
  وأثره فِتنصًط املناعُ النفسًُ لبرنامج إرشادّ نفسِ دينِ     
 املىهىبني باملرحلُ الجانىيُ األمن الفكرّ لدّ حتكًل

                                                        
 / أمل حممد غنايمد

 مدرس الرتبًُ اخلاصُ
 كلًُ الرتبًُ باإلمساعًلًُ 

 جامعُ قناَ السىيس 
 

 ص الدراسُ:ملخ
فى تشذيط  نفدى ديشى إرشادىىجفت الجراسة الحالية إلى التحقق مغ فعالية بخنامج 

 لجى شالب السخحلة والتعخف على أثخ تشذيصيا فى تعديد األمغ الفكخى السشاعة الشفدية 
 الحكػر واإلناث شالبًا وشالبة مغ (ٗٔتكػنت عيشة الجراسة األساسية مغ )الثانػية، وقج 

( عامًا بستػسط قجره ٙٔ - ٘ٔأعسارىع الدمشية ما بيغ ) تخاوحت ،ول الثانػى بالرف األ
(، ٕٛٔٓ –ٕٚٔٓ) الجراسىللعام وذلظ ، (ٜٗ.ٓوانحخاف معياري قجره ) ،( سشةٖ٘.٘ٔ)

% فأعلى فى ٜٓالحاصليغ على أى الجراسى " التحريلاألول:  يغوتع اختيارىع وفقًا لسحك
والثانى محظ:  لفرل الجراسى األول بالسخحلة الثانػية"،شيادة إتسام السخحلة اإلعجادية، وا

كاتل للحكاء السقياس  وبتصبيق اختبار، فأعلى" ٕٓٔ"حيث اختيار الحاصليغ على  الحكاء
(، ٕ٘ٓٓإعجاد/ فؤاد أبػ حصب، وآمال صادق، ومرصفى عبجالعديد )الثالث الرػرة )أ( 

يغ بالسخحلة الثانػية إعجاد/ الباحثة، ومقياسى السشاعة الشفدية واألمغ الفكخى لجى السػىػب
وىػ أيزًا مغ إعجاد/  تشذيط السشاعة الشفديةل اإلرشاد الشفدى الجيشى وكحا بخنامج قائع على

 بيغ متػسصات رتب درجات إحرائياً  وجػد فخوق دالةالجراسة عغ  نتائجأسفخت  ،الباحثة
لرالح القياس القبلي والبعجي  في القياسيغالسشاعة الشفدية السجسػعة التجخيبية في  أفخاد

السجسػعة التجخيبية أفخاد ، فى حيغ لع تػجج فخوق دالة بيغ متػسصات رتب درجات البعجي
مسا يؤكج فعالية البخنامج فى تشذيط السشاعة  في القياسيغ القبلي والبعجي.األمغ الفكخى في 

فخوق دالة إحرائيًا بيغ وجػد ، وكحلظ وعجم وجػد أثخ لتشذيصيا على األمغ الفكخي  الشفدية،
فى السشاعة متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في القياس البعجي 
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فخوق دالة إحرائيًا بيغ فى حيغ لع تػجج لرالح أفخاد السجسػعة التجخيبية، الشفدية 
األمغ  فىمتػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في القياس البعجي 

 الفكخى.
 السػىىػبيغ –األمىغ الفكىخى  -السشاعىة الشفدىية  -اإلرشاد الشفدىى الىجيشى  :الكلسات السفتاحية

 .بالسخحلة الثانػية
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 برنامج إرشادّ نفسِ دينِ لتنصًط املناعُ النفسًُ وأثره فِ 
 حتكًل األمن الفكرّ لدّ املىهىبني باملرحلُ الجانىيُ

 

 / أمل حممد غنايمد
 لرتبًُ اخلاصُمدرس ا

 كلًُ الرتبًُ باإلمساعًلًُ 
 جامعُ قناَ السىيس 

 مكدمـُ:
ىىىع رأس مىىال أى أمىىة تبحىىث عىىغ الخقىىى والتقىىجم والخيىىادة السػىػبىىػن والستفػقىىػن  يعىىج   

فى كافة مجاالت وأنذصة الحياة، وألنيع ودون غيخىع يتستعػن بقجر مغ الخرائز والدسات 
لبذخية، فإن اإلىتسام بيىع ورعىايتيع شىي  ال يحتىاج جىجااًل وال دعج االتى تسكشيع مغ تقجيع ما يُ 

نقاشىىىًا، ألن مىىىا يتدىىىسػن بىىىو مىىىغ الخرىىىائز ال يكفىىىى وحىىىجه لىىىيسّكغ ىىىىؤالء مىىىغ تقىىىجيع أسىىىسى 
والقىجرات اإلمكانات  إلخخاج تلظ الدبيلىسا مالجييع مغ إمكانات وشاقات، فاإلىتسام والخعاية 

ىسىىال وحىىجه كىىاٍف لخدىىارة أى أمىىة، ذلىىظ ألن تلىىظ ، واإلإلىىى حيىىد الػجىىػد فىىى صىىػرة ملسػسىىة
الصاقىات البذىىخية تسثىل سىىالحًا ذو حىجيغ: األول ىىىػ أن مىىا يستلكػنىو مىىغ إمكانىات وقىىجرات قىىج 
تتحىىػل بالخعايىىة واإلىتسىىام إلىىى ثىىخوات، والثىىانى ىىىػ أن مىىا يستلكػنىىو مىىغ إمكانىىات وقىىجرات قىىج 

 خية.تتحػل باإلىسال واإلغفال إلى قشابل مػقػتو تزخ البذ
مطيىىخًا رئيدىىيًا مىىغ مطىىاىخ  بذىىتى شخقىىو ومجاالتىىو اإلرشىىاد الشفدىىىخىىجمات سثىىل وت   

الخعاية واإلىتسام بالسػىػبيغ والستفػقيغ، ذلظ ألن السػىػب أو الستفػق بحاجىة ماسىة لشرشىاد 
وصىىخاعات داخليىىة  العىىادى يعىىانى مىىغ مذىىكالت وصىىعػبات فيىىػ مثلىىو مثىىل الذىىخز الشفدىىى،
عىغ غيىخه ىىى مرىجر  يتفىّخد بيىاى مىغ ذلىظ أن خرائرىو وسىساتو التىى بل واألدىى، وخارجية

لسذىىكالت أخىىخى يعانييىىا، إلىىافة إلىىى بي تىىو األسىىخيو والسجرسىىية ومىىا تفخلىىان عليىىو مىىغ واقىى  
كسىىىا أشىىىار بخىىىىان  والستفىىىػقيغ فىىىالسػىػبيغ مخيىىىخ ال يتشاسىىىب وشبيعىىىة خرائرىىىو واحتياجاتىىىو.

ة عشىىىجما تكىىىػن السػىبىىىة مىىىغ مدىىىتػى ( ىىىىع أ ثىىىخ عخلىىىة للسذىىىكالت وخاصىىىٖٕٔٓحسادنىىىة )
بىىىأن  قبىىىل ذلىىىظ وىىىىحا ُيىىىجحس تلىىىظ اإلعتقىىىادات الخاش ىىىة التىىىى كىىىان يعتقىىىجىا الىىىبعس مختفىىى .
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السػىىػبيغ والستفىىػقيغ ليدىػا بحاجىىة إلىى اإلرشىىاد والتػجيىىو لكىػنيع قىىادريغ علىى الىىتعلع والشجىىاح 
 وحل ما يعتخليع مغ مذكالت بحواتيع دون مداعجة اآلخخيغ. 

 البىاحثيغ العجيىج مىغ  اجتيج السذكالت التى تػاجو السػىػبيغ والستفػقيغ فقج  ولكثخة   
ومىىىغ ، والسيتسىىىيغ بسجىىىال السػىبىىىة والتفىىىػق لسحاولىىىة حرىىىخىا وترىىىشيفيا لىىىسغ ف ىىىات محىىىجدة

الترىىىشيف الىىىحى أشىىىار إليىىىو كىىىل مىىىغ سىىىعيج الدىخانىىىى، وزيشىىىب شىىىقيخ  نسىىىاذج تلىىىظ الترىىىشيفات
 ( والحى اشتسل على:ٕٗٔ -ٖٕٔ ،ٕ٘ٔٓ)

وتتعلىق بىالشػاحى الرىحية والعزىػية، ومعىجالت الشسىػ، واإلصىابة ) مذكالت جدسية وصحية
 ببعس األمخاض العزػية، ونقز الحيػية والشذاط...إلخ(.

)وتتعلىىق بسسارسىىة الستفىىػق لدىلػكيات غخيبىىة وشىىاذة قىىج ترىىل بىىو  حخ يككة –مذكككالت وككله ية 
تسىىىىىىىخد علىىىىىىىى الدىىىىىىىلصة، والتفىىىىىىىاخخ إليىىىىىىىحاء ذاتىىىىىىىو، أو إيىىىىىىىحاء ال،يىىىىىىىخ، والعشىىىىىىىف، والعىىىىىىىجوان، وال

 والتباىى...إلخ(.
 ذىىىعػر الستفىىػق بىىىالقلق واال ت ىىاب، وقىىىج يرىىبح شىىىجيج الحداسىىية لجرجىىىة ) مذكككالت اعفلاليكككة

 البكاء ألبدط األمػر...إلخ(.
)حيىىث تسدىىىظ الستفىىىػق بأفكىىار غخيبىىىة ال عقالنيىىىة،  مجروكككية –تلليسيكككة  –مذككككالت ملخ يكككة 

لىىىخأى ال،يىىىخ وتسدىىىكو بيىىىا رغىىىع خص يىىىا، كسىىىا يعىىىير ونطختىىىو لرمىىىػر بذىىىكل مخىىىالف ومزىىىاد 
الستفىىػق مذىىكالت مجرسىىية تتسثىىل فىىى عىىجم مالئسىىة السقىىخرات الجراسىىية لقجراتىىو وكفاءتىىو، وعىىجم 

 تػافخ أنذصة ومكتبات تثيخ مػىبتو، بجانب حقج وغيخة زمالئو مشو...إلخ(.
ة تكيفىو وتػافقىو ) سيىل الستفىػق للفػلىى وعىجم الشطىام، وصىعػب قياديكة –مذكالت اجتساعية 

واآلخىىىخيغ، ورغىىىع مىىىا لجيىىىو مىىىغ ندعىىىة للقيىىىادة إال أنىىىو قىىىج ييىىىخب مىىىغ مسارسىىىة العسىىىل مىىى  نفدىىىو 
 القيادى...إلخ(.
كحخمانىو مىغ مسارسىة حيىث تسىخد الستفىػق علىى القيىػد الذىجيجة مىغ األسىخة: ) مذكالت أوكخةة

 (....إلخاألنذصة واليػايات خػفًا مغ عجم تسيده الجراسى
مىا بىيغ احتياجىات نفدىية  جد االحتياجات اإلرشادية للسػىػبيغ والستفىػقيغتتع ومغ ثع   

كالحاجة إلىى الذىعػر بىاألمغ، واحتىخام أفكىارىع، وحخيىة التعبيىخ عشيىا فىى جىػ خىاٍل  انفعالية –
مغ التيجيىج والخىػف، وبلىػرة مفيىػم مػجىب عىغ الىحات، والحاجىة إلىى اإلسىتقاللية، وفيىع مىجى 

والحاجىىىىة إلىىىىى التخفيىىىىف مىىىىغ مذىىىىاعخ القلىىىىق، واإلحبىىىىاط،  خىىىىخيغ،اخىىىىتالفيع وتذىىىىابييع مىىىى  اآل
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كالحاجىىىة إلىىىى اإلنىىىجماج  واحتياجىىىات اجتساعيىىىة والذىىعػر بالىىىحنب، والخىىىػف الدائىىىج مىىىغ الفذىىل.
، والحاجىىة إلىىى ا تدىىاب السيىىارات اإلجتسىىاعى، وتقبىىل الىىشطع والسعىىاييخ اإلجتساعيىىة واحتخاميىىا

 -واحتياجىىات عقليىىة  .اليىىة والتعامىىل مىى  الزىى،ػطالتػافقيىىة، وكيفيىىة مػاجيىىة الرىىعػبات اإلنفع
والتعسىىق السعخفىىى والبحثىىى، واتخىىاذ معخفيىىة كالحاجىىة إلىىى اسىىتثسار مرىىادر الىىتعلع والسعخفىىة، 

والحاجىة  خارات، وتعلىع ميىارات حىل السذىكالت، والحاجىة إلىى مػاجيىة السذىكالت الجراسىية،الق
يىع أفزىل تػضيىىف مسكىغ لصاقىىاتيع إلىى تىػجيييع ومدىىاعجتيع فىى تحجيىج أىىىجافيع بسىا يزىىسغ ل

 (.ٖٙٓ – ٖٖٓ، ٕٗٔٓوإمكاناتيع )عبج السصلب القخيصى، 
ا، وتلىىظ االحتياجىىات إذا لىىع يىىتع إشىىباعيا مػاجيتيىىإذا لىىع يىىتع  ومثىىل ىىىحه السذىىكالت   

فدىىػف ترىىبح مختعىىًا خرىىبًا لشسىىػ الكثيىىخ مىىغ األمىىخاض الشفدىىية، واإلجتساعيىىة، بىىل والفكخيىىة 
ولىىحا فقىىج نىىادت العجيىىج مىىغ بجسيىى  أفىىخاده،  وتفتىىظتفذىىى فىىى السجتسىى  أيزىىًا والتىىى يسكىىغ أن ت

وسىىىسية الخصيىىىب ، (ٕٕٔٓىىىىػاش )أبىىىػ رالىىى (، و ٕٔٔٓأحسىىىج الذىىىخقى ) الجراسىىات كجراسىىىة
للحىىج مىىغ ضىىاىخة انتذىىار مثىىل ىىىحه  والتػعىىػى  ، بزىىخورة تفعيىىل دور اإلرشىىاد الػقىىائى(ٖٕٔٓ)

 السذكالت وغيخىا لجى السػىػبيغ والستفػقيغ.
وفقىًا ، أساليب الػقاية مىغ السذىكالت الشفدىية واإلجتساعيىة أحجوتعج السشاعة الشفدية    

يستلظ جيازًا للسشاعىة أو السجتس  أن الفخد  إذ يخى ، (ٜٜٜٔعبج الػىاب كامل )لسا أشار إليو 
فىىإذا فقىىجه الفىىخد أو السجتسىى  أصىىبح كالىسىىا بي ىىة خرىىبة لسياجسىىة األمىىخاض الشفدىىية  الشفدىىية

ة، وألىىاف أن الشتيجىىة الحتسيىىة للػقايىىة الحقيقيىىة تطيىىخ فىىى تحقيىىق أعطىىع اسىىتثسار واالجتساعيىى
للبذخ فى ثالثة أبعىاد أساسىية ىىى: قىػة الجدىع، وقىػة العقىل، وقىػة اإليسىان بىار، وأن الفىخد أو 

ما يعخقلو السجتس  إذا ما ا تدب تلظ القػى الثالثة األساسية فإنو بالتأ يج سػف يقاوم ويػاجو 
   ت.مغ مذكال

( أنىىو إذا فقىىج الفىىخد جيىىاز ٕٖٔ – ٕٖٓ ،إٕٔٓٓالػىىىاب كامىىل ) عبىىج ألىىاف سىىا    
 تشجرج تحىت مىا يصلىق عليىو سي ة وخبيثةمشاعتة الشفدية فإنو سػف يتعخض ال تداب صفات 

فقجان الديصخة الحاتيىة والىتحكع و ، ة وىى: )ارتفاع القابلية لشيحاءأعخاض فقجان السشاعة الشفدي
، بالدىىىىخور والستعىىىىة فىىىىى الحيىىىىاةفقىىىىجان اإلحدىىىىاس و االنعداليىىىىة، و تدىىىىالم للفذىىىىل، االسو الىىىىحاتى، 

، والدىخقة، اإلن،ىالق والجسىػد الفكىخى و السػاقىف، و  األشياء حجوث خلل فى معاييخ الحكع علىو 
 (....إلخ واإلرىاب، والتصخف، والتػرط فى اإلدمان
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بىىىجأت  صيىىىخةومثىىىل ىىىىحه األعىىىخاض سىىىالفة الىىىحكخ إنسىىىا تىىىشع عىىىغ أعىىىخاض ألمىىىخاض خ   
ات وثىػرات فىى كافىة تتفذى وتتػغل فى مجتسعات اليػم لسا تذيجه تلظ السجتسعات مغ انفجىار 

جتسىىىاعى، ووسىىىائل اإلعىىىالم لىىىع تذىىىيجىا مىىىغ قبىىىل، حيىىىث مػاقىىى  التػاصىىىل اإل مجىىىاالت الحيىىىاة
السخئيىىة والسدىىسػعة، والفزىىائيات...إلخ مىىغ الػسىىائل الجاذبىىة للذىىباب والسىىخاىقيغ نحىىػ مىىا تبثىىو 

. وليذ ىىحا فحدىب ىجامة، ومزللة، وداعية للتصخف والعشف بذتى أنػاعوخبيثة، و فكار مغ أ
فىى اسىتقصابيع، وزعدعىة عىػاشفيع الجيشيىة إلىى درجىة احتىػائيع بذىكل نجحت تلظ السػاقى  و بل 

تىىىام يشفىىىىحون مخصصىىىىات األعىىىجاء ليىىىىجم اسىىىىتقخار السجتسعىىىىات، وكىىىل ىىىىىحا التالعىىىىب الحاصىىىىل، 
ع الخىىىاش  لخصابىىىات الشرىىىػص الذىىىخعية واالبتعىىىاد عىىىغ مقاصىىىج والتزىىىليل القىىىائع بدىىىبب الفيىىى

 (.ٜٓٔ، ٕٙٔٓالذخيعة وروحيا )مخيع عصية، 
كىل مىا مىغ شىأنو مىغ  فكىخ ىىؤالء الذىباب والسىخاىقيغ وتحريغ ولعل حساية وصيانة   

السشطسىىىة  ... إلىىىخ الثػابىىىت ، أوالتقاليىىىج أو ،العىىىادات ، أوالعقائىىىجيتشىىافى أو ال يتساشىىىى مىىى   أن
ومدىىىى ػلية مجتسعيىىىىة، ألن  ،فىىىىى ضىىىىل تلىىىىظ الت،يىىىخات أصىىىىبح لىىىىخورة حتسيىىىىةالسجتسىىىى  لحخكىىىة 

 تدىىىسيتوالعػاقىىىب وخيسىىىة ال تزىىىخ الفىىىخد وحىىىجه، وإنسىىىا تزىىىخ السجتسىىى  بأسىىىخه، وىىىىحا مىىىا يسكىىىغ 
  .كخى والحى يعج جدءًا ال يتجدأ مغ أمغ السجتس باألمغ الف

ىسػم الشاس  األمغ الفكخى مغ أىع السػلػعات التى تذ،لأصبح فقج وعليو، 
فخادى وجساعات، وتسذ حياتيع واستقخارىع فييا مدًا جػىخيًا، إذ يعج أىع أنػاع األمغ 
وأخصخىا؛ لسا لو مغ الرلة الستيشة باليػية الجساعية التى تحجدىا الثقافة الحاتية السسيدة بيغ 

الية أمة وأخخى. واألمة العخبية أولى مغ غيخىا بحساية فكخىا وثقافتيا وىػيتيا الخس
والحزارية، مغ االلسحالل أمام أخصار ال،دو الثقافى؛ الحى تعجدت أساليبو وتشػعت 
أشكالو، بحيث لع يعج العجو الخارجى بحاجة إلى ال،دو التقليجى الحى يعتسج على األسلحة 
السادية التى تفتظ باألبجان وتدىق األرواح، فقج كفى مؤنة ذلظ كلو بسا استحجث مغ ىحه 

، ٕٔٓٓيجة التى ت،تال العقائج، وتفتظ بالسبادئ، وتيجم القيع )عبجهللا التخكى، األسلحة الجج
ٗ.) 

