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 مشتخلص البحث : 
كذف الحات واالبجاع االرشادؼ، ػ كل هغ هدتػ  إلِ الكذف عغٌجؼ البحث الحالي      

كذف الحات ، وها اذا كاىت تػجج فخوؽ في عبلقة بيشٍساالتعخؼ عمِ شبيعة الكحلظ و 
ل الجراسي والتفاعل بيشٍسا تعدػ إلِ الجشذ واالبجاع االرشادؼ الكذف عغ هحاولة ، و والسٌؤ

هشٍع ) =:7ة البحث هغ عيشتكػىت . كذف الحاتخبلؿ باالبجاع االرشادؼ هغ إهكاىية التشبؤ 
تخاوحت  ،بالسسمكة العخبية الدعػدية شفدييغ بعجة هشاشقالسخشجيغ هغ ال( ذكػر :;،إىاث 9?

ع بيغ ) ، واىحخاؼ عاـ (::.>9، بستػسط عسخؼ قجري)( عاـ=: – =8أعساٌر
االبجاع ، وهقياس كذف الحات لمسخشجيغ الشفدييغوقج أعج الباحثاف هقياس . (6>.>هعيارؼ)
سفخت ىتائج أوتع تصبيقٍسا عمِ عيشة البحث بعج التحقق هغ الثبات والرجؽ. وقج  ،ؼاالرشاد

االبجاع كذف الحات، وهدتػػ هتػسط هغ هغ  هشخفسالتحميل االحرائي عغ وجػد هدتػػ 
تػصمت ىتائج البحث إلِ وجػد عبلقة ارتباشية هػجبة  سا. كأفخاد عيشة البحثاالرشادؼ لجػ 

كذف هقياس ( بيغ درجات أفخاد عيشة البحث عمِ 6.67ػػ داللة )عشج هدت دالة احرائيا  
فخوؽ دالة احرائيا  تعدػ إلِ  وججتكحلظ  .االبجاع االرشادؼودرجاتٍع عمِ هقياس  الحات

ل الجراسي والتفاعل الثشائي بيشٍسا الجشذ  كاىت الفخوؽ لرالح و  ،كذف الحاتفي والسٌؤ
فخوؽ ذات داللة الشتائج غ الشفدييغ. بيشسا لع تجج االىاث، ولرالح حسمة الجكتػراي هغ السخشجي

ل الجراسي كل عمِ حجة، في حيغ  االبجاع االرشادؼفي  يةاحرائ تعدػ إلِ الجشذ أو السٌؤ
ل الجراسي  .وججت فخوؽ في االبجاع االرشادؼ تخجع إلِ التفاعل الثشائي بيغ الجشذ والسٌؤ

لبلبجاع هشبئ داؿ احرائيا   لحاتكذف اىتائج تحميل االىحجار البديط إلِ أف  كذفتو 
التبايغ في الجرجة الكمية ىدبة %( هغ  ?.?>)فدخحيث  ،مسخشجيغ الشفدييغلاالرشادؼ 

ليً البحث هغ ىتائج وضع الباحثاف التػصيات التي إوفي ضػء ها تػصل  .لبلبجاع االرشادؼ
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بالسسمكة هغ جٍة قج تفيج عيشة البحث هغ جٍة، أو السدؤوليغ عغ التػجيً واالرشاد الشفدي 
  أخخػ.

المخشجين الجنذ، المؤهل الجراسي، كذف الحات ، االبجاع االرشادي، الكممات المفتاحية : 
  النفديين.
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كشف الذات وعالقته باالبداع االرشادي لدى املزشدين النفشيني  
 باململكة العزبية الشعودية يف ضوء بعض املتغريات الدميوجزافية

 

 (2أرنوط ) أمحد إمساعيل بشزى/ د.أ                       (1لوليدي)ا علي حممد علي/د
 

 : البحث مكدمة 
شٍج عالع اليـػ تقجـ عمسي وتقشي كبيخ، وكحلظ تغيخ في البشاء االجتساعي والتخكيبة     

كسا تغيخت  .أسمػب حياتٍعو  وسمػكٍع خبلقٍعأاألسخية، وفي هشطػهة قيع أفخادي واتجاٌاتٍع و 
األهخ الحؼ أدػ إلِ زيادة الزغػط واألعباء وها ىتج  والسٍشية، عبلقات االجتساعيةهشطػهة ال

حاجة الفخد إلِ التػجيً تدايج ٌحا كمً يؤكج و  .عشٍا هغ هذكبلت وتػتخات واضصخابات
 ا  والتخصيط لسدتقبل أفزل، وتحقيقالستبلحقة هغ أجل هػاكبة التغيخات الشفدي واالرشاد 

 . لخفاٌيتً
في هختمف  األعساؿ اءساليب أدأتصػيخ وتغييخ في  تصمب ضخورةيأف ٌحا  والشظ     

السجاالت، وعمِ األخز هجاؿ االرشاد الشفدي. فأصبحت الخجهات االرشادية التي تقجـ 
بالصخؽ التقميجية لسداعجة األفخاد الحيغ يعيذػف في كل ٌحي التغيخات الستبلحقة، لع تعج كافية 

الفخد وسط ٌحا الكع هغ الزغػط والسذكبلت في هختمف جػاىب بحاجات  لئليفاءأو هشاسبة 
صبحت الجػدة الذاهمة في قصاعات أالحياة الذخرية واالجتساعية والجراسية والسٍشية. و 

األعساؿ الخجهية واالرشادية والعبلجية الشفدية أصبح هصمب ضخورؼ، يجب أف تػجً الجٍػد 
 وتزع هعاييخ ألدائٍع.  غ بالسسمكةالٍيئات التي تعتسج السخشجيغ الشفديي إلىذاء

سجاالت االىتاجية الويعج االبتكار واالبجاع أدوات لتحقيق جػدة األداء في هختمف     
  في ضل العػلسة وقزايا العرخ الستججدة. ،والخجهية وكحلظ االرشادية

اصخة الدبل السٍسة التي تعقج عميٍا اآلهاؿ اآلف لسػاجٍة السذكبلت السع أحجاإلبجاع و     
حا ها دفع الجوؿ الستقجهة إلِ العسل ;9، <866التي تٍجد أهػغ اإلىدػاف )الحصػاح،  (. ٌو

لمقجرات اإلبجاعية لجيٍا، وتػجيً  أفزلعمِ استغبلؿ شاقتٍا البذخية هغ أجل استثسار 
وأصػبح أداة لمتغمب عمِ ، لٍػا وقج كاف ٌحا التػجً أهػبل   السبجعيغ إلِ كل هجاالت الحياة،



 

 
 

)   4) 

 2012 أبزيل،  3، جزء 00جملة اإلرشاد النفشي، العدد 

 كشف الذات وعالقته باإلبداع اإلرشادى لدى املزشدين النفشيني

ا، ولكي تطل دائسا هػاكبة وقائجة لمسخكب هذكبل تٍا الحياتية والبيئية والدكاىية وييٌخ
 إلِ ىطختٍا الرحيحة إلِ اإلبجاعالحزػارؼ. فشجػاح ٌحي الجوؿ في حل هذكبلتٍا راجع 

  (.:866)حسجؼ، 
يحتاج الستخرز في العسل االرشادؼ أو العبلجي إلِ تػفخ أربعة عشاصخ عمِ و      

ي العمع أو القاعجة السعخفية، والسٍارات العسمية، واالستعجاد الذخري،  األقل ليسارس عسمً ٌو
صجرت رابصة االرشاد السٍشي أفقج  (.6??7واآلداب السٍشية أو القػاعج األخبلقية )الذشاوؼ، 

( الئحة تػضح الخرائز السذتخكة التي يجب أف يترف بٍا السخشجيغ، :??7األهخيكية )
لسداعجة اآلخخيغ، والتحمي بالربخ، والثبات االىفعالي، والقجرة عمِ  وتتزسغ الخيبة والسيل

كدب اآلخخيغ، واالحداس باتجاٌات األخخيغ، والرجؽ، والجؼء في العبلقات االىداىية، 
 (.=??7والقجرة عمِ االدراؾ الدميع )بار، 

ا عػدة      دي أف ٌشاؾ هعاييخ لمسخشج الشف (?<?7) كسا أوضحت الجراسة التي أجخٌا
الكفء في السجتسعات االسبلهية هشٍا ها يتعمق بالستصمبات الثقافية االسبلهية، وهتصمبات 

هة السجاؿ التخرري، وهتصمبات االعجاد السٍشي، باإلضافة إلِ األخبلقيات هغ سبل
ا هغ  العقيجة، واألهاىة، والخفق، حدغ الخمق، حدغ الشية، التػاضع، حدغ الخمق، وييٌخ

ردت في لػائح الجسعيات والٍيئات الستخررة عالسيا  في هجاؿ االرشاد األخبلقيات التي و 
ا في السخشج الشفدي هشٍا التستع  الشفدي، كسا حجد عجد هغ الدسات الذخرية البج هغ تػافٌخ
بقجرة عقمية عاهة، والسثابخة وحيػية الزسيخ، والٍجوء وثبات العاشفة والقجرة عمِ التفاعل 

الستغيخات الخارجية، واالستقبللية، وييخ هتػتخ وييخ قمق، االجتساعي، وأقل تأثخا  ب
 واالىبداشية، والػاقعية، والصسأىيشة واالحداس بالخاحة. 

شخرية عمِ ضخورة اهتبلؾ السخشج عجة خرائز  Corey,2009)كج كػرؼ )أو       
ا ٌػ ساسية ليسارس العسل االرشادؼ بفعالية، هشٍا اهتبلؾ ٌػية، ويعخؼ هغ ٌػ، وهأوهٍشية 

ػ يعخؼ بالذجاعة واالرادة ويستمظ القجرة عمِ التغييخ ويتقبل التغييخ،  قادر عمِ فعمً، ٌو
تساـ حقيق حا االٌتساـ يخكد  يوالسخشج الفعاؿ لجيً ٌا صادؽ بخفاٌية اآلخخيغ وسبلهتٍع، ٌو

 (. <79، 8678عثساف، و  عمِ االحتخاـ، واعصاء اآلخخيغ قيستٍع) بشات
ع السؤ        ( 6??7ساسية في العسل االرشادؼ التي أوضحٍا الذشاوؼ)ثخات األأها عغ ٌأ

تذخيز السذكبلت، تدجيل الحالة و إجخاء السقابمة األولِ، و ٌي استقباؿ السدتخشجيغ، 
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ي   ا في السخشج ٌو وهتابعتٍا، والسبلحطة. كسا حجد عجد هغ الخرائز السصمػب تػافٌخ
الشزج االىفعالي، و خ اآلخخيغ، احتخاـ هذاعو الحمع وعجـ الغزب، و الربخ، والرجؽ، 

 سخعة الترخؼ.و القجرة عمِ اتخاذ القخار، و ضبط الشفذ، و الثقة، و التقػػ، و 
عمِ أف كذف الحات هتصمب أساسي لعسل السخشج  (Jaurard,1959)جػرارد  شارأو      

الشفدي، واعتقج أف السخشج إذا كذف ذاتً الحقيقية لآلخخيغ، فإىً يتحخر هغ هيكاىدهات 
يعج يحتاج بعج ذلظ إلِ لعب أدوار  ويربح واعيا  بسذاعخي، وهغ ثع ال اع السقيجةالجف

هرصشعة أثشاء هسارستً لعسمً االرشادؼ. ويخػ جػرارد أف الجرجة التي يدتصيع بٍا العسبلء 
 (.Kaufman,2016إدراؾ ذواتٍع تختبط باستعجاد السخشجيغ لمكذف عغ ذاتٍع) 

جاؼ كذف الحات أحج ف كحلظ يعج       شيات السقابمة االرشادية، يدتخجهٍا السخشج لتحقيق ٌأ
( أىً ال يسكغ ألؼ هقابمة في االرشاد أف تبمغ =98، <866العسمية االرشادية. إذ أكج عسخ )

جافٍا إف لع يدتخجـ السخشج الشفدي الفشيات البلزهة التي تدٍع في تشفيح االستخاتيجية  ٌأ
لذخرية السدتخشج، والتأثيخ الفعاؿ في سمػكً ىحػ االرشادية بسا يحقق التشسية الذاهمة 

األفزل، ويتػقف ىجاح العسمية االرشادية عمِ هجػ كفاءة السخشج الشفدي في استخجاهً 
 مفشيات التي تعمسٍا وتجرب عميٍا.ل

( أف السخشج يقجـ فيٍا كذف بديط عغ ذاتً ?866)وفي ٌحي الفشية رأػ أبػ أسعج      
مػهات تداعج السدتخشج عمِ فٍع ىفدً، ويقجـ خبخاتً الذخرية وخبخاتً الذخرية، في هع

  كسخجع يداعج السدتخشج عمِ التػاصل واالفراح عغ ذاتً.
( أىً إذا كاف كذف الحات ضخورؼ لسجاالت حياتية هعيشة، 8676فقج أشار الدفاسفة )     

جا ؼ العسمية فٍػ أكثخ ضخورة لسجاؿ االرشاد والعبلج الشفدي، حيث يداعج في تحقيق ٌأ
االرشادية ويذجع في تكػيغ عبلقة ارشادية دافئة قػية بيغ السخشج والسدتخشج، ويدسح بسديج 

 هغ التفاعل االيجابي والتعاوف، وبالتالي ىجاح االجخاء االرشادؼ أو العبلجي. 
( عمِ أف كذف الحات هغ السػضػعات السٍسة في العسمية :866وأكج همكػش)     

ل عشرخ هغ عشاصخ األصالة بالشدبة لمسخشج، وشخط وهتصمب أساسي االرشادية، فٍػ يسث
، وتداعج كثيخا  في حث السدتخشج عمِ االفراح وبػضػح وصجؽ عغ ذاتً، هسا يؤدؼ ًلعسم

الزخورؼ لشجاح العسمية االرشادية وتحقيق إلِ كدخ الحاجد والتأسيذ لبشاء الثقة، األهخ 
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تست االتجاٌات االىداىية جافٍا. وقج ٌا في االرشاد بكذف الحات ورأت فيً أداة لتصػيخ  ٌأ
 العبلقة االرشادية، التي ٌي األساس الحؼ تعتسج عميً كل األىذصة االرشادية. 

( أف السدتخشجوف عادة قج يججوا صعػبة في هذاركة Evans,1993) إذ أشار إيفاىذ      
السذاركة ييخ  هعمػهات خاصة هع شخز يخيب كالسخشج، فقج يكػىػا خائفيغ هغ أف ٌحي

هبلئسة أو قج ال يكػىػف هختاحيغ بكذف ذواتٍع، أو قج ال يعخفػف كيف يكذفػف ذواتٍع. 
وتحت ٌحي الطخوؼ، فسغ السفيج أف يشسحج السخشج هٍارة كذف الحات لمسدتخشج) همكػش، 

866: ،8< .) 
بلشي تو ( تؤدؼ إلِ زيادة الثقة الستبادلة Neal,1983ىيل )  أكجفكذف الحات كسا      

الحجود في التعبيخ عغ السخاوؼ والزغػط وهغ ثع يشتج عشٍا حالة هغ االرتياح بيغ 
 الصخفيغ. 

( أف Johnson,Freedman,Taylor&Fallona,1997)وأكج جػىدػف وزهبلؤي      
كذف الحات يؤدؼ إلِ خفس درجة الذعػر بالخجل والحىب وزيادة درجة قبػؿ الفخد لحاتً 

، >866الجحادحة،و سميساف، في: كثخ عفػية وأقل ىقجا  لمحات )ولآلخخيغ، بحيث يربح أ
7>.) 

وفشية الكذف عغ الحات تداعج السخشج الشفدي عمِ أف يكػف أكثخ ىجاحا ، ألف السخشج      
ح عغ ذاتً أو بعس ذاتً لسدتخشجي فإىً يعسق الرمة بيشٍسا، واالفراح هغ عشجها يفر

ج ليسارس االفراح الحاتي بجوري إلِ هخشجي، جاىب السخشج يربح ىسػذجا  أهاـ السدتخش
ويشبغي أف يكػف االفراح الحاتي هغ جاىب السخشج أصيبل  وأف يذعخ السدتخشج بحلظ، حتِ 
يفيج السدتخشج هشً، وبحيث ال يعيق العسمية االرشادية أو يديج هغ هدتػيات القمق عشج 

 (. ???7السدتخشج) كفافي، 
عجاد السخشج الشفدي يجب أف يتغيخ هغ وسيمة إ  إف ( إلِ?866القصاف ) تشار أو       

الحرػؿ عمِ شٍادة إلِ التجريب عمِ االبتكار وحل السذكبلت بصخؽ ججيجة وهبتكخة ىابعة 
سية هغ هخشج ىفدي يسمظ حدا  هعخفيا  وآلية ذاتية لسٍارة حل السذكبلت ، وهغ ثع تبخز ٌأ

لِ هٍسة تغييخ هفاٌيع التعميع، قج اضافة خجهات أخخػ يجب أف تقجهٍا الجولة، باالضافة إ
سٍا في االرشاد الشفدي وقجرة السخشج الشفدي عمِ األداء الججيج والسبتكخ في أف  يتسثل ٌأ

 يغيخ هغ هقػهاتً. 
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لع يعثخ الباحثاف عمِ وبسخاجعة الجراسات الدابقة التي تشاولت هتغيخات البحث،        
اولت هػضػع البحث الحالي، ييخ أف ٌشاؾ تش -في حجود عمسٍسا -دراسات عخبية أو أجشبية

   برفة عاهة.  عغ السخشج الشفديييخ هباشخة دراسات قميمة 
 : ئلتهأسمشكلة البحث و

ىتيجة لمتغيخات التي شخأت عمِ السجتسعات هغ الشاحية االجتساعية والتكشػلػجية، زادت      
ا، هسا زاد هغ هعشالزغػط وا اىاة اىداف القخف الحالي، تجت وشأة السذكبلت وتشػعت هرادٌر

صبحت هداعجتً السٍشية الستخررة تحتاج هغ السخشج التفكيخ في هذكبلت أوهغ ثع 
ساليب حمٍا وعبلجٍا خارج الرشجوؽ التقميجؼ لمعسل االرشادؼ، هغ أجل تسكيشً أالسدتخشج و 

فزل هدتػػ هغ الخجهات االرشادية الستسيدة، وهغ جٍة أخخػ ألتقجيع و السٍشي هغ جٍة 
الكسي لتحقيق التسكيغ الشفدي لمسدتخشجيغ، والشظ أف ٌحا يتصمب اإلعجاد العمسي والسٍارػ 

 لمسخشجيغ الشفدييغ لكي يكػىػا هبجعيغ في العسل.والكيفي 
تساها  كبيخا  هغ العمساء والباحثيغ في ربعة األفي العقػد األلقي هجاؿ االبجاع و       خيخة ٌا

شاولت بحػث ودراسات عجيجة شبيعة االبجاع وىسػي والعػاهل هيجاف التخبية وعمع الشفذ، إذ ت
السختمفة التي تتجخل في تكػيشً، والٍجؼ الخئيدي الحؼ بيغ ٌحي البحػث ٌػ الػقػؼ عمِ 

ع، وأساليب تشطيع ادراكاتٍع أ سباب وكيفية اختبلؼ بعس األفخاد هغ حيث شخؽ تفكيٌخ
 (. 8669اتي، وهدتػػ تقييسٍع لحواتٍع وقجراتٍع االبجاعية )ىذػ 

ريع ازدٌار البحث الديكػلػجي في هجاؿ االبجاع وريع زيادتً السكثفة هغ حيث قياسً و      
والتعخؼ عمِ عبلقتً بغيخي هغ الستغيخات وخرائز السبجعيغ والعػاهل السؤثخة في االبجاع، 

سيتً وكحلظ البخاهج واالستخاتيجيات وفاعميتٍا في تشسية االبجاع لجػ فئات السجتسع السخ تمفة، وٌأ
والسجيخيغ خاصة، إال أىً لع تػجً البحػث والجراسات  يغألفخاد السجتسع عاهة ولمصمبة والسعمس

تساهٍا لمتعخؼ عمِ   ٌسية االبجاع لمسخشج الشفدي والعػاهل السؤثخة فيً. أ الشفدية ٌا
لجيً  يتػافخ لكي يكػف السخشج فعاال  وتشجح العسمية االرشادية التي يقـػ بٍا، البج أفإذ أىً 

السشاسب هغ حيث اهتبلكً لسجسػعة هغ الدسات أو الخرائز،  االستعجاد واالعجاد السٍشي
وتجريبً عمِ هجسػعة هغ السٍارات االرشادية والفشية، وتعاوىً هع االشخاؼ السختمفة في 
السؤسدة وخارجٍا. وتعتسج فاعمية السخشج عمِ خرائرً وسساتً وخمفيتً السعخفية واهتبلكً 
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سجسػعة هغ السٍارات، وتعتسج أيزا  عمِ هجػ التداهً بالقػاعج واالعتبارات األخبلقية والسٍشية ل
خاف،   (.<??7)ٌز

استخجاـ السخشج فشيات االرشاد بسٍارة، وهغ بيغ  وهغ هتصمبات ىجاح العسل االرشادؼ      
 . تأو كسا أشمق عميٍا البعس اإلفراح عغ الحا كذف الحات ٌحي الفشيات ٌي فشية

وعمِ الخيع هغ أف كذف الحات فشية هقبػلة هغ عجد كبيخ هغ العاهميغ في هجاؿ      
عجيجة تحققٍا لمعسيل، إال أف كذف الحات تعتبخ هغ أكثخ الرحة الشفدية وأشاروا إلِ فػائج 

 (.Sando,2014الفشيات السثيخة لمججؿ في االرشاد والعبلج الشفدي)
( أف كذف الحات يحقق Lane,Farber&Geller,2001)ذكخ ليغ وفاربخ وجيمخ فقج       

ا السخشجيغ والسعالجيغ  أيخاض هتعجدة في العسمية االرشادية، وهغ األسباب الذائعة التي ذكٌخ
الشفدييغ ألٌسية كذف الحات، تصبيع تجخبة العسيل، وتعديد التػافق العبلجي، وتػفيخ شخؽ 

( أف كذف الحات Hovarth&Bedi,2002وبيجؼ )  ثويزيف ٌػفار  هختمفة لمتفكيخ لمعسيل.
االرشادية. كحلظ أشار بمػهجاردف  آثار ايجابية عمِ العبلقةلً 

( أف كذف الحات هغ السخشج يؤدؼ إلِ Bloomgarden&Mennuti,2009وهيششػتي)
هذاركة هذاكل العسيل، ويحقق العجؿ في العبلقة االرشادية، كسا يدٍل تعبيخ الحات لجػ 

 عخفة هغ هشطػر ججيج.العسيل واكتداب الس
والبعس اآلخخ يعتبخ أف كذف الحات هغ السخشج عسل ييخ أخبلقي وقج يؤدؼ إلِ اىتٍاؾ     

صخؼ االىتباي بعيجا  عغ  حجود العسل االرشادؼ، ويأتي بشتائج عكدية هغ خبلؿ
 (.Peterson,2002;Kaufman,2016العسيل)

سية استخجاـ السخ       شج لفشية كذف الحات في العسمية وىتيجة لتزارب اآلراء حػؿ ٌأ
فيً، فإف البحث الحالي يحاوؿ التعخؼ االبجاع االرشادية، وعبلقتٍا بسٍارتً في أداء عسمً و 

لجػ السخشجيغ الشفدييغ. لعمٍا تداعج عمِ شبيعة العبلقة بيغ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ 
 ً. الستخرريغ في التعخؼ عمِ هعاييخ أداء السخشج السبجع في عسم

 ويحاوؿ البحث الحالي االجابة عغ األسئمة التالية: 
 ها هدتػػ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ لجػ السخشجيغ الشفدييغ؟  .7
 ها شبيعة العبلقة بيغ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ؟  .8
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خية بيغ السخشجيغ الشفدييغ في كل هغ كذف الحات واالبجاع  .9  ٌل تػجج فخوؽ جٌػ
ل الجراسيو  شذاالرشادؼ تعدػ إلِ الج  ؟ والتفاعل بيشٍسا السٌؤ

التشبؤ باالبجاع االرشادؼ هغ درجات كذف الحات لجػ السخشجيغ  ها اهكاىية .:
  الشفدييغ؟

 : بحثأهداف ال
 إلي:  الحالي بحثهجف الي    

كل هغ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ لجػ السخشجيغ هدتػػ  الكذف عغ .7
 الشفدييغ. 

