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 ممخص الخسالة
 التعخؼ الجراسة الشداءإلىىجفت لجػ الحات لتػكيج سمػكي معخفي بخنامج فاعمية

فاتفيبيتاألمافالسعش  )حيثتع، عمىيقاالستبيافلتصب(سيجة200اختيارعيشةقػاميا
الديجاتالسؿيساتفيعيشةفعميةمغتعاختيار،وقجسشة25-16عسخمغفاتالسعش الشداء

عمىدرجاتمسغحرمغ،تعاختيارىغبصخيقةقرجية،فةمعش (سيجة28)عجدىغوبيتاألماف
 في قميمة الحاتتػكيج مجسػعتيغو، إلى تقديسيغ ؛تع (14)األولى: يسثمغةفمعش سيجة

 والثانية التجخيبية، (14)السجسػعة الزابصة.فةعش مسيجة السجسػعة ويسثمغ استخجمتقج
تأكيجالبخنامجاإلرشادؼالخاصبكحلظعجادالباحثة،وإمغأبعادتأكيجالحاتاستبيافالباحثة
الباحثةإمغفاتالسعش الشداءلجػالحات ا،عجاد السشيجشبودراستيافيالباحثةعتسجتؼيسا

التجخيبي.

:اآلتيةتػصمتالجراسةإلىالشتائجقجو

1-  الفاعمية السعخفيالبخنامج لجػ الحات لتػكيج دمػكي مغ بيتعيشة في السعشفات الشداء
 .األماف

بيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعةالتجخيبيةوالزابصةفيحرائي إتػججفخوؽدالة -2 ا
الحاتلرالحالسجسػعةالتجخيبية.الؿياسالبعجؼعمىمؿياستػكيج

3-  دالة فخوؽ حرائي إتػجج الؿياسا في التجخيبية السجسػعة أفخاد درجات متػسصات بيغ
 .القبميوالبعجؼعمىمؿياستػكيجالحاتلرالحالؿياسالبعجؼ

بيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعةالتجخيبيةفيالؿياسيغاحرائي إالتػججفخوؽدالة -4
.والتتبعيعمىمؿياستػكيجالحاتالبعجؼ

:وفيضػءالشتائجالدابقةتػصمتالباحثةإلىالتػصياتاآلتية
الباحثة بالديجاتبأوصت تعشى التي والسؤسدات والجسعيات السخاكد دعع زخورة

 مداعجتيغ أجل مغ نفدييغ بأخرائييغ ليغفيالسعشفات الحات تػكيج مدتػػ ؼيسا،رفع
فاعميةالعبلجالشفديالسعاصخفيتأكيجالحاتباستخجاـإلىييجؼالتعخؼبخنامجاقتخحت

 أسمػبحلالسذكبلتلجػعيشةمغالديجات.
.السعشفات–تأكيجالحات–العبلجالسعخفيالدمػكي:السفتاحيةالكمسات 
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Abstract   

 

This study aims at measuring the effectiveness of a cognitive-behavioral self-

affirmation program for battered women residing in the safety home . A sample of 

(200) women was selected to apply the questionnaire to battered women who are 

from 16 to 25 years old. An actual sample of the women residing in the safety house 

was selected (28) battered women were selected intentionally. They were the ones 

who got low scores in self-affirmation. They were divided into two groups, the first: 

“14” battered women representing the experimental group, and the second consisted 

of “14” battered women representing the control group. The researcher used a 

questionnaire for measuring the dimensions of self-affirmation prepared by the 

researcher. She also used a counseling program for self-affirmation of battered 

women prepared by the researcher who used the quasi-experimental approach. 

The most important findings of the study: 

1. The cognitive-behavioral program for self-affirmation among a sample of 

battered women in the safety house was effective. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental and control group members in the post measurement on the self-

affirmation scale in favor of the experimental group. 

3. There are statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group members in the pre and post measurements on the self-

affirmation scale in favor of the post measurement. 

4. There are no statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group members in the post and sequential measurements on the 

self-affirmation scale. 

The researcher recommended the necessity of applying the program to other 

categories in different institutions. 

Keywords: Cognitive-behavioral therapy, self-affirmation, battered women. 
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 اقتباس

 
 

  ٌا ال َِ اُط اذ قُْا َست ُكُن ال ِزٕ َخلَقَُكْن ِهْي ًَْفٍظ، ّاِحَذٍج، َٗا أَُّٗ

ا ًَِّغاءا ّاذ قُْا  َوا ِسَجاًلا َكثِ٘شا ُِ ٌْ ا ّتَث  ِه َِ َج ّْ ا َص َِ ٌْ َّخلََق ِه

ُْ٘كْن َسقِ٘ثاا  َ َكاَى َػلَ َِ ّاْْلَْسَحاَم إِى  َّللا  َ ال ِزٕ ذََغاَءلَُْى تِ   َّللا 
 

 [1: النساء]
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 وتقجيخٌ شكٌخ 


القجيخالحؼأنعععمي  لظأشكخهللاالعمي  الحسجوالذكخ،بإنجازىحهالخسالة،ؼيارب ِّ
 الفزلوالسشةعمىنعسظوكخمظوعصائظ.و

فإنشيأتقجـبجديلالذكخوالتقجيخإلىأستاذؼومذخفيعمػىالخسػالةوإفكافمغ شكخ 
افيمداعجتي،فقجفػتحلػيبيتػو،كسػاىػيفزيمةالجكتػر/جسيلالصيخاوؼالحؼ لعيج خخجيج 

ػا، عادتومعكلشمبةالعمع،وكشتأجمذمعوبالداعاتالصػاؿأقخأعميوواليججفيذلظحخج 
بشػػيؼيػػو،ويقػػػ ؼعديستػػيعميػػووكػػافيحثشػػيعمػػى فمػػومػػغهللااألجػػخومشػػيكػػل،البحػػث،ويخِّ ِّ

.بووتعمسوتقجيخحفطوهللاومت عوبالرحةوالعاؼيةونفع

مغ:ـبجديلالذكخوالتقجيخإلىعزػؼكساأتقج لجشةالسشاقذةوالحكعكل  

)مشاقذا داخميا (حفطوهللانبيلدخافالجكتػرالفاضل/

)مشاقذا خارجيا (حفطوهللاتغخيجدمحمعبجاليادؼالفاضل/الجكتػر

وترػيبوتشؿيح،ؼبارؾهللافييسا.مغاىتساـمابحالهوبسشاقذةالخسالة،لتفزميسا

والذػػكخمػصػػػؿإلػػىوالػػجتيالحبيبػػةلسجيػداتيػػامشػػحوالدتػػيحتػػىيػمشػػاىػػحاأسػػأؿهللا
غػاليلسدػانجتوومدػاعجتوالجائسػةتعالىأفيستعيابثػبالرػحةوالعاؼيػة،وكػحلظأشػكخأخػيال

بارؾهللاؼيو.ؼلي،

لبيتاألمافوإدارتوعمىجيػدىعالصيبةفيإنجاحىحهالجراسة.والذكخمػصػؿ

راسػةعمػىأكسػلوجػوإنجاحفيساىعمغكخؼإلىكل ِّوأخيخ ا،أتقجـبجديلشُ ،ىػحهالج ِّ
فجداىعهللاكلخيخ.،وكلمغساىعوساعجوسانجولػبجعػةخيخفيضيخالغيب

 شخيخاالباحثة/ إيسان   
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 الفرل األول
 ام لمجراسةاإلطار الع

 السقجمة:
مشحبجايةياأوأيجيػلػجياتثقافاتياعمىاختبلؼفيالسجتسعاتاألسخةىيلبشةأساسية

عمىذلظ،تاريخالبذخية،وىحهىيحكسةهللاالتيشخعمغخبللياتحقيقوجػداإلنداف فجؿ 
َّ قػلوتعالى: ا الٌ اُط إًِ ا َخلَْقٌَاُكْن ِهْي رََكٍش  َِ قَثَائَِل ِلرَؼَاَسفُْا إِى  َٗا أَُّٗ َّ َجؼَْلٌَاُكْن ُشؼُْتاا  َّ ًْثَٔ  ُ أ

َ َػِلٌ٘ن َخثِ٘شٌ  ِ أَذْقَاُكْن إِى  َّللا  ٌَْذ َّللا  عسمية،ووجػداألسخةيؤكجأىسية[13]الحجخاتأَْكَشَهُكْن ِػ
البذخؼ الجشذ لبقاء السقابل،التػازف ألحجاثتعخ إفْوفي والبشاء الييكل ىحا أوض مؤلسة

إفْ بالتحجيج إتعخضت حجػ ىحه األساسية السآسيمثلالخكائد لتمظ الفإف ؛)الدوجة( ذلظ
بذكلعاـوالدوجةعمىعمىمحالةسيؤثخبالدمب األسخة جانبالرحةالشفديةألفخادىحه

الخرػص وتشيار،وجو األسخة تتفكظ واضحإف "و،وتحلظ انتياؾ السخأة ضج العشف ضاىخة
الكاممة،ولوعػاقبخصيخةالتقترخو صخيحلحقػؽاإلنداف؛إذيسشعيامغالتستعبحقػقيا

يتختبعميومغآثاراجتساعي ةواقترادي ةس عمىالسخأةفقط،بلتؤثخفيالسجتسعبأكسمو؛لِّ ا
ـ(.2015")السفػضيةالداميةلحقػؽاإلنداف،خصيخة

خبلؿ مغ بالسخأة االىتساـ أىسية وتأتي أف  خبلليا مغ نخػ التي السجتسع ثقافة
و الثقافة، في تتبايغ السجتسعات خبلؿ مغ وميخاثذلظ وتقاليج وعادات ؾيع مغ تتزسشو ما

اجتساعي،والتبايغيتأرجحبيغاألصالةوالخخاب،فيشاؾمجتسعاتاليػججبيغأفخادىاتعاضج
والتآ بالسؤاخاة تتسيد مجتسعات وىشاؾ وتكافل، وتساسظ يخجع وىحا ازر، الثقاؼيةإلى لخمؽية

يسيدالسجتسعاتاإلسبلميةالتيتتسيد ما مغؾيعومفاـيع،وىحا يتغمغلبيا السجتسعية،وما
التكافلبيغجسيعأفخادمجتسعيا،جسيعىحهالسجتسعات،ومشياالسجتسعالفمدصيشيقجتتعخضب

التيتؤثخبذكل سيكػلػجيةفيمباشخأوِّيخمباشخلؤلزماتواألحجاثوالسػاقفالسجيجة
جسيعكلماحققواإلندافمغالتقجـاليائلفيتعجالفخد،ومعمصمعالقخفالػاحجوالعذخيغو

والعػلسة الحجاثة عرخ في اليـػ اإلنداف يعيذو ما ومع الحياتية، والسجاالت لع؛األصعجة
مدألة،لخفقوالسحبةواأللفةبلـواييجؼالبذخيةجسعاءإلىالد يدتصعىحاالتقجـأفْ وخاصة 

أؼ؛عمىتقجيخالحاتالحؼبجورهيعجركيدةميسةSelf-Asscrtionتػكيجالحاتميسةمثل:
الدمػؾرؤيةالفخدنفدوومافييامغقجراتوكفاءات،وتقييعالفخدلتقجيخاآلخخيغلو،ونججأف 

التدمطواالعتجاءعمييع،وىػالدمػؾالتػكيجؼىػسمػؾوسصيبيغاإلذعافلآلخخيغوتيغ
ويعبخ،الحؼيػجوإلىىجؼيبخزمغاتجاهنحػاآلخخيغيجععأويعدزاىتساماتالذخز

الحؼيبخزاتجاىاتفيػعغمذاعخهوآرائوالتيتخاعيحقػؽاآلخخيغ،أماالدمػؾالعجواني



17 

اآلخخيغ نحػ العجاء ،ومذاعخ آخخ شخز عمى اليجـػ إلى القػةوييجؼ وإضيار إيحائو أو
(.82صـ،2004حػه)الذيخ،ن

الستأملعمىصعيجعالسييججأنو اليػججبمجأومجتسعفيىحاالعالعلعيتأثخوإف 
أمشيا،وتدببانتذارهالػاسعوحيثأصبحمذكمةعالسيةتيجدحياةالذعػب،بالعشفوقزاياه

العشفيةاليسكغتػقييا،واألكثخمغذلظأف أصبحيشطخالبعسإليوعمىأنوحؿيقةإندان
حداسيةعاليةيججكثيخمغالشاسصعػتةفيمػاجيتوجيع ذا الخػضؼيوألف ؛مػضػع ا

فالعشفضجالسخأةمغاألمػرالتيتجمبواأليجيػلػجيا،يسذقزايامعقجةذاتعبلقةبالثقافة
.يكػفبدببعجـتػكيجالحاتماعشجاانتباهالسترفحوالستتبعلؤلحجاث،وخرػص 

الشداءواإلساءةليغوالتشكيلبيغناؿخبلؿ مػضػعالعشفضج  والججيخبالحكخ،أف 
اأكاديسي اوميشي اوجساىيخي اواسعالشصاؽفي-ومازاؿيشاؿ-القخوفاألرتعةالساضية اىتسام 

مػر،ومغأىسيا:إجخاءالجراساتالكثيخمغدوؿالعالع،ويتسثلذلظاالىتساـبالكثيخمغاأل
السدتؽيزةحػؿمختمفالقزاياالستعمقةبسػضػعالعشفضجالسخأةمغجانبتػكيجالحات؛
وصشاع السجتسع تؤرؽ باتت التي السذكمة حجع عمى والػقػؼ الجراسة، أىسية مغ يديج مسا

الستغشاءعشيا؛لتحجيجالقخار،وضخورةتػجيوالبػصمةنحػفئةميسةوشخيحةاليسكغبحاؿا
مجػتأثخىا،ومغثعاالنتقاؿعبخمذاركةالسيتسيغوالباحثيغلجراسةاآللياتالسسكشةلعبلج

تمظالطاىخة.
 التعخؼ أىسيُة ضيخت ىشا لجػإومغ الحات لتػكيج سمػكي معخفي بخنامج فاعمية لى

الحطت وقج األماف، بيت في السعشفات اشح الباحثةالشداء الخفي العمسية تشاولسائل تالتي
ة:جراسيكػفمػضػعىحهاللتػكيجالحات؛لحلظوججتمغالزخورؼأفْاسمػكي امعخؼي ابخنامج 

األماف"فا بيت في السعشفات الشداء لجػ الحات لتػكيج سمػكي معخفي بخنامج تذسل"عمية ،
امغإعجادالباحثة،يحتػؼعمى تػكيجالحاتعمىالفخدجمدةمغأجلإثباتأثخ12بخنامج 

لمعشف؛ تعخضغ المػاتي الديجات وخاصة الجراسة وىجؼ أىسية تكسغ العاداتفيلحا ِّخس
.والدمػكاتالتيتشدجعمعالؿيعالتختػيةوالجيشيةالرحيحةوالسقبػلةفيالسجتسع

 مذكمة الجراسة وتداؤالتيا:
العػػػػبلجمةفػػػػياإلرشػػػػادواألسػػػػاليبوالفشيػػػػاتوالسيػػػػاراتالسدػػػػتخجبػػػػالخِّعمػػػػغاخػػػػتبلؼ

مػغأخػحذلػظالشفدي،إالأنياتبقىعمىارتباطوثيق بالسجتسعالحؼيتػاججؼيوالفخد؛لحاالُبج 
حخمػافالدػيجاتفيعيغاالعتبارعشجالتجخلفيتقجيعاإلرشػادوالعػبلجالشفدػي،فالستأمػلفػي

ىتسػاـوالخعايػػةاألسػخية،وتعخضػػيغالسؿيسػاتفػػيالسخاكػداإليػائيػػةمػغالجػػػاألسػخؼاآلمػػغواال
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عمػىالحالػةالشفدػيةلػجػالسؿيسػاتفػيذلػظتػأثيخيػخػ،لمعشففيوقػتسػابقمػغقبػلأسػخىغ
يسثػػػلالعشػػػفعمػػػىالشدػػػاءعبئ ػػػانفدػػػي ا،وىػػػحايػػػؤدؼإلػػػىحػػػجوثومخاكػػػداإليػاء)بيػػػتاألمػػػاف(،

لىالدمػكاتالخصيخةالتي،باإلضافةإغسخىأوغاضصخابفيالحات،كخفسالتعاملمعأقخاني
ىشاؾنجرةفيالجراساتعمىالسدتػييغالعختي–حجعمعالباحثة–ووعمىقجتؤذؼنفديا،فإن 

والسحميالتياىتستبجراسةتػكيجالحاتلجػالشداءالسعشفاتباستخجاـبخنامجمعخفيسمػكي،
إرشػػادؼمعخفػػيسػػمػكيفػػيتػكيػػجلػػىمػػجػفاعميػػةبخنػػامجإتتعػػخؼوتالتػػاليأرادتالباحثػػةأفْ

.عيشةمغالشداءالسؿيساتفيأحجمخاكداإليػاءالحاتلجػ

الدؤاؿالخئيذاآلتي:فيفقجتحجدتمذكمةالجراسة؛وفيضػءماسبق

 ما فاعمية بخنامج معخفي سمهكي لتهكيج الحات لجى الشداء السعشفات في بيت األمان؟

ية:آلتالفخعية ا ويشبثق من الدؤال الخئيذ األسئمة

 ؟الشداءالسعشفاتلجػتػكيجالحاتمدتػػما -1

بػيغأفػخادالسجسػعػة(α≤0.05)إحرائيةعشجمدتػػداللػةةىلتػججفخوؽذاتدالل -2
 ؟والزابصةفياالختبارالبعجؼالتجخيبية

بػيغأفػخادالسجسػعػة(α≤0.05)إحرائيةعشجمدتػػداللػةةىلتػججفخوؽذاتدالل -3
 القبميوالبعجؼ؟خيبيةفيالتصبيقيغالتج

بػيغأفػخادالسجسػعػة(α≤0.05)إحرائيةعشجمدتػػداللػةةىلتػججفخوؽذاتدالل -4
 البعجؼوالتتبعي؟التجخيبيةفيالتصبيقيغ

 أىجاف الجراسة:
ع لئلجابة الجراسة غتيجؼ لمتعخؼ وذلظ الجراسة، بخنامجإلىتداؤالت فاعمية مجػ

لت سمػكي معخفي والتعخؼ األماف، بيت في السعشفات الشداء لجػ الحات شخريةإلػكيج ى
الشداء)السعشفاتفيبيتاألماف(بذكلأعسق،وذلظمغخبلؿاآلتي:

 .الشداءالسعشفاتلجػتػكيجالحاتمدتػػعغالكذف -1
بػػػيغأفػػػخاد(α≤0.05)حرػػػائيةعشػػػجمدػػػتػػداللػػػةاإلالجاللػػػةفػػػخوؽذاتالإلػػػىالتعػػػخؼ -2

 .والزابصةفياالختبارالبعجؼسػعةالتجخيبيةالسج
بػػػيغأفػػػخاد(α≤0.05)حرػػػائيةعشػػػجمدػػػتػػداللػػػةاإلالجاللػػػةفػػػخوؽذاتالعػػػغالكذػػػف -3

 القبميوالبعجؼ.السجسػعةالتجخيبيةفيالتصبيقيغ
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بػػػيغأفػػػخاد(α≤0.05)حرػػػائيةعشػػػجمدػػػتػػداللػػػةاإلالجاللػػػةفػػػخوؽذاتإلػػػىالالتعػػػخؼ -4
 البعجؼوالتتبعي.جخيبيةفيالتصبيقيغالسجسػعةالت

 أىسية الجراسة:
مغ الجراسة أىسية وتبخز الباحثة، نطخ وجية مغ األىسية ِّاية في الجراسة ىحه تعج

وىػ الشفذ، عمع في ميع لسػضػع تشاوليا لتػكيجخبلؿ سمػكي معخفي بخنامج فاعمية مجػ
اإل مخاكد أحج في السؿيسات الشداء مغ عيشة لجػ الحات وتتزحيػاء، الجراسة عمى أىسية

 السدتهيين الشظخي والتظبيقي عمى الشحه اآلتي:

  :األىسية الشظخية 
تعج .1 لتػكيجامتجاد االجراسة سمػكي معخفي لبخنامج الػصػؿ في وجيػد وأبحاث لجراسات

 عاـ.الحاتلجػالشداءالسعشفاتبذكل

تصػيخوتحديغبيؿيةأخخػتعيغعمىيفتحاآلفاؽلبحػثودراساتتصالبحثيسكغأفْإف  .2
الحات تأكيج بمدارات العبلج سػضػعات والعبلج عاـ، بذكل الدمػكيالشفدي السعخفي

 .بذكلخاص

إضافة  .3 الجراسة ىحه والشفديتعج الديكػلػجي اإلرث السعخفيإلى ارإرشاد مجاؿ في
 الدمػكيلمسعشفات

  :األىسية التظبيكية 
اإرشادي انفدي ا،وتؿيذفعاليتو،فيحاؿتتزحاألىسيةالتصبيؿيةل .1 يحهالجراسةفيكػنيابخنامج 

 ثبػتفعاليتو،فإنويسكغاالستفادةمشوفيرفعمدتػػتػكيجالحاتلجػالشداءالسعشفات.

ورعايةالشداء،سجاؿاالجتساعيوالشفديالتقجيععجدمغالتػصياتالتيتفيجالعامميغفي .2
سال والسيتسيغ نفدي عشفات السعشفات الشداء لتأىيل التخصيط عشج السجاؿ وإمجادا،بيحا

 األخرائييغوالقائسيغعمييعببعسالتػجيياتالخاصةبخفعمدتػػتػكيجالحات.

السد .3 تداعج وتػصيات بشتائج واالجتساعييغؤالخخوج الشفدييغ األخرائييغ وخاصة وليغ،
 ات.فيوضعبخامجإرشاديةوتػعػيةلمشداءالسعشف
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 مرظمحـات الجراسـة:

 :الفاعمية 

الفعاليػػةفػػياندػػجاـالعبلقػػاتاإلندػػانيةداخػػلالتشطػػيع،وتشػػاِّعتمػػظالعبلقػػةبػػيغالفػػخدتكسػػغ
 (.3ـ،ص2011)رابح،والجساعة،والخؤساء،وتحقيقأكبخإشباعمسكغ

:اتعخيف الفاعمية إجخائيً  يسكغأف1997ْ)عميعخفيا الحؼ "مجػاألثخ بأنيا: تحجثوـ(
فيأحجالستغيخاتالتابعة".مدتقبل اامتغيخ ػصفيالسعالجةالتجخيبيةب

 :البخنامج اإلرشادي 

لػػىنطخيػػاتاإلرشػػادإىػػػمجسػعػػةمػػغالخصػػػاتالسشطسػػةوالسحػػجدةالتػػيتدػػتشجفػػيأسدػػيا
الشفدػػيوفشياتػػوومبادئػػو،وتتزػػػسغمجسػعػػةمػػغالسعمػمػػػاتوالخبػػخاتوالسيػػاراتواألنذػػػصة

بيػجؼمدػاعجتيعفػيتعػجيلسػمػكاتيع؛والتيتقجـلؤلفخادخػبلؿفتػخةزمشيػةمحػجدة،تمفةالسخ
وتدػػاعجىعفػػػي،وإكدػػابيعسػػمػكاتوميػػػاراتججيػػجةتػػػؤدؼبيػػعإلػػىتحقيػػػقالتػافػػقالشفدػػػي

(.283ـ،ص2004التغمبعمىمذكبلتيعالحياتية)حديغ،
  البخنامج السعخفي الدمهكيCognitive Behavior Program   : 

)فوعخ  وتيظ إلىبSteven & Baack, 1995)استفيغ تدعى التي السجاخل "تمظ أنو:
الحىشيةالخاشئةأوالعسمياتتاالضصخاباتعجيلأوتخؽيف الشفديةالقائسةعمىالسفاـيع

السعخؼية".

 
:ا بأنووتعخف الباحثة البخنامج السعخفي الدمهكي إجخائيً 

االرشاد اإلجخاءات مغ فيمجسػعة تقجـ عمسية وفشيات أسذ عمى والقائسة الستخابصة ية
بذكل صػرةجمداتتزععجدا مغاألنذصةوالسياراتوالسفاـيع)الشطخيةوالعمسية(وتقـػ
مباشخوِّيخمباشخبيجؼتبريخأفخادالعيشةبسذكمتيغوتجريبيغعمىإيجادحمػؿوذلظ

زمشيةمحجدة.مغخبلؿالفشياتالسعخؼيةوالدمػكيةخبلؿفتخة
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 الحات: تهكيج   

يختارالفخدماسػؼفْأو،"القجرةعمىالتعبيخعغالسذاعخ:التػكيجيةبأنياBower يعخؼ
ضيارعجـالسػافقةفيبعسالسػاقفعشجماوإتشتيظ،يجافععغحقػقوعشجمافْأو،يفعمو

فْأو،كانياتوإمـمعسمػكووءخصتوبحيثتتبلج عِّيُفْأو،ذلظىػاالختيارالرحيحف أيعتقج
(.Bower,1979 ,p11خخيغتغييخسمػكيعاليجػمي)يصمبمغاآل

:اوتعخف الباحثة الشداء السعشفات إجخائيً 

أفخادىغ  أحج أو زوجيا يج عمى والشفدي والجدجؼ المفطي لمعشف تعخضغ المػاتي الشداء
القتل،ولكشياالتعمعماذاوالحؼيرلفيبعساألوقاتإلىحجالتذػيوور،عائمتيا تسا

مغ كثيخ وفي والتشكيل، التعحيب مغ نفديا حساية تدتصيع حتى تحىب أيغ إلى أو تفعل
السدجبلتفيسجبلتبيتوىغ ،يقجـلياالسداعجةغيشاصخىاأواألحيافالتججالسخأةم 

 .ـ2017/2021األماففيالعاـ

 حجود الجراسة: 
  :لديػادةسمػكيفاعميةبخنامجمعخفيلىإىحهالجراسةعمىمعخفةاقترختالحج السهضهعي

.تػكيجالحاتلجػالشداءالسعشفاتفيبيتاألماف
 ِّدة.محافطةتشفيحىحهالجراسةفي:تع الحج السكاني

 ـ2021–2020تصبيقىحهالجراسةفيالعاـالجراسي:تع الحج الدماني.

 مخعايػػػػةاالجتساعيػػػػةلمشدػػػػاءالتػػػػابعلػػػػػزارةالتشسيػػػػةمخكػػػػدبيػػػػتاألمػػػػافل:الحــــج السؤسدــــاتي
.االجتساعيةبسحافطةِّدة

  مخكدبيتاألمافلمخعايةاالجتساعية.فيالسعشفاتالشداءمجسػعةمغ:الحج البذخي

 



 
 
 
 

 
 

 الفرل الثاني 
 اإلطار الشظخي 
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 الفرل الثاني 
 اإلطار الشظخي 

 تسييج:

الستأملفي تتزسغتعبيخالفخدعغ،عغميارةسمػكيةيججأن وعبارةتػكيجالحاتإف 
إلجباره اآلخخوف يسارسيا لمزغػطالتي ومقاومة مبلئسة برػرة الدمبية أو اإليجابية مذاعخه

أوبكمساتأخخػىػقجرةالفخدعمى،الجفاععغحقػقو،واالستسخاروعمىإيتافمااليخغبو،
بذكل وأفكاره وقجرتوعمىالتحميبدمػؾ،يطيخاحتخامولحاتوولآلخخيغالتعبيخعغمذاعخه

والذعػر،شومغالتفاعلاإليجابيسػؼوىادؼ،والذخزالسؤكجلحاتولجيوكفاءةنفديةتسك 
بالثقةوالسدؤولية.

أف  الباحثة الحاتتخػ الشفديةلوتأكيج بالرحة الذخز تستع في أجلو،دور مغ
الباحثة وىي:،مباحثأرتعةىحاالفرلبتقدعاإلشارالشطخؼإلىفيتػضيحذلظستقـػ

.السبحثاألوؿ:العبلجالسعخفيالدمػكي

.السبحثالثاني:تػكيجالحات

.السبحثالثالث:الشداءالسعش فات

.السبحثالخابع:مؤسدةبيتاألمافلمخعايةاالجتساعيةلمشداء
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 لسبحث األول: ا
 كي العماج السعخفي الدمه 

 تسييج
دور ليا تبي غ العمسية الكتب وتعس الجراساتالدابقة عمى اشبلعالباحثة خبلؿ مغ
الشطخيةالسعخؼيةالدمػكيةفيتقجيعالخجماتاإلرشاديةوالعبلجيةلؤلفخاد؛لحلظاستعانتبيحه

ال ألف  وذلظ لمديجات، الحات تػكيج تعديد في بالالشطخية ييتع الدمػكي السعخفي جانبعبلج
حػلو مغ االجتساعي وتالدياؽ لمعسيل، معخؼية،الػججاني استخاتيجيات استخجاـ خبلؿ مغ

ومغأجلتػضيحالعبلجوسمػكيةانفعاليةواجتساعيةوتيئيةإلحجاثىحاالتغييخالسخِّػبؼيو.
السعخفيالدمػكيقامتالباحثةبتػضيحاآلتي:

 تعخيف العماج السعخفي الدمهكي:
الحؼعبارةعغنػعمغأنػاعالعبلجاتالشفديةبأنو:السعخفيالدمػكييعخؼالعبلج
الشفذ عمع في يقجـ السعخؼيةوىػ، الشطخية عمى مبشي دوائي)كبلمي( ِّيخ نفدي عبلج

،الفخدفيمعخفةوفيعكيؽيةتفكيخهبشفدووالعالعمغحػلوورؤيتولمسدتقبلويداعج،والدمػكية
بو يذعخ ما تأثيخ أفكارهوكيؽية عمى تفديخىا وشخيقة السػاقف بعس مػاجية خبلؿ مغ

)عيج،حجاثتغييخمعخفيوسمػكيوانفعاليإمع،واألعخاضالتييذعخبياوسمػكو،ومذاعخه
(.7ـ،ص2018

الجوائيةالعبلجاتِّعغفعاؿٌبجيلٌ":وبأن (Hoffmann, 2012, P7)ىػفسافوعخ فو
تتقاسعمغالتجخبلتعائمةسي،وواضح،حيثيشجرجتحتومغالعبلجالبديط،حجوىػنػعٌ
 ااألفكار وتحجيج  نفديا، الػججانياتالخئيدة في وقػؼ سمبي بذكل تؤثخ التي السعارؼ

."والدمػكات،ومغثعتديعفياإلبقاءعمىالسذكبلتالشفدية

ةفي(بأنو:"اتجاهمغاالتجاىاتالحجيث13ـ،ص2012وعخفتوىشادؼعبجاليادؼ)
أو أساليبمغمشاحيعبلجيةأخخػ،سمػكيةكانت يدتخجـ تكاممي  الشفذ،وىػعبلٌج عمع

." واالنفعالي  والدمػكي  معخؼية،ليحققالتغييخالسعخفي 

وقج متىشادؼعبجاليادؼتعخيف اآخخ،بأنو:"شخيقةبشائيةمخكبةومحجدةالدمغذات
فع اؿ،يتعاستخجاموفيع بلجالعجيجمغاالضصخاباتالشفدية،وييجؼإلىإعادةأثختػجييي 

تذكيلالبشيةالسعخؼيةلمسخيسمغخبلؿمجسػعةمغالسبادغواإلجخاءات".
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 هللا، )عبج ـ2012ويعخفو وقج"بأنو:( والتػقيت، البشياف محجد نذط بأنو يتدع عبلج
القمق مثل الشفدية االضصخابات مغ العجيج عبلج في بشجاح والسخاوؼاستخجـ واالكتئاب

والديكػسػما معخفيتالسخضية عقبلني نطخؼ أساس عمى العبلج ويقـػ األلع، ومذكبلت "ية
.(128ـ،ص2012)عبجهللا،

تدتخجـؼيوآلياتوأدواتمعيشةوفشيات،عبلجمباشخ:ويعخؼالعبلجالسعخفيبأن و
توالبلعقبلنيةالتييراحبياخملمعخؼيةلسداعجةالسخيسعمىترحيحأفكارهالدمبيةومعتقجا

.(310ـ،ص2011انفعاليسمػكي)أبػأسعج،

( الذيخ صـ2003ويخػ ،90 الدمػكيو:أنب( السعخفي تعجيل،العبلج يسكشو
أحجاثالحياةالدمبيةتديجمغالقمقإف واالضصخاباتالستعجدةمغخبلؿتعجيلأسمػبالتفكيخ،

يخػوإقشاعوأفْ،لحايحاوؿالسعالجتعجيلأفكارالسشتفع؛قعالشاسوالتػتخوالذعػربالتيجيجوتػ
،ومداعجتوعمىخمقسمػؾتػافقيمعمايسخبومغأحجاث.االحياةبصخيقةأكثختكيف 

العبلج فإف  الدابقة، التعخيفات اختبلؼ مغ الخِّع عمى أن و سبق، مسا الباحثة وتخػ
ػجونحػىجؼمحجدعغ،وممخكدعمىمذكمةمعيشة،يعبارةعغعبلجنفديتعميسالسقجـ

تكي ميارات اكتداب العسيل تعميع السعخفييشخيق التكيف سػء عسميات تعجيل مغ لتسكشيو فو
والدمػكيلجيو.

 قهاعج العماج السعخفي الدمهكي:
مايسيدالعبلجالسعخفيالدمػكيىػصيغتوالتحميميةالتيتطيخمغخبلؿسيخوردةإف 

وتػضيحالعبلقةبيغ،وإقشاعوبسشصقالعبلج،بالتعميعالشفديلمسخيسافعلالعسلالعبلجي،بجء 
االعتقاداتالبلعقبلنيةومايعانيومغاضصخاب،ويتعىحافيإشارعبلقةتعاونيةميشيةتػجييا

 وىي: ،سثل صسيم مبادئ السشحى العماجي السعخفي الدمهكيت ،مجسهعة من الزهابط
 طكلمغالسعخفةوالدمػؾببعزياالبعس.يختب .1
 التعميعيتعمغخبلؿالجانبالسعخفي. .2
 التخكيدعمىفيعالفخدلمجدءالسخادتعجيمو. .3
 ووضعالحمػؿ.تيعسلكلمغالعسيلواألخرائيبذكلمتعاوفلتقجيخالسذكبل .4
ب .5 الخبخةالستكاممةلمفخد حيثيدتصيع،كيةالجػانبالسعخؼيةواالنفعاليةوالدمػجسيعتقجيع

مغخبلؿالكمسةوالسعمػمةوردودأفعاليع،الكثيخوفمغاألفخادالتأثيخفيسمػؾاآلخخيغ
 (.273ـ،ص1999)آماؿ،تجاهالسػاقف،وتحلظيسكغتقجيعالخبخةالستكاممة
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 مبادئ العماج السعخفي الدمهكي:
ا لشطخية،بحيثتعبخعغالسبادغىيالقػاعجاألساسيةوالسدمساتالحؼتشصمقمشيا

)الخفر، ىي السبادغ وىحه وأفعالو، اإلنداف حياة تفديخ في بيا تمتـد التي الجحرية أفكارىا
(:346–389ـ،ص2011

يعتسجالعبلجالسعخفيالدمػكيعمىصياِّةمذكمةالسخيسالتييتعتصػيخىاوتقديسيا .1
 ضسغإشارالسشطػرالسعخفي.

ػكيوجػدعبلقةعبلجيةجيجةبيغالسعالجوالسخيس،تجعليتصمبالعبلجالسعخفيالدم .2
السخيسيثقفيالعبلج بالسخيس،، السعالجعمىالتعاشفواالىتساـ ويتصمبذلظقجرة

 وكحلظاالحتخاـ.
الشذصة .3 والسذاركة التعاوف أىسية عمى السعالج يذجد وضع، في يذتخؾ كفخيق والعسل

بياالسخيسبيغالجمدات.فيإعجادالػاجبو،ججاوؿعسللمجمدات اتالسشدليةالتييقـػ
يدعىالسعالجلتحقيقأىجاؼمعيشةلحلمذكبلتمعيشة. .4
يخكدالعبلجعمىالحاضخوعمىالسػاقفالتيتثيخالقمقواالكتئابلجػالسخيس،ومع .5

 لمساضي.اذلظيتصمباألمخرجػع 
،الةىاآلثارواالعتقاداتِّيخالفع إلعالعبلجالسعخفيالدمػكيالسخيسكيفيتعخؼعم ِّيُ .6

 وكيفيقػمياويدتجيبليا.
 يدتخجـفشياتومياراتمتعجدةاألحجاثتغيخفيالتفكيخوالسداجوالدمػؾ. .7
أفْ .8 عمى السعخفيالدمػكي العبلج صخيح يؤكج السعالج ايكػف يشاقرمع معوالسخيس،

 مسخيسبسعارضتوومشاقذتو.يدسحل،ولىأخصائوإالسذكمة،ويتعخؼوجيةنطخهحػؿ
 .انفدي اجعلالسخيسمعالج إلىالعبلجالسعخفيالدمػكيعبلجتعميسيييجؼ .9

 تتعالجمداتوفقأجشجة)ججوؿعسلمعيغ(يحاوؿالسعالجتشفيحهقجرالسدتصاع. .10

ويذسل،قبػؿالحاتواآلخخيغدوفشخوط؛أؼاالعتبارِّيخالسذخوطلمحاتواآلخخيغ .11
القػةوالزعف.قبػؿنقاط

أف  .12 بسعشى السدتسخ: لاالفتخاض يخزع الطاىخ ِّيخ الخفي التعمعقالدمػؾ نفدياػانيغ
الدمػؾالطاىخوالسبلحع،فحتىالسعارؼيتعنقميامغخبلؿالشسحجة ،التييخزعليا

 والتذكيل.ولعبالجور
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ا .13 انفعاالتو عشج الحاتية السدؤولية الفخد فقبػؿ الحاتية: ِّيخالسدؤولية بالدمػؾ لخاصة
 التكيفيداللةعمىالرحةالشفدية.