آليات هللا تعالى ولدشة رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص يفصغ بسا اليجع مجااًل للذظ مجى ما  والستجبخ
 ألجلووقائية وعالجية  تشسػيةتحسلو تلظ الخسائل الخبانية والدشغ الشبػية مغ مشاىج وأساليب 

الجيغ اإلسالمى ف مغ الػقػع فى السيالظ. ووقايتو وإصالحو تخبية اإلندان وتعليسو وتيحيبو
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نطامًا شاماًل لحياة اإلندان يتفق م  شبيعتو وفصختو وال يترادم معيا، ومغ ثع يعج ول  
مالئسة لشندان، فشطخة اإلسالم إلى اإلندان  السجاالتمغ ىحا الشطام أ ثخ  السشبثق اإلرشاد

}َأاَل َيْعَلُع َمْغ وىػ أعلع بسغ خلق، يقػل تعالى: فيػ الحى خلقو نطخة الخالق جل وعال،ىى 
نَداَن َوَنْعَلُع َما ، ويقػل تعالى:َٗٔخَلَق َوُىَػ اللَِّصيُف اْلَخِبيُخ{ السلظ اآلية  }َوَلَقْج َخَلْقَشا اإْلِ

 .ْٙٔبِل اْلَػِريِج{ ق اآلية ُتَػْسِػُس ِبِو َنْفُدُو َوَنْحُغ َأْقَخُب ِإَلْيِو ِمْغ حَ 
ويدسى اإلرشاد السشبثق مغ كتاب هللا وسشة رسػلو ملسو هيلع هللا ىلص باإلرشاد الشفدى الجيشى، 

، ٕٓٓٓكسال مخسى ) أشارفقج واأل ثخ مالئسة لتشذيط السشاعة الشفدية،  األندبىػ  ويعج
ج مغ العسليات الشفدية إلى وجػد العجي ( فى كتابو "الدعادة وتشسية الرحة الشفدية"ٜٜ

اإلرادية التى تشذط السشاعة الشفدية وتقػييا والتى يجب على كل شخز أن يجرب نفدو 
علييا، حتى يتعػد علييا ويشذط جياز السشاعة الشفدى لجيو، وجسيعيا مدتسجة مغ القخآن 

خك . ومغ ىحه العسليات: الخلا وتخك الدخط، التفاؤل وتالكخيع والدشة الشبػية الذخيفة
  التذاؤم، الربخ وتخك الجدع، الذكخ وتخك الجحػد ... إلخ.

 سا ألاف كسال مخسى فى السخج  نفدو أن تشذيط السشاعة الشفدية يعتسج على 
إرادة صاحبيا، وعدمو على ترحيح شخيقتو فى التفكيخ، وجيػده فى تشسية أفكار ومذاعخ 

جاوبو م  جياز اإلليامات وعجم الدعادة، وشخد أفكار ومذاعخ الذقاء واليأس، مغ خالل ت
 –أ  –ب تجاوبو م  جياز الػساوس، اللحيغ افتخليسا ال،دالى، أو مغ خالل لبط وتػجيو 

  فيتخ الحى افتخلو علع السشاعة الشفدى.
فى حالة  وكسا أن الجياز السشاعى للجدع يدسح بجخػل الخاليا ال،خيبة أو السرابة

 ياز السشاعة الشفدى أيزًا فى حالة لعفو، فإن جباألمخاض مسا يريب الجدع لعفو
 ،مغ الجانب الفكخى  الفخدقج تؤدى إلى إخالل أمغ  فيخوسات فكخيةيدسح بجخػل  أوفقجانو
خالل باألمغ اإلاألمخ الحى يؤدى إلى  واإلرىاب،التصخف والتجميخ يػق  بو فى دائخة  مسا قج

بسثابة القلب خخى مغ األمغ ىى بالشدبة لرنػاع األ األمغ الفكخى مكانة ذلظ ألن القػمى، 
، وفى ىحا السقام يقػل ملسو هيلع هللا ىلص: " أال وإن فى الجدج مز،ة إذا صلحت صلح الجدج مغ الجدج

  لو وإذا فدجت فدج الجدج كلو أال وىى القلب". 
وىحا ما بّيشو عبج الػىاب إذن فالسشاعة الشفدية تختبط ارتباشًا وثيقًا باألمغ الفكخى، 

مشطػمة عقلية مغ  :أنيا عّخفيا على( فى تعخيفو للسشاعة الشفدية حيث ٖٛٔ، إٕٔٓٓ) امل 
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األفكار السشيجية القادرة على إنتاج األفكار السزادة لرفكار السجمخة للفخد أو السجتس ، 
لو بعس الذباب والفتيات مغ ترجع وجسػد فكخى يخج  إلى  ما يتعخضأشار إلى أن و 

لسشاعة الشفدية الحى يداعجه على مقاومة األفكار السجمخة لعف أو عجم وجػد جياز ا
فى  التخخيبية. فبقجر قػة الجياز السشاعى الشفدى الحى يستلكو الفخد بقجر ما يسلظ مغ السخونة

            الفيع واالستيعاب والتفكيخ والقجرة على حل السذكالت ... إلخ.
، وألن حساية السجتس  ألمغ الفكخى القخآن الكخيع والدشة الشبػية ىسا مرجر اوألن 

عامة والذباب خاصة مغ األفكار الجخيلة اليجامة واجبًا شخعيًا، وفخيزة ديشية، وألن حقيقة 
وألن الفكخ يدتسج جحوره مغ عقيجة ، اتاألمغ الفكخى قج جاءت فى العجيج مغ اآليات الكخيس

ية ووقاية للسجتس  عامة سااألمة ومدلساتيا وثػابتيا، وألن فى تحقيق األمغ الفكخى ح
وللذباب خاصة مسا يخد علييع مغ أفكار دخيلة ىجامة، وألن فى تحقيقو أيزًا صيانة 
للذخيعة، وألن األمغ الفكخى البج وأن يكػن مشبثقًا مغ ديششا الحشيف ومعتقجاتشا الرحيحة 

هللا وسشة  ، وألن مغ وسائل تعديده وتحقيقو االىتجاء بيجى هللا، واالعترام بكتابالخاسخة
عبج الخحسغ الدجيذ، ...إلخ ) ، وكحا العسل على تخسيخ مشيج الػسصية واالعتجالرسػلو

. فقج جاءت الجراسة الحالية لسحاولة تشذيط السشاعة الشفدية لجى (ٕٔ – ٙٔ، ٕ٘ٓٓ
السػىػبيغ بالسخحلة الثانػية مغ خالل بخنامج إرشادى نفدى ديشى ومعخفة أثخ ذلظ على 

 لجييع.األمغ الفكخى 
 مصكلُ الدراسـُ:

 :التالييغ يغتتلخز مذكلة الجراسة الحالية فى الدؤال
ىل يسكغ تشذيط السشاعة الشفدية باستخجام بخنامج إرشادى نفدى ديشى لجى  -ٔ

 السػىػبيغ بالسخحلة الثانػية؟.
ىل يؤدى تشذيط السشاعة الشفدية إلى تحقيق األمغ الفكخى لجى السػىػبيغ بالسخحلة  -ٕ

 الثانػية؟.
 أهداف الدراسـُ:

 :تهجف الجراوة الحالية إلى    
محاولة تشذيط السشاعة الشفدية باستخجام بخنامج إرشادى نفدى ديشى لجى  -ٔ

 السػىػبيغ بالسخحلة الثانػية؟.
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أثخ تشذيط السشاعة الشفدية فى تحقيق األمغ الفكخى لجى السػىػبيغ  التعخف على -ٕ
 بالسخحلة الثانػية؟.

 أهمًُ الدراسـُ:
 الشقاط التالية: فيتحجد أىسية الجراسة الحالية ت   

 ػنيا تتشاول ف ة يسثل أفخادىا سالحًا ذو حجيغ، األول ويطيىخ حىال حرىػليع علىى  -ٔ
الخعايىىة واالىتسىىام مىىغ قبىىل السيتسىىيغ والستخررىىيغ، والثىىانى وتبىىجو آثىىاره التجميخيىىة 

 حيغ ال يجج ىؤالء األفخاد سػى اإلىسال وعجم االىتسام.
اول مت،يىىخيغ غايىىة فىىى األىسيىىة، األول وىىىػ السشاعىىة الشفدىىية وتعىىج بسثابىىة  ػنيىىا تتشىى -ٕ

ػط أو السذكالت، والثانى وىػ األمىغ الفكىخى الجرع الػاقى للفخد حال إصابتو بالز،
والست،يىىخيغ معىىًا  ويسثىىل القلىىب بالشدىىبة للجدىىج، فىىإذا أمىىغ الفكىىخ أمىىغ السجتسىى  كلىىو.

لشفدىىىية تقىىىى شىىىخ التعىىىخض لسىىىا يعىىىخف بيشيسىىىا صىىىلة وثيقىىىة، فىىىاألول وىىىىػ السشاعىىىة ا
 باالنحخاف الفكخى الحى يجخ الفخد إلى غياىب الجب.

 ػنيىىا تتشىىاول ف ىىة السػىىىػبيغ والستفىىػقيغ فىىى مخحلىىة حخجىىة مىىغ العسىىخ وىىىى مخحلىىة  -ٖ
السخاىقىىىىة، والثانػيىىىىة العامىىىىة ذات خرػصىىىىية بىىىىيغ السخاحىىىىل التعليسيىىىىة السختلفىىىىة، إذ 

ى كىىع مىىغ الزىى،ػط والسذىىكالت التىىى قىىج يتعىىخض فييىىا السخاىىىق خاصىىة السػىىىػب إلىى
تجعىىل مشىىىو شخرىىىًا ىذىىىًا أ ثىىىخ قابليىىىة لشيحىىاء ول،ىىىخس األفكىىىار الذىىىيصانية التىىىى قىىىج 

 تزخ بأمشو الفكخى.
 ػنيىىىىا ستزىىىىيف للسكتبىىىىة العخبيىىىىة بعىىىىس األدوات والسقىىىىاييذ الستسثلىىىىة فىىىىى مقيىىىىاس  -ٗ

للسػىىىىىػبيغ السشاعىىىة الشفدىىىية للسػىىىىػبيغ بالسخحلىىىة الثانػيىىىىة، ومقيىىىاس األمىىىغ الفكىىىخى 
بالسخحلىىىة الثانػيىىىة، وكىىىحا بخنىىىامج اإلرشىىىاد الشفدىىىى الىىىجيشى الخىىىاص بتشذىىىيط السشاعىىىة 

       الشفدية لجى السػىػبيغ بالسخحلة الثانػية.  
 :ُـالدراسمصطلخات 

 :Psycho - immunity السشاعة الشفدية -1
ىى مفيػم فخلى، ُيقرج بو قجرة الذىخز علىى مػاجيىة األزمىات والكىخوب، وتحسىل 

لرىىعػبات والسرىىائب، ومقاومىىة مىىا يشىىتج عشيىىا مىىغ أفكىىار ومذىىاعخ غزىىب وسىىخط وعىىجاوة ا
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وانتقام، وأفكىار ومذىاعخ يىأس وعجىد وانيداميىة وتذىاؤم. وتسىج السشاعىة الشفدىية الجدىع بسشاعىة 
 (.ٜٙ، ٕٓٓٓتشذط أجيدة السشاعة الجدسية ) سال مخسى،  Superimmunityإلافية 
 :Intellectual Security األمن الفكخى  -2

يعشىىىىى سىىىىالمة فكىىىىخ اإلندىىىىان وعقلىىىىو وفيسىىىىو مىىىىغ االنحىىىىخاف والخىىىىخوج عىىىىغ الػسىىىىصية 
واالعتجال فى فيسو لرمػر الجيشية والدياسىية وترىػره للكىػن لسىا يىؤول بىو إلىى ال،لىػ والتشصى  

 (.ٜٗٔ، ٕٙٔٓار، أو إلى اإللحاد والعلسشة )مخيع عسّ 
 :Religious psychological counseling اإلرشاد الشفدى الجيشى -3

 رشىىاد الشفدىىى الىىجيشى ىىىػ مجسػعىىة مىىغ( إلىىى أن اإلٜٖ، ٕٔٓٓ) راشىىج الدىىيليذىىيخ 
"مخشجون"  ألشخاص "مدتخشجيغ" يعىانػن مىغ سىػء  يػن صراتخاالخجمات يقجميا و  العسليات

تػافىق نفدىى أو شخرىى أو اجتسىاعى بيىجف مدىاعجتيع علىى تجشىب الػقىػع فىى مذىكالت أو 
ية، بجانىب تقليىل آثارىىا إذا وقعىت وذلىظ بتدويىجىع بالسعىارف محغ نفدية أو اجتساعية أو أسىخ 

العلسيىىىىة والجيشيىىىىة والسيىىىىارات الفشيىىىىة لتحدىىىىيغ تىىىىػافقيع الشفدىىىىى والذخرىىىىى مىىىى  ىىىىىحه الطىىىىخوف 
استخشىىىادًا بالعبىىىادات والقىىىيع الجيشيىىىة مثىىىل التقىىىػى والتػكىىىل والرىىىبخ واإليسىىىان بالقزىىىاء والقىىىجر 

 .والس،فخة والجعاء
 :Gifted السهههبهن  -4

بتفىىػيس مىىغ  (Marlandm, 1971, 8) ج التعخيىىا الىىحى قجمىىو مارالنىىج يعىى
" أشىىىىيخ التعخيفىىىىات ٙٓٛ" مىىىىادة "ٖٕٓ – ٜٔوفقىىىىًا للقىىىىانػن العىىىىام " -الكىىىىػنجخيذ األمخيكىىىىى 

السقبػلىىة عالسيىىًا، ويىىشز علىىى أن السػىىىػبيغ والستفىىػقيغ ىىىع أول ىىظ األفىىخاد الىىحيغ يىىتع تحجيىىجىع 
يىىىع يتستعىىىػن بقىىىجرات مخمػقىىىة، ومدىىىتػى مختفىىى  مىىىغ مىىىغ قبىىىل أشىىىخاص مىىىؤىليغ ميشيىىىًا علىىىى أن

األداء، وىؤالء األفخاد يحتاجػن إلىى بىخامج وخىجمات تخبػيىة متسيىدة تتجىاوز مىا يحتاجىو أقىخانيع 
العىىىاديػن فىىىى إشىىىار البخنىىىامج السجرسىىىى العىىىادى، حتىىىى يتدىىىشى ليىىىع تحقيىىىق إنجىىىاز أو إسىىىيام 

 تية سػاء مشفخدة أو مجتسعة:ألنفديع ولسجتسعيع، وذلظ فى أى مجال مغ السجاالت اآل
 قجرة عقلية عامة. -
 استعجاد أ اديسى خاص. -
 اإلبجاع أو التفكيخ الشتاجى. -
 القجرة القيادية. -
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 الفشػن األدائية والبرخية. -
 القجرة الشفدحخكية. -

 :والدراسات السابكُ اإلطار النظرٍ
 اإلرشاد الشفدى الجيشى: أواًل:

علىىىى مختلىىىف مجىىىاالت الحيىىىاة فلىىىع يعىىىج ى اإلرشىىىاد الشفدىىىى الىىىجيش قىىىج انعكدىىىت آثىىىارل  
فاىتع بكل مىا  محجودًا بل اتدعت أساليبو فذسلت جسي  العػامل السيشية والتعليسية والشفدية...

مىىغ شىىأنو أن يدىىاعج الفىىخد علىىى الدىىيخ الرىىحيح فىىى حياتىىو ودراسىىتو وعسلىىو ومجتسعىىو ووششىىو 
فى الدشة الشبػية الذخيفة مغ وذلظ مغ خالل التسدظ بسا ورد فى القخآن الكخيع مغ إرشادات و 

 (.ٕٙٔ – ٕ٘ٔ، ٜٓٛٔتصبيقات سلػكية واتجاىات اجتساعية رشيجة )سيج صبحى، 
 ويتشاول اإلرشاد الشفدي الىجيشي الذخرىية اإلندىانية والىصخاباتيا مىغ كافىة الشىػاحي  
فىخدي  دكإرشىا وتصبيقىويسكىغ  "،والجيشيىة ،والخوحيىة ،والجشدىية ،واالجتساعية ،والشفدية ،العقلية"

أو إرشىىاد جسىىاعي يتعامىىل مىى  جساعىىة مىىغ األفىىخاد، ويىىخى  ،يتعامىىل مىى  الفىىخد كػحىىجة مدىىتقلة
 جانبىىاً  يتزىسغالىبعس أنىىو إرشىاد شىىامل التجاىىات واسىىتخاتيجيات إرشىادية أخىىخى كثيىخة، حيىىث 

تحليليىىًا يبىىخز فىىي كيفيىىة تشاولىىو وتحليلىىو ألسىىباب وأعىىخاض االلىىصخاب الشفدىىي لىىجى الذىىخز، 
يبخز في تعاملو م  اإلندان كػحجة كلية شىاملة، وفىى نطختىو  ال و جانبًا إندانياً امت جانب إلى

للفخد صاحب اإلرادة القػية والعقيجة الرحيحة على أنو مد ػل عغ اختياراتىو وأفعالىو وأقػالىو، 
وآليىىىات  السعخفيىىىة لعسليىىىات العقليىىىةلفىىىي تشاولىىىو  يتسثىىىلباإللىىىافة إلىىىى الجانىىىب السعخفىىىى الىىىحى 

دراك لىىجى السدتخشىىج، وأثىىخ ذلىىظ علىىى  تعىىجيل السكػنىىات السعخفيىىة لجيىىو مىىغ أجىىل التفكيىىخ واإل
يتسثىىىل فىىىي والىىىحى الجانىىىب الدىىىلػكي فىىىي اإلرشىىىاد الشفدىىىي الىىىجيشي  ثىىىعتحقيىىىق التػافىىىق الذىىىامل، 

سبىىىادئ وقىىىػانيغ الىىىتعلع وعسليىىىات إعىىىادة الىىىتعلع وت،ييىىىخ وتعىىىجيل الدىىىلػك لسدىىىاعجة لاسىىىتخجامو 
صخاباتو الشفدىىية، باإللىىافة إلىىي  أسىىاليب التخغيىىب والتخىيىىب السدتخشىىج علىىى الت،لىىب علىىى الىى

 (.ٕٚ، ٜٜٛٔ ،مغ وسائل الثػاب والعقاب )محسػد فخج
واإلرشىىاد الشفدىىى الىىجيشى شىىأنو شىىأن أى مرىىصلح آخىىخ، تتعىىجد وتختلىىف حػلىىو اآلراء 

د رشاإشخيقة تػجيو و  اإلرشاد الشفدى الجيشى على أنتتفق فى مجسليا ووجيات الشطخ إال أنيا 
وعىىىالج وتخبيىىىة وتعلىىىيع، ويخجىىى  ذلىىىظ إلىىىى الذىىىسػل والتكامىىىل والتىىىػازن الىىىحى يشفىىىخد بىىىو اإلرشىىىاد 
الشفدى الجيشى دون غيخه مغ شخق اإلرشاد األخخى، وذلظ ألنو يشبثق مغ القخآن الكخيع والدشة 
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كتىىىاب هللا  الشبػيىىىة السصيىىىخة، يقىىىػل ملسو هيلع هللا ىلص "تخكىىىت فىىىيكع مىىىا إن تسدىىىكتع بىىىو لىىىغ تزىىىلػا بعىىىجى أبىىىجاً 
رشىىاد الشفدىىى الىىجيشى ىىىػ شخيقىىة تػجيىىو وسىىشتى"، ومىىغ كتىىاب هللا يسكىىغ أن ندىىتجل علىىى أن اإل

ىىاَلَة  }قىىػل هللا تعىىالى:فىىى مػالىى  شىىتى مشىىىيا:  رشىىاد وعىىالج وتخبيىىة وتعلىىيع إو  َيىىا ُبَشىىيَّ َأِقىىِع الرَّ
َصىىاَبَظ ِإنَّ َذِلىىَظ ِمىىْغ َعىىْدِم اأْلُُمػِر{لقسىىان: َوْأُمىىْخ ِبىىاْلَسْعُخوِف َواْنىىَو َعىىِغ اْلُسشَكىىِخ َواْصىىِبْخ َعَلىىى َمىىا أَ 

}ِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيِف َفَقاُلػا َربََّشىا آِتَشىا ِمىغ لَّىُجنَظ َرْحَسىًة َوَىيِّىْ  َلَشىا وقػلو تعالى: ،  ٚٔاآلية 
َغ اْلُسْؤِمِشيَغ اْقَتَتُلىػا َفَأْصىِلُحػا }َوِإن َشاِئَفَتاِن مِ وقػلو تعالى: ،  ِٓٔمْغ َأْمِخَنا َرَشجًا{الكيف: اآلية 

ِ َفىِإن  َفىاءْت َبْيَشُيَسا َفِإن َبَ،ْت ِإْحَجاُىَسا َعَلىى اأْلُْخىَخى َفَقىاِتُلػا الَِّتىي َتْبِ،ىي َحتَّىى َتِفىيَء ِإَلىى َأْمىِخ  َّ
َ ُيِحبُّ اْلُسْقدِ     ِٜصيَغ{الحجخات: اآلية َفَأْصِلُحػا َبْيَشُيَسا ِباْلَعْجِل َوَأْقِدُصػا ِإنَّ  َّ