كذف الحات واالبجاع االرشادؼ لجػ عيشة بيغ التعخؼ عمِ شبيعة العبلقة  .8
 .البحث

كذف الحات واالبجاع في كل هغ بيغ السخشجيغ الشفدييغ  فخوؽ فٍع وتفديخ ال .9
ل الجراسي االرشادؼ  .والتفاعل بيشٍسا تعدػ إلِ الجشذ والسٌؤ

 . باالبجاع االرشادؼ هغ كذف الحات لمسخشج الشفديشبؤ تالتعخؼ عمِ اهكاىية ال .:
 :  ثبحأهمية ال

سيتً هغ السػضػع الحؼ يبحثً  .7 كذف الحات لمسخشجيغ يدتسج البحث الحالي ٌأ
سيتً ىطخيات االرشاد والعبلج الشفدي،  ػ هػضػع اختمفت عمِ ٌأ الشفدييغ، ٌو
سيتً لمعسمية االرشادية  وتزاربت ىتائج البحػث والجراسات حػؿ أثاري وٌأ

 . ولمسدتخشجيغ
ػ هػضػع االبجاع االرشادؼ، وىقل  كحلظ يتشاوؿ البحث الحالي هػضػع ٌاـ .8 ٌو

 -هػضػع االبجاع وتصبيقً في هجاؿ االرشاد، حيث لع يػجً إليً االٌتساـ هغ قبل
ػ هػضػع في ياية األٌسية، خاصة وأف التشسية السٍشية  -في حجود عمع الباحثاف ٌو

تٍجؼ إلِ تسكيغ السخشج الشفدي في عسمً تحقيقا  ألعمِ هدتػيات جػدة األداء 
بتكار في تقجيع خجهاتً لكافة أفخاد السجتسع هغ هختمف الفئات واألعسار، واال

 والكذف عغ العػاهل التي تدٍع في ذلظ.
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ع  .9 سيتً هغ الفئة التي يٍتع بجراستٍا ٌو السخشجيغ كسا يدتسج البحث الحالي ٌأ
ع فئة تحتاج لمسديج هغ  والسخشجات الحيغ يقجهػف خجهات االرشاد الشفدي، ٌو

بحػث التي تداعجٌع عمِ هػاجٍة التحجيات التي تعػؽ عسمٍع، الجراسات وال
ع بالحمػؿ والصخؽ التي تيدخ عميٍع تقجيع أعمِ هدتػػ هغ الخجهات  وتبرٌخ

ع، هسا يحققأداء االرشادية لآلخخيغ، وتجعمٍع هتسيديغ في أدائٍع عغ  لٍع  ييٌخ
 التسكيغ السٍشي. 

حلظ هقياس االبجاع االرشادؼ، هسا الشفدي، وك ججيج لكذف الحات لمسخشجبشاء هقياس  .:
قج يدٍع في فتح أفاؽ بحثية هدتقبمية في هػضػع البحث هغ جاىب الباحثيغ 

 . والستخرريغ
التجريبية لمسخشجيغ الشفدييغ لتشسية االبجاع تدٍع ىتائج البحث في تخصيط البخاهج  قج .;

ثشاء العسمية االرشادؼ لجيٍع، وكحلظ لتجريبٍع عمِ االستخجاـ الفعاؿ لكذف الحات أ
االرشادية، األهخ الحؼ قج يسكشٍع هغ تقجيع أفزل هدتػػ هغ الخجهات الشفدية 

 . واالرشادية لمسدتخشجيغ
 :  بحثمصطلحات ال

 Counselor Self- Disclosureكذف الحات لممخشج النفدي: 
ي عمِ ٌػ قجرة السخشج الشفديعخؼ الباحثاف كذف الحات لمسخشج الشفدي إجخائيا  بأىً "      

عغ هعمػهات خاصة شخرية وىفدية واجتساعية وهٍشية، االفراح المفطي وييخ المفطي 
عغ ىفدً وخبخاتً السٍشية وتجاربً الذخرية وتصمعاتً وشسػحاتً وهذاعخي وردود والتعبيخ 

أفعالً وأفكاري الخاصة وهعتقجاتً واتجاٌاتً ىحػ بعس السػضػعات والقزايا لمسدتخشج أثشاء 
، والخبخة بالسذاركة شادية هغ أجل هداعجة السدتخشج لفٍع ذاتً وحل هذكبلتًالجمدة االر 

جاؼ ججيجة، وهغ ثع ىجاح العسمية االرشادية وتقجيع أفزل هدتػػ  لتصػيخ وجٍات ىطخ وٌأ
ػ عبارة عغ الجرجة التي يحرل عميٍا السخشج عمِ  هغ الخجهات االرشادية لمسدتفيجيغ. ٌو

 السقياس الحؼ أعجي الباحثاف.
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  Counseling Creativity االبجاع االرشادي 
في  الشفدي ٌػ السبادأة التي يبجيٍا السخشجحثاف االبجاع االرشادؼ إجخائيا  بأىً " ايعخؼ الب    

 قجرتً عمِ التخمز هغ الدياؽ العادؼ التقميجؼ لبلرشاد واتباع ىسط ججيج هغ االرشاد
واالستفادة هغ الخبخات االرشادية الدابقة، ، دع بالسخوىة والحجاثة واالستعجادالعبلج يتو 
التي يقـػ بٍا لتقجيع العػف والسداعجة التي يخضِ العبلجية و فاعمية السسارسات االرشادية و 

ويتسثل في الجرجة  عشٍا العسيل لتحقيق أفزل هدتػػ هغ التػافق والدعادة والتسكيغ الشفدي.
 أعجي الباحثاف.التي يحرل عميٍا السخشج الشفدي في السقياس الحؼ 

 االطار النظزي للبحث: 
 Counselor Self- Disclosure لممخشج النفدي كذف الحاتأواًل: 
بالخيع هغ أف كذف الحات ليذ هفٍػها  أو بشاء ىطخيا  أساسيا  في أؼ هغ ىطخيات      

بشاء االرشاد الشفدي األساسية، إال أف االتجاٌات االىداىية في االرشاد تخػ فيً أداة هٍسة ل
وتصػيخ العبلقة االرشادية التي ٌي األساس الحؼ تعتسج عميً كل الشذاشات االرشادية 

( تقجـ األساس لسٍارات وشخوط تدٍيل ٌحي Rogers,1961األخخػ. ولعل ىطخية روجخز )
ذ أف أحج االعتقادات األساسية لشطخية روجخز أف لجػ الشاس هيبل  داخميا  إالعبلقة االرشادية، 

جل الشزج، وتحقيق الحات، وتقخيخ الحات. ويتع ادراؾ ٌحا السيل عشجها تتاح أ لمكفاح هغ
لؤلفخاد الفخصة لذخوط تجعع ٌحا الشزج. وفي سياؽ االرشاد الشفدي فإف ىزج السدتخشج 
ي: التعاشف واالحتخاـ واألصالة التي يجب أف  هختبط بسدتػيات هختفعة هغ ٌحي الذخوط ٌو

 وإدراكٍا هغ قبل السدتخشج. يتع ايرالٍا هغ قبل السخشج 
أف يفرح برجؽ عغ هذاعخي وشخريتً  الفخدعغ الحات يتصمب هغ  واإلفراح     

فالػضػح والرجؽ  آهشةشار عبلقات اجتساعية اىداىية افي  إالوهعتقجاتً فٍحا ال يتع 
ويختبط  .عبلقة اىداىية ىاجحة لكي تبشِ عمِ الثقة الستبادلة أؼ أساسوالرخاحة ٌي 

عمِ أفكاري  اآلخخيغىً عشجها يصمع إيجابي لمفخد فااح عغ الحات ببشاء هفٍـػ ذات اإلفر
حػلً هسا يديج هغ فٍع  آرائٍعبجاء إوهذاعخي يتيح لٍع الفخصة الف يقيسػا سمػكً عغ شخيق 

 .(8679الفخد لحاتً والػعي بٍا )العسخؼ، 
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لِ التفاعبلت إيذيخ ( إلِ أف هرصمح كذف الحات Hanson,2003ٌاىدغ )رأػ و     
، ًصفاتااليجابية التي تجور بيغ السخشج والسدتخشج، ويحاوؿ خبللٍا السخشج كذف بعس 

وردود األفعاؿ، واالستجابات تجاي السدتخشج في الجمدة االرشادية، هسا يديج ثقة السدتخشج 
بالسخشج، فيبادلً ىفذ السذاعخ، فيكذف عغ هعمػهات خاصة وضخورية لتقجـ وىجاح العسمية 

جاؼ السدتخشج في هػاجٍة هذكبلتً ) في : الدفاسفة، ا ، 8676الرشادية وبالتالي تحقيق ٌأ
8676 ،7=;.) 

( كذف الحات بأىً الكذف المفطي الذخري Wattkins,1990,478عخؼ واتكيشد)و     
 هغ السخشج لمعسيل. 

( كذف الحات لجػ السخشج أو السعالج Hill&Knox,2002كحلظ عخؼ ٌيل وىػكذ)    
 و السعالج الشفدي. أٍا تمظ الجسل التي تكذف عغ السعمػهات الذخرية عغ السخشج بأى

قجرة الفخد عمِ الكذف والتعبيخ عغ  ( بأى8ً::9، ;??7كسا عخفً جابخ وكفافي )   
 الجاخمية الخاصة وعغ خياالتً وخبخاتً وتصمعاتً.  هذاعخي

ت بأىً عسمية يقـػ هغ ( فقج عخؼ االفراح عغ الحا<;7، =866أها السدعػدؼ )     
 خبللٍا الفخد بإفذاء بعس السعمػهات الذخرية لفخد آخخ دوف ييخي هغ أفخاد السجتسع. 

( كذف الحات في االرشاد بأىً فشية يقجـ فيٍا السخشج :77، ?866أبػ أسعج ) كحلظ عخؼ
خاتً جـ خبقكذفا  بديصا  عغ ىفدً في هعمػهات تفيج في هداعجة السدتخشج عمِ فٍع ىفدً، وي

الذخرية كسخجع يداعج السدتخشج وليذ السقرػد فيٍا أف يتحجث السخشج عغ ذاتً ليكذف 
عغ خبخاتً وتجاربً وقجراتً وعيػبً هغ أجل ىفدً، وال أف يقـػ السخشج باعتخافات شػيمة 
لتفاصيل حياتً الساضية، ولكغ السقرػد ٌػ السدتخشج وهذكمتً وها يداعج في حمٍا، ويسكغ 

ارؼ وفيٍا كل شئ هػجػد في اشار هعخفي فٍع االفراح  عغ الحات هغ خبلؿ ىافحة جٌػ
كالقجرات والصسػح واألٌجاؼ والسذاعخ والخبخات، وليذ كل ها ٌػ هػجػد ىعخفً أو ىحغ 

 واعيغ لً. 
ثشاء التفاعل أ( عسمية فخدية أو تبادلية تحجث =866وكذف الحات كسا رأػ جخجيذ )    

يقٍا يطٍخ فخد ها هقجار هغ هعمػهاتً الخاصة والعاهة داخل االشار االجتساعي عغ شخ 
فكار لجػاىب هختمفة هغ حياتً)الذخرية، والشفدية، والجدسية، واالتجاٌات وتذسل األ
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ِ تحجيج هدتػػ الثقة واالرتباط باألخخيغ وهجػ قػة   والسذاعخ والسثل والخبخات الستشػعة(، ٌو
 خخيغ. عبلقات الفخد االجتساعية هع األ

( كذف الحات بأىٍا عبارة عغ التعبيخ عغ البياىات الذخرية Zur,2016ؼ زور )عخ     
 وليدت السٍشية هغ السخشج لمسدتخشج.

فعسمية كذف الحات عسمية ٌاهة لشجاح العسمية االرشادية، وتحتل السقابمة األولية      
سية كبيخة في كذف الحات لجػ كل هغ السخشج والسدتخشج، وبخاصة في  السخحمة لبلرشاد ٌأ

األولية لبشاء العبلقة االرشادية، إذ تدداد األلفة باستسخار العبلقة الجافئة، لحلظ يجب تٍيئة 
حػؿ  وأهيغ الجػ السشاسب لعسمية الكذف هغ قبل السدتخشج وتػليج اتراؿ هشفتح وكاهل

 (.???7القزايا والسذكبلت التي تحتاج لسشاقذة )كفافي،
( أف لجػ األفخاد هيل فصخؼ لتحقيق الحات Rogers,1995وهغ وجٍة ىطخ روجخز )     

ا، إذا تػافخت شخوط تداٌع في ىزجٍع. والشظ   أف ٌحا يتػفخ في العسل االرشادؼ.وتقجيٌخ
وتذيخ هٍارة كذف الحات إلِ استجابة لفطية هغ شخؼ السخشج يبػح بٍا عغ خبخات      

تي هخ بٍا والتي يعتقج أىٍا شخرية تعكذ أفكاري واىفعاالتً واتجاٌاتً وبعس األحجاث ال
بدؤاؿ تتذابً ىػعا  ها هع خبخات السدتخشج وقج يكػف كذف الحات أكثخ فعالية إذا اىتٍِ 

 هفتػح. 
بقرج قج يكػف  ،( إلِ أسباب ودوافع كذف الحات لجػ األفخاد8667ويذيخ الربيحيغ )    

ات، أو الحفاظ عمِ العبلقات التشفيذ االىفعالي، أو تػكيج الحات، أو التبادلية، أو تػضيح الح
ا، أو التحكع االجتساعي وتكػيغ االىصباع.بقرج   وتقػيتٍا وتصػيٌخ

لِ أف كذف الحات يسكغ الفخد هغ إ( >866كحلظ أكج كل هغ سميساف والجحادحة )     
التخمز هغ اىفعاالتً والتعبيخ عشٍا والػصػؿ إلِ حالة هغ االتداف الشفدي، ويديج هغ 

واستبرار الفخد لحاتً، وبحلظ يعج كذف الحات القاعجة واألساس لبشاء  هدتػػ وعي وفٍع
العبلقة والسػدة والتقبل والتعاشف، بل وهغ السقػهات األساسية لمرحة الشفدية ويختبط بسفٍػـ 

 ذات ايجابي. 
لِ فقجاف الديصخة إ( أف كذف الحات يؤخح عميً أىً قج يؤدؼ <??7بيشسا يخػ السؤهشي )     

ذ يعسل عمِ فقج الديصخة عمِ تحييج وجٍة ىطخ اآلخخيغ إلِ الفخد، األهخ إقات، عمِ العبل
 الحؼ يذػي ٌحي الشطخة أو قج يدقصً هغ ىطخ االخخيغ.
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التقػيع ( إلِ ها سبق هغ تٍجيجات ىاتجة عغ كذف الحات <866بػ ججؼ )أضاؼ أو      
جفع كثيخ هغ األفخاد إلِ الدمبي أو التٍجيج االجتساعي لمذخز الحؼ يكذف عغ ذاتً، هسا ي

تجشبٍع الكذف عغ ذواتٍع في العجيج هغ السػاقف االجتساعية، السيسا إذا تػافخت لجػ ٌؤالء 
األشخاص سسات وخرائز هعيشة هثل القمق االجتساعي. ولحلظ أكج عمِ أف كذف الحات 

 يحتاج إلِ الدياؽ االجتساعي. 
عمِ تسكيغ السخشج هغ عسمً إلِ  وأوضحت ىتائج الجراسات حػؿ تأثيخ كذف الحات    

ىتائج هتزاربة. فقج وجج أف السخشج األقل في كذف الحات ٌػ األكثخ خبخة في هسارستً 
 .يغ الشفدييغ األعمِ في كذف الحاتلعسمً، و تع تقييسٍع أىٍع األكثخ ثقة عغ السخشج

العمِ ( أف السخشجيغ اMcCarthy,1982العكذ أوضحت ىتائج دراسة هاكارثي ) وعمِ    
 في كذف الحات ٌع األعمِ في الثقة والخبخة هغ الحيغ ال يكذفػف ذواتٍع لمسدتخشجيغ.

 معاييخ كذف الحات : 
( ثبلث هعاييخ لكذف الحات، ٌي : يجب أف يحتػؼ كذف الحات ;??7حجد جخادات )     

حا ٌػ السعيار األوؿ، أها السعيار الثاىي فٍػ  أف عمِ هعمػهات شخرية تخز الستكمع، ٌو
عمِ الستكمع أف يتحجث لفطيا  عغ ٌحي السعمػهات ، أها السعيار الثالث فٍػ أىً يجب أف 
يكػف ٌشاؾ شخز ثاف هدتقبل يػجً الكبلـ لً، أؼ أف كذف الحات حجد باتراؿ ذات 

 السخسل بحات السدتقبل. 
ويشبغي أف ال يصيل السخشج الػقت الحؼ يدتغخقً في هٍارة كذف الحات حتِ ال       

دتٍمظ الػقت السحجد لمسدتخشج ليكذف ذاتً، كسا أف عميً أف يأخح في االعتبار شاقة ي
السدتخشج في االستفادة هغ كذف الحات، فبل يقـػ بكذف الحات إذا وجج أف ذلظ ال يزيف 

 (. ?866عبئا  اضافيا  عمِ السدتخشج الحؼ يكػف هحسبل  باألعباء بصبيعة الحاؿ )أبػ زعيدع، 
شاؾ اعت      خبلقية الستخجاـ فشية كذف الحات هغ جاىب السخشج، هغ ٌحي السبادغ أبارات ٌو

هبجأ )ال ضخر وال ضخار لمعسيل(، والثاىي ٌػ هبجأ االحداف، فعمع الشفذ البج وأف يقجـ 
السداعجة لآلخخيغ. ويكػف كذف الحات أخبلقي إذا حقق فػائج لمعسيل ولمعسمية االرشادية، 

إعاقة العسل االرشادؼ وألحق الزخر وييخ أخبلقي إذا تدبب في 
 (.Kaufman,2016بالعسيل)
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( إلِ ها سبق هغ جػاىب أخبلقية الستخجاـ السخشج Gutheil,2010وأضاؼ جػسيل)       
الشفدي لسٍارة كذف الحات، وحجدٌا في ثبلث جػاىب، ٌي: األوؿ ٌػ: االحداف والحؼ 

وال ضخار، أها الجاىب الثالث: فٍػ يقرج بً عسل كل ها يشفع السدتخشج، والثاىي: ال ضخر 
العبلقة اآلهشة بيغ السخشج والسدتخشج والتي تتدع باالٌتساـ بالسدتخشج ورفاٌيتً، ولحلظ يجب 

 أف تفيج ٌحي الجػاىب هرمحة السدتخشج وليذ السخشج. 
( أف هغ السبادغ Koocher&Keith-Spiegel,1998سبيجل ) -وذكخ كػكخ وكيث      

 والعجؿ.  واإلخبلصكذف الحات ٌي الحكع الحاتي  بأخبلقياتق االخخػ التي تتعم
( أف كذف الحات هغ السخشج قج يسثل اىتٍاؾ Peterson,2002بتخسػف )رأػ و      

لؤلخبلقيات السٍشية، وذلظ إذا استخجهٍا السخشج بغخض تمبية احتياجاتً الذخرية، وهغ ثع 
 يزخ بالعسيل. فإىً في هثل ٌحي الحالة يعيق العسمية االرشادية و 

 أنواع كذف الحات: 
( أف بعس الباحثيغ اختاروا التسييد بيغ عبارات كذف الحات :866ذكخ همكػش )    

(، أو كذف الحات الذخرية Hoffman-Graff,1977االيجابية والدمبية ) هثل 
(، ويقرج بكذف الحات االيجابية بأىٍا هذاركة Simonson,1976)هثل  والجيسػيخافية

ت التي تتعمق بجػاىب القػة والشجاح في خبخات الفخد، بيشسا تتزسغ كذف الحات السعمػها
يزا  هغ يسيد بيغ أالدمبية جػاىب الشقز والسػاقف ييخ الشاجحة وييخ السبلئسة. وىجج 

في كذف الحات بيغ الساضي والحاضخ، فقج يكػف كذف الحات عغ خبخات حرمت  غبعجي
كحلظ ال يقترخ  (.Dowd&Boroto,1982) هثل  في الساضي أو عغ خبخات تحرل حاليا  

كذف الحات عمِ الدمػؾ المفطي فقط، بل ايزا  يسكغ الكذف عغ هعمػهات عغ أىفدشا هغ 
خبلؿ القشػات ييخ المفطية وبأفعالشا. وقج ذكخ أف ٌشاؾ هغ يذجع السخشج عمِ استخجاـ 

 كذف الحات وهشٍع هغ يححر هغ ذلظ.
 : ، إلِ ها يميف الحات لمسخشج( قدع أىػاع كذ:867أها صالح )

 تكذف الحات الػصفي: يتحجث السخشج في ٌحا الشػع عغ خبخات وهػاضيع عاهة وليد -7
حسيسية يعتقج أىٍا تتذابً هع السػاضيع التي يسخ بٍا السدتخشج وال بأس إذا بجأ السخشج 

ف يقترخ عمِ السسيدات أباستخجاـ ٌحا الشػع هغ الكذف في الجمدة األولِ شخيصة 
 السعخفية والدمػكية. 
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كذف الحات الحسيسي: وفيٍا يكذف السخشج عغ هػاضيع شخرية أكثخ خرػصية  -8
ويذيخ بذكل هباشخ إلِ السذاعخ التي يعتقج أىٍا هذابٍة هع السذاعخ الزسشية لجػ 

 السدتخشج والبج أف يػضح كيف تغمب عمِ السذكبلت بٍجؼ قيادتً إلِ حمػؿ. 
شج في ٌحا الشػع عغ هعمػهات وخبخات تعكذ ىقاط بي: يبػح السخ مكذف الحات الد -9

الزعف في السػاقف الفاشمة التي تساثل خبخات السدتخشج ويفزل عجـ المجػء إلِ ٌحا 
 الشػع إال في حاالت يخػ فيٍا السدتخشج أىً الػحيج في العالع الحؼ يعاىي هغ هذكمتً. 