 أىجاف العماج السعخفي الدمهكي:
نطخيةعسيقةبأفكارىا،واسعةبأدواتياوفشياتياكالشطخيةالسعخؼيةالدمػكيةأف الشظ 
أيز  األىجاؼفيتجريبالفخداليا ودورىا،وتتسثلىحه مغاألىجاؼالتيتخقىإلىمكانتيا

(:146ـ،ص2011)أبػأسعج،اآلتيىعم

 بأفكارهاآللية.ايربحالذخزواعي أفْ .1

 التعاملمعالتفكيخِّيخالسشصقي. .2

3.  الػقت في ومعخؼية سمػكية استجابات استخجاـ السدعجةنفدو السثيخات ففي،لسػاجية
السياـ مغ ومحجد واضح ججوؿ يػضع الدمػكي خبلل،الجانب مغ ندعى تدويجو إلى

(،أناأضغ)بخبخاتناجحة،أماالجانبالسعخفيؼيذتسلعمىعسميةالتفخقةمابيغالعسيل
 وىيحقائقالتحسلالخفس.(أناأعخؼ)وىيالفكخةالتيتقبلالتذكيظوتيغ

حيثيتعمع،لظبإشخاؾالسدتخشجفيحلالسذكمةبسداعجةالسخشج،وذكيؽيةحلالسذكمة .4
 ت.السدتخشجبجورهكيفيحلالسذكبل

 تحديغالسياراتاالجتساعيةمغخبلؿتعميعأساليبالتعاملمعاآلخخيغ. .5
 تجريبالسخيسعمىاستخاتيجياتوفشياتمعخؼيةوسمػكيةمتبايشة. .6
 ومغثعتعجيلسمػكو.،تجريبالسخيسعمىتػجيوالتعميساتلحاتو .7
 إبجاءالتحكعوتقػيةالديصخةعمىالحات. .8
 الحاتية.مقاومةالسخضوتقػيةاليػية .9

وتخػالباحثةالتخكيدعمىمجسػعةمغاألىجاؼالتيتشاقرىجؼالبخنامجوىيتحجيجاألكار
البلعقبلنيةالسدببةفيتجنيتػكيجالحاتلجػالعيشةومغثعاحجاثالترحيحلتمظاألفكار

 الػاقع.مغخبلؿاالقشاعوالجليلواكدابيعالسياراتالبلزمةلتخجسةتػكيجالحاتعمىأرض
 خرائص العماج السعخفي الدمهكي:

يتسيدالعبلجالسعخفيالدمػكيبخرائزعسميةمحجدةيتعوصفيابالتفريلؼيسايمي:
 الرفات التفاعمية: -1
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إخبلصووتفتحوواىتساموغعمىالتػاصلالمفطيالحؼيبي ايكػفقادر عمىالسعالجأفْ
ويجب،لجيومعمػماتأوأسئمةمخاوِّةلسعالجكسالػأف يبجواأال اأنومباشخ،ومغالسيعأيز 

كساأف ،عمىوجياتنطخالسخيساأومعتخض ايبجوناقج عمىأال ايكػفالسعالجحخير أفْ
أفْ السعالج وعمى السعخفي، العبلج في ميع الػاثق السيشي فيذْيُالدمػؾ بالثقة السخيس عخ

،مداعجتو يسكغ الشغسة ىحه لجػتأفْومثل السدتقبل مغ اليأس مذاعخ إبصاؿ عمى داعج
(.43ـ،ص2008)بالسخ،السخيس

 العائج السشتظم: -2

وتحجيجماإذاكافالسخيسفيعالسعمػمات،وىػإتاحةالفخصةلمسعالجلمتحققالسشتطع
أـال،والعائجمغاألمػرالسيسةفيالعبلجالسعخفيلسخضىاالكتئابعمىوجوالخرػص،

السعالجالسعخفيفيكل،ويبجأالسعالجفيإعجادمكػناتالعائجفيفتخةمبكخةمغالعبلج ويقـػ
تع  لسا ممخز بتػفيخ أفْجمدة السخيس مغ ويصمب الجمدة، الخاصةفي الشقاط يدتخمز

 (.593ـ،ص2004)بارلػ،بتجويشياويقـػ

 بشاء الجمدات: -3

والعسيل،ساؿيتعاالتفاؽعميوبيغالسعالجيتعالتخصيطلمجمداتمغخبلؿججوؿأع
أمثللمػقت،وىػيعسلبسوىحا بإشاركانالججوؿيدسحباستخجاـ يسجنا ةمػجولمعسيل،كسا

(:43ـ،ص2008)بالسخ،يمييكػفكسا،وعسلمحجودومبلئعلخصجالتقجـبالعبلج

 .فحزمداجالسخيسفيبجايةكلجمدةوفينيايتيا

 لؤلسبػعالساضيبيغالجمدات.مخاجعةمػجدة 

 .وضعججوؿأعساؿلمجمدةالحالية 

 .مشاقذةبشػدججوؿاألعساؿ 

 .شمبعائجحتىنيايةالجمدة 

 .تمخيزوإنياءوتحجيجمػعجالجمدةالقادمة 

 ويتعتعسيقالتقجـالعبلجيعغشخيقشخحمياـومدؤولياتمحجدةلمسعالجوالعسيلفي
 ضػع.مخحمةعبلجيةوثيقةبالسػ

 رصج وتعجيل التفكيخ غيخ السشظقي: -4
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أف جعِّيُ الدمػكي السعخفي يتزسغالعبلج التفكيخ في اختبلؿ ىػ االضصخابالشفدي
تؤدؼإلى،عسمياتمعخؼيةمختمفة تؤدؼإلىرؤيةمحخفةعغالحاتوالعالعوالسدتقبل،كسا

رػريتعاستخجاـفشياتلفحزعمىىحاالتاانفعاالتِّيخسارةوصعػتاتسمػكية،واعتساد 
 ِّيخ األفكار ويعمعوتحجؼ وتفشيجالسداعجة، لفحز والبخاىيغ األدلة يدتخجـ كيف السخيس

السعالجأثشاءالجمداتبالعسلعمىفكخةمعيشةمغاألفكارالسختمة،تفكيخهِّيخالػاقعي ويقـػ
.(112ـ،ص2007)شو،والتييعانيمشياالسخيس

 نحه اليجف: العماج السهجو -5

والسخيس السعالج بيغ تعاوني بذكل وتقجيخىا األىجاؼ تحجيج يتع ما عادة وتشبثق،
والفخوض والبشاء، الرياِّة محكسة السذكبلت قائسة عغ الدمػكي السعخفي العبلج أىجاؼ

قمقمخيزوناجععغعجدهفياستعجاداتوومياراتو،فإف أف العاممة،فإذاافتخضالسعالجمثبل 
وعجـالتجشبواليخوبوالتعخؼالسباشخ،تتزسغبشاءمياراتالسػاجية،أفْج بُخصةعبلجوال

فخض  السعالج افتخض وإذا السجاؿ، ىحا اعتقادبأف بجيبل افي تشذيط عغ ناجع مخيزو قمق
صتوتتزسغخأفْج بُفبل،لجيومزسػنو"أنوعاجدعغأداءميسةفيالسياـ"تكيفيأساسيال

.(71ـ،ص2006العبلجيةإعادةالبشاءالسعخفيليحاالسعتقجالسذػه)لييي،

سبق أف ،مسا الباحثة مغتخػ مجسػعة عغ عبارة ىػ الدمػكي السعخفي العبلج
العسمياتالتيتيجؼإلىدفعالفئةالسدتيجفةنحػالتخكيدعمىاألفكارالتيتحسمياومحاولة

نجخؼتعجيبل أردناتغييخىحاالػاقعفعميشاأفْىيالتيتخمقواقعشا،وإفْتعجيميا،والقشاعةبأنيا
العبلجالسعخفيالدمػكييخكدعمىالجػانبالسعخؼيةحتىيدتصيعأفْعمىىحهاألفكار،وأف 

يخكداوأيز ،ويعسلعمىتعجيميا،يتعاملمعأفكارالفخدالتيتتكػففيياالتذػىاتالسعخؼية
مبج عمى واآل"أ السعخؼيةفىشا لمشطخية أساسية قاعجة عغ عبارة وىػ عبلقة" لو ليذ وأنو ،

بالساضي،وإنسايخكدعمىماحجثمعالفخدفيالحاضخحتىيدتصيعتعجيلسمػكو،ويعسل
مغخبلؿتقجيععمىتعميعالسخيسكيفيفكخوكيفيذعخ،حتىيرجرسمػكاتصحيحة،

التقشياتالسدتخجمةفيالعبلجوأف يعمػاجيةالسػاقفالججيجة،خبخاتججيجةلمفخدحتىيدتص
السعخفيالدمػكييتعتصبيقيابرػرةمػجيةبعشايةكاممةنحػمذكمةالسخيس،ويعتسجالعسل

فيالعبلجالسعخفيالدمػكيعمىالتعاوفالسذتخؾبيغالسعالجوالعسيل.
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 : الثانيلسبحث ا
  تهكيج الحات

 تسييج:
ا تعج الذخرية جػىخ الذخزلمفخد،لحات صفات تتحجد الذخرية خبلؿ فسغ

كساأنوبو،ييتأثخفييابالبيئةالسحيصةتوالالسختمفة،ويحجثىحاعبخمخاحلحياتوومبلمحو،
 ترػراتو في اآلخخيغ األفخاد مغ ِّيخه عغ بويتسيد ذاتوالخاصة ىحه،عغ كانت سػاء

سمبية أـ إيجابية ويعالترػرات ، الحات تػكيج الج الذخرية السيارات سإحجػ التي مغيسة،
ي مغقمقوتػتخواكتئابوإزعاجاآلخخيغخبلليا فييا بسا ،تحخرالذخزمغضغػطالحياة

اوخرػص  مشيع، عموإف الستشسخيغ القجرة تعشي الحات تػكيج السذاعخىميارة عغ التعبيخ
امغخبلؿالكبلـأوالكتابةأوجدجي ااالتعبيخلفطي سػاءكافىح،نفعاالتواألفكارواآلراءواال

الذخزذعخيففيكثيخمغاألحياف،مغخبلؿالترخفاتامغخبلؿلغةالجدج،أوسمػكي 
،أوالتعبيخوعجدعغالسصالبةبحقػقي،أويءلمذلوبالعجدعغقػؿكمسة)ال(بخِّععجـقبػ

ويتدببودسعمااليخضييخغبو،أوياختيارالىجبخعميماأورأؼما،أويءلذوعغرفز
،مغؾيعومعتقجاتوعكذمالجيىترخؼعمي،أومتعجدةفيجخاحنفديةومذاعخسمبيةول

مسايشتجعشومايدسىفيعمع؛ؤمغبيايالتيووؾيسومعمعتقجاتوسمػكياتعجدعغضبطوي
)التشافخالسعخفي( التػتخأواإلجيادالعقميأوعجـالخاحةحالةمغ،وىػعبارةعغالشفذبػ

التييعانيمشياالفخدالحؼيحسلاثشيغأوأكثخمغالسعتقجاتأواألفكارأوالؿيعالستشاقزة
وبسعمػماتججيجةنفدوفيالػقت بدمػؾيتعارضمعمعتقجاتووأفكارهوؾيسو،أويػاج  ،أويقـػ

وكل(.Festinger, L. 1957, p90 )جػدةلجيوتتعارضمعالسعتقجاتواألفكاروالؿيعالسػ
شتجعشيامذاعخسمبيةيوتشاؿمغاحتخاـالحات،و،ىحهالسػاقفعبارةعغتيجيجلرػرةالحات

ا وسمػكا "عغمذاعخهوأفكارهكخقجرةالذخزعمىالتعبيخالسبلئع"ف؛نتحخرمشيانحتاجألفْ
األشخاصواألحجاثو السصالبةبحقػقودوفضمعأوعجوافويتخكدتػكيجوآرائوومػاقفوتجاه

فييامغقجراتوكفاءات"وتقييعالفخد الحاتعمىتقجيخالحات"أؼ:رؤيةالفخدنفدووما
دوف قجرىا حق نفدو يقجر فالستدف " عشجىع ومكانتو لو احتخاميع مجػ " لو اآلخخيغ لتقجيخ

السبلحعأففػائجالدمػؾالتػكيجؼيػلجشعػرا ِّصخسة،بخبلؼالستكبخوالبخذنفدوحقيا.و
بالخاحةالشفديةويسشعتخاكعالسذاعخالدمبيةبوويحافعالذخزعمىحقػقوومرالحوويحقق
أىجافوويقػؼالثقةبالشفذويعصيانصبلقا فيمياديغالحياة"فكخا وسمػكا "بعجالتخمزمغ

كخأفذلظيشبعمغلدمػؾالتػكيجؼالدميعالحؼيعتبخالسذاعخالدمبيةالسكبػتةوالججيخبالح
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مخاعاة في وسط وأنو عمييع، واالعتجاء التدمط وتيغ بػباء لآلخخيغ اإلذعاف بيغ وسط بأنو
مذاعخالشاسوحقػؽالحات،ويتػافقؼيوالدمػؾالطاىخؼ"مغأقػاؿوأفعاؿ"معالباشغ"

سيتعتػضيحاآلتي:فسغخبلؿذلظ،مغمذاعخومخغباتوأفكار

 مفيهم الحات:أواًل: 
وسفيـػبقرجيُ الفخد وعي لراكودإالحات لسا وصفاتجيو خػاص إدراكومغ )أؼ

ىحاتزسغيوخادؼيماوىػغ،يالخػاصوالرفاتبالشدبةلآلخخليحهالحاتيسويي(،وتقليػيتو
نطخالسجتسعبسعشاهةمغوجيمخِّػتةمغ،احتخاـالحاتجالحاتيصفاتوخرائزتععقييالت

السثال بالحات تترل وخرائز صفات جانب إلى الفخدوجيةمغةيالػاسع، بخر،)نطخ
الحاتبسكانةجيع،و(4،ص2020 بيامجسػعةمغاألنطسةمفيـػ مثلاإلنداف،التييقـػ

اال الشفذاألنطسة عمساء اىتع وقج البعس، ببعزيا السختبصة والعربية والشفدية، جتساعية
غأنت،ومغىشاجاءمرصمحالحات،ؼبعسالعمساءكانترؤيتيعلمحاتباإلجابةعغسؤاؿم 

اآلب والبعس الترػرات، مغ مجسػعة مجخد اىتسام أنيا السفيـػ ىحا أولى ويسكغاكبيخ اخخ ،
،الجديئية،والعربية،والشفدية:وىي،تتزسغأرتعةمدتػيات،نطاـمعقج:تعخيفالحاتبأنيا

أف واال وتسا السكتدبة،جتساعية، الفصخية العػامل عمى تعتسج فيي الفخد، سمػؾ ىي الحات
أفْ الفخد عمى لحلظ اآلخخيغ، تػقعات إلى نفدوباإلضافة آخح ،يفيع عشيا بعيغاويعخؼ

تع ولحلظ والشفدية، العربية السدتػيات فقط وليذ االجتساعي، السدتػػ الحاتجاالعتبار
Paul Thagard, 2014, p10). ا)معقج امفيػم 

شأنو مغ الحؼ وسمػكو الفخد شخرية أنيا مشيا لمحات، أخخػ تعخيفات جاءت وقج
العشاصخ مغ لسجسػعة اتحاد وأنو حؿيقتو، عغ واألفكار:وىي،الكذف والعػاشف، الجدع،

لكلشخزوتعبخعغىػيتو،والحاتىيجدءمغالذخرية،وىيواألحاسيذ،وىيمي  دة
(.Thesaurus, 1928, p50ا)تيتسيدكلفخدعغِّيخهوتجعمومختمف ال

بواإلندافمغ الحاتىػمايقـػ مفيـػ فدخيدوروتػضحالباحثةمغخبلؿذلظأف 
مجسػعةمغالسعمػماتالستشػعةالتيترفعبارةعغ،وىيسوشطيوهحفدوياليػمي،وسمػك

فخدنفدو،فيحيغيتعمقالجدءاآلخخبالسجتسعأوالفخد،وتتكػفمغجدأيغ،أحجىسايخزال
.مايعخفواألفخادعغالذخزنفدو
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 مفيهم تهكيج الحات:ثانًيا: 
 األفخاد تجريب يسكغ كسفيـػ العذخيغ القخف مشترف في الحات تػكيج مفيـػ عمىضيخ

تػكيجالحاتبالعجيجمغالسفاـيعالشفديةكتقجيختصػيخه، الحات،أوفعاليةت،الحاحيثارتبطمفيـػ
(.689ـ،ص2013مغفعاليةالحات)الحختيوالقاسع،اكسايعجهبعسعمساءالشفذجدء 

بأنيا الحات تػكيج ميمتػف واضحة:ويع خؼ بصخيقة والسذاعخ األفكار عخض عمى "القجرة
(.133ـ،ص2007)الجنجراوؼ،ياتالسػقفالحؼيتعخضلوالفخد"ومقشعةقادرةعمىالتأثيخفيمجخ

( وآخخوف عدب ص2012ويع خفيا بأنيا108ـ، لفطي:( وِّيخ لفطي سمػؾ "كل
ر عغ لمتعبيخ الفخد اآلأيتعمسو أماـ عمىيو التعجؼ دوف ديسقخاشية بصخيقة حقػقو ألخج خخيغ

حقػؽالغيخ".
تدتخمص الباحثة مجسهعة من الخرائص  ،ومن خمال التعخيفات الدابقة لتهكيج الحات

 :كاآلتيوىي  ،ييا معظم التعخيفاتاشتخكت ف
التعبيخعغالسذاعخواالنفعاالتبحخية. .1
فياألسخةأوالعسل.سػاء ،الجفاععغالحقػؽالذخرية .2
 القجرةعمىاتخاذالقخار. .3
 خخيغ.القجرةعمىمقاومةالزغػطاالجتساعيةوتكػيغعبلقاتمدتقخةمعاآل .4

اليامغس وذلظلِّلمذخرية؛حجداتالخئيدةتػكيجالحاتمغأىعالسالباحثةأف ػوتخ
 ليحه أنياالسعتقجات،دوركبيخفيتكػيغمعتقجاتالفخدعغنفدووالؿيسةالتييعصييا كسا

.تعبيخعغنفدووالسصالبةبحقػقوعمىالقجرةالفخدػتحجدمج
 أبعاد تهكيج الحات: ثالًثا: 

الخاصة: وعن حقهقأْن يجافع الفخد  .1 بأف  وذلظ الفخد م يأحيان ا ،الخأؼويعارضغػاجو
عجـالدساحبانتياؾالفخدوذلظيتصمبمغ،رائبىػالويحاوؿفخضرأيوبحجةكػنو

حجود ،الذخريةه باالحتجاج، ذلظ الوويكػف بسا بالخأؼ والسرارحة االستياء، إضيار
يعتجػحجوداالحتخاـسػاءلمحاتأولمصخؼاآلخخ.

ية:السدؤولية االجتساع .2 تعديد خبلؿ مغ مثبل وذلظ العاـ، الحق تجاه عشجما:دورنا
ايتمفأحجالسستمكاتالعامةيجبعميشاتػجييوبجوفخػؼوتاتدافبساأف  نرادؼشخر 

ىحاحقالجسيع.
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اإلمعخفة قجر الحات: .3 االجتساعيوىػ أف ؛قجاـ بعتيالفخدأؼ خؼ ويعتحرجسيع أخصائو
ا.وتخدد،أْفيجوفيرارحبخأيوبوعشيا، يػجوالشقج،ويتقبموأيز 

تدتفد الجدارة االجتساعية: .4 قج والسآزؽالتي التافية السػاقف مػاجية وتدتفدالفخدوىي
لمفخدأْففيتمظالحالةوالشفديةعمىمااليدتحقعشاءذلظ،وراحت بتػجيوييكتفالُبج 

السذكمةبعجـالتيخبمشيا.وحلالعتبلمسخصئ
إبجاءمذاعخالغزبواالعتخاضعشجالحاجةإلىوىيمغخبلؿالتعبيخ عن االحتجاح:   .5

ولكشومصمػبفي،ِّيخالئقماقاـبومغترخؼىػأف الفخدذلظ،وقجيتبادرإلىذىغ
كثيخمغالسػاقفبحجوداألدبواألخبلؽ.

الفخدوىػالتعبيخ عن السذاعخ اإليجابية:  .6 اب،وتػجيوالسجحوالثشاءإضياراإلعجبأْفيقـػ
يشعكذعميشابالدعادةولمصخؼفيالغالبوىحاالدمػؾ،متىماألحتعميشاالخغبةبحلظ

ا،العيبفيامتجاحأؼ اعغالسجاممةوالسبالغةبالتأكيججسيبل شيءيخاهاآلخخأيز  بعيج 
 .(50،صـ1999شخيففخج،))

 :تهكيج الحاترابًعا: أنساط وأشكال 
مغاحتخاـالحات،وتشالمتسثمةبساصػرةالحاتأنساطوأشكاؿالحاتىيعبارةعغإف 

ونحغ،قمػتشاىألنياتكػفمثلالجباؿعم؛نتحخرمشياوتشتجعشيامذاعخسمبيةنحتاجألفْ
الحاتية،حيثتشزنطخيةتػكيجالحاتعم اإلندافأف ىنخِّببذجةفيالجفاععغصػرتشا

حجػاألشكاؿالثبلثة،وىي:إجفاععغصػرتوالحاتية،لكغىحاالجفاعيتخحالىمفصػرعم
بسعشىاستعخاضالقػةبذكلمبالغؼيو،ومحاولةالديصخة:العجائي اليجهمياألول الذكل  -1

حق،ىعمااآلخخيغ،وتأنودائس ىيذعخالذخزبالتفػؽعمحيثاآلخخيغوإذالليع،ىعم
ايذعخباألنانيةأويعوجعميعيخزعػفلو،وإذالليع،وأحيان ويكػفىجفوىػالديصخةعمي

 بالحخجؼيسابعج.
يخيج،وإذاعب خايتجشبالذخزالتعبيخعس بسعشىأْف:الدمبي اليخوبيالثاني  الذكلو  -2

سمبي  تعبيخه يكػف واالستدبلـ،اعشو الخزػع عغ معب خة كمساتو وتكػف شأنو، مغ يقمل
ستخضاءاآلخخيغ،ايغيختاروفلو،ويكػفىجفوفيىحهالحالةىػويجعلاآلخخيغىعالح

 امايذعخؼيسابعجبالغزب.ويذعخبالتػتخوتعجـاكتخاثاآلخخيغلو،وتاإلىانة،وِّالب 
ويكػف،حتخاـالحاتاأؼالتعبيخعغالحاتبسايحققسمهك تهكيج الحات:والذكل الثالث  -3

ى،ؼيدتسعبإمعافوتكػفشخيقةتػاصموتؤكجعمالثقةواليجوءىسمػؾالذخزيجؿعم
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إلىتاال الػصػؿ أجل مغ اآلخخيغ مع اإليجابي التػاصل ىػ ىجفو ويكػف والقػة، ىساـ
الػضع،وأنوحخفيالتعبيخىىجفو،ويذعخبالتقجيخ،وتالخضاعغنفدو،وأنومديصخعم

 .بالزيقمايذعخعغنفدو،وفياختياراتو،وواثقمغنجاحو،وقميبل 
( Festinger, L. 1962, p120). 

 تهكيج الحات: خامًدا: إيجابيات وسمبيات 
 :مدمهك التهكيجيل ةعهاقب الدمبيال -1

 أو واإلجياد، الحداسية، في واإلفخاط والدسشة، والقمق االكتئاب احتساؿ زيادة إلى يؤدؼ
 الذعػربالػحجة.

 أوالسياراتاألكاديسيةأواألداءفيالعبلقاتالخومانديةأوالرجاقاتتبلكدببمذي
 الػضيفي.

 اآلخخي مع مدتسخة مقارنة الكغ،إنذاء السختمفةوالتفكيخ السػاقف في امل الحاتيوال، مـػ
وعجـالقجرةعمى،،وعجـالقجرةعمىتجختةأشياءججيجة،والخػؼمغالفذلبذكلدائع

 قبػؿمجامبلت.
 ْأف يسكغ الحاالت بعس الفي تػكيج لمكحػؿيؤدؼ التعخض زيادة إلى الدمبي حات

 وتعاشيالسخجرات.
 ألفكارالدمبيةوالتػقعاتالدمبيةتعدزضعفاتعسلىحهاآلثارالدمبيةفيحمقةمفخِّة،و

الفذل وفخصة الحات الحات؛احتخاـ عمى المـػ إلقاء إلى يؤدؼ ومسا تجني، مغ السديج
 .(40،صـ2020احتخاـالحات)بخر،

 :مدمهك التهكيجيل يجابيةاإلعهاقب ال -2
  م بحكع ثق ذات تػكيج لجييع ىع وؾيسيعإغ فبل،يجابي السذكبلت، حل عمى وقجرتيع

ا،تذعخبالحنبإذالعيػافقاآلخخوف كساأنيعمدتعجوفلمجفاععغمبادئيعولكشيعأيز 
األمخ.  يذعخوفبالثقةالكاؼيةلتعجيمياأوشمبالسداعجةإذالـد

 مفخطبذأفالساضيأوالسدتقبل،بليعيذػففيالػقتالحاضخ.اليقمقبذكل 
 معافيالكخامةنفدومتداوي جىحاالذخزيقبلالفخوؽالفخديةبيشسافيالػقتنفدويع

 آلخخيغ)الأعمىوالأدنى(.ا

 الحيغلجييعصجاقاتوعبلقاتمعيع.ؾيسةومثيخولبلىتساـ،وخاصةويفيسػاأنيعذو 
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 ا عمى )بخر،قادروف الفذل مغ أقل خػف ا ويطيخوا مختمفة، بأنذصة الستستاع
 .(42،صـ2020

 تهكيج الحات: سادًسا: كيفية التغمب عمى تجني 
أف إف  يجج الحات تػكيج في مغاإلالستأمل مجسػعة والدمبياتىشاؾ والتي،يجابيات

الحات خبلليا مغ تتبمػر أف ،بجورىا نجج افمحلظ مغ العجيج تحديغىشاؾ كيؽية حػؿ لصخؽ
التمػؼ التحميل دراسات تػافق الحات. احتخاـ والذاممة الستعجدة ال ُصُخؽالحؼ تصبيق س غ يت ز 

وأو لت عييغت ػج  ة،وذلظمغأجِّ راساتقجتكػفُمتػافِّقةأوُمتزاد  ةدِّ ج  اإلحرائي ةعمىن تائِّجعِّ
بلقةُمذت خكة تتسثلالخصػةاألولىفيأفُْمسكِّشةؼيساب يشيا.عمىم يللِّتمظال شتائِّجأوإليجادعِّ

دأؿيوالفخدتػقف،وأْفيتحديغتػكيجالحاتفيتحجؼجسيعالخسائلالدمبيةلمرػتالجاخمي
الجاخميوأنساطتفكيخ كانتالخسائلِّيخمشصؿيةبذكل،ومغثعالدمبيةهالشاقج إذا اختبخما

إنواليقػؿ"مثاؿ:قزائيةلمغايةوأوقفىحهاألفكار.إليظ مفخطأوكارثيةأوِّيخواقعيةأو
يتجاىمش إنو شيء، ي"،أؼ مػضػعي ا أفْ"ويكػف يجب رتسا الدبب، أعخؼ ال لكغ ىادغ إنو

.(Festinger, L. 1962, p91")أسأؿ

تػكيج استخجاـ أىسية لشا تػضح الحات تػكيج أبعاد أف  الباحثة تخػ ذلظ، خبلؿ ومغ
 الحات الحيغ األفخاد الغزبمع عغ التعبيخ يدتصيعػف واال أؼ، رفس يدتصيعػف ال لحيغ

بالكثيخمغالتييسثلوجػدىااكتدابميارةتػكيجالحاتلآلخخيغ،لحلظىعبحاجةإلىاتشمب
الفػائجعمىالذخز،لحلظالبجمغاتباعخصةمحكسةومفرمةلتصبيقأساليبتػكيجالحات

 استخجاـ تجشب )أنا(مع الستكمع ضسيخ استخجاـ أف إلى باإلضافة ، المـػ أو االستججاء لغة
والغزب، الجفاعي الدمػؾ عغ بعيجا  يبؿيو فيػ باألماف، لحاتو السؤكج إحداس في يداعج
األسمػبيتعتقديسوإلىخصػاتقجتدتغخؽعجةأسابيعأوأشيخبعجىايذعخ ولتدييلىحا

وتخػالباحثةأف ،ذلظعمىزيادةثقتوبشفدوواحتخاـاآلخخيغلوبفعاليةىحااألسمػبوانعكاس
يبجؼنويذجعالفخدعمىأفْإحيثالدشيغ،عمىالتػكيجيةمشحعذخاتالجيغاإلسبلميحث 

الحق،واليخاؼقػؿاآلخخيغ،الخأؼكافمخالف وإفْ،غوجيةنطخهويبي ،يوويعبخعغنفدوأر
 يخذىوال ال ما رفس مغ سمصة كانت ميسا معتد وأفْأمامو،الحؼيقبمو والبشفدو،ايكػف

يجافعولكغأفْفقطوأاليكتفيبالجفاععغحقوعشو،وواالعتحارئيدتحيمغاالعتخاؼبخص
،وتيافذلظمغخبلؿاآلتي:خخيغاعغحقػؽاآلأيز 
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 تهكيج الحات باإلسمام:
التػكيجيشطخ إلى جػىخه في اإلسبلمي الجيغ لمػصػؿ وسيمة ابػصفو لغاياتإلى

أف  الحزارةاإلسبلميةتعجحزارةمؤكجةلحاتيا،ومتسدكةبيػيتياواألىجاؼاإلسبلمية،كسا
فمدفة ضل في التػكيجية انتذخت فقج لمغخب وتالشدبة بيا، السحيصة الستعجدة اليػيات ضج

،ولكغالستأمللمفكخاإلسبلمييخؼمتحخرةخارجةعغالؿيعاألخبلؾيةوالقػاعجالجيشيةالثابتة
لحاتو،فيحايداعجهعمىإضيارمعتقجاتو،والتيقجتكػفايكػفمؤكج أنويذجعالفخدعمىأفْ

شائع ىػ لسا معارض سمػؾ مسارسة مغ الخجل وعجـ حػلو، عسغ مػقف،مختمفة تبشي أو
أنويذجعالسدمعغع(،فزبل 42ـ،ص2016كافعمىحق)فايج،مختمف،أوإبجاءرايوإفْ

"اليكػف:عة،وفيىحايقػؿرسػؿهللام إيكػفالفخدأفْىبفكخه،ويشييكػفمدتقبل عمىأفْ
:4/454أساءواأسأت")سشغالتخمحؼ،أحدشػاأحدشت،وإفْأحجكعإمعةيقػؿأنامعالشاسإفْ

(.207ص

نوِّيخمقتشعبو،أشوماداـولقجحخصاإلسبلـعمىقػؿالفخدرأيوبخفسمايصمبم
ذلظِّيخمقبػؿ،والحؼيجؿعمىالقاعجةاإلسبلميةالذييخةأف أػأواليدتصيعتمبيتو،أوإذار

"الشاعةلسخمػؽفيمعريةالخالق"،ويربحاألمخأكثخصعػتةحيشسااليقترخالخفس
فيرفسمصالبأصحابعمىالحىابإلىمكافما،أوإعصاءمبمغمغالساؿ،وإنسايكػف

الدمصافبسدانجةمػقفسياسي،أوسمػؾِّيخمذخوعاليتفقمعالسعاييخالجيشية،وىػما
يجؿعمىمجػانتذارسسةالتػكيجيةفيالعجيجمغرمػزالحزارةاإلسبلمية،كسافعلالعالع

السأم بحقو مارسيا التي الذجيجة لمزغػط االنؿياد رفس عشجما حشبل بغ لمشدوؿأحسج ػف
(.ـ1940والتخاجععغرأيوفيقزية)فتشة(خمقالقخآف)عبجرتو،

أف  بالحقكسا الجيخ عمى السدمع يذجع اإلسبلمي إضيار،الجيغ عمى والقجرة
االختبلؼمغمذاؽحػلو،مغواالختبلؼمعالسحيصيغبو قجيحجثوىحا وعمىالخِّعمسا

ْن ى:تعالابحقهللاعمىالعبادلقػلوالتدام  ُِ ٌْ َْٗد ال ِزَٗي َُٗخُْضَْى فِٖ آَٗاذٌَِا فَأَْػِشْض َػ َ إِرَا َسأ َّ

ِم ا ْْ ٰٓ َهَغ اْلقَ ْكَش َْ٘طاُى فَََل ذَْقؼُْذ تَْؼَذ الزِّ ٌِْغٌَ٘ َك الش  ا ُٗ إِه  َّ  ٍِ ِْ٘ش ٰٔ َُٗخُْضْا فِٖ َحِذٍٗث َغ لظ اِلِو٘يَ َحر 
.[68:األنعاـ]

 :اآلتيوىحه الدسات تتسثل في  ،وممامح لمذخرية السؤكجة لمحاتوقج وضع اإلسمام سسات 

يع .1 بالحات: االعتجاد السيسج العشاصخ مغ بالحات ةاالعتجاد شخرية في الفخد،تػاججىا
وىيمغالدمػكاتالتيأمتو،وعدةوششو،وتتسثلأىسيتيافيقجرةالسػاشغفيالجفاععغ
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أفْ تكاد في مفقػدة مجتسعشا،تكػف عمىفمغ قادر ِّيخ داـ ما ذلظ مغ الفخد يتسكغ
مسارسةاالعتجادبالحات.

هشعخؼحيغوال األىامػسمخاشب الخصابغمخاجعةالحاتواالعتحار:كساقاؿعسخب .2
ـ،2012،)العجمةومخاجعةالحقخيخمغالتسادؼفيالباشل"قجيع،الحق"إف :القزاء

(63ص

هللاىصم-غاآلخخيغحػؿسمػكيع:حيثكافالخسػؿمقجرةالفخدعمىشمبتفديخاتم .3
كاف-عميووسمع " يصمبمغأصحابوأفْدائس ، تػضيحأوتفديخأشياءعجيجةا يدألػه

وشمبتفديخاتمغ،وىػمايشسيلجييعتمظالسيارةالتػكيجيةالسيسةأماميع،كافيفعميا
(.35صـ،2018،)سكيظاآلخخعمىسمػكو"

رسػؿف أ:قاؿالسدانجةوالسػدةوالثشاءعمىالفعلالجيج:عغأبيىخيخةالتعبيخعغ .4
."الشاس غاليذكخُم هللا قاؿ:"اليذكخُهللا

حتىسبلميعمىتشسيةروحعجـالحياءمغالحقحخصالجيغاإلمغالحق:عجـالحياء .5
ومغذلظماحجثبيغعسخ"يخيجه،اليقبموواليءعمىشاليحخجاإلنداففيػافقخجبل 

وىػيمعبمعمجسػعةمغعسخ،عميوالخميفةبغالدتيخحيغمخ وعبجهللابغالخصاب
:قاؿأصحابظ،فقاؿلوعسخ:كيفلعتفخمعىػ،مشووثبتاففخوالربياف، لعأجـخ
(.35ـ،ص1940افأوسعلظ")عبجرتو،ولعيكغالصخيقضيق فأخافظ،

 لتهكيج الحاتالشظخيات السفدخة 
مشيا:،ختتػكيجالحاتفد عجةىشاؾنطخياتنفدية

 "كارل روجخز":لـ نظخية الحات  .1

وىيحجخاألساسالحؼيشطعاإلندانية،الحاتىيجػىخالذخريةيعتقجروجخزأف 
 وأف اإلنداني،الدمػؾ وؾيع الفخد بيا يسخ التي بالخبخات يتأثخ الحات خػوياآلباء،مفيـػ

السخءعغذاتومتعمسةأف روجخز السيبلدومكتدبة،فكخة وتتسايدبالتجريج،وىيارتقائيةمشح
(.42ـ،ص2010خبلؿمخحمةالصفػلةومخحمةالسخاىقة)شعباف،

وأف لحاتو،لشفدوتشدجعمعمفيػموالفخدأنساطالدمػؾالتييختارىاوأكجروجخزأف 
الفخدالفخد،إلىإشباعحاجاتييجؼ،الدمػؾاإلندانيسمػؾىادؼ ويكػفالرخاعبيغمفيـػ

 (.171ـ،ص2008يحيطبو)ريذاف،الحؼعغذاتووتيغالػاقع
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الحاتثابتإلىحجكبيخمعإمكانيةالتغيويخؼروجخزأف  خوالتعجيل،حيثيمفيـػ
سمػكوليتشاسبيخجعسمػؾالفخدإلىمحاولةتػكيجالحات،مساقجيؤدؼبوإلىتعجيلوتغييخ

معمايحيطبو،فإذاكانتالبيئةالتييعيرفيياالفخدِّيخداعسةفديؤدػإلىزيادةمذكبلت
روجخزػ(،حيثيخ1044صـ،2008خخوف،آوعجـالقجرةعمىالتكيف)الدعبيو،ىحاالفخد

فالفخأف  السثالية، والحات الػاقعية الحات بيغ التشاقس مغ حالة ىي التكيف فيسػء يديخ د
شبيعتو تسيد في إدراكو عمى بشاء  اإل،حياتو ىحا يخويتحجد التي بالصخيقة نفدوػدراؾ بيا
تقجيخالحاتاإليجابييأتيمغخبلؿقبػؿالػالجيغوالعالعالسحيطبو،ويذيخروجخزإلىأف 

يالسبلئعوتييئةالجػالشفد،ِّيخالسذخوطلؤلبشاءمعوجػدمجسػعةمغالزػابطالسفخوضة
(.41ـ،ص2016ا)فايج،اإيجابي ليعوتقجيخىعتقجيخ 

 الشظخية التحميمية: .2

 الشفذ عمع في الشطخيات أصحاب أِّمب الشفدي-يسيل التحميل نطخية إلى-ومشيا
قجتقػدهإلىتػكيجيأنػاعالخبخاتالسبكخةالتييتعخضلياالفخدالتاالتفاؽبذكلعاـعمىأف 

يتكػفلجػالفخدمغخبلؿتعمسواالستجابةاسمػكي انسص ػصفوبالحات،ـتػكيجأوعجالحات،
 لجاالجتساعية،لمسػاقف تتصػر الحات تػكيج تجريجي ػفدسة كشتيجةالفخد بالدغ التقجـ مع ا

والجيو مع الفخد )،لتفاعل حياتو في السيسيغ واألشخاص ورفقائو ،العذيومرصفى،وتيئتو
(.328ـ،ص2003

أعصو قج لؤلنافخويجى لبشاء نطخيتو في بارزة أف ػويخالذخرية،مكانة األنافخويج
باالحتفاظبالجوافعالشفديةبيغالجوافع تقـػ الذخريةإلىجانبأنيا بجوروضيفيتجاه تقـػ

األناأيز لمذخرية،الصبيعيةومتصمباتالرخاعاألخبلقي تستمظ،حيثاؿابجورفع كساوتقـػ
(.22ـ،ص2007حتفاظبيغالجوافعوالزسيخ)زتيجة،اال

أف  يػنج أكج كسا الجائخة مخكد ليدت الذعػرفقط،الحات يزع الحؼ السحيط ولكشيا
والػعيبعبلقتشاالػثيقةبالحياةجانب،فالحاتتتكػفمغالػعيبصبيعتياالفخيجةمغوالبلشعػر،

 جانب مغ آخخ،كميا الذعػر بػسط تقع لمذخريةوتحلظوالبلشعػر،والحات التػازف تعصي
(.40ـ،ص2018ج،لمتفاعلداخلالشفذىػالحات)فايػأعمىمدتػ،وإف كميا
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 نظخية روزنبخج: .3

وذلظمغخبلؿلحاتو،سمػؾتقييعالفخدوارتقاءتجورأعساؿروزنبخجحػؿدراسةنسػ
 السحيط االجتساعي الػسط في الدائجة أيز اوقجبالفخد،السعاييخ بتقييعاىتع خاصة برفة

(.44ـ،ص2010السخاىقيغلحواتيع)شعباف،

ووضعروزنبخجدائخةاىتساموبعجذلظعمىديشامياتتصػرصػرةالحاتاإليجابيةفي
رك السخاىقة،مخحمة بواألسخةوأساليبالدمػؾاالجتساعيكسا داىتساموعمىالجورالحؼتقـػ

،لمفخد االتجاهبحيثاعمدتؿببل  دةتختطالدابقوالبلحقيرئةأداػصفوتسجروزنبخجعمىمفيـػ
ج و والحجث،مغالدمػؾ (.21ـ،ص2015تجاهالفخدنحػنفدو)سسػر،يعكذااالحاتمفيػم ع 

 نظخية سيشج وكهمبد: .4

أف  وكػمبد سيشج الباحثاف أكج لقج لمكائغ يتحجدالدمػؾ الحي الطاىخؼ،بالسجاؿ
الذخزفيلحطةويتكػفا عوقجقد الفعل،لسجاؿالطاىخؼمغجسيعالخبخاتالتييعايشيا

:(88ـ،ص1999)صادؽ،قدسيغإلىسيشجوكػمبدالسجاؿالطاىخؼ

 وتذسلأجداءالسجاؿالطاىخؼالحؼيخبخهالفخدكدسةمسيدةلشفدو.الحات الظاىخية:

 الحاتمغأجداءالسجاؿمفيهم الحات ومحجدةةالطاىخؼكخرائزثابت:ويتكػفمفيـػ
لحاتالفخد.

أف  وكػمبد سيشج أفْويخػ بسػجبيا ندتصيع أساسية واحجة إندانية حاجة نفيعىشاؾ
 ونتشبأالدمػؾ ورفعبو،اإلنداني وتأكيجىا الطاىخية الحات عمى السحافطة ىي الحاجة وىحه

(.66ـ،ص1987)زيج،ؾيستيا

أف ،واألناىيالسدؤولةعغالتػكيجيةجُعِّطخيةالتحميميةتُالشأف ؛ويتزحلشامساسبق
أثخفيتكػيغالتػكيجيةلج أماروجخزفقجاتفقمعنطخيةالفخد،ػالخبخاتالسبكخةلمفخدليا

ج أماروزنبخجفالطاىخؼ،الحاتىيجدءمغالسجاؿسيشجوكػمبدعمىأف  أف ع  الحاتمفيـػ
الحاتىيف إحيث،وتتفقالباحثةمعوجيةنطخالعالعروجخزنفدو،ػيعكذاتجاهالفخدنح

.وىيحجخاألساسالحؼيشطعالدمػؾاإلندانياإلندانية،جػىخالذخرية
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 : الثالثالسبحث 
(Abused women) الشداء السعّشفات

 تسييج:
الشداءواإلساءةليغوالتشكيلبيغخبلؿالقخ      وفاألرتعةالساضيةناؿمػضػعالعشفضج 

يشاؿ- زاؿ العالع،-ما دوؿ مغ الكثيخ في الشصاؽ واسع  وجساىيخي ا وميشي ا أكاديسي ا ا اىتسام 
ويتسثلذلظاالىتساـبالكثيخمغاألمػر،ومغأىسياإجخاءالجراساتالسدتؽيزةحػؿمختمف

القزاياالستعمقةبسػضػعالعشفضجالسخأةمغجانبزوجيا.