نَدىاَن ِمىىْغ َعَلىىٍق . اْقىَخْأ َوَربُّىىَظ اأْلَْ ىىَخُم . الَّىىِحي وقػلىو تعىىالى: }اْقَخْأ ِباْسىىِع َربِّىَظ الَّىىِحي َخَلىىَق. َخَلىىَق اإْلِ
نَدىىاَن َمىىا َلىىْع َيْعَلىىْع{ ِحي }ُىَػ الَّىىوقػلىىو تعىىالى:،  ٘ -ٔالعلىىق: اآليىىات مىىغ  َعلَّىىَع ِبىىاْلَقَلِع . َعلَّىىَع اإْلِ

ْشُيْع َيْتُلػ َعَلْيِيْع آَياِتِو َوُيَد ِّيِيْع َوُيَعلُِّسُيُع اْلِكَتاَب َواْلِحْكسَ  يِّيَغ َرُسػاًل مِّ َة َوِإن َكاُنػا ِمىغ َبَعَث ِفي اأْلُمِّ
ِبيٍغ{ الجسعة: اآلية                       .َٕقْبُل َلِفي َلاَلٍل مُّ

 أهجاف اإلرشاد الشفدى الجيشى:
( أىىىىىجاف اإلرشىىىىاد الشفدىىىىى الىىىىجيشى فىىىىى ٜٔ - ٙٔ، ٕ٘ٔٓحسىىىىػد سىىىىعجات )م يلخىىىىز

 العشاصخ التالية:
 حل الرخاعات الجاخلية للفخد. -
 التعامل م  األفكار غيخ السشصقية. -
 زيادة الػعى. -
 تقليل انذ،ال الفخد بالسالى والتخكيد على الحالخ. -
 الػصػل إلى ىػية الشجاح. -
 .تشسية الذعػر بالسد ػلية -
 تكػيغ معشى للحياة. -
 السداعجة على لبط الشفذ. -
 تعجيل سلػك السدتخشج. -
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 جهاعب اإلرشاد الشفدى الجيشى:
( أن اإلرشىىاد فىىى الترىىػر اإلسىىالمى يقىىػم علىىى ٕ٘، ٕٓٓٓيىىخى مدىىفخ الدىخانىىى )

 ثالثة جػانب ىى: 
شيع الجانىب الػقىائى: حيىث يىتع التخكيىد علىى وقايىة األفىخاد مىغ االلىصخاب، وتحرىي - أ

 لج االنحخاف، وذلظ بتدويجىع بصخق مختلفة بالقيع السػجية والسحجدة للدلػك.
 مشتجىىاً  الجانىىب اإلنسىىائى: حيىىث يىىتع التخكيىىد علىىى بشىىاء شخرىىية الفىىخد ليكىىػن فعىىاالً  - ب

 أقرى شاقاتو وقجراتو. واستثسار ،متػافقاً 
لىىى الجانىىب العالجىىى: حيىىث يخكىىد علىىى تحخيىىخ الفىىخد مىىغ تىىػتخه وقلقىىو ومدىىاعجتو ع  - ت

  حل مذكالتو وصخاعاتو حتى يتحقق لو التػافق والذفاء.  
لسىىا ورد فىىى التىىخاث الدىىيكػلػجى حىىػل اإلرشىىاد الشفدىىى الىىجيشى يلحىى  بسىىا ال  والستتبىى 

، يجع مجااًل للذظ أن ُجل الجراسات والبحػث قج اىتست باإلرشاد الشفدى الجيشى لجى العادييغ
برىىفة خاصىىة سىىػى  السػىىىػبيغ والستفىىػقيغو  مىىةبرىىفة عا ذوى االحتياجىىات الخاصىىةولىىع يحىىَ  

سلحىة ، رغع حاجة السػىػبيغ والستفػقيغ الفى ىحا السجال يل مغ العشاية واالىتسام بالقجر الز
األمىىخ  أو اإلنسائيىىة أو العالجيىىة.ليىىحا الشىىػع مىىغ اإلرشىىاد فىىى الجػانىىب السختلفىىة سىىػاء الػقائيىىة 

 - كػنيىىا تخكىىد علىىى اإلرشىىاد الشفدىىى الىىجيشى يزىىيف قىىجرًا مىىغ األىسيىىة للجراسىىة الحاليىىةالىىحى 
 ومن أبخز الجراوات  ى هحا السجال: لجى السػىػبيغ والستفػقيغ. – وخاصة الجانب الػقائى

لتعىخف وىىجفت إلىى ا( ٕٕٔٓ) ، ودمحم الزفيخى وحسج العجسى ،نػاف الطفيخى  دراسة
ستفىىػقيغ عقليىًا مىىغ علىى فاعليىة بخنىىامج إرشىادى نفدىى ديشىىى فىى تحقيىق األمىىغ الشفدىى لىجى ال

( شىىالب مىىغ شلبىىة الرىىف العاشىىخ بجولىىة ٜذوى صىىعػبات الىىتعلع، وقىىج بل،ىىت عيشىىة الجراسىىة )
 تع اختيارىع وفقًا للسحكات التالية:الكػيت، 

فأعلى على اختبار الىحكاء غيىخ الل،ىػى  ٕٓٔ وتع اختيار الحاصليغ علىالحكاء:  -
 (.ٜٜٛٔكسال مخسى ) /إعجاد

تىىىع اختيىىىار الحاصىىىليغ علىىىى درجىىىة فىىىػق الستػسىىىط علىىىى الخرىىىائز الدىىىلػكية: و  -
 (.ٜٜٜٔفتحى الديات ) /مقياس تقجيخ الخرائز الدلػكية لحوى صعػبات التعلع إعجاد

% فىىى التحرىىيل ٓ٘التحرىىيل السجرسىىى: وتىىع اختيىىار الحاصىىليغ علىىى أقىىل مىىغ  -
 العام حدب الدجالت السجرسية.
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 بخنىىامجاألمىىغ الشفدىىى، ثىىع تصبيىىق اليىىاس ن بتصبيىىق مقػ وبعىىج تحجيىىج العيشىىة قىىام البىىاحث
تحدىىغ أداء أفىىخاد العيشىىة بعىىج تصبيىىق البخنىىامج  ، وكانىىت الشتيجىىة ىىىىاإلرشىىادى الشفدىىى الىىجيشى

  . السدتخجم مسا يجل على فعالية البخنامج
إلىى تشسيىة جىػدة الحيىاة لىجى الصالبىات  ىىجفت والتىى( ٕ٘ٔٓأحسج زيىجان ) ودراسة  

دراسىتو علىى عيشىة  الباحث بخنامج إرشادى نفدى ديشى، وقج أجخى الفائقات أ اديسيًا باستخجام 
( ٚ( شالبة مغ شالب الفخقة الثانيىة بكليىة التخبيىة بالدىػيذ، وقدىست العيشىة إلىى )ٗٔقػاميا )

شالبات فائقات أ ايسيًا يسثلغ السجسػعة التجخيبيىة، ومىثليغ يسىثلغ السجسػعىة الزىابصة، وذلىظ 
(، وبعىىج تصبيىىق اختبىىار جىىػدة ٘ٗ.ٓحىىخاف معيىىارى قىىجره )(، وانٙٙ.ٕٓبستػسىط عسىىخى قىىجره )

الحياة لصالب الجامعة وكحا البخنامج اإلرشادى، أسفخت الشتائج عغ نجاح البخنىامج اإلرشىادى 
الشفدىىىى الىىىجيشى فىىىى تشسيىىىة جىىىػدة الحيىىىاة لىىىجى شالبىىىات السجسػعىىىة التجخيبيىىىة واسىىىتسخار فعاليتىىىو 

 خالل فتخة الستابعة. 
 :Psycho immunologyدية السشاعة الشفثاعيًا: 

لقىىج خلىىق هللا اإلندىىان مىىغ جدىىج ونفىىذ، وإذا كىىان الجدىىج ىىىػ جيىىاز معقىىج جىىجًا، فىىإن 
الىىىىىشفذ كىىىىىحلظ ... والجدىىىىىج ترىىىىىيبو األمىىىىىخاض البجنيىىىىىة )العزىىىىىػية(، والىىىىىشفذ كىىىىىحلظ ترىىىىىيبيا 
األمىىىىىخاض الشفدىىىىىية أو العقليىىىىىة، وخلىىىىىق هللا فىىىىىى الجدىىىىىج نطىىىىىام السشاعىىىىىة العزىىىىىػى )الحيىىىىىػى( 

Biological Immune System   ،لكى يقيو ويحسيو ويىجاف  عشىو لىج األمىخاض العزىػية
 Psychological Immuneوفىى مقابىل ذلىظ، البىج أن يكىػن ىشىاك نطىام للسشاعىة الشفدىية 

System  لكىىى يحىىاف  علىىى الىىحات ويقييىىا ويحسييىىا شىىخ األمىىخاض الشفدىىية والعقليىىة، وىىىحا مىىا
، ٖٕٔٓكيفيىىىة قياسىىىىو )عرىىىام زيىىىىجان، يحتىىىاج للكذىىىف عشىىىىو ومعخفىىىة مكػناتىىىىو وخرائرىىىو و 

ٛٔٗ.) 
وتدتشج السشاعة الشفدية على أسىاس مىؤداه أن العقىل والبىجن ال يشفرىالن، فىالشطخة إلىى 

أجخيىىت حىىػل العالقىىة بىىيغ  ىشبيعىىة اإلندىىان قىىج ت،يىىخت وتبىىجلت بعىىج التقىىجم فىىى الجراسىىات التىى
ؤيىىة متكاملىىة حىىػل العقىىل والبىىجن، وضيىىخت فىىخوع ججيىىجة فىىى علىىع الىىشفذ لسحاولىىة الػصىىػل لخ 

مجىىال السشاعىىة الشفدىىية الىىحى اشىىتق مىىغ ثالثىىة روافىىج أساسىىية ىىىى: علىىع نفىىذ اإلندىىان، مشيىىا 
الرحة، وعلع السشاعة الشفدى العربى، والتفاعل بيغ السخ وجياز السشاعىة )إيسىان عرىفػر، 

ٕٖٓٔ ،ٕٖ.) 
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عة وفى الػسط التخبػى تتخدد بعس السرصلحات التى تكاد تتجاخل م  مرصلح السشا
الشفدىىىىية أو ربسىىىىا تدىىىىتخجم كسخادفىىىىة لىىىىو، ومىىىىغ بيشيىىىىا الحرىىىىانة الشفدىىىىية، والرىىىىالبة الشفدىىىىية، 
والسخونىىىىة الشفدىىىىية، وثسىىىىة وجىىىىػد مالمىىىىح مسيىىىىدة بىىىىيغ تلىىىىظ السرىىىىصلحات نبىىىىو إلييىىىىا البىىىىاحثيغ 

 والسيتسيغ بيحا السجال. 
ة إلى أن الفخق بيغ الرالبة الشفدىية والسشاعى (ٖٙٛ، ٖٕٔٓفقج أشار عرام زيجان )

الشفدىىية يكسىىغ فىىى أن الرىىالبة الشفدىىية ىىىى سىىسة تسثىىل حىىائط صىىج أو درع واقىىى لىىج تىىأثيخ 
وتحييج نتائجيا بعج وقػعيا، وتتع بصخيقة شىعػرية واعيىة، فىى حىيغ األزمات الشفدية والز،ػط 

أن السشاعة الشفدية ىى قجرة العقل على تجشب وقػع األزمات والز،ػط وسج الصخيىق أماميىا، 
ثارىا الدلبية ونتائجيىا قبىل حىجوثيا، وتىتع بصخيقىة ال شىعػرية، وىىى عسليىة أ ثىخ ومغ ثع مش  آ

وبسعشىىى آخىىخ فالرىىالبة الشفدىىية ىىىى رد فعىىل تعقيىىجًا وشىىسػاًل وأىسيىىة مىىغ الرىىالبة الشفدىىية... 
إيجىىابى أو عىىالج نىىاجح لرزمىىات والزىى،ػط الشفدىىية، بيشسىىا السشاعىىة الشفدىىية تعشىىى اتخىىاذ كافىىة 

شىىات حتىىى ال تحىىجث األزمىىات والزىى،ػط الشفدىىية. ويسكىىغ القىىػل أنىىو لىىػ أن التىىجابيخ واإلحتيا
غ أى لز مغ اقتحامىو بدىيػلو، فتزىصخ لجيظ مشداًل بجون سػر أو سػره مشخفس لجرجة تسكّ 

حيش ٍح لخده لكى يخخج دون أن يدبب خدائخ ىحه ىىى الرىالبو، أى القىجرة علىى صىج اليجىػم 
سش  أى لز مغ محاولة اإلقتخاب مغ سىػر مشدلىظ بىأن والعجوان. أما إذا اتخحت كافة الدبل ل

تجعلىىىىو أ ثىىىىخ ارتفاعىىىىًا وبىىىىو صىىىىػاعق كيخبيىىىىة أو غيىىىىخه عشجئىىىىٍح تكىىىىػن قىىىىج قسىىىىت بعسليىىىىة مشاعىىىىة 
Immunization  . 

ومىىىغ تلىىىظ بعيشىىىو، ىىىىى الجراسىىىات التىىىى اسىىىتخجمت مرىىىصلح السشاعىىىة الشفدىىىية  وقليلىىىة
إيسىىىان عرىىىفػر و  (؛ٕٔٓٓيغ )حسىىىجى ياسىىىأ، ب(؛ و  ٜٜٗٔالػىىىىاب كامىىىل ) الجراسىىىات: عبىىىج

(؛ ٕ٘ٔٓ) الذىىىخياوعىىىالء (؛ ٖٕٔٓوناديىىىة األعجىىىع )(؛ ٖٕٔٓ؛ وعرىىىام زيىىىجان )(ٖٕٔٓ)
 .(ٕٛٔٓ، وسليسان عبج الػاحج )(ٕٚٔٓ، وجبار العكيلى )(ٕٙٔٓوسليسان عبج الػاحج )

( بىىإجخاء ٕٙٔٓوفيسىىا يخىىز مرىىصلح الحرىىانة الشفدىىية فقىىج قامىىت ميخفىىت سىىػيعج )
انة الشفدية وعالقتيا بقلق السدتقبل وجػدة الحياة لجى الذباب فى مخا ىد دراسة بعشػان "الحر

اإليىىىػاء فىىىى قصىىىاع غىىىدة" وفييىىىا بيشىىىت الباحثىىىة أن مىىىخادف الحرىىىانة بالل،ىىىة اإلنجليديىىىة يعشىىىى 
Immunity ، وأنو تع تخجستو فى قػاميذ علع الشفذ، والتخبية بسعشىى حرىانة، ومشاعىة. وىىحا

تصىىىابق رغىىىع و  ج ولكىىغ تختلىىىف تخجستىىىو مىىغ شىىىخز آلخىىخ.يعشىىى أن السرىىىصلح األجشبىىى واحىىى
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السرىىصلحيغ وفقىىًا لسىىا أشىىارت إليىىو الباحثىىة إال أنيىىا فزىىلت مرىىصلح الحرىىانة الشفدىىية علىىى 
أن الحرىىانة الشفدىىية تعسىىل علىىى اليىىجف الشسىىائى فىىى حىىيغ السشاعىىة الشفدىىية ومبىىخر ذلىىظ ىىىػ 

 تعسل السشاعة الشفدية على اليجف الػقائى. 
إذ يعتبخىىا الىبعس  ،فتعىج أحىج أىىع عػامىل تشذىيط السشاعىة الشفدىية شفدىيةأما السخونة ال
بالقىىىجرة علىىىى السشاعىىىة الشفدىىىية، حيىىىث يستىىىاز األشىىىخاص السخنىىىػن نفدىىىيًا مؤشىىىخًا مىىىغ مؤشىىىخات 

تخصييىىىىا بذىىىكل إيجىىىابى، فىىىىى حىىىيغ أن غيىىىىاب  ومحاولىىىةالرىىىسػد والسقاومىىىة أمىىىىام الرىىىعاب، 
    ىػ أحج أعخاض فقجان السشاعة الشفدية. السخونة الشفدية يعشى الترلب واإلن،الق و 

ومحجوديىة مىا ورد حػلىو فىى التىخاث الدىيكػلػجى،  السشاعىة الشفدىية ورغع حجاثة مفيىػم
فقىىج  ،تعىىجدت واختلفىىت مىىغ باحىىث آلخىىخ ك،يىىخه مىىغ السرىىصلحات الشفدىىيةتعخيفاتىىو قىىج إال أن 
مغ  الشفدية ىػ نطامالسشاعة  نطامإلى أن   (Gilbert, et al., 1998)وآخخيغ جلبختأشار 
للخبىخات التىى التىأثيخات الدىلبية تديج مغ قجرة األفخاد على مػاجية  دمات السعخفية التىيالسيكان

مشطػمىة : السشاعىة الشفدىية ىىى أن إلىى( ٔ٘، ٜٜٜٔ) عبىج الػىىاب كامىلوأشىار . يسىخون بيىا
لسىىىجمخة للفىىىخد أو عقليىىة مىىىغ األفكىىىار السشيجيىىىة القىىادرة علىىىى انتىىىاج األفكىىىار السزىىادة لرفكىىىار ا

السجتسىىى ، ومىىىغ خالليىىىا يكتدىىىب الفىىىخد مشيجىىىًا فكخيىىىًا مػلىىىػعيًا يدىىىتخجمو فىىىى تػليىىىج األفكىىىار 
 السزادة لرمخاض اإلجتساعية واألفكار التجميخية.

: رفى  كفىاءة علىى أنيىا سشاعة الشفدىيةل( اٖٙٛ ،ٕٔٓٓحسجى ياسيغ ) فعخّ  فى حيغ
شىىىب اإلشىىىكاليات الحياتيىىىة دون إرجىىىاء مىىى  الفىىىخد فىىىى التحىىىخر مىىىغ العرىىىابية، وقجرتىىىو علىىىى تج

 اإلقبال على الحياة مغ خالل فيع صحيح لستصلباتيا م  إشباعيا على الشحػ الستدامغ.
فىإن نطىام السشاعىة الشفدىية   (Voitkāne, 2004, 23)ووفقىًا لسىا أشىار إليىو فػيتكىان

خونة الذخرىية أو ىػ نطام متعجد األبعاد إال أنو يعسل كػحجة واحجة متكاملة مغ مرادر الس
فىى الحفىاع علىى القجرات التكيفية التى تسج الفخد بسشاعة لىج األلىخار والزى،ػط، كسىا تدىيع 

   صحة الفخد، وتحسى وتعدز عسلية التػافق.   
 قىىىجرة الفىىىخد علىىىى الىىىتخلز مىىىغ أسىىىباب الزىىى،ػط :أيزىىىاً  السشاعىىىة الشفدىىىية تعشىىىى  سىىىا
ات الشفدىىية عىىغ شخيىىق التحرىىيغ الشفدىىى حباشىىات والتيجيىىجات والسخىىاشخ واألزمىىالشفدىىية واإل

بالتفكيخ اإليجابى ولبط االنفعاالت واإلبجاع فى حل السذكالت وزيادة فاعلية الحات ونسػىىا، 
وبسعشىى آخىخ قىىجرة  وتخكيىد الجيىج نحىػ اليىجف وتحىجى الطىخوف وت،ييخىىا والتكيىف مى  البي ىة.
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ط والتيجيىىىىجات والسخىىىىاشخ الفىىىىخد علىىىىى حسايىىىىة نفدىىىىو مىىىىغ التىىىىأثيخات الدىىىىلبية السحتسلىىىىة للزىىىى،ػ 
واإلحباشىىىىات واألزمىىىىات الشفدىىىىية الجاخليىىىىة والخارجيىىىىة مىىىىغ خىىىىالل السىىىىػارد الحاتيىىىىة واإلمكانىىىىات 

 .(ٚٔٛ – ٙٔٛ، ٖٕٔٓ)عرام زيجان،  الكامشة فى الذخرية
أن السشاعىىىة الشفدىىىية تتزىىىسغ عشاصىىىخ مختبصىىىة  (ٖٔٗ، ٕٗٔٓأحسىىىج الذىىىيخ ) ويىىىخى 

أن الخرىىائز الذخرىىىية و لػقايىىة مىىغ التحىىجيات، بسػاجيىىة الزىى،ػط والقىىجرة علىىى التكيىىف وا
والسيىىىارات التىىىى يستلكيىىىا الفىىىخد ىىىىى عشاصىىىخ تخا سيىىىة تذىىىكل البشىىىاء الشفدىىىى لىىىو والتىىىى تتفاعىىىل 

  بسجسليا م  الخبخات السختلفة التى يػاجييا.
 السشاعة الشفدية:   مكهعات جهاز

ػن مىىىغ ب( أن جيىىىاز السشاعىىة الشفدىىىية يتكىىأ،  ٕٕٓٓالػىىىىاب كامىىل ) يفتىىخض عبىىج
 أرب  وحجات أساسية ىى: 

إن لكىىل فكىىخة فكىىخة مزىىادة، وبىىالتعلع وحىىجة تكىىػيغ أو إنتىىاج األفكىىار السشصقيىىة:  -ٔ
والتىىجريب يدىىتصي  الفىىخد فىىى أى مخحلىىة عسخيىىة تكىىػيغ تلىىظ الفكىىخة التىىى سىىػف 
تختىخق مشطػمىىة البخمجيىىات بالقذىخة السخيىىة لسحىىػ أو إلىعاف تلىىظ الفكىىخة غيىىخ 

 السشصقية لجيو.
ومغ خرائز التحكع الحاتى ومكػناتىو )الخؤيىة اإلنتقاليىة حكع الحاتى: وحجة الت -ٕ

للىىحات، والتقىىػيع الىىحاتى( ومىىغ خالليسىىا يىىتعلع الفىىخد كيىىف يقىىيع نفدىىو ويكتذىىف 
نقاط الزعف لجيو ويزى  خصىػات الحىل أو العىالج بعىج التػجيىو مىغ السعىالج. 