ىقاط القػة  كذف الحات االيجابي : يكذف السخشج عغ هعمػهات وخبخات تعكذ -:
ػ أفزل أىػاع كذف الحات.  والسػاقف الشاجحة السذابٍة لخبخات السدتخشج ٌو

 كذف الحات ونافحة جوهاري: 
( ٌحي ;??7أورد جخادات ) تتكػف ٌحي الشافحة هغ أربع هشاشق لمػعي هغ جاىب الفخد، و    

 جداء األربعة لمشافحة: األ
ي هشصقة الشذاط الحخ أو المنظقة المكذوفة: العاـ، وتذسل هعمػهات هعخوفة لمفخد  ٌو

 ولؤلخخيغ في عسمية االتراؿ كالسعمػهات العاهة عغ الفخد أو هطٍخي العاـ. 
ي هشصقة السعمػهات واألفكار والدمػكيات التي يذعخ بٍا الفخد بالخجل  المنظقة المخفية: ٌو

ٍا لآلخخيغ هثل هشٍا، واألسخار الذخرية التي يعخفٍا الذخز عغ ىفدً فيخفيٍا وال يبػح ب
 القمق والسخاوؼ والذكػؾ. 

ي السعمػهات التي يعخفٍا األشخاص اآلخخوف عغ الذخز، ولكغ  المنظقة العمياء : ٌو
الذخز ذاتً ال يعخفٍا عغ ىفدً، هثل سسعة الفخد في السحيط الحؼ يعير فيً وهغ السسكغ 

 أف يتعخؼ عميٍا هغ خبلؿ التغحية الخاجعة هغ هحيصً. 
ي السشصقة التي ال يعخفٍا الفخد عغ ىفدً وال يعخفٍا اآلخخوف، وتذتسل  جهولة :المنظقة الم ٌو

عمِ األهػر الغاهزة، ويسكغ التعخؼ عميٍا هغ خبلؿ اكتذاؼ الفخد لحاتً برػرة هدتسخة في 
 هخاحل حياتً السختمفة. 

ء تكػف ف ٌؤالإالحيغ ال يدتعسمػف االفراح عغ الحات أو التغحية الخاجعة ف فاألشخاص     
السشصقة السجٍػلة لجيٍع أوسع السشاشق وذلظ بدبب عجـ ريبتٍع في هعخفة اآلخخيغ أو هعخفة 
اآلخخيغ لٍع، وأف ٌشاؾ أشخاص ال يدتعسمػف االفراح عغ الحات ويعتسجوف التغحية الخاجعة 

ع وعػاشفٍع وبحلظ فاف السشصقة السخفية ٌي  إلِفٍع ال يسيمػف  االفراح برخاحة عغ هذاعٌخ
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لدسة السديصخة عمِ عبلقاتٍع هع اآلخخيغ وهغ السحتسل أف اآلخخيغ ال يثقػف بٍؤالء ا 
ع  ، في حيغ األشخاص الحيغ وآرائٍعاألشخاص ألىٍع يجركػف أف ٌؤالء يخفػف أفكاٌر

 آرائٍعيدتعسمػف االفراح عغ ذواتٍع عمِ حداب التغحية الخاجعة الحيغ يعتقجوف بقيسة 
ع دوف أراء وأفكار ا آلخخيغ تكػف الشتيجة ٌي أتداع السشصقة العسياء لجيٍع فٍع يفذمػف وأفكاٌر

اآلخخيغ أها األشخاص الحيغ يدتعسمػف هديجا هغ عسميتي  إليٍعفي هعخفة كيف يشطخ 
 إلِاالفراح والتغحية الخاجعة والسعمػهات الزخورية وهعخوفة واضحة لمصخفيغ هسا يؤدؼ 

زل هغ أجل تصػيخ العبلقات الذخرية الفخصة األف يتػسيع السشصقة الػاضحة ويعص
 .(8679)هحسػد، 

 :النفدي كذف الحات ونظخيات االرشاد
هجارس أصحاب ( إلِ وجػد اختبلؼ في وجٍات ىطخ Yalom,1985أشار يالـػ )

سية وشبيعة كذف الحات في العسمية االرشادية.  وفيسا يمي عخض وىطخيات االرشاد عغ ٌأ
 هخترخ لبعس وجٍات الشطخ.

( كذف الحات هغ جاىب السعالج الشفدي، Freud,1912/1958عارض فخويج)  جفق     
أف ، ألف ذلظ يؤدؼ إلِ السقاوهة التي ٌي أكثخ صعػبة في التغمب عميٍا، وهغ وجٍة ىطخي

تساـ بتحميل السحمل الشفدي، وأكثخ ريبة وشغف في هعخفة ػؼ العسبلء س يكػىػا أكثخ ٌا
 ٌػ كذف الحات إلِ أف أصحاب ٌحا االتجاي أشار(. و Kaufman,2016السديج عشً) 

ا السكبػتةوالسذاعخ  األفكارتعبيخ عغ  وبعكذ ذلظ  ،الدصح لكي يسكغ تحميمٍا إلِ وإضٍاٌر
ىتائج سمبية وذلظ الف  إلِشخز ييخ هشاسب يسكغ أف يؤدؼ  إلِف عسمية االفراح إف

هغ التعاهل  يدتصيع الذخز العادؼ الفخد يعصي هعمػهات حداسة عغ الحات والتي ال
التحميل الشفدي يتصمب تخصي تخدد الفخد في االفراح عغ ذاتً  أفهعٍا، ولقج بيغ فخويج 

يذجع الفخد عمِ االفراح عغ هكبػتاتً  يتصمب هغ السعالج أف يكػف هدتسع جيج كسا
ع أو حتِ قج ال (:??7)جاسع،  . فٍؤالء األشخاص ال يفرحػف عغ هعاىاتٍع وهذاعٌخ

هعمػهاتٍع العاهة أيزا ، والسعخوؼ أف هجرسة التحميل الشفدي تخػ  يفرحػف عغ كثيخ هغ
يفصغ الفخد إلِ وجػدٌا، وهغ ثع ال يدتصيع  أف السدؤوؿ عغ الدمػؾ دوافع الشعػرية أؼ ال

 (.8?8 ،:866شخحٍا أو وصفٍا )العيدػؼ، 
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عمِ العكذ هغ هػقف ىطخية التحميل الشفدي هغ كذف الحات، ىجج عمساء الشفذ      
الىداىي والػجػدؼ تذجع السخشج الشفدي الستخجاـ كذف الحات، وتخػ اف ٌحا لً أثار ا

، ايجابية عمِ العبلقة االرشادية هغ جٍة وهغ جٍة أخخػ تحقق ىتائج ايجابية لبلرشاد
 (.Kaufman,2016)واعتبخوا أف كذف الحات أداة لبشاء العبلقة االرشادية

عيق عسمية العبلج يياب كذف الحات لمسخشجيغ، روجخز أف هغ الحػاجد التي تورأػ      
فالسخشج يجب أف يسشح لمعسيل ذاتً هسا يقمل عسمية الحكع ويؤثخ في العبلقة بيشً وبيغ 

 (. <??7العسيل) الديػد، 
حيث ركد هسثمػ ٌحا االتجاي عمِ الصبيعة اإلىداىية التي تشصػؼ عمِ حاجات االتراؿ     

اشفة و االحتخاـ الستبادؿ في سيخورة دائسة التصػر)الكشاىي، الجافئ السسمػػء بالثقػة و الع
866;.)  

ويؤيج أصحاب االتجاي السعخفي الدمػكي كذف الحات هغ السخشجيغ والسعالجيغ      
ع الستخجاهً ألف كذف الحات الفػرؼ وييخ الفػرؼ عغ ذات السخشج  يقجـ الشفدييغ، بل يجعٌػ

ألٌجاؼ في العسمية االرشادية، ٌي : تعديد العبلقة يحقق العجيج هغ اىسػذج جيج لمعسيل، و 
االرشادية، وهذاركة خبخات العسيل، والتغمب عمِ التفديخات الدمبية لمشػايا والدمػؾ، تعديد 
تػقعات العسيل االيجابية هغ االرشاد، وتعتبخ دوافع لمتغييخ، وىسحجة وتعديد لمدمػؾ 

 (.Ziv-Beriman,2013السخيػب) 
الحؼ أىبثق عغ السجرسة  Feminist Counselingاالرشاد الشدػؼ  أها ىسػذج      

سية كذف الحات لمسخشج أو السعالج الشفدي سػاء كاف فػرؼ 6=?7االىداىية ) (، أكج عمِ ٌأ
أو ييخ فػرؼ ألف ذلظ كسا يخػ هؤسدي ٌحي الصخيقة بخاوف 

والسعالج. وهغ ( أىٍا تؤدؼ لمسداواة في العبلقة بيغ السخشج Brown&Walker,1990ووكخ)
سا أف كذف الحات هغ قبل السعالج يكػف لمسذاعخ الذخرية واآلراء والقيع  وجٍة ىطٌخ

تداعج العسيل عمِ اتخاذ قخار  ،خاصة تمظ التي تتعمق بالقزايا االجتساعية والدياسية
هدتشيخ عشج اختيار وتقييع السعالج. ولحلظ فإف كذف الحات هغ السخشج يدسح لمعسيل أف 

رؾ فعاؿ في العسمية االرشادية، ويؤدؼ لتفكيظ السقاوهة داخل العبلقة االرشادية) يكػف هذا
(Simi&Mahalik,1997. 
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بيشسا لع ىدتصع تحجيج هػقف هحجد لشطخية االرشاد االىتقائي حػؿ كذف الحات هغ     
 .Duke&Murdock,1992)السخشج، وذلظ ألف أشكالً هتشػعة ويدتخجهػف شخؽ هتعجدة)

سية كذف الحات هغ السخشج لمسدتخشج، هسا سبق، يبل حع الباحثاف وجػد تزارب في ٌأ
سية أف يكذف السخشج عغ ذاتً لمسدتخشج، ولكغ هع  ويسيل الباحثاف لمخأؼ الحؼ يؤيج ٌأ
هخاعاة الزػابط والقػاعج التي تتيح االستخجاـ الفعاؿ والدميع وتحقيق فػائج لمعسمية االرشادية 

 ولمسدتخشج كحلظ. 
 الحات:  أهجاف كذف

إلِ جسمة هغ األٌجاؼ يحققٍا السخشج هغ استخجاـ هٍارة كذف الحات، Egan إيجاف  شارأ
ي:   ٌو
 أف السخشج أكثخ حداسية ودؼء تجاي السدتخشج. يؤكج  -7
 يقمل هغ هدافة الجور بيغ الصخفيغ.  -8
يديج هغ قجرة السدتخشج عمِ التعبيخ عغ هذاعخي وأفكاري بدٍػلة، والشظ أف  -9

ة كذف الحات هغ السخشج يديج هغ هدتػػ كذف الحات لجػ استخجاـ هٍار 
 السدتخشج. 

هداعجة السخشج عمِ تغييخ إدراكات السدتخشج وتصػيخ إدراكات وهفاٌيع ججيجة  -:
جافً )أبػ زعيدع،ىحػ   (.?866هذكبلتً، يحتاجٍا لتحقيق ٌأ

 : كذف الحات لجى المخشج النفديطخق 
سخشج بشاء االفراح عغ الحات هغ خبلؿ ( أىً يجب عمِ ال?866رأػ أبػ أسعج )    

 أحج الشسصيغ التالييغ: 
ي شخيقة يدتصيع السخشج هغ خبللٍا أف يتحجث عغ ىفدً بقرج تذجيع  الشسحجة: ٌو

 السدتخشج ألف يتحجث عغ ىفدً. 
الخبخة بالسذاركة: وتدتخجـ لتصػيخ وبشاء وجٍات ىطخ ججيجة تقػد السدتخشج ىحػ وضع 

جاؼ ججيجة بشاء عمِ   ذلظ. ٌأ
ف استخجاـ السخشجيغ أ استخمز الباحثافهغ خبلؿ أدبيات كذف الحات، و      

داء عسمٍع بفعالية، وتعتبخ شخط الىجاح أالشفدييغ لسٍارة كذف الحات تسكشٍع هغ 
العسمية االرشادية بكافة هخاحمٍا هغ إقاهة عبلقة ارشادية هٍشية وتحجيج لسذكمة 
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السخاد تحقيقٍا هغ االرشاد، واختيار وتشفيح الصخؽ السدتخشج وتحجيج األٌجاؼ والشػاتج 
لتحقيق ٌحي األٌجاؼ، وهغ ثع قج تعج هتصمب واألساليب والفشيات التي يدتخجهٍا 

  السخشج الشفدي في ٌحي السخاحل لمعسل االرشادؼ.  لؤلداء االبجاعيضخورؼ 
 Counseling Creativity االبجاع االرشاديثانيًا: 

تحسل في شياتٍا بحور االيجابية والبشاء، واالبتكار، واستخجاـ الخياؿ  ف كمسة االبجاعإ    
بذكل ابجاعي ٌػ الحؼ يؤدؼ براحبً إلِ أكبخ قجر هسكغ هغ التصػر الدميع في شخرية 
الفخد، أو في تحديغ عبلقاتً االجتساعية. واالبجاع يشجع هغ استعادتشا لتجاربشا الدابقة، وإعادة 

 (. <=?7خيج هغ ىػعً حتِ يشتج هغ كل ٌحا شئ ججيج) عجس،تشطيسٍا هغ ججيج بذكل ف

يبجعً بجعا  وابتجعً: أىذأي وبجأي وفبلف بجع في ٌحا  ءالذيعخؼ االبجاع في المغة: بجع     
: اختخعتً ال عمِ هثاؿ) ابغ ءالذياألهخ أؼ لع يدبقً أحج فيً، وأبجعت 

 (. >?،9??7هشطػر،
 أربعوتعخيفٍع لبلبجاع، واىقدسػا في ذلظ إلِ  وقج اختمف عمساء الشفذ في ىطختٍع    

اتجاٌات. ركد اصحاب االتجاي األوؿ عمِ الشاتج االبجاعي، وأف ضاٌخة االبجاع هتعجدة الػجػي 
وأكجوا عمِ أف االىتاجية االبجاعية عشج األفخاد  ،أكثخ هغ كػىٍا هفٍػها  ىطخيا  هحجد التعخيف

اء، والعسميات العقمية، والذخرية، والجافعية، السبجعيغ تعتسج عمِ ستة هعاييخ ٌي الحك
عمِ أف . بيشسا ركد أصحاب االتجاي الثاىي (8668)الدخور،وأساليب التفكيخ، والسعخفة

أربع  Wallisاالبجاع عسمية تترف وتتسيد باألصالة والقابمية لمتحقيق وقج وصف واالس 
ي هخحمة االعجاد والتحزيخ، وهخحمة االحتزاف أو البدوغ، هخحمة  هخاحل لعسمية االبجاع ٌو

(. بيشسا عخؼ أصحاب االتجاي الثالث 6??7االلٍاـ واالشخاؽ، ثع هخحمة التحقيق ) قصاهي، 
ع عغ األشخاص العادييغ، وهغ بيغ  االبجاع في ضػء ها يتدع بً السبجعػف هغ خراؿ تسيٌد

الفخد في هػاجٍة ٌحي التعخيفات ٌػ تعخيف جيمفػرد لبلبجاع بأىً )الصخيقة التي يترخؼ بٍا 
حا الدمػؾ يبجو أىً هختبط بعجد هغ سسات الذخرية. وأصحاب االتجاي الخابع  السذكبلت ٌو
يؤكجوف عمِ أف االبجاع قجرة، وتبشِ ٌحا االتجاي أصحاب ىطخية الدسات والعػاهل وعمِ 

لتي رأسٍع جيمفػرد واعتبخ أف عسمية االبجاع هخادفة لعسمية حل السذكبلت. وتتسثل القجرات ا
يتكػف هشٍا االبجاع في الصبلقة، والسخوىة، واألصالة، والتفاصيل، والحداسية لمسذكبلت ) 

 (.;??7؛ الدمساف،8668؛ الدخور،;??7قصاهي، 
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وبشاء عمِ ٌحي االتجاٌات الستعجدة في االبجاع، اختمفت وتشػعت تعخيفات العمساء      
البجاع تعخيفا  بديصا  بأىً يذيخ إلِ ففي بحػث جيمفػرد الباكخة عخؼ اوالباحثيغ لبلبجاع. 

القجرات التي تكػف هسيدة لؤلشخاص السبجعيغ. كسا أف القجرات االبجاعية تحجد ها اذا كاف 
الفخد يستمظ القجرة عمِ اضٍار الدمػؾ االبجاعي إلِ درجة همحػضة. ويتػقف اضٍار الفخد 

هثل ٌحي الشتائج بالفعل عمِ السالظ لمقجرات االبجاعية عمِ ىتائج ابجاعية أو عجـ اضٍار 
ٌي الصبلقة  صفاتً االثخائية والصبيعية، ويحجد جيمفػرد االبجاع في ثبلث سسات عقمية

 (.9<7، <??7سساحة، والسخوىة واألصالة )
االبجاع بأىً عسمية إدراؾ الثغخات واالختبلؿ في السعمػهات Torrance وعخؼ تػراىذ      

الحؼ ال يػجج لً حل هتعمع، ثع البحث عغ دالئل وهؤشخات  والعشاصخ السفقػدة وعجـ االتداؽ
في السػقف وفيسا لجػ الفخد هغ هعمػهات، ووضع ٌحي الفخوض لدج ٌحي الثغخات واختبار 
الفخوض والخبط بيغ الشتائج واجخاء التعجيبلت وإعادة اختبار الفخوض، ثع ىذخ الشتائج وتبادلً 

  (. 9<7، 8668) أبػ العبل، 
عخؼ االبجاع عمِ أىً التفكيخ السغاهخ الحؼ يتسيد بتخؾ الصخيق  Bartlettرتمت أها با    

السخسـػ هدبقا  والتخمز هغ القػالب السراية، واالقباؿ عمِ التجخبة، واتاحة الفخصة لمذئ 
 (. ;8، ;??7لكي يؤدؼ إلِ ييخي ) سميساف، 

كبلت هع التأكيج عمِ ( حالة خاصة هغ حل السذ:8669،86دمحم والذخبيشي ) ًكسا عخف    
 أصالة الحل وقيستً. 

ىً تػليج شخؽ وأساليب ججيجة الىجاز أ( اإلبجاع عمِ >87، <866خؼ البذابذة ) عو      
األعساؿ، والقخار اإلبػجاعي ٌػ القخار الحؼ يحسل بػيغ شياتػً حمػػال لمسػذكمة القائسػة وبػذكل 

  ججيػج وفخيػج.
أىٍا تتفق جسيعا  في أف االبجاع ٌػ الخخوج عغ السألػؼ  ويبلحع هغ التعخيفات الدابقة    

والتقميجؼ في كل هغ التفكيخ والدمػؾ، واىتاج أفكار ججيجة وتصػيخ أدوات ووسائل وأساليب 
 . ، واتخاذ قخارات ابجاعيةحل السذكبلت التي تػاجً الفخد

بعج قياـ فخويج  الشطخيات التي فدخت اإلبجاع، ففي ىطخية التحميل الشفدي و تعجدتو      
بجراسة سيخ حياة العجيج هػغ الفشاىيغ والسبجعيغ وخاصة لياىاردو دافشذي، تػصل إلِ أف هبجأ 
التداهي أو اإلبجاؿ ٌػ العاهل األساسي الحؼ كاف وراء ها قجهػي هغ أعساؿ إبجاعية. ويذيخ 



 

 
 

)   22) 

 2012 أبزيل،  3، جزء 00جملة اإلرشاد النفشي، العدد 

 كشف الذات وعالقته باإلبداع اإلرشادى لدى املزشدين النفشيني

ػجاؼ األفكػار الجشدػية األصيمة ب أٌجاؼ ال تحسل هبجأ التداهي إلِ القجرة عمِ استبجاؿ ٌأ
 (.Mackler & Schourz, 1965شابعا جشديا )

وفدخ الدمػكيػف الطػاٌخة اإلبجاعيػة وفق السدمسات الخئيدة التجاٌٍع حيث أف الدمػؾ       
خي يتسثل في تكػيغ عبلقػات أو ارتباشػات بػيغ السثيخات و االستجابات، و  اإلىداىي في جٌػ

التخابصية التػي تػخػ أف اإلبػجاع يتسثل  Mednicيظ بخزت ضسغ السشحِ الدمػكي ىطخية هيجى
في قجرة الفخد عمِ صػغ األفكار القجيسة بقالب ججيج، و بقجر ها تكػف العشاصخ الججيجة 
الجاخمة في التخكيب أكثخ تباعجا عغ األخخػ بقجر ها يكػف الحل أكثخ إبجاعا. إف هعيار 

اإلحرائي لمتخابصات) أبػ جادو و ىػفل، التقػيع في ٌحا التخكيب ٌػ األصالة، و التػاتخ 
كحلظ ركدت الشطخية السعخفية عمِ  (.>??7عجس و آخخوف، ؛ 8668الدخور،، =866

االبجاع كعسمية ذٌشية تديخ وفق سمدمة هغ العسميات هثل االىتباي، واالدراؾ، والػعي، 
و خبخة ججيجة، والتشطيع، والترشيف، واالدراؾ، والتكاهل، ثع الػصػؿ إلِ شكل ججيج لمحل أ

 (. >??7فالحاكخة تخدف جسمة هغ العسميات االىتاجية السبجعة والسحجدة ) الحسػؼ،
وهغ خبلؿ ها سبق ىجج أف تفديخ االتجاي السعخفي لبلبجاع يتسيد بالجقة والذسػلية     

تكاهل أوضح الخصػات التي تديخ وفقا  لٍا عسمية االبجاع، كسا أىٍا تسثل ىطخة الوالػضػح 
 بية لٍحي العسمية. ايجا

أها أصحاب الشطخيػة اإلىدػاىية فيخوف أف اإلبجاع عسمية تتع بيغ الفخد السبجع و الػسط      
فالبشدبة ألصحاب االتجاي (. ?866السذجع السبلئع لطٍػر هثل ٌؤالء األفخاد)الديات، 

ا، أؼ أىً االىداىي اف االبجاع وسيمة الكتذاؼ االىداف لحاتً الحقيقية والتعبيخ عشٍا و  تصػيٌخ
 (. <=?7الػسيمة األساسية لتحقيق الحات) عبج الحسيج، 

واتزحت أسذ ٌحا السشطػر االىداىي جميا  في العرخ الحجيث في عمع الشفذ االيجابي      
واالٌتساـ بالجػاىب االيجابية باالىداف وتشسيتٍا بجال  هغ تػجيً االٌتساـ لجػاىب االضصخاب 

 والسخض.  
 