 لعشف لغًة واصظماًحا:معشى ا
 :معشى العشف لغًة

ىػضجالخفق،وىػعشيفإذالعيكغرؼيق افيأمخه،واعتشفاألمخ؛أؼأخحهبعشف،
جةوالسذق ة، هللايعصيعمىالخفقمااليعصيعمىالعشف،وىػبالزعالذ ِّ وفيالحجيثأف 

(.303،صـ2000شطػر،وكلمافيالخفقمغخيخففيالعشفمغالذخمثمو)ابغم
 :معشى العشف اصظماًحا

ىػجسيعالترخفاتالتيترجرعغفخدأوجساعةأومؤسدةبيجؼالتأثيخفيإرادة
الصخؼاآلخخ،إلثباتأفعاؿمعيشةأوالتػقفعغأخخػحدبأىجاؼالصخؼالقائعبالعشف،

(.417ـ،ص2008جوؼ،وضجإرادةالصخؼاآلخخ،وذلظبرػرةحاليةأومدتقبمية)الع
( العالسية الرحة مشطسة ص2002وتعخفو لمقػة2ـ، الستعجدة االستعساؿ بأنو: )

الحات،أوضجشخز الفيديائية)السادية(،سػاءبالتيجيجأواالستعساؿالسادؼالحؿيقيضج
آخخ،أوضجمجسػعةأومجتسع،بحيثيؤدؼإلىأحجاثأورجحافحجوث،أوإصابةأو

وإصابةنفديةأوسػءالشساءوالحخماف.مػت،أ
 تعخيف العشف ضج الشداء:

عمىالخِّعمغاالىتساـالعمسيوالسيشيوالجساىيخؼاآلخحباالزديادبسذكمةالعشفضج
مغالرعبأْفنزعأصابعشاعمىتعخيفواحجمتفقعميولسرصمح"العشف الشداء،إالأف 

ا السرصمحات مغ والكثيخ الشداء"، بسشاشقضج مختمفة، معاف  ليا السذكمة ىحه عغ لذائعة
االجتساعية العمـػ في مختمفة عمسية وتخررات نطخيات مغ ومذتقة العالع، في مختمفة

والشفديةوالدمػكية.
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ـ،ألوؿمخةتعخيفياالخسسيلمعشفالسبشيعمى1993شخحتىيئةاألمعالستحجةعاـ
الشداء،وحدبتعخيفالشػعاالجتساعيعشجماأقخ تالييئةا لعامةإعبلنيالسكافحةالعشفضج 

األمعالستحجة،فالعشفالسبشيعمىالشػعاالجتساعي،ىػالعشفالحؼيحتػؼعمىمجسػعةمغ
الدمػكاتالسؤذيةوالسديئةالسػجيةنحػالشداءوالفتيات)بسغفييغالصفبلت(،بدببانتسائيغ

 بسا االجتساعي(، نػعيغ )أؼ الجشدي،الجشدي والتحخش والتيجع لمدوجة، اإلساءة ذلظ في
وقتلالشداءعمىخمؽياتمختمفة،واِّترابالدوجلدوجتوأوالخصيبلخصيبتو،وسػءالتغحية
واإلساء والفتيات، الصفبلت وختاف اإلجبارؼ، والدنا والفتيات، لمصفبلت واالختيارؼ السقرػد

وتحتػؼ وِّيخىا، والفتيات لمصفبلت مغالجشدية الكثيخ عمى والسيشية العمسية األدبيات
و"االستغبلؿ"، و"التشكيل"، و"التيجع"، "اإلساءة"، ومشيا: "العشف"، عغ لمتعبيخ السرصمحات

(.44ـ،ص2013و"االضصياد"،وِّيخىامغالسرصمحاتذاتالجاللةالسذابية)يحيى،

فيإشارالعبلقة(العشفالدواجيبأنو:سمػؾيرجر58ـ،ص2010ويعخؼاألشخش)
الدوجيةبيغالخجلوالسخأة،وقجيدببمعاناةوآالم اجدسيةونفديةوجشديةواقتراديةلمدوجة.

 أنهاع العشف الدواجي:
  فيالسجتسعاتالغشيةوالفقيخةعمىحج  العشفالمفطي:وىػمغأكثخأنػاعالعشفشيػع ا

ام ابذكلكبيخ،خاصة  اسػاء،ويعجالعشفالمفطيىج  لرػرةالحاتلجػالسخأةوخرػص 
يع، امغالدوج)اإلبخـا  (.304ـ،ص2010إذاكافمػجي 

 .العشفالجدجؼ:أؼفعلمغقبلالدوجيؤدؼإلىإيحاءالدوجةجدجي ا 

 مالي ا الدوجة إيحاء إلى يؤدؼ الدوج قبل مغ فعل أؼ واالقترادؼ: السالي العشف
عمىبيعبعساألشياءالثسيشة،أوأْفتعصيوكلماواقترادي ا،مثل:إجبارالدوجلدوجتو

 تحرمتعميومغأمػاؿ.

 العشفالجشدي:وىػأؼفعلمغقبلالدوجيؤدؼإلىإيحاءالدوجةجشدي ا،وقجيتسثلفي
الفعل،عمىسبيلالسثاؿالالحرخبإجبارالدوجةعمىالسسارسةالجشديةفيأوقاتال

مخضيا أوقات في أو ليا )أبػتحمػ الجساع أثشاء محلة جشدية بأفعاؿ لمؿياـ دفعيا أو ،
 (.197ـ،ص2007نجيمو،

 العشفاالجتساعي:ىػأكثخاألنػاعمسارسةضجالسخأةفيالسجتسعالعختي،وىػفيأبدط
معانيومحاولةفخضحراراجتساعيعمىالفتاة،وتزييقالخشاؽعمىفخصتػاصميا

 (.113ـ،ص2007)التػاييووالجيشي،وتفاعميامعالعالعالخارجي
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 العشفالرحي:وىػحخمافالسخأةمغالطخوؼالرحيةالسشاسبةليا،وعجـمخاعاةصحتيا
األحساؿ بيغ والسباعجة لمحامل الجيجة والتغحية ندائية، ألمخاض التعخض دوف اإلنجابية

يع،  (.303ـ،ص2010)اإلبخـا

 يؤد الدوج قبل مغ فعل أؼ الشفدي: اإليحاءالعشف ويذسل نفدي ا، الدوجة إيحاء إلى ؼ
نجيمو، )أبػ والتيجيج اإلكخاه أو والتحكع الديصخة أو العدلة وترخفات والعاشفي، المفطي

 (.197ـ،ص2007

 حجم مذكمة العشف ضج الشداء من قبل أزواجين في فمدظين:
أكثخالجراساتشسػليةلسذكمةالعشفضجالشداءفيالسجتسعالفمدص يشيىيمدحإف 

( العاـ مغ مارس شيخ في الفمدصيشي لئلحراء السخكدؼ الجياز 2020أجخاه إف  حيث ـ(،
%(مغالشداءالمػاتيسبقليغالدواجتعخضغألحجأشكاؿالعشفمغقبلأزواجيغ37.05)

%(فيقصاعِّدة.كسا51.0%(فيالزفةالغختيةمقابل)29.9شيخ االساضية؛)12خبلؿ
%(،58.6ةالمػاتيتعخضغلعشفنفدي"لسخةواحجةعمىاألقل"مغىؤالءالديجات)بمغتندب

%(لعشفجدجؼ23.5(لعشفاجتساعي،و)54.8%(تعخضغلعشفاقترادؼ،و)55.1و)
(يػضحذلظ.2.1%(لعشفجشدي،وججوؿرقع)11.38و)

من قبل الدوج ( يهضح ندبة الشداء المهاتي سبق لين الدواج وتعخضن لمعشف 1.2ججول )
 شيًخا الساضية حدب السشظقة وشكل العشف 21خمال 

 السشظقة
 أشكال العشف

تعخضن 
 لمعشف

العشف 
 الشفدي

العشف 
 الجدجي

العشف 
 الجشدي

العشف 
 االجتساعي

العشف 
 االقترادي

37.058.623.511.854.855.1 األراضي الفمدظيشية

29.948.817.410.244.841.6 الزفة الغخبية

51.076.434.714.978.988.3 قظاع غدة

وتمغتأعمىندبةعشفمػجومغاألزواجضجزوجاتيعفيمحافطةأريحاواألِّػار
%(،أمافيقصاع14.2%(وأدناىافيمحافطةراـهللاوالبيخة؛)47.3فيالزفةالغختية؛)

( ِّدة محافطة في عشف ندبة أعمى بمغت فقج 58.1ِّدة وأدناىا رفح%(، محافطة في
(23.1.)%
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ندبةالشداءالسؿيساتفيالسخيساتوالمػاتيتعخضغلعشفمغقبلأزواجيغ بالسقابل،فإف 
%(،خبلؿ29.3%(،والخيف)38.2%(مقارنةبالمػاتييقسغفيالحزخ)41.8كانتاألعمى)

(.25ـ،ص2020شيخ االساضية)الجيازالسخكدؼلئلحراءالفمدصيشي،12

 اب سهء التهافق بين األزواج:أسب
( أنَّ أسباب سهء وعجم التهافق بين األزواج قج تخجع 97م، ص2011يخى سخور )

 إلى ما يمي:

 االختيارالخاشئفيالدواجمشحالبجايةوعجـالتػافقمعشخيظالحياة. .1

 الخمؽيةاألسخيةِّيخالدعيجةوالشسػذجالديءلمدواجلجػالػالجيغ. .2

 اربواألصجقاءمععجـرغبةالفخدنفدوفيالدواج.ضغطاألىلواألق .3

 روتيشيةالحياةالدوجيةوقرػرالحببيغالدوجيغ. .4

 سػءالتػافقالجشدي. .5

 تخاكعالسذكبلتالدوجية،وعجـحميا. .6

والسدتسخفيسمػؾالدوجة. .7  ِّيخةالخجلوشك 

 تعجدالدوجات،حيثتكػفالحياةالدوجيةِّيخمدتقخة. .8
 وقرخفتخةالخصػتةقبلالدواج.الدواجالستدخع .9

 زواجالسرمحةأوالغخض،مثلالحرػؿعمىماؿأومخكدما. .10
 استخاتيجيات مكافحة العشف واالعتجاء ضج السخأة في السجتسع الفمدظيشي:

تذسلاالستخاتيجياتعمىمشاقذةمفرمةلمعشاصخاآلتية:
 الجةاألزواجالسعش ِّفيغوالسعتجيغ.دععالشداءالسعش فاتوالسعتجػعمييغ،باإلضافةإلىمع .1
 بخامجوقايةخاصة. .2
تجريبالسيشييغالفمدصيشييغحػؿكيؽيةالتعاملمعالشداءالسعش فات،وأزواجيغالسعتجيغ، .3

 وأسخىع.

 تحديغاستجابةنطاـالعجالةالجشائية. .4

(.34صـ،2012أىسيةالتػثيق،واإلببلغ،والبحث)الجيازالسخكدؼلئلحراءالفمدصيشي، .5
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 استخاتيجيات وأساليب مهاجية العشف ضج السخأة: 
(أنياوججت،باالعتسادعمىدراسةأجختيا (Abraham, 2000, P.20أبخاىاـأك جت

ىؤالءالشداءيدتعسمغعادةواحجةأوأكثخمغاالستخاتيجياتاألرتعة معالشداءالسعش فات،أف 
اآلتيةلسػاجيةالعشفضجىغ:

1.  الدوج،استخاتيجيات مع التػاصل وتجشب إرضائو، ومحاولة الدوج تيجئة مثل: شخرية،
عميو، بالتيجع الدوج عشف ومقاومة عشيفة، وِّيخ عشيفة مختمفة، بدبل الدوج عمى والخد

 واستعساؿالعشفالجدجؼضجه.

شمبالسداعجةمغمرادرِّيخرسسية،مثل:األقارب،واألىل،والدمبلء،والجيخاف،ومغ .2
 بورسسية،مثل:مؤسداتخيخيةوندػيةفيالسجتسع.مرادرش

الصبية، .3 والعيادات والسحاكع، الذخشة، مثل: رسسية، مؤسدات مغ السداعجة شمب
 ومؤسداتالخجماتاالجتساعية.

 التحكعبسريخىابػاسصةتخؾالدوجالسعتجؼ،إماعبخالصبلؽأواالنفراؿ. .4

معطعالشداءالسعش فاتلد غضحاياسمبيات،بليدتعسمغاستخاتيجياتتخػالباحثةأف 
فع الةمغأجلالػصػؿإلىأعمىمدتػػمغاألماففيحياتيغولسشعالعشفضجىغ.
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 : الخابعالسبحث 
 مؤسدة بيت األمان لمخعاية االجتساعية لمشداء

 تسييج:
ة،وىيمؤسدةحكػميـ،12/6/2011أسدتمؤسدةبيتاألمافلخعايةالشداءفي

االجتساعية، التشسية لػزارة تابعة استذارية، لمسخأةالسعشفة،إيػائية، السداعجة تقجيع عمى تعسل
لشيلحقػقيغ،وصيانةكخامتيغ،وىيالسخكدالػحيجفيقصاعِّدة،إليػاءالشداءالسعشفات،

شذخة)الجشديةأسخيةواعتجاءاتتوتدتقبلالسؤسدةحاالتتعانيمغخبلفاتزوجيةومذكبل
(.4،صـ2017التعخيؽيةالرادرةعغبيتاألماف،

 رؤية السؤسدة:
الػصػؿبالسخأةالسعشفةإلىبخاألماف،ومغثعمػاصمتيالمحياةالكخيسةمغججيج.

 رسالة السؤسدة:
ومغثعيربحالسكافاآلمغبعج،تعجيلثقافةالسجتسعلتحديغمعاممةالسخأةالسعشفة

دمجياؼيو.
 دة:ىجف السؤس

الحجمغالعشفالػاقععمىالشداءوتػفيخالحسايةليغ.
 السدتيجفة:الفئة 

 األسخة.أسخيةوخبلفاتزوجيةتيجدكيافتنداءضحايامذكبل .1
 والشفدي.نداءيتعخضغلمتعحيبواإليحاءالجدجؼوالجشدي .2
خضيغيػججلجييغأىلأوأقاربيمجأفإلييغفيحاؿتعال)عائمينداءليذلجييغسشج .3

 لمعشفواإليحاء(.
يكػفليعبذخطأال اعام 13،أكبخمغسغأوعسخاالنحخاؼفتياتبحاجةلمػقايةمغ .4

 (.4،صـ2017)الشذخةالتعخيؽيةالرادرةعغبيتاألماف، خبلؼمعالقانػف

 دتقبميا السؤسدة:تالفئات التي ال 
بتقجيالالتيىشاؾبعسالحاالت ويسشع،ستذاراتليافقطاعتدتقبمياالسؤسدة،وتقـػ

وىي:،ستزافتيافيقدعالسبيتداخلالسؤسدةا
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 .اجدسي أواالسخيزاتبسخضمدمغنفديأوجدسيواألشخاصذوؼاإلعاقةسػاءعقمي  .1

 خخيجةالدجػف)عميياقزاياأخبلؾيةأوجشائيةأوجشحةمجمشةمخجرات(. .2

 القاصخاتالمػاتيلجييغخبلؼمعالقانػف. .3

 :خاتيجية عسل السؤسدةاست
 استشياضشاقاتوقجراتالسخأةالسعشفة. .1

 وإعجادالبيئةإلعادةالسخأةإلىمجتسعيا.تحلالسذكبل .2

 تػفيخأوجوالخعايةالبلزمةلتسكيغالسخأةمغالحياةالسدتقخةخبلؿإقامتيابالسؤسدة. .3

)الشذخةالتعخيؽية حاجةالسخأةتقجيعالبخامجالتجريبيةوالسيشيةوالخياضيةوالجيشيةالتيتشاسب .4
 (.5،صـ2017الرادرةعغبيتاألماف،

  خجمات السؤسدة:
 والعشايةالذخرية.ممبذ،ِّحائية،خجماتمؤقتة،تذسلإقامة:حياتيةخجمات  .1
تذسلتقجيعالخجماتلمحاالتبػضعالخصةالبلزمةلياعمى: خجمات إرشادية ونفدية .2

ي:تالشحػاآل
 لفخدؼوالجساعي،مغخبلؿجمداتعبلجيةوتثؿيؽية،لتخصيأزمتياوحلتقجيعاإلرشادا

 يا.تمذكبل
 وتحديغ السجتسع، مع دمجيا لديػلة بيئي، كعبلج الخارجي السجتسع مع التػاصل

 جتساعية.العبلقاتاال
:عغشخيقلجاففيكلمشاشققصاعِّدةمكػنةمغ)رجاؿستذارية مجتسعيةاخجمات  .3

عمسا رابصة نفدي،إصبلح، مخشج الجاخمية، مغ عامة عبلقات أمغ، رجاؿ فمدصيغ، ء
 جتساعي،مدتذارةقانػنية(.امخشج

العبلقةخجمات صحية .4 ذات الجيات مع التشديق خبلؿ مغ البلـز الصبي العبلج تقجيع :
لتصعيعالحاالتضج،وحتىصخؼعبلجالفحػصات،بإجخاءةبجاي  األمخاض.وصػال 

 لمحالة.ورفعالقزاياالبلزمة،ستذاراتالقانػنيةعاال:تقجيخجمات قانهنية .5
 تخفييية.وأنذصة،محػأميةالسكتبة،:مغخبلؿأنذظة ثقافية .6
 الحاالت.:تقجيعالصعاـوالعبلجواإليػاءألشفاؿحزانةخجمات .7
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والتصخيد،واألشغاؿاليجوية،والخسععمىالخياشة،:تتزسغالتجريبعمىخجمات تعميسية .8
)الشذخةالتعخيؽيةالرادرةعغ ،وتعميعوإعصاءدروستقػيةوالتجريبعمىالحاسػبالدجاج

 (.5،صـ2017بيتاألماف،

 جخاءات دخهل واستكبال الحاالت في السؤسدة:إ
حكػمية،ومخاكدالإمامحػلةمغالسؤسداتاالجتساعيةأو،السؤسدةالحاالتتدتقبل

تأتيالحاالتلػحجىا،ثعيتعورجاؿإصبلح،وإماأفْحقػؾية،وىيئاتمدتقمة،ومخاكدشخشة،
نسػذج تعبئة يتع االستؿباؿ لذخوط مػافاتيا وتعج األولية، البيانات ألخح مكتبية جمدة إجخاء

وأوردتبتػصيات،استؿباؿلمحالة،ومغثعيتععسلمؤتسخحالةلػضعخصةعبلجيةوالخخوج
الحاالتفيالسؤسدة:باؿاستؿجخاءاتدخػؿوإ(أىع20،صـ2017)سكدظ،

 جتساعية.ستؿباؿالحالةمغخبلؿاألخرائيةالشفديةواالايتع .1
تبي  .2 حالة أف غفي فئات مغ وإفْالسؤسدة،الحالة السكاف، في إيػائيا عمى السػافقة يتع

 ستذارةلياوخخوجيا.كانتِّيخذلظ،تتعاال
أؼمتعمقاتشخريةذاتؾيسة،ماوذىب،يتعأخحالعيجةمغنقػد،جػاؿ،البتػب، .3

 عجامبلبذالشديمة،ويتعتػثيقذلظفينسػذجاستبلـالعيجة.
واعتسادهمغجتساعيةأوال ستؿباؿلمشديمة،مغقبلاألخرائيةالشفدية،واالايتععسلنسػذج .4

ثاني  الرباحيةاالسجيخة الفتخة ليبل ،في أما قبل جمغ لتػثيق السدائي السبيت سيعمذخفة
واال الشفدية األخرائية قبل مغ رسسي ممف فتح يتع ثع ليا، الخسسية جتساعيةالبيانات

 لتػثيقالجمداتاإلرشاديةفييا.
يتعإجخاءجمداتمكتبيةوإرشادية،لجسعالبياناتعغالحالة،وتػضيحفمدفةالسؤسدة .5

 وقػانيشيالمشديمة.
 راؿبيعوالتػاصلمعيع.تخبلؿااليتعتبميغأىلالشديمةفػردخػليالمسؤسدةمغ .6
اليػمي .7 التقخيخ خبلؿ مغ الرباحية الفتخة في الشديمة عغ السػضفات مع التػاصل يتع

التقخيخالرباحي، خبلؿ مغ السدائية الفتخة في الحالة عغ السذخفات مع التػاصل ويتع
 كتابيأوالذفػؼ.ويتعتجويغأؼمبلحطاتمتعمقةبالشديمة،عمىالرعيجالالسدائي،اليػمي

عقجمؤتسخحالةمرغخ،لػضعخصةعبلجيةلمشديمةمعاإلدارةالعامة،ومجيخالسؤسدة، .8
 واألخرائيةالشفديةواالجتساعية،ويتعوضعخصةآلليةالتجخلحدبكلحالة.

ومؤسدات .9 والذخشة، والسباحث، فمدصيغ، عمساء ورابصة اإلصبلح رجاؿ مع التػاصل
 الشديبلت.تلحمػؿمذكبلأىمية،ومحامييغ،
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في .10 البلمشيجية األنذصة في السذاركة عمييا السؤسدة في الشديمة تػاجج خبلؿ مغ
 ورشالعسل.السكتبة،الخياضة،الحاسػب،والحخؼ،الفشػف:السؤسدةمثل

العسلمعأسخةالشديمةمغخبلؿجمداتاإلرشاداألسخؼ،وذلظبيجؼالسحافطةعمى .11
 تحديغالعبلقاتاألسخية.جتساعي،والشديجاال

لجيياالتػاصلمعالصبالشفدي،لتذخيزأوتقييعبعسالحاالتالتيلػحععميياأف  .12
 ومغثعتحػيمياليعمغخبلؿاألخرائيةالشفديةلمسؤسدة.،ضصخاباتنفديةا

فيحالةخخوجالشديمة،بعجحللسذكمتيا،يتعتػؾيعالسدتمعلمشديمةعمىنسػذجخخوج .13
لمش مغ الحاالت بعس وفي بالسحافطةأديمة، تعيج نسػذج عسل يتع األىالي إلداـ جل

 وتػجػدشيػدوإرفاقوفيالسمف.،عميياورعايتياوتػؾيعومغقبلالسدتمع
تراؿوااليتعمتابعةالشديبلتبعجخخوجيغمغالسؤسدةمغخبلؿالدياراتالسشدلية، .14

لبل أالياتفي جسيع وتفقج عمييغ، شسئشاف حزػرىغ خبلؿ مغ أو السؤسدةإلىحػاليغ
الستكساؿبخنامجاإلرشادالشفدي،أوالتشديقمعمخشجؼاألسخةوالصفػلةلستابعةقزايا

ستعخاضياؼيسايمي:االشديبلتالمػاتيلجييغأشفاؿ،وىشاؾواجباتوحقػؽلكلنديمةتع
 ي:تعمى الشحه اآل ، جاءتفيسا يخص حقهق الشديمات داخل السؤسدة 
 البلزمةجتساعيةوالعشايةالذخريةالحقفيالحرػؿعمىالخعايةاال.
 ستقخاربسايزسغالعيرالكخيع.الحقفيالحرػؿعمىالحسايةالبلزمةواال
 .الحقفيالحرػؿعمىحقػقيااألساسيةمغمأكلومذخبوإيػاء
 .الحقفيالحرػؿعمىالخجماتالصبية
 جاإلرشاديةوالتعميسيةوالتجريبية.ستفادةمغالبخامالحقفياال
 .الحقفيالتعبيخعغالخأؼوالشقجوالتػصيات
 .الحقفيإحزارأِّخاضياالذخرية
 يجب التقيج بيا داخل السؤسدة من قبل الشديمات فيي: التي أما الهاجبات 
 التعميساتوالشطعالجاخميةالخاصةبالسؤسدة.إلىمتثاؿاال 
 دة.حتخاـالسػضفاتفيالسؤسا 
 .السحافطةعمىالسؤسدةومستمكاتياكحفاضياعمىبيتيا 
 واال الرحي وضعيا عغ الرحيحة السعمػمات والسذكبلتقجيع بياتجتساعي  الخاصة

 (.5،صـ2017)الشذخةالتعخيؽيةالرادرةعغبيتاألماف،
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 م2021م ولعام 2020اإلحرائيات الخسسية الرادرة عن بيت األمان لعام 
السحافطاتخبلؿإحرائياتالشديبلتباألرقاـوتػزيعياعمىضالباحثةستعخسايميؼي

عاميغ،وىيعمىالشحػاآلتي:

(90)غويػججمعية،(نديم181()2020عاـ)الشديبلتخبلؿبمغعجدم: 2020أوال: عام 
اؿزسخيةومااألتمختمفالقزاياوالسذكبلسيجةفي(142تقجيعاستذاراتلعجد)وتع ،شفبل 

 تاريخ حتى السؤسدة )إفي مارس الجراسة )اإل5)،(2020عجاد نديبلت الخسسية( حرائيات
(.10،صـ2017()الشذخةالتعخيؽيةالرادرةعغبيتاألماف،2017الرادرةعغبيتاألماف،

 ترشيف الشديمات في السؤسدة حدب السحافظة 

 ظةيهضح ترشيف الشديمات في السؤسدة حدب السحاف (:1.1) ججول

 السحافظة
 يخافقيم أطفاليم عجد الشديمات

 الشدبة السئهية أطفال الشدبة السئهية نديمات
 24.44% 11 %14.10 11 محافطةالذساؿ

%40.00 18 $65.39 51 محافطةِّدة
 2.22% 1 %10.26 8 محافطةالػسصى

%00.00 %2.56 2 محافطةخافيػنذ
%33.33 15 %7.69 6 محافطةرفح

 %100.00 45 %100.00 78 العاـالسجسػع

فمدصيغ.قصاعِّدة،–ـ2021الدشػؼلمعاـاالجتساعيةتشسيةوزارةالاتاالجتساعية.تقخيخإنجازالتشسيةوزارة:السرجر

السحافطاتخبلؿالسؤسدةحدبغيدخممػات(عجدالشديبلتال2.2يتزحمغالججوؿ)
 األـ2020عاـ التختيب في جاء حيث محاف، )وؿ بشدبة ِّدة التختيب،%(65.39طة في ثع

خيخمحافطةرفحبتختيبوجاءفيالتختيباأل،%(14.10الثانيجاءتمحافطةالذساؿبشدبة)
الدكانيةةإلىالكثافكبخلمشديبلتفيمحافطةِّدةيخجعالعجداألأف الباحثةعدو%(.وت2.56)

ضعفالخجماتومذكمةندسة،حيثألف738بمغعجدسكانياإذ،السختفعةفيمحافطةِّدة
تشعكذالتياالقتراديةالرعبةمعيشة،والطخوؼوتكجسالدكاففيمشاشق،واالزدحاـ،الدكغ

شبيعةالثقافةالتيتدسحلمسخأةفيو،مسايجفعلديادةحجةالعشف؛عمىالسدتػػالسعيذيلؤلسخ
.اتالخسسيةوالبحثعغمدانجةعبخالسؤسد،ِّدةبالتسخدعمىالعشف
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(20)غويػججمعية،(نديم200()2020عاـ)الشديبلتخبلؿبمغعجدم:2021ثانًيا: عام 
)وتع ،شفبل  لعجد استذارات 142تقجيع في( والسذكبلسيجة القزايا  ،سخيةاألتمختمف

اـاألنذصةالتيقاـبيابيتأمافلحسايةورعايةالشاجياتمغالعشفلمعيػضحوالججول اآلتي 
(.11،صـ2017)الشذخةالتعخيؽيةالرادرةعغبيتاألماف،ـ2021

 1212أنذظة بيت أمان لحساية ورعاية الشاجيات من العشف عام  (:1.2) ججول
 مماحظات 2021 2020 2019 الشذاط

 إقامة200 245159تػفيخالجععوالخعايةلمشداءالسعشفات
 استذارة219224 215تقجيعاالستذاراتوالجععالشفدي

لقاءات14398165تشفيحلقاءاتتػعػيةحػؿحقػؽالسخأةالسعشفة
 مؤتسخحالة492936عقجورشةعسللسكافحةالعشفمعلجافاإلصبلحوالسخاتيخ

 لقاء285188229عقجلقاءاتمعأسخالسعشفات
شكػػ00500شكاوػالخطالسجاني

فمدصيغ.قصاعِّدة،–ـ2021الدشػؼلمعاـاالجتساعيةتشسيةوزارةالاتتساعية.تقخيخإنجازاالجالتشسيةوزارة:السرجر

 حدب السحافظة نترشيف الشداء حدب االستذارات القانهنية السقجمة لي 

 حدب السحافظة ن(: يهضح ترشيف الشداء حدب االستذارات القانهنية السقجمة لي1.3ججول )

 السحافظة
 الترشيف

 الشدبة السئهية اءعجد الشد
%25.00 17 محافطةالذساؿ

%64.71 44 محافطةِّدة
%1.47 1 محافطةالػسصى

%5.88 4 محافطةخافيػنذ
%2.94 2 محافطةرفح
%100.00 68 السجسػعالعاـ

( الججوؿ مغ ال2.4يتزح الشداء عجد تع مػات( ي اتقجيع قانػنية داخلستذارات ليغ
حدب السحافطاالسؤسدة عاـ خبلؿ األـ2021ت التختيب في جاء بشدبةو، ِّدة محافطة ؿ

(64.71)% ،( بشدبة الذساؿ محافطة جاءت الثاني التختيب في في،%(25.00ثع وجاء
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األ التختيب رفح محافطة األماف،)%(1.47)بشدبةخيخ بيت عغ الرادرة التعخيؽية الشذخة
(.11،ص2017

 مات والخمافاتترشيف الشديمات بالسؤسدة حدب السذك 

 (: يهضح ترشيف الشديمات بالسؤسدة حدب السذكمات والخمافات1.4ججول )

 نهع السذكمة أو الخماف
 الترشيف

 الشدبة السئهية عجد الشديمات
%50.28 91 خبلفاتزوجية

%25.41 46 أسخيةتمذكبل
%2.21 4 اعتجاءاتجشدية
%22.10 40 مذاكلاقترادية

 %1810.00السجسػع

الخبلفاتف أ(الخاصبترشيفالشديبلتحدبالسذكبلت:2.5يتزحمغالججوؿ)
األ التختيب عمى حرمت )الدوجية بشدبة يمييا50.28وؿ بشدبةاألكبلتالسذ%(، سخية

األ،%(25.41) التختيب في جاء )ثع بشدبة الجشدية االعتجاءات وتخجع،%(2.21خيخ
وعجـالسبكخ،الدواجولئلحباط،إلىالبصالةالتيتؤدؼالخبلفاتالدوجيةأىعأسبابالباحثة

الدوجيغ بيغ األ،التكافؤ بيغ الخبلفات تشذب بيت زواجحيث عغ الرادرة التعخيؽية )الشذخة
(.12،ص2017األماف،
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 (: الييكل التشظيسي لمسؤسدة2.1شكل )

االجتساعية،بيتاألماف(التشسيةدارؼالسجرجبسػقعوزارةلاإلك:)إعجادالباحثة،حدبالييالسرجر

 تعقيب عمى االطار الشظخي:
حتالباحثةمغخبلؿاإلشارالشطخؼأرتعةمباحث،وىي: السبحثاألوؿ:العبلجوض 

السبحث،والسبحثالثالث:الشداءالسعش فات،والسبحثالثاني:تػكيجالحات،والسعخفيالدمػكي
دةبيتاألمافلمخعايةاالجتساعيةلمشداءالخابع:مؤس الشطخيةالسعخؼيةالدمػكية،حيثبي شتأف 

لحلظاستعانتبيحهالشطخيةفي؛شاديةوالعبلجيةلؤلفخادرفيتقجيعالخجماتاإلليادوركبيخ

هذٗش ػام اإلداسج 
الؼاهح للشػاٗح 

 ّالرأُ٘ل

هذٗشج هؤعغح 
 ت٘د اْلهاى

شؼثح الرذسٗة 
ّاْلًشطح 
 الَلهٌِج٘ح

هذستح خ٘اطح 
 ّذطشٗض

هذستح فٌْى 
 ّحشف

 هذستح سٗاضح

 هذستح ذجو٘ل

 الشؼثح القاًًْ٘ح

 شؼثح الرؼل٘ن

 هؼلوح حاعْب

 أهٌ٘ح هكرة

 هؼلوح فشع أدتٖ

 هذستح فشع ػلوٖ

شؼثح الشؤّى 
 اًلداسٗح ّالوال٘ح

 هذخلح ت٘اًاخ

 هحاعثح

 أهٌ٘ح هخضى

 ػاهلح ًظافح

 أم ت٘د

 هحاه٘اخ

شؼثح الثحث 
اًلجرواػٖ 
 ّالٌفغٖ

أخصائ٘ح ًفغ٘ح 
 ّاجرواػ٘ح

هششفاخ الوث٘د 
 الل٘لٖ
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لمديجات الحات تػكيج ألف ،تعديد الػججانيوذلظ بالجانب ييتع الدمػكي السعخفي العبلج
سيل،وتالدياؽاالجتساعيمغحػلومغخبلؿاستخجاـاستخاتيجياتمعخؼيةوسمػكيةانفعاليةلمع

التغييخالسخِّػبؼيو. لمعبلجواجتساعيةوتيئيةإلحجاثىحا التعخيفاتالستعجدة ووضحتأف 
نفديتعميسيمخكدعمىمذكمةمعيشةبي شتأن والسعخفيالدمػكي ومػجو،عبارةعغعبلج

العسيلاكتدابمياراتتكيؽينحػ لتسكشيومغتعجيلعسمياتةىجؼمحجدعغشخيقتعميع
سػءالتكيفالسعخفيوالدمػكيلجيو.

العبلجالسعخفيالدمػكيىػعبارةعغمجسػعةمغالعسمياتالتيتخػالباحثةأف كسا
حاولةتعجيميا،والقشاعةتيجؼإلىدفعالفئةالسدتيجفةنحػالتخكيدعمىاألفكارالتيتحسمياوم

عمىىحهاألفكار،نجخؼتعجيبل أردناتغييخىحاالػاقعفعميشاأفْبأنياىيالتيتخمقواقعشا،وإفْ
يتعاملمعأفكارالفخدفْالعبلجالسعخفيالدمػكييخكدعمىالجػانبالسعخؼيةحتىيدتصيعأوأف 

وف،وأن يخكدعمىمبجأىشاواآلاوأيز ،تعجيمياويعسلعمى،التيتتكػففيياالتذػىاتالسعخؼية
حجثمعالفخدفيالحاضخحتىيدتصيعتعجيل يخكدعمىما ليذلوعبلقةبالساضي،وإنسا

مغسمػكو،ويعسلعمىتعميعالسخيسكيفيفكخوكيفيذعخ،حتىيرجرسمػكاتصحيحة،
التقشياتالسدتخجمةفيوأف اقفالججيجة،خبلؿتقجيعخبخاتججيجةلمفخدحتىيدتصيعمػاجيةالسػ

ويعتسج السخيس، مذكمة نحػ كاممة بعشاية مػجية برػرة تصبيقيا يتع الدمػكي السعخفي العبلج
العسلفيالعبلجالسعخفيالدمػكيعمىالتعاوفالسذتخؾبيغالسعالجوالعسيل.

اأىسيةاستخجاـتػكيجأبعادتػكيجالحاتتػضحلشتػضحالباحثةأف ،مغخبلؿذلظو
أؼ رفس يدتصيعػف ال والحيغ الغزب، عغ التعبيخ يدتصيعػف ال الحيغ األفخاد مع الحات
شمباتوقػؿكمسة"ال"،والحيغاليجيجوفشمبالسعخوؼمغاآلخخيغأوالسداعجةمغِّيخىع،

والحيغاليجيجوفالتػاصلبرخي ا بالكبلـ، ؼالشطخفيعيغأ؛والحيغاليدتصيعػفالسبادرة
والحيغيقجمػفمباشخالستكمعبذكل والحيغيكػنػفِّيخقادريغعمىالتعبيخعغمذاعخىع، ،

الخد عغ التحجث يحدشػف ال والحيغ الذخرية، مرالحيع عمى اآلخخيغ ومرالح مذاعخ
فيحجديجبعمىالسؤكجلحاتوتأكيجا إيجابيا أو وتخػالباحثةأن ،السشاسبفيالػقتالسشاسب

مشاشقضعفووويؿيعنفدوفيالسػاقفالتييذعخفييابقمةقجرتوعمىالتعبيخعغمذاعخه،
وذلظيكػفمغخبلؿاستخجاـالسقاييذالتػكيجيةالسقششةومخاؾبةمذاعخه،ثعيعسلعمىتجريب

األ عمى كامل إنداف يػجج ال بأنو يػقغ أف والبج الحات، تػكيج أساليب باستخجاـ رضنفدو
 ويتقبلعيػتوقبلمسيداتوثعيدعىلتغييخىا.
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 الفرل الثالث
 الجراسات الدابقة

 تسييج:
الفرلبعسالجراساتالدابقةالتيتشاولتمػضػعالجراسة تعخضالباحثةفيىحا

ػعاتالتيتشاولتيابالبحثوالجراسةمغالجراساتاختمفتفيالسػضألف ا"تػكيجالحات"،ونطخ 
األمخالحؼتصمبمغالباحثةالػقػؼعمىبعزيا؛حيثاألىجاؼوالشتائجالتيتػصمتليا

الحؼيتعمقبسػضػعالجراسةالحاليةعمىالشحػاآلتي:

الجراساتالتيتشاولتتػكيجالحاتبذكلعاـ.-1

ةوتػكيجالحات.تشاولتالبخامجاإلرشاديالجراساتالتي-2

الدمشي التدمدل وفق الجراساتالدابقة بعخض قامتالباحثة األحجث،وقج وذلظمغ
تي:حيثشسمتدراساتمحمية،وعختية،وأجشبية،وىيحدباآل،إلىاألقجـ

 الجراسات التي تشاولت تهكيج الحات: :أوالً 

فعالية بعض إستخاتيجيات تعجيل الدمهك في  " :(. بعشهانم2020دراسة بن زروال ) .1
تشسية ميارة تهكيج الحات و الذعهر باألمن الشفدي لجى التماميح ضحايا التشسخ 

 ".السجرسي

الجرلدة:ىجفتالجراسةالحاليةالىتحقيقىجؼرئيديوىػمعخفةفعاليةبعستىجف
ميار تشسية في الدمػؾ تعجيل لجػاستخاتيجيات الشفدي باالمغ الذعػر و الحات تػكيج ة

التجخيبي السشيج الباحثة استخجمت الجراسة: مشيج السجرسي. التشسخ ضحايا تبلميح
بالترسيعالذبوالتجخيبيذومجسػعتيغمتجاندتيغ)ضابصةوتجخيبية(باختبارقبميو

خالسجرسيمدتػػتمسيحضحيةلمتشس28بعجؼ.عيشةالجراسة:تكػنتعيشةالجراسةمغ
تع-باتشة-الخابعةوالخامدةابتجائييتسجرسػففيابتجائيةعيدانيالرالحبمجيةالزرو

اختيارىعبصخيقةقرجيةبعجحرػليععمىاعمىالجرجاتفيمؿياسالػقػعضحيةلمتشسخ
حيث وتجخيبية(، )ضابصة متجاندتيغ مجسػعتيغ الى عذػائيا تػزيعيع تع و السجرسي،

التجانذبيشيسافيمدتػػميارةتػكيجالحاتوالذعػرباالمغالشفدي،والعسخفروعي
الجراسة ىحه في السرسع البخنامج و الثقافي، و االجتساعي و االقترادؼ السدتػػ و
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اسابيعبػاقعجمدتيغ،وىػيدتشجالىبعسفشياتتعجيلالدمػؾذات7استغخؽتصبيقو
ب الدمػكي السعخفي الباحثةاالتجاه استخجمت الجراسة: ادوات الجسعي. االرشاد اسمػب

الباحثة(. اعجاد )مغ الحات تػكيج ميارة مؿياس التالية: االدوات الحالية الجراسة الجخاء
باالمغ الذعػر مؿياس . الباحثة(. اعجاد )مغ السجرسي التشسخ ضحية الػقػع مؿياس

االقت السدتػػ استسارة ساسي(. بغ )عقيل )بذيخالشفدي الثقافي و االجتساعي و رادؼ
معسخية(.البخنامجاالرشادؼمغاعجادالباحثة.نتائجالجراسة:تػصمتنتائجالجراسةالى
مايمي:افالبخنامجاالرشادؼالقائععمىاستخاتيجياتتعجيلالدمػؾكاففعاالفيتشسية

انتالفخوؽبيغمتػسصاتميارةتػكيجالحاتلجػتبلميحضحاياالتشسخالسجرسيحيثك
.اف1رتبالسجسػعةالتجخيبيةوالزابصةداؿكساافحجعاالثخالسحدػبكبيخبؿيسة

الذعػر زيادة في فعاال كاف الدمػؾ تعجيل استخاتيجيات عمى القائع االرشادؼ البخنامج
الزابصة و التجخيبية السجسػعة رتب متػسصات بيغ الفخوؽ كانت حيث الشفدي باالمغ

 بؿيسة كبيخ السحدػب االثخ حجع اف كسا عمى1داؿ القائع االرشادؼ البخنامج اف .
ضحية الػقػع مؿياس عمى الجرجات خفس في فعاال كاف الدمػؾ تعجيل استخاتيجيات

.1.05التشسخالسجرسيحيثكافحجعاالثخالسحدػبكبيخبؿيسة

إعادة صياغة مفيهم تأكيج  " :(. بعشهانم2019) كهىينفيخيخ، جيفخي لريبيكا أدراسة  .2

الحات باستخجام أدوات حجيثة لتسكين استخجاميا بالجروس العمسية في السجال 
 ".الرحي

تأكيجالحاتباستخجاـأدوات ىجفتالجراسةإلىالتعخؼعمىكيؽيةإعادةصياِّةمفيـػ
وتعحجيثةلتسكيغاستخجاميابالجروسالعمسيةفيالسجاؿالرحية،وتبيغأفالتأثيخاتمتغيخة.