الفىىىخد إلىىىافة إلىىىى وجىىىػد مكىىىػن ثالىىىث وىىىىػ )التىىىجعيع الىىىحاتى( ويتزىىىسغ وعىىىى 
 .بسكافأتو لشفدو عشجما يشجح فى الػصػل لليجف

وحجة الحث الحاتى ومقاومة الفذل: وىػ ميارة الفخد فى استيعاب مػقف الفذل  -ٖ
ودراسىىىتو وتحليلىىىو مشصقيىىىًا لكىىىى يقىىىػم بىىىإخخاج نفدىىىو مىىىغ دوامىىىة الىىىجائخة الخبيثىىىة 

 السديصخة عليو دون أن يشتطخ مداعجة اآلخخيغ لو.
: وىىىى الػحىىجة التىى تخىىخج مىىغ خالليىىا الصاقىىة الشفدىىية وحىجة التعبيىىخ عىىغ الىىحات -ٗ

التعبيىىىخ اإلنفعىىىالى اإليجىىىابى، والتعبيىىىخ الحخكىىىى بكىىىل ) كىىىىىىىىفىىىى أشىىىكال وصىىىػر 
 .بالفغ(صػره، وكتابة الذعخ، ومسارسة الخيالة، التعبيخ 
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أن نطىىام السشاعىىة الشفدىىية يتزىىسغ ثىىالث   (Voitkāne, 2004)وأولىىح فػيتكىىان
ًا فىىى تكامىىل وتشىىاغع، األول: يعىىخف بشطىىام السعتقىىجات وىىىػ يقىىػد الفىىخد أنطسىىة فخعيىىة تعسىىل معىى

إلىى تشطىىيع تػجياتىىو نحىػ البي ىىة مىىغ خىالل التفكيىىخ اإليجىىابى، واإلحدىاس بالدىىيصخة والتساسىىظ، 
السخاقبىىة" وىجفىىو  –اإلبىىجاع  –دىىسى بشطىىام "التشفيىىح يُ  :واإلحدىىاس بشسىىػ وتصىىػر الىىحات. والثىىانى

ابيا وولىىىعيا مػلىىى  التشفيىىىح داخىىل نصىىىاق السىىىػارد الزىىىخورية البحىىث عىىىغ السعلػمىىىات واسىىتيع
، فيىىػ يذىىسل السكػنىىات التىىى للتىىأثيخ ولخلىىق احتسىىاالت وخبىىخات وتحىىجيات ججيىىجة داخىىل البي ىىة

أمىىا الشطىىام الفخعىىى الثالىىث: فيعىىخف  تدىىتثيخ البي ىىات الفيديقيىىة واإلجتساعيىىة والبىىيغ نفدىىية للفىىخد.
اميغ األول والثىانى عىغ شخيىق الحفىاع علىى ثبىات بتشطيع الحات وىىػ الىحى يزىسغ عسىل الشطى

      واستقخار الحياة اإلنفعالية للفخد. 
 :( مكػنات السشاعة الشفدية فى أرب  وحجات ىىٖٕٔٓحجدت إيسان عرفػر )قج و 

  مخاقبة األفكار، والتفاؤل، والتقجيخ الحاتى، وإدارة ال،زب.
ة الشفدىىىىية تتسثىىىىل فىىىىى: ( إلىىىىى أن مكػنىىىىات السشاعىىىىٕٙٔٓوأشىىىىارت ميخفىىىىت سىىىىػيعج )

  لتدام الجيشى، والتفاؤل، وحل السذكالت، والسبادرة الحاتية، والثقة بالشفذ.اإل
يسكىىىىغ اشىىىىتقاق أبىىىىخز  ومكػناتيىىىىا، فدىىىىيةالسشاعىىىىة الش تعخيفىىىىات فىىىىىالشطىىىىخ إمعىىىىان وب

 وىى كالتالى: اللالية السشاعة الشفديةذوى الخرائص والدسات التى يتستع بها األ خاد 
 ى التفكيخ السشصقى وإنتاج أفكار مشصقية.القجرة عل -
 القجرة على التحكع الحاتى، والتجعيع الحاتى. -
 مقاومة الفذل، والتعبيخ عغ الحات برػر إيجابية. -
 .، والقجرة على حل السذكالتالتفكيخ اإليجابى -
 .مػاجية التحجيات بصخيقة إبجاعية  -
 اإلحداس بالديصخة والتساسظ. -
 الحات. جيخوتق نسػ وتصػر -
 .واإلقبال علييا التفاؤل والشطخة اإليجابية للحياة -
 اإللتدام الجيشى، والقجرة على إدارة ال،زب. -
 والثقة بالحات.السبادرة الحاتية  -
 .التحخر مغ العرابية -
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 السخونة الذخرية أو القجرات التكيفية. -
 تخكيد الجيج نحػ اليجف. -

 : األمن الفكخى: ثالثاً 
ػم األمغ الفكخى مفيػم مخكب مغ كلستيغ: األمغ، والفكخى "ندبة إلى يعج مفي

أْمشًا، وأَمانًا، وأَمَشٌة: اشسأن ولع يخف. فيػ  –الفكخ". و"األمغ" فى السعجع الػجيد مغ )أِمَغ( 
آِمٌغ، وأِمٌغ، وأميٌغ. والذخ، ومشو: سلع. وفالنًا على كحا: وثق بو، أو جعلو أميشًا عليو 

(. وفى لدان العخب "األْمغ" نقيس الخػف، أِمَغ فالٌن ٕ٘، ٜٜٗٔلعخبية، )مجس  الل،ة ا
يْأَمُغ أْمشًا وَأَمشًا، وَأَمَشًة وأمانًا فيػ َأِمٌغ. واأْلََمشُة: اأْلَْمُغ؛ ومشو: "َأَمَشًة نعاسًا"، و" ِإْذ َيْ،َذاُ ع 

 (.    ٓٗٔ، ٜٜٚٔالشُّعاس َأَمَشة ِمْشو" )ابغ مشطػر، 
)بػجو خاص(: أسسى صػر  -خ: فيى تعشى جسلة الشذاط الحىشى. وأما كلسة الفكْ 

، ٜٜٗٔالعسل الحىشى، بسا فيو مغ تحليل وتخكيب وتشديق. "ج" أفكار )مجس  الل،ة العخبية، 
ٗٚٛ .) 

( إلى أن الفكخ يسثل: السحرلة الشيائية ٙ، ٜٕٓٓ) اليساشويذيخ متعب 
اعتبار العقل ىػ مخكد تقػيع وبلػرة كافة للسعصيات التى يجركيا العقل اإلندانى بالحػاس، ب

السعصيات فى إشار ما تخسخ لجيو مغ قيع وعلػم ومعارف وخبخات مكتدبة. فى حيغ يخى 
( أن الفكخ ال يعشى تلظ الحخكة الحىشية الجائبة، التى ال تتػقف ٚ٘، ٕٔٓٓعبجهللا التخكى )

سع التفكيخ الحى يرجر عغ عغ الشذاط فى إدراك السعقػالت وتأمليا، والتى يصلق علييا ا
الفعل فّكخ يفكخ، بل إن السقرػد بالفكخ ىػ ذلظ السرصلح الحجيث الذائ  الحى يعشى جسلة 
ما يتعلق بسخدون الحا خة اإلندانية مغ الثقافات والقيع والسبادئ األخالقية، التى يت،حى بيا 

 اإلندان مغ السجتس  الحى يشذأ فيو ويعير بيغ أفخاده.
حالة عامة مغ الصسأنيشة واالستقخار الفكخى التى  يعشىككل متكامل خى األمغ الفكو 

تتيح للسجتس  بكل أفخاده ونطسو ومؤسداتو مسارسة نذاشات حياتيع برػرة شبيعية، ودون 
)عبج العديد الديج،  خػف أو محاذيخ مغ أفكار ومسارسات تتبشاىا ف ة ما لج أفخاد السجتس 

خ أبشاء السجتس ، وثقافتيع، وقيسيع، وكل شأنيع صيانة فك سا يعشى  (،ٖٛٔ، ٜٕٓٓ
م   "ان،القًا أو انفتاحاً "وحسايتو مغ أى فكخ مشحخف، أو دخيل، أو وافج، أو مدتػرد اليتفق 

 (،ٕٜٔ،  ٕٗٔٓ، البازوأحسج  ،أبػ خصػة)الديج  الثػابت والسشصلقات الخئيدة واألصيلة لو
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ت الفكخية السشحخفة واليجامة مغ أجل تحريغ فكخ الذباب لج التيارا قرج بو أيزاً ويُ 
السشبثق مغ الكتاب والدشة  حساية عقيجتو، وأخالقو، ومػروثو الثقافى، وفقًا للتذخي  اإلسالمى

ذلظ الدياج الحى يزسغ وصػل الصالب إلى حالة أو ىػ ، (ٖٕٙ، ٕٙٔٓاألحسجى، )حسيج 
والقيع والدلػك، بعيجًا عغ  مغ االستقخار الحىشى والثبات والتػازن فى األفكار والسعتقجات

االنحخاف والتصخف وال،لػ، وبسا يتدق م  القيع والسعاييخ االجتساعية والتى تحكع السجتس  
 . (ٖٕٛ، ٕٙٔٓ)محسػد بجوى،  وتحجد شابعو وأيجيػلػجيتو

 تلدةد األمن الفكخى:
إن ميسىة تعديىد األمىغ الفكىخى وتحقيقىو لسيىىة عدىيخة، ألنيىا ال تخىز شىخف بعيشىىو،    

وتدتسخ مىجى  ولى لحياة اإلندان أى مشح والدتوأو جية بحاتيا فيى ميسة تبجأ مغ السخاحل األ
ىشىىا يبىخز الىىجور الحيىػى لسؤسدىىات التشذى ة اإلجتساعيىىة جسيعيىا بىىال اسىتثشاء فىىى ومىغ  الحيىاة،

إرساء دعائع األمغ الفكخى باعتباره مد ػلية ديشية ووششيىة التتجىدأ عىغ مدى ػلية حسايىة األمىغ 
قىىىج أدركىىىػا عطىىىع تلىىىظ السدىىى ػلية  فىىىى مختلىىىف العلىىىػم ل البىىىاحثيغقىىىػمى لرمىىىة، ويبىىىجو أن ُجىىىال

 وتػصىىىىية، ميسىىىىة الىىىىجعػة إلىىىىى لىىىىخورة تعديىىىىد وتحقيىىىىق األمىىىىغ الفكىىىىخى  فأخىىىىحوا علىىىىى عىىىىاتقيع
الجراسىىات واألبحىىاث العلسيىىة  وذلىىظ فىىى إشىىار السؤسدىىات والجيىىات السدىى ػلة عىىغ تلىىظ السيسىىة

مىىىغ حيىىىث الصىىىخق واالسىىىتخاتيجيات السدىىىتخجمة فىىىى تعديىىىد األمىىىغ تبايشىىىت فىىىى مىىىا بيشيىىىا  التىىىىو 
فسشيىىا مىىا تشىىاول دور اإلعىىالم التخبىىػى فىىى تحقيىىق األمىىغ الفكىىخى كسىىا ىىىػ الحىىال فىىى  ،الفكىىخى 

سىىىعجى ومشيىىىا مىىىا ركىىىد علىىىى الىىىجور التخبىىىػى لرسىىىخة كجراسىىىة  (،ٕٛٓٓدراسىىىة زيىىىج الحىىىارثى )
راسىة سىعج العخيفىى العلسىاء كسىا فىى د ومشيىا مىا أشىار إلىى دور ىي ىة كبىار (،ٕٛٓٓالرالح )

(، وكثيىىىخ مشيىىىا اىىىىتع بىىىجور السعلىىىع بىىىاختالف تخررىىىاتو فىىىى تعديىىىد األمىىىغ الفكىىىخى ٜٕٓٓ)
دمحم الفىايد  أوصىى(، فى حىيغ ٕٙٔٓوحسيج األحسجى ) (،ٕٓٔٓ جراستى ناصخ القحصانى )

 (ٕ٘ٔٓدور مؤسدىىىىات السجتسىىىى  السىىىىجنى، أمىىىىا دراسىىىىة سىىىىليسان الىىىىػىيبى )بتفعيىىىىل ( ٕٔٔٓ)
فتعخلت لجور اإلدارة السجرسية فى تحقيق وتعديد األمغ الفكخى، ولىع تتجاىىل تلىظ الجراسىات 

كىىىىحا فعاليىىىىة ، و (ٕٓٔٓعبىىىىج الػاحىىىىج الخخجىىىىى )دراسىىىىة  كسىىىىا فىىىىىأيزىىىىًا دور السخشىىىىج الصالبىىىىى 
ودور الحىىػار كسىىا فىىى (، ٕٓٔٓمػسىىى كخشىىسى )األنذىىصة الصالبيىىة مثىىل مىىا ورد فىىى دراسىىة 

، والتخصىىيط االسىىىتخاتيجى كسىىا ىىىػ الحىىال فىىى دراسىىىة دمحم (ٕٔٔٓالرىىاعجى )سىىلصان دراسىىة 
        (.ٖٕٔٓال،شام )
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 فروض الدراسـُ:
مىىغ خىىالل العىىخض الدىىابق للجراسىىات لىىػء مذىىكلة الجراسىىة وأىىىجافيا وأىسيتيىىا، و  فىىي

 والبحػث الدابقة يسكغ صياغة فخوض الجراسة الحالية على الشحػ التالي: 
شىالب السجسػعىة التجخيبيىة فىي  درجىات غ متػسىصات رتىبتػجج فخوق دالة إحرائيًا بىي -ٔ

لرىىالح القيىىاس كىىل مىىغ السشاعىىة الشفدىىية واألمىىغ الفكىىخى  القياسىىيغ القبلىىي والبعىىجي فىىى
 البعجي. 

تػجىىج فىىخوق دالىىة إحرىىائيًا بىىيغ متػسىىصات رتىىب درجىىات شىىالب السجسىىػعتيغ التجخيبيىىة  -ٕ
األمىىىغ الفكىىىخى لرىىىالح والزىىىابصة فىىىي القيىىىاس البعىىىجي فىىىى كىىىل مىىىغ السشاعىىىة الشفدىىىية و 

 السجسػعة التجخيبية. 
 إجراْات الدراسـُ:

 مشهج الجراوكة:  -أ
 Quazi – experimentalالتجخيبي شبو تقػم الجراسة الخاىشة على السشيج

method  ؛ وذلظ باستخجام ترسيع السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في إشار القياس القبلي
 .التجخل الديكػلػجي والبعجي ألداء السجسػعتيغ قبل وبعج

 عيشة الجراوكة: -ب
 السخحلة الثانػية العامةب السػىػبيغ ( شالبًا وشالبة مغٗٔتكػنت عيشة الجراسة مغ )

( إنىىاث، وقىج اشىتقت ىىىحه العيشىة مىىغ ٓٔ( ذكىػر، و)ٗمىشيع ) ،وتحجيىجًا بالرىف األول الثىىانػى 
القراصىىيغ الثانػيىىة بسجرسىىة لبىىة ( شالبىىًا وشاٖٚٙ) قػاميىىاوالتىىى بلىى  بىىيغ أفىىخاد العيشىىة األوليىىة 

 – ٕٚٔٓبسحافطة اإلسساعيلية، للعام الجراسي ) القراصيغ التعليسيةدارة إل التابعةالسذتخكة 
( سىشة، ٖ٘.٘ٔ( عامًا بستػسط قىجره )ٙٔ - ٘ٔتخاوحت أعسارىع الدمشية ما بيغ )(، مٕٛٔٓ

 .(ٜٗ.ٓوانحخاف معياري قجره )
 :السحكيغ التالييغق وقج تع تحجيج أفخاد عيشة الجراسة وف

% ٜٓاختيىىىار الصىىىالب الحاصىىىليغ علىىىى مجسىىىػع  تىىىع التحرىىىيل األ ىىىاديسى: حيىىىث -ٔ
األول  الفرىىىل الجراسىىىىوفىىىى امتحىىىان  ،السخحلىىىة اإلعجاديىىىة شىىىيادة إتسىىىام فىىىى فىىىأعلى

وذلىىىىىظ مىىىىىغ خىىىىىالل  ،م(ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓللعىىىىىام الجراسىىىىىي ) بالرىىىىىف األول الثىىىىىانػى 
  اإلشالع على الدجالت السجرسية.
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تصبيىىق اختبىىار كاتىىل للىىحكاء "السقيىىاس الثالىىث الرىىػرة )أ(" أعىىجه للبي ىىة تىىع و الىىحكاء:  -ٕ
 واختيىار ،(ٕ٘ٓٓالسرخية/ فؤاد أبػ حصب، وآمال صادق، ومرصفى عبجالعديد )

 (.ٕٓٔالحيغ حرلػا على ندبة ذكاء تداوى أو تديج عغ ) الصالب
 تكا ؤ مجسهعتي الجراوة: 

 Mannويتشى  -اختبار مان باستخجام تع إجخاء السجاندة بيغ مجسػعتى الجراسة 
-  Whitney Test  الالبارامتخى لحداب داللة الفخوق بيغ درجات تػزيعيغ يسثالن
 ، ويتزح ذلظ مغ الججول التالي:(ٜٛ٘ ،ٜٕٓٓخصاب، على ماىخ مجسػعتيغ مدتقلتيغ )

 ( ٔججول )
 ابصةرتب درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والز اتداللة الفخوق بيغ متػسص

 الفكخى كل مغ السشاعة الشفدية واألمغ فى  القبلىفى القياس 

 ن السجسهعة الستغيخ
 متهوط
 الختب

 مجسهع
 الختب

 قيسة
"U" 

 الرغخى 

 قيسة
 "Z"  

مدتهى 
 الجاللة

 ٓ٘.٘٘ ٜٗ.ٙ ٛ التجخيبية السشاعة الشفدية
 غيخ دالة ٕٛ٘.ٓ- ٓ٘.ٜٔ

 ٓ٘.ٜٗ ٕ٘.ٛ ٙ الزابصة
 ٙٗ ٘ٚ.٘ ٛ التجخيبية من الفكخى األ

 غيخ دالة ٚ٘ٛ.ٔ- ٓٔ
 ٜ٘ ٖٛ.ٜ ٙ الزابصة

 

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد السجسػعتيغ ( ٔججول )يتزح مغ 
 0ٓٔٓ" غيخ دالة إحرائيًا عشج مدتػى Uفي متػسصات رتب الجرجات حيث كانت قيسة "
تكافؤ مجسػعتي يخ إلى ( مسا يذالفكخى في مت،يخي الجراسة )السشاعة الشفدية، واألمغ 

 .الجراسة
 

 أدوات الجراوكة: -ج
اختبار  اتل للح اء "السقياس الثالث الرهرة )أ(" إعجاد/  ؤاد أبه حطب،  -1

 (.2005وآمال صادق، ومرطفى عبجاللدةد )
(، وتخجسو للبي ة السرخية فؤاد ٜٜ٘ٔاتل، وأ. ك. كاتل، أعج ىحا السقياس )ر. ب. ك
(، وتعج اختبارات كاتل للعامل العام ٕ٘ٓٓى عبج العديد )أبػحصب، وآمال صادق، ومرصف

مغ أشيخ وأفزل مقاييذ الحكاء الستحخرة مغ أثخ الثقافة، وليا ثالث مدتػيات )السقياس 
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األول، السقياس الثاني، السقياس الثالث( ولكل مغ السدتػيات الثالثة صػرتان متكاف تان )أ، 
 دي أو الجسعي.       ب(، وترلح ىحه االختبارات للتصبيق الفخ 

وُيدتخجم في الجراسة الحالية السقياس الثالث الرػرة )أ( والتي ترلح لصالب 
السخحلة الثانػية، ويتألف ىحا السقياس مغ أربعة اختبارات فخعية، ويػلح ذلظ الججول 

 التالي:  
 ( ٕججول )

 االختبارات الفخعية الختبار كاتل للحكاء
 

 م االختبىىىار ػدعجد البش زمغ اإلجابة عشيا
 ٔ الدالسل ٖٔ دقائق ٖ
 ٕ الترشيف ٗٔ دقائق ٗ
 ٖ السرفػفات ٖٔ دقائق ٖ

 ٗ الذخوط ٓٔ دقيقة ٘.ٕ
 

 الخرائص الديكهمتخةة لالختبار:
بصخيقتى الرػر الستكاف ة، والتجدئة  وقام معجو االختبار بحدابمغ حيث الثبات 

ميا ار برػرتيو )أ، ب( على عيشة قػ االختبا فى الصخيقة األولى حيث ُشبق ،الشرفية
بل،ت قيسة معامل الثبات و اإلعجادية والثانػية والجامعية،  السجارس شالب( مغ ٓٓٔ)
مغ شالب ( ٓٙميا )اعلى عيشة قػ  فى الصخيقة الثانية ُشبق االختبارفى حيغ  (.ٜٚٚ.ٓ)

أما  (.ٖٜٗ.ٓ) إلى قيسة معامل الثبات بعج ترحيحو مغ أثخ التجدئة وصلت، وقج الجامعة
بصخق متعجدة مشيا الرجق  أيزًا مغ قبل معّجى االختبار وحدابعغ الرجق فقج تع 

وأشارت جسيعيا إلى أن  العاملى، والرجق السختبط بالسحكات، وصجق التكػيغ الفخلى،
    السقياس يتست  بجرجة مشاسبة مغ الرجق.

