس أعين اآلخاين

 7 الااةر
8 

 خكاتالتحخي  النقدي ل
 عفاع  الن ا  

 9 الواعن
10 

 أسخفب ح  اليش الت 
 التدري  عخى ح  اليش الت

 11 الياما
12 

 عش خة التعثا األكامييس 
 عش خة عد  الييطا/ عخى الظاوف واألحداا

 الياةر
 

13 
14 

 عش خة تكاار ال ش .

 القف/ الكاعنة بداخخنا.
 15 الثاعن

16 
 قرة ن ا  تفعاا أمييف  

 عند رااها  بي  إرام/ الن ا 
 17 التاسر

18 
 قرة ن ا  إسحاص نيفتن

 ت خ  والت م  نس عخى تعثاه األكامييس
 19 العاشا

20 
 كيف نحفع ال ش  إلى ن ا ؟

 الواتية
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 نتائج الدراسة
 أواًل نتائج الفرض األول:
 ج تفرد فاوص مالة إحراااااا:يًا بين عتفساااااطس رت  مررات  نص هكا ال اض عخى إن

طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام الي يفعتين الت اي ية والضااااااةطة عخى عيياا الع   
ولختحقق عن نتااا:  ال اض اليتعخم فس اليياااا البعاادي لراااااااااااااااالد أفاام الي يفعااة الت اي يااة، 

الالةاراعتاي، و ييا  خس عا تف اا  إلي   Mann Whitneyاسااتود  الباحث اختبار عا  وتنس 
 الباحث عن نتا:  فس هكا الردم.

 (6جدول )
بين متوسطي رتب درجات طالب الجامعة المتعثرين أكاديمًيا ( ومستوى الداللة اإلحصائية Zيوضح قيمة )

 40أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس العجز المتعلم في القياس البعدي ، حيث ن =

( بين 0.01ابق ورفم فاوص مالة إحرااااااا:يًا عند عيااااااتف    تضااااااد عن ال دوع الياااااا
ا أفاام الي يفعتين الت اي ياااة  عتفسااااااااااااااطس رتااا  مرراااات طالب ال ااااععاااة اليتعثاين أكاااامييياااً
والضااااااةطة عخى عيياا الع   اليتعخم فس اليياا البعدي لراااااالد أفاام الي يفعة الت اي ية، 

ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام  وهكا  دع عخى انو اض عيااااااااااتف  الع   اليتعخم لد  طالب
 الي يفعة الت اي ية ويدع عخى تحقق ال اض األوع.

 

 مستوى الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة األبعاد
 0.01 5.042- 595.50 29.78 20 الضاةطة تفقر ال ش 

 224.50 11.22 20 الت اي ية
انو اض القدر/ 
فس التح م 
 ةاألحداا

 0.01 4.850- 588.00 29.40 20 الضاةطة
 232.00 11.60 20 الت اي ية

 0.01 5.487- 610.00 30.50 20 الضاةطة اتلف  الك
 210.00 10.50 20 الت اي ية

 فر/ الطال  
 اليخ ية

 0.01 5.099- 598.00 29.90 20 الضاةطة
 222.00 11.10 20 الت اي ية

 0.01 5.427- 610.00 30.50 20 الضاةطة الدررة الكخية
 210.00 10.50 20 الت اي ية



 م
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 ثانًيا نتائج الفرض الثاني:
 نص هكا ال اض عخى إن  ة تفرد فاوص مالة إحراااا:يًا بين عتفساااطس رت  مررات 

ا أفاام الي يفعاة الت اي ياة عخى عييااا الع   الي تعخم فس طالب ال ااععاة اليتعثاين أكاامييياً
اليياساااين الق خس والبعدي لراااالد اليياا البعدي، ولختأكد عن النتا:  اليااااةقة اساااتود  الباحث 

، و ييا  خس عا تف ااااااااااااااا  إلي  الباحث عن نتا:  فس هكا  Wilcoxonاختبار ويخكفضيااااااااااااااف  
 الردم.