 موك اإلبجاعي في العمل االرشادي:مؤشخات الد
خ االبجاع يتسثل في ىذاط االىداف الحؼ يترف باالبتكار =??7أكج حشػرة ) ( أف جٌػ

والتججيج، أؼ احجاث شئ ججيج في صيايتً الشٍائية وإف كاىت عشاصخي األولية هػجػدة هغ 
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لٍا صفة الججة قبل، ويػصف باالبجاع كل الشتاجات األدبية والفشية والعمسية، إذا تػافخت  
 والكفاءة والسبلءهة. 

االبجاع عاهة، يحجد الباحثاف الشطخية حػؿ هػضػع دبيات األوفي ضػء ها سبق هغ    
 هعاييخ وهؤشخات االبجاع في العسل االرشادؼ، فيسا يمي: 

 الحكاء والقجرات العقمية السدتخجهة في العسمية االرشادية.  .7
 سسات شخرية السخشج.  .8
 والتخرز. السعخفة والعمع  .9
 الجافعية لمعسل االرشادؼ وهداعجة اآلخخيغ. .:
 أساليب التفكيخ في العسل االرشادؼ وهذكمة السدتخشج. .;
 القجرة عمِ تحسل السخاشخ وهػاجٍة العقبات والتحجيات والزغػط السٍشية.  .>
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تست بالسخشجالجراسات ىجرة في  اوجج حيث ضٍخت هػجة بحثية في السعالج الشفدي، أو  التي ٌا
تست باعجاد السخشج الشفدي وكحلظ الرفات التي يجب  ف تتػافخ أالتدعيشات هغ ٌحا القخف ٌا

تع ببحث السذكبلت والسعػقات التي تػاجًٍ في عسمً، حيث كاف التخكيد  فيً، كحلظ البعس ٌا
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ثخ الجشذ وحجع األسخة ودخل أ( دراسة ٌجفت إلِ البحث عغ ;??7أجخػ جخادات )    
( شالب وشالبة، شبق 8>=السخة عمِ كذف الحات لجػ عيشة هغ شمبة جاهعة اليخهػؾ )ا

عميٍع الباحث هقياس جػرارد لكذف الحات. وأوضحت ىتائج الجراسة اىخفاض هدتػػ كذف 
الحات لجػ شمبة الجاهعة، كسا أضٍخت عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية تعدػ لمجشذ في 

لرجيق هغ الجشذ ىفدً، في حيغ ضٍخت فخوؽ ذات داللة كذف الحات لكل هغ الػالج وا
، كحلظ اتزح أف الحكػر احرائية تعدػ لمجشذ في كذف الحات لمػالجة، وذلظ لرالح االىاث

يكذفػف ذواتٍع أكثخ ألصجقائٍع وهغ ثع ألهٍاتٍع وبجرجة أدىِ آلبائٍع. أها االىاث فيكذفغ 
ٍغ وأهٍاتٍغ وبجرج أدىِ آلبائٍغ. كسا تبيغ ذواتٍغ بجرجة هتداوية إلِ حج ها لكل هغ صجيقات

وأذواقٍع وهيػلٍع ودراستٍع وأىٍع اقل  وآرائٍع عاتجاٌاتٍاف الحكػر يسيمػف أكثخ لمكذف عغ 
 كذف حػؿ أوضاعٍع السالية واجداهٍع وشخرياتٍع. 

( إلِ السداٌسة في كيفية استخجاـ السخشجيغ لسٍارة كذف :866ٌجفت دراسة همكػش )   
( هخشج وهخشجة هغ هجيخيات التخبية ?89األردف، وذلظ عمِ عيشة هكػىة هغ ) الحات في

والتعميع في عساف الكبخػ، تع تصبيق هقياس لكذف الحات عميٍع، وتػصمت ىتائج الجراسة إلِ 
أف استخجاـ السخشجيغ لكذف الحات هشخفس، وكاف أكثخ كذف لمحات في الجاىب االيجابي 

كسا كاف كذف الحات هغ قبل السخشجيغ أعمِ هغ كذف وأقل كذف في الجاىب الدمبي، 
دػ لمعسخ أو لمحالة الحات هغ قبل السخشجات، كحلظ عجـ وجػد فخوؽ في كذف الحات تع

 االجتساعية.
( دراسة ٌجفت إلِ تعخؼ أثخ القمق االجتساعي والذعػر بالػحجة :866أجخػ أبػ ججؼ )    

التبايغ السفدخ لستغيخات ) الجشذ، الكمية،  وكذف الحات في إدهاف االىتخىت، وتحجيج هقجار
األىذصة عمِ االىتخىت، عجد األصجقاء عمِ االىتخىت، عجد ساعات استخجاـ االىتخىت وهكاف 

( شالبا  وشالبة بالجاهعة األردىية، وشبق ??=استخجاـ االىتخىت(. وذلظ عمِ عيشة هكػىة هغ )
وأشارت الشتائج إلِ أف كذف الحات عمِ  عميٍع هقياس كذف الحات والػحجة وادهاف االىتخىت.

االىتخىت يعتبخ هغ أكثخ الستغيخات السباشخة تأثيخا  عمِ ادهاف االىتخىت، في حيغ كاف كذف 
قل الستغيخات السباشخة تأثيخا  في ادهاف االىتخىت. كسا اشارت الشتائج إلِ أف أالحات بالػاقع هغ 

الىتخىت وكذف الحات عمِ االىتخىت ٌي الجشذ ا بإدهافالستغيخات الجيسػجخافية التي تتشبأ 
 والكمية وعجد االصجقاء عمِ االىتخىت.  
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( إلِ استكذاؼ أثخ كل هغ الجشذ >866كسا ٌجفت دراسة سميساف والجحادحة )      
والتخرز عمِ كذف الحات لكل هغ األـ واألب والرجيق هغ ىفذ الجشذ واألخػة 

( شالبا  وشالبة هغ شمبة جاهعة 8>:شة الجراسة هغ )واألخػات والسذخؼ األكاديسي، تكػىت عي
الدمصاف قابػس. شبق عميٍع استباىة كذف الحات. وأضٍخت الشتائج أف ٌشاؾ فخوؽ في 
هتػسط درجات كذف الحات لؤلـ والرجيق هغ ىفذ الجشذ واألخػة واألخػات تعدػ لمجشذ 

 وذلظ لرالح االىاث. 
عغ أثخ كذف الحات وهحتػػ الخسالة في الحيد ( الكذف =866حاولت دراسة الشعيسي )    

( شالبا  وشالبة بجاهعة بغجاد، وشبق عميٍع ;>7الذخري وذلظ عمِ عيشة تكػىت هغ )
هقياس كذف الحات وهقياس السجاؿ الذخري. وتػصمت ىتائج الجراسة الِ وجػد فخوؽ دالة 

 .حاتاحرائيا  في الحيد الذخري لجػ شمبة الجاهعة عمِ وفق هتغيخ كذف ال
( إلِ هعخفة العبلقة بيغ كذف الحات والتػافق الدواجي ?866حاولت دراسة العسخؼ )    

( هعمسة، شبق <78( هعمع ، ):?( هعمسا  وهعمسة، هشٍع )888وذلظ لجػ عيشة هكػىة هغ )
وقج أشارت ىتائج الجراسة إلِ أف هدتػػ عميٍع هقياس كذف الحات وهقياس التػافق الدواجي، 

اء هتػسط بيغ أفخاد عيشة الجراسة، كحلظ كاف هدتػػ التػافق الدواجي يتخاوح كذف الحات ج
بيغ ضعيف وهتػسط، كسا وججت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية دالة احرائيا  بيغ كذف الحات 

 والتػافق الدواجي. 
( التحقق هغ العبلقة بيغ كذف الحات والتحكع الحاتي في 8676ٌجفت دراسة الدفاسفة )    
مػؾ لجػ السخشجيغ التخبػييغ وايجاد الفخوؽ في ٌحيغ الستغيخيغ، بحب الشػع االجتساعي، الد

( هخشجا  8;7والحالة االجتساعية، والخبخة العسمية في االرشاد. وذلظ عمِ عيشة بمغت )
وهخشجة، في بعس السجارس األردىية، شبق عميٍع هقياس كذف الحات وهقياس التحكع الحاتي 

رت الشتائج إلِ أف هدتػػ الجرجة الكمية هغ  كذف الحات وكذف الحات في الدمػؾ. وأشا
لمػالج ولمدهيل هشخفس، في حيغ كاف كذف الحات لمػالجة والرجيق هختفعا  ، كحلظ ال تػجج 
فخوؽ دالة احرائيا  في كذف الحات تعدػ لمشػع االجتساعي، أو الحالة االجتساعية، أو لمخبخة 

والثبلثي، بيشسا وججت فخوؽ في التحكع الحاتي في الدمػؾ تعدػ العسمية والتفاعل الثشائي 
لمجشذ لرالح االىاث ولمحالة االجتساعية لرالح العازبيغ هغ الجشديغ ولمتفاعل الثشائي بيغ 
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الحالة االجتساعية وكل هغ الشػع االجتساعي والخبخة العسمية ولرالح السخشجات العازبات 
 خة العسمية القريخة في االرشاد. والسخشجيغ العازبيغ وهغ ذوؼ الخب

( فقج حاولت الكذف عغ ىسط التعمق الدائج وهدتػػ كذف 8677أها دراسة أبػ ىسخ )    
الحات، والتعخؼ عمِ شبيعة العبلقة بيغ أىساط التعمق وكذف الحات. وذلظ عمِ عيشة هكػىة 

قيغ، شبق عميٍع الباحث هقياس أىساط التعمق وهقياس=:>هغ ) كذف الحات،  ( هغ السخٌا
قيغ كذفػا عغ ذواتٍع لؤلـ بجرجة أكبخ هغ كذفٍع ذواتٍع  وتػصمت ىتائج الجراسة إلِ أف السخٌا
لؤلب، كحلظ ال تػجج عبلقة ارتباشية دالة بيغ أىساط التعمق وكذف الحات كجرجة كمية. كحلظ 
وججت فخوؽ في كذف الحات لؤلـ والرجيق هغ ىفذ الجشذ بيغ الجشديغ وكاىت الفخوؽ 
لرالح االىاث، وفي كذف الحات لؤلـ واألب تعدػ لمفئة العسخية لرالح الفئة العسخية األولي ) 

 عاـ(. :7 -77هغ 
تست دراسة أسجؼ )     ( إلِ الكذف عغ اىساط التشذئة الػالجية وعبلقتٍا 8677كحلظ ٌا

شمبة ( شالبا  وشالبة هغ =7>بكذف الحات والجافعية لمتعمع، وذلظ لجػ عيشة تكػىت هغ )
السخحمة الثاىػية في هشصقة الجميل األعمِ، شبق عميٍع هقياس كذف الحات، وهقياس أىساط 
التشذئة الػالجية، وأضٍخت ىتائج الجراسة أف الشسط الجيسقخاشي والتقبل ٌسا الشسصاف الدائجاف 

ىسط لجػ الصمبة، كسا أشارت الشتائج إلِ وجػد عبلقة ارتباشية هػجبة بيغ الشسط الجيسقخاشي و 
 التقبل وهدتػػ كذف الحات وهدتػػ دافعية التعمع. 

( إلِ التعخؼ عمِ هدتػػ كذف الحات وهدتػػ التفكيخ الشاقج 8678ٌجفت دراسة يػىذ )    
لجػ شمبة كمية التخبية والعبلقة بيغ كذف الحات والتفكيخ الشاقج والفخوؽ في كذف الحات 

الجراسية والتخرز. تكػىت عيشة الجراسة هغ  والتفكيخ الشاقج وفقا  لستغيخات الجشذ والدشة
( شالبا  وشالبة هغ شمبة كمية التخبية جاهعة السػصل، شبق عميٍع الباحث هقياس 6=8)

جخجيذ لكذف الحات، وهقياس كاليفػرىيا لمتفكيخ الشاقج. أشارت ىتائج الجراسة إلِ أف الصمبة 
( شالبا  6<وشالبة، ولؤلخ واألخت ) ( شالبا  =>كذفػا ذواتٍع أهاـ األب واألـ وكاف عجدٌع )

( شالبا  وشالبة. وأف الصمبة الحيغ كذفػا ذواتٍع أهاـ األب واألـ 8;وشالبة، والدوج والدوجة )
حرمػا عمِ أعمِ هتػسط عغ بقية البجائل األخخػ عمِ هقياس كذف الحات، وأف هتػسط 

بيغ هذتػػ كذف الحات  التفكيخ الشاقج اقتخب هغ الستػسط الفخضي، والعبلقة كاىت دالة
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والتفكيخ الشاقج في بجيل ) األب واألـ(، وال تػجج فخوؽ ذو داللة في هتغيخ كذف الحات  
  والتفكيخ الشاقج وفقا  لستغيخ الجشذ والرف والتخرز.  

( يمِ التعخؼ عمِ هدتػػ كل هغ كذف الحات 8679كحلظ ٌجفت دراسة العسخؼ )    
( شالب وشالبة هغ شمبة جاهعة ?><ئابية لجػ عيشة بمغت )والذعػر بالػحجة واألعخاض االكت

اليخهػؾ باألردف، وشبق عميٍع ثبلثة هقاييذ هعجلة ٌي هقياس كذف الحات، وهقياس الػحجة 
الشفدية، وقائسة بيظ لبلكتئاب. وقج تػصمت ىتائج الجراسة إلِ وجػد هدتػػ هشخفس هغ 

كتئابية هتػسط. كحلظ وججت عبلقة كذف الحات، بيشسا كاف هدتػػ الػحجة واألعخاض اال
ارتباشية دالة احرائيا  بيغ كذف الحات والذعػر بالػحجة ، وبيغ كذف الحات واألعخاض 
االكتئابية. كحلظ تتشبأ بعس أبعاد كذف الحات بالػحجة الشفدية واألعخاض االكتئابية لجػ 

 الجشديغ.
بلقة بيغ كذف الحات ( سعت لمكذف عغ الع:867أها دراسة العسخؼ، وجخادات )    

( شالبا  وشالبة ?><والذعػر بالػحجة الشفدية لجػ شمبة الجاهعة، وقج بمغت عيشة الجراسة هغ )
هغ جاهعة اليخهػؾ. شبق عميٍع هقياس كذف الحات، وهقياس الػحجة الشفدية. وقج كذفت 

الشفدية، وأف ىتائج الجراسة عغ وجػد عبلقة ارتباشية دالة احرائيا  بيغ كذف الحات والػحجة 
 بعس أبعاد كذف الحات هشبأ داؿ بالػحجة الشفدية.

إلِ تعخؼ عمِ العبلقة بيغ اإلفراح عغ  ( >867كسا ٌجفت دراسة عمي و الجبػرؼ )     
الحات وهٍارات التػاصل االجتساعي لجػ شمبة جاهعة بابل ولحلظ قاـ الباحث بتبشي هقياس 

( لسٍارات ><?7) وتكييف هقياس ريجيػ ( وتعخيب:??7اإلفراح عغ الحات لػ)جاسع، 
التػاصل االجتساعي، وهغ ثع قاـ الباحث بالتحقق هغ صجؽ وثبات ٌحيغ السقياسيغ وتحميل 

 اختيخوا( شالب وشالبة هغ شمبة جاهعة بابل 6;9فقخاتٍسا إحرائيا عمِ عيشة بمغت )
اد أدوات البحث شبقت إعج استكساؿوبعج ، بالصخيقة الصبقية العذػائية ذات التػزيع الستشاسب

وبٍجؼ ، بالصخيقة الصبقية العذػائية اختيخوا( شالب وشالبة =6:عمِ عيشة البحث البالغة )
تحميل ىتائج البحث أستعسل الباحث هجسػعة هغ الػسائل اإلحرائية هشٍا )االختبار التائي 

خاص بسعاهل ارتباط هدتقمتيغ، االختبار التائي ال لعيشتيغالتائي  االختبارلعيشة هدتقمة واحج، 
اىخفاض هدتػػ اإلفراح عغ  وتػصمت ىتائج البحث إلِ  بيخسػف(. ارتباطبيخسػف، هعاهل 

يتستع شمبة الجاهعة بسدتػػ جيج هغ هٍارات التػاصل  ، كحلظ الحات لجػ شمبة الجاهعة
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بيغ اإلفراح عغ الحات وهٍارات التػاصل  ارتباشيةوجػد عبلقة  ، كحلظاالجتساعي
 لجػ شمبة الجاهعة. االجتساعي

( التعخؼ عمِ أثار استخجاـ كذف الحات Kaufman,2016كسا ٌجفت دراسة كػفساف )    
هغ السعالج الشفدي، والفخوؽ في الثقة والسٍارة والجاذبية التي تعدػ إلِ كذف الحات هغ 

( هغ شمبة الجاهعة الحيغ يعاىػف هغ =>8وجٍة ىطخ العسبلء. وذلظ عمِ عيشة هكػىة هغ )
ذكبلت الرحة الشفدية. شبق عميٍع قائسة تقجيخ السخشج وهقياس كذف الحات هغ اعجاد ه

الباحثة. وتػصمت ىتائج الجراسة إلِ أف السخشجيغ الحيغ كذفػا عغ ذاتٍع لمعسبلء كاىػا أكثخ 
ع الحيغ لع يدتخجهػا كذف الحات، ولع تجج فخوؽ دالة احرائيا  بيغ  تعاشفا  وجاذبية هغ ييٌخ

ا في السٍارة والثقة هغ وجٍة السخشجيغ  الحيغ استخجهػا كذف الحات وبيغ الحيغ لع يدتخجهٌػ
 ىطخ العسبلء.  

 ثانيًا : دراسات وبحوث سابقة اهتمت بجراسة المخشج النفدي  
( التعخؼ عمِ هٍاـ السخشج الصبلبي ذات األٌسية الكبخػ :866ٌجفت دراسة الدسيح )    

ارس والسخشجيغ الصبلبييغ ، وكحلظ التحقق هغ هٍاـ والرغخػ هغ وجٍة ىطخ هجيخؼ السج
السخشج الصبلبي ذات السسارسة الكبخػ والرغخػ، وبياف األثخ االحرائي الختبلؼ بعس 
الدسات الذخرية السٍسة لمسجيخيغ والسخشجيغ في تحجيج درجة هسارسة هٍاـ السخشج 

ع عذخ هعػقات تحػؿ دوف هسارسة السخ  شج لسٍاهً في التػجيً الصبلبي، وأخيخا  تختيب ٌأ
جاؼ  واالرشاد الصبلبي هغ خبلؿ وجٍة ىطخ الفئتيغ، وقج صسع الباحث استباىة لتحقيق ٌأ

الكبخػ والرغخػ، كسا سٍاـ السخشج الصبلبي ب وضع قائسةالبحث. وعميً فقج تػصمت إلِ 
أىً هغ هعػقات عسل السخشج الصبلبي ٌي عجـ وجػد السخشج الصبلبي الستخرز، وعجـ 

 ؾ السخشج الصبلبي لسٍاهً، وعجـ تصبيق السخشج الصبلبي لمسٍاـ السػكمة إليً كسخشج. إدرا
( دراسة ٌجفت الِ التعخؼ عمِ هدتػػ فاعمية السخشج ;866كحلظ أجخػ شايب )    

الشفدي كسا يجركٍا السخشجوف والسجيخوف والسعمسػف والصمبة، و فاعمية السخشج الشفدي في 
( :>>7( هجيخ و)896( هخشج و ):76ت عيشة الجراسة هغ )ضػء بعس الستغيخات. تكػى

( شالب هغ شمبة السجارس الثاىػية الحكػهية الفمدصيشية. شبق عميٍع استباىة >=89هعمع و)
فاعمية السخشج الشفدي السجرسي. وأوضحت ىتائج الجراسة أف درجة فاعمية السخشج الشفدي 

سػف والصمبة عالية، كسا وججت فخوؼ في السجرسي كسا يجركٍا السخشجوف والسجيخوف والسعم
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فاعمية السخشج الشفدي السجرسي تبعا  لستغيخ التخرز الجراسي لمصمبة وكحلظ تبعا  لفئات  
 العيشة وجشذ السخشج والسجيخيغ.

( إلِ اختبار أثخ استخجاـ الدمػكيات المفطية <??7ٌجفت دراسة سسػر، والذشاوؼ )    
لسخشج في ضػء هتغيخ الجشذ. تكػىت عيشة الجراسة هغ وييخ المفطية في تقجيخ فاعمية ا

( شالبا  وشالبة وزعػا عذػائيا  إلِ ثبلث هجسػعات حيث تع استخجاـ السقابمة الفخدية 6>)
ي الدمػكيات المفطية وييخ المفطية،  ألفخاد العيشة في ضػء األساليب الثبلثة السدتخجهة ٌو

خشج وكأداة لتقييع السقابمة هغ قبل السدتخشجيغ. واألسمػب الثالث. واستخجهت قائسة تقجيخ الس
وتػصمت ىتائج الجراسة إلِ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية في تقجيخ فاعمية السخشج هغ 

وكاىت  وجٍة ىطخ السدتخشجيغ يعدػ إلِ األسمػب الحؼ يدتخجهً السخشج في االرشاد
االرشادية هقابل األسمػبيغ المفطي وييخ المفطي هعا  في السقابمة الفخوؽ لرالح األسمػب 

 المفطي والثالث. 
( تعخؼ درجة اهتبلؾ السخشج التخبػؼ لسٍارات االتراؿ 8678أها دراسة بشات وعثساف)    

الفعاؿ وعبلقتٍا باألهغ الشفدي لجػ شمبة السجارس العاهة في هجيخية عساف األولِ هغ وجٍة 
البة، شبق عميٍع هقياسيغ، األوؿ ( شالبا  وش><=ىطخ الصمبة، تكػىت عيشة الجراسة هغ )

ٌػ هقياس درجة اهتبلؾ السخشج التخبػؼ لسٍارات االتراؿ الفعاؿ، وهقياس لؤلهغ الشفدي. 
وأضٍخت ىتائج الجراسة أف درجة اهتبلؾ السخشج التخبػؼ لسٍارات االتراؿ الفعاؿ هغ وجٍة 

الشفدي لجػ الصمبة ىطخ الصمبة كاىت هتػسصة. كسا أضٍخت الشتائج ايزا  اف درجة األهغ 
كاف هتػسط، وأف ٌشاؾ عبلقة ارتباشية هػجبة بيغ درجة اهتبلؾ السخشج التخبػؼ لسٍارات 

 االتراؿ الفعاؿ ودرجات األهغ الشفدي لجػ الصمبة. 
( إلِ الكذف عغ بشية التسكيغ الشفدي هغ السشطػر 8679كحلظ ٌجفت دراسة دمحم)    

عمِ عيشة هغ السخشجيغ الستصػعيغ هغ العاهمية  الفخدؼ السخشج السجرسي ىسػذجا ، وذلظ
شبق عميٍع الباحث استباىة التسكيغ الشفدي، وأوضحت الشتائج أف بشية بػزارة التخبية والتعميع، 

التسكيغ الشفدي لجػ السخشج السجرسي تتكػف هغ التسكيغ السٍشي والتسكيغ السػقفي، كسترل 
الحاتية السجركة في اىجاز السٍاـ، واالحداس  في أحج شخفيً يكػف التسكيغ السٍشي كالكفاءة

السجرؾ بالدهغ الشفدي، والػفاء بالقيسة والسعشِ الذخري. وفي الصخؼ األخخ يػجج التسكيغ 
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السػقفي وكالسٍارات التشطيسية والبيشذخرية والسدؤولية والسذاركة السجتسعية والتحكع السجرؾ 
 في البيئة. 