  .جاد/ الباحثةإع لجى السهههبين بالسخحلة الثاعهةة مقياس السشاعة الشفدية -2
 ،السػىىىػبيغ بالسخحلىىة الثانػيىىةىىىجف السقيىىاس الحىىالي إلىىى قيىىاس السشاعىىة الشفدىىية لىىجى 

الستعلقىىىة بالسشاعىىىة  الجراسىىىات الدىىىابقةكىىىحا اسىىىتشادًا إلىىىى بعىىىس األشىىىخ الشطخيىىىة و وقىىىج تىىىع بشىىىاؤه 
وكسىىال مخسىىى  (،ج ٜٜٗٔالػىىىاب كامىىل ) مثىىل عبىىجالشفدىىية والسرىىصلحات ذات العالقىىة بيىىا 

 (،ٜٕٓٓووالء حدىىان )(، ٕٕٓٓالقىىػى ) سىىامى عبىىجو  (،ٕٔٓٓوحسىىجى ياسىىيغ ) (،ٕٓٓٓ)
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 ،(ٖٕٔٓوإيسىىىان عرىىىفػر ) (،ٕٕٔٓوسىىىشاء أبىىىػ حدىىىيغ ) (،ٕٓٔٓومػاىىىىب عبىىىج الػىىىىاب )
وسىليسان عبىج  (،ٕ٘ٔٓ) الذىخياوعىالء  (،ٖٕٔٓونادية األعجع ) (،ٖٕٔٓوعرام زيجان )

 (.ٕٚٔٓوجبار العكيلى )(، ٕٙٔٓوميخفت سػيعج )(، ٕٙٔٓالػاحج )
 شفدىىيةالسشاعىة ال مدىتػى  تقىىيذ مفىخدة( ٖٗمىغ ) قىج تكىػن السقيىىاس فىى صىػرتو األوليىىةو 

 : لىىبط الىىشفذاألول رئيدىىية أبعىىاد أربعىىة وذلىىظ تحىىت مطلىىة لىىجى السػىىىػب بالسخحلىىة الثانػيىىة،
، دةمفىخ ( ٔٔوتزىسغ ) التفكيىخ اإليجىابىالثىانى: و ، مفىخدات( ٜواشتسل علىى ) والديصخة علييا

الحىىىث الىىىحاتى الخابىىى : و ، مفىىىخدات( ٓٔواحتىىىػى علىىىى ) حىىىل السذىىىكالتاإلبىىىجاع فىىىى والثالىىىث: 
إال أنيىىا  تبىىجو مشفرىىلةقىىج  األبعىىادورغىىع أن ىىىحه  .مفىىخدة( ٖٔاشىىتسل علىىى )و  ومقاومىىة الفذىىل

  متفاعلة ومتجاخلة ومتخابصة ويتعحر الفرل بيشيا.
 الخرائص الديكهمتخةة للسقياس:

( شالبىىىًا ٕٚكػمتخية للسقيىىىاس تىىىع تصبيقىىىو علىىىى عيشىىىة قػاميىىىا )لحدىىىاب الخرىىىائز الدىىىي
التىابعتيغ  التل الكبيىخ الثانػيىة بشىيغ، وبشىات تيوشالبة مغ شالب الرف األول الثانػى بسجرس

م(، وقىىج ٕٛٔٓ – ٕٚٔٓإلدارة التىل الكبيىخ التعليسيىة بسحافطىة اإلسىساعيلية، للعىام الجراسىي )
 .(ٗٙ.ٓسشة، بانحخاف معياري قجره ) (ٚ٘.٘ٔ)بل  متػسط أعسارىع الدمشية 

  :صجق السقياس 
تع عخض الرػرة األولية للسقياس على مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ وذلىظ إلبىجاء 
مقتخحىىاتيع ومالحطىىاتيع الدىىجيجة، والتىىى بشىىاءًا علييىىا تىىع تعىىجيل صىىياغة بعىىس السفىىخدات، وقىىج 

شارت نتائج تحكىيسيع إلىى صىالحية أ إذاعُتبخت ندبة اتفاق الدادة السحكسػن معيارًا للرجق، 
 السقياس ومشاسبتو لعسخ العيشة ولليجف الحي صسع مغ أجلو.

تىىع التحقىىق مىىغ صىىجق التكىىػيغ الفخلىىي )الرىىجق البشىىائي( مىىغ خىىالل إيجىىاد  وأيزىىاً 
 – ٖ٘ٔ، ٕٛٓٓ)علىىىى مىىىاىخ خصىىىاب،  Test Homogeneityقيسىىىة تجىىىانذ اإلختبىىىار 

جىىة كىىل مفىىخدة والجرجىىة الكليىىة للسقيىىاس، وقىىج (، وذلىىظ بحدىىاب معامىىل اإلرتبىىاط بىىيغ در ٖٙٔ
دالىىىة عشىىىج مدىىىتػيي  وجسيعيىىىا (ٓٚ.ٓ - ٕٗ.ٓمىىىا بىىىيغ ) الجالىىىةتخاوحىىىت معىىىامالت اإلرتبىىىاط 

لحرىػليا علىى معىامالت  ( مفخدةٕٔتع ححف عجد اثشتى عذخة ) فى حيغ، (٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓ)
ػزعىىىة علىىىى م ( مفىىىخدةٖٔأصىىىبح السقيىىىاس يتكىىىّػن مىىىغ ) وعليىىىوارتبىىىاط مشخفزىىىة وغيىىىخ دالىىىة، 
 .األبعاد األربعة السكػنة للسقياس
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  :ثبات السقياس 
تع اسىتخجام شخيقىة ألفىا كخونبىاخ للتحقىق مىغ ثبىات السقيىاس الحىالى وقىج بل،ىت قيسىة 

جعىل السقيىاس فىى مسىا  وتعتبخ ىحه القيسىة مشاسىبة، ،(ٔٛ.ٓمعامل الثباث وفقًا ليحا اإلجخاء )
 لحًا لشستخجام في الجراسة الحالية.صا ( مفخدةٖٔصػرتو الشيائية والسكػنة مغ )

  .لجى السهههبين بالسخحلة الثاعهةة إعجاد/ الباحثة مقياس األمن الفكخى  -3
قامىىىت الباحثىىىة بىىىاإلشالع علىىىى اأُلشىىىخ الشطخيىىىة والجراسىىىات والبحىىىػث التىىىي تشاولىىىت 
مػلىىػع األمىىغ الفكىىىخى، وكىىحلظ مخاجعىىة بعىىىس السقىىاييذ التىىي ىىىىجفت لقيىىاس األمىىغ الفكىىىخى 

وعبىىىج الىىىخحسغ ال،امىىىجى  (،ٜٕٓٓالعديىىىد الدىىىيج ) عبىىىجو (، ٕٙٓٓإبىىىخاىيع الدىىىليسان )ومشيىىىا: 
نجىىىىىاة و (، ٕٗٔٓالدىىىىىيج أبىىىىىػ خصىىىىىػة وأحسىىىىىج البىىىىىاز )و (، ٕٓٔٓمػسىىىىىى كخشىىىىىسى )و  (،ٕٓٔٓ)

ريىىىىع السعيىىىىىحر و (، ٕ٘ٔٓحدىىىىغ شىىىىحاتو )و (، ٕ٘ٔٓبخكىىىىة الحػشىىىىان )و (، ٕٗٔٓإسىىىىساعيل )
سىحخ و (، ٕٙٔٓحدغ الذيخى )و (، ٕٙٔٓأيسغ دمحم )و (، ٕ٘ٔٓضاىخ العشدى )و (، ٕ٘ٔٓ)

(، ٕٚٔٓالػاحىىىج ) شىىىايع وُسىىىليسان عبىىىجأمىىىل غو (، ٕٙٔٓمخفىىىت شىىىسخوخ )و (، ٕٙٔٓعصيىىىة )
ن مقيىىاس وفىىى لىىػء ذلىىظ اإلجىىخاء تكىىػّ  (.ٕٚٔٓنىىػرة اليدانىىى )و (، ٕٚٔٓوعديىىدة ال،امىىجى )

 ثىالث اسىتجابات محىجدة( مفىخدة، وأمىام كىل مفىخدة ٖٓاألمغ الفكخى فىى صىػرتو األوليىة مىغ )
فىىى حالىىة العبىىارات  ( علىىى التختيىىبٔ، ٕ، ٖ(، وتقىىجر بالىىجرجات )نىىادراً فىىي: )دائسىىًا، أحيانىىًا، 

 .اإليجابية والعكذ فى حالة العبارات الدلبية
 الخرائص الديكهمتخةة للسقياس:

( ٕٚعلىى عيشىة قػاميىا )أيزىًا لحداب الخرائز الديكػمتخية للسقياس تىع تصبيقىو 
 األول الثىىانػى بسجرسىىتي التىىل الكبيىىخ الثانػيىىة بشىىيغ، وبشىىاتشالبىىًا وشالبىىة مىىغ شىىالب الرىىف 

 – ٕٚٔٓالتىىىىىابعتيغ إلدارة التىىىىىل الكبيىىىىىخ التعليسيىىىىىة بسحافطىىىىىة اإلسىىىىىساعيلية، للعىىىىىام الجراسىىىىىي )
 .(ٗٙ.ٓ( سشة، بانحخاف معياري قجره )ٚ٘.٘ٔ)وقج بل  متػسط أعسارىع الدمشية م(، ٕٛٔٓ
  :صجق السقياس 

ياس على مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ وذلىظ إلبىجاء تع عخض الرػرة األولية للسق
مقتخحىىاتيع ومالحطىىاتيع الدىىجيجة، والتىىى بشىىاءًا علييىىا تىىع تعىىجيل صىىياغة بعىىس السفىىخدات، وقىىج 
اعُتبخت ندبة اتفاق الدادة السحكسػن معيارًا للرجق، إذ أشارت نتائج تحكىيسيع إلىى صىالحية 

 مغ أجلو. السقياس ومشاسبتو لعسخ العيشة ولليجف الحي صسع
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وأيزىىًا تىىع التحقىىق مىىغ صىىجق التكىىػيغ الفخلىىي )الرىىجق البشىىائي( مىىغ خىىالل إيجىىاد 
 – ٖ٘ٔ، ٕٛٓٓ)علىىىى مىىىاىخ خصىىىاب،  Test Homogeneityقيسىىىة تجىىىانذ اإلختبىىىار 

(، وذلىىظ بحدىىاب معامىىل اإلرتبىىاط بىىيغ درجىىة كىىل مفىىخدة والجرجىىة الكليىىة للسقيىىاس، وقىىج ٖٙٔ
( وجسيعيىىىا دالىىىة عشىىىج مدىىىتػيي ٔ٘.ٓ - ٕٓ.ٓبىىىيغ )تخاوحىىىت معىىىامالت اإلرتبىىىاط الجالىىىة مىىىا 

لحرػليا على معىامالت ارتبىاط  ات( مفخدٚ)سب  (، فى حيغ تع ححف عجد ٘ٓ.ٓ؛ ٔٓ.ٓ)
 ( مفخدة.ٖٕمشخفزة وغيخ دالة، وعليو أصبح السقياس يتكّػن مغ )

  :ثبات السقياس 
،ىت قيسىة تع اسىتخجام شخيقىة ألفىا كخونبىاخ للتحقىق مىغ ثبىات السقيىاس الحىالى وقىج بل

جعىل السقيىاس فىى مسىا  وتعتبخ ىحه القيسىة مشاسىبة،(، ٓٚ.ٓمعامل الثباث وفقًا ليحا اإلجخاء )
 صالحًا لشستخجام في الجراسة الحالية. ( مفخدةٖٕمغ ) صػرتو الشيائية والسكػنة

 .بخعامج تشذيط السشاعة الشفدية: إعجاد/ الباحثة -4
عىىجادىا لتحقيىىق أىىىجاف الجراسىىة، وىىىػ ىىىحا البخنىىامج مىىغ األدوات األساسىىية التىىى تىىع إ 

بخنىىامج يقىىػم علىىى أسىىذ ومفىىاىيع ومبىىادئ وقىىيع ديشيىىة، وروحيىىة، وأخالقيىىة مقتبدىىة مىىغ القىىخآن 
أسىىىلػب باعتبىىىاره  رشىىىاد الجسعىىىىأسىىىلػب اإل فيىىىو خجمقىىىج اسىىىتُ الكىىىخيع والدىىىشة الشبػيىىىة السصيىىىخة، و 

عىىة اإلرشىىادية مىىغ ناحيىىة، إرشىىادى يعتسىىج علىىى التفاعىىل االجتسىىاعى بىىيغ السخشىىج وأفىىخاد السجسػ 
 .وأفخاد السجسػعة اإلرشادية وبعزيع البعس مغ ناحية أخخى 

 التخطيط اللام للبخعامج:   
 التالية:   وفق اإلجخاءاترشادى عسلية التخصيط العام للبخنامج اإل سارت      

 أواًل: تحجيج الفئة السدتهج ة من البخعامج:
حجيىجىع واختيىارىع وفىق محكىات معيشىة سىبق تىع ت - السػىىػبيغفى مجسػعة مغ تسثلت و 

"وذلىىظ لكىىػنيع أ ثىىخ التدامىىًا  بالسخحلىىة الثانػيىىة وتحجيىىجًا بالرىىف األول الثىىانػى  -اإلشىىارة إلييىىا 
( ٓٔ، و )مىغ الىحكػر (ٗعىجدىع )بلى  و ، بالحزػر مغ شلبة الرفيغ الثىانى والثالىث الثىانػى"

( أفىخاد، ٛلسجسىػعتيغ تجخيبيىة وعىجدىا )تىع تقدىيسيع  ( شالبىًا وشالبىةٗٔبإجسالى ) اإلناثمغ 
     .( أفخادٙولابصة وعجدىا )
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 :تشسلثاعيًا: تحجيج أهجاف البخعامج و 
 – عيشة الجراسة -السػىػبيغ تشسية وتشذيط السشاعة الشفدية لجى  وتسثل فى: ىجف عام -أ

ألن تشسية السشاعة الشفدية لجى الفخد  .اً كػنو ىجفًا وقائيلويسكغ اعتباره ىجفًا تشسػيًا إلافة 
 فى مػاجية الذجائج كػن بسثابة سشجًا لوتوقيع  وميارات سعارف ومعلػمات وخبخاتب تدّوده

 .الرحة الشفديةو  السديج مغ الدعادة فى تحقيق داعجهوت ،واألزمات
عية تحقيق اليجف العام مغ خالل مجسػعة مغ األىجاف الفخ  تعحيث : أىجاف إجخائية -ب

 فى:الستسثلة 
 .اإلرشاد الجيشى، والسشاعة الشفدية ماىية تدويج السػىػبيغ بسعلػمات ومعارف حػل -ٔ
فى السػاقف  لبط الشفذ ومحاولةتدان االنفعالى اإل لخورة السػىػبيغ على حث -ٕ

 .  السختلفة
فى تحديغ وإضيار أثخ ذلظ ، يةإيجابتفكيخ  أنساط مداعجة السػىػبيغ على تبّشى -ٖ

 .دسية والشفديةصحتيع الج
 تذجي  السػىػبيغ على تبشى األساليب اإلبجاعية فى حل ما يػاجييع مغ مذكالت.    -ٗ
حث السػىػبيغ على مقاومة األزمات وتجاوز مػاقف الفذل التى يسكغ أن يتعخلػا  -٘

 . ليا فى حياتيع مغ أجل الػصػل إلى غاياتيع
  ثالثًا: الفشيات السدتخجمة:

رشىىىىاد بىىىىالقخاءة، الػاجىىىىب القرىىىىة، اإلحىىىىػار والسشاقذىىىىة، فىىىىى: السحالىىىىخة، ال تتسثلىىىىو  
                   .                                                                                                                            ، اإليحاءالسشدلى، الثػاب والعقاب، الشسحجة، التشفيخ العقلى

  األدوات والهوائل السداعجة: رابلًا:
"الصسػح يشديشا الجىخوح" مىغ كتىاب قرىز قرة  :بعس القرز مثلفى  تتسثلو 

علستشىىى الحيىىاة للسؤلىىف محدىىغ جبىىار، وقرىىة مىىدارع ىػلشىىجى يىىجعى فىىان كلىىػيفخت مىىغ كتىىاب 
ميىىارة ذىشيىىة للسؤلىىف روبيىىخ ىػفسىىان، وقرىىز مىىغ الدىىيخة الشبػيىىة مثىىل قرىىة  ٕٓ٘بعشىىػان: 
ذات العالقىىىة بىىىالتفكيخ اإليجىىىابى،  بعىىىس الكتيبىىىات  مىىى  أىىىىل الصىىىائف. إلىىىافة إلىىىىالشبىىىى ملسو هيلع هللا ىلص

، إلى جانب السرحف الذخيا لقخاءة بعىس اآليىات ، واإلبجاع، وحل السذكالتولبط الشفذ
 فى البخنامج. إلييا الخجػعالتى تع 
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 خامدًا: محتهى جلدات البخعامج: 
محتىػى الجلدىات فىى لىػء األىىجاف  اشىُتق، وقىج رشىادية( جلدة إٕٔ)البخنامج  تزسغ

الجراسىىىىات  بىىىالكثيخ مىىىغسحتىىىػى الالتىىىى تىىىع تحجيىىىجىا للبخنىىىامج. واسىىىتعانت الباحثىىىىة فىىىى إعىىىجاد 
 والسشاعىة الشفدىية وكىحا الكتىب والجراسىات التىى ،اإلرشىاد الشفدىى الىجيشىوالكتابات التى تشاولت 

حىىىىىل اإلبىىىىىجاع و والتفكيىىىىىخ اإليجىىىىىابى، و ، اإلتىىىىىدان االنفعىىىىىالى، ولىىىىىبط الىىىىشفذ) تشاولىىىىت مت،يىىىىىخات
بعىىس السخاجىى  الجيشيىىة، وبعىىس مػاقىى  اإلنتخنىىت وذلىىظ حتىىى تىىتسكغ السذىىكالت(، إلىىافة إلىىى 

 بصخيقة علسية سليسة. السقرػدةالباحثة مغ تقجيع الخجمات 
 وادوًا: التهزةع الدمشى للبخعامج:

ثىىىالث جلدىىىات أسىىىبػعيًا بػاقىىى   ( أسىىىابي ٗقىىىجرىا )زمشيىىىة  اسىىىت،خق تصبيىىىق البخنىىىامج مىىىجة     
 – ٕٚٔٓللعىىام الجراسىىى  الثىىانىخىىالل الفرىىل الجراسىىى  ،( جلدىىةٕٔبإجسىىالى عىىجد جلدىىات )

 .مٕٛٔٓ
 : تقهةم البخعامج:وابلاً 

 :البخنامج في صػرتو األولية على مجسػعة عخض وتسثل في  التقػيع السبجئي
 .فى التخبية الخاصة وعلع الشفذ الستخرريغمغ السحّكسيغ مغ 