حثبلثةشخوطتديلاقتخبحيثتعا،(وأدواتحجيثةتػسيعإشارعسلججيج)ذلظمغخبلؿ
نفدي تيجيج وجػد )أ( الحات: تأكيج عغ الشاجع الدمػؾ تغييخ لتعديد، السػارد وجػد )ب(

تػالتغييخ حدغ )ج( و ، الحات -قيت والسػارد. بالتيجيج يتعمق ؼيسا التأكيج ستخجاـباوذلظ
تخكيد كسحػر الرحي الدمػؾ ت، ىحهيقجوتع استيفاء عشج أنو تػضح تمػية تحميمية أدلة ع

الذخوط،يعسلتأكيجالحاتكسحخؾنفديلقشاةإيجابيةمغالسػاردالتيتديلتغييخالدمػؾ.
بآثارإفوجػدتيجيجفيالػقتالسشاسبوتػا فخالسػاردفيالػقتالسشاسببذكلمدتقلتشبأ

أكبخ. بتأثيخات لمتشبؤ تآزرؼ بذكل االثشاف وتفاعل ، الدمػؾ تغييخ عمى األكبخ الحات تأكيج
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ػضحالشتائجشخشيةتأثيخاتتأكيجالحاتوتقجـإرشاداتبذأفمتىوأيغومغسيكػفتأكيجتو
الحاتأكثخفاعمية.



االستفادة من تأكيج الحات لتحدين تغييخ  " :(. بعشهانم2019) آرون وآخخون دراسة  .3
 ".سن خمال تظبيق عبخ الياتف السحسهلالدمهك: تجخبة ت

ىجفتىحهالجراسةإلىتكييفتسخيغتأكيجالحاتعمىشكلأكثخمبلءمةلمتدميعمغ
الحات تأكيج جخعات تأثيخ والختبار ، الرحي األكل سمػكيات يدتيجؼ جػ اؿ تصبيق خبلؿ

كيفأثختجخعاتتأكيجوأوضحت،السختمفةعمىااللتداـبأىجاؼتغييخالدمػؾبسخورالػقت
الحؼيدتيجؼاألكلالرحيالحؼmHealthالحاتالستشػعةعمىتغييخالدمػؾفيتصبيق

شخوطإجساليةباستخجاـترسيع4يػم ا.قدسشاالسذاركيغإلى28استخجموالسذاركػفلسجة
تمقىتسخي2×2مزخوب كافالسذارؾقج إذا أولي ا.كافالستغيخالسدتقلاألوؿىػما ش ا

لتأكيجالحات.كافالستغيخالسدتقلالثانيىػماإذاكافالسذارؾقجتمقىتأكيجاتذاتيةمعدزة
يػم ا.لجراسةاآللياتالسحتسمةالتيمغخبللياقج28مدتسخةشػاؿفتخةالجراسةالتياستسخت

ػانبمغتأثيخاتتأكيجبتحميلثبلثةجوقامػايتدببتأكيجالحاتفيتغييخإيجابيفيالدمػؾ،
 في مشياالبحثالحات الحات. تأكيج بتساريغ االلتداـ تأثخ كيؽية كانتوتحميل إذا ما تحميل

،وخخجػابسجسػعةمغالشتائجالتيتخفسمعجالتالتشاقزمغالتصبيقتساريغتأكيجالحات
اإلىأفالجخعاتالعالي127مبلحطةمغ3556تحميلإلىأشارت ةمغتأكيجالحاتمذارك 

 = SE 0.71 ،P،1.42أدتإلىتحديغااللتداـبأىجاؼتجخلالرحةالسحسػلة)السعامل
(.اليبجوأفىحاالتقيجالستدايجيتخجعإلىانخفاضفيتشاقزالسذاركيغ)نصاؽالؿيسة0.04

P .61.96إلى، أخيخ ا لمتشاقزكافمتحفط ا. بفحز(،عمىالخِّعمغأفتعخيفشا قسشا
المشػايا)  R 2اآللياتالتيقجيؤثخبياتأكيجالحاتعمىنػاياتغييخالدمػؾ؛لقجبشيشانسػذج 

= 0.39 ،P <.001(،لكغتأكيجالحاتلعيؤثخبذكلمباشخعمىالشػاياالشيائية)نصاؽ
(.P09-93ؾيسة
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"الدمهك االجتساعي وعماقتو بتهكيج الحات ومعشى  :(. بعشهانم2019دراسة أبه شسالة ) .4
 الحياة لجى طمبة السخحمة الثانهية في قظاع غدة".

الدم بيغ العبلقة عغ الكذف الجراسة وكل ىجفت اإليجابي االجتساعي معشػؾ ىمغ
الحياة،وتػكيجالحاتلجػشمبةالسخحمةالثانػيةفيقصاعِّدة،وعبلقةذلظبستغيخؼالجشذ

 والتخرز. الباحثة )إعجادواستخجمت اإليجابي االجتساعي الدمػؾ مؿياس الجراسة: أدوات
سكيظ( داليا الحاتلمسخاىقيغ)إعجاد 288تعيشةالجراسةمغنتكػ و،الباحثة(،مؿياستػكيج

فيالسجارسالحكػمية(وشالبةمغشمبةالرفالحادؼعذخبفخعيو)األدبيوالعمسياشالب 
وجػدمدتػػمختفع،وأضيختالجراسةاعتسجتالباحثةالسشيجالػصفيالتحميمي،وبسحافطةرفح

ق في الثانػية السخحمة شمبة لجػ اإليجابي االجتساعي الدمػؾ ِّدة،مغ صاع تبي غ وجػدكسا
وتيغأبعادعبلقةارتباشيةشخديةذاتداللةإحرائيةبيغالدمػؾاالجتساعياإليجابيبأبعاده

شمبةالسخحمةالثانػيةفيقصاعِّدة.ػتػكيجالحاتلج

"مدتهى تهكيج الحات لجى ضحايا التشسخ السجرسي  :(. بعشهانم2019دراسة بن زروال ) .5
 دراسة مقارنة بين ضحايا التشسخ والتماميح العاديين". ائية:االبتجفي السخحمة 

 التعخؼ الجراسة التشسخإىجفت ضحايا تبلميح لجػ الحات تػكيج ميارة مدتػػ لى
السجرسيفيالتعميعاالبتجائي،والفخؽفيالسيارةبيغضحاياالتشسخوالتبلميحالعادييغ.وقجتع

مغاتمسيح 1200فمجتسعالجراسةمغتكػ ولسقارف،االعتسادعمىالسشيجالػصفيالدببيا
اختيارىابصخيقةتع ،ابتجائياتببمجيةالزروواليةباتشة5مػزعػفعمى،تبلميحالتعميعاالبتجائي

تع و،ليدػابزحايا)عادييغ(اتمسيح 30ضحيةو26مغتػنكتفعذػائية،أماعيشةالجراسة
 ترسيع مغ أداتيغ عمى السجرسي:وىسا،الباحثتيغاالعتساد التشسخ ضحايا ومؿياس مؿياس،

،ضحاياالتشسخالسجرسييتسيدوفبتػكيجذاتمشخفستػصمتالجراسةإلىأف ،وتػكيجالحات
إحرائي و دالة فخوؽ التبلميحوجػد مغ وِّيخىع التشسخ ضحايا بيغ الحات تػكيج مدتػػ في ا

العادييغلرالحالتبلميحالعادييغ.
"تهكيج الحات وعماقتو بسدتهى الظسهح لجى طمبة  :(. بعشهانم2019سة الذسخاني )درا .6

 السخحمة الستهسظة بسحافظة القشفحة".

ىالعبلقةبيغتػكيجالحاتومدتػػالصسػحلجػشمبةالسخحمةإلىجفتالجراسةالتعخؼ
،والكذفعغععشجىمدتػػالصسػح،ووتحجيجدرجةتػكيجالحات،الستػسصةبسحافطةالقشفحة
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القشفحة، بسحافطة الستػسصة السخحمة شمبة لجػ الصسػح ومدتػػ الحات تػكيج بيغ العبلقة
االرتباشي الػصفي السشيج الجراسة وواستخجمت السخحمةتكػ ، شمبة مغ الجراسة مجتسع ف

اسوشبقعمييعمؿي،اوشالبة(شالب 719وتمغتالعيشةالشيائية)،الستػسصةبسحافطةالقشفحة
( الصيب دمحم إعجاد مغ الحات باضة،(2013تػكيج آماؿ إعجاد مغ الصسػح مدتػػ ومؿياس

وتػص 2008) ،) الجراسة اآلإمت الشتائج لجػتلى الصسػح ومدتػػ الحات تػكيج مدتػػ ية:
الجػشبلببعادالصسػحشيػع أأكثخوأف ،شبلبالسخحمةالستػسصةبسحافطةالقشفحةمتػسط

كلمغ0.05اعشجحرائي إىشاؾعبلقةدالةوأف ،لستػسصةىػالصسػحاالجتساعيالسخحمةا
مدتػػالصسػحوتػكيجالحاتلجػشمبةالسخحمةالستػسصةبسحافطةالقشفحة،وأكثخأبعادالصسػح

ػججتبتػكيجالحاتلجػشمبةالسخحمةالستػسصةبسحافطةالقشفحةىػالصسػحالجراسي،واارتباش 
الستغيخالجشذحرائيةفيدرجاتتػكيجالحاتودرجاتمدتػػالصسػحتبع إذاتداللةفخوؽ

حرائيةفيدرجةتػكيجالحاتودرجةمدتػػالصسػحإػججفخوؽذاتداللةتلرالحاإلناث،و
المسدتػػالتعميسيلمػالجيغفياتجاهالصبلبالحيغكافالسدتػػالتعميسيلػالجييعوأبعادهتبع 

.وفػؽالجامعياعي جام



"تعميم السيارات االجتساعية باستخاتيجيات ما وراء  :(. بعشهانم2017) التحدراسة  .7
  السعخفة وأثخىا عمى تهكيج الحات لجى طالبات جامعة آل البيت".

ىأثختعميعالسياراتاالجتساعيةباستخاتيجياتماوراءالسعخفةإلىجفتالجراسةالتعخؼ
التختػيةفيجامعةآؿالبيتعمىتػكيجالحاتلج تألفتعيشةالجراسة.وػشالباتكميةالعمـػ

التختػيةفيجامعةآؿالبيتبصخيقةالعيشةالعذػائيةالعشقػدية، تنتكػ ومغشالباتكميةالعمـػ
شالبةأخخػفي30شالبةمشيغفيالسجسػعةالزابصة،و30تحجيجتع ،حيثشالبة60مغ

داللةإحرائيةفياتؽذوػججفختشتنتائجاختبار)ت(أنو.وتي ايبيةعذػائي السجسػعةالتجخ
االختبار ولرالح والبعجؼ، القبمي االختبار بيغ التجخيبية السجسػعة لجػ الحات تػكيج ميارة

فخوت،البعجؼ ذوػجج التجخيبيةاتؽ السجسػعة بيغ الحات تػكيج ميارة في إحرائية داللة
اال في تعميعوالزابصة بخنامج تصبيق عغ ناتجة التجخيبية، السجسػعة ولرالح البعجؼ ختبار
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السياراتاالجتساعيةباستخاتيجياتماوراءمعخؼيةعمىالسجسػعةالتجخيبية،وتعتفديخالشتائج
.فيضػءاألدلةاألمبخيؿيةوافتخاضاتنطخيةالتعمعاالجتساعيالسعخفي



"تهكيج الحات وعماقتو بالشدعة نحه الكسال والهعي  :(. بعشهانم2017)دراسة العداوي  .8
 باإلبجاع لجى طمبة معاىج الفشهن الجسيمة".

التعخؼ الجراسة ىجفت لجػإلى الجسيمة الفشػف معاىج شمبة لجػ الحات تػكيج درجة
ناث(،إ-لستغيخؼالجشذ)ذكػراالفخوؽذاتالجاللةاإلحرائيةفيتػكيجالحاتتبع ،والعيشة
(فقخةمػزعةعمىُبعجيغ54قأىجاؼالبحثتعبشاءمؿياستػكيجالحاتالستكػفمغ)ولتحقي

والسػقفي الشػعي وىسا: أساسييغ، ، الؿياسية الخرائز مغ التحقق تصبيقولمسؿياسوتعج تع
 البحث عيشة والسػصل400عمى بغجاد في الجسيمة الفشػف معاىج شمبة مغ وشالبة شالب

احثةإلىوالبرخة،وتػصمتالب ،تػكيجلمحاتبجرجةمقبػلةلجييعشمبةمعاىجالفشػفالجسيمةأف 
 الفشػفكسا إذكانتاإلناثمغشمبةمعاىج الحات، لستغيخالجشذفيتػكيج كافىشاؾأثٌخ

تػكيج  أكثخ الحكػراالجسيمة أقخانيغ مغ القدع،لحواتيغ لستغيخ أثخ ىشاؾ يكغ لع حيغ في
الحات،واليػججتفاعلبيغمتغيخؼالجشذوالتخرزفيتػكيجالحات.الجراسيفيتػكيج


"تهكيج الحات وعماقتو بالكفاءة الحاتية عشج طمبة جامعة  :(. بعشهانم2016) وردةدراسة  .9

 بغجاد".

 الجراسة ىجفت بغجادإالتعخؼ جامعة شمبة عشج الحات تػكيج تحقيقو،لى أجل مغ
 بإعجاد الباحثة قامت البحث )سالتخ،أىجاؼ الثبلثة الشطخية األشخ وفق الحات تػكيج مؿياس

 مغ السؿياس ويتكػف الزاروس(، نطخية32ولبي، وفق الحاتية الكفاءة مؿياس وإعجاد فقخة،
 مغ السؿياس ويتكػف 27)بانجورا(، فقخة. وقج البحث يتستعػفأف لىإخمز الجامعة شمبة

افخوؽذاتداللةإحرائيةفيتػكيجالحاتتبع التػجج،كسامغتػكيجالحاتبسدتػػعاؿ 
.لستغيخالجشذ)ذكػر،إناث(،والتخرز)عمسي،إنداني(
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"السشاخ األسخي وعماقتو بتهكيج الحات لجى  :(. بعشهانم2016دراسة أبه فايج ) .10
  زوجات مخضى الفرام العقمي".

 التعخؼ الجراسة الحاإىجفت وتػكيج األسخؼ السشاخ بيغ العبلقة لى والتعخؼ لىإت،
( الستغيخات وتعس األسخؼ السشاخ بيغ الػضعمالعبلقة الدوجة، عسخ الدوج، مخض جة

ىالعبلقةبيغتػكيجإل،والتعخؼ(قترادؼ،عجداألبشاءلجػزوجاتمخضىالفراـالعقمياال
اال الػضع الدوجة، عسخ الدوج، مخض )مجة الستغيخات وتعس األبشاء(الحات عجد قترادؼ،

،استخجمتالباحثةالسشيجالػصفيالتحميميفيدراستيا،وزوجاتمخضىالفراـالعقميلجػ
اختيارعيشةتع و(مغمجتسعالجراسةاألصمي،24تعاختيارعيشةعذػائيةقرجيةقػاميا)و

( العيشة أفخاد عجد بمغ وقج األصمي، الجراسة مجتسع مغ راعت117عذػائية وقج زوجة، )
ا عشج لمسجتسعالباحثة األندب التسثيل العيشة اختيار كسا أداتيغ، الباحثة :وىسا،ستخجمت

عسلصجؽوكبلىسامغإعجادالباحثة،حيثتع الفراـالعقمياسيومؿ،مؿياسالسشاخاألسخؼ
 ليسا. وثبات إلى الجراسة مخضىأف وتػصمت زوجات نطخ وجية مغ الحات تػكيج مدتػػ
مؿياستػكيجالحاتومؿياسإحرائي ابيغوجػدعبلقةمػجبةدالةا،وجاءمختفع الفراـالعقمي

وجػدأؼأف ؛السشاخاألسخؼبجسيعأبعادهودرجتوالكميةلجػزوجاتمخضىالفراـالعقمي
الفراـالعقمي.مخضىمشاخأسخؼجيجيؤدؼإلىزيادةتػكيجالحاتلجػزوجات


الحات لجى  وتهكيجمن الشفدي قة بين األ"العما :(. بعشهانم2015دراسة السظيخي ) .11

 عيشة من السخاىقين من الجشدين من طماب السخحمة الثانهية العامة بجولة الكهيت".

الجراسة ىجفت شبلبإلىالتعخؼ لجػ الحات وتػكيج الشفدي األمغ بيغ العبلقة
ا الثانػية لوشالبات الكػيت، دولة في شبلتكػ وعامة جسيع مغ الجراسة مجتسع وشالباتف ب

(3506والبالغعجدىع)،2014-2013السخحمةالثانػيةفيمحافطةاألحسجؼلمعاـالجراسي
وتكػ اشالب  )وشالبة، مغ الجراسة عيشة مؿياس200نت الباحث استخجـ وقج وشالبة، شالب )

مغبيغكاعبلقةدالةإحرائي وجػدالشتائجأضيختوقجاألمغالشفدي،ومؿياستػكيجالحات، ل 
تبي غاألمغالشفديوتػكيجالحاتلجػالسخاىقيغ)شبلبوشالباتمخحمةالثانػيةالعامة( ،كسا

عجـوجػدفخوؽذاتداللةإحرائيةبيغمتػسصاتدرجاتالسخاىقيغ)شبلبوشالباتمخحمة
االقترادؼ االجتساعي، االنفعالي، )البعج ككل الشفدي األمغ مؿياس عمى العامة( ،(الثانػية
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عجـوجػدفخوؽذاتداللةإحرائيةبيغمتػسصاتدرجةمؿياستػكيجالحاتلجػالسخاىقيغو
)شبلبوشالباتمخحمةالثانػيةالعامة(.

ستاذ الجامعي في الجامعة األ"مجى مسارسة  :(. بعشهانم2013)دف أبه دراسة  .12
 لسظيخة لظمابو".اإلسمامية بغدة ألساليب تهكيج الحات السدتشبظة من الدشة الشبهية ا

الشبػية الدشة في جاءت كسا الحات تػكيج أساليب أبخز عغ الكذف الجراسة ىجفت
السصيخة،والتعخؼإلىمجػمسارسةاألستاذالجامعيليامغوجيةنطخشبلبو،والكذفعغ

جـوقجاستخالستغيخؼالجراسة)التخرز،السعجؿالتخاكسي(.داللةالفخوؽفيتقجيخاتيعلياتبع 
الباحثالسشيجيغالتحميميالشػعيوالػصفي،وأعجااستبانةقاماببشائياشبقتعمىعيشةقػاميا

أضيختشالب 165 وقج اإلسبلمية، الجامعة في التختية بكمية والخابع الثالث السدتػييغ مغ ا
خمدتػػجيجمغمسارسةاألستاذالجامعيألساليبتػكيجالحاتمغوجيةنطوجػدالجراسة

لتمظ العيشة أفخاد تقجيخات في إحرائية داللة ذات فخوؽ وجػد عغ كذفت كسا الصبلب،
الستغيخالسعجؿالتخاكسيلستغيخالتخرزلرالحشبلبتكشػلػجياالتعميع،وتبع االسسارسةتبع 

لرالحالصبلبالحاصميغعمىتقجيخجيج.وأوصىالباحثافبزخورةتكثيفاألستاذالجامعي
اشبل الخسػؿمغ أساليب عمى وسمع–عو عميو هللا أصحابو-صمى لجػ الحات تػكيج في

والتيكذفتعشياىحهالجراسة؛حتىيقتجوابيا،كساأوصياببحؿجيجفي-رضػافهللاعمييع
تعديدأنساطالدمػؾالتػكيجؼلجػشبلبيع.

لرخاع الشفدي "السدؤولية االجتساعية وعماقتيا با: (. بعشهانم2012دراسة العجمة ) .13
 وتهكيج الحات لجى أرامل شيجاء حخب الفخقان في قظاع غدة".

السد مدتػيات عغ الكذف الجراسة وتػكيجؤىجفت الشفدي والرخاع االجتساعية ولية
وليةاالجتساعيةوكلمغالرخاعالشفديوتػكيجالحاتلجػؤلىالعبلقةبيغالسدإالحات،والتعخؼ

لىالفخوؽبيغمتػسصاتدرجاتأفخادإيمحافطاتِّدة،والتعخؼأراملشيجاءحخبالفخقافف
عدػإلىعسلتُوالتييسكغأفْ،وليةاالجتساعيةوالرخاعالشفديوتػكيجالحاتؤالعيشةفيالسد

الدك ومكاف األسخة، في األبشاء وعجد واألرممة تع غ، الجراسة أدوات السد)تصبيق وليةؤمؿياس
الػزفالشدبيأف وقجأضيختالجراسةستػكيجالحات(،يااعالشفدي،مؿاالجتساعية،مؿياسالرخ

كافبجرجةالػزفالشدبيلتػكيجالحاتككلأف كافبجرجةمختفعة،كساوليةاالجتساعيةؤلمسد
عجـوجػدفخوؽذاتداللةإحرائيةبيغاألرممةالعاممةواألرممةِّيخالعاممةكبيخة،كساتبي غ

أراملشيجاءحخبالفخقاففيمحافطاتِّدة.ػجاتتػكيجالحاتلجفيمتػسطدر
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 تشاولت البخامج اإلرشادية وتهكيج الحات ا: الجراسات التيثانيً 
الشظخية الدمهكية  "أثخ بخنامج إرشادي مدتشج إلى :(. بعشهانم2021دراسة الدميم ) .1

 في تشسية ميارات تهكيج الحات لجى أعزاء االتحاد الشدائي األردني العام".

تشسية في الدمػكية الشطخية إلى مدتشج إرشادؼ بخنامج أثخ عغ الكذف الجراسة ىجفت
مياراتتػكيجالحاتلجػأعزاءاالتحادالشدائياألردنيالعاـ،وقجاستشجالبخنامجاإلرشادؼإلى

نتعيشةالجراسةاختيارعيشةالجراسة،كساتكػ نطخيةالعبلجالدمػكي،ولتحقيقأىجاؼالجراسةتع 
مغالشداءاألعزاءالمػاتيحرمغعمىأقلالجرجاتعمىمؿياسمياراتتػكيجالحاتوالبالغ

دىغتقدسيغإلىمجسػعتيغضابصةلعتخزعلمبخنامجاإلرشادؼوالبالغعج(،وتع 30عجدىغ)
استخجاـأدواتالجراسة(،وقجتع 15وتجخيبيةخزعتلمبخنامجاإلرشادؼوالبالغعجدىغ)،(15)

الستسثمةفيمؿياستػكيجالحاتلخاتػسوالبخنامجاإلرشادؼ،وأضيختنتائجالجراسةفاعميةالبخنامج
الست السخشجيغ بجعػة الباحثة وأوصت الحات، تػكيج ميارة تحديغ في ىحهاإلرشادؼ مثل خجاـ

.تشسيةتػكيجالحاتتعجميارةميسةيسكغتصػيخىاوتحديشياالبخامج،معمبلحطةأف 



فاعمية بخنامج إرشادي معخفي سمهكي قائم عمى  " :(. بعشهانم2020) خالجدراسة  .2
خبخة التجفق الشفدي في تـشسيـة تـهكـيــج الحات والتـهافـق الجراسـي لـــجى عيـشة مـن 

 ". ـة الجــمفـةتمامــيح أولى ثانـهي ببـمجيـ

تيجؼىحهالجراسةإلىاختبارفاعميةبخنامجارشادؼمعخفيسمػكيقائععمىخبخةالتجفق
يفيتشسيةتػكيجالحاتوالتػافقالجراسيلجػعيشةمغتبلميحأولىثانػؼبثانػيةبغالزيفالشفد

 بػ عجدىا قجر الجمفة، بمجية إلى30الحفشاوؼ متجاندة عذػائية بصخيقة قدست وتمسيحة، تمسيحا
سعفخدا،معتسجةعمىالػسائلالتاليةفيج15مجسػعتيغتجخيبيةوضابصةفيكلواحجةمشيسا

الحات،مؿياسالتػافقالجراسي،واختبارالحكاء السعمػمات:مؿياسالتجفقالشفدي،مؿياستػكيج
والتػافق الحات، تػكيج الشفدي، التجفق مدتػػ وتحديغ رفع في البخنامج عمى ومعتسجة لخافغ.

ةإلىأنوتػججالجراسيلمتبلميح،معتسجةعمىالسشيجالتجخيبيالسبلئعلمجراسة.خمرتنتائجالجراس
 الفخضيات: نتائج تبيشو ما وىحا أىجافو، تحقق خبلؿ مغ لمبخنامج دالة-فاعمية فخوؽ تػجج ال

احرائيابيغمتػسصاتدرجاتالؿياسيغالقبميوالبعجؼفيمقاييذالتجفقالشفدي،تػكيجالحات،
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 الزابصة. لمعيشة الجراسي متػس-والتػافق بيغ احرائيا دالة فخوؽ الؿياسيغتػجج درجات صات
تعدػ التجخيبية لمعيشة الجراسي والتػافق الحات، تػكيج الشفدي، التجفق مقاييذ في والبعجؼ القبمي

تػججفخوؽدالةاحرائيابيغمتػسصاتدرجاتتبلميحالعيشتيغالزابصة-لمبخنامجاإلرشادؼ.
الحات،ومؿياسالتػافقوالتجخيبيةفيالؿياسالبعجؼعمىمؿياسالتجفقالشفديومؿياس تػكيج

الجراسي.الكمساتالجالة:التجفقالشفدي،التػافقالجراسي،تشسيةتػكيجالحات.

 

فاعمية بخنامج إرشادي تجريبي في تشسية ميارات  " :(. بعشهانم2020) السػمشيدراسة  .3
 ".تهكيج الحات لجى طالبات كمية العمهم التخبهية في جامعة جخش

ىجفتالجراسةإلىالتحققمغفاعميةبخنامجإرشادؼتجريبيلتشسيةمياراتتػكيجالحات
التختػيةفيجامعةوالتحققمغاستسخارأثخ البخنامجلجػالصالباتعيشةالجراسةفيكميةالعمـػ

السشيج لحلظ الباحثة استخجمت مجسػعتيغجخش. مغ الجراسة عيشة تكػنت التجخيبي. شبو
تجخيبيةوعجدىامتكافئ شالبةمغالبلواتي11وعجدىاشالبةواألخخػضابصة11تيغأحجىسا

الحاتالحؼحرمغعمىأقلالجرجاتعمىمؿياستػكيجالحات،استخجمتالباحثةمؿياستػكيج
تعدػالىالبخنامجشػرتو،وتعجتشفيحالبخنامجأضيختالشتائجوجػدفخوؽذاتداللةإحرائية

خوؽلرالحالسجسػعةالتجخيبية.أؼفاعميةالبخنامجالسدتخجـلتشسيةمياراتتػكيجوجاءتالف
داللةإحرائيةالحاتلرالح فخوؽذات وجػد التجخيبية،وأضيختالشتائجعجـ بيغالسجسػعة

أفخاد درجات رتب البعجؼمتػسط الؿياسيغ في الحات تػكيج مؿياس عمى التجخيبية السجسػعة
أؼ ، الحؼوالتتبعي البخنامج فعالية أىعاستسخارية ومغ التجخيبية. السجسػعة لو تعخضت

التختػيةوخاصةالجامعيةالتػصياتلمجراسة:إبخازدورالبخامجاإلرشاديةالتجريبيةفيالسؤسدات
معفئاتمشيافيتشسيةمياراتتػكيجالحات.وتصبيقبخامجإرشاديةلتشسيةمياراتتػكيجالحات

مختمفةلزساففعاليتيافيجسيعالسخاحلالعسخية.عسخية
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فعالية تأكيج الحات في تحدين  " :(. بعشهانم2019) مهىيشي لهخانجي وأتيم مهلخدراسة  .4
مال تعديد العماج والخظخ األداء الخياضي لمظماب السحخومين بذكل مزاعف من خ

 ".السددوج

فعاليةتجخلتأكيجالحاتلتحديغالتحريلاألكاديسيالتعخؼعمىىجفتالجراسةإلى
يغفينفذالػقت:الفتياتمغلمصبلبذوؼ"الخصخالسددوج"لبلنتساءإلىمجسػعتيغمحتسمت

الثقافي الدياؽ مع الستحجة الػاليات في وضعيا تع التي الصخيقة تكييف تع أقمية. أصػؿ
الفػريةوالستػسصةالسجػفيتحريلالخياضياتبيغالفتياتوكحلظ األلسانيوتقييعفعاليتيا

 الثانػية. السجرسة إلى االنتقاؿ بعج العخؾية األقميات شباب مددوجبيغ تجخيبي ا ترسيس ا شبقشا
 في العذػائي العبلج تخريز مع التجختة بعج ما قبل 11التعسية (  .Nمجرسة = 820

شبلبالرفالدابعمغخمؽياتعخؾيةمختمفة(.بعجتجخلميسةكتابيةمػجدةداخلالفرل
تعإجخاءاختب لمخياضيات. ا مػحج  الذخرية،أجخػالصبلباختبار ا ؾيسيع ارتحريميحػؿ

بيغ لمعبلج. السجة مشترف فعالية لتقييع أسابيع ثسانية بعج ، تجخل بجوف ولكغ ، لمستابعة
التقييسات،تمقىالصبلبمبلحطاتمكتػتةحػؿدرجاتيعفياختبارالخياضيات.تطيخنتائج

غ(وجػدخصخمددوجفيأداءالخياضيات،كسايتزحم1الشسػذجالخصيمتعجدالسدتػيات)
(كاف2اآلثارالدمبيةالسدتقمةلمجشذاألنثػؼوعزػيةمجسػعةاألقميةالتخكيةأوالعختية؛)

أداءالفتياتمغجسيعالخمؽياتالعخؾيةوالصبلبمغأصػؿتخكيةمياجخةفيمجسػعةالتجخل
بصة.أفزلبكثيخفياختبارالخياضياتبعجالتجخلمباشخةمقارنةبأقخانيعفيالسجسػعةالزا

عخؾية:3) أقميات إلى يشتسػف لمصبلبالحيغ فقط التجخل تأثيخ استسخ ، أسابيع ثسانية بعج )
اختبار في ممحػظ بذكل أعمى درجات التجخل مجسػعة في والعخب األتخاؾ الصبلب سجل

(لعنججأؼدععلتأثيخالتفاعل4الخياضياتالؿياسيمقارنةبأقخانيعفيالسجسػعةالزابصة.)
لعالث العختية أو التخكية الخمؽية ذوات الفتيات أف أؼ والجشذ. العخؾية والخمؽية لمعبلج بلثي

يدتفجفمغتجخلتأكيجالحاتأكثخمغاألقمياتاألخخػأوالصالبات.

 

"فاعمية بخنامج إرشادي يدتشج إلى استخاتيجيتي  :(. بعشهانم2018دراسة بشي مرظفى ) .5
 الشسحجة السعخفية ولعب الجور في تحدين تهكيج الحات لمسخاىقين الماجئين الدهريين".

 التعخؼ الجراسة إلإىجفت يدتشج إرشادؼ بخنامج فاعمية استخاتيجلى الشسحجةيتى ي:
نتعيشةػ تكوالسعخؼية،ولعبالجورفيتحديغتػكيجالحاتلجػالسخاىقيغالبلجئيغالدػرييغ.
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مغالبلجئيغالدػرييغفيمخيعاألزرؽ،والحيغتتخاوحأعسارىعبيغا(مخاىق 30الجراسةمغ)
أف17ْ–12) بعج تحجيجىع تع سشة، راتػستع ( مؿياس الحات (Rathus) تصبيق  لتػكيج

(RAS)،تػزيعتع ولىمدتػػالتحدغفيتػكيجالحات.إكسؿياسقبميوتعجؼومتابعةلمتعخؼ
تػزيع  الجراسة عيشة وتكػ عذػائي اأفخاد التجخيبية، السجسػعة مجسػعتيغ: إلى )ا مغ (15نت

سعخؼية،ولعبالجورمغخبلؿيدتشجإلىاستخاتيجيتي:الشسحجةالاإرشادي ا،تمقػابخنامج امخاىق 
،مجةاغأسبػعي ي(أسابيع،وتسعجؿجمدت6اإلرشادالجسعيبيجؼتحديغتػكيجالحات،لسجة)

( جمدة وتكػ 60كل دؾيقة. )( مغ الزابصة السجسػعة مخاىق 15نت تجريب.ا( أؼ يتمقػا لع
إحرائي  دالة فخوؽ وجػد الشتائج السجسػعتأضيخت أفخاد متػسصات بيغ التجخيبية،ا يغ:

أفخاد احتفع كسا التجخيبية. السجسػعة ولرالح وأبعاده، الحات تػكيج مؿياس عمى والزابصة
مسايذيخإلىفاعميةالبخنامجالتجريبي؛السجسػعةالتجخيبيةبالتحدغعشجإجخاءؾياسالستابعة

.فيتحديغميارةتػكيجالحات
إرشادي معخفي سمهكي جسعي لتشسية الثقة  "أثخ بخنامج :(. بعشهانم2018دراسة بهكبخ ) .6

 بالشفذ لجى مخاىقين من ذوي اإلعاقة الحخكية".

الثقة تشسية في سمػكي معخفي إرشادؼ بخنامج فاعمية عغ البحث إلى ىجفتالجراسة
الجارسة أىجاؼ ولتحقيق الكػيت، دولة في الحخكية اإلعاقة ذوؼ مغ مخاىقيغ لجػ بالشفذ

(مغشبلبوشالباتالسخحمةالثانػية53يجالتجخيبيعمىعيشةقجرىا)استخجمتالباحثةالسش
تجخيبية. وأخخػ ضابصة مجسػعة بيغ بالتداوؼ مقدسة وتشات بشيغ الخجاء مجارس في

(،وتخنامجإرشادؼمعخفيسمػكي2001استخجمتالباحثةمؿياسالثقةبالشفذلفخيحالعشدؼ)
فاعميةالبخنامجاإلرشادؼالسعخفيالدمػكيلتشسيةالثقةكذفتنتائجالجراسةعغومغإعجادىا.

القبمي الؿياس بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ وجػد وعغ التجخيبية، السجسػعة لجػ بالشفذ
القبمي الؿياس بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ وجػد وعجـ التجخيبية، لجػالسجسػعة والبعجؼ

وج وإلى الزابصة، السجسػعة لجػ السجسػعةوالبعجؼ بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ ػد
الزابصةوالتجخيبيةفيالؿياسالبعجؼلرالحالسجسػعةالتجخيبية،كسااتزحمغخبلؿتحميل

عجالتخددفياتخاذالقخار.وفيضػءلجػعيشةالجراسةىػبُاأكثخاألبعادانخفاض الشتائجأف 
رشاديةمعخؼيةسمػكيةإعسلبخامجا:مشي،صياتىحهالشتائجأوصتالباحثةبالعجيجمغالتػ

لتشسيةالجانباإليجابيمغالحاتلجػالسخاىقيغبذكلعاـوفئةاإلعاقةالحخكيةبذكلخاص،
تقجيخالحات –تػكيجالحات-ولفئاتأخخػمغذوؼاإلعاقةوألعسارمختمفة،كبخامجتشسية:
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تأىي دورات بعقج أوصت كسا الحاتية، حخكي الفاعمية السعاقيغ أمػر ألولياء كيؽيةامية حػؿ
ا.التعاملمعالسخاىقيغالسعاقيغحخكي 

"بخنامج مقتخح من مشظهر العماج الستسخكد حهل العسيل : (. بعشهانم2017دراسة رزق ) .7
 في خجمة الفخد لتشسية ميارات تهكيج الحات لمدوجة السعشفة".

مشطػرالعبلجالستسخكدحػؿالعسيلفيلىبخنامجمقتخحمغإىجفتالجراسةالتعخؼ
السدح مشيج الجراسة واستخجمت السعشفة. لمدوجة الحات تػكيج ميارات لتشسية الفخد خجمة

االجتساعي مخكد، عمى الستخددات السعشفات الدوجات مغ مجسػعة عمى الجراسة وشبقت
بالسشرػرة السخأة وتػجيو )،استزافة عجدىغ وتسث 103وتمغ زوجة. ) فيمت الجراسة أدوات

التجريذ وأعزاءىيئة الخبخاء مع مقابمة ودليل السعشفة، لمدوجة الحات تػكيج ميارات مؿياس
نتائجمتعمقةبخرائز:ومشياعجة،متالجراسةلشتائجلمػصػؿإلىالبخنامجالسقتخح.وتػص 

ال العشف بأنػاع متعمقة ونتائج السعشفات، الدوجات مغ الجراسة عيشة ليامفخدات تتعخض تي
الزعف وجػانب السعشفة، الحاتلمدوجة تػكيج لسيارات بالػاقعالفعمي متعمقة ونتائج الدوجة،

عميياالسختبصةبيا،كساقجمتالجراسةصػرةلمبخنامجالسقتخح،واشتسلعمى األسذالتييقـػ
العبلجي،واألساليبالبخنامجالسقتخح،والغخضمغالبخنامجالسقتخح،والذخوطالسديمةلمتغييخ

العبلجية،والتكشيكاتالسدتخجمة،وأدواراألخرائياالجتساعي،والسبادغالتييجبأفْ يمتـد
بيااألخرائياالجتساعي.

"فاعمية بخنامج لتشسية الدمهك التهكيجي وأثخه في زيادة : (. بعشهانم2016دراسة بذيخ ) .8
كاديسي لجى طماب السخحمة الثانهية فاعمية الحات والكفاءة االجتساعية واألداء األ 

 بسحافظات غدة".

الدمػؾ لتشسية تكاممي انتقائي إرشادؼ بخنامج فاعمية مغ التحقق الجراسة ىجفت
التػكيجؼ،والتحققمغأثخىحاالبخنامجفيزيادةكلمغفاعميةالحات،والكفاءةاالجتساعية،

بسح الثانػية السخحمة شبلب لجػ األكاديسي واألداء ِّدة. مغتكػ وافطات الجراسة عيشة نت
مغشبلبالرفا(شالب 24)قػاميا،ومجسػعةضابصةا(شالب 24)قػاميامجسػعةتجخيبية

الحادؼعذخبسجرسةالسشفمػشيالثانػية)ب(بالسحافطةالػسصى،وتعاستخجاـمؿياسالدمػؾ
االجتساعية، الكفاءة ومؿياس الحات، فاعمية ومؿياس أضيختالتػكيجؼ، البخنامج تشفيح وتعج
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الشتائجفاعميةالبخنامجالسدتخجـفيتشسيةالدمػؾالتػكيجؼ،ووجػدأثخإيجابيلحلظفيزيادة
لمبخنامجعمىاألداءاألكاديسيافاعميةالحاتوالكفاءةاالجتساعية،فيحيغلعتطيخالشتائجأثخ 

لجػالسذاركيغ.