ِ الكذف عغ العبلقة بيغ هٍارة حل السذكبلت لجػ ( إل:867ٌجفت دراسة البٍجؿ )و    
( فخدا  هغ السخشجيغ ;88السخشج الشفدي وبيغ أدائً االرشادؼ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ )

والسخشجات هغ عجة هشاشق بالسسمكة، شبق عميٍع هقياس حل السذكبلت وهقياس وضائف 
قة ارتباشية بيغ هٍارة حل السخشج الصبلبي في السجارس. وأضٍخت ىتائج الجراسة وجػد عبل

السذكبلت بأبعادٌا السختمفة وبيغ األداء االرشادؼ بكل هحاوري، كسا اشارت الشتائج إلِ أف 
هٍارة حل السذكبلت بأبعادٌا تدٍع في التشبؤ باألداء االرشادؼ بسحاوري السختمفة، كحلظ لع 

خ الشػع في هٍارة حل تػجج فخوؽ دالة احرائيا  بيغ السخشجيغ والسخشجات تعدػ إلِ هتغي
 السذكبلت ها عجا هٍارة اتخاذ القخار.

إلِ التعخؼ عمِ كذف فقج ٌجفت إلِ  (Heidi etal.,2016وآخخوف) دراسة ٌيجؼ  أها    
الحات لجػ السخشجيغ الشفدييغ في الجمدات األولِ، وذلظ بتحميل قػاعج البياىات الصبيعية 

خشج ىفدي بسخكد االرشاد الشفدي بالجاهعة، ( ه8;لمسخشجيغ، وتكػىت عيشة الجراسة هغ ) 
واختمفت التػجٍات الشفدية لمسخشجيغ، كسا تعجدت هذكبلت السدتخشجيغ. وقج تع تحجيج أىػاع 
كذف الحات ووضائفً في العسمية االرشادية، وذلظ لمكذف عغ عبلقة كذف الحات باإلذعاف 

غ ذاتٍع هغ السخشجيغ ال يختبط وىتائج االرشاد. وقج أوضحت الشتائج أف عجد الحيغ كذفػا ع
بجرجات االذعاف وىتائج االرشاد. كحلظ أف كذف الحات االىداىي ارتبط بطٍػر أعخاض 
إكميشيكية قميمة عغ كذف الحات السٍشي ، وبشفذ الصخيقة كذف الحات الحؼ ٌجؼ إلِ 

ف التذابً بيغ السخشج والسدتخشج أضٍخ أعخاض إكميشيكية وهذكبلت بيشذخرية أقل عغ كذ
الحات الحؼ استٍجؼ عجـ التذابً. كسا أف السخشجيغ الحيغ كذفػا عغ ذاتٍع بتقجيع هعمػهات 
شخرية عشٍع، ارتبط بديادة فعالية السدتخشجيغ أكثخ هغ السخشجيغ الحيغ كذفػا عغ ذاتٍع 

 السٍشية سػاء كاف ايجابي أو سمبي.
 تعميق عام عمى الجراسات الدابقة: 

تساـ هتدايج ابقة التي تشاولت يتزح هغ عخض الجراسات الد -7 الكذف عغ الحات، وجػد ٌا
سية عمِ >867حتِ عاـ) ( بجراسة ٌحا الستغيخ في البيئة العخبية واألجشبية لسا لً ٌأ
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جاؼحياتً بسختمف جػاىبٍا األخخػ أيزا  العبلقات االجتساعية لمفخد و    ، ولحلظ تعجدت ٌأ
 .ٌحي الجراسات

لحات عمِ عيشات هختمفة هغ أفخاد السجتسع، لكغ أجخيت الجراسات الدابقة حػؿ كذف ا -8
؛ ;??7االٌتساـ األكبخ بجراستٍا تػجً ىحػ شمبة الجاهعة )هثل دراسة كل هغ جخادات،

؛ 8677؛ أسجؼ،8677؛ أبػ ىسخ،>866؛ سميساف والجحادحة،:866أبػ ججؼ،
(، بيشسا االٌتساـ كاف >867؛ وعمِ والجبػرؼ،:867؛ العسخؼ وجخادات،8678يػىذ،

)دراسة ػ، فقج تع دراستٍا لجػ الستدوجيغئيبل  ججا  لفئات السجتسع األخخ ض
(، أها االٌتساـ بجراسة كذف الحات لجػ السخشجيغ فقج كاف االٌتساـ بٍا ?866العسخؼ،

ضئبل  في البيئة العخبية، فمع يٍتع الباحثػف بالكذف عغ استخجاـ السخشجيغ لٍحي السٍارة 
( في البيئة األردىية، أها 8676؛ الدفاسفة،:866همكػش،بجرجة كبيخة، فأجخيت دراسة) 

 -في البيئة الدعػدية فمع يػجً إليٍا االٌتساـ في البحث والجراسة هغ جاىب الستخرريغ
سية وتأثيخ استخجاـ ٌحي السٍارة في العسل االرشادؼ.  -وذلظ في حجود عمع الباحثاف  ريع ٌأ

ائج الجراسات والبحػث الدابقة حػؿ الفخوؽ بيغ الجشديغ في كذف الحات، تزارب ىت -9
حيث أشارت ىتائج بعس الجراسات إلِ وجػد فخوؽ واختمفت وجٍة الفخوؽ باختبلؼ 

؛ :866؛ همكػش،;??7السرجر الحؼ يكذف لً الفخد ذاتً هثل دراسة) جخادات،
في حيغ لع تجج  (،8677؛ أبػ ىسخ،8676؛ الدفاسفة،>866سميساف والجحادحة،

 . (8678دراسات أخخػ فخوؽ بيغ الجشديغ في كذف الحات هثل دراسة)يػىذ،
تساـ الباحثيغ والسختريغ بجراسة االبجاع في عسل السخشج الشفدي، ريع  -: لع يػجً ٌا

هٍغ أخخػ كاالدارة، فالحاجة االٌتساـ الستدايج بجراسة االبجاع في هجاالت هتعجدة وفي 
سيع في هختمف السٍغ واألعساؿ وخاصة أصحاب هٍغ السداعجة، هتدايجة ألف يعسل الج

أف يعسمػا خارج الرشجوؽ التقميجؼ لصخؽ واساليب العسل لتحقيق هبادغ الجػدة، وبدبب 
تساهً لبحث ٌحا الستغيخ وعبلقتً باستخجاـ هٍارة كذف  ذلظ وجً البحث الحالي ٌا

 . الحات، والكذف عغ اهكاىية التشبؤ بً هغ كذف الحات
التعخؼ عمِ الفخوؽ في بسحاولة  -في حجود عمع الباحثاف –ع تٍتع دراسة واحجة ل -;

ل  هتغيخات البحث الحالي )كذف الحات واالبجاع االرشادؼ( التي تخجع إلِ الجشذ والسٌؤ
 الجراسي وكحلظ التفاعل بيشٍسا.  
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 :  بحثفزوض ال
بقة حػؿ هػضػع البحث بشاء عمِ اإلشار الشطخؼ وكحلظ ىتائج الجراسات والبحػث الدا   

 الحالي، تع صياية فخوض البحث عمِ الشحػ التالي: 
 لجػ السخشجيغ الشفدييغ.كذف الحات هغ  هشخفس هدتػػ يػجج  .7
 يػجج هدتػػ هشخفس هغ االبجاع االرشادؼ لجػ السخشجيغ الشفدييغ. .8
لجػ  بيغ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ تػجج عبلقة ارتباشية دالة احرائيا  ال  .9

  خشجيغ الشفدييغ.الس
كذف الحات تعدػ إلِ  فيبيغ السخشجيغ الشفدييغ  ذات داللة احرائيةتػجج فخوؽ  .:

ل الجراسيو  الجشذ   .والتفاعل بيشٍسا السٌؤ
تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ السخشجيغ الشفدييغ في كذف الحات تعدػ ال  .;

ل الجراسي والتفاعل بيشٍسا.   إلِ الجشذ والسٌؤ
  .لجػ السخشجيغ الشفدييغباالبجاع االرشادؼ ات كذف الحات درج تتشبأال  .>

 :  هإجخاءاتمنهج البحث و 
 :بحثمنهج ال

ي، أسئمتًو  البحثفخوض  في ضػء     التعخؼ عمِ هدتػػ  وتحقيقا  ألٌجاؼ البحث ٌو
التي هتغيخات ٌحي الفخوؽ في كحلظ و  ٍساشبيعة العبلقة بيشكذف الحات واالبجاع االرشادؼ و 

ل الجراسي تعدػ إلِ ، فقج استخجـ الباحثاف السشٍج الػصفي والتفاعل بيشٍسا الجشذ والسٌؤ
الحؼ يدتخجـ لػصف الطاٌخة والكذف عغ العبلقات والتعخؼ عمِ أسباب الفخوؽ في ضاٌخة 

 .ها
السخشجيغ الشفدييغ هغ الجشديغ الحيغ يقجهػف خجهات إرشادية ألفخاد مجتمع البحث:  

سسمكة العخبية الدعػدية، وحاصميغ عمِ دبمـػ التػجيً واالرشاد أو السجتسع بسختمف هشاشق ال
  دراسات عميا )هاجدتيخ/ دكتػراي( تخرز تػجيً وارشاد ىفدي وتخبػؼ.

 
 عينة البحث:

 هخشج وهخشجة ىفدية بسشاشق هختمفة بالسسمكة( =:7)هكػىة هغ عيشة عذػائية  إختيارتع     
ع بيغذكػر( :;)و، ثإىاهشٍع ( 9?، )هغ هجتسع األصل لمبحث  (=:->8)، تخاوحت أعساٌر
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ع)، عاـ  هغ الحيغ يعسمػف بتقجيع (، 6>.>( عاـ، واىحخاؼ هعيارؼ)::.>9بمغ هتػسط أعساٌر
وهغ الخجهات االرشادية الشفدية هغ الستخرريغ الحاصميغ عمِ دبمـػ التػجيً واالرشاد 

واالرشاد الشفدي والتخبػؼ، يً الحاصميغ عمِ الجراسات العميا )هاجدتيخ، دكتػراي( في التػج
ل الجراسي.   والججوؿ التالي يػضح تػزيع أفخاد عيشة البحث حدب الجشذ والسٌؤ

 ( 7ججوؿ )
ل الجراسي  تػزيع أفخاد عيشة البحث حدب كل هغ الجشذ والسٌؤ

 السجسػع دكتػراي  هاجدتيخ  دبمـػ  الستغيخ 
 9? ;8 <: 86 ذكػر 

 :; - =9 =7 اىاث
 =:7 ;8 ;< =9 االجسالي

 

 : البحثدوات أ
 )إعجاد الباحثان(                كذف الحات لممخشج النفدي : مقياس أوالً 

بعج االشبلع عمِ االشار الشطخؼ والجراسات والبحػث الدابقة حػؿ هػضػع كذف الحات    
عاهة وكذف الحات لجػ السخشج الشفدي، وكحلظ االشبلع عمِ السقاييذ التي أعجت لقياس 

هقياس خاص بقياس كذف الحات لمسخشج  -في حجود عمسٍسا -الستغيخ، لع يجج الباحثافٌحا 
تست بقياس كذف الحات لمسخشج لؤلـ ولؤلب  أو السعالج الشفدي. وأف الجراسات التي ٌا
جافً. ولحلظ  حي األبعاد ال تتشاسب هع هػضػع البحث الحالي وٌأ ولمرجيق ولؤلخ ولؤلخت، ٌو

لحالي لقياس كذف الحات لمسخشج الشفدي أثشاء الجمدات االرشادية هع أعج الباحثاف السقياس ا
السدتخشج سػاء كذف هعمػهات عغ خبخاتً وتجاربً في الحياة وعيػبً الذخرية وها يخيب 
في تغييخي في ىفدً واألهخاض التي يعاىي هشٍا والسذكبلت التي يػاجٍٍا هع األخخيغ في 

اٌات والسعتقجات الجيشية والدياسية واالجتساعية، وذلظ العسل أو خارجً، وكحلظ اآلراء واالتج
 تحقيقا  ألٌجاؼ البحث.

 
 الرورة المبجئية لممقياس: 

( عبارة هراية برػرة ايجابية لقياس كذف الحات لجػ 86هغ ) الحالي السقياس يتكػف    
 السخشج أو السعالج الشفدي أثشاء جمداتً االرشادية هع السدتخشج.



 

 
 

)   34) 

 2012 أبزيل،  3، جزء 00جملة اإلرشاد النفشي، العدد 

 كشف الذات وعالقته باإلبداع اإلرشادى لدى املزشدين النفشيني

  فتاح الترحيح:طخيقة االجابة وم
 ،:= يالبا   ، ;= كثيخا  ) ٌي بجائل خسذ هغ واحجا   باختيار السقياس عبارات عمِ االجابة ويتع

 ( . 7=  أبجا   ، 8= ىادرا   ، 9= أحياىا  
 جاءت تعميسات لمسقياس في الرياية التالية: تعميمات المقياس:

بسٍاـ عسمشا هع السدتخشجيغ أهاهظ هجسػعة هغ العبارات تجور حػؿ خبختشا اثشاء القياـ "  
وعبلقتشا بٍع، رجاء  تفزل بقخاءة كل هشٍا باٌتساـ وابجاء رأيظ فيٍا، واعمع أف اجاباتظ 
أليخاض البحث العمسي وستحاط بالدخية، وليذ ٌشاؾ إجابة صحيحة أو خاشئة، والٍجؼ ٌػ 

    . "التعخؼ عمِ رأيظ في كل عبارة
 صجق وثبات المقياس:

رائز الديكػهتخية لمسقياس، شبق الباحثاف السقياس في صػرتً األولية لمتحقق هغ الخ   
 هخشج وهخشجة بالسسمكة. (6:) هغ هغ السخشجيغ الشفدييغ تكػىت عيشة عمِ

  صجق المحكمين: .7
بعج وضع السقياس في صػرتً األولية تع إرسالً لمتحكيع هغ عجد هغ األساتحة    

الشفدية والقياس والتقػيع الشفدي، لمحكع عمِ هشاسبة الستخرريغ في اإلرشاد الشفدي والرحة 
 الرياية المغػية ووضػحٍا وهجػ إىتساء العبارة لمبعج. 

 صجق االتداق الجاخمي: .1
 والجرجة العبارات بيغ اإلرتباط هعاهبلت حدابتع التحقق هغ اإلتداؽ الجاخمي بكحلظ 
 : ليبالججوؿ التا هػضح ٌػ كسا الشتائج وكاىت،  لمسقياس الكمية

 ( 8) ججوؿ
 وداللتٍا لمسقياس الكمية والجرجة كذف الحاتهقياس  عبارات بيغ اإلرتباط هعاهبلت

 السعاهل رقع العبارة السعاهل  رقع العبارة السعاهل رقع العبارة السعاهل رقع العبارة
7 6.=8 < 6.<: 77 6.<< 7< 6.<: 
8 6.>? = 6.=6 78 6.=7 7= 6.>= 
9 6.:; > 6.>: 79 6.=? 7> 6.=8 
: 6.>9 ? 6.=? 7: 6.:? 7? 6.<9 
; 6.;? 76 6.>< 7; 6.=9 86 6.>> 
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تخاوحت  بالجرجة الكمية لمسقياس( أف هعاهبلت إرتباط العبارة 8يتزح هغ الججوؿ الدابق ) 
حا يذ(6.67احرائيا  عشج هدتػػ ) ( وكاىت جسيعٍا دالة?<.6- ;:.6بيغ ) يخ إلي ، ٌو

 اإلتداؽ الجاخمي لمسقياس.
  :ثبات المقياس -9

هسا يذيخ إلِ ، <?<.6 قيستًلمجرجة الكمية لمسقياس وبمغت تع حداب ثبات ألفا كخوىباخ   
 السعج في البحث الحالي بالثبات. السعالج الشفديكذف الحات لمسخشج و هقياس تستع 

 كذف الحات لمسخشج والسعالج الشفديلسقياس وبعج التحقق هغ الخرائز الديكػهتخية 
؛ يربح بحلظ هعجا  لمتصبيق بكل هقبػليغثبات وصجؽ بتستع حيث ي خاد عيشة التقشيغعمِ أف

 عمي أفخاد عيشة البحث.شسئشاف إثقة و 
 )إعجاد : الباحثان(     االبجاع االرشادي مقياس:  ثانياً 
ريع تعجد البحػث والجراسات في هجاؿ االبجاع وتصبيقاتً في هختمف هياديغ الحياة    

داىية كاالبجاع الفشي واالبجاع المغػؼ واالبجاع الثقافي، اال أف تصبيقً في هجاؿ ىواألىذصة اال
تساهٍع هغ البحػث والجراسات  االرشاد والعبلج الشفدي لع يػجً إليً الباحثيغ والسختريغ ٌا

األجشبية وذلظ في حجود عمع الباحثاف وبعج البحث والتقري في  سػاء في البيئة العخبية أو
ات عمِ الذبكة العشكبػتية. ولعل ٌحا كاف الجافع وراء إعجاد ٌحا السقياس، الحؼ قج قػاعج البياى

 يذكل بػصمة لتػجيً االٌتساـ البحثي في السدتقبل بٍحا الستغيخ.
 الرورة األولية لممقياس:  

( عبارة، هػزعة بالتداوؼ عمِ أربعة أبعاد، وفيسا يمي تعخيف 6>ويتكػف السقياس هغ )   
 ئيا :ااألبعاد إجخ 

: يذيخ الِ هديج هغ  Counseling Intelligence البعج األول: الحكاء االرشادي
القجرات واالستعجادات والخرائز الذخرية التي يستمكٍا السخشج الشفدي وتجعمً هتسيد 
في أداءي لعسمً، كأف يستمظ استعجادات ىطخية هسيدة وفخيجة عغ الدمػؾ االىداىي والسٍارة 

عسيل والتشبؤ بالسذكبلت التِ قج تػاجًٍ أثشاء عسمً، كحلظ الربخ وسخعة في التعاهل هع ال
ا البجيٍة وعجـ التذتت والثقة وروح السخح والثبات والجخأة وتقبل الحات وأىاقة السطٍخ، هس

 وهختمف عغ زهبلءي في السٍشة.، واتخاذ قخار ابجاعي يسكشً هغ أداء عسمً بذكل هتسيد
 .  ;7الِ  7خ عبارة ٌي التي أرقاهٍا هغ ويتكػف ٌحا البعج هغ خسذ عذ
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          Novelty of counseling experiences البعج الثاني: حجاثة الخبخات االرشادية
وتذيخ إلِ قجرة السخشج الشفدي عمِ أداء عسمً بذكل يتسيد باألصالة والججة والحجاثة، 

ت العسيل وجسيع البياىات وتقجيع هقتخحات لتصػيخ أساليب العسل سػاء في تحجيج هذغػليا
عشٍا واستخجاـ األدوات البلزهة في االرشاد واختيار وتحجيج األٌجاؼ واختيار شخؽ وأساليب 
وفشيات ارشادية ججيجة واستخجاـ أساليب حجيثة في تقػيع التجخل االرشادؼ / العبلجي 

هسا يحقق أعمِ وهخاقبة التحدغ والتقجـ، كحلظ إىٍاء تقجيع السداعجة لمعسيل برػرة هبتكخة 
هدتػػ هغ رضا العسيل واستفادتً هغ العسمية االرشادية أو العبلجية. ويتكػف ٌحا البعج هغ 

 . 96إلِ  >7العبارات التي أرقاهٍا هغ 
وتذيخ إلِ قجرة السخشج  counseling Flexibility المخونة االرشادية البعج الثالث:

ات في عسمً وعجـ االعتساد عمِ ىطخية الشفدي عمِ هػاجٍة التغيخات والتحجيات والرعػب
أو شخيقة أو فشيات بعيشٍا ولكشً يسيل إلِ التحخر هغ األداء التقميجؼ، وكحلظ االستفادة هغ 
اىتقادات األخخيغ وهبلحطاتٍع هغ أجل السػاجٍة الفعالة لزغػط وهذاكل العسل الصارئة 

ٌحا البعج هغ العبارات التي وأداء أعمِ هدتػػ هغ الخجهات االرشادية/ العبلجية. ويتكػف 
 . ;:إلِ  97أرقاهٍا هغ 

 Effectivity of Counseling Experiencesالبعج الخابع: فعالية الخبخات االرشادية 
قجرة السخشج الشفدي عمِ أداء عسمً وتقجيع الخجهات الستسيدة والفعالة هغ أجل  تعشيو 

وأخبلقيات السٍشة واحتخاـ كخاهة  استفادة العسيل هشٍا بأعمِ هدتػػ هع االلتداـ بقػاعج
العسيل ورعاية هرمحتً وعجـ التذٍيخ بً، وكحلظ احتخاـ الدهبلء في السٍشة والتعاوف هعٍع 
وتبادؿ الخبخات هغ أجل تصػيخ السٍشة واالرتقاء بٍا. ويتكػف ٌحا البعج هغ العبارات أرقاـ 

 .6>إلِ  >:هغ 
 طخيقة اإلجابة ومفتاح الترحيح: 

جابة عمِ السقياس باستخجاـ هقياس ليكخت الخساسي، حيث يختار السخشج ويتع اال   
 -إلِ حج ها  -بجرجة كبيخة  -) بجرجة كبيخة ججا   ختيارات التاليةالشفدي واحج هغ اال

(. ترحح إجابات السخشج/ السعالج الشفدي بإعصاء ضعيفةبجرجة  -بجرجة هتػسصة 
إلِ حج ها  -بجرجة كبيخة  -جرجة كبيخة ججا  ( لمخيارات ) ب7.  8،  9،  :،  ;الجرجات )
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بجرجة ضعيفة (. عمسا  بأف جسيع عبارات السقياس صيغت في االتجاي  -بجرجة هتػسصة  - 
 االيجابي. 