 تقجم  لزسانوتسثل في التقػيع السراحب لعسلية التصبيق  ع البشائي:التقػي
األس لة لبعس رشادية شخح حيث عقب كل جلدة إالبخنامج في تحقيق أىجافو، 

واالستساع إلى اإلجابات وتعجيليا إذا كانت خاش ة وتعديدىا إذا  ومشاقذتيا
 . انت صحيحة

 :مغ خالل  ،االنتياء مغ تصبيقوالبخنامج بعج وتسثل في تقػيع  التقػيع الشيائي
 القياسيغ القبلى والبعجىومقارنة  القياس البعجى للسشاعة الشفدية واألمغ الفكخى،

 البخنامج بصخيقة سليسة.  فعاليةلحكع على لبالصخق اإلحرائية السشاسبة 
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 نتآج الدراسـُ وتفسريها:
 عتائج الفخض األول وتفديخها: -1

وق دالة إحرائيًا بين متهوطات رتب تهجج  خ يشص هحا الفخض على أعه: 
درجات طالب السجسهعة التجخةبية  ي القياوين القبلي والبلجي  ى  ل من السشاعة 

 الشفدية واألمن الفكخى لرالح القياس البلجي. 
 Wilcoxon Testوللتحقىق مىغ صىحة ىىحا الفىخض تىع اسىتخجام اختبىار ويلكػكدىػن 

خصىىاب، علىىى مىىاىخ زيعى مجسىىػعتيغ مىىختبصتيغ )الالبىىارامتخى لحدىىاب داللىىة الفىىخوق بىىيغ تىىػ 
 ( مغ خالل الججول التالي:ٖٓٙ، ٜٕٓٓ

 ( ٖججول )
كل مغ رتب درجات أفخاد السجسػعة التجخيبية فى القياسيغ القبلي والبعجي فى  اتداللة الفخوق بيغ متػسص

 .السشاعة الشفدية واألمغ الفكخى 
 

 ن الكفككخوق  الستغيخ
 متهوط

 الختب 
 مجسهع

 الختب 
  "T"قيسة 

  "Z"قيسة  الرغخى 
حجم 
 األثخ

 صفخ صفخ صفخ الختب الدالبة السشاعة الشفدية
 ٚ٘.ٔ ٖٙ٘.ٕ- صفخ

 ٖٙ ٓ٘.ٗ ٛ الختب السػجبة
      صفخ السحايج

      ٛ السجسػع 
 ٘ٔ ٘ٚ.ٖ ٗ الختب الدالبة األمن الفكخى 

ٔ٘ -ٓ.ٕٕٗ - 
 ٕٔ ٕ٘.٘ ٗ الختب السػجبة

      صفخ السحايج
      ٛ السجسػع 

 

أفىىخاد درجىىات  متػسىصات رتىىب بىىيغ إحرىىائياً  ( وجىىػد فىخوق دالىىةٖجىىجول )يتزىح مىىغ 
 "T"فىىىي القياسىىىيغ القبلىىىي والبعىىىجي، حيىىىث إن قيسىىىة السشاعىىىة الشفدىىىية السجسػعىىىة التجخيبيىىىة فىىىي 

مسىا  ،( لرالح القياس البعجي٘ٓ.ٓ، ٔٓ.ٓالر،خى السحدػبة دالة إحرائيًا عشج مدتػيي )
 ال، فى حىيغ لجى السػىػبيغ بالسخحلة الثانػية تشذيط السشاعة الشفدية البخنامج فى ؤكج فعاليةي

السجسػعىىة التجخيبيىىة فىىي األمىىغ أفىىخاد درجىىات  متػسىىصات رتىىب بىىيغ إحرىىائياً  تػجىىج فىىخوق دالىىة
 الفكخى في القياسيغ القبلي والبعجي.
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اختبىىار ويلككدىىػن فىىى حالىىة اسىىتخجام  Effect Size سىىا تىىع حدىىاب حجىىع التىىأثيخ  
(؛ حيىىىىىث جىىىىىاءت قيسىىىىىة حجىىىىىع تىىىىىأثيخ البخنىىىىىامج ٜٔٔ، ٗ٘ٔ، ٕٙٓٓ)عبىىىىىج السىىىىىشعع الىىىىىجرديخ، 

مسىىا  ،(، وىىىى قيسىة تىىجل علىىى حجىع تىىأثيخ كبيىىخٚ٘.ٔاإلرشىادى فىىي تشذىىيط السشاعىة الشفدىىية )
ليىىحا ، ورغىىع ذلىىظ لىىع يػجىىج تىىأثيخ يؤكىىج فعاليىىة البخنىىامج اإلرشىىادى فىىى تشذىىيط السشاعىىة الشفدىىية

لجى أفىخاد السجسػعىة التجخيبيىة. وبىحلظ تثبىت صىحة الفىخض فى تحقيق األمغ الفكخى  طالتشذي
 .جدئياً  األول للجراسة

تفدىىىيخ الذىىىق األول لشتيجىىىة الفىىىخض األول والستعلىىىق بفعاليىىىة البخنىىىامج و  إرجىىىاع ويسكىىىغ
إلىىىى شبيعىىىة وبشيىىىة اإلرشىىىادى فىىىى تشذىىىيط السشاعىىىة الشفدىىىية لىىىجى السػىىىىػبيغ بالسخحلىىىة الثانػيىىىة 

وىىىػ  ىىىحا البخنىىامج علىىى اإلرشىىاد الشفدىىى الىىجيشى بشىىىحيىىث فىىى السقىىام األول بخنىىامج الحىىالى ال
يقػم علىى أسىذ ومفىاىيع ومبىادئ وقىيع ديشيىة، وروحيىة، وأخالقيىة ذلظ الشػع مغ اإلرشاد الحى 

مقتبدة مغ القخآن الكخيع والدشة الشبػية السصيخة، إلافة إلى أنو يخاشب الذخرية اإلندىانية 
نػاحييا "العقلية، والشفدية، واالجتساعية، والجشدية، والخوحية، والجيشية"، فيػ يتعامل مى  بكافة 

اإلندىىان كػحىىجة كليىىة شىىاملة، كسىىا أنىىو يذىىتسل علىىى اسىىتخاتيجيات وفشيىىات مىىغ مىىجارس أخىىخى 
...       سجرسة التحليل الشفدى، والسجرسة السعخفية، والسجرسة اإلندانية، والسجرسىة الدىلػكية

 فزاًل عغ االستخاتيجيات والفشيات السسيدة لو والخاصة بو كإرشاد نفدى ديشى. ،إلخ
( جلدىة إرشىادية ركىدت ٕٔالحىالى )البخنىامج اإلرشىادى فقىج تزىسغ وإلافة لسا سىبق 

زىىخورة لىىبط الىىشفذ والدىىيصخة معىىارف وخبىىخات وميىىارات واتجاىىىات مختبصىىة ب جسيعيىىا علىىى
الرىحة الشفدىية لشندىان، وكيفيىة حىل السذىكالت  سيىةفىى تشوأىسيتىو التفكيخ اإليجابى و علييا، 

نىىىب تىىىختبط كليىىىا بىىىال مػاقىىىف الفذىىىل. وىىىىحه الجػا وتجىىىاوزاألزمىىىات  ومقاومىىىةبصىىىخق إبجاعيىىىة، 
وتىىىع  وفقىىىًا لسىىىا ذكىىىخه البىىىاحثيغ الستخررىىىيغمكػنىىىات جيىىىاز السشاعىىىة الشفدىىىية اسىىىتثشاء برىىىسيع 

 .عخلو فى اإلشار الشطخى للجراسة الحالية
السعىارف والخبىخات والسيىارات واالتجاىىات بسثابىة مشاعىة نفدىية مكتدىبة ىحا وتعج تلظ 

( حيث قدع السشاعىة الشفدىية إلىى ثالثىة أنىػاع، ٕٓٓٓشبيعيًا وفقًا لسا أشار إليو كسال مخسى )
األول: مشاعىة نفدىىية شبيعيىىة وىىىى مػجىػدة عشىىج اإلندىىان فىىى شبيعىة تكػيشىىو الشفدىىى، والثىىانى: 

ًا إذ يكتدىىىبيا اإلندىىىان مىىىغ الخبىىىخات والسيىىىارات والسعىىىارف التىىىى مشاعىىىة نفدىىىية مكتدىىىبة شبيعيىىى
، أمىا الشىػع الثالىث: يتعلسيا والتىى تعتبىخ تصعيسىات نفدىية تشذىط جيىاز السشاعىة الشفدىى وتقػيىو
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فيػ مشاعة نفدية مكتدبة صىشاعيًا مىغ خىالل تعىخض الفىخد عسىجًا لسػاقىف مثيىخة للقلىق والتىػتخ 
 ى انفعاالتو وأفكاره ومذاعخه. وال،زب م  تجريبو على الديصخة عل

قىج لسىذ جػانىب حيىو فىى واقى   سا يسكغ القػل أيزًا أن ما تشاولو البخنامج اإلرشادى 
اإلندان برفة عامة وفى واق  السخاىق السػىػب برفة خاصة إذ خاشب البخنىامج اإلرشىادى 

برىفة  ن ليىاأفخاد العيشة فىى كيفيىة تعىامليع مى  الزى،ػط واألزمىات والسذىكالت التىى يتعخلىػ 
ومىىىغ ثىىىع جىىىاءت فعاليىىىة تلىىىظ  والتىىىى ال تشتيىىىى إال بانتيىىىاء حيىىىاة اإلندىىىان، تكىىىاد تكىىىػن مدىىىتسخة

السدتسجة مغ القخآن الكىخيع والدىشة الشبػيىة والػاقى   - الجخعة مغ الخبخات والسيارات والسعارف
علىى  يقييع شىخ الػقىػع فىى األزمىات، بىل ويدىاعجىع بسثابة زاد عتكػن لي حتى -الحى نعيذو 

 تخصييا حال الػقػع فييا.
ولعىىل ىىىىحه الشتيجىىىة التىىىى تىىىع التػصىىىل إلييىىا فىىىى الجراسىىىة الحاليىىىة والستسثلىىىة فىىىى فعاليىىىة 

اإلرشىىاد فالبخنىىامج اإلرشىىادى الشفدىىى الىىجيشى فىىى تشذىىيط السشاعىىة الشفدىىية ىىىى نتيجىىة متػقعىىة 
القجرة على مػاجيىة  قج أثبت فعاليتو بسا ال يجع مجااًل للذظ فى تشسية وتحديغالشفدى الجيشى 

)أمىل غشىايع،  وتقىجيخ الىحات معشى الحياةتحديغ ، و (ٕٗٓٓأحسج األميخى، ) الشفدية الز،ػط
)أحسىىىج زيىىىجان،  ، وجىىىػدة الحيىىىاة(ٕٕٔٓوآخىىخْيغ،  ،نىىىػاف الطفيىىىخى ) ، واألمىىغ الشفدىىىى(ٕٓٔٓ
)سىىىيج صىىىبحى،  ، والسدىىى ػلية االجتساعيىىىة(ٕ٘ٔٓ)أحىىىالم يحىىىى،  والتػافىىىق الشفدىىىى، (ٕ٘ٔٓ
 ، واألرق (ٕٗٓٓإيسان العيػشى، ) فى مقابل فعاليتو أيزًا فى خفس حجة ال،زب (،ٜٓٛٔ

نجىىىىىىاة إشىىىىىىسيلة، وشىىىىىىادية عبىىىىىىج الخىىىىىىالق، ) ، وااللىىىىىىصخابات الشفدىىىىىىية(ٕٔٓٓ)راشىىىىىىج الدىىىىىىيل، 
 وجسيعيا ذات صلة مباشخة أو غيخ مباشخة بالسشاعة الشفدية لشندان....إلخ. (،ٖٕٔٓ

لفخض األول والستعلق بعجم فعالية البخنامج اإلرشادى أما بالشدبة للذق الثانى لشتيجة ا
فى تحقيق األمغ الفكخى لىجى أفىخاد العيشىة فىيسكغ إرجاعىو إلىى عىجة جػانىب أوليىا: ربسىا يكىػن 

( أسابي ، وىحه مجة غيىخ كافيىة ٗمختبصًا بقرخ السجة الدمشية للبخنامج اإلرشادى حيث بل،ت )
الفكخ والسعتقىىجات والثقافىىات وتلىىظ أشىىياء ال يسكىىغ لتحقيىىق ىىىحا الشىىػع مىىغ األمىىغ ألنىىو يتعلىىق بىى

تعجيليا وت،ييخىا ببداشة ويدىخ فيىى تحتىاج إلىى ألىعاف تلىظ السىجة الدمشيىة. وثانييىا: ىىػ أن 
العالقة بيغ السشاعة الشفدية واألمغ الفكخى وإن كانت تبجو عالقة وثيقىة جىجًا كسىا أشىارت إلىى 

أن تلظ العالقة لع تجج الجراسات والبحػث الكافيىة  ذلظ الجراسة الحالية فى اإلشار الشطخى إال
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لتىجعيسيا وإثباتيىا ومىغ ثىع كانىت فعاليىة البخنىامج فىى تشذىيط السشاعىة وعىجم فعاليتىو فىى تحقيىىق 
 . األمغ الفكخى 

أمىىىا الجانىىىب الثالىىىث فخبسىىىا يتعلىىىق بىىىأفخاد العيشىىىة فىىىى حىىىج ذاتيىىىع، فيىىىع ف ىىىة مىىىغ السىىىخاىقيغ 
ىػ معخوف عغ مخحلىة السخاىقىة أنيىا مخحلىة يدىػد فييىا التسىخد  بالسخحلة الثانػية العامة، وكسا

والسيىىىل إلىىىى اإلسىىىتقاللية وتحسىىىل السدىىى ػلية والتصلىىى  إلىىىى السدىىىتقبل والتفكيىىىخ فيىىىو ... إلىىىخ مىىىغ 
الخرائز التى قج تجف  السخاىق / السخاىقة إلى اإللتفاف حػل ذاتو/ ذاتيا مسا قج يػقعيع فى 

ديىىج تلىىظ األفكىىار ويىىجعسيا األصىىجقاء أو مىىا وي ،تدىىيصخ علىىييعدائىىخة مىىغ األفكىىار الخبيثىىة التىىى 
يعخف بالذلة التى يقلج كل فخد فييا قخيشو ب،س الشطخ عغ ما يحسلو ىحا التقليج األعسىى مىغ 

  مداوئ أو محاسغ.
ق األمىىغ الفكىىخى أن عىىجم فعاليىىة البخنىىامج اإلرشىىادى فىىى تحقيىى ومسىىا ىىىػ جىىجيخ بالىىحكخ

كىىال، فيىىػ  رشىىاد الشفدىىى الىىجيشى،لىىى خلىىل فىىى كػنىىو قىىائع علىىى اإلإ ال تخجىى  ،لىىجى أفىىخاد العيشىىة
 بىىل إن الحقيقىىة ة قيستىىو علىىى أسىىاس مىىغ القىىخآن الكىىخيع والدىىشة الشبػيىىة السصيىىخة.إرشىىاد مدىىتسجَّ 

بكثيىخ قىج ارتبصىت  ،الحقبة الدمشية التى نعيذيا جسيعًا ولىيذ أفىخاد العيشىة فقىطىى أن  السؤكجة
 صىاحب ذلىظ مىغ معتقىجات خاش ىةومىا جيغ والتىجيغ وااللتىدام، مغ السدتججات ذات العالقة بال

مسىغ يتذىجقػن  ، وتذكيظ فى األمػر الجيشيىة مىغ قبىل الكثيىخ مىغ لىعاف الشفىػسلجى البعس
مسا جعل ف ة مغ الذىباب والسىخاىقيغ ليدىت  ويتباىػن بافتخائيع على هللا على شاشات التلفاز،

 .فى أمػر عجيجة بالقليلة فى حيخة مغ أمخىا
 عتائج الفخض الثاعى وتفديخها: -2

تهجككج  ككخوق دالككة إحرككائيًا بككين متهوككطات رتككب  :يككشص هككحا الفككخض علككى أعككه
درجككات طككالب السجسككهعتين التجخةبيككة والزككابطة  ككي القيككاس البلككجي  ككى  ككل مككن السشاعككة 

 الشفدية واألمن الفكخى لرالح السجسهعة التجخةبية. 
  - Mannويتشىى  -ختبىار مىان اسىتخجام اوللتحقىق مىغ صىحة ىىحا الفىخض تىع 

Whitney Test  درجىات تىػزيعيغ يسىثالن مجسىػعتيغ لحداب داللة الفخوق بىيغ الالبارامتخى
 ( ، ويتزح ذلظ مغ الججول التالي:ٜٛ٘ ،ٜٕٓٓخصاب، على ماىخ )مدتقلتيغ 
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 (ٗججول )
 رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة  اتداللة الفخوق بيغ متػسص 

 .فى كل مغ السشاعة الشفدية واألمغ الفكخى ى القياس البعجى ف

 متهوط ن السجسهعة الستغيخ
 الختب

 مجسهع
 الختب

 قيسة
"U"  الرغخى 

 قيسة
 "Z"  

 حجم األثخ

 ٓ٘.ٚٚ ٜٙ.ٜ ٛ التجخيبية السشاعة الشفدية
ٙ.٘ٓ -ٕ.ٕٙٗ ٓ.ٖٚ 

 ٓ٘.ٕٚ ٛ٘.ٗ ٙ الزابصة
 ٓ٘.ٛٙ ٙ٘.ٛ ٛ التجخيبية األمن الفكخى 

ٔ٘.٘ٓ -ٔ.ٔٓٙ - 
 ٓ٘.ٖٙ ٛٓ.ٙ ٙ الزابصة

 

درجات  متػسصات رتب بيغ إحرائياً  ( وجػد فخوق دالةٗججول )يتزح مغ 
لرالح فى السشاعة الشفدية الزابصة في القياس البعجي و  التجخيبية تيغالسجسػعأفخاد 

عشج الر،خى السحدػبة دالة إحرائيًا  "U"أفخاد السجسػعة التجخيبية، حيث إن قيسة 
بيغ متػسصات رتب إحرائيًا فخوق دالة تػجج  ال، فى حيغ (٘ٓ.ٓ، ٔٓ.ٓمدتػيي )

 األمغ الفكخى. فىالزابصة في القياس البعجي و التجخيبية  تيغالسجسػعأفخاد درجات 
ويتشى )عبج السشعع  –الختبار مان  Effect Size سا تع حداب حجع التأثيخ 

رشاد بخنامج اإلحجع تأثيخ ائج حداب جاءت نتوقج (؛ ٜٔٔ، ٓ٘ٔ، ٕٙٓٓالجرديخ، 
الشفدى الجيشى فى تشذيط السشاعة الشفدية لجى أفخاد السجسػعة التجخيبية فى القياس 

أن البخنامج  إلى  بيخ، مسا يذيخ تجل على حجع تأثيخ (، وىى قيسةٖٚ.ٓ)عجى بال
سجسػعة لجى أفخاد الفى تشذيط السشاعة الشفدية خ برػرة إيجابية وساىع رشادى أثّ اإل

ىحا التشذيط فى تحقيق األمغ الفكخى لجى تأثيخ  الػقت الحى انعجم فيوفى  التجخيبية.
نفديا، مسا يؤكج وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة 

لرالح فى السشاعة الشفدية أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في القياس البعجي 
التجخيبية، وعجم وجػد فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعة 

 األمغ الفكخى. فىأفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في القياس البعجي 
وىحه الشتيجة يسكغ تفديخىا بسا تعخض لو وحرل عليو أفخاد السجسػعة 

الحى يخاشب  يجيشالتجخيبية مغ خبخات وميارات ومعارف قائسة على اإلرشاد الشفدى ال
حرل عليو أفخاد السجسػعة التجخيبية خالل فتخة سا . فالذخرية اإلندانية بكافة جػانبيا
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تشفيح البخنامج وإن كان ي،لب عليو الصاب  السعخفى إال أنو يعج نػعًا مغ التجريب أيزًا 
 ،فالسسارسة والتجريب ال يشفرالن عغ الجانب السعخفى فسغ يسلظ السعخفة يسلظ القػة

وما تعلسو إنسا تشصػى على إرادتو كذخز ورغبتو الجامحة فى الفخد ومسارسة ما يعخفو 
وىحا ما لسدتو  ؛ت،ييخ وتعجيل ذاتو فار تعالى ال ي،يخ ما بقػم حتى ي،يخو ما بأنفديع

 .أفخاد السجسػعة التجخيبيةقبل الباحثة مغ 
ن األسسى الحى تبشاه اء والسثسخ ىى العشػاكانت الجعػة إلى الت،ييخ البشّ  ولحا

لجى السػىػب،  السشاعة الشفدية وتقػية البخنامج مغ خالل ىجفو الخئيذ أواًل وىػ تشذيط
ويتػافق . اإلرادية والتى تشصػى على العجيج مغ العسليات الشفدية أيزاً  وأىجافو الفخعية

وجػد العجيج مغ العسليات الشفدية  أ ج( حيث ٕٓٓٓكسال مخسى ) ذلظ م  ما ذكخه
اإلرادية التى تشذط السشاعة الشفدية وتقػييا والتى يجب على كل شخز أن يجرب نفدو 

 علييا، حتى يتعػد علييا ويشذط جياز السشاعة الشفدى عشجه.
اشتسل على  لسثل ىحا البخنامج الحى توىشا يكسغ الفخق بيغ مجسػعة تعخل      

لتفكيخ اإليجابى ولبط التفاؤل وا :عجيج مغ عسليات تشذيط السشاعة الشفدية مثل
األزمات ... إلخ وذلظ باستخجام العجيج مغ االنفعاالت وحل السذكالت ومقاومة 

 السحالخة، والحػار والسشاقذة، والقرة، واإلرشاد بالقخاءة، والػاجب السشدلى،  :الفشيات
يا ما وجسيعيا فشيات ليا مغ السداوالثػاب والعقاب، والشسحجة، والتشفيخ العقلى، واإليحاء. 