 (7جدول ) 
ة المتعثرين أكاديمًيا بين متوسطي رتب درجات طالب الجامع( ومستوى الداللة اإلحصائية Zيوضح قيمة )

 أفراد المجموعة التجريبية على مقياس العجز المتعلم في القياسين القبلي والبعدي

 مستوى الداللة  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس قبلي/ بعدي األبعاد

 الات  اليالبة توقع الفشل
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

19 
1 

   ا
20 

11.00 
1.00 

209.00 
1.00 

-3.891 0.01 

انخفاض 
القدرة في 
التحكم 
 باألحداث

 الات  اليالبة
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

17 
2 
1 
20 

10.88 
2.50 

185.00 
5.00 

-3.625 0.01 

 الات  اليالبة لو  الذات
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

20 
   ا
   ا
20 

10.50 
   ا

210.00 
   ا

-3.933 0.01 

رة الطالب صو 
 السلبية

 الات  اليالبة
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

19 
1 

   ا
20 

11.00 
1.00 

209.00 
1.00 

-3.893 0.01 

 الات  اليالبة الدرجة الكلية
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

20 
   ا
   ا
20 

10.50 
   ا

210.00 
   ا

-3.922 0.01 

(  بين عتفسطس 0.01ة إحرا:يًا عند عيتف   فاوص مال تضد عن ال دوع اليابق ورفم  
رت  مررات طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام الي يفعة الت اي ية عخى عيياا الع   
اليتعخم فس اليياساااااين الق خس والبعدي لراااااالد اليياا البعدي عيا  دع عخى انو اض عياااااتف  
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ا أ فاام الي يفعاة الت اي يااة فس اليياااا الع   اليتعخم لاد  طالب ال اااععااة اليتعثاين أكااميييااً
 البعدي ويدع عخى تحقق ال اض الثانس.

 ثالثًا نتائج الفرض الثالث:
 نص هكا ال اض عخى إن ج ة ال تفرد فاوص مالة إحرااااااااااااا:يًا بين عتفسااااااااااااطس رت  
ا أفاام الي يفعاااة الت اي ياااة عخى عييااااا الع    مرراااات طالب ال ااااععاااة اليتعثاين أكاااامييياااً

ولختحقق عن نتا:  ال اض اسااااااااااااتود  الباحث اختبار يياسااااااااااااين البعدي والتتبعس، اليتعخم فس ال
الالةاراعتا  ، و ييا  خس عا تف اااااا  إلي  الباحث عن نتا:  فس هكا  Wilcoxonويخكفضيااااااف  

 الردم.
 (8جدول )

 بين متوسطي رتب درجات طالب الجامعة المتعثرين أكاديمًيا( ومستوى الداللة اإلحصائية Zيوضح قيمة )
 أفراد المجموعة التجريبية على مقياس العجز المتعلم في القياسين البعدي والتتبعي

 مستوى الداللة  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس بعدي/ تتبعي األبعاد

 الات  اليالبة توقع الفشل
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

1 
2 
17 
20 

1.50 
2.25 

1.50 
4.50 

-0.816 0.414 
 ميا مالة

انخفاض 
القدرة في 
التحكم 
 باألحداث

 الات  اليالبة
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

4 
1 
15 
20 

2.75 
4.00 

11.00 
4.00 

 

-0.948 0.343 
 ميا مالة

 الات  اليالبة لو  الذات
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

3 
1 
16 
20 

2.33 
3.00 

7.00 
3.00 

-0.756 0.450 
 ميا مالة

رة الطالب صو 
 السلبية

 الات  اليالبة
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

   ا
3 
17 
20 

   ا
2 

   ا
6 

-1.633 0.102 
 ميا مالة

 الات  اليالبة الدرجة الكلية
 الات  اليفربة

 التياوي 
 إريالس

5 
5 
10 
20 

6.20 
4.80 

31.00 
24.00 

-0.359 0.720 
 ميا مالة

 



 م
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مالة إحرااااااا:يًا  بين عتفسااااااطس رت  م فاوص  تضااااااد عن ال دوع اليااااااابق عد  ورف 
ا أفاام الي يفعاااة الت اي ياااة عخى عييااااا الع    مرراااات طالب ال ااااععاااة اليتعثاين أكاااامييياااً
اليتعخم فس اليياااسااااااااااااااين البعاادي والتتبعس عيااا  اادع عخى تحقق ال اض الثااالااث ، وياادع عخى 

ا أفاام الي يفعااة اسااااااااااااااتياار انو اااض الع   اليتعخم لااد  طالب ال اااععااة اليتعثاين أكاااميي يااً
 الت اي ية.