فاعمية اإلرشاد الجسعي في تحدين ميارتي حل ": (. بعشهانم2016دراسة شخاتخة ) .9
السذكمات وتهكيج الحات لجى السخاىقين الحكهر أبشاء الماجئين الدهريين في محافظة 

 األردن".-إربج

السعخفي العبلج إلى يدتشج جسعي إرشادؼ بخنامج أثخ تقري إلى الجراسة -ىجفت
السخاىقيغالحكػرمغأبشاءأسخدمػكيفيتحديغميارتيحلالسذكبلتوتػكيجالحاتلجػال

مغالصبلبالدػرييغلمسخحمةاشالب 30نتعيشةالجراسةمغالبلجئيغالدػرييغفياألردف،وتكػ 
والسدجميغفيإحجػالسجارسالحكػمية مغالرفيغالدابعوالثامغاألساسي، األساسيةالعميا

،2015/2016لفرلاألوؿلمعاـالجراسيالتابعةلسشصقةالتختيةوالتعميعفيمحافطةإرتجفيا
اختيارىعبالصخيقةالقرجيةلتػافخالطخوؼوالتدييبلتالبلزمة،لتشفيحالبخنامجوفقاألسمػبوتع 

تع  الجراسة، أىجاؼ ولتحقيق عذػائي السقتخح. العيشة أفخاد متداويتيغ:تػزيع مجسػعتيغ عمى ا
التيتعخضأفخادىالمبخنامجاإلرشادؼالجسعيالحؼأعجهالباحث،ومجسػعةومجسػعةتجخيبية

خبلؿتصبيقاختباريغ ألؼتجريب.وتستعسميةجسعالبياناتمغ ضابصةلعيخزعأفخادىا
قبميوتعجؼلمسجسػعتيغ:اختبارحلالسذكبلت،واختبارتػكيجالحات،باإلضافةإلىاالختبار

أضيختوأفخادالسجسػعةالتجخيبيةبعجمزيشيخمغانتياءالبخنامج.التتبعيالحؼشبقعمى
بيغمتػسصاتأداءأفخادالسجسػعتيغالتجخيبيةوالزابصةعمىاالشتائجوجػدفخوؽدالةإحرائي 

بي  شتاختبارؼحلالسذكبلتبأبعاده،وتػكيجالحاتبأبعاده،ولرالحالسجسػعةالتجخيبية.كسا
وجػ عجـ إحرائي الشتائج دالة فخوؽ عمىد التجخيبية السجسػعة أفخاد درجات متػسصات بيغ ا

مؿياسيحلالسذكبلتوتػكيجالحات،تعدػلبلختبار)البعجؼ،واالختبارالتتبعي(،مسايذيخإلى
السجسػعة أفخاد واحتفاظ الحات، وتػكيج السذكبلت حل ميارات تحديغ في البخنامج فاعمية

الستابعة.وقجأوصتالجراسةبتصػيخالسديجمغالبخامجاإلرشاديةالجسعيةبالتحدغخبلؿفتخة
البلجئيغ أبشاء مغ السخاىقيغ لجػ والدمػكية واالجتساعية والذخرية الشفدية القزايا لسعالجة

فيالقجرةعمىحلالةفيمداعجةالسخاىقيغالحيغقجيتعخضػفلتجف  والتيقجتكػففع ،الدػرييغ
توتػكيجالحاتمثلالسذاركيغفيىحهالجراسة.السذكبل
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"فاعمية بخنامج إرشادي لتحدين ميارة تهكيج  :(. بعشهانم2015) الرخايخة دراسة .10
 الحات لجى طالبات السخحمة الستهسظة في محافظة الكخك".

لىفاعميةبخنامجإرشادؼجسعيلتحديغميارةتػكيجالحاتلجػإىجفتالجراسةالتعخؼ
مجتسعشالبات وتألف الدمػكي، السعخفي العبلج إلى البخنامج استشج وقج الستػسصة، السخحمة

عجدىع والبالغ الكخؾ مشصقة في الحكػر األساسي التاسع الرف شبلب جسيع مغ الجراسة
شالب 1465) لمعاـا( الكخؾ لسحافطة والتعميع التختية بسجيخية التخصيط قدع إحرائيات حدب
مغمجرسةىداعاألساسيةلمبشيغ،ا(شالب 51نتعيشةالجراسةمغ)تكػ ـ(،كسا2010/2011)

(،وضابصةلع26مجسػعتيغ:تجخيبيةتعخضتلمبخنامجاإلرشادؼوتمغعجدىا)إلىتقديسيعتع 
( عجدىا وتمغ اإلرشادؼ لمبخنامج تع 25تخزع كسا في:(، متسثمة الجراسة في أدوات استخجاـ

الجسع اإلرشاد بخنامجبخنامج فاعمية الجراسة نتائج وأضيخت لخاتػس. الحات تػكيج ومؿياس ي،
اإلرشادالجسعيفيتحديغميارةتػكيجالحات،وتػصيالباحثةبزخورةتبشيالبخامجاإلرشادية
لتػكيج الجسعي التػجيو بخامج تصػيخ أجل مغ األردف في األساسية السجارس في مػسع بذكل

السخشجوفالتختػيػفالبخامجالجسعيةضسغالخصطاإلرشادية.يتبشىالحات،وكحلظأفْ

 وأثخه"فاعمية بخنامج إرشادي لتشسية ميارات التهكيجية  :(. بعشهانم2014بجيهي ) .11
 عمى ميارات الهعي بالسعخفة لجى الظماب ذوي صعهبات تعمم الخياضيات بالجامعة".

عمىلىفاعميةبخنامجإرشادؼلتشسيةإىجفتالجراسةالتعخؼ مياراتالتػكيجيةوأثخه
وتكػ  التعمع، صعػتات ذوؼ الجامعة شبلب مغ عيشة لجػ بالسعخفة الػعي عيشةميارات نت

( مغ شالب 24الجراسة تخاوحتجامعي ا( )اإلحراء(، الخياضيات تعمع صعػتات ذوؼ مغ ا
( بيغ عام 21-18أعسارىع عما( ُشبق وضابصة(، )تجخيبية مجسػعتيغ إلى قدسػا قائسة، ييع

فخوؽ وجػد الشتائج وأضيخت التجريبي، البخنامج وتعج قبل التػكيجية ومؿياس بالسعخفة، الػعي
والبعجؼ القبمي الؿياسيغ في التجخيبية السجسػعة درجات متػسصات بيغ إحرائية داللة ذات

سعخفةاالشتخاشية،عمىالػعيبالسعخفةوأبعادهالثسانية)السعخفةالتقخيخية،السعخفةاإلجخائية،وال
تشؿيحالسعمػمات،والتقػيع(ومؿياسالتػكيجية السعمػمات،السخاؾبة، التخصيط،استخاتيجيةإدارة
وأبعادهالخسدة)عجـاإلحجاـوالتخدد،التعبيخعغالخأؼ،السبادرة،عجـالدمبيةوالتجشب(في

داللة ذات فخوؽ وجػد الشتائج أضيخت كسا البعجؼ، الؿياس متػسصاتاتجاه بيغ إحرائية
اتجاه في والتػكيجية بالسعخفة الػعي مؿياسي عمى والتجخيبية الزابصة السجسػعتيغ درجات

.السجسػعةالتجخيبية
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امج فعالية بخن " :(. بعشهانم2013) جيايشغ جاو ، إلجار شافيخدراسة أبه  .12
 ".معخفي سمهكي الثبات الحات لجى الفقخاء

الفقخاء بيغ الحات الثبات الدمػكية السعخؼية اآلثار عمى التعخؼ إلى الجراسة ىجفت
الفقخاءمػصػمػفعالسيا.الثباتالحاتلجػوذلظمغخبلؿصياِّةبخنامجإرشادؼمعخفي

بالحنبعمىأنوِّيخكفءوالذعػرلمفخدأفُيشطخووصسةالفقخإلىابعادتذسلبحيثوذلظ
ويجعل،السعخفياألداءمغويقمل،معخفيتباعجإلىيؤدؼأفيسكغبجوهوالحؼ.االحتخاـوعجـ

السفيجةالبخامجعغيتشازلػفالفقخاء دراسةالبحثىحافيو. أفالحاتلتأكيجيسكغكيفتع
وصسةالفقخمغخبلؿالتجاربالسيجانيةالعذػائيةالتيتذسلاألفخادذوؼالجخلمغيخفف

السشخفسفيمصبخالحداءداخلالسجيشة.نطخ االنخفاضمدتػياتمعخفةالقخاءةوالكتابة،
شخرية تجختة شفيي ا السذاركػف وصف حيث ، كتابي ا وليذ شفيي ا تأكيج إجخاء استخجمشا

شجاحأوالفخخ.مقارنةبالسذاركيغِّيخالسؤكجيغ،أضيخاألفخادالسؤكجيغجعمتيعيذعخوفبال
اأكبخلبلستفادةمغبخامجالفػائج.لعتكغاآلثار اعالي ا،واستعجاد  اتشفيحي اأفزل،وذكاء  تحكس 
مجفػعةبالسداجاإليجابيالسختفع،ولعيؤثخالتجخلنفدوعمىأداءالسذاركيغاألثخياء.تذيخ

الشتائجإلىأفتأكيجالحاتيسكغأفيحدغاألداءالسعخفيوقخاراتالفقخاء،وقجيكػفلوآثار
سياسيةميسة.

"فاعمية بخنامج تهجيو جسعي لتحدين ميارتي  :(. بعشهانم2013دراسة أبه أسعج ) .13
 تهكيج الحات وإدارة الشداعات لجى طمبة الرف التاسع األساسي".

ىج التعخؼ الجراسة الحاتإلفت تػكيج ميارتي لتحديغ جسعي تػجيو بخنامج فعالية ى
وإدارةالشداعلجػشمبةالرفالتاسع،وقجاستشجالبخنامجإلىالعبلجالدمػكيالسعخفي،وتألف
والبالغ الكخؾ مشصقة في الحكػر األساسي التاسع الرف شبلب جسيع مغ الجراسة مجتسع

احدبإحرائياتقدعالتخصيطبسجيخيةالتختيةوالتعميعلسحافطةالكخؾ(شالب 1465عجدىع)
(شالب امغمجرسةىداعاألساسية51نتعيشةالجراسةمغ)ساتكػ ،ك(2010/2011لمعاـ)

(26مجسػعتيغ:تجخيبيةتعخضتلمبخنامجالتػجيييوتمغعجدأفخادىا)إلىتقديسيعلمبشيغ،تع 
)ا،وضابصةلعتشالب  تع ا(شالب 25خزعلمبخنامجالتػجيييوتمغعجدأفخادىا استخجاـ،كسا

وىي:بخنامجالتػجيوالجسعي،ومؿياستػكيجالحاتلخاتػس،ومؿياس،ثبلثأدواتفيالجراسة
أضيختنتائجالجراسةوجػدعبلقةإيجابيةذاتداللةبيغتػكيجالحاتوإدارةوإدارةالشداعات.
غوجػدفعاليةلبخنامجالتػجيوالجسعيفيتحديغمياراتيتػكيجالحاتوإدارةتبي الشداعات،كسا

البخامج مثل الستخجاـ التختػييغ السخشجيغ تػجيو بزخورة الباحثاف أوصى وقج الشداعات،
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جسعيةلمصمبةفيالرفػؼفيمخحمةالسخاىقة،والعسل تقجيعحرز التػجيييالحاليعشج
اتلجػالصمبةالحيغلجييعنداعات،وتصػيخميارةإدارةالشداعلسغلجييععمىتشسيةتػكيجالح

.انخفاضفيتػكيجالحات

"مجى فعالية بخنامج التجريب التهكيجي في تشسية  :(. بعشهانم2012دراسة لشهيذ ) .14
 مدتهى تهكيج الحات لجى عّيشة من الّظمبة الجامعيين".

بخنام فعالية مجػ عغ الكذف الجراسة مدتػػىجفت تشسية في التػكيجؼ التجريب ج
إجخاءدراسةتع الجراسة،تػكيجالحاتلجػعيشةمغالصمبةالجامعييغ.ومغأجلتحقيقأىجاؼ

)باستخجاـميجانية الفتاحِّخيبعمىعيشةبمغحجسيا الحاتلغخيبعبج (40مؿياستػكيج
فيالتجخيبية،جؼعمىأفخادالسجسػعةبعجىاتصبيقبخنامجالتجريبالتػكيتع وجامعي ا،اشالب 

أفخادالسجسػعةالزابصةلعتخزعألؼإجخاءتجخيبي.وقجخمرتالجراسةإلىأف حيغأف 
اؿفيتشسيةمدتػػتػكيجالبخنامجالتجريبيالحؼتعترسيسووتصبيقوكافلوتأثيخإيجابيوفع 

 السجسػعة أفخاد لجػ التجخيبية،الحات استسخت كسا فتخةمغ مخور بعج الفعالية الستابعة،ىحه
العجـمذاركتيععكذأفخادالسجسػعةالزابصةالحيغلعيصخأعمييعأؼتغييخأوتحدغنطخ 

.فيالبخنامجالتجريبي
"بخنامج إرشادي معخفي سمهكي لتشسية تهكيج الحات  :(. بعشهانم2012دراسة عدب ) .15

 لجى عيشة من الذباب الجامعي".

راسةإلىالتحققمغفاعميةبخنامجإرشادؼمعخفيسمػكيلتشسيةتػكيجالحاتىجفتالج
واعتسجتالجراسةعمىالسشيجشبوالتجخيبيولجػعيشةمغالذبابالجامعي. نتعيشةتكػ ،

 مغ مغشالب 20الجراسة أعسارىع تتخاوح والتي شسذ عيغ بجامعة التختية كمية شبلب مغ ا
تع 18-21 وقج تقسشة، مغ مجسػعة كل مجسػعتيغ إلى مغ10ديسيع شبلبمتجانديغ

 الحات. تػكيج وانخفاض واالقترادؼ االجتساعي السدتػػ الجراسةحيث مؿياسواستخجمت
تػكيجالحاتلصبلبالجامعة)إعجادالباحث(،ومؿياسالسدتػػاالجتساعيواالقترادؼلؤلسخة

 الذخز العديد عبج إرش2006)إعجاد وتخنامج ،) الباحث(. )إعجاد سمػكي معخفي وقجادؼ
التجخيبية السجسػعة أفخاد بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ وجػد إلى الجراسة نتائج أشارت
والزابصةعمىمؿياستػكيجالحاتقبلوتعجتصبيقالبخنامجلرالحأفخادالسجسػعةالتجخيبية،

يجؿعمىفاعميةالبخنامجاإلرشادؼالسعخفيالدمػكي فيتشسيةتػكيجالحاتلجػشبلبمسا
 الجامعة.
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 التعقيب عمى الجراسات الدابقة:
استفادةالجراسةالحاليةمجػأوجواالتفاؽواالختبلؼوالباحثةغومغخبلؿالدابقتبي 

وىيعمىالشحػاآلتي:،لجراساتالدابقةمغا

 أوجو االتفاق بين الجراسة الحالية والجراسات الدابقة: :أواًل 

 أف با إال الدابقة الجراسات قمة مغ لخِّع خبلليااستصاعتالباحثة أىجاؼمغ صياِّة
وكحلظتعسيعأداة،الجراسةوأسئمتياوشخيقةاختيارالعيشةواألساليباإلحرائيةالسدتخجمة

 البحثوترسيعالبخنامجاالرشادؼ.

 السشيجػدوج حيث مغ الجراسات ىحه في استخج،تبايغ الجراسات السشيجؼبعس مت
وتعسالجراساتاستخجمتالسشيجالتجخيبي.الػصفي،

 والسقاييذ األدوات وشخيقة أسمػب في الجراسات معطع التقت تع، مقاييذ كانت فكميا
جسيعالباحثيغاتفقػاعمىعجـوجػدمقاييذخاصةحيثإف ،إعجادىامغقبلالباحثيغ

 لسػضػع الحات،ومحجدة الستػكيج وضع باحث وعيشةفكل بيئة مع تتشاسب التي قاييذ
الجراسة.

  ىحه األىجاؼ،كثبمغالجراساتبجراسة حيث مغ الجراسات ىحه بيغ التبايغ نجج
 الحرػؿعمييا.ومشيجالبحثوالشتائجالتيتع ،والفخوضواألدواتواألساليباإلحرائية

 جراسة الحالية من الجراسات الدابقة:ال: أوجو استفادة اثانيً 

 أىسيااست متعجدة، جػانب في الحالية الجراسة الجراسة،:فادت مذكمة شبيعة إلى التعخؼ
 اختيارالسشيجالسدتخجـوتشاءأدواتالجراسة.،وشاءاإلشارالشطخؼوت

 مشيا واليجؼ الجراسة شبيعة بحدب السدتخجمة اإلحرائية األساليب تشػعت جويع،
ومعاقل السعيارؼ واالنحخاؼ )الستػسطالحدابي واختبار التبايغ وتحميل مغTاالرتباط )

 حرائيةالسدتخجمة.أكثخاألساليباإل

 استفادتالجراسةالحاليةمغالجراساتالدابقةمغخبلؿاالشبلععمىالشتائجوالتػصيات
 اإلرشاديةالسدتخجمة.

 هؿتأثيخلؤلفخادمغخبلوأىسيتوعمىاألفخادتأكيجالحاتأىسيةعغكذفتالجراساتالدابقة
 الفخد.تحديغالقجراتالسعخؼيةوالدمػكيةلجػفييجابياإل
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 اإلشاروسذكمةالساؼيسايخزإبخازسي مغالجراساتالدابقة،الالجراسةالحاليةاستفادت
 الشطخؼ.

 واستخجاـ،تشػععخضالسػضػعمغحيثمغالجراساتالدابقةالجراسةالحاليةاستفادت
 .حرائيةإلااألدواتوالسعالجات

 : ما تسيدت بو الجراسة الحالية عن الجراسات الدابقة:اثالثً 

 الدابقة الجراسات عمى الباحثة قبل مغ والسػسع والجؤوب الجاد االشبلع مغ الخِّع عمى
 الجراسة بسػضػع الحاتوالستعمقة تػكيج بخامج الشداءرشاديةإوعسل لجػ الحات لتػكيج

 أف السعشفات، وججت أنيا تػؼِّإال لع الذخيحة وخرػص ىحه الجراسات مغ فياحقيا
 .السجتسعالعختي

  لجػتػكيجالحاتالجراساتالتيتشاولتأماعمىالرعيجالسحميوحدبعمعالباحثةفإف
هالجراسة،والتيتعجدراسةحجيثة،ومغىشاتأتيخرػصيةىحاجج نادرةالشداءالسعشفات

ت مػضػع الحاتتشاوؿ بلتػكيج السعشفات مختمفجػالشداء الباحثة،ذكل صسست حيث
لتػكيجالحاتلجػالشداءرشادالدمػكيالسعخفيباالعتسادعمىفشياتاإلاشادي إرابخنامج 

 السعشفات.

  التأكجمغصجؽومغثعتع ،يتشاسبمعالسجتسعالفمدصيشيقامتالباحثةبػضعمؿياس
 وثباتاألداةقبلتصبيقيا.

 ض الجراسة:فخو 
متػسصاتدرجاتأفخاد(بيغα≤0.05تػججفخوؽذاتداللةإحرائيةعشجمدتػػداللة) .1

لرالح الحات تػكيج مؿياس عمى البعجؼ الؿياس في والزابصة التجخيبية السجسػعة
السجسػعةالتجخيبية.

2. ( داللة مدتػػ عشج إحرائية داللة ذات فخوؽ أفخاα≤0.05تػجج درجات متػسصات بيغ د(
السجسػعةالتجخيبيةفيالؿياسالقبميوالبعجؼعمىمؿياستػكيجالحاتلرالحالؿياسالبعجؼ.

متػسصاتدرجات(بيغα≤0.05التػججفخوؽذاتداللةإحرائيةعشجمدتػػداللة) .3
أفخادالسجسػعةالتجخيبيةفيالؿياسيغالبعجؼوالتتبعيعمىمؿياستػكيجالحات.
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 السشيجية واإلجخاءات
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 الفرل الخابع
 السشيجية واإلجخاءات

 مقجمة:
الجراسة مجاؿ في تست التي السشيجية والخصػات اإلجخاءات الفرل ىحا يعخض

 يتشاوؿ حيث والسيجانية، لمبخنامج الشطخؼ وخصػاتيا،اإلشار السدتخجمة، األدوات تػضيح
ومغثعتحقيق،تحميلالبياناتلمتػصلإلىالشتائجواألساليباإلحرائيةالتياستخجمتفي
.أىجاؼالجراسة.وؼيسايميتفريلماتقجـ

 مشيج الجراسة: أواًل: 
قام الجراسة أىجاؼ تحقيق أجل التجخيبيتمغ شبو السشيج باستخجاـ التيالباحثة

شداءالسعشفاتفاعميةبخنامجمعخفيسمػكيلتػكيجالحاتلجػالالتعخؼإلىمغخبللوحاولت
.فيبيتاألماف

 : مجتسع الجراسة:ثانياً  
مجتسعالجراسةبأنو:السجسػعةالكميةمغالعشاصخالتييدعىالباحثإلىأْفيعخؼ

(،92صـ،2004بالسذكمةالسجروسة)الشػح،يعسععميياالشتائجذاتالعبلقة

ج عمى األداة شبقت حيث السدحية، الجراسة الباحثة السجتسعواستخجمت أفخاد سيع
مخكدبيتاألمافلمخعايةاالجتساعيةلمشداءمتػاججةفيمعشفة(سيجة200قػاميا)األصمي

تعومعشفة،(سيجة28التابعلػزارةالتشسيةاالجتساعيةبسحافطةِّدة.وشسمتالعيشةالفعمية:)
(14يبية،والثانية)يسثمغالسجسػعةالتجخمعشفة(سيجة14تقديسيغإلىمجسػعتيغاألولى:)

يسثمغالسجسػعةالزابصة.معشفةسيجة

 :الجراسة : عيشةثالثاً 
مع يتشاسب بسا الجراسة مجتسع تسثل أو الجراسة مجتسع مغ ا جدء  الجراسة عيشة تعج

 (،وقجتألفتعيشةالجراسةمغعيشتيغ:104ـ،ص2009ارىا)مخابصيونحػؼ،شخيقةاختي
Pilot Study Sampleباحثعيشةعذػائيةاستصبلعيةاختارالعيشة استظماعية:  .2

بيجؼالتحققمغصبلحيةمؿياسالجراسةمغخبلؿحدابالرجؽ،سيجة(63قػاميا)
 والثباتبالصخؽاإلحرائيةالسبلئسة.
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(سيجةمعشفة،وتعتقديسيغإلى28اشتسمتعيشةالجراسةعمى)عيشة الجراسة الفعمية:  .1
 (ضابصة.14و)(تجخيبية14مجسػعتيغ)

 أدوات الجراسة : رابًعا
 / إعجاد الباحثة.أبعاد تهكيج الحات استبانة .1

 وصف السكياس: 

:ةإعجادالباحثأبعادتػكيجالحاتمغوؼيسايميوصفلسؿياس

الباحثةقام عيشةت مع استخجامو أجل مغ السؿياس، ىحا وتجييد الجراسةبإعجاد
السؿياسفياالختبارالقبميبيتاألمافيتػاججفبسخكديمػاتالتجخيبيةوال ،وسيتعتصبيقىحا

وذلظمغخبلؿعخضوتػكيجالحات،عمىتجؿبحيثيعصيدرجةمعتسجة،والبعجؼوالتتبعي
فادةبذأففقخاتاالستبانةؼيساإذاكانتاالشبلعواإلمغأجلفيىحاالسجاؿعمىمختريغ

اخونومشاسب يإضافةماتعةلمسجاؿالسحجدليا،وصالحةأوِّيخصالحة،ومجػانتساءكلفقخ
ع اإلجابة بجائل أف عمس ا الحالية، الجراسة ىجؼ لتحقيق تعجيبلت أو اقتخاحات الفقخاتغمغ

ةأبعادتػكيجالحاتثبلثةاستبانتشسم،حيثفقخة 32وعجد الفقخات (.ا،دائس ا،أحيان اىي:)أبج 
والبعج ععغالحقػؽ)السصالبةبالحقػؽدوفتخددأوخجل(،/الجفاالبعج األولأبعادشسمت:

ومزسهن /التفاعلاالجتساعيااليجابي،والبعج الثالث/التعبيخعغاآلراءوالسذاعخ،الثاني
خجمييجعمشيمتخددةمغ،ومغاآلخخيغاأشعخبأنيأقلتقجيخ ،العبارات في البعج األول ىه

اآلخخيغ دعػة وقبػؿ إ، عمى اآلخخيغأحخص ويحاء فإنشي، ما شيء عسل مشي ُيصمب عشجما
الدبب معخفة عمى وأصخ أفْ، اآلخخيغأحب وأجادؿ اآلخخيغ، مع وأمانتي صجقي تدبب

،أججصعػتةفيالتعاملمعالجشذاآلخخ،وجعمتشيأقعفخيدةاالستغبلؿمغقبلاآلخخيغ
مغأبجوِّبيو إنشيأتجشبتػجيواألسئمةخػف ا يصمبو،وأػتةفيقػؿ"ال"أججصعة، نفحما

االعتحارمغاآلخخيغ،وأقػؿفيياشيئ اأُمخفيحاالتالأستصيعأفْ،ومشيدوفتخددوفاآلخخ
عمىحقأستصيعأفْ،وفيكلالسػاقفالسختمفة أختمفمعشخزيخػنفدودائس ا والبعج ،

،عغمذاعخؼبرخاحةووضػحأججصعػتةفيالتعبيخالثاني احتهى عمى الفقخات اآلتية:
أرِّبفيعجـ،وأحتفعباألمػرالسدعجةلشفديوالأتحجثبيامعأحج،وأحتفعبآرائيلشفديو

أشعخبالزيق،وأججصعػتةفيالخدعشجمجحاآلخخيغلي،وايجػؿفيخاشخؼالتعبيخعس 
أمتمظأودأفْ،وليأشعخبالزيقعشجانتقاداآلخخيغ،وعشجماأفذلفيالتعبيخأماـاآلخخيغ

أججصعػتةفيتكػيغوالبعج الثالث احتهى عمى الفقخات اآلتية:،قجرةلمتحجثأماـاآلخخيغ
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ججيجة وصجاقات ، في صعػتة شػيبل إأجج وقت ا يدتغخؽ نقاش وأنياء الت، بعيشيخكيتجشب د
فيالسعجةـالآأشعخب،وأشعخبرعػتةفيتكػيغعبلقاتاجتساعية،وعشجماأصافحاآلخخيغ

أكػفبيغالغختاء التعاملمعالجشذاآلخخ،وأوِّثيافأوصجاععشجما ،أشعخبالتػتخعشج
اآلخخيغ مع الجمػس وأتأتجشب معيع، التحجث عمى قجرتي لعجـ الغختاء مع الجمػس ،جشب

وأقختائيو صجيقاتي عغ الدؤاؿ وأتجشب ، اآلخخيغ مذاركة في صعػتة فخاحيعأأجج أتجشب،
.كةاآلخخيغأعساليعمذار

 التحقق من الخرائص الديكهمتخية لمسكياس:

 :اإلدارة تهكيج الحاتصجق وثبات 

يقرجبرجؽوثباتاالستبانةالتحققمغصجؽوثباتأداةالجراسة)االستبانة(،وذلظ
:تيعمىالشحػاآل

 صجق االستبانة:

أواالستعجادالحؼوضعالقجرةأوالدسةأواالتجاهيؿيذاالختبارفعبل الرجؽأفْ
.(323ـ،ص2003يؿيدو)العيدػؼ،مايقرجأفْاالختبارلؿياسو،أؼيؿيذفعبل 

 السحكسين: صجق  -1

،(1قرقع)حفيالسم9ىعبتػزيعاستبانةلسجسػعةمغالسحكسيغوعجدةالباحثتقام
سئمة،ومغثعخخجبتعجيبلتميسةفيصياِّةاألحيثقامػا،فبتعجيلاالستبانةػوقاـالسحكس

 .برػرتوالشيائية

 الستخرريغ السحكسيغ الدادة مغ(1قرقع)حفيالسم(9عمى) البخنامج عخض تعو
 مغ وضع الحؼ لميجؼ البخنامج مةءمبل مجػ مغ لمتحقق وذلظ الشفذ، وعمع التختية مجاؿ في

 الشيائية. صػرتو في البخنامج سيربح السحكسيغ الدادة آراء ضػء وفي أجمو،
  صجق االتداق الجاخمي   -2

يقرجبرػجؽاالتدػاؽالػجاخمي،مػجػاتدػاؽكػلفقػخةمػغفقػخاتاالسػتبانةمػعالسحػػر
التحقػقمػغصػجؽاالتدػاؽمػغتػع وقج(،Drost, 2000, P.106)الحؼتشتسيإليوىحهالفقخة

بخنػامجػاسػصةلبلسػتبانةبخبلؿحدابمعاملارتبػاطبيخسػػفبػيغكػلفقػخةمػغوالجرجػةالكميػة
(SPSS).

.(4.1)ججوؿرقعتعحدابمعامبلتاالرتباطبيغالفقخاتوالجرجةالكميةكساىػمػضحفي
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 )الجفاع عن الحقهق  الجرجة الكمية لمسجالفقخات لمعاممات االرتباط  :(3.2ججول )
 )السظالبة بالحقهق دون تخدد أو خجل(

 الجاللة م. باطمعامل االرت م م. الجاللة معامل االرتباط م

10.658**0.01 8 0.685**0.01 
20.755**0.01 9 0.745**0.01 
30.625**0.01 10 0.565**0.01 
40.525**0.01 11 0.856**0.01 
50.652**0.01 120.753**0.01 
60.666**0.01 130.602**0.01 
750.565**0.01  

0496.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.1.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة
0388.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.5.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة

جسيػػػعفقػػػخاتالسجػػػاؿاألوؿدالػػػةإحرػػػائي ا،بسعشػػػى401يتزػػػحمػػػغالجػػػجوؿرقػػػع) (أف 
لػة()مدػتػػالجالsigوجػدعبلقةبيغكػلىػحهالفقػخاتمػعالسجػاؿالكمػيلمسجػاؿاألوؿ،حيػث

α=0.5.أقلمغ

التعبيػػخعػغاآلراءوالسذػػاعخ()تػع حدػابمعػػامبلتاالرتبػاطبػػيغفقػخاتالسجػػاؿالثػاني
(.402والجرجةالكميةلمسجاؿكساىػمػضحفيججوؿرقع)


 )التعبيخ عن اآلراء  السجال الثانيمعامل االرتباط بين فقخات  :(3.1ججول )

 والسذاعخ( والجرجة الكمية لمسجال
 ةم. الجالل معامل االرتباط م ةم. الجالل معامل االرتباط م

10.652**0.01 5 0.603**0.01 
20.528**0.01 6 0.530**0.01 
30.710**0.01 7 0.520**0.01 
40.503**0.01 80.754**0.01 

0496.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.1.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة
0388.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.5.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة
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جسيػػعفقػػخاتالسجػػاؿالثػػانيدالػػةإحرػػائي ا،بسعشػػى402يتزػػحمػػغالجػػجوؿرقػػع) (أف 
)مدػتػػالجاللػة(sigوجػدعبلقةبيغكلىحهالفقػخاتمػعالسجػاؿالكمػيلمسجػاؿالثػاني،حيػث

α=0.5.أقلمغ

رتبػاطبػيغفقػخاتالسجػاؿالثالػث)التفاعػلاالجتسػاعياإليجػابي(تع حدابمعامبلتاال
(.403والجرجةالكميةلمسجاؿكساىػمػضحفيججوؿرقع)

معاممات االرتباط بين فقخات السجال الثالث )التفاعل االجتساعي اإليجابي(  :(3.2ججول )
 والجرجة الكمية لمسجال

 ةم. الجالل رتباطمعامل اال  م ةم. الجالل معامل االرتباط م

10.635**0.01 7 0.652**0.01 
20.565**0.01 8 0.500**0.01 
30.652**0.01 90.655**0.01 
40.523**0.01 10 0.635**0.01 
50.625**0.01 11 0.585**0.01 
60.627**0.01  

0496.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.1.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة
0388.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.5.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة

جسيػػعفقػػخاتالسجػػاؿالثالػػثدالػػةإحرػػائي ا،بسعشػػى403يتزػػحمػػغالجػػجوؿرقػػع) (أف 
)مدػتػػالجاللػة(sigوجػدعبلقةبيغكلىحهالفقخاتمعالسجػاؿالكمػيلمسجػاؿالثالػث،حيػث

α=0.5.أقلمغ
 Construct Validityشائي: الرجق الب

يعجالرجؽالبشائيأحجمقاييذصجؽاألداةالحؼيؿيذمجػتحققاألىجاؼالتيتخيج
األداةالػصػػؿإلييػا،ويبػػي غمػجػارتبػػاطكػلمجػػاؿمػغمجػػاالتالجراسػةبالجرجػػةالكميػةلفقػػخات

جسيػػ7.7ويبػػي غالجػػجوؿ)(،Sullivan, Niemi, 2009: 12)االسػػتبانة عمعػػامبلت(أف 
(،وتػػحلظتعػػج3.38االرتبػػاطفػػيجسيػػعمجػػاالتاالسػػتبانةدالػػةإحرػػائي اعشػػجمدػػتػػمعشػيػػة)

جسيعمجاالتاالستبانةصادقةلِّس اوضعتلؿياسو.
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حداب معاممات االرتباط بين درجة كل مجال والجرجة الكمية لماستبانة

امبلتاالرتباطبيغكلمجاؿالختبارصجؽاالتداؽالجاخميقامتالباحثةبحدابمع
مغمجاالتالسؿياسمعالجرجةالكميةلمسجػاؿنفدػو،وحرػمتالباحثػةعمػىمرػفػفةاالرتبػاط

اآلتية:
)مرفهفة ارتباط( معاممات االرتباط بين كل مجال من مجاالت السكياس مع  :(3.3ججول )

 الجرجة الكمية لمسجال نفدو

 ةم. الجالل معامل االرتباط السجال 

 0.01**0.625الجفاععغالحقػؽ)السصالبةبالحقػؽدوفتخددأوخجل(
 0.01**0.798التعبيخعغاآلراءوالسذاعخ
 0.01**0.859التفاعلاالجتساعياإليجابي

0496.(تداوؼ2-.3ودرجةحخية)0.1.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة
0388.(تداوؼ2-.3رجةحخية)ود0.5.الججوليةعشجمدتػػداللةrؾيسة

بػػيغ0.1.(وجػػػدعبلقػػةشخديػػةقػيػػةعشػػجمدػػتػػداللػػة404يتزػػحمػػغالجػػجوؿرقػػع)
 α=0.1.)مدتػػالجاللة(أقلمغsigالسجاالتوالجرجةالكميةلمسجاؿ،حيثإف 

 :Reliabilityثبات فقخات االستبانة 

أورعشػػػجتصبيقػػػومػػػغوقػػػتآلخػػػخ،االتدػػػاؽفػػػينتػػػائجاالختبػػػايقرػػػجبثبػػػاتاالسػػػتبانة
إعػػادةبعبػػارةأخػػخػيعشػػياالسػػتقخارفػػينتػػائجاالسػػتبانةوعػػجـتغييخىػػابذػػكلكبيػػخؼيسػػالػػػتػػع 

،ولمتحقػق(1994:351أبػػناـيػة،)خػبلؿفتػخاتزمشيػةمعيشػةعجةتػزيعياعمىاألفخادمخات
،سػػتصبلعيةنفدػػيابصػػخيقتيغمػػغثبػػاتاسػػتبانةالجراسػػةأجخيػػتخصػػػاتالثبػػاتعمػػىالعيشػػةاال

ومعاملألفاكخونباخ.،ىسا:التجدئةالشرؽية
 Cronbach Alphaمعامل ألفا كخونباخ  . أ

تػػػع حدػػػػابالثبػػػاتالكمػػػػيلبلسػػػتبانةولسجاالتيػػػػاالسختمفػػػةعػػػػغشخيػػػقحدػػػػابمعامػػػلألفػػػػا
كسػػػاىػػػػمػضػػػحبجػػػجوؿspssعػػػغشخيػػػقبخنػػػامجالحاسػػػػبCronbach Alphaكخونبػػػاخ

 .(4.5رقع)
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 معامل الثبات ألفا كخونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة :(3.4ججول )

 معامل ألفا كخونباخ السجال 
0.895الجفاععغالحقػؽ)السصالبةبالحقػؽدوفتخددأوخجل(

0.889التعبيخعغاآلراءوالسذاعخ
0.912التفاعلاالجتساعياإليجابي

0.933االستبانةالكمية

 (وىػمعاملثباتمختفع.0933.(لبلستبانةككل)405يتزحمغالججوؿرقع)

 ب. التجدئة الشرفية  

االختبػاريقدػعفػيىػحهالصخيقػةإلػىنرػفيغبصخيقػة يقرجبصخيقةالتجدئةالشرؽيةبأف 
عذػػػائية،أويأخػػحمفػػخداتاالختبػػارذاتاألرقػػاـالدوجيػػةعمػػىحػػجةوذاتاألرقػػاـالفخديػػةعمػػى

حدابالثباتالكميلمسؿيػاسومجاالتيػاالسختمفػةبػيغتمَّ (.60-2012:59العيدػؼ،)حجة
الفقػػػخاتالدوجيػػػةوالفقػػػخاتالفخديػػػةعػػػغشخيػػػقحدػػػابمعامػػػلالثبػػػاتلكػػػلمجػػػاؿمػػػغمجػػػاالت
االسػػتبانةباسػػتخجاـشخيقػػةالتجدئػػػةالشرػػؽيةثػػعإيجػػػادمعامػػلالثبػػاتالسعػػػجؿكسػػاىػػػمػضػػػح

(.4.6)بججوؿرقع
 ن معامل ثبات مكياس تهكيج الحات باستخجام معادلة التجدئة الشرفيةيبيّ  :(3.5ججول )

 األبعاد
 عجد

 الفقخات

 قبل االرتباط معامل
 التعجيل

 االرتباط معامل
 التعجيل بعج

 0.928 0.865 13الجفاععغالحقػؽ)السصالبةبالحقػؽدوفتخددأوخجل(
 0.879 0.784 8التعبيخعغاآلراءوالسذاعخ
 0.878 0.783 11التفاعلاالجتساعياإليجابي

 0.921 0.854 31 البـــــعج الكمي

معاملالثباتلمسؿياس) (،ومعاملالثباتالسعجؿ0854.يتزحمغالججوؿالدابقأف 
(،وىػمعاملثباتمختفع.0921.)

   الجراسة:تكافؤ مجسهعتي 

مؿياستػكيػجالػحاتتصبيقتع و،الجراسةالتجخيبيةوالزابصةمغتكافؤمجسػعتيةالباحثتتأكج
رصػػجدرجػػاتيعقبػػلإجػػخاءالتجختػػةعمػػىشمبػػةالسجسػعػػةالتجخيبيػػةوالزػػابصة،وتػػع ةالباحثػػتػػوالػػحؼأعج

(لبحثالفخوؽبيغمتػسصيالسجسػعتيغالسدتقمتيغ.Uباستخجاـاختبار)اومعالجتياإحرائي 
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ــخوق بين متـهسظي رتب أفخاد السجسهعتين التجخيبية والزابظة في داللـة الف :(3.6ججول )
 الكياسات القبمية عمى مكياس تهكيج الحات باستخجام اختبار مان وتشي

 األبعاد

السجسهعة 
 11ن = الزابظة

السجسهعة 
قيسة  11ن = التجخيبية

U 

 قيسة
 Z 

مدتهى 
متهسط  الجاللة

 الختب

مجسهع 
 الختب

متهسط 
 الختب

مجسهع 
 ختبال

الجفاععغالحقػؽ)السصالبة
 بالحقػؽدوفتخددأوخجل(

13.89 194.5 15.1211.5 89.5 0.652 
.029

 ِّيخدالة

 0.391 80 15.79221 185 13.21 التعبيخعغاآلراءوالسذاعخ
0.58 

 ِّيخدالة

 0.406 80.5 15.75220.5 185.5 13.25 التفاعلاالجتساعياإليجابي
0.73

 ِّيخدالة

 0.166 68.5 16.61232.5 173.5 12.39 الجرجةالكمية
0.108

 ِّيخدالة

يتزح الدابق الججوؿ مغ مغ أكبخ مدتػػالجاللة ؾيسة 0.5.أف  عمى ويجؿ عجـ،
والسجسػعة الزابصة السجسػعة تكخارات رتب متػسط بيغ إحرائية داللة ذات فخوؽ وجػد

.يجالحاتتػكالتجخيبيةفيالؿياسالقبميعمىمؿياس
 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة: خامًدا:

 وتحميل بتفخيغ الباحثة قامت الحاتمؿياس تػكيج  التحميل بخنامج خبلؿ مغ أبعاد
 استخجاـ تع  ،وقجStatistical Package for the Social Sciences (SPSS)اإلحرائي

 ية:تاآل اإلحرائية األدوات

 تالحدابيةواالنحخافاتالسعيارية.التكخاراتوالستػسصا .1

مؿياس فقخات ثبات ومعادلةجتسافلسعخفة(Cronbach's Alpha)كخونباخ ألفا معامل .2
 .تػكيجالحات

 االرتباط. درجة لؿياس(Pearson)بيخسػف ارتباط معامل .3

 اختبارمافويتشي. .4

 اختبارويمكػكدػف. .5

 معاملاالرتباطالثانيلمختب .6
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 (إعجاد الباحثة) تهكيج الحاتلديادة رشادي اإل بخنامج ال
ػيغالباحثةباعجادوترسيعالبخنػامجقامت ؛مػغفػيىػحاالسجػاؿثػععخضػوعمػىمختر ِّ

فػػادةبذػػأفجمدػػاتالبخنػػامجؼيسػػاإذاكانػػتصػػالحةأوِّيػػخصػػالحة،ومػػجػاالشػػبلعواإلأجػػل
والسيػػاراتوالفشيػػاتانتسػػاءكػػلجمدػػةلمسجػػاؿالسحػػجدليػػامػػغحيػػثالعشػػػافواألىػػجاؼواألدوات

مغاقتخاحاتأوتعجيبلتلتحقيقىجؼالجراسةالحاليػة،اخونومشاسب يإضافةماتعواألساليب،و
ػػاأف  الجمدػػػة،وعشاويشيػػػاحدػػباآلتػػػي:جمدػػة12عػػػجدجمدػػاتالبخنػػػامجاإلرشػػادؼتذػػػسلعمس 

الجمدػػةالثالثػػة،وات(لػػىتػكيػػجالػػحإالجمدػػةالثانيػػة)التعػػخؼ،واألولػػى)التعػػارؼوكدػػخالجميػػج(
الجمدػة،والجمدػةالخابعػة)العبلقػةبػيغاألفكػاروالدػمػؾوالسذػاعخ(،والفػخد(فػي)األفكػاروأثخىػا

،الجمدػةالدادسػة)العسميػاتالفكخيػةوشخيقػةالتعامػلمعيػا(،والفػخد(فػيالخامدة)الدمػؾوأثػخه
الجمدػػػةالثامشػػػة)أىسيػػػةتػكيػػػج،والجمدػػػةالدػػػابعة)التذػػػػىاتالسعخؼيػػػةوشخيقػػػةالتعامػػػلمعيػػػا(و

الجمدػػةالعاشػػخة)شػػخؽحػػل،والفػػخد(فػػيالجمدػػةالتاسػػعة)الدػػمػكاتاإليجابيػػةوأثخىػػا،والػػحات(
الجمدػػػػةالثانيػػػػةعذػػػػخ)التقيػػػػيع،ولػػػػىالػػػػحات(إالجمدػػػػةالحاديػػػػةعذػػػػخ)التعػػػػخؼ،والسذػػػػكبلت(

.نياء(واإل

 :اإلطار الشظخي لمبخنامج اإلرشاديوفيسا يمي 

 البخنامج: تعخيف: أوالً 

العػػػبلجالسعخفػػػيمػػػغخػػػبلؿتصبيػػػقميػػػاراتعبلجػػػيإرشػػػادؼوأسػػػمػبىػػػػعبػػػارةعػػػغ
مغخبلؿتعػجيلأسػمػبعمىتػكيجالحاتوالتأكيجيحاوؿتعجيلالدمػؾ،والحؼبجوره،الدمػكي

.غوتيئتيغلشفديغتفكيخالشديبلتوإدراكي
خفػػػيالدػػػمػكيلتعػػػجيلبعػػػسمتغيػػػخاتولقػػػجقامػػػتالباحثػػػةبإعػػػجادبخنػػػامجالعػػػبلجالسع

25-16تتػػخاوحأعسػػارىغمػػابػػيغ،لػػجػعيشػػةمػػغالشػػديبلتبتػكيػػجالػػحاتالذخرػػيةالسختبصػػة
سشة،وذلظالستخجاموكأداةفيىحاالبحث.