 تعميمات المقياس: 
ا، وفيسا يمي     تع صياية تعميسات السقياس برػرة هخترخة وبديصة وواضحة لسغ يقخٌأ

 ىز التعميسات: 
سػعة هغ العبارات تتعمق بسا يقـػ بً السخشج/ السعالج الشفدي أثشاء "بيغ يجيظ هج   

هسارسة عسمً هع العسيل، بخجاء أقخأ كل هشٍا بعشاية ثع عبخ عغ رأيظ فيٍا بكل وضػح 
هشٍا، واعمع رة يتشاسب هع رأيظ في كل عبا الحؼ االختيار أسفل( √وذلظ بػضع عبلهة )

 ".ستحاط اجاباتظ بالدخية التاهةو مسي، أف رأيظ سيفيج في اتساـ ٌحا البحث الع
 صجق وثبات المقياس :

 على وتطبيقها المحكميه تعذيالث إجراء بعذ المقياس مه وسخت بإعذاد انالباحث قام

التحقق مه  ورلك مه أجلبالمملكت،  مرشذ ومرشذة وفسيت( 41) مه مكىوت عيىت

 . الخصائص السيكىمتريت للمقياس

 صجق المحكمين:  - أ
 األساتحة هغ عجد هغ لمتحكيع إرسالً تع األولية صػرتً في السقياس عوض بعج   

 عمِ لمحكع الشفدي، والتقػيع والقياس الشفدية والرحة الشفدي اإلرشاد في الستخرريغ
لمبعج، وقج اتفق جسيع السحكسيغ  العبارة إىتساء وهجػ ووضػحٍا المغػية الرياية هشاسبة

 ات وكحلظ اىتسائٍا لمسقياس. هشاسبة الرياية المغػية لمعبار  مِع
   االتداؽ الجاخمي:  - ب

 العبارات بيغ اإلرتباط هعاهبلت حداببلمسقياس اإلتداؽ الجاخمي تع التحقق هغ    
، وكحلظ حداب هعاهبلت االرتباط بيغ العبارات والجرجة الكمية لمسقياس الكمية والجرجة

 ٌػ كسا الشتائج وكاىتالباحثاف عمِ عيشة التقشيغ التي أوضحٍا  لمبعج الحؼ تشتسي إليً،
 :  التالييغ بالججوليغ هػضح
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 ( 9) ججوؿ
 وداللتٍا لمسقياس الكمية والجرجة االبجاع االرشادؼ هقياس عبارات بيغ اإلرتباط هعاهبلت

 السعاهل رقع العبارة السعاهل رقع العبارة السعاهل رقع العبارة  السعاهل رقع العبارة
1 9.59 16 9889 31 9889 46 9877 
2 9.64 17 9889 32 9868 47 9889 
3 9.81 18 9877 33 9873 48 9866 
4 9.68 19 9867 34 9877 49 9848 
5 9.82 29 9859 35 9849 59 9888 
6 9.49 21 9886 36 9899 51 9882 
7 9.71 22 9855 37 9877 52 9871 
8 9.74 23 9873 38 9883 53 9847 
9 9.47 24 9884 39 9869 54 9888 

19 9.88 25 9872 49 9853 55 9864 
11 9.89 26 9866 41 9889 56 9881 
12 9.79 27 9879 42 9874 57 9876 
13 9.66 28 9844 43 9877 58 9882 
14 9.99 29 9883 44 9889 59 9875 
15 9.69 39 9874 45 9859 69 9888 

 9.91** معامل اإلرتباط دال عنج مدتوى 
( أف هعاهبلت إرتباط العبارة بالجرجة الكمية لمسقياس 9لججوؿ الدابق )يتزح هغ ا   

حا يذيخ إلي اإلتداؽ الجاخمي 6?.6- ::.6تخاوحت بيغ ) ( وكاىت جسيعٍا دالة، ٌو
 لمسقياس.
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 ( :) ججوؿ

 وداللتٍالمبعج الحؼ تشتسي إليً  الكمية والجرجة هقياس عبارات بيغ اإلرتباط هعاهبلت
 السعاهل رقع العبارة السعاهل رقع العبارة السعاهل رقع العبارة  هلالسعا رقع العبارة

7 6.<8 7< 6,?7 97 6,?7 :< 6,=? 
8 6.<> 7= 6,>; 98 6,=9 := 6,>8 
9 6.>? 7> 6,=? 99 6,=? :> 6,<? 
: 6.=6 7? 6,<? 9: 6,=? :? 6,;7 
; 6.>= 86 6,<9 9; 6,;8 ;6 6,?6 
< 6.;: 87 6,>= 9< 6,?9 ;7 6,>= 
= 6.=? 88 6,;? 9= 6,>8 ;8 6,=: 
> 6.=> 89 6,== 9> 6,>> ;9 6,;8 
? 6.;; 8: 6,>? 9? 6,=9 ;: 6,>? 

76 6.?6 8; 6,=; :6 6,;? ;; 6,<< 
77 6.>: 8< 6,<? :7 6,?7 ;< 6,>9 
78 6.>8 8= 6,=9 :8 6,=> ;= 6,=? 
79 6.<? 8> 6,;9 :9 6,=? ;> 6,>: 
7: 6.?8 8? 6,>= :: 6,?8 ;? 6,=> 
7; 6.=8 96 6,=> :; 6,<8 <6 6,?6 

 6.67** هعاهل اإلرتباط داؿ عشج هدتػػ 
جرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي ( أف هعاهبلت إرتباط العبارة بال:يتزح هغ الججوؿ الدابق )

حا يذيخ إلي اإلتداؽ الجاخمي 9?.6- 8;.6إليً تخاوحت بيغ ) ( وكاىت جسيعٍا دالة، ٌو
 لمسقياس.

 مقياس ثبات ال-9
 تع حداب ثبات ألفا كخوىباخ والتجدئة الشرفية والججوؿ التالي يػضح الشتائج .
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( ;ججوؿ )  
االبجاع االرشادؼهعاهبلت ثبات ألفا كخوىباخ لسقياس   

 جتساف بخاوف -سبيخهاف  ألفا كخوىباخ األبعاد
 >?<.6 <?<.6 6><.6 البعج األوؿ
 <:?.6 ?:?.6 8;?.6 البعج الثاىي

 6<<.6 8<<.6 87<.6 الثالبعج الث
 77?.6 67?.6 7?<.6 البعج الخابع

 >>=.6 ??<.6 ?:<.6 السقياس الكمي
 عمِ أفخاد عيشة التقشيغ االبجاع االرشادؼوبعج التحقق هغ الخرائز الديكػهتخية لسقياس 

عمي أفخاد شسئشاف إيربح بحلظ هعجا  لمتصبيق بكل ثقة و و  ،هقبػليغثبات وصجؽ بتستع حيث 
 البحث.عيشة 

 :االحرائية ألساليبا
 األساليب اف، استخجـ الباحثالتحقق هغ فخوض البحث الحالي وتحقيقا  ألٌجافًجل أهغ 

 : التاليةاإلحرائية 
 .الستػسط واالىحخاؼ السعيارؼ  -7
 .  T testإختبار " ت "  -8
 تحميل التبايغ الثشائي. -9
 هعاهل ارتباط بيخسػف.   -:
 تحميل االىحجار البديط. -;

 :  وتفشريها ومناقشتها بحثنتائج ال
 : ا وتفديخهاومناقذته األول الفخضنتائج 

من كذف الحات لجى المخشجين  منخفضيوجج مدتوى "  ًأىػعمِ الفخض األوؿ يشز      
الستػسػػط الحدػػابي والستػسػػط حدػػاب الفػػخوؽ بػػيغ  الفػػخض تػػعولئلجابػػة عػػغ ٌػػحا " النفديييين.

التػػي تػػع  يػضػػح الشتػػائج التػػالي والجػػجوؿ االختبػػار التػػائي لعيشػػة واحػػجة سػػتخجاـباالشطػػخؼ 
 الحرػؿ عميٍا . 
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 ( >ججوؿ ) 
 لكذف الحات ىحخاؼ السعيارؼ الستػسط الحدابي واإل يػضح

الػسط   الػسط الحدابي   الستغيخ
 الفخضي 

االىحخاؼ 
 السعيارؼ 

هدتػػ  قيع " ت "  درجة الحخية
 الجاللة 

 ة دال :<?.; >:7 =?8;.?7 6> ;6>6.9; كذف الحات
 حدابي بستػسط هشخفزة جاءت لكذف الحات الكمية الجرجة أف( >) الججوؿ هغ يتبيغ   

ي،  (;6>6.9;بػ )  يقجر  ،( 6>) ب يقجر الحؼ الشطخؼ  الستػسط قيسة عغ هشخفزة قيسة ٌو
 الستػسط لسقارىة واحجة لعيشة( ت) إختبار وباستخجاـ ،( =?8;.?7) ب يقجر هعيارؼ  واىحخاؼ
حيث  لكذف الحات لجػ السخشجيغ الكمية الجرجة داللة تاتزح الشطخؼ  سطبالستػ  الحدابي

  .:<?.; بمغت قيسة )ت(
( هغ أف استخجاـ :866تتفق ىتيجة ٌحا الفخض هع ها تػصمت إليً دراسة همكػش)   

كسا تتفق كحلظ هع ىتائج دراسة السخشجيغ الشفدييغ لكذف الحات جاء هشخفس. 
 هتجىي هغ كذف الحات لجػ السخشجيغ. ( حيث وجج هدتػػ 8676الدفاسفة)

يتزح هغ ىتيجة ٌحا الفخض أف السخشجيغ عيشة البحث، هغ الحيغ يشخفس استخجاهٍع    
ع وآرائٍع عغ  ع وأفكاٌر لمكذف عغ ذاتٍع لمسدتخشجيغ في الجمدات االرشادية، ويخفػف هذاعٌخ

ارؼ تدداد لجيٍع السشصقة ال ويسكغ إرجاع ىتيجة ٌحا ية، خفسالسدتخشجيغ، ولحلظ وفقا  لشافحة جٌػ
الفخض والتي تذيخ إلِ اىخفاض هدتػػ كذف الحات لجػ السخشجيغ الشفدييغ إلِ عجة أسباب 

هغ أف كذف الحات تعتبخ هغ أكثخ الفشيات السثيخة ( Sando,201هشٍا ها أشار إليً ساىجو)
 لمججؿ في االرشاد والعبلج الشفدي. 

بأٌسية استخجاـ ٌحي السٍارة، ريع ها  البحثاد عيشة إلِ ىقز وعي أفخ ذلظ قج يخجع  كسا    
تقجهً هغ فػائج كثيخة في العسمية االرشادية، أو أىٍع ال يقتشعػف عمِ أف يكذف السخشج عغ 

 ىفدً لمسدتخشج أثشاء الجمدات االرشادية.
  األهخ الحؼ يجب تػجيً االٌتساـ إليً، وعقج الجورات التجريبية وورش العسل لمسخشجيغ في 
ع  هختمف أهاكغ عسمٍع لمتجريب عمِ استخجاـ هٍارة كذف الحات، وزيادة وعيٍع واستبراٌر
ألٌسية ٌحي السٍارة، والحاالت التي ىحتاج فيٍا لكذف السخشج عغ ذاتً لمسدتخشج، وأىػاع 

 كذف الحات، وضػابط كذف الحات لتغييخ اتجاٌاتٍع ىحػ ٌحي السٍارة. 
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 :الثاني الفخض
االبجاع االرشادي لجى المخشجين  من نخفضم مدتوى  " يوجج ًمِ أىع الفخض الثاىييشز 

الستػسط الحدابي والستػسط ولئلجابة عغ ٌحا الفخض تع حداب الفخوؽ بيغ " النفديين
التي تع  شتائجاليػضح  التالي والججوؿباستخجاـ االختبار التائي لعيشة واحجة الشطخؼ 

 الحرػؿ عميٍا . 
 ( =ججوؿ )

 لبلبجاع االرشادؼحدابي واإلىحخاؼ السعيارؼ الستػسط ال يػضح
الػسط   الػسط الحدابي   الستغيخ

 الفخضي 
االىحخاؼ 
 السعيارؼ 

 هدتػػ الجاللة  قيع " ت "  درجة الحخية

 ييخ دالة ??6.8 >:7 7=<6.:7 ;: 97;>.:: الحكاء االرشادؼ
 ييخ دالة 6.899 >:7 :8=79.6 ;: 9<:=.:: حجاثة الخبخات االرشادية

 ييخ دالة :<<.6 >:7 ;:9:.79 ;: :686.:: السخوىة االرشادية
 ييخ دالة  ><7.9 >:7 769<.79 ;: <87:.9: فعالية الخبخات االرشادية

 ييخ دالة  :9=.6 >:7 ==8.77; 6<7 ;9:<.>=7 الجرجة الكمية 
 بيحدا بستػسط هتػسصة جاءت لبلبجاع االرشادؼ الكمية الجرجة أف( =) الججوؿ هغ يتبيغ

ي،  (;9:<.>=7بػ ) يقجر  ،( 6<7) ب يقجر الحؼ الشطخؼ  الستػسط عغ قيسة تقتخب قيسة ٌو
 الستػسط لسقارىة واحجة لعيشة( ت) إختبار وباستخجاـ ،( ==8.77;) ب يقجر هعيارؼ  واىحخاؼ
حيث بمغت قيسة  لبلبجاع االرشادؼ الكمية الجرجة داللةعجـ  تاتزح الشطخؼ  بالستػسط الحدابي

حيث كاىت  ةهتػسص لبلبجاع االرشادؼ. كحلظ جاءت درجة األبعاد الفخعية السكػىة :9=.6 )ت(
هغ قيع الستػسط الشطخؼ لكل هشٍا عمِ حجة وباستخجاـ  يع الستػسط الحدابي لٍحي األبعاد قخيبةق

إختبار )ت( لعيشة واحجة لسقارىة الستػسصات الحدابية لؤلبعاد بالستػسط الشطخؼ لكل هشٍا وجج 
 دالة. ييخ  أىٍا

ىتيجة الىخفاض ٌػ  ،والشظ أف اىخفاض هدتػػ االبجاع االرشادؼ لجػ أفخاد عيشة البحث   
هدتػػ استخجاهٍع لسٍارة كذف الحات التي اتزحت في الشتائج الخاصة بالفخض األوؿ، 

، وزيادة السشصقة السخفية هغ أرائٍع وىقز وعيٍع بأٌسية ٌحي السٍارة، وعجـ فٍسٍع الدميع لٍا
ع عغ السدتخشج، األهخ الحؼ  ع وهذاعٌخ يجعل السدتخشج يفقج الثقة فيً وهغ ثع ال قج وأفكاٌر

تتكػف عبلقة إرشادية فعالة، ألف السعمػهات الزخورية التي يحتاجٍا كل هغ السخشج 
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هذكمة السدتخشج بجرجة السخشج فٍع يتكػف ييخ واضحة لمصخفيغ، وهغ ثع سوالسدتخشج  
قخارات  قج يتخحاتخاذ قخارات ارشادية سميسة، أو   يتسكغ هغوالهشخفزة وييخ دقيقة، 

تقجيع  األهخ الحؼ يتختب عميًحل هذكمة السدتخشج بصخؽ تقميجية أقل فعالية، يتقميجية، و 
 .هدتػػ ييخ هتسيد هغ الخجهات االرشادية

ءة العسل االرشادؼ في السسمكة يحتاج لديادة االٌتساـ بخفع هدتػػ كفايشحر بأف  هسا    
الخجهات التي يقجهٍا، وأف ٌشاؾ الكثيخ هغ الرعػبات التي تكتشفً وتقمل هغ فاعمية السخشج 
الشفدي وتخفس هدتػػ جػدة أداءي االرشادؼ إلِ الحج الحؼ جعل هسارسة العسل االرشادؼ 

 بالسسمكة تقميجؼ ال ججيج فيً وال ابجاع. 
سخشجيغ الشفدييغ بالسسمكة، وكحلظ ولعل ٌحا قج يخجع إلِ قرػر في االعجاد السٍشي لم    

ضعف في هدتػػ االعجاد األكاديسي، ولعل ٌحا يفخض ضخورة حتسية لتقييع وتقػيع البخاهج 
األكاديسية السدؤولة عغ إعجاد السخشجيغ بالسسمكة، وإعادة الشطخ في هقخرات البخاهج 

جافٍا. بل أىً يذيخ أيزا  إلِ ضخورة تكثيف التجريب العس ا وٌأ مي لمصمبة الحيغ وهحتػٌا
يجرسػف في بخاهج االرشاد عمِ هٍارات االرشاد وزيادة وعيٍع بأٌسية كل هٍارة في العسل 
االرشادؼ، وهتِ يتع استخجاـ كل هشٍا، حتِ يدداد هدتػػ كفاءة وجػدة الخجهات االرشادية 

أهخ بالسسمكة السٍتسيغ ببالسسمكة. ولعل ٌحا يحتاج إلِ تكاتف الجٍػد هغ أشخاؼ هتعجدة 
  االرشاد الشفدي. 

 : ومناقذته  الثالث الفخضنتائج 
كذف الحات توجج عالقة ارتباطية دالة احرائيًا بين ال "  ًأى عمِ الثالث فخضيشز ال    

 حداب تع الفخض ٌحا صحة هغ ولمتحقق ."واالبجاع االرشادي لجى المخشجين النفديين
 عمي( =:7=ف) الجراسة عيشة ألفخاد خاـال الجرجات بيغ( بيخسػف  بصخيقة)  االرتباط هعاهل

 يػضح التالي والججوؿ ،هقياس كذف الحات عمي ودرجاتٍع االبجاع االرشادؼ هقياس ابعاد
 :إليٍا التػصل تع التي الشتائج
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 ( <ججوؿ )
 كذف الحات واالبجاع االرشادؼهعاهبلت االرتباط وهدتػػ داللتٍا بيغ 

   كذف الحات االبجاع االرشادؼأبعاد 
 **>9<.6 الحكاء االرشادؼ

 **?6<.6 حجاثة الخبخات االرشادية
 **9==.6 السخوىة االرشادية 

 **;?=.6 فعالية الحات االرشادية
 **?9<.6 الجرجة الكمية 

 ( .6.67** داؿ عشج هدتػؼ )
 أفػػخاد درجػػات بػػيغ احرػػائيا   داؿ هػجػػب ارتبػػاط وجػػػد( <) الدػػابق الجػػجوؿ هػػغ يتزػػح     

 –االبػػجاع االرشػػادؼ) األبعػػاد  هقيػػاس عمػػي ودرجػػاتٍع كذػػف الػػحاتهقيػػاس  فػػي  عيشػػة البحػػث
ػػ. (9==.6 - ?9<.6) بػػيغ االرتبػػاط هعػػاهبلت تخاوحػػت فقػػج. الجرجػػة الكميػػة( ي هعػػاهبلت ٌو

كذػف الػحات واالبػجاع  بػيغ وقػيػة هػجبػة ارتباشيػة عبلقػة وجػػد إلػي يذيخ هسا ،ةهختفع ارتباط
وبػحلظ تػع رفػس  لػجػ السخشػجيغ الشفدػييغ هػغ الجشدػيغ.(  كميػةاألبعاد والجرجػة ال)  االرشادؼ

 الفخض الرفخؼ، وقبػؿ الفخض البجيل.
حا يتفق هع ها أكج عميً الكفافي )     ( هغ أف عسمية كذف الحات عسمية ٌاهة ???7ٌو

سية كبيخة في كذف الحات لجػ كل  لشجاح العسمية االرشادية، وتحتل السقابمة األولية لبلرشاد ٌأ
السخشج والسدتخشج، وبخاصة في السخحمة األولية لبشاء العبلقة االرشادية، إذ تدداد األلفة هغ 

باستسخار العبلقة الجافئة، لحلظ يجب تٍيئة الجػ السشاسب لعسمية الكذف هغ قبل السدتخشج 
 وتػليج اتراؿ هشفتح وكاهل، وأهيغ، حػؿ القزايا والسذكبلت التي تحتاج لسشاقذة.

ػ هتصمب سابق لبشاء إذ أف كذف     الحات يدتشج إلِ تفاعل صادؽ أصيل هع اآلخخيغ، ٌو
حا يعشي أف الذخز سيكػف قادرا  عمِ أف يكػف هدتقببل  لسطاٌخ  وتكػيغ عبلقات ٌادفة، ٌو
الكذف لآلخخيغ وهٍتسا  بٍع، ويدتسع لٍع، ويٍتع بسا يذعخوف وبسا يفكخوف، ويتصمب كذف 

حاتي لجوافع الفخد، وهفٍػهً عغ ذاتً، وقػة هذاعخي، وهدتػػ الحات هدتػػ عاليا  هغ الػعي ال
هتقجـ هغ الثقة، في أف ها يدودىا بً اآلخخيغ عغ اىفدشا ٌػ لرالحشا، ويداعجىا في 
االستبرار بأحػالشا كسحاولة لمتغييخ والتججيج، وهدايخة هغ حػلشا ضسغ حجودىا الذخرية، 
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فافة وهعخوفة لآلخخيغ، هغ خبلؿ تػاصمً بسعشِ أف كذف الحات لجػ الفخد، يجعل ذاتً ش 
 (. :866هعٍع، فيذاركٍع أشياء عغ ذاتً، تداعجٌع في رؤية ها يسيدي كاىداف)همكػش،

وهغ ثع فإف السخشج الشفدي الحؼ يكذف عغ ذاتً برخاحة وبالقجر السشاسب وفي الػقت     
ؽ والػاقعية الرجالسشاسب فإف ٌحا يدٍع وبذكل كبيخ في تكػيغ عبلقة قػية أساسٍا 

والتفٍع واتقاف هٍارات التػاصل والستاىة ودقة والتقجيخ االيجابي والسذاركة الػججاىية واالحتخاـ 
جافً بأكبخ ىفع  التعبيخ وهغ ثع فإف ٌحا يٍيئ فخصة إلىجاح العسل االرشادؼ في تحقيق ٌأ

 لمسدتخشج وبأقل وقت وجٍج وتكمفة. 
حا ها أكج عميً كارخػؼ وبيخىدػف هغ    شخوط العبلقة االرشادية هتاىة ودقة التعبيخ أف  ٌو

حيث أىٍا تزسغ أف استجابة السخشج قخيبة هغ هذاعخ وخبخات السدتخشج، إذ أىً في حاالت 
شا كثيخة قج يحجث أف يكػف السدتخشج ييخ قادر عمِ التعبيخ عغ  هذاعخي في صػرة دقيقة، ٌو
هبلهدة لسذاعخي ) الذشاوؼ، تقع عمِ السخشج هدؤولية هداعجتً عمِ أف يربح أكثخ 

7??? .) 
فكذف الحات هغ قبل السخشج الفػرؼ وييخ الفػرؼ يداعج السدتخشج كحلظ عمِ تحقيق    

  ذاتً والحؼ يتصمب كذف الحات والػعي بٍا وتقبمٍا.
ف يعجؿ السخشج هغ هحتػػ كذف الحات بسا يتبلءـ هع السحتػػ الحؼ يكذف أولحلظ البج    

ا كذف السدتخشج عغ خبخات ايجابية يكذف السخشج عغ خبخات ايجابية عشً السدتخشج، فإذ
، باإلحباطخبخات ايجابية هذابٍة ويتجشب الكذف عغ خبخات سمبية حتِ ال يذعخ السدتخشج 

والبج أف يتبلءـ ىػع كذف الحات هغ قبل السخشج هع ىػع وشبيعة كذف الحات لجػ السدتخشج 
 ( . :867)صالح ،

ت ٌاهة وضخورية في العسمية االرشادية هغ جاىب كل هغ السخشج فسٍارة كذف الحا   
حا ها أكجتً ىطخية الحات لخوجخز.  والقجرة عمِ استخجاهً وفقا  لمزػابط والسدتخشج ٌو

والذخوط التي تحقق فػائجٌا، يداعج السخشج عمِ القياـ بعسمً االرشادؼ بذكل هبجع هسيد 
شفدي السشصقة السخفية والسشصقة العسياء في عبلقتً ، والبج أف يقمل السخشج اليفيج بً العسيل