 مناقشة وتفسير النتائج:
 تضاااد عن نتا:  ال اض األوع والثانس انو اض عياااتف  الع   اليتعخم لد  طالب 

وردت فاوص ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام الي يفعة الت اي ية ةعد تط يق ال اناع  حيث 
ررات طالب ال اععة اليتعثاين ( بين عتفساااااااطس رت  م0.01مالة إحراااااااا:يًا عند عياااااااتف   

أكامييًيا أفاام الي يفعتين الت اي ية والضاااةطة عخى عيياا الع   اليتعخم فس اليياا البعدي 
(، ضيا وردت فاوص مالة إحرااااااا:يًا عند عيااااااتف  6لرااااااالد أفاام الي يفعة الت اي ية ردوع  

ا 0.01  أفاام الي يفعااة (  بين عتفسااااااااااااااطس رتاا  مررااات طالب ال اااععااة اليتعثاين أكاااميييااً
الت اي ية عخى عيياا الع   اليتعخم فس اليياسااااااااااااين الق خس والبعدي لرااااااااااااالد اليياا البعدي 

 (.7ردوع  
ا عن نتا:  ال اض الثالث ردوع   ( اسااااااتياار هكه النتا:  خالع فتا/ 8ويتضااااااد أيضااااااً

لااد  طالب أي أ  ال اناااع  قااد احت ظ ةااأثاه فس خ ا عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم اليتاااةعااة، 
الي يفعة الت اي ية، واساااتيا رسااافخ  وتأثياه فس شاااورااايتهم ل اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام ا

 ناس عياا  فطد أ  ال اناع  اليعافس اليخفضس الييتود  فس الدراسة الحالية يعت ا باناع  ع
لو ا عياااتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ضيا ع ات عن  النتا:  

 اةقة. الي
وتت ق هكه النتا:  عر نتا:  العد د عن الدراسااااااااااااااات التس أث تت فعالية بااع  التدخ  

 & Cemalcilar et al., 2003 ;Hooper)فس خ ا عيااااااااااااااتفياااااااات الع   اليتعخم 
McHugh ,2013;; Qasemi  &  Karimi ,2021; Ulusoy & Duy,2013 )  

فس نتا:  مراسااااااتهيا أ    Marla and Erin (2009) تف اااااا  إلي كيا تت ق عر عا 
التدخ  اليعافس الياااخفضس يعت ا تدخاًل فعااًل فس خ ا عياااتف  الع   اليتعخم نظاًا لدوره فس 
إعام/ تشاااا ي  ال نية اليعا ية اليااااخ ية لد  ال ام التس تيااااهم فس ارت ا  عيااااتف  الع   اليتعخم 
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وزيام/ تفافق  الن يااااس لدي ، و كياااااة  سااااخفضيات رد د/ يي ن عن خاللها تنيية ثقت  فس ن ياااا ، 
 واالرتياعس.

ا عر عا اله  إلي   أ  التدخ   Al-Mseidin and Al-Zubi ( 2021)وتت ق أيضااااً
اليعافس اليااخفضس ييااهم فس تعد   ال نية اليعا ية اليشاافهة لد  الطالب وي عخهم أكثا تفافًقا 

 عن الناحيتين الن يية واألكامييية.
اناع  اإلرشاااااامي اليعافس الياااااخفضس الكي تخقاه وي ياااااا الباحث هكه النتا:  ةط يعة ال 

أفام الي يفعاة الت اي ياة ولم  تعاض لا  أفاام الي يفعاة الضااااااااااااااااةطاة، ولعا  ن اا  ال انااع  
الييااااااااااااااتود  فس البحث الحالس  ارر ل نا:  عخى ع يفعة عن األساااااااااااااان العخيية التس تم عن 

 ارر ن ا  ال اناع  إلى ضيا  خاللها عااعا/ خرااااااااااااااا:ص طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا،
ط يعة ال نيات التس اشاتي  عخيها حيث اشاتي  ال اناع  عخى ةعا ال نيات التس ضا  لها أثا 

 .ك يا فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا
فقد ساااهيت فنية ح  اليشاا الت فس تدري  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام   

 يفعة الت اي ية عخى ضيفية التعاع  اليااخيم عر عشاا التهم الياتبطة ةالع   اليتعخم و ي ام الي
 الحخفع اليناسااااااااابة لها ةطايقة عنظية وعوططة، عث  ج عشااااااااا خة التعثا األكامييس؛ عيا رع 