يتبعو ت،ييخ لرفزل بيغ بذكل مدتقل تأثيخ كبيخ يجعل مغ استخجام كل مشيا ولػ 
 السدتخشجيغ.

السجسػعة التجخيبية على مقياس السشاعة الشفدية أفخاد فى أداء  ويخج  التفػق ىحا      
والحزػر وااللتدام  ،أيزًا إلى الخغبة مغ قبل أفخاد السجسػعة التجخيبية فى االستفادة

برفة  وىحه شبيعة ال،البية العطسى مغ الصالبات "اإلناث" ،ي  جلدات البخنامجبجس
يسثلغ ال،البية العطسى مغ مجسػع  فى عيشة الجراسة الحالية  انت الصالبات إذ عامة.

أفخاد العيشة التجخيبية، فى حيغ كان الصالب "الحكػر" ىع ال،البية العطسى مغ مجسػع 
ليذ مغ قبيل اإلساءة إلى الحكػر أو اإلناث ولكغ اإلناث أفخاد العيشة الزابصة. وىحا 

عكذ ب يتدسػن  الحكػر الحيغأ ثخ مغ  واالمتثال للتعليسات إلى اليجوء وااللتدام يسلغ
 .خاصة فى اآلونة التى يعيذيا السجتس  فى الػقت الخاىغ ذلظ تساماً 
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بعجم وجػد والخاص  نتيجة الفخض الثانى للجراسة الحالية وحػل الجدء اآلخخ مغ      
فخوق دالة إحرائيًا بيغ متػسصات رتب درجات أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 

فيحا أمخ شبيعى لعجم وجػد تأثيخ لتشذيط السشاعة  األمغ الفكخى، فىفي القياس البعجي 
كسا تع تػليحو بشتيجة  فى تحقيق األمغ الفكخى لجى أفخاد السجسػعة التجخيبيةالشفدية 

فخض األول مغ فخوض الجراسة. ومغ ثع فإن األمغ الفكخى لجى أفخاد السجسػعتيغ ال
 سا ىػ عليو قبل البجء فى تصبيق البخنامج حيث كان السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة 

 مت،يخ األمغ الفكخى.يغ ولع تػجج بيشيسا فخوق دالة إحرائيا فى تمتجاند
 التىصًات واملكرتحات:

 ى الجراسة الحالية:تػص )أ( التهصيات: 
بأن تيتع األسخ خاصة أسخ السػىػبيغ والستفػقيغ بتبشى أساليب التشذ ة الػالجيىة الدىليسة  -ٔ

 التى مغ شأنيا أن تحرشيع لج ما يتعخلػن لو مغ أزمات ول،ػط.
بسحاولىىىة إيجىىىاد نىىىػع مىىىغ التػاصىىىل والتعىىىاون بىىىيغ األسىىىخ ومعلسىىىى السػىىىىػبيغ والستفىىىػقيغ  -ٕ

 ل مذكالتيع وتفيع خرائرع وتلبية احتياجاتيع.لسحاولة مداعجىع على ح
بزىىىىخورة تقىىىىجيع الخعايىىىىة والعشايىىىىة الكافيىىىىة مىىىىغ قبىىىىل كافىىىىة أشيىىىىاف السجتسىىىى  للسػىىىىىػبيغ  -ٖ

 والستفػقيغ حتى التتحػل مػاىبيع وقجراتيع إلى قشابل مػقػتة تزخ السجتس  بأسخه. 
تىجور حىػليع سىػاء كىان لسخاشخ التىى جيشية لتػعية الذباب والسخاىقيغ باتفعيل الشجوات الب -ٗ

 ... إلخ.األصجقاء أو مرجرىا التلفاز، أو وسائل التػاصل اإلجتساعى أو 
السخاىقيغ برفة عامة والسػىػبيغ مىشيع برىفة خاصىة علىى لىخورة تبشىى  وتذجي  حثّ بِ  -٘

ومحاولىىة اإلقتىىجاء فىىى ذلىىظ بسىىغ  ،أنسىىاط إيجابيىىة مىىغ الدىىلػك حىىال التعامىىل مىى  الزىى،ػط
    خالل اإلرشاد بالقخاءة.    سبقيع مغ العطساء مغ 

 )ب( مقتخحات بإجخاء بحهث مدتقبلية: 
 .أنساط مغ السبجعيغاألمغ الفكخى لجى و السشاعة الشفدية  -ٔ
 بخنامج تجريبى لتحقيق األمغ الفكخى وأثخه فى تشذيط السشاعة الشفدية لجى السػىػبيغ. -ٕ
 علع بالسخحلة الجامعية.السشاعة الشفدية واألمغ الفكخى لجى السػىػبيغ ذوى صعػبات الت -ٖ
فعالية بخنىامج إرشىادى معخفىى سىلػكى لتشذىيط السشاعىة الشفدىية لىجى السػىىػبيغ بالسخحلىة  -ٗ

 االبتجائية. 
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 :املراجـــع
 القخآن الكخةم.

 ."اإلعتخعت"شبكة السللهمات الجولية 
(. دور اإلدارات السجرسىىىية فىىىى تعديىىىد األمىىىغ الفكىىىخى ٕٙٓٓإبىىىخاىيع بىىىغ سىىىليسان الدىىىليسان )

 رسىالة ماجدىىتيخ،للصىالب "دراسىة ميجانيىة علىى مىجارس التعلىىيع العىام بسجيشىة الخيىاض". 
  لية الجراسات العليا، جامعة نايا العخبية للعلػم األمشية، الدعػدية.

 ، القاىخة: دار السعارف.ٖ. جلدان العخب(. ٜٜٚٔابغ مشطػر )
ػافق الشفدىى لىجى السخاىقىات (. دور اإلرشاد الشفدى الجيشى فى تحقيق التٕ٘ٔٓأحالم يحى )

الستسجرسىىات بىىبعس ثانػيىىات مىىجيشتى مدىىيلة وبػسىىعادة "دراسىىة مقارنىىة بىىيغ السختىىىادات 
، كليىىىىىىىة العلىىىىىىىػم اإلندىىىىىىىانية رسىىىىىىىالة ماجدىىىىىىىتيخوغيىىىىىىىخ السختىىىىىىىادات للسىىىىىىىجارس القخآنيىىىىىىىة". 

 واالجتساعية، جامعة دمحم بػلياف، الجدائخ.
ة لىىىىجى خخيجىىىىي دور رعايىىىىة األيتىىىىام (. مدىىىىتػيات السشعىىىىة الشفدىىىىيٕٗٔٓأحسىىىىج الذىىىىيخ علىىىىى )

، السجلىة األردنيىة فىى العلىػم التخبػيىةوعالقتيا بالتكيف األ اديسى والتحرىيل الجراسىى. 
ٔٓ (ٗ ،)ٗٔٔ – ٖٗٓ. 

قلىىق السدىىتقبل السيشىىى وعالقتىىو باألفكىىار الالعقالنيىىة لىىجى (. ٕٔٔٓأحسىىج بىىغ علىىى الذىىخقى )
رسىىىالة والعىىادييغ بسحافطىىة جىىجة.  عيشىىة مىىغ شىىالب السخحلىىة الثانػيىىة الستفىىػقيغ دراسىىياً 

 ، كلية التخبية، جامعة أم القخى، السسلكة العخبية الدعػدية.ماجدتيخ
(. فعاليىة اإلرشىاد الشفدىى الىجيشى الجسىاعى فىى تشسيىة جىػدة الحيىاة ٕ٘ٔٓأحسج سعيج زيجان )

ة ، كليىىة التخبيىىة، جامعىىمجلىىة التخبيىىة الخاصىىةلىىجى شالبىىات الجامعىىة الفائقىىات أ اديسيىىًا. 
 .ٕٓٗ – ٘ٛٔ، ٖٔالدقازيق، 

رشىىادى ديشىىى لسػاجيىىة الزىى،ػط الشفدىىية لىىجى إ(. فعاليىىة بخنىىامج ٕٗٓٓأحسىىج علىىى األميىىخي )
الفتىخة  خىالل، مؤتسخ "حقػق االندان.. التحجيج ..التبجيىج.. رؤى تخبػيىة"شلبة الجامعة. 

 .ٖٓٛ -ٖٖ٘يػليػ، معيج الجراسات التخبػية، جامعة القاىخة،  ٘ٔ -ٗٔمغ 
(. شبكة التػاصل االجتساعى وآثارىا ٕٗٔٓج عبجالسػلى أبػخصػة، وأحسج نرحى الباز )الدي

. السجلة العخبية لزسان على االمغ الفكخى لجى شلبة التعليع الجامعى بسسلكة البحخيغ
 .ٕٕ٘ – ٚٛٔ(، ٘ٔ) ٚ، جػدة التعليع الجامعى
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ياة وأثىخه فىي تقىجيخ الىحات (. فاعلية بخنامج إرشادي لتحديغ معشى الحٕٓٔٓأمل دمحم غشايع )
، كليىىة التخبيىىة باإلسىىساعيلية، جامعىىة رسىىالة ماجدىىتيخلىىجى السىىخاىقيغ السعىىاقيغ برىىخيًا. 

 قشاة الدػيذ.
(. التفكيىىىخ الشاقىىىج كاسىىىتخاتيجية معخفيىىىة ٕٚٔٓأمىىىل دمحم غشىىىايع، وُسىىىليسان عبجالػاحىىىج يػُسىىىف )

قىػمى األول لتحقيىق األمىغ السؤتسخ اللتحقيق األمغ الفكخى لجى السػىػبيغ والستفػقيغ. 
جسيػريىىة مرىىخ  -والسشعقىىج بجامعىىة الدقىىازيق  الػقايىىة مىىغ العشىىف واإلرىىىاب، –الفكىىخى 

 .أبخيل ٗ - ٖالعخبية، خالل الفتخة مغ 
رشىاد الدىلػكي رشىاد الشفدىى الىجيشى واإل(. فعالية بخنامجيغ لشٕٗٓٓإيسان حدشى العيػشى )

، كليىىة التخبيىىة، جامعىىة سىىالة ماجدىىتيخر فىي خفىىس حىىجة ال،زىىب لعيشىىة مىىغ السخاىقىات. 
 الدقازيق.

(. تشذىىيط السشاعىىة الشفدىىية لتشسيىىة ميىىارات التفكيىىخ اإليجىىابى ٖٕٔٓإيسىىان حدىىشيغ عرىىفػر )
مجلىة دراسىات  السعلسات شعبة الفلدفة واالجتساع.وخفس قلق التجريذ لجى الصالبات 

 .ٖٙ – ٔٔ، ٖ، ٕٗ، عخبية فى التخبية وعلع الشفذ
(. دور أخرائى خجمة الجساعة فى تعديد األمغ الفكخى لجى شالب ٕٙٔٓ )أيسغ أحسج دمحم

، الجسعيىىىىىة مجلىىىىىة الخجمىىىىىة االجتساعيىىىىىةالسخحلىىىىىة الثانػيىىىىىة الفشيىىىىىة الرىىىىىشاعية الستقجمىىىىىة. 
 .ٜ٘ٔ – ٕٚٔ، ٘، ٙ٘السرخية لرخرائييغ االجتساعييغ، 

مجلىىة الفكىىىخ (. أىسيىىة السجرسىىىة فىىى تعديىىد األمىىغ الفكىىخى. ٕ٘ٔٓبخكىىة بىىغ زامىىل الحػشىىان )
(، ٜٗ) ٕٗ، مخكد بحػث الذخشة، القيادة العامة لذىخشة الذىارقة، اإلمىارات، الذخشى

ٕٖٔ – ٕ٘ٛ. 
(. مدىىىتػى الخىىىىاب االجتسىىىاعى لىىىجى الصلبىىىة السػىىىىػبيغ فىىىى ٖٕٔٓبخىىىىان محسىىىػد حسادنىىىة )

، السجلىة التخبػيىىة الجوليىة الستخررىىةمىجارس السلىىظ عبىجهللا الثىىانى للتسيىد فىىى األردن. 
ٕ (ٚ،) ٜٚٓ – ٕٚٔ. 

 (. السشاعة الشفدىية لىجى شلبىة الجامعىة وعالقتيىا بىالػعى والعفىػ.ٕٚٔٓجبار وادى العكيلى )
 .ٗ٘ٗ – ٖٕٗ، ٖ، ٔٛ، دراسات عخبية فى التخبية وعلع الشفذ
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(. مفيىىىػم األمىىىغ الفكىىىخى فىىىى السؤسدىىىات التعليسيىىىة مىىىا بىىىيغ ٕٙٔٓحدىىىغ بىىىغ فىىىايد الذىىىيخى )
، مؤسدىىىة السجلىىىة العخبيىىىة للعلىىىػم ونذىىىخ األبحىىىاث الشدىىىقية واإلتدىىىاق: دراسىىىة تحليليىىىة.

 .ٜٕ٘ – ٕٗٗ(، ٔ) ٕالسجلة العخبية للعلػم ونذخ األبحاث، فلدصيغ، 
، مجلىىىة اإلرشىىىاد الشفدىىىىمىىىغ الفكىىىخى. (. التخبيىىىة اإلسىىىالمية وتحقيىىىق األٕ٘ٔٓحدىىىغ شىىىحاتة )

 .ٕٛٓٔ – ٕ٘ٓٔ، ٕٗمخكد اإلرشاد الشفدى، كلية التخبية، جامعة عيغ شسذ، 
(. الػالجية وتشسية السشاعة الشفدية إزاء السذكالت األسخية. ٕٔٓٓ ياسيغ )حسجى دمحم

السؤتسخ الدشػى الثامغ لسخكد اإلرشاد الشفدى "األسخة فى القخن الحادى والعذخيغ" 
نػفسبخ، جامعة عيغ  ٙ – ٗخالل الفتخة مغ  )تحجيات الػاق  وآفاق السدتقبل(،

 .ٚٙٛ – ٖٙٛ، ٕشسذ، 
السؤتسخ (. دور السعلع فى تعديد األمغ الفكخى لجى شالبو. ٕٙٔٓحسجى )حسيج بغ دمحم األ

الجولى السعلع وعرخ السعخفة: الفخص والتحجيات تحت شعار معلع متججد لعالع 
ىى، كلية التخبية، جامعة السلظ خالج، ٖٛٗٔ/ ٖ/ ٔ – ٕ/ ٜٕخالل الفتخة مغ  مت،يخ،

 .ٖٕٚ – ٕٚ٘السسلكة العخبية الدعػدية، 
الجيشى( فى خفس مذكلة  –(. فعالية اإلرشاد )الدلػكى الجسعى ٕٔٓٓالديل ) راشج على

 .ٔٚ – ٖٔ(، ٔٙ) ٙٔ، الكػيت، السجلة التخبػيةاألرق لجى شلبة الجامعة. 
(. مذكالت الصلبة السػىػبيغ والستفػقيغ فى مجيشة الباحة مغ ٕٕٔٓرالى دمحم أبػىػاش )
 .ٙٔ – ٔ(، ٔ) ٔ، خررةالسجلة التخبػية الجولية الستوجية نطخىع. 

(. تخجسة: فخيق ٕ)ط  ميارة ذىشية قجرات عقلظ الخارقة ٕٓ٘(. ٕٓٔٓروبيخ ىػفسان )
 التخجسة بجار اليالل للشذخ والتػزي ، القاىخة: الجولية للشذخ والتػزي .

(. أثخ شبكات التػاصل االجتساعى على االمغ الفكخى لجى ٕ٘ٔٓريع عبجهللا السعيحر )
، ٕ، ٗٙٔ، كلية التخبية، جامعة األزىخ، مجلة التخبيةالجامعى.  شالبات السدتػى 

ٙٓٔ – ٖٙٗ. 
(. إسيام اإلعالم التخبػى فى تحقيق األمغ الفكخى لجى شالب ٕٛٓٓزيج بغ زايج الحارثى )

السخحلة الثانػية بسجيشة مكة السكخمة مغ وجية نطخ مجيخي ووكالء السجارس 
كلية التخبية، جامعة أم القخى، السسلكة العخبية  ،رسالة ماجدتيخوالسذخفيغ التخبػييغ. 

 الدعػدية.
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(. االتجاىىىىىىىات الحجيثىىىىىىة فىىىىىىى العالقىىىىىىة بىىىىىىيغ العقىىىىىىل والبىىىىىىجن ٕٕٓٓسىىىىىامى عبىىىىىىجالقػى علىىىىىىى )
 .www.bafree.net، بحث مخجعىوتصبيقاتيا. 

ألمغ الفكىخى لىجى الذىباب مىغ (. اإلسيامات السجتسعية لتحقيق إٙٔٓسحخ بيجت عصية )
، الجسعيىىىىىىة السرىىىىىىخية مجلىىىىىىة الخجمىىىىىىة االجتساعيىىىىىىةمشطىىىىىىػر شخيقىىىىىىة تشطىىىىىىيع السجتسىىىىىى . 

 .ٕٓٓ – ٔٗٔ، ٘٘لرخرائييغ االجتساعييغ، 
(. دور ىي ىىىة كبىىىار العلسىىىاء بالسسلكىىىة العخبيىىىة الدىىىعػدية فىىىى ٜٕٓٓسىىىعج بىىىغ فىىىالح العخيفىىىى )

، فىى "غ الفكىخى "السفىاىيع والتحىجياتمىالسىؤتسخ الىػششى األول لرتعديد األمىغ الفكىخى. 
ىىىىىى، كخسىىىىى األميىىىىخ نىىىىايا بىىىىغ عبىىىىجالعديد ٖٓٗٔجسىىىىاد األول  ٕ٘ – ٕٕالفتىىىىخة مىىىىغ 

 .ٚٙ -ٔلجراسات األمغ الفكخى بجامعة السلظ سعػد. 
رسىىالة (. السدىىؤولية التخبػيىىة لرسىىخة فىىى تحقيىىق األمىىغ الفكىىخى. ٕٛٓٓسىىعجى دمحم الرىىالح )

لىىجيغ، الجامعىىة اإلسىىالمية بالسجيشىىة السشىىػرة، السسلكىىة كليىىة الىىجعػة وأصىىػل ا ماجدىىتيخ،
 العخبية الدعػدية.

(. دراسة تذخيز مقارنة لسذكالت ٕ٘ٔٓسعيج على الدىخانى، وزيشب محسػد شقيخ )
 -الستفػقات دراسيًا مقارنة بالستفػقات دراسيًا مغ السعاقات حخكيًا )دراسة وصفية 

غ والستفػقيغ "نحػ استخاتيجية وششية لخعاية السؤتسخ الجولى الثانى للسػىػبيمقارنة(. 
والحى نطسو قدع التخبية الخاصة، كلية التخبية، جامعة اإلمارات العخبية  السبتكخيغ"،

الستحجة بخعاية جائدة حسجان بغ راشج آل مكتػم لرداء التعليسى الستسيد خالل الفتخة 
 .ٕٕٚ – ٕٚٓمايػ،  ٕٕ – ٜٔمغ 

اإلدارة العامة مغ الفكخى. الحػار فى تعديد األ(. دور ٕٔٔٓسلصان بغ مدفخ الرعجى )
، وزارة التخبية والتعليع، السسلكة العخبية للتخبية والتعليع بسشصقة السجيشة السشػرة

 الدعػدية.
(. درجة إسيام اإلدارة السجرسية فى تعديد األمغ الفكخى ٕ٘ٔٓسليسان بغ إبخاىيع الػىيبى )

مجارس التعليع العام بسجيشة الصائف مغ وجية نطخ لجى شالب السخحلة الثانػية فى 
، كلية التخبية، جامعة أم القخى، السسلكة رسالة ماجدتيخالسعلسيغ والسذخفيغ التخبػييغ. 