قامػػتالباحثػػةبػضػػػعترػػػرلبخنػػامجالعػػبلجالسعخفػػػيالدػػمػكيلمشػػديبلتالبلتػػػي؛لػػحا
ات.تػكيجالحفيانخفاضيعانيغمغ

ه،ؤ"وزمبلBeckمو"بيظولقجاعتسجتالباحثةعمىاإلشارالشطخؼاإلكميشيكيالحؼقج 
وعمػػػىبعػػػسالبػػػخامجالعبلجيػػػةالتػػػيأجخيػػػتفػػػيمجػػػاؿالعػػػبلجالسعخفػػػيالدػػػمػكي،لبشػػػاءىػػػحا

يالعبلجالسعخفيالدمػكي،والحؼتتبشاهالباحثةفيبحثياالحالالبخنامج،وليحايسكغالقػؿبأف 
،والػػػحؼيخكػػدعمػػػىكيؽيػػةإدراؾالفػػػخدلمسثيػػخاتالسختمفػػػةامػػغالعبلجػػػاتالشفدػػيةالحجيثػػػةندػػبي 
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لػػػىالتذػػػغيلإوتفدػػػيخاتوليػػػا،وإعصػػػاءالسعػػػانيلخبخاتػػػوالستعػػػجدة.ويدػػػتشجىػػػحاالػػػشسطالعبلجػػػي
اد السعخفيلمسعمػمات،الػحؼيػخػأنػوخػبلؿفتػخاتالتػػتخالشفدػييرػبحتفكيػخالفػخدأكثػخجسػػ

ىػحاالعػبلجيتدػعكسػاأف ،،وترػبحأحكامػومصمقػة،ويدػيصخعمييػاالتعسػيعالدائػجاوأكثختذػيي 
بالفاعميةوالتشطيعوالتحجيجبػقتمعيغ.

العػػبلجالسعخفػػيالدػػمػكيوسػػيمةفػػيعػػبلجوتذػػيخالجراسػػاتاألجشبيػػةوالعختيػػةإلػػىأف 
كثيخمغاالضصخاباتالشفديةأوالدمػكية.

العػػػبلجالسعخفػػػيلشطخإلػػػىالشتػػػائجاإليجابيػػػةلمجراسػػػاتالدػػػابقةتفتػػػخضالباحثػػػةأف وتػػػا
تػكيػػجالػػحات،كسػػاىػػػمػضػػحفػػيالعجيػػجمػػغفػػيعػػبلجارتفػػاعيكػػػففعػػاال الدػػمػكييسكػػغأفْ
الجراساتالدابقة.

 البخنامج: أىجافثانيًا: 

  ية:تاآل األىجاؼ تحقيق إلى اإلرشادؼ بخنامجال يدعى
 العام فاليج 

.فاعميةبخنامجمعخفيسمػكيلتػكيجالحاتلجػالشداءالسعشفاتفيبيتاألماف التعخؼإلى
  البخنامج التفريمية:ىجاف 

أىجاف  الشداء السعشفات في بيت األمان عمى خمال من الخئيذ اليجف ويتحقق 
  ية:تاآل الجمدة

ت .1 بسداعجة الدمػكي السعخفي العبلج فاعمية بياف عغ خفسالكذف في االستخخاء جريبات
مدتػػالتػتخ،ورفعمدتػػتػكيجالحاتلجػالشديبلتالسذاركاتفيىحاالبخنامجالعبلجي.

تجريبالشديبلتعمىفيعالعبلقةبيغاألفكاروالسذاعخ. .2
تجريبالشديبلتعمىكيؽيةاستبجاؿالسعتقجاتالخاشئةوالترػراتالدمبيةبالسعتقجاتاإليجابية. .3
سمػكتجر .4 إلحبلؿ )إضاؼية( مشدلية كػاجبات سبق؛ ما بكل الؿياـ عمى الشديبلت تايب

مغالدمػكاتالدمبية.إيجابيةبجال 
تجريبالشديبلتعمىالسخاؾبةالحاتيةلؤلفكاروالتخيبلتالدمبيةوإخخاجياإلىحيدالتفكيخ. .5
البشاءالسعخفي .6 يتتسثلفيإحبلؿاألفكاروالت،تعجيلاالتجاىاتالدمبيةباستخجاـإعادة

اإليجابيةمحلاألفكارالدمبية.
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تجريبوتعميعالشديبلتعمىفشيةاالستخخاء. .7
.اكتذاؼاألفكارالبلعقبلنيةوالتذػىاتالسعخؼيةوتيافأنساطالتفكيخ .8
.مياجسةاألفكارالعقبلنيةوتيافانعكاساتياالدمبيةعمىسمػؾعجواني .9

.مياراتالتفكيخالعمسيالسشصقيغكدابيإديبلتورفعالثقةبالحاتلجػالش .10
 .تدويجىغبالسعمػماتواألفكارالرحيحةالتيتداعجىغعمىالتػافق .11

 البخنامج: أىسيةثالثًا: 
تشصمقأىسيةالبخنامجمغكػفالصخيقةالتينجرؾبيااألشياءتحجدسمػكيا،فاألشياء

لسػاقفاألحجاثمسايحجداستجاباتشانحػىا،فيحجذاتياحياديةولكغإرساؿىحهاألشياءوا
عمييا،وذلظبو الةفيفع ػصفياتتزحأىسيةالبخنامجالحاليمغاألساليبوالفشياتالتييقـػ

يذسل إذ السعخؼية؛ الشطخية وضػح في البخنامج أىسية وتكسغ الشفدية، االضصخابات عبلج
نامجعمىجانبواحج،كساتتزحأىسيتوالجانبالسعخفيوالجانبالدمػكي،ولعيقترخالبخ

خالفتخةالدمشيةمقارنةباألساليبالعبلجيةاألخخػ.فيقِّ  تكسغأىسيةالبخنامجفياآلتي:ور 
 الخجماتالشفديةوالسختيغ.ػيدتفيجمشومقجم -1
الحكػميةفيالتجخلالشفديمعالديجاتالسؤسداتيداعجمؤسداتالسجتسعالسجنيو -2

 .كيجالحاتتػفيعسمية
 بخنامجسيلاالستخجاـمبشيعمىأساسعمسيوميشي. -3

 األسذ العامة التي يقهم عمييا البخنامج:رابعًا: 
 وىي: ،ةسيسيقهم ىحا البخنامج العماجي عمى مجسهعة من األسذ ال

 العشفوانخفاضتػكيجخصةالتغمبعمىالتػتخالشاتجمغوتذسلتقجيع:السعخفية األسذ
 بلؿتقجيعالسفاـيعالشطخيةوالسياراتالسعخؼية.الحات،مغخ

 الشطخؼليا،وذلظوتذسلتقجيع:الدمهكية األسذ اإلجخاءاتومسارستيابعجتقجيعالسفيـػ
 مغخبلؿالجمدات.

  التخبهية:األسذ مخاعاة األسذ ىحه تعجيلوتذسل في وأثخىا التختػية الدمػؾالسفاـيع
 توالتقاليجوالثقافةالتختػية.وضخورةتعديدالعادااإلنداني،

  العامة:األسذ وحق اإلنداني، الدمػؾ مخونة مخاعاة األسذ ىحه فيالشديبلتوتذسل
الباحثةتالشفدي،كساراعتمقيخجمةاإلرشادفيغالتقبلدوفقيجأوشخط،وكحلظحقي
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ال الدمػكيساألسذ السعخفي العبلج عمييا يقـػ التي الدمػ،يسة قابمية لمتعجيلوىي ؾ
الشفدي.التجخلوخجمةاإلرشادوضخورةاالستسخارفيجمدات،والتغييخوالتجريب

  الدمػكيةالفمدفية:األسذ السعخؼية الشطخية مغ الفمدؽية أصػلو البخنامج ىحا استسج
 وأخبلؾيات اإلنداف، شبيعة مخاعاة وكحلظ عاـ، بذكل اإلرشاد خجمة ومغتمقي الشفدي،

سخيةالسعمػمات.

  وىحهاألسذتذسلاالىتساـبالفخدككائغاجتساعييتأثخويؤثخفياالجتساعية:األسذ
وأف  فييا، يعير التي البيئة تؤثخ االجتساعية الفخدفيالزغػط شخرية تفاستخجم،

أف الباحثة الجراسات أضيخت حيث الدمػكي، السعخفي العبلج ذوأسمػب األسمػب ىحا
 كيجالحات.تػرفعمدتػػفاعميةفي

  أفْوالعربية:األسذ الفديهلهجية وضائفوتيجب بجسيع الجدع ؾياـ مغ الباحثة تأكج
الباحثةتالشاحيةالشفدية،فاستخجمفيوالخمػمغاألمخاضالجدسيةوالعزػيةالتيتؤثخ

الػصػؿإلىحالةاالستخخاءالتاـفيىحهالفشيةتداعجالجدعف إفشيةاالستخخاء،حيث
.ستذفاءالحاتيواال

 :البخنامج إعجاد مرادرخامدًا: 

 :يةتاآل السرادر لمبخنامج إعجادىا في الباحثة اعتسجت

خبختيافيالعسلالسؤسداتيوخاصةعسميافيوزارةالتشسيةاالجتساعية. -1

 .اشبلعياعمىالجراساتالدابقة -2

 الكتبوتعسالسخاجعالعمسية. -3

 لمبخنامج: لتجخيبيا لمتظبيق الدمشية ظةيالخخ سادسًا: 

80إلى50 الجمدة زمغخبلؿاألسبػعو جمدتيغ بػاقع شيخيغ البخنامج تصبيق ستغخؽا
. السقتخح البخنامج في الجمدة محتػػ كثافة حدب عمى جمدة كل في دؾيقة

 :تأكيج الحاتأدوار الباحثة لتحقيق 

ب الباحثة القامت ودور السداعجة، ودور السػجية، ودور السحفدة، ودورجور سخشجة،
،السخصصة،ودورالخبيخة،وذلظمغخبلؿمداعجةالديجاتعمىتعجيلسمػكاتيغِّيخالدػية
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ومداعجتيغعمىمػاجيةالطخوؼالحياتية،وتأكيجذاتيغوتعميسيغكيؽيةالتعاملمعالسػاقف
السختمفةالتييتعخضغليا،وتعجيلأفكارىغواتجاىاتيغالخاشئةألنفديغ.

 االرشادي: البخنامج مخاحلسابعًا: 

  البخنامج اإلرشادي( قبل التسييجية )ما السخحمة -1

تذسل بحيث الفعمية، والعيشة االستصبلعية العيشة عمى وتصبيقو السؿياس إعجاد
السجسػعةالتجخيبيةوالسجسػعةالزابصة.

 البخنامج اإلرشادي(: التشفيحية )مخحمة السخحمة -2

لتعارؼ،والتسييج،وتبادؿالسعمػماتالذخريةبيغالباحثةوىيالتييتعمغخبللياا
،ويتعوالشديبلت،وتقجيعاإلشارالعاـلمبخنامجوأىجافو،وذلظفيالجمدةاألولىمغكلبخنامج

واألساليب والسيارات الفشيات واستخجاـ البخنامج، وتصبيق الستجرتات مع ميشية عبلقة بشاء
ؼالعاـواألىجاؼالفخعيةلمبخنامجمغأجلتأكيجالحاتلمديجات.الستعجدة؛مغأجلتعديداليج

  والتقهيم: اإلنياء مخحمة -3

الحات ؾياس مخحمة وىي الديجاتأبعادتأكيج  ومعخفة البعجؼ الؿياس خبلؿ مغ عشج
األىجاؼ. وحققت حجثت التي التغييخات

 البخنامج: تظبيق مكان -4

االجتساعية في يبيةالتجخ صيغتو في البخنامج تصبيق تع لمخعاية األماف بيت مخكد
 .لمشداءالتابعلػزارةالتشسيةاالجتساعيةبسحافطةِّدة

 السدتيجفة: الفئةثامشًا: 

 تصبيق ) البخنامجتع لمخعاية في السعشفات مغ سيجة(14عمى األماف بيت مخكد
.االجتساعيةلمشداءالتابعلػزارةالتشسيةاالجتساعيةبسحافطةِّدة

 الجمدات وصفتاسعًا: 

 البخنامج يعتسج في عمى الدمػكياألساس السعخفي العبلج مغنطخية العاـ واليجؼ ،
الباحثةبتقديعالشداءالسعشفات،ػلجتأكيجالحاتزيادةالبخنامج ساكالمقاءالػاحجوسػؼتقـػ

ي:يم
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نذاطافتتاح -1 متابعةالػاجباتووفحزالسذاعخ،زسغاالستؿباؿوالتأملاالفتتاحيويت:
 السشدلية.

 .اليجؼاألسسىمغالجمدة:ويتزسغتقجيعنذاطمخكدؼ -2

الجمدةإِّبلؽالجمدة،الشذاطالشيائي:ويزسغ -3 تؿيع الػاجباتالسشدلية،ومغثع وتحجيج
 وجج.إفْالسصمػتة

 ي)السؿياسالقبمي(.بمتتزسغالجمدةاألولىاالختبارالق -4

 (.البعجؼ)السؿياسالبعجؼاراالختباألخيخةتتزسغالجمدة -5

؛(التتبعي)السؿياسالتتبعياالختباربعجالجمدةاألخيخةبذيخيغ:التتبعيةتتزسغالجمدة -6
 ياسمجػأثخالبخنامج.لؿ

 الفشيات السدتخجمة في البخنامج اإلرشادي:عاشخًا: 

ا فحز الحاتي، الػعي بشاء الشفدي، التثؿيف العاشفي، التشطيع التفديخ، ألدلة،فشية
األ السػجو، والتخيلاالستكذاؼ التأمل الدقخاشية، سئمة فشية، التعاشف، فشية التداؤؿ، فشية

عكذالسذاعخ،فشيةالتمخيز،فشيةالتغحيةالخاجعة،الشقجالحاتي،االستخخاءالتشفدي،السخاؾبة
األ ججولة األالحاتية، ججولة الدارة، السػجو،ننذصة االستكذاؼ الدمػكية، اإلقشاع،ذصة فشية

.فشيةاإلصغاء،فشيةالسػاجية،بصاقةرصجاألفكار،الفػائجوالسزار
 األساليب السدتخجمة في البخنامج اإلرشادي:حادي عذخ: 

 والسشاقذة، الػاجباتالحػار السحاضخة، التعديد السشدلية، والتعديد اإليجابي،الدمبي
.حيحاألفكاراألنذصةالتخفيييةوالتعاونية،االستخخاء،ترو

 السيارات السدتخجمة في البخنامج اإلرشادي:ثاني عذخ: 

التقبل،التعاشف،التمخيز،الرست،عكذالسذاعخ.

 السدتخجمة في البخنامج اإلرشادي: األدواتثالث عذخ: 

العخض ،شاشة تػبجياز الب ججاوؿ، الدمػكية، األفكار،كذفاألنذصة مخاؾبة
.نسػذجحلالسذكبلت

  :تأكيج الحاتالحرهل عمى  استخاتيجياتخ: رابع عذ

 تحجيج األفكار التمقائية والعسل عمى ترحيحيا: ةاستخاتيجي -1
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ذات معقػلة ِّيخ أفكار وىي سار، ِّيخ انفعاؿ أؼ مباشخة تدبق التي األفكار وىي
ومغثع تبجيميا،لىتمظاألفكارإمتعخؼلصفةسمبيةلحجثأوحالةمعيشة،وىحهالفشيةتيجؼ

بأفكارإيجابيةتؤدؼإلىنيايةحدشة.

  السخاقبة الحاتية: ةاستخاتيجي -2

إلىاألفكارالبلعقبلنية وىيعبارةعغتتبعسيخالتفكيخوالخملفياالستجالؿوصػال 
لمحكعالرحيحعمىاألشياء الرحيح،وصػال  بغخضتعجيلالسدار،بحيثيكػفباالتجاه

بوفيمفكخةأونساذجُيقرجبياؾوالسػاقفواألحجاث.و ياـالفخدبسبلحطةوتدجيلمايقـػ
لىالسذكمة،وىيتؤدؼفيالغالبإلىإمغقبلالسعالج؛لكييتسكغمغالتعخؼامعجةمدبق 

ـأدلةتحج  مغميموانخفاضمعجؿتكخارالدمػكاتِّيخالسخِّػبفييالجػالسفحػص،وُتقج 
تو.مغتحكخنجاحاإلىتحكخفذموبجال 

  التعخيض: ةاستخاتيجي -3

تتزسغتعخيسالفخدلمسػقفأوالسػاقفالتيتدببلوالسذكمة،ويشتجعشياتذتت
 يعاني التي السذكمة في الفخد واليجاستجابة ؼمشيا، التأثيخ الفشية ىحه األعخاضفيمغ

جيةسمػؾالدمبيةلمسذكمةالتييعانيمشيابإشفائيا،وذلظبسػاجيةالسثيخاتمغجيةومػا
التجشبالحؼىػمعدزلمسذكمةمغناحيةأخخػ.

  التخيل: ةاستخاتيجي -4

أفْ السفحػص مغ السعالج فييا تأتييصمب التي التخيبلت عغ ويخبخه عيشيو يغمق
أوتخيلصػرةمػقفمعيغِّيخسارابخيالوتمقائي  لوعبلقةبسذكمتوويخػالسعالجأف ،،

أضيخ فإذا استجاباتو، محتػػويبلحع في يبحث عشجئح سالبة وعاشؽية انفعالية استجابات
ويرفمذاعخه،كييدتصيعاسار ايتخيلمػقف أفكاره،ثعيصمبالسعالجمغالسفحػصأفْ

وتالتالييغيخمذاعخهإذايجرؾشخيقالتغييخفيمحتػػأفكارهالتيأثختفيمذاعخه،أفْ
خأفكاره.ِّي 
  لية:الهاجبات السشد  ةاستخاتيجي -5

وىيُتداىعفيتحجيجدرجةالتعاوفواأللفةالقائسةبيغالسعالجوالسفحػص،وتقجـعمى
أنياتجختةمشاسبةلمسفحػصالكتذاؼبعسالعػاملالسعخؼيةالستعمقةبالسذكمةالتييعاني

وتدتخج لسعخفةـمشيا. ومشصؿية ججيجة نطخ ووجيات ميارات لسسارسة اإلضاؼية الػاجبات
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السفحػ ومحاولة العقبلنية ِّيخ واتجاىاتو السختمة ألفكاره كسص امتسس اجدء جتعاتعجيميا،
لشتائجالعبلج وفيالبحثالحاليكانتالشديبلتيؤديغالػاجبالسشدليفيعشابخىغحتى.

التػصلإلىالسعارؼالرحيحةوإدراكاتيامػعجالجمدةالتالية ،وذلظحتىتدتصيعمدتؿببل 
ة.ِّيخالسديف

 الشسحجة:  ةاستخاتيجي -6

السياراتيعج مغ العجيج تعمع في السدتخجمة األساليب أىع مغ بالشسحجة التعمع
 التعخؼ خبلؿ مغ وذلظ فالسعالجإاالجتساعية، بيا. واالقتجاء البيئة في الدػية الشساذج لى

حطتيامعيعخضعمىالعسبلءالشساذجالسخِّػبتعمسيافيسمػكيعؼيقػمػفبتقميجىابعجمبل
استخجاماتالشسحجةغلمدمػؾ.ومتعديدأدائيع الدمػؾاإليجابي؛ وخفسالدمػكات،زيادة
ِّيخالسخِّػتة.

 التجريب عمى حل السذكمات: ةاستخاتيجي -7

مخحمةإدراؾوىي:،أثشاءحلالسذكمةالسصخوحةفيتباعياايجبعجةخاحلمىشاؾ
 السذكمة -وجػد اإلثارة لم-خفس صياِّة وضع البجيل-سذكمة الحل بصخيقة -التفكيخ
تقييعالشتائج.-ميارةالتفكيخالعمسي-التفكيخبالعػاقب

 الحهار الحاتي: ةاستخاتيجي -8

أفْإف  شأنو مغ معيغ نذاط أؼ عشج الشفذ مع أفكارهالحػار تأثيخ إلى الفخد يشبو
وتػقعاتعغالسػاقفالسخءمعنفدوومايحػيومغانصباعاتثسمػكو،وحجيالدمبيةعمى

السعالجالسعخفيالدمػكيعمىاالسزصخب،وليحالتيتػاجيوىػالدببفيتفاعمو يعتسج
محاولةتحجيجمزسػفمثلىحاالحجيثوالعسلعمىتعجيموكخصػةأساسيةفيمداعجةالفخد

عمىالتغمبعمىاضصخاباتو.
 لعب األدوار:   ةاستخاتيجي -9

تدتخجتع التي إذمغالفشيات السعخفيالدمػكي، العبلج في االنفعالي السكػف مع جـ
تتيحىحهالفشيةالفخصةلمتشؽيذاالنفعاليوتفخيغالذحشاتوالخغباتالطاىخةوالسكبػتة،ويتع

ذلظمغخبلؿتسثيلسمػؾأومػقفاجتساعيمعيغكسالػأنويحجثبالفعل،عمىأفْ يقـػ
لعبالجورحتىيتعتعمعروالسشاقذة،ويتكخعلوالحػارالسعالجبجورالصخؼاآلخخمغالتفا

الدمػؾالسخِّػب.
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 اختبار الجليل: ةاستخاتيجي -10

الةلسػاجيةاألفكارالخاشئة،بحيثتجععأوالتجععالفكخةوىيمغإحجػالفشياتالفع 
بػاسصةالحجثالستاححتىلػكانتىشاؾبعسالتأويبلتاألخخػالتيتكػفمشاسبةبذكل
اأكثخليحاالجليل.فالعسميةالتذسلفقطمجخداختبارلمجليل،ولكشياتزعفياالعتبارأيز 

مرجرتمظالسعمػماتومجػصبلحيةاستخجاـاآلراءالتيانتيىإليياالعسيل،باإلضافةإلى
الستاحة السعمػمات بعس أِّفل قج العسيل كاف إذا ؼيسا يبجأ،التفكيخ العسبلء مغ والكثيخ

"،ثعبعجذلظيختاراألحجاثالتيتجععاجيج ا"أنالدتشخر :بإصجارالحكعالشيائيمثل
وجيةنطخهوالخأؼالحؼانتييإليو.

 ال: لى أساليب التفكيخ الخاطئ غيخ الفعّ إالتعخف  ةاستخاتيجي -11

والتفديخ الفيع في أخصاء تحجث فيسيا، أو معيشة مذكمة حل في التفكيخ عشج مسا؛
.ومغالتحخيفاتالسعخؼيةالتيتحجثالسبالغة،تػكيجالحاتصػرةالػاقعوتالتالييثيخهيذػ 

،وِّيخىامغأنساطالتفكيخالخاشئ؛والتعسيعالدائجوالتجخيجاالنتقائيوأخصاءالحكعواالستشتاج
اشي.كالتفكيخالكارثي،والتفكيخالقائععمىاألحكاـالدمبيةالستعجدة،واالستشتاجاالعتب

 صخف االنتباه:  ةاستخاتيجي -12

وقريخة محجدة ألىجاؼ الدمػكي السعخفي العبلج في االنتباه صخؼ فشية تدتخجـ
الؿياـبدمػؾيرخؼانتباىوُيصمبمغالعسيلالحؼيعانيمغالقمقمثبل السجػ،وذلظبأفْ

ألف  بيا؛ يذعخ التي األعخاض عغ تدداد يجعميا األعخاض ىحه عمى ومغاسػء التخكيد .
-الػعيالحدي-بعساألساليبالسدتخجمةفيصخؼاالنتباه:التخكيدعمىشيءمعيغ

الحكخياتوالخياالتالدارة.-التسخيشاتالعقمية
 :التجريب عمى االستخخاء ةاستخاتيجي -13

أف  ىي االستخخاء؛ لفشية األساسية الحادةالفكخة واالنفعاالت القمق حالة في الجدع
الذجالعزميوالتػتخالشفدي،وتكػفجسيععزبلتالجدعمذجودة:ىسا،سميتيغيتعخضلع

تع  وإذا القمق. حالة في اإلنداف عميو يكػف الحؼ الشفدي التػتخ تػازؼ درجة أوفي إيقاؼ
التػتخالشفديتحػيلحالةالتػتخوالذجالعزميلجدعاإلندافإلىحالةمغاالستخخاء،فإف 

حالة إلى اإلندافيتحػؿ عشج القمق درجة مغ يخفس مسا االستخخاء يكػف،مغ ال وتحلظ
؛مسايداعجفيترحيحمحتػػومدارفيآفواحجانفدي اومدتخخي اجدسي ااإلندافمتػتخ 

التفكيخ.
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 الفرـــل الخامذ
 تفديخ ومشاقذة الجراسة  نتائج تداؤالت



وذلظمغخبلؿاإلجابػة،تشاولتالباحثةفيىحاالفرلعخضنتائجالجراسةومشاقذتيا
عغفخضياتالجراسةالتيأثارتياالجراسةالحاليةعمىالشحػاآلتي:

 نتائج الدؤال األول ومشاقذتيا وتفديخىا:
الشدــاء لــجى  كيــج الــحاتته  مدــتهى مــا ينن ا سؤانناسو سمنو سننة اانناسة سؤى ساننة  سنن   

لئلجابةعغىحاالدؤاؿ؛مغخبلؿتػضيحاآلتي:،و ؟السعشفات

دمج خبلؿ مغ تديج الديجات عشج الحات تػكيج ومدتػػ درجة أف  الجراسة أوضحت
مغ استخجامو تع  ما ذلظ عمى ودؿ  اإليجابية، والسذاعخ والدمػؾ اإليجابية األفكار وتعديد

تصب خبلؿ متعجدة وفشيات الدمػكي، السعخفي العبلجي البخنامج اإليق أجل ىحاجمغ عغ ابة
 مفيـػ بتػضيح الباحثة قامت الحاتالدؤاؿ تػكيج ومفيـػ الحات، تحجيج خبلؿ أىعمغ

اليامغدوركبيخفيتكػيغمعتقجاتالفخدعغنفدوس وذلظلِّلمذخرية،السحجداتالخئيدة
 ليحه يعصييا التي مجالسعتقجات،والؿيسة تحجد أنيا نفدوػكسا عغ التعبيخ في الفخد قجرة

.والسصالبةبحقػقو

عغحقػقوالخاصة،والسدؤوليةبالجفاعالفخدوتي شتاألبعادالخئيدةلتػكيجالحاتأفيقـػ
االحتجاح عغ والتعبيخ االجتساعية، والجدارة الحات قجر ومعخفة االجتساعية، عغ، والتعبيخ

اإليجابية أف ،السذاعخ الباحثة تػضح ذلظ خبلؿ أىسيةومغ لشا تػضح الحات تػكيج أبعاد
استخجاـتػكيجالحاتمعاألفخادالحيغاليدتصيعػفالتعبيخعغالغزب،والحيغاليدتصيعػف
رفسأؼشمباتوقػؿكمسة"ال"،والحيغاليجيجوفشمبالسعخوؼمغاآلخخيغأوالسداعجةمغ

أؼالشطخفي؛عػفالسبادرةبالكبلـ،والحيغاليجيجوفالتػاصلبرخي اِّيخىع،والحيغاليدتصي
،والحيغيكػنػفِّيخقادريغعمىالتعبيخعغمذاعخىع،والحيغيقجمػفمباشخعيغالستكمعبذكل

الخد عغ التحجث يحدشػف ال والحيغ الذخرية، مرالحيع عمى اآلخخيغ ومرالح مذاعخ
ومغخبلؿتعديدالؿيعالجيشيةوالثقاؼيةالسشبثقةمغخػالباحثةأن وت،السشاسبفيالػقتالسشاسب

وتػضيحانفديععغخالتعبيعمىالفئةالسدتيجفةتذجيعكافلودوركبيخفيالجيغاإلسبلمي
واعصائوالثقةالكاممةمغخبلؿتػكموعمىهللا.خخيغ،اآلمععوجيةنطخى
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الحؼكافالعبلجالسعخفيالدمػكيديجاتمغخبلؿوتع تحجيجزيادتػكيجالحاتلجػال
عبارةعغمجسػعةمغالعسمياتالتيتيجؼإلىدفعالفئةالسدتيجفةنحػالتخكيدعمىبجوره

أردناتغييخىحااألفكارالتيتحسمياومحاولةتعجيميا،والقشاعةبأنياىيالتيتخمقواقعشا،وإفْ
أفْ فعميشا تعجيبل الػاقع وأف عنجخؼ األفكار، ىحه عمىمى يخكد الدمػكي السعخفي العبلج

،يتعاملمعأفكارالفخدالتيتتكػففيياالتذػىاتالسعخؼيةالجػانبالسعخؼيةحتىيدتصيعأفْ
تعجيميا عمى واآلاوأيز ،ويعسل ىشا مبجأ عمى وإنسايخكد بالساضي، عبلقة لو ليذ وأنو ف،

ا في الفخد مع حجث ما عمى تعميعيخكد عمى ويعسل سمػكو، تعجيل يدتصيع حتى لحاضخ
صحيحة سمػكات يرجر حتى يذعخ، وكيف يفكخ كيف السخيس خبخات، تقجيع خبلؿ مغ

التقشياتالسدتخجمةفيالعبلجالسعخفيوأف ججيجةلمفخدحتىيدتصيعمػاجيةالسػاقفالججيجة،
ذكمةالسخيس،ويعتسجالعسلفيالعبلجالدمػكييتعتصبيقيابرػرةمػجيةبعشايةكاممةنحػم

السعخفيالدمػكيعمىالتعاوفالسذتخؾبيغالسعالجوالعسيل.

 نتائج الدؤال الثاني ومشاقذتيا وتفديخىا:
بين  احرائيً إتهجج فخوق دالة ىل سة اااسة سؤى ساة  س    سؤثا يي ا سؤااسو 

لكياس البعجي عمى مكياس تهكيج متهسظات درجات أفخاد السجسهعة التجخيبية والزابظة في ا
  ؟تعدى عمى تأثيخ البخنامج االرشاديالحات 

لئلجابةعغىحاالدؤاؿ؛تع صياِّةالفخضيةاآلتية:
ا بين متهسظات درجات أفخاد السجسهعة التجخيبية والزابظة في رائيً إحتهجج فخوق دالة 

 ية.الكياس البعجي عمى مكياس تهكيج الحات لرالح السجسهعة التجخيب

اختبارالختبمافويتشيلحدابداللةالفخوؽةالباحثتالختبارىحاالفخضاستخجم
بيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعةالتجخيبيةوالسجسػعةالزابصةفيالؿياسالبعجؼعمى

ييػضحذلظ.توالججوؿاآل،مؿياستػكيجالحات
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اد السجسهعتين التجخيبية والزابظة في داللـة الفــخوق بين متـهسظي رتب أفخ  :(4.2ججول )
 الكياسات البعجية عمى مكياس تهكيج الحات باستخجام اختبار مان وتشي

 األبعاد

السجسهعة الزابظة      
 14ن = 

السجسهعة التجخيبية       
 14ن = 

مدتهى  Zقيسة  Uقيسة 
متهسط  الجاللة

 الختب
مجسهع 
 الختب

متهسط 
 الختب

مجسهع 
 الختب

ععغالحقػؽالجفا
)السصالبةبالحقػؽ
 دوفتخددأوخجل(

7.50 105 21.530.1 0.00 4.55-
.0..
 دالة

التعبيخعغاآلراء
 والسذاعخ

7.50 105 21.530.1 0.00 4.56-
.0..
 دالة

الجفاععغالحقػؽ
)السصالبةبالحقػؽ
 دوفتخددأوخجل(

7.50 105 21.530.1 0.00 4.56-
.0..
 دالة

جةالجر
 الكمية

7.50 105 21.530.1 0.00 3.52-
.0..
 دالة

وىحايجؿعمىوجػدفخوؽ،0.05أقلمغsig = 0.000ؾيسةيتزحمغالججوؿأف 
في التجخيبية والسجسػعة الزابصة السجسػعة تكخارات رتب متػسط بيغ إحرائية داللة ذات

السجسػعة لرالح الحات تػكيج مؿياس عمى البعجؼ كانتالتجخيبية.الؿياس الشتيجة وىحه
 لشتيجة )مذابية الدميع فاعمية،(ـ2021دراسة الجراسة نتائج أضيخت إرشادؼبخنامجحيث

مدتشجإلىالشطخيةالدمػكيةفيتشسيةمياراتتػكيجالحاتلجػأعزاءاالتحادالشدائياألردني
،لبخنامجالعبلجيىامظالشتيجةإلتةعدوالباحث،وتوأدػإلىتحديغميارةتػكيجالحات،العاـ

السبلمذلثقافةالجيغاإلسبلميودمجتوسمػكيةوفديػلػجية،حيثاستخجمتفشياتمعخؼية
رتيغ،فيتػاصلمدتسخمعغويجعميغ،نفديأبغؾيستيلجييغيعدز،يػمشياجحياةالفئةف

فإف  لمسذارككحلظ أضاؼ اتالبخنامج ججيجة الحاميارات تأكيج حلفي عمى والقجرة ت
نحػاأفخادالسجسػعةدافع ىوقجأعصالعشف،والبحثعغأساليبعمسيةلسػاجيةالسذكبلت،

والتحجؼ والسثابخة ،االجتياد بعقبلنية السختمفة،والتفكيخ الحياتية الطخوؼ مع التعامل في
 تعمقت جمدات البخنامج وتأكيجىا،فتزسغ الحات وتعبإدارة الشفدي، السياراتوالتفخيغ مع

السختمفة؛ السػاقف مع التعامل في يكػ ِّالستشػعة السجسػعة أفخاد جعل مسا اتجاىات نحػنغ
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وتأكيجىا، الباحثذاتيغ استخجاـ ثعةوعشج والشسحجة القررية األنذصة وىي الفشيات إلحجػ
فيحاوتيغضعفالذخريةوتشسيةتأكيجالحات،واليخوبمشوالعشفعقجمقارنةبيغمػاجية

يخاجع السجسػعة أفخاد جعل ترخفاتيغ غ، والويزعغ مغالصخؽ مجسػعة فيالػسائل ستعجدة
السذكبل حل اإلت، بفشية عدزت ثع رصيج إلى تزيف التي بالفكخة والػعي السذاركات،قشاع

أف اعمس  لتحؿيقو، العيشة أفخاد جسيع يدعى ىجف ا أصبح الحات لجتأكيج فتكػنت السجسػعةػ
إلىتساسظصحيةواجتساعيةوأسخيةتؤدؼتأكيجالحاتلوآثارإيجابيةوبيةقشاعاتبأف التجخي

التساسظ في وقػة الحاتيالذخرية، الحػار فشية أىسية بخزت ىشا مغ والسجتسعي. ،األسخؼ
خفبصخيقةيفك ِّغوأصبح،مغمحاسبةالشفذاىحهالفشيةخمقتنػع لمسذاركاتفعشجماأضيفت

عمىالسذاركاتكساأدػتجريبفيالحياةاليػمية.غوتحلظانعكذعمىأدائي،شصؿيةعقميةوم
عمىمػاجيةالزغػشاتاتميارةتػكيجالحاتإلىالحرػؿعمىنتيجةفع الةفيقجرةالسذارك

الجفاععغحقػقيغوإكدابي،مغاألقخاف بصخيقةمشاسبةدوفغوالتعبيخعغمذاعخىغميارة
ػؽاآلخخيغ،وكحامياراتاالستساعوالتحجثواالعتحارلآلخخيغأصبحمقبػال التعجؼعمىحق

غباالنتساءوتحدغحالتيغالسكتدبة،كلذلظانعكذعمىشعػرىغمغثقافتياوجدء غعشجى
انعكدتعمىالتقييعاتياالسذاركتكلىحهالفشياتوالسياراتالتياكتدبفالشفديةواالجتساعية.

 لرالح التجخيبيةالبعجؼ وعي غأصبحمػاتيوال،السجسػعة ألوإدراك اأكثخ غولسذاعخىغنفديا
.غوأفكارى الشتيجة وتذابيت ا )أيز  زرواؿ بغ مغ دراسةكل الذسخاني،(ـ2019مع ودراسة

دراسةبغزرواؿ،حيثبي شت(ـ2016(،ودراسةوردة)ـ2017ودراسةالعداوؼ)،(ـ2019)
سخالسجرسييتسيدوفبتػكيجذاتمشخفس،كساتػصمتالجراسةإلىضحاياالتش(أف ـ2019)

إحرائي  دالة فخوؽ التبلميحوجػد مغ وِّيخىع التشسخ ضحايا بيغ الحات تػكيج مدتػػ في ا
 وجػدفخوؽذاتداللة،(ـ2019دراسةالذسخاني)وتي شتالعادييغلرالحالتبلميحالعادييغ.

لمسدتػػالتعميسيلمػالجيغاجةمدتػػالصسػحوأبعادهتبع حرائيةفيدرجةتػكيجالحاتودرإ
دراسةوتي شتوفػؽالجامعي.افياتجاهالصبلبالحيغكافالسدتػػالتعميسيلػالجييعجامعي 

.مغتػكيجالحاتشمبةالجامعةيتستعػفبسدتػػعاؿ أف ،(ـ2016وردة)

 

 نتائج الدؤال الثالث ومشاقذتيا وتفديخىا:
ا بين حرائيً إتهجج فخوق دالة هو سة اااسة سؤى ساة  س    سؤثاؤثسؤااسو  ي ان

متهسظات درجات أفخاد السجسهعة التجخيبية في الكياس القبمي والبعجي عمى مكياس تهكيج 
 ؟ تعدى إلى تأثيخ البخنامج االرشاديالحات 
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لئلجابةعغىحاالدؤاؿ؛تع صياِّةالفخضيةاآلتية:
ا بين متهسظات درجات أفخاد السجسهعة التجخيبية في الكياس القبمي ائيً حرإتهجج فخوق دالة 

 والبعجي عمى مكياس تهكيج الحات لرالح الكياس البعجي.