أكثا قدر/ عخى عفارهة الضاااااااااااا فط ت كياهم أكثا تفازًنا فس التعاع  عر عشاااااااااااا التهم، ورعخهم 
لد هم، ويت ق اللك عر عا اله  إلي   تيااااااااااااااهم فس زيام/ عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم الحياتية التس

Malik et al.(2021)  أ  أسااااخفب ح  اليشاااا الت يعت ا أسااااخفب عناساااا  لتعايف الطالب
ة يفية عفارهة اليشااا الت التس تاثا ساااخ ًيا عخى تفافقهم الن ياااس واالرتياعس حيث يي ن عن 

طفات ح  اليشااااا خة ةطايقة عنظية وعنه ية عيا خالع هكا األساااااخفب تدري  الطالب عخى خ
 ييهم فس رعخهم أكثا تفافًقا وتكيً ا.

إعام/ ال ناا اليعافس مور ض يا فس خ ا عياااااااااتف  الع   اليتعخم لد   كيا ضا  ل نية
ا أفاام الي يفعااة الت اي يااة حيااث تم عن خالع هااكه ال نيااة  طالب ال اااععااة اليتعثاين أكاااميييااً

الواااط ااة التس تيااااااااااااااهم فس شااااااااااااااعفرهم ةااالع   اليتعخم ،وحثهم عخى  التعاف عخى ععتقااداتهم
اساااااااااااااات دالها ةيعتقدات أخا  إي ابية ،عث ج اعتقامهم أنهم ي تقدو  القدر/ عخى الن ا  وأنهم 
ساااااااااااي شاااااااااااخف  فس اليها  التس ساااااااااااتطخ  عنهم عهيا بكلفا عن رهد، وأنهم يع  و  فس التح م 

ة ةأفكار أخا  إي ابية عث ج أنهم ييااااااااتطيعف  ةييااااااااتق خهم، فتم اساااااااات داع هكه األفكار اليااااااااخ ي
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تحقيق الن ا  إالا بكلفا ال هد الالز ، ويياااااااتطيعف  التح م فس عياااااااتق خهم عن خالع التوطيط 
ال يد لييتق خهم والتنظيم ال يد ألوقاتهم ووطر أهداف حياتية واقعية يي ن تحييقها والف فع 

 عر عا تف ااااااا  إلي  اف، ويت ق اللكإليها عر بكع ال هد اليناسااااااا  لخف ااااااافع إلى هكه األهد
Hooper and McHugh (2013)  فس نتا:  مراسااتهيا أ  فنية إعام/ ال ناا اليعافس تعت ا

فنية الات فعالية فس خ ا عيااتف  الع   اليتعخم حيث يي ن عن خاللها تعد   األفكار ميا 
أخا  عقالنياة  العقالنياة الياتبطاة ةاالع   اليتعخم لاد  طالب ال ااععاة واساااااااااااااات ادالهاا ةاأفكاار

 سخيية.
كيا ضا  ل نية االساااتاخاا أثا واطاااد فس خ ا عياااتف  الع   اليتعخم لد  طالب 
ال اععة اليتعثاين أكامييًيا حيث ساااااهيت هكه ال نية فس تحيااااين الحالة الي ارية لهم ورعخهم 

ع   أق  تفتًاا وأكثا قدر/ عخى عفارهة الض فط الن يية التس تفارههم وتي   لهم الشعفر ةال
أ  فنية االسااااااااااااااتاخاا  Jones and Finch(2020)اليتعخم، ويت ق اللك عر عا اله  إلي  

عن أفضااا  ال نيات التس تياااتود  لو ا الشاااعفر ةالقخق والتفتا واالرهام لد  الطالب تعت ا 
اليتعثاين أكامييًيا حيث إنها ت عخهم أكثا  اااا اًا عن الناحية الكهنية وأكثا قدر/ فس التوخص 

ت الن يااية واألفكار اليااخ ية الياتبطة ةالدراسااة األكامييية عيا يحياان عن تفافقهم عن الرااااعا
 الن يس واالرتياعس وي عخهم أكثا هدوًا وقدر/ عخى عفارهة التحديات التس تقابخهم.