 العخبية الدعػدية.

http://www.bafree.net/
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(. فعاليىة بخنىامج تىجريبى فىى تشذىيط السشاعىة الشفدىية لىجى ُٕٙٔٓسليسان عبج الػاحج يػُسف )
السجلىىىة السرىىىخية التفكيىىىخ وعىىىادات العقىىىل لىىىجييع.  شىىىالب الجامعىىىة فىىىى لىىىػء أسىىىاليب

 – ٕ٘ٗ(، ٜٓ) ٕٙ، الجسعية السرخية للجراسات الشفديةترجرىا:  للجراسات الشفدية،
ٕٜٔ. 

(. تكىىىػيغ جيىىىاز السشاعىىىة الشفدىىىية مصلىىىب حتسىىىى لبشىىىاء ُٕٛٔٓسىىىليسان عبىىىج الػاحىىىج يػُسىىىف )
الدىىىشػي الثىىىانى السىىىؤتسخ الذخرىىىية مىىىغ أجىىىل حسايىىىة الذىىىباب مىىىغ التصىىىخف واإلرىىىىاب. 

جامعة عيغ شسذ "بشاء الذخرية الػششية تسكيغ  –والعذخون لسخكد اإلرشاد الشفدي 
، والسشعقج بجار اليي ىة اليشجسىية بىالقػات السدىلحة، "فى الحالخ واستثسار فى السدتقبل

 أبخيل، )مقبػل للشذخ(. ٕٔ – ٔٔخالل يػمي األربعاء والخسيذ 
مقارنىىة للحاجىىات والسذىىكالت بىىيغ الصلبىىة الستفىىىػقيغ (. دراسىىة ٖٕٔٓسىىسية أحسىىج الخصيىىب )

، كليىىىة رسىىىالة ماجدىىىتيخالسلتحقىىىيغ بسىىىجارس الستفىىىػقيغ فىىىى سىىىػرية وأقىىىخانيع العىىىادييغ. 
 التخبية، جامعة دمذق.

(. الرىالبة الشفدىية واألمىل وعالقتيسىا بىاألعخاض الديكػسىػماتية ٕٕٔٓسشاء دمحم أبػحدىيغ )
، كليىة التخبيىة، رسىالة ماجدىتيخحافطة شسال غىدة. لجى االميات السجمخة مشازليغ فى م

 جامعة األزىخ، غدة، فلدصيغ.
(. اإلرشاد الجيشى وعالقتىو بالسدى ػلية االجتساعيىة لىجى السخاىىق فىى ٜٓٛٔسيج دمحم صبحى )

، جامعىىىىىىة السلىىىىىىظ عبىىىىىىجالعديد، السسلكىىىىىىة العخبيىىىىىىة رسىىىىىىالة التخبيىىىىىىةالسجرسىىىىىة الستػسىىىىىىصة. 
 .ٖٕٓ – ٕ٘ٔ، ٔ، ٔالدعػدية، 

(. بعىس العػامىل السىؤثخة علىى تحقيىق االمىغ الفكىخى لىجى شىالب ٕ٘ٔٓخ بذخ العشىدى )ضاف
، دراسات تخبػيىة ونفدىية )مجلىة كليىة التخبيىة بالدقىازيق( السخحلة الثانػية بجولة الكػيت.

 .ٜٜٔ – ٖ٘ٔ، ٔ، ٛٛجامعة الدقازيق، 
تعديىىىد األمىىىغ (. الذىىىخيعة اإلسىىىالمية وأثخىىىىا فىىىى ٕ٘ٓٓعبىىىجالخحسغ بىىىغ عبىىىجالعديد الدىىىجيذ )

، مخكىىد الجراسىىات والبحىىػث، جامعىىة نىىايا العخبيىىة للعلىىػم األمىىغ الفكىىخى الفكىىخى. فىىى: 
 .ٔ٘- ٚ، األمشية، الخياض

قىىيع السػاششىة لىىجى شىىالب الثانػيىة وعالقتيىىا بىىاألمغ (. ٕٓٔٓعبىجالخحسغ بىىغ علىى ال،امىىجى )
 الخياض. مخكد الجراسات والبحػث، جامعة نايا العخبية للعلػم األمشية، الفكخى.
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(. دور مشىىىاىج التىىىاريخ فىىىى تحقيىىىق االمىىىغ الفكىىىخى فىىىى ٜٕٓٓعبىىىجالعديد الدىىىيج عبىىىجالعديد )
 – ٔٛٔ(، ٗ) ٖ، مجلىىىة دراسىىىات عخبيىىىة فىىىى التخبيىىىة وعلىىىع الىىىشفذعرىىىخ السعلػمىىىات. 

ٕٓٔ. 
. األمغ الفكخى وعشاية السسلكة العخبية الدىعػدية بىو(. ٕٔٓٓعبجهللا بغ عبجالسحدغ التخكى )

 األمغ العام، مكة السكخمة، السسلكة العخبية الدعػدية. مجيشة تجريب
السػىػبىىىىىػن والستفػقىىىىىػن: خرائرىىىىىيع وا تذىىىىىافيع (. ٕٗٔٓعبىىىىىج السصلىىىىىب أمىىىىىيغ القخيصىىىىىى )

 القاىخة: عالع الكتب. ورعايتيع.
اإلحرىىاء البىىارامتخى والالبىىارامتخى فىىى اختبىىار فىىخوض (. ٕٙٓٓعبىىج السىىشعع أحسىىج الىىجرديخ )
 القاىخة: عالع الكتب. بػية واالجتساعية.البحػث الشفدية والتخ 

(. فاعليىىة السخشىىج الصالبىىى فىىى تعديىىد األمىىغ الفكىىخى ٕٓٔٓعبجالػاحىىج عبىىجالعديد الخخجىىى )
، كليىىة الجراسىىات العليىىا، جامعىىة نىىايا رسىىالة ماجدىىتيخلىىجى شىىالب السخحلىىة الثانػيىىة. 

 العخبية للعلػم األمشية، الدعػدية.
. الىتعلع وتكىػيغ جيىاز السشاعىة الشفدىية )بخنىامج عالجىى(. أ( ٜٜٗٔعبج الػىىاب دمحم كامىل )
 .٘، ترجرىا: إدارة الشذخ بسخكد السعلػمات والتػثيق، جامعة ششصا، مجلة السعلػمات

، مجلىىىىة السعلػمىىىىاتب(. السشاعىىىة الشفدىىىىية ومثلىىىىث الخعىىىب.  ٜٜٗٔعبىىىج الػىىىىىاب دمحم كامىىىىل )
 ة ششصا.ترجرىا: إدارة الشذخ بسخكد السعلػمات والتػثيق، جامع

. القاىخة: مكتبة سيكػلػجيا الدلػك االجتساعى واإلترال(. ج ٜٜٗٔعبج الػىاب دمحم كامل )
 الشيزة السرخية.
الىىىتعلع العالجىىىى بىىىيغ الشطخيىىىة والتصبيىىىق "األسىىىذ العلسيىىىة (. ٜٜٜٔعبىىىج الػىىىىاب دمحم كامىىىل )

 . القاىخة: مكتبة الشيزة السرخية.لبخامج تعجيل الدلػك"
. القاىخة: مكتبة األنجلىػ اتجاىات معاصخة فى علع الشفذأ(.  ٕٕٓٓكامل )عبج الػىاب دمحم 
 السرخية.

)ط  بحىىػث فىىى علىىع الىىشفذ دراسىىات ميجانيىىة/ تجخيبيىىةب(.  ٕٕٓٓعبىىج الػىىىاب دمحم كامىىل )
 (. القاىخة: مكتبة الشيزة السرخية.ٕ

فكىىخى لىىىجى (. دور معلسىىىة الرىىفػف األوليىىىة فىىى تعديىىد األمىىىغ الٕٚٔٓعديىىدة دمحم ال،امىىجى )
 .ٕٕٛ – ٖٕٚ(، ٔ) ٙ، السجلة الجولية التخبػية الستخررةمتعلسات السخحلة. 
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، مجلىة كليىة التخبيىة(. السشاعىة الشفدىية مفيػميىا وأبعادىىا وقياسىيا. ٖٕٔٓعرام دمحم زيجان )
 .ٕٛٛ – ٔٔٛ، ٔ٘جامعة ششصا، 
ة الشفدىىية وفىىق (. فعاليىة بخنىىامج إرشىىادى فىى تىىجعيع نطىىام السشاعىٕ٘ٔٓعىالء فخيىىج الذىىخيا )

خرىىائز الذخرىىية السحىىجدة لحاتىىو لخفىىىس الذىىعػر بىىاالغتخاب الشفدىىى لىىجى شىىىالب 
 كلية التخبية، جامعة السشرػرة. رسالة دكتػراه،الجامعات الفلدصيشية. 

)ط  القيىىاس والتقىىػيع فىىى العلىىػم الشفدىىية والتخبػيىىة واالجتساعيىىة(. ٕٛٓٓعلىىى مىىاىخ خصىىاب )
 ية.(. القاىخة: السكتبة األ اديسٚ

اإلحراء االستجاللى في العلػم الشفدية والتخبػية واالجتساعية.  .(ٜٕٓٓ)على ماىخ خصاب 
 القاىخة: مكتبة األنجلػ السرخية.

(. ٕ٘ٓٓفىىؤاد عبىىج اللصيىىف أبىىػ حصىىب، وآمىىال مختىىار صىىادق، ومرىىصفى دمحم عبىىج العديىىد )
. القىىاىخة: مكتبىىة اختبىىارات كاتىىىل للعامىىل العىىام: مقيىىاس الىىحكاء الستحىىخر مىىغ أثىىخ الثقافىىة

 األنجلػ السرخية.
الدىىعادة وتشسيىىة الرىىحة الشفدىىية "مدىى ػلية الفىىخد فىىى اإلسىىالم (. ٕٓٓٓ سىىال إبىىخاىيع مخسىىى )

 القاىخة: دار الشذخ للجامعات.. وعلع الشفذ"
. السىؤتسخ الىػششى األول (. اسىتخاتيجية تعديىد األمىغ الفكىخى ٜٕٓٓمتعب بغ شىجيج اليسىاش )
ىىىى، ٖٓٗٔجسىىاد األول  ٕ٘ – ٕٕ، فىى الفتىىخة مىغ ىيع والتحىىجيات"لرمىغ الفكىىخى "السفىا

 خسىىىى األميىىىخ نىىىايا بىىىغ عبىىىجالعديد لجراسىىىات األمىىىغ الفكىىىخى بجامعىىىة السلىىىظ سىىىعػد، 
 الخياض.

م  –. شبعة خاصىة بىػزارة التخبيىة والتعلىيع، ج السعجع الػجيد(. ٜٜٗٔمجس  الل،ة العخبية. )
 خية.ع: اليي ة العامة لذ ػن السصاب  األمي -

 0ٖج  محدغ جبار )ب. ت(. قرز علستشى الحياة.
                        .http://www.islamguiden.com/arkiv/berattelser.pdf 

الىىىىجورة  .دور السحىىىىافطيغ فىىىىى تعديىىىىد األمىىىىغ الفكىىىىخى (. ٕٔٔٓدمحم بىىىىغ عبىىىىج العديىىىىد الفىىىىايد )
التجريبية الخاصة )األمغ الفكخى وإدارة األزمات( لسحافطى ووكالء السحافطات التابعىة 

 ىى، جامعة نايا للعلػم األمشية.ٕٖٗٔ/ ٗ/ ٗ -ٖ/ ٖٕلسشصقة الخياض مغ 

http://www.islamguiden.com/arkiv/berattelser.pdf
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(. دور التخصىىيط االسىىتخاتيجى فىىى تعديىىد األمىىغ الفكىىخى لىىجى ٖٕٔٓدمحم بىىغ عبىىجهللا ال،شىىام )
العخبية الدعػدية )دراسة مدىحية علىى لىباط الذىخشة بسجيشىة رجال األمغ فى السسلكة 

، كليىىىة العلىىىػم االسىىىتخاتيجية، جامعىىىة نىىىايا العخبيىىىة للعلىىىػم رسىىىالة ماجدىىىتيخ(. الخيىىىاض
 األمشية.

(. أثىىخ اإلرشىىاد الشفدىىي الىىجيشي فىىي خفىىس بعىىس االلىىصخابات ٜٜٛٔمحسىىػد إبىىخاىيع فىىخج )
 التخبية، جامعة عيغ شسذ.، كلية رسالة دكتػراه الدلػكية لجى السخاىقيغ. 

اإلرشاد الشفدى الجيشى فى لػء القخآن الكىخيع والدىشة الشبػيىة (. ٕ٘ٔٓمحسػد فتػح سعجات )
 شبكة األلػكة. الذخيفة.

(. الجور اإلرشادى لسعلع السخحلة الثانػية فى مػاجية تحجيات ٕٙٔٓمحسػد فػزى بجوى )
ة: الفخص والتحجيات تحت شعار السؤتسخ الجولى السعلع وعرخ السعخفاألمغ الفكخى. 

ىى، كلية التخبية، ٖٛٗٔ/ ٖ/ ٔ – ٕ/ ٜٕ، خالل الفتخة مغ معلع متججد لعالع مت،يخ
 .ٕٖٚ – ٕ٘ٚجامعة السلظ خالج، السسلكة العخبية الدعػدية، 

(. رؤيىىىة اسىىىتخاتيجية لىىىجور مشطسىىىات السجتسىىى  الشىىىجنى وتعديىىىد ٕٙٔٓمخفىىىت جسىىىال شىىىسخوخ )
، الجسعيىىىة السرىىىخية لرخرىىىائييغ ة الخجمىىىة االجتساعيىىىةمجلىىىاالمىىىغ الفكىىىخى للذىىىباب. 

 .ٜٚٗ – ٖ٘ٗ، ٖ، ٙ٘االجتساعييغ، 
(. تػضيىىىف السعلىىىع لبىىىخامج األمىىىغ الفكىىىخى وأىسيتيىىىا فىىىى تحرىىىيغ ٕٙٔٓمىىىخيع عسىىىار عصيىىىة )

السىىؤتسخ الىىىجولى السعلىىىع وعرىىخ السعخفىىىة: الفىىخص والتحىىىجيات تحىىىت شىىالب السىىىجارس. 
ىىىى، كليىىة ٖٛٗٔ/ ٖ/ ٔ – ٕ/ ٜٕالفتىىخة مىىغ  ، خىىاللشىىعار معلىىع متجىىجد لعىىالع مت،يىىخ

 .ٕٓٔ – ٜٛٔالتخبية، جامعة السلظ خالج، السسلكة العخبية الدعػدية، 
 التػجيو واإلرشاد الشفدى مغ القخآن الكخيع والدشة الشبػية.(. ٕٓٓٓمدفخ بغ سعيج الدىخانى )

 مكة السكخمة: السكتبة السكية.
اعة الشفدىية وعالقتيىا بالكفىاءة الذخرىية وسىسػ (. السشٕٓٔٓمػاىب عبجالػىاب عبجالجبار )

، كليىىىة التخبيىىىة، الجامعىىىة رسىىىالة دكتىىىػراه الىىىحات لىىىجى السرىىىابيغ بسىىىخض ال،ىىىجة الجرقيىىىة. 
 السدتشرخية، العخاق.
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(. مىجى إسىيام الشذىاط الصالبىى فىى تحقيىق األمىغ الفكىخى ٕٓٔٓمػسى بغ حدىيغ كخشىسى )
، كلية التخبيىة، رسالة ماجدتيخطة ججة(. لصالب السخحلة الثانػية )دراسة ميجانية بسحاف

 جامعة أم القخى، الدعػدية.
(. الحرانة الشفدىية وعالقتيىا بقلىق السدىتقبل وجىػدة الحيىاة لىجى ٕٙٔٓميخفت ياسخ سػيعج )

، كليىىىة التخبيىىىة، الجامعىىىة رسىىىالة ماجدىىىتيخالذىىىباب فىىىى مخا ىىىد اإليىىىػاء فىىىى قصىىىاع غىىىدة. 
 اإلسالمية ب،دة.
(. السشاعىىىىة الشفدىىىىية وعالقتيىىىىا بالسدىىىىانجة االجتساعيىىىىة لىىىىجى شلبىىىىة ٖٕٔٓناديىىىىة دمحم األعجىىىىع )

 ، كلية التخبية للعلػم اإلندانية، جامعة ديالى، العخاق.رسالة ماجدتيخالجامعة. 
(. دور معلىىع التخبيىىة الػششيىىة فىىى تعديىىد األمىىغ الفكىىخى لىىجى ٕٓٔٓناصىىخ ىىىادى القحصىىانى )

رسىىىالة نطىىىخ السذىىخفيغ والسعلسىىيغ.  شىىالب السخحلىىة الثانػيىىة بسشصقىىىة نجىىخان مىىغ وجيىىة
 ، كلية الجراسات العليا، جامعة نايا العخبية للعلػم األمشية.ماجدتيخ

(. مفىىاىيع األمىىغ الفكىىخى الستزىىسشة فىىى مىىشيج التخبيىىة الػششيىىة ٕٗٔٓنجىىاة عبىىجه إسىىساعيل )
، ٖٛ، كليىة التخبيىة، جامعىة سىػىاج، السجلىة التخبػيىة بالسخحلة الثانػية: دراسة تقػيسية.

ٕٛٔ – ٖٚٔ. 
(. دور اإلرشىىاد الشفدىىى الىىجيشى فىىى ٖٕٔٓنجىىاة مػسىىى إشىىسيلو، وشىىادية أحسىىج عبىىج الخىىالق )

، مجلىىة البحىىث العلسىىى فىىى التخبيىىةعىالج اإللىىصخابات الشفدىىية: مقاربىىة إرشىىادية ديشيىة. 
ٔٗ ،ٖ ،ٔٚٔ – ٔٛٔ.  

ة بخنىىامج (. فاعليىىٕٕٔٓنىىػاف ملعىىب الطفيىىخى، وحسىىج بليىىو العجسىىى، ودمحم دىىىيع الزىىفيخى )
إرشادى نفدى ديشى فى تحقيق األمغ الشفدى عشج شلبىة الرىف العاشىخ مىغ الستفىػقيغ 

رشىىىىاد ، مخكىىىىد اإلمجلىىىىة اإلرشىىىاد الشفدىىىىىعقليىىىًا ذوى صىىىىعػبات الىىىىتعلع بجولىىىة الكػيىىىىت. 
 .ٖٖٛ – ٖٚ٘، ٖٖالشفدى، جامعة عيغ شسذ، 

مىغ الفكىخى لىجى د اال(. الذبكات االجتساعية وأثخىا فى تعديٕٚٔٓنػرة بشت صالح اليدانى )
، مجلىىىىة مكتبىىىىة السلىىىىظ فيىىىىج الػششيىىىىةميىىىىخة نىىىىػرة بشىىىىت عبىىىجالخحسغ. شالبىىىات جامععىىىىة األ

 .ٖٜٖ – ٖٛٙ(، ٔ) ٖٕالدعػدية، 
(. فاعليىة بخنىامج إرشىادى مقتىخح لديىادة مخونىة األنىا لىجى شالبىات ٜٕٓٓوالء إسحق حدىان )

 امعة اإلسالمية، فلدصيغ.، كلية التخبية، الجرسالة ماجدتيخ ة اإلسالمية ب،دة.الجامع
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Abstract 

The present study aimed to verifying the effectiveness of 

psychological counseling program in activating psychological 

immunity and identifying the effect of activating it in enhancing 

intellectual security among high school students. The  basic study 

sample consisted of (14) male and female students in the first grade, 

Between (15 - 16) years with an average of (15. 35) years, and             

a standard deviation of (0.49), for the academic year (2017 - 2018), 

This sample divided into two groups: the control group (N = 6) and 

the experimental group (N = 8). were selected according to the 

achievement and intelligence, Using measurements of the 

Psychological Immunity and Intellectual Security for High-Gifted 

Students (Prepared by the researcher), as well as a program to 

activates  psychological immunity is also prepared by the researcher, 

the results of the study on the following: There were statistically 

significant differences between the mean ranks of the experimental 

group members in psychological immunity in the pre and post 

measurements in favor of the post-measurement, whereas there were 

no significant differences between the mean ranks of the experimental 

group members in the Intellectual security. There were statistically 

significant differences between the mean ranks of the experimental 

and the control groups in the post-measurement of psychological 

immunity in favor of the experimental group members, while there 

were no statistically significant differences between the mean ranks  

of the experimental and the control groups in the post-measurement in 

intellectual security. 

Keywords: Psychological Counseling - Psychological Immunity - 

Intellectual Security - Gifted Secondary. 

 