داللػةالفػخوؽويمكػكدػػفلحدػابالختبارىحاالفخضاستخجمتالباحثةاختبػارالختػب
بعػجؼعمػىمؿيػاستػكيػجبيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعػةالتجخيبيػةفػيالؿيػاسالقبمػيوال

.ييػضحذلظتوالججوؿاآل،الحات
( لمفخوق بين متهسظات رتب Zيهضح نتائج اختبار ويمكهكدهن وقيسة ) :(4.1ججول )

 عمى مكياس تهكيج الحات والبعجيالتجخيبية في الكياسين القبمي  درجات السجسهعة

 العــجد الــختب األبعـــــــاد
متهسط 
 الختب

 Zيسة ق مجسهع الختب
مدتهى 
 الجاللة

الجفاععغالحقػؽ
)السصالبةبالحقػؽ
 دوفتخددأوخجل(

 00 00 0 الختبالدالبة
 14 الختبالسػجبة 0.001 -3.30

7.5 105 
 0 الختبالستعادلة

التعبيخعغاآلراء
 والسذاعخ

 6 6 1 الختبالدالبة
 13 الختبالسػجبة 0.02 -3.42

6.5 84.5 
 0 الستعادلةالختب

الجفاععغالحقػؽ
)السصالبةبالحقػؽ
 دوفتخددأوخجل(

 00 00 0 الختبالدالبة
 14 الختبالسػجبة 0.00 -3.31

7.5 105 
 0 الختبالستعادلة

 الجرجةالكمية
 00 00 0 الختبالدالبة

 14 الختبالسػجبة 0.00 -3.29
7.5 105 

 0 الختبالستعادلة

وىػحايػجؿعمػىوجػػدفػخوؽ،0.05أقػلمػغsig = 0.00ؾيسةيتزحمغالججوؿأف 
ابيغمتػسصاتدرجاتأفػخادالسجسػعػةالتجخيبيػةفػيالؿيػاسالقبمػيوالبعػجؼعمػىحرائي إدالة

ػوىػحامػاحرػمتعميػومؿيػاستػكيػجالػحاتلجسيػعاألبعػادلرػالحالؿيػاسالبعػجؼ. انتيجػةأيز 
ضػػػػحاياالتشسػػػػخالسجرسػػػػييتسيػػػػدوفبتػكيػػػػجذاتأف شػػػػتحيػػػػثبي ،(2019ؿ)دراسػػػػةبػػػػغزروا

افػػيمدػػتػػتػكيػػجالػػحاتبػػيغمػػشخفس،كسػػاتػصػػمتالجراسػػةإلػػىوجػػػدفػػخوؽدالػػةإحرػػائي 
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اضحاياالتشسخوِّيخىعمغالتبلميحالعادييغلرالحالتبلميحالعادييغ. تذابيتالشتائجمػع وأيز 
عشػاف"تعميعالسيػاراتاالجتساعيػةباسػتخاتيجياتمػاوراءالسعخفػةوأثخىػاب،(ـ2017دراسةالتح)

يػجػجفػخؽذوداللػةبأنوأضيختالشتائجحيث،عمىتػكيجالحاتلجػشالباتجامعةآؿالبيت"
إحرػػػائيةفػػػيميػػػارةتػكيػػػجالػػػحاتبػػػيغالسجسػعػػػةالتجخيبيػػػةوالزػػػابصةفػػػياالختبػػػارالبعػػػجؼ

.بيةولرالحالسجسػعةالتجخي
ابػػيغمتػسػػصاتحرػػائي إوجػػػدفػػخوؽدالػػةةمػػادل ػػتعميػػوالشتيجػػة،وىػػػعػػدوالباحثػػوت

درجػػاتأفػػخادالسجسػعػػةالتجخيبيػػةفػػيالؿيػػاسالقبمػػيوالبعػػجؼعمػػىمؿيػػاستػكيػػجالػػحاتلجسيػػع
وأف العبلجػيالقػائععمػىتأكيػجالػحات،البخنػامجإلىفعاليػةوأثػخ؛األبعادلرالحالؿياسالبعجؼ

الفشياتالعبلجيػةالسدػتخجمةالتػيتزػسشياالبخنػامجالعبلجػيسػاىستبذػكلكبيػخفػيترػحيح
مفػػػاـيسيغوالتػجػػػونحػػػػالتعػػػافي،كفشيػػػةإعػػػادةالبشػػػاءالسعخفػػػي،وشػػػخؽوقػػػفاألفكػػػارالدػػػمبية،

التعبيخأوالتغييخاليحجثبجوفتغييخفيـ2011والحجيثالحاتي،حيثأك ج)أبػأسعج، (أف 
تعمعالسيارةيتصمبتغييخ افيىػحهالبشيػة،كسػاتزػسشتالجمدػاتبعػسا لبشيةالسعخؼية،كساأف 

التجػػػػاربالػاقعيػػػػةألفػػػػخادالسجسػعػػػػة،حيػػػػثقامػػػػتالباحثػػػػةبػػػػالتعخؼإلػػػػىكثيػػػػخمػػػػغالسػاقػػػػف
البخنػامجالعبلجػيعسػلعمػىتعػجيلالتذػػىات والتحػجياتالتػيتػاجػوالسجسػعػةالتجخيبيػة،وأف 

التغييخاتساعجتعمىالذعػربذكلأفزل.ا لسعخؼيةاتجاهأنفديغواتجاهاآلخخيغ،حيثإف 

أفػػخادالسجسػعػػةالتجخيبيػػةبعػػجالتعػػخؼإلػػىالسيػػاراتالحياتيػػةالسيسػػةأصػػبحغ كسػػاأف 
أكثػػػخاتدان ػػػاوثبات ػػػاعمػػػىالتفاعػػػلاإليجػػػابي،والتكيػػػفمػػػعأحػػػجاثالحيػػػاة،ولػػػجييغمجسػعػػػةمػػػغ

والسيػػاراتمػػايدػػػاعجىغعمػػىالػػتخمزمػػغاليذاشػػػةالشفدػػيةوواقػػعحػػالتيغالدػػػابق،الخبػػخات
بػاقػعأفزػلفػيالتعامػل وتجايةصفحةججيجةيحسمغفيياصػرةمذخقةفػيتأكيػجالػحات،وأمػبل 
معالطخوؼالحياتيةالسختمفةالبعيػجةعػغالعشػفوالتعامػلبزػغط،كػلذلػظسػاىعبذػكلكبيػخ

الحاتلجػأفخادالسجسػعةالتجخيبية.فيتعديدوتأكيج

فاعميةبخنامجمعخفيسمػكيلتػكيجالحاتلجػالشداءالسعشفاتفيبيتاألمافحداب
 Rankواسـتخجام معامـل االرتبـاط الثـاني لمختـب ،حجػعالتػأثيخلمعيشتػيغالسدػتقمتيغحدػابتع 

biserial correlation: 
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 حيث: 
MR1لى)السجسػعةالتجخيبية(متػسطرتبالسجسػعةاألو
MR2)متػسطرتبالسجسػعةالثانية)السجسػعةالزابصة

N1)عجدأفخادالسجسػعةاألولى)السجسػعةالتجخيبية
N2)عجدأفخادالسجسػعةالثانية)السجسػعةالزابصة

:ويفدخمعاملاالرتباطالثشائيفيضػءالسحكاتالدابقةفيحالةاختبارويمكػكدغكسايمي

rrb >0.4حجعتأثيخمتػسطإذاكانت -

 rrb0.4 >>0.7حجعتأثيخمتػسطإذاكانت -

rrb0.7 >>0.9حجعتأثيخمتػسطإذاكانت -

  rrb <0.9حجعتأثيخمتػسطإذاكانت -

ؾيسػػة)تذػػيخالشتػػائجالستعمقػػةبالجػػجوؿالدػػابقو حجػػع(تػضػػحلشػػاrrb=0.535إلػػىأف 
اعميػػةلفمتػسػػص ااىشػػاؾأثػػخ أؼأف التجخيبيػػةقبمػػيوالتجخيبيػػةبعػػجؼ؛بػػيغالسجسػػػعتيغالفاعميػػة

تمػظةعػدوالباحثػتاألمػاف.وبخنامجمعخفيسمػكيلتػكيػجالػحاتلػجػالشدػاءالسعشفػاتفػيبيػت
فاعتبخمعطعأفخادالسجسػعةالعبلجيالقائععمىتأكيجالحات،البخنامجإلىفعاليةوأثخالشتيجة

ةالباحثػتفبلحطذاتيا،ىػالسذكمةبحجيصخةعمىاألفكاروالدمػؾواالنفعاالتعجـالدأف  أف 
وعجـبزعفالثقةبالشفذ،وعجـتأكيجالحات،السذكبلتالتيتصخحمغأفخادالسجسػعةمتعمقة

الدػػمبية،عػػغىػػحهالعػػاداتغفػػيالتفكيػػخبػسػػائلججيػػجةتبعػػجىغفبػػجأمعطسيػػالسذػػكمة،مػاجيػػة
كيؽيةتصػيخالقجراتلتجاوزالسذػكبلتوتأكيػجبخنامجبتػسيعمجركاتالسجسػعةحػؿفداعجال

.الحات

 نتائج الدؤال الخابع ومشاقذتيا وتفديخىا:
ا بين تهجج فخوق دالة إحرائيً ىل سة اااسة سؤى ساة  س    سؤ سبعي ا سؤااسو 

تتبعي عمى مكياس متهسظات درجات أفخاد السجسهعة التجخيبية في الكياسين البعجي وال
 ؟"تهكيج الحات

لئلجابةعغىحاالدؤاؿ؛تعصياِّةالفخضيةاآلتية:
ا بين متهسظات درجات أفخاد السجسهعة التجخيبية في ال تهجج فخوق دالة إحرائيً 

 الكياسين البعجي والتتبعي عمى مكياس تهكيج الحات. 
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داللػةالفػخوؽلحدػابويمكػكدػػفاختبػارالختػبةالباحثتالختبارىحاالفخضاستخجم
بيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعةالتجخيبيةفيالؿياسالبعجؼوالتتبعيعمػىمؿيػاستػكيػج

.ييػضحذلظتوالججوؿاآل،الحات

( لمفخوق بين متهسظات رتب Zيهضح نتائج اختبار ويمكهكدهن وقيسة ) :(4.2ججول )
 لتتبعي عمى مكياس تهكيج الحاتالتجخيبية في الكياسين البعجي وا درجات السجسهعة

 العــجد الــختب كاألبعـــــــاد
متهسط 
 الختب

مجسهع 
 Zقيسة  الختب

مدتهى 
 الجاللة

الجفاع عن الحقهق 
)السظالبة بالحقهق دون 

 تخدد أو خجل(

 1 1 1 الختبالدالبة
 2 الختبالسػجبة 0.285 -1.06

2.5 5 
 11 الختبالستعادلة

آلراء التعبيخ عن ا
 والسذاعخ

 0 0 0 الختبالدالبة
 2 الختبالسػجبة 0.157 -1.41

1.5 3 
 12 الختبالستعادلة

الجفاع عن الحقهق 
)السظالبة بالحقهق دون 

 تخدد أو خجل(

 2 2 1 الختبالدالبة
 2 الختبالسػجبة 0.593 -0.535

2 4 
 11 الختبالستعادلة

 الجرجة الكمية
 3 1.5 2 الدالبةالختب

 3 الختبالسػجبة 0.223 -1.21
4 12 

9 الختبالستعادلة

وىحايجؿعمىعجـوجػد،0.05أكبخمغsig = 0.223ؾيسةيتزحمغالججوؿأف 
ابػػػػيغمتػسػػػصاتدرجػػػػاتأفػػػخادالسجسػعػػػػةالتجخيبيػػػةفػػػػيالؿيػػػاسالبعػػػػجؼرػػػائي إحفػػػخوؽدالػػػػة

وىػػحايػػجؿعمػػىبقػػاءأثػػخالبخنػػامجبعػػجفتػػخةالػػحاتلجسيػػعاألبعػػاد.والتتبعػػيعمػػىمؿيػػاستػكيػػج
تأكيجأثخكبيخفيتشسيةعبلجيلوالبخنامجالأف إلىمسايذيخ؛بعجانتياءالبخنامجا(يػم 30)

أثخذلظمػازاؿمدػتسخ الجػأفخادعيشةالجراسةالحات أف إلػىتمػظالشتيجػةةعػدوالباحثػت،و،وأف 
ىلػإغثشاءتصبيػقالبخنػامجسػاىعفػيتعػجيلاتجاىػاتيأةياالباحثتاتالتجريبيةالتياستخجمالتقشي

،القجرةعمػىأداءالسيػاـبكفػاءةوفاعميػةعاليػةغكدبيأو،السعخؼيةغغمغقجراتيوحد ،اإليجابية
تشسيػةىلػإذلػظػوأدغ،لػجييتأكيػجالػحاتةمسػاسػاعجعمػىتشسيػةميػارغ؛وزادمغثقػتيعبأنفدػي

ػػػافػػػيالحرػػػػؿعمػػػىىػػػحهالشتيجػػػة القشاعػػػةالقػػػجرةلمتعامػػػلمػػػعالطػػػخوؼالحياتيػػػة،وسػػػاىعأيز 
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الذخريةالتيتػل ػجتلػجػالعيشػةمػغأثػخالبخنػامجالعبلجػيالقػائععمػىتأكيػجالػحات،وتجختتػو
مغاليخوبمشيا، التػيساليبوالسعدزاتاألوكحلظفيالحياةالعسمية،ومػاجيةالسذكبلتبجال 

وججيػػػةفئػػػة،،كالشسحجػػػةوالسشاقذػػػةالجساعيػػػةلعبلجػػػياسػػػتخجامياضػػػسغجمدػػػاتالبخنػػػامجاتػػػع 
.فيتصبيقالبخنامجةججيةالسجسػعةخجمتالباحثف إحيث،الجراسة

 ممخص نتائج الجراسة:
متالجراسةإلىالشتائجاآلتية: تػص 

1-  الفاعمية السعخفيالبخنامج لجػ الحات لتػكيج دمػكي مغ بيتعيشة في السعشفات الشداء
 .األماف

بيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعةالتجخيبيةوالزابصةفيحرائي إتػججفخوؽدالة -2 ا
الؿياسالبعجؼعمىمؿياستػكيجالحاتلرالحالسجسػعةالتجخيبية.

3-  دالة فخوؽ الؿياسحرائي إتػجج في التجخيبية السجسػعة أفخاد درجات متػسصات بيغ ا
 القبميوالبعجؼعمىمؿياستػكيجالحاتلرالحالؿياسالبعجؼ.

ابيغمتػسصاتدرجاتأفخادالسجسػعةالتجخيبيةفيالؿياسيغالتػججفخوؽدالةإحرائي  -4
 البعجؼوالتتبعيعمىمؿياستػكيجالحات.

 الجراسة: تهصيات
،متومغتفديخاتقج وما،وماتػصمتإليوالباحثةمغنتائج،فيضػءإجخاءاتالبحث

ية:توماواجيتومغتحجياتأثشاءتصبيقالبحث،تقجـالباحثةالتػصياتاآل

تعضخورة -1 التي والسؤسدات والجسعيات السخاكد السعشفاتتشيدعع بأخرائييغبالديجات
 الشفدية.غعمىتجاوزمذكبلتيتيغنفدييغمغأجلمداعج

مغأجلبثاألملفيغوِّيخىبذكلخاص،السعشفاتالديجاتتشسيةالػعيالجيشيعشج -2
 عمىالتذافيبدخعة.غومداعجتيغنفػسي

3-  نحػ الشفدية والجراسات البحػث تػجو بالفئاتضخورة االىتساـ وضخورة الحات، تػكيج
 .اليذةبالسجتسع

الحاتاستخجاـالبخنامج -4 الجراسةالحاليةعمىالسعخفيالدمػكيلتػكيج السدتخجـفيىحه
 لىمجػفعاليتومعتمظاالضصخابات.إلمتعخؼ؛أخخػاضصخابات
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عيشةأخخػِّيخاستخجاـالبخنامجاإلرشادؼالجيشيالسدتخجـفيىحهالجراسةالحاليةعمى -5
 الديجاتالسعشفات.

 فيجسعياتومؤسداتأخخػ.البخنامجالسعخفيالدمػكيلتػكيجالحاتتصبيق -6

 حات الجراسة:مقتخ 
،متومغتفديخاتوماقج ،وماتػصمتإليوالباحثةمغنتائج،ثفيضػءإجخاءاتالبح  

لمجراسةمغتحجياتأثشاءتصبيقالبحث،تخػالباحثةإمكانيةالؿياـبجراساتمساثمةتووماواجي
:تيةبحيثتقجـالباحثةالسقتخحاتاآلالحالية،

)دراسةبيتاألماففيالذبابوالديجاتفاعميةبخنامجمعخفيسمػكيلتػكيجالحاتلجػ -1
 مقارنة(.

لجػ -2 السذكبلت حل أسمػب باستخجاـ الحات تأكيج في السعاصخ الشفدي العبلج فاعمية
 عيشةمغالديجات.

السعاقيغ -3 لجػ الشفدية الخرائز بعس في وأثخه الحات لتأكيج إرشادؼ بخنامج فاعمية
 حخكي ا.

الشداءالسعشفاتفيخريةلجػفاعميةبخنامجإرشادؼلتشسيةالتجيغوأثخهفيسساتالذ -4
 .بيتاألماف
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 السرادر والسخاجع
 القخان الكخيم. 

 أواًل: السخاجع العخبية:
( بجرؼ. أسساء يع، 2010اإلبخـا السعش فات. األردنيات الشداء لجػ الشفدية الرحة مجمةـ(.

.102-50(،2،)17ة،الجامعةالدبلميةلمجراساتالتختػيةوالشفدي

دارالسديخةلمشذخ.عساف:1ط.عمعالشفذاإلرشادؼ(.ـ2011أسعج،أحسجعبجالمصيف)أبػ
 والتػزيع.

أبػ )أسعج،أحسجوالزبلعيغ، فاعميةبخنامجتػجيوجسعيلتحديغميارتيـ2013أنذ. .)
األساسي التاسع الرف شمبة لجػ الشداعات وإدارة الحات تػكيج . لمبحػثممجمة ؤتة

اإلندانيةواالجتساعية،-والجراسات .84-45(،6)28سمدمةالعمـػ

وأنػش سبخيشغخ وتيتخآروف سيمفا ومايكل نيمدػف وليدتخ مػىاف وشيػالي فيشكاتاكخيذشاف ا
( خبلؿ2018بيخولي تسغ تجختة الدمػؾ: تغييخ لتحديغ الحات تأكيج مغ االستفادة ـ(

.2018يػليػ7عجد6(مجمجjmirتصبيقعبخالياتفالسحسػؿ،السصبػعاتالسدبقة)

.1ط.صفػتفخج:.تخجسةمخجعإكميشيكيفياالضصخاباتالشفدية(.ـ2004).بارلػ،ديفج
.االنجمػالسرخيةلمشذخوالتػزيعالقاىخة:

محسػد:.تخجسةترخالسعخفيالدمػكيالسخالعبلجـ(.2008).بالسخ،كػريغ،ب،رودؿ،ب
دارايتخاؾ.القاىخة:1.طمرصفى

ـ(.العشفضجالسخأةقخاءةتحميميةفيالػاقعالسعاشوتحث2017باؼ،عبجالقادربغجاد.)
.85-75(،2)6مجمةالفكخالستػسصي،العخاؽبغجاد،سبلالسشاىزة.

واالكتئابلجػعيشةمغأحجاثالحياةالزاِّصةوعبلقتيابالقمق.(ـ2007).شوهبخر،أميخ
 الدعػدية، العختية بالسسمكة والعادييغ عقميا  السعاقيغ التختػيةأمياتاألشفاؿ العمـػ مجمة

.(3)8الشفدية،البحخيغ،

أم التكةيفاعم.(ـ2020).شوخهيبخر، والدمػؾ الحات مؽھـػ عمى الجمج لجػفييأسمػب
جامعةأـالقخػ،)رسالةماجدتيخِّيخمشذػرة(..لمتعمعغيالقابما يعقمغياألشفاؿالستخمف

السكخمة.مكة
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ـ(.دورالشسػذجالدمػكيالسعخفيفيعبلجحالةاكتئابنفديمع2017بخزواف،حديبة.)
مجمةالحكسةلمجراساتالتختػيةوالشفدية.مؤسدةكشػزالحكسةلمشذخ،.محاولةاالنتحار

5(،22.)408-462.

 بذيخ، الحاتـ2016)فايد. فاعمية زيادة في وأثخه التػكيجؼ الدمػؾ لتشسية بخنامج فاعمية .)
رسالة).والكفاءةاالجتساعيةواألداءاألكاديسيلجػشبلبالسخحمةالثانػيةبسحافطاتِّدة

جامعةالجوؿالعختية،مرخ.(.دكتػراهِّيخمشذػرة

لجػضحاياالتشسخالسجرسي(.مدتػػتػكيجالحاتـ2019).،يػسفيرانيةوحجةبغزرواؿ،
العادييغ التشسخوالتبلميح مجمةدراسات.فيالسخحمةاالبتجائية:دراسةمقارنةبيغضحايا

.38-22(،2)12نفديةوتختػية،

ـ(فعاليةبعسإستخاتيجياتتعجيلالدمػؾفيتشسية2020).،يػسفيوحجةبغزرواؿ،رانية
التشسخالسجرسي،دراسةميارة تػكيجالحاتوالذعػرباألمغالشفديلجػالتبلميحضحايا

http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/214ِّيخمشذػرة،

(.فاعميةبخنامجإرشادؼيدتشجإلىاستخاتيجيتيالشسحجةـ2018).بشىمرصفىونذأت،دمحم
تػكيج تحديغ في الجور ولعب البلجئيغالدػرييغالسعخؼية لمسخاىقيغ السشارة.الحات مجمة

.368-325(،4)24لمبحػثوالجراسات،

 بػكبخ، ـ2018)أنػار لجػ(. بالشفذ الثقة لتشسية جسعي سمػكي معخفي إرشادؼ بخنامج أثخ
جامعةالكػيت،الكػيت.(.رسالةماجدتيخِّيخمشذػرة)مخاىقيغمغذوؼاإلعاقةالحخكية

 زياد عمىـ2017)التح، وأثخىا السعخفة وراء ما باستخاتيجيات االجتساعية السيارات تعميع .)
.252-229(،123)31السجمةالتختػية،.تػكيجالحاتلجػشالباتجامعةآؿالبيت

ـ(فعاليةبخنامجمعخفيسمػكيالثباتالحاتلجػالفقخاء،2013جيايشغجاو،إلجارشافيخ)
ايفاند، مجرسة واششصغ جامعة مشذػر، ِّيخ  /https://doi.org/10.1177بحث

0956797613510949

الحختي، )والقاسع،دمحم والتخرز2013جساؿ. الحات بتػكيج وعبلقتو السدتقبل قمق ـ(.
ال شبلب لجؼ الجراسة والتحريل بالسجيشة العامة الثانػية التختية،السشػرة،سجارس مجمة

2(152)713–677.
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أحسج:.تخجسةالسجخلالسيدخإلىالرحةالشفديةوالعبلجالشفديـ(.2002الحديغ،أسساء.)
القاىخة:دارعالعالكتب..1طعبجالخالق.

.األردف:1ط.عبلجالشفديالشطخيةوالتصبيقفياإلرشادوال(.ـ2011).الخفر،سامحوديع
.دارالفكخلمشذخوالتػزيع

ـ(فاعميةبخنامجإرشادؼمعخفيسمػكيقائععمىخبخةالتجفقالشفديفي2021خالج،أسساء)
أولىثانػػؼببػمجيػػةالجػػمفػة، الحاتوالتػػافػقالجراسػيلػػػجػعيػشةمػغتبلمػػيح تػػكػيػػج تػشسيػة

.https://www.researchgate.netـ،2021دراسةِّيخمشذػرة،ديدسبخ

 محسػدأبػ ـ2013).دؼ، بغدة(. اإلسبلمية الجامعة في الجامعي األستاذ مسارسة مجػ
شبلبو لجػ السصيخة الشبػية الدشة مغ الحاتالسدتشبصة تػكيج ماجدتيخ).ألساليب رسالة

،الجامعةاإلسبلمية،فمدصيغ.(ِّيخمشذػرة

)وؼ،الجنجرا السعاقيغ2007سامية. األشفاؿ لجؼ االجتساعي الحكاء لتشسية بخنامج تأثيخ ـ(.
(،2)67مجمةالقخاءةوالسعخفة،األخخيغ.سسعياعمىتػكيجالحاتوالتػافقاالجتساعيمع

.120-155ص

(.بخنامجمقتخحمغمشطػرالعبلجالستسخكدحػؿالعسيلفيخجمةالفخدـ2014).رزؽ،بداـ
.438-379(،2)57،االجتساعيةمجمةالخجمة.تشسيةمياراتتػكيجالحاتلمدوجةالسعشفةل

مجمةكميةالتختيةالتختية.ـ(.ؾياسميارةتػكيجالحاتلجػشمبةكمية2008حامج.)ريذاف،
 .167-180،(3)2جامعةالكػفة،االندانية،لمبشاتلمعمـػ

فيخيخ،جيفخؼؿكػىيغ) أ تأكيجالحاتباستخجاـأدوات2019ريبيكا ـ(إعادةصياِّةمفيـػ
 ِّيخ دراسة الرحي، السجاؿ في العمسية بالجروس استخجاميا لتسكيغ مشذػرة،حجيثة

https://doi.org/10.1177/1088868318797036.

يع.)زيج، الجامعية.دارالسعخفةاإلسكشجرية:.2ط.والتػافقلحاتسيكػلػجيةاـ(.1987إبخـا

فيتشسيةمدتػؼتػكيجالحاتالتػكيجؼـ(.مجؼفعاليةبخنامجالتجريب2012لػنيذ.)سعيجة،
 الصمبة مغ عيشة الجامعيغ.لجؼ مجمة نفدية،دراسات (،7)1البرخة،

92-73.
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إلىالشطخيةالدمػكيةفيتشسيةميارات(.أثخبخنامجإرشادؼمدتشجـ2021).الدميع،ميدػف
العاـ األردني الشدائي االتحاد أعزاء لجػ الحات العختية.تػكيج الجامعات اتحاد مجمة

.163-147(،1)41لمبحػثفيالتعميعالعالي،

( تغخيج والعمي، ىاشع 2016شخاتخة، حل(. ميارتي تحديغ في الجسعي اإلرشاد فاعمية
الحا وتػكيج فيمحافطةإرتجالسذكبلت البلجئيغالدػرييغ أبشاء الحكػر تلجػالسخاىقيغ

،الجامعةالياشسية،األردف.(رسالةماجدتيخِّيخمشذػرة).األردف

بتػكيجالحاتلجؼشمبة2013ِّادة.)وحجازؼ،رجبشعباف، ـ(.التشذئةالدياسيةوعبلقتيا
 بسحافطة الثانػية االسبلمرفح.السجارس الجامعة والشفدية،مجمة التختػية لمجراسات ية

21(3)،105-75.

الدمػؾاالجتساعياإليجابيوعبلقتوبتػكيجالحاتومعشىالحياةلجػ(.ـ2019).شسالة،فجاء
ِّدة قصاع في الثانػية السخحمة مشذػرة).شمبة ِّيخ ماجدتيخ اإلسبلمية،(.رسالة الجامعة

فمدصيغ.

سساح الحـ2019).الذسخاني، تػكيج السخحمة(. شمبة لجػ الصسػح بسدتػػ وعبلقتو ات
.461-413(،1)61السجمةالتختػية،الستػسصةبسحافطةالقشفحة،

( مرصفى. عسخ الشداء2014الذػاشخة، لجػ باالكتئاب وعبلقتيا البلعقبلنية األفكار ـ(.
 السثمث. مشصقة في التخالسعشفات والجراسات لؤلبحاث السفتػحة القجس جامعة تػيةمجمة

 .102-53(.8،)2والشفدية،

.دارالحزارة.القاىخة:1ط.عمعالشفذاإلكميشيكي(.ـ2003).الذيخ،عبجالدبلـأحسجؼ

رؾية شالباتـ2015).الرخايخة، لجػ الحات تػكيج ميارة لتحديغ إرشادؼ بخنامج فاعمية .)
.742-723(،1)162مجمةالتختية،.السخحمةالستػسصةفيمحافطةالكخؾ

دار.عساف:1ط.تػكيجالحات:مجخللتشسيةالكفاءةالذخرية.ـ(1999).شخيفشػقىفخج
.الغخيبلمصباعةوالشذخوالتػزيع

( دمحم. والخػالجة، عادؿ الحات2014ششػس، تقجيخ تحديغ في التػكيجؼ التجريب فاعمية ـ(.
التوالتكيفلجػالصمبةضحايااالستقػاء. .250-242(1)41ختػيةمجمةدراساتالعمـػ

.دارالفكخ.عساف:1ط.نطخياتاإلرشادوالعبلجالشفدي(.ـ2012).عبجهللا،دمحمقاسع
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بخنامجمقتخحلمعبلجالسعخفيالدمػكي)السعجؿـ(.1997عبجالسجيج،عبجالخحسغعثساف.)
فعاليت ولسقارنة البخنامج لتصبيق وتجخيبية نطخية دراسة إسبلمية(: مغبسزاميغ بكل و

جامعة.رسالةدكتػراهِّيخمشذػرة().لبلكتئابالعبلجبالبخنامجالسددوجوالعقاقيخالسزادة
 أـدرمافاإلسبلمية،الدػداف.

تياني اليادؼ، 2012).عبج وعبلجوالسعخفيالدمػكيـ(. .1.طاضصخابالػسػاسالقيخؼ
القاىخة:مؤسدةالعمياءلمشذخوالتػزيع.

مكتبةداراليبلؿ..بيخوت:1ط.2ط.الفخيجالعقج(.ـ1940حسجبغدمحم.)عسخأرتو،عبج

.ِّدة:مصبعة2.طالتػجيوواإلرشادبيغالشطخيةوالتصبيقـ(.2008عبيج،ماججةبياءالجيغ.)
 مقجاد.

( دمحم ـ2012العجمة، .) االجتساعية وعبلقتياالسدؤولية الشفدي لجػوتػكيجبالرخاع الحات
شيج ِّدةأرامل محافطة في الفخقاف حخب مشذػرة).اء ِّيخ ماجدتيخ الجامعة(.رسالة

اإلسبلمية،فمدصيغ.

 حداـ وعمىعدب، محسػد معتدوحسج، لتشسيةـ2012).، سمػكي معخفي إرشادؼ بخنامج .)
الجامعي الذباب مغ عيشة لجػ الحات .تػكيج الصفػلة، دراسات (،54)15مجمة

107-113.

( مرصفى. 2003عذػؼ، السعاصخـ(. الشفذ عمع إلى طمجخل ديػاف1. الجدائخ: .
السصبػعاتالجامعية.

( الجيغ. صبلح 2000عبلـ، والشفديـ(. التختػؼ والتقػيع طالؿياس الفكخ1. دار القاىخة: :
العختي.

العبلجالسعخفيالدمػكيفيضػءالقخآفالكخيعوالدشةالشبػيةـ(.2018).عيج،أحسجعمياف
،الجامعةاالسبلميةكميةالتختية.(رسالةماجدتيخِّيخمشذػرة).أصيميةدراسةت

.القاىخة:مشذأة1.طاالختباراتوالسقاييذالشفديةوالعقميةـ(.2003العيدػؼ،عبجالخحسغ.)
السعارؼباإلسكشجرية.

دار.بيخوت:1.طالؿياسوالتجخيبفيعمعالشفذوالتختيةـ(.2012،عبجالخحسغ.)العيدػؼ
الشيزةلمصباعةوالشذخوالتػزيع.

 .لبشاف:دارالكتبالعمسية.1.طالرحةالشفديةلمصفلـ(.2015ِّخاب،ىذاـأحسج.)
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( ريياـ ـ2016فايج، الفراـ(. مخضى زوجات لجػ الحات بتػكيج وعبلقتو األسخؼ السشاخ
،الجامعةاإلسبلمية،فمدصيغ.(رسالةماجدتيخِّيخمشذػرة)العقمي

)ايج،ف 2016ريياـ. الفراــ(. مخضي زوجات لجػ الحات بتػكيج وعبلقتو األسخؼ السشاخ
ِّدة.االسبلمية،،الجامعة(رسالةماجدتيخِّيخمشذػرة)العقمي

(.مجػفعاليةبخنامجالتجريبالتػكيجؼفيتشسيةمدتػػتػكيجالحاتـ2012لػنيذ،سعيجة)
الجامعييغ الص مبة مغ عي شة مجم.لجػ والخجماتة واالستذارات لمبحػث البريخة مخكد

.92-73(،1)7التعمسية،

روتخت ـ2006).لييي، االضصخاباتالشفدية(. في السعخفي جسعية.العبلجالشفدي تخجسة:
.ايتخاؾدار.القاىخة:1.طيػسف،دمحمالربخة

والجيسقخاشية العالسي الحػار لتعسيق الفمدصيشية ـ2013).السبادرة لمشػعا(. السدتجيبة لسػازنة
 .)د.ـ(.)د.ف(.1ط .االجتساعيفيالػاقعالفمدصيشي

م( فاعلية بزناهج إرشادي تدريبي في تنوية ههارات تىكيد 5353الوىهني، د. فاطوة أحود )

الذات لدي طالبات كلية العلىم التزبىية في جاهعة جزش، هجلة الجاهعة االسالهية 

 .52، عدد 9(، رقن 6485-5743) للدراسات التزبىية والنفسية،

التػكيجية(.فاعميةبخنامجإرشادؼلتشسيةمياراتـ2014).والذخكدي،أحسجغعبجالخحسدمحم،
.بالجامعةعمىمياراتالػعيبالسعخفةلجػالصبلبذوؼصعػتاتتعمعالخياضياتوأثخه

.184-128،(4)1مجمةالتختيةالخاصةوالتأىيل،

4مجمةالػاحاتلمبحػثوالجراساترمج،ـ(.العيشة.2009عايذةنحػؼ.)مخابصي،عادؿ،و
(6،)106–119.

( وليج. 2010مدعػد، الصبيعيـ(. والتػزيع السعيارية والجرجات طالسئيشات الدعػدية،1. .
جامعةأـالقخػ.

ـ(.بخنامجتجريبيلخفسدرجةالجػدالفكخؼوتحديغمعشي2017ىذاـمرصفي.)مرباح،
.451-497(،18)11مجمةالبحثالعمسيفيالتختية،الجامعة.الحياةلجػشبلب

الحاتلجػعيشةمغالسخاىقيغمغوتػكيج(.العبلقةبيغاالمغالشفديـ2015السصيخؼ،خالج)
الكػيت بجولة العامة الثانػية السخحمة شبلب مغ .الجشديغ التختية، كمية (،2)39مجمة

77-118.
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.)د.ـ(:1ط.التقخيخالعالسيحػؿالعشفوالرحةـ(.2015الداميةلحقػؽاإلنداف.)السفػضية
 السكتباإلقميسيلمذخؽاألوسط.

كامل لػيذ 1990).مميكة، الدمػؾـ(. وتعجيل الدمػكي طالعبلج القمع1. دار الكػيت: .
لمشذخوالتػزيع.

( عراـ. دراس2014مشرػر، عساف: مجيشة في األسخؼ العشف الشداءـ(. عمى ميجانية ة
 الخاصة. التصبيؿية العمـػ جامعة تختػية نطخ وجية مغ القجسالسعشفات جامعة مجمة

 .152-110(.7)2السفتػحةلؤلبحاثوالجراساتالتختػيةوالشفدية،

(.تػكيجالحاتوعبلقتوبالشدعةنحػالكساؿوالػعيـ2017نزاؿ)العداوؼ،وميجؼ،انترار
-134(،1)53مجمةالبحػثالتختػيةوالشفدية،.مبةمعاىجالفشػفالجسيمةباإلبجاعلجػش

157.

.القاىخة:مكتبةاألنجمػالسرخية.1.طالؿياسالتختػؼـ(.1994أبػناـية،صبلحالجيغ.)

( جسيل. ميدػف ، 2017نجـػ أريحاـ(. محافطة في الفمدصيشية الدوجة ضج السػجو العشف
 يخِّيخمشذػرة(.معيجالتشسيةالسدتجامة.جامعةالقجسالسفتػحة.دراسةماجدت).واألِّػار

.الخياض:مصبعةالسمظعبجهللا.1.طمبادغالبحثالتختػؼـ(.2004الشػح،عبجهللا.)

جي اس 2012).ىػفساف واألبعادـ(. األسذ السعاصخ الدمػكي السعخفي طالعبلج .1.
شذخوالتػزيع.مخادعيدى.القاىخة:دارالفجخلم:تخجسة

)رسالة.تػكيجالحاتوعبلقتوبالكفاءةالحاتيةعشجشمبةجامعةبغجاد(.ـ2016).حبلـأة،دور
 ،العخاؽ.جامعةبغجادِّيخمشذػرة(،كتػراهد

 )االجتساعيةالتشسيةوزارة إنجازـ(.2021. الاتتقخيخ لمعاـاالجتساعيةتشسيةوزارة الدشػؼ
رةالتشسيةاالجتساعية.فمدصيغ:وزا.)د.ط(.ـ2021
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 :(1)ممحق 
 أسساء محكسين البخنامج 

 

 السؤسدة التي يعسل بيا اسم السحكم الخقم

ِّدة-جامعةاألقرىأستاذدكتػرعايجةشعبافصالحد.أ. .1

ِّدة-الجامعةاإلسبلميةأستاذمذارؾنبيلدخافد. .2

ِّدة-جامعةاألقرىأستاذمداعجد.ديبةالديغ .3

جامعةاألقرىأستاذاالرشادالشفديالسداعجؽيفةدمحمأبػسخيمةعد. .4

جامعةاألقرىأستاذاالرشادالشفديالسداعجوفاءجسيلعابجد. .5

ِّدة-األزىخجامعةأستاذمذارؾد.دمحمعمياف .6

رئيذجسعيةالشسطالخيخيةعيجعميافد.أحسج .7

عقلوالجدعسخكدعبلجالأخرائيبأىلعارؼد.إسساعيل .8

أخرائينفديسعيجالكحمػت.أ .9
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 :(2)ممحق 
 السكياس )االستبانة(خظاب تحكيم  

 

 السحتخم /ـة  ................................................ ة:/ـالفاضل /ةالجكتهر
 

 تحية طيبة وبعج
  تأكيج الحات استبيانتحكيم السهضهع: 

 

وتاإلش التحيات أشيب أىجيكع الباحثة أف عمسا  أحيصكع أعبله السػضػع إلى ارة تقـػ
بإجخاءدراسةبعشػاف"فاعميةبخنامجمعخفيسمػكيلتػكيجالحاتلجػالشداءالسعشفاتفيبيت
الشفدية الرحة في الساجدتيخ درجة عمى الحرػؿ لستصمبات استكساال  وذلظ األماف"،

والسجتسعيةمغالجامعةاإلسبلميةبغدة.
السؿياسألبعادتأكيجالحاتضاستكساؿإجخاءاتالبحثتقجـالباحثةلحزختكعولغخ

االشبلع حزختكع مغ الباحثة تتسشي السجاؿ ىحا في مخترػف ولكػنكع ببشائو قامت الحؼ
 كانتصالحةأوِّيخصالحة،ومجػانتساءكلفقخةواالفادة إذا بذأففقخاتاالستبانةؼيسا

اقتخاحاتأوتعجيبلتلتحقيقىجؼالجراسةمشاسبمغوماتخونافةوإضلمسجاؿالسحجدليا،
ابأفبجائلاإلجابةعمىالفقخاتىي:)أبجا ،أحيانا ،دائسا (.الحالية، عمس 


 شاكخة لكم حدن تعاونكم

 الباحثة: إيسان مدعهد اشخيخ
 السذخف: د. جسيل الظيخاوي 
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 :(3)ممحق 
 تأكيج الحاتمكياس  

 

 : السعمهمات العامةالقدم األول

  . العسخ: 1
16-20سشةسشة25–21مغسشة25–21مغ

  . الحالة االجتساعية: 2
عدتاءمتدوجةأرممةمصمقة

  . السؤىل العمسي: 3
فأقل دكتػراهماجدتيخبكالػريػسدبمـػ

   . مدتهى الجخل:4
كافيمتػسطِّيخكافي



 

 القدم الثاني: السكياس

 دائساً  أحياناً  أبجاً  الفقخة الخقم

 الجفاع عن الحقهق )السظالبة بالحقهق دون تخدد أو خجل(األول/  البعج

    أشعخبأنيأقلتقجيخا مغاآلخخيغ  .1

    اآلخخيغخجمييجعمشيمتخددةمغقبػؿدعػة  .2

    أحخصعمىإيحاءاآلخخيغ  .3

    .عشجماُيصمبمشيعسلشيءمافإنشيأصخعمىمعخفةالدبب  .4

    اآلخخيغأحبأفأجادؿ  .5

6.  
وأمانتيمعاآلخخيغجعمتشيأقعفخيدةاالستغبلؿصجقيبدبب

    مغقبلاآلخخيغ

    أججصعػتةفيالتعاملمعالجشذاآلخخ  .7

    ػف امغأبجوِّبيوإنشيأتجشبتػجيواألسئمةخ  .8
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 دائساً  أحياناً  أبجاً  الفقخة الخقم

    أججصعػتةفيقػؿ"ال"  .9

    اآلخخيغمشيدوفتخددومايصمبانفح  .10

    أفأقػؿفيياشيئ اأستصيعأُمخفيحاالتال  .11

    فيكلالسػاقفالسختمفةاالعتحارمغاآلخخيغ  .12

    أستصيعأفأختمفمعشخزيخػنفدودائس اعمىحق  .13

 بيخ عن اآلراء والسذاعخ/ التعالثاني البعج

    حعغمذاعخؼبرخاحةووضػأججصعػتةفيالتعبيخ  .14

    أحتفعبآرائيلشفدي  .15

    معأحجبياأحتفعباألمػرالسدعجةلشفديوالأتحجث  .16

    التعبيخعسايجػؿفيخاشخؼأرِّبفيعجـ  .17

    أججصعػتةفيالخدعشجمجحاآلخخيغلي  .18

    فذلفيالتعبيخأماـاآلخخيغأشعخبالزيقعشجماأ  .19

    أشعخبالزيقعشجانتقاداآلخخيغلي  .20

    تحجثأماـاآلخخيغلمأمتمظقجرةأودأف  .21

 / التفاعل االجتساعي االيجابي البعج الثالث

    أججصعػتةفيتكػيغصجاقاتججيجة  .22

    وقت اشػيبل يدتغخؽأججصعػتةفيانياءنقاش  .23

    دبعيشيعشجماأصافحاآلخخيغاتجشبالتكخي  .24

    فيتكػيغعبلقاتاجتساعية.برعػتةأشعخ  .25

    عشجماأكػفبيغالغختاءأوصجاعفأوِّثياأشعخبأآلـفيالسعجة  .26

    اآلخخأشعخبالتػتخعشجالتعاملمعالجشذ  .27

    أتجشبالجمػسمعاآلخخيغ  .28
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 دائساً  أحياناً  أبجاً  الفقخة الخقم

   التحجثمعيععالغختاءلعجـقجرتيعمىماتجشبالجمػس  .29

    وأقختائيصجيقاتيعغأتجشبالدؤاؿ  .30

   خخيغافخاحيعأججصعػتةفيمذاركةاآل  .31

   ساليعغأعخخيمذاركةاآلأتجشب  .32

 انتيت االستبانة

 يسان مدعهد اشخيخ: إالباحثة                                   
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 :(4)ممحق 
 اإلرشادي البخنامجخظاب تحكيم  

 

 السحتخم/ ـة................................................  ة:/ـالفاضل /ةتهرالجك
 

 تحية طيبة وبعج
 تحكيم البخنامج االرشادي السهضهع: 

 

 الباحثة أف عمسا  أحيصكع أعبله السػضػع إلى وتاإلشارة التحيات أشيب أىجيكع تقـػ
كيجالحاتلجػالشداءالسعشفاتفيبيتبإجخاءدراسةبعشػاف"فاعميةبخنامجمعخفيسمػكيلتػ

الشفدية الرحة في الساجدتيخ درجة عمى الحرػؿ لستصمبات استكساال  وذلظ األماف"،
والسجتسعيةمغالجامعةاإلسبلميةبغدة.