ا ضا  ألسااخفب القرااة الاع ية مور ض يا فس خ ا عيااتف  الع   اليتعخم لد   وأيضااً
ا حيث سااااااهيت هكه ال نية فس عيااااااعدتهم فس التوخص عن طالب ال اععة اليتعثاين أكاميييً 

الشااااعفر ةالف ااااية الياتبط ةال شاااا  األكامييس ،فقد اسااااتطا  الباحث عن خالع هكه ال نية أ  
 فطااااااااااد لطالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أ  ال شاااااااااا  األكامييس فس فتاات ععينة عن حيا/ 

ات ، و نيا ةاإلرام/ القفية والاغبة فس تحقيق ال ام ال يعنس أن  ساايراابد إنياااًنا فاشاااًل طفاع حي
الن ا  ييااااااااتطير الت خ  عخى فشااااااااخ  وتحقيق الت فص والتيي  ماخ  الي تير، واللك عن خالع 
اسااااااتعااض العد د عن قرااااااص اليشاااااااهيا الك ن تعثاوا أكامييًيا فس فتا/ عا فس حياتهم ،وعر 

ن خالل  تقد ا الي تير، وعن أعثخة هكه اللك استطاعفا أ  يحققفا ن احًا ض يًاا  ييا ةعد نالفا ع
القراااااااص الاع ية التس تناولها الباحث فس رخياااااااات ال اناع  ج ة قراااااااة اساااااااحاص نيفتن عالم 
، ال ي ياا ، قرااااااة رااها  بي  عوتا  التخي ف  ، تفعاا أمييااااااف  عوتا  اليراااااابا  الكهاما:س
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ا أكثا قاادر/ عخى وعن ثم سااااااااااااااااهياات هااكه ال نيااة فس رعاا  طالب ال اااععااة اليتعثاين أكاااميي يااً
 عفارهة ال ش  وأكثا عقدر/ فس الت خ  عخى الشعفر  ةالع   اليتعخم.

أ  أسااخفب القرااة الاع ية يعي  عخى  Corey (2012)ويت ق اللك عر عا اله  إلي  
يرع  التع يا عنها  ترحيد األفكار الواط ة لد  ال ام عن خالع إكياب ال ام ععا  رد د/

ا ال ام أ  اليشااااااا خة التس يعانس عنها عشااااااا خة عتكار/ عفرفم/ عند ةالطاص التقخيدية عيا يشاااااااع
العد د عن أفاام الي تير، وأن  لين هف الشااااااااااااااوص الفحيد الكي يعانس عنها، ويي ن الت خ  
عخى عشاااا الت  عن خالع قف/ اإلرام/ والاغبة فس التطفر  يراااابد ال ام أكثا  ااااالةة وقف/ فس 

 عفارهة الض فط الحياتية.
ة تأكيد الكات أثا واطد فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم لد  طالب كيا ضا  ل ني

ا أفاام الي يفعة الت اي ياة حياث سااااااااااااااااهيات هكه ال نياة فس زيام/  ال ااععاة اليتعثاين أكامييياً
عيااااااااااااااتف  الثقة ةالن ن لد هم ورعخهم أكثا قدر/ فس الياااااااااااااايطا/ عخى الظاوف واألحداا ضيا 

هم لكواتهم عيا رعخهم أكثا قدر/ فس عقاوعة ساااااااااااهيت هكه ال نية فس تحيااااااااااين عيااااااااااتف  تقد ا 
 Parray, & Kumar (2017)الشعفر ةالع  ، ويت ق اللك عر عا أس ات عن  نتا:  مراسة 

أ  أساااخفب تأكيد الكات  امي إلى رفر عياااتف  تقد ا الكات لد  الطالب وي عخهم أكثا تفافًقا 
 ن، وي يد لد هم عن عيااتف  اإلن از عن الناحية الن يااية واألكامييية ويقفي لد هم الثقة فس الن

 والتحري  األكامييس، والشعفر ةالافا ية الن يية.
ا ضا  ل نية التحخي  النقدي لخكات مور ض يا فس خ ا عياااتف  الع   اليتعخم  وأيضاااً
لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أفاام الي يفعة الت اي ية حيث اسااااااااااتطا  الباحث عن 

ية طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا ةأهيية نقد الواتهم نقًدا عفطااااااااااافيًيا خالع هكه ال نية تفي
 هدف إلى التعاف عخى أخطا:هم و ي ام الطاص اليناساااااابة لخت خ  عخى هكه األخطاا بدال عن 
اليبال ة فس إلقاا الخف  عخيها عيا سااااعدهم فس التعاف عخى أخطا:هم التس تيااا  ت فس فشاااخهم 