 بالسدتخشج.
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 : ومناقذته خابعال الفخضنتائج 
فخاد أكذف الحات لجى  في إحرائياً  دالة فخوق  توججعمِ أىً "  خابعاليشز الفخض    

تقديع لمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض تع . "عينة الجراسة تعدى إلى الجنذ والمؤهل الجراسي
ل الجراسي  إىاث(، وإلِ –يشة حدب الجشذ إلِ ) ذكػر أفخاد الع هجسػعات شبقا  لمسٌؤ

وفيسا يمي ، دكتػراي تػجيً وإرشاد( -هاجدتيخ تػجيً وإرشاد  -دبمـػ تػجيً وإرشاد ىفدي)
 : والترسيع العاهمي السدتخجـ في تحميل التبايغ الستعجدالشتائج التي تع التػصل إليٍا 

 ( ?ججوؿ )
 كذف الحاتىحخافات السعيارية ألفخاد عيشة البحث في الستػسصات واال

 االىحخاؼ السعيارؼ  الستػسط الحدابي الستغيخات
 7;=6.>7 7:=6.<9 ذكػر الجشذ

 ;><=.=7 >:?:.=; اىاث
ل الجراسي  ;9=<.;7 >:?;.8: دبمـػ  السٌؤ

 87:?.?7 6.6666; هاجدتيخ
 >8<?.>7 66<9.6> دكتػراي 

 

 (76) ججوؿ
ل الجراسي تبعا  لستغيخاتتبايغ الثشائي" قيع ؼ" لمفخوؽ في كذف الحات ىتائج ال   والتفاعل بيشٍسا الجشذ والسٌؤ

القيسة الفائية  هتػسط السخبعات درجة الحخية هجسػع السخبعات هرجر التبايغ
 السحدػبة

 الجاللة

 6.66  >:>.?7  :?6.?9:; 7 :?6.?9:; الجشذ 
ل  6.678  6:;.:  ??<.>;78 8  =?=.79;8 السٌؤ

ل  6.6:8  867.:  ?9?.8>77 7  ?9?.8>77 تفاعل الجشذ والسٌؤ
   97=.978?9  7:8  6;<.>=8 الخصأ

   =:7 9,666?=:77 السجسػع 
في كذف الحات حدب  ( وجػد فخوؽ دالة إحرائيا  ?، <) يغالدابق يغيتزح هغ الججول   

ل الجراسي ف هتػسط الجرجات التي حرل عميٍا حيث كا. وكحلظ التفاعل بيشٍسا الجشذ والسٌؤ
( في كذف الحات، والسخشجيغ :=6.<9( أعمِ هغ هتػسط الحكػر) >:?:.=;االىاث )

ل الجكتػراي كاف هتػسط درجاتٍع في كذف الحات) ( أعمِ هغ 6<9.6>الحاصميغ عمِ هٌؤ
دبمـػ التػجيً  (، وكحلظ حسمة6.666;هتػسط الحاصميغ عمِ الساجدتيخ) 
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ل و ولتحجيج هرجر الفخوؽ في كذف الحات . (:?;.8:واالرشاد)  التي تعدػ إلِ الجشذ والسٌؤ
( إلِ ىتائج داللة الفخوؽ في 76، ويذيخ ججوؿ )Cheffeالجراسي، تع إجخاء اختبار شيفيً 

 كذف الحات بيغ السخشجيغ حدب الجشذ.
 (77ججوؿ )

 ذف الحاتىتائج "شيفيً" لمسقارىات بيغ هتػسصات درجات أفخاد عيشة الجراسة في ك 
ل الجراسي حدب الجشذ   والسٌؤ

ل الستغيخ  دكتػراي  هاجدتيخ دبمـػ  الجراسي السٌؤ
 *-:;<:.86 -:;6:.= - دبمػـ كذف الحات

 *66<79.6 - :;6:.= هاجدتيخ
 - *66<79.6 *:;<:.86 دكتػراي 

 

هغ ( أف كذف الحات أعمِ لجػ كل 77تػضح ىتائج السقارىات البعجية السبيشة بججوؿ )    
ل هاجدتيخ ودكتػراي عغ السخشجيغ  السخشجيغ الشفدييغ هغ الجشديغ الحاصميغ عمِ هٌؤ
ل الجكتػراي  . كحلظ كذف الحات أعمِ عشج الحاصميغ عمِ هٌؤ ل الجبمـػ الحاصميغ عمِ هٌؤ

الحاصميغ عمِ الجبمـػ والساجدتيخ، وبحلظ تحقق الفخض ( عغ :;<:.86بستػسط فخوؽ بمغ )
 الخابع,

في وجػد فخوؽ في كذف ( :866همكػش)ىتائج ٌحا الفخض هع ىتائج دراسة  تختمف     
في حيغ لع ، السخشجيغ والسخشجات وكاىت الفخوؽ لرالح السخشجيغالحات دالة احرائيا  بيغ 

 ( فخوؽ بيغ السخشجيغ والسخشجات في كذف الحات. 8676تجج ىتائج دراسة الدفاسفة)
حا التزارب في ىتيجة الفخض الحال     ي هع ىتائج الجراسات الدابقة هغ حيث الفخوؽ في ٌو

كذف الحات ولرالح أؼ هغ الجشديغ، أهخ شبيعي ييخ هدتغخب ىتيجة الختبلؼ البيئة 
الثقافية والعادات والتقاليج التي الشظ اىٍا تؤثخ في تػجً السخشج الشطخؼ وفي قيسً واتجاٌاتً 

اعية فخضت عمِ الحكػر التكتع وعجـ وأراءي وهسارساتً لعسمً االرشادؼ، فالتشذئة االجتس
التعبيخ أو االفراح عغ ها بجاخمً ألحج، واألهخ يدداد تكتع إذا كاف يتعمق بكذف ذاتً 
لمسدتخشجيغ، أها االىثِ بصبيعتٍا التي اكتدبتٍا هغ عسمية التشذئة االجتساعية وبصبيعة التشسيط 

ا وهسيد  اتٍا وعيػبٍا وآهالٍا وشسػحاتٍا، الجشدي اكثخ افراح عغ ذاتٍا وها بجاخمٍا وهذاعٌخ
وعبلقاتٍا باآلخخيغ، وقج يكػف ذلظ ٌػ سبب في حرػؿ السخشجات هغ افخاد عيشة البحث 

أعمِ في كذف الحات هغ السخشجيغ الحيغ قج يشطخوا لكذف الحات عمِ  عمِ هتػسط درجات
 أىً ضعف شخرية وىقز هٍارات وتجريب هٍشي لمسخشج.
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راسة أف السخشجيغ الحاصميغ عمِ الساجدتيخ والجكتػراي أعمِ في شارت ىتائج الجأكحلظ     
حا ألف بخاهج الجراسات العميا  ل الجبمـػ ٌو هتػسط درجات كذف الحات هغ الحاصميغ عمِ هٌؤ
في السسمكة تحخص عمِ تقجيع هقخر لمتجريب السيجاىي لمسخشجيغ لتجريبٍع عمِ هٍارات وفشيات 

 ٌع العمسي السعخفي في ذلظ.إلعجادالعسل االرشادؼ، باالضافة 
 : ومناقذته  خامذال الفخضنتائج 

االبجاع االرشادي  في إحرائياً  دالة فخوق  توججال عمِ أىً "  لخامذايشز الفخض    
لمتحقق هغ صحة ٌحا الفخض فخاد عينة الجراسة تعدى إلى الجنذ والمؤهل الجراسي". ألجى 

ل  – تقديع أفخاد العيشة حدب الجشذ إلِ ) ذكػرتع  إىاث(، وإلِ هجسػعات شبقا  لمسٌؤ
، دكتػراي تػجيً وإرشاد( -هاجدتيخ تػجيً وإرشاد  -الجراسي ) دبمـػ تػجيً وإرشاد ىفدي

وفيسا يمي الشتائج التي تع التػصل إليٍا والترسيع العاهمي السدتخجـ في تحميل التبايغ 
 : الثشائي

 (78ججوؿ )
 اد عيشة البحث في االبجاع االرشادؼالستػسصات واالىحخافات السعيارية ألفخ  

 االىحخاؼ السعيارؼ  الستػسط الحدابي الستغيخات
 677>.6; <:97.:>7 ذكػر الجشذ

 ?9><.7; 9<77.:<7 اىاث
ل الجراسي  =7;<.:; 7<8.76>7 دبمـػ  السٌؤ

 ><:7.6; <<;>.<=7 هاجدتيخ
 <7:<.=: 66<:.8?7 دكتػراي 

 (79)ججوؿ 
ل الجراسي والتفاعل بيشٍسا االبجاع االرشادؼي" قيع ؼ" لمفخوؽ في ىتائج التبايغ الثشائ  تبعا  لستغيخات الجشذ والسٌؤ

هتػسط  درجة الحخية هجسػع السخبعات هرجر التبايغ
 السخبعات

القيسة الفائية 
 السحدػبة

الجاللة 
 االحرائية

 6=:.6 >8;,6 96<.7998 7  96<.7998 الجشذ 
ل  ?:6.7 99?,7  :7>.<?<: 8  ?88.=?=? السٌؤ

لو تفاعل الجشذ   ?6.67  ;?;,;  ??;.<=7:7 7 ??;.<=7:7 السٌؤ
   7<9.:9;8 7:8  7?8.6<<?;9 الخصأ

  =:7  666.<?=9??: السجسػع 
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حدب  االبجاعفي وجػد فخوؽ دالة إحرائيا عجـ ( 79، 78) يغالدابق يغيتزح هغ الججول 
ل الجراسيأو الجشذ  لة احرائيا  بيغ أفخاد عيشة البحث في االبجاع بيشسا تػجج فخوؽ دا ،والسٌؤ

ل الجراسي االبجاع ولتحجيج هرجر الفخوؽ في . االرشادؼ تخجع إلِ التفاعل بيغ الجشذ والسٌؤ
ل الجراسيالتي تعدػ إلِ  االرشادؼ ، تع إجخاء اختبار التفاعل الثشائي بيغ الجشذ والسٌؤ

بيغ  االبجاع االرشادؼلة الفخوؽ في ( إلِ ىتائج دال:7، ويذيخ ججوؿ رقع )Cheffeشيفيً 
ل الجراسيالسخشجيغ حدب   .التفاعل الثشائي بيغ الجشذ والسٌؤ

 (14ججول )
)الجرجة الكمية(  االبجاع االرشادينتائج "شيفيه" لممقارنات بين متوسظات درجات أفخاد عينة الجراسة في  

 حدب الجنذ والمؤهل الجراسي
ل اتالستغيخ   دكتػراي  هاجدتيخ دبمـػ  السٌؤ

 -?7=96.9 -=6;;.>7 - دبمػـ االبجاع االرشادؼ
 -878<.79 - =6;;.>7 هاجدتيخ
 - 878<.79 ?7=96.9 دكتػراي 

الفخوؽ لع تكغ واضحة بيغ ( أف :7تػضح ىتائج السقارىات البعجية السبيشة بججوؿ )  
ل، وبحل هتػسصات درجات السخشجيغ الشفدييغ في ظ تع رفس االبجاع االرشادؼ حدب السٌؤ

 الفخض الرفخؼ، وقبػؿ الفخض البجيل.
( 8677وتتفق ىتيجة ٌحا الفخض بذكل ييخ هباشخ هع ها تػصمت إليً دراسة العشدؼ )   

ل العمسي والخبخة العسمية عمِ ىجاح السخشج في العسل. كحلظ  هغ أىً ال يػجج تأثيخ لمسٌؤ
غ الشفدييغ تعدػ لستغيخ وججت فخوؽ دالة احرائيا  في الشجاح في العسل لجػ السخشجي

ل العمسي لرالح حسمة شٍادات الجراسات العميا هقارىة بحسمة شٍادة البكالػريػس وذلظ  السٌؤ
بالشدبة لمكفايات السٍشية، بيشسا لع تطٍخ فخوؽ ذات داللة احرائية بالشدبة لمكفايات 

خبخة العسمية الذخرية. كحلظ وججت فخوؽ دالة احرائيا  في الشجاح بالعسل تعدػ لستغيخ ال
لرالح السخشجيغ الشفدييغ األكثخ خبخة في بعج الكفايات السٍشية، بيشسا ال تػجج فخوؽ دالة 

 احرائيا  بيغ السخشجيغ بالشدبة لمكفايات الذخرية تعدػ لستغيخ الخبخة العسمية. 
حي الشتيجة تذيخ إلِ أف أفخاد عيشة البحث اتدع عسمٍع االرشادؼ بالتقميجية وعجـ     ٌو

ا في عسمٍع هع هذكبلت ا لشدعة لمتشػع والتججيج في أساليب وشخؽ االرشاد التي يتبعٌػ
السدتخشجيغ، ولعل ٌحي الشتيجة هتدقة هع ىتيجة الفخض األوؿ الحؼ أشار إلِ وجػد 
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عسمٍع  أف يترفهدتػػ هشخفس هغ كذف الحات لجػ أفخاد عيشة البحث، هسا أدػ إلِ 
ع، وذلظ ألف استخجاـ هٍارة كذف الحات يسكغ السخشج هغ االرشادؼ بالتقميجية وليذ االبجا 

أداء عسمً االرشادؼ بشجاح ويتيح لمسدتخشج الكذف عغ ذاتً دوف خػؼ أو خجل لمسخشج، 
حا يداٌع كسا أوضحت أدبيات كذف الحات في تكػيغ عبلقة ارشادية جيجة وسميسة  ٌو

ألعمِ في كذف الحات ٌع وكحلظ في اىجاح العسمية االرشادية، وهغ ثع فإف السخشجيغ ا
عمِ في ذكائٍع أثشاء اجخاءات العسل االرشادؼ، وأكثخ هخوىة وتشػع في أساليبٍع بسا األ

يتشاسب هع شبيعة هذكمة السدتخشج وتفزيبلتً وريباتً، وهغ ثع أعمِ في فاعمية الخبخات 
ية هغ االرشادية هسا يحقق أعمِ هدتػػ هغ جػدة العسمية االرشادية بجسيع هخاحمٍا بجا

تكػيغ عبلقة هتسيدة رائعة وتذخيز وتحجيج دقيق وبصخؽ ججيجة لسذكمة السدتخشج، 
ٌجاؼ ابجاعية تخاعِ فيٍا احتياجات السدتخشج وقيسً والعخؼ االجتساعي والسبادغ أ وصياية 

االسبلهية، وكحلظ بخاعة وتسيد في استخجاـ شخيقة ارشادية ييخ أحادية التػجً الشطخؼ بل 
حا كمً يؤدؼ إلِ تسكيغ السخشج  هتشػعة هتذعبة واىتقائية بسا يشاسب السدتخشج، ٌو

 تخشج، وتحقيق التسيد لكل هشٍسا.والسد
 :  دادسنتائج ومناقذة الفخض ال

كذف الحات باالبجاع االرشادؼ لجػ درجات تتشبأ ال " أىً عمِ  دادسيشز الفخض ال    
وجاءت  ،البديط جاـ تحميل االىحجاروالختبار صحة ٌحا الفخض تع استخ ".السخشجيغ الشفدييغ

 الشتائج عمي الشحػ التالي : 
 ( ;7ججوؿ )

 هعاهبلت بيتا السعيارية واالختبار التائي لسعخفة داللة أثخ كذف الحات في االبجاع االرشادؼ
هعاهل بيتا  الخصأ السعيارؼ  هعاهل بيتا الستغيخات

 السعيارؼ 
 الجاللة القيسة التائية

 دالة <=?.? - >;>.> 7:7.;> الثابت
 دالة ?>7.<7 >9<.6 ?:6.7 :6=.6  االبجاع االرشادؼ

 (>7ججوؿ )
 همخز الشسػذج 

 Rهعاهل االرتباط R2هعاهل التحجيج  الخصأ السعيارؼ لمتقجيخ السجاالت
 >9<.6 ??>.6 <;9?;.<8 االبجاع االرشادؼ
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 (=7ججوؿ)

  لستغيخ كذف الحات هع االبجاع االرشادؼتحميل االىحجار 
 الشدبة الفائية هتػسط السخبعات درجة الحخية هجسػع السخبعات التبايغ هرادر السجاالت

االبجاع 
 االرشادؼ

 996.789 8:6.>6??>8 7 8:6.>6??>8 االىحجار
 9?;.=7< 7:8 <?7.<?6>77 الستبقي
 7:9 =89.:66><9 الكمي

 
 

 
 غ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ(( العبلقة الخصية بي7)شكل)

 

الستغيخ التابع أف ٌشاؾ عبلقة  عمِتحميل اىحجار الستغيخ السدتقل هغ ىتائج يتزح    
خصية ذات داللة احرائية بيغ هتغيخؼ كذف الحات واالبجاع االرشادؼ وكاىت الشدب الفائية 

 (. =7كسا ٌي هػضحة في الججوؿ )
، يػجج داللة إحرائية عشج بجاع االرشادؼلبلالشدبة بأىً  هغ الشتائج الدابقةيتزح     

(، هسا يعشي أف ??>.6)  R2، وكاىت قيسة كذف الحات( لسعاهبلت اىحجار 6.67هدتػػ)
لجػ أفخاد  االرشادؼ بجاع الجرجة الكمية لبل%( هغ التبايغ في  ?.?>يفدخ )  كذف الحات

 التالي: عيشة البحث، ويسكغ كتابة السعادلة التشبؤية عمِ الشحػ 
 كذف الحات × 8.;88+ ;>.7:7= االبجاع االرشادؼ 
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( إلِ أف Kaufman,2016تتفق ىتيجة ٌحا الفخض هع ها تػصمت إليً دراسة كػفساف)   
ع الحيغ لع  السخشجيغ الحيغ كذفػا عغ ذاتٍع لمعسبلء كاىػا أكثخ تعاشفا  وجاذبية هغ ييٌخ

هع ها تػصمت إليً دراسة العشدؼ  بذكل ييخ هباشخو تتفق  يدتخجهػا كذف الحات. كسا
( أف الكفايات الذخرية والكفايات السٍشية لٍا تأثيخ داؿ احرائيا  في التشبؤ بشجاح 8677)

 .السخشج الشفدي في العسل
هغ أف كذف الحات هغ السخشج يؤكج لمسدتخشج  Eganتتفق هع ها أشار إليً ايجاف كسا    

ديج هغ قجرتً عمِ التعبيخ عغ هذاعخي وأفكاري أف السخشج أكثخ حداسية ودؼء وتقبل هسا ي
( Jaurard,1959جػرارد ) حيث أكج .(:867بدٍػلة ويداعجي عمِ تغييخ إدراكاتً) صالح،

 .أف كذف الحات هتصمب أساسي لعسل السخشج الشفدي
خرائز العبلقة االرشادية الفعالة كذف الحات باالضافة لمجؼء، واالحتخاـ،  فسغ    

السخاجعة الذاهمة ألدب البحث و  (.Kirschenbaum&Jourdan,2005قة )والتعاشف، والث
، :866حػؿ كذف الحات في االرشاد الشفدي وججت دعسا  الستخجاـ السخشج لً )همكػش،

8< .) 
حا ها أكج عميً     جاؼ العسمية ( 8676الدفاسفة) ٌو هغ أف كذف الحات يداعج في تحقيق ٌأ

رشادية دافئة وقػية بيغ السخشج والسدتخشج، ويدسح االرشادية، ويذجع في تكػيغ عبلقة ا
 بسديج هغ التفاعل االيجابي والتعاوف، وبالتالي ىجاح االجخاء االرشادؼ أو العبلجي.

إلِ أف كذف الحات يذجع Cormier&Cormier,1992) أشار كػرهييخ وكػرهييخ) كحلظ
ا السخشج ها يحتاج أو يخيج هاـ السخشج ليكػف صفحة واضحة يقخأ فيٍأالسدتخشج عمِ االىفتاح 

، أها ألجر وروزىفيمج هغ هعمػهات صادقة وحقيقية، ليكػف فٍسا  أكثخ عسقا  هغ السدتخشج
( أكج عمِ أف كذف الحات يدٍع في تعسيق العبلقة Alder,Rosenfield&Toweوتػيي)

ذ االرشادية بيغ السخشج والسدتخشج، كسا يٍجؼ يمِ تصػيخ االتراؿ والتفاعل، هسا يشعك
 (.8676) في الدفاسفة،ايجابا  في هػاجٍة هذكمة السدتخشج

ارؼ، فإف السخشجيغ الحيغ ال يدتخجهػف الكذف عغ الحات تكػف      ففي ضػء ىافحة جٌػ
السشصقة السجٍػلة لجيٍع أوسع السشاشق، أو قج يعتسجوف عمِ التغحية الخاجعة وال يفرحػف 

ع لمسدتخشجيغ، وتكػف السش ع وأفكاٌر صقة السخفية ٌي الدسة السديصخة عمِ عغ هذاعٌخ
عبلقاتٍع بالسدتخشجيغ، وتكػف الشتيجة أف السدتخشجيغ ال يثقػف بٍؤالء السخشجيغ وهغ ثع 
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يججوف صعػبة في تقجيع السداعجة لمسدتخشجيغ أو قج تفذل العسمية االرشادية بأكسمٍا. كحلظ  
ب التغحية الخاجعة هشٍع أيزا  السخشجيغ الحيغ يفرحػف عغ ذواتٍع لمسدتخشجيغ عمِ حدا

تتدع عشجٌع السشصقة العسياء ويفذمػف في هعخفة كيف يشطخ إليٍع السدتخشج وتعػؽ تحقيق 
جاؼ االرشاد. بيشسا ىجج السخشجيغ الحيغ يدتخجهػف هديج هغ كذف الحات والتغحية  ٌأ

فيغ، الخاجعة يؤدؼ إلِ أف تكػف السعمػهات الزخورية لعسمية االرشاد هعخوفة وواضحة لمصخ 
 هسا يؤدؼ إلِ اتداع السشصقة الػاضحة ويداٌع ذلظ في تصػيخ عبلقة ارشادية فعالة جيجة.  

حا ها أكجي ديفػرست وستػف)    ( هغ وجػد عبلقة شخدية بيغ Deforest&Stone,1980ٌو
كذف الحات لجػ السدتخشجيغ وكذف الحات لجػ السخشجيغ. فالسدتخشجيغ يخيبػف هغ جاىب 

 (.Hendrick,1988غ ذاتً بجرجة أكبخ هشٍع، وكذف هعمػهات بعيشٍا)السخشج أف يكذف ع
فالسخشج الشفدي الحؼ يتسكغ هغ كذف ذاتً الخاصة أو العاهة لمسدتخشج أثشاء الجمدات     

االرشادية بالقجر السعقػؿ وفي الػقت السشاسب وأليخاض تفيج السدتخشج وليذ هجخد تزييع 
السدتخشج هغ التحجث عغ هذغمتً التي أتِ هغ  وقت الجمدة، ولكغ هغ أجل أف يدتصيع

ىجاح العسل االرشادؼ، وتجاوز إأجمٍا لصمب السداعجة، فبلشظ أف ٌحا يداعج عمِ 
واتخاذ قخار الرعػبات والسذكبلت التي قج تعتخض العسل االرشادؼ في بعس هخاحمً، 

كشً هغ اختيار هسا يس ،إبجاعي يحسل بيغ شياتً حمػؿ لسذكمة السدتخشج بذكل ججيج وفخيج
جافً، وتقجيع خجهات هتسيدة لمسدتخشج، بل  يتداعجصخيقة والفشيات التي لم واعي عمِ تحقيق ٌأ

واستخجاـ شخؽ وأساليب إرشادية هتشػعة ججيجة تتشاسب هع شبيعة السذكمة وصفات 
 السدتخشج، والسخوىة في العسل هع السدتخشج وتقجيع السداعجة الستخررة الفعالة لً. 