الباحثةلحزختكع سعخفيالبخنامجاالرشادؼالولغخضاستكساؿإجخاءاتالبحثتقجـ
الشداال لجػ الحات لتػكيج األمافدمػكي بيت في السعشفات ولكػنكع،ء ببشائو قامت الحؼ

جمداتالبخنامجبذأفمخترػففيىحاالسجاؿتتسشيالباحثةمغحزختكعاالشبلعواالفادة
كانتصالحةأوِّيخصالحة،ومجػانتساءكل إذا مغحيثلمسجاؿالسحجدلياجمدةؼيسا

والفشيات والسيارات واألدوات واألىجاؼ واألساليبالعشػاف ، تخونوإضافة مغوما مشاسب
 الجراسة ىجؼ لتحقيق تعجيبلت أو واقتخاحات لمسبلحطات ججوؿ لكع ومخفق يذسلالحالية

12،معالعمعيػججاستسارةتقييعجمداتالبخنامجاإلرشادؼواستسارةتقييعالبخنامجاإلرشادؼ
.جمدةلمبخنامجاإلرشادؼ


 شاكخة لكم حدن تعاونكم

 ثة: إيسان مدعهد اشخيخالباح
 السذخف: د. جسيل الظيخاوي 
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 :(5)ممحق 
 استسارة تقييم جمدات البخنامج اإلرشادي 

 

 سيخ الجمدة األىجاف الجمدة
 مماحظات

 مشاسب عشهان الجمدة م
غيخ 
 مشاسب

 مشاسب
غيخ 
 مشاسب

 الجمدةاألولى)التعارؼوكدخالجميج( 1

 تػكيجالحات(الجمدةالثانية)التعخؼعمى 2

 الجمدةالثالثة)األفكاروأثخىاعمىالفخد( 3

 الجمدةالخابعة)العبلقةبيغاألفكاروالدمػؾوالسذاعخ( 4

 الجمدةالخامدة)الدمػؾوأثخهعمىالفخد( 5

الجمدةالدادسة)العسمياتالفكخيةوشخيقةالتعامل 6
 معيا(



تذػىاتالسعخؼيةوشخيقةالتعاملالجمدةالدابعة)ال 7
 معيا(



 الجمدةالثامشة)أىسيةتػكيجالحات( 8

 الجمدةالتاسعة)الدمػكاتاإليجابيةوأثخىاعمىالفخد( 9

 الجمدةالعاشخة)شخؽحلالسذكبلت( 10

 الجمدةالحاديةعذخ)التعخؼعمىالحات( 11

 يعواالنياء(الجمدةالثانيةعذخ)التقي 12
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 (: 6)ممحق 
 اإلرشادياستسارة تقييم البخنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السهضهع م
 الحكم

 مماحظات غيخ مشاسب مشاسب
عشػافالبخنامج .1
أىجاؼوأىسيةالبخنامج .2
الفشياتالسدتخجمةفيالبخنامج .3
األساليبالسدتخجمةفيالبخنامج .4
امجاألدواتالسدتخجمةفيالبخن .5
عجدجمداتالبخنامج .6
تقييعالبخنامج .7
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 (: 7)ممحق 
 :البخنامج االرشادي السقتخحعخض تفريمي لجمدات 



 جمدات البخنامج السعخفي الدمهكي 
 بخنامج العماج السعخفي الدمهكي لتشسية تهكيج الحات 

 
 )التعارف وكدخ الجميج( الجمدة األولى

 أىجاف الجمدة
 والشديبلتقامةعبلقةبيغالباحثة)السعالج(إ. 
 تعخيفالشديبلتبالبخنامجوتقجيعمعمػماتعشو. 
 وأىسيتوتقجيعشخحعغالعبلجالسعخفيالدمػكي.

 دؾيقة90-60 زمن الجمدة

 محتهي الجمدة

نػعتحققفيىحهالجمدةالتسييجيةتدتقبلالباحثة)السعالج(الشديبلتاستؿباال شيبا بحيث
التألي بيشيغفمغ ؼيسا التعارؼ خبلؿ مغ وذلظ )السعالج( والباحثة الشديبلت ألبيغ نيا،

ِّيخ التقبل ىحا ويكػف والشديبلت السعالج بيغ الستبادلة والثقة والتقبل األلفة إلى تيجؼ
لمشديبلتمعبعسالحجيثالػدؼالعاـعغاألنذصةتومغثع،مذخوط قجـالباحثةنفديا
.أوبأؼمجاؿآخخوىحاعمىسبيلالسثاؿبيتاالمافارسشيافيالتييس

بعجذلظتصسئغالباحثة)السعالج(الشديبلتبأفجسيعالسعمػماتتكػففيسخية-
تامةواليحقألؼشخزاالشبلععمىىحهالسعمػمات.

.تػكيجالحاتتصبيقمؿياس-
األساس- السبادغ بذخح )السعالج( الباحثة تقـػ الدمػكيثع السعخفي لمعبلج ية

لسداعجتيغوالتغمب بحيثتػضحأفالعبلجالسعخفيالدمػكيلوأىسيةكبيخة لمشديبلت،
.فاألفكارالتيتطيخبرػرةتمقائيةتشصبعبحىشووقجالانخفاضالدمػؾالتػكيجؼعمى

إالإذاركدتانتباىياعمييا،وذلظمغخبلؿالتجريبعمىذلظ.وكا فالذخحتذعخبيا
بالمغةالعاميةبعيجا عغالسرصمحاتالشفدية.

جمدتيغتػضحمجةالبخنامجوعجدجمداتوومجةكلجمدة،وأفالمقاءيكػفبػاقع-
 لسجة 12فياألسبػع، مجة دؾيقة،وتؤ80-50)الػاحجةجمدةالجمدة، الباحثةعمىك( ج

فيالعبلج.وأىسيتيااجباتضخورةااللتداـبسػاعيجالجمداتوالتعاوففيأداءالػ
األفكار- بعس بتدجيل الشديبلت تكميف )وىػ مشدلي بػاجب الجمدة تختع أخيخا 

 السختبصة بالبيتوالسػاقف عبلقة ليا والتي خارجو أو الحات ترحيحيا(،بتػكيج وكيؽية
 لكل خاص ممف الباحثة تدمع نديمةبحيث بالسعمػمات خاصة استسارة بصاقة–يحػؼ

سجلاألفكارالبجيمة.–اليػميلسخاؾبةالحاتالدجل
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فقطدوف)الكتابةبالشدبةلمشديبلتاألمياتسيتعاالستعانةباألخرائيةالشفديةممحػضة:
عمىحجا.نديمولتعبئةاالستسارةلكلالبيتفيشخح(

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلن قاشجساعيمغبعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات

 

 )التعخف عمى تهكيج الحات( الجمدة الثانية
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة

 تػكيجالحاتتعخيفالشديبلتعمى  مفيـػ
 التعخؼعمىالفخوؽبيغالدمػؾالتػكيجؼوِّيخهمغالدمػكيات 
 التعخؼعمىأىسيةتػكيجالحاتلمرحةالشفدية
 ة.تحجيجالسذكمةبجق

الفشيات 
 السدتخجمة

 .السحاضخةالسبدصة
 .السشاقذةوالحػار 
 أسمػبحلالسذكبلت
 وىػالػاجباالضافيمخاؾبةالحات.

 محتهي الجمدة

فيبجايةالجمدةيتحققالباحثة)السعالج(مغردودفعلالشديبلتتجاهالجمدةالدابقة،وإذا
تيا.كافىشاؾتداؤالتأوقزاياتخِّبالشديبلتمشاقذ

مطاىخانخفاضمدتػؼتػكيجالحاتالتيتذتكيمشياالشديبلتوماالشقاشسػؼيجورعغ
ىػ وما السػقف تحجثبعج التي التمقائية األفكار ىي وما لطيػرىا، السدببة السػاقف ىي
بولسػاجيةتمظالسػاقف،وتػضحالباحثةلمشديبلتبأفىحهالسػاقفقج الترخؼالحؼتقـػ

األشخاصولكغكلشخزيختمفعغاآلخخفيترخفووفيتفكيخه،وأفىحهتسخببعس
تدبب وتالتالي الرحيح ِّيخ االنفعاؿ في الدبب ىي اإلنداف فييا يبالغ قج التي األفكار

الدمػكياتِّيخالسؤكجة.
 عغ مبدط شخح ذلظ التػكيجيمي الدمػؾ بيغ الفخوؽ عمى والتعخؼ الحات، تػكيج مفيـػ

ثعتتصخؽالباحثةفيالشيايةعغاآلثارالشفديةالتيعجوانيعميسبيلالسثاؿ،والدمػؾال
لسطاىخنقزتػكيجالحاتعمىحالةالفخدالشفدية،معذكخأمثمةنقزتػكيجالحاتيدببيا

وماىياألسبابالسختبصةبيحاالدمػؾمغوجيةنطخىغالبيتالتيتسارسياالشديبلتداخل
مقتخحاتي ىي وما مذكمة لعبلج الحات،غ تػكيج أقػاليغانخفاض عمى الباحثة تعقب ثع

ومقتخحاتيغمغخبلؿالتخكيدعمىالدمػؾالسبلئعواستبعادالدمػؾِّيخالسبلئعحيثأف
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 السختبصة الخاشئة واألفكار األسباب معخفة ىػ الحاتاليجؼ تػكيج ىحهبشقز وترحيح
 عغ ففكختشا سمءالذياألفكار، في صحيح،تؤثخ سمػؾ إلى تؤدؼ الرحيحة فالفكخة ػكشا

والفكخةالخاشئةتؤدؼإليسمػؾخاشئ.
وفينيايةالجمدةتختتسيابتمخيزمادارفييامغأقػاؿالشديبلتوإضفاءتفديخاتيغالتي
تداعجعمىاستيعابمذكمتيغومايجبعمييغفعموحتىتتخمرغمشياأومغآثارىا،ثع

ب الشديبلت تكمف السختبصة أفكارىغ تجويغ وىػ اإلضافي الحاتالػاجب داخلبتػكيج سػاء
أوخارجو.البيت

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية فحزفي نذاط
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات

 

 )األفكار وأثخىا عمى الفخد( الجمدة الثالثة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 جمدةأىجاف ال

  عشيا يشتج التي العقبلنية ِّيخ والسعتقجات األفكار عمى الحاتالتعخؼ تػكيج
 .السشخفس

  الستشػعة األشكاؿ وخاصة االنفعاالت وتشؽيذ تػكيجتفخيغ انخفاض عمى الجالة
 مدتؿببل .انخفاضتػكيجالحاتمسايخفسمغىحهاالنفعاالتالتيتؤدؼإلىالحات

 .مخاجعةالػاجباإلضافي

الفشيات 
 السدتخجمة

 السحاضخةوالسشاقذة
 السشدليالػاجب 



 محتهي الجمدة

فيبجايةالجمدةيتحققالباحثةمغردودفعلالشديبلتتجاهالجمدةالدابقة،وفدحالسجاؿ
الػاجب مشاقذة يتع ذلظ بعج لجييغ. التي استفداراتيغ أو مبلحطاتيغ لحكخ لمشديبلت

االتفاؽعم يو،وسيجورالشقاشحػؿتمظالسػاقفالتيتعتدجيمياومااإلضافيالحؼتع
ىػ وما السػقف بعج حجثت التي التمقائية األفكار ىي وما تجاىيا، االنفعاؿ ردود ىي
الترخؼالتيقامتبولسػاجيةتمظالسػاقف،وتػضحالباحثةلمشديبلتبأفىحهالسػاقف

خخفيترخفووفيتفكيخه،وأفقجتسخببعساألشخاصولكغكلشخزيختمفعغاآل
ىحهاألفكارِّيخالسعقػلةىيالدببفياالنفعاؿِّيخالرحيحليحاالسػقففاألفكارىحه
ِّالبا ماتكػفسمبيةولكغيحبعميظتبجيميابأفكارايجابية،تتشاسبمعوقػعالحجثوأف

قعاتالدمبية.تشطخلمحياةبشطخةتفاؤلية،وأفتتػقعأشياءشيبةبجال مغالتػ
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وىحه نحػنا، معيشة بصخيقة الشاس ترخؼ تدبب التي السعتقجات حػؿ الشقاش يجور ثع
،فسثبل مؤكجةأوِّيخالسؤكجةالسعتقجاتتؤدؼبالذخزأفيطغأفاآلخخيدمظبصخيقة

السؤكجة ِّيخ ال" قػؿ أستصيع ال أنا التفديخ بيشسا "السؤكج" أعخؼيكػف ال تقـػ ثع ."
الدمػكياتِّيخةبالتعاوفمعالشديبلتبسشاقذةبعساألفكاروالسعتقجاتالتيتجععالباحث

السؤكجة بيئة في مثلالبيتوالسػجػدة معيغ وتفديخىا مشاقذتيا عمى وتعسل خارجيا أو
يتعمق مػضػع تجاه نطخؾ وجية عغ التعبيخ في حقظ عمى اعتجت الشديبلت "إحجػ

لكي "قجـ التحاور"، في ما،بأسمػتظ مخض مغ التعافي بسشاسبة ىجية الشديبلت إحجػ
.فخحتيبياولكشظلعتدتصيعيالتعبيخعسابجاخمظخذيةإالتجيجؼذلظ"،....الخ

اإلضاؼية بالػاجبات الشديبلت تكميف ويتع فييا دار ما تمخيز يتع الجمدة نياية وفي
بعجةشخؽمخ )مؤكجلمحاتوِّيختمفةوتذتسلعمىذكخمػاقفاجتساعيةيسكغتفديخىا

(.السؤكجلمحات

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
يغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثةالسذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةب

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات

 

 )العماقة بين األفكار والدمهك والسذاعخ( الجمدة الخابعة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة

 مخاجعةالػاجباإلضافي
 إيزا(حالرمةبيغالسعتقجاتِّيخالعقبلنيةBوالدمػكيات)ِّيخالسؤكجة(C)
 التسييدبيغالسعتقجاتِّيخالعقبلنيةوالسعتقجاتالعقبلنية 



الفشيات 
 السدتخجمة

 السحاضخةالسبدصة 
 الحػاروالسشاقذة
 الػاجباإلضافي 



 محتهي الجمدة

بلتتجاهالجمدةالدابقة،وفدحالسجاؿفيبجايةالجمدةيتحققالباحثةمغردودفعلالشدي
الػاجب مشاقذة يتع ذلظ بعج لجييغ. التي استفداراتيغ أو مبلحطاتيغ لحكخ لمشديبلت
شخؽ بعجة تفديخىا يسكغ اجتساعية مػاقف ذكخ وىػ عميو، االتفاؽ تع الحؼ اإلضافي

(.)مؤكجةلمحاتوِّيخالسؤكجةلمحاتمختمفة
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تعخضفخدلحجثمعيغإذابرػرةمبدصةفسثبل F.E.D.C.B.Aثعتذخحالباحثةنسػذج
(يدبباستجابةانفعاليةA(فيحايعتبخحجثنذط)تتصاوؿإحجػالشديبلتعمىاألخخػ)

(،وىحهالشتيجةC.وىيالشتيجةاالنفعالية)الخػؼوالقمق،والسدئػليةاتجاهاآلخخيغ.مثل
( السثيخ سببيا الخئيديAليذ سببيا وإنسا السػقف( ىحا في وتفكيخه الفخد إدراؾ شخيقة

نخؼأفالفخدمدئػؿمدئػليةكبيخةعغخمقاضصخاباتواالنفعاليةمغ ومعتقجاتو،وىكحا
تصبيؿيو أمثمة خبلؿ مغ مشاقذة تجور ثع حياتو. بأحجاث يختصيا التي السعتقجات خبلؿ

( السػقف عشاصخ Aلفحز الحات( بتػكيج الذعػر C)ومطاىخ مع أف( عمى التخكيد
 السؤكجةالدمػكيات ذاتيا،ِّيخ السػاقف وليذ السعتقجات بذخحتدببيا الباحثة تقـػ ثع

شبيعةالسعتقجاتِّيخالعقبلنيةوىياألفكارالتيتسكغالفخدمغتقبلذاتووعالسوالػاقعي
ةوىيتمظوتسكشومغأفيحققذاتوويربحإندانا مشتجافعاال ،والسعتقجاتِّيخالعقبلني

عغ والبعج الذخرية باألىػاء تتأثخ والتي واقعية وِّيخ السشصؿية ِّيخ الدالبة األفكار
السػضػعية،ونعتسجعمىالسبالغةوالتيػيلوالتبلءـإمكانياتالفخد.ومغىشاتأتيأىسية

الباحثرفعمدتػػالسدئػليةتغييخالسعارؼأوأنساطالتفكيخفييجدءميعفي ة.ثعتقـػ
بيجؼلمدمػكياتِّيخالسؤكجةبسشاقذةبعساألفكاروالسعتقجاتِّيخالعقبلنيةالسراحبة

رؤيةمشصقىحهاألفكارفيعجـعقبلنيتياوأفعجـعقبلنيتيافيتكػنيارتباطكاذببيغ
الذخزوتيغعسمو.

الباحثةبتمخيزمادارفيياوتختتعالجمدةبػاجبإضافي بتػضيحوفينيايةالجمدةتقـػ
والتجريبعمى العبلقة، ىحه تحجيج في السعخفة وتػضيح واالستجابات السػاقف بيغ العبلقة

مشاقذةاألفكاروالسعتقجاتِّيخالعقبلنيةفيسجلبيظ.

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
.خبلؿمذاركةجسيعالديجات

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات

 

 لدمهك وأثخه عمى الفخد()ا الجمدة الخامدة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة

 .مخاجعةالػاجباإلضافي
 تجريبالشديبلتعمىرؤيةسمػكياتيغالعجوانيةبذكلمختمفمسايذجعيغعمى

أفيكغمػضػعياتمعأنفديغ.
 الحػار إلى االنيدامي الدمبي الحاتي الحػار مغ التحػؿ عمى الشديبلت تجريب
 اليجابيالػاقعيالبشاء.ا
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الفشيات 
 السدتخجمة

 الػاجباإلضافي 
 السحاضخةوالسشاقذة 
 الشفذ(مع)الحػارالحػارالحاتي 



 محتهي الجمدة

فيبجايةالجمدةتتحققالباحثةمغرأؼالشديبلتحػؿالجمداتالدابقة،وىللجييغأسئمة
أواستفدارحػؿماداربتمظالجمدات.

الباحثةبذخحدورالعػاملالسعخؼيةفيتميذلظمشا خفسقذةالػاجباإلضافيثعتقـػ
الحات تػكيج يتعمدتػػ فإنو مشصؿية ِّيخ كانت لػ حتى األفكار ىحه إف وىي لمفخد

فالكيؽيةالتيتتعبيامعالجةاألفكاربياترجيقيامغقبلالفخدوتؤثخفيانفعاالتو،إل
الق عجـ يدبب تحخيف أو بيحهتذػيو وعى عمى يكػف ال قج والفخد التكيف، عمى جرة

التجريب مع وترحيحيا معيا التعامل يسكشو وتالتالي يحجدىا أف يدتصيع حتى األفكار
يةمداعجةاآلخخيغوالتعميعفيشاؾعبلقةبيغاالنفعاؿوالسعخفة،فذعػراإلنداف تشذأبكخـا

البجمغتعجيلالبشيةالسعخؼيةالذخزعمىاالندحابومغىشاجثعسمياتمعخؼيةتح
.ِّيخالسؤكجمغخبلؿإعادةتكػيغالبشيةالسعخؼيةبسايحققالتػازففيحياةالذخز

،وتشتقلنقزفيتػكيجالحاتويتعبعجذلظشخحالعػاملالسعخؼيةالتيتؤدؼإلىحجوث
الػاقعيااليجابيالحجيثإلىالباحثةإلىتجريبالسجسػعةإلىالتحػؿمغالحجيثالدمبي

 سمػكياتيغ مخاؾبة مشيغ يصمب السؤكجةبأف التيِّيخ العبارات مغ مجسػعة خبلؿ مغ
 مثل أنفديغ مع السجتسع،تخددنيا إصبلح مدئػليتي قخاراتليدت أتخح أف أستصيع ال

حياتي،االعتحارلآلخخيغِّيخميع...الخ.
دارفييا الجمدةبتمخيزما الباحثة تختتع وتػاجبإضافييكػفبتدجيلبعسوأخيخا 

تسثلالدمػكياتِّيخالسؤكجةبأشكالياالسختمفة.السػاقفالتي

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

السذارك الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية فحزفي نذاط تصبيق ات
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات
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 وطخيقة التعامل معيا( العسميات الفكخية) الجمدة الدادسة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة

 .مشاقذةالػاجباإلضافي 
  في تتدبب التي التمقائية الفكخية العسميات وتغييخ إدراؾ ِّيختعمع الدمػكيات

 .السؤكجة
 .التعخؼعمىالسعارؼاألساسيةالسجمخةلمحات 
  مخونةالعسمياترؤية أكثخ بجيمة معخؼية مخصصات واستخجاـ السحخفة السعخؼية

 ػاقعية.وتترفبال


الفشيات 
 السدتخجمة

 .السشاقذةوالحػار
 .الحػارالحاتي 
 .الػاجباتاإلضاؼية 



 محتهي الجمدة

فيبجايةالجمدةتتحققالباحثةمغرأؼالشديبلتحػؿالجمداتالدابقةوىلتػججلجييغ
ةأسئمةأواستفداراتعغتمظالجمدات،وتتعبعجذلظإلقاءمحاضخةعغالعسمياتالسعخؼي

وىي:ِّيخالعقبلنيةالسجمخةلمحات
 والتزخيعوالتيػيغالتيػيل 
 .الكلوالبلشيء(الخغبةفيأفتديخاألمػركساييػػالذخز( 
 .لعغالشاس 
 .عجـالتحسل 

التحسل فيعجـ التعبيخأستصيع)الوتعجشخحكلواحجةتصخحالباحثةأمثمةعتيامثبل 
بجاخمي( عسا فخصة لمشديبلت لمحاتوتتخؾ السجمخة السعارؼ ليحه مسثمة عبارة إلعصاء

ايجابي بحػار الشفذ مع الدمبي الحاتي الحػار ىحا مػاجية بسكغ كيف الباحثة وتػضح
لمشديبلت فخصة إعصاء مع ذكخىا الدابق الدمبية لؤلفكار أمثمة شخح خبلؿ مغ واقعي

.أفزل؟(أستصيعأفافعللجعلىحاالسػقف)ماذابالسذاركةبيامثبل 
تختعالباحثةالجمدة مادارفيياوتكميفالشديبلتبالتجريبعمىاألفكاربتمخيزأخيخا 

.لخفعمدتػؼالذعػربتػكيجالحاتالتمقائيةاألرتعةالسجمخةلمحات

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
جسيعالديجات.خبلؿمذاركة

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات
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)التذهىات السعخفية وطخيقة التعامل معيا( دة الدابعةالجم
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة

تجسيعالسياراتالتيتعمستياالشديبلتحتىىحهالجمدةوتجسعيافيتدمدلعمسيمعقػؿ
والتحكعفياالنفعاالت.تشسيةتػكيجالحاتلحلالسذكبلتو

.خؼيةوشخيقةالتعاملمعياوالتعخؼعمىبعسالتذػىاتالسع


الفشيات 
 السدتخجمة

 .الػاجباتاإلضاؼية
 .السحاضخةوالسشاقذة
 أسمػبحلالسذكبلت 


 محتهي الجمدة

الدابقة بالجمدة دار ما مخاجعة تتع الجمدة بجاية مبلحطة،في أية ىشاؾ كانت وإذا
البا تذخح ذلظ يمي مشاقذتيا، تتع الدابقة الجمدات عمى كيؽيةلمشديبلت لمشديبلت حثة

التالي:استخجاـأسمػبحلالسذكبلتعمىالشحػ
 بسعشيأفتجرؾأفلجيظمذكمةفسغالسيعأفيشتبوالفخدإلىمذكمة:إدراؾوجػد

ماخصأءشييحكخؾبأنظقمقفيشاؾءشيمذاعخهعشجمايكػفمتػتخُا_مثارا ..فالسثيخ
 وِّيخسميعوأفأبحثعغالدبب.

 ثارة:اإلخفس التػقفعغالتفكيخالتمقائي)قفتخؽيساإلثارة باستخجاـشخيقة
إلىوفكخقبلأفتترخؼ(فزبطالشفذيكدخدائخةاإلثارةالسفخشةالتييسكغأفتؤدؼ

 الدمػكياتِّيخالسؤكجةألنياتدتصيعأفتقاشعتدمدلحلالسذكمة
  صياِّة والمسذكمة:وضع حميا السصمػتة السذكمة ىػتػضيح ما عمى لتخكيد

 مغ وليذ عسمو حموالحؼمصمػب بسكغ شكل في السذكمة وعخض اإلحباط في تدبب
 بذكلإيجابي.

  الحل بصخيقة واحجةالبجيل:التفكيخ لسذكمة إيجابية عجيجة بحمػؿ بالتفكيخ وذلظ
 سابيشيا.يلبلختيارؼ

 فكخأحجمشكعبالعػاقبمثبل التفكيخ فبسداعجةإذا كخبالعػاقبعغاآلخخ،فإذا
 ىحاالفعل.يدتسخبفعلىحاالفعلسػؼ

 لساذا؟ميارةالتفكيخالعمسي:وؼيويسكغتقجيعإجاباتعغاألسئمةمثل 
 اختيارجيجأـال،تعمعمغإلىتعمعمغالشتائجوانطخىلتػصمتالشتائج:تقييع

ا السججؼ، ِّيخ التفكيخ تغييخ محاولة عمى الحات لـػ تجشب األخصاء، الدببإلىنطخ
 والشتيجةوالعبلقاتبيشيافيحياتظ،تعمعؾيسةحلالسذكبلت.

وتحاوؿالباحثةاستخجاـمثاؿمغواقعحياةالشديبلتداخلالبيتلذخحخصػاتأسمػب
 معحل استخجاـالسذكبلت أىسية ليغ تػضح ثع ذلظ في لمسذاركة الفخصة إعصائيغ

بتػكيجالحات.يعايذػفتػتخا ذوعبلقةمترمةلمخةكتدمدلنسػذجحلالسذكبلتفي
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تختتعالباحثةالجمدةبػاجبإضافيبأفيصمبمغالشديبلتتدجيلمذكمةتكػف وأخيخا 
سببافيسمػكياتيغالعجوانيةويتبعغتدمدلنسػذجحلالسذكبلتلحمو.

 نذاط االنياء

الباح ثةبعسلنقاشجساعيمغبعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بالسذاركاتوتحكخالباحثالستجرتات

 

)أىسية تهكيج الحات( الجمدة الثامشة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة
ومشاقذتياوترحيحيابتػكيجالحاتالخاشئةالسختبصةتحجيجاألفكار

التعخؼعمىأىسيةتأكيجالحات
شخؽتأكيجالحات

الفشيات 
 السدتخجمة

 الػاجباإلضافي 
 والسشاقذةالحػار 
 أسمػبحلالسذكبلت

 محتهي الجمدة

مبلحطة أية ىشاؾ كانت وإذا الدابقة، بالجمدة دار ما مخاجعة تتع الجمدة بجابة في
لمشديبلتعمىالجمداتالدابقةتتعمشاقذتيا،ثعمخاجعةالػاجباإلضافي.

الباحثةبالحجيثعغمػضػعالجمدة،وىػاألفكارالخاشئةالسختبص بتػكيجالحاتةوتبجأ
أسبابىحهالسذكمةثعتقتخحالحمػؿالسشاسبةإلىتجاهالحات(ثعتذيخ–اآلخخيغ)تجاه

الباحثةبالتعقيبعمىىحهاألفكارمغخبلؿمشاقذةالشديبلتثعترحيحتمظ ليا،ثعتقـػ
سختمفةثعبأشكالوالبتػكيجالحاتاألفكارالخاشئةفيحكخفبعساألفكارالخاشئةالسختبصة

تجورالسشاقذةحتىيرمغإلىحمػؿمشاسبة.
أو األسئمة إللقاء لمشديبلت السجاؿ وفتح فييا دار ما تمخيز يتع الجمدة نياية وفي
االستفداراتحػؿالجمدة،ومغثعتكميفيغبالػاجباإلضافيالستسثلفيتجويغاألفكار

اؿمشاقذتيافيالجمدةالقادمة.سمػؾالستكسإلىالرحيحةكيؽيةتحػيلتمظاألفكار

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
ذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثةالسذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالس

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات
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)الدمهكات اإليجابية وأثخىا عمى الفخد( الجمدة التاسعة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة

 لع خبلؿ مغ الجور لعب بفشية بالدمػكياتالتعخيف السختبصة األدوار بعس ب
.انخفاضتػكيجالحاتااليجابيةوالبعجعغاألدوارالديئةالتيتذيخإلى

 تعمستوالشديبلتمغمفاـيعوأفكارصحيحةمغخبلؿبعسالسػاقف مسارسةما
 السختمفةومايختبطبيامغانفعاالت.



الفشيات 
 السدتخجمة

 الػاجباإلضافي 
 اقذةالحػاروالسش 
 الشسحجةالسعخؼية 
 لعباألدوار

 محتهي الجمدة

وذلظ اإلضافي، الػاجب ومشاقذة الدابقة الجمدة ألحجاث بديصة بسخاجعة الباحثة تقـػ
يسو بسخاجعةاألفكارالرحيحةالتيتعالتػصلإلييامغخبلؿالجمدةالدابقةوتػضيحـأ

الباحثةبتػضيحمعشيتحػيلىحهاألفكارإليسمػؾمغخبلؿأسمػبلعب الجورقعتقـػ
التشؽيذاالنفعاليالتمقائيواالستبرارالحاتيثعتصمب الجورلمشديبلتفييتتيحفخصة
الباحثةمغإحجػالشديبلتليحهاألدوارمغخبلؿالتعميساتالسشاسبةألداءىحهالسػقف

األدوارسػاءداخلالبيتعتصمبالباحثةمغالشديبلتأفيقسغبتسثيل،ثوالتجريبعمييا
بحيثتتخؾليغالباحثةالفخصةألفيحجدفبأنفديغما الباحثةليغ( أوخارجة)تحكخه

لمحاتىيالدمػكيات ىػالدمػؾالسؤكجة ِّيخالتػكيجؼويتعذلظمغخبلؿوضعوما
.نسػذجيػزععمييعمغأجلتػضيحأىسيةضبطالدمػؾ

 لعب الشديبلت الباحثة واالستجاباتتذارؾ يتفق بسا الدابق الجور بترحيح األدوار
الدمػكية،وكساتػضحليغأفىحهاالستجاباتالتيتعبخعغالدمػؾااليجابييجبأف

.ِّيخالسؤكجةتحلمحلاالستجابات
بعس عمى التجريب وىػ إضافي واجب الشديبلت مغ تصمب باف الجمدة الباحثة تختع

قياعسميا فيالػاقفالحياتية.الدمػكياتااليجابيةوتصبي

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
ذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثةالسذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالس

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات
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)طخق حل السذكمات( الجمدة العاشخة
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

الشديبلتداخلالبيتوذل  أىجاف الجمدة ظمغخبلؿبعسالتعخؼعمىالسذكبلتالتيتػاجو
األدوارالسعبخةعغىحهالسذكبلت.

الفشيات 
 السدتخجمة

 الػاجباإلضافي 
 الحػاروالسشاقذة 
 لعباألدوار

 محتهي الجمدة

الباحثةبسخاجعةبديصةألحجاثالجمدةالدابقةومشاقذةالػاجباإلضافي معالتخكيدتقـػ
 الدمػؾ أنساط الدمبيعمى الدمػؾ مقابل تسثيل،التػكيجؼ الشديبلت مغ الباحثة وتصمب

مثلمجادلتيغِّيخمبخرمغقبلبعساألدوارالسختمفةالخاصةبسذكبلتيعداخلالبيت
مغ بو يكمفغ بسا االلتداـ عجـ الخصأ، عشج لآلخخيغ االعتحار عجـ بالبيت، زميبلتيغ

.أعساؿ..الخ
ا بترحيح وذلظ األدوار لعب في بسذاركتيغ الباحثة يتفقوتقـػ بسا الدابقة ألدوار

االيجابيةفياألداء.السؤكجةوواالستجاباتالدمػكية
التي السذكبلت كتابة وىػ إضافي واجب الشديبلت مغ تصمب باف الجمدة الباحثة تختع

زميبلتيغالشديبلت.أوالبيتيتعخضليافيبيئةالبيتسػاءمعالعامبلتفي

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغبعجانتياءالستجر تاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

االلتداـ.الجسيععمىالتفاعلو
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات

 

)التعخف عمى الحات( الجمدة الحادية عذخ
دؾيقة90–60 زمن الجمدة

 أىجاف الجمدة
 مطاىخانخفاضتػكيجالحاتنحػالحات.التعخؼعمى 
 التعخؼعمى الحاتنحػاألسخة –مطاىخانخفاضتػكيج –السجتسع–الجيخاف

األصجقاء.–الدمبلء

الفشيات 
 السدتخجمة

 الػاجباإلضافي 
 الحػاروالسشاقذة 
 لعباألدوار 
 الشسحجة 
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 محتهي الجمدة

تبجأالجمدةبسخاجعةلبعسمادارفيالجمدةالدابقةومخاجعةالػاجباإلضافي،ثعيمي
 مذلظ المفطي العجواف أنساط عغ الشديبل–حاضخة مشاقذة ثع بعسالبجني عغ ت

 داخل تػاجييغ التي األسخةالبيتالسذكبلت أو الدميبلت مع تفاعميغ أثشاء خارجو أو
ومحاولةالترخؼمعىحهالسذكبلتوعبلجياقجيكػفمغبيغالسذكبلتالتيتػاجييغ
داخلالبيتىيكخاىيتيغلتػاججىغداخلالبيت،أوسػءتعاملالعامبلتفيالبيتمعيغ

،أوالتسييدفيالسعاممة....الخ.مغوجيةنطخىغ
بعسالشديبلتبعخضنساذج الدمػكياتِّيخالسؤكجةداخلالبيتمثلالخػؼمغتقـػ

التحجثبالرػتالعاليأماـالشديبلت..."،التحجثمعالعامبلت،عجـقػؿكمسة"ال
الخ

الباحثةبسشاقذةىحهالدمػكياتمعالشديبلتلمػصػؿ .التػكيجؼالدمػؾإلىثعتقـػ
 السقرػد بذخح الباحثة الحاتتبجأ بعسبتػكيج عغ الشديبلت مشاقذة ثع الحات نحػ

األسخة أو الدميبلت مع تفاعميغ أثشاء خارجو أو البيت داخل تػاجييغ التي السذكبلت
ومحاولةالترخؼمعىحهالسذكبلتوعبلجيا.

بعسالشديبلتبأداءاأل التيادوتقـػ الحاتتسثلانخر فاضتػكيج أصاحبنحػالحات
الخ، لسصالبي.. ليدتجيبػا الصعاـ أضخبعغ أخبلؾيا ، السشحخفيغ الباحثةاألفخاد تقـػ ثع

حلمحلالدمػكياتيلالتػكيجؼالدمػؾإلىبسشاقذةىحهالدمػكياتمعالشديبلتلمػصػؿ
الدمبيةنحػالحات.

 الشديبلت تصمبمغ باف الجمدة الباحثة تختع كتابةصػر وىػ إضافي لدمػكياتواجب
مؤكجة الحات،ِّيخ نحػ الدمػؾ تحػيل وكيؽية نطخىغ وجية مؤكجمغ سمػؾإلىِّيخ

.مؤكج

 نذاط االنياء

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

البا تصمب الجمدة نياية فحزفي نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ حثة
السذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالسذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثة

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
الجمدةالقادمة.بوتحكخالباحثالستجرتاتالسذاركات
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 )التقييم واالنياء( الجمدة الثانية عذخ
دؾيقة90–60 ن الجمدةزم

 التعخؼعمىرأؼالشديبلتومجؼاستفادتيغمغالبخنامجالعبلجي.  أىجاف الجمدة
 البعجؼلتػكيجالحاتسؿياسالتصبيق.

 محتهي الجمدة

الجمدات عغ ممخز بتقجيع الباحثة تقـػ والشديبلت الباحثة بيغ الختامية الجمدة في
واالستفدارمغ،شخحياوكيؽيةاالستفادةمشيامدتؿببل الدابقة،وماىيالفشياتالتيتع

الشديبلتىللجييغأسئمةأومبلحطات،وفيحالةشعػرىغبأؼمذكمةعمييغمخاجعة
الباحثة،كساتػصييعالباحثةبسسارسةالفشياتواألساليبالعبلجيةاألخخػوأنيامفيجةفي

 الحات وتعجذلظتقمدتػػالذعػربتػكيج الباحثةبتصبيقمؿياسلجييغ، الحاتـػ تػكيج
عمييغ.

 

الباحثةبعسلنقاشجساعيمغ بعجانتياءالستجرتاتالسذاركاتمغاإلجابةتقـػ
خبلؿمذاركةجسيعالديجات.

فحز نذاط تصبيق السذاركات الستجرتات مغ الباحثة تصمب الجمدة نياية في
ذاعخالقبميةوالبعجيةلمجمدة،وتذكخالباحثةالسذاعخ،وتسشحيعالفخصةلمسقارنةبيغالس

الجسيععمىالتفاعلوااللتداـ.
وتذكخالجسيعوتختتعالمقاءبكلرحبوسعةومػدةواحتخاـ


 

 

 

 