يس ةرااااااااافر/ أكثا عفطااااااااافيية ورعخهم أكثا قدر/ فس تطفيا الواتهم الدراساااااااااس وتعثاهم األكامي
( أ  القاادر/ عخى تحخياا  الااكات 2014وتفضياادهااا، ويت ق اللااك عر عااا الهاا  إلياا  أبف حيااام  

ونقدها يعت ا عن  ااا ات عات عس التفضيدية حيث يياااهم فس ععافة ال ام لنقاط القف/ والضاااعف 
اا الخف  عخيها عيا يياااااااعده فس تطفيا الات  لدي  ةراااااافر/ عفطاااااافيية بداًل عن اليبال ة فس إلق

 إلى األفض  وحث  عخى تالفس أخطا: .



 م

 

 

) 37) 

 2021 ديسمرب، 3ج 68جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية اإلرشاد املعريف السلوكي يف خفض مستوى العجز املتعلم

كيا ضا  ل نية  ااااااااااف االنتباه أهيية ض يا/ فس خ ا عياااااااااتف  الع   اليتعخم لد  
طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا  حيث ضا   تم عن خالع هكه ال نية تدري  طالب ال اععة 

ة  اااف انتباههم عن األفكار اليااخ ية التس تتامم عخيهم وت عخهم اليتعثاين أكامييًيا عخى ضيفي
يشااااااااعاو  ةع  هم وقخة حيختهم عث  اعتقامهم ةأ  اآلخاين  نظاو  إليهم نظا/ سااااااااخ ية تتياااااااام 
ةالنقص والدونية، واعتقامهم أنهم عار و  ال يياااااااااتطيعف  التح م فس الظاوف اليحيطة بهم، 

رع  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا أكثا قدر/  وعن ثم ساهيت هكه ال نية ةش   ض يا فس
فس التح م ةاألعااض اليااااااااخ ية التس تظها عخيهم وتامي إلى ت اقم شااااااااعفرهم ةالع   اليتعخم، 

أ  فس نتا:  مراساااااتهيا  Hooper and McHugh (2013)ويت ق اللك عر عا تف ااااا  إلي  
عيااااااااااتف  الع   اليتعخم لد   فنية  اااااااااااف االنتباه تعت ا عن ال نيات الات ال عالية فس خ ا

طالب ال اععة حيث إن  يي ن عن خاللها تدري هم عخى ضيفية  ااااااااااااف انتباههم عن األفكار 
اليااااااااااااااخ ية التس تياااااااااااااا   لهم الشااااااااااااااعفر ةالع   اليتعخم عيا ي عخهم أكثا فعالية عن الناحية 

 اف  أ  فنية Injung et al., (2018)األكامييية، ويت ق أيًضا عر عا أس ات عن  مراسة 
االنتباه تعت ا فنية الات فعالية فس خ ا األفكار واالن عاالت اليااااااااااااااخ ية لد  طالب ال اععة 
ا عن النااااحياااة الن يااااااااااااااياااة  عثااا  الوفف عن التقييم اليااااااااااااااخ س، والقخق عياااا ي عخهم أكثا تفافقاااً

 واألكامييية.
وأيًضا ضا  ل نية اليناقشة مور واطد فس خ ا عيتف  الع   اليتعخم لد  طالب 

عة اليتعثاين أكامييًيا حيث اسااااااتطا  الباحث عن خالع هكه ال نية التعاف عخى األفكار ال اع
اليااااااخ ية اليياااااا بة لخع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا والعي  عخى إقناعهم 
ةضاااااااااااور/ اساااااااااات داع هكه األفكار اليااااااااااخ ية ةأفكار أخا  إي ابية عيا ساااااااااااهم فس ت ييا ال نية 

 يشفهة لد هم الياتبطة ةالع   اليتعخم.اليعا ية ال
أ  فنية اليناقشة تعت ا عن  Taylor et al., (2020)ويت ق اللك عر عا اله  إلي  

أكثا ال نيات التس تيااااااااااتود  فس التدخ  اليعافس اليااااااااااخفضس حيث يي ن عن خالع هكه ال نية 
ر إي ابية أخا  التعاف عخى األفكار اليااااااااخ ية اليفرفم/ لد  الييااااااااتاشااااااااد و قناع  بت نس أفكا