أف االبجاع االرشادؼ لً هتصمبات، هشٍا كذف الحات الحالي يدتخمز تائج البحث هغ ى   
لمسدتخشج وتػفيخ السعمػهات الزخورية هغ السخشج والسدتخشج البلزهة لمعسمية االرشادية هغ 
سية االبجاع االرشادؼ وال يتأتِ ذلظ اال بتمسذ هعػقات  جافٍا. كسا يتزح ٌأ أجل تحقيق ٌأ

 سسمكة وتحجياتً، وتبشِ ىطع تكاهمية في العسل وهعاييخ هػضػعية لؤلداء.  العسل االرشادؼ بال
 : البحثتوصيات 

 :يقجـ الباحثاف التػصيات التالية في ضػء ها تػصل إليً البحث هغ ىتائج
إضافة وتجريذ هقخر )هٍارات االبجاع االرشادؼ( في البخاهج األكاديسية لمتػجيً   .7

جكتػراي الساجدتيخ و الجبمـػ و سة في بخاهج الالسدجميغ لمجراصمبة مواالرشاد ل



 

 
 

)   54) 

 2012 أبزيل،  3، جزء 00جملة اإلرشاد النفشي، العدد 

 كشف الذات وعالقته باإلبداع اإلرشادى لدى املزشدين النفشيني

سية كبيخة في تشسية الشفدي التػجيً واالرشادتخرز  ، لسا لٍحا السقخر هغ ٌأ
االبجاع وهٍاراتً لجػ شمبة التػجيً واالرشاد بالسسمكة وليػاكب التقجـ والتصػر 

 العالسي في التخرز. 
هٍا في وضع هيثاؽ أخبلقي اىذاء رابصة لمسخشجيغ الشفدييغ بالسسمكة، تتسثل هٍا .8

لمعسل االرشادؼ لمسخشجيغ الشفدييغ بالسسمكة، ووصف وضيفي لمسدؤوليات 
والػاجبات والحقػؽ، وتحجيج هعاييخ وهؤشخات جػدة العسل االرشادؼ وهقػهاتً، 
وتكػف هدؤولة كحلظ عغ التشسية السٍشية لمسخشجيغ، وتذجيع روح االبجاع، ورعاية 

 شادؼ هغ الستخرريغ.السبجعيغ في العسل االر 
تقجيع دورات تجريبية هغ الستخرريغ األكاديسييغ لمسخشجيغ الشفدييغ حػؿ هٍارة  .9

 .شجاح في العسل االرشادؼلمكذف الحات وضػابط استخجاهٍا وفػائجٌا 
تجريب السخشجيغ الشفدييغ عمِ كيفية تقميز السشصقة السخفية والسجٍػلة والعسياء  .:

وعيٍع ووعي هدتخشجيٍع عغ ذاتٍع، وزيادة وعيٍع وتػسيع السشصقة السكذػفة في 
  بأٌسية ذلظ في العسمية االرشادية. 

في السسمكة، والتجريب عمِ  عقج ورش عسل لتشسية االبجاع في العسل االرشادؼ .;
هٍاراتً وأبعادي وتشسيتٍا لجيٍع لخفع هدتػػ الخجهات االرشادية السقجهة في 

حقيق الحات والرحة الشفدية والعير في السسمكة ولسداعجة أفخاد السجتسع عمِ ت
 . رفاٌية وسعادة

تجريب السخشجيغ الشفدييغ عمِ كيفية اتخاذ القخار االبجاعي في هختمف هخاحل   .>
العسمية االرشادية هغ هداعجة السدتخشج، واختيار االسمػب االرشادؼ السشاسب) 

ت التجخل فخدؼ أو جسعي؛ هباشخ أو ييخ هباشخ(، واختيار شخؽ وأساليب وفشيا
 االرشادؼ التي تداعج في وضع حمػؿ ابتكارية لمسدتخشج.

إجخاء السديج هغ الجراسات حػؿ االبجاع االرشادؼ فٍػ هازاؿ هػضػع بكخ يحتاج  .=
لسديج هغ الجٍػد البحثية، وخاصة في عبلقتً بعػاهل الذخرية الخسذ الكبخػ، 

سخشج، وبالتسكيغ الشفدي وباالحتخاؽ الشفدي لموبأساليب التفكيخ، وبالخضا السٍشي، 
، وبسدتػػ استخجاـ السخشجيغ لسٍارات االرشادوبخرائز السدتخشج، لمسخشج، 

 . والكذف عغ هعاييخي وهؤشخاتً
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 املزاجع :  
 : أواًل : المخاجع العخبية   

، بيخوت : دار الكتب لداف العخب(. 9??7ابغ هشطػر، أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم ) .7
  .العمسية

. عساف: دار السيخة لمشذخ السٍارات االرشادية(. ?866أحسج عبج المصيف )أبػ أسعج،  .8
  .والتػزيع والصباعة

(. التخبية االبجاعية ضخورة لمحياة في عرخ التسيد واالبجاع. 8668ابػ العبل، سٍيخ) .9
 . 877 -9=7ديدسبخ،  ;7-:7، جاهعة أسيػط، السؤتسخ العمسي الخاهذ

 .تعميع التفكيخ الشطخية والتصبيق (.=866)دمحم بكخ أبػ جادو، صالح دمحم عمي وىػفل، .:
 .عساف: دار السديخة

(. اإلدهاف عمِ الٍاتف الشقاؿ وعبلقتً بالكذف عغ الحات <866أبػ ججؼ، أهجج ) .;
السجمة األردىية في العمـػ لجػ عيشة هغ شمبة الجاهعتيغ األردىية وعساف األٌمية. 

  .=79 – 6;7(، 8):، التخبػية
اثخ القمق االجتساعي والذعػر بالػحجة وكذف الحات أ(.:866جج أحسج )أبػ ججؼ، أه .>

  .، الجاهعة األردىية، األردفرسالة دكتػراي)ييخ هشذػرة( في إدهاف االىتخىت.
دليل السخشج التخبػؼ واألخرائي الشفدي وهعمع التخبية  (.?866أبػ زعيدع، عبج هللا ) .=

.األردف:  دار يافا يغ الشطخية والتصبيقاساسيات االرشاد الشفدي والتخبػؼ بالخاصة: 
 .العمسية لمشذخ والتػزيع

أىساط التعمق وعبلقتٍا بكذف الحات لجػ الصمبة (. 8677أبػ ىسخ، هشِ صالح) .<
قيغ في الجميل األعمِ جاهعة اليخهػؾ، كمية  رسالة هاجدتيخ) ييخ هشذػرة(، .السخٌا

  .التخبية، األردف
لتشذئة الػالجية وعبلقتٍا بكذف الحات والجافعية أىساط ا(. 8677أسجؼ، ىٍار يػسف ) .?

لمتعمع لجػ الصمبة العخب في السخحمة الثاىػية في هشصقة الجميل األعمِ في ضػء بعس 
  .كمية التخبية، جاهعة اليخهػؾ، األردف رسالة هاجدتيخ )ييخ هشذػرة(، الستغيخات.
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غ الستخخجيغ في بعس أراء السخشجيغ الصبلبيي(.=??7بار، عبج السشاف هبل هعسػر ) .76
الجاهعات الدعػدية في هتصمبات بخىاهج التػجيً واالرشاد الصبلبي وخرائز السخشج 

  .<=7 – =79(، 87)9، جاهعة عيغ شسذ،  هجمة كمية التخبيةوهٍاراتً. 
ثخ التسكيغ اإلدارؼ في تعديد اإلبجاع التشطيسي أ(.<866البذابذة، ساهخ عبج السجيج،) .77

(، 8);7، السجمة العخبيػة لمعمػـػ اإلداريػة بة االقتػرادية الخاصػة،فػي سمصة هشصقة العق
879 - 8;=. 

(. درجة اهتبلؾ السخشج التخبػؼ 8678بشات، سٍيمة هحسػد؛ عثساف، يادة ٌاشع ) .78
هجمة كمية التخبية، لسٍارات التػاصل الفعاؿ وعبلقتٍا باألهغ الشفدي لجػ الصمبة. 

  .9=7 -;79(، 7?) 89، جاهعة بشٍا
(. هٍارة حل السذكبلت لجػ السخشج الشفدي وعبلقتٍا بأدائً :867البٍجؿ، دخيل دمحم ) .79

 -887(، 7) >8، كمية التخبية جاهعة السمظ سعػد، . هجمة العمـػ التخبػيةاالرشادؼ
8;8.  

. هعجع عمع الشفذ والصب الشفدي(. ;??7جابخ، جابخ عبج الحسيج؛ كفافي ، عبلء ) .:7
 .شٍزة العخبية. القاٌخة: دار ال=جدء 

رسالة . كذف الحات وعبلقتً بالكآبة لجػ شمبة الجاهعة .(:??7جاسع، أحسج لصيف) .;7
 .كمية اآلداب، جاهعة بغجاد هاجدتيخ ييخ هشذػرة،

(. كذف الحات لجػ شمبة جاهعة اليخهػؾ وعبلقتً ;??7جخادات ، عبج الكخيع دمحم ) .>7
  .اليخهػؾ، األردف جاهعة رسالة هاجدتيخ )ييخ هشذػرة(،. ببعس الستغيخات

كذف الحات وعبلقتً بالعػاهل الخسدة الكبخػ (. =866جبلجيذ، هؤيج اسساعيل ) .=7
 رسالة دكتػراي )ييخ هشذػرة(، .لمذخرية لجػ تجريدي الجاهعة والسحاهيغ والرحفييغ

  .جاهعة بغجاد، العخاؽ
 زيخؼ،تشسية التفكيخ اإلبجاعي لجػ األشفاؿ التعميع التح(. <866الحصاح، زبيجة ) .<7

 .هخابط لمشذخ والصباعة الجدائخ: دار بغ .دراسة وصفية هيجاىية
 .القاٌخة: دار الصائف لمشذخ والتػزيع .هٍارات التفػؽ واإلبجاع(. :866حسجؼ، حدغ ) .?7
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 لدُ اإلبداعي التفكير تىهية في تعميهي برىاهج أثر(. >??7الحسػػ، ىٍِ هرصفِ ) .86 
 الدراسات كمية (،رةهىشَ )يير جستيرها رسالة ، الرَضة في الثاىية السىة ؿأطفا

  .عهاو ،األردىية الجاهعة العميا
 القاٌخة: هكتبة االىجمػ السرخية. االبجاع هغ هشطػر تكاهمي.(. =??7حشػرة، هرخؼ) .87
خاف، حاهج) .88  ، القاٌخة: عالع الكتب. التػجيً واالرشاد الشفدي(. <??7ٌز
ردف: دار السديخة لمصباعة . األعمع الشفذ االبجاعي(. ?866الديات، فاشسة هحسػد) .89

 والشذخ.
. األردف: دار الفكخ ىطخيات االرشاد والعبلج الشفدي(. <??7الديػد، ىادر فٍسي) .24

  لمصباعة والشذخ والتػزيع. 
  لمىشر. ؿَائ دار، األردف:  عاإلبدا في هقدهة(. 8668ىايل ٌايل ) الدخور، .;8
يع ) الدفاسفة .>8 حكع الحاتي في الدمػؾ لجػ (. عبلقة كذف الحات بالت8676، دمحم ابخٌا

، هجمة العمـػ االىداىية واالجتساعية ،الستغيخات بعسالسخشجيغ التخبػييغ في ضػء 
  .:86 -9=7(، :) ;8األردف، 

 َجٍة هو اإلبداعي التفكير تىهية في العمَن هعمن دَر(.  ;??7بشاف دمحم ) الدمساف، .=8
،  الجاهعة،  َر(هىش )يير هاجستير رسالة ،ساسياأل التاسع الصف طمبة ىظر

 .األردو عهاو – األردىية
(. هدتػػ كذف الحات لجػ شمبة جاهعة >866سعاد دمحم؛ الجحادحة، باسع ) سميساف، .<8

، قصخ ، هجمة العمـػ التخبػيةالدمصاف قابػس في ضػء بعس الستغيخات الجيسػيخافية. 
?  ،7=- :?.  

: دار يخيب لمصباعة . القاٌخةعمع ىفذ االبجاع(. ;??7سميساف، شاكخ عبج الحسيج) .?8
 والشذخ. 

قصخ، المجشة هجمة التخبية، (. االبجاع والتصػيخ هفاٌيع أساسية. <??7سساحة، كساؿ) .96
،  . >?7 -<<7، =8، =78 الػششية القصخية لمتخبية والثقافة والعمـػ

(. اثخ استخجاـ الدمػكيات المفطية وييخ المفطية <??7قاسع ؛ الذشاوؼ، رعج ) سسػر، .97
مية السخشج هغ وجٍة ىطخ عيشة هغ السدتخشجيغ هغ شمبة كمية التخبية في تقجيخ فاع
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سمدمة )العمسية هجمة جاهعة تذخيغ لمبحػث والجراسات والفشػف بجاهعة اليخهػؾ. 
 .;? -==(، 79) 86 ،، سػرياة(اآلداب والعمـػ االىداىي

ارسة: (.هٍاـ السخشج الصبلبي بيغ األٌسية والسس:866الدسيح ، عبج السحدغ دمحم ) .98
دراسة هيجاىية عمِ هجيخؼ وهخشجؼ هجارس التعميع العاـ بسشصقة الخياض التعميسية. 

  .:77 – ;=(، 7) >7، التخبػية واالجتساعية واالىداىية عمـػهجمة جاهعة أـ القخػ لم
(. فاعمية السخشج الشفدي السجرسي كسا يجركٍا ;866هعخوؼ عبج الخحيع ) شايب، .99

هجمة رس الثاىػية الفمدصيشية. رسالة دكتػراي ) هشذػرة(، السخبػف والصبلب في السجا
  .8=9 -;>9،  ?7، االرشاد الشفدي

(.تحميل هٍشي لعسل السخشج الصبلبي: دراسة في هشصقة 6??7دمحم هحخوس) الذشاوؼ، .:9
  .المقاء الدشػؼ الثاىي لمجسعية الدعػدية لمعمـػ التخبػية والشفدية. الخياضالخياض. 

. األردف: دار فشيات وأساليب العسمية االرشادية(. :867اسساعيل) صالح، عبج الخحسغ .;9
 السشاٌج لمشذخ والتػزيع. 

(. العػاهل السؤثخة في كذف الحات لجػ شمبة السخحمة الثاىػية 8667عمي ) الربيحيغ، .>9
  .جاهعة اليخهػؾ، األردف رسالة الساجدتيخ)ييخ هشذػرة(، في هحافطة السفخؽ.

(. األهغ الشفدي لجػ شمبة الجاهعات في هحافطات =866الصٍخاوؼ، جسيل حدغ ) .=9
، يدة، هجمة الجاهعة االسبلهيةاإلسخائيمي،  يدة وعبلقتً باتجاٌاتٍع ىحػ االىدحاب

7;(8.) 
األردف: دار السديخة  .تشسية قجرات التفكيخ اإلبجاعي(. 8667دمحم حسج ) الصيصي، .<9

 .لمشذخ والتػزيع
عالع . الكػيت: البجاعية في فغ الترػيخالعسمية ا(. <=?7الحسيج، شاكخ ) عبج .?9

 .?76، يشايخ، السعخفة
 . 99 -98، >8، قصخ، هجمة التخبية(. االبجاع، <=?7عجس، دمحم عبج الخحيع) .6:
( . افراح عغ الحات بسٍارات >867عاهخ ىاضع صالح، الجبػرؼ، كخيع فخخؼ) عمي، .7:

ألساسية لمعمـػ التخبػية هجمة كمية التخبية االتػاصل االجتساعي لجػ شمبة جاهعة بابل. 
  .9?: – :=:، واالىداىية
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. االسكشجرية: دار السقابمة في االرشاد والعبلج الشفدي(. <866هاٌخ هحسػد ) عسخ، .8: 
  .السعخفة الجاهعية

كذف الحات وعبلقتً بالذعػر بالػحجة واالعخاض (. 8679خالج عمي صالح) العسخؼ، .9:
، جاهعة رسالة دكتػراي ييخ هشذػري، االكتئابية لجػ عيشة هغ شمبة جاهعة اليخهػؾ

 .اليخهػؾ، االردف
(. كذف الحات وعبلقتً بالذعػر :867العسخؼ، خالج عمي، جخادات، عبج الكخيع دمحم) .::

هجمة جاهعة القجس بالػحجة لجػ شمبة جاهعة اليخهػؾ في ضػء هتغيخ الجشذ، 
 .>98 -9?8(، >)8، فمدصيغ، السفتػحة لؤلبحاث والجراسات التخبػية

العبلقة بيغ كذف الحات والتػافق الدواجي لجػ عيشة (. ?866واصل أحسج ) لعسخؼ،ا .;:
جاهعة اليخهػؾ، كمية  رسالة هاجدتيخ) ييخ هشذػرة(، هغ هعمسي وهعمسات تخبية أربج.

  .التخبية، األردف
رسالة . هتشبئات الشجاح في العسل لجػ السخشج الشفدي(. 8677جساؿ سعج ) العشدؼ، .>:

  .، جاهعة عساف العخبية، األردفشذػرة(هاجدتيخ )ييخ ه
هحاولة وضع هعاييخ السخشج الشفدي الكفء في السجتسعات (. ?<?7دمحم ) عػدة، .=:

 .. الخياض: هكتبة جاهعة السمظ سعػداالسبلهية
هػسػعة هياديغ عمع ،  التذخيز الشفدي والعقمي(. :866عبجالخحسغ دمحم ) العيدػؼ، .<:

 .بيخوت ، دار الخاتب الجاهعية،77، الشفذ
 . فمدصيغ: هشذػرات جاهعة القجس السفتػحة. التفكيخ االبجاعي(. ;??7قصاهي، ىايف) .?:
. القاٌخة: 9، ط7. هجمج كيف تقـػ بالجراسة االكميشيكية(. ?866، ساهية ) القصاف .6;

  .هكتبة االىجمػ السرخية
االرشاد والعبلج الشفدي األسخؼ : السشطػر الشفدي (. ???7عبلء الجيغ ) كفافي، .7;

  .. القاٌخة : دار الفكخ العخبياالترالي
هٍارات االتراؿ والتفاعل في عسميتي  .(8669عبلء الجيغ أحسج وآخخوف ) كفافي، .8;

 .دار الفكخ: والتعمع .عسافالتعميع 
عسػاف: دار . سيكػلػجية اإلبجاع وأساليب تشسيتً(. ;866هسجوح عبج السشعع ) الكشاىي، .9;

 .عةالسدػيخة لمشذػخ والتػزيػع والصبا
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(. بشية التسكيغ الشفدي هغ السشطػر الفخدؼ السخشج السجرسي 8679دمحم، دروير دمحم) .:;
ا.   . <= -?>، هرخ، هجمة العمـػ التخبػيةىسػذج 

(. أثخ استخجاـ اسمػب حل السذكبلت 8669دمحم، هرصفِ، الذخبيشي، هحي الجيغ) .;;
ؿ دراسة السذكبلت ابتكاريا  عمِ التفكيخ االبتكارؼ لجػ شبلب كمية التخبية هغ خبل

 . ;:8 -:86،:;، هجمة كمية التخبية، جاهعة الدقازيقالبيئية والقزايا السعاصخة. 
 .عساف: ، دار الرفاءاالتراؿ في عمع الشفذ(. 8679هحسػد، جػدت شاكخ ) .>;
، دراسات العمـػ التخبػية(. كذف الحات لجػ السخشج. :866رياض ) همكػش، .=;

97(7،)8;-9.  
العبلقة بيغ هخكد الزبط وكذف الحات، وهجػ (. <??7)السػهشي، هأهػف عاشف .<;

 تأثيخ كل هشٍسا ببعس الستغيخات الجيسػيخافية لجػ عيشة هغ شمبة جاهعة اليخهػؾ،
جاهعة اليخهػؾ، عسادة البحث العمسي والجراسات العميا،  رسالة هاجدتيخ)ييخ هشذػرة(،

 األردف. 
األردف: دار الفخقاف لمصباعة والشذخ . عمع الشفذ التخبػؼ (. 8669ىذػاتي، عبج السجيج) .?;

 والتػزيع. 
(. أثخ كذف الحات وهحتػػ الخسالة في الحيد الذخري. =866، هٍشج دمحم )الشعيسي .6>

  .889 ->>7، >=، هجمة كمية اآلداب جاهعة بغجاد، العخاؽ
(. كذف الحات وعبلقتً بالتفكيخ الشاقج لجػ شمبة كمية 8678رائج ادريذ ) يػىذ، .7>

 .:6; -:>:، :?، هجمة العمـػ التخبػية والشفديةعة السػصل، التخبية جاه
 ثانيًا : المخاجع األجنبية 
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Abstract: 
    This study was aimed to detected the level of self-disclosure and 

counseling creativity among counselors, and to identified relationship 

between self-disclosure and counseling creativity, and whether there were 

differences in both self-disclosure and counseling creativity due to sex, 

academic qualifications and the interaction between them, as well as 

attempted to detected the possibility of predicting of counseling creativity 

from the self-disclosure. The research sample consisted of 147 (93 of 

them female 0.54 males) of the counselors in several regions of Saudi 

Arabia. Aged ranged between (27-47) year, with an average age (36.44 

year), and a standard deviation (6.60). The researchers prepared the scale 

of counselors self-disclosure, and counseling creativity scale, was applied 

to the study sample after the verification of consistency and validity. 

Results revealed the presence of a low level of self-disclosure, and 

average level of counseling creativity. Also results has shown to the 

existence of positive statistically significant correlation (at a level of 

significance 0.01) between self-disclosure and counseling creativity, also 

found significant statistically differences due to gender, academic 

qualifications and interaction between them in self-disclosure, and the 

differences in favor of females, and in favor of doctoral counselors. 

While not found a significant statistically differences of counseling 

creative due to sex or academic qualification of individual differences, 

while results found differences in the counseling creative among 

counselors due to interaction between sex and academic qualifications. 

Simple regression analysis indicated that the self-disclosure was 

statistically significant predictor for counseling creativity, it interpret 

(69.9%) from the variance of the total degree of counseling creativity. In 

light of the results researchers was recommended, that may be useful to 

sample, or those responsible for guidance and counseling in Saudi Arabia 

Kingdom. 

    Key words: self-disclosure, counseling creativity, sex, academic 

qualifications, counselors. 