 بد خة عيا ي عخ  أكثا تفافًقا عر الات  وأكثا تكيً ا عن الناحية االرتيايية. 
وأخيًاا ضاا  ل نياة الفارا  الين لس أثا ض يا فس خ ا عيااااااااااااااتف  الع   اليتعخم لاد  
ا حياث أع ن عن خالع هكه ال نياة تدري  طالب ال ااععة  طالب ال ااععاة اليتعثاين أكامييياً
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ييًيا عخى تط يق عا تعخيفن  خالع رخيااااااااااات ال اناع  فس الحيا/ الفاقعية، فكا  اليتعثاين أكام
الباحث يطخ  عنهم ةاسااااااتياار فس نهاية ععظم ال خيااااااات أماا عها  ععينة فس الحيا/ الفاقعية 
عاتبطة ةيفطف  ال خية ويقف  ةيناقشتهم فيها فس بداية ال خية التالية عيا ساهم فس تدري هم 

رات التس اكتياااااا فها خالع رخيااااااات ال اناع  فس الحيا/ الفاقعية، ويت ق اللك عخى تط يق اليها
يي ن عن خاللاا  تاادرياا  أ  الفاراا  الين لس   Wolk et al.,(2019) عر عااا الهاا  إلياا 

الييااااااااتاشااااااااد ن عخى تط يق عا تم تعخي  خالع ال خيااااااااات فس الحيا/ الفاقعية عيا يي نهم عن 
  لهم.تعييم الت يياات اإلي ابية التس حدثت 

وعن ثم فإ  النتا:  اليااااااةقة التس تم التف ااااا  إليها تعفم إلى ط يعة ال اناع  الكي تم 
 تط يق  عخى أفاام الي يفعة الت اي ية.

 توصيات الدراسة:
خاع الباحث ةالتف اااايات اآلتية فس طاااافا نتا:  الدراسااااة الحالية، وعا تم عاطاااا  عن 

 إطار نظاي ومراسات ساةقةج
لتعاف عخى الظاوف والعفاع  اليياااااااااااا بة لخع   اليتعخم وضكلك التأكيد عخى طاااااااااااااور/ ا -1

الظاوف الييااا بة لختعثا األكامييس لد  طالب ال اععة واسااات دالها ةعفاع  أخا  يي ن عن 
خاللهاااا تع ي  الثقاااة ةاااالن ن لاااد هم وتنيياااة ات ااااهااااتهم اإلي اااابياااة نحف الن اااا  واالبااادا  فس 

 الي االت الحياتية. 
يق ال ااع  اإلرشااامية والعالرية التس تيااهم فس خ ا عيااتف  التفساار فس ترااييم وتط  -2

 الع   اليتعخم لد  طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا.
التفسر فس عقد الدورات التدري ية ألعضاا هي ة التدرين ماخ  ال اععات لتدري هم عخى  -3

يتهم نحف التعخم أساااالي  التعاع  الياااخيم عر طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا الساااتثار/ مافع
 وعياعدتهم فس إحااز الن ا .

تقديم خدعات إرشامية ألولياا أعفر طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا الك ن يعانف  عن  -4
الع   اليتعخم؛ لتبراااااااااااااياهم ةوراااااااااااااا:ص أبنا:هم وضيفية رعا تهم وتقديم الييااااااااااااااند/ والدعم 

 اليناس  لهم.
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يامات الن ياااية لتقديم الودعات اإلرشاااامية التفسااار فس انشااااا عااك  اإلرشاااام الن ياااس والع -5
والدعم اليناساااااااا  لطالب ال اععة لتنيية قدراتهم وحيا تهم عن الضاااااااا فط الن يااااااااية التس قد 

  تعاطف  لها سفاا ماخ  ال اععة أو خاررها.
العي  عخى خخق بي ة راععية  اااااحية تثيا إحيااااااا طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا  -6

 قدر/ عخى اتواال القاار.ةالتح م وتنيس لد هم ال
تط يق ال اناع  اإلرشاااااااامي اليرااااااايم واليياااااااتود  فس الدراساااااااة الحالية عخى الي يد عن  -7

طالب ال اععة اليتعثاين أكامييًيا عيا قد يحياااان عن تفافقهم الن يااااس واالرتياعس وي عخهم 
 أكثا قدر/ عخى عفارهة الض فط الن يية والع   اليتعخم.
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لبحثمراجع ا  
(. الطيأنينية الن يااية وعالقتها 2021ابن هداية، و اااع محيال ؛ والياا اساا ة، عحيد إباا يم  

ع خة التامية ةالع   اليتعخم لد  الطالبات الالر ات الياااااااااااااافريات فس عحافظة الكان. 
 .435-413(، 189 3راععة األزها،

عيياا ساااااااتان فرم (. 2011أبف الني ، عحيفم ؛ وط ، عحيد ؛ وع د اليااااااايير، ع د اليفرفم  
 القاها/ج الياسية العامية.بيني  لخكضاا الرفر/ الواعية اإل دار العامس .

فعالية باناع  إرشااااامي عيااااتند إلى النظاية  (.2014  أبف حيام، نا ااااا الد ن إباا يم أحيد 
اليااخفضية اليعا ية فس االرتقاا ةييااتف  اليااخفن التفضيدي لد  طخبة راععة سااخيا  بن 

-129(، 3  22سااااالعية لخدراسااااات التامفية والن يااااية، ال اععة اإل ع خة، ع د الع ي 
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 .52-1، 47ع خة اإلرشام الن يس راععة عين شين، ال اععيين، 

https://ddl.mbrf.ae/search/results/?authors=122236
https://ddl.mbrf.ae/search/results/?authors=122236
https://ddl.mbrf.ae/book/3263077
https://ddl.mbrf.ae/book/3263077
https://ddl.mbrf.ae/book/3263077
https://ddl.mbrf.ae/book/3263077


 م

 

 

) 41) 

 2021 ديسمرب، 3ج 68جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 فعالية اإلرشاد املعريف السلوكي يف خفض مستوى العجز املتعلم

(. ال ناا الن ياااااااااس لاط اع الوي الع   اليتعخم اليعاطاااااااااين 2020 اااااااااد ق، رحاب عحيفم  
 .346-277(، 41 12ع خة الط فلة والتامية، راععة اإلس ندرية، لإلساا/ الفالدية. 

(. أسااااباب التعثا االكامييس فس راععة عيا  األهخية 2013نية عطا الشاااايخ   اااافالحة ، عف 
ع خة ال خقاا لخبحفا والدراساااااااااااااات، راععة عيا  األهخية، كيا  ااها الطخبة اليتعثاو . 

16  1 ، )123- 168. 
(. اساااااااااااااتودا  الدراعا العالرية فس الحد عن الع   اليتعخم 2019الطيبانس، عال عحيد زضس  

(، 40 11ع خة الط فلة والتامية، راععة اإلسااااا ندرية، ع اليعاقين سااااايعًيا. لد  األط ا
15-68. 

أ(. عيااااااااااتف  الع   اليتعخم والشااااااااااعفر ةاالكت اب لد  عينة عن 2021العبامي، رزا  رالع  
-135(، 5 35. ع خة راععة الن ا  لاةحاا،النيااااااااااااا اليعن ات فس عحافظة عيا 

169. 
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    The study aimed  at  investigating the   effectiveness of cognitive-

behavioral counseling in reducing learned helplessness among 

underperforming university students , The sample of the study consisted 

of (40) underperforming students (Aged 20-24 years; M=22.625; 

SD=1.628)  from Faculty of Education - Matrouh University,  The 

sample was divided into two equal groups: Experimental group (20 

students) and control group (20 students),The study included the 

following Instruments: The learned helplessness scale prepared by 

investigator , The Stanford-Binet intelligence scale: Fifth Edition, 

prepared by Abu El-Nile et al., (2011),  The socio-economic-cultural 

level scale of the Egyptian family Prepared by  Hassan (2018), The 

results of the study demonstrated that: There were significant 

differences between average grades of the experimental group students  

and the control group students in post measurement of the learned 

helplessness scale in favor of experimental group, There were 

significant differences between average grades of the experimental 

group students in  pre and post measurement of the learned helplessness 

scale in favor of post measurement, There were no significant 

differences between average grades of the experimental group students 

in post and follow-up measurement of the learned helplessness scale.   

 

Keywords: Cognitive-behavioral counseling, Learned helplessness, 

Underperforming university students. 


